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 )نگار(  یسادات محمد  قهی : صد سندهینو

 

زند و   یبزرگ است ، خانواده   ی دو خانواده  یاتفاقات و کشمکش ها   تگریروا  داستان
 . یمینع یخانواده 

و عفت فرزندان خانواده   یزند ؛  عارف ،عل یفرزندان خانواده  نایو م م یمحسن ، مر ر،ی ام
 هستند.  یمینع ی

 

از هر   ی... وقت یکوچک خوشبخت  ی؟ پرنده   یساخته ا   انی؟ کجا آش یپناه گرفته ا  کجا
  ی. سهمیکه در آن نبود یشود. گذشته ا  یاز گذشته به تو پرتاب م یر یسو و هر مکان ت

 گناه... ی... بلیدل ی... بیدهیاما تاوان م  ینداشت

 

 اول   فصل

 

  نیزد. ا ینازگل را صدا م  شیبود. مدام خواهر دوقلو  دهیچیخانه پ یفرگل در فضا  یصدا 
بهم داشت نه  یدو خواهر انگار فقط زمان تولدشان مشترک بود ، نه ظاهرشان شباهت

. نازگل اما  یبور و فرفر  یپوست بود ،با موها دیو سف یرفتارشان. فرگل چشم عسل
  نی. هرچقدر فرگل متیلخت و پرکالغ یموها   باشب و گندم گون  یاهی به س شی چشمها

 پروا بود. یو باوقار بود ،نازگل تخس و ب

 دختر. گهی. د پاشو د ینشد داریتو هنوز ب وفتم،یراه م گهید قهینازگل... من ده دق  –

 کند ،با غرولند گفت:  تشیفرگل کمتر اذ  یسرش گذاشت تا صدا   یکالفه بالش رو رو نازگل

 .گهی د  امی فرگل سر صبح، باشه بابا االن م ید یم  ری عه چقدر گ –
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آشفته.  شی گلدارش تا به تا بود و موها  یشلوار راحت یتخت نشست... پاچه ها  ی لبه
 و بالش را سمتش پرت کرد.   ستادی در اتاق ا  یجلو  مایکه ن  دیمال  یرا م شی چشمها

شم. د زودتر   یم داریخدا خفت کنه نازگل که به خاطر تو سر صبح منم از خواب ناز ب –
 .یسر و صدا نشه به خاطر جنابعال  نقدریپاشو که ا 

 را جمع کرد و تشر زد :  صورتش

 .نمیجوجه... برو ب یگ یم  یچ گهیتو د  –

 :  دیبا حرص لب گز  ماین

 باز گفت جوجه...  –

 و گفت:  دیپر  نی رفت که نازگل از تخت پا سمتش

 ده ی... جوجه خروس تازه به بلوغ رسگهی د ی_ جوجه ا 

کردند و   یاتاق ها را دوان دوان ط یهم به دنبالش. راهرو  مایو فرار کرد و ن دیخند بلند
خانه   ماین ادی نازگل و فر ی خنده ها یزدند. صدا  ی دور م زیوارد  آشپزخانه شدند و دور م
 حاضر و مرتب مشغول خوردن صبحانه بود.   شهیرا برداشته بود. فرگل مثل هم

 فنجان ها گفت: یتو  ختیر  یم یخانوم مادرشان همان طور که از سماور چا  نایم

   ن؟یخدا باز صبح شد شما دوتا شروع کرد  یا  –

 معترضانه جواب داد: ماین

 .گهی ها باز م ادی دونه بدم م یم –

مرباها زد و   یخودش را رساند؛ انگشتش را تو  مای رش پناه گرفته بود که نکنار خواه نازگل
 چندش گفت:   یبلند شد و با حالت غشیج ی. صدا دینوک دماغ نازگل کش 

 چکارم کرد!   نی... ببفی_ اه کث
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 رو ترش کرد و با اعتراض گفت : فرگل

گشتشو زد تو  ان مایکردم. مامان ن  ی... داشتم صبحونه کوفت ممایخاک بر سرت ن شی ا –
 مرباها. 

 لب باز کرد:   ظیبا غ ماین

 !  یبهم نگ گهی... دحقشه–

کرد وارد  آشپزخانه  یکوچک صورتش را خشک م یدست یکه با حوله   یعارف در حال آقا
 شد :

 رو سرتون بچه ها؟   نیچه خبره سر صبح خونه رو گذاشت –

 روزمندانهیکه پ ماین یداد مجادله را تمام کند ،با نگاهش برا  حیپدرش ترج دنیبا د  نازگل
 گفت و سمت توالت رفت. ریو به پدر صبح بخ د یزد خط و نشان کش یلبخند م

  یها  طنتیشدن و ش داریب  ری خواهر با هم در دانشگاه همکالس بودند و با د هردو
برداشت. در آشپزخانه شده بود. با عجله لباس عوض کرد و کوله اش را  رید ینازگل حساب

 که نفس کم آورده بود گفت:  یو در حال دینفس سر کش  کی را   ری ش یوانی ل ییسرپا 

 خداحافظ.  –

 خانوم صدا زد:  ناینرفته بود که م رونیاز در ب هنوز 

 . یکن یبرات لقمه گرفتم ببر تو راه بخور ضعف م ای...ب سا ینازگل، نازگل وا  –

که مادر با نان لواش   ییگردو  ری پن یمادر نشاند. لقمه  ی گونه  یرو  یو بوسه ا برگشت 
 تازه آماده کرده بود را گرفت. 

عجله داشت. با   یراه افتاده بودند و حساب ریپشت فرمان بود و فرگل کنارش. د نازگل
 گفت:  ی کرد و فرگل دائم م  یم یسرعت رانندگ
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 نه،یب پاشو واسه همگم زودتر از خوا یم  ی... وقتواشیکن.   اطیتو روخدا احت یآبج –
 ! ید یاالن ما رو به کشتن م ایب

 دانشگاه شدند. کی کرد و نزد  یم یخواهرش رانندگ یتوجه به اعتراض ها  یب

؛ با سرعت   دی د یخال یجا کی پارک شده   یها   نیماش نیپارک بود که ب یجا  دنبال
جلو.  د ی چیشد و پ شی دای رنگ از کجا پ یسمند نقره ا ن یماش دیکه اصال نفهم  دیچیپ

 : دیکش یکوتاه غیفرگل ج

 مواظب باش.  –

هم همزمان نگه داشت.   گری د ن ینمانده بود تصادف کنند که  ترمز گرفت و ماش یزیچ
 برد و گفت :  رونیب  نیسرش را  از ماش

 ! ه؟یچه وضع رانندگ ی_ هو 

 دهانش گرفت:  یدستش را جلو  فرگل

 زشته نازگل، درست حرف بزن. عیه–

 بود گفت :  ی که مرد جوان راننده

خواستم    یبود بعدم من قبل از شما م ادیچه طرز حرف زدنه خانوم، شما سرعتت ز  –
 هم من بدهکار شدم؟!  یز ی چ هی. هنوز یپارک کنم که شما اومد

 . نمی_ بکش کنار بب

 : دیبا استرس و حرص لب جو فرگل

 .میکن یپارک م گهی جا د هیشه، ولش کن خب  ینازگل االن دعوا م  –

 . ارمیپسره کم ب نی_ نه بابا، عمرا جلو ا 

 شده بود گفت: یکه به شدت عصب راننده
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چکار   یخوا   یم نمیکشم کنار بب ی. نمستین تی ذارم تو انگار حال یاحترام م  یمن هرچ –
 !بچه پررو...؟یکن

اد و  شد. تا چشمش به مرد افت  ادهیشد که مرد جوان هم پ ادهیپ نیلجوج از ماش  دخترک
 با خودش گفت:  دیآن قد بلند و چهارشانه اش را د

 ... غلط کردم. هیخدا چه غول تشن ای –

بزنند فرگل   یحرف  نکهیشد و قبل از ا ادهیو جلو رفت که خواهرش هم پ اوردیبه رو ن یول
 گفت :

. با حرص  دیخوام  ببخش یآقا من از شما معذرت م م،یوقت ندار  یآبج میبر  ایب –
 :  دیدستش راکش

 می بر ایب گمی بهت م –

 خانومم اندازه شما آداب معاشرت بلد بود.  نی کنم، کاش ا یخواهش م –

 رفت :  یچشم غره ا   دخترک

 از حقم دفاع کنم؟  یذار یجلومون، چرا نم دیچیاون بود پ ری ! تقص؟یچ  یعنی_ عه فرگل  

 :  دیرا دنبال خودش کش خواهرش

سوم   ،یش یغول تشن نم نی ا   فیشده، دوم تو حر  ر یسمون دکه کال نی کوفت، اول ا –
 مراعات قلب منو بکن.

  ادینداشت و خواهرش با   یخوب یجسم طیداشت و شرا  یمادرزاد یقلب  یماریب فرگل
 حرص فشرد و جواب داد: یرا از رو  ش یمسئله ، ناچار لبها  نیا  یآور

 . یکه گفت گهید  یزاینه اون چ شمی م  الیخ ی_ فقط و فقط به خاطر تو ب

 ب
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پارک کردند و همراه هم وارد دانشگاه شدند. با ورودشان   یمناسب یرا جا  نیماش  الخره
ها   مکتیاز ن یکی  یافتاد. رو  میبه محوطه نازگل چشمش به مهرسا دختر خاله مر

خشک زرد   یبه جلو خم بود. به برگ ها  یچانه گذاشته و کم رینشسته بود، دستش را ز 
. نازگل رو  د یکش یبرگها آهسته م یراستش را رو  ی پا کرد و  ینگاه م ش ی پا ری ز  یو نارنج

 به خواهرش گفت: 

 غرق شده.  اش ی شده ، کشت ی چ  ستی . باز معلوم ننیمهرسا رو بب –

 ابرو باال انداخت و گفت:  فرگل

 شده بذار واسه بعد کالس.  ر ید  شش؟یپ یکه االن بر یخوا  ینم –

 حاال.   امیتو برو ، من م –

شانه  یبلند از نازگل جدا شد ، نازگل سمت مهرسا رفت و رو ییجنباند و با قدم ها  یسر
 اش زد: 

 زونه؟ ی ... احوال شما ؟ چته باز لب و لوچه ت آویگرام یسالم بر دخترخاله  –

 حوصله جواب داد: یو غمزده نگاهش کرد ، ب گنگ

 فرزام ناراحتم.  ی  هیبازم به خاطر قض یچیسالم، ه –

 را کش آورد:  شیصدا   نازگل

شده توام    ریمن االن کالسم د ؟ی شده حاال! سرصبح حوصله دار یاوه... من گفتم چ -
.بلند شد، کوله اش را  میزن یحرف م یپاشو برو سر کالست. ،بعدش با هم درست و حساب

  یو رو   دوشش انداخت و همراه نازگل سمت کالسها رفتند. نازگل وارد کالس شد یرو
و اکثر بچه ها حاضر بودند اما خوشبختانه    بودآمده  ری کنار خواهرش نشست، د یصندل

نگاه ها سمت در  یبود. منتظر استاد بودند که در باز شد، همه  امدهیاستاد هنوز ن
بود ضربان قلبشان   ستادهیکه در چهارچوب در ا یمرد   دنی شد. هر دو خواهر با د دهیکش

  شیبود که چند لحظه پ یکردند ،همان کس یگرد شده نگاه م ی باال رفت و با چشم ها
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باشد! اصال به  دیاستاد جد  نی نازگل با او جر و بحث داشت. نکند استاد عوض شده و ا 
! نفس  هردو حبس شده و کالس  یدانشجو باشد.آن هم کارشناس خوردی سن وسالش نم

  یاز صندل یکی گفت و سمت   یکوت محض بود که مرد سالم آهسته اس هیچند ثان یبرا 
 . ستدانشجو ها رفت و نش  ی ها

 : دی رو به همان پسر پرس ر یکردند که ام یبا تعجب نگاه م همه

 ! ؟ییشما دانشجو  د،یببخش –

 گرفتم واسه تهران.  ی مشهد بودم و انتقال یبله. دانشجو  –

 هستم.  یهاشم ری آهان خوشبختم، من ام –

 را فشرد و جواب داد : شدست

 هستم. خوشبختم.  ارادیمنم شهنام ک –

 کنار گوش خواهرش گفت :  فرگل

کنه در  ی فکر م یشد. حاال با خودش چ مونیطرف همکالس اینازگل خاک بر سرت، ب –
 مورد ما؟ با اون لحن حرف زدن تو! 

 تفاوت شانه باال انداخت: یب نازگل

 کردم فکر کردم استادمونه.  یمن داشتم سکته م  ال،یخ ی_ ب

 داد گفت :  یگوش م شانیاز بچه ها که تا آن لحظه داشت به حرفها گرید یکی  ارسالن

خوره   یبه شما نم دایهستم. فقط ببخش  ی داداش خوشبختم. منم ارسالن فتح –
 !یباش یکارشناس  یدانشجو 

 مه ساکت شدند.لب باز کرد تا جواب بدهد که با ورود استاد ه شهنام

 *** 
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 را به خواهرش داد و گفت:   چی از تمام شدن کالس، نازگل سو بعد

 خونه.  امی م  گهیدو ساعت د یکی تو خودت برو، من با مهرسا کار دارم  یآبج –

 را گرفت و رفت. چی گفت و سو یباشه ا  فرگل

ند. خارج شد یبعد کالس مهرسا هم تمام شد و همراه هم از ساختمان آموزش یا  لحظه
ها    مکتیاز ن  یکی  یمجنون، رو دیدرخت ب ی  هیسا   ریدانشگاه ز  یداخل محوطه  

 : دینشستند و نازگل پرس

 شده؟  یچ  نمیخب ، بگو بب –

او نازگل مثل   ی دستش ور رفت.برا یانداخت و با انگشت ها  نی سرش را پا    مهرسا
  انیبا او در م شهیرا هم شیها و غم ها   یخواهر نداشته اش بود و تمام دلتنگ

 بود. گری کدیاسرار   یصندوقچه   شانی. دلها گذاشتیم

شرکت. تو رو   میدنبالم بر  ادی بود ، گفت فرزام م رگاه یداداش مهرداد تعم نی امروز ماش –
، آخرش جناب اومده به   نمیفرزام رو بب ذوق کردم که قراره یدانشگاه ...کل میرسون یهم م

 مهرسا هم مثل خواهر خودم! گهی مهرداد م

نازگل بلند شد. مهرسا متعجب نگاهش کرد و ناراحت   یخنده   یحرف صدا  نی گفتن ا با
 حرفش را به سخره گرفته گفت:  نکهیاز ا

 کنم باهات. یسرم دارم درددل م ریخ ؟ یخند یدرد... چرا م –

 بود لب گشود:  شی از خنده که هنوز در صدا   یا  هیته ما با

تونسته جلو   یگفتم فرزام ازدواج کرده، دختر خوب نم ی تو خودت بود یجور هیآخه  –
 که!  یداداشت بگه عشقم 

 در هم گره خورده گفت:  ییزد، با ابروها یچوب مکتیاش را به ن  هیتک مهرسا
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بهش نرسم   نکهیطرفه باشه. ا  هیعشقم  نکهیترسم، ا  یرفتاراش م نیمن از ا  یول –
 ...اصال طاقت ندارم. 

 شد و لبخندش را جمع کرد:  یجد  نازگل

بارم بهش ابراز   هیو   یهمه سال دوسش دار  نی، ا  یبهش بفهمون یجور هیکاش  –
 یاگه بفهم یحت ،یشیشک و اگر و اما راحت م ن یحداقل از ا  یجور  ن ی، ا یعالقه نکرد

 که روشنه.  فتیدوست نداره باز تکل 

  دیب ی شاخه ها میمال  میکردند، نس یها را حس نم  قهیشد و گذر دق  یطوالن صحبتشان 
ساعت تمام با هم صحبت کردند.   کی رقصاند و دخترخاله ها فارغ از گذر زمان   یرا م

و   نیو چند  یمی صم ی دوست ها اریگفت. فرزام و سام ش یمهرسا  از فرزام و رفتارها
 برادرش مهرداد هستند.  ی ند ساله چ

 انداخت و گفت:  یدستش نگاه یچرم یبه ساعت مچ   نازگل

 شه. ی... من برم که مامان باز ناراحت م۳ کی شده، ساعت نزد رید یمهرسا حساب   یوا  –

کار داره.   یخونمون... مامان کل   انیمحسن م ییدا  یشد. امشب خانواده   رمیآره منم د –
 کمکش کنم.  دیبا

 :دی را باال انداخت و کنجکاوانه پرس شی ابرو  یتا   کی  لنازگ

 ن؟ یشده که اونا رو دعوت کرد یچ –

خونمون با مهرداد کار داشت، مامان گفت خانوم بچه ها رو   ادیخواست تنها ب یم  ییدا –
 . می،دور هم باش اریهم ب

 آها...باشه ، فعال خداحافظ.  –

کردند و از هم جدا شدند. مهرسا سمت مترو رفت و بعد از مترو   یهم خداحافظ با
و خش خش برگ   زی خنک پا  ی کرد. از هوا یرا تا خانه قدم زنان ط ابان ی دو خ یفاصله  
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  یبرا شنهادشینازگل و پ یبه حرف ها  ریبرد. در تمام مس یلذت م  شیقدم ها  ری ها ز 
 کرد.  یابراز عالقه به فرزام فکر م

بود. سالم بلند   دهیچیخانه پ  یدر فضا  میعطر فسنجون مامان مر  یبو  خانه که شد وارد 
  یبرا  یی رایپذ لی خانوم که در آشپزخانه مشغول تدارک شام و وسا   میگفت و مر ییباال

را دور کمر   شی مهمان ها بود با لبخند جواب سالمش را داد. وارد آشپزخانه شد و دستها
 : دیبوس رامادر حلقه کرد و گونه اش 

  یچه کرده! عجب بو برنگ می به به مامان مر ؛یقربونت برم مامان جونم ، خسته نباش  –
 مامان.   یراه انداخت

 داشت جواب داد:  یکه ظرف ساالد را برم ینیح میمر 

 .میکار دار  یکه کل ایمادر، برو لباس عوض کن ب یسالمت باش –

 به چشم. یا  –

تصادف از دست داد. برادر بزرگش مهرداد که   یده ساله بود که پدرش را در حادثه  مهرسا
 .دی رو به دوش کش تی هجده ساله بود مرد خانه شد و بار مسئول یآن موقع جوان

رنگ که با سارافونش   یاسی شال  نهیآ ی رسا جلوتا آمدن مهمان ها نمانده بود، مه یزیچ
  یبلند شد. مادر با صدا  فونیزنگ آ یکرد که صدا  یسرش مرتب م  یهمرنگ بود را رو

 بلند صدا زد: 

 مهرداد... در رو باز کن مادر. –

  میمحسن و خانواده اش وارد خانه شدند. مر ییبعد دا یدر را باز کرد و لحظه ا  مهرداد
 خانوم و مهرسا  هم به استقبالشان رفتند.

  کلیه ی،قو  یبا موها و محاسن جو گندم انسالی م یمحسن وارد شد، مرد   ییدا ابتدا
بود که در خانواده حرف ،حرف خودش هست   ییاخمو داشت.از آن مردها  یبود و چهره ا

 م. چش ندیدر مقابلش بگو  دیو همه با
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وارد خانه شدند.  ییهمسر دوم دا  نیمیاز او همسر اولش طلعت و کنارش س بعد
 گفت:  یسوال بود و در دل م ییدا  یدو همسر نیمهرسا ا  یبرا شهیهم

 کنند؟   یم یچرا طلعت با وجود هوو طالق نگرفته و چطور با هم زندگ  –

  یاب دادن طفره ماز جو شهی کرد اما بزرگترها هم یم ری ذهنش را درگ شهیکه هم یسوال
 رفتند.

 بودند . ن یمیو شهاب هم فرزندان س مای دختر طلعت بود و فرزند ارشد ، ش تایب

محسن و مهرداد و شهاب با هم همصحبت شدند   ییگرم شد. دا  یهمانیبعد م یا  لحظه
با هم. دخترها در اتاق مهرسا جمع شدند و گپ و گفت   شیخانوم و زن برادرها  میو مر

  یبه صفحه  یآمد ، نگاه امکی پ مایش یبود که برا  شانیصحبت ها   انیداشتند. م
 : دی. مهرسا پرسدیانداخت و لب برچ یگوش

 شد؟  زونی؟ چرا لب و لوچه ات آو  مای شده ش یچ –

 ی طوط فرضخ یگوش ی...با انگشتش رو دیو مهرسا چرخ  تایب  نینگاهش ب مایش
 و گفت : دیکش یآه د، یکش ینامفهموم م

 بود. ایبگم آخه؟! پو  یچ –

 از جا بلند شد و گفت:  ای نام پو دنیبا شن تایب

 االن.  امیآب بخورم، م رمی م –

  ی که هاله ا ما ینزد، بعد از رفتنش ، ش یبهانه است حرف تای دانست رفتن ب یکه م  مهرسا
 شد گفت:  یم دهید شی از اشک در چمشها 

  ایدن نیا  یزن بشه؟ مرد تو  هی  یبره هوو  دینبود به مادر من بگه چرا؟ چرا آخه با یکی –
خواهر خودش؟! به خدا  یجار  یهوو شده به کنار... چرا شده هوو  نکهیکم بود آخه؟! ا 

حق داره با مامان قهر باشه. حاال منم از همه عالم شدم عاشق پسر خاله   ن یخاله نسر
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هاشون   نهیدو تا خواهر محاله ک نیندارن اما ا  یحرف  ری و عموام ا...بابایو ،عاشق پ نی نسر
 رو بذارن کنار! 

محسن   ییبرادر بزرگتر دا ریام  ییهمسر دا نیدو خواهر بودند که نسر  ن یمیو س نی نسر
 بود.

که محسن متاهل بود باعث شده بود  یطیبا محسن آن هم در شرا نیمیس  ازدواج
اتفاق را از   نیها از جمله طلعت ، ا  یلیخ رای ز  ردیبه دل بگ نهیاز خواهرش ک نی نسر

ها   هیو کنا   شین نیبا ا  نی نسر یکردند و زندگ  یو سرزنش م دندید  یم  نیچشم نسر 
قشه زند ن  یثروت خانواده   یکه برا   نیبر ا یمبن د یشن یم  ییتلخ شده بود. گاه تهمت ها

 هنوز دو خواهر با هم قهر بودند . هیقض نی دارند. با وجود گذشت سال ها از ا

 لبخند زد و گفت:   مهرسا

که همو دوست   نی هست  ای جون ، غصه نخور... مهم تو و پو مایشه ش  یدرست م –
باهاشون حرف بزنه؟ مثال    دیکن یرو واسطه نم یچرا کس شن،یم ی . بالخره راضنیدار

 ! نایخاله م  ای مامان من 

 در سنگـ یآهن خی ...نرود مغیبابا چقدر با مامان حرف زده، اما در یدون ینم –

 به اتاق برگشت و رو به هردو گفت:  تایموقع ب همان

 شام آماده اس. نی ایب –

بود ،   مای ش ریرگفکر مهرسا د  یرفتند. تا آخر مهمان رونیرا خاتمه دادند و از اتاق ب بحث
 مشکلش حل شود. دی بردارد شا یخواست قدم ی دلش م

مطالعه را    نکیبود و مهرسا در اتاقش مشغول درس خواندن؛ تشنه اش شد و ع آخرشب
  یرفت و سمت آشپزخانه م رون ی اش برداشت. از اتاق ب  دهیو کش یقهوه ا  یاز چشم ها 

آهسته کرد تا متوجه اش  . قدم دیمادر و مهرداد به گوشش رس یرفت که پچ پچ ها 
در رفت تا صدا   کی اپن آشپزخانه تا نزد  ریز  ز . چهار دست و پا استدینشوند و فالگوش با 

 را بهتر بشنود. 
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 :دی مند پرس هیگال  مادر

خواد، خب برو کارخونه   یمحسن که بد تو رو نم  ییدا  ؟ی کن یآخه پسرم، چرا قبول نم –
 حسابدار اونجا شو. 

 : دیو مجعدش کش یمشک یموها   انی م ی دست مهرداد

من کارم خوبه    یلطف دارن ول یل یخ ریام ییمحسن و دا   ییمامان جان قربونت برم، دا –
  یبرم خواستگار گهی خوام برم تو اون کارخونه که دو روز د یهستم. نم یاز حقوقم راض

 .ه یجور هی...مید ی،حقوق م میکار دادبگن خودمون بهش  تایب

  تا یبعدم اگه واقعا ب دن،یحقوق م  یکنیکار م دنیداره؟ پول مفت که نم  یوا ... چه ربط –
 ؟ یزودتر برم خواستگار یگیچرا نم  یرو دوست دار

 داد:  رونی ب نیرا سنگ نفسش

دونه خواهرم   هیراحت بشه  المیخواد اول مهرسا رو سر و سامون بدم، خ ی دلم م –
 کنم.  یخوشبخت شد بعد ازدواج م

 مصرانه گفت:  مادر

شه   یم  ری بخواد ازدواج کنه واسه تو د یک ستی خونه، معلوم ن یمهرسا داره درس م –
 حرف بزنم؟  یی با دا  یخوا ی...م

گوشش   کدفعهیمادر و مهرداد بود،   یهمان طور که غرق گوش دادن به حرف ها  مهرسا
 : دیجمع شده از درد نال ی. با صورتدی سرش د   یشد و مهرداد را باال دهیکش

 گوشم. یآخ آخ داداش ...ول کن تو رو خدا ...آ –

 : دیپرس ینیریبا اخم ش چاندیپ یهمان طور که گوش خواهرش را م مهرداد

 جغجغه؟! یست یفال گوش وام –

 تکان داد و گفت:  یخانوم سر میمر 
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واسه   ی ! فقط قد دراز کردی به مراقبت دار از یحق با مهراده ...تو هنوز ن  نکهینه مثل ا –
 م؟ یحرف بزن  یمنو داداشت چهار کالم خصوص د یمن. آخه دختر نبا 

 داد گفت:  یکه ماساژ م ینیگوشش را از دست برادرش خالص کرد و ح مهرسا

  یاز مهرداد م  ییبود که دا  نیا  دمیکه فهم ییکل حرف ها ن؟یگفت ی م یحاال مگه چ –
رو   تای . اوم بعدم مهرداد خان برهی خواد بره کارخونه حسابدار اونجا بشه، مهردادم نم

 دوست داره. 

 گفت:  دیبا تاک  مهرداد

 رو خبردار کنه! لی کف دست نازگل، اونم کل فام یصاف بذار نارو یا  یباز فردا نر –

 به برادرش زد و جواب داد:  ی چشمک طنتیش با

 دم.  یم  امکی نه بابا ...فردا چرا؟ االن بهش پ –

 و مهرداد سر تکان داد و گفت:  دیخند بلند

 فضول.  یدرد... جغجغه  –

 *** 

 گذاشت و صدا زد:  زی م یپلو را رو  سی کرد. د یشام را آماده م زیخانوم م نایم

 شام ...آقا عارف شام آماده اس.  ن یای بچه ها ب –

خوردند که آقا عارف   یشام جمع شدند.در سکوت شام م زیدور م یبعد همگ  یا  هلحظ
 گفت:  دیکش  یخودش ساالد م یهمانطور که برا 

 مراسم.  میبر نیبش داریو خانومشه.صبح زودتر ب یجمعه سالگرد داداشم عل –

 گفتند: دهیکش یحرف بچه ها همزمان با صدا  نی گفتن ا با

 نه... یوا  –
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 فت: با اعتراض گ ماین

 یروز جمعه رو هم نم هی   م،یکه درس و کالس دار میش یم داریاز اول هفته زود ب  –
 ! م؟یبخواب میتون

 از برادرش گفت:  یهم به طرفدار نازگل

 سال گذشته. ستیب ست؛ی سالگرد که ن نی! اول م؟یایما ن شهیبابا. نم گهیراست م –

 آقا عارف در هم رفت و جواب داد: ی اخمها

 ن؟ ی اینم گهی و د  دیکن یمردم فراموشم م گهی ، منم دو روز د شهینه نم –

 بالفاصله لب باز کرد:  نازگل

 نه صبح روز جمعه!  یول  م،یای چرا م –

 و  پشت دستش زد: د یخانوم لب گز  نایم

 تو دختر؟  یندار  ا ی.  حیزیچ ینکرده ، دور از جون  یی خدا  هینازگل...  –

 به پدر انداخت: ینگاه یچشم  ریو ز   دیلب گز نی شرمگ نازگل

چه رسمشه؟ عمه عفت زنده اس   نیآخه ا ییخدا یدور از جون. ول د،یخب ببخش –
  هی. اونوقت  نمشونیب یخونه آقابزرگ و خانوم جون م ایبار به زور سرخاک عمو   هی یسال

هر سال واسش    یخدا. حاال همن تو قنداق بودم رفته به رحمت   میداشت یعمو عل
 همو داشته باشن. یهوا  دیبا  انسرخاک. آدما تا زنده   دیبر  دیر ی مراسم بگ

 زد: بیخانوم نه نایم

  میکالم بهتون گفت هیبابات و عمه عفت به خودشون مربوطه ،  یدختر جون رابطه  –
 . دیغذاتونو بخور دیچشم. بحث نکن  دیبهشت زهرا بگ میری م دیجمعه صبح حاضر باش

 نازک کرد و مشغول غذا خوردن شد.  یکه قانع نشده بود پشت چشم نازگل
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با   ایآمد بخندد  یم  شیو اخمو. کمتر پ یجد یعفت خواهر بزرگتر آقا عارف بود، زن عمه
 .نی حرف بزند. سه پسر داشت آرمان ، آرتان و آرم یکس

و   یانتظام  یرو ی نوم که  مامور نآرتان بود. پسر دوم عمه خا یو دلبسته   فتهیش نازگل
که مختص شغلش بود در   دهیورز   کلی و آن ه یاخمو و جد  یسروان بود. برخالف چهره  

خصلت   نیداشت و هم یشوخ و خنده رو بود و دل مهربان یپسر ی خانوادگ یجمع ها
 بود که نازگل را عاشق کرده بود .  شی ها

. نازگل چشم چرخاند و دور تا دور  تا آمدن استاد نمانده بود یزیروز سه شنبه؛ چ صبح
از شهنام نبود. مطمئن   یبچه ها آمده بودند اما خبر یانداخت. همه    یکالس را نگاه

 .  رسدی سر م  گرید ی بود تا چند لحظه  

 لب زمزمه کرد:  ری که به سرش زد ز  یگل کرد و با فکر طنتشیش

 آقا شهنام که واست برنامه دارم. ایب –

راه از وسط کالس بود تا از آنجا به  کی شده بود که  دهیچ یتک نفره طور یها  یصندل
اول    فیشده بودند. نازگل که رد  ده یهم چ کی ها نزد یآخر کالس بروند و دو طرف صندل

  ی لحظه ا  زدیراه گذاشت و نشست. همانطور که حدس م یجلو  قای را دق شی بود صندل
  یبه تن داشت. نگاه یو شلوار کتان مشک  یا  هوهاسپرت ق  راهنیعد شهنام وارد شد .پب

 به دخترک انداخت که سد راهش بود. چند قدم جلو آمد و مؤدبانه گفت: 

 کنار ؟  دی رو بکش یصندل شهی . مدیخانوم ، سرراه نشست دیببخش –

و مردانه اش بلند  بم  ینکرد ، دوباره صدا  یرا سرگرم مطالعه نشان داد و توجه خودش
 بار با اعتراض گفت: نیشد و ا 

 ؟  نیبلند ش شهی خانوم محترم ، م –

 لب گفت:   رینکرد. شهنام ز  یمحو زد و باز هم توجه  یلبخند

 . یباشه ، خودت خواست –
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  یدوش فی شهنام ک دیکرد ، منتظر عکس العملش بود که د ینگاهش م یچشم ری ز  نازگل
و دختر را با هم    یحرکت صندل ک یگذاشت. ناغافل با   یکنار یصندل  یاش را رو  یمشک

. نازگل با دهن  دنیخند یمثل پر کاه بلند کرد و کنار گذاشت. کالس همهمه شد و همه م
را   فشیبکند. ک یکار نیشهنام چن د یرس یفکرش نم بهکرد. اصال  یباز از تعجب نگاه م 
کالس رفت و نشست. فرگل با    ینگاهش کرد و به انتها  یا  روزمندانهی برداشت؛ با لبخند پ
 لب غرولند کرد:  ری خواهرش سر تکان داد و ز  یبرا ینگاه سرزنش کننده ا 

 سبک سر   یدختره  –

  یاز قبل با شهنام دشمن شد و خواست هرطور شده کارش را تالف شتریکار نازگل ب نی ا با
 .افتیکند. با آمدن استاد همه ساکت شدند و همهمه خاتمه  

از تمام شدن کالس مهرسا که انگار از قبل پشت در منتظر بود با رفتن استاد  بعد
 رفت. شیبه طرف دختر خاله ها  جانی بالفاصله وارد شد و با ذوق و ه

 غیوام جخ یم  یاز خوشحال یشده... وا  یچ ی دون یسالم ، سالم ، سالم...نازگل نم –
 بزنم.

 حوصله دادند ، ذوقش را پراند:  یب ییدو خواهر که جواب سالم ها   یو سرد   یتفاوت یب

 ن؟ یشده؟ چرا دوتا تون پنچر یچ –

 گفت :   گذاشتیو همان طور که جزوه اش را داخل کوله م  دیبا حرص لب گز فرگل

 نازگل با کاراش آبرو نذاشته واسه من به خدا.  نیبابا ...ا یچیه –

 اعتراض کرد:  لنازگ

 تو بره؟  یعه فرگل... من چکار به تو دارم چرا آبرو  –

 را در هوا تکان داد:  دستش

 .رهیسوال م ریمنم ز   یخانوادگ تیترب ی خب ، هر کار کن یسرم خواهرم  ریخ –
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 گفت:  دیفهم ینم یزیچ  شانی که از حرفها مهرسا

 شده؟  یچ دی به منم بگ شهیم –

 داد: رونینفسش را صدا دار ب فرگل

  گهیهم م ی راه بچه مردم گذاشته، هر چ یآورده درست جلو  دهیرو کش شیخانوم صندل –
 برداشت گذاشت کنار... یکاره نازگل رو با صندل کی کنه! طرفم  یپاشو اعتنا نم

که هنوز در کالس بودند را جلب   یدخترها توجه تمام کسان یخنده   کی حرف شل نی ا با
 رگل سر تکان داد و گفت:کرد. ف

 تو بودم االن از خجالت مرده بودم.   یمن جا –

 را برداشت:  کوله

 .نیا یسلف شما هم ب رمیمن م د،یزن یبا هم حرف م یدونم شما دو تا باز کل یم –

 ی   هیبلند از خواهر و دختر خاله اش جدا شد، مهرسا که هنوز ته ما ییقدم ها  با
 خنده داشت سوأل کرد:  شیصدا 

 سرراهش؟ چکارت کرده بود؟   یحاال چرا نشست –

 شانه باال انداخت و جواب داد: نازگل

 ازش. مغرور و قلدره. ادیبابا، خوشم نم یچیه –

 . یاون که تو باهاش چپ افتاد هیچه بدبخت –

 ! ؟یذوق داشت نقدریا یبگ  یخواست ی م ی...تو چ الیخ یحاال ب –

 را بر هم زد:  شی دوباره سر ذوق آمد و دست ها مهرسا

گردن. منم   یبره شمال جمعه عصر برم اریخواد با فرزام و سام یآها... مهرداد فردا م –
 ن؟ یا یخوام برم. تو و فرگل نم یم
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 ابرو باال انداخت و متعجب گفت:  نازگل

 ؟ ی شمال ، تو کجا دنبالشون راه افتاد  رنی م یدارن مجرد سه تا پسر  –

 دخترخاله اش زد:  یشان یبا سرانگشتانش آهسته به پ مهرسا

 .انیو شهاب هم م مایو ش  تای. گفتم بارهی فرزام ، خواهرش فرانک رو م ؟ی ا  وونهید –

جمعه   یول امیب شدی کاش م گذرهیخوش به حالتون، مطمئنم بهتون خوش م یوا  –
   مینر شهیو خانومشه بابا ناراحت م  یسالگرد عمو عل

 کج کرد:  لب

 چقدر بد شد.  یوا یا  –

هم استفاده کن   تیموقع ن ی از ا  یکه هستن برو خوش باش. راست مایو ش  تایحاال ب –
 فرزام. ی  هیواسه قض

  ادیدلش نبود. شب از ذوق ز  یکرد و دل تو   یم  یسفر لحظه شمار نیا  یبرا  مهرسا
را انتخاب   شی. با وسواس تمام لباس ها دیبرد. بالخره صبح چهارشنبه رس ینمخوابش 
 کرده بود.

  نیدر گذاشته بود. شلوار ج یخودش و مهرداد را آماده جلو  یاز لباس ها  یکوچک چمدان
 بلند گفت:  ی بود. با صدا  دهیکرم رنگ پوش ی ها یبا پالتو و کتان دیسف

 م؟ یریمهرداد من آماده ام. نم –

 : دیسرک کش رونیاز اتاقش به ب مهرداد

 .  میوفتی راه م انی ب نایشهاب ا  –

کردند و هر دو   یخانوم خداحافظ میهم آمدند. از مر  تایو ب  مایبعد شهاب ، ش یا  لحظه
صرف ناهار قرار گذاشته بودند تا فرزام    یبرا یراه نیب یحرکت کردند. در رستوران  نیماش

 هم به جمعشان اضافه شوند. اریفرانک و سام، 
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قرار شد و   یفرزام دلش ب دنیبا هم همسفر شدند. مهرسا با د ریقرار در طول مس طبق
 لب زمزمه کرد:  ریز 

خوب   نیاول به تو گفتن که چن  دیکنندم که چرا دل به تو دادم. با بیدوستان ع –
 ؟ ییچرا 

زرد و   یبا برگها دهیتنومند و سر به فلک کش  ی. درختهاری ماه بود و هوا خنک و دلپذ  آبان
آمده بود که   شیبود. کمتر پ دهیچیبهارنارنج که در فضا پ نیو قرمز. عطر دلنش ینارنج

 بود. ید یجد یتجربه   ش ی سفر برا نیسفر برود و ا   زی مهرسا پا

که   مایشدند. ش الیو  اطیها وارد ح  نیشو تک تک ما دندیفرزام رس  یال یبعد به و  یساعات
 به وجد آمد و گفت:  الی و  دنیعقب نشسته بود از د یکنار مهرسا صندل

 دختر. ه ی ! عجب جایقشنگ یال یواو... چه و  –

 پرتقال و نارنج. ی بود. پر از درخت ها ییبایبزرگ و ز  یال یو

بودند.  اطیبزرگ در دو طرف ح یبود. دو آبنما قیاش آالچ هیسا   ری که ز  یمجنون دیب
همکف دو   یشدند. طبقه   الی آوردند و وارد ساختمان و رونی ها ب نیچمدان ها را از ماش 

 داشت.  یو مشک   دیمبلمان سف س یسرو ییرا یاتاق داشت و دکور پذ

بود. فرزام رو به   گریباال چهار اتاق د یسمت راست سالن پله داشت و طبقه   ی گوشه
 خواهرش گفت: 

 کن.  ییک جان ، خانوما رو راهنما فران  –

و مهرسا با هم    مایکرد. ش ییباال راهنما  یرا به طرف اتاق ها  مایو ش تا ی مهرسا ، ب  فرانک،
 اتاق.   کی هم  تایاتاق بودند و فرانک و ب  کی

حوصله اش سر   یاتاق تنها بود، حساب ی گذشت. مهرسا تو یم  الیاز آمدنشان به و یساعت
نبود ، پنجره را باز کرد و نفس   ی انداخت.کس اطیبه ح یرفته بود. کنار پنجره رفت و نگاه

 لب گفت:   ریفرستاد. ز   ش یها هیرا به ر یز ی عصر پا  زی. عطر دل انگدیکش یقیعم
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 !  هینازگل چقدر خال ی. جاییبایهمه ز   نیشکرت به خاطر ا ای خدا –

پنجره را نگاه کرد.   نی و پا دی. سرک کش دیش رسبه گوش  ی صحبت کردن آهسته ا  یصدا 
کردند...مهرسا   یپله نشسته بودند و صحبت م یاز هم رو   یکم یبا فاصله  تای مهرداد و ب

و حتما االن که    تاستیدانست مهرداد چقدر عاشق ب یخبر نداشت اما خوب م تایاز دل ب
و باز   دی به پاست. لب گز  ییکالم شده در دلش غوغا همکم با عشقش  یفاصله   نی با ا

کنار تخت   ز ی م یبه اطراف اتاق انداخت و پارچ آب که رو  یخواست نگاه طنتیدلش ش
  یبود به چشمش خورد. پارچ را برداشت و لب پنجره رفت. تمام آب داخل پارچ را رو 

 کرد و بلند گفت:  یخال تایسر مهرداد و ب

 ... وهوی  –

از جا بلند شد و باال را نگاه کرد، مهرسا با    عیزدن کرد و مهرداد سر  غیشروع به ج تایب
  رسد؛یپنجره را بست. مطمئن بود که االن مهرداد به حسابش م عی و سر دیخند طنتیش
به اطراف  یپشت در نبود. مضطرب نگاه  دیاز کل  یتا در را قفل کند اما خبر دیدو

  یاز اتاق ها را باز کرد تا پنهان شود ول یکیهدف در  ی. بدیدو  رونی انداخت و از اتاق ب
به محض باز کردن در چشمش به شهاب افتاد. باالتنه اش بدون لباس بود و دست بر  

 : دیکش یبلند غیج تی شهاب با آن وضع دنیکمربند شلوارش داشت؛ از د

 خدا مرگم بده!   –

 ی همه جا جلو  یلحظه ا  یبرخورد کرد. برا یتا فرار کند که محکم به کس برگشت 
 و تار شد.  رهی ت شی چشمها

زبانش بند آمده بود،   ادی. از خجالت ز دی د اریکه باز کرد خودش را در آغوش سام چشم
  عی شود. به خودش آمد و سر  اهویهمه ه نی ساده ا  یشوخ کی کرد با   یفکرش را هم نم

 گفت:  رلبی و ز   نیفاصله گرفت. شرمگ اریاز سام

 .دیببخش –
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به داخل اتاق افتاد   هیو بق اریآمدند. نگاه سام رونیهمه از اتاق ها بسر و صداها   نی ا با
بودند هم  سیکه سر تا پا خ تای کرد. مهرداد و ب یکه شهاب با عجله لباس تنش م

  یدانست چه اتفاق ینم چکس یکردند و ه ی، همه هاج و واج به هم نگاه م  دندیرس
 افتاده.

  ی. لبه دیبه سمت اتاقش دو  هیو بق  اریفرزام و سام ی خجالت زده از نگاه ها مهرسا
 لب گفت:  ریگرفت. ز  شی دستها  نیتخت نشست و صورتش را ب

 دختر   ی گند زد –

نگذشت که مهرداد   یکرد، لحظه ا  یکه بار آورده بود فکر م یو به افتضاح زدیتند م قلبش
 :دی هم وارد اتاق شدند. فرانک با تعجب پرس مایو فرانک و ش

کرد؟ تو چرا از اتاق شهاب با اون عجله و ترس    یچه خبر بود؟ شهاب چکار م  مهرسا –
 ؟ یفرار کرد 

 و گفت:   دیلب گز   مهرسا

کنم از   تی رو اذ تای خواستم مهرداد و ب ینکرده. من م یشهاب بنده خدا کار ،یچیه –
  میاز اتاقا قا  یکیبعد واسه فرار از دست مهرداد خواستم تو   ختمیاتاقم آب ر  یپنجره  

زدم فرار کردم   غیو ج دمیکرد. خجالت کش یبشم که شانسم شهاب داشت لباس عوض م
 ! یدیاش رو هم که د هیبق

 و فرانک گفت :  دندیخند  یپق مای و ش فرانک

و تو که فرار    دیپوش یشهاب بود که تند تند لباس م مید یکه ما د یزیچ  یول  م،یدیبله د –
 چه خبره ؟!  نجای. همه دهنشون باز مونده بود ا یکرد

 سر تکان داد و گفت:  مهرداد

چه  ن یو استراحت بود ، بب  شیتو آسا  الی . تمام ونهیجغجغه واسه هم گمی بهت م –
 !یراه انداخت  ییبلبشو
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 تخت را در دستش مچاله کرد:  دیسف ی انداخت و مالفه   ر ی خجالت سر به ز  با

 کنم  یخواستم شوخ ی فقط م د،یببخش –

 . میکن یم یتالف تایفکر نکن تموم شده به وقتش منو ب ینداره، ول بیع –

 : ستادیدست به کمر ا  مایش

 بگم سوءتفاهم رفع بشه. هیمن برم به بق –

 هم بلند شد. اری فرزام و سام ی خنده  یبعد صدا یو فرانک لحظه ا  مایرفتن ش با

جمع شدند. بساط منقل و کباب و جوجه به پا بود. پسرها   قیآالچ  ری ز  یهمگ شب
 مشغول آماده کردن کباب بودند و دخترها دور آتش جمع شده و بگو بخند داشتند.

 کنار مهرسا نشسته بود ، آرام کنار گوشش گفت:  فرانک

 ؟!  رو دوس داره مگه نه تایداداشت ب گمیم –

 :دیرو درهم کش شیابروها  مهرسا

 گفته؟!   نویبهت ا  یک –

 را باال انداخت:  شیابرو  یتا   کی

حواسش بهش هست و دور و   یلی. خدمی، تابلوئه خودم فهم ستی الزم به گفتن ن –
 . پلکهیبرش م

 لب مهرسا نشست:  یرو  لبخند

 خب آره ، دوسش داره.  –

 شد و گفت :  نینگاهش غمگ  فرانک
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قسمتش نشد. دختره ازدواج کرد. از    یعاشق بود ، ول یجور نیروز هم هیداداش منم   –
اصرار دارن  یلی. مامان و بابا خومدیبه چشمش ن یدختر چیفرزام ه گهی اون موقع د

 ...خداکنه داداش تو به عشقش برسه. ستیازدواج کنه اما فرزام موافق ن

   خی قلبش باال رفت و تمام بدنش  حرفها نفس مهرسا حبس شد ، ضربان   نیا  دنیشن با
مشت شد.   شی نشست ودستها شیتمام وجودش را گرفت. بغض در گلو   یدیشد ...ناام
داشت ظاهرش را حفظ کند تا فرانک   یداد ، سع  یرا به کف دست فشار م شیناخن ها 

 زد و لب گشود:  یاش نشود. تلخند  یمتوجه آشفتگ

 . رهی سامون بگروز دوباره عاشق بشه و سر و  هی  دوارمیام –

 صدا زد :  تایب

 شام آماده اس  نیایفرانک ، مهرسا ...ب –

از جا بلند شد   عی سر تایب یخفقان آور بود، با صدا   شیبه وجود آمده برا  یکه فضا مهرسا
 و گفت: 

  شهی شام سرد م م،یبر –

نبود. نم  فی تا بغضش را مهار کند ، اما انگار حر  دیکش یم  قیعم یراه نفس ها  نیب در
  ییشد و سمت دستشو ال یکرده بود. وارد ساختمان و س یچشمش را خ یاشک گوشه  

 رفت.

به  نهیآ  یرا باز کرد و به صورتش آب زد. تو  رآبی، ش خت یر  شیرا که بست اشکها در
 زمزمه کرد:  رلبی خودش زل زد و آهسته ز 

ازدواج کرده. من فرزام رو به    ستی اون دختر که االن ن  یلدرسته فرزام عاشق بوده و  –
 . ارمی شم؛ دلش رو به دست م ینم دی. من ناامارمیدست م

غم درونش را پنهان کند. زمان به   یتصنع  ییداشت با لبخندها یجمع برگشت و سع به
بعد از شام بود.    یقرار بود زودتر به اتاقش پناه ببرد. ساعت یگذشت و مهرسا ب یم یکند
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کرد   یفرانک فکر م یتختش زانو بغل گرفته بود. به حرفها  یگذاشته و رو   یمهرسا هندزفر
  رونیرا از گوشش ب یهندزفر ی وارد اتاق شدند. گوش  تای و ب دادمهر یاصال متوجه نشد ک 

 :دیآورد و پرس

 ن؟ یداشت یکار –

مهرسا را بغل گرفت و   هیاز ثان یبا لبخند به هم نگاه کردند و مهرداد در کثر تای و ب مهرداد
 تخت بلند کرد:  یاز رو

 ...یتالف نمیآره؟ ا یکن یم  سیرو خ تا ی منو ب  گهیحاال د –

درشت برادرش   کلیو ه  یقو یدست ها  فیشروع به دست و پا زدن کرد اما حر  مهرسا
 نبود.

 مهرداد ...تو رو خدا ولم کن.  –

خواهرش او را به سمت حمام برد و داخل وان   یتوجه به دست و پا زدن ها  یب مهرداد
 سیخ ی مهرسا حساب ی آب را باز کرد. سر تا پا ری و ش  دیخند یبلند بلند م تایگذاشت. ب

 شد.

غم فرزام را فراموش   یلحظات یحالش را به جا آورد و برا  یکم یو آب باز  یشوخ نیا
 کرد.

را فرا گرفته بود. همه خواب بودند اما مهرسا   الیو  نیسنگ یشب بود و سکوت مهین
بخوابد. فکر فرزام خواب   یتوانست لحظه ا یشد نم یپهلو به آن پهلو م نیهرچقدر از ا 

به  یرا از چشمانش گرفته بود. دلش آرام و قرار نداشت. کالفه از جا برخاست، دست 
انداخت. ساعت از دو گذشته بود.   یزیروم چکبه ساعت کو یو نگاه  دیش کشصورت 
رفت   رونیاز اتاق ب  نیکاله دار کرم رنگش را برداشت و تنش کرد. آهسته و پاورچ یپالتو 

پالتو فرو   قهیکرد. سرش را در  یشد. هوا سرد بود و سرما در تنش رخنه م اطیو وارد ح
چراغ روشنش  ریرفت و ز  قی، به طرف آالچجمع کرد  بیج یرا تو  شی برد. دستها

 که سالها دلتنگش بود حرف زد: یبه آسمان بود. در دل با پدر رهینشست. نگاهش خ 
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 منه.  یخوبم واسم دعا کن . دعا کن به آرزوم برسم. فرزام تنها آرزو  یباباجون ، بابا –

. دیبه گوش رس اطی کف ح ی ها زهیشن ر یرو یکس یقدم ها  یبعد صدا  یا  لحظه
که به تن داشت به   یرنگ یبرگشت پشت سرش را نگاه انداخت ، فرزام با گرمکن طوس

آمد. ضربان قلبش باال رفت. اصال انتظار آمدنش را نداشت. فرزام با لبخند   یسمتش م
 :  دیپرس

 خلوتت رو که بهم نزدم؟  –

 جواب داد: یشده بود و با دستپاچگ هول

 . رونی برد اومدم ب  ی. فقط خوابم نماوم...نه ...نه ...اصال –

زد. نگاهش به ماه بود   هیرا دو طرفش حائل کرد و تک شینشست. دستها  مکتین یرو 
 و گفت: 

 کنه. ینفر داره بهت فکر م هیبره  یشبا که خوابت نم گنیم –

 بود در گفتن حرفش ، لب باز کرد: مردد

 کنم. یفکر م یکیمن خودم دارم به  یول –

 فرزام نشست:  ی لبها یرو  لبخند

 هست که بهم فکر کنه. یکنم نه کس  یفکر م یتونم بخوابم؟ نه به کس  یمن چرا نم –

 انداخت و آهسته گفت:  ینگاه مین مهرسا

 . یستیاصال متوجه ن ای  یتو ازش خبر ندار دیهست... شا –

 ستاره هم ندارم.   هینه بابا...من تو هفت آسمون  –

 شت و گفت: نگه دا یبغضش رو به سخت مهرسا

 آد. یکه اصال به چشمت نم کهیکوچ نقدریا  دی. شا ستیحواست بهش ن ی...ول یدار-
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 : دیشد و موشکافانه نگاهش کرد، پرس کی فرزام به هم نزد یابروها 

 تونه باشه؟  یم  یمثال ک –

نه! چند لحظه مکث کرد. نفسش  حبس شده بود ، از جا بلند  ایبود حرفش را بزند  مردد
 شد پاسخ داد:  یم  دهیکه به زحمت شن ییشد و  با صدا 

 مثال ... مثال من...! –

  ییکند، مهرسا با قدم ها ی و حرف مهرسا را در ذهنش حالج  دیایفرزام به خودش ب  تا
 بلند از او دور شد.

 لب آهسته گفت: ریزده دور شدنش را نظاره گر بود. ز  مات

 بهم عالقه منده؟!  یعنیبود ؟   یگفت؟! منظورش چ یدختر چ  نی...انی ا –

که تا   یقدر ساده به عالقه اش اعتراف کرده باشد.دختر   نیکرد که مهرسا ا  یباور نم فرزام
مام. مهرسا اصال  بود و ت قشی کرد. فقط خواهر رف یبه او فکر نم یلحظه ا ی به حال حت
، لب   یقهوه ا  ییبود، چشم ها  یاش معمول  ییبای نداشت. ز  یشباهت  شی اهایبه دختر رو 

در حد متوسط. اما فرزام بلند پرواز و   ی. خانواده ا کی بار ینیکوچک و ب بایتقر  ییها
 مرفه و سرشناس.  یبود و از خانواده ا  رینظ یب ییبا یخواه بود. عشق سابقش در ز  ادهیز 

که به او منتقل شد حس  یمهرسا به خودش با خبر شد تنها حس  یاز عالقه    یوقت
بخورد و حس شکست داشته   یروح یخواست مهرسا ضربه  یبود. دلش نم یدلسوز 

 کند که مهرسا دل از او بردارد.   دایپ یشد تا چاره ا   ریباشد. فکرش درگ

 *** 

  یرفتن به بهشت زهرا بودند برا یآماده   یمینععارف   یروز جمعه بود و خانواده   صبح
 و همسرش. یسالگرد فوت عل  نیو دوم  ستیب
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خواب به   ندیآرتان را بب گر یتواند تا چند ساعت د  یکه م نیشب گذشته از شوق ا  نازگل
  یشد دلش ب یم کترینزد  داری د  نیبود و هر ساعت و هر لحظه که به ا  امدهی چشمانش ن

 شد. یقرارتر م

 .  دید یعمه عفت و آقابزرگ و خانوم جون را از دور م یخانواده   دند،ی هرا رسبهشت ز  به

و   دی تپ  یامان م ی. قلبش بندیگشت تا آرتان را بب یم تیجمع  نیمشتاقش ب  نگاه
بود گره خورد. آرتان و آرمان   ش ی ایکه تمام دن یجفت چشم عسل کی بالخره نگاهش به 

  یم  یشدند و وقت یبودند. همه مشغول به سالم و احوالپرس ستادهیخانوم جون ا  کی نزد
. گونه دیای ب رونیرا بشکافد و ب نهیخواست س یخواست به آرتان سالم کند انگار قلبش م

 رنگ گرفته بود. شی ها

 سالم  –

 جواب داد:  ییبا خوشرو  آرتان

 ؟ یسالم، خوب –

 و رو شود. در دل گفت:   ری بود تا دلش ز  یجمله کاف  کی  نیهم

 و خوب نباشم حضرت عشق. نمیشه تو رو بب یمگه م –

ها نشست. همه مشغول فاتحه و قرآن خواندن بودند.   یاز صندل  یکی  یفرگل رو  کنار
او هم همزمان سرش را باال گرفت و    دیهمه را از نظر گذراند ، به آرتان که رس  یرچشمیز 

لبش به   اریاخت یآرتان نقش بست. ب یلبها   یرو ی نگاهشان به هم قفل شد، لبخند محو 
نازگل درد گرفت. صورتش از درد جمع شد. فرگل که از   یبازو  ی خنده کش آمد که لحظه ا

 گرفته بود کنار گوشش آهسته گفت:  شگونین شی بازو

 کنه.  یکن عمه بدجور داره نگاتون م  شیدرو نازگل، چشاتم  شتویببند ن –

پا انداخته بود. از  ینشسته و پا رو  یصندل  یشد سمت عمه عفت که رو دهیکش نگاهش
کرد. بعد از  یداشت نگاه م ی شانیپ یکه رو  یاش با اخم  یدور مشک یطب  نکیپشت ع
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اما هنوز   ف یالغر و نح یرزنیدادن ،نازگل کنار خانوم جون رفت. پ راتی خواندن فاتحه و خ
مهربان و خنده رو    یداشت.  با چهره ا یانرژ  جوانزن  کی خودش بود و مثل  یپا  یرو

 با لحن پر از محبتش رو به دو خواهر گفت: 

 .نی وفا شد   یخونمون. ب نیومدی م ادیبا هم ز  ییقبال دو تا  –

 زد:  یبا متانت لبخند فرگل

شه و به   ی. وگرنه دلمون تنگ ممیخانوم جون ، گرفتار درس و دانشگاه دیببخش –
 .میهست  ادتونی

 گفت: طنتیبا خنده و ش شهیمثل هم  نازگل

که  یخونتون. فقط به شرط  میا یهفته دوشنبه م  نیخانوم جون؟ هم یغصه خورد  –
 .ی خوشمزه و معروفت درست کن یناهار از اون آش رشته ها 

 چشم درشت کرد و تشر زد:  فرگل

خانوم جون رو تو زحمت   یبر  یخوا  یروز هم که م هی!  ؟یکش یعه نازگل خجالت نم –
 ؟ ینداز  یم

 کرد و گفت: یجون تک خنده ا  خانوم

دم آش   یمنم قول م  ایشم. باشه دخترم تو دوشنبه ب ینم تی نداره مادر... من اذ یبیع –
 رشته درست کنم. 

 کرد گفت:   یرا گوش م شانیکه فقط چند قدم فاصله داشت و صحبتها  آرتان

 .میا یهم م نیکن من و آر شترشیپس خانوم جون ب –

 . شمیخوشحال م یلیخ نی ایچشم مادر... حتما ب –

  یم یحاال لحظه شمار  نیشد و از هم شترینازگل ب یحرف آرتان،  ذوق و خوشحال نی ا با
 شد .  یم  زیخاطره انگ شی که حتما برا ی دوشنبه و آن دورهم دنیرس یکرد برا
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  نیعقب ماش یبرگشت از مراسم ختم بودند، نازگل کنار خواهر و برادرش صندل ر یمس در
  یکه تا چند لحظه  یو ناب  نیر ینشسته بود و غرق در افکار خودش و مرور لحظات ش

 یگوش یبرداشت و به صفحه  ف یرا از داخل ک یآمد، گوش امکیپ شی داشت. برا شیپ
 کرد:   ز را با  امکیانداخت. مهرسا بود. پ ینگاه

 ؟ ییکجا  ؟ یسالم، خوب –

 ؟   یخونه ، تو چ  میری م  میسالم، مراسم تموم شد دار –

 .میرس  ی...تا عصر ممیتهران ر یما هم تو مس –

 ... سفر چطور بود خوش گذشت با فرزام خان؟ یبه سالمت –

 گم. ی م  نمتیب یخوردم ، حاال فردا م ضد حال یلینه بابا... خ –

 بابا... چرا آخه؟  یا  –

 همو. مینیب ینازگل، باشه فردا دانشگاه م  ستمی االن خوب ن –

 شه. یغصه نخور درست م باشه،–

  یرچشمیفرستاد . فرگل کنارش نشسته بود. ز  رون یب نینفسش را سنگ امد،ین یجواب
 انداخت و آهسته  نجوا کرد :  ینگاه

 ن؟ یتو و آرتان همو دوس دار –

کرد، با چشم به بابا و مامان که جلو نشسته بودند اشاره کرد که مبادا    یتک سرفه ا نازگل
 برد و آهسته گفت:  کتر یمتوجه بشوند. سرش را نزد

 من آره ، از دل آرتان اما خبر ندارم.  –

کرد ، سقلمه   یعقب را نگاه م نهیافتاد که از آادامه بدهد که چشمش به مامان    خواست
 به خواهرش زد و ساکت شدند.  یا
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اش را   یبه محض ورودشان به اتاق ، فرگل همان طور که شال مشک دندیخانه که رس به
 داشت گفت:  یاز سرش برم

هوا باش که   نی به هم یآرتان حدس زدم اونم تو رو دوست داره ول ی امروز از نگاه ها –
 ! یخواستگار انیقبول کنه بعمه عفت  

 : دیلب برچ  نازگل

 هم دلش بخواد.  ی لیمگه من چمه ؟! خ  ادیب دیچرا نبا  –

آد. مخصوصا ما چون اصال   ینم لی ، عمه واسه پسراش دور و بر فام ست ین تی زی تو چ –
 .ستیعمه و مامان خوب ن یرابطه 

آرتان حدس زدم که او هم عاشق است   ی گفت از نگاه ها  یحرف فرگل که م   نیا
 یادآوریکند اما با   شتری خوش باشد و شور و شوقش را ب یخبر  شیبرا  توانستیم

 شد. نیو غمگ   وسیرفتارها و تکبر عمه عفت مأ 

  یشدند که با صدا یهم از کالس خارج م یآن روز بعد از کالس دو خواهر هم پا یفردا
 و برگشتند. ستادندیشهنام هر دو ا 

 ...یمیخانوم نع –

 شد. کشانیبلند نزد ییبه فرگل بود و با قدم ها نگاهش

 . دی بله، بفرما –

منم که تازه اومدم و جزوه   م،ی آخر هفته امتحان دار دیدون یهمون طور که م دیببخش –
جزوه رو شما   نیکالس پرس و جو کردم ظاهرا کامل تر  یندارم، از بچه ها  یکامل ی
 ن؟ یدو روز امانت بد یکیشه لطفا  ی. منیدار

 کوتاه گفت:  یمردد نگاهش کرد، بعد از مکث فرگل
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که   دیبرگردون عتریاما سر  ارمینداره فردا واستون م ی اما... باشه اشکال م،یآخه امتحان دار  –
 خودمم بخونم. 

 لبش نشست:  یرو  لبخند

 . بله حتما.دیکن  یلطف م یلیخ –

 فعال با اجازه.  –

 .به سالمت.. –

کردن   ت ی اذ  یبرا  یبه سرش زد، از هرفرصت ییمکالمه باز فکرها ن یا  دنیبا شن نازگل
 کرد.   یشهنام استفاده م

 شدنش نازگل لب گشود: کی آمد. با نزد یتند سمتشان م  ییبا قدم ها  مهرسا

 ... چه خبرا؟ شهیبه به... خانوم عاشق پ –

 د؟ یخبر... شما چه خبر؟ خوب چیسالم. ه –

 انداخت و جواب داد:   شانه باال فرگل

 ترم. انیم  یدرس و امتحان ها  ،یچیه –

 با حرص غرولند کرد:  نازگل

 بابا.  الیخیدختر درس و امتحان و دانشگاه. ب نی خدا ، تمام ذهن ا یا  –

 : دیبه مهرسا پرس رو

 شد؟  یخودت بگو. شمال چ –

 جواب داد: یلب کج کرد و با ناراحت  مهرسا
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به ظاهر خوب بود اما واسه من افتضاح بود چون فرانک بهم گفت فرزام   یهمه چ –
  یا  گهیتونه با کس د ینم گهی د نیبوده که ازدواج کرده ، واسه هم ی دختر هیقبالعاشق  
 ازدواج کنه. 

 : دیبا تعجب پرس  نازگل

 واقعا؟!  –

  یهشدند ، مهرسا با نگا یم  کی نزد  یآهسته به در خروج ییطور که با قدم ها  همان
 مغموم گفت: 

من به فرزام فهموندم دوسش دارم ، بهش گفتم که   ی... ولیگفت. ول  یجور نیآره ، ا  –
 کنم. یبهت فکر م

 کرده بود و تنها شنونده بود، لب باز کرد:  اری که تا آن لحظه سکوت اخت فرگل

 اس؟  گهی دختر د هیعشق اول فرزام  ستیبرات مهم ن ؟ی کرد  یکار درست  یمطمئن –

دختر باشه و   هیخوشبخته که عشق اول  ی، من اعتقاد دارم پسر ستینه برام مهم ن –
. کاش بتونم  ستیمهم ن  گمیم  نیپسر باشه. واسه هم هیخوشبخته که عشق آخر  یدختر

 کنم.  دایتو دل فرزام واسه خودم پ  ییجا هی

 شه. یپاک نم  یوقت از ذهن کس  چیدوس ندارم ، عشق اول ه یجور  نیمن ا  یول –

 *** 

داد که به خواب   یمنظم فرگل نشان م ینفس ها  تم ی از دوازده شب گذشته بود، ر ساعت
خواهرش سراغ   دنیمانده بود تا بعد از خواب داری فرو رفته. نازگل تمام مدت را ب یقیعم

 جزوه برود. 

  یصدا   یمطالعه رفت. در آن سکوت مطلق حت  زیسمت م  نیپاورچ نیو پاورچ  آهسته
کنار   ی رازه یبود. ش زیم  ی. جزوه رودیرس یبرگه ها بلند به نظر م یخش خش آهسته  

  دیسف یبرگه  نی آن چند یجزوه را برداشت و جا  یانیم  یو برگه ها  د یکش رون یجزوه را ب
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رد،  ک  یم یکه زبان دراز  د یکش ید شکلکیتمام صفحات سف  یرو کی گذاشت، با ماژ 
 لب گفت:  ری زد و ز  زی آم طنتیش یلبخند

 جزوه.  نمیبفرما شهنام خان ا –

 .  دیتخت و خواب  یرا وصل کرد. باز آهسته برگشت رو رازهی ش دوباره

کرد نقشه اش لو نرود. بالخره موفق   یفرگل بود و دعا م یروز بعد تمام حواسش پ صبح
 کردند.  یداد و خداحافظ لی شد و بعد از اتمام کالس جزوه را به شهنام تحو

موشکافانه به خواهرش انداخت و    یبرگشت از دانشگاه بودند که فرگل نگاه ر یمس در
 گفت:

امروز رو  هیتعجب داشت   ی! جا یمظلوم شده بود   بینازگل، تو امروز عج نمیبب –
  هیگم نکنه باز  یم ،یپسره شهنام مؤدبانه رفتار کرد  نی. چقدر هم با ا ینکرد  تطنیش

 هان؟  یدار یینقشه ها 

را باال انداخت. سر کج کرد   شی کرد شانه ها یم یزد و همان طور که رانندگ  یلبخند  نازگل
 و گفت: 

 . نینداشتم، فقط هم یچیه  ی! امروز اصال حوصله ینه بابا... چه نقشه ا –

  نیا  شهیترسم. هم یتو م  یمظلوم شدنا نی باشه، من که از ا یجور  نیا  خداکنه –
 تو آرامش قبل از طوفان بوده.  تی مظلوم

بود و   دهیتختش دراز کش یگذشت، نازگل دمر رو  یاز برگشتشان به خانه م یساعت
کرد که در   یتماشا م  لمیباز بود و ف ش یتخت روبه رو یخورد. لپ تاپش رو  یلواشک م

برافروخته در چهارچوب در ظاهر شدـ. تا    یاتاق به شدت باز شد. فرگل با چهره ا
 کرد و با حرص گفت:  زیچشمش به خواهرش افتاد چشم ر 

 ؟ یکاراتو بکن نیا  یخوا  یم  یدختر؟! تا ک یبزرگ بش یخوا   یم  ید آخه تو ک –
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را باز و بسته   شی مهاجمع شده بود و چش شیلواشک لبها ادیز  یکه به خاطر ترش نازگل
 کرد گفت: یم

 خو لواشک دوست دارم.  ه؟ی وا...  اشکالش چ –

 حرص دست به کمرش زد و طلبکارانه گفت:  با

گم.   یرو م یمن کرد   یکه با جزوه    ی... اون کاریگم مغز فندق  یلواشک خوردنت رو نم –
 بود آخه؟! یگفتم مظلوم شدنت آرامش قبل از طوفانه! چکار یدید

 گفت:  طنتیو با ش  دیچینازگل در اتاق پ یخنده   یصدا 

کردم، حاال تو از   ف یخدا چقدر ک یآقا شهنام. وا  ن یضد حال خورد ا  یعه... پس حساب –
 ! ؟ی دیکجا فهم

 لب باز کرد:  ظی شد و با غ یکفر   شتریخواهرش ب  یو سبک سر  یالیخ  یب دنی با د فرگل

هم  یلیزنگ زد بهم خ ؟ یخند یم ی منو برد یرو ببند، کجاش خنده داره؟ آب شتوین –
 دلخور بود. 

 زد :  یاش را جمع کرد و چشمک خنده

 نمیبگو بب  ؟یخودتو لو داد  یدی تو رو از کجا آورده؟ د یزنگ زد؟ کلک اون شماره   –
 ه؟ یخبر

 و گفت:  دی سا دندان

و اون زنگ    نیکالس گرفته به هزار زحمت و به ا  ی خفه شو نازگل... شمارمو از بچه ها  –
 ببره.  ادیداره م ؟یها پاشو بگو جزوه رو کجا گذاشت یلودگ  نیا  یزدن. حاال هم به جا 

  شی سرفه ها  انی کرد، به سرفه افتاد و م یکه داشت لواشک را در دهانش مزمزه م نازگل
 : دیگرد شده از تعجب پرس یبا چشم ها 

 نجا؟ یا ادیداره م  ؟ی گفت یچ –
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 ن یجزوه رو ببره. وگرنه با ا ادی بهش گفتم شک ندارم کار تو بوده، آدرس دادم ب –
 نگاه کردن تو چشماشو نداشتم.  یرو  گهیفردا د یکه تو به بار آورد  یافتضاح

رفت و   رونیخواست اعتراض کند که مهلت حرف زدن به خواهرش را نداد. از اتاق ب  نازگل
 ت که مهمان دارند. خانوم گف  نایبه م

مبل افتاده بود و فنجان قهوه    یدسته   یکه رو  مای نامرتب بود. سوشرت ن یکم ییرا یپذ
  یکاناپه برداشت و نگاه یبرداشت. کنترل و روزنامه را هم از رو یعسل ینازگل را از رو  ی

 به دور تا دور خانه انداخت تا همه جا مرتب باشد. 

 یو سارافون زرشک  یساپورت مشک  کی اش را با  یاتاقش برگشت. بلوز شلوار راحت به
کرد   یسرش مرتب م  یداشت را رو یزرشک زی ر یرنگش را که گلها  یعوض کرد. شال مشک

 را زدند. فونیکه زنگ آ

برود، فورا   رونی خواست از اتاق ب یشت و مبه نازگل افتاد که با عجله شال بردا نگاهش
 گفت:  دیدر اتاق گرفت و با تهد یبرداشت سمتش و دستش را جلو زیخ

 ! یبا من طرف یکن ت ی اذ ،یبسوزون شیخوب گوش کن نازگل... به خدا باز آت –

 خواستم درو باز کنم  یعه وا... فقط م –

 زد:   تشر

 الزم نکرده.  –

 را باال برد:  شیصدا  بعد

 .مهی همکالس  ؟یشه لطفا درو باز کن ین... مماما –

خانوم    نایکه با م  دیبم و خش دار شهنام از  سالن به گوش رس یبعد صدا  یا  لحظه
رفتند. نگاهش که به شهنام افتاد   رونیکرد. هر دو خواهر با هم از اتاق ب  یم یاحوالپرس

  نایرفت که م یاز نگاه شهنام دور نماند. سمت آشپزخانه م ن یلبخند زد و ا روزمندانهیپ
 خانوم گفت: 
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 . اریقهوه ب هینازگل، دخترم   –

 چشم مامان... –

و شهنام مشغول گفتگو بودند. نازگل قهوه ساز را روشن کرد و سه فنجان کوچک و   فرگل
آخر   یو لحظه  ختیآماده شده را داخل فنجان ها ر یگذاشت، قهوه   ینیگلدار داخل س

را  ینیو س   ختیاز فنجان ها ر   یکینمک داخل  یبه سرش زد. کم طنتیباز فکر ش
نمک دار را مقابل شهنام گذاشت و دو   نجانف  رکانهیرفت. ز  ییرایبرداشت و سمت پذ 

 قهوه بخورد گفت:   نکهیبعد شهنام بدون ا ی فرگل و مادرش. لحظه ا یهم برا  گریفنجان د 

 کنم. یرفع زحمت م گهیمن دمزاحم نباشم،   یم یخب خانوم نع –

 خانوم با لبخند جواب داد: نایم

  نی حاال... قهوه که نمک نداره بترس نی داشت فی . تشرنینکرد لی کجا آقا شهنام؟ قهوه م –
 .دیبش ری نمک گ

 کرد انداخت و گفت: یبه نازگل که لبخند به لب نگاهشان م ینگاه شهنام

 نمک هم داشته باشه. ستین دیبع ارهیکه نازگل خانوم ب یبگم؟ قهوه ا  یواال چ –

 گفت:  نی خانوم فنجان مقابل خودش را با فنجان شهنام جا به جا کرد و در همان ح نایم

  نکهیواسه ا  دی داره. بفرما یهم که باشه نازگل احترام مهمون رو نگه م یهرچ گهینه د –
 فنجون رو هم عوض کردم. دیخاطر جمع باش

کرد.   ی درشت شده به مادرش نگاه م یو با چشم ها   دیلب نازگل خشک یرو  لبخند
به ذهنش برسد چطور مادرش را از خوردن قهوه منصرف   نکهیدستپاچه شده بود، قبل از ا

رنگش مثل لبو قرمز شد و   هیاز ثان ی. در کثردیجرعه از قهوه را نوش نی خانوم اول نایکند م
 به سرفه افتاد. 

زد. نازگل که خودش خوب   یخانوم ضربه م  نایهول شده بود و تند تند به پشت م فرگل
آب برگشت.  یوانی به آب داده فورا به آشپزخانه رفت و با ل یدانست چه دسته گل یم
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رخ شده و  نگه داشته بود س ی که به سخت ینگاهش به شهنام افتاد که صورتش از خنده ا 
 فشرد.  یرا به هم م  شی لبها

از جا بلند شد و    دید یخانوم، شهنام که اوضاع را نامناسب م نایبهتر شدن حال م  با
 قصد رفتن کرد. 

خانوم با حرص   نایتعارف نکرد. بعد از رفتنش م ی کس گری آمده د شی بار با اوضاع پ نیا
 کرد:  ادیشروع به داد و فر 

 . خجالت بکش دختر...یآبرو واسمون نذاشت  ؟ی کن یم یجور نی تو چرا ا  ده یورپر  –

و دلخورشان به اتاق رفت   یعصب  ینگاه ها ری کرد. نازگل ز  ینگاه م یدلخور و عصبان  فرگل
آمدن نداشت و شب با وساطت   رون یب یو تا شب به دستور مادر در آنجا ماند و اجازه  

 شام نشست. زیآمد و سر م رونیآقا عارف بالخره ب

 خانوم جون.  یرفتن به خانه   ریروز دوشنبه بود. نازگل و فرگل در مس ظهر

  ییکرد. در دلش غوغا یم ی پروا رانندگ ینازگل پشت فرمان بود و تند و ب شهیهم مثل
 محبوبش.   یعسل یچشمها   دنیشد از تصور د  یتاب تر م یبود و هر لحظه قلبش ب

آرتان کوبش   یپارک شده   نیماش دنیو د خانوم جون  یشدنش به خانه  کینزد  با
رنگ رفتند ، زنگ  یرا پارک کردند و به سمت در بزرگ و قهوه ا  نیشد. ماش شتریقلبش ب

 بلند شد:  فونیگرم و مهربان آقابزرگ از آ  یبعد صدا  یرا فشردند و لحظه ا 

 . نیگلم، خوش اومد  یسالم دخترا  –

  اطی ساز... کف ح یمی بزرگ و قد یه باغشدند. خان  اطیباز شد و وارد ح یکیت یبا صدا  در
به مشام    یزی سرخ پا مهین ی ها بیبود و عطر س یزی رنگارنگ پا ی از برگ ها   دهیپوش

 .  دیرس یم

 پر از احساس لب گشود:  یبا لحن فرگل

 بودم. اطیح ن یعاشق ا  شهیقشنگ و آرامش بخشه ، هم نجایچقدر ا –
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  یشکل کوچک لی. حوض مستطبیدرخت بزرگ س اطیتا دور شمشاد بود و وسط ح دور
و توت که   ری... آلبالو ، انج یتابستان  یها وهیبود و چند درخت از م اطی از ح یکه گوشه ا 

خودشان را داشتند.  ییبا یهم ز   دهیخشک ی فصل از سال با وجود برگ ها نیدر ا  یحت
 بود.  بیسکه درست کنار درخت   یتاب دو نفره ا 

فضا را پر کرده بود و   ازداغیآش رشته و پ یشدند بو یم  کی ساختمان خانه که نزد به
 : دیکرد. نازگل زبان بر لب کش  یم کی را تحر  شانیاشتها 

 آد. یم  یخوب یاوم... به به چه بو –

 ! یدرد که فقط فکر شکم –

اش   یبیرنگ ساعت ج ییطال  ریرنگ به تن داشت و زنج یقهوه ا یا   قهیبزرگ که جل آقا
آمد و نازگل به آغوشش   شی کرد با لبخند به استقبال نوه ها یم ییخودنما  قهی جل یرو

 و به هردو خوش آمد گفت .   دیو بعد فرگل را به آغوش کش  دیاش را بوس یشانیرفت. پ

کردند و نشستند دور   یپرسبودند.سالم و احوال ییرا ی و خانوم جان هم در پذ نی ، آر آرتان
 گذراندند که نازگل گفت:   وهی و م  یرا به گپ و گفت و خوردن چا  ی. ساعتیکرس

. به ی رو خورد، قورت داد... بابا مردم از گشنگ کهیخانوم جون روده بزرگه روده کوچ –
 عشق آش رشته اومدم آ.

 زد:  بیفرگل اما با شرم لب به دندان گرفت و نه دند،یخند همه

 آقابزرگ و خانوم جون؟!   ای  یخجالت بکش نازگل، به عشق آش رشته اومد  –

 جواب داد:  طنتیزد و با ش ییلبخند دندان نما  نازگل

 هردو   –

 جون لبخند بر لب گفت:  خانوم

 . دیسفره آماده کن د ی . برنی،خوش اومد  نیاومد   یزیبه عشق هرکس و هرچ –
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تمام سفره را    ی قهی ناهار را آماده کنند. با سل  یخواهر به آشپزخانه رفتند تا سفره  دو
 گرم و دوستانه خوردند . ییو همه دور سفره جمع شدند. ناهار را در فضا  دندیچ

تاب نشست و   یرفت. رو  اط یبرداشت و سمت ح یو گوش یاز ناهار نازگل هندزفر بعد
داد. سرش را باال گرفته   یگوش م ی هنگ عاشقانه اداخل گوشش گذاشت و آ  یهندزفر

خورد. نفس  یکرد و آهسته تاب م ینگاه م ب یپر بار درخت س  ی بود و به شاخه ها
فرستاد. همصدا با آهنگ   ش یها   هیپراکنده در فضا را به ر بیو عطر س  دیکش یقیعم

 آهسته زمزمه کرد:

عاشقت شدم ،  یلیبهت بگم. بگم که خ یدوستت دارم ، دوستت دارم. به چه زبون –
 جوابم. ینکن

شد. بالفاصله پشت سرش را    شتریلحظه تاب تکان خورد و شدت تاب خوردنش ب همان
آرتان که لبخند به لب   دنیتاب را به جلو هل داده! با د یچه کس ندینگاه انداخت تا بب

راستش را   یبود جا خورد و باز قلبش به تپش افتاد. پا  ستادهیداشت و پشت سرش ا 
 را از گوشش برداشت که آرتان گفت:  یستد، هندزفری تا تاب از حرکت با دیکش نیزم یرو

 ! م؟یخورد  یتاب م ینوبت ادتهی... یبچگ ادیبه  –

 گفت :   دستپاچه

 اوم... آره... آره  –

 قدم جلوتر آمد و کنار نازگل با فاصله نشست و ادامه داد: چند

  دی. االن با میرفت و آمد داشت مای. کاش هنوزم مثل قدمیزود گذشت... زود بزرگ شد –
 سوت و کوره. نقدری که ا  ف یبود. ح یخونه همهمه ا نیتو ا 

بهشت   رنی م  یگم، هرسال واسه سالگرد عموعل یبه مامان بابا م  نویآره واقعا... منم هم –
  دی خانواده که زنده هستن از حال هم خبر ندارن. به قول تو االن همه با ی  هیزهرا اما بق

 ؟ یخون یهنوزم حافظ م  یدور هم بودن. راست نجایا
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 از قبل.  شتر یب یلیآره... خ –

منم عالقه مند    یخوند یها با وجود سن کم ، قشنگ حافظ م یدورهم یکه تو نقدریا –
 خونم.  یکه م شهی م یمدت هیشدم. 

 گفت:  طنتیلبخند زد و با ش  آرتان

 ؟ ی حافظ قشنگ بود که عالقه مند شد  یشعرا  ایخوندم   یمن قشنگ م –

 لبخند زد و جواب داد: نی شرمگ

 هردو... –

زد و انگار که مردد بود. بعد از چند لحظه سکوت    هی. به تاب تکدیکش  یقینفس عم آرتان
 گفت:

خوام باهات صحبت کنم، اما خب به خاطر   ی وقته م یلیراستش... راستش من خ –
 مسائل و رفت و آمد کم خانواده ها فرصت نشده.   نیهم

به دهان آرتان، منتظر   رهیکرد و ذهنش پر از سوال بود. خ یو گنگ نگاهش م جی گ نازگل
 بود. ش ی هاحرف  دنیشن

دوخت و به خودش جرأت داد تا حرفش را بزند، ادامه داد و   نینگاهش را به زم آرتان
 گفت:

حرفام رو بگم، اما... اما من... من    یطور ن یو ا نجایکه ا  ستیرسمش ن نی دونم ا یم –
 بهت   عالقه مندم. 

 به آرتان چشم دوخته بود.  ینازگل حبس شده بود و در سکوت با ناباور  نفس

نداره، اما من اگر بدونم نظرت مثبته   یفیخانواده هامون تعر یکه رابطه  یدون یم –
 خواستم اول نظر تو رو بدونم.  نیکنم. واسه هم یم یرو راض هیهرطور شده بق
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 یعکس العمل  چیرفته بود. توان ه ادشیخجالت هم  یشوکه شده بود که حت آنقدر
  یبزند اما فقط دهانش مثل دهان ماه یخواست حرف دیآرتان را منتظر د  ینداشت، وقت

 نزد. آرتان که متوجه تعجب نازگل شده بود گفت:  یباز و بسته شد و حرف

ازت مطمئن بشم   دی . اما مجبور بودم، بایو جا خورد   یدونم انتظارش رو نداشت یم –
  ی... به سختیکر کن به همه چخوام. ف  یبعد حرفمو به خانوادم بگم، االنم ازت جواب نم

 ! ی... به همه چ ینظام  ک یبا   یزندگ یها  ی ازدواج، به سخت نی مطرح کردن ا ی ها

 داد:  رونی نفسش را ب د،یاش کش  یکت چرم ی  قهیبه  یجا بلند شد و دست از 

 مثبت باشه. دوارمیمنتظر جوابت هستم ام  گهی من سه روز د –

 بلند از او دور شد. ییانازگل با قدم ه یمقابل نگاه مات زده   در

 *** 

نشست و   یم  نیماش ی  شهیش یبرف رو  یکرده بود. دانه ها  دنیشروع به بار برف
 .دیچ یپ یفرزام م نیماش  یبود که در فضا  یی برف پاک کن تنها صدا ژیژقی ق یصدا 

بازار رفته   لیو آج  وهیم  دیخر  یبود و فرزام و فرانک به سفارش مادر برا  لدا ی فرداشب،
 بودند.

بودند و   د یدر حال خر ی اد یز  تیبود که جمع ابان یخ یرو  ادهینگاهش به پ  فرانک
زدند رو به فرزام که در  یجوان که با هم قدم م  یزوج ها  دنیشلوغ بود. با د یحساب

 بود گفت:  یحال رانندگ

  یم یا ککنه. ت  یم یهمه دختر مامان بهت معرف ن یا  ؟یکن یفرزام تو چرا ازدواج نم –
ام بچه   گهیاون ازدواج کرد و رفت؛ دو روز د  ؟ی کن یعشق گذشته ت زندگ ادیبا   یخوا 

 آد. یم  ایاش دن

 فرمان فشرد و جواب داد: یرا رو  شیفرستاد و دستها  رونیب نینفسش را سنگ  فرزام

 آد چکار کنم؟   یبه چشمم نم یکس یوقت –
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ازدواج تو   الیخ ی... مامان و بابا که بیفرزام؟ تو تنها پسر خانواده ا  یآخرش که چ –
 . یریسر و سامون بگ یازدواج کن  دیشن، با ینم

به   یحکم فرما شد. چند لحظه بعد فرزام دست ن ی ماش  ینزد و باز سکوت در فضا یحرف
 : دیو پرس  دیصورتش کش

 بشه؟  الی خ یموشت کنه و بنفر که دوستت داره فرا  هیکرد  یشه کار  یفرانک چطور م –

 زد:  یبا تعجب پوزخند فرانک

شد خودت عشقت رو   یشه؟! اگه م یبعدم مگه م ه؟یچه سوال گهید  نیوا فرزام! ا  –
 .یکرد  یفراموش م

 نمیب یم ی سوزه. وقت  یدلم واسش م یدون یگه دوسم داره. م ینفر هست که م هی –
 سرخورده بشه. یطور  نیخوام اونم هم یدارم نم یو چه حال  دمیخودم نرس

 :دیخند طنتیبا ش فرانک

 . رشیخب برو بگ –

 بهش ندارم.  یچرند نگو فرانک، اون واسم مثل توئه. مثل خواهرم، حس  –

 نوا؟!  یعاشق ب نی هست ا یحاال ک –

 منتظر و کنجکاو فرانک انداخت:   یگذرا به چهره    ینه! نگاه ای  دیمردد بود که بگو   فرزام

 مهرسا  –

 گفت:   جانیو با ه دیکش ی خفه ا غیج فرانک

 بهت گفت دوستت داره!   یفرزام؟ خواهر مهرداد؟ ک  یگیراست م یوا  –

 گفت:  یخواهرش با خونسرد  جانیتفاوت نسبت به ه یب فرزام
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نگفت اما حرف از فکر کردن به عشق بود اونم   می. مستقمیاون موقع که شمال بود –
 کنم!  یگفت من به تو فکر م

 :دیجلوتر نشست و سمت فرزام چرخ یکم  جانیاز ه فرانک

.  هیدختر خوب یلی! مهرسا که خوونه؟ی نه د یگیشه! خب چرا م یفرزام اصال باورم نم یوا –
چه   گهی ه داره دخوشگل و نازم که هست... دوستم ک ،یکی فابر قیبا داداشش هم که رف

 نه؟!  یگیمرگته م

 سر تکان داد:  کالفه

 خوبه واسه ازدواج؟!  یگی مثل خواهرمه تو م  گمیمن م –

  نیشن، حداقل ا  یتو نم الی خ یمامان و بابا ب گم ی من... منم که م ز یداداش من... عز –
که واسه پولت زنت   یازدواج کن  یکیبا   گهیطرف عاشقته. خوبه دو روز د یدون یم یجور

. هیمهرسا دختر خوب ،یشیمامان و بابا هم راحت م  یدادن ها  ریاز گ  یجور نی شده؟ ا
تو بودم معطل   ی. من جا نهیش یمهرش به دلت م اد،ی م ودعالقه ام بعد ازدواج به وج

 .یرفتم خواستگار یکردم م ینم

ازدواجش داشتند، فرزام  به  یاد ی گفت ، پدر و مادر فرزام اصرار ز  یهم نم راه یپر ب فرانک
 بود. نهیگز نیشناخت و بهتر  یمهرسا را م یخوب خانواده  یلیخ

گذاشتند. فرانک سمت اتاقش    یغذاخور زی م یرا رو  دها ی. خردندیبعد خانه رس  یساعت
 رفت و فرزام صدا زد:

 . میما اومد  ؟یی مامان... مامان کجا –

 آمد. اشاره کرد: رونیخانوم از اتاق ب  حهیاتاق باز شد و مل  در

 ! باباتون مسکن خورده تازه خوابش برده. باز معدش درد گرفته بود.سیه –

 آورد:  نی را پا شی صدا تن
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 گرفتم؟  نیخواست  یم  یهر چ دینیبب ن یبنداز  دهاینگاه به خر هی... دیببخش –

 کرد گفت: یم  یرا وارس دها یخانوم سمت آشپزخانه رفت و همان طور که خر حهیمل

 آره مادر خوبه، دستت درد نکنه.  –

 قربونت... بابا حالش چطوره؟  –

 سر تکان داد:  یو با نگران  دیخانوم ابرو در هم کش حهیمل

 خوره!   ی... اصال غذا خوب نمستی بگم! خوب ن یچ –

 گفت:  اوردیهمان طور که کتش را از تنش در م  فرزام

 برم. یدکتر بهتر م هی کنم، آخر هفته   یدکترش رو عوض م –

 گذاشت: نکیها را برداشت و کنار س وهیاز م ی خانوم پاکت حهیمل

  ی... سرطان معده اس. تو به جاهیکی دکتر؟! همه نظرشون  مینداره، چند بار برد  دهی فا –
برو ازدواج کن. دل باباتو شاد کن نذار تو حسرت   ایشو ب ادهیپ طونیکارا از خر ش نیا
 بمونه. یتو رخت داماد دنتید

فرانک به   یبار سکوت کرد. حرف ها  نیداد، ا  یم  یکه فرزام هر بار جواب شهی هم برخالف
 حق با فرانک باشد.  دیفکر وادارش کرده بود. شا

و    دهیرنگ پر  یبه چهره   ی گاهدر ن یاتاق پدر رفت و آهسته در را باز کرد. از ال  سمت 
تو   دنتیمادرش در گوشش پژواک شد: " نذار تو حسرت د  یرنجور پدرش انداخت. صدا

 بمونه"  یرخت داماد

  دیو به فکر فرو رفت. با  دیتختش دراز کش یرا آهسته بست و سمت اتاقش رفت. رو  در
 گرفت. یرا م مشیتصم

 *** 
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شد. شب را تا   یرفتن به شرکت م یهشت صبح بود، فرزام آماده  کی نزد  ساعت
پدر و   یماری، ب تشیفرانک فکر کرده بود، به موقع یبه مهرسا و حرف ها  روقتید

 مادرش.  یخواسته  

کرد و   یکرد که فرزام کنارش رفت، تک سرفه ا  یصبحانه را جمع م  زیخانوم م حهیمل
 باز کرد:  لب  دیشانه مرتب کرد. با ترد  یکتش را رو

 خواستم بگم...  یخواستم... م یمامان... م –

 منتظر چشم به دهان پسرش دوخته بود که ادامه داد:  مادر

 کنم. یبگم قبوله ازدواج م –

دست   اد ی ز  جانیداده باشد، از ه هیرا به مادرش هد  ایحرف کل دن ن ی که با گفتن ا انگار
داد   یصدا م  کی ر یت کی ر یلرزانش ت  یکه در دست ها  ییبه لرزه افتاد و فنجان ها شی ها

 و ذوق گفت:   یگذاشت و با خوشحال زی م یرا رو 

دختر خوشگل   ی! تو فقط لب تر کن خودم واست کل؟یگی م یمادر فدات بشه. جد  یاله –
 در نظر دارم.  لیو خانوم و اص

 مد: لبش آ  یهمه ذوق مادرش لبخند رو نی ا  دنید از 

 من مهرسا رو در نظر دارم، خواهر مهرداد. دی خدانکنه مامان، اگه... اگه موافق باش –

 دو چندان گفت:  یبا ذوق حهیمل

بهتر از مهرسا که هم خودش و هم خانوادشو چند سال هست که   ی! ک یهم عال یلیخ –
 خانوم. میزنم به مر  یامروز زنگ م ن ی. هممیشناس یم

 داخت و گفت: متعجب ابرو باال ان  فرزام

 امروز؟  –
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خوام   ی نم یترسم باز فردا نظرت عوض بشه بگ یامروز. به خدا م ن یآره مادر ، هم –
 ازدواج کنم. 

 و گفت:   دیخند مردانه

. برم که کارم  شهیعوض نم مم ی راحت باشه، فکرامو کردم تصم التینه قربونت برم، خ –
 شد.  رید

هزاران بار خدا   حهیکرد. مل ی دست مهربان و گرم مادر نشاند و خداحافظ یرو یا  بوسه
 برآورده شد. شی داد و آرزو تی رو شکر کرد که بالخره پسرش رضا

 *** 

و   طنتی با ش شهیبه خانه برگشت. مهرسا مثل هم گری د یروز کار ک ی خسته از  مهرداد
دو طرف بافته بود و   و بلندش را از  ی قهوه ا  یپرسر و صدا به استقبالش آمد. موها

  یسامسونتش را م  فیتنش بود . سمت برادرش آمد و همان طور که ک یسارافون سرخاب
 گرفت گفت : 

. خو ی ... چه عجب بابا به خدا مردم از گشنگیبه به. سالم آقا مهرداد، خوش اومد  –
صبر کن داداشت    گهیبه آدم م دهیلقمه غذا نم هیمامان خانوم ما که   ن یخونه. ا ایزودتر ب

 یچی . هستیبه جهنم که مهرسا گرسنه هست ؛ ن گهی . دیای م ری بعد. توام که د ادیب
 ...گهید

 لبش نشست و با لحن پر از مهر برادرانه اش گفت:  یلبخند رو  مهرداد

و   یدر نگه دار یتا صبح منو جلو  یخوا یم ا ی منم سالم کنم، حرف بزنم   یمي ذار –
 تو؟!  یدار ی ! هنوز انرژیگرسنه اجغجغه! خوبه  یکن یپرچونگ

 گفت:  طنتیخم شد و با ش  میدستش را دراز کرد و به حالت تعظ مهرسا

 .نی خوش اومد یلی. خدی بله جناب... بفرما  –



 در حصار گذشته 

50 
 

شام نشستند، بعد از خوردن شام   زیدور م یبعد همگ یرا داخل اتاق برد و لحظات فیک
 خانوم رو به مهرسا گفت:  میمر 

 رو بشور من با مهرداد حرف دارم. دخترم لطفا ظرف ها –

 سر تکان داد، مهرسا گفت:  یخبر  یبه هم انداختند و مهرداد با ب یو برادر نگاه  خواهر

 . ه یجور نیهم شهیهم  اه،ی من برم دنبال نخود س گه،یبله د –

 کرد: ینیری خانوم لبخند زنان اخم ش میمر 

 که گفتم رو بکن.  یدختر، کار زیزبون نر –

لب زمزمه کرد    ری شد و ز  ییرا ی مادر، مهرداد از جا بلند و پشت سر مادر وارد پذ  یاشاره   با
 باشه مامان.  ریخ

سمت مادر    یصورتش بود کم یکه رو   یکاناپه نشستند و مهرداد با لبخند محو یرو
 : زانو گذاشت و گفت یقالب شده اش را رو   یو پا رو پا انداخت. دست ها دیچرخ

 جان دلم مامان، گوشم با شماست.  –

 رو به پسرش گفت: زدی برق م یکه از خوشحال  ییخانوم با چشم ها میمر 

 امروز خانوم سپاهان، مادر فرزام دوستت زنگ زد خونمون!  –

 مهرداد در هم گره خورد و گنگ به مادرش نگاه کرد:  یابروها 

 گفت؟  یم یخب! چ –

 جواب داد:  تی همان لبخند و رضا با

  یخواستگار انیشب جمعه ب ن یگفت اگه بشه ا یزنگ زده بود، م ریواسه امر خ –
 مهرسا. 
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مادر بود و حرفش را در ذهن تکرار کرد و بعد   ی به چهره   رهیفقط چند لحظه خ مهرداد
 در کنترل آن داشت گفت:  ی که سع یتینشست و با عصبان شیابروها  نیب یظیاخم غل

 واسه فرزام؟  –

 ! ؟ی مادر، پس واسه ک گهی دآره  –

 تکان داد و لب زد :   نیرا به طرف سرش

 ممکنه قبول کنم.  رینه... نه مامان... غ –

 : دیو با تعجب پرس  دیواکنش را نداشت، ذوقش پر   نیانگار اصال توقع ا مادر

 ! آخه چرا؟ یکردم قبول نکن یباهات داره،فکر نم یکینزد  یچرا مادر؟ فرزام دوست –

 گفت:  تی آمد و با جد جلوتر

کنم واسه ازدواج با مهرسا...  دشی شه که تأ  ینم ن یبر ا لی من با فرزام دل یدوست –
بود حاال چطور اومده  گهی دختر د هی یعاشق و دلباخته  شی فرزام تا چند سال پ

 مهرسا؟  یخواستگار

 خانوم چشم گرداند و سپس گفت:  میمر 

همه   نیا  ب؟یهم شد ع یداره! آخه عاشق یو نقص  بیمن گفتم حاال پسر مردم چه ع –
تمام عمر تنها باشن؟ بعدم خوبه   دیبا  گهیرسن به عشقشون، د  ینم شن یجوون عاشق م

 مادر.  ستیبوده االن که ن شیچند سال پ ی گیخودت م

 گفت:  یکالفه سر تکان داد و با درماندگ  مهرداد

  یپسر خودخواه و مغرور و بلند پروازه من م  نی... ایچیه یاصال مادر من عاشق –
کنه. باز اگه   یمنو خوشبخت نم  یخوره. مهرسا  یمشترک نم یشناسمش، به درد زندگ

 فرزام نه!  ی خواستم ول یبود من از خدا م اریسام
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 یرا مانع شیها   لیکدام از دل چیپسرش قانع نشد و ه یخانوم اما با حرف ها میمر 
 لب گشود:  ت یاخم کرد و با قاطع د،ید ینم  یخواستگار یبرا 

  نیاومده در ا یدادم و هر خواستگار تی به نظرت اهم شهیمهرداد تا امروز هم نیبب –
شناسمشون.  یخانواده فرق دارن، م نی بار نه! ا نی خونه رو زده به صالح تو رد کردم. اما ا 

اون با فرزام    رمیگ یمهرسا نمشانس رو از  ن یکنه، من ا  یقانعم نم یگیکه م یینا یا
 شه. یخوشبخت م

است سکوت    یتا چه اندازه جد   مشیتصم دیکه از نگاه و حرف مادرش خوب فهم مهرداد
 بدهد.  یبود که خود مهرسا جواب منف نیفقط به ا  دشیکرد و ام

 پسرش از جا برخاست:  یمقابل نگاه نگران و توأم با دلخور در

  یبرا  هی بار واقعا فرصت خوب نینظرت واسم مهم بوده و هست، اما ا  شهی پسرم هم –
ندارم. به  یکه خودش نخواد اون وقت من حرف  نی خوام از دست بره مگر ا  یمهرسا و نم

 سمت اتاق مهرسا رفت.

خواند، چند تقه به در  یشستن ظرف ها را تمام کرده بود و در اتاقش درس م دخترش
 ترام مادر از جا برخاست و با لبخند گفت: زد و وارد شد. مهرسا به اح 

 ن؟ یداشت  یجانم مامان کار –

 را آهسته باز و بسته کرد و گفت :  شی مادر نقش بست وچشمها ی لب ها  یرو  لبخند

 باهات حرف دارم دخترم.   نیبش –

  یمهربان مادرش نگاه م  یتخت نشست و مهرسا هم کنارش آمد. منتظر به چهره   ی لبه
 گفت:   اقیگرفت و با اشت  یرش را به گرمدخت یکرد، دست ها 

و   اد یب یهرروز ممکنه کس شه،یم  ادیمادرش ز  ی ها ینگران شهی دختر که بزرگ م –
بده   شوی عمر زندگ هی  یترسه ثمره   یگرفتن. آدم م  میخواهان دختر باشه، سخته تصم

سن به بعد خواستگارها   هیکه قدرش رو ندونه و نتونه خوشبختش کنه. از  یدست کس
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  یمونیمونه که اصال به کدوم جواب مثبت بده که بعدها پش  یو آدم م  شنیم  شتریهم ب
 گرده؟   یم  یگفت عروس پشت پرده، قسمت به ک یم  شهیهم امرزمی. مادر خدا بارهین

 امه داد:و اد  دیمهرسا کش  یرنگ گرفته  یبه گونه   یدست

  یها حت یلیو به خ  میرد کرد  یلیبنا به دال یداشت یدخترم تا االن هر خواستگار نیبب –
منو مهرداد   ای  یتو نخواست ایچون   م ینداد یرسم  یاومدن به خونه و خواستگار یاجازه  

ساده ازش رد شد چون خوب    شهیاومده که نم یبار فرق داره. کس  نی اما ا   م،یدیصالح ند 
 رو، خودش رو.  شخانواده ا  مش،ی شناس یم

مادر گوش   ی دخترانه اش به حرف ها یای که تا آن لحظه در سکوت با شرم و ح مهرسا
 :  دیلرزان از خجالت آهسته پرس ییکرد، با صدا  یم

 مامان؟  یک –

 تر شد و گفت: قیمادر عم لبخند

 سپاهان...   یفرزام، پسر آقا  –

 را نداشت! ناباورانه تکرار کرد: دنشیکرد، اصال انتظار شن یت زده به مادر نگاه مبه مهرسا

 مامان؟   یک –

که تمام فکر شب و روزش فرزام بوده اما باز هم مادر   نقدریا  دهیکرد اشتباه شن یم  گمان
 گفت :

 فرزام ، دوست مهرداد  –

و توان   خته یدر هم آم یبند آمده و نفسش  حبس شده بود. تعجب و خوشحال زبانش
قدر ساده و راحت به   نی شد ا  یرا از مهرسا گرفته بود.  باورش نم یهر عکس العمل

 عشق چند ساله اش برسد! چطور ممکن بود؟ 

 زند تکرار کرد:  ینم  یکند و حرف یمهرسا فقط نگاهش م  دی خانوم که د میمر 
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 !  ن؟یسنگاتونو وا بکن  یحرفاتو با فرزام بزن  انی ب ان؟یاجازه بدم ب یمادر، موافق  یگیم یچ-

 با تته پته لب باز کرد:  دخترک

 بگم! مهرداد... نظر اون... یم... من... من... چ –

 حرفش آمد:  انیخانوم م میمر 

  یم یرو خودم راض هیبق یهست یاش با من. بدونم راض هینظر خودت رو بگو مادر، بق –
 کنم. 

 بگم؟ راستش... یخب... خب چ –

  نیزد. هم یمادر نگاه کرد و لبخند کمرنگ یکرد حرف دلش را بزند، به چشم ها  یم  شرم
 ند،یبب شی را در چشم ها تیبود تا مادرش برق رضا  یگل انداخته کاف یلبخند و گونه ها

 و گفت:  دیدخترش را بوس یشانیپ

 خدا بخواد.  ی. هر چانیته بآخر هف گمیباشه دخترم، م یو خوش ریبه خ –

گونه  یو لرزانش را رو  فینح  یرفت. مهرسا انگشت ها  رونیجا بلند شد و از اتاق ب از 
  یفرستاد. چشمش به گوش رون یب نیرنگ  گرفته اش گذاشت و نفسش را سنگ ی ها

خبر خوش را زودتر به   نیبه پا شد که ا یتخت افتاد. در دلش شور و ذوق یرو  لی موبا
  ینازگل را گرفت و بعد از چند بوق وصل شد. صدا  یشماره   یمعطل  ینازگل برساند. ب

 بلند شد: یخش دار و خواب آلودش از گوش

 دختر؟  ستین ت یالو... تو روز و شب حال –

  دمیکه بهت م یخبر دمیپاشو دختر قول م ؟ید یوقت شب خواب ن ی که ا یمگه مرغ –
 بپرونه.  خواب رو از سرت 

 ؟ ی بگ یخوا  یم   یچ نمیبنال بب –

 و با شوق گفت:  دیکش ینفس
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 ...یخواستگار ادیخواد ب یفرزام م –

 : دیپرس دینزدن، نازگل با ترد یسکوت شد و هر دو حرف  یا  لحظه

سر به سرم    نمی! بب؟یخواستگار ادیخواد ب یفرزام م دم؟یمهرسا؟ درست شن  یگفت یچ –
 هان؟!  یکه نمي ذار

 باال نرود جواب داد: شی داشت تن صدا  یکه سع یدر حال جانی با شور و ه مهرسا

  یخواستگار یسربه سرت بذارم دختر؟ مامانش امروز زنگ زده اجازه    دینه بابا چرا با  –
 گرفته.

مؤثر   درنقی تو ا  یحرف ساده   ه ی یعنیممکنه ؟  یدختر! آخه چه جور  شه یاصال باورم نم –
عکس العمل از تو بوده که ازت خاطر جمع   هیدوستت داشته و منتظر   دمیشا  ایبود؟  

 بشه آره؟ 

 .یخواستگار ادیکه داره م نهیکه االن مهمه ا یزیدونم نازگل اما چ یمنم نم –

نگاهش به در اتاق افتاد که بعد  زدیبا نازگل حرف م جانیکه با ذوق و ه  نیهمان ح در
حواسش به در نبوده. مهرداد   اد یز  یباز مانده بود و از فرط خوشحال مهی از رفتن مادرش ن

از  یاق یکرد که با چه اشت  یبود و هاج و واج به خواهرش نگاه م ستادهی پشت در ا
  یمنازگل را ن یصدا   گریشد و د لی اش زا ی! تمام خوشندز  یفرزام حرف م یخواستگار

نفسش حبس شده و   د،یکوب یکه به شدت  م ی سرخ از شرم و قلب  یی. با گونه ها دیشن
قطع   یو بدون حرف  د یلغز ی گوش یصفحه    یچشم دوخته بود به برادرش. شستش رو

دوخت.  نیمو نگاهش را به ز  دیکرد. مات زده و شرمنده به مهرداد نگاه کرد. لب گز 
ناراحتش انداخت   یبه چهره   ی مهرسا نگاه  تخت نشست. یمهرداد وارد اتاق شد و لبه  

 که گفت:

 خب جوابم رو گرفتم!  یول  هینظرت چ نمیاومده بودم باهات حرف بزنم، بب –

 :دیپرس  نی شرمگ مهرسا
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 داداش؟  یتو مخالف –

که قدر تو رو   یازدواج کن یخوام با مرد  یخوام، م یتو رو م یمن فقط خوشبخت  –
 خوشبخت شدنت تالش کنه. یبدونه،دوست داشته باشه، برا 

 گرفته بود: یکنار انگشتش را به باز  ی ناخنش پوسته   با

 ست؟ ین یجور ن یفرزام ا یکن یچرا فکر م –

داره، سطح  یاد یرو دوس داشت، چون اون غرور ز  یا  گهیچون اون قبال کس د –
 توقعاتشم باالست. 

جواب بدهد اما   ای  اوردیحرف برادرش ب  یخواست حرف رو  ینموقت دلش   چیه مهرسا
فرصت را از دست بدهد.   نی خواست ا  ینم یمتیق چیفرق داشت. به ه ش یبار برا  نیا

 کرد به خودش مسلط باشد و گفت: ی فرستاد و سع رونی نفسش را آهسته ب

کرد.   ینم یدر سطح توقعاتش نبودم که خواستگار ایاگه دوسم نداشت ،  ی... ولیول –
 غرور هم  که خب اکثر مردها دارن.  

 به خواهرش نگاه کرد و لب گشود:  یدی با ناام مهرداد

  یباشه مهرسا اگه فکر م ،یرو هم گرفت متیو تصم یجور که معلومه موافق نیپس ا  –
وان برادر بزرگتر  داشتم به عن فهیشم اما وظ  یمن مانع نم یبا فرزام خوشبخت یکن

مهرداد نذاشت   یبگ گهی خوام دو روز د یتونم مانع بشم اما نم ی کنم. م تی راهنما
 خوشبخت بشم. 

 نگاه کرد و گفت:  یبا دلخور مهرسا

 . یکن  یخوشبخت یکه برام آرزو نیا  یبه جا ؟ ی کن یم  یداداش چرا ته دلم رو خال –

 بشه. یکن یکه تو فکر م  یهمون طور دوارمی توئه... ام یمن خوشبخت یتمام آرزو  –
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ثابت ماند و باز برگشت به مهرسا   رهی دستگ یجا بلند شد و سمت در رفت، دستش رو از 
 در دلش بود:   دیاز ام یا  هینگاه کرد، انگار هنوز ته ما 

  یو فرصتا   یندار یخوام. تو هنوز سن یبه حرفام فکر کن مهرسا ، من صالحت رو م –
 واست هست.  یادیز 

نه  دی فرزام نه بگو یبه خواستگار شدی م یدر جواب فقط سکوت کرد، نه دلش راض مهرسا
 توانست دل تنها برادرش را بشکند.  یم

 تختش چمباتمه زد و به فکر فرو رفت.   یو درمانده رو  مستاصل

 *** 

دوشش گذاشت. لبخند   یرنگش را رو  یطوس  یشده بود و نازگل کوله   لیتعط کالس
 خودش را لوس کرد و به فرگل گفت:  یلب داشت و کم  یرو یمحو 

 خوام... یجونم، فرگل جونم، من امروز م  یآبج –

 گفت:  ظیطرف جمع کرد و با غ ک یرا   شی لبها فرگل

من برم خونه و   رون،ی ب یبا آرتان جونت بر یخوا   یدونم نازگل خانوم، امروز م یبله م –
 . دیبه مامان بگم حال راه رفتن تو بازار رو نداشتم و نازگل رفته خر

 فرگل زد و گفت:  یشانه   یو رو دیخند

 باهوش خودم، دمت گرم. یآبج ولی ا –

و مامان بفهمه   وفتهیب ینازگل تو رو خدا مواظب خودت باش. اتفاق ی ایزهرمار... زود ب –
 کردم...  یم یباهات همکار

 حرفش آمد:  انیم  نازگل

 . وفتهینم  یاتفاق چینباش، ه یچینگران ه –
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 غرولند کرد:  رلبیسر جنباند و ز  فرگل

 از دست تو دختر  –

رفتند. مهرسا در راهرو رو به   رونی اش را برداشت و همراه هم از کالس ب یدوش فیک
که به  دیرا د شیکرد. دخترخاله ها   یبود و نمرات را چک م ستادهی اعالنات ا  یتابلو  یرو

 .  ندیآ  یسمتش م

 گفت:  دنشیبا د  نازگل

 به به عروس خانوم، چه خبرا؟  –

 از خجالت گفت:   یا  هیزد و با ته ما ی حیلبخند مل  مهرسا

 .  یخواستگار انیتازه امشب م  ست،ی ن یهنوز که خبر –

از فرزام نبود  یبشه. خبر  فی زود کارات رد نقدریکردم تو ا  یدرد اصال فکرشم نم یا  –
 ادیخواد ب  یاون م میکس نگفت چیآرتان به من ابراز عالقه کرد؛ حاال ما هنوز به ه

 .نیر ی گ یم یعقد و عروس یحتما هم به زود یخواستگار

 شهنام توجهشان را جلب کرد... یصحبت بودند که صدا  مشغول

 مزاحم شدم.   دیسالم ببخش –

 صحبتش گفت:  یادامه به فرگل در  رو

 . ارمیالبته فردا حتما م  نیشه جزوتون رو امانت بد  یم ،یمیخانوم نع دیببخش –

 رو به شهنام گفت:  یجد ی لیفرگل در هم نشست و خ یها  اخم

سراغ من    یخوا یم یتونم بپرسم چرا شما هر چ یشه. م یخوام نم ینه، عذر م –
 . یهمه همکالس نیا  ؟ یا یم
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  یبرخورد  نیکردند و شهنام که اصال انتظار چن یو مهرسا با تعجب به فرگل نگاه م   نازگل
 گفت:  یرا نداشت متعجب و با دلخور

.  یسینو  یم اتی و با جز قی دق یلیآخه شما خ د یکردم ناراحت بش ی فکر نم د،یببخش –
 خوام. با اجازه.  یمعذرت م

آداب   یمناد شهی ار خواهرش که همرفت نینازگل ا یاز آنها فاصله گرفت و رفت. برا  فورا
 : دیو پرس دیرس  یبه نظر م دیو بع بیعج یلیبود خ

دلم سوخت   یندارم ول یکه از شهنام دل خوش نی فرگل! من با ا یکرد یطور نیچرا ا  –
 . یکرد  عشی ضا نقدرینزد که ا  یحرف   چارهیواسش! ب

 زد: بیبا اخم نه فرگل

  رون؟یب ی با آرتان بر یخواست یبرو مگه نم ای. بی خواد به من درس اخالق بد یتو نم –
 . خداحافظ.یبد  دیجواب مامان رو خودت با یا یب رید یلیخونه. خ رمی من دارم م

انداختند و مهرسا    یرفت. مهرسا و نازگل متعجب به هم نگاه عیتند و سر  ییقدم ها  با
 شانه باال انداخت و گفت: 

 کار دارم.  یکل زمیآ، من فعال برم عز شهی م  شیز یچ هی... فرگل هم رباشهیخ –

 برو گلم به سالمت. –

 ادامه داد:  طنتی زد و با ش یچشمک

 .یرو هم داغ به داغ بهم برسون یخواستگار  یخبرا  –

دانشگاه پارک کرده   یرتان  رو به رو رفتند. آ یکردند و هرکدام به سمت یهم خداحافظ از 
به  نهیدست به س یسرمه ا  ی چارخانه    راهنیو پ یبود. با شلوار مشک ستادهی و منتظر ا

زده و چشم به در دانشگاه دوخته بود که نازگل بالخره آمد و به    هیتک نیکاپوت ماش
 داد.  تکان با لبخند دست  دنشیمحض د 
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 گفت: ییآمد و با لبخند دندان نما  سمتش

 .یاگه معطل شد  دیببخش زم،یسالم عز  –

 . یکه اومدم. خسته نباش شهینم یلیسالم گلم، نه خ –

 طور جناب سروان!  نی شمام هم –

 کرد:  یاخم کمرنگ  آرتان

 . نی. بشستی فهمه دختر خوب ن یم یکی  س،یه –

گل رز  یرا باز کرد. نگاهش به دو شاخه   نیکرد و در ماش یزیر  یسرخوش خنده   نازگل
  کی احساسات و رمانت  نیا  ی  فتهی. شدی افتاد، گل ها را برداشت و بو  یصندل  یقرمز رو 

 بودن آرتان بود. با ذوق گفت: 

 آرتان، عاشقتم.  یمرس  یوا  –

 کرد با لبخند گفت:  ی را روشن م نیهمان طور که ماش  آرتان

  زی ه فقط دو شاخه گل بود. داشبورد رو باز کن سوپراک  نایقابل شما رو نداره نازگلم. ا –
 اونجاست.   یاصل

  زی ر یرنگ پر از قلب ها  د یسف یو داشبورد را باز کرد. جعبه ا  دیاز شوق لب گز  نازگل
قرمز و شکالت    یو قرمز. جعبه را برداشت و باز کرد. داخل جعبه پر از پوشال ها   یصورت

 نیآن اول اسم خودش و آرتان کنار هم به الت ی که رو ییبا یو پالک ز  ری. زنجیقلب ی ها
لبش بود. با ذوق و    یتند شده بود و لبخند رو جانی از ه شقلب تم یحک شده بود. ر

 گفت:  جانیه

 ... یچقدر خوشگله! ول  ممنونم آرتان.  یوا  –

 ؟ یچ یول –

 نه؟ یکجا بذارم مامانم نب  نویمن ا  نکهیکه به چه مناسبت؟ دوم ا  نیاول ا –
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 از سوال دوم نازگل خنده اش گرفت:   آرتان

و   مینداشت یتولدت آبان بود و ما اون موقع هنوز با هم رابطه ا  نکهی مناسبتش واسه ا –
 دم؛یشد که االن واست خر ن ینداشتم. اهم طاقت   گهیبدم، تا سال د هینشد بهت هد

 ! گهی جا نگهش دار د  هی یکه مشکل خودته خانوم نیدوم ا 

فرگل افتاد و خنده اش محو    ادیکرد.   یدستش گرفته بود و لمس م  یپالک را تو  نازگل
 گفت: نشیغمگ یچهره    دنیانداخت و با د ینگاه مین یرانندگ نی شد. آرتان در ح

 ؟ یشده؟ چرا تو خودت رفت یزیچ –

 : دیکش یپوف

. فرگل که یو عصب نهیتو خودشه، غمگ یلیعوض شده. خ ایفرگل افتادم، تازگ ادی –
کالس رو   ی از بچه ها یکیامروز چنان   زدیبا همه مؤدبانه و محترمانه حرف م شهیهم

 تشر زد که من دلم واسه اون بنده خدا سوخت.

 .نی هست یم یبا هم صم یلیه خشما ک ؟یآخه چرا؟ باهاش حرف نزد  –

 ازش، اما نگفته.   دمی چرا پرس –

 : دیچند لحظه فکر کرد و پرس آرتان

 گفت مگه؟  یپسر؟ چ ا یتشر زدش، دختر بود   یکه گفت تونیهمکالس نی ا نمیبب –

جزوه خواست، فرگل   هی. بنده خدا فقط  ادیپسر، همون شهنام که گفتم ازش خوشم نم –
 سراغ من؟ جزوه هم نداد بهش.  یای بهش گفت چرا همش م

 لبش نقش بست: یرو  یفکر کرد و لبخند محو ی چند لحظه ا  آرتان

 دوسش داره  –

 : دیو گنگ پرس ج ی که متوجه منظورش نشده بود گ نازگل
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 دوس داره؟  وی ک ؟یچ –

 و گفت:   دیکش شی موها  نیب یدست آرتان

  یعالقه  نی خواد مانع ا یدونم م  یکه نم یلی داره. اما به دل فرگل، شهنام رو دوس –
 هست. یمشکل هی  دیخواد حسش رو سرکوب کنه. شا یخودش بشه. م

 باال انداخت:  ییو ابرو دیسمت آرتان چرخ  نازگل

 ؟ ی زنیمطمئن حرف م نقدریا ی وقت چه جور اون

 دندان نما گفت:  یبه غبغب انداخت و با لبخند  یباد

شناسم. باهاش حرف   یآ... رفتار آدما و عکس العملشون رو خوب م سمیپل یناسالمت –
که دوسش داره.   یدون ی! بذارش تو عمل انجام شده و بگو مهیمشکلش چ نیبزن بب

 زنه.  یحرف م ینجوریا

 ***** 

وم به آشپزخانه خان میاپن آشپزخانه بود، مر   یرو وم یلیو قرمز و ل دیرز سف یاز گلها  ی سبد
 آمد و رو به مهرسا گفت:

 رو ببر.  ییپاشو دخترم، پاشو چا  –

و   قیعم  ی. با نفسدیعرق کرده اش را به هم مال  یشد و دستها  شتریاضطرابش ب مهرسا
شد.  ییرا یرا از مادر گرفت. وارد پذ  یچا  ینیو س  دیکش دشیشال سف یبه لبه   یدست

خانوم لبخند بر  حهیرا تعارف کرد و مل یمحسن هم آمده بودند. چا  ییو دا  ر یام ییدا
 گفت:   یلب م

 ماشاهلل ، هزار ماشاهلل. قربون قد و باالت. –
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. ندیرا از دست مهرسا گرفت و اشاره کرد کنارش بش  ینینفر مهرداد بود که س نیآخر
سبزه   یهره چ تی رنگش چقدر جذاب یگذرا به فرزام انداخت که کت و شلوار ذغال ینگاه

 کرده بود. شتریاش را ب یخاکستر ی و چشم ها

  ی محسن که اوضاع مال  ییو دا  ری ام  ییبود مخصوصا دا یهمه خوشحال و راض ی  چهره
که اخم به چهره   یرا داشت. تنها کس از یامت نی شرط اول بود و فرزام ا  شان یخوب برا

 مهرداد بود.  ،یداشت و ناراض

 گفت:  ری ام  ییخانوم و دا میسپاهان رو به مر   یآقا

  یخدارو شکر ما دو تا خانواده به خاطر رفاقت پسرامون چند سال هست که همو م –
نداره و   یهم فرزام کمبود  یبگم. از نظر مال اد ی من از فرزام ز  ستین یاز ی. نمیشناس

هست   یلسازه. حاال بازم سوا  یواسه دختر خانومتون م یخوب یزندگ  دیمطمئن باش
 . میهست ما در خدمت یحرف

 لب گشود:  ییبا خوشرو  ر یام ییدا

گفتن برامون،   ادیها و کماالت آقازاده ز  یما از خوب ی  رهیهمش م،یندار یواال ما که حرف –
 . رهیگیم   یمیمهرسا جان چه تصم  مینیو تفاهم دختر و پسر هست. تا بب  تی مهم رضا

 :د یبه محاسنش کش ی سپاهان دست  یآقا

دو تا جوون برن حرفاشون رو بزنن و به قول ما   ن یا  نی اگر شما و آقا مهرداد اجازه بد –
 سنگاشون رو وا بکنن.  ای میقد

 یلیم   یطرف کج کرد و با ب ک یبه مهرداد انداخت که سرش را به   ینگاه ر یام ییدا
 داد. تی رضا

 خانوم گفت:  میبزرگترها، مر  تی رضا با

 کن.  ییفرزام رو به اتاق راهنما دخترم آقا  –
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او رفت. وارد اتاق شدند، در   ی آهسته  یاز جا برخاست و فرزام به دنبال قدم ها مهرسا
 مقابلش.  یصندل  یتخت نشست و فرزام هم رو  یباز بود و مهرسا لبه  مهی اتاق ن

  میسکوت بود و فرزام که متوجه شرم و اضطراب دخترک شده بود تصم  یا  هیثان چند
 کرد و گفت:  یسکوت را بشکند و سر صحبت را باز کند. تک سرفه ا   نیخودش اگرفت 

 اگر هست در خدمتم.    یسوال  ،یصحبت ،یخب مهرسا خانوم... شرط –

  دیلرز  یم  یکه از استرس و خجالت کم ییکوتاه به فرزام انداخت و با صدا ینگاه مهرسا
 گفت:

دوست دارم و واسش احترام   یلیکنه، من مهرداد رو خ ی م تمی اذ یموضوع هیراستش   –
 خاطر بشه. دهیخوام ازم رنج یقائلم،نظرش واسم مهمه... نم

 :دیافتاد و پرس   شیابروها   نیب یگره ا  فرزام

 داره؟  یخب بله مهرداد برادر بزرگتره و حتما نظرش مهمه اما مگه مخالفت –

که   یبا شناخت گهی. چطور بگم؟! مستیمخالف باشه، نگرانه... خاطرش جمع ن  نکهینه ا –
 فرق دارم.  یلیآل شما خ  دهیاز شما داره من با دختر ا 

با نظر مهرداد موافق بود اما در   یو حت دیفهم یمهرداد را خوب م  یعلت نگران فرزام
 زد:  یکمال آرامش لبخند 

  گهیکه م نی تنها خواهرش باشه، اما ا ی  ندهیکه نگران آ  نیا ه،یعی مهرداد طب ینگران –
بود که من  یطور نی اشتباهه چون اگه ا   نی آل من فاصله دار ده یشما با دختر ا 

خودم از مادرم خواستم شما رو   تی و رضا لیکردم از شما. من به م  ینم یخواستگار
 یزندگ دم یبهتون قول م میو قسمت هم باش  دی کنه، و اگر شما موافقت کن یخواستگار

 نباشه. یچیمهرداد نگران ه   گهیون بسازم که دواست 

اش   یمهرسا نشست و قلبش آرام گرفت از پاسخ فرزام. حاال تنها نگران ی لبها یرو  لبخند
  یوصال بود. فرزام از خانه   نیدو چندان منتظر ا  یرفته بود و با شور و شوق نیاز ب
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بعد از صحبت   و گفتیم نده یآ  یبرا شی و برنامه ها یکه داشت و اوضاع کار یشخص
 رفتند .   رونیب اتاقو خوشحال از  یهردو راض  شانیها

 با تبسم گفت:  دنشانیسپاهان با د   یآقا

 نه؟  ایمبارکه   میخب، بگ –

 گفت :  ری ام ییدوخت، دا نیمهرسا رنگ گرفت و نگاهش را به زم یها  گونه

   ت؟یرضا  یسکوت نشونه  نی ا –

کف   یدر چشمانش سکوت جمع را شکست و صدا تیکمرنگ مهرسا و برق رضا  لبخند
 . زدیو غم موج م یگفتن ها بلند شد. تنها مهرداد بود که در نگاهش نگران کی زدن و تبر 

گذاشتند و   یرا م یسپاهان قول و قرار عقد و عروس  یمحسن و آقا   ییدا ر،یام ییدا
  قتی به حق وستنی پ یکه در چند قدم نیر یش یا ی رو نیبود از ا ییمهرسا در دلش غوغا 

 بود.

 **** 

  ری تصو  شهیش یو با سرانگشتش رو  ستادهی اتاقش ا  یبخار گرفته  یکنار پنجره   فرگل
اشک از   ک یدرست مثل    یو با جمع شدن قطرات بخار ، قطره ا  دی چشم را کش  کی

. دلش گرفته بود  دیگونه اش چک یو همزمان اشک فرگل هم رو  دیشده چک یچشم نقاش
 دیدست کش عی کرد. در اتاق باز شد و نازگل وارد شد. سر  یم ینیدلش سنگ یو غم رو 

گونه و اشکش را پاک کرد اما از چشم خواهرش دور نماند. کنارش آمد و شانه  یرو
 را در آغوش گرفت و گفت:  شی ها

 م؟ یباهم حرف بزن شهیم یناز  –

 خوام درس بخونم.  ینه... االن م –

 من االن باهات کار دارم.  ،یخونیدرس م شهیهم_ تو  
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 و گفت:  دیکش یپوف

 ! ؟یهان... چه کار دار  –

از حسم   ی . تو وقتمیاز هم پنهون ندار یچی. همی بود قیباهم رف شهی منو تو هم ی_ ناز 
  یخواد اگر موضوع یبهت گفتم. خب دلم م یدیترد  چ یبدون ه یدینسبت به آرتان پرس 

 .یهست بهم بگ

 کرده نگاهش کرد و نازگل ادامه داد : بغض

 ... آره؟! ی_ فرگل تو عاشق شهنام شد 

 . دیکرد. خواهرش را در آغوش کش هی حرفش بغض فرگل شکست و گر  نی ا با

با خودت؟   یکن یم یجور  نی. چرا ا ستی... خب عاشق شدن که گناه نزمی _ فرگل... عز
تو خودت   زی شده خب؟! نر ی که جونم به تو بنده! چ  یستیفکر من ن ؟یستیفکر قلبت ن

 بگو بهم.

آب آورد و چند  یکم شیبود، برا  یپاتخت یرو  ستالیکر  وانی. پارچ و لکردی هق م هق
 که آرام تر شد لب باز کرد:  ی. کمدیجرعه نوش

به خودم    ی! وقت؟یچه جور  ، یک دمیعاشق شهنام شدم. اصالنفهم یآره نازگل، من لعنت  –
صداش. اما    دنیاز شن دنش،یلرزه از د یقلبم م دمی تمام فکرم شده شهنام. د   دمیاومدم د 

وضعم چطور دل    نینه؟! با ا ای  مونمی نه؟! زنده م ای  شمی دونم خوب م ینازگل من نم
  یباهاش عهد ببندم وقت یخودم کنم؟! چه جور   یدلبسته   ونوببندم به شهنام؟! چطور ا

 زنده ام؟!  گهیدونم چند وقته د ینم

 : دیرا کش ش ی کالفه صدا زگلنا

. منو باش چه  یلوس یلی! خنه؟یتمام مشکلت هم یعنیبه خدا.   یا وونهیفرگل... د ی_ وا
زنده  یتا ک می... بعدم مگه منو آرتان خبر داریشی که تو خوب م نیکردم. اول ا  یفکرا م
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  یو زندگ  یبه مرگ فکر کن ی! بخوا ره؟ی میباشه م ضی مگه فقط هرکس مر  وونهی ! دم؟یا
 وونه؟ ید  یگیم  هیچ نای. ا رمی تصادف کنم بم دیبزنم چون شا همبا آرتان ب دیمنم با ینکن

 گفت:  ه یگر  نی ف نیف انیم

  یجور نی دوسم نداشته باشه. ا گهیدارم د  یقلب  یترسم به شهنام بگم ناراحت یم یول –
 .شمی م  ریتحق یلیمن خ

 خواهرش زد: یو به شانه  دیخند شادانه

 _ ناقال مگه شهنام بهت گفته دوست داره؟! 

 شرم رنگ به رنگ شد و لب به دندان گرفت، آهسته جواب داد: از 

 داده. امیآره... بهم پ –

 زد و گفت:  غیج جانیو ه یخوشحال با

 تو؟  یفرگل، چرا بهم نگفت  ی خر یلی... خی_ وا

 گذاشت.  ش یگونه ها یآبدار رو یو چند بوسه    دیآغوشش کش در

شب   هیفکر کن منو آرتان،  تو و شهنام تو  نیو مزخرف به ا  یمنف یفکرا  نی ا  یبه جا –
 .ییا ی چقدر باحال و رو ی . وا میری بگ یعروس

 : دیرا در هم کش  ش یباز اخمها  فرگل

 ! ؟یاگه شهنام منصرف بشه چ یول –

مسئله جا بزنه   نیباشه که بخواد سر ا یو آبک ی کشک نقدری_ اگه دوس داشتن شهنام ا 
هست. پس بدون دلهره بهش   یهمه چ یهمون بهتر که بره. اگرم واقعا عاشقت باشه پا

 بگو مشکلتو. 

 *** 
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و هوا سرد و سوزناک بود. نازگل که کنار پنجره نشسته    دیبار  ینرم نرمک م یزمستان برف
  یت که متوجه شد هر از گاهبه شهنام انداخ   یکرد. نگاه یبود بارش برف را تماشا م

 اندازد.   یگذرا به فرگل م یو نگاه  ردیگ  یچشم از استاد م

 که تمام شد رو به فرگل گفت:  کالس

 زود.  امیمن با دوستم کار دارم م نیتو برو تو ماش یآبج –

 کرد گفت:  یرا جمع م  لشیهمان طور که وسا فرگل

 .میکنم با هم بر  یخب صبر م –

 . امیجلو دانشگاه من م اریروشن کن ب رو  نینه، تو برو ماش –

  یبچه ها م ن یگفت و رفت. به محض رفتنش نازگل چشم چرخاند و نگاهش ب  یا باشه
تر شد و    کی . نزددی راهرو شهنام را د نیپسرانه ب یکند. در جمع دایتا شهنام را پ  دیچرخ

 صدا زد: 

 ...ارادیک یآقا  –

کرد و   ی شد. چند قدم فاصله را ط رهیکنجکاو به نازگل خ یسربرگرداند و با نگاه شهنام
 گفت:

 بله؟  –

 فشرد و گفت:   یرا در دست م فشیبند ک نازگل

 خواد باهاتون حرف بزنه.  یمنتظر شماست، م نیدانشگاه تو ماش یخواهرم جلو  –

 :دی نشست و پرس شی ابروها  نیب یا  گره

 ودش بهم نگفت؟ چرا خ ؟یبا من؟ راجع به چ  –

 . دیکش  یخجالت م  یعنیآره با شما... راجع به خودتون. خودش نتونست  –
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 را باال انداخت:  شی ابرو  یتا  کی انداخت و   ینگاه ابیبا ارت شهنام

 بهت اعتماد کنم؟  یچه جور ؟ ی چ یاگه باز واسم نقشه داشته باش –

 را باال انداخت:  شی ها شانه

 فرگل مهم بود. خداحافظ.  ینرو اما حرفا  یخوا  یاگه م –

رفتن و نرفتن.  نیشد و مردد بود ب یآهسته دور م یبه نازگل بود که با قدم ها  نگاهش
دانشگاه رفت. فرگل را   یرو به رو ابانیرا گرفت و سمت خ مشیکوتاه تصم یبعد از مکث

باز کرد و  رفت و در را   کی نگاهشان به هم گره خورد. نزد د،یپشت فرمان منتظر د
 کرد که شهنام لب باز کرد:  یتعجب نگاه م باخبر  ینشست. فرگل از همه جا ب

 . نیباهام حرف دار نی خواهرتون گفتن منتظر من هست ؟ی میخانوم نع نیداشت یامر –

 جواب داد: یشده بود و با دستپاچگ هول

م، هرموقع  خوا  یخواستم بگم بابت اون روز معذرت م ی... مزهیآره، چ یعنیمن نه...  –
 .دی بگ ن یجزوه خواست

 خاص گفت:  یطنتی لبش نشست و با ش  یرو  یکج لبخند

مهمه و راجع به   یلینازگل خانوم گفت حرفاتون خ ن؟ی بگ نیخواست  یم  نویا  دیمطمئن –
 خودمون هست.

گفت که شهنام   راهیبه خواهرش بد و ب رلبیفرستاد و ز  رونیب نینفسش را سنگ  فرگل
 لبخندش کش آمد:

نه من. شما رو تو عمل انجام شده   دهیشما نقشه کش یبار واسه   نیکنم ا  یفکر م –
اومده مشتاقم حرفاتون رو بشنوم و جوابتون رو    شیپ تشی گذاشته. خب حاال که موقع

 بدونم. 
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  رینگاهش را به ز  ن،یسرخ شده بود و نفسش سنگ  شیکه از شرم گونه ها  دخترک
 اخت و گفت: اند

  ی. من... من مشکل قلبیبدون دیهست که شما با  یا مسئله   هیآقا شهنام... راستش  –
که بتونم عمل کنم. شده   ومدهین شیپ یطیعمل بشم اما متأسفانه تا حاال شرا  د یدارم. با
 شدم. یبستر مارستانیحالم بد بوده که چند روز ب  نقدریتا حاالا 

  ریو شهامت نگاه کردن به شهنام را نداشت. ز  زدیحرف ها را م  نی انداخته ا نی پا ی سر با
که تا چند   ی طنتیو ش ی. تمام خوشحالندیانداخت تا عکس العملش را بب ینگاه یچشم

 کرد.  ینگاهش م یرفته و با نگاه سرد  نیدر چهره اش بود از ب شیلحظه پ

 نشست. در دل گفت:  شی و بغض در گلو  دیلرز  دلش

 حرفا جا بزنه.   نیا  دنیمنصرف شده. نکنه االن با شن نکنه –

 از او نه نشنود و غرورش له نشود ادامه داد و گفت :  نکهیا  یبرا 

دونم  ی و نم ضم یازدواج ندارم. مر  طی نه گفتن من به شماست... من شرا لی دل نی_ ا 
رو به خودم وابسته کنم. بهتره که   یا   گهیکس د ی خوام زندگ ینه؟! نم ای مونم  یزنده م
 .دیفراموش کن ویهمه چ

 شهنام در هم رفت و گفت :  یها  اخم

.  دیریبگ  میمن تصم  یبه جا دی. اما شما نبا نیممنون که منو از مشکلتون با خبر کرد  –
حالتون خوب بشه.  دوارمی ام  نکهیندارم. اول ا  یمشکل چیموضوع ه نی من... من با ا

. من هنوزم  میخواد کنار هم باش یدلم م دیروز هم زنده باش کی ی بعدم اگر قراره حت
مشکل   نی خوام شما بدون در نظر گرفتن ا  یو م تم؛که گف  هیهمون مم یاحساسم و تصم

 نه؟  ای  نیدوسم دار دیفقط بهم بگ

 و ادامه داد:   دیحرف ها را نداشت، لب گز  نیا  دنیانتظار شن فرگل

 ن؟ ی ایکنار ب ضمی با من و قلب مر دی تون یم دی_ مطمئن
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 مطمئن، بدون تأمل گفت:   یبا نگاه شهنام

 نه؟   ای آره.... مطمئنم. فقط بگو دلت با منه  –

 را فشرد. آهسته سر جنباند و جواب داد: شیانداخت و لبها  ریرا به ز  نشیشرمگ نگاه

 آره  –

 شهنام نقش بست و گفت:  ی لبها یرو  لبخند

 ن؟ یبد  دیلطف کنخونه رو  یشماره   شهیم –

تکه کاغذ و خودکار برداشت و    فشیلرزان از داخل ک  ینگاه به شهنام با دستها  بدون
معذب است بعد از گرفتن    یلیکرد. شهنام که حس کرده بود فرگل خ ادداشتی شماره را 

  نیاز نازگل نبود ، فرگل ماش یکرد. خبر  یشد و خداحافظ ادهیپ نیشماره بالفاصله از ماش
 د و حرکت کرد. را روشن کر

 *** 

داخل اتاقش مشغول چت کردن بود که در باز شد و خواهرش وارد اتاق شد.  نازگل
 معترضانه گفت: 

 بود. یصحنه خاک بر سر دیشا  ؟ی ستی... در زدن بلد نی_اوهو 

 به نازگل زد و گفت :  یگردن پس

  ادیز  جانیاز ه   یجور نی ا یگی نم ؟ی بود امروز کرد  یچه کار نیا  وونهی کوفت... دختره د  –
 وفتم؟ یپس ب

 جواب داد: یشگیهم یالیخ ی همان لبخند و ب با

 روباه؟   ای  یریش نمی. بگو ببیوفتاد ی_ حاال که ن

 کرد و چشمک زد:  یلبخند نگاه با
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 . ریش –

 و محکم ماچش کرد.   دیپر بغلش

 ... مبارکه گلم. ولی_ ا 

 . ازم شماره خونه رو گرفت. ستین نای . رفاقت و ا میستیما مثل شما ن یول –

 گفت:  متعجب

 د؟ یباهم آشنا بش  شتریب  نیخوا یسرعت؟! نم نی_ وا... به هم

باشن و با   انیخانواده ها در جر  میخوا یکه فورا عقدمون کنن. م ان ی... نمگهیچرا د –
 .میهم آشنا بش

 بود، برداشت و مزمزه کرد:  زیم  یلواشک داخل ظرف رو  ی ا تکه

 بفهمن!  شهی م امتی آخه؟ ق میبگ میبعدم خب ما جرأت دار _ آهان... خب پس.

 ذاره؟ یم ون ی با عمه در م یآرتان ک ؟یآخرش چ –

 کرد و جواب داد: یملوچ ملچ

 !یخواستگار انیواسه من ب گمی داره تموم که شد م تی مأمور گه یدو ماه د گهی _ م

 مطالعه زد و گفت:   زی اش را به م هیتک

 گه؟  یخب چرا از االن بهشون نم –

 و جواب داد:  دیاش را به زبان کش یانگشت لواشک  نازگل

خوام   یکنن. م یو فورًا قبول نم  شهیمن مطمئنم اولش که بگم جار و جنجال م  گهیم –
 .ادی دستشون ن یا  گهی د یباشه تا بهونه  فیکارم رد 

 :دینگران پرس  ینگاه با
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 ؟ ی شیبپرسم ناراحت نم یچ هینازگل   –

  وونهینه د ؟یخور یکه لواشکامو م ییاز دست تو ناراحت شدم به جز وقتا  ی_آخه من ک
 بپرس. 

 گم؟   یم یکه چ یدون  یتو و آرتان در چه حده؟ م یرابطه  –

 مکث کرد وگفت:  یکم 

 . ی_ اوم... معمول

 لب باز کرد:   دیرا باال انداخت و با تأک  شیابروها 

نشد ولت کنه   یبهت دست بزنه آ...! دو روز بعدم بگه مامانم راض یبذار  ینش وونهید –
 ! یکرد  ی رو  ادهیجاشم ز  نی بره. هرچند تا هم

  ی. دوسم داره نامرد ستین یجور نیآرتان ا  یکنم. ول ینم یحماقت  نی_ نه بابا... همچ
 کنه.  ینم

 جنباند و متأسف گفت:  سر

  یدر مورد طرف مقابلشون م فکر رو نی شده هم یکه بهشون نامرد  ییاونا  یهمه   –
 کردن. از من گفتن بود. 

 را کش آورد:  شیبار نازگل معترضانه صدا  نیا

 .شمیدر مورد آرتان حرف نزن ناراحت م  یجور نی _ عه فرگل... ا

 نازک کرد:  یباال انداخت و پشت چشم ابرو 

 آ.  یبا من طرف یکن  تی به بعد شهنام رو اذ نی _ باشه بابا. در ضمن توام از ا

 . یاوهوک؛ خوش شهنام باش _

 *** 
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 را بروند. یمراسم عقد و عروس ی مشترک برا  دیخر  نیمنتظر فرزام بود تا اول  مهرسا

  پیهم رنگش. عاشق ت یو روسر یکاربن یآب یو مانتو  دیپوش دیسف  یها  یو کتون نیج
  یگونه  ی رو یاسپرت و دخترانه بود. زنگ خانه به صدا درآمد و مهرسا بوسه ا  ی ها

 مادرش نشاند و با عجله سمت در قدم برداشت. 

 خداحافظ مامان  –

 .نیخدا به همراهت ، مواظب خودتون باش –

 یب دنشیرا که باز کرد، نگاهش به فرزام افتاد. پشت فرمان نشسته بود. دوباره از د در
دستش به در برسد   نکهیرفت و قبل از ا نیقلبش تند شد. سمت ماش تمی رقرار شد و 

 نشست گفت: یکه م ینی باز کردن، فرزام از داخل در را باز کرد. لبخند زد و در ح یبرا 

 سالم –

امان   شی ها یکه مهرسا با پرحرف شهیداد و حرکت کردند. برخالف هم یآهسته ا  جواب
  ینشسته بود و از استرس پوست لبش را م ر یبرد، حاال ساکت و سر به ز  یهمه را م

 بم فرزام بلند شد که گفت:  ی. صدا دیجو

 نموند ازش. یچی... ه ینجورینکن ا  –

 : دیبا تعجب پرس مهرسا

 ! ؟یچ –

 لبش نشست و گفت :  ی گوشه  یکج لبخند

 .  گمیلبت رو م –

 دستپاچه جواب داد: مهرسا

 آهان، باشه. –
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 عوض کرد و گفت:  دنده

 حوصلم سررفت.  ،یساکت یلیجغجغه... تو که خ گهی مهرداد که بهت م –

 و رک جواب داد:  عی سر یلیخ

 کشم ازت...   یخب هنوز خجالت م –

دخترک به دلش نشست. همان   ی و راحت یسادگ نی فرزام بلند شد و ا یقهقهه   یصدا 
  ینرم و آهسته ا   ی کرد دستش را گرفت و باال برد. بوسه   یم یطور که رانندگ

 سرانگشتانش نشاند که مهرسا دلش ضعف رفت و صورتش از خجالت سرخ شد.

هم وارد مغازه شدند، مهرسا با ذوق و   یپارک کرد و شانه به شانه  یجواهر فروش  مقابل
 کرد. فرزام سرش را کنار گوشش برد و آهسته لب زد: یرا تماشا م نی تریو  اقیاشت

 ؟ ی خانوم یپسند یکدوم رو م –

  کیافتاد که   یمردانه ا  یو چشمش به حلقه  دی ست چرخ  یحلقه ها   یدخترک رو  نگاه
شده.   یکار  نیقلب تو پر و نگ ک ی بود با   ف یظر  یداشت و کنارش حلقه ا  یقلب تو خال
 اشاره کرد:

  یمردونه رو پر م  یتو حلقه   یقلب خال یفرزام. جا ن یببخاص و قشنگه  یلیاون خ –
 کنه. 

. به نظرش جذاب و خاص آمد و موافقت  اوردیاز فروشنده خواست همان ست را ب  فرزام
  لیوسا   گری شمعدان و د نهیآ دی خر یبازار شدند برا  یحلقه ها راه  دنی کرد. بعد از خر

 .ازشانیموردن

و چشم دوخته    نیماش  یزده بود به صندل هیتمام شد. مهرسا تک دشانیبود که خر  غروب
 یقرمز و نارنج  یاز  رنگها  یبیکه آسمان را با ترک دیرنگ خورش یبود به ته مانده  

فرزام   یبوسه   نیکه با فرزام بود. از اول یپوشانده بود. تمام روز را مرور کرد ، تمام لحظات
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که با  ییزهایچ  ی، لباس عروس و همه شمعدان نهید حلقه، آ یبه سرانگشتانش، خر
 کرد. در دل گفت:  یخودش انتخاب شد و فرزام فقط تأیدشان م ی  قهیسل

شد   ادهیفرزام پ دند؛یدر خانه رس ی. جلو یشکرت، شکرت که منو به آرزوم رسوند  ای خدا –
را چرخاند و   دیدر گذاشت. مهرسا کل یآورد و جلو رونیب نیرا از ماش دها یو تک تک خر 

بود از    رینگاه کرد. هنوز دلگ اطیدر از پنجره به ح یصدا   دنیرا باز کرد. مهرداد با شن در
 لب آورد و سمت در رفت.   یرو  یتصنع یوصلت اما به خاطر تنها خواهرش لبخند  نیا

 فرزام.  ی. خوش اومد دیسالم، خسته نباش  –

 آورد و گفت:  یکه لباس عروس داخلش بود را سمت خانه م ی بزرگ یجعبه   فرزام

 سالم، ممنون داداش. –

 در گذاشت و  گفت: یرا جلو جعبه

 برم.  دیمن با  گه،یزحمت داخل بردنش با تو د –

 کجا؟ شام بمون.  –

 شانه اش نشاند:  یرو  یدست

 کار دارم زودتر برم خونه استراحت.  ینه قربونت، فردا کل  –

 و گفت: ستادیدستش بود و کنار فرزام ا  دهای خر از  یپاکت مهرسا

 .یکاش بمون –

 یشلوار گرمکن آب بیرا از ج یمهرداد شروع به زنگ خوردن کرد. مهرداد گوش  لی موبا
 جواب دادن داخل رفت. فرزام با لبخند گفت:  یآورد و برا  رونیرنگش ب

 خسته ام. یلیامشب خ  امی باز م گهیشب د هی زم،ی نه عز –
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شام دعوت کرد اما   یفرزام را برا  یآمد و بعد از احوالپرس رونیخانوم هم از خانه ب میمر 
  یکرد و رفت. مهرسا و مادرش وارد خانه شدند. پاکت ها  یباز هم محترمانه عذرخواه

 کرد.  یصحبت م  یمبل تک نفره گذاشت. مهرداد هنوز با گوش یرا رو  دیخر

 ! ؟یچرا استعفا بد ؟ی بر یخوا  ی م یچ یعنی –

– ..... 

زد   یکرد که در سالن قدم م ی و کنجکاو مهرداد را نگاه م دیرا در هم تن شیابروها  مهرسا
 کرد.  یو صحبت م

معرفت    ی. بیرفت یفرزام و خواهرم م یبعد از عقد و عروس یموند  یخب حداقل م –
 مثال.  میقیرف

–  ....... 

دونم فرزام   یپا دارهـ باشه... هرچند دلخورم م هی گم تو مرغت   یم ی بابا من هرچ یا  –
 . اما هرطور صالحه مواظب خودت باش. شهیهم ناراحت م

–  ..... 

 خداحافظ.   ییآقا یلی. مخلصم خمیش یدلتنگ م شمون یباز پ یایب یقربونت، زنگ بزن  –

 :  دیرا قطع کرد، مهرسا پرس یگوش

 بود داداش؟  یک –

 جغجغه؟!  یفضول –

 کرد:  یمانتو اش را باز م  یها  دکمه

  یبود کجا م ی. کیکه زد ییحرفا   نینکن. خو کنجکاو شدم با ا  تی عه داداش اذ –
 خواست بره؟ 
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 اپن گذاشت:  یرا رو  یگوش

 خواد بره مشهد شرکت عموش کار کنه.  یبود م اریسام –

 . اوردیرا ب دهایخر ی هیرفت تا بق اطی ح سمت 

 کرد گفت :  ی لباس عروس را باز م  یخانوم همان طور که جعبه  میمر 

امروز   ناتی مهرسا خاله م  یخدا به همراش، البد اونجا واسش بهتره. موفق باشه. راست –
 گفت؟  یزنگ زد بگو چ

 : دیپرس دیکش  یدست م شی موها نیداشت و ب یکه شال را از سرش برم  یدر حال مهرسا

 گفت؟  یم یچ –

به  یزیچ  یتو خبر داشت نمیهاشه. بب یساز همکال  اد،ی فرداشب واسه فرگل خواستگار م –
 ؟ ی من نگفت

 با ذوق گفت:  مهرسا

 نگفتن.  ی زیمامان؟ نه به خدا خبر نداشتم به من چ  یگیم  یجد –

برازنده و   یلیخ دهیبار د هی گفت پسره رو  یم  نایخاله م ان،یبه هر حال فرداشب م –
 آقاست...خوشحال بود.

 .یخاله... قد بلند و چهار شونه اس. چشم و ابرو مشک گهی راست م دمش،یآره د –

 خبر ندارم!  یگیم  یو الک  یپس خبر داشت دهیورپر  یا  –

 و گفت:   دیخند زی ر مهرسا

دونستم پسره گلوش   ی. فقط میخواستگار انیدونستم فرداشب م  ی نه مامان من نم –
 کرده.  ری فرگل گ شیپ

 ***** 
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  ستادهی ا نه یآ یاش جلو   یده و بود و شال کرمکه تنش کر یبا کت دامن کرم قهوه ا  فرگل
که نازگل وارد اتاق شد.  دی کش یو خوش فرمش م یقلوه ا  یلبها  یرو  یو رژ کمرنگ

 و گفت:  دیداشت، کل کش دیو شال سف  یسارافون خردل

ما به به... نکش اون رژ المصبو بابا پسر   میدار ی.... چه عروس خوشملیل  یل یلیک –
 .یکن  یم  وونهی مردم رو د

 انداخت و گفت:   ینگاه نهیاز آ فرگل

 دی کشم. بعدم تو چرا شال سف یزشته از بابا خجالت م نی پا  اری درد، صداتو ب –
 . یمنم ناسالمت ؟عروسی انداخت

 به دماغش انداخت:  ینیچ

تا مامانش اومد بگم  دمی دزدم. قول م یات رو نم قهی ... نترس بابا دوماد عتشی ا –
 .دم ینم ایتار موشو به دن هیآرتان دارم که   هیبعدم من واسه خودم   ییعروس تو

 رشته کالمشان را پاره کرد و فرگل با هول گفت:  فونیزنگ آ یصدا 

 اومدن، من برم تو آشپزخونه.  یوا  –

استقبالشان    یو منتظر ورودشان؛ آقا عارف در را باز کرد و برا هم وارد سالن شد  نازگل
 رفت.  یسمت ورود

مثل شهنام داشته    یخورد پسر یجوان وارد شد که اصال به ظاهرش نم یخانوم ابتدا
 میدو ن بیکه انگار در ظاهر س یپوش بود. بعد دختر کیش اریباشد. خنده رو و بس 
بزرگ از   یو در آخر شهنام با دسته گل  ماینوجوان؛ به سن و سال ن یمادرش باشد و پسر 

کرم. بعد از   راهنیتنش بود و پ رهیت ی قهوه ا  اررز وارد خانه شد. کت و شلو یگل ها 
  ینازگل سمت آشپزخانه رفت و خواهرش که با استرس رو  ییو خوش آمد گو یاحوالپرس

 ت و گفت: گرف  شگونیها نشسته بود را آهسته ن یاز صندل یکی

 د؟ یبپوش یچ  نی با هم هماهنگ کرد دیچش سف –
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 متعجب نگاهش کرد: فرگل

 م؟ یهماهنگ کرد وینه... چ –

 ن؟ ید یپوش یدوتاتون کرم قهوه ا  یاتفاق ی بگ یخوا  یم یعنی حرف مفت نزن   –

 و گفت:   دیکش یخفه ا غیج

 ده؟ یپوش  یاونم کرم قهوه ا ؟ی گیراست م عیه –

 باال انداخت و گفت:  ییابرو 

  ی. ولشهیم  گاردای باد نهویبزنه ع یآفتاب نکیع هیشده  پیآ چقدر خوشت  میآره، خودمون –
 .رسهیباشه به آرتان من نم پیخب هر چقدرم خوشت

 خانوم وارد آشپزخانه شد و گفت:  نایم

 .رو ببر وهیرو ببر. نازگل ظرف م ییفرگل چا  ن؟یزن یحرف م نی سادی چرا شما دو تا وا –

 خاص خودش گفت:  طنتیبا ش نازگل

 نظرشون عوض شد از من خوششون اومدا  ید ید هو یعه مامان من ببرم  –

 به دماغش انداخت:  ینیچ مادرش 

 حاال. یهم هست  ی... چه تحفه ا زیخوبه خوبه زبون نر –

 و نازگل با اعتراض گفت:  دیخند ز یر فرگل

 عه مامان... –

 را برداشتند. وهی و ظرف م  یچا ینی خواهر با هم س دو

نظرها جلب فرگل   یاز فرگل کرد و همه   دی و تمج  فی خانوم مادر شهنام شروع به تعر آذر
 بود.
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 پسرم. ی  قهیسل  نیبه ا نی به به... ماشاهلل هزار اهلل اکبر. آفر –

  وهیکردن شهنام بود، پشت سر خواهرش م تی اذ  یبرا  یبه فکر فرصت شهیهم نازگل
شهنام را لگد کرد.  یکه به پا داشت پا  ییبا صندل ها  دیشهنام که رس کرد. به یتعارف م

را برداشت و   شی پا عیرا از درد بست، نازگل سر  شی کوتاه چشم ها یلحظه ا   یشهنام برا 
 :فتمتوجه نشود گ  یکه کس یآرام طور

 کم پاتو جمع کن.  ه یتوام   یحواسم نبود. ول  دیآخ ببخش –

 آهسته گفت: شهنام

 بود. دارم واست... یدونم عمد یمن که م –

مبل نشستند که فرگل سرش را   یدو خواهر کنار هم رو  وه،یو م  یاز تعارف چا  بعد
 برد و نجوا کرد:  کترینزد

 !  یچه کار کرد  دمینازگل. د  یخفه ش –

 خنده اش را قورت داد:  نازگل

 چه شود... خونه رفت و آمد کنه،  نی. شهنام تو ادیخواد عقد کن یآخ دلم م –

 بعد بزرگترها شروع به صحبت کردند و به قول معروف رفتند سر اصل مطلب. یا  لحظه

 متبسم گفت: ی با چهره ا  آذرخانوم

که بار خانواده رو به   شهیم یآقا شهنام ما هفت هشت سال  نیا ،یمینع یراستش آقا  –
شگاه  سالش بود که پدرش سرطان گرفت و مجبور شد درس و دان ستیکشه، ب یدوش م

نبود و   ایرو بذاره کنار و کار کنه تا مخارج درمان پدرش رو بده اما خب عمر پدرش به دن
 سال بعد فوت شد.  کی

 جنباند و گفت: یعارف سر آقا

 خدا رحمت کنه   –
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بودن و شهنام   کی کوچ انیکه شراره و شا نیخالصه ا امرزه،یخدا رفتگان شما رو هم ب –
تازه   یو هشت سالگ ستیکه االن تو ب نهیکرد، واسه ا  یبود که به من تو مخارج کمک م

شهنام    یاما عمو  میکرد  یم   یمشهد زندگ شی. تا شش ماه پ رهیبگ سانسی خواد ل یم
دانشجوست   یتهران تا هم شهنام تا وقت میا یب استفرش داره از ما خو  یحجره  نجایا
کم کم شهنام جان داره   گهیمارو داشته باشه. اما خب د  یهوا خودش کار کنه هم شیپ

 کنه.  یشده و کار م ی. ماشاهلل شراره واسه خودش خانومشهیمستقل م

 و گفت:  دادی گوش م ارادی خانوم ک یمتفکرانه به حرفها بابا

کنه که  یمنو راحت م   الیخ ده یکه شهنام از اون سن تا االن کار کرده و زحمت کش نی ا –
بلده دو روز  یجور نیرو تجربه کرده. ا  یکرده و زحمت و تالش واسه زندگ یزندگ نیتمر 

 کنه و راه ببره.  تی ری خودش رو هم مد یزندگ گهید

که آرتان فرستاده   یامکیرا برداشت و پ لشیکردند نازگل موبا یصحبت م  هیکه بق ینیح
 بود رو باز کرد. 

 ؟ یی کجا  ؟یسالم عشقم... خوب –

  هی  رهی م  شیکه داره پ یجور نی. ا نجانی. خونه ام، شهنام و خانوادش ا زمیسالم عز  –
 .میافتاد  یعروس

 . یخانوم شهینوبت من و توام م –

هم فرگل.   شیسر خونه و زندگ  رهیهم مهرسا م گه،ی دو ماه د یکیخداکنه، فعال که تا  –
 بدم بابا ناراحت نشه. فعال.  امیتونم پ ینم  گهی من د  زمیعز

گفتگو.  ی شهنام و فرگل از جا برخاستند و سمت اتاق رفتند برا لش،ی کنار گذاشتن موبا با
  دیدر مورد همسرش و گذشته پرس ارادی که سکوت را بشکند از خانوم ک ن یا  یآقا عارف برا 

بود.   ریشد. نازگل اما اصال حواسش به صحبت ها نبود و فکرش درگو سر صحبت باز 
آورد و از مطرح کردن موضوع با   یم  یکار ی و مشغله ها تی ور مأم  یآرتان هربار بهانه  

شهنام و فرزام هردو بعد از ابراز عالقه،   دید یم  ی. دخترک وقتزدیخانواده اش سر باز م
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شد، در   یم  یدادند ته دلش خال تی ط رسمارتبا ن یآمدند و به ا یزود خواستگار  یلیخ
 دل گفت: 

 آرتان خالصانه نباشه!  تینکنه ن –

 زد که چرا به عشقش شک دارد؟  یم بیبه خود نه باز 

 . دیفکرکند و بعد جوابش رو بگو یشد که فرگل چند روز   نی شب قرار بر ا آن

آقا عارف دخترش را صدا زد. فرگل کنار پدر نشست و   اراد،یک یاز رفتن خانواده  بعد
 شد.  شیحرفها   دنیمنتظر شن

. من و مادرت فقط  یریبگ میتصم یتونی. میدختر گلم، تو خودت عاقل و بالغ  نیبب –
 ه،ی. شهنام پسر خوبمیذار  یبهش احترام م یریتو بگ یمیو هر تصم میکن  یم ییراهنما 
هست که   یمشکل  هیهم داره اما  یخوب یو خودساخته اس. خانواده   دهیکش یسخت

 بهت گوشزد کنم. فمهیوظ

  ییطال  یاز موها   یبه پدر انداخت و طره ا ینگاه میاش ن  یذات یای با حجب و ح فرگل
 : دیاش را پشت گوش انداخت و پرس

 بابا؟  یچه مشکل –

واسه خانوادش    دیپدر با کیشهنام پسر بزرگ خانوادس و پدرش فوت شده. اون مثل  –
نداره و حاال خودش و   یمادرش گفت از شهنام انتظار   یعمل کنه. درسته از لحاظ مال

.  ستیکنن. اما پدر بودن واسه خانواده که فقط پول درآوردن ن یدخترش دارن کار م 
به مشکل بخوره،   یکنه، تو زندگ زدواجابشه،خواهرش بخواد  ضی مادرش مر  دیشا

  یدگیشهنامه که رس ی فهیوظ  نیمدرسه داشته باشه. اون وقت ا  یتو  یبرادرش مشکل
نه   ؟یا یکنار ب طشیبا شرا  ی تون یم نیخوب فکراتو بکن، بب گم؟یم یچ یدون یکنه، م

 .یو بعد به خاطر مشغله اش دائم ازش گله کن یکه ازدواج کن نیا

پدر بود،  ی و غرق در فکر حرف ها   دیکش یم یکاناپه خطوط فرض یرو با انگشتش  فرگل
 مهر شهنام به دلش افتاده و توان نه گفتن نداشت. آقا عارف گفت: 
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 استراحت کنم.  رمیفکراتو بکن دخترم، من م –

 از شهنام دل بکند باز گفت:  ستیدانست ممکن ن یکه جوابش مثبت بود و م نی ا با

 .دیچشم بابا، ممنون که بهم گفت –

 *** 

 هفته بعد...  کی

 

  یبرد نوشت )آقا  تی وا   یرو  ری که کالس داشتند بعد  از بله گفتن فرگل. ام یروز  نیاول
 مبارک(  تونی نامزد یم یو خانوم نع ارادیک

 گفت :  بای ها تا جمله را خواندند سوت و کف زدند،فر بچه

 مبارکتون باشه.   ن؟یآخر عاشق شد نی با هم کل کل کرد همه نی ا –

 و گفت: دیابرو در هم تن  شهنام

 کل کل کردم؟!  یبا ک ؟ی_ چ

 از دخترها گفت:  گرید یکی

 ن؟ ی. مگه با هم نامزد نکرد گهی منظورش نازگل د  –

 چشم درشت کرد و متعجب جواب داد: شهنام

 مثل نازگل نامزد کنم!  ی_ من غلط بکنم با دختر حاضر جواب و زبون دراز 

 به فرگل انداخت و لب باز کرد:  یلبخند نگاه پر احساس با

 _ فرگل خانوم نامزد بنده اس.

 را کش آورد:  شی نازک کرد و صدا ی پشت چشم نازگل
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تونم   ینم من به عنوان همون شوهر خواهرم  چ یدلتم بخواد. نامزد که ه یلیخ شی_ ا 
 قبولت کنم! 

 زد: بینه فرگل

 عه نازگل!  –

 شانه باال انداخت و گفت:  شهنام

 .ییفرگل جان که خواهرش تو  فیباهم. ح میشد لی فام یچه نخوا  یچه بخوا  –

 گفت:  یبا لودگ ارسالن

رو بده که فکر   ینامزد  نیا ین یر یبگذرونه. شهنام جان زودتر ش ریاوه... اوه... خدا به خ –
 . میبخور دیرو با  تون یکی ی حلوا  یدکنم به زو

 را باال برد:  شیمعترضانه صدا  فرگل

 عه خدا نکنه.  – 

 نشستند.  یو همگ  افت ی ورود استاد بحث خاتمه  با

 *** 

 دوم  فصل

 

 ماه بعد... سه

 

  یمهرسا دور  یهفته از هم برگزار شد. برا   کی  یمهرسا و فرگل به فاصله   یعروس مراسم
  یاز همزاد و هم پا  ییفرگل جدا یو دل کندن از تنها برادرش مهرداد سخت بود و برا 

 نازگل.  شی تمام دوران زندگ
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قصد مطرح   شی کار تیرساندن مأمور انیطبق قول و قرارش با نازگل بعد از پا آرتان
 کردن ازدواجش را داشت. 

 . خوردندی جمع بودند و شام م زیشام بود و همه دور م وقت

 دهانش را قورت داد و رو به پسر بزرگش گفت:  ی انوم لقمه  خ عفت

 ؟ ی همه رو هماهنگ کرد شگاه،ی رو به راهه؟! تاالر، آرا یآرمان همه چ –

 و جواب داد:  ختیر  وانی آب داخل ل یکم آرمان

مونده که    ی. چند تا کار جزئمی جان تمام کارا رو کرد  ونیبا کتا  دیآره مامان، نگران نباش –
 .شهی تا آخر ماه انجام م

 خانوم سر جنباند: عفت

هفته قبل از مجلس  کی ! یدار یقی دق یزیبرنامه ر  شهیدونم که تو هم یخوبه م –
 .شهیبرگزار م میدختر محسن و مهرداد پسر مر تایب  یما عروس یعروس

 و ازدواج داغ است از فرصت استفاده کرد و گفت:  یبحث عروس دیکه د  آرتان

 .دیباالبزن نیله... انشااهلل بعد آرمان واسه من آست _ ب

را در نظر   ی ازدواج چه کس  یدانست برا یکه م ینگاه کرد و چشمک زد. تنها کس  نیآر به
 دارد! 

 آقا با لبخند گفت: احمد 

 صدالبته پسرم... انشااهلل  –

 حرف همسرش ادامه داد:  یهم به دنباله   عفت

و خانواده دار انتخاب کردم که دست رو هر   بی خودم برات چند تا دختر خوب و نج –
 عروس خودم!   شهیم  یکدوم بذار
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 زد:  هیتک یرا داخل بشقاب گذاشت و به صندل قاشقش

 من با اجازتون انتخاب کردم قبال.   یقدر به فکر منه ول  نی_ قربون مامان گلم برم که ا

 : دیپرس  یباال انداخت و با کنجکاو  یابرو  احمد 

 ؟ یکه تو انتخابش کرد  یدختر خوشبخت نیهست ا   ی..؟! خب کیجد –

 . نشیشناسیبابا، همه م ست ی ن بهی_ غر

کرد و   یمکث، تک سرفه ا یکردند و منتظر بودند. بعد از کم  یمشتاق نگاهش م همه
 گفت:

 عارف. یی_ نازگل... دختر دا 

. عفت قاشق و  دیشد به وضوح د یآرمان را م یشدن احمد و عفت و حت یعصبان
  تیشده از عصبان دیکل ی زد و با دندان ها یچنگال را در دستش فشرد، رنگش به سرخ

 : دیغر

 ادامه نده.  گهی االن تمومش کن و د نی مسخره رو هم  یشوخ نیآرتان ا  –

 کنم من... ینم ی مامان شوخ ی_ ول

کاره ماند. رگ گردنش متورم و چهره اش برافروخته   مهی احمد ن ادیحرفش با فر   ی هیبق
 بود.

 آرتان... تمومش کن. –

 از جا برخاست و گفت:   تیعصبان با

 .کنمیازدواج نم یا   گهی_ من سر حرفم هستم و به جز نازگل با کس د

رفتار پدر و مادرش دور از انتظار نبود، سالها رفتار سرد و خشک مادرش را با زن  نیا
شود.   یدانست با مطرح کردن موضوع جنجال به پا م یبود و خوب م دهیعارف د ییدا
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  ی ها هی شدن پا  دهی کش یرا به عقب هل داد و صدا یچوب یبود. صندل یکالفه و عصب
  یرا برداشت. کت چرم نیماش  چی رفت سو ر. سمت ددیچیها پ کی سرام  یرو یصندل

 پدرش صدا زد:  رفت. رونیکوب چنگ زد و از خانه ب وارید  یاش را از جالباس

 ؟ ی ریکجا م –

بار با پدر و مادرش داشت.   نیاول یرفتار را برا   نینکرده بود و ا  یاحترام   یبه حال ب تا
 :دی کش یداشت خشمش را کنترل کند، تند نفس م یندهد. سع ینتوانست جواب

 گردم.   یبرم –

  دیصحبت با پدر و مادرش را بگو  ی  جهیاز آرتان بود تا نت یامیپ ایمنتظر تماس    نازگل
جواب مانده و   یب شی ها  ام ینشده بود. تماس ها و پ یوقت بود و هنوز خبر ر یاما د

 بدهد.  امیپ نیبالخره مجبور شد به آر

 شد؟  ی. چدهیآرتان کجاست؟ جوابم رو نم ن؟ یآر  یسالم خوب –

 : دیرس نیآر  امیمنتظر بود تا پ  یا  قهیدق چند

تش موقع شام حرفشو به مامان و بابا گفت. همون طور که سالم نازگل جان. راس –
رو   شیاحتماال گوش  رونیو بحثشون شد، آرتان رفت ب  ختیاوضاع بهم ر میزد  یحدس م

 زنه. یگرده بهت زنگ م یخونه جا گذاشته، نگران نباش برم

و سرش را در بالش فرو برد تا    دیتخت دراز کش ی . رو دیگونه غلت  یگرمش رو یها   اشک
خانوم و آقا عارف   نایتازه اول راه بود و هنوز م نی اش بلند نشود. ا ه یهق هق گر  یصدا 

 از رفتار عفت و شوهرش نداشت.  ی خبر نداشتند و مطمئنا واکنش آنها هم دست کم

 یگوش ی  برهیو  یشد و خوابش برد. با صدا  نیسنگ  شیکرد که بالخره پلک ها  هیگر  انقدر
باز  مهین  ی سوخت. با چشم ها یم  شی داشت و چشم ها یفیچشم باز کرد. سردرد خف

  دیآرتان خواب از سرش پر  یشماره  دنیرا برداشت. با د یو گوش یپاتخت یدست برد رو 
 شد. زیخ میو ن
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 الو آرتان... –

 ؟ ی... خوبزمیجان دلم عز  –

 لرزان گفت:   ینگه داشت و با صدا  یرا به سخت  بغضش

 ؟ ینبرد  تویتو؟ چرا گوش ییکجا  –

 مامان و بابا داغ کرده بودن انگار...  یجور هی ختم،ی به هم ر یلیخ شبیببخش گلم، د –

 لب زمزمه کرد:  ری فرستاد، ز  رونیب نی را ادامه نداد و نفسش رو سنگ حرفش

 ...استغفراهلل

 بلندتر ادامه داد:  ییبا صدا  و

از کجا سرگرفته و   نهیک نیا  ه؟یهمه مخالفت واسه چ ن یفهمم ا یدونم، نم  یمن نم –
 .کننیبرخورد م یجور  نیچقدر مهمه که ا 

 : دینال یبا دل نگران نازگل

. آرتان سر قولت  دوننی من نم  یهنوز اول ماجراست، هنوز مامان بابا نیآرتان ا  –
 ؟ ی هست

 گفت:  متعجب

بشن. اگه نشد از  یکنم که راض یم  مویدختر؟ معلومه که هستم... تمام سع یگی م یچ –
طول بکشه اما آخرش   دی. شادنیبه جز نرس یهر راه ؛یجلو... هر راه امیقانون م  قیطر
 من و تو بهم هست، مطمئن باش.  دنیرس

 *** 

ه  حضور در جمع و مجلس را نداشت. ن  ینازگل اصال حوصله   و مهرداد بود تایب یعروس
بود را تن کرد.   دهیفرگل خر  یعروس یکه برا  ی! لباس مجلس دیرفت نه خر یشگاهیآرا



 در حصار گذشته 

90 
 

  شی شانه ها یرو  شیآال یرا ساده و ب شی ...موهایو ماکس  یبه رنگ مرجان یلباس شب
 داشت.  یمی مال   شیو آرا   ختیر

  ی به نقطه ا رهیغمزده اش خ یتاالر کنار خواهرش نشسته بود و چشم ها   یصندل  یرو
 نامعلوم بود. فرگل سرش را کنار گوشش آورد و گفت: 

 چته نازگل؟  –

 : دیشد به گوش رس یغم آلودش که به زحمت از گلو خارج م یصدا 

ه... ن گنیکالم م  کی همه انتظار حاال که آرتان به خانوادش گفته   نی ... بعد از ایچیه –
 آرتان رو بشنون!  یخوان حرفا   ینم یفقط نه. حت

رو قبال بهت گفته بودم نگفتم؟ نگفتم محاله عمه قبول کنه. تازه   نای خب گلم من که ا  –
  یخودمونم مخالفن، مامان بفهمه با آرتان ارتباط داشت ی. مامان بابا ستنیفقط اونا ن

 . کنهیپوستت رو م

را لمس کرد،  بیبرداشت و با شستش پوست سبود را  زیم  یکه رو  ی قرمز بیس  نازگل
 آهسته گفت: 

 .دمیبه تنم مال  ویهمه چ هیپ ست،یمهم ن – 

 نفسش را فوت کرد و سر تکان داد: فرگل

 با خودت! یبگم بهت دختر، چه کار کرد یچ –

آپارتمان متوقف شد.  یعروس و داماد جلو یگل زده  نیو ماش دیرس  انیبه پا  مجلس
را گرفت. دامن بلند و پر از  تا یرا باز کرد و دست ب نیشد، در ماش ادهیپ نیمهرداد از ماش

شود. مهمان ها تک تک به هر دو   ادهی پ نیباال برد و کمک کرد تا از ماش یرا کم تایتور ب
 .نفرات مهرسا و فرزام بودند  نی کردند. آخر یو خداحافظ تندو شادباش گف  کی تبر

 را تر کرد و با بغض گفت:   شیچشم ها  ینم اشک د،ی برادرش را در آغوش کش مهرسا
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بود. تو رخت   میشب زندگ  نی . امشب قشنگ تریواست خوشحالم داداش یلیخ –
 کنم. یم  یخوشبخت یاونم کنار عشقت. برات آرزو دمتید یداماد 

  ینیریصورت مهرسا را قاب گرفت. با اخم ش شی فاصله گرفت و با دست ها  یکم مهرداد
 که توأم با لبخند بود گفت:

راه   یهند  لمیف یباز االنم دار یکم اشکم رو درآورد  تیجغجغه. شب عروس گهی بسه د –
 ! ینداز  یم

 اشک لبخند زد:  انیخنده اش گرفت و م مهرسا

ن خونه  گفتم دلم واسه تو و او   ممیضدحال بزن. شب عروس شهیدرد، تو هم هم یا  –
 . شمیراحت م  غاتیج غیمن از ج  یشه گفت یتنگ م

 با لبخند گفت:  فرزام

عروس خانوم بنده خدا خسته اس. دو   دینکن یرو طوالن یخداحافظ ی لی... خگهی بسه د –
 .میمسافرت تا ده روز با هم می ری با هم م گهیروز د

 : دیافتاد و گنگ پرس شی ابروها نیب یاخم مهرسا

 مسافرت؟  –

 شانه اش نشست و با لبخند رو به مهرسا گفت:   یمهرداد رو   دست

باشه.   زی که سورپرا  مینگفت تای. به تو و بشیواسه ک  میگرفت مایهواپ تی آره، منو فرزام بل –
 .میپرواز دار گهیدو روز د

 زده گفت:  جانیرا بغل گرفت و ه تایب  یبا خوشحال مهرسا

سفر با عشقم، داداش گلم و    هیره. چقدر بهمون خوش بگذ تای... بیچقدر عال یوا  –
 .تایدوستم ب نیبهتر

 لبخند زنان جواب داد: تایب
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 طوره!  نیحتما هم زم،یآره عز  –

 .دادی صورت را نوازش م یمی مال می، نس ری خنک و دلپذ شی ک یماه بود و هوا   نیفرورد

  ییمویل یتن  یگذشت. مهرسا از داخل چمدان حوله  یبه هتل م دنشانیاز رس یساعت
  یکند. فرزام رو یدوش آب گرم رفع خستگ کی اش را برداشت و سمت حمام رفت تا با 

به   یکرد. در اتاق را زدند، فرزام از جا بلند شد و دست  یکاناپه لم داده بود و استراحت م
 در را باز کرد. و دیاش کش یمجعد و مشک  ـی موها

 بود.  ستاده یبه لب پشت در ا  لبخند تایب

مزاحم که    نجا؛یا  امی. حوصله ام سر رفته بود گفتم بدیسالم، مهرداد خسته بود خواب –
 ستم؟ ین

 زد:  یکمرنگ لبخند

 . دیمراحم کنم،ی نه خواهش م –

تنش بود که آستر   یو مشک ری بلند اما حر  یوارد شد. مانتو   تای در کنار رفت و ب یجلو از 
را کامال   تا یو خوش تراش ب ده یکش یداشت . ساپورت کرم رنگش، پاها یکوتاه یکرم
 اتاق را پر کرده بود.  یکه زده بود فضا  یعطر تلخ ی کرد، بو  یم  انی نما

 راست گرداند و گفت:  یپا ی چپش را رو  یکاناپه نشست و پا  یرو

 مهرسا کجاست؟  –

 .ادی االن م  رهی رفته دوش بگ –

 و گفت:   دیوار خند  طنتیش

 اگه بدموقع مزاحم شدم.   دیبخشاوه ب –

  یلیکرد و خ ی فینوع پوشش در نظر فرزام جلف بود، اخم ظر یو حت تا یها و رفتار ب  حرف
 جواب داد:  یجد
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 رفت. یرفع خستگ ینه اصال ...فقط برا  –

 نی خواست راجع به همسر بهتر یبود و معذب بود، دلش نم  ن یسنگ  شیبرا  فضا
بود انگار که   ی رعادیغ شیبرا  تا یندها و حرکات بکند اما باز لبخ یخود یدوستش فکر ب

و   سی خ یآمد. موها  رونیاز حمام ب یتن یکند. مهرسا با حوله    یخواست لوند  یم
و قطره قطره آب از  ختهیصورتش ر ررنگ کرده بود کنا یاش را که به تازگ یتونیز 

 کرد با لبخند گفت: ی. همان طور که با کاله حوله خشکشان م دیچک یم  شی موها

 ! مهرداد کجاست؟ تایب یینجا یا –

 مزاحم شدم.   دی. ببخشنجایمن حوصله ام سررفت اومدم ا د،یمهرداد خواب –

 چسبه.  یقهوه دور هم م  هی. االن یکرد  ی! کار خوبهینه بابا چه حرف –

 از جا بلند شد و گفت:  تایب

 سرحال باشم.  رونیب میر  یبرم. منم استراحت کنم که عصر م دین، باممنو  گهینه د –

خود را   یرفت تا تن خسته   ی انگار کم کم در آب فرو م دیسرخگون بود و خورش  آسمان
 . دادیو درشت گوش را نوازش م  زیامواج ر  یرنگ و صدا  یلین  ای . دردیدر آب بشو

کردند. فرزام دوچرخه را نگه داشت و   یم یدو زوج جداگانه کنار ساحل دوچرخه سوار هر
 رو به مهرسا گفت: 

 دختر، خسته شدم.   گهی بسه د –

 با اعتراض سر کج کرد:  مهرسا

 . میبر  گهیدور د  هیعه... نه فرزام،  –

 مهرداد با تبسم گفت:  دند،یهم رس تای و ب مهرداد

 زونه؟ یچته جغجغه؟ چرا باز لب و لوچه ات آو –



 در حصار گذشته 

94 
 

 به کمر زد:  دست

 خسته شدم بسه. گهیفرزام خان م ،یچیه –

 از حرف فرزام گفت:  دی هم به تأ تایب

 طور. نیآره، منم هم –

 و گفت:   دیخند ز یر مهرداد

 .میمنو تو با هم بر  ایداره، ب ی انرژ نقدریگلم برم ا ی قربون آبج –

 کرد:  دی فورا تأ فرزام

 کشم.  یواقعا نم گهی بده مهرداد، من که د  رتیخدا خ یآ –

 دهن کج کرد:  مهرسا

هفتاد هشتاد ساله دو تا دور زدن خسته شدن، منو   یرمردها یو پ رزنی ... مثل پشی ا –
 . دینیبش نجایشما ا  میر  یداداشم م

کنار ساحل   مکتین یرو  گر یکد یکم از  یبا فاصله ا تایهم حرکت کردند. فرزام و ب  همراه
راستش را   یبه جلو دراز کرده بود. مچ پا  یو پاها رو کم نهینشستند، فرزام دست برس

 لب گشود:  تایکرد که ب یرا تماشا م ایزده. در مکت یبر ن هیچپ انداخته و تک یپا  یرو

 ؟ ییتو عاشق مهرسا –

سوالش را در ذهن مرور کرد انگار    تایربط ب یمقدمه و ب ینداد؛ متعجب از سوال ب یجواب
افتاد و    شیابروها  نیب ینه! گره ا  ای  دهیشک داشت که درست شن شیبه گوش ها 

 آهسته جواب داد:

 خب معلومه، همسرمه دوسش دارم.  –
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داده بود، پاها را به   هیتک مکتیرا دو طرفش به ن  شی بود، دست ها ا ی نگاهش به در تایب
 برد گفت:   یم  داخل خم کرده و آهسته عقب جلو

 . یو قبولش کرد  یفقط به عنوان همسرت دوسش دار ،یستی پس عاشقش ن –

 مکث کرد:   هیثان چند

 . عاشقشم. ستی ن یطور نینه، ا –

 زد: یتمسخر لبخند کج  با

  ستم،یاما من ن ،ی. باشه قبول تو عاشقیاالنم که فکر کرد  ؟ی هه... پس چرا اول نگفت –
 . ستمی من عاشق مهرداد ن

با   تایکرد. ب یو گنگ نگاهش م ج یگ دهیدر هم تن  ییو با ابروها  دیچرخ تایسمت ب  فرزام
 ادامه داد: ی خونسرد

روز   هیگفت مهرداد داماد خودمه. اما من  یم شهیبه اجبار بابام ازدواج کردم. اون هم –
 شم . یاز مهرداد جدا م

که فقط    ی... عروستایب ی از رفتار و حرف ها ریتحشد، م  یم  شتریفرزام هرلحظه ب تعجب
 : دیپرس ی و با تند  یگذرد! عصب  ینم شتریاش ب ی چند شب از عروس

روز جدا   هی   یخوا  یو م  یستی اگه عاشقش ن  ؟یگی چرا به من م ؟یگیحرفارو م   نیچرا ا  –
 ؟ یکنیم یباز  لمیواسش ف ی دار یچرا الک یبش

 پاسخ داد:  شی چشم ها هی  رهیخ

و    یبود ی ا  گهی تو هم عاشق کس د ،یدونم تو هم مثل من یچون م  گمیدارم به تو م  –
  یچون دلم پره. چون تو همدرد  گمی رو م نای. ای رفتیمهرسا رو فقط به عنوان همسر پذ

عاشقا رو    یمنو متهم نکن که چرا دارم ادا یباهام. من از گذشته ات باخبرم فرزام. الک
 .یرفتار رو دار نیبا مهرسا همتو هم  ارمیواسه مهرداد در م
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 با غيظ گفت:  فرزام

 کنم.  یندارم، من مهرسا رو خوشبخت م ییمن قصد جدا  یول –

 نه دوس داشتن. هی از سر دلسوز   نمیا –

  یزود لبخند رو یلیخ تای. بابد ی شدن مهرداد و مهرسا باعث شد بحثشان خاتمه  کی نزد
حالش   یهمه دو رنگ  نیا  دنیلب آورد و از جا بلند شد. سمت مهرداد رفت. فرزام از د

  یساده و ب  یزد و به مهرسا چشم دوخت؛ دختر یتصنع یدگرگون شده بود. لبخند
از دخترک در دلش نبود اما در   یمهر  لی اوا ندپر از عشق و عطوفت. هرچ یبا دل شیآال
بود که حاال او را با تمام وجود دوست   دهیمحبت د  مدت کوتاه سه ماهه آنقدر از او  نیا

 داشت. 

! ذهنش را مشوش کرده  شی حرفها   لی گذشته شان، دل تا،ی ب یبود؛ حرف ها ریدرگ  فکرش
 جلوتر بودند.   یو مهرداد هم کم تای. بزد یبود. دوشادوش مهرسا در بازار قدم م

  شیدخترخاله ها  یبود. برا  یمحل   یلباس ها  ،یدست  ع یصنا  یتمام حواسش پ مهرسا
خانوم   میمر  یو برا   دیو صدف خر دیشده با مروار   نیکوچک مز  یینازگل و فرگل جعبه ها

 شده. یگالبتون دوز  فی لط یپارچه ها   نایمادرش و خاله م

را برداشت و با نازگل تماس گرفت، بعد از چند بوق   لشیبازار که برگشتند هتل، موبا از 
 وصل شد. 

   ؟یوب خ یسالم نازگل –

 گذره؟ یخوش م  ؟ی خوبم، تو خوب زمیسالم عز  –

 نازگل در نظر گرفته بود را برداشت، لبخند به لب جواب داد:  یکه برا  یا جعبه

 دلم هواتو کرد گفتم زنگ بزنم.  دمیخر ی. واست سوغاتمیاالن از بازار برگشت م،یمن عال –

 آرتان.  یاداره   رمیممنون گلم، دارم م –
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 حرف زده؟  نایه واسش؟ با عمه ات ااونجا چرا؟ بد نش  –

باهاشون حرف زده اونا هم به شدت مخالفن. دلم طاقت   رم،یدارم م نیواسه هم –
 تو خونه. اونم که مدام کار داره گفتم خودم برم رو در رو باهاش حرف بزنم. اوردین

به خودت   نقدری. ا دیبار  یغم از سر و روت م یمواظب خودت باش دختر، شب عروس –
 .شهیدرست م ر،ی سخت نگ

 یلیحالم خ ،یدرکم کن دی. بای مهرسا؟ تو که خودت عاشق بود   یگیم  نویچرا ا گهیتو د  –
 بده.

 بشه، مزاحمت نباشم. ریختم به خ  دوارمی. امهیحس بد  ،یآره، حق دار –

 رسم، فعال.  یگلم، دارم م یمراحم –

 خداحافظ.  –

شال را مرتب   یشال برد و کناره ها  ری را ز  شیها گذاشت، مو  فشیرا داخل ک لی موبا  نازگل
آشنا   ییبا در فاصله داشت که صدا  یقدم برداشت. چند قدم یآگاه  یکرد. سمت اداره  

 .دی به گوشش رس

 سالم عرض شد.  –

 . شدیم  کشی. لبخند به لب نزدری ام  ییبود، پسر دا ایصدا برگشت پو سمت 

 . ریشما؟وقت بخ دیسالم خوب –

 طرفا؟!  نی... انیممنون، همچن –

 انداخت و آهسته گفت:  نی نگاهش را پا  نازگل

 .نمیاومدم، اومدم پسر عمه ام آرتان رو بب  –

 سرگرد بود و آرتان ستوان.   ایاداره مشغول بودند، پو   کی و در   یو آرتان هر دو نظام  ایپو
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 زد و گفت:  یلبخند   ایپو

 ؟ ی . باهاش هماهنگ کردمیبا هم بر  ایباشه، ب –

 اومدم.  یجور نی دونه، هم ینه نم –

او و آرتان   نی ب یفهمد رابطه ا  یحتما م  نکهی. از ادیکش یخجالت م ایپو  ینگاه ها  از 
 مهم نبود. در دل گفت:  شی برا  گری هست. اما د

! خود  ه؟ی. اشکالش چ میهم هست یبذار همه بفهمند، بفهمند که من و آرتان دلباخته   –
 خجالت دارم. یبرا  یلی هست. پس چه دل  مای هم خاطرخواه دخترعموش ش  ایپو

  یصندل یکرد. رو   ییراهنما یاو را به سمت اتاق  ایوارد اداره شد و پو   ایگام با پو  هم
 گفت: اینشست و پو 

 جا باش.  نیهم اد،یب گمی االن م –

 . ییممنون پسردا  –

 اس. فهیکنم، وظ یخواهش م –

ضرب گرفته بود. آرتان وارد   ن یزم ی رو شیقرار با نوک پا یب رفت و نازگل رونیاتاق ب از 
 اتاق شد.

جا بلند شد. آرتان در را آهسته بست. نگاهش پر از آرامش بود. چند قدم جلو آمد،   از 
 نازگل بغضش رو قورت داد و آهسته لب زد:

 سالم  –

 زد و گفت:  یلبخند گرم  آرتان

 خبر!   یسالم خانوم خانوما... چه ب –

 انداخت:  نی را خجالت زده پا سرش
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 . دمتید  یم دیر نداشتم. با سر زده اومدم محل کارت، آروم و قرا دیببخش –

 . امیخواست تونستم ب ای زود برم کار دارم؛ االنم چون پو دیمن با  ی نداره، ول یاشکال –

 اومدم بگم... –

 : دیحرفش پر  انیم  آرتان

دونم  ینه؟ م  ای  دمیرس جهی با مامان و بابا چه کار کردم، به نت یبگ  یدونم، اومد  یم –
امشب باهاشون   ستم،ین. باور کن منم بهتر از تو نو دل نگرا  یفیدونم بالتکل یم زم،یعز

با پدرت  امیشم و م یم تشونیرضا  الیخ ینشدن، ب یکنم اگر راض یحجت تموم م
  نی. مونده تا تموم بشه امیتحمل کن  یشتریب یها  یختس دیزنم. اما بعدش با  یحرف م
 ماجرا...

 کرد:  یدلبر ارشی  یاز حافظ برا یبا شعر رکانهیزد و ز  یتلخند  نازگل

 از دشمنان ندارم باک.  یقصد هالک. گرم تو دوست کنندی هزار دشمنم ار م –

 آرتان کش آمد و جواب داد: ی لبها یرو  لبخند

بهت  ی هالک. وقت می. وگرنه هردمم از هجر توست بداردیوصال تو زنده م  دیمرا ام –
.  رهیسرم بره قولم نمقول دادم، ابراز عالقه کردم و تو رو دل بسته کردم پس مطمئن باش 

 حرفم هستم تا آخرش.  یو پا ستمینامرد ن

 

گذشت. عفت   یاز آمدن آرتان به خانه م یساعت  میحدود هشت شب بود، ن ساعت
  ونیزی تلو  ی کاناپه جلو یرو  ن یساالد بود و آر  ی هیخانوم داخل آشپزخانه مشغول ته

بر چشم   نکیپا انداخته و ع  یمبل پا رو  ی. احمد آقا هم رودید یم   الی نشسته و سر
 خواند.  یروزنامه م

و نشست. رو به   دیرا عقب کش یناهارخور یچوب یوارد آشپزخانه شد و صندل  آرتان
 مادرش گفت: 
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 م؟ یشه با هم حرف بزن یمامان... م –

و پاسخ   ختیر یمخلفات ساالد را داخل ظرف م اندازد،ی ب ینگاه نکهیخانوم بدون ا  عفت
 داد:

 ندارم.  یعارف هست نه. من حرفامو زدم و حرف ییاگر راجع به دختر دا –

عارف صحبت کنم. متاسفانه بدون    ییباشه مامان، پس من مجبورم خودم با دا –
 . نیطور خواست نیشما و بابا... خودتون ا  تی رضا

انداخت. باز حرف نازگل    ینگاه نکیقاب ع یداد و از باال نی را پا نکشیع یکم احمدآقا
روزنامه را کنار گذاشت و از جا برخاست. رو به  د،ی شد و دندان سا  ی و آرتان بود. کفر

 آرتان گفت: 

تو   یمنو گوش کن، بعد هرچ  یحرفا  نیبش ایب یبکن  یکه هر کار  نیباشه آرتان، قبل از ا –
 ! یکه تو بخوا  یقبوله. هر چ یبگ

 ود:لب گش  یخانوم با تعجب و نگران عفت

 ؟ یچه کار کن یخوا  ی؟! م  یگیم  یاحمد چ –

 .میگفت یم  دیبا شیکه ده سال پ ی. حرفمیکرد یم  دیبا  شیوقت پ  یلیکه خ یکار –

رفت. کنار گوش احمد پچ پچ کنان و با التماس حرف   رونینگران از آشپزخانه ب عفت
 کردند. آرتان طاقتش طاق شد و گفت:  یو گنگ نگاه م  جیگ نی زد. آرتان و آر  ییها

 . دیدونم؟ خب بگ  یکه من نم هیچ –

 سمت اتاقش رفت و گفت:  احمد 

 تا بهت بگم... ایب –

 : دیکنار مادرش رفت و پرس نیاز جا بلند شد و سمت اتاق رفت. آر  آرتان
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 .دیشده مامان؟ خب به منم بگ یچ –

ته بود. کنارش نشست و  را بس شی دست ها گرفته بود و چشم ها  نیسرش را ب عفت
 گفت:

 ؟ یحرف بزن  یخوا  ینم ؟یمامان... خوب –

 نگاه کرد و گفت:  نیبه آر یحوصلگ   یبا ب عفت

 پدرت و آرتان هست. نیتو دخالت نکن. ب ست،ین یزیچ –

آرتان و   یمشاجره   یکرد. هرلحظه منتظر بود باز صدا یزده به مادرش نگاه م مات
و بلکه   دیا ینبود. کنجکاو و منتظر بود تا برادرش ب یخبر یپدرش به گوش برسد ول

  سیآمد. صورتش از اشک خ رونیبفهمد موضوع از چه قرار است؟ در باز شد و آرتان ب
به سمت   اندازدیب یبه کس ینگاه یحت  ای ند بز یحرف  نکهیبود و برافروخته. بدون ا

 : دیپرس یا نگراناز جا برخاست و سمت اتاق آرتان قدم برداشت. ب نیاتاقش رفت. آر 

 شده؟ آرتان!   یداداش... داداش چ –

 : دیباز پرس نیرفت که آر یرا کنار زد ، سمت در م نیآمد و آر رونیاتاق ب از 

 شده آرتان؟ حرف بزن پسر  یچ –

 رفت. رونیاز خانه ب یح یتوض چیه  بدون

 

رمست  از آن دختر شاد و س گریتختش نشسته و زانوانش را بغل گرفته بود. د یرو  نازگل
 و کم حرف شده بود.  ینبود. منزو  یخبر

 زد : بیرا در هوا تکان داد و نه شی خانوم وارد اتاق شد. دستها نایم



 در حصار گذشته 

102 
 

  هی رونیب ای . پاشو بید دختر پاشو، چه مرگته تو؟! چند وقته مثل برج زهرمار شد –
  چیتو اتاقت از ه ید ی.  چه کار کنم از دست شماها؟ چپریبه احوال منه بدبخت بگ یدست

 ! یجا خبر ندار

و   ستادیمادرش ا   یافتاد. نازگل متعجب رو به رو  هیشکست؛ هق هق به گر بغضش
 را گرفت:  شی دست ها

 خبر ندارم؟  یمن از چ  ؟ی کن یم هیشده؟! چرا گر  یمامان چ –

 دستش را به سرش گرفت و گفت:  هیگر  با

خاک بر سرمون شد نازگل. خواهرت بدون مشورت با دکتر خودسرانه باردار شده. دکتر   –
رو از دست   شیشد واسش خطرناکه. من بهش نگفته بودم تا روح یباردار م  دینبا  گهیم

! بهش سپرده  شهیباردار م رهیدونستم م ینده ، نگفتم چقدر اوضاعش بده. از کجا م
 بودم قبل از عمل قلب باردار نشه. 

بود که فرگل کرد... چرا؟! در آغوش   یچه کار خت، یسست شد و دلش فرو ر  شیپاها 
 داشت آرامش کند کنار گوشش گفت:  یو سع دشیکش

  یزیدکتر تحت مراقبت باشه انشاهلل که چ مشیبر یمامان غصه نخور خدا بزرگه، م –
 شه. ینم

خبر بود و حاال   یبدتر بود، از آرتان ب دیکه حال خودش شا  نی داد با ا یم  یرا تسل مادر
 غم فرگل هم اضافه شد.

  نیبار به آر نیدهم یخاموش بود، برا لشیاز آرتان نشد، موبا یروز گذشت و خبر دو
 داد.  امیپ

 از آرتان نشد؟  یخبر ن؟ یآر  یسالم خوب –
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فقط  دونم بعد از اون روز که با بابا حرف زد کجا گذاشت رفت!  یسالم نه به خدا. نم –
گردن. حتما چون   یگن بهم آخه اصال دنبالش نم  یدونن و نم یمطمئنم مامان و بابا م

 دونن با تو در ارتباطم.  یم

 شد بهم بگو.  ی... تو رو خدا خبریلیبده، خ یلیحالم خ –

 حتما.  گمی بشه م ینازگل، من طرف توأم. خبر یدون یتو که م –

که برادرش به   یدو نفر خبر داشت. از لحظه ا ن یا  نیبود که از عشق ب یتنها کس نیآر
 می. مطمئن بود تصمشانیدونفر  یو عاشقانه ها   دارهاینازگل ابراز عالقه کرد تا تمام د 

و هم   نی آر  یرفتار، هم برا  ری تغ ن یا ،یخبر یب ن یرفتن، ا  ن یهست و حاال ا یآرتان جد 
 چیهفته برگشت. ه  کی بالخره آرتان بعد از . دهیچی پ معمابود و مثل   بی نازگل عج

  یروح بود. انگار نه عشق ی سرد و ب شی در چهره اش مشخص نبود، چشم ها یزیچ
از   نیرفت، آر ی. آهسته سالم کرد و سمت اتاقش میاتفاق چیو نه ه  یبوده، نه خواستن

 .ستادی راهش ا ی جا بلند شد و جلو 

 ؟ یداد  یچند روز؟ چرا جواب نازگل رو نم نیا  ی کجا بود نم،یصبر کن بب –

کرد.   یرا باز م راهنشیپ ی توجه به حرفش سمت اتاق رفت و در را باز کرد. دکمه ها یب
 بار تشر زد: نیا  نیآر

 حالش چقدر بده؟  یدونیم ؟ یداد یچرا جواب نازگل رو نم   گمیبا توأم...م –

 درهم گفت:  یو با اخم ها  یجد یلیخ

 کنم.  یخودم مربوطه دارم چه کار م به ن،یآر  رونی برو ب –

گردنش متورم شده و رنگش به   یرگ ها  ستاد،یا  شی قدم برداشت و رو به رو یعصب
 : دیشده اش غر   دیکل یدندان ها  نی زد، از ب یم  یسرخ

. به نازگل که ربط داره. زنگ بزن از یچیبه خودت مربوطه؟ باشه من ه یچ یعنی –
 ؟ ی فهم یکنه م یداره دق م ره،یمی . داره ماری درش ب ینگران
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 زد: ادیتخت پرت کرد، فر  ی را درآورد و رو راهنشیبا خشم پ آرتان

بود تموم شد. منم دو   یخودت بهش زنگ بزن بگو آرتان مرد، فراموشش کن. بگو هرچ –
 .هیترک رمیم شهی واسه هم گهیروز د

 زد: ادی و چند قدم به عقب هلش داد، فر دیشکوبیرا محکم به بازو  شیدستها  برادرش

. چند ماه تمام  یداد دیوعده وع  ،یتو بهش قول داد ؟ی نامرد  نقدریا  ؟یراحت نیبه هم –
نکنه بابا وعده   هی! چیراحت نیتموم؟ به هم  یگی. حاال میعاشقانه زد   یگوشش حرفا ریز 

بود   نی قدر ارزش داشت نازگل؟ ا نیرو بهت داده هان؟ هم هیمال و منالش تو ترک ی
   ؟ی زد یکه ازش دم م یعشق

مشت شده بود و    شیشد، دستها  یبرافروخته تر م نیآر ی هر لحظه با هر حرف ها  آرتان
صورت برادرش    یکه داشت رو  یمشت گره شده اش را باال برد و با تمام خشم د،یلرز  یم

و التماس   اد یو با فر  دی سمت اتاق دو  مهیزد. عفت سراس نیرا آر  یبعد یضربه  نشاند و 
را محکم بغل گرفت و به سمت   نیو آر  دیسر رس  ماندر جدا کردنشان داشت. آر یسع

 تخت نشست.   یرو یاتاق هل داد. آرتان نفس زنان و عصب رونیب

 : زدیم  ادیشت و فر هنوز آرام ندا نی گذاشت، آر  شی رفت و تنها رونیهم از اتاق ب عفت

خواد ول کنه بره   یرو وابسته کرده حاال م ی... دختره طفلک رتیغ یب ،ینامرد، عوض –
 .ادیبه سرش م ی. به جهنم که چهیترک

 زد: بینه آرمان

 ؟ ی کن یاصال به تو چه. تو چرا دخالت م ن،ید ببند دهنتو آر  –

پول آرتان رو خام   یبا وعده    یو دشمن  نهی. از سر کدیهمتون مثل هم ،یتو هم نامرد  –
 . اون نامردم قبول کرد.نی کرد

  ینازگل را گرفت. طول یتخت برداشت و شماره    یرا از رو لشیاتاقش رفت. موبا سمت 
 که وصل شد. مطمئنأ منتظر بود. دینکش
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 چه خبر؟  ن؟ یآر  یسالم خوب –

 جواب داد:  شی ادهایخسته و گرفته از شدت فر  یصدا با

 ندارم.  یخوب یسالم نازگل، خبرا  –

 : دیلرزان پرس  ییمضطرب با صدا  نازگل

 آرتان اومد؟ حالش خوبه؟  ؟ یچ یعنی –

 محزون جواب داد:  ییصدا با

 ... یآره، اومده حالشم خوبه ول –

 حرف بزن پسر.  ،یجون به لبم کرد  ن؟یآر یچ یول –

تموم...  یبه نازگل بگو آرتان مرد. همه چ گهی ... مگهیشده! م وونهی زده به سرش، د –
 فراموشم کنه. 

  نیزم دن یبه بوس لی م شی شده بود و زانوها  نیسنگ  شی. نفس ها ختیفرو ر  دلش
آرتان   ی. فقط پژواک صدادیشن  یرا نم زیچ چی. هدیشن یرا نم نیآر  یصدا   گریداشت. د

 گفت:  یدر گوشش بود که م 

تونه مانع   یکنم. فقط مرگ م ینم ینازگل. بهت قول دادم... نامرد  میما مال هم –
 ما به هم بشه.  دنیرس

 :دیبه گوشش رس نیآر  ی. صدادیگونه اش چک  یاشک رو  ی ا  قطره

 الو... الو...  ؟ینازگل. نازگل خوب  –

 : اوردیبه زحمت توانست به زبان ب تنها

 االن. نیاونجا. هم امیم... من... من م –
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رنگش را   یسرمه ا   یع کرد. با سر انگشتانش اشکها را پاک کرد. مانتورا قط  یگوش
  یرفت. صدا  رونیسرش انداخت و با عجله از اتاق ب یبرداشت و تن کرد. شال مشک

 از آشپزخانه بلند شد:  ناخانومیم

 ؟ ی رینازگل... نازگل کجا م –

 کند گفت: یکه برگردد و نگاه نی ا  بدون

 مامان.   امیم –

کرد، هرلحظه  یم یدقت رانندگ یو ب  عیرنگ شد و راه افتاد. سر   ییآلبالو  یپژو  سوار
  یاطیاحت یشد به خاطر ب یها بلند م  نی بوق ماش یصدا  یامکان تصادف داشت. گاه

و   ستادی . پشت در ادیعمه عفت رس یبه خانه  دی نکش یکرد. طول ینم  یاش، اما توجه
خانه شد.  اطی باز شد و نازگل وارد ح بدهد در ار  فونیجواب آ  یکس نکه یزنگ زد. بدون ا

از جانب  ی هر برخورد یکرد و وارد خانه شد. خودش را برا  یرا ط اهیپر از گل و گ اطیح
  نیو غمگ  ستادهی ا  واریکنار د ن یخانواده آماده کرده بود. آر یاعضا  گری عمه عفت و د

بود، اخم  نداختهپا ا ی کاناپه نشسته بود و پا رو  یکرد. عمه عفت رو  ینگاهش م
باال داد. نازگل آهسته سالم   یرا کم نکشیتر بود و ع  ظیحاال غل شی ابروها  نیب یشگیهم

 کرد و گفت: 

 خوام با آرتان حرف بزنم. یم –

شود و جار و جنجال کند اما انگار خاطرش جمع بود که نظر   یداشت عمه عصبان توقع
ا دست به اتاق آرتان اشاره کرد  بدهد ب  یجواب سالم نکهیشود. بدون ا یآرتان عوض نم

 و گفت: 

 برو... برو باهاش حرف بزن. –

 به در زد:  یرا قورت داد و سمت اتاق رفت، تقه ا  بغضش

 آرتان... آرتان در رو باز کن. اومدم باهات حرف بزنم.  –
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 ادامه داد:   هیبار محکم تر و با گر نی ا د،یدر باز نشد. دوباره در را کوب د،ینشن یجواب

  ؟ی تا آخرش هست یکه گفت  یتو نبود  ؟ی شده آخه؟ چرا جا زد یان تو رو خدا... چآرت –
  نیشه؟ تو رو خدا بگو چرا... ا یم  دنمونیفقط مرگ مانع رس یتو نگفت ؟یزن یجا نم

 حق منه که بدونم.

هق   یرحم و سنگدل شده باشد. چطور صدا  یب نقدریکرد آرتان ا  یباور نم امد،ینم یجواب
  یو ب  دیشن یرا م شی تفاوت بود. چطور التماس ها یو ب دیشن  یاش را م  هیهق گر

 تفاوت بود.

 : دینال دوباره

 . تو رو خدا درو باز کن.رمی میکشم، آرتان من بدون تو م یآرتان به خدا خودم رو م –

  یو براق حاال نه عشق یعسل یبار در باز شد، نگاهش به آرتان افتاد. آن چشم ها  نیا
مهربان نبود،   شیتفاوت. صدا   یروح بود. خشک و ب ی. سرد و بیداشت نه محبت

 شد: یم   دهیمثل پتک بر سر نازگل کوب  ادشی فر

نه  گمی خوردم گفتم دوستت دارم حاال م یشکر هی ،یخودتو بکش یکن  یتو غلط م –
 . رونیبرس... برو ب تی. فکر کن آرتان مرده، برو به زندگمونمیپش

 نشست، دست آرتان را با التماس گرفت. ش یزانوها  یرو

 . رمیمی... به خدا مهیکارو نکن، تو رو خدا بگو دروغه، بگو شوخ نیتو رو خدا باهام ا  –

و دوباره داخل اتاق برگشت. عمه عفت کنار   دی کش رونیدستش را با خشونت ب آرتان
 نازگل گذاشت و گفت:  ی شانه ها یو خم شد، دست رو   ستادی نازگل ا 

بوده،  یگفت. پاشو برو خونتون. فراموش کن هر چ یکه چ  یدیپاشو دخترجون، د –
 . این نجایهم ا گهید
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 یعنیرتان را. ... نه دل عمه را نرم کرد نه دل آشی ... التماس هاشیبود، اشکها  دهیفا یب
فراموشم کن. مگر به   یجمله  کی ! با یراحت ن یکرد که تمام شد؟ به هم یباور م دیبا

 بود دل کندن از عشق!  یسادگ نیهم

کردن، فرگل با وجود  هی گر یبرا  ییدرددل، شانه ها یخواست برا  یرا م یکس دلش
خطر مرگ را   شی برا یاسترس و ناراحت نی اش حاال باردار هم بود و کوچکتر یقلب یماریب

که بعد از  یمهرسا رفت. کس  یکرد، سمت خانه   یم   یداشت. مستاصل و سرگردان رانندگ
 کرد.  یم یخواهر  ش یفرگل برا

بعد در باز شد و نازگل وارد شد.  یو زنگ را فشرد. لحظه ا   دیمهرسا رس  یدر خانه  پشت
رنگ   یچهره   دنینکرده بود که مهرسا به استقبالش آمد، با د یرا ط اطی حهنوز طول 

 : دیدر نگاهش موج زد و پرس یسرخ و متورم نازگل نگران  یو چشم ها  دهیپر

 ! یکرد  هیشده؟ چرا گر   ینازگل جان... چ –

 و با بغض گفت:  دی را در آغوش کش او

بدون آرتان   رم،یمیفراموشم کن. مهرسا من م گهیقولش. م  ریحرفاش، ز   ریآرتان زده ز  –
 . رمیمیم

 غم آلود گفت: یمکث کرد و بعد با لحن  یلحظه ا   مهرسا

 .میزن یبا هم حرف م نیتو بش ایداره؟ ب یلیآخه؟ چه دل یچ یعنی –

گذشت و تازه از  یم  شیکه فقط چند ماه از عروس ینوعروس یخانه شدند. خانه  وارد 
  یو مبل ها ییرا ی وسط پذ  ییو طال  دیبود. فرش سف سفر مشترکش برگشته  نیاول

مبل نشستند و   ی. رو یا   روزهی ف یبا واالن ها یری و ش  ریحر   یها  ،پردهیا  روزهیف یسلطنت
 :دیپرس  انهیمهرسا دلجو 

   گه؟یم ی آرتان چ ؟یکجا بود  نمیخب، بگو بب –

 گفت:  نیف نیف با
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فراموشم کن غلط   گهیاومده م ی خبر یهفته ب هیعمه عفت بودم، بعد از   ی االن خونه  –
  زنهیم  دمویداره ق هیبه خاطر ترک گهیم  نی. آرهیخواد بره ترک یکردم گفتم دوستت دارم، م

 کنم.  یمن باور نم  یول

 ؟ یچه کار کن یخوا  یحاال م –

 بدونم.  لشویدل دیزنم مهرسا. با  یمن جا نم –

 گهینازگل چشه؟ م گهی بهت شک کرده, امروز زنگ زد بهم م یلیهم خ  نایخاله م –
 . نیمطمئنم شما از هم خبر دار

 , نازگل گفت: د یشد به گوش رس ی م اطیفرزام که وارد ح نیماش  یصدا  

 خونه؟   ادیزود م شهیشوهرت اومد. هم  –

 زودتر اومده.    نی محسن واسه هم ییخونه دا  مینه امشب قراره بر  –

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست

 شم. یپس منم برم, مزاحم نم –

 نازگل گذاشت و با عطوفت لب گشود:  یشانه   یدستش را رو  مهرسا

 . میر یهم که نکردم.  ما که االن نم ییرا ی ! بمون ازت پذیچه مزاحمت –

 زد و پاسخ داد: یتصنع  یلبخند

. ببخش  امی وقت مناسب تر باز م  هی, نهیبب یجور  ن ینه ممنون, دوس ندارم فرزام منو ا –
 که حال تو رو هم خراب کردم.  

  شهیکنم, انشاهلل درست م  یشم بتونم کمک ی! خوشحال م هیچه حرف نی, ا زم ی نه عز –
 گلم. 

 گفتن فرزام هردو از جا بلند شدند و مهرسا گفت:   االی  االی  یصدا با
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 تو فرزام جان.   ایب –

 گفت:  نازگل

 برم خداحافظ. گهیمن د  –

  یکردند و نازگل نگاهش را م یدر رفت که با فرزام رو به رو شد, سالم و احوالپرس سمت 
ماندن   فرزام پنهان بماند. فرزام تعارف به د یقرمز و ورم کرده اش از د ی تا چشم ها  دیدزد

 کرد.   یمختلف تعارفش را رد کرد و خداحافظ  یکرد و نازگل با بهانه ها یم

  ینبود. دلش م یشد و حرکت کرد. حال رفتن به خانه را نداشت اما چاره ا  نیماش سوار
مراقبت از فرگل خانه اش باشد تا کمتر از جانب مادرش    یرا به بهانه   یخواست چند روز 

کرد.   ی م  شتریگرفته و آسمان کبود غمش را ب  یو هوا سوال و جواب شود. غروب بود
 دست برد و ضبط را روشن کرد.  

 که منو ول کرده  یزندگ نیاز ا  خستم

 رو زده باطل کرده  وونهی منه د یآرزوها 

 شهر  یتو از آدما  یب خستم

 کرد یدستات منو آرومم م یتو بود  کاش

 شبا  نیجون هردومون خسته شدم از ا  بسه

 ای , داغون شدم برگرد بمینشو از زندگ کم

 بره  ادتی اون روزا رو تو االن  شهیم  مگه

 تونه عذابش بده  یآدم عشقشو م  مگه

 رو گلوش  یکه تو پا گذاشت یشد کس آدم

 پهلوش...  یعشقشو نموند   یمرد,  پس زد  آخر
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  که با تو گذشت... ییداشت,  تمومه روزا فرق 

 آروم شکست  ید یکه ند یدل  نی داشت... ا حرف

 شبا   ن ی جون هردومون ،خسته شدم از ا بسه

 ا یداغون شدم برگرد ب مینشو از زندگ کم

 بره  ادتی اون روزا رو تو االن  شهیم  مگه

 تونه عذابش بده.  یآدم عشقشو م  مگه

 

  مایشد. به محض ورودش ن اطیباز کرد و وارد ح موتی. در را با رد ی در خانه رس یجلو
 گفت:  جانیشد و سمت نازگل آمد. با اضطراب و ه اط ی وارد ح  مهیسراس

 یبه هم و سر و صدا راه انداخته. چ ختهینازگل؟ مامان تمام اتاقت رو ر یکجا بود –
 اتاقت مگه؟   یتو  یداشت

سرد    شیو دستها  دیشن ی. تپش قلبش را مزدیم رون ینازگل داشت از حدقه ب یها  چشم
  یرا داخل صندوقچه ا شی ها هیدونفره اش با آرتان و هد  ی د. نازگل تمام عکسهاش

. در  دیشد و سمت خانه دو اده یپ نیتختش پنهان کرده بود. با عجله از ماش ریکوچک ز 
  نایبود. م ختهیبود و همه جا به هم ر ختهیر اقعکس کف ات  ی اتاقش را باز کرد. تکه ها

 نازگل از جا بلند شد و داد زد: دنیکرد. با د یم  هیتخت نشسته و گر  یخانوم لبه  

بود. دختر تو چه   یواسه ک ه یو قهر و گر یهمه اداباز  نیپس بگو چه مرگت بوده! ا  –
 کنه.  یم امتیالمصب. بابات بفهمه ق ی کرد یغلط

 و درمانده نگاه کرد و لب زد:   مستاصل
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. مگه فرگل و شهنام همو دوست  میمگه چه کار کردم مامان؟ ما فقط همو دوس دار –
اختالف    د؟یآسمون تپ دیخواست؟ حاال به ما که رس ینداشتن؟ مگه مهرسا فرزام رو نم

 شما با عمه عفت به ما چه مربوطه؟ 

 خانوم از کوره در رفت و با حرص گفت: نایم

 بگو، بگو دوسش دارم... گهیبار د  هی –

 جسورانه چشم دوخت به مادرش و زمزمه کرد:  نازگل

 دوسش دارم. –

و نازگل    دیمحض گفتن حرفش، مادر با پشت دست راستش محکم بر دهانش کوب به
صورتش تکان    یجلو  دواریخون را در دهانش حس کرد. انگشت اشاره اش را تهد یشور

 داد و گفت:

وسط تو واسمون    نیبد. ا یلیخوب گوشاتو باز کن نازگل... حال خواهرت بده. خ –
فراموش کن. من به درک،   وی لحظه همه چ نی االن و هم نیدرست نکن. هم بتیمص

قلبش حامله هم هست. تو اوضاع رو   تی بابات به درک، به فرگل رحم کن که با اون وضع
 شد؟  رفهمی ها بدتر نکن. ش یسر رهیخ نی با ا

رفت، باز هم دخترک ماند و بغض و   رونیخشونت از کنار نازگل رد شد و از اتاق ب با
 اشک. 

 *** 

شده   شتری خانوم ب میمحسن و مر  ییدا  نیو مهرداد، رابطه و رفت و آمد ب  تای ازدواج ب با
و فرزندانش   نیمی محسن و طلعت دور هم جمع بودند. س ییدا  یبود. همه در خانه 

 کردند آماده بودند.  یم یباال زندگ  ی  هم که طبقه مایشهاب و ش

کنار   د،یتنش بود و شلوار و شال سف  یلیپاست یاسپرت به رنگ صورت یمانتو   مهرسا
 :دیپرس  تایکردند که ب یبرادرش نشسته بود و با هم صحبت م 



 در حصار گذشته 

113 
 

 ،یچه کار کن یخوا  یبعدش م شه،یمهرسا جان، درس و دانشگاهتم که داره تموم م –
 ؟ ی ری سرکار م

 لبش نشست و جواب داد: یبخند رو ل  مهرسا

 .یکم استراحت کنم، البته تو فکرم برم باشگاه، اونم رزم هیخوام  ینه بابا ، م –

 گفت: دی با تا تایب

   ؟ی . اما چرا رزمیباشگاه بر یخوا یخوبه که م یلیخوبه، خ –

 کرد و گفت:  ی تک خنده ا مهرداد

بشه، هنوزم   هیتخل ش یواسش خوبه که انرژ یکه مهرسا داره همون رزم  یا  هیبا روح –
 . طونیو ش یاش مثل دختر بچه هاس. پر انرژ  هیروح

 و ادامه داد:   دیخند  تایبار ب نیا

 شهی. همیاستفاده کن  رهیت  یرنگ ها  دمی. تا حاال نددنتیلباس پوش یآره خب، حت –
اما در مورد باشگاه به نظرم برو   یلخودتم شاد و سرحا  یجور نی. خوبه ایپوش یشاد م

 کنه.  یالغر م شتری ب ی. رزمیخورده الغر هیپرورش اندام؛ 

حرف را نداشت. شهاب که متوجه نگاه    نیا  دنینگاهش دلخور شد، انتظار شن مهرسا
 گفت: تایمهرسا شده بود رو به ب

روزا مده، هر چه الغرتر با کالس تر.  نیهم ا  یاتفاقا مهرسا وزن و قدش متعادله. الغر –
 خانوم.  تایب یبه نظر من شما اضافه وزن دار

 گرفت که مهرداد گفت: یبه خود م هی و کنا کهیت یداشت کم کم جنبه  بحث

. عالقه داره خب! یخواد بره رزم یداره، مهرسا جان م یا  قهیبابا هر کس سل یا  –
 .  دیتمومش کن

 دهد رو به مهرسا گفت:  ر یجو را تغ نکهیا  یبرا مایش
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با خانوادشون و مخصوصا نازگل   شتریچه خبر؟ باز تو ب  نایاز فرگل دختر عمه م یراست –
 . یدر ارتباط

 نگرانه. یلیخوبه، خداروشکر... البته خاله خ –

  یبه فکر فرو رفته بود. برا تا ی ب یها صحبت شدند اما فرزام ناخودآگاه با حرف مشغول
شاد و   یکرد. مهرسا ساده پوش بود و رنگها  سه ی را با هم مقا تایمهرسا و ب   یلحظه ا 

از مهرسا به  شتری. بدیپوش یو فاخر م کیش  یلباس ها  تا ی. اما بدیپوش یدخترانه م
  اتشی خصوص تای. فرزام با خودش فکر کرد چقدر بدادیت می و اندامش اهم ییبا ی ظاهر،  ز 

 گشت.   یبه دنبالش م  یاست که در دوران مجرد  یکس هیشب شتریب

حد دلخور    نیتا ا  تایبار بود که از ب نی حرف نزد. اول تایبا ب گری مهرسا د  یهمانیآخر م تا
 گرفته شود.  رادی و اندامش ا پی همسرش از ت  یچون دوست نداشت جلو د یشد. شا یم

 رو به مهرسا گفت:  ی رانندگ نیمحسن، فرزام در ح  ییبرگشتن از منزل دا هنگام 

  یات بد باشه ها نه تو عال افهیو ق پی ت نکهیموافقم، نه ا  تای مهرسا جان، منم با نظر ب –
 همون پرورش اندام برو.   گمی اصال خطرناکه. منم م ستیخوب ن یرزم یول  یهست

زد اما آنقدر مهر و   یچنگ م شیش نشست و بغض به گلو از غم بر دل  یغبار مهرسا
گرم آهسته    یشود و با لبخند یبود که نخواست باعث دلخور ادیعالقه اش به فرزام ز 

 جواب داد:

 . یتو بگ یباشه، قبول. هرچ  –

و مهرسا با    تا یب یسکوت بود، فرزام در فکر حرف ها و رفتارها   نشانیبه خانه ب  دنیرس تا
 ام کردن حال مشوش خودش داشت.بر آر یسکوتش سع

کرد وارد   یم یورودشان به خانه، مهرسا سمت اتاق رفت و فرزام که احساس تشنگ با
را پر   یغذاخور زیم  یرو  وانیبرداشت و ل  خچالیرا از داخل   ستالی آشپزخانه شد. پارچ کر

  بیرا از ج یبلند شد. گوش یگوش  امکیپ یرا بردارد که صدا  وانی از آب کرد، دست برد تا ل
 ! بود تای آورد، ب رونیکتش ب
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 اگه ناراحتتون کردم، من مهرساجون رو دوست دارم. واسه خودش گفتم.   دیسالم ببخش –

 . ستین یمهم یسالم، نه ناراحت نشدم مسئله   –

 . نیشما هم دلخور شد دی ازم ناراحته؛ گفتم شا   یلی_ مهرداد که خ

 را؟ دلخور چ ،یرو گفت  قتی نه، حق –

  یقدر منطق نیداره، کاش مهرداد هم هم یشوهر نیخوش به حال مهرسا که همچ –
 .ریبود. شب بخ

 .دیآب را برداشت و الجرعه نوش وانی ماند و بعد ل ره یخ تا یب امکیچند لحظه به پ فرزام

 

و شاخ و برگ درخت    دیوز  یم   یباد گرم د،یتاب یداغ و سوزان م  دیبود و خورش تابستان
گذاشت و از    یخود را پشت سر م یآورد. فرگل ماه پنجم باردار یها را به رقص در م 

و آهسته    دی شکمش کش یرو یخوشحال بود. دست تی جنس نیتع ی سونوگراف  ی جهینت
 لب زد: 

 .ادی داره م ییدختر گلم، بابا   میآماده بش میبر –

  دهیخر یکه موقع برگشت از سونوگراف  یرز  ی. گل ها دیو ظرافت چ قهی ناهار را با سل زیم
با   یو نارنج  ن یآست مهین ینخ راهنیگذاشت. پ زیم  یرو  یبود را داخل گلدان کوچک

و بورش را پشت   یفرفر ی آن تا زانوها بود . موها یو زرد تنش کرد، که بلند   یریش یگلها
و خمارش را    یعسل ینشاند. چشم ها  شی موها  یرو  ینجنار یسر جمع کرده و گلسر

 کمرنگ زد.    یکرده و رژ شیآرا

 داد. با لبخند به استقبالش رفت.  یدر قفل در خبر از آمدن شهنام م دی کل دنیچرخ یصدا 

و با   دیلبش نشست؛ فرگل را در آغوش کش  یلبخند رو دنشی وارد خانه شد و با د شهنام
 گفت:  یمهربان
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 بابا چطوره؟    ی! کوچولوادیم  ییغذا  یعجب بو  ،یه نباشبه به خانوم خوشگلم... خست –

 گفت: یشکمش گذاشت و با لوند  یدست رو  فرگل

 بابا شهنام، حال هردومون خوبه. هم من هم دختر گلمون.  یمرس –

 : دیپرس ینیریافتاد و با اخم ش شی ابروها  نیب یا  گره

 دختر؟ دختره؟!  –

 را کش آورد:  شی با ذوق صدا  فرگل

 ناز و کوچولو موچولو. یفرشته   هیبله،  –

 تزئين شده ناهار افتاد و گفت:  زیو نگاهش به م دیخند

دختر دار شدنمونه! خداروشکر،   یرز برا  یناهار خوشمزه و اون گل ها نیپس علت ا  –
 دختر رحمت خداست.

 کشم.  یمن غذا رو م یا یو ب یتا تو دستاتو بشور –

 فرگل نشاند و گفت:  یشانیط پوس  یبوسه ا  شهنام

 . امیقربونت برم، ممنون... االن م –

خم  شی زانوها  د،یتخت انداخت و همان جا دراز کش یاتاقش رفت، کتش را رو  سمت 
گذاشت و آرام با   شی ها  قهی شق ی. دست ها را رو زانیتخت آو  یبود و از لبه  

رش به سرطان مبتال  خواه  شد یم یبود. مدت ریداد. فکرش درگ  یسرانگشتانش ماساژ م
فرگل و قلب   ی. با اوضاع باردارشتنددرمان قصد رفتن به خارج را دا یشده و حاال برا 

تنها   یغم و غصه  یشهنام طاقت فرسا بود. از طرف  یبرا  طیتحمل شرا  ضشیمر 
 شاد داشت.  ی  هیبه مراقبت و روح از یهمسرش که ن ی خواهرش و از طرف

آورد.   رون یکتش ب بیرا از ج لی بلند شد، کتش را برداشت و موبا  لی زنگ موبا  یصدا 
 انداخت، مامان آذر... یگوش ی به صفحه   ینگاه
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 ؟ یسالم مامان جان، خوب –

 فرگل جان چطوره؟  ؟یسالم ممنون پسرم تو خوب –

 بوده. دختره.  یخوبه خداروشکر. ممنون، امروز سونوگراف –

 گفت:   و دیآذر خانوم از شور و ذوق لرز  یصدا 

 باشه و پربرکت. ری قدمش خ ،یشکر مادر انشاهلل به سالمت یاله –

 انشاهلل، ممنون.  –

 داره.  از یبهت ن یلیکارا نباش. فرگل خ نجوریو ا زایمادر زنگ زدم بگم دنبال و  –

 گفت:  یفرو برد و با نگران شیموها  ن یب قهیکالفه پنجه اش را از شق شهنام

خانوادش   شیذارم پ یمامان؟ فرگل رو م  ای اون سر دن  دیبذارم تنها بر یچه جور –
 . امی همراهتون م

  یتو از هر کس  یباهامون. االن مراقبت از فرگل برا ادیم  تی دا زم،یعز  م یستیتنها ن –
درمان و   یتر کارا  ع یاونجا انشااهلل سر   میر یراحت باشه م الت یمهمتره و واجب تر. خ

باز من دلم شور فرگل رو   یای . تو باهامون بمیگرد   یو برم مید  یرو انجام م یعمل جراح
 راحت تره. المیخ یزنه، تو کنارش باش یم

 فرستاد و ناچار گفت:  رونی ب نیرا سنگ نفسش

   د؟یر یم  یراحت تره. ک الم یهمراهتون هست خ ییچشم مامان، حاال که دا –

 کارامون رو به راه بشه، هرچه زودتر بهتر.  –

ابرو باال انداخت و   زدی حرف م  یشهنام که با گوش دنیاتاق باز شد و فرگل با د در
 ؟ ی ایملتمسانه اشاره کرد نم

 را بست و سر تکان داد و گفت:  شی پلک ها شهنام
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 دوس داشتم همراهتون باشم.  یلیبره. خ شیکارا خوب پ دوارمیام –

ازت ممنونم. به  اهایدن یو هوادارمون  یقدر که به فکر ما هست نیهم  زم،ی دونم عز یم –
 عروس گلم سالم برسون.

 رسونه. یمامان جون. چشم، فرگل جان هم سالم م  فمهیوظ –

بود.  ستادهیرا قطع کرد. فرگل هنوز در چهارچوب در منتظرش ا  یکردند و گوش یخداحافظ
 با لبخند گفت: 

 منتظرت گذاشتم، مامان آذر بود. سالم رسوند. دیببخش –

 . وفتهی از دهن م شهیغذا سرد م  ایسالمت باشه، ب –

 داشت گفت:  ینان برم یخوردن ناهار بودند؛ شهنام همان طور که تکه ا  مشغول

 ؟ ی سونوگراف  یبا نازگل رفت –

 : دیکش یسر تکان داد و آه فرگل

  ریحوصله و گوشه گ ی. بستیاصال اون آدم سابق ن  گهی نه بابا... با مامان رفتم. نازگل د –
 نگرانشم.  یلیشده. خ

مدت تو حال    هیتو به فکر خودت و قلبت باش. نازگل   ،یخواد نگرانش باش ینم –
  یهمه مراقب تو هستم و هرکار نیکنه. من ا  یخودش باشه کم کم آرتان رو فراموش م 

 ؟ یخور یتو حالت خوب باشه. بعد تو واسه نازگل غصه م   کنم تا یم

 و گفت:  دیاز غذا خوردن کش  دست

 تفاوت باشم. یتونم ب یخب خواهرمه، نم  –

 جواب داد: تی با جد شهنام
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  ییشراره خواهرم سرطان مغزاستخوان داره و مامان و دا  یدون یفرگل خودت م نیبب –
از تو نگران   شتریب یلیخ  د ی. پس من باوندیخوان ببرنش خارج واسه درمان و پ یم

 یذارم تلخ  یکنم و نم  یصبر م مونیخواهرم باشم؛ اما به خاطر تو، به خاطر زندگ
به فکر   یزی از هر چ  شتری . پس تو هم بذارهب  ریتاث مونیزندگ یمشکالت خانوادم رو 

 باش. تی خودت و زندگ

 ادامه داد: تم یفشرد و با مال  یدست فرگل گذاشت و کم یرا آهسته رو  دستش

. تو  اریاز حد به خودت فشار ن ش یب ال،یبه نازگل فکر نکن اما با غصه و فکر و خ گمینم –
از    یاز سرت کم بشه من بدون تو چه کار کنم؟ باور کن حت  ییاگه تار مو  یمن یتمام زندگ

خوام. پس  یتو رو م ی اول سالمت یزی. قبل از هر چیاون بچه هم واسم مهم تر
 ر خودت باش. خواهشأ به فک 

شهنام نسبت به خودش،   یو عالقه   تی همه حساس نیدر دلش قند آب شد از ا  فرگل
 لبش نشست و گفت:  یلبخند رو 

 م؟ یبذار یاسم دخترمون رو چ  یمراقبم. راست شتر یچشم، ب –

 لبش نشست و گفت:  یچانه گذاشت و فکر کرد. لبخند رو   ریدست ز  شهنام

 . گهی! خب همون فرشته باشه دمی کوچولو دار  یفرشته   هی یمگه نگفت –

 *** 

. برگ  دی وز   یم یخنک میظهر تابستان کمتر شده و نس یطاقت زدا   یبود و گرما  غروب
کودکان از شدت   یاهو یو ه غ یج ی. صدا دندیلرز   یم  میدرختان آهسته با وزش نس ی ها

هزار خواهش   پارک را پر کرده بود. مهرسا با یبا تاب و سرسره فضا یباز  جانیشوق و ه
بکشاند. اما   رونیاز خانه ب  یرو ادهیقدم زدن و پ ی کم یو التماس موفق شده نازگل را برا 

  یروح بود. تالش ها یزده و ب خی و خنده باز نگاه نازگل    یپر از شاد  یفضا نیدر ا  یحت
 بود.   دهیفا  ینازگل ب یبهبود حال روح یمهرسا برا 
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  یفرزام را گرفت. بعد از چند بوق صدا  یآورد و شماره   رونیب فشیرا از ک لشیموبا
  نیا  دنیرفت از شن ی. هنوز هم دلش ضعف مدیچیفرزام در گوشش پ یرایمردانه و گ
 بود. ایآهنگ دن نیقشنگتر   شیصدا که برا 

 . زمیجانم عز  –

 .یسالم عشقم، خسته نباش –

 قربونت، ممنون.  –

 خونشون؟  یبا مهرداد بر یشد لیامشب از شرکت تعط  شهی فرزام جون م –

 چه طور؟ چرا اونجا؟  –

  امی. تو با مهرداد برو منم خودم مرونمیدلم واسه مهرداد تنگ شده، االنم با نازگل ب –
 اونجا.

 گفت:  یلیم یبا ب فرزام

 ناراحت بشه. تایب دیشه، شا یسرزده که نم –

بعدم که گفتم   دیبود. ظهر زنگ زد حالمو پرس تا یخود ب شنهادیاتفاقا پ  ست،ی سرزده ن –
 یچند روز  دمیاونجا. منم د م یداد شب بر شنهادیبرم پ رونی خوام با نازگل ب یعصر م

 ؟ یکن ی. حاال قبول م ستین  یگفتم بد فکر دمی مهرداد رو ند شهیم

  یبود. نه م ختهیذهنش را بهم ر  تایب  ی ها و زنگ زدن ها امکیمردد بود، پ  فرزام
خواهر و برادر بشود. هر   داریتوانست مانع د ینه م دیموضوع را به مهرسا بگو  توانست

کرد.   ینم یریکرد باز رفتارش تغ  یکرد و سرد برخورد م یم یکم توجه تا یچقدر که به ب
بحث با   یگاه به بهانه  ،یزد. هر بار به بهانه ا  یزنگ م و  دادیم امک یگاه پ یگاه و ب

 . ییو تنها یدلتنگ یمهرداد و گاه بهانه 

 گفت:   هیمدت فرزام با گال یخسته از مکث طوالن مهرسا
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 خونه. ام ی م میر یواست سخته؟  خب باشه، نم  یریگ میقدر تصم نی فرزام، ا –

 شد و فورا جواب داد: دستپاچه

 . ایتو هم ب رمینه... نه، باشه، من م –

 گذاشت. زی م یرا رو  یکرد و گوش یخداحافظ

 شدن شرکت همراه مهرداد رفت. لیاز تعط بعد

  شی حد برا  نیخواهر و برادر و رفت و آمدها تا ا  یعالقه   نی کرد ا ی وقت فکر نم چیه
  یبود و تمام ساعات یفرار دهایو بازد   دید ن یاز ا  تای ب یدردسر ساز شود. به خاطر رفتارها
  یکرد معذب بود. سخت تر از همه   یرا تحمل م  شانی که به خاطر مهرسا جمع خانوادگ

  یلیم یو ب  یسرد  نیمهرسا متوجه شوند و از ا   ایمبادا مهرداد    تاکنترل رفتارش بود  نهایا
 کنند.  یگریدر رفتارش برداشت د

ماس  را برداشت و خواست ت یبود. گوش دهیهنوز مهرسا نرس دندی منزل مهرداد رس به
 .دی از مهرسا رس  یامکی که پ ردیبگ

 .امی. نگران نباش دارم مکهیتراف زم یعز  دیببخش –

 به مهرداد گفت:  رو

 .ادی داره م کهیتراف گهیداده م امیپ –

 آمد گفت:  یسمتشان م  یچا ینیکه با س تا یلحظه ب همان

ماست و    یا یم  یرفت بهت بگم دار ادمی اما   یدونم خسته ا یم دیمهرداد جان ببخش  –
 ؟ یبخر یبر ادی االن تا مهرسا م شهی. میرینوشابه بگ

 برداشت و گفت:  ی چا یفنجان مهرداد

 . رمی بخورم م یچا  هیآره،  –
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 تنها نباشد گفت: تا یچند لحظه با ب یحت  نکهیا  یبرا  فرزام

 مهرداد جان.   رمی من م –

 .رمی ! خودم مهینه بابا، چه حرف –

 آخه...  –

 خورد گفت: یرا م  یاز چا  یهمان طور که قلوپ مهرداد

 . امیم  یا قه یپنج دق رمی سر کوچه اس م  نیهم –

نشست و پا   ونی زی داد و رو به تلو رونی جا بلند شد و سمت در رفت. فرزام نفسش را ب از 
ود.  و باال رفتن شبکه ها سرش را گرم کرده ب نی پا انداخت. کنترل را برداشت و با پا یرو

کنارش نشست.  یکم یبا فاصله   تایگذشت که ب یاز رفتن مهرداد م یا  قهیچند دق
شانه اش نشست.   یرو  تا یتفاوت بود که دست ب یاما ب ردک ینگاهش را حس م ینیسنگ

 رو به فرزام گفت:  تیمظلوم   تی انداخت. با نها  تایبه ب یزیفورا برگشت و نگاه ت

که بخوام باهات درددل   نیاز ا   ریمگه غ ؟ی دیچرا جوابمو نم ؟یکن ی م یچرا ازم دور –
 خواستم ازت؟  یکنم چ

توانست حس کند و عطر تنش مشامش را پر کرده بود. لباس   یرا م  تایتن ب یگرما 
 . تشر زد:دادینشان م یبدنش را به خوب یها  یجذبش تمام برجستگ

ربط   ید برسه و هزار جور فکر بخوام االن مهردا ی. فاصلتو باهام حفظ کن. نم تای پاشو ب –
 در موردم بکنه.

 نشست و با بغض لب زد:  تایب یگونه  یرو  یاشک  قطره

شمال...  م یکه رفت ینکن فرزام. من... من دوست دارم. همون موقع  یجور نیباهام ا –
 . فرزام من...دمتی بار د نیاول  یکه برا

 : دیشده غر  دیکل یباال نرود با دندان ها  شیداشت صدا  یشد و سع یعصبان
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  تی برادر زنمه. اصال حواست به موقع قمه،یشوهرت رف ،ی. تو شوهر دارتایمزخرف نگو ب –
 . ومدهی! پاشو برو تا مهرداد نیگیرو م  اتی چرند نیا  یو نسبتمون هست و دار

 : دیرا قاب صورت فرزام کرد و با التماس نال شی شد، دست ها کترینزد

 به مهرداد عالقه ندارم. تو رو خدا... ی. ذره اتی وضع  نیاز ا شمیم وونه یفرزام دارم د  –

 زد: بیرا پس زد و از جا بلند شد. نه تایب ی خشونت دستها  با

 . تایتمومش کن ب –

 نگاهش کرد و گفت:  ملتمسانه

  ریما متفاوته، هنوز د  یای. دنیاز مهرداد و مهرسا  شتریب یلیمن و تو خ اقتی فرزام ل –
 ! ستین لمون یباب م زشیچ  چیکه ه میکن یزندگ نیا  ریخودمون رو اس دی نشده. چرا با

 را در هوا تکان داد:  دستش

دادم. بعدم اون   ی. من مهرسا رو دوسش دارم، من بهش قول خوشبختتاینبند ب جمع–
 که با زن شوهردار رابطه برقرار کنم. ستمین فیقدر کث

زد   گاریبه س یقی را روشن کرد. پک عم گارشی سمت بالکن رفت و س ت ی فرار از موقع یبرا 
 گرفته بود. شیدستها  نی کاناپه نشسته و سرش را ب یرو  تایو به سالن نگاه کرد که ب

و  زنگ در باعث شد از جا بلند شود و سمت در برود. مهرسا بود؛ خندان   یصدا 
رنگ شاد و   یبا مانتو  شهیو پر سر و صدا، مثل هم   یپر انرژ شهیخوشحال... مثل هم 

کردنش را فرزام به وضوح   یو نقش باز  یدر آغوشش گرفت. دو رنگ د،یخند  تایدخترانه. ب
 . دید یم

. انگار  وفتادهین یاتفاق چیکه انگار ه تا یبر کنترل رفتارش داشت، مثل ب یآخر شب سع تا
 بود. کالفه و سردرگم بود.  ختهینبوده. اما از درون بهم ر یو التماس هیحرف و گر  چیه

 : شدیدر گوشش پژواک م تایب  یکه به خانه برگشتند هنوز صدا  شب
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من و   اقتی نشده ، ل ریبه مهرداد عالقه ندارم. هنوز د ی فرزام من دوستت دارم، ذره ا –
 .  شترهیتو ب

چشمش بود و با   یجلو  تایبود، اندام خوش فرم ب. مهرسا کنارش دی تخت دراز کش یرو
تنش را هنوز حس   ی و گرما تایکرد. عطر تن ب  یم سهی مهرسا مقا ف یو نح  فیبدن ظر 

خودش را، روح و جسمش را آرام   دنشیتا با در آغوش کش دیکرد. سمت مهرسا خز  یم
 کند. 

. فرزام  دیکش یرا سشوار م  شیو موها   ستادهیاش مقابل فرزام ا  یتن  یبا حوله   مهرسا
  خی آب، دوش آب سرد باز شد و تمام بدنش  ریسمت حمام رفت. به محض باز کردن ش 

هم فشرد و چشم   یرا رو شی لب ها  تیمهرسا... با عصبان ی ها  طنتیزد. باز هم ش
 بلند صدا زد: ییرا باال برد و با صدا شی را بست. صدا شی ها

 مهرسا!  –

بزند  ی. لب باز کرد که حرف د یخندان داخل حمام سرک کش یباز شد، مهرسا با چهره ا در
صورتش نشست.    یمحکم فرزام رو  یلیاز گلو خارج شود س شی که صدا نیاما قبل از ا 

مثل   ادشی فر یگونه گذاشت. صدا یکرد و دست لرزانش را رو  یمات و مبهوت نگاه م
 سرش فرود آمد:   یپتک رو

  یمثل بچه ها   یخوا یم یمهرسا؟ تا ک یه بد ادام اتیبچه باز  نیبه ا ی خوا یم  یتا ک –
و بنفش و    یصورت یلباسا  یخوا  یم یتا ک ؟یو تخس باش یکن طنتی پنج شش ساله ش

دختر بچه   هیکنم با  یشدم. حس م ؟خستهیفهم  یخسته شدم، م ؟یبپوش ینارنج
 و دو ساله.  ستیدختر ب هیازدواج کردم تا 

  ی. عقب گرد کرد و بدون حرفدیلرز   یکرد و چانه اش از بغض م یبه فرزام نگاه م ناباور
 رفت.

مهرسا از اتاق    ی هیهق هق گر  یدوش آب گرم سمت اتاق رفت. صدا  کی بعد از  فرزام
  تیبهانه بود. عصبان شی حرف ها  یدانست همه  ی. خوب مدیرس ی مطالعه به گوش م

. دلش سوخت، قلبش فشرده  کرده بود یرا سر مهرسا خال تایذهنش به خاطر ب یو آشفتگ
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 د،یتخت دراز کش یکند. رو ییو دلجو   ودداد سمت اتاق بر یشد اما غرورش اجازه نم
باز   یگذاشته بود. صدا  یشانیپ یرا بسته بود و ساعد دست راستش را رو  شیچشم ها 

نکرد. تخت تکان خورد و حس کرد کنارش دراز   یاما توجه  دیو بسته شدن در اتاق را شن
  یو باز  یمهرسا دور کمرش حلقه شد، سرش را رو  ف یدست ظر  قهی. بعد از چند دقدیکش
 گفت:  دیلرز  یکه از بغض م ییفرزام گذاشت و با صدا ی

رو   دنمیشم. لباس پوش  یباشه قبول، به خدا عوض م یفرزام منو ببخش. تو حق دار –
. خانوم و باوقار.  یخوا  ی که تو م یشم همون یکنم. م یرو عوض مکنم، رفتارم  یعوض م

 فقط تو رو خدا باهام قهر نکن، طاقتش رو ندارم. 

همه لطافت و   نی با ا یطاق شد، خودش را سرزنش کرد که چه طور با دختر طاقتش
نبود اما چشم باز کرد و در  یرحمانه رفتار کرد! اهل عذرخواه یحد ب   نیتا ا  یمهربان

 . هیتمام شدن قض یعنیرفتار   نی گرفت. هم آغوشش

 کلمه بر زبان آورد:  کی مهرسا فقط    یگونه  یرو  یکبود   دنیبا د  صبح

 متأسفم مهرسا. –

 شرکت شد. یبعد از خوردن صبحانه راه 

کم رنگ شده بود، رنگ و مدل   شیکرد. خنده ها  ری آن روز به بعد مهرسا واقعا تغ از 
را نه   شیموها   ینبود. حت یخبر شیها  طنتیاز ش گریداد و د  ری را تغ شی لباس ها

بست.  یمختلف م  یبافت. فقط با گلسرها یبست و نه از دو طرف م یم یخرگوش گرید
 . یشگیهم یپر شور و انرژ خترک همان د یشد برا  یفرزام دلش تنگ م یگاه

شرکت   ی و مهرداد هر دو داخل اتاق کارشان مشغول انجام کارها  ظهر بود و فرزام کی نزد
برداشت   وتریکامپ ی مهرداد زنگ خورد. بعد از چند لحظه چشم از صفحه   یبودند که گوش

هر لحظه    یحرف زدن با گوش  نی را جواب داد. فرزام متوجه مهرداد شد که در ح یو گوش
رود. با دست لرزان   یم ی د یشود و رنگ لبانش رو به سف یچهره اش مضطرب تر م

 :دی پرس یرا قطع کرد. فرزام با نگران یگوش
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 بود؟  یداداش؟ چته؟ ک یخوب –

 دهانش را قورت داد و آهسته از جا بلند شد و گفت:  آب

. شهاب گفت حالش اصالـ  مارستانیمحسن، حالش بد شده. بردنش ب  یی... داییدا –
 .ستیخوب ن

 از جا برخاست:  فرزام

 ن؟ مارستا ی ب میبر –

 .رمیتو نه، تو بمون... من م –

  یبود. در دل دعا م تایب ریفکرش درگ ریرا برداشت و راه افتاد. تمام مس فشیعجله ک با
 بدهد. تایبه ب ی. اصال دوست نداشت خبر بدوفتدیمحسن ن ییدا  یبرا  یکرد اتفاق

منتظر   زند و یو سرگردان قدم م  شانیکه در راهرو پر  د یشهاب را د د، یرس مارستان یب به
 بلند سمتش رفت.   ییاست. با قدم ها

 شده شهاب؟ چه خبر؟  یچ –

بود.  دهیو رنگ پر   دیسف شی قرار بود، لب ها یو ب  زدیدو دو م شی چشم ها  مردمک
 و گفت:  د یخشکش کش ی لب ها  یزبانش را رو 

بمون خونه استراحت کن. گفت   ای دکتر  میگفتم بر یم  ینداشت، ه ی صبح حال خوش –
 حالش خراب شد و از حال رفت.   هویکارخونه. وسط راه   مینه خوبم بر

 گفت؟  یدکتر چ –

 نزده، منتظرم.  یکس حرف چیهنوز ه –

نشاندش و کنارش   یصندل ی ها برد. رو  یشهاب گرفت و سمت صندل یاز بازو  مهرداد
ضرب گرفته   نیزم یپا رو  نشست. حالش بهتر از شهاب نبود، استرس داشت و با نوک 

 بود.
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دکتر از جا بلند شدند و سمت دکتر قدم برداشتند.   دنیسالن باز شد، هردو با د   یانتها در
را   نکشیبود، ع یقهوه ا   ییو چشم ها ییخرما  یجوان و قد بلند با  موها  یدکتر که مرد 

 برداشت. رو به شهاب گفت: 

شده و    یمغز  یخبر رو بدم، اما... پدرتون متاسفانه دچار سکته  نی ا  دیمتأسفم که با  –
 . ستیاالنم حالش اصال خوب ن

 شهاب و مهرداد از آنجا دور شد. یزده   رتیمقابل نگاه ح در

 

 سوم   فصل

 

 ماه بعد... دو

 

دو   یخانه  نیمیروز درگذشت محسن زند گذشته بود. طلعت و س نیروز از چهلم ده
طلعت   گریآنها حکم شکنجه گاه را داشت فروخته بودند. د یرا که سال ها ب یطبقه ا 

رفتن   رونیهربار که قصد ب نیمی و س دیشن یسرش نم  یرا باال  شی هوو  یقدم ها یصدا 
  گریکد یو چند سال   ستیکرد. ب یآهسته نم مبه پاگرد قد دنی از خانه را داشت موقع رس

و شهاب    مایهم همراه ش  نیمیو س   دهیجدا خر  یرا تحمل کردند و حاالطلعت خانه ا 
 را شروع کرده بود.   یمستقل یزندگ

که با   یزرد و نارنج  ی. کوچه پر شده بود از برگ هادیبار یبود و باران شالق وار م زی پا 
چترش را محکم گرفته بود و   تای. بختندیر یم ن یزم یباران و شدت باد رو  یضربه ها 

رعد و برق بلند شد و لرزه به تنش  یرا فورا در قفل در چرخاند. همزمان صدا  دیکل
و منتظر آسانسور نماند، پله ها را تند تند باال رفت و به طبقه   شدانداخت. وارد آپارتمان 

چک را برداشت و سمت   یب یب فشیوارد خانه شد، بدون تعلل از داخل ک  دیدوم رس ی
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حس  سست شد و   شیتست، پاها   کینوار بار  ی دو خط قرمز رو  دنیتوالت رفت. با د 
 لب زمزمه کرد:  ریزند. ز  یکرد قلبش نم

  دیکه زور بگه؛ بگه تو با  ستی . نستین گهی ... من حامله ام! االن که بابا دینه... نه لعنت –
مثبت باشه؟ آخه  د یبا یلعنت  نیا  رم،ی خوام طالق بگ ی. االن که می کن یبا مهرداد زندگ

 چرا؟ 

تند و نامنظم شد. با خشم تست را   شیرا تار کرده بود، نفس ها   دشید  یجلو اشک
. به دیکش قی. صورتش را آب زد و چند نفس عمدی را کش فونیداخل توالت انداخت و س

 گشت.  یشد و دنبال راه چاره م رهیرو به رو خ ی نهیآ

به  را برداشت و  لشیکرد. موبا  یسقط فکر م یبرا  یو به هر راه دی کاناپه دراز کش یرو
 داد:  ام یسوگل دوستش پ

من؟  کار واجب دارم باهات... از اون کارا که   یخونه  یای ب یتون یسالم، سوگل فردا م –
 واست پول داره. 

  یکه رنگ به رنگ دوست پسرها یو بند  دیق یسوگل در باشگاه آشنا شده بود، دختر ب با
کمک به    یبرا  نهیگز  ن یر. او را بهتزدیم یپول دست به هر کار یکرد. برا یپولدار عوض م

 دانست.  یم نشیسقط جن

 از چند لحظه جواب داد: بعد

 در خدمتم.  یجون، هر وقت بخوا  تایشما جون بخواه ب  –

  دنیچرخ  یشب شد و وقت برگشتن مهرداد. صدا  یک دیبود که نفهم ریفکرش درگ آنقدر
حال  به   یافتاد که آشفته و ب  تا یبعد مهرداد وارد شد. نگاهش به ب یآمد و لحظه ا  دیکل

 گرفته بود. شیدست ها  نیمبل نشسته و سرش را ب  ی. رو دیرس ینظر م

 ؟ ی خوب زمیسالم عز  –

 رمق گفت:  یحوصله و ب  یب تایب
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 . یسالم خسته نباش  –

 آورد گفت:  ی گذاشت و کتش را در م یمبل م  یرا رو فشیکه ک ینیح

 خانوم خانوما.  ادیم  ییگشنه پلو ی. عجب بو ی ته نباششما خس –

 .م ینداشتم، غذا ندار  ی آشپز یحوصله   –

 پر محبت گفت:  ی، نوازش کرد و با لحن تایب یموها   نینشست و دست برد ب کنارش

زنم   یهان؟ االن زنگ م گهید  یخوا  ی م یمرخص  ییوقتا  هیفداسرت خانومم، شما هم   –
 واست سفارش بدم؟  یخور  یم ی. چارنیغذا ب

 و از جا بلند شد، سمت اتاق رفت و دستش را در هوا چرخاند و گفت: دیکش  یپوف تایب

 ندارم، واسه خودت سفارش بده. لی من م –

 شی بلند خودش را به در اتاق رساند و سد راهش شد. رو به رو یی با قدم ها مهرداد
 شهیکه هم تایاق بو بر  یمشک  یبه چشم ها  رهیرا گرفت. خ شی و دست ها  ستادی ا

 زد گفت:  یکه در کالمش موج م یمحبت تی عاشقش بود با نها 

  ی. من دردت رو خوب میتازه پدرت رو از دست داد  ست،یدونم حال دلت خوب ن یم –
و غصه تو رو از پا در  یخودخور  نیروزا رو پشت سر گذاشتم. اما ا  نیفهمم، خودم ا 

فردا هم ببرمت بهشت  دمی قول م م؟یرستوران غذا بخور میبا هم بر یخوا  ی. مارهیم
 زهرا. 

مهرداد    یو دست ها  دیمرگ پدرش نبود، با حرص لب جو  شی ناراحت ل یکه اصال دل تایب
 را پس زد: 

  یم ییرستوران؟ دلت خوشه؟ من دلم تنها می بر یگی حوصله ندارم، تو م  گمیمن م –
 خواد.
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با مهرسا و فرزام   یخوا یعوض بشه. مکه حال و هوات  تاجانیب گمیواسه خودت م –
 هان؟!  شهیحالت بهتر م یزن یبا مهرسا حرف م  م؟یبر

 لبش آمد و گفت:   ینگاهش کرد، کم کم لبخند رو رهیلحظه خ چند

 . میقبول، بر  انیباشه، اگه م –

! خانوم من دلش گرفته  انی تو بشم، مگه دست خودشونه که ن ی قربون اون خنده ها –
 . تو برو آماده شو من زنگ بزنم مهرسا. انیب دیبا

 را برداشت. بعد از چند بوق وصل شد.  یتلفن رفت و گوش سمت 

 سالم داداش  –

 زد:  ییدندان نما  لبخند

  ؟ی شد نی سر سنگ  نقدریا  ایتو چرا تازگ نمی... ببدی جد لنتیسابق، سا  یسالم جغجغه  –
 . اتیدلم تنگ شده واسه شلوغ باز 

 .ستیبزرگ شدم ازدواج کردم. خوب ن گه،یخب د –

 مبل نشست و گفت:  یباال انداخت و رو ابرو 

  میبر ن یای با آقاتون ب ید یمادمازل! حاال افتخار م  دی فرما یآهان، بله درست م –
 رستوران؟ البته مهمون من. 

 به تعجب بود جواب داد: ختهیکه آم ییصدا با

 االن!؟   –

 واسه شام.  گه،ی آره د –

 ! آخه شام آماده کردم، بعدم به چه مناسبت؟ ییهو یخبر و  یچه ب –
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 یاریمهم تر که عشقم دلش گرفته؟ نه ن  نیشام رو بذار واسه ناهار فردات. مناسبت از ا  –
 . یشگیرستوران هم نیای ها،زود با فرزام آماده شو ب

 .میا یخدا شانس بده، عشقش دلش گرفته! باشه بابا ماوه اوه...  –

 و گفت:  دیخند

 گلم، منتظرتونم. یدونه آبج هیقربون تو   –

 

  یخاک و نم هنوز به مشام م یو بو   دیبار یکه عصر م  یبود، عطر باران یابر آسمان
 . بعد از شام مهرسا با ذوق گفت:دیرس

 ؟ ی رو  ادهیکم پ هیبا   د یواسه قدم زدن،موافق ده ی. جون مهیهوا چقدر عال –

 معترضانه لب باز کرد:   فرزام

  یگرم و نرم م یجا  هی! من االن شام خوردم دلم فقط  یسرد   نیبه ا ه؟ یکجا هوا عال –
 خواد و خواب. 

 از خواهرش گفت:  ی بانیبه پشت مهرداد

  هیرو هم روشن کن، ما   یبخار نیکرد، تو برو تو ماش یدرخواست  هیما  یحاال آبج –
 .می ا یم میزن یم  یقدم

 کاپشن خز دارش فرو برد و گفت:  ی  قهیسرش را داخل   تایب

 .نی . شما هم زود برگردامیمنم نم –

 : دیلب ورچ  مهرسا

 . گهید ایخب ب تا،ی ب یچه  لوس –

 نه واقعا حوصله ندارم.  –



 در حصار گذشته 

132 
 

 مهرسا حلقه کرد:   یدستش را دور بازو  مهرداد

بمونن، خودمونو عشقه. دلم تنگ شده واسه قدم   نجایا رزنی و پ رمردیپ نیا  میبر  ایب –
 دونه خواهرم.  هیزدن و خلوت کردن با 

 کرد: ی تک خنده ا تایب

 هه، خدا واسه هم نگهتون داره.  –

 که دور شدند مهرسا گفت:  یدو رفتند؛ چند قدم هر

 . میکردیم ینشده بودن برگ باز  سیکاش برگا خ –

 : دیخند مهرداد

  یبرگا   یپاتو رو  یبود  نیعاشق ا  شهیکردم ، تو هم یفکر م نیداشتم به هم قا یدق –
. دلم تنگ شده  یزیسر من بر  یبرگا رو رو  ای ،ی و خش خش راه بنداز   یخشک بذار

 واسه اون موقع ها. 

 : دیپرس یبه خواهرش انداخت و با مهربان قیعم ینگاه

 ؟ ی هست  یبا فرزام راض تیمهرساجان، از زندگ –

 زد: یتصنع  یافتاد. لبخند  شیفرزام و حرف ها  یلیس  ادیلحظه مکث کرد،  چند

 .م یآره داداش، راض –

 رفتارت، ظاهرت، حرفات؟  ؟یعوض شد نقدریچرا ا  –

 :دیکش یباال انداخت و آه شانه

 دوست داره.  ینجور یخب فرزام ا  –

  دایرا پ ت ی کالم خواهرش واقع  ایخواست در نگاه   یانگار م ق،یکرد، مهربان، عم نگاهش
 کند، لب گشود: 
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  یستین مون ی! پشیکه قبال بود  ییواسه خودت مهرسا؟ واسه مهرسا  شهیدلت تنگ نم –
 از انتخابت؟ 

 پر عشق گفت:  یبار مطمئن و با نگاه نیا  مهرسا

فاصله گرفتم اما   می. هنوزم عاشق فرزامم، درسته از خود واقعستمی ن مونینه، پش –
 فرزام. یو دور یتحملش واسم راحت تره تا تحمل اخم، قهر،  ناراحت

قبل را    یسکوت شد. مهرداد دلش همان خواهر شلوغ و پر سر و صدا  نشانیلحظه ب چند
 ینم یو خوشحال هست حرف  یمهرسا خودش راض دی د یکه م نیخواست اما هم  یم

 زد.

 :  دیپرس مهرسا

 ؟ ی هست یراض ؟ی ختمهرداد؟ خوشب  یتو چ –

هم سطح توقعاتش باالست.   یلیکنه ، خ یم  یبدخلق یگاه تایآره، منم مثل تو... ب –
، اما به قول تو تحملش   شمیو خرج کردن خسته م   یهمه اضافه کار  نیوقتا از ا  یبعض

  یم یهستم و هرکار تای. من عاشق بشیاخم و ناراحت  دنی واسم راحت تره تا تحمل د
 بخنده. تایکنم تا فقط ب

  ی. باز همان فضاتایخواست! تنها شدن با ب  یخلق فرزام تنگ شد؛ همان که نم باز 
  ییکتش درآورد و فندک طال بیاز ج  یگاریزد، س هیتک نیماش یخفقان آور. به بدنه 

به سکوت گذشت و   ی زد، چند لحظه ا یرا روشن کرد و پک محکم  گاری رنگش را زد. س
  شیو ناز ها تا یب یها  یبار از پرحرف ن یاشد که   یراحت م الشیاشت خفرزام کم کم د

 گفت:  تای که درست همان لحظه ب ست ین یخبر

   شم؟یروز از مهرداد جدا م هی بهت گفتم   ادتهی –

 . ادمهی آره،  –

 .  شمیراحت م یاجبار یزندگ ن یاز ا  یبه زود که،ینزد  یلیاون روز خ –
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نگاهش را از رو به رو  نکهی را ذره ذره از دهانش خارج کرد و بدون ا گاریدود س فرزام
 گفت:  ردیبگ

  نیا ی وقت کس چیه گهی د  دیدوستت داره. شا یلیمهرداد خ تا،ی ب یکن یاشتباه م –
 عاشقت نشه.  یجور

 لب زد:   یالیخ یبا غرور و ب تایب

 .  میتایراجع به من؟ من ب یفکر کرد  یهه... تو چ –

 داد: ادامه  دیتأک  با

بابا بود   نی بودم و هستم. ا ایل یخ یمثالم. آرزو  یهمتا و ب  یتا، درست مثل اسمم ب یب –
 که نذاشت خودم انتخاب کنم.

 پا له کرد و گفت: ر یرا ز  گارشیس  لتریف

 .ینش مون یپش دوارمیام –

 *** 

پالک   یرنگش نشسته و دستش رو  ییآلبالو  یبود، تولد نازگل. پشت فرمان پژو  زی پا
 : دیچیپ یآرتان در گوشش م یآرتان بود. صدا  ی ه یکه هد یگردنش مشت شد. پالک  ی تو

 .اوردم یطاقت نم گهیبود که رد شده، تا سال د  زی تولدت پا –

 قلبش درد گرفت. دوباره صدا تکرار شد:  د،یغلت شی گونه ها  یرو اشک

 .ارمیطاقت نم  گهیتا سال د –

 لب گفت: ریاش بلند شد. ز  هیهق گر  هق

 .یستیو تو ن  دی. تولدم رسگهیسال د  نمیوفا، ا یب –

 حرکت کرد.    ریها بلند شد و نازگل که پشت چراغ قرمز بود با تأخ نی ممتد ماش بوق
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نازگل که  یشدند و به اعتراض از وضع رانندگ یها از کنارش به سرعت رد م  نیماش
ضبط را باال   یگفتند. صدا  یناسزا م  یزدند و گاه یپشت چراغ معطل کرده بود بوق م

 هق هق خودش هم گم شد.   یبرد. آن قدر باال که صدا 

 

 ابونو ی هر شب تو خ شمیشده دلم، گم م  تنگ

 ست پشت فرمونو   هیمن گر  حال

 درده.  نی ع ادتی

 انش. با مهر و آب زی تو پا یسفر ، ب یخبر بر یب تو

 شهر با بام تهرانش...با دلم چه کرده!  نیتو ا  یب

 ه یدیکه نم یشده دلم، چاره اش اون قلب تنگ

 هامه... قهیرو شق هیدیسف  نیحرفام ا شاهد

   وارهی که رو د  ییمشتا  ی پس؟ نگاه کن از جا ییکجا

 داره، درده که باهامه  یقلبم از تو چ  معلومه

 ؟یدرد کن یخوا یم یتا ک یقلبه من ،یمن قلبه

 .یشب عقب گرد کن هیکاش   وونهی د نی سمت ا به

  ایکنم ب یواسطه م یکی  یکیشهر رو من   هی

 ای کنم ب یسر تو با خودم دارم چه م نیبب

   سیکشته هات بنو یشده دلم اسممو تو  تنگ

 با غمش مرد. شهیم  ست ین یعشق که شوخ وونه،ی د عشقه
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 چشمم رفت   یسو   دمتیپس! کجا از بس ند ییکجا

 به روزم آورد. یچشمام رفت چ   یچشمات از تو عکس

 

متوقف شد. دست برد و ضبط را خاموش کرد. با پشت دست    ابانیزد و کنار خ راهنما
را جواب داد. با  یمنزل فرگل را گرفت. شهنام گوش  یرا پاک کرد و شماره   شیاشک ها 

 گرفته بود گفت:  هیکه هنوز به خاطر گر ییصدا 

 شهنام؟   یسالم خوب –

 ؟ یسالم ممنون. تو خوب –

 اونجا؟   امی ب نی... خواستم بدونم خونه هستستمیخوبم، بد ن –

 آهسته تر گفت: ییمکث کرد... بعد از چند لحظه با صدا  شهنام

 ازت بکنم؟  یخواهش هی شهیم  ی. ولمی آره نازگل، خونه ا  –

 شد و با اخم گفت:   کتریو نزد   کی به هم نزد شیابروها   تاج

 بله. –

 در کنترلش داشت تا مبادا فرگل متوجه شود گفت:   یکه سع ییصدا با

  ،یباردار ،یقلب یماریخواهرت چقدر سخته! ب ط یشرا  یدون ینازگل، تو خوب م نیبب –
کنم لطفا    یتحت فشاره. خواهش م یلیمحسن. فرگل خ ییخواهر من و مرگ دا  یماریب

نزن. شش ماهه که آرتان گذاشته رفته و شش   یحرف   ششیاز غم و غصه هات پ گهی تو د
 . هخور یماهه که فرگل داره واسه تو غصه م

هم فشرد و   یرا با حرص رو  ش ی. لب هاشدیم   شترینازگل ب تیبه لحظه عصبان لحظه
 : دیحرفش پر انیم  ظی. با غدیلرز  یدر دستش م  یگوش
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  شیاز مشکالتم پ ی وقتم حرف  چیاز تو نگران خواهرم هستم. ه  شتریشهنام من ب  نیبب –
چه   نمش؟یچه کار کنم؟ نب یگ یفهمه حالمو. م یکنه. م  یفرگل نزدم، اون خودش حس م

خواستم    یاگر بخندم. االنم نم یفهمه حت یهمزاد منه و غمو از چشمام م  یکار کنم وقت
 یلی. خارمیب هیخواستم واسش هد  یبود م تولدمونحالشو خراب کنم فقط چون   امیب

 ! تی خوشحال شدم از مهمون نواز 

 نبود؟  نی صبر کن دختر، منظورم ا –

   ؟یکن یتنها خواهرم محروم م  دنیمنو از د یبود هان؟ دار ی پس منظورت چ –

  یچشم. من فقط م یقدمت رو  یا یزدم؟ هروقت ب یحرف  نیهمچ ی نه نازگل... من ک –
از رفتنت حالش خراب   بعد نکهی، نه ا ی قوت قلب بد ،یبد ی خوام با اومدنت بهش انرژ

چشاش گود افتاده. بشو همون دختر   یو پا   ونیقل  یتر از قبل بشه و بگه خواهرم شده ن
 در امان نبود.  اش ه  طنتیکس از ش چیکه ه  یطونیشر و ش

سوزاند.   یشهنام تا مغز استخوانش را م  ینازگل، حرف ها  یچنگ انداخت به گلو بغض
و تمام گذشته   دی لرز   یم شی را گرفته بود. لب ها شیراه نفس ها  ی بزرگ جلو  یتوده ا
روشن و   یچشم ها ری تصو نیکرد. آخر  یعبور م ش یچشم ها   یاز جلو لمیف کی مثل  
 قول ماندن، قول بودن. داد،یو قول م   دیخند یآرتان بود که م یعسل

و خفه  از غم در گل  یپشت سد  شی اما صدا دیشن  یشهنام را م ی الو الو گفتن ها یصدا 
 شده بود و توان حرف زدن نداشت. 

 *** 

انداخت و   د یگذاشت. کل نیزم ی را رو  لیو آج وهیم  یو پاکت ها  ستادی در ا  یجلو  مهرداد
در را باز کرد و پاکت ها را برداشت، وارد خانه شد و با پشت پا در را بست. چند بار صدا  

 زد:

 . یجان... خانوم تای... بتایب –

 نبود.  تایاز ب یگذاشت و سمت اتاق رفت. خبر یغذاخور زیم  یرا رو د یخر یها پاکت



 در حصار گذشته 

138 
 

 از چند بوق وصل شد.  را گرفت. بعد تای آورد و شماره ب رونیکتش ب بیرا از ج یگوش

 الو.  –

 ؟ ییجان. کجا  تای الو، سالم ب –

 خونه مادرم.  –

  ضیمر   یپا  یشد ول ریجواب سالم نداد دلگ یحت   نکهیتفاوتش و ا یلحن سرد و ب از 
 گذاشت.  تایو حال ناخوش ب یاحوال

  میاون جا که آخر شب برگرد ام یخب؟ نگرانت شدم. پس االن م یچرا بهم خبر نداد  –
 خونه.

 روح جواب داد:  ی چند لحظه مکث کرد و بعد با همان لحن خشک و ب تایب

 ا یباشه ب –

بود و مهرداد را کالفه کرده بود.  ینیسنگ کیو هوا سرد. تراف   دیبار یبه شدت م باران
. خدمتکار  دی بالخره رس کیدر تراف  یگذشت. بعد از دو ساعت رانندگ یم  یزمان به کند 

در را باز  یمشک   ییسبزه و چشم ها  یو فربه بود با پوست  انسالیم یطلعت که زن یخانه 
کاناپه نشسته و طلعت مادرش هم کنارش. سالم   یرو  تای. بدکرد. مهرداد وارد سالن ش

  یپا انداخت و با انگشت رو  ی مبل تک نفره نشست. طلعت پا رو یکرد و مقابلشان رو 
 : دیمبل ضرب گرفته بود، پرس ی دسته 

 ! یاومد  ر یچه د –

 زد و گفت:  یکمرنگ لبخند

 . خودمم خسته شده بودم. کی بود و تراف دیبارون شد  –

 : دیپرس تایبه ب رو

 ؟ یدکتر نرفت  ؟ی بهتر –
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 .ستیبه دکتر ن یاز یخوبم. ن –

 دکتر. میر ی. فردا با هم میاما بهتره بر –

 لبش نشست و گفت:   یگوشه  یلبخند کج طلعت

 دکتر!  ادی امشب برگرده خونه که فردا بخواد ب ستیقرار ن  تایب یول –

  رهیخ یقال ینگاه کرد که به گل ها  تایماند و بعد به ب رهیلحظه نگاهش به طلعت خ چند
 . دیجو یبود و ناخنش رو م 

 جا... نینداره از هم یخب... اشکال ؟یبمون نجایامشب رو ا  یخوا  یم –

 : دیحرفش پر   انیرا بلندتر کرد و م شیصدا   یلعت کمبار ط نیا

 . نجایاومده ا   شهیهم یبرا  تای فقط امشب نه! ب –

به   شیکند. ابروها یصورت طلعت ثابت ماند. زمان برد تا حرفش را حالج یرو  نگاهش
 گفت:  یفیضع  یشد. با صدا  کتریو نزد  کی هم نزد

 ؟ یچ یعنی –

 تونه ادامه بده. یخواد، نم  یدخترم خسته شده، نم نکهیا  یعنی –

 انداخت و گفت: تایبه ب یتند  نگاه

 ؟ ی خسته شد یاز چ ؟یچ یعنیحرف بزن.   تایب –

 داد و گفت:  یمشت فشار م  ینگاه آشفته اش را به مهرداد دوخت. دامنش را تو  تایب

 خوام.   یکه من م ستین یاون یزندگ نیا یچ یخواستم. ه یرو نم یزندگ نی من ا –

 اش متورم شده بود، با حرص گفت:   قهیگردن و شق یبود و رگ ها  یعصب

  یفراهم کردم، زورمو دارم م یخواست یکنم. هر چ  یمن که دارم تمام تالشمو م  تایب –
 ه؟ یمشکلت چ  گهی. دیزندگ  نیزنم واسه ا
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 باز هم مداخله کرد و حق به جانب گفت:  طلعت

جان، بگو دخترم، بگو   تایخوادت! بگو ب یبزرگتر که دوستت نداره؟ که نم نی مشکل از ا –
 . یزنش بش یبه اجبار پدرت قبول کرد 

 گفت: تایو متعجب رو به ب  یشاک  مهرداد

 نه؟ یحرف تو هم هم  تا؟یآره ب –

 .  گهیآره، مامان راست م –

 داد، سمت راه پله رفت و گفت:  یدرشتش را تکان کلیاز جا بلند شد و ه طلعت

که دوسش داره. پس   یحقشه بره دنبال زندگ ن ینداره مهرداد. ا یبهت عالقه ا  تایب –
 ! دیجدا بش  یکشش نده، توافق

 گفت:  دیلرز  یکه از خشم م ییاز جا بلند شد و با صدا   تیبا عصبان مهرداد

 . میندار یکم گذاشتم واسش؟ اصال مشکل یچ   ه؟یراحت نیمگه به هم –

 زد: بیراه پله رفته بود غضبناک برگشت و نه  ی کیکه تا نزد  طلعت

  هیتو   تایکمتر از مهرسا داره؟ چرا مهرسا تو ناز و نعمته اونوقت ب یمن چ  یتا یب –
تو   یشه. دخترم تو خونه  ی نون و آب نم تایواسه ب  تیباشه؟ عاشق یآپارتمان اجاره ا

 یزندگ نی ذارم ا ینم گهیهم بخواد من د تایب .شهیداره هرروز پژمرده تر و دل مرده تر م
 . ستی ن نیمن ا   یتا یب اقتیل ه،مزخرف ادامه داشته باش

 گفت:   صالیبا است مهرداد

پدرش پشتش بوده و تا   شهی فرزام که هم ؟یکنی م  سهیشما منو با فرزام مقا  ییزن دا –
خرج  یکنه!  اون وقت من از هجده سالگ ی م تشیحما  یاالنم از لحاظ مال نیهم

  ی د یسرد و گرم روزگار چش  ،یبا تجربه ا ،یخانوادم رو دادم و مرد خونه شدم. شما که بزرگ
 رسه؟ یدلخواهش م یجدا بشه به زندگ اره؟یم یخوشبخت  تایپول واسه ب ؟یگی م نویچرا ا
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نداره؟ من از  الت یاصل و نسب و تحص  ای  ستی خوشگل ن ست،یچرا نرسه؟ جوون ن –
دونه دختر دارم   هیشدم.  یمحسن نم  ییزورگو فی حر یازدواج بودم ول  نیاولم مخالف ا 

 رو داشته باشه. یزندگ نی بهتر دی دونه هم با هی  نیا

 و گفت:   ستادیمقابل طلعت ا   جسورانه

از   یتوقع چه یزنیو حرف م  یکن یفکر م یجور  نیا  یبزرگترش ،یشما که مادرش یوقت –
منم  ست،ین یجور نیا  تایحرف شماست. ب نای دونم ا  یمن م  یداشت؟ ول شهی م تایب

 .شی و برگرده سر خونه زندگ ادی هم زودتر سر عقل ب  تایب دوارمی. ام ستمیطالق بده ن

 طلعت رفت.  یباشد از خانه  یکه منتظر جواب نی ا  بدون

توجه به  یانداخت مهرسا بود. ب یگوش یبه صفحه  ی خورد، نگاه  یزنگ م لشیموبا
  یآمد؛ رو   امکیکرد. تماس قطع شد و پ  یم یرانندگ تیمکرر مهرسا با عصبان  یتماس ها 

 خورد. یبه چشم م امیاز پ  یصفحه قسمت

 ... یتو رو خدا زنگ بزن داداش، اتفاق بد  –

  یو نگه داشت. چه شب نحس  دیدلش آشوب شد، کنار کش ،یاتفاق بد  یکلمه   دنید با
 را باز کرد. امیشب. فورا پ نی د ابو

 افتاده. یتو رو خدا زنگ بزن داداش، اتفاق بد  –

. دستش  دیتپ   یمهرسا قلبش به شدت م ی  هیگر  یصدا   دنیتماس گرفت، با شن بالفاصله
 :د یفشرد و با اضطراب پرس  یفرمان را م

 دختر؟  یکن یم هیشده مهرسا؟ مامان خوبه؟ چرا گر  یچ –

 و هق هق کنان گفت:   دهیبر  دهیبر

 تو رو خدا.  ای. بنایخونه خاله م  ایخونه. ب ایدادا... داداش... داداش ب –

 چه خبره؟  نایشده؟ خونه خاله م یچ –
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 بلند گفت:  ییمضطرب تر و آشفته تر با صدا  د،یبه گوشش رس ه یو گر  ونیش یصدا 

 شده؟   یچه خبره؟ چ نا ید حرف بزن... خونه خاله م –

 شد گفت:  یکه به زحمت از گلو خارج م ییصداهق کرد و با  هق

 فرگل، فرگل داداش. –

  بایگذشتن نداشت. بارانش عاشقانه نبود، ز  الیو شوم خ  اهیشب س نی قطع شد. ا تماس
دو نفره نبود، پاک نبود، معطر نبود،  شیشهر. هوا  ی بود بر تن خسته  یا  انهینبود. تاز 

کابوس   کی اتفاقات فقط   ن یشد و تمام ا یمسموم بود. خفقان آور بود. کاش صبح م
  ری بود که نازگل به سفارش مادرش در مس شی پ اعتشبانه بود. دو س ری تلخ و نفس گ

فته  برگشت از بازار سراغ فرگل رفت تا خواهرش را همراه خودش خانه شان ببرد. شهنام گ
 خواست فرگل تنها باشد.  یو نم د یآ یوقت خانه نم  ری تا د  یکار یبود به خاطر مشغله 

 بود.  نیرا باز کرد... آر امکیپ یرانندگ نیبلند شد، نازگل در ح یگوش  امکیپ یصدا 

  یگفته بود ران،یگرده ا  یخواستم بگم آرتان داره برم یراستش م ؟ی سالم. نازگل خوب –
 .یاراحت شد اگه ن  دیخبر بدم ببخش

که با سرعت از کنارشان رد شد بلند شد و نازگل   ی نیبوق ماش یپرت شد و صدا  حواسش
 را به خودش آورد. فرگل تشر زد: 

 . ویحواست کجاست نازگل؟ بذار کنار اون گوش –

 توجه به حرص خوردن فرگل، گفت:  یب

 . ادیگرده. بالخره داره م یآرتان داره برم –

  یهمه مدت؟ چرا تمومش نم نیبعد ا  یبهش بگ یخوا  یم  یچ ؟ی . که چادیخب ب –
 ؟ ی کن ینازگل؟ چرا فراموشش نم یکن

 فرمان فشرد. با حرص گفت:  یرا رو شی شد. دست ها یعصبان
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بندازه کنار؟ مگه راحته فراموش کردن   یراحت نی بودم که به هم یمگه دستمال کاغذ  –
 یبگم برگرد؟ نه... نه نمخوام بهش  یم  ی! فکر کرد دیاون همه عاشقانه و وعده و وع

بده،   حیتوض دیبا  یمعرفت. ول ی واسم ارزش نداره اون نامرد ب  اهی پول س هی  گهیخوام... د
 . ارهی ب لیدل

شو   الشیخ ی!  بیدونم هر چ ینخواسته، نتونسته، چه م ؟یلیچه دل ؟ی حیچه توض –
 .دیبهتر و جد یها  تیفکر کن. به موقع ندتیبه آ ت،یبه زندگ

که قرمز شد. به  یرا برداشت. حواسش نبود به چراغ ینازگل گوش امک، یمکرر پ  یصدا 
 خواهرش: ادیفر  یکه عبور کرد. صدا  یچهار راه

 نازگل مراقب باش.  –

 شهی. خرد شدن شنیشدن ماش دهیکوب یها، صدا   کیالست غیو ج  نیترمز ماش یصدا 
 گرفت.  که همه جا را فرا یمطلق ی اهی و س  دیچیکه در سرش پ ی ها، درد

 *** 

در دهان   یمثل تکه چوب یسوخت، زبانش از فرط خشک  یبود و م ن یسنگ  شیها  پلک
و تار بود، چند بار مرتب و پشت   د یچشم باز کرد. همه جا سف یحرکت بود. به سخت یب

تخت    ی. رودیکم شد و اطرافش را د دشید یجلو  یسر هم پلک زد. کم کم تار
داشت و    یبدنش حس کوفتگ مامشد. ت  یم دهی د یخال یبود و کنارش تخت مارستانیب

 سرش را بلند کرد.  یبه سخت

بالش  یگفت و باز سرش را رو   یآخ بلند اریاخت   یسرش به شدت درد گرفت و ب اما
هم فشرد.    یرا رو شی ها  نجاست؟پلکیدانست چرا ا ینم یبود و حت جیگذاشت. گ

بلند  ادیفر  امک،یپ ،یمرور شد... فرگل، رانندگ  شیبرا  زیفکر کرد و همه چ یلحظه ا 
 گوش خراش تصادف. یخواهرش و صدا 

که در  یفرگل مضطرب چشم باز کرد و با تمام درد  تیآن لحظات و وضع یادآوری با
تخت بلند شود. سرم دستش   ی داشت از رو  یشد و سع زیخ میتخت ن یبدنش بود رو 
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به   عینازگل سر  دنیوارد اتاق شد و با د   یشد و همزمان در اتاق باز شد. پرستار دهیکش
تخت   یداشت دخترک را رو  یسع هک ینیرا گرفت و ح  شی سمتش رفت، شانه ها

 بخواباند گفت: 

 . یبلند بش دیدختر جون! دراز بکش. پات تو گچه نبا  یکنیچه کار م –

 و ملتمسانه گفت:  دیچک شی گونه ها  یرو اشک

 خواهرم کجاست؟ اون همراهم بود، حالش چطوره؟  دیتو رو خدا بگ –

 بود، با عطوفت گفت:  یخاکستر  ییو چشم ها  فی ظر نکیبا ع یکه دختر جوان پرستار

. از خواهرت خبر ندارم  یهوشی کنه. تو سه روزه که ب نتیمعا  ادی آروم باش. دکتر ب زمی عز –
 باشه گلم؟ آروم باش.  شم،ی م ری گیاما واست پ

 یو بررس  نهیمعا یخواهرش بود، دکتر برا   یآرام و قرار نداشت، تمام حواسش پ 
 یباز ب یوارد اتاق شد. ملتمسانه از دکتر هم سراغ خواهرش را گرفت ول  تشیوضع

  یدر اتاق آرام و ب خت،یر  یجواب ماند. بعد از رفتن دکتر و پرستارها، آهسته اشک م
  یب شی بود و چشم ها دهیاش رنگ پر هرهشد. چ  انیرت مادرش نما صدا باز شد و صو

 فروغ. 

که از  ی قلب نازگل. از تصور اتفاق وحشتناک  یبود رو  یتنش، خنجر یمشک  یها لباس
  یبود به قدم ها  رهیشد. مات زده  خ یکرد هر لحظه منقلب تر م یذهنش عبور م

  ینازگل را پشت پرده ا  یچهره    و دیلرز   یخانوم از بغض م نا یم یمادر... چانه   یآهسته  
بزند اما نفسش حبس   یشد تا حرف یصدا باز و بسته م  ی. دهانش بدی د یاز اشک م

 هق هق گفت:  انیشده بود، بغضش شکست و نازگل را در آغوش گرفت. م

 رفت. شهی هم ی. فرگل رفت. برا مینازگل، بدبخت شد  میشد چاره یب –

بود.   قتیانگار نه، حق  یباشد. ول یخواست خواب باشد، دروغ باشد، شوخ ی م دلش
  اری  قش،یتوانست مرگ خواهرش را باور کند! مرگ رف  یزهر. چه طور م یبه تلخ یقتی حق

 و غمخوارش. 
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 گفت:  شدی که به زحمت از گلو خارج م ییصدا با

 نه، نه، امکان نداره... دروغه... دروغه!  –

 و گفت:  دیگونه غلت یرو  شیکرد. اشک ها  یامان هق هق م یمادرش ب  یول

من زنده اس. سالمه، اون داشت مادر   یم... م... ما... مامان، مامان بگو دروغه! بگو آبج –
.. خواست. آرزو داشت، واسه خودش، واسه دخترش. بگو مامان. یشد. دلش بچه م یم

 بگو زنده اس. 

آغوش مادر به شدت  نیاز ب شی . بازوزدیشده بود و زار م لی به ضجه تبد شی ها هیگر
کرد که او را از آغوش مادر جدا کرده   ینگاه م یشد و درد گرفت. مات زده به دست دهیکش

شد و نگاهش قفل شد به  ده یبود. آرام آرام نگاهش از دست زمخت و مردانه باال کش
 سرخ و غضبناک شهنام!  یچشمها 

و فکش را   زدیم  یدیبه سف شی آشفته. لب ها شیبود و موها  ده یرنگ پر  صورتش
  یو نفس ها  ت یت عصباناش از شد ینیب ی . پره هادی سای منقبض کرده بود، دندان م

که ناخودآگاه آخ گفت.   یفشرد طور شتر ینازگل را ب یشد. بازو  یباز و بسته م یدر پ یپ
 : دیغر

 وون،یح ش یخودت کشت ؟یز یر  یچرا اشک م گهیهان؟ تو د یکنیم  هیچرا گر گهیتو د  –
 .یعوض شی خودت کشت

 زد: ادی شد و فر یرفته رفته بلندتر م شیصدا 

زن  یوقت  دیچرا با ؟ی بود که چراغ قرمز رو رد کرد یحواست کدوم گور  یموقع رانندگ –
 هان؟  یکن یحامله و پا به ماه من کنارت نشسته با اون سرعت باال رانندگ

زدند. پرستار وارد   یبودند و حرف نم رهیو دختر هر دو شوکه و مات زده به شهنام خ مادر
 گفت:  یبلند ی اتاق شد و با صدا 

 به استراحت داره.  از ی ن ماریسرت! ب  یرو یرو گذاشت مارستانیه خبره آقا؟ بچ –
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صورت نازگل تکان داد و    یجلو دواریتوجه به پرستار انگشت اشاره اش را تهد یب شهنام
 گفت:

مادر بچه ام رو   ،یکنه. فرگل رو تو کشت یفرگل من مرد و نتونست واسه فرشته، مادر –
 یشیزنم، نم یشیمن. نم یخونه   یای ب دیبا رونیب یا یه بخراب شده ک نی . از ایتو کشت

 کنم!  یم  اهی کلفت خونه و پرستار بچه، نامردم اگه نبرمت! روزگارت رو س ی شیمادر بچم. م

 خانوم معترضانه گفت:  نایم

 خواسته... یاتفاق بوده، نازگل که نم هی  نیشهنام؟ ا یگی م یچ –

 به عقب برداشت. یشهنام حرفش ناتمام ماند و قدم ادیفر  با

دختر؟ فرگلم   نیا  یبه خاطر ندونم کار ای مادر شد   یب یمن اتفاق یاتفاق بوده؟ فرشته  –
 خورد و اون عشق مزخرفش!   یحال گند خواهرش رو م  یغصه  شی تمام مدت باردار

کرد   دیلحظه تهد  نیآخر بردند و شهنام تا  یم  رونیشهنام را ب مارستان یو نگهبان ب پرستار
 .دی و خط و نشان کش

 را نداشت. ملتمسانه رو به مادرش گفت:  مارستانیب یتاب و تحمل فضا نازگل

 ببر. نجا یمامان... مامان تو رو خدا منو از ا –

خواهد مزار   یم د یکه بگو دیچرخ یمرگ خواهرش را باور نداشت، زبانش نم هنوز 
 : دیبا عجز نال ند،یخواهرش را بب

 فرگل. شیمنو ببر پ –

خانوم نازگل مرخص   نایم  تی. با رضا دیگرمش چک یرا فشرد و باز اشک ها  شیها  پلک
  یقبرستان فقط صدا  نیبهشت زهرا شدند، در سکوت سرد و سنگ یشد، همراه هم راه 

  یم نی زم یرختان را رو خشک د یکه برگ ها   دیرس یبه گوش م ی زی باد پا یهو هو 
 رقصاند . 
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. نگاهش  دی خاک سرد و خشک قبر دست کش یبدون سنگ نشستند. نازگل رو یقبر کنار
 زد: اد ی! بغضش شکست و فر یمیقبر. مرحومه فرگل نع یشد به پالکارد رو  دهیکش

باشه، توهم باشه. سراب باشه، تنها خواهرم، همدم بغض و   الیخدا کاش خواب وخ –
 ...ای . چه طور باور کنم؟ خدامیخستگ

شانه  یقبر بود. سرش را رو یک یکه نزد یزد به درخت هیحال تک یب یطوالن ی ا  هیاز گر بعد
خودش، با  یمادر گذاشت و دستش را گرفت، سرد بود و لرزان؛ بدتر از دست ها  ی

 گفت:  دیرس یبه گوش م دهیبر  دهیبر هیرکه از شدت گ ییصدا 

 افتاد؟  یشد! چه اتفاق یما... مامان، واسم بگو چ –

 اشکش را پاک کرد و گفت:   یروسر یبا گوشه   ناخانومیم

آبش   سهیبود. فرگل اما ک دهید ب یپا و سرت آس نی سمت تو زده بود، واسه هم نی ماش –
پاره شده بود. فورا بردن اتاق عمل، بچه زنده موند اما خودش موقع عمل تموم کرد. بچه  

 تو دستگاه گذاشتن. مارستانیاومده فعال ب ایهم چون زودتر از موعد دن

 . دیچیپ یشهنام در گوشش م یصدا 

 .یمادر کرد   ی! فرشته رو تو بیفرگل رو تو کشت –

 لب گفت:   ری را به قبر دوخت و ز  نگاهش

 مراقب دخترت باشم!  دمیقول م ،یخواهر  دمی قول م –

دخترش را   یبازو  ر یخانوم از جا بلند شد و ز  نای کرد، م دنی نرم نرمک شروع به بار باران
 گرفت.  

 .یشیبدتر م  ست،یحالت خوب ن  رهی گ یمادر... االن بارون شدت م  میپاشو، پاشو بر  –

 د شد و همراه مادر رفت. رخوت از جا بلن با

 *** 
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گرگ و پارس سگ به گوش    یزوزه   یسوت و کور، صدا یبود. قبرستان شی گرگ و م  هوا
  یلرزان سمتش م  یینشسته بود، نازگل با قدم ها یکنار قبر دپوشی سف ی. زندیرس یم

در آغوش داشت، سرش را باال گرفت و به نازگل   ی. زن نوزادستادیسر زن ا  یرفت؛ باال 
کبود   شی گچ و اطراف چشم ها ید یرنگش به سف هک یکرد. فرگل بود اما با صورتنگاه 

دست باال برد. نازگل با دست   یو رو  دهیچیپ  دیسف یشده بود. نوزاد را داخل مالفه ا 
 تکان داد و گفت:  یرا به سخت دشیسف یلرزان نوزاد را گرفت، خواهرش لب ها   ییها

 .دیسپارمش، مراقبش باش  یبه تو و آرتان م –

تند بود و    شینفس ها  تمی اش نشسته و ر یشانیبر پ یعرق سرد  د، یاز خواب پر نازگل
از عرقش   سی به صورت خ ی بود! دست ی. چه کابوس وحشتناک دیتپیمحابا م یقلبش ب

 لب گفت:   ریو ز  دیکش

 سپاره بچه رو؟!   یچرا فرگل گفت به منو آرتان م –

آمد. در اتاق را باز کرد، چراغ   ن ی تخت پا ی ت و آهسته از روکنار تختش را برداش یعصا 
 . دیرس یبحث پدر و مادرش به گوش م یآشپزخانه روشن بود و صدا 

 ؟ یکن ینازگل فکر نم ی  ندهیعارف؟ به آ یگی م یچ –

ازش   ی و نقص  بیمدت که داماد ما بود ع نیخوام؟ شهنام تو ا  یمگه بد نازگل رو م  –
 که!  ستی ن یمرد بد  م؟یدید  یبد م؟یدید

شهنام واسه فرگل خوب بود نه نازگل. اون به خون نازگل تشنه اس. اون نازگل رو   –
 بره اسارت. یسرش بذاره م  یبره که تاج کنه رو یدونه. نم یمقصر مرگ زنش م 

  یوقت دی باشه؟ چرا با اط یاحت یب نقدریا  دیچرا با   ست؟ی! نازگل مقصر نست؟یمقصر ن –
  نیا  نکهیکنه؟ اول ا  یدقت رانندگ یارش نشسته با اون سرعت باال و بخواهر باردارش کن

  یاون بچه  ی  ندهیبه آ نا؟ی م  یبعدم خودت چ  ده یدختر داره تقاص کار خودشو پس م
بهتر از نازگل   یبزرگ بشه؟ک یدست نامادر  ری ز  ادیدلت م ؟ی طفل معصوم فکر کرد
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مدت    هیکه پرخاش کنه  ه یعیطب دهیواسش؟ نگران شهنام هم نباش. االن تازه داغ د
 همون شهنام سابق.   شهیباز م شهیبگذره خوب م

امروز   یدیتو که ند  ؟ی دخترمونم شهنام دق داد و کشت چ یکی  نیاگه ا ؟ی اگه نشد چ –
نازگل رو با رخت   یخوا یم . بعدم دیکرد و خط و نشون کش دیچطور تهد مارستان یتو ب

 بخت؟  یخونه   یبفرست اهیس

رد   یالک یهمه خواستگار رنگارنگ رو به بهونه ها   نیخواست ا یفرستم. م  یآره، م –
 بشه حال و روزش.  نینکنه که حاال ا 

. بحثشان داشت کم کم به ختیو اشک ر  دیرا شن شانیتمام حرف ها واری پشت د نازگل
 و جلو رفت:  د یکش شیگونه ها  یرو  یشد که دست  یم  لی مشاجره تبد

 ندارم.  یمن موافقم که با شهنام ازدواج کنم، حرف –

از فرط   شی خانوم بغض کرده بود و عارف چشم ها   نایهردو نگاهش کردند، م  نایو م عارف
 قرمز بود با طعنه گفت:  تیعصبان

فردا صبح آماده   نی ! همیمادر کرد  یکه خودت ب یگ کن بچه ا بزر ،یقبول کن دمیبا –
 باش. 

 خانوم با اعتراض گفت:  نایم

 ؟ ی گیم  یعارف چ –

از جا بلند شد و سمت اتاقش    ناینازگل و اضطراب م یتوجه به اشک ها   یعارف ب اما
 رفت.

 *** 

بلند شد. شهنام بود، طبق قول و قرارش   فونیزنگ آ یساعت ده صبح بود که صدا   یحوال
  یخانوم آهسته اشک م نایو عقد. م شی با آقا عارف آمده بود تا همراه نازگل برود آزما

مبل    یبغض کرده رو ماینازگل را آماده کرد. ن یشخص لیاز وسا  یو چمدان کوچک  ختیر
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  یعضو  چی ون ه.  تنها و بداهی با رخت س یچمباتمه زده بود. عروس و داماد  یتک نفره ا 
. نازگل  ستادی رفتن بود ا یخواهرش که آماده  یجلو رفت، رو به رو   مایاز خانواده ها، ن

 زد:  یتلخند

 جوجه خروس!  شهی دلم برات تنگ م –

بازوش   یرا دور کمر نازگل حلقه کرد و سرش را رو  شی شکست، دست ها ماین بغض
  یکه بغض مثل غده ا  یو در حال  دیطاقت شد. خودش را کنار کش یگذاشت. نازگل ب

 رفت.  رونیرا بسته بود از خانه ب  شیراه گلو  یسرطان

کس جز دو مرد   چیتر از آن عقد کرد، ه بانهیکرد و غر  یخداحافظ یپدر یاز خانه   بانهیغر
شدنشان به خانه قلبش مثل قلب   کی به عنوان شاهد و آقا عارف حضور نداشت. با نزد 

وحشت    یگرگ زخم نی از تنها شدن با ا  د،یتپیبه شدت م ادیدر چنگ ص ری اس یگنجشک
شد   ادهیپ ن یاز ماش یکرد و وارد شدند. نازگل به سخت باز  موتی را با ر  نگیداشت. در پارک

د، گچ گرفته اش نداشت. لنگ لنگان وارد خانه ش  یبه اوضاع و پا  یتوجه  چیو شهنام ه
 لب زمزمه کرد:  ر یکه پر از خاطرات فرگل بود. ز  یخانه ا

 خانوم خونه...   ؟ی خواهر ییکجا  –

در گوش نازگل پژواک   شی کرد. صدا یغم بار خانه استشمام م یخواهرش را در فضا عطر
.  ستادی بود، مقابل عکس ا  نهیکنار شوم یاز فرگل با روبان مشک یشد. عکس بزرگ  یم

تار شده بود،  شی اشک حلقه بسته در چشم ها یرده  خواهرش در پشت پ یچهره  
از پشت به شدت  شی موها  کدفعهیو هق زد که   دیعکس کش یدست لرزانش را رو 

 زد : بیسپر کرده بود و نه نهیبلند شد. شهنام س ادشی شد و فر دهیکش

فقط   ندفعهیشد؟ ا رفهمیش ی راه بنداز  یو زار هی من گر  ی جلو یخونه حق ندار نی تو ا –
 . یاریکه خون باال ب زنمت یبعد اونقدر م ی اخطار دادم دفعه  

صدا   یرا رها کرد و قاب عکس را برداشت و سمت اتاقش رفت. دخترک ب  شی موها
تخت دراز   یاتاق شهنام بود رفت. رو  یکه رو به رو  ی. آهسته سمت اتاقختیر یاشک م

 که خوابش برد.    ختیو آنقدر اشک ر دیکش



 در حصار گذشته 

151 
 

 . دیز خواب پرشهنام ا یصدا با

کن. کاراتو رو به راه    زیپاشو خونه رو تم ،ید یخواب  یکه گرفت یومد یپاشو... پاشو هتل ن –
 .یانجام نشده نداشته باش  یکار ارمی م مارستانیکن که فردا صبح فرشته رو از ب

  یبرا  ییگچ گرفته و بدن کوفته، کار کردن سخت بود اما جا   یاز جا بلند شد، با پا  آهسته
 اعتراض نداشت و مشغول شد. 

تلفن گشت   یخانه و آماده کردن شام، دنبال گوش ی گذشت و بعد از نظافت سطح یساعت
به در زد. چند لحظه بعد در  یکرد. ناچار سمت اتاق شهنام رفت و تقه ا ینم دایاما پ

 و گفت:  ستادی در ا یجلو یظیم غلاتاق باز شد و شهنام با اخ

 ؟ یخوا ی م  یشده؟ چ یچ –

  شهیکه تو تصادف داغون شده. م لممینکردم، موبا  دایتلفن رو پ یهر چقدر گشتم گوش –
 خونه کجاست؟  یگوش یبگ

 کرد و گفت:  زیرا ر  شی و چشم ها ستادیا  کشیجلوتر آمد،  نزد  یزد و قدم  یپوزخند

 واست بگم نه؟  ی بار کل هیرو   نیقوان  دیکه با  نیمثل ا  –

 صورتش تکان داد و گفت:   یاشاره اش را جلو  انگشت

  رونیممنوع، از خونه ب هیو ارتباط با بق  یممنوع، تلفن و گوش یزار ه یخونه گر  نی تو ا –
مرتب باشه. صبحونه ناهار و شام رأس ساعت آماده   دیبا  شهیرفتن ممنوع، خونه هم

اون وقت روزگارت   یکم بذار  یزینکنه واسش چ  خدا ارمش؛ی باشه. بچه هم که از فردا م
 . شهیم اهیس

 لب گشود:  ریمستاصل و دلگ  نازگل

بود، من که   ز یشهنام؟ فرگل خواهرم بود. واسه منم عز یکن یم یجور نی چرا باهام ا –
 خواستم... ینم



 در حصار گذشته 

152 
 

 که به صورتش زد حرفش ناتمام ماند. یلی شهنام و س ادیفر  با

  یبا اون سرعت رانندگ یبه فکر خواهرت بود یاگه ذره ا خفه شو... ببند اون دهنتو،  –
و اون   یآه و ناله داشت  ششی رفته چقدر پ ادتی  ،یدیفقط خودتو د   شهی. همیکرد  ینم

  ینابودت م ،ینابود کرد مو ی... زندگیلعنت یخورد؟ عشقمو ازم گرفت یتو رو م یغصه 
 کنم. 

کرد و   یصورتش گزگز م  یرو یل یس یدلشکسته و مغموم سمت اتاقش رفت. جا  دخترک
زد و آرام سر خورد و اشک   هیکرد. به در اتاق تک یخون را در دهانش حس م یشور
آرتان،   یخواهر... برا  یهمدرد  ی آغوش مادر، برا  ی. دلتنگ بود، برا دیگونه غلت یرو  شی ها
 لب زمزمه کرد:  ریز 

ها تاوان عشق من به   بتیمص   نیا  یهمه   ،یباهام چه کار کرد  نی... ببنیآرتان، بب –
 توئه! 

  یعذاب دادن نازگل استفاده م یبرا  یانتقام. از هر فرصت  یبود تشنه  یزخم یگرگ شهنام
دخترک شده بود که در اتاق   یگذشته بود و خواب تازه مهمان چشم ها  مهیکرد. شب از ن

. پوزخند به لب داشت، چشم دیباز شد، چشم باز کرد و شهنام را در چهارچوب در د
تخت به زحمت خودش را   ی و رو د یبود. نازگل ترس مزمثل آتش برافروخته و قر  شی ها

 . شهنام دست برد و چانه اش را محکم گرفت. با انزجار لب باز کرد: دیباال کش

 نه؟  گهی د یهان؟ نو عروس یز عقد نکرد مگه تو امرو –

شد و    شتری. فشار دست شهنام بدیلرز  شی و لب ها  دیدخترک چک یگونه    یرو اشک
 ادامه داد:

عزادار   فی ح ف،یح  ی. ولن یو بب ایشب حجله به پا کنم ب هیخواستم امشب واست   –
 عشقمم. باشه واسه بعد... فعال خوش باش. 

 رفت.  رونیضرب دست صورتش را عقب زد و از اتاق ب با

 *** 
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با   یاد ی ز  یکه فاصله   یز یحساب ها بود، فرزام هم پشت م یمشغول وارس  مهرداد
 وارد اتاق شد.  یبه در اتاق خورد منش  یمهرداد نداشت مشغول کار بود. تقه ا 

حساب ها مشکل داره. دوباره نگاه   نی گفتن ا یصبور  یآقا  ،یسپهر یآقا  دیخسته نباش –
 .د یبرطرف کن نیبنداز 

تکان   نی مهرداد گذاشت. کالفه سرش را به طرف  زیم  یکه در دست داشت رو  یا   پرونده
 داد و گفت:

 کنم ممنون.  یباشه، درستش م  –

  یو با خودکار تو   ستادهی بود هنوز مقابل مهرداد ا ی که دختر جوان و کم سن و سال یمنش
 به دخترک انداخت و گفت: ینگاه ت،رف ی دستش ور م

 د؟ یدار  یا گهی کار د ،یمی خانوم رح دیبر  دیتون یم –

 گفت:  نیانداخت و شرمگ نی را پا سرش

روزا   نیگفتن بهتون بگم ا یصبور  یآقا  ی... ولیول  گم،یم  نویکه ا یسپهر  یآقا  دیببخش –
 که کاراتون مشکل داره، رفتارتونم با ارباب رجوع...  نیو عالوه بر ا نی دقت شد یب یلیخ

بلندتر از حد معمول بود حرفش را   یکه کم ییلب فشرد و بعد با صدا  یعصب مهرداد
 قطع کرد: 

 گفته؟  یچ  ،یمیبرو سر اصل مطلب خانوم رح –

 دهانش را قورت داد و مضطرب گفت:  آب

 .ن یشی گفتن دوباره تکرار بشه اخراج م –

  یرا رو  شی رفت. مهرداد آرنج ها  رونی از اتاق ب عی داد و سر رونیب نی نگنفسش را س بعد
داد. فرزام که نظاره گر   هی را ستون سرش کرد و به آن تک شی گذاشت و دست ها زیم

 ماجرا بود گفت: 
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  یحل و فصل کن تا یمشکلت رو با ب  یبر ،یریبگ یمدت مرخص   هی ستیمهرداد بهتر ن –
 سرکار؟   یبعد برگرد

دو   نیطالق و تمام. مامانم که تو ا  گهی پا داره. م هی  تایفرزام؟ مرغ ب هیمگه حل شدن –
اش خرابه که اصال    هیقدر روح  نیهم خواهرزادش. ا دهیهم داغ برادرش رو د ری ماه اخ

عوض بشه. مهرسا هم که رفته   یزیچ دی کن شا ی ونی برو پا در م ایتونم بهش بگم ب ینم
 . ستنین  ایکوتاه ب ییاو زن د  تای ب یحرف زده ول

 زنگ خورد.  لشیکه موبا  اندازدی ب یرا برداشت تا نگاه یمرجوع یو پرونده  دیکش یآه

 الو... سالم. –

 : ی. نگران و عصباندیچیگوشش پ یطلعت تو یصدا 

خوامت،    ینم گهی بابا م ؟یدار یچرا دست از سر دخترم بر نم ؟یکیچه عل  ،یچه سالم –
  هیسر   ییبا خودش چه کار کرده! به خدا اگه بال ن یبب ایزوره مگه؟ ب اد، یازت بدم م گهیم

 کنم. یم   اهی روزگارت رو س ادی دونه دختره من ب

 : دیو مضطرب پرس  متعجب

هفته اس خونه    هیچه کار کرده مگه؟ من که ازش خبر ندارم اون  ؟ییشده زن دا  یچ –
 شماست. ی

 کرده، رگشو زده. یکشچه کار کرده! خود نیبب مارستانی ب اید پاشو ب –

  لی موبا یرمق بود که حت  یآن قدر ب شی اش نشست، دست ها یشانی پ یرو  یسرد   عرق 
را آزاد کرد   شیصدا   یبود و توان نگه داشتنش را نداشت. به سخت ن یدستش سنگ ی تو

 و گفت: 

 مارستان؟ یکدوم ب –

 دنشینشسته بود. با د  ی صندل  یکرد، طلعت رو  یط مهیرا سراس مارستانیب ی راهرو
 بلند سمت مهرداد رفت.  ییبرخاست و با قدم ها
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سر حرفش بود. طالقش بده    ید یطالق! د  ایمرگ    اینگفت   تایبالخره! ب یاومد  –
 راحتمون کن. 

 گفت:  ادی و با فر دی دندان سا مهرداد

 کجاست حالش چطوره؟  دیحرفاست؟ بگ ن یاالن وقت ا –

 . نویحالش بده. بفهم ا یباش شیزندگ یحالش بده، تا تو  –

 سمتشان آمد و تشر زد:  پرستار

 .نی سرتون. آروم باش  یرو  دیرو گذاشت مارستان یآقا، خانوم... چه خبرتونه؟ ب –

 حالش چطوره؟  نم،یخوام خانومم رو بب یم –

به استراحت داره   از ین ماریاالن ب  ن،یطور که مشخصه اختالف دار  ن ی شه آقا... ا ینم –
 بعد. یباشه برا 

 گفت:  ملتمسانه

 . نمشیکوتاه بب یفقط چند لحظه   ،یچ یبه خدا نه باهاش دعوا دارم نه ه –

بود. آهسته   یمهرداد پر از التماس و نگران  یچند لحظه مهرداد را نگاه کرد، چشمها پرستار
 گفت:

 کوتاه باشه مالقات لطفا. یلیهرو، سمت راست. خاتاق آخر را –

 نگاه کرد: قدرشناسانه

 بله حتما... ممنون. –

تنش بود رو برگرداند و   مارستان یرنگ ب یکه لباس صورت  تایاتاق رفت، با ورودش ب سمت 
 نگاهش نکرد.  یحت
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اش.   دهی رنگ پر مرخ یشد به ن دهیکش تای ب یشده  یچیمهرداد از مچ دست باند پ  نگاه
 . دیلرز  یم ش یرا بسته بود و پلک ها  شیچشم ها 

متوقف شد و مشت   تا یدست ب یرفت، دستش را جلو برد اما درست چند سانت جلوتر
 را قورت داد، گفت:  شی نشسته در گلو نی را فشرد و بغض سنگ شیشد. لب ها 

 ،ینکن یگ اما با من زند یریبم  یکه حاضر یحد ازم متنفر  نی... اگه، اگه واقعا تا اتایب –
  یبر خالف عالقه ا  لم،ی! باشه، باشه من، من برخالف میمن خوشبخت ی ب یکن یاگه فکر م

 .یخوشبخت بش دوارمی . امدمیکه دارم طالقت م

 *** 

از   یکرد. خواب آلود چشم باز کرد و به سخت داری نوزاد، نازگل را از خواب ب ی  هیگر یصدا 
طاقت فرسا بود اما   شی برا ی بچه دار ییگچ گرفته بود و به تنها شی جا بلند شد. مچ پا 

را   رخشکی نداشت. سمت آشپزخانه رفت. فالسک آبجوش آماده داشت فورا ش یچاره ا
تخت نشست و شهنام   ی . لبه دیسر بچه د   یآماده کرد و به اتاق برگشت که شهنام را باال

هفته گذشته بود   کی خورد.   یم  ریدخترش را در آغوش نازگل گذاشت. فرشته آرام آرام ش
رفتن از خانه، فقط و فقط به خانه  رونیب ای  یمدت نازگل بدون ارتباط با کس ن یو تمام ا

 کرد.   یم  یدگیو بچه رس

 تخت گذاشت.  ینوزاد غرق خواب شد و دخترک او را آهسته رو  یچشم ها  دوباره

 بخواب فرشته کوچولو. ،یبخواب نازناز  –

  یکرد. دلش گرفته بود. دلش فرگل را م یم ان ی کم کم رخ نما دیشجمعه بود و خور صبح
کاناپه  یرفت، شهنام رو  رونی خواست. از اتاق ب  یو خلوت کردن م ه یخواست، دلش گر 

گذاشته بود. به   یشانیپ ی بسته بود و ساعدش را رو شی بود. چشم ها دهیدراز کش
 : گفتخودش شهامت داد و جلوتر رفت ، آهسته 

 سر خاک فرگل؟  م یبر  شهیم  شه،یم –

 بسته گفت:  یحالت با همان چشم ها   ریتغ  بدون
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 نه! –

شود. درمانده تر از آن بود که  الیخ یکلمه کنار بکشد و ب کی تر از آن بود که با  دلگرفته
مقابل مبل نشست. دست لرزانش را    نیزم یداشته باشد. نشست،  رو تیغرورش اهم

کرد و متعجب و اخم کرده نگاهش کرد. با بغض    شهنام گذاشت. فورا چشم باز  یپا  یرو
 و ملتمسانه لب زد: 

 شهنام، تو رو خدا، تو رو خدا منو ببر سرخاک.  –

 جمله گفت:  کیشد. نگاهش چند لحظه ثابت ماند و بعد در  ر یسراز   شیها   اشک

 برو زود حاضر شو. –

لحنش اما    یو تلخ  یلبخند بزند، با تمام سرد هیگر  انیبود تا نازگل م  ی کاف نی! همنیهم
 بود. اینازگل تمام دن یموافقتش انگار برا   نیهم

  نشانیتا بهشت زهرا ب ریآماده شد تا مبادا نظرش عوض شود. در طول مس عی سر یلیخ
 را پر کرده بود.  ن یماش  یبود که فضا یخیقلب  نیغمگ  یترانه   یسکوت بود و تنها صدا 

 شهنام دخترش را بغل گرفت و رو به نازگل گفت: دند یمقصد که رس به

 .یبرو... فقط زود برگرد  –

. هیشد. پر از حرف بود، پر از درد دل و گال  ادهیپ ن یآهسته گفت و از ماش یباشه ا نازگل
  یحت بود. برا آزاد بود، را  نجای بود و شهنام قدغن کرده بود. ا  ختهیکه نر ییپر از اشک ها

 ها و بغض ها و ناله ها.  یکردن تمام دلتنگ یخال

خواهرش لبخند به   یبایسنگ صورت ز  ی. رو دیبا خط سف یمشک یقبر نشست، سنگ کنار
 شعر حک شده بود:  ت یلب نقش بسته بود و چند ب

 زود بود دنیمرگ تو را ناگه شن  ی قصه

 زود بود  دنیتن را در یجامه   تی عزا در
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 مظهر مهر و وفا  یمن ا  اری  یا  آخر

 زود بود. دنیجاودان منزل گز یسرا  در

 . بغضش شکست و با ناله گفت: دیبار  یم  یمثل باران بهار  شیها   اشک

. من  گهیآره شهنام راست م ،یر ی برات که نشد دخترت رو بغل بگ رمیفرگلم بم ،یخواهر –
ه آرتان رو دادم.  تاوان عشق ب یچه جور نیچکار کردم، بب نیمقصرم،من مقصرم فرگل. بب

که تو رو دوست   ییآدما یخودم و همه  ی... شرمنده  شهیهم یتو رو از دست دادم، برا 
 دارن شدم.  

 و ادامه داد:   ختیسنگ قبر ر یآب و گالب رو  یکم

. یبود  زی که چقدر واسم عز یدونیبشه.  م  یجور نیخواستم ا   یبه خدا نم یول –
لحظه و حاال   هیلحظه حواسم پرت شد. فقط    هیچقدر دوستت داشتم، فقط   یدونیم
ازت گرفتم، جونتو    تویمنو ببخش، ببخش که زندگ  یتمام عمر تقاص بدم. خواهر دیبا

 تو من مرده بودم.   ی گرفتم. کاش به جا 

 سنگ پرپر کرد و باز گفت:   یکه همراهش آورده بود را رو  یشاخه گل رز  تنها

نداشت و مرگ و   ویاون که کس  ؟یرفت یم دیچرا با  ؛یشق، بچه، زندگتو با وجود ع –
 من بودم، نه تو...   مردیم  دینداشت من بودم. اون که با ی واسش فرق یزندگ

 ی. بطردیکش ینفس م ده یبر  دهیو بر  قینفس کم آورده بود، عم هیهق هق گر  انیم
  یمشک  یه چشم ها. سر بلند کرد و نگاهش گره خورد بدیکوچک آب را مقابل صورتش د

آب را گرفت که شهنام   یبود. بطر  شی ابروها نیب یظیشهنام که اخم غل ی دهیو کش
 گفت:

 فرشته تنهاست. نی پاشو برو تو ماش –
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آب   یداد. جرعه ا یرفت و بهانه دست شهنام نم یم  دیبه رفتن نبود اما با  یراض دلش
از جا بلند شد  شی را کنار سنگ گذاشت. آهسته تشکر کرد ، با کمک عصا یو بطر دینوش

 رفت.  نیو لنگ لنگان سمت ماش

عشقش زار   یلرزد و برا  یشهنام چه طور م  یپهن و مردانه   یشانه ها  دید  یدور م از 
جبران بود.   یبرا  یگشت، کاش راه یزند. دلش گرفت، کاش زمان به عقب برم یم

 کاش... کاش...

کرد که شهنام وارد   یبچه را عوض م یبهشت زهرا برگشته بودند و نازگل لباس ها  از  تازه
 اتاق شد.

به حالت اگه حرف اضافه   یخواد باهات حرف بزنه. وا  ی! مامانم مگمی م یگوش کن چ –
تا خودت از  یبا خواست خودت عقدم شد یگیباشه. بهش م یتیو گله و شکا 

 ؟ ی دیفهم یخواهرزادت مراقبت کن

 ن داد و گفت:تکا  سر

 آره   –

 را به نازگل داد.  یآذرخانوم را گرفت و گوش ی  شماره

 *** 

ستاره دوخته   یو ب  رهیاتاقش نشسته بود. نگاهش را به آسمان ت ی کنار پنجره   مهرسا
  یشوند و فرو م یکه از دامن شب جدا م  ییها دی درشت برف مثل مروار ی بود. دانه ها

  ایتر است   اهیدانست شب س یکردند. نم یم  دپوشیرا سپ نیو زم  دندیبار یم زندیر
  یخانه ها ای سردتر است  یزمستان ین هوا یزند! ا  یخانواده   یروزها  نیحال ا 

و   تایمحسن را از دست دادند و بعد فرگل را. ب ییدو ماه اول دا یعزادارشان. در فاصله 
 یبدبخت یبه خانه  بخت که نه، یبه خانه  اه ی مهرداد جدا شدند و نازگل با رخت س

 رفت. 
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  سشیخ ی گونه ها یرو  یداد. دست یدر قفل خبر از آمدن فرزام م دی کل دنیچرخ یصدا 
 کرد لبخند بزند و به استقبالش رفت. ی. سعدیکش یق ی و نفس عم دیکش

 .  ی. خوش اومدیخسته نباش زم،یسالم عز  –

 سالم ممنون.  –

 رفت که مهرسا گفت:  یاتاق م سمت 

 شام آماده اس. زیم یتا لباس عوض کن  –

غذا بود که فرزام   دنیو ظرف خورش را کنارش گذاشت. مشغول کش  دیپلو را کش سید
 به مهرسا انداخت و گفت:  یو نشست. نگاه  دیرنگ را عقب کش دیسف یآمد، صندل

 چشات قرمزه.  ؟ی کرد هیباز گر  –

 زد:  یتلخند

روزا سکته نکنه خوبه،  نی. مامانم ابارهیکنم غم م یطرف که نگاه مچه کار کنم؟ به هر  –
واسش نگرانه. از   یلیدوستش. مامان خ اریسام ش یمهرداد هم که گذاشته رفته مشهد پ

 کارم هست.  یشرکت هم که اخراجش کردن حاال برگرده ب

روزا   نیا  شهیم شتر یروزا. با غصه خوردن فقط درداتون ب نیگذره ا  ی م شه،یدرست م –
همه حرص و    نیبا ا  نی دیرو از دست م تونی گذره اما زبونم الل تو و مامانت سالمت یم

 جوش. 

 آمد.  امکیفرزام پ یغذا خوردن بودند که گوش مشغول

  شدیم یخورد. مدت ینام فرهمند به چشم م یگوش یصفحه   یبود و رو  زی م ی رو یگوش
که مهرسا متوجه نشود نامش    نیا  یبرا  تایب ادیز  ی ها و تماس ها  امی فرزام به خاطر پکه 

 کرده بود! رهیرا فرهمند ذخ

 *** 
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دو ظهر بود که شهنام از سر کار برگشت. نازگل تازه بچه را خوابانده بود و   کی نزد  ساعت
ساعت روز متعجب شد و    نیکرد. از آمدن شهنام ا  یو استراحت م دهی کاناپه دراز کش یرو

 از جا بلند شد و نشست. 

 سالم.   –

رفت   یحوصله سالم گفت و سمت اتاق دخترش م یاخم داشت و ب  شهیمثل هم شهنام
 :دیکه نازگل پرس

 شده؟  یزیچ –

 نه.  –

 ! یآخه زود اومد  –

 زد:  بیبه نازگل انداخت و نه یتند  نگاه

 رم؟ ی از تو اجازه بگ د یخونه خودمه، با  –

 نگاه کرد:  مظلومانه

 نه، فقط نگران شدم. –

 زد: ی تمسخر پوزخند با

 ! یهه، تو و نگران –

شده بود که   ر ی مدت آنقدر شکسته و تحق  نیاتاق بچه شد و در را بست. دخترک در ا  وارد 
 شد.  ینم ری شده و اشکش سراز  یعاد  ش یها برا  هیتشرها و کنا نی ا  گرید

را   فونیبه خواب گرم شده بود که زنگ آتازه  شی پلک ها د،یکاناپه دراز کش ی رو دوباره
 : دیباز شد و شهنام سرک کش مهیزدند. در اتاق ن

 پاشو درو باز کن، با تو کار دارن.  –
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 اتاق و در را بست.  یبپرسد دوباره رفت تو یکه نازگل فرصت کند سوال نی از ا  قبل

خانوم جون متعجب   یچهره    دنی رفت، با د فونی را برداشت و آرام آرام سمت آ  ش یعصا
 شد و دستش آهسته سمت دکمه رفت و در را باز کرد. 

اشک   ادی ز  یو دلتنگ  یو با ورود خانوم جون از خوشحال  ستادیدر منتظر ا  یورود   یجلو
 و به آغوشش رفت.   ختیر

 . دلتنگت بودم. یسالم خانوم جون،خوش اومد  –

 رفت. یکرد و قربان صدقه م یم  هیهم همراه نوه اش گر رزنیپ

 نکن گلم. هیدل... گر زیدورت بگردم مادر، عز –

 که آرام گرفت گفت: یکم

خانوم    دی بفرما د،ی در نگه داشتم. بفرما یشما رو جلو یجور نیهم  د،یببخش یوا  –
 .نی جون. خوش اومد

کاناپه نشست، نازگل سمت آشپزخانه رفت که   یرفتند و خانوم جون رو  ییرایپذ سمت 
 صدا زد: 

 . یاریخواد ب ینم  یزیاومدم باهات حرف بزنم. چ نیبش  ایدخترم، ب ایب –

 . ارمی ب یچا ه ی نم،یش یم  امیچشم خانوم جون. م –

 .نیبش ای! ب یاریب یچا  یخوا   یم  یپات چه جور  ت یمادر تعارف که ندارم، با اون وضع –

  رمیتونم دستم بگ  یرو که م یفنجون چا  هیخونه با خودمه.  یا عادت کردم، تمام کار –
 .  ارمیب

  ییفنجان لب طال کی با  یکوچک ینیبغل داشت و س ری که عصا ز  یبعد در حال یا  لحظه
را فورا از دستش گرفت و نازگل کنارش   ینیداغ دستش بود برگشت. خانوم جون س یچا

 نشست. 



 در حصار گذشته 

163 
 

 با عطوفت گفت: 

 گذره بهت مادر؟   ی... سخت نمیخونه دار ،یبچه دار –

تنش را    اهی بلوز س ی . گوشه ندیرا نب شی را از مادربزرگش گرفت تا غم چشم ها نگاهش
 گرفت و گفت:  یبه باز 

 . دهینه خانوم جون، خوبه. کنار دختر فرگل آرومم. بهم آرامش م –

 کنه؟  ینم تتیاذ  ؟ی شهنام چ –

شد و نتوانست حرف بزند، خانوم جون دستش را گرفت و   شیبار بغض سد راه گلو  نیا
 گفت:

کنه، اما ذاتش خوبه. فرگل    تتی کنه، اذ یاالن بداخالق دیمادر، شا  ه یشهنام پسر خوب –
باهات خوب تا   دم یکم بگذره داغ دلش کم بشه قول م هیبود، بذار  یراض یلیازش خ

 کنه.  

 اش را نوازش کرد:  گونه

ازت دلخورن به   یکرده، آقابزرگ که تو از گوشت و خونش یعمر واست پدر هیعارف که   –
من مطمئنم.   بخشنیخاطر مرگ فرگل، چه برسه به شهنام. اما همه دوستت دارن همه م

چون به ذاتش، به  . هیبهتر از تو نبود. شهنام هم آدم خوب یطفل معصومم مادر نیواسه ا 
مانع نشدم. هم من   یعقدش بش یخوا  یم دمیشن  یدارم وقت مانیاخالق و خانوادش ا 

بخوابه و آروم بشه همون قدر که واسه   ششی شهنام آت میدون یبزرگترا. م ی هیهم بق
 .شهی بوده واسه تو هم م یفرگل همسر خوب

 تا بغضش نشکند و گفت:  دیگز  لب

 من متنفره! از  یاون عاشق فرگل بود ول –

  یکیدنبال   گرده،یدونم متنفر باشه. فقط داغ داره. دنبال مقصر م  یم دینه مادر، بع –
 کنه. یکنه... عقدشو خال یخال  تشویعصبان گردهیم
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 و لب گشود: دیکش یآه

.  شمیم یو زن ک   امیدونستم دارم کجا م یندارم خانوم جون، خودم م یمنم که اعتراض –
 خودم خواستم.

 تازه کرد و گفت:  یی. گلو دینوش یرا برداشت و کم یجون فنجان چا خانوم

و   میگفت یم   دیبا  شیکه سال ها پ ییدارم. حرفا  ی مهمتر یحرفا  ومدم،ین نیاما واسه ا  –
 !شهیم   یجور نیدونست ا  یچه م ی. کسمیکرد  یکوتاه م،ینگفت

 خانوم جون؟  ییچه حرفا  –

 ؟ ی دونیم  یچ امرز یو زنش خداب یتو از عمو عل –

 تکان داد:  نیو مبهم نگاه کرد و سرش را به طرف  گنگ

 بودم که فوت شدن.   کی کوچ یلی. خب من خیچیه بایتقر –

 فرستاد و گفت:  رونی ب نیرا سنگ نفسش

من و خواهرم که  ش،یماست، سال ها پ  ری. تقصدیکه بدون مینگفت  ی زیچ ،یحق دار –
زند رفاقت   ی. آقابزرگت با حاج آقامیداشت یادیزند بود ؛ رفت و آمد ز  یعروس خانواده 

دو تا باجناق مثل برادر   نیا شه،ینم  لیباجناق فام گنیها که م یلیداشت و بر خالف خ 
 بودند.

 زد، ادامه داد: هیگذاشت و به مبل تک  زیم  یرا رو  فنجان

عروس خودمه. عفت هم بچه سال   گفتی س داشت و مدو یلیخواهرم عفت رو خ –
گرفته بود و کم کم   یحرف خواهرم رو جد   نینداشت. هم شتریبود، پونزده شونزده سال ب

و   بی نج کل،یو خوش ه پی بود، خوشت یهم جوون برازنده ا ری شد. خب ام ییهوا 
. عفتم دلبسته شده بود. اما دروغ  اشترو د  ری ام  ی آرزو یهر دختر دی خانواده دار بود. شا 
به   ریاز جانب ام  یعالقهـ ا یکه نشون دهنده    یوقت رفتار چی چرا؟ ما خودمون ه

عفت رو   امرزمی . اما خواهر خدابمید یما باشه و مخصوصا عفت ازش ند  یخانواده 



 در حصار گذشته 

165 
 

هم    ینشون کرده  ری کردن حتما عفت و ام یهمه فکر م ییجورا  هیو   زدیعروسم صدا م
 هستن.

 و با تأسف سر تکان داد:  دیکش یهآ

دو تا   نی می و س  نی...نسر نی داشت به اسم نسر  یمیدوست صم هی  ری خواهر ام میمر –
  نی از نسر ری خواهرم بودن. ام یخونه   شهیهم م یخواهر بودن که به خاطر رفاقت با مر 

 یخواستگار  میبر دیاز خدمت برگشت گفت اال و بال با یخوشش اومده بود و وقت
 خوام.  یمن عفت رو نم ن،ی نسر

 لب تر کرد و ادامه داد: د،ی نوش گرید یرا برداشت و جرعه ا  یمکث کرد، فنجان چا باز 

پژمرده و دلشکسته شده بود. بعد از چند ماه   خت،یبهم ر یلیخ د یفهم یعفت وقت –
و عفت هم قبول کرد. دو سال   یبود اومد خواستگاربازار  یاحمد که پدرش از کسبه 

اومده بود و هم عفت آرمان رو به    ایبه دن ایپسر بزرگش پو ری هم ام گهیگذشته بود، د
و سر و سامونش  میباال بزن نی واسه عارف آست  تشهآورده بود. آقابزرگت گفت وق ایدن
 .  نایزند شدم، م یحاج آقا ی. عارف هم گفت من خاطرخواه تهتغارمیبد

 را به نازگل دوخت و با تحسر گفت: نگاهش

  یبا خانواده  گهی خواست د  یمخالفت کرد، دلش نم  دیموضوع رو عفت فهم یوقت –
رفته بود و ما هم  یاما خب عارف دلش بدجور م،یخواهرم رفت و آمد داشته باش

برداشت و   ی. عفت هم از همون اول سر ناسازگاریخواستگار میعفت رفت لی برخالف م
به  هاش یاز همکالس  یکیبا  یهم عل  عارف. بعد از اوردی در م یخواهرشوهر باز  نا یواسه م
مادربزرگ داشت.  هیبود و فقط   میتیرو نداشت،   یکس حانهینامزد کرد. ر حانهیاسم ر 

 آورد.    اینپسر به د هیباردار شد و  شیاول عروس  یهمون ماه ها 

آمد که   شی. در دلش سوأل پدادیخانوم جون گوش م یبه حرف ها  ق یمتفکر و عم  نازگل
بچه داشته ، پس پسرش کجاست؟ اما کالم خانوم جون را قطع نکرد و   یاگر عمو عل

 را دنبال کرد:  شیحرف ها   ی هیکنجکاوانه بق
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ساله بود که   کی  حانهینداشتن، پسر ر  یهنوز بچه ا نا یبود که عارف و م یدر حال نی ا –
که من و   زد یم  هیو کنا شین نای بار ناخواسته باردار شده بود. عفت مدام به م نیدوباره و ا 

واسه عارف    شهیبچه دار نم نایبار گفته بود اگه م  هی  ی! حتیو تو ندار م یبچه دار حانهیر
ود و من و عارف  هفته قهر کرده ب  کی نا یحرف م  نی. که سر امیری گدوباره زن ب

 صاحب دو تا دختر دو قلو شدن.  یو عل  حانهیخونه. نه ماه بعد ر  مش یبرگردوند 

  یآشفته و قلب یو گنگ با ذهن  جیحرف ها، دهان نازگل باز مانده بود و گ  نیا  دنیشن با
 . دیلرز  یخانوم جون هم م  ی و گوش داد، حاال صدا   دیجلوتر خز  د،ی تپ یکه به شدت م

  ی بستر مارستان یگرفتن، هر دو رو ب دیشد  یگذشته بود که دو قلوها زرد یدو هفته ا  –
  کی  یاز هم نداشت، به فاصله   یاد یز  یعفت فاصله  یو خونه    یعل یکردن. خونه 
عفت تا ازش مراقبت کنه، چون عفت بچه   یپسرش رو گذاشت خونه  یکوچه بود. عل

 بود. م ربچه ها کنار هم سرشون گ  ی جور نیداشت و ا 

عفت سراغ بچشون رفتن   یبرگشتن، خونه   مارستانیاز ب حانهیو ر ی بود که عل آخرشب
خونه  دیبر  د،ی. شما خسته ا دهیهوا سرده و بچه هم خواب روقته،یاما عفت گفت د 

 .  مارستانیب دیبر ن یخوا یو صبحم دوباره م دیاستراحت کن

 آن را پاک کرد:  اهشیس  یو با پر روسر  دیاز گوشه چشم خانوم جون چک  اشک

خواب عمرشون. اون   نیو اون خواب شد آخر دنیرفتن خونشون خواب حانهیو ر  یعل –
 خواب تموم کرده بودن.  یشب به خاطر نشت گاز هردوشون تو 

از    یمالشده بود. با دست یداغ پسر جوان و عروسش جار یادآوریخانوم جون از  یاشکها
  ری را پاک کرد. نفس نازگل حبس شده بود. تصو ش یاشکش ها ،یدور مشک  نکیع ریز 

تار شده بود..  شی اشک ها یخانوم جون پشت پرده   ی  دهیو کش یصورت استخوان
و لرزان خانوم جون را گرفت. نفس    دهیچروک ی سردش را جلو برد و دست ها یدست ها 

تمام توانش را به کار گرفت تا   د،یغلت شی گونه ها یو همزمان اشک رو  دیکش یقیعم
کرد را    یم خی فکرش هم مو به تنش س یکه حت یمحبوسش آزاد شود و حرف  یصدا 
 : دیلرزان پرس  یی. با صدادیبگو
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 م؟ یخ... خا... خانوم، خانوم جون، اون... اون دو قلوها، من و فرگل بود  –

 خانوم جون شدت گرفت و با هق هق گفت:  یها   اشک

 براتون.  رمی... بمآره مادر –

. به حال خودش،  زدیبلند زار م یدامن خانوم جون گذاشت و با صدا   ی سرش را رو  نازگل
بود.   دهی که تمام عمر آنها را به چشم عمو و زنعمو د  یبه حال فرگل، به حال پدر و مادر

 گفت:  یهق هق با ناباور انیوحشت زده سر بلند کرد، م

و   یاول عل یکه اون پسربچه، بچه   دیکه... نگ  دیخانوم جون، تو رو به خدا نگ دینگ –
 همون آرتان...  حانه،یر

  یبود بر حرف ها دی خانوم جون مهر تأ یها هی. سکوت و گر دیامانش را بر   هیگر باز 
شانه اش نشست و او را   یمردانه رو  یکرد که دست یم هینازگل. در آغوش خانوم جون گر 

  کی نزد  شیرا به لب ها  وانیآب مقابلش بود. ل  یوانی از خانوم جون جدا کرد. شهنام با ل
مبل تک نفره نشسته بود   ید. حاال شهنام هم مقابلشان رو یکرد و نازگل چند جرعه نوش

 تلخ خانوم جون گوش سپرد.  یو به قصه 

 و گفت: دیکش  شی گونه ها  یرو یجون دست خانوم

عفت خواست بچه ها رو بزرگ کنه، اما آقابزرگ گفت عارف   حانه،یو ر یبعد از فوت عل –
با   یخوب  یماجراها هم رابطه    نیبه اونا، عفت که قبل از ا میندارن. بد یبچه ا  نایو م

ناراحت شد و اختالف ها باال گرفت.   شتریب نایبا سپردن دوقلوها به م گهی نداشت د نایم
عفت بود به آرمان   یخب آرتان تو اون چند روز که خونه  یلخواست. و یدلش دختر م

عفت   شیآرتان پ میگرفت میشد که تصم  نیوابسته شده بود و کنارش خوشحال تر بود. ا
 .نایبه عارف و م میبمونه و شما دو تا رو هم بد 

 :دیمند پرس   هیگال  نازگل

 د؟ یرو نگفت قتیچرا بهمون حق –
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 جون متأسف جواب داد: خانوم

اومد   ایبه دن مایخودشون صاحب بچه شدن و ن  نایعارف و م یوقت  ن،یبزرگتر که شد  –
 یخوب  تیمانع شد. گفت فرگل قلبش وضع نای اما م  میرو بگ قتیبهتون حق  میخواست

  نکهیتا ا میسکوت کرد  نایم  ی . به خاطر التماس هاوفتهی واسش ب ی اتفاق دی نداره و شا
آرتان رو   می تون ینم میدید یت آرتان و نازگل به هم عالقه مند شدن. وقت عفت بهمون گف 

  یقرار یب  نقدریتا ا می. آرتان خواست به تو هم بگمیرو بهش گفت قتی حق  میمنصرف کن
 اما...  ینکن

 : دیکرد و پرس  یفیاخم ظر نازگل

 ؟   یاما چ –

بار   نیفرگل حامله اس، ا می د یفهم میرو گرفت می تصم نی که ا ییاما درست همون روزا –
. اگر بفهمه با  دیکن یذارم با جون فرگل باز  یو گفت نم  ستادیسرسختانه مقابلمون ا   نایم
  ایتا دن  میصبر کن  میخواست  ی. م وفتهیواسش م یحتما اتفاق شی باردار تیوضع  نیا

 ش اومد و...یتصادف پ  نیاومدن بچه که ا 

که  ی و مثل سرطان زد ینداشت. درد به قلبش چنگ م ختنیر  یبرا یاشک  گری نازگل د
 بدنش را فراگرفته بود. یمتاستاز شده باشد همه جا 

 و با شفقت گفت:   دینازگل کش یگونه  ی جون دست مهربانش را رو خانوم

  یکه م یتو هر فرصت ه،یرفته بود ترک یکار تی که به خاطر مأمور   یآرتان تمام مدت –
بود و اون   رانیفرگل فوت کرد، آرتان ا  ی. وقتدیپرس یرو متونست زنگ بزنه اول حال تو 

آرتان بهت سر زد و کنارت بود.  یبود هوشیکه ب  ییبود که تو خاک گذاشتش. تمام روزا
 .یشوکه نش هویکه  میچند روز بگذره بعد بگ  نیا  میرد صبر ک   یبه هوش اومد یوقت

زجار صورتش را جمع کرد، سر  بچه، شهنام را سمت اتاق کشاند. نازگل با ان ی  هیگر یصدا 
 تکان داد و گفت:  نیبه طرف

 ...نیگفت یم   دیبا ن،ی گفت یم د ی. با دیکار رو بکن نی با ما ا  نیحق نداشت ن،یحق نداشت –
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سر مرتب    یکرد، خانوم جون چادرش را رو  هیدست ها گرفت و باز گر انیرا م صورتش
 کرد و گفت: 

دونم قصور ما بوده که زودتر   ینکن. م تی اذ ن یاز ا  شترینازگلم، مادر... خودت رو ب –
. فکرشو  شهی م یجور نیا م یدونست یبه خدا ما نم یول دهیکش نجایو کار به ا  مینگفت

 . تیفراموش کن و بچسب به زندگ  وی. حاال هم همه چمینکرده بود

اش   ی شانیپ یرو  یشت. بوسه ا مبل بردا  یاش را از رو  یدست فی جا بلند شد و ک از 
آمد و خانوم جون را بدرقه  رونی کرد. شهنام بچه به بغل از اتاق ب ی نشاند و خداحافظ

را   شی ساده زندگ نقدریا شدیکاناپه نشسته بود، باورش نم  یکرد. نازگل اما مات زده رو
 برگردد.  یبه زندگ یعاد یلی فراموش کن بخواهند خ ی  لهجم کی نابود کرده باشند و با 

 آورد:  رون یافکار مشوش ب یایشهنام او را از دن یصدا 

 کنه؟  ی م  هیگر ینیب یواسش آماده کن. نم ریش  شهیش هیپاشو   –

خشک اضافه   ریو ش  ختیر  شهیسالنه سمت آشپزخانه رفت، آبجوش را داخل ش سالنه
ا در دهان  ر ریش ی شهی. شد یکرد. شهنام بچه را سمتش گرفت و نازگل در آغوشش کش

سرنوشتش شد. غرق در   یتلخ و باور نکردن قتی حق  ریفرشته  گذاشت و فکرش باز درگ
را کنار   ریش شهیپاره شد. فورا ش فکارش ا یفرشته رشته  یافکارش بود که با سرفه ها 

 . دیگذاشت و بچه را برگرداند. شهنام با عجله سمتش دو 

 ! ه ی! حواست کدوم گور؟یکن یچه کار م –

اش بلند شد و نازگل که از شدت ترس    هیزد. گر یرا گرفت و آرام به پشتش ضربه م  بچه
 گفت:   یشده بود با شرمندگ ریاشکش سراز 

 حواسم... دیببخش –

 .دی چیشهنام در گوشش پ ادیفر  ی. صدا دی پر شیشهنام، برق از چشم ها  یلیس با
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بس نبود؟   ی. فرگل رو ازم گرفتوونی ح یکشت یفرشته رو م  ی... داشتیخفه شو عوض –
 حاال نوبت دخترمه؟ 

  د ی تخت دراز کش ینداشتن. سمت اتاقش رفت. رو  ستادنیکرد، تحمل ا  یگزگز م صورتش
 اش بلند شد.  هیو صورتش را در بالش فرو برد و هق هق گر

 تحمل کنم...!   یباور کنم! چه جور ی، خداجونم ، چه جور ای خدا –

فرار کند.  قتی خواست بخوابد، بلکه در خواب آرامش داشته باشد و از حق ی م دلش
 و تلخش. نی غمگ یا یاز دن  ردی فاصله بگ

کرد بخوابد. خواب مهمان   یرا بست، بغضش را قورت داد و سع سشی خ یها  پلک
 و خسته اش شد.   سیخ یچشم ها 

  ی... در خانه اهیاتاق، گر  ،یلیآورد. س ادی را به  تشیشد. موقع داریب یدست  ینوازش ها  با
 یمردانه و زمخت چه کس   یکه مردش شهنام تند خو و زخم خورده بود دست ها 

 کرد؟ فورا چشم باز کرد... ینوازشش م

به تب و   دنشان یلحظه د   کی  ی برا یکه روز  یچشم عسل جفت کیقفل شد به   نگاهش
لب زمزمه    ریکه هنوز مهربان بود. ز  ی. نگاهدیکوب یوار م وانهیو قلبش د  وفتادیتاب م

 کرد: 

   قت؟ی حق  ای  استیرو  دار؟یب ایخوابم   –

خراب نشود.  نشیریش  یا ینشود و رو  داریدلش آرزو کرد اگر خواب است کاش ب  در
خواست لمس   یکرد، م کی آهسته نشست و دست لرزانش را باال برد. به صورتش نزد 

گونه اش بود. آن را گرفت،    یکند. دست آرتان هنوز رو  یرا که نوازشش م یکند دست
آرتان بود که کنار  نیبود.. ا یبود ، واقع داریرا که لمس کرد باورش شد. ب شیگرما 

بزند. بهت  ی کرد حرف ینم یاریکرد، زبانش   یت نوازشش متختش نشسته بود و با محب
  یرو ی کرد و بوسه ا  کی لرزانش نزد  یکرد. دستش را به لب ها یزده فقط نگاهش م 
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  یگرم و سوزان نازگل جار یآرتان بسته شد و اشکها یانگشتان مردانه اش زد. چشم ها 
 رنجورش بلند شد. یبغضش شکست و صدا یسنگ  واری. دشد

 آ... آ... آرتان! –

 با لبخند گفت:  هیگر انی. نازگل مختیر  یامانش نداد، آرتان هم اشک م هیگر

 جز سر جور و ستم نداشت  اری که  ید ید –

 غم نداشت  چیعهد و ز غم ما ه  بشکست

 گونه پاک کرد و گفت:  ی نازگل را از رو یبا سر انگشتان اشک ها  آرتان

 از جناب دوست  ی عاطفت  دیدارم ام –

 به عفو اوست  دمیو ام  یتیجنا  کردم

 که بگذرد ز سر جرم من که او   دانم

 فرشته خوست... کنیوش است و ل یپر گرچه

ها و رنج    یرا دور گردن آرتان حلقه کرد. تمام دلتنگ شی نازگل تمام شد و دستها طاقت
 کرد.  ییدر آغوشش عقده گشا هیرا با گر  شی ها

 : دینال هیگر انیم

سر خودم    ییبال ینگفت ؟ی... چرا تنهام گذاشتیخبر رفت  یچرا ب ؟یآرتان چرا بهم نگفت –
 ! رمیمی بدون تو م ینگفت ارم؟یب

  یبهشون گفتم بهت بگن اما مخالفت کردن. م ی لیبرات نازگل. به خدا گفتم، خ رمیبم –
ه فکر  ب د ی گفتن فرگلم خواهرته، با یبه گوش فرگل برسه. نگرانش بودن، بهم م دنیترس

 . یجونش باش
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را پاک کرد، نگاهش   شیقاب گرفت و با هردو شست اشکها شینازگل را با دستها  صورت
 شد و با اخم گفت:  کیرفته رفته به هم نزد  شی ماند. ابروها رهیخواهرش خ ی گونه  یرو

 زده؟ شهنام؟  یلیبهت س  ینازگل! ک –

گونه    یرو یدا کرد، دستآرتان ج یدستپاچه صورتش را عقب برد و از حصار دستها نازگل
 آشکار گفت:  یو با استرس دیاش کش 

 نزده. یلیس ینشده، کس یزینه... چ –

 گفت:  یتند با

صورتت    یانگشتاش رو   ی. جا امی دور و برت نم گهیبه خدا د یرو نگ  قتی حق  نازگل
  نی. نکنه ایاز بچه مراقبت کن یا یب یعقدش بش  یمونده. به من گفتن خودت خواست

 هان؟  کنهیم تتیلندهور اذ 

 نگاهش کرد:  مستاصل

معلومه که خودم خواستم، خودم سر خاک فرگل بهش قول دادم از دخترش مراقبت   –
  یمن بود. از حواس پرت ریباهام نداره. االنم  تقص  یکنم. شهنامم پا رو دمش نذارم کار

 بود.  دهیکردم ، شهنام ترس یداشتم بچه رو خفه م ادمیز 

 ! گمی دونه نه؟ مرگ فرگل رو م یتو رو مقصر م –

 لب گفت:  ریو ز   دیرا دزد نگاهش

 من کشتمش. گهی آره، م –

 من.   یخونه  ایببرمت؟ ب یخوا  یم –

ذارمم شهنام به  ی. به فرگل قول دادم، اما نممینجاینه آرتان، گفتم که به خاطر فرشته ا  –
. بعدم مگه تو خونه  یهمه چ  شهیرفتارش ادامه بده. االن داغش تازه اس، درست م نیا

 ؟ یدار
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 زد و گفت:  یکمرنگ لبخند

رو   یمهم  یچه مسئله   دمی فهم یو دو خوابه رهن کردم. از وقت ینقل یخونه  هیآره،  –
  یخونه  هیخونه نرفتم.  گهیبکشه د نجا یازمون پنهان کردن و باعث شدن کارمون به ا

 که واسه ازدواجم کنار گذاشته بودم. یدا گرفتم، با پس انداز ج

  ریتغ ی شد. آرتان برا  جادی ا  ینیسکوت شد و جو سنگ  نشانیآوردن حرف ازدواج ب با
 خواهرش کرد و گفت:  یگچ گرفته   ی شده با لبخند اشاره به پا  جادی ا  یفضا

 ! ستین  فی ح زه؟یتر و تم نقدر یگچ چرا ا  نیپات چطوره؟ ا  نمیبب –

 باشه؟  فیوا... مگه قراره کث –

 نداره؟   یادگاری  ستین فی ح –

 آورد. رونی کتش ب بیاز ج  یو آرتان خودکار  دیخند زی ر نازگل

 گچ گرفته و نوشت:   ی شد سمت پا خم

 مهر رخت روز مرا نور نماندست  یب –

 نماندست  جوریعمر مرا جز شب د وز 

 که کردم  هیوداع تو ز بس گر  هنگام 

 مرا نور نماندست   از رخ تو چشم دور

را به چشم  سشی. نگاه خد یاز چشمش غلت یکه نوشت، قطره اشک  یکلمه ا  ن یآخر با
 نازگل دوخت و گفت:  یغمزده   ی ها

 یدلم به چ یدونیخب ...م  ی. ولرفتمیفکر نکن برام آسون بوده، فکر نکن راحت پذ  –
تونه خراب کنه،   ینم زیچ چیو ه  چکسیرو ه یخون  وندیپ نی ا دونمیم  نکهیگرمه؟ به ا

  یبرا  میتون یو م  میباز خواهر و برادر هم هست میمن و تو هر جا و با هر کس که باش
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و از حال هم با خبر   میهمو داشته باش ی دوست. هوا ا. مثل دو تمیکنار هم باش  شهیهم
 .  هیکه از دست ندادمت واسم کاف ن یمهمتره.  هم یلیواسم خ   نی. امیباش

 انداخت و گفت: اش  یبه ساعت مچ ینگاه

 بهشت زهرا. میدنبالت بر امی شده... فردا م ریبرم، د دیبا  گهیمن د  –

 مظلومانه نگاهش کرد و گفت:   نازگل

 آرتان.  دهیشهنام اجازه نم –

 :دیرا در هم کش شیها  اخم

 خواد چکار کنه!   یم نمیدنبالت بب امی مگه؟ م یرش یخود... مگه به حرف اونه؟ اس یب –

 . ستدی جا بلند شد و به نازگل کمک کرد تا با از 

 . امی م یبدم هماهنگ کنم ک ام یگرفته واست؟ بهت پ یگوش –

 ارتباط نداشته باش. یبا کس  گهی نه کال م –

 لبش را به دندان گرفت. چند لحظه سکوت کرد و گفت:  یتر شد و گوشه  یعصب

 نازگل؟  یکن  یباهاش زندگ یخوا  یم  یمطمئن –

 . شهیکم بگذره درست م هیآره آرتان، گفتم که باشه  –

 لب گفت:  ر یتکان داد و ناراحت ز  سر

 رو تحمل کنم. تیوضع  نیتونم ا   ینم من–

 ادامه داد: د،یمستاصل نازگل را که د  نگاه

. تعجبم از بزرگتراس که چطور  رم ی گ یواست م یدنبالت، بعدم گوش امی فردا م نکهیاول ا –
 کنم.  یرو به راه م وی ! نگران نباش خودم همه چیکن  یزندگ طیشرا  نی اجازه دادن تو با ا
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و   تی حما  نهمهیرفت از ا  یرفت و نازگل هم بدرقه اش کرد. ته دلش قنج م رونیاتاق ب از 
 دارد. و پناه   یحام کی سخت   ط ی شرا نیدر ا  نکهیداشت از ا یآرتان. حس خوب یهوادار

آمد   کتریدر هم نگاهش کرد. شهنام نزد  یآمد، آرتان با اخم ها رونیاز اتاق بچه ب  شهنام
 و گفت: 

 ؟ یری م یدار –

به  یمحکم یلیفشرده...  دستش را باال برد و س شیفکش منقبض شد و لب ها  آرتان
شهنام گرفت. بهت زده   ی قه یو آرتان از دو طرف    دیکش یخفه ا غی شهنام زد. نازگل ج

 گفت:

 کارا؟  نیا  یچ یعنی  ؟یکن یکار م یچته تو؟ چ –

 : دیشده اش غر  دیکل یدندان ها  نیب از 

 .شکونمیدستت رو خواهرم بلند بشه، خودم دستتو م گهی بار د هیبار، فقط   هیفقط  –

 زد: بیرا به عقب هل داد و نه آرتان

 داره؟  یبطدارم. به تو چه ر ارشویبه تو چه!  زنمه اخت –

 و دستش را گرفت.  ستادی را باال برد، نازگل کنارش ا شیصدا 

  یخودشه که به خاطر فرشته داره تو  یاز خانوم نجاس یاگه االن نازگل ا ،یکن یغلط م –
 باشه. نجایذارم ا  ینم یا  هیکنه، اشاره کنه ثان یرو تحمل م یوحش ،یعوض

 دستش را مقابل صورت آرتان تکان داد:  شهنام

 . یذاریم  نجای. دفعه آخر باشه پاتو اییکنه تو  یکه غلط م یاون –

 شه؟ ی مانع م یک نمیبب مینجایاتفاقا من از فردا هر روز ا –

 به خودش جرأت داد و گفت:  نازگل
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 .رمی االن باهاش م نیمن هم  ادیآرتان ن –

 کرد گفت:  زیبه دماغش انداخت و چشم ر نیچ شهنام

 کنم!  یم تی واسم، حال  ی. زبون درآورد یشد ری خوبه، چشمت به آرتان افتاده ش –

 و گفت:  دیشهنام کوب یشانه  یبا کف دست رو آرتان

کس و کار   یکنم، نازگل ب یمن باهات چه کار م ن یکن بب  شیامتحانش ضرر نداره، حال –
 .شکونمیقلم پاتو م یلحظه پاتو کج بزار  ن ی . از همیبردگ یآورد یکه گرفت ستین

 به نازگل گفت:  رو

 دنبالت، آماده باش.  امیفردا م –

 رفت. یبه شهنام انداخت و بدون خداحافظ یتند  نگاه

شهنام شد    یپنجه   ریاز پشت اس شی عقب گرد کرد تا سمت اتاقش برود که موها نازگل
 . شهنام با حرص گفت: دیو از درد نال

 آره؟   یکن یم یواسه من زبون دراز  –

 .ی. ولم کن عوضتی کنم، خسته شدم از زورگو یخوب م –

کنم. بذار چهلم فرگل تموم بشه. برنامه    یچالقتو م  یپا  یمالحظه    ؟ید یهنوز کجاشو د  –
 ها دارم واست. 

 با طعنه و تمسخر گفت:  ستی منظورش چ  دیکه فهم نازگل

از   یچیعشقت! تو ه ای  یثابت کن  تویکه وفادار یباهام ندار  یا اون موقع کارهه، مثال ت  –
کارو   نیعشقش ا  یزا ی وگرنه آدم عاشق با عز یار ی. فقط اداشو در مست ین تی عشق حال

 کنه. ینم

 : دیسرش غر  یرو ی ری برداشت سمت نازگل و چون ش زیخ
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  یو نذاشت  یداد  انیپا  شیخفه شو، ببند دهنتو. مطمئنم فرگلم ازت متنفره. تو به زندگ –
 و بزرگش کنه! نهیبچشو بب

 گفت:  ینازگل برق زد، با درماندگ یاشک در چشم ها  ی  حلقه

 ؟ ی دی چرا عذابم م  یمن نکشتمش، من نخواستم، لعنت –

در آغوش   داد،یفرگل را م  یکه بو   یشکست و سمت اتاق بچه رفت. نوزاد بغضش
 داشت.  شی که آغوش فرگل برا دادیگرفتنش همان اندازه آرامش به قلبش م

 خانه.  نیدر ا  دشیو ام  یشده بود تمام دلخوش فرشته

 *** 

در منتظرش   یکرد. آرتان جلو  یسرش مرتب م یاش را رو   یشال مشک نهیمقابل آ   نازگل
رفت. شهنام بچه را بغل   رونیتخت برداشت و آهسته از اتاق ب یرا از رو  فشیبود، ک

. آهسته  ستادیکرد، ا  ینگاهش را حس م ین ی. سنگزدیسالن قدم م  یگرفته بود و تو
 گفت:

 شهنام؟  یندار یکار –

 . ینه، زود برگرد –

 گفت:  اریاخت یب

 چشم. –

و کمک کرد تا نازگل  را باز کرد  نیبالفاصله در ماش دنشیرفت. آرتان با د رونیخانه ب از 
 نشست گفت:  ی که م ینی. حندیبش

 که نکرد!  تتیاذ  –

 تکان داد و گفت:   نیرا به طرف سرش
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 نه اصال. –

 با پوزخند گفت:  آرتان

رفتم زنگ زدم عمو عارف. بحثم شد باهاش، گفتم   نجایاز ا روز ی. دشهی خوبه، داره آدم م –
اسارت! گفتم زنگ بزنه شهنام   ش یفرستاد ؟یکن یم   یاز امانت برادرت نگهدار یجور نیا

 .نهیب یکه بد م وفته یبگه با من در ن

 لبخندش کش آمد و با ذوق گفت:   نازگل

 . ینجات بود یواقعا واسم فرشته   ،یمرس –

 واست گرفتم. یچ نی خانومم رو نداشت، حاال داشبورد رو باز کن بب یقابل آبج –

از عشقم و نازگلم گفتنش نبود. هنوز هم  یخبر گری خانوم دلش گرفت، د یلفظ آبج از 
کند. دست برد و از داخل   زشیداشبورد بذارد و سورپرا  یرا تو  شی ها  هیعادت داشت هد 

 ت: زده گف  جانی برداشت. ه یرنگ دی داشبورد کارتن سف

 ؟ ی گرفت  یآرتان، گوش یوا  –

 و خط حاضر و آماده واسه استفاده. تنها مخاطبت هم منم. یبله، گوش –

 تک مخاطب. نیا  یفدا  –

  نیتفاوت باشد. هنوز عادت نکرده بودند به ا یکرد ب یسع د،یلب آرتان خشک یرو  لبخند
 .تی نسب نیبه ا  ط،ی شرا

 *** 

 افشار.  حانهیآرامگاه ر ،یمی نع ی. آرامگاه علختیسنگ قبرها آب ر  یرو  یبا بطر آرتان

 :دیکش یآه نازگل
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خودم اومدم واسه عمو و زنعموم فاتحه  الیعمر به خ هیکردم آرتان.   یفکرشم نم –
زدم که چرا هر   یپدر و مادرم بودن. چقدر موقع سالگردشون نق م دم یخوندم حاال فهم

 خاک. سر نیبر  یسال ما رو به اجبار م

 کنم خوابه.  یهنوزم فکر م شه،ی آره منم باورم نم –

 و گفت: دی چشم نازگل چک یاز گوشه  یاشک  قطره

عذاب وجدان دارم   یلی. خدیدختر فرگلم مثل خودش آغوش مادر نچش رم،ی بم یاله –
 آرتان. من باعث شدم...

 سر نازگل نشست:  یشد، دست آرتان نوازشگونه رو  ری سراز  شی اشکها

اتفاق بوده، جون خودتم به خطر افتاد.   هی زمی خودتو سرزنش نکن دختر خوب. عز –
 . شهیحس و حالت بدتر م  میباش نجایخونه. هر چقدر ا  میپاشو...وپاشو بر

کوچک تاشو را برداشت و آهسته همراه هم سمت   یکرد و نازگل بلند شد. صندل کمک
 نشستند و حرکت کردند.  نیرفتند. داخل ماش نیشما

 مهرسا. دلم تنگ شده واسش. ی خونه  یخونه، منو ببر میبر نکهیقبل از ا  شهیم –

 کنه.  تتی نشه شهنام اذ رتید یول   ستی ن یمشکل –

 ساعت، تو رو خدا. میمونم. فقط ن ینم ادینه، ز  –

 خنده جواب داد:  با

 ندارم. آدرسو بگو.  یمن که حرف میر یباشه قربونت، م –

 *** 

بلند شد. آبپاش   فونیزنگ آ یکنار پنجره بود، صدا یمشغول آب دادن به گلها   مهرسا
نازگل   ر ی تصو دنیرفت. از د فونیگذاشت و سمت آ یعسل زی م یکوچک را رو  یدست

  یکرد و اصال حواسش نبود، در را باز کند. صدا  ینگاه م ری شوکه شد. مات زده به تصو
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شده   زی آو  یدست لرزان دکمه را زد. شال مشک  ازنگ او را به خودش آورد و ب  یوباره  د
در را برداشت و سرش انداخت. در را باز کرد. بهت زده بود و بغض   ی جلو یجالباس یرو

رفت و با هم رو به رو شدند. اشک آهسته از  اطی را گرفته بود. سمت ح شی راه گلو
 شد و لب زد:  ریچشمش سراز 

 .. نازگل!ناز. –

 هم بهتر از او نبود، همزمان با شکستن بغضش گفت:  نازگل

 مهرسا... –

  ده یچیخانه پ یهق هقشان در فضا  یکردند، صدا   یم  هیو گر دندیرا در آغوش کش گری کدی
 بعد از مرگ فرگل بود. دارشانید  نیاول  نیبود. ا

شد، لب باز   رهینازگل خ یروح و ماتم زده   یو به صورت ب دیخودش را عقب کش مهرسا
 کرد: 

 ؟ ی. تنها اومد نمتیب یخوشحالم که م  یلیخ  ،ینازگل، خوش اومد یخوش اومد  –

ساعت   مین میدور بزنه تا ما دوتا با هم تنها باش هی ره ی نه، آرتان منو رسوند. گفت م –
 دنبالم.  ادی م گهید

کاناپه نشست. مهرسا قصد رفتن به آشپزخانه  یشدند، نازگل رو  ییرای هم وارد پذ  همراه
 را داشت که دستش را گرفت و گفت: 

 و باهات حرف بزنم.  نمتیبب نیندارم، فقط بش ل یم ی چیمهرساجون ه –

 برگشتم. یا  قهیدو دق ارم،یب ی آماده اس. حداقل دو فنجون چا یکه، چا  شهینم –

  ینیهل دار برگشت. س  یو دو فنجان چا یکوچک نقره ا  ینیو چند لحظه بعد با س رفت
 گذاشت و کنار نازگل نشست.   یعسل یرا رو 

 با هم؟  نیخوب ؟ ی کن یخبر، با شهنام چه کار م یچه ب –
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 و گفت:  دیکش یسر حسرت آه از 

 ی. مهرسا تو ک دهیعذابم م  یدونه و تو هر فرصت ی! منو قاتل فرگل م؟یچه خوب –
 آرتان برادرمه؟  یدیفهم

 گره خورد: شی مهرسا نشست و ابروها  یاز غم در چهره  یغبار

شده   چیکفن پ یکرد! چه طور جنازه   یم یتاب یآرتان چه طور ب  دمی روز دفن فرگل، د  –
 خاک گذاشت.  یخودش فرگل رو تو  یبا دستا  دمیزد. د یرو آغوش گرفته بود و ضجه م

 شد.  ری نازگل با درد بسته شد و اشکش سراز  یها  چشم

مهرداد بودم. مهرداد از   کی کردم، نزد  ینگاه م  تیرفت. به جمع ادمی  هیاز تعجب گر –
گفت   ختیر یخوام، همون طور که اشک م یم  یچ دی نگاه متعجب و پر از سوالم فهم

اشه رو ب  ختهیر خ یسطل آب    هی ی بودن. انگار کس یعل یآرتان، نازگل و فرگل بچه ها 
راز بهتون ظلم  نیشد. واقعا با پنهون کردن ا   بسرم، خشکم زد! نازگل، دلم واست کبا

 کردن. 

 گفت:   یبغض آلود یبا صدا نازگل

تونم داداش صداش بزنم، سخته واسم! چه راحت کاخ   یمهرسا. نم شه یهنوز باورم نم –
ت، درسته به هس  میباز خوشحالم که هنوزم تو زندگ یاز طرف  یآرزوهام خراب شد. ول

 میاصال نداشته باشمش و بخوام از زندگ نکهیعنوان برادر اما هست. مهم بودنشه، فکر ا 
 حذفش کنم سخت تر بود واسم.

 برداشت و مقابل نازگل گذاشت.  ینیرا از داخل س یفنجان چا  مهرسا

محسن    ییدا ؟یچقدر قشنگ بود. اما حاال چ  یهمه چ شیدو سه ماه پ نیتا هم –
 طالق گرفت.  تای فوت کرد، فرگل...  ب

 افتاد:  شی ابروها   نیب یفیو گنگ سر تکان داد و اخم ظر جیبار نازگل متعجب شد، گ نیا

 از مهرداد جدا شده!  تایمهرسا؟ ب  یگفت یچ –
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 سر جنباند و متأسف گفت:  دی با تأ مهرسا

فت دوستت ندارم و نداشتم. به خاطر بابام زنت شدم و حاال  آره، جدا شد. به مهرداد گ –
 . مهرداد اول قبول نکرد اما...رمیخوام طالق بگ یم  ستیکه بابا ن

 انداخت:  یکنجکاو نازگل نگاه یکرد و به چشم ها  یمکث

 طالق. مهردادم طالقش داد.    ایمرگ   ای کرده بود. گفته بود  یخودکش تایب –

 تکان داد و گفت:  نیورانه سرش را به طرفکرد، نابا ینگاه م ری متح

مهرداد چقدر عاشقش بود. حاال حال    یکردم. طفل ی... اصال فکرش رو نمشهیباورم نم –
 اس!  ختهیبهم ر یلیداداشت چطوره؟ حتما خ

 جواب داد:   نی و غمگ دیکش یآه

کارش تمرکز نداشت. از شرکت   ی بود و اعصابش داغون، رو  ری که فکرش درگ  نقدریآره... ا –
  دیعوض کنه. برگرده با  ییحال وهوا   اریدوستش سام شیاخراج شد. فعال رفته مشهد پ

 .نجایا  ادیم  گهیساعت د   هیدنبال کار باشه. حاال تا 

 مهرداد؟  ؟یک–

 ...تاینه، ب –

 گفت:  یمانند غیبلند و ج یچشم درشت کرد و متعجب با صدا نازگل

 چه کار؟  ادیم نجا یمگه طالق نگرفته؟! ا  تا؟ی ! ب؟یچ –

 با تبسم گفت: مهرسا

 که هست هنوز.  مونی از مهرداد جدا شده، دختر دا –

 شانه اش زد و رو ترش کرد:  به
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 ادیب ی ذارینشونده بعد تو م اهیتو! داداشتو به خاک س یبرو بابا دختر، چه ساده ا  –
 اون؟  ادیم  ییخونت؟ نوبره واال... اصال با چه رو 

 انداخت و گفت:  نی را پا نگاهش

با اکراه جوابشو دادم.   یلیو خ ومد ی منم اول که زنگ زد اصال خوشم ن  یراستشو بخوا  –
تو   قمی. دوست و رفرهیگ یگفت تنهام، دلم م یدلم سوخت. م دمیاما بعد که حرفاشو شن

 . یکه حاال باهام قهر یبود

 و ادامه داد:   دینوش یاز چا  یکم

گفت فکر کن تو مجبور   یکنم. م یگفت بهم حق بده، خب نتونستم بدون عشق زندگ –
منم    دیگذاشتم گفتم شا تایب  یخودمو جا  ی. خب منم وقتیبا شهاب ازدواج کن یشد یم

همسر   تای واسه ب  دیشا هیمن برادر خوب  یکردم. مهرداد برا  یکارو م نی اون بودم هم  یجا
  هیخربزه و عسل بوده که سر  تیحکا   یول بودنهر دو خوب  دمی شا  ای نبوده.  یخوب

 .ادینخواستم قضاوتش کنم. اجازه دادم ب دونمیسفره سازگار نبودن! نم

 هوا تکان داد و گفت: یدستش را تو  نازگل

گفتم حقته،  یم ییاز تنها  زدی ضجه م شمیدختر! من بودم پ یدل رحم یجور نی تو ا –
 کردم.  یزم از داداشم دفاع مبا

 اش انداخت:  یبه ساعت مچ یو نگاه  دیاش را نوش  ییچا

مهرداد واسه   فی خورم. ح یتو دارم حرص م  ی! من به جا شی . اومدهی پاشم برم تا ن –
  یم وفتهی . برم چشمم بهش نقیهر چه ال قیخال ،یدسته گل ،یماه  نی... پسر به ا تایب

 کنم.   یزنم شت پتش م

 و گفت:   دیخند زی ر مهرسا

 که. ی! بمون خب تازه اومد ؟یبر  یخوا  یاز دست تو نازگل، واقعا م –

 گفت:  دادیم   امیبه آرتان پ یکه با گوش ینیح  نازگل
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 اس!  شهیکنه باز خون من تو ش  تی فرشته باباشو اذ  شه،یم  ری نه برم د –

 و دلسوزانه گفت: دیخنده اش خشک مهرسا

 ه؟ کن  یم  تتیاذ یلیفدات بشم، خ یاله –

 زد:  یتلخند

 بچه؟  ی بابا ای بچه  کدومش؟ –

 هردو   –

 فرستاد و گفت:  رونی ب نیرا سنگ نفسش

. شهنامم رو اعصابش نرم  دهیبهم آرامش م دهیفرگل رو م  یبه بچه که عادت کردم، بو  –
دنبالم و   ادیباهام. فقط مشکل رفت و آمد داشتم که آرتان حلش کرده م ستیبد ن

هم گرفت که باهاش در تماس باشم.  یتونه اعتراض کنه. تازه واسم گوش یشهنامم نم
 ! شمارتو بده. یگفتم گوش  یراست

 بلند شد، نازگل گفت:  فونیکرد و همان لحظه زنگ آ رهیمهرسا را ذخ  ی  شماره

 .  ادیباشه! اه... کاش زودتر آرتان بن  تایخداکنه ب یوا  –

 رفت و خنده کنان گفت: فون یسمت آ مهرسا

 داخل.  ادی. آرتان جونته، بذار بگم بستین تاینه ب –

 گفت:  شدیکه بلند م یرا برداشت و در حال ش یعصا  نازگل

  ادتی خوام زودتر برم. فقط   یخواد شهنام دعوام کنه نه؟ دختر م یانگار واقعا دلت م  –
 دارم.  یخوام شهنام بدونه گوش ی. نمیند یباشه شمارمو به کس 

 .  یراحت. برو خدا به همرات. خوشحال شدم اومد  التیباشه، خ –
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کردند و رفتند.   ی . خداحافظندیبش  نیدر بدرقه اش کرد و کمک کرد تا داخل ماش یجلو  تا
  یرا برداشت و به آشپزخانه رفت. طول یخال یمهرسا برگشت داخل خانه و فنجان ها 

 کامال آراسته و مرتب. مهرسا را بغل گرفت:  یبا ظاهر شهیآمد. مثل هم تایکه ب دینکش

خوشحالم که تو اونقدر درک و فهمت   یلیچقدر دلتنگت بودم. خ  یدونینم زم،ی عز –
 . یکن ینم یبا هم قاط باالست و مسائل رو 

 جواب داد: ییخوشرو با

 .یاگه قضاوتت کردم. خوش اومد  دیقربونت... ببخش –

و   دیپا انداخت. نگاهش دور تا دور خانه چرخ یمبل تک نفره و پا رو   ینشست رو  تایب
 : دیپرس

 اد؟ یفرزام نم –

 کرد جواب داد:  یهمان طور که قهوه ساز را روشن م مهرسا

 تا اومدنش نمونده. یزی. چادی چرا م –

 *** 

خانه   یورود   یرا پارک کرد؛ جلو  نی شد. ماش اطی در را باز کرد و وارد ح موتیبا ر فرزام
 .دیناآشنا د  یجفت کفش زنانه  کی

 در را باز کرد که مهرسا به استقبالش آمد.  ان ی گو االی

 .نجاستیجان ا  تای. بیخسته نباش یخوش اومد زم،یسالم عز  –

 متعجب گفت:   فرزام

 ! تایب –
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قطع رابطه و رفت و آمدها    یبرا یخوب یو مهرداد بهانه   تایب ییکرد با جدا  یم تصور
دست و   داریها، تماس ها و ناز  هنگام د  امکی خوب توانسته بود با پ یلیخ تایدارد. ب

 دل فرزام را بلرزاند. 

داشت و گاه از   دنشیبه چ ی دی شد لی بود که گاه م یممنوعه ا   ی وهیمثل م شی برا تایب
 کرد.  یم   یترس رانده شدن از بهشت از او دور

را آماده   زیو ظرافت م قهیبود، مهرسا با سل دهیچ یخانه پ یگوشت در فضا نیته چ یبو
  دهیچ ز یم  یو ماست تزئين شده با نعنا، همه را رو  یراز یساالد ش  یها   الهیکرد. پ یم

 بود.

به   ینشسته بودند. فرزام نگاه ونی زیابل تلو کاناپه مق  یبا فاصله از هم رو  تایو ب  فرزام
 گفت:  تای. آهسته رو به بدیپشت سرش انداخت و مهرسا را مشغول کار د

 ؟ ی شد که اومد ی. چنجایا  یا یمهرسا اجازه بده ب  گهیکردم بعد از طالقت د یفکر نم –

 : دیباال پر شیابرو  یتا   کیلبش نشست و  یگوشه  رکانهیز  یلبخند

 . دلم واسش تنگ شده بود.  قمیاز مهرداد طالق گرفتم، با مهرسا که هنوز رف –

 مهرسا هردو از جا بلند شدند و سمت آشپزخانه رفتند.  یصدا با

 رو به مهرسا گفت:  تایاز غذا، ب بعد

 برم. دیبا  گهیآژانس؟ د یلطفا زنگ بزن  شهیم  زمی عز –

 ؟ ی اورد ین  نیحاال... بعدم مگه ماش  ی! بودیبر یخوا  یچقدر زود م –

 که بر لب داشت گفت:  یلبخند  با

 گلم. رگاههیتعم  نمیمامان تنهاست. ماش گهینه د –

 رسونت.  ی. اما آژانس چرا؟ فرزام میهرطور راحت ز،یکنم عز ینم یاصرار –
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 آقا فرزام خسته اس.  شمیمزاحم نم  گهینه د –

 بار فرزام مداخله کرد:  نیا

 . رسونمیبرم شما رو هم م دیکار دارم با رونیخودمم ب ؟ ی چه مزاحمت –

 بعد هر دو از خانه رفتند.  ی تشکر کرد و لحظه ا تایب

 بود.  دهیچیپ ن یماش  یدر فضا  تایعطر سرد ب  یو بو  می مال   کی موز   یصدا 

داد و با پوزخند  هیفرزام تک یشد به سمت فرزام، دستش را به صندل لی ما   یکم تایب
 گفت:

  یگفت  یم شهیخوره... هم  ی داره بهم بر م گهید  ؟یکن یم  یازم دور  نقدریفرزام چرا ا  –
   ه؟یدردت چ گهی. دستی هم در کار ن یمهرداد  گهیمهرداد هست. خب؛ حاال که د 

اراده   یکه پا  دیهراس  یم تایب  یاز نگاه کردن به چشم ها   یبه رو به رو بود و حت نگاهش
چون فرشته   تای اش را سست نکند. ماه ها بود وجدان و احساسش در جدال بودند و ب

 کرد. لب گشود:  یصفت او را وسوسه م  طانیش یا

 مهرسا که هست!   ست،یمهرداد ن –

 با تأسف سر تکان داد:  تایب

کم  ی زی تو که واسش چ  ؟ی کن یم یواسه مهرسا فداکار  یدار یاد ی ز  یکن یفکر نم –
قدر که تو رو   نی . اون همیباهاش ازدواج کرد یکه عاشقش نبود  نی با وجود ا  ،ینذاشت

  یاز تمام خواسته ها و آرزوهات بگذر دینبا  گهیخوشحال باشه. تو که د دی کنارش داره با
 به خاطرش.

صورت فرزام را    شیتر کرد. هرم نفس ها  کی خودش را نزد تایب دند،یخانه رس یجلو
 انداخت.  یو قلبش را به تپش م دادیقلقلک م

 و با عشق.  شهیهم میکنار. مال هم یغرورتو بذار  هیفرزام... من دوستت دارم، فقط کاف –
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  یگوشه  یو وسوسه بود. لبخند کج طنتیپر از ش تای را آهسته چرخاند، نگاه ب سرش
و نافذش فرزام را در   یمشک ی رنگش نشسته بود و چشمها یگوشتالود و کالباس یلبها 

را   تایجز ب  شی. چشمهادیشن  یوجدانش را نم یادها ی فر یصدا   گریخود غرق کرده بود. د
  شیکه در صدا  یفیکرد. با لرزش خف یفکر نم گری د  زیچ چیکس و ه  چیو به ه دید ینم

 گفت:  زدی موج م

 ست؟ ی مامانت خونه ن –

 : دیبلند خند تایب

 راحت...  التینه، خ –

 شدند.  ادهی و هردو پ دیلغز نی ماش  ی ره ی دستگ یفرزام رو  دست

 

 *** 

. ساعت  دی اش کش قهیبه  ی شانه مرتب کرد و دست یرنگش را رو ی کت سرمه ا شهنام
رفت. نازگل بچه را در آغوش گرفته بود و   رونیاش را بست و ادکلن زد. از اتاق ب  یمچ
خواست حداقل بپرسد   یود، دلش مخواست همراهش بر  یمبل نشسته، دلش م  یرو
 . شتکدام را ندا چیه یاجازه    یگردد! ول یبرم یک

 جمله گفت:  کی فقط   دیدر که رس پشت

 !یزنینم  یسفارش نکنما. به مامان حرف  گهید –

بود.کسمت اتاق رفت و   دهی! به فرشته نگاه کرد، آرام و معصومانه خواب نی. فقط همرفت
کمد پنهان کرده بود برداشت.   یرا که تو  لشیموبا  یتخت خواباندش. گوش  یآهسته رو

 آرتان را باز کرد. امکی داشت هم از آرتان و هم مهرسا. ابتدا پ امکیپ

 رو به راهه؟  یهمه چ ؟ی سالم خوب –
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 لبش آمد و پاسخ داد: یرو  لبخند

 ؟   یاهه، تو خوبهم رو به ر  یسالم آره خوبم. همه چ –

 مهرسا را باز کرد:  امکیپ بعد

 جون؟ مامان شهنام برگشت؟   یناز  یسالم خوب –

 . نجایا  انی گرده، شهنام رفت فرودگاه دنبالشون م یسالم خوبم. امروز برم –

کارها تمام    د یکار داشت. تا آمدن شهنام و خانواده اش با یلینماند، خ شانیجوابها منتظر
که از صبح بار گذاشته بود   ی به خورش قرمه سبز یت. نگاه. سمت اجاق گاز رفشدیم

کتلت   ی   هیرفت و ما خچالیانداخت. خوش رنگ و رو شده بود و جا افتاده. سراغ  
  قهی ها را با سل وهیگوشت آماده را برداشت و شروع به سرخ کردن کتلت کرد. بعد از آن م

  خچالیآورد و داخل  رونیآماده شده را از قالب ب ی . ژله دیچ وهیو مرتب داخل ظرف م
 گذاشت.

ظهر بود. به اتاقش برگشت و لباس عوض کرد.    کی  کی به ساعت انداخت، نزد  ینگاه
 . یو شال مشک  یمشک  کیتون

استقبال. مامان آذر را   یرفت برا  رونی فورا از اتاق ب د،یباز شدن در به گوشش رس یصدا 
از   شهیمهربان و دلسوز که فرگل هم یزن د،یددر  یدر ورود  نی پوش و غمگ اهیس

 بغض و اشک گفت: انیاو را در آغوش گرفت. آذر م  دنشیگفته بود، با د شیشفقتش برا 

خونه بخت تا   یاومد   اهی که با رخت س رمیبم یاله ،ید یکه داغ خواهرتو د  رم ی بم یاله –
 . یکن یواسه خواهرزادت مادر

  یعجول ، یفکر ی. تقاص لجاجت، بدمیخدانکنه آذرجون، من دارم تقاص کار خودمو م –
 ... 

 اتفاق بوده. هی  نی. خودتو سرزنش نکن. ا ینداشت یرینه دخترم، تو تقص –
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افتاد که بغض آلود  انی به شراره و شا سشیآمد، تازه نگاه خ رونی آغوش آذر ب از 
قبل نبود.  یشده بود. صورتش به شاداب دهیکردند. شراره الغر و رنگ پر ینگاهشان م

شده در فضا سمت اتاق فرشته رفت. او را در آغوش   جادیکمرنگ کردن غم ا  یشهنام برا 
 آمد؛ متبسم گفت: رونی و از اتاق ب دیکش

 . باباستی فرشته   د؟ینیگلتون رو بب ینوه   نیخوا  ینم –

. آذر خانوم بعد از رفت یقربان صدقه م یهمه جمع نوزاد شد و هر کس به نحو  حواسها
آذر   گر یو بغل گرفتن فرشته، آرام او را به آغوش شراره داد. نازگل سمت د  دنیبوس یکم

 گچ گرفته اش انداخت و گفت:  ی به مچ پا  ینشسته بود. نگاه

 کنه؟   یشهنام اصال کمکت م ؟ی راحت به کارات برس یتون یگچ گرفته م یپا  نیبا ا  –

داند پسرش چطور   یزن چه م نیلب نازگل نشست. در دل گفت ا  ی گوشه  یکج لبخند
  یخط و نشان م شیکند! چطور برا  یم یاز دست دادن همسرش را سرش خال یدق دل

فرگل را جمع   یداند تمام عکس ها  ی. چه مشتریو آزار ب  تی کند به اذ یم  دیکشد و تهد
هم   ختنیاشک ر  ید. اجازه  فرگل راندار  اتاقورود به  ی . اجازه ندیگذارد بب  یکرده و نم

 جواب داد:  ییکذا  یندارد. چه برسد به کمک کردن! با لبخند 

بهتر   میکن  یبه چهلم فرگل نمونده. قبل از چهلم گچ رو باز م یزیکنه. چ یآره، کمکم م –
 .شمیم

 محبت لبخند زد و گفت:  با

  یلیکنه. دلت خ یکارو نم  نیا ی هر دختر ،یکرد  یبزرگ  یفداکار یلیخدا روشکر... تو خ –
  یهم جبران شهی عوض م تونیهم روح د،ی سفر بر هیبوده. انشاهلل بعد از مراسم   ییایدر

 .یسر خونه و زندگ ی اومد فاتیکه حقت بوده و بدون تشر یبشه به مجلس عروس

 از سر اجبار گفت:   یهم با لبخند  باز 

 چشم، حتمأ... –



 در حصار گذشته 

191 
 

 *** 

داشت. نوزاد   یشتریب یا باز کرده و احساس راحتر  شیچهلم فرگل بود، نازگل گچ پا  روز 
قبرستان    یدر فضا  ونیمداح و ناله و ش یرا در آغوش گرفته و کنار قبر نشسته بود. صدا 

محابا   ی دخترک ب ی بزرگ و کوچک. اشکها یگلها هیبود. اطراف قبر پر بود از پا  دهیچیپ
،کنار گوشش نجوا   دیچیآرتان در مشامش پ یشد. عطر آشنا دهیکش ش یبازو  خت،یر یم

 کرد: 

 نکن. تی اذ  نقدریجون، پاشو گلم. بسه... خودتو ا  یپاشو آبج –

خانوم جلو آمد   نایاز جا بلند شد، شراره سمتش آمد و نوزاد را در آغوش گرفت. م  آهسته
 کرد گفت:  یرا از گونه پاک م  شی که اشکها ینیو ح

 یلیخ ی ومد یچهل روز ن نی ما. ا   یخونه   میبر  ایب کنه یدخترم اگه شهنام موافقت م –
 . میدلتنگت شد

سرخ و   ش یداشت و چشمها  یشانیپ یرو یظیبه شهنام انداخت، اخم غل ینگاه
بود. قدم برداشت و   دهیچیتنومندش در هم پ یو دستها ستادهی برافروخته بود. کنار قبر ا 

 رفت، آهسته گفت:  کترینزد

 ماما... یبرم خونه  شهیم –

را با   شی . جوابش را گرفت. لبهادینگاه تند و غضبناک شهنام حرفش در دهان ماس با
 بود.  دیهم فشرد. نگاه شهنام پر از نفرت و تهد  یحرص رو

مراسم شهنام   انیجلو آمدند. بعد از پا یو خداحافظ  تی تسل  یتک تک برا لی فام یاعضا 
ته بود و فرشته در آغوشش آرام  از حرکتشان گذش  یرفتند. کم نی و نازگل سمت ماش

 گفت:  هیبود. نازگل با گال  ده یخواب

و بهم اجازه   یکن  ریمنو تو خونه اس  یخوا یم یتا ک  ؟یادامه بد  یخوا   یم یشهنام تا ک –
کشم. خسته شدم به خدا.   یمنم قد تو دارم زجر م   یکن یچرا باور نم  ؟ی ند یکار چیه ی

 و آمد داشته باشم. با خانوادم رفت رون،ی خواد برم ب یدلم م
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 نگاهش به جاده ثابت بود و گفت:  شهنام

  یچ گهیگذره! عشق سابقت همش در رفت و آمده، د یبد م یلیاالن بهت خ  نکهینه ا –
 ؟ ی خوا یم

 گفت:   ظیو با غ  دی شد، دندان سا یعصب

بوده تموم شده، پس مراقب حرف زدنت باش.    یاالن فقط برادرمه... هرچ گهیاون د  –
 . یندار نیحق توه

 گره خورد گفت:  ش ی کرد و ابروها زیر  یرا کم شی چشمها

خونه   میرس ی! میکن یم نی! واسه من حق تع یزبون درآورد  یچند وقت کتک نخورد  –
 حاال. 

 گفت:  تیدخترک مشت شد و با عصبان یدستها 

چه کار  یخوا  یمثال م ؟ی ترسون  یمنو از کتک م ؟ ی کن یچرا باهام مثل بچه ها رفتار م –
 ترسم؟  یازت م ی هان؟ فکر کرد یکن

 زد:  ادی فر ی رانندگ نیح شهنام

 خفه شو... خفه شو آشغال. ببند دهنتو. –

شد   داری. طفل بدیدست راستش را باال برد و پشت دستش را محکم به دهان نازگل کوب 
کرد.   یذق ذق م  شی خون را در دهانش حس کرد و لب ها یکرد. شور هیو شروع به گر 

 جمع شد و گفت: شی از اشک در چشمها ی هاله ا

 متنفرم ازت.  ،یمتنفرم ازت وحش  –

 .یمرگ کن یهزاربار آرزو یکنم روز  یم یزوده حاال... کار ،ی مونده متنفر بش –

  نیاز ماش یمعطل  ینازگل ب دندیدر خانه که رس  ی آرام کرد. جلو ریش  ی  شهیرا با ش بچه
فشرد و سمت اتاقش    ی. فرشته را در آغوش مختیر یشد. هنوز آهسته اشک م ادهیپ
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را از سر برداشت و   اهشیتخت خواباندش و به اتاق خودش برگشت. شال س یبرد. رو 
داشت، نفس کم آورده بود. بغض   یرا تند تند باز کرد. حس خفگ شی مانتو   یدکمه ها 

هق   انیشد و م نیمتورمش سنگ  یپلکها د،یتخت دراز کش یرا بسته بود. رو شی راه گلو
شدن در اتاق، چشم باز کرد.   ده یکوب یخوابش برد. با صدا  فشیجان و ضع یب یزدن ها

را   امخوابش برده! شهن ی روز؟ کجا هست و ک ای دانست شب است  یو منگ بود، نم  جیگ
 شد. کتری. قدم برداشت و نزد دیدر چهارچوب در اتاق د  انهیموذ  یبا لبخند 

 آره؟  یهان؟ از من متنفر ی کرد یم  یتو؟ زبون دراز  یگفت یم یخب... چ –

  یم. معصومانه نگاهش شدیم  شتر یقلب دخترک ب یآمد تپش ها  یقدم که جلوتر م  هر
و سخت شده   ن یسنگ شی . نفسها شدیدر خودش جمع م نیتخت مثل جن یکرد و رو 

 بود.

زبون   نیزبونتو موش خورده؟ تو که خوب تو ماش  ؟ی الل شد ؟یگینم  یچیچرا ه ه؟یچ –
 ؟ ی ترس یازم نم  یهان! مگه نگفت  یکردیم یدراز 

  یدخترک را چنگ زد و ناله اش بلند شد. خودش را آماده  یموها  ادشیبا فر  همراه
بار   نی ا  دیلباسش را پاره کرد. تازه فهم  ی قهی کتک خوردن کرده بود اما دست شهنام  

. ملتمسانه  دهیعذاب دادنش نقشه کش یبرا  ی گری شهنام فرق دارد. طور د یشکنجه 
 : کردو خواهش  دی لرز   یم شی نگاهش کرد، لبها 

 تو رو خدا...ولم کن شهنام،  –

بود. جواب هر   ریتأث یب  شیها و التماسها   هیشهنام دهانش بسته شد، گر یلیس با
پرقدرتش نبود و توان دفاع نداشت. ترس و اضطراب   یدستها  فیکتک بود. حر  شی تمنا

و نفرت بود جز   نهیاز خشم و ک زی کرده و شهنام که تمام وجودش لبر  فترشیو درد ضع
  نی رحمانه تر  یو ب  نیالتماس و کتک به بدتر  و اشک   انی . نازگل مدید  ینم یزی انتقام چ

 دخترانه اش جدا شد. یایشکل ممکن از دن

 *** 
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را تمام کرد. عطر   شش یآرا یی رژ آلبالو  دنیبود و با کش ستادهیا  یقد ی نهیآ  یجلو  تایب
نگاه انداخت. نگاهش از    نهیآ مخصوصش را زد و چند قدم عقب رفت. به خودش در

رانش بود   یکه تا باال یشد باال... لباس لمه و قرمز رنگ دهیپاشنه بلندش کش یکفش ها 
 بود.  ختهیآزادانه ر  ی ها  شانه یکه رو  یمجعد و مشک  یو موها

مخصوص    یسفارش داده بود را داخل ظرف ها رون یکه از ب یکباب و سوپ و ساالد  چلو
را روشن کرد و چند شاخه گل رز هم  زیم  یرو یگذاشت. شمع ها زیم  یو رو   ختیر

 گذاشت.

  کی که فرزام نزد یکوچک ی . خانه دیقفل در به گوشش رس یتو  دی کل دنیچرخ یصدا 
نسبت به مهرسا   لی گذراند. اوا یم  تایمحل کارش اجاره کرده بود و هرروز ظهرش را کنار ب

تواند آن طور که   یکه گذشت به خودش حق داد که م یعذاب وجدان داشت اما کم
 کند.  یخواهد زندگ ی دلش م

 لبش نشست و گفت:   یغذا لبخند رو نیرنگ زی و م  تای ب دنی وارد خانه شد و با د فرزاد

 ه؟ ی! خبری. چه خانوم دلبر و خوشگلیقشنگ و رنگ و لعابدار زیم به به... چه مسال  –

 سمتش قدم برداشت و گفت:   یبا لوند  تایب

 بوده؟  نیاز ا  ریغ شهی. مگه همستین یسالم عشقم، نه خبر –

 . ی شهیبار خاص تر از هم ن ی... اما حس کردم ازمی نه عز –

 رو از دست فرزام گرفت و گفت:  فیک

 . وفتهی که غذا از دهن م ایبه سر و صورتت بزن ب یآب ه یحاال، برو    گمیم –

 و گفت:   دیبه صورتش پاش یلبخند   فرزام

 . امی االن م –

 که سمت دهانش برد گفت:  یقاشق ن ی هم نشستند و فرزام با اول یبه رو  رو
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 ؟ یسنگ تموم گذاشت یجور  نی امروز چه خبر بوده ا یصبرانه منتظرم بگ یخب، ب –

 کباب برداشت و مردد گفت:  یبا چنگال تکه ا  تایب

 خواهش دارم تا خبر!  هیاوم خبر که... راستش  –

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو  یتا   کی

 خواهش؟  –

 آره.  –

 جانم، بگو  –

دهانش فرو برد، قاشق و چنگال را داخل بشقاب گذاشت و   یکوچک کباب را تو  ی تکه
 : دیچانه زد و پرس ریرا ز  شیدستها 

 ؟ ی فرزام، تو چقدر منو دوس دار –

 کرد و جواب داد: یتعجب تک خنده ا با

 ...ادیز  یل یخب معلومه، خ –

 ؟ یبه خاطرم چه کار کن یحاضر  یعنیچقدر؟    یعنی ادیز  یلیخ –

 ه؟ یسواال واسه چ نی ا  تای. بیتو بخوا  یکارهر   ،یاز هرکس شتریب یعنی –

 ؟ یکن یخودت معرف یو دائم ی منو زن رسم یحاضر  یعنی یهر کار –

 کرد ، لبخند از لبانش محو شد و گفت:  یخورده بود و فقط نگاه م کهی

اما با مهرسا چه   ییآل و دلخواه من تو  دهی همسر ا یدون یخودت م  تا؟یب یگی م یچ –
 طالقش بدم؟  یبگم بهش؟چه جور یکار کنم ؟چ

 تفاوت گفت:  یباال انداخت و ب شانه
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بشه   یو علن یرسم گمیبا مهرسا ندارم... طالق چرا؟ من فقط م یمن مشکل –
مال مهرسا. من فقط   یبزرگت و سهم و همه چ  یازدواجمون. خانوم اولت و خونه 

و   ینقل  یخونه   نیخسته شدم. هم ایموشک باز   میغا نی خوام، از ا یخودت رو م
 .یشگیو هم یکوتاه اما علن  یدارها ی د نیو هم  کیکوچ

 نگاهش کرد و گفت:  مستاصل

 . سوزهیدلم واسه مهرسا م  تا،یتونم ب  یمن نم –

 تحکم گفت: با

  شتریب یلیخ یباهاش بود  یروز مهرسا بفهمه از سر دلسوز  هیاگه    یکن یفکر نم –
تونه بمونه اگه هم طالق   یرو بهش بگو، بگو اگه بخواد م  قتی ناراحت بشه؟فرزام حق

  یم ی. مگه من و تو چیکم نذاشته باش یزیخواست تمام حق و حقوقش رو بده تا چ
 .میکن یراحت زندگ  هیمثل بق  میخوا یو م میما فقط عاشق  م؟یخوا

 تکان داد و کالفه گفت:   نیرا به طرف سرش

 فکر کنم. دیبا تایدونم ب یدونم، نم ینم –

 *** 

 و خواب آلود غرولند کرد:   جینوزاد شهنام چشم باز کرد، گ ی هیگر   یصدا با

 کنه! یکه آرومش نم هیاه، نازگل کدوم گور  –

آورد. از جا بلند شد و   ادیرا به  شبید یهم بذارد که ماجرا   یدوباره چشم رو خواست
اول سمت اتاق فرشته رفت، در آغوشش گرفت و اخم آلود سمت اتاق نازگل قدم  

 بلند  گفت:  ی برداشت و با صدا 

 ؟ یآرومش کن یا یب یخوا  ینم ؟ ی کر ؟یشنو  ینم –
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  شی نازگل صدا در گلو دنیبزند که با د ادیاتاق را به شدت باز کرد و خواست دوباره فر  در
تنش کبود شده و   یکتک ها رو  یتختش افتاده بود. جا  یحال رو  یب  خفه شد. دخترک

. آهسته قدم برداشت و  دی لرز   یم  شیسرخ و ملتهب بود. پلک ها   شی لبها و گونه ها
 از برخورد با پوست داغش به عقب برگشت. تشرا تکان دهد که دس  شی خواست بازو

رفت، وارد آشپزخانه شد.  رونی کرد، عقب گرد کرد و از اتاق ب یم   هیمدام گر   فرشته
را هم زد و بچه   رخشکیرا برداشت و فورا آبجوش و ش شهیسرگردان و دستپاچه بود. ش

مامان آذر را گرفت.    یرا برداشت و شماره   یخورد گوش یم ریکه بچه ش ینیرا آرام کرد. ح
 به محض وصل شدن گفت: 

 نجا؟ یا  یای ن فورا باال شهیالو، مامان... م –

– .... 

 ؟ ی ایاالن زود ب شهی نه، نه... بچه خوبه! نازگل تب داره. م –

– ... 

 ... منتظرما. دمیم  حیتوض –

خورد و   یم  ری . فرشته آرام آرام شدیبه ذهنش نرس ن یجز ا یراه چیرا قطع کرد، ه یگوش
تخت   یرو که تمام شد آهسته  ریقرار بود که زودتر سراغ دخترک برود. ش یشهنام ب

  یاز داخل کمد لباس برداشت و تن برهنه  مهیگذاشت و فورا به اتاق برگشت. سراس
 نازگل را پوشاند. 

  عایبلند شد. مالفه را سر فونیزنگ آ یرا هم بردارد که صدا  یخون یبرد تا مالفه   دست
مدام    فونیانداخت. آ  یی. به سرعت سمت آشپزخانه رفت، مالفه را داخل لباسشودیکش

 مضطرب مادرش دکمه را زد.  ریتصو   دنیخورد. با د یزنگ م

  یکه پا تو  نی داد. آذرخانوم هم رونی زد و نفسش را ب شیموها  نیب ی شده بود، چنگ هل
 خانه گذاشت گفت: 
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 آخه؟  یا دکتر نبرد وقت صبح؟ نازگل کجاست؟ چر  نیشده شهنام ا  یچ –

  یکند، آذر در اتاق شهنام را باز کرد. تخت خال دای شهنام فرصت حرف زدن پ نکهیاز ا  قبل
 بود... برگشت و گفت: 

 پس کجاست؟  –

 کوتاه کرد و گفت:  یمکث

 ...یتو اتاق روبرو  –

  یمادرش پر از سوأل بود اما فرصت کنکاش نداشت. به اتاق مقابل رفت، دست رو   نگاه
شهنام بود که کبود   یانگشتها  یجا  شیگونه ها  یسرخ  ریاغ عروسش گذاشت. ز د یگونه 

 شد. دهی تر کش نی لبش زخم. نگاهش پا ی رنگ بود و گوشه  

  ییزخم و جا  ییخون، جا  ییدامن را باال زد. جا یلرزانش سمت دامن رفت و کم   دست
که افتاده! آهسته   یکبود. قلبش به تپش افتاد، تمام بدنش به لرزه افتاد از تصور اتفاق

  ستادهی نگران و شرمنده در چهارچوب در ا یپشت سرش را نگاه کرد، شهنام با چهره ا
 و ناباورانه لب زد:  ادتکان د نیبود. سرش را به طرف

 تو؟  یچه کار کرد  –

تار و لرزان شد. تند تند پلک زد و با   شی ااشک چشمه یشهنام پشت پرده   ی  چهره
آورد. بعد از چند  رونیب فیرا از ک  لشیگونه اش را پاک کرد. موبا  یپشت دست اشکها 

 مرتعش آذر بلند شد و گفت: یلحظه صدا 

 .ستی دارم، حال عروسم خوب ن از ی به کمکت ن ی . مهرزمیجون، سالم عز  یالو مهر –

– ... 

 .نجایا  ایو خدا زودتر ب. تو ردمیم حی حاال واست توض –

– .... 
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 . یفهم یخودت م زم،یعز شهیآره، آره ، نم –

– .... 

 فرستم. فقط زود.  یمنتظرم ، آدرس رو واست م –

– ... 

 باشه. خداحافظ.  –

 :دیو پرس   ستادیبرود که شهنام مقابلش ا  رونیاز اتاق ب  خواست

 مامان؟  هیک  یمهر –

  یصورتش نشست  و سرش را به طرف شانه   یبود که رو  یمحکم یلیس  جوابش
صورتش    گری دوم هم سمت د یلیبود که س امده یراستش خم کرد. هنوز به خودش ن

اش   نهیس ی . قفسه دیغلت یگونه م ی رو شیو اشکها  دیلرز  یآذر از خشم م ی خورد. صدا
 رفت و گفت:  یم نی به شدت باال و پا

مثل   یکشم از خودم، که پسر یلت مبودم،خجا   دهیخجالت نکش نقدریتو تمام عمرم ا –
 یوحش  وونی ح هیمثل    یکردم و بزرگت کردم. چطور تونست تیآوردم، ترب  ایتو به دن

 مرد؟   یتو؟ اسمتو گذاشت  یطفل معصوم؟ باهاش چکار کرد ن یبه جون ا  یوفتیب

 چانه اش برد و وادارش کرد نگاهش کند: ر یسرافکنده بود که آذر با خشم دست ز  شهنام

رسوندن   ب یپهن و تنومندت جواز واسه زور گفتن و آس یقد بلند و شونه ها یفکر کرد  –
  فاتیتشر یو بدون ذره ا  اهی با رخت س نکهیبود؟ ا  یتر از خودته؟ گناهش چ فیبه ضع

ونه و  تو و شد کلفت خ   یزن پا گذاشت تو خونه  وهی ب کی آداب و رسوم بدتر از  ای
 . یدختر کرد رو در حقش کرد هیبه   شهیکه م یظلم ن یپرستار بچه؟ بدتر 

 را با سر انگشتان پاک کرد و با انزجار گفت: شیها   اشک
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  یوقت نم چیه  یو ظالم حی وق  نقدریدونستم تو ا  یشهنام، من اگه م رتتیتف به غ –
منه   نی با نازگل حرفاتونو زد یگفت یتو بذاره. وقت  یدختر پاشو تو خونه  نیذاشتم ا

 احمق باور کردم. 

 را آزاد کرد و با بغض گفت:  شیخفه شده در گلو  یلب باز کرد و صدا  یسخت به

 مادر کرد. چطور ببخشمش؟   یفرگلم رو ازم گرفت، دخترمو ب –

 زد: بیبلند نه یبا صدا  مادرش 

خودش خودشو به   داره. فرگل  یقلب  یماریفرگل ب ی دونست یشهنام؟! تو که م یگی م یچ –
  زیچ چی و ه  چکسیفقط به بچه فکر کرد نه به ه ،یبا خودسر ،یفکر یکشتن داد. با ب

سقط    دیاول گفته با  ی باردار بشه اما گوش نکرده، ماه ها دی. دکتر بهش گفته نباگهید
رفتم با دکترش حرف زدم گفت   یبازم از همه پنهون کرده و گوش نکرده. من وقت یکن

به هوش   دیداره و شا ییباال  سکیهم ر  نیکنه، سزار  مانیزا یعیتونه طب یعروست نم
  حی گردم کم کم واست توض ی. خواستم از سفر که برمیاز دست ند   توی . نگفتم تا روحادین

  مرگش شده. و اگه اعثب شی اتفاق افتاد. اون تصادف زنت رو نکشته، باردار نیبدم که ا 
 باال بود. مانیتصادفم نبود بازم احتمال مرگ فرگل موقع زا   نیا

که با  یو پرخاش  یریهمه سختگ نی ا شدیآب دهانش را قورت داد. باورش نم شهنام
نازگل   یگناه نکرده  یهمه عذاب و شکنجه برا  نیجهت بوده. ا  یخود و ب یدخترک کرد ب

 لب زد: شانیبود. عذاب وجدان مثل خوره به جانش افتاد و پر

 ؟ ی زودتر بهم نگفت نارو یمامان... چرا ا  –

 سرش گذاشت و گفت:   یخانوم دستش را رو آذر

  یوقت ،یباهاش بکن یرفتار نی همچ  ید یدونستم تو به خودت جرأت م یمن از کجا م –
نبودم تا بهت   شتیشراره بودم. پ وندی عمل پ ر ی درگ یخبر تصادف و فوت فرگل رو داد 

هم که  چارهی دخترک ب ن ینگفتم. ا نیآرومت کنم. واسه هم یختیبگم، تا اگه بهم ر
 نزدم.  یمنم حرف میخوبه و راض اوضاعگفت   یم  زدمیحرف م یهروقت باهاش تلفن 
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من چه کار   ،یوا   ،یفرو برد و مشت کرد. زمزمه کرد... وا  شی موها یاش را ال به ال پنجه
 کردم؟ 

رفت و در را باز کرد.  فونیسمت آ مهیهردو را از جا پراند. شهنام سراس  فونیزنگ آ یصدا 
خانوم دوست مامان آذر که دکترزنان بود وارد خانه شد. قد کوتاه و   ی بعد مهر یلحظه ا 

 بود.  ختهیر  رونیرنگش ب یشمی   یروسر ری اش از ز  ییطال  یاز موها   یبود و طره ا  یتپل

 آذر وارد اتاق شد و در را بستند. ییکرد و با راهنما کی و عل  سالم

داشت ساکتش کند اما دلش   یبچه بلند شد، شهنام سراغش رفت و سع ی  هیگر یصدا 
بود. بالخره دکتر   شهیتر از هم ری گذشت و بچه انگار بهانه گ یها کند م هیقرار بود. ثان یب

برود و مطب   دیگفت که با   یآذر با لبخند م یها  آمد و در جواب تعارف رونیاز اتاق ب
 گفت :  یبه پسرش نگاه کند با دلخور نکهیبدون ا خانومدارد. با رفتنش آذر  ضیمر 

 . خودتم برو حواست به بچه باشه.اریوان حمام رو آماده کنم، برو بغلش کن ب  رمی م –

 قدم دنبالش رفت و گفت:  چند

 گفت؟  ی. حاال دکتر چارمشی چشم، م –

 انداخت و غرولند کرد:   یچپ نگاه چپ

کردم، از ترس و   تی ... پسر تربیآبروم رفت با شاهکار جنابعال یچ ی گفت ؟ ه یچ –
  نقدریسالم نداره. آرامبخش خورده احتماال که ا یجا  هیتب کرده. بدنشم که  ادیاسترس ز 

 شده.  جیگ

دو دستش بلند کرد و سمت حمام برد. آذر با تشر    یاتاق شد، نازگل را مثل پر کاه رو  وارد 
  یصندل  یفرستاد و در حمام را بست. شهنام دخترش را بغل گرفت و رو رونیپسرش را ب

کرد.   تیبه خانه اش آورد و اذ ریکه نازگل را مثل اس ییبه روزها  دینشست. فکرش پر کش
 گفت:    یکه م دیچیدخترک در گوشش پ یصدا 

 کنه.  یکارارو نم نیعشقش ا  یزا ی آدم با عز یاریعاشقا رو در م یتو فقط ادا  –



 در حصار گذشته 

202 
 

تختش گذاشت و سمت حمام    یافکارش را پاره کرد، فرشته را رو یمادرش رشته   یصدا 
و بلندش    یمشک  یرا پوشانده بود، موها  شی بغل تا زانوها ری از ز  ید یسف یرفت. حوله  

بود. نازگل را در آغوش گرفت و خواست سمت اتاق ببرد   هختیو نمدار اطرافش ر سیخ
 زد: ب یکه باز مادرش نه

 تو اتاق خودت ببر. –

مامان آذر   دیرفت، د  رونیتخت خواباندش. از اتاق که ب  یسمت اتاقش برد و رو  ناچار
. زد یر  یکند و داخل ساک م یفرشته را جمع م یلها یساک نوزاد را برداشته و وسا 

 : دیمتعجب پرس

 ؟ یکنی چرا جمع م نارویا –

  نمیبرمش تا بب ی. فعال میناقص کرد  یرو هم که زد چارهی نازگل ب ؟یبلد  یتو بچه دار –
از بچه ات مراقبت کنه؟ تو   کنهی لطف رو در حقت م نیدختر حالش خوب بشه بازم ا  نیا

بزن به  زنگ شهیاگه روت م ای هواشو داشته باش مراقبت کن تا خوب بشه   ایهم 
 من کشتم بردار ببر.   همدخترت رو  یکی  نیا  ای مادرش بگو ب

 اعتراض گفت: با

 عه مامان!  –

 دوشش انداخت و بچه را بغل گرفت:  یبا حرص ساک بچه را رو مادرش 

 مامان و کوفت... مامان و مرض.  –

بود مقصر مرگ   دهیکه حاال فهم یکرد و رفت. شهنام ماند و نازگل یکنان خداحافظ  غرولند
اتاق را مرتب کرده بود و لباسها    ینبوده! وارد اتاق نازگل شد. مادرش همه جا  نشیزتر یعز

رو به   زی راحت شد همه چ الش یو مالفه ها رو جمع کرده بود. اتاق را که برانداز کرد و خ
به گوشش   لی موبا  ی  برهیو  یبرود که صدا  رونیتا ب دیپا چرخ ی اشنه پ یراه است رو 

گشت. داخل   یکند. دنبال صدا م یکرد و مطمئن شد اشتباه نم زیرا ت شی. گوشها دیرس
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را برداشت. داداش   ل یو موبا   بیاز مانتوها بود. دست برد داخل ج ی کی بیج یکمد تو 
 : فتلبش نشست و گ  یرو یآرتان در حال تماس... پوزخند

 هم در ارتباط بودن.با   ینجوریپس ا  –

 از آرتان داشت... امیصفحه چند پ  یقطع شد و رو تماس

 ؟ ی د یچرا جواب نم یینازگل کجا  –

 نگرانت شدم. یآبج –

 . ریفرصت باهام تماس بگ نیاول –

کرد.   یشد جنجال به پا م   یآمدن آرتان بود به ضرس قاطع اگر متوجه ماجرا م نگران
ها شد و    امکی رمز و قفل نداشت وارد پ یبه ذهنش خطور کرد، خوشبختانه گوش یفکر

 نوشت: 

فرصت   نی اول ره،یدو روز خونه هست و سرکار نم   یکیاحواله   ض یآرتان جون شهنام مر  –
 . رمی گ یباهات تماس م

 ...دیرس امیرا ارسال کرد. چند لحظه بعد پ امیپ

 یفعال زنگ نم گهیاونجا! باشه پس من د  ومدم یداشتم م گهید ،یخوب شد جواب داد –
 کنه. یم  تتی فهمه اذ  یوقت باز اون غول تشن م هی . دمینم اممیزنم پ

 لب گفت:  ری را فشرد و ز  شیحرص لبها  با

 غول تشن خودت مردک.  –

  یها  امیفقط دو مخاطب داشت آرتان و مهرسا. پ ،یگوش ی  هیکرد چک کردن بق شروع
کرد که   ی را رد م امهایبود. تند تند پ یمعمول یو حرفها  یشوخ لشیآرتان را باز کرد. اوا 

 اسم خودش به چشم خورد و متوقف شد.

 مربوط به دو سه روز قبل بود. امیپ
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 ؟ یبا شهنام ادامه بد  یبه زندگ یخوا  ینازگل م –

بزرگ بشه. باز من خالشم دلسوزترم   یدست نامادر ری خوام ز  ینم به خاطر فرشته آره، –
 . بهیتا زن غر

 را خواند:  امهایپ ی  هیلبش نشست، کنجکاوتر بق  یگوشه   یپوزخند

 ؟ یآخه خودت چ یول –

  شهیاما م میندار  یعاشقانه ا  ی  ندهینداره، االن  داغ داره. ناراحته. آ یشهنام ذات بد  –
 کنارش داشت. یدغدغه ا یب یزندگ

 جانم ، بپرس.  –  –؟یشیازت بپرسم، ناراحت نم ی زیچ هینازگل   –

 ن؟ ی با هم رابطه دار –

 لب غرولند کرد.  ریز 

 مردک فضول و پررو   –

 جواب نازگل را خواند. و

 نه اتاقمون جداست. –

 ؟ ینازگل تو دوسش دار –

کنم   یباهاش زندگ بتونم نمی. تو فکر ا ستمی. متنفر نادی دونم، اما ازش بدم نم ینم –
 ،درستش کنم. 

خودش آزرده شد.   یرحم یو ب   یفکر یتخت انداخت، دلش از ب  یرا رو یگوش کالفه
را   یمحبت  یهمه ب نی ا  توانستیپشت سرش را خراب کرده بود. چطور م یتمام پل ها 
 جبران کند.

 *** 



 در حصار گذشته 

205 
 

نمانده بود.   یباق شتریساعت تا آمدن فرزام ب ک ی آمد،  رونی با عجله از حمام ب مهرسا
رها کرد، گلسر   ش یشانه ها یو آزادانه رو  دیاش را سشوار کش  یتونی بلند و ز  یموها 

رنگش را با دامن کوتاه   ینبات یزد. تاپ دکلته   شی موها  ی دارش را رو نیکوچک و نگ
 نهیبه آ ینگاه صورتش نشاند. عطر زده و آراسته   یرو  میمال   یشیستش به تن کرد و آرا

 به خودش گفت:  نهیانداخت. لبخند زد و در آ

 مامان مهرسا.  شمیدارم م شه،یباورم نم –

مورد    یشام انداخت، تمام عصر را مشغول پختن غذا زیبه م یرفت و نگاه رونیاتاق ب از 
جواب  یبود. برگه   دهی چ یاد یشام را با دقت و ذوق ز  زی بود و م ارشی  یعالقه 

  نیکرد. ا  یم   یآمدنش لحظه شمار یپلو پنهان کرد و برا  سی د ریز  ز،یم  ی را رو ششیآزما
فرزام با   یها  یتوجه یها و ب  یبدخلق دیتا شا ودگرفته ب کیخبر خوش را به فال ن

 ازدواج.  لی خبر کمتر شود و باز بشود همان فرزام اوا نیا  دنیشن

  یلش آب کرد. براقند در د اطیداخل ح نشیباز شدن در و وارد شدن ماش یصدا 
 حوصله و اخمو وارد شد، با لبخند گفت:  یاستقبال سمت در رفت. فرزام مثل اکثر شبها ب

 .یخسته نباش ،ییسالم آقا –

ظاهر دخترک آهسته سالم گفت و سمت اتاقش رفت. مهرسا به   راتیتوجه به تغ یب
دم برداشت و  عوض کردن لباسش به اتاق رفت، سمت آشپزخانه ق یفرزام برا  نکهیا  الیخ

 بود.  دهیتخت دراز کش  ی. شمع ها را روشن کرد و بعد به اتاق رفت. فرزام رودیغذا را کش

 شام؟   ی ا یفرزام جونم نم –

 نگاه کردن گفت:  بدون

 ندارم. لینه، خسته ام... م –

 جواب داد: یزبان نی ریش با
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. شام مورد عالقتو درست  شه یاما بدون شام که نم  یدونم خسته ا یقربونت برم م –
 بخور بعد... ای کردم ب

 گفت:   یو با تند  دیحرفش پر انیم

 ؟ یچ یعنیندارم  لی خسته ام م  یفهم یمهرسا م –

 آخه...  –

 زد و با تشر گفت:  ادیبار فر  نیا

 ؟ یند ری گ شهیمهرسا م –

بزرگ راه نفسش را   یخفه شد. تمام ذوقش کور شد و بغض مثل توده ا شی در گلو صدا
  دهیکه چ ی زیماند به م  رهیرفت و وارد آشپزخانه شد. نگاهش خ رونیبسته بود. از اتاق ب
بود. بعد از ساعت ها انتظار حاال غذا سرد و   دهیشب د یکه برا  یبود و آن همه تدارک 

  شیآزما  یپلو را که برداشت چشمش به برگه    سی. دشدیجمع م  دیدست نخورده با
 شد. لب زد:  ریافتاد و اشکش سراز 

 .دمی ببخش کوچولو، بابا امشب خسته اس ، فردا صبح خبر اومدنت رو بهش م –

. وارد اتاق شد و فرزام  ختیر ی صدا اشک م یرا جمع کرد و ب زیبه افکارش زد، م یتلخند
اش نگاه کرد. اعتماد به   دهیو کش   فیندام ظر . به استادیا  یقد  ی نهی آ ی خواب بود، جلو

 فرزام ندارد.  یبرا  یت ی جذاب چیه گریکرد د ینفسش فروکش کرده بود و حس م

 کنم.  شی قشنگ آرا ستمیبلد ن دیشا  ای الغرم،  یلیخ –

  یعوض کرد. آهسته رو یراحت  یفرو افتاد و تاپ دامنش را با لباس خواب شی ها شانه
فرزام رفت و باز  یشانه  یک ی، دست لرزانش تا نزد  د یو کنار فرزام دراز کش دیتخت خز 

 دستش مشت شد و منصرف شد. 

تواند خبر پدر شدنش را   یو م ستیخسته ن گری داد که صبح فرزام د یخودش دلدار به
 . دیهم گذاشت و خواب یچشم رو   دی ام  نیبدهد. به ا
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از   یزی فرزام چ یها  ی. بدخلقدیچ  صبحانه را  زیشد و م داریب شهی زودتر از هم صبح
بود.  نهیک یدخترک مثل دل دختربچه ها صاف و ب ییدایعشقش نکاسته بود، دل ش

گرفته شد و   دهیناد اقشیانگار نه انگار که شب گذشته چطور آن همه شور و اشت
ز صبحانه سنگ تمام گذاشت. نان گرم،  ی م دنیچ  یماند. باز هم برا   جهینت یزحماتش ب

 خوشرنگ و عطر... یو مربا  رتازهیش

  ستادهی به تن داشت و سمت آشپزخانه آمد. همان طور ا  یکت و شلوار قهوه ا  فرزام
 . مهرسا گفت:دیبرداشت و الجرعه سر کش  یری ش وانیل

 نشده.  ری صبحونه بخور. شرکت که د  نی؟بشین یش یخب چرا نم –

 . شهیم  ریکار دارم د   ییخورم، جا  ینم –

 گفت:  معترضانه

باهات حرف دارم.   شبی ! بعدم من از دشهی که نم ینجوری. ا یشام نخورد شبمید –
 .یبر یخوا یاالنم م  ید یخواب شبید

 را برداشت و گفت:  فش یمهرسا، ک یتوجه به اعتراض ها  یب

 شده.  رمی . االن دمی زن یبعدأ حرف م –

 را باالتر برد و گفت:  شیصدا   یشد، کم یعصبان

  میحرف زد  میکه با هم نشست  یبار نیاز آخر یدون یم ؟ یوقت دار ی ک ؟یبعدا مثال ک –
 بهم؟  یتوجه شد  یقدر ب نیفرزام؟ چرا ا  ینیب یگذره؟ اصال منو م  یچقدر م

 زد: بینه

وقت   گمیسرکار؟ م   یمنو با اعصاب داغون نفرست  شهیاول صبح. م یزن ی اه... چقدر غر م –
 ته؟ ی م حالندار
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اش، دستش را    ییتنها ش،ی و باز مهرسا ماند و دل شکسته اش. او ماند و بغض گلو رفت
 آهسته گفت:  دیگونه اش غلت یرو  یزد و قطره اشک ی. تلخنددیشکمش کش یرو

 . شهیدرست م ه،یجور نی. االن ایمهربونه، من عاشقشم غصه نخور  یلیبابا خ –

 *** 

بدنش جمع شد. آهسته چشم   یتخت جا به جا شد، صورتش از درد و کوفتگ یرو  نازگل
مقابلش    واریبه اطراف انداخت. د یکرد. نگاه یم   ینیسنگ  شیبود و پلکها ج یباز کرد. گ

افتاد... صبح زود  یروز بعد از عروس نیاول ادیشهنام و فرگل نصب بود،  یعکس عروس
  رتریخانوم گفت د نایچقدر م د،یسبد چشده و مخلفات صبحانه را داخل  نیتزئ یکاچ

 برود اما گوشش بدهکار نبود.  

بود. بعد از  ختهیشهنام خواب آلود و بهم ر دیرس  یفرگل آمده بود. وقت یزود خانه   صبح
 سمت حمام رفت.  یاحوالپرس

خسته   یحساب  افتیق ،یرو پشت سر گذاشت یبه به ، عروس خانوم، معلومه شب سخت –
 اس.  

گل انداخته بود. چقدر   شیو لپها دهیچانه اش باال کش ری و فرگل پتو را تا ز   دیخند زی ر زیر
در مورد شب   شی و با سوالها دی کرد و سربه سر خواهرش گذاشت. چقدر خند طنتیش

 کرد.  یقبل فرگل را خجالت زده و رنگ به رنگش م

بشه خودم  من   یانشاهلل عروس م،یبوده خبر نداشت یخانوم ما چه خجالت یاوه آبج –
 کنم.  یم فی واست تعر  ویهمه چ

شهنام در  دنی جمع شد. در اتاق باز شد و با د شیاز اشک در چشم ها  ی ا  هاله
  رهیشهنام خ ی. مضطرب به چشمها دیمشت شد و عقب تر خز  شیچهارچوب در دستها 

 بود و گفت: 

 نجا؟ یا  یچ... چرا... چرا منو آورد –
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  شی تخت بلند شود. شهنام از شانه ها ی رو شد تا از  زیخ میجلو آمد. دخترک ن یقدم 
 هراسان گفت:  د،یعقب کش ادشیگرفت و خواست مانع بلند شدنش شود که با فر 

 بهم دست نزن. برو عقب، برو... –

 باال برد و گفت:  میتسل یرا به نشانه  شیدستها 

 ؟ ی بر یخوا  یباهات ندارم. فقط بمون، کجا م  یکار –

 م؟ یواسه من قدغن نبود؟ چرا آورد نجایخوام برم اتاق خودم، ولم کن برو. مگه ا یم –

 .نجای بود، آوردمت ا  فیو مالفه کث  یروتخت –

 اون باشم. شی خوام پ یاتاق فرشته، م  رمی خب م –

 گفت:  متی کج کرد و با مال سر

 اومد با خودش برد.   ستیحالت خوب ن  دیمامان د  ست،ی فرشته ن –

را   شی و پتو را داخل مشتش فشرد. اشک گونه ها  دیبه خود لرز  شد، شتریب ترسش
 کرد و ملتمسانه گفت: سیخ

  گه،خستهی. بسه د ید یعذابم م  نقدریاز جونم؟ چرا ا   یخوا  یم  یچ ؟یکن  یم  تمیچرا اذ  –
  یظلم نی فرگل ناراحتم، منم داغدارشم. بدتر یتو برا   یمنم اندازه  یفهم  یشدم. چرا نم

 ؟ ی ستی هنوزم دست بردار ن یرو در حقم کرد  یتونست یکه م

همه ترس و   ن ینازگل فشرده شد. باعث ا یاشکها دنیبار قلب شهنام از د نی اول یبرا 
بود و   یاضطراب دخترک بود و مثل بختک به جانش افتاده بود. از خودش شاک 

 داد. با تحکم گفت:  ینم ییو دلجو   یعذرخواه  یاجازه مشت شد، غرورش   شیدستها 

 ؟ ی دی. از جات تکون نخور، فهمارمیباهات ندارم، بمون تا واست غذا ب یبهت گفتم کار –

خواست باز  یگفت، دلش نم یلب باشه ا  ریبرد و ز  نی آهسته سرش را باال و پا نازگل
 دست شهنام بدهد.  یبهانه ا
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از جگر و گوشت کباب شده   یکوچک وارد اتاق شد. ظرف ینیس کی لحظه بعد با   چند
 تخت مقابل نازگل گذاشت و گفت:  یرا رو   ینیداخلش بود. س

 .یخور یهمشو م –

و دخترک با    دیجگر فرو برد، چند قطره خون چک یچنگال را برداشت و داخل تکه ا  نازگل
 انزجار صورتش را جمع کرد. گفت: 

 خوام.  یکه نپخته! نم انی... ا ییا –

 را به عقب هل داد و شهنام مصرانه ظرف را دوباره مقابلش گذاشت و گفت:  ظرف

 گفتم بخور، همشو بخور، واست الزمه. –

بار شهنام   نی کرد و قصد خوردن نداشت. ا یلجوجانه نگاه م  دهی ورچ  یبا لبها  نازگل
 دهانش گرفت. یچنگال را برداشت و جلو

 هنوز که داغه بخورش... نمک زدم خوشمزس.  –

و با    دیجو یجگر را در دهان گذاشت، آرام کم یتکه   نیاجبار دهانش را باز کرد و اول به
رفته رفته تندتر شد و چنگال را از شهنام   دنشی جو  دیچیکه در دهانش پ یطعم خوش

 گرفت. 

 خورم.    یم  شویخودم بق –

 رفت. رون یشهنام نشست. بلند شد و از اتاق ب  ی لبها یرو  تی از سر رضا یمحو  لبخند

 *** 

نگاهش کرد. تمام   یزد و کم ه یتک واریشام بود. فرزام به د  زیمشغول جمع کردن م  مهرسا
و امروز را فکر کرده بود تا جسارت به خرج بدهد و حرف دلش را به همسرش   شبید

 رفت گفت: یکه م ینیداد و سمت کاناپه رفت. ح رونیب نی. نفسش را سنگدیبگو

 باهات حرف دارم.  نیبش ای مهرسا ب –
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 را باال انداخت و گفت:  شی ابرو  یتا   کی د،یدست از کار کش مهرسا

تا   شبی د ام؟ی ب دیبا  یمن زود  یخودت حرف دار گهی االن د ؟یعه، باهام حرف دار –
 وقت ندارم. یگیخوام باهات حرف بزنم م  یم  گمیحاال م

 کاناپه لم داد و گفت:  یرو

 زودتر... ای . فقط بگمی حرفاتو بگو بعد من م ایباشه، ب –

فرصت را هم از دست بدهد.   نیا  دیترس  یخواست باز هم ناز کند ول یدلش م دخترک
  یشست و با حوله خشک کرد، همان طور که سمت فرزام م نکیرا داخل س شیدستها 

 گفت:  یرفت با سرخوش

 خوام.  یم  مشتلق گمینم یجور  نیخبر خوشه. هم هیحرف من  –

از استرس    دیتپ یخودش را جا به جا کرد، قلبش تند م ینشست، فرزام کم کنارش
 بود گفت:  شیکه در صدا  یبا لرزش کم اورد،یکه قرار بود به زبان ب ییحرفها 

 .دمیحاال تو بگو مشتلق هم م –

 گفت:  جانیفرزام را گرفت، با ه یرا باال انداخت و دستها  شیابروها  شادمانه

 ! یشیابا مب یدار –

حاال که قرار بود حرف   د؟یشن ی کرد! چه م یماتش برد، هاج و واج به مهرسا نگاه م  فرزام
 خبر بود؟ مهرسا دوباره خنده کنان گفت:  نیبزند. چه وقت ا  ییاز رفتن و جدا

 نه؟   یکرد یچرا ماتت برده؟ فکرشو نم ه؟یچ –

 زده گفت:  بهت

 ؟ یخورد  یمگه، مگه تو قرص نم –
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بودم،   یاومده بود عصب  شیکه تو خانواده پ ینه، به خاطر مشکالت   یمدت هیراستش   –
  گهیکه اونم د میش ینخوردم گفتم فوقش بچه دار م گهی کرد. د ی اون قرصا بدترم م

 و وقتش بود.  شدی م ری داشت د

 را در آغوش فرزام فرو برد و گفت:  خودش

 وجودم دارم.   یرو تو تو یخوشحالم بچه   یلیدوستت دارم فرزام، خ یلیخ –

  راهنیپ  یرو  شی بهت بود. پنجه ها یفرزام آهسته دورش حلقه شد، هنوز تو  یدستها 
افتاد، لبخند    شیابروها  نیب یظ یمهرسا مشت شد و مهرسا را از خودش جدا کرد. اخم غل

 . متعجب گفت: دیمهرسا خشک  یلبها   یرو

 ؟ ی خوشحال نشد –

 زد:  تشر

 من مهم نبودم؟ االن وقتش بود؟   ؟یدار یمیچه تصم یگفت یبه من م دینبا –

. من به خواست خودم قرص  یشیکردم تو خوشحال م یفرزام؟ من فکر م یگی م یچ –
گفتم واسم   یبچه دوس دارم. من بودم که م یگفت  یم  شهیخوردم وگرنه تو که هم یم

 زوده.

 اد و گفت: تکان د دواریاز جا بلند شد و انگشت اشاره اش را تهد  یو عصب کالفه

 . یریبگ میتصم یی تنها یمهرسا. تو حق نداشت یگفت یبهم م دیتو با –

 .دیقهر سمت اتاق رفت و در را محکم کوب با

 *** 

از تنها شدن با   د،یترس ینداشت. از شهنام م تیحس امن  گریبه اتاقش برگشت، د نازگل
نبود.  گریبودنش هم که د نجایا   لیو دل یخواهرش تنها دلگرم ادگار ی . دیترس یاو م
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  یارسال شده برا  امی پ دنیکه شد با د  امهایبرداشت، وارد پ بشیج  یرا از تو  لشیموبا
 داده.  امی به آرتان پ طرفشآرتان متوجه شد که شهنام از 

 کرد:  پی تا

 ؟ یسالم آرتان خوب –

 لحظه منتظر ماند تا جواب آمد  چند

 ؟ ی جون دلم؟ خوبم، تو خوب –

 تو. یخونه   امیخوام ب یدنبالم؟ م یا یب یتونی آرتان م –

 شده؟ یچ یول امی آره، معلومه که م –

 دنبالم.  ایکارو بکنم، ب نیخوام هم  ی. خب مریطالق بگ یگفت ی مگه نم –

 زنگ خورد. یلحظه بعد گوش  چند

 آرتان  الو–

 شده؟  ی چ ؟ی نازگلم خوب –

گونه    یرو ش یاشکها دیاز آرامش وجودش را فرا گرفت، مروار   یموج  شیصدا   دنیشن با
 نازگل بود. با بغض گفت:  یروزها  نی ا  ی. تنها حامدیغلت

ترسم، ازش   یباشم. ازش م  نجا یخوام ا  ینم گهی کرد. د تم یاذ یلیخ  شبی... دشبید –
 بمونم. نجایخوام امشبم ا یدنبالم آرتان. نم ایبدم اومده، ب

 .دیرعشه دار آرتان به گوشش رس یکرد، صدا  ی هق هق م آهسته

 االن آماده شو فقط.  ام ی نکن آروم باش. م هی. گرزمیباشه گلم، باشه عز  –
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به در خورد و   یو چمدانش را بست. تقه ا  دیرا قطع کرد، تا آمدن آرتان لباس پوش یگوش
 نیب  یا  دست فشرد. گره  یشالش را تو  یدر آهسته باز شد. نازگل مضطرب گوشه  

 افتاد و گفت:  شیابروها 

 ! یشال و کاله کرد   ؟ی کجا به سالمت –

 خوام برم. یخوام، م یم –

 کجا؟  –

 خوام برم. ی. مستین  گهیبودنم فرشته بود که د  نجایا  لی. دلنجا یاز ا  ری هرجا، غ –

 زد:  تشر

 .میزن یحرف م نیبش ایب ،یر یکجا نم چیخود، لباساتو درآر. ه یب –

 لجاجت لب زد:  با

 باهات ندارم. یمن حرف –

 باال رفت.  شی شد و صدا  یعصب

کنم،  ینم تتیاذ  گهیباهات ندارم، گفتم که د یکار  گهی . من که دمیزن یگفتم حرف م –
 ؟ یبر ی خوا  یم یواسه چ

 گفت:  شیبه چشمها  ره یخودش جرأت داد و خ به

 ازت... ازت بدم اومده.  –

 نام به نازگل بود، آهسته گفت: بلند شد. نگاه شه فونیزنگ آ یصدا 

 اد؟ ی آرتان ب یگفت –
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رفت و در را باز  فونیزنگ؛ سمت آ یتکان داد، دوباره صدا  دی تأ یرا به نشانه   سرش
اش را با هر    قهیبعد آرتان وارد شد. به محض رو به رو شدنش با شهنام   یکرد، لحظه ا 

 : دیدو دست چنگ زد. با فک منقبض شده غر

 مگه بهت اخطار نداده بودم هان؟  –

 گفت:  ادیباال رفت تا بزند که نازگل جلو آمد و با فر  دستش

 .امیباهات نم شیبه خدا قسم آرتان بزن –

 به نازگل نگاه کرد و گفت:  زیبا نگاه برافروخته اش ت آرتان

 تو؟  یهست  یمعلوم هست کدوم طرف –

 . یحق زدن شهنام رو ندار یمن طرف توام ول  –

 آرتان را به عقب هل داد و گفت:  مشهنا

 .یتوام حق رفتن ندار –

 نگاه کرد و گفت:  شیبه چشمها  جسورانه

 ! یکن ینم فیتکل نی تو واسم تع –

 آرتان را گرفت.  یرا برداشت و بازو  چمدانش

 . میبر –

 زد و گفت:  یپوزخند آرتان

 . نمت یب یدادگاه م –

 که طالقت بدم. یکور خوند  –

برداشت سمت شهنام که نازگل دوباره سد راهش شد و با   زیز خشد و با یعصب آرتان
 گفت:  دیتأک 
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 آرتان. میبر –

و همراه نازگل از خانه  دیچمدان را گرفت و دنبال خودش کش  یدسته   ظیبا غ آرتان
بود و   یعقب گذاشت و هر دو نشستند. هنوز کفر  یرفتند. چمدان را صندل رونیب

 گفت: د،یفرمان کوب یرا رو  شیدستها 

زدم تا   یبهش م دهیکش  هیحقشو بذارم کف دستش؟ حداقل   ید آخه چرا نذاشت  –
 ! ؟یکه حق زدنشو ندار یچ یعنی. ارهیدر ن  یپررو باز  ینجوریا

 و لب گشود:   دیلرز  یبغض آلود نازگل م یصدا 

 دوسش داشت،چون فرگل عاشقش بود. یلیچون فرگل خ ینذاشتم بزن –

 شکست و با هق هق گفت:  بغضش

آرتان؟ شهنام عشق  یفهم ی م  ،یکردن شهنام رو ندار تی گفت حق اذ یچون فرگل م –
 فرگل بود. 

  یو دستش را نوازشگونه رو   دیفروکش کرد و متأثر شد، نازگل را در آغوش کش خشمش
 . دیسرش کش

 ندارم آروم باش. یبه شهنام کار گهی. باشه، دینکن نازگلم، آروم باش خواهر هیگر  –

  یآپارتمان ی بود. جلو  ینیسکوت سنگ  نشانیب ریرا روشن کرد و راه افتاد. تمام مس نیماش
کرد.   ی شد و به آرتان نگاه م ادهیپ نی شدند. نازگل از ماش نگیمتوقف شد و وارد پارک

. قد یاش بود، شلوار کتان مشک  یو رزم یکلیاندام هکه جذب  دیاسپرت و سف  راهنیپ
. امروز  امدی آدم به شور و شعف م نی ا  دنیچقدر از د  کینزد  یبلند و چهار شانه، روزگار

نه به عنوان عشق، نه همسر، به عنوان   یبار قرار بود پا به خانه اش بگذارد ول نی اول یبرا 
را بست و چمدان نازگل را   نیداد. آرتان در ماش رونیب نیخواهر... نفسش را سنگ

انداخت   دی متوقف شد. آرتان کل سوم  یبرداشت. جلوتر از او سمت آسانسور رفت. طبقه  
 رنگ را باز کرد و با لبخند گفت:  یقهوه ا    یو  در چوب
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 . یما خوش اومد   ی  رانهیحق یخانوم خانوما... به کلبه  دی بفرما –

  یبود و رو   لهیو شلوار و پر از وس راهنی مبل ها پ ی بود، رو  یخانه شد. کوچک و نقل وارد 
 گفت:  زی آم طنتیش ینشسته. آرتان با لبخند یهم پر از ظرفها  زیم

کم بهم  ه ینداشتم. خونه  یآمادگ  یا یب یخوا  یم   یگفت ی زنگ زد هوی  گه،ید دیببخش –
 اس.  ختهیر

 ابرو باال انداخت و گفت:  نازگل

 .یشلخته باش نقدریکردم ا  یاس، اصال فکر نم ختهیبهم ر یل یکم آرتان؟! خ هی –

 . شهینم نیکه زن نداشته باشه بهتر از ا  ی خونه ا گهید –

 هوا گفت:  یب

 مرتب تره.  یلیشهنام از تو خ ار،یبهونه ن یالک –

کرد. هنوز عادت نکرده   ینگاهش م یبه آرتان افتاد که اخم کرده بود و با دلخور نگاهش
نازگل حساس   یرو اریاخت ی هم فقط خواهر و برادر باشند. هنوز آرتان ب یبودند که برا 
 بود. گفت: 

 شهنام از من بهتره؟  گهیحاال د –

 و لب زد:  دیلب گز   نازگل

 .دینداشتم، ببخش یمنظور –

 ض کند و با خنده گفت:بحث را عو  خواست

 اتاق من کدومه؟  نم،یخب بب –

 سمت راهرو آمد و گفت:   آرتان
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اتاق تو، رو به روش اتاق من، کنار اتاقت حمام و باز رو به رو توالت.   ی سمت راست اول –
 حله؟ 

 لبخند گفت:  با

 حله، پس من برم لباس عوض کنم!  –

  کی پهن بود و تختخواب   فرش کوچک وسط ک ی که   یاتاق شد. اتاق دوازده متر وارد 
خرت و پرت بود و   یرا باز کرد. کم یواری از کتاب. در کمد د یمطالعه و قفسه ا  زی نفره. م

را که   شی برداشت. لباسها ی. چمدان کوچکش را باز کرد و بلوز شلوار راحت یخال یمابق
آرتان که مشغول جمع و جور کردن سالن بود  دنیرفت. از د رونی عوض کرد از اتاق ب

 چهره اش متبسم شد و گفت:

 کنم.  یبرو استراحت کن فردا خودم همه رو جمع م ایبه خودت زحمت نده، ب –

 کنم. ی. خودم جمع م ستی تو ن  ی فهینه بابا مگه واسه کار کردن آوردمت؟ اصال وظ –

 .میکن یبعد جمع م م،یبا هم بخور اریقهوه ب  هیحاال برو  –

 دندان نما گفت: یو با لبخند   دیاز کار کش  دست

 به چشم، شما امر بفرما.  یا  –

بعد  ی کاناپه نشست و لحظه ا  یآشپزخانه رفت و قهوه ساز را روشن کرد. نازگل رو سمت 
  یعسل  یرا رو  ینیقهوه بود برگشت. س  یکوچک که داخلش فنجان ها  ینیآرتان با س

پر از حرف   شانیبه نازگل انداخت. نگاهشان به هم قفل شد،چشمها یگذاشت و نگاه
عاشق و   یکردند که روز  یروزگار فکر م  یباز  نی ا بود و زبانشان عاجز. مطمئنأ هر دو به 

دخترک   یلخت و مشک   یاز موها  ی معشوق بودند و حاال البته خواهر و برادر. آرتان طره ا
به آن   رهی. خدیگونه اش کش یش را رو اش بود، کنار زد و دست یشانیپ یرا که رو 
 گفت:  رایو گ  یمشک یچشمها 
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خونه.  ن یبهتر ،یعروس  نیخواستم، بهتر یها رو م  نیواست بهتر  اهامیتو رو  شهیهم –
ازدواج    یجور نیتو ا  نمیبیکه م  نیکشم از ا  یم   یچه عذاب یدون ینم ،یزندگ نیبهتر
  یرفت اهی و با لباس س یفات یتشر  چیبدون ه  ،یساده ندار  یحلقه  هی  ی. تو حتیکرد

  یگیخونم و م یاومد  یتن و روح زخم نی با ا  ،اوضاع  نیشوهر. حاال هم با ا  یخونه 
 کنم واست نازگلم، کاش... یتونستم کار   یخوام. کاش م یطالق م

دستش نشاند، با بغض   یرو ی گونه اش برداشت و بوسه ا  یدست آرتان را از رو  دخترک
 گفت:

 واسم ارزش داره آرتان.   اهایدن ،یکن یم  تمیحما   ،یکه کنارم نیهم ،ی که نگرانم نیهم –

 *** 

  یبه خودش داد و لبه  یشد. کش و قوس  داری نازگل از خواب ب یآالرم گوش یصدا با
عطر   یبرا  بیتخت نشست. عادت داشت هرروز صبح اول سراغ فرشته برود، دلش عج

رفت، آرتان صبح زود به اداره رفته بود.  رونی تنگ شده بود. از اتاق ب  شیتن و صدا 
رفتن   رونی ب یبرا  ی. امروز وقتدیخانه چرخ ورمهرسا را کرد،  نگاهش دور تا د  یدلش هوا 

کند. با خود    زیخانه را تم یخواست تا برگشتن آرتان همه جا یاز خانه نداشت. دلش م
 گفت:

را برداشت و با مهرسا   لشی. موبادنشیو فردا برم د  زنگ به مهرسا بزنم هیبهتره  –
مبل انداخت و سمت آشپزخانه رفت   یرا رو  یداد. کالفه گوش  یتماس گرفت، جواب نم

 خوردن صبحانه. یبرا 

 *** 

  لی بردارد و به موبا توریمان ی باعث شد فرزام نگاهش را از صفحه    لی زنگ موبا  یصدا 
 بار از صبح تماس گرفته بود. نیسوم یبرا بود،  تایب یتوجه کند. شماره   زیم  یرو

 تا؟ یجانم ب –
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به مهرسا   شب یقرار بود د ؟مثالی دی جواب نم توی فرزام؟ چرا گوش ییمعلوم هست کجا  –
 شد؟  یگفت و چ  یکه چ یو خبرشو به من بد یبگ

 کرد، گفت:  کی گذاشت و به هم نزد شیپلکها  یاشاره و شستش را رو   انگشت

بهش  یچی. هختمیگفت که کال به هم ر یزیبزنم مهرسا چ  یمن حرف نکهیقبل از ا  –
 که چکار کنم؟  رهیتا حاال فکرم درگ شبینگفتم و از د

 گفته؟  یشد؟ چ یچ –

 داد و گفت:  رونی را ب نفسش

 واسم آورده که حامله ام!  ی خانوم حامله اس. سرخود قرصاشو نخورده و خوش خبر –

 متعجب گفت:  تایب

 ؟ یچکار کن یخوا  یاال مح  ؟ی گیم  یجد  ؟یچ –

 ! تایدونم ب یدونم، نم ینم –

 گفت:  تای سکوت شد و بعد ب  نشانیلحظه ب چند

 فرزام؟  یبچه اومد وسط جا زد  یپا –

معلوم بشه، مهرسا طالق بخواد    دیبچه با  فیمعلومه که نه... فقط تکل  تا؟یب یگی م یچ –
 ؟ یکن  یقبول م ؟یبزرگش کن یتو حاضر رمیمن بچه رو ازش بگ 

 درنگ جواب داد: یب

 کنم. یتو. رو چشام بزرگش م یعشقمه، بچه  یمعلومه که آره، اون بچه   –

استوارتر   مش یفرزام را در تصم تا،ی جواب ب نیلبش نشست و دلش گرم شد. ا یرو  لبخند
ناشناس   یظهر بود که شماره ا کی صحبت با مهرسا. نزد  یکرد و باز به فکر فرو رفت برا

 با فرزام تماس گرفت.
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 . دی بله، بفرما –

 .دی به گوشش رس یو پر ناز  فی ظر یصدا 

 . یسالم آقا فرزام، خسته نباش –

 سالم ممنون شما؟  –

 . تایمن سوگل، دوست ب –

 بود. دهیرفت سوگل را د یم تا یب ی ناهار خانه  یبرا  یدو بار وقت یکی فکر کرد،  یا  لحظه

 ن؟ یداشت یامر ن؟یاومد، خوب هست ادم یآها... بله  –

 .  ینه! حضور ینجور یبگم، اما ا دیهست که با  یمهم ی حرفا  هیراستش   –

 ؟ یتونم بپرسم در چه مورد  یم دیببخش –

 . یبدون دی هست که شما با یقی حقا هی. دی البته لطفا به خودش نگ تا،یدر مورد ب –

 : دینگران شد و مشکوک، پرس دل

 قته؟ یمن از کجا بدونم حق ی خوام ول یعذر م –

 باشه. یقرار حضور  گمی خاطر م نی مدرک دارم واسه حرفام، به هم –

 به ساعت انداخت و گفت:  یخورد. نگاه یقلقلک م  یفرزام بدجور یکنجکاو  حس

 فرستم. یکه آدرسشو م  یبه رستوران ایناهار ب یباشه، ظهر برا –

بود، چه  ریاز قطع کردن تماس، آدرس رستوران را فرستاد. فکرش به شدت درگ بعد
کرد و سمت رستوران رفت.  لی کار را تعط شهیاز او پنهان بود؟ زودتر از هم  یقتی حق

نشست و منتظر   زی شد، پشت م یپخش م یم یمال   کی شلوغ نبود و موز  ادیرستوران ز 
  یسفارش داد. ب کی شلیدو پرس ش آمد،سفارش گرفتن جلو   یبرا شخدمتیود. پسوگل ب 

قد بلند با  یرستوران دوخته بود. دختر یصبرانه منتظر سوگل بود. چشمش را به ورود 
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  یشده   تیال یها  ی کوتاه و قرمز وارد رستوران شد. موها یو پالتو   دیشلوار و شال سف
 لب داشت. یرو  یظیغل  ییبود و رژ آلبالو   ختهیطرف صورتش ر کی   شینسکافه ا 

لبش نشست و    یگوشه  یفرزام لبخند دنیبه دور تا دور رستوران انداخت و با د ینگاه
 و نشست.  دیرا عقب کش یجلو آمد. صندل

 به سوگل انداخت و گفت:  ی. فرزام کالفه نگاهدیچ زیم  یسفارشات را رو   شخدمتیپ

 مهم؟ ی بود اون حرفا یخب، منتظرم. چ  –

 را باال انداخت و گفت: شیابرو  یتا  کی  رکانهیز  سوگل

واسم    دیبا یزیچ هیبگم و واسه خودم دردسر درست کنم!  شهیکه نم یجور نیهم –
 بماسه! 

 زد:  یپوزخند

 ؟ یخوا   ی! چقدر مه؟یچ هی آها، پس بگو قض –

 و گفت:  دیبشقاب کش یبا چنگال آهسته رو  سوگل

  یم ی. کاله بزرگیبریسود م  شتریمطمئن باش تو ب شم،یم  یمن با چند تا تراول راض –
 خواد سرت بره. 

 دم.  یو ارزش داره بعد پولتم م یحرفت چقدر جد نمی باشه، اول بگو، بب –

 فرزام گفت:  یبه چشمها رهیخ

گفت تو شمال   یحرفا که م  نیاصال عاشقت نبود، ا  تایسر اصل مطلب. ب  رمی باشه، م –
مهرسا و    یبا خانواده   یمی کهنه و قد  ی نهیک هی همش دروغه. اون   نایعاشقت شدم و ا 

به   یانتقام واسش مهم بود که حت ن یکنه. اونقدر ا هیخواست تسو ی مهرداد داشت و م
دو مرد   یکیحامله بود! بعد از طالقشم با   دادخاطرش بچشو سقط کرد. اون از مهر 

 .  دیپر یم
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... دی سایهم م  یرا رو  شیدندانها ت یفرزام مشت شده بود و از شدت عصبان یدستها 
 : دیباال نرود غر  شیداشت صدا  یکه سع  یرگ گردنش متورم شده بود و طور

، روزگارت رو   یبهم ند یمدرک درست و حساب  یکه گفت یاتی سوگل اگه واسه چرند –
 کنم!  یم اهیس

 ینیرا باز کرد. در ح فشیکرد و ک ینگاه ملبش به فرزام  یگوشه   یبا لبخند کج خونسرد
 گفت:   اوردی م رونیرا ب یپاکت فیکه از داخل ک

رو   نیشما فکر آماده کردن تراول باش چون من به حرفم مطمئنم، خودم دکتر سقط جن –
 .میکردم، با هم رفت  دایپ

 گذاشت و گفت: زی م یرا رو  پاکت

. چند تا عکسم ازش گرفتم، از  ششیکه رفت پ یآدرس و مشخصات دکتر  ن،یبازکن بب –
 که گفتم باهاشون بود.  ییبا اونا یتو پارت لمشیهمه مهمتر هم ف

داشت   یکه حال بد   یدر حال  تای فرزام گرفت، ب یرا روشن کرد و مقابل چشمها  لشیموبا
آوار شد،  سرش یرو  ای بدتر  از خودش! دن  یجلف و زننده در آغوش مرد  یبا لباس
 یشانیپ  یعرق رو یآمد، دانه ها  یباال م یو نفسش به سخت دید  یتار م شی چشمها

 توجه به حال خراب فرزام ادامه داد و گفت: یاش نشسته بود. سوگل ب

کشکه،   یخواد زن دائمت بشه وگرنه عشق و عاشق  یمطمئنم پولت بهش مزه داده و م –
برد. پس   یم  تای رو ب تی بود که کل دارا نی از اباز بهتر  یحاال توام اگه هر چقدر بهم بد

 خوام برم.  یکن که م هیتعارف باهام تسو یب

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو یبه سوگل انداخت سه تا تراول صد تومن یپر از نفرت نگاه

 قدر همراهم بود.   نیاالن هم ر،یبگ  شو یبق ایفردا ب –

  تیزد. با عصبان رونیمنتظر جوابش بماند پاکت را برداشت و از رستوران ب  نکهیا  بدون
 . دیکش یم  ادیو فر   زدیمحکم به فرمان ضربه م یکرد و گاه یم یرانندگ
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خواستم از هم   یم  مویکشمت، منو باش به خاطرش زندگ یم ی... عوضیلعنت  یتا یب –
 بپاشونم.

خانه آرامبخش نبود، عاشقانه نبود.  نی ا  یفضا گر یشد، د تایمشترکش با ب  یخانه  وارد 
  یکه دم دستش بود را م یز یو هر چ دیکش یم   ادیداد، فر  یتعفن م یبو  شی همه جا

کرد.   ی بود که حسش نم ی شده بود اما آنقدر عصبان نیو خون یشکست. دستش زخم
خانه   یخشک شده بود به اوضاع آشفته  هشوارد شد. نگا تایو ب دیقفل چرخ   یتو دیکل

خون   یمثل دو کاسه   شیفرزام که چشمها دنیکرد. با د   یو با دهن باز اطراف را نگاه م
نفسش حبس شد. زبانش بند آمده و به   دیچک  یقرمز شده بود و از دستش خون م

 را آزاد کرد:  شیصدا   یسخت

 شده فرزام؟  یشده... چ ی... چیچ –

رفت، با   یعقب تر م تایشد ب یم کی کرد و هر قدم که نزد  یمبا خشم نگاهش  فرزام
 ترس آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 ؟یزن یچ... چرا... چرا حرف نم –

دست گرفت و   یعقب رفتن نبود. فرزام چانه اش را تو  ی جا گر یو د   دیچسب وارید به
 : دیفشرد و غر 

 آره؟  یایم   یواسم ناز خرک یزنی ، حاال منو گول م یعوض  یدختره  –

 و گنگ گفت:   جیو گ  دیتپ یتند م قلبش

 شده.  ی ..! حتما اشتباهشمیفرزام؟ متوجه نم یگی م یچ –

  یزد. رو ی لیس  تایتمام شدنش حرفش فرزام دستش را باال برد و با تمام توانش به ب با
 شد و ملتمسانه گفت:  یلبش جار یافتاد، خون از دماغ و گوشه   نیزم

 شده!  یبهم بگو چ ؟یکن یاشتباه م یدار به خدا –

 و پاکت را سمت صورتش پرت کرد. نعره زد:   دیکوب شی به پا  یلگد   فرزام
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.  تایخبر دارم ب ی! من از همه چ؟ی شیکنم؟ هنوزم متوجه نم یاشتباه م  یگیهنوزم م –
 آشغال.  رونی خونه برو ب  ن یپاشو تا نکشتمت گورتو گم کن از ا

 گفت:  هیکرد. با گر یبهت زده نگاهشان م تایبود و ب ختهیر نیزم یها و مدارک رو عکس

. اولش عاشقت نبودم، اما حاال هستم، به  یگیبدم، آره تو راست م حی بذار واست توض –
 خدا دوستت دارم، باور کن فرزام.

ش  ها به دنبال خود کی سرام  یمانتو را چنگ زد، رو ی  قهی برداشت و  زیسمتش خ  فرزام
 زد:  بیدر انداختش. نه یو جلو  دیکش

 . رونیمن برو ب یخفه شو، ببند دهنتو. گمشو از خونه  –

هل داد. هرچقدر ضجه زد و التماس کرد دلش به رحم   رونیرا به ب تایرا باز کرد و ب در
خم شد و آهسته نشست. خون   شیداد، زانوها  هی. در را بست و پشت در تکامدین

. نگاهش به عکس ها  تایب ی صورت و لباسها  یشده بود، حت  دهیدستش به همه جا کش
 زد.  گاریبه س یقی کرد، پک عم وشنو ر دیکش رونیب بشی را از ج گاریبود و س

 *** 

کردن و نظافت خانه گذراند. فقط اتاق آرتان مانده بود تا   زیرا به تم یدو ساعت  یکی  نازگل
مهرسا را گرفت.   یرا برداشت. دوباره شماره   لشیکاناپه نشست و موبا یمرتب شود، رو 

 گرفته و خش دار... ییبار جواب داد اما با صدا  نیا

 الو،   –

 ست؟ ی ازت ن یمهرسا؟ چرا خبر  یسالم خوب –

 گفت: و آهسته    دیلرز  یاز بغض م   شیصدا 

 ؟ یخوبم نازگل، تو خوب –

 شده دختر حرف بزن!  یچ ؟یکن یم  هیگر  یمهرسا دار –
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هق هقش   یو صدا   دیشکستن، بغضش ترک یبود برا  ی منتظر اشاره ا  ییکه گو مهرسا
 بلند شد. نازگل مضطرب و دل نگران گفت: 

 شده؟  یمنو، بگو چ ی مهرسا تو رو خدا حرف بزن، دق داد –

 گفت:  ده یبر دهی هق هق بر  انیاش را کنترل کرد و م هیگر  یسخت به

منم گفتم   ،یاعتنا شده بود، هم به من هم به زندگ  یسرد و ب یل یمدت فرزام خ  هی –
 بده.  ریرو تغ مونیبچه زندگ هیاومدن   دیشا

 خب...  –

 قرص نخوردم و اتفاقا حامله هم شدم.  گهید ،یچیه –

 دستپاچه و نگران گفت:  نازگل

 شده؟!  ینکنه بچه مشکل داره؟ آره؟ چ نمی. ببهیخوبه، عال که نی خب ا –

چرا خودسرانه   گهیباهام قهر کرده م شبیاز د د،یفهم  یناراحت شد وقت یلینه، فرزام خ –
 .دهیجواب تلفنمم نم ی . حتیگرفت میتصم

نگران   یخوشحال بود که مهرسا باردار شده و از طرف  یچند لحظه مکث کرد، از طرف نازگل
 به وجود آمده بود. با مالطفت گفت:  تیوضع

بعدم غصه  ،یگم مادر شد   یاون اشکات... اول بهت تبربک م  یقربونت برم من، فدا –
  دیکنه، شا یواسه بچه ذوق م شتریو از تو ب شهینخور گلم، مطمئن باش کم کم آروم م

ناراحت نباشه. بعدم اون که   گهی نظرش عوض شده باشه و د ادیامشب که ب  نیاصال هم
. شوهرته، رگ اریناراحت شده! از دلش در ب تو یواسه بچه ناراحت نشده، از خودسر

 خوابش حتما دستته.

باشه و منو ببخشه، اصال ذوقم کور   یگیکه م یراحت نیدونم نازگل، خداکنه به هم ینم –
 شد، هنوز به مامانمم نگفتم. 
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   شت؟یپ امیاالن ب یخوا  یم –

 . زنهیم  یوقت شهنام حرف  هیبعدم باز  ،یشیم  تی تو با بچه اذ زمی نه عز –

بغض آلود شد، دلش با   شی بار نازگل بود که غبار غم بر چهره اش نشست و صدا نیا
 و دلتنگ شد. آهسته گفت:  دیاسم بچه لرز  دنیشن

 شهنام رفتم!  یاز خونه  شبینه مهرسا جون، من د –

 گفت:  متعجب

 ؟ یی ! االن کجا؟یگی م یچ –

 کتکم زد و... یآرتانم، شهنام شب قبلش بدجور ی االن خونه  –

شد، مهرسا   سی بسته شد و صورتش از اشک خ شیچشمها  ییآن شب کذا یادآوری با
 : دیپرس انهیدلجو 

   ؟یخوب یشد نازگل ؟آبج یچ –

 و بغضش را قورت داد، گفت:   دی کش یقیعم نفس

 جدا بشم. دیدنبالم و االنم خونشم. شا ادینتونستم تحمل کنم، به آرتان گفتم ب گهید –

 تأثر گفت:  با

 .یواست خواهر رم ی بم یاله –

 زد و ادامه داد. یتلخند هیبغض و گر انیم

لخته ش نقدر یآرتان ا نیا  یخونت ول امیخواستم ب یدلم هواتو کرده بود م یلیصبح خ –
موندم خونه رو   ،یجواب نداد  تویاس. توام که گوش ختهیخونش بهم ر یهمه جا ی

 مرتب کردم. 
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امروز   ،ی حتما خسته ا  گهیمتأسفم واست گلم، انشاهلل مشکل تو هم  حل بشه. نه د –
 یغصه دار  نقدریکم سبک شدم. شرمندت شدم تو خودت ا  هی. منم باهات حرف زدم  این

 حالتو گرفتم. یمنم کل

 .  میبه درد هم بخور دی روزا با نیدشمنت شرمنده، هم –

 و گفت:  دیعوض کردن حال و هوا خند  یبرا  مهرسا

 !میزن یبا هم حرف م می دار یچه رسم میشد ریاوه اوه جو گ  –

 و با تحسر گفت:  د ی خند زیهم ر  نازگل

تو با عشق   م،یهمون روزا رو هم خودمون به کاممون زهر کرد ر،یبخ ی مجرد یروزا  ادی –
 فرزام و من آرتان...

 کرد و گفت:  یم ینیقلب مهرسا سنگ یرو غم

 حال و روزم، اونم از تو که...  نیو ا  دمیاز من که به فرزام رس نی ا –

که هر کدام   یدو سکوت کردند. قلب هر دو ماالمال غم بود و درد، با وجود رنج هر
به ساعت   ی. نازگل نگاهوکردندی تقال م یگریکاستن از غم د یل بودند باز برا متحم 

 انداخت و گفت: 

خوام تا   ی قطع کنم م دی. االن با ای تو ب یتونیاگه م ای  دنت،یفردا اومدم د  دیشا زمی عز –
 اومدن آرتان کارام تموم بشه. 

 .شمی کنم، مزاحمت نم یباشه گلم، باهات هماهنگ م –

جوش نزن واسه بچه   یالک نقدریا  ینه، خوشحال شدم باهات حرف زدم، توام حامله ا  –
 بخشه. ی. مطمئن باش فرزامم زود مستیخوب ن

 حالم بهتر شد.  یلیخ ،یباشه، ممنون که باهام حرف زد  –
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بگم،  ک ی رفت اصال بهت تبر  ادمی  ی کرد یم هی اون موقع هل شدم گر  نقدریا  یراست –
 شدنت جغجغه!مبارکت باشه مامان 

 و گفت:  دیخند

مهرداد افتادم. هنوز بهش نگفتم چقدر خوشحال   اد یجغجغه   یگفت یفدات. ممنون، وا  –
 بشه بفهمه. 

 لبخند تشر زد:  با

  یکردن پاشو زنگ بزن مامانت، داداشت خوش خبر نیف نی نشستن و ف یدرد، به جا –
 بده.

 باشه قربونت، بازم ممنون فعال خداحافظ. –

گذاشت، از جا برخاست و سمت    یعسل یرا رو  یکرد و تماس قطع شد. گوش یخداحافظ
اش برد. عطر   ینیب کی تخت افتاده بود، برداشت و نزد یرو  راهنشیاتاق آرتان رفت. پ

  ی ده شد و پرن  ییفرستاد. باز هوا  شیها  هیبه ر قیعم یتنش را با نفس یتلخ و آشنا 
ممنوعه    یدانست گرفتار عشق یکه نم یوراناش، د یبه دوران عاشق دیپر کش الشیخ

شد به آن   رهینصب بود. خ واری د یشد سمت عکس آرتان که رو  دهیشده. نگاهش کش
 لب گفت:   ریز  ،یعسل یدو گو 

 فرگل هست.  یچشم ها  هی آرتان شب یفهمم چقدر چشا  یحاال م –

زد  بیخوش فرمش ثابت ماند. ناگاه به خودش نه یلبها یتر آمد و رو  نی نگاهش پا 
داد و دوباره مشغول   رونی و با صدا ب  نیآمد. نفسش را سنگ رونی ب الی و از فکر و خ

بود. کتابها را   زی م یرو  ختهیبهم ر یبرگه   یمرتب کردن اتاق شد. چند کتاب و تعداد
 لب غرولند کنان گفت:  ری کرد. ز   رتبداخل قفسه گذاشت و برگه ها را م 

کتاب   یو از ال به ال  نیزم یاز کتاب ها از دستش افتاد رو  یکیپسر،   یچقدر شلخته ا  –
  انشانیزانو نشست، برگه ها را جمع کرد که م  ی. خم شد و روختیر رونیچند برگه ب

  یگرد و گونه ها  ی. صورتباروی به سن و سال خودش و ز  یر. دختدیدختر د کیاز   یعکس
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. قلبش  دیبار  یاش م یمشک ی از چشمها طنتیشلب داشت و  ی برجسته، لبخند رو 
به لرزه افتاد. هنوز حساس   شی اش نشست و دستها یشانیپ یفشرده شد، عرق سرد رو 

حواسش را پرت کرد. سمت    لی زنگ موبا یآرتان تعصب داشت. صدا یبود، هنوز رو 
 شماره نداشت. جواب داد:  یرفت، شماره ناشناس بود . جز آرتان و مهرسا کس یگوش

 الو  –

 خانوم!  نایمادرش بود م د،یچیدر گوشش پ یزنانه ا  یآشنا  یصدا 

خونه آرتان، از آرتان   یشهنام گفت رفت ؟یزنیمادر؟حرف نم یالو، الو نازگل جان. خوب –
 ...الو   شمارتو گرفتم. الو

مرتعش    ییرا از گلو خارج کرد و با صدا  شی را در دستش فشرد، به زحمت صدا یگوش
 : دیپرس

  ن؟یبه روزم آورد یچ تونی با پنهون کار  دیدون یخوب باشم؟ م دیخوبم؟ به نظرت با –
عقل و احساس دست و پا   نی دارم ب یچه جور دی فهم یدارم؟ م یاالن چه حال  نیدونیم
 شما رو ببخشم. یفراموش کنم؟ چه جور  یزنم؟ چه جور یم

 بشه، ما که... یجور نیا  میکرد   یبه خدا ما فکر نم زم،ی دخترم، عز –

مبل انداخت و صورتش را با   یرا رو یمجال حرف زدن نداد و قطع کرد. گوش هیگر
و   دیکش ی قی خانه را پر کرده بود. نفس عم یاش فضا هیپوشاند. هق هق گر  شیدستها 
 گونه زدود.  یسر انگشتان از رورا با  شی اشکها

از افکار پراکنده و   یا  جهینت چیه یمبل چمباتمه زده و به فکر فرو رفت. ب  یرا رو یقی دقا
 از جا برخاست. در دل گفت:   شانیپر

 .ست ی رسه، شام آماده ن یاالن آرتان م –

 یماکارون  یشام کم یگوشت چرخ کرده برداشت. برا  زریآشپزخانه رفت و از فر  سمت 
به خانه  یدوش آب گرم داشت. نگاه  کیبه  از ین ی همه کار و آشپز نی ده کرد. بعد از اآما
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از سر   یو لبخند  دهیچیخانه پ یغذا در فضا ی و مرتب بود. بو  زیانداخت، همه جا تم 
را از   یداد. خستگ  یگرم آب پوستش را نوازش م ت زد و وارد حمام شد. قطرا تی رضا

 . دیآرتان به گوشش رس یبرد. صدا  یم  رونیتنش ب

 ؟ ی ستی خانوم ن ی. آبجی... ناز ناز ینازگل –

.  دیرنگش را پوش یشمی یتن  ینقش بست. حوله   شیعکس دخترک مقابل چشمها  باز 
 رفت که با آرتان رو به رو شد. سد راهش شد و گفت:   رونی از حمام ب

 باشه.  تی عاف کم،یسالم عل –

 جواب داد:  یگذرا انداخت و سرسرک یرا نداشت، نگاه شی نگاه کردن به چشمها تاب

 سالم ممنون.   –

 و گفت:  ستادی راهش ا  یاز کنارش رد شود که باز جلو   خواست

 تاج سر. ی. خسته نباشیزی تم یاومدم، عجب خونه  یفکر کردم اشتباه –

 زد: یتصنع  یلبخند

 خوام برم تو اتاقم.  یکنار م یبر شهی م ،یسالمت باش –

 و گفت:  ستادی ا 

 شده؟  یچ ؟ی دمق نقدری . چرا اشهینه، نم –

 و گفت:  دیکش یپوف کالفه

 خوام برم لباس تنم کنم. ینشده، برو کنار م یچیه –

 کرد:  یفیظر اخم

 برو خب. بچه که زدن نداره!  ایچه بداخالق! ب –
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تا بغضش را قورت دهد.  دی کش ی م قیزد و نفس عم یاتاقش شد، تند تند پلک م وارد 
  شی . نم موهادیرس یزانو م ر یکه تا ز  یسه ربع تن کرد و دامن مشک  نیبلوز قرمز و آست

سرش نشاند. به   یرو  یفیظر  یدیرها کرد. تل مروار  شی شانه ها یرا گرفت و آزادانه رو 
 : گفتانداخت و به خودش   ینگاه نهیآ

 ! رهی تونه اونو ازت بگ ینم چکسیدختر؟ آرتان برادرته، ه یناراحت یاز چ –

را   یغذاخور  زیم  یفرفورژه   یشام را آماده کند، آرتان صندل ز یرفت تا م رونیاتاق ب از 
 کرد، گفت:  یچانه برد و نازگل را تماشا م ری و نشست. دستش را ز   دیعقب کش

 ؟ ی ناراحت یاز چ  ؟یکن یشده؟ چرا نگام نم ینازگل چ –

دلش    فیگذاشت و ظرف ساالد را کنارش. آخر هم حر  زی م یرا رو   ینیچ یها   بشقاب
 به آرتان نگاه انداخت و گفت:  تینشد، با عصبان

 کتابت بود؟ یعکسش ال  هیاون دختره ک –

هم گذاشت و فشرد. چشم باز کرد و نگاه مغمومش را به  یرا رو  شی آهسته پلکها آرتان
 دخترک دوخت و گفت: 

 .دمیترس یکه حالت بد بشه م نیتونستم بهت بگم، از هم  یبه خدا نم –

 و گفت:   دینفس کش قیعم

 حاال بگو.  –

 از پرونده هام باهاش آشنا شدم.  یکی اسمش بهار، تو  –

 لرزان گفت:   یا اشکش تار شد، با صد  یآرتان پشت پرده  ی  چهره

 آرتان؟  یچه طور تونست –

 ادامه داد:   د،یگونه غلت  یرو ش یزد و اشکها  پلک
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  امیسوختم و دن یبه عشق تو م قت ی از حق ی خبر یمن تو ب یوقت یچطور تونست –
 ؟ یکن یو خوش گذرون یآشنا بش یا  گهیجهنم شده بود با کس د

گونه   یو با پشت دست رو ستادی ا  شیاز جا بلند شد و سمت نازگل رفت، رو به رو   آرتان
 را پاک کرد، گفت:  شی و اشکها  دیاش کش 

 من و تو که...  ؟یگی م ینازگل چ –

 حرفش را قطع کرد:  تی قدم عقب رفت و با عصبان کی   دخترک

ه خبر  من ک  یعشقمون ممنوعه بود. ول م،ی دونم من و تو خواهر و برادر یآره، م –
  یمنه بدبخت ب  ،یواسه خودت خوش گذروند ی نداشتم. داشتم؟! اون همه مدت نبود

 خبر از همه جا به عشقت سوختم.

 : دینگاهش کرد و نال مستاصل

 بخدا.  ستین یکن یکه تو فکر م یبدم، اونجور ح ی نازگل بذار توض –

 گفت:  هیگر ان ی و م  دیستبر آرتان کوب  یبازو  یرو  فشیبا مشت ظر  نازگل

  یا  گهیتونم تو رو کنار کس د ی خوام. نم یرو نم ی سرنوشت لعنت نیخوام آرتان، ا  ینم –
 کابوس بود.  هی نا یا  یکاش فرگلم زنده بود. کاش همه   ،یتو هنوز عشقم بود  نم،کاشیبب

 : دیزد و باز مشت کوب ضجه

  یقشنگمون تنگ شده. نم یروزا  ی فرگل تنگ شده، دلم برا یدلم تنگ شده، دلم برا  –
 ...خوامیخوام. نم

نم دار و خوش عطرش   یموها  یو رو  دیدخترک را در آغوش کش فیتن لرزان و نح  آرتان
 نشاند، آهسته نوازشش کرد.  یبوسه ا 

 گذره. صبور باش.  یروزا. م نی ا  شهیتموم م شه،ی آروم باش گلم، آروم نازگلم. درست م –

 خند زد و گفت: نازگل، لب نیف نی ف یصدا   دنیشن با
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! برو شام رو بکش دلم ضعف یکرد  فشیکث راهنم؟یبه پ ید ینازگل همه مماخاتو مال –
 رفت.

 و از آرتان فاصله گرفت، گفت:  د یخند هیگر انیم

 . بعدم مگه نوکرتم؟ اصال من خستم خودت بکش.زهیتم گاین رمی! نخی اه حالمو بهم زد  –

 کشم.  یمن م  نیخانوم، شما بش ی به چشم آبج یا  –

را  یماکارون  سیگذاشت و آرتان هم د زی م یرو  تهی ل یکوچک از ترش یا  الهیپ نازگل
 کنارش گذاشت. مشغول غذا خوردن شدند که نازگل گفت: 

 ؟ ی گیبا بهار واسم م  ت ی آرتان از آشنا –

 نش را قورت داد و گفت: دها ی  لقمه

 ؟ یشی ناراحت نم –

 خوام بدونم. ینه بگو، م –

 . گمیبعد م  میباشه غذا بخور  –

 ن یجمع شود و ظرفها را داخل ماش زیاز تمام شدن غذا آرتان کمک کرد تا م بعد
 گذاشتند.  ییظرفشو 

شد و کنار آرتان نشست،   ییرا ی داغ با عطر هل وارد پذ یبا دو فنجان کوچک چا  نازگل
 آرتان با لبخند گفت: 

 ؟ ی بعد از غذا عادت دار یهنوز به چا  –

 را پشت گوش زد و گفت:  یشانیپ یرو  ختهیر شانیپر  یموها 

 چسبه. یآره... م –

 چشم دوخت به آرتان و گفت: منتظر
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 . یشنوم. قرار بود از بهار واسم بگ یخب، م –

مبل زد و   ی دستش را پشت نازگل به لبه   کیزد،   هیپا انداخت و به مبل تک یپا رو  آرتان
 داد و گفت:  رونی نفسش رو ب

  ری ام ییپسر دا ا یروان گردان دست پو  یباند پخش قرص ها هیپرونده مربوط به  هی –
  چیزرنگ بود و ه یلیبرسه، طرف خ یخواست به سر دسته و عامل اصل یم  ایبود. پو

  ریخواست اونو گ یم  ایذاشت. اسمش سلطان بود. پو یکجا نم چ یاز خودش ه  یرد
  ییدارو  یاز شرکت ها  یکیوارد    ینفوذ به عنوان  ی! من با اسم و مشخصات جعلارهیب

 کنه. یشرکت واسه سلطان کار م سیرئ می دونست یشدم که م

 : دیپرس یو با کنجکاو  دینوش یاز چا  یجرعه ا  نازگل

 ت؟ ی بود تو مأمور یاسمت چ –

 نازگل متبسم شد و گفت: جانیو ه یکاو از کنج  آرتان

مشفق. بماند که چطور وارد شدم و طرف کم کم بهم اعتماد کرد. اونقدر  اریمه  ار،یمه –
خودش برد. وارد خونش که شدم با همسر و دخترش   یاعتماد کرد که منو تا تو خونه  

ه مند  رفت و آمدها بود که متوجه شدم بهار دخترش به من عالق  ن یآشنا شدم. تو هم
 شده. 

 : دیپرس جانی هم نازگل با ه باز 

 بهار، باباش خالفکاره!   یعنی –

 کرد و گفت:  یتک خنده ا  آرتان

 بذار بگم خب. ر،یدختر زبون به دهن بگ –

 ادامه داد:  و
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وجه از طرف من نبود. من اونجا فقط به درست انجام دادن   چیاما خب عالقه به ه –
بهم ابراز عالقه   شتریگذره بهار ب  یم شتریهر چقدر ب  دمیفهم یکردم. م یفکر م تمیمأمور 

قرار با هم   هیروز پدرش فرخ ازم خواست  هی   نکهیکردم. تا ا ینم یکنه اما توجه یم
 هار.ب یبرم خواستگار دی رفتم بهم گفت با ی. وقتمیبذار

 لب غرولند کرد:  ری ز  نازگل

 چه پررو!  –

 تکان داد و گفت:   نیو آرتان سرش را به طرف دینوش یچا   یجرعه ا و

کارو بکنم؟    نیا  دیبهار؟ چرا با  یخواستگار دمیتعجب کردم. ازش پرس یلیشدم، خ جیگ –
و ازش    دهی که برگزار شده سلطان هم حضور داشته. بهار رو د یمهمون  نیگفت تو آخر

 خوشش اومده. 

 :دیخورد و پرس  یاز چا  گر ید یجرعه ا  نازگل

   ؟یمهمون –

 تکان داد و گفت: نی سرش را باال و پا  آرتان

  یهمون پارت ای ها  یمهمون ن یتو ا کردن،یبرگزار م یبار مهمون هیآره، هر چند وقت   –
هم چند تا    یهم جا به جا. گاه یسر هیو   شدن،ی رص ها تست مق ی سر  هیشبانه  ی ها

کردن   یم یدب یو پول خوب، راه نگیمدل  یدختر خوشگل و کم سن و سال رو به بهانه 
 سلطان دختر خود فرخ رو خواسته بود .   ارب  نیشدن. اما ا ی و اونجا فروخته م

 کرد و گفت:  یو گنگ به آرتان نگاه م جی گ نازگل

  یخواستگار یخواسته دخترشو به سلطان نده به تو گفته بر یآها، حتما چون فرخ م –
 تا بهش بگه دخترم شوهر داره، آره؟ 

 و گفت: دیباز خند آرتان
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خواد بهار رو بفروشه به سلطان، چون   ی. فرخ بهم گفت مستین یجور  نینه اصال ا  –
 داده.  شنهادیبهش پ  گهی د یدو برابر دخترا  بایتقر  یپول  یسلطان وعده  

بود به سرفه افتاد و بعد دو سه تا سرفه، نفسش را آزاد   یچا  دنیکه مشغول نوش نازگل
 کرد و متعجب گفت:

 خواست بفروشه؟  یدختر خودشو م یچه جور –

 گفت:   زدی آهسته پشت نازگل م یکه چند ضربه  یدر حال آرتان

. منم مثل تو تعجب  گمی صبر کن االن واست م ،یخب بابا دختر جون خودتو خفه نکن –
سلطان؟ اونم گفت بهار دختر    یبد  یخوا  یحرفو زدم، گفتم دختر خودتو م  نیکردم و هم

 خانومه.  نیر ی. دختر زنش شستین شی واقع

 فحش نثار پدر بهار کرد. آرتان ادامه داد:  رلبیسر تکان داد و ز   نازگل

عرب ها    لیو اونجا تحو  می بر  یو کار م  نگیمدل  یرو به بهانه   گهید  یگفت ما دخترا  –
  نیریچون ش شهیمسافرت هم نم یبرد. به بهانه  یجور نی ا شهیبهار رو نم یول  میدیم

از   نیذاره. واسه هم یو نم شهی برنامه ها خبر داره شستش خبردار م نی ا  یکه از همه 
ماه عسل و مسافرت   یبعد من به بهانه  میو عقد کن هارب یمن خواست تا برم خواستگار

 سلطان بدم.  لی و اونجا تحو یدب ببرمش

 : دیمتأثر پرس یبا ترحم و نگاه نازگل

 هان؟   یکارو نکرد نی تو که ا –

زد،   هیو سرش را رو به عقب به مبل تک  دیکش شیموها  نی ب یکالفه دست آرتان
 را بست و متأسف جواب داد: شی چشمها

  یبه مافوقم م دیکارو کردم. دست خودم نبود که بگم نه، با نیهم  قای چرا اتفاقا، دق –
سلطان بود. من   یری دستگ یراه برا  ن یبهتر ن یهم گفت قبول کنم چون ا  ایگفتم. پو

و عقدش کنم بعد بفهمه طعمه  یاعتراض کردم گفتم بهار بهم عالقه داره، برم خواستگار
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اغون بشه بهتر از هزار تا جوون  نفر د  هی. گفت می مجبور  فتگ ای اما پو شهیبوده داغون م
 .  یبرشون دب یم  ای  شنینابود م نایا  یقرصا  قیاز طر   ایمملکته که  نی ا  ی گهید

 لب زد: یبا دل رحم نازگل

 بهار. ی، طفل یآخ –

 و گفت:  دیکش یآن روزها خاطرش آزرده شده بود، آه  یادآوری که از  آرتان

از من   نیر یبهار. ش یخوام برم خواستگار یگفت من م نیریچند روز بعد فرخ به ش –
خواست دخترشو بده دست   یدونست. نم  یمثل فرخ م یکی چون منو  ومدیخوشش نم

آدم معتبر و   هیکرد پدرش  ینگه داشته بود. بهار فکر م  ایقضا  نی من و کال بهار رو دور از ا
خالف   نیم ا کدو   چیآبرومنده که شرکت پخش دارو داره و مادرش هم خونه دار. اون از ه

دونست فرخ پدر   ینم یدونست. حت یها خبر نداشت. منم همکار و دوست پدرش م
 .ستین شی واقع

 و لب باز کرد:  ختیر ی نازگل اشک م حاال

 شد.  داینگو دلم کباب شد، از خودم بدبخت ترم پ –

  یبود و برا  طنتینازگل هم همراه با ش ی ها یزد و سر جنباند، ناراحت  یلبخند محو   آرتان
 .یآرتان دوست داشتن

! اما فقط از طرف  یهرچ  ای دی کرد، زور، تهد یرو راض نی ریش یدونم فرخ چه جور ینم –
. منم جواب دادم  ادیب ییبه روزت اگر سر دخترم بال یاومد که وا امیپ هیواسم    نیریش

سوخت. با پدر   یقعا دلم واسه بهار ماز ته دل گفتم... وا  نویمثل چشمام مراقبشم. من ا 
 ن یبهار، دخترک معصوم خوشحال و شاد از ا یستگاررفتم خوا یسور یو مادر

  ی غهی زود بهم بله گفت. ص یلیخ دهیبه مراد دلش رس نکهیا  یبه هوا  ،یخواستگار
 خونده شد.  نمونیب ت یمحرم

 مات زده نگاهش کرد و آهسته لب زد:  نازگل
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   ؟یآرتان؟ ازدواج واقع یباهاش ازدواج کرد  –

 نازگل گفت:  یها  یتکان داد و کالفه از پرحرف نیسرش را به طرف  آرتان

من نبود. ازش به   یباطله چون اسم واقع غهیص  ن یدونستم ا یبه ظاهر آره، اما من م –
  لیتحو  دی بود اون روز که بهار رو با  نیم ا کردم و تمام هدف یم یمختلف دور  یبهانه ها

 سلطان تموم بشه. یر ی با دستگ تی سلطان بدم برسه و مأمور 

روز سفر هم فرخ با بهانه   ش،ی ک میر یگفتم م نی ر ی.به ش دمیسفر با بهار رو چ  ی  برنامه
دغدغه بهار  یمن ب یجور نیتا فرودگاه شد و ا نی ری و حال بد مانع اومدن ش  یضیمر ی

 کردم. مای رو سوار هواپ

 داد:  رونیآورد، نفسش را ب یقلب آرتان را به درد م ،ییآن روز کذا یادآوری

سرش اومده حالم بد شده   ییفهمه چه بال  یبهار م گهی که تا چند ساعت د ن یاز تصور ا –
حونه  فکر کرد به خاطر نخوردن صب یکرده بود طفل  خیدستام   میکه نشست مایبود. تو هواپ

گفت چرا صبحونه   یم  یرفت و با دلخور یحالم بده. مدام قربون صدقه م نی و فشار پا
 نخوردم!  

 بهش گفتم منو ببخش، بازم فکر کرد به خاطر نخوردن صبحونه اس.  فقط

 لبش نشست و رو به نازگل گفت:   یرو  یکمرنگ لبخند

دونست   ی . نمیشیم هیبعد تنب یبخشم، دفعه  ی دفعه رو م نیگفت ا  طنتیبهار با ش –
از   یاتاق رزور کرد  دیتو فرودگاه ازم پرس یدب میدی رس ی! وقتستیدر کار ن یبعد یدفعه 

 اونجا.  م یری م میقبل؟ گفتم نه، آشنا دار

و    دیاش کش یشانیپ یرو  یاش نشست، دست یشانیپ یبه تپش افتاد و عرق رو قلبش
 اش را ماساژ داد:  قهیشق

. تو  میهست  سی دونستم تحت نظر پل یم م،ی شد ادهیپ نیعمارت از ماش هی یجلو  –
  سکی کار گذاشته بودم. ر  زا یچ نجوریو ا  کروفنیو م ابیبهار رد  یو لباسا   لیتمام وسا 
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  یاما از طرف م،یشد  یکشته م مونی کردن دوتا  یم دایپ یزیدر صد چ هیبود اگر  یبزرگ
کنن کم  شیتفت نکهیبهم اعتماد داشت و احتمال ا یلیراحت بود. چون فرخ خ المیخ

و اسلحه هاشون و سگ   ی کلیه ینگهبان ها   دنیبهار از د میبود. وارد عمارت که شد
  کیتحمل  گهیو بازومو محکم چنگ زد. د دی اطراف ترس  یشده   ریبزرگ و زنج ی ها

.  لومرد با دو تا زن عرب اومدن ج هیمعصومش رو نداشتم.   یلحظه نگاه کردن تو چشما 
 مرد گفت: 

 رو بده   یامانت-

  لی دونستم پر از دالره. گفتم تحو یسامسونت بود که م  فیک هیاز زن ها  یکی  دست
 و گفت:  دیکه خند دمیسلطان م

 .ینیزوده واست سلطان رو بب شه،یپسرجون سلطان با تازه کارها رو به رو نم –

از اون زنها گذاشتم و با دست   یکی ا کردم و تو دست دست بهار رو از بازوم جد ناچار
کردم.   یداشت. اصال نگاهش نم یدونم بهار اون لحظه چه حال یرو گرفتم، نم فیک گهید
 رو باز کردم و چک کردم و بستمش. گفتم خداحافظ. فیک

اما انگار زبونش بند اومده بود. چند قدم که دور   دم یشن یتند بهار رو م ینفس ها  یصدا 
 گفت:  یو نفس زنان م دهیبر دهیشدم بغضش شکست. بر

ترسم، بدون تو   یم اریرو تموم کن. مه یشوخ ن یتو رو خدا برگرد. ا ،یریکجا م اریمه –
 ترسم.  یم

بلندتر   دنشیکش غیج یمن هم بلندتر. صدا  یشد و قدمها  یضجه هاش بلندتر م یصدا 
شد. از  یشد و بغض من هم خفه م  ی. رفتم؛ صداش خفه مشتریشد و فاصلمون ب یم

بودم،   ایتحت کنترل باشم رفتم هتل. منتظر خبر پو  نکهی. با احتمال ارونیعمارت رفتم ب
  یکردن و تمام. اما شب شد و خبر ریدستگ وتموم شد. بگن سلطان ر ات یتا بگن عمل
  یصبح شد. صبح ساعتا  یداشتم و چه جور یدونه فقط اون شب چه حال ینشد. خدا م

 کردن. تموم شد!   ریهشت بود که بالخره تماس گرفتن و گفتن سلطان رو دستگ 
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شده و االن تو   یبازوش زخم اتی موقع انجام عمل دونمیفقط م دم، یبهار رو ند  گهید
 ! نی... همهیبستر  مارستانیب

از اشک به   سی هش به نازگل افتاد که با صورت خکه تمام شد تازه نگا   شیصحبتها 
و اشکش را   د یدخترک کش یگونه   یزد و با شستش رو  یدهد. تلخند یماجرا گوش م

 پاک کرد: 

 تو؟  یکن ی م هیچرا گر  –

 و آرام لب گشود: هیگر  با

کردم. االن    یوحشتناک بود اون لحظه، من بودم سکته م یلیدلم واسش سوخت، خ –
 تهرانه؟ 

 آره   –

 ؟ یبود تی مأمور  نیدر اصل تو ا  ،یبود  هیمدت که مثال ترک نی ا –

 را باز و بسته کرد:  شی چشمها

 .یو اواخرش هم که دب تی تهران بودم اما تو مأمور  آره،–

 آرتان زد و گفت:  یمشت آرام به بازو  با

 . یریم  یذار  یم یکن یخودت م ریخوبه واال؛ همه دخترا رو اس –

 گرفت، جواب داد: یتلخ نازگل را جد  هیآرتان محزون شد و شوخ نگاه

 بشه، نه واسه تو... نه بهار! ینجوریخواستم ا یوقت نم چیه –

گونه    یآهسته رو شی آرتان گذاشت، اشکها یبازو  یو سرش را رو   اوردینازگل دلش تاب ن 
 یگوش کی کنار مبل برداشت.  یعسل  یرا از رو یو هندزفر لی . آرتان موبادیغلت یم

پخش  میمال  ک یرا در گوش نازگل گذاشت،موز  یگریرا در گوش خودش و د یهندزفر
 شد.
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   زهیدلت برام نر  گهی که د ادی م یروز  هی

 زه ی تولد من چند پا ادین ادتی که

 خوشبخته  گهید یک یاز ما کنار    هرکدوم

 که امروز باورش واسه هردومون سخته  یزیچ

 م یای هم ن ادیبار هم   هی  یسال ادی م یروز  هی

 مینخوا  یزیچ چ یه یگذشتمون جز فراموش از 

 تونه رد شه  یتو فکرمون خاطراتمون م از 

 لحظه حالمون بد شه ه ی  یحت  نکهیا  بدون

 م یش ینکردن به خاطراتمونو بلد م فکر

 میش  یهمو از کنار هم ساده رد م مینیب یم

 تو نابودم یب یگفت ینه انگار به من م انگار

 عاشقت بودم  یروزگار هینه انگار  انگار

 م یجا که غرق احساس هیهمو اونم  مینیب یم

 م یشناس یهمو م میبگ دی نبا  میباش یهر ک با

   میا یلحظه سمت هم ن  هی یحت نکهیا  یبرا 

 بدون سالم. یخداحافظ یب رمیو م  یریم

 *** 

ارجمند   نیری مشغول سوال و جواب از ش  ییزند همراه آرتان در اتاق بازجو ای پو سرگرد
 گفت:  ای ملتمسانه رو به پو نی ر یبودند. بعد از تمام شدن سواالت ش
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 جناب سرگرد، دخترم بهار کجاست؟  –

 تمام گفت: تیداشت و جد یشانیپ یکه رو   یبا اخم ایپو

 مارستان یب –

دستبند زده اش را در هم قفل کرد و   یشد، دستها  ری سراز  شی لب فشرد و اشکها  نیریش
 گفت:

 ازتون بکنم؟  یخواهش  هی  شهیم –

صحبت   ی با بستن و بازکردن پلک اجازه   ایآن قدر عاجزانه و درمانده بود که پو نگاهش
 اش پاک کرد و گفت:  یرا با پر روسر شی اشکها  نیریداد. ش

... تو رو خدا  نیبوده. که آخر عاقبتم شده ا ییو تنها یکس یکردم از ب یمن هر کار –
بخواد بره   مارستانیبده. اون از ب یتن به هر خفت یکس یبهارم مثل من از سر ب نینذار

  فهیدونم وظ یو آبرومنده. م  یبهار آدم حساب یکجا رو نداره. پدر اصل  چیکس و ه چیه
و بهارم رو بهش  دیکن دای کنم پدرش رو پ یخواهش م  ناما من ازتو  ستیشما ن ی

 . دیبسپار

  ایخواست موافقت کند. پو ا یشد، آرتان با نگاهش از پو  رهیو آرتان به هم خ ای پو نگاه
 گذاشت وگفت:  ییبازجو یو چوب ی قهوه ا  زیم  یرو  نیر یمقابل ش یبرگه و خودکار

کنم  ی م  ی. سعسی رو بنو یدون یکه ازش م ی شماره و هرچ ل،یآدرس، اسم و فام  –
 کنم.  داشیپ

اشک لبخند زد و خودکار را برداشت و شروع به نوشتن کرد.   انیم ی با خوشحال نیریش
 بعد کاغذ را عقب تر گذاشت و لب زد: قهیچند دق

 دونستم نوشتم. یم یجناب سرگرد. هر چ دی بفرما –
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تر   ظیرفته اخمش غلانداخت. با خواندن مشخصات رفته  یبرگه را برداشت و نگاه ایپو
. فکش را منقبض کرده بود و برگه را مچاله کرد؛  اوردی شد و خون به صورتش هجوم م یم

 زد:  بینه د،یاز جا پر ن یری که ش دیکوب زی م یدست مشت شده اش را چنان رو 

از  هی هدفت چ  ؟یاطالعات را از کجا آورد  نی ا  ؟یکه درآورد  هیچه مسخره باز  نی ا –
 ف؟ ی اراج  نینوشتن ا 

 مرتعش گفت:   ییکرد، با صدا ینگاه م ایبود و مات و مبهوت به پو ده ینوا ترس یب زن

 ! ه؟یک... ک... کدوم اطالعات؟ منظورتون چ –

 مقابل صورتش تکان داد و پرخاش کرد:  دواریاشاره اش را تهد  انگشت

از   رو یبرگه نوشت  نیکه تو ا   یاطالعات  نیپرسم، ا  یبار ازت م نیآخر ی برا گهیبار د  هی –
 ؟ ی کن یسرهم م یداستان  نیهمچ یو چرا دار  یکجا آورد 

 :دی هق زد و نال یدرماندگ با

  یواقع یمن تو اون کاغذ مشخصات بابا   ن؟یگیم  یفهمم چ یبه خدا، به جون بهار نم –
  ستی، ب ستیزند کارخونه دار بزرگ. ب ی زند پسر حاج آقا ریبهار رو نوشتم. مشخصات ام

 بودم.   ریام ی غهی ص  شیو دو سال پ

و   ری متح ن یری حرف ش نی بود، با ا دهینفهم یزیچ  ای پو یکه تا آن لحظه از حرف ها  آرتان
 ادامه داد:   نیریگنگ نگاهش کرد و ش

اونم خوب مرد بود ؛ بهم  یپول یو ب  یمن کارگر همون کارخونه بودم. من از سر بدبخت –
  دمیفهم غهی بعد از فسق ص که قهر کرده و رفته. تنهاست، شهیگفته بود زنش شش ماه م

چون زن و   ا،یکنه. چون گفته بود ن یدونستم قبولم نم یحامله ام! نرفتم سراغش چون م
از   دیکن داشیپ دیهم هست بر  یکه هست آدم سرشناس هداشت. آدرس کارخون یزندگ

 گم. ی . به جون بهار دروغ نمدیخودش بپرس
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و خواهر    ری بهار دختر ام د؟یشن یکرد، چه م ینگاه م  ایو پو   نیریبهت زده به ش  آرتان
 : دیشده اش غر دیکل یدندانها نیاز ب  ایپو  اس؟یپو

  یواسه من مثل آب خوردنه فقط دلم م قتیحق  دنی! فهمگمیم یخوب گوش کن چ  –
 کنم. یم اه ی روزگارت رو س ؛یخواد دروغ گفته باش 

درنگ   ینده برداشت و برا از پرو نیری رفت. عکس ش رونیو شتاب از اتاق ب  تیعصبان با
را گفته، چطور   قتی حق نی ری ش زدیم  ادیدر درونش فر  یسمت کارخانه راه افتاد. حس

! وارد  نی و نسر  ری ام  یو جز به جز از گذشته خبر دارد؟ از اختالف گذشته   قیدق نقدریا
جواب   یگفتند. سرسر یکردند و سالم م یسر خم م دنشیدکارخانه شد. کارگرها همه با 

راهرو شهاب پسر   ی  انهیداشت. م یقدم برم ت یر یو شتاب زده سمت دفتر مد   دادیم
حد   نی ساعت روز آن هم تا ا   نیدر ا  ایپو  دنی.از د دیمحسن و برادرش پرهام را د 

 گفت:   ایآشفته متعجب شدند. پرهام رو به پو 

 شده؟  یز یچ ؟ی خوب ای پو –

 با بابا کار دارم.   ست،ین یزینه چ –

  یوارد اتاق شد، آهسته سالم کرد؛ پدرش با کت و شلوار سرمه ا   شانی ه سوألها توجه ب یب
داد   نی را پا نکشیمقابلش بود. ع زی م یبرگه رو  ینشسته بود و تعداد زیرنگش پشت م

 بود گفت: ستادهی که در چهار چوب در ا  ایو رو به پو 

 طرفا؟!    نیسالم پسرم. ا  –

  رهیپدرش خ ینشست. به چشمها  زیمقابل م یمبل چرم  یرا پشت سرش بست و رو  در
و   دیاش کش دهیلب خشک یکرد چطور حرفش را بزند. زبانش را رو   یبود و دل دل م

هنوز منتظر بود   ری آورد، ام رونیرا ب نیر یکتش برد. عکس ش بیمردد دستش را سمت ج
 گذاشت و گفت:   زیم  یچشم دوخته بود. عکس را رو  ایو مشکوک به پو 

 ؟ ی شناس یزن رو م نیبابا، شما ا  –
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را   نکشی. عردی دوخت به پدر تا در عکس العمل چهره اش، جواب سوألش را بگ چشم
  نیچ ش یچشمها  یشد. گوشه  کی به هم نزد  شیکرد و ابروها  می چشمش تنظ یرو

باال رفت.    شیخورد و با دقت تمام به عکس نگاه کرد. رفته رفته اخمش باز شد و ابروها 
. آب دهانش را قورت داد و سرش را آهسته باال دیبازتر شد و رنگش پر شی چشمها

 گرفت و گفت: 

 شناسم. ینه، نه نم –

مخاطبش    یرا در کشف صحت و سقم حرفها  ا یکردن پو  ییبودن و بازجو سیپل سالها
 شد و گفت:   رهی نگران پدرش خ  یبه چشمها  نانیه کرده بود. با اطمخبر

  یکارخونه کار م نی تو ا شیو چند سال پ  ستی به ب کی ارجمند. نزد نی ریش ن،ی ریش –
 کرده.  

  نیچشمانش جان گرفت. هم  شیدور پ ی از گذشته ا یکهنه و رنگ و رفته ا   ی خاطره
  دهیکش یچشمها  یاهیاز حاال. س  جوان تر یلینشسته بود. خ زیم نیاتاق بود، پشت هم 

ربود. خسته بود، خسته از مجادله و کشمکش با  یرا م یو نافذش دل هر دختر
کرده و طاقتش طاق شده بود.   ملرا تح  یی! شش ماه تنهانی همسرش نسر یناسازگار

. یگرسنگ ،یپول یمقابلش هم خسته بود. خسته از ب  یدخترک هفده هجده ساله  
 دخترک گفت: یخاکستر یبه چشمها رهی. خادیکار مداوم و ز  یخستگ

جوابت بود و   یهر چ ،یشنفت  یگفتم و هر چ ی! هر چ گمی م یخوب گوشاتو باز کن چ –
  یشیکار م یبرده نه تنها از کار ب ییبو  ی. بفهمم کسیکن یجا چال م  نینبود هم یهر چ

ردم، نه پستم ، نه خائن. زنم  . من نه نامشهیتر م اه ی که هست هم س ینیکه روزگارت از ا 
 ادیب  یخوش ندارم هر زن عوض چیپدرش! ه یخونه  هکه گذاشته رفت شهیشش ماه م
خونتون رو   ی عقب افتاده  ی . در عوض منم اجاره ها یام بش غهیخوام ص یتو تختم، م

 تو رو.   ی مال  از یمن ن یکن یکنم. تو مشکل منو برطرف م  یمادرت رو هم عمل م  دم،یم

اش   یشانیپ یعرق رو  ی آمد، دانه ها  رونیب  الی از گذشته و فکر و خ ای پو یصدا با
 نشسته بود.  
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 شما بوده، آره؟  ی غهیگفت ص  یم نی ریش –

 ناچار لب باز کرد:  د،یفهم یرا م  ای پو ی نگاه مطمئن و تحکم حرفها ری ام

سه چهار   ی اونم فقط براو  میبود که اومد تو زندگ  یتنها زن  نیریباور کن جز مادرت، ش –
کردم.   رونی ب میرو از زندگ نیریبرگشت ش یشده بود؛ وقت یماه. مادرت نبود، قهرش طوالن

 بوده.  نی نسر  میحذف کردم. زن اول و آخر زندگ

 چشم باز کرد و گفت: د،ی نفس کش قیرا بست و عم شی چشمها  یلحظه ا   یبرا  ایپو

 سالشه.   ستیدختر که االن ب هیاون از شما بچه داره،  –

 گفت:  یمشت شد و عصب  ریام یدستها 

 حامله نبود! گه،ی دروغ م –

  زیهمه چ  شیآزما  هیبهتون نگفته. به هر حال با   ،ینه... خودش گفت شما خبر نداشت –
 . شهیمشخص م

 مضطرب التماس کرد:  ری ام

  یخراب بشه و آبرو  میذشته بوده زندگکه تو گ یزیخوام به خاطر چ یمن نم ای پو –
 و چند ساله ام بره!   نیچند

 خاست گفت:  یکه از جا بر م ینیگذاشت،ح  بشیعکس را برداشت و داخل ج  ایپو

 زنم. ینم یمن حرف د،ینگران نباش –

 ؟ ی تو پسرم دیکرد؟ از کجا فهم  داتیپ یچه جور –

 کتش را مرتب کرد:  ی  قهی 
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  شی از پرونده هامه. خواست دخترش رو به پدر واقع یکی  ینکرد، از مجرما دامیاون پ –
کار دارم فعال  یلیبرسونم. منم مشخصات خواستم که مشخصات شما رو داد. خ

 برم.  دیخداحافظ با 

 : دیداد و پرس هیتک  زیرا به م شی جا بلند شد و دستها از 

   ه؟یجرمش چ –

 و گفت:  دیپا چرخ یپاشنه  یدر رفته بود رو  کی که تا نزد  ایپو

 گه ی روان گردان و موارد د ی قاچاق دارو، پخش قرص ها زا،یچ یلیخ –

 *** 

تاک ساعت   کی ت یخانه فقط صدا  نیکاناپه لم داده بود و در سکوت سنگ یرو  شهنام
فرشته و   ی خال یبود و جا  رهی نامعلوم خ ی . نگاهش به نقطه ادیرس ی به گوش م یوارید

  یغذا م یکرد. نازگل که بود خانه مرتب و با نظم بود، بو  ینازگل را با تمام وجود حس م
بود نازگل با   دهیکرد. تازه فهم یخانه را پر م یفضا بچه ی هیخنده و گر  یو صدا  دیچیپ

 یعنیخانه بدون زن  دیفهم ی فرگل حس شود. تازه م یخال یآمدنش نگذاشته بود جا
 گ خورد، مامان آذر بود.زن لشیچه؟ موبا 

 الو، جانم مامان؟  –

 نازگل بهتره؟  ؟ی سالم خوب –

 و خجالت زده گفت:   دیصورتش کش  یرا رو  دستش

 خوام.   یطالق م  گهیآرتان. م یمامان، رفته خونه    ستی نازگل ن –

 جواب داد: ییبا تندخو  آذر

 . دمیم  لتیتحو ارمیکرده، حق داشته! منم االن فرشته رو م یخوب کار –

 و دستپاچه گفت:  د یجا پر از 
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بلد  ی چه کار؟ من که بچه دار یاریفرشته رو ب ی خوای! مستینازگل ن گمیمامان م –
 ! ستمین

  یگی دو روز هم که نگه داشتم به خاطر نازگل بوده که حالش خوب نبوده. االن که م نی ا –
رو نگه دارم؟ سه تا بچه بزرگ نکردم که حاال بچه هاتونم من بزرگ   رفته من چرا بچه

. دختر  یکن یم  تیکه نازگل رو اذ  یکن یغلط م یبچه بزرگ کن یکنم. تو که عرضه ندار
که تو و بچتو تر   یممنون باش نکه یخونت بعد عوض ا  ومده خودش ا ی طفل معصوم با پا 

فرشته اونجاس   گهی ساعت د  هی! ؟یکن ی! شکنجه میزن یکنه کتکش م یو خشک م
 بکن . یکن یم یهرکار

  یرا رو  یاعتراض کردن به شهنام را نداد و تماس را قطع کرد. شهنام با حرص گوش  مجال
 مبل پرت کرد و غرولند کرد: 

 .یزندگ نیاه، لعنت به ا –

 *** 

و خانه   دیخوش غذا به مشامش رس  یقفل چرخاند و وارد خانه شد. بو ی را تو دی کل آرتان
 بلند گفت:  یو مرتب بود. با صدا  زیمت

 .  دهیچی که پ ییعطر غذا  نی کنم با ا یبابا االن غش م ؟یی کدبانو... کجا کمیسالم عل –

و   د یسف ی نه یکوتاه با زم نیآست یراهنیآمد، پ رونی متبسم و با نشاط از آشپزخانه ب  نازگل
لخت   یبود که دامن کلوش آن تا زانو بود. موها   دهیو قرمز پوش یو درشت آب زی ر یگلها

نشانده بود. سر   شی موها  یرو  یاش را از دو طرف بافته و گلسر قرمز کوچک یو مشک
 خوش گفت: 

 . یخوش اومد ،یسالم. خسته نباش  –

دخترک   نیکاش ا   یکه ا د یدلش لرز  ی لحظه ا  ینازگل شد. برا ییبایآرتان محو ز  نگاه
و   تشیموقع یادآوری. با شدی عارف بود و همسرش م ییامقابلش همان دختر د  ی بایز 
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چهره اش نشست، لبخندش   یزد و اخم رو  بیکه داشتند فورا در دلش به خود نه ینسبت
 محو شد و گفت: 

 . امیممنون، لباس عوض کنم م –

  یم د یبا  نی از ا  شتریب دی زود بود، شا شانیبرا یهمخانه شدن کم نی ا  دیشا بنظرش
تفاوت باشد. رفتار شهنام   یب تش یتوانست نسبت به نازگل و موقع ینم  یگذشت. از طرف

را سرزنش   شانیماندن نداشت. در دلش خانواده ها  یبرا  ییخوب نبود و دخترک هم جا
 یهمه سخت  نی را گفته بودند االن ا قتیقح  شیسال پ یلیاگر خ دیکرد که شا  یم

 متحمل نبودند.

 زنگ خورد. یعوض کردن لباسش بود که گوش  اتاقش شد و مشغول وارد 

 بله؟  –

 شهنام بود. یصدا 

 خوام با نازگل حرف بزنم. یالو آرتان سالم. م  –

 : دیتند پرس یکه جواب سالم بدهد، با لحن نی ا  بدون

 ؟ ی چکارش دار –

داد و   رونینبود که مجادله کند، نفسش را ب ی تیمکث کرد، در موقع یلحظه ا  شهنام
 جواب داد:

 آرومش کنم. ستمیکنه من اصال بلد ن یم  هیداده، گر لمیرم فرشته رو آورده تحو ماد –

 تفاوت گفت:  یب

 کن. دایپ یراه هیخودته، نازگل چه کار کنه؟   یبچه  –

 گفت:  ظیشد و با غ یکفر شهنام
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. چند روز زمان  شهیسرعت که نم نی به ا یول رم،ی خوام براش پرستار بگ یدونم، م یم –
 چند روز نازگل ازش مراقبت کنه. نی بره. ا یم

 :د یتر شد و پرس میلحنش مال یکم آرتان

 نجا؟ یا  شی اریب یعنی –

 آره  –

 مکث کرد و گفت:   یا  لحظه

   اریباشه، ب –

 . ارمشیم گهی ساعت د   کیآدرس رو برام بفرست،   –

  یگذاشت. دلش برا  ف یدخترش را داخل ک از یمورد ن  لیرا قطع کرد. شهنام وسا  تماس
  یجراحت قلبش ول یدهنده   ام ی از وجود عشقش بود و الت ی تکه ا  شد،یفرشته تنگ م

رفت.   یسرکار هم م  دیالخصوص که با  یآمد. عل یبر نم  شینگهدار  یاز عهده   ییبه تنها
 ناچار فرشته را بغل گرفت و رفت.

 *** 

  یفرزام وقت برا  شهی ساعت هم  نیدانست ا  یم  تایبه دو بعدازظهر بود. ب کی نزد  ساعت
رنگش نشسته بود و   دیسف یوندا یشرکت پشت فرمان ه کی استراحت و ناهار دارد. نزد

  نیا  یبه دست آوردن دل فرزام بکند. وقت یبار تالشش را برا  نیآخر یخواست برا یم
راه واقعا عاشق فرزام شود و کار   ی  مهیکه ن کرد یشروع شد فکرش را هم نم فیکث یباز 

صحنه  دنی شود که با د ادهیتا در را باز کند و پ رهیبرسد. دست برد سمت دستگ  نجایبه ا
 لب با شک زمزمه کرد:  ریمقابلش دستش مشت شد و منصرف شد. ز  ی

 ست؟ یاون سوگول ن –

ند. هر دو  فرزام رفت  نیآمد و با هم سمت ماش رونیبود که همراه فرزام از شرکت ب سوگل
کرد.    بیرا چرخاند و با فاصله پشت سر تعق  چی حرکت کرد. سو  نینشستند و ماش
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آنجا رفت و آمد داشت.  تایرفتند که چند ماه ب یحدسش درست بود، همان خانه ا 
رفت. با خود زمزمه   نیکه داشت هم از ب ید یام یدستش فشرد و کورسو  یفرمان را تو

 کرد: 

رو شروع کردم تا مهرسا رو    یباز  نیباشم. ا یباز  نی ا  یده  من بازن  ستینه، نه قرار ن –
 ذارم من بازنده باشم.  یخودم ضربه بخورم. نم نکهیبشکنم، خرد کنم نه ا

مهرسا حرکت   یدرنگ سمت خانه   یب دیجوش  یکه در دلش م یتمام بغض و نفرت  با
کرد اضطراب و حال بدش را   یو سع دیکش یق ی نفس عم دیکرد. پشت در خانه که رس

 بلند شد.  فونیمهرسا از آ   یبعد صدا  یکند. زنگ را فشرد، لحظه ا  یمخف

 . زمی تو عز ایجون. ب تایسالم ب –

 گفت:  یتصنع یشد، مهرسا به استقبالش آمد. با لبخند  اطی وارد ح  تایباز شد و ب در

 خوبه؟  یفسقل ؟یخوب  زم،یسالم عز  –

 : لب مهرسا نشست و گفت یرو  لبخند

 ! ییدایکم پ ؟یهم خوبه. تو چطور یممنون خوبم، فسقل –

 لبخندزنان گفت:   تایخانه شدند و ب  وارد 

کار بودم.   ریمدت سرم شلوغ بود و درگ هی ی لیمنه. راستش خ ه یکم سعادت زمی عز –
 گذره بهت؟  یچطوره؟ سخت نم یباردار

 . ییرایپذ یرفت برا  یسمت آشپزخانه م مهرسا

 .هیعیفقط تهوع دارم که خب طب یقربونت ، خوبم. گاه –

 داشت گفت:  یبرم نتیکه فنجان از کاب ینیمبل نشست و مهرسا ح  یرو  تایب

 و شهاب چطورن؟  مایخوبه؟ ش  ییچه خبرا؟ زندا  –
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 پا انداخت و پاسخ داد:  ی رو پا

  یخبرم. بعد از فروش خونه و جدا کردن زندگ  یمامان که خوبه، از اون دو تا هم ب –
ما هم تموم شد. مهرسا جون رابطه ات با فرزام   ی انگار خواهر و برادر ن،ی میمامان و س

 ؟ ی چطوره؟ خوب

 : دیپرس  د یتعجب کرد، با ترد تای سوأل نا به هنگام ب نی و از ا دیلبش خشک یرو  لبخند

 چطور؟  م،یخوب –

 اش را به مبل زد و گفت: هیتک

تو   ی ری تأث گم ی. میحوصله تر یمسلمأ ب یباردار  نکهی... نه ایجور نی هم ،یچیه –
 رابطتون نذاشته؟ 

 گذاشت و گفت: ینیس  یرا تو  یچا  ی مشکوک نگاهش کرد و فنجان ها  مهرسا

 با هم... میخب خوب یکنه، ول یم   یاواخر فرزام بدخلق نی خورده ا هی –

را باال انداخت و   شیابرو  یتا  کی  تایگذاشت و مقابلش نشست، ب ی عسل یرا رو  ینیس
 گفت:

  په،یباشه. خوشگله، خوشت یل یدوره زمونه بد شده دخترعمه، حواست به شوهرت خ –
 دزدن.  یپولدارم که هست. زود قاپشو م

 آشوب شد و مردد گفت:  دلش

 س یحرفا ن ن یگرده، اون اهل ا  ی شرکت شب برم رهی . صبح مستین ینجوریفرزام ا  یول –

 :دی مضحکانه خند تایب

. واسه  یشرکت؟ تو هنوز مرد جماعت رو نشناخت   رهی م یدختر؛ از کجا مطمئن یساده ا  –
  یگیانشاهلل همون جور که م ال؛یخ یحواستو جمع کن. حاال ولش کن ب  گمیم نهیهم

 برنامه ها نباشه. نی باشه و فرزام اهل ا 
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 : دیتاب پرس یو ب  مشوش

 ؟ ید یشن یحرف  ،یدی د یزیچ  تا؟یب  یدونی م یزی تو چ –

 . میخوب حرف بزن  یزا یاز چ  ایب الیخ ی... گفتم که بیجور  نی هم زم،ی نه عز –

را عوض کرد اما شک و دلهره به جان دخترک افتاده بود و دلش آرام و قرار   بحث
را   یکه رفت،  گوش تایشنود. ب یو چه م دی گو  یچه م گرینداشت. حواسش نبود د

 نازگل را گرفت.  ی برداشت و شماره  

 جانم مهرسا؟  –

 ؟ یالو، سالم نازگل خوب –

 مامان کوچولو؟  یسالم گلم، قربونت تو چطور –

 رده و مستأصل گفت: ک بغض

 . ستمی. اصال خوب نستمی نازگل خوب ن –

 : دیپرس نگران

 شده؟ چرا ؟!  یچ –

 گفت اصال حالم بد شده. یم یجور ه یزد،   ییحرفا هیبود.  نجایا  تایاالن ب –

 را کش آورد:  شیبا حرص صدا  نازگل

دونه تو   یگفته حالت بد شده؟ خبرش برسه مگه نم ی... چیعوض ی اوف، دختره  –
 ناراحت کنه!  دینبا  یحامله ا 

با   گهیمن م   یخبر... وسط هفته، وسط روز پا شده اومده خونه   یب  هویدونم،  ینم –
 حواست بهش هست؟  قاپشو ندزدن!   ؟یفرزام خوب

 زد:  تشر



 در حصار گذشته 

255 
 

طالق   یبچرخون تویزندگ  یتو برو خودتو جمع کن، عرضه نداشت ی بگ یخواست یم –
 ! یوضع رو نداشت نی خودت االن ا  ی. تو اگه بلد بودیگرفت

 قرار و مضطرب سر جنباند:  یب مهرسا

ولش کن نازگل، حالم بده بگو چکار کنم؟ شک مثل خوره افتاده به جونم که نکنه   نارویا –
 رو بهم گفته!  نایه اکه اومد  دهیشن یحرف  ده،ید  یزیچ تایب

 لب گشود:  الیخ یب

استرس   نقدری. ایری بگ یجد دیگفت که تو نبا   یهر چرند یدختر دست بردار، هر ک –
 . ستینداشته باش واست خوب ن

کنه. نکنه    یم یعوض شده، بدخلق ایفرزام تازگ گه،ی هم نم راهیکنم پر ب یآخه فکر که م –
 باشه!  شی تو زندگ  یواقعا کس

خود و   ی . پس بادیازت برنم  یکار شه؛یدختر خوب، االن فقط حال خودت بد م نیبب –
 جهت به خودت استرس وارد نکن.  یب

 کرد:  تمنا

 نازگل؟!  یکن ی واسم م یکار هی –

 .یتو جون بخواه آبج –

چه   نیبب ری آمار بگ یبره شرکت، تو برو از منش رتریکنم فرزام د  ی م یمن فردا کار –
 تو شرکت هست؛ باشه؟  یساعات

 نازگل باالتر رفت و متعجب گفت: یصدا تن

 ! به ؟ یگی م یمهرسا چ –

 منم راحت بشه.  الیزنم، برو تا خ یباهات حرف نم گهیبه خدا د ینازگل اگه کمکم نکن –
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 : دیکش یپوف

  رمی اما م ست ین یدونم خبر ی . من که مرمیگ یآمارشو م رمی باشه خانوم مارپل، فردا م –
 ثابت کنم.تا بهت  

 *** 

چند روز را که مثل   نیا  عی نامعلوم وقا  یبه نقطه ا رهیبود و خ مارستانیتخت ب یرو بهار
دستش را در دست زن عرب گذاشت و   اریکه مه  یکرد. لحظه ا  یکابوس گذشت مرور م

 رفت.   یچشمانش کنار نم شی از پ یلحظه ا  یپول را گرفت برا  فیک

 وارد اتاق شد، رو به دخترک گفت: یانتظام یرو ین فرمیونیو    اهیبا چادر س یزن

 . یآگاه یاداره  میبر  دیبا  ؛یآماده شو، مرخص شد –

  یفرخ بوده، با چهره ا یکه به سرش آمد نقشه  ییدانست تمام بالها  یهنوز نم بهار
 :دی مغموم آهسته پرس

 . اونا حتما نگرانم هستن.نمیخوام پدر و مادرم رو بب یم  م؟یکجا بر –

 جواب داد: تیدبا ج زن

 آن. یاونجا پدر و مادرت هم م م یر  یآماده شو م –

  یسوخت و گز گز م یهنوز م شی از جا بلند شد و با رخوت لباس عوض کرد، بازو ناچار
خارج شد و سمت اداره رفتند.   مارستانیسست همراه مأمور زن از ب  ییکرد. با قدم ها

ببرند تا با بهار مالقات کند و خودش تمام   ییرا به اتاق بازجو ربنیدستور داده بود ش ایپو
به مکالمه شان گوش   ییاتاق بازجو ی پشت پنجره  ای. پو دیورا به دخترش بگ  قتی حق
 داد. یم

زن   یداشت. با اشاره  یکنار مأمور قدم برم تیاز واقع یخبر یمات و مبهوت در ب بهار
و رنگ   شانیپر  یدستبند زده و آن چهره   یمادرش با دست ها  دنی وارد اتاق شد. از د
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  شی و لبها  دیگونه اش چک یرو  یدخترش قطره اشک دنیبا د نیریمتعجب شد، ش دهیپر
 . بهار ناباورانه لب زد:دیلرز 

 م... م..مامان!  –

  نشانیو نشست. چند لحظه ب دیرا عقب کش ی رفت و صندل زیسالنه سمت م سالنه
 : دیصدا. دخترک رنجور پرس یب یسکوت بود و اشکها 

 چرا بهت دستبند زدن؟  ؟ی کن یچه کار م نجایمامان، ا –

 را از گونه ها پاک کرد و گفت: ش یبا کنار چادرش اشکها  نیریش

فقط تو   ،یبدون  دیهست که با   یقیحقا  هی.  یبشنو دیهست که با  ییحرفا  هیدخترم،   –
 و بعد واسه خاطر تو بوده.   یکردم از سر ناچار ینشو. من هر کار زاریرو خدا از من ب

کرد. ذهنش سفر کرد به سالها   یبهار منتظر نگاهش م خت،یهق زد و اشک ر  دوباره
  ابانیزمستان کنار خ یطاقت فرسا  یهجده ساله بود و در سرما یکه دخترک یزمان ش،یپ

ستخوان نفوذ  به مغز ا  شیکفش ها  ی کارخانه بود. سرما از درز باز شده   سیمنتظر سرو 
 .دیلغز  یهم م یرو  شی کرد و دندانها یم

 به دخترش گفت:  رو

 یکمر گرفته بود و نم سکی کردم، مادرم د یکارخونه کار م  هیهجده ساله بودم تو  –
من پونزده ساله بودم از داربست   یکار کنه. پدرم هم که کارگر بنا بود و وقت گهی تونست د

 افتاده بود و فوت شد.

 . نفس گرفت و ادامه داد: نی تلخ و زهرآگ  یکردن آن گذشته   فیتعر  شیبود برا  سخت

 یمشکل و بدبخت  کی شد، هزار و  یعمل م دی اجاره خونه عقب افتاده بود، مادرم با –
و محسن، هر دو    ری زند بود که دو تا پسر داشت. ام یداشتم. صاحب کارخونه حاج آقا

بداخالق   ی لیخ ری مدت بود ام  هیدختر،  هیحسن دو تا پسر و م  ری داشتن. ام یزن و زندگ
اختالف با    اشیعلت بدخلق دمی. کم کم از کارگرا شندادیم  ریکارگرا گ یشده بود. به همه  
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روز به من گفت برم دفترش،   ه یو دار بود که   ریگ ن ی زنشه! زنش قهره کرده و رفته. تو هم
 رفتم... یوقت

  یبرا  دی شرم داشت از دخترش که بگو خت،یآن روز دوباره هق زد و اشک ر یادآوری با
 و ادامه داد:  دینان چه ها که نکرده، لب گز یلقمه ا 

کنه، گفت از   یرو حل م مونی رفتم بهم گفت اگه عقدش بشم تمام مشکالت مال یوقت –
  یندادم اما شب که اومدم خونه و ناله ها  یتمام مشکالتم خبر داره، من اون روز جواب

رو   ممیتصم دمیسردمون رو که د یو خونه    یخال یسفره   دم،یدردمند مادرم رو شن 
و گفتم: کدوم    دمی! خندیدار  یعروس یآرزو  ،یخترگفت د یگرفتم. مامانم مخالف بود م

   ه؟یز یکدوم جه  ؟یعروس

 و گفت:  دیکش یآه

گرم و   یغذا  هی. اون شب  دیروز پول داد و رفتم خر  خالصه، رفتم و گفتم قبوله. همون –
  ی. اما فرداریس  یبالش گذاشتم با شکم یسر راحت رو   هیخوشمزه کنار مادرم خوردم، و 

. حاال دمیوقت تو تمام عمرم تنم نکرده بودم رو پوش چیکه ه  ییاون شب لباسها
. فقط دو تا  میدنبالم اومد و محضر رفت ری . امدقشنگ و گرم بو می خاکستر  یچشمها 

 بود.  یی سر و صدا یو ب  یسادگ نیبودن و تمام. ازدواجم به هم ری شاهد همراه ام

کرد،   یم یاتاق که با چراغ قرمز رنگش به او دهن کج  ی گوشه  نیافتاد به دورب  نگاهش
 برداشت و گفت:  نیچشم از دورب

تو مرکز شهر اجاره کرده بود. دو تا    ریامکه  یو نقل کی کوچ یخونه   میبعد از عقد رفت –
و اون از سر    یمال از یاز عشق و عالقه. من از سر ن یحس چیبدون ه میآدم کنار هم بود

داشتم   یبودم حس بد  لهیوس  کی که براش مثل  نیبود. از ا  یمرد بودن .  اخمو و جد
مل کرده بودم،  کرد. مامان رو ع  یاون حس بد هم فروکش م دادیاما هر بار که بهم پول م

مامان، قبض آب و برق و اجاره و    یواسه پول غذا، داروها گهیرفتم. د یسر کار نم گهید
هم مهربون تر شده بود.   ریلنگ نبودم. دو ماه گذشت و کم کم ام یا  گهی د زیچ چیه

 کردم دوسش دارم و بهش عالقه مند شدم.   یحس م
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لبش   یرو  یکرد و لبخند محو  یبه عشق م ختهی را آم نیر یآن روزها نگاه ش ای هم  هنوز 
 نشاند، به بهار چشم دوخت:   یم

رفته رفته اخم   دیرو د هیهد یو رفتم اون خونه. وقت   دمیخر هیتولدش بود، واسش هد –
 ابروهاش نشست، گفت:  نیب یظیغل

قرارداده که با برگشتن زنم  هیرابطه   نی رفته ا ادتیرفته؟!   ادتیقول و قرارمون   نی ریش –
 ! آهسته جواب دادم: شه؟یوم متم

 نرفته.  ادمینه،  –

 : دیبهم دوخت و پرس شوی پرسشگر و جد نگاه

 ! با ترس گفتم: ؟یراه انداخت  هیچ ایمسخره باز   نیپس ا  –

 من...  ریام –

 :دی کش ادیگوش احساسم رو کر کرد. فر  ادشی فر یصدا 

کارا خودتو تو دل   ن یکه با ا یبساطت رو. اگه تو فکر نی.گمشو جمع کن ایتو غلط کرد  –
 ! یبهت بگم کور خوند دیبا  م یتو زندگ یو موندگار بش  یمن جا کن

دونستم که  یبار من م نیا یاخمو و خشک شد. ول  لی مثل اوا  ری اون به بعد دوباره ام از 
.  ستین طور نیخودش ا  یکه من بهش دل نبندم و اخالق واقع نهیرفتار فقط واسه ا نیا

بودم و دعا   یدو سه ساعت راض یاونم برا  دنشیدو سه بار د یمن به همون هفته ا
هفته   هی  نکهیشده بودم. تا ا   ری بود اما من عاشق ام یکردم زنش برنگرده. خودخواه یم

برگشتن زنش رو داشتم. جرأت هم نداشتم بهش زنگ  ینشد، دلشوره  یخبر ری از ام
کنه. بعد ده روز زنگ زد و گفت برم همون خونه. با  یباز اوقات تلخ دمیترس یبزنم. م

مبل   یمرتب رو   وبا کت و شلوار  دمید  دمیرس یشور و ذوق آماده شدم و رفتم. وقت
شستن انگار.   یباهات حرف دارم. نشستم؛ تو دلم رخت م نیگفت بش دنمینشسته، با د

لبهاش گذاشت و    نیروشن کرد و ب یگاریکه تو سرم افتاده بود. س ی از فکر دمیترس یم
 گفت:
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 !غهیص  نیفسخ ا یعنی برگشته،   نینسر  –

نگه داشتنش بکنم. با بغض و التماس   یتالشم رو برا  نیخودم جرأت دادم تا آخر به
 گفت:  یو سنگدل  یرحم ی. اما با بتیبذار بمونم تو زندگ ر،یگفتم دوستت دارم ام

 پاکت مقابلم گذاشت و گفت:  هیقرارداده.  هی ن یبهت گفته بودم دل نبند، ا –

  یخداحافظ  ی. از جا بلند شد و حتدمشی. برات خرهیخونه اس به عنوان مهر  نیسند ا  –
 نکرد. رفت...

کرده بود و بهار با تأثر نگاه کنجکاو و مبهمش را   سی گونه اش را خ یدر پ یپ یها   اشک
 به او دوخته بود. 

ماه   کی شده بود.   کهیکه هزار ت یکه له شده بود و قلب یرفت و من موندم با غرور –
  جی روز حالم بهم خورد و سرم گ کی   نکهیغم بغل گرفتم. تا ا یو زانو ختمیتمام اشک ر

  یپشت دستش و لب م زدیم  یمانگاه، هرفت. مامانم دستپاچه و مضطرب منو برد در
پوست و استخون.   ی. شدیکار دست خودت داد  هک یغذا نخورد  نقدریگفت ا یم د،یگز

  نیگفت با ا  یبود و مدام م  شی . مامان مثل اسپند رو آتیاما دکتر که اومد گفت باردار
ماه لبخند نشست رو لبم.   ک ی و من اما بعد از  یچکار کن یخوا  یبدون بابا م  یبچه 

بود و با تمام   معشق ادگاریتو بدن منه،  ر یاز وجود ام کهیت هی نکهی بود ا  یحس قشنگ
 دوباره بهم لبخند زد.  یخواستمش. قلبم آروم گرفت و زندگ یوجود م

شد و لب   ره یمادرش به گذشته، خ ی  دهیاز اشک به نگاه راه کش سی خ یبا چشمها  بهار
 باز کرد: 

 ! ستم؟ی دختر بابافرخ نمن، من  –

  لهیدست گرفت، چشم دوخت به دو ت یبهار را تو   یلب به دندان گرفت و دستها   نیریش
 نهیبود. با طمأن یعشق دوران جوان یچشمها  ادآور ی  شیبه رنگ شب دخترک که برا  ی

 گفت:
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اصرار کرد که    یلیخواستم هرطور شده نگهت دارم. مامان خ یمن عاشقت بودم، م –
اما من فقط نگه    ؟ی دیم  ینبوده جواب مردم رو چ  یگفت ازدواجت علن ی. منگهت ندارم 
  یرو بهم منتقل م ری واسم مهم بود. داشتن اون بچه حس داشتن ام  ر یام یداشتن بچه  

دونستم دوسم داره، نه  ی جل که فقط م آسمونپسر الت و  هیکرد. رفتم سراغ فرخ. 
... چندبار مادرش اومده بود با مامان صحبت کرده بود اما  یا  هیداشت نه سرما یکار

بچه   نیاما پدرش رفته، من و ا  ستیپدر ن یهربار ردشون کردم. بهش گفتم حامله ام، ب
  یبه نامت م رو بچه مال توئه منم اون خونه  یو بگ  یخواد. گفتم اگه عقدم کن یرو نم

راه انداخت.   یه خودش کار و کاسبمن واس یزنم. فرخ از خدا خواسته قبول کرد. با پوال
 اما نه از راه حالل... زده بود تو کار خالف و کارش هم خوب گرفته بود. 

 تکان داد و با حسرت گفت:  سر

 هیبکنم  ی بزنم اگه کار یکرد که اگه حرف دمیو خواستم مانع بشم تهد دم یفهم یوقت –
سر تو    ییبال نکهیز ترس ا . اومدی شناختم ازش برم ی. من فرخ رو مارهی سر تو م ییبال
با تو   یکار  نکهیفرخ خالف کردم به شرط ا  یکردم. سالها پا به پا یباهاش همکار  ادین

 خودش باز نکنه.  یکارها  یو پاتو تو   یکن یگزند ینداشته باشه. تو عاد 

که سالها از پدرش در  یشده بود و بت سیتلخ صورتش از اشک خ قی حقا  دنیبا شن بهار
را از گلو خارج کرد و   شیچشمانش شکسته بود. به زحمت صدا  شی ذهن ساخته بود پ

 گفت:

خوان منو، به عربا   یکه م  یخبر داشت ؟یتو... م... ما... مامان... تو... خبر داشت  –
 بفروشن؟ 

 تکان داد و با عجز گفت:  نی به سرعت سرش را به طرف نیریش

بودم به خودتم گفتم،  اریبه روح مادرم نه! مخالف ازدواجت با مهنه به خدا دخترم،  –
تو سرش    یبه خدا خبر نداشتم فرخ چ یول  رهیسر نگ  نیوصلت دروغ  نیتالشمو کردم تا ا 

 !  یکرد  دایاز آب در اومد و تو نجات پ سیپل اری گذره. خدا رو شکر که مه یم
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که از   ییه با صدادرشت شد و بهت زد شیچشمها   یحلقه  خت،یدخترک فرو ر دل
 سوال کرد:  دیلرز یو شوک م  یناباور

 بود؟!  سی پل اری...مهاریمه –

 و اشکبار دخترش دوخت و گفت:   دیناام یغمبارش را به چشمها  نگاه

 بوده.  ینفوذ سهیپل دمیکه آوردنم د  نجایآره دخترم، ا  –

. ختیر یبزند اما فقط در سکوت اشک م ی کرد تا حرف یبه دخترش نگاه م منتظر
تلخ در عرض چند روز قلبش را هزار تکه کرده بود و   یها   قتی حجم از حق  نیا  دنیشن

 .یزبانش را قاصر از هر سخن

که   یشده. سرگرد  فی. خونه و اموال فرخ توقیکه بر  یرو ندار ییدونم جا یبهارم، م –
برادر تو. من تو رو به اون   یعنیست.  زند ه  ریپرونده اس ادعا داره پسر ام نیمسئول ا 
 سپردم. 

 که آنجا بود، صدا زد...   یمأمور

 وقت تمومه، پاشو. –

وارد اتاق شد،  ای جدا شدند. پو گریکد یاشکبار و پر از حرف، از  ی حرف با نگاه ها  بدون
  ای نداشت. پو ختنیر یبرا  یاشک   گری نشسته بود. د یصندل  یبهار هنوز مات و مبهوت رو 

 مقابلش نشست با تأثر گفت: 

بده. من هرچقدر با خودم   یلیفهمم حالت خ یم  ،یدیرو شن یتلخ  قیدونم حقا یم –
خواستم مادرت خودش بهت   نیدونستم چطور واست بگم. واسه هم یکلنجار رفتم نم

 . ایکه مادرت گفت، پاشو همراهم ب یزند هستم. همون سرگرد  ایبگه. من پو 

 ع کرد تا  فقط دهان باز کند بپرسد کجا؟ تمام توانش را جم  دخترک

و   یبد شیآزما  یکه بر یاونجا، تا موقع یواست در نظر گرفتم که موقتا بر ییجا  هی –
 . ادی جوابش ب
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کرد   یم ی بیبه رفتن نداشت. غر یلیجا بلند شد و نگاه منتظرش را به بهار دوخت، م از 
شد و لف   یم دهیکش نیزم ی رو شیرغبت از جا بلند شد، کفشها ینبود. ب یاما چاره ا 

  یدر فضا ینیحرکت کرد. سکوت سنگ  ایشدند و پو  نی اداره سوار ماش یکرد. جلو  یلف م
 انداخت و گفت:  دهیخواهر تازه از راه رس نیبه ا  ینگاه می ن ای بود. پو نیماش

واحد   برم یتو رو م م،یر یم  میهست که دار یآپارتمان  نیمن واحد چهار هم  یخونه  –
و تنهاست. از خداشه    هیخانومه، زن خوب و مهربون  یب ی. اسمش بمونیهمسا  شیدو پ

درسته چون هم بابا   ادیز  یلیاحتمال خ شمی هم صحبت داشته باشه. جواب آزما هی
 گفت.  نیریزنش بوده، هم خود ش ن یری کرد که ش دی تأ

 را قطع کرد و گفت:  ای حرف پو یو به تند  ظیبا غ بهار

   ه؟یمعلومه که درسته... مگه مادرم پست بوده که ندونه بچش مال ک –

 باال برد و گفت:  میتسل یدستش را به نشانه  ایپو

تا   یدیرو م  شیآزما  نی نداشتم. اصال فکر کن ا  نیسوءتفاهم نشه. قصد توه ،یآ  یآ –
هان؟ پس    یستین بایشناسنامه. تو که بهار شک ضی واسه تعو یداشته باش یمدرک قانون

بهار زند رو واست گرفت. درسته؟ بعدم اصل حرفم   یباشه تا شناسنامه   یمدرک هی  دیبا
و    یمون یخانوم م  یب یب یخونه  شی جواب آزما  ومدنخواستم بگم تا ا یبود که م نیا

 .یشیزند م یبعد از اون وارد خانواده 

 راستش  چرخاند و غرولند کرد:  یو سرش را سمت شانه   دیلجوجانه لب ورچ  دخترک

همراهم    یو لباس  لهیوس چیغرغرو همخونه بشم. بعدم ه  رزنیپ هیخوام با   یمن نم –
 .  ستین

 دنده عوض کرد و در جوابش گفت:  ایپو

  کنم و تا  یم  ی. من تنها زندگهیهم مهربون و دوست داشتن یلیخ ست،یاصال غرغرو ن –
مدت فعال    نیخودم. بابا هم خواسته تو ا  یتونم تو رو ببرم خونه  ی نم شیاومدن آزما 



 در حصار گذشته 

264 
 

  یبگذرون فردا م یجور هی. امشب رو یتحمل کن ینفهمن. پس مجبور یزیخانواده چ
 بخر.  یالزم دار ی هر چ دیبرمت خر 

 لب گشود:   زیطعنه آم  دخترک

خودت؟ بعدم  یخونه   امی که ن یندار نان یتو به خودت اطم ایمن لولو خورخوره ام   –
  رم؟یو ام   نیر یمن دختر ش  یو قبول دار یندار نیقصد توه یاالن نگفت نیمگه هم

   ؟ی نگام کن یبه چشم خواهر یتون یخودتم نم

 داد و سر جنباند: رونیکالفه نفسش را ب  ایپو

 ؟ ینق نزن یشیم ی خونه خود؟ ببرمت راض یا یب یخوا  یاالن چکار کنم ؟ م  –

 گفت:  ظ ی کرده و با غ بغض

 خودمون.  یخونه   رمی! چرا باهات اومدم؟ مامیکجا ب چیخوام ه  یاصال نم –

 زد:  تشر

دست   ی! بعدم اگه تو خواهرم باش؟یفهم یاون خونه پلمپ شده م  گمی چته؟ م –
 ؟ ی دیفهم یکه هر جا دلت خواست بر  ست یخودت ن

آپارتمان نگه داشت. همراه هم وارد ساختمان شدند و سمت آسانسور رفتند. وارد   یجلو
واحد چهار را زد و    یآسانسور را بزند بهار دکمه  یدکمه   ا یپو نکه یشدند و قبل از ا 

خنده اش گرفت اما   طنتشیاز ش  یلحظه ا  یبرا  ای نگاه کرد. پو ایپو  یجسورانه به چشمها 
 و لبخند نزد، گفت:  خورد نی چ شیچشمها یفقط گوشه  

 خودم!   یخونه   یا یب یخوا  یپس م –

 رو ندارم.  رزنایپ یگفتم که... حوصله  –

قفل چرخاند و وارد   یرا تو  دیواحد چهار متوقف شد، هر دو خارج شدند. کل آسانسور
مبل    یو رو  دیو دو خوابه شدند. نگاه بهار دور تا دور خانه چرخ یصد متر بایتقر  یخانه ا
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مثل قفس بود. بغض    شی مجلل و بزرگ فرخ برا ی با خانه   سهی خانه در مقا نینشست. ا 
بود را با سر   دهیگونه اش چک یکه رو  ی. قطره اشکدیرز نشست و چانه اش ل شی در گلو

 : دیانگشتانش پاک کرد و پرس

 شه؟ یمامانم آزاد م –

 مقابلش نشست و آهسته پاسخ داد:  ایوپ

 نه.  ایزود نیبه ا نه،یجرمش سنگ –

 و گفت:  ختیفرو ر اهشی س یاز چشمها  یدر پ یاشک پ  قطرات

 رو دوس ندارم.  نجایمن ا –

 داد. چشم باز کرد و گفت:  یرا بست و با انگشتانش ماساژ نرم شی پلکها ایپو

  یطیبه هر شرا زادی. آدمیکنی بعدم عادت م ؟یسراغ دار   یبهتر یبهار، جا  یمجبور –
 . کنهیعادت م

 *** 

گذاشت. فرزام مشغول خوردن صبحانه   زی م یو رو  ختیگرم ر ریش  وانی داخل ل مهرسا
 صورتش را جمع کرد و دردمند گفت:   رکانهیبود. دخترک ز 

 ! رهیگ  یدلم درد م نقدریدونم امروز چرا ا ی... فرزام نمیآخ...  آ –

 اش را قورت داد و دستپاچه گفت:   لقمه

 شده مهرسا؟ چته؟ ببرمت دکتر؟  یچ –

 شده زبونم الل... شی بچه طور دی کنه، شا یول م  رهی گ یباره درد م نی سوم ن یآره، آره ا –

 باشه آماده شو ببرمت.  باشه،–

 کج کرد و ناراحت لب گشود:  ابرو 
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 شه؟ ینم ریآخه شرکتت د یول –

 کمکت کنم؟  یخوا  یتو برو آماده شو. م  رم،ی م  رتری ساعت د هی زنم  ینه زنگ م –

 . شمیتونم، االن آماده م ینه خودم م –

نازگل   یرا برداشت و برا لشیسالنه سمت اتاق رفت و در را بست. فورأ موبا سالنه
 فرستاد. امکیپ

نون  . ممر یآمار بگ یشرکت، تو برو از منش ادی م رتری . فرزام رو سرگرم کردم دزمیسالم عز  –
 گلم. 

 لحظه بعد جواب داد: چند

 . رمی م رم ی گ یم یاز دست تو دختر، باشه االن تاکس  یوا  –

آه و ناله   ی رفت. هر از گاه رونی اش را برداشت و از اتاق ب  یو شال مشک  یطوس یمانتو 
صبح بود و درمانگاه خلوت. پزشک بعد از   ی هیکرد تا فرزام شک نکند. ساعات اول  یم

 گفت:   رو به مهرسا نهیمعا

حالش   نی. جنیکرده و دل درد دار یناسازگار شبید  یخوبه، احتماال غذا  ینه همه چ –
 خوبه.

 کرد و با لبخند گفت:  ی به خوشحال تظاهر

 نگران شدم.   یلیخداروشکر، خ –

 تکان داد و گفت:  نیسرش را به طرف  فرزام

 .میش  ی. زود نگران ممی تجربه ا  یاول هست و ب  یبچه  م،یمزاحم شد دیببخش –

 جواب داد: ییبا گشاده رو پزشک

 . دمیبود. بهتون حق م فهیکنم، انجام وظ یخواهش م –
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 هم از درمانگاه خارج شدند و فرزام رو به مهرسا گفت:   همراه

 مراقب خودت باش.   شتریبرو. ب رمی گ یواست آژانس م شه،ی م رمیمن د  –

 .یاز کار افتاد  دیچشم، ببخش –

  شیرا حساب کرد و راه هی دست تکان داد و نگه داشت، کرا  یتاکس یرا ب  یحرف  بدون
 را برداشت و تماس گرفت.  لشیو موبا   فیکرد. مهرسا دست برد داخل ک

 فرزام اومد شرکت. ؟یالو نازگل چکار کرد  –

 جواب داد: طنتیش با

 . میکن یخونت با هم صحبت م امیانجام شد خانوم مارپل، دارم م  تی مأمور –

. مدام به ندیصبرانه منتظر بود تا به خانه برسد و نازگل را بب یرا قطع کرد و ب تماس
خانه نگه داشت و   یجلو  یگذشت. تاکس یم  یبه کند قیکرد و دقا  ینگاه م  یساعت مچ

  یکه به سمت خانه م ینیشد. ح اطیقفل چرخاند و وارد ح یرا تو  دی شد. کل ادهیمهرسا پ
 و تماس گرفت. اشترا برد لشیرفت دوباره موبا 

 . دیچینازگل در گوشش پ یمحض وصل شدن صدا  به

 .  ستیبذار دختر، اومدم. استرس نداشته باش واست خوب ن گریدندون رو ج –

 ؟ یی االن کجا  –

 شما پشت در خونتون.  یبا اجازه   –

 گفت: ظیغ با

 خب زودتر بگو.   –

را   اطیپنجره را کنار زد تا وارد شدن نازگل به ح ریحر   ی را فشار داد و پرده  فونیآ  ی دکمه
پا در را بست. با   یشد و با پاشنه  اطیکه در آغوش داشت وارد ح ی. نازگل با بچه ا ندیبب
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گرفت    یورودش به خانه مهرسا سمتش رفت و همان طور که فرشته را از آغوشش م
 گفت:

 جونم. یقربونش برم... ا ؟ی از باباش گرفت  یرو چه جور ی فندق فسقل نی ا –

 را از پا در آورد و گفت:  شیکفشها  نازگل

 یکنه منم نم یمادرم ازش مراقبت نم گهیداد، م لیآورد تحو  شبی باباش خودش د –
 کنه.   دایبمونه تا واسش پرستار پ شمیتونم. گفت پ

 .یتوام از خدا خواسته قبول کرد  –

 خودم بزرگش کنم. ادین رشی معلومه که آره، اصال انشاهلل پرستار گ –

 قرار شد و گفت: یدوباره دلش ب مهرسا

 منو.   یشد؟ دق داد  یشرکت چ یتو رو خدا حاال بگو رفت یوا  –

 مبل نشست و گفت:   یرو

سپاهان کار   ی . رفتم گفتم با آقایشک کرد  یخود یب ؟ی کن یشلوغش م ینگفتم دار –
سپاهان   یدونم. منم گفتم کال آقا  یگفت نم اد،ی م یگفتم ک ست،ی گفت ن  یدارم منش
کارش دارم. اونم گفت همه روزه ساعت فالن   امیخوام ب یکه م هیچه جور  شیساعت کار 
 ! نیخونه... هم رهیمروزا واسه ناهار   ی. بعضادی تا فالن م

  یم  رونی و شمرده شمرده ب  یبه کند چند لحظه مات و مبهوت نگاه کرد. نفسش  مهرسا
 آمد، نازگل  از جا بلند شد و فرشته را از آغوشش گرفت و  متعجب گفت: 

 با توام حرف بزن. هو؟یمهرسا؟  چت شد  یخوب –

. به شدی صدا باز و بسته م  یب یسرد شده بود و دهانش مثل دهان ماه  شیدستها 
 را آزاد کرد و گفت:  شیشده در گلو   ریاس یصدا   یسخت

 ...چوقتیف... فر... فرزام... فرزام ه –
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 ! یدختر؟ جون به لبم کرد  یچ چوقت یه –

 ره؟ ی مونم. پس کجا م  یشرکت م گهی. مادیظهر خونه نم چوقت یه –

نشست و با عجز به نگاه متألم نازگل   نیزم ینداشت، رو  ستادنی توان ا  گری د شیپاها 
. نازگل  دیاز بغض لرز   شیو لبها دی چشم چک یاشک از گوشه    یچشم دوخت. قطره ا

 نوازشش کرد و گفت:  یزانو نشست و با مهربان یمقابلش رو 

مونه.  یحال و روز واسه تو و بچه مثل سم م نی دورت بگردم، تصدق چشات... ا یاله –
  یهان؟ اله یدلخور نش گهی بهت نم دیخونه مامانش. شا رهیم  دیزود قضاوت نکن، شا

 .ختهیتو رو بهم ر یجور نیخفه شه که ا دهیورپر  ی تایب

مهرسا درهم شد، اخم کرد و با حرص لب فشرد. از جا بلند شد و با قهر سمت    ی  چهره
 اتاق کار فرزام رفت. نازگل بچه به بغل دنبالش رفت و گفت: 

... به فکر بچه باش به فکر خودت  یجور نی شد باز؟ نکن با خودت ا یکجا دختر؟ چ –
 .یستین

  ختیر یمحابا همه جا را بهم م   یز کرد و وارد اتاق شد، شروع کرد به جستجو. برا با در
 کرد. یو نگاه م

 . نمیبگو بب ؟یگرد یم  یدنبال چ –

 کرد با هق هق گفت:  ی که پوشه ها و کتابها را کنکاش م ینیشکست و ح بغضش

بوده. وگرنه  نشونیب یزیاز فرزام خبر داره که من ندارم؟ شک ندارم چ یچه جور تایب –
 باشه از شوهر مردم خبر داره؟   شیهان؟ آدم سرش به زندگ یدونست  یتو چرا نم

 تو؟   یگرد یم  یاتاق دنبال چ نی حاال تو ا –

کرد   ی و رو م  ریرا ز  لشیرا باز کرد و همان طور که وسا  یواریزاپاس در کمد د دیکل با
 گفت:
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شرکته فالنه بهمانه...   یکه پوشه ها  ؟یواسه من ممنوعه بود، که چ  شهیاتاق هم نی ا –
 منه احمقم...

  یتپد. برگه   ینم گریکرد حس کرد قلبش د دایپرونده ها پ نیکه از ب ی برگه ا دنید با
و آسمان    نیزم انی داشت انگار م یوزن یو ب  یبکو فرزام! حس س تایب نیعقدنامه ب

خوب   ش یچشمها یحت گریتوان نگه داشتن برگه را نداشت، د یحت شی معلق بود. دستها 
 شد.  تارو   رهی آن ت کی. همه جا به دید ینم

 

سر   یدر دست صورتش جمع شد و آهسته پلک باز کرد. مادرش را باال  یحس سوزش با
نشست و   شی ماجرا بغض در گلو یادآوریبود. با  مارستان ی. اطراف را از نظر گذراند، بدید

 : دیخانوم آشفته خاطر پرس میرا فشرد. مر  شیپلکها

 هو؟ یدخترم؟ چت شد  یخوب –

 و آهسته گفت:  یسخت به

 نجا؟ یمنو آورده ا یجاست؟ چه جورخوبم مامان... نازگل ک –

 ه؟ یچ انی نگفت جر دم یپرس  ینازگل زنگ زده اورژانس، بعدم به من خبر داد. اما هرچ –

  د،یرفتن و نرفتن. چانه اش لرز  انی گفتن و نگفتن. م انیبه پا بود، م ییدلش غوغا  در
 :دی مادر نگران و آشفته پرس گرید ی. باردیگونه غلت یگرم و سوزانش رو   یاشکها

 حرف بزن.  زمیشده دخترم؟ عز یچ –

کرد و نفسش را بند آورده بود، تاب و تحمل   یم  ینیقلبش سنگ  یغم بزرگ رو نیا
داشت. به درددل کردن. خودش را در آغوش مادر   از یوزنش را نداشت. به آغوش مادر ن

 جا داد.

 مامان، مامان جونم –
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 . دیدخترک نوازشگونه کش سر یخانوم دست گرم و پرمحبت مادرانه اش را رو  میمر 

 شده مادر باهام حرف بزن.  یچ زم،یجانم عز  –

 لرزان از بغض لب زد:   ییصدا با

 کرده!  انتیباور کنم فرزام، عشقم، بهم خ ی باور کنم؟ چه جور  یمامان چه جور –

 قاب گرفت. ناباورانه گفت:  شی را از خودش جدا کرد و صورتش را با دستها مهرسا

 زام چکار کرده؟ دختر؟ فر یگی م یچ –

 فرزام، فرزام و... ینامه  غهیکردم. ص  دایبرگه پ هی شرکت.  یپرونده ها  نیتو کمدش، ب –

 منتظر مادرش نگاه کرد.  یکالمش را قطع کرد. به چشمها  هیهق گر  هق

 ...تای فرزام و ب –

شد. لب زد و   دهیکش فشینح یبازوها  یو تا رو   دیصورت دختر لغز  یرو  میمر یدستها 
 آهسته گفت: 

 کنم. ی... باور نمستیممکن ن –

به  یمادر نگذاشته بود. کم ی برا  یشک یبود، جا نانیدخترک پر از اطم یاشک یچشمها 
و   دیدست کش شیگونه ها   یسر مرتب کرد. رو   یاش را رو  یدخترش نگاه کرد و روسر

 گفت:

  نی بچه هام ا یطلعت، چرا؟ آخه چرا با زندگ ی... خونه  تایبرم سراغ ب دیبرم، با دیبا –
 کارو کردن؟  

و از تخت    دیکش رونیعجله سمت در رفت، مهرسا فورا سوزن سرم را از دستش ب با
 شد و با درد صورتش را جمع کرد.  یدستش جار یآمد. خون رو  نی پا

 ؟ ی ریکجا م سا،یمامان وا  –
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رفت   یکه دنبال مادرش م ین یدستمال برداشت و ح زیم  یرو یدستمال کاغذ یجعبه  از 
 گفت:

 .امیمامان خب بذار منم ب –

که  یتاکس نی خارج شدند. اول مارستانیاز ب تی تند و لرزان از عصبان ییقدم ها  با
غضبناک مادرش چشم   یبه چهره  یشانینگه داشت را سوار شدند. مهرسا با پر  شانی برا

از حرفش   یلحظه ا  یکرد. برا  یر نگرانش مماد یدوخته بود. لرزش محسوس دستها 
شدند، مربم زنگ را فشرد. بدون   ادهیپ یطلعت از تاکس یخانه  ی شد. جلو مانیپش

شدند و طول   اطیرنگ خانه باز شد. وارد ح دیجواب بدهد، در سف فون یاز آ یکس نکهیا
و   دهیکاناپه لم ی. رو دندیرا د تا یکردند. با ورودشان به خانه ب یبزرگ و سرسبز را ط اطیح

 . کردیاش نگاه م ادهو جسارت تمام به عمه و عمه ز   یپا انداخته بود. با خونسرد  ی پا رو

 تشر زد:  میمر 

مهرسا چکار    یبا زندگ گهیبس نبود؟ د  ی کرد اهیروزگارشو س ،یپسرمو تباه کرد  یزندگ –
   ؟ی کردچرا دخترمو نابود  ؟یداشت

 رنجور و دلخور گفت:  مهرسا

 ؟ ی کارو باهام بکن نیا  ی. چطور تونستیمثل خواهرم بود ،یتو دوستم بود تایب –

از پشت سر توجه مادر و دختر    ییکرد، صدا یبا پوزخند و وقاحت تمام نگاهشان م تایب
 را جلب کرد و هر دو برگشتند. 

 بلد نبوده... یشوهرداربه خرج نداده!  تیزن م،یاشکال از دخترت بوده مر  –

 نیآمد. با نفرت و از ب یداشت و سمتشان م ی و محکم قدم برم ی بود که جد  طلعت
 گفت:  یبهت زده و پر از سوألشان م یشده رو به چهره ها  دیکل یدندانها

داشتم؟ با محسن خوشبخت بودم. با تولد   یخوب  یمن چه زندگ ادته ی  م؟یمر  ادتهی –
 کامل شد.  میخوشبخت تایب
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 : دیتکان داد و با حرص توپ میرا مقابل مر  دستش

و هر جا    یرو گرفت  نیمی س  قتی دست رف یباز و سرخوش. ه  قی رف یتو... تو  یول –
  م،ی.  چقدر گفتم مرشیآورد  ی خانوادگ یو دورهم یتو هر مهمون ،یدنبال خودت کشوند 

 ادیقد و عاره، م  ی... بهی اس، جوونه. خوش بر و رو وهی! باریرو هرجا ن ن یمیس  نیا
من؟   ی آخرش خراب شد رو سر من؟ رو زندگ ی دیکنه. د یشوهرامون رو از راه به در م

زند خوب   یخودشو تو دل محسن جا داده و جا پاشو تو خانواده   دم ی چشم باز کردم د
 محکم کرده.

 گفت:  یبا درماندگ میمر 

خودت و    یجار گهی که د نیبود. نسر  نمیکه فقط دوست من نبود! خواهر نسر نی میس –
 مگه به خاطر من بود؟ به خاطر خواهرش بود.  ا یعروس خانواده بود. تو مهمون

 زد: بینه طلعت

چه؟ مگه خواهر من هر جا دنبالم   نیمیزند بود، به س یخواهرش عروس خانواده  –
 بود؟  زونیآو

 ادامه داد:  یتلخند با

 دیفهم ن ینسر  یباز دمش گرم... حداقل وقت ن،ی و شرف نسر رتیهه، باز خوشا به غ –
. شش ماه رفت خونه باباش بلکه دیزده از خودش خجالت کش  ی خواهرش چه گند

 .رونیمحسن بره ب یاز زندگ  نیمیس

 زد: ادی فر

بلد  یتو شوهردار  ،یبلد نبود تی! زبونت دو متر سرم دراز بود که تو زن؟یتو چ یول –
  ناروی. خب ...حاال به دخترتم همگهید  یکه رفته جا  یواسه شوهرت کم گذاشت ،ینبود

و چند سال با   ستیکنه؟ من ب یتونه دو ساعت با هوو زندگ یم  نی... ببگهیبگو. بگو د 
 تحمل کردم.   ،ییتنها ،یکس یبرو نداشتم. از  یکردم چون کس یهوو زندگ
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 : دیشد و رو به طلعت نال نیمهرسا شرمگ یاز نگاه ها  میمر 

 انصاف؟  یبود ب ی گناه بچه هام چ –

 عتاب کرد:  طلعت

باباش...   یاز دو همسر  د؟یخجالت کش شهیبود که هم ی بود؟ گناهش چ یچ  تایگناه ب –
  یدلمون م  یمهرداد رو کجا  یعاشق  گهیبود. د نی کاش فقط هم یشد! ا ری تحق شهیهم

آخرم محسن با زور و   م،یکرد یتو و بچه هات زندگ ی نهیعمر با نفرت و ک هی م؟یذاشت
 کرد به مهرداد جواب مثبت بده.  یرو راض تایب دیتهد

که   یگذشته باشد، گذشته ا  یقربان نیچن نیکه ا  دیگنج یدر باورش نم یحت  مهرسا
! نگاهش به مادر بود که چطور در یگناه چیه  یدر آن نداشته. تقاص بدهد ب ینقش

از پس بغض چمبره زده    میلرزان مر  ی. صدا زدیر  یاشک م یتوز  نهیانتقام و ک  نی شوک ا
 بلند شد و گفت:  شی در گلو

با محسن رابطه برقرار کرده.   ن یمیطلعت من بد تو رو نخواستم، من خبر نداشتم س –
. آه  تایب  ینیب ینم ریطلعت، خ ینیب ینم ری. خی و بهم بد کرد  یرفت  یطرفه به قاض  کی

 . رهی گ یبچه هام دامنتون رو م

 را باال برد:  شی با تکبر صدا  طلعت

 . رونیب دی من بر ی از خونه  –

را باال برد و   شی صدا تایلرزان مادر گذاشت و سمت در رفتند. ب  یشانه  یدست رو  مهرسا
 گفت:

  یهر چ نجا یهم بگو خودشو نخود هر آش نکنه! زنگ نزنه اپدر مادر  یبه اون نازگل ب –
  یبا خانواده   ینسبت چیرفته ه ادشیکه   نیخودشو خانوادشه به من بگه. مثل ا قیال

 زند نداره.

 جواب داد: ظینگاه کرد، با غ تایبرگشت و با انزجار به ب مهرسا
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به  یربط ادی ننگش ب دیکه آدم با  ییاگه زند تو  ؟یکرد  دایاز خودت پست تر هم پ –
 شماها داشته باشه. 

 صورتش را جمع کرد و با تمسخر گفت: تایب

 ...یندارم؛ هر ک ی ج کی ج یجمع کن بابا حوصله  –

رو   ادهیسنگفرش پ  یآمدند و در سکوت آهسته رو  رونیطلعت ب یو دختر از خانه  مادر
دختر داغ بود و تب دار. هر دو در   و سرد بود. اما تن مادر و  یداشتند. هوا ابر یقدم برم

 و گفت:  دیکش سشیخ یگونه ها  یرو  یدست میشوک بودند و بهت. مر 

 دخترم؟  یبا فرزام چکار کن یخوا  یم –

 دخترک فشرده شد و مردد گفت:  ی در دستها  فیک بند

بچه چکار   نیبا ا  رمی دونم، حامله شدم. بخوام طالق بگ یدونم مامان، به خدا نم ینم –
  یکرده! هنوز دوسش دارم. فکر م انتیشه فرزام بهم خ یکنم؟ مامان من هنوز باورم نم

دونم چه  ی!  چون نمینزن یکابوسه. مامان قول بده فعال به مهرداد حرف نایکنم ا
 کنم. یخواستم زندگ دی. شا رمیخوام بگ یم یمیتصم

 نگاهش کرد و لب زد: نیگشرم مادرش 

 مهرسا منو ببخش مادر.  –

  یبر یخوا  ی. میستیدونم مقصر ن یتو خودتو ناراحت نکن. م ه؟یچه حرف نی مامان ا –
 خونه؟ 

 تکان داد و گفت:  نی را باال و پا سرش

 بعد برم. رمیبگ یواسه تو تاکس  ایخوام برم مادر. ب یآره، م –

کرد و سمت خانه   یمهرسا از مادر خداحافظ ستاد،یزرد رنگ ا  یتکان داد و تاکس دست
عشق  یدخترک بو یخانه برا  گر ینبود. د یگریدادن به د یدلدار یارا ی کدام را   چیرفت. ه
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از   یامکیمبل چمباتمه زده و در فکر فرو رفته بود که پ یداد، آرامش بخش نبود. رو  ینم
 توجهش را جلب کرد.  تایب

 ه؟ ی از راه به درش کردم، ازش بپرس سوگل ک شوهرت فرشته بوده من یفکر نکن –

 نوشته بود ادامه داده: یآدرس

 شوهرت!  یآدرس خونه مجرد  نمیا –

شده بود. با خودش فکر   رهی خ یگوش  یبه صفحه  رینداشت با تح ختنیر  یبرا  یاشک
حد پرده    نیشده بود؟! که تا ا  یحد پست و عوض  نیفرزام بود که تا ا  نیکرد واقعا ا  یم
خودش هست که عشق  نی طور بوده و ا  نیهم شهیاصال هم ای بود؟  دهیدر  را ای ح ی

 .دهیند ار یهمه زشت  نیکورش کرده و تا به حال ا 

  شیاز سرکار برگشته و رو به رو  یفرزام ک دیدر افکار خودش غرق شده بود که نفهم آنقدر
 بود!   ستادهی ا

 مهرسا؟!   ؟ی شنو  یصدامو م  ؟یمهرسا... خوب –

  نیکرد اصال ا  یاش را به فرزام دوخت. حس م  یخیحرف نگاه سرد و   یکلمه ا  بدون
را   لی را سمتش گرفت. فرزام موبا لیشناسد. موبا   یرا نم ستادهیا  شی که رو به رو   یمرد

فرزام بود که   نیکرد. حاال ا  یرا مشخص م  زیهمه چ تای ب امکیگرفت و نگاه انداخت؛ پ
 بود. دهیانش به ته حلقش چسبزب و ماتش برده بود. دهانش خشک شده  

 دروغه مهرسا باور نکن، چرند گفته! -

 تکان داد و لب باز کرد:  نیرا آهسته به طرف سرش

 عقدنامه هم دروغه؟  –

 متوجه شد دستش رو شده و با اضطراب گفت:   فرزام

 واست مهرسا. دمیم  حیتوض –
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  تیاز عصبان شی را باال برد، دستها شی و صدا ستادی بار مهرسا مقابل فرزام ا نی اول یبرا 
 رفت حق به جانب گفت:   یم نی اش به شدت باال و پا  نهیس یمشت شد و قفسه  

  انتیشکل ممکن بهم خ نی دونم. به بدتر  یم  وی فرزام؟ همه چ ید یم  حیتوض ویچ –
دوست من   تای . بقتی رف نیکتریعشق مهرداد بود، همسر نزد  تا یب ؟یچطور تونست  ،یکرد

و مهمونم   نجایا  ومدیم  تای که ب ییباور کنم وقتا  یفرزام؟ چه جور ی کار کردبود. تو چه 
 یهمه وقاحت و ب  نیخونه. واسه ا نیومده تو ا ی زن تو بوده و به خاطر تو م شدیم

 متنفرم، متنفرم فرزام.   ؟ازتیدار ی حیچه توض یشرم

 جواب دادن بدهد با خشم و قهر سمت اتاق رفت. یبرا  یمهلت  نکهیا  بدون

 *** 

 گفت:   اینشسته بود، پو  شگاهیسالن انتظار آزما یها  یصندل  یرو  ای کنار پو بهار

 بابا اومد.  –

  یو کت و شلوار خاکستر یجوگندم  یبا موها  انسالیم  یرا دنبال کرد و مرد اینگاه پو  رد
هنوز   شی . چشمها دیرس ینظر م داشت و اخمو و زمخت به  ای با پو ی. شباهت کمدید

چهره اش کم  تیاز جذاب  یزیو نگاهش نافذ بود باال رفتن سن چ  یهمان قدر مشک
آمد. نگاهش   دهیدختر تازه از راه رس نیو ا   شاستوار سمت پسر یینکرده بود. با قدمها 

  نیر یش ای از خودش  یانگار دنبال نشانه و شباهت و رد  دیجزء جزء صورت بهار چرخ یرو
جستجوگرشان بهار   ینگاهها  نیب یا  قهی دق کی  یگشت. بعد از مکث یصورتش م ی تو

گوش   نارنشست و بهار ک یصندل  ی لب آرام جواب داد. رو ر یز  ری آهسته سالم گفت و ام
 آهسته نجوا کرد: ایپو

 ده؟!  ابوالهول ش  یمجسمه    نیا ه یمامانم عاشق چ –

 انداخت و گفت:   یگره خورده به بهار نگاه تند ی فورأ با ابروها ایپو

 رفته من پسرشم نه؟ درست حرف بزن راجع به پدرم!  ادتی  نکهیمثل ا  –
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 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

تو و اخمات.    ی افهی صد رحمت به ق  گم؟یمنم هست، بعدشم مگه دروغ م یخب بابا  –
 خورد.  شهیمن عسلم نم  هیبا  نو یا

 زنگ خورد، آرتان بود. رو به بهار گفت:   لشیبدهد که موبا  ی خواست جواب ایپو

 . امی االن م یجا باش نیهم –

 راهرو رفت و تماس را وصل کرد.  یجا بلند شد و سمت انتها از 

 الو، سالم آرتان.  –

 ؟ یا یاداره نم  ؟یجان، خوب ایسالم پو  –

 .امیدارم بعد م کار ییجا یعنیممنون، نه...  –

 :دی چند لحظه مکث کرد و مردد پرس آرتان

 بپرسم؟  یسوأل هی  شهیم –

 آره؟  ،یبپرس یخوا   یراجع به بهار م –

 داشت؟  قتیحق ن یری ش یخوام بدونم حرفا  یآره، م –

 و لب گشود: دیکش  شیموها   نیب قهیدستش را از شق ایپو

که به خاطر ازدواج عمو محسن و   یرو انکار نکرد. همون موقع نیریبابا ازدواجش با ش –
کردنشون هم  یرو عقد کرده. بعد از آشت نیر یاختالفشون شده، بابا ش  نیمی خالم س

دونم مامانم   یاگه جواب مثبت باشه نم شگاه یآزما  میرو فسخ کرده. االن اومد  غهیص
 بفهمه چکار کنه!

 و گفت:   دیکش یپوف آرتان
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  ی خوام برم. اونجا صحبت م  ی تازه م ستمی شده. باشه من خودم اداره ن یعجب داستان –
 فعال خداحافظ. م،یکن

در اتاق را باز کرد با   نکهیتخت چنگ زد. به محض ا  یرا قطع کرد و کتش را از رو  تماس
 نازگل رو به رو شد. دلخور نگاهش کرد و گفت: 

خوام   یم شبی. از د یریصبح زود م ،یا یم  ریشب د ؟ی کن یم یجور  نیآرتان تو چرا ا  –
 باهات حرف بزنم.

 شانه انداخت و نگاهش را از نازگل گرفت و گفت:  یرا رو کتش

 سرم شلوغه...  –

 گفت:  معترضانه

شناسم. تو از من، از تنها شدن با   ی. من تو رو خوب میگی آرتان، دروغ م یگید دروغ م –
 ! ی هنوز باورش نکرد  ، یو برادرخواهر  نیبه ا  یهنوز عادت نکرد  ،یکن یمن فرار م

 جواب داد: یعصب

  م؟یرتیغ ی ب مو؟ینازگل؟ بدبخت یثابت کن وی چ یخوا  یآره باور نکردم، عادت نکردم. م –
 هان؟ کدومو؟ 

 :دیکوب نیزم یرا رو ش یپا  کی را مشت کرد و  شیدستها 

. بدبخت منم که حق انتخاب نداشتم،  رتیغ ینه ب ،یکدومو... نه بدبخت چی... هیچیه –
  یرفتم خونه  اهیتو دلم پرورش دادم بهم حروم شد. با رخت س  یکه از نوجوون  یعشق

شهنام تا   یگردم خونه   یامروز برم  نیقدر خودتو ازم پنهون نکن! من هم ن یبخت. ا
 .یراحت بش

 گرد کرد تا برود که آرتان مچ دستش را گرفت.  عقب
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کنه؟   تتیتو اونـ خونه که باز اذ   یبر ؟ی بر یخوا  ی! کجا میلط کرد تو غ نم،یبب سای وا  –
 کتکت بزنه؟ 

 و غم لب باز کرد:  یدرماندگ با

من مقصر نبودم. خودش بهم گفت برگردم به    دهیکنه، خودش فهم ینم تمی اذ  گهید –
اونجا به  رمی تو خونش باشم. م رهی خواد واسه فرشته بگ یکه م یهمون پرستار  یجا

 عنوان پرستار بچه، نه زن شهنام!

 .ی کن یخوام به اجبار کار یمن نم یول –

 الزمه.  یدور نیواسه هردومون بهتره. ا  ینجوریخوام برم. ا یخودم م ست،ی اجبار ن –

  یشانه خم کرد. با شفقت و لحن یو دو قدم برنداشته بود که آرتان سرش را رو  برگشت 
 گفت:  م یمال

 بود؟  نایهم ،یباهام حرف بزن یخواست یم شبی د از  ینازگل گفت –

 . ستینه، ولش کن. مهم ن –

 گفت:  مصرانه

 مهمه، بگو   –

 گرفت و گفت:  یکوچک کنار شستش را به باز  ی گفتن و نگفتن، پوسته  انیم  دیترد با

  یا  گهی د یگفت با کس یمهرسا. به شوهرش شک کرده بود، م یرفتم خونه   روز ید –
 هست. 

 و گفت:  دیابرو در هم کش  آرتان

 خب...؟ –
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! زن برادر سابق  یکرده. اونم ک غهیآره درسته، زن ص مید یرفتم آمارشو در آوردم فهم –
محسن! مهرسا حالش بد شد. زنگ زدم اورژانس، بعدم به خاطر   ییدختر دا  تایمهرسا. ب

ازش   گهی اومد. اما د   میبمونم. زنگ زدم خاله مر ادی فرشته همراهم بود نتونستم ز  نکهیا
 نگرانشم! دهینم بجوا  شو یخبر ندارم، گوش

 کرد و گفت:  ینگاهش م یبا اخم کمرنگ  آرتان

 شوهرش بفهمه دردسر درست بشه؟  یگینازگل؟ نم  یچرا دخالت کرد  –

 را کش آورد:  شی صدا  ظی با غ نازگل

چرا دخالت   یگی. نگرانشم... تو مدهیمهرسا جوابمو نم  نهیآرتان! من االن مشکلم ا –
 خواهرمه! قمه،یکردم؟ خب دخترخالمه، رف

 . ادین شیپ یمنم نگران تو که واست مشکل ،یتو نگران اون –

تمام ماند و نازگل با عجله سمت   مهینازگل، حرفش ن لی زنگ موبا   یبلند شدن صدا  با
و   دیکش  نی را پا شی شانه ها یگوش  یصفحه  ی اسم مادرش رو  دنی رفت. با د یگوش

 داد.  رونی نفسش را ب

 هوف... فکر کردم مهرسا باشه. مامانمه! –

 خورد اشاره کرد و گفت: ینازگل زنگ م یکه مدام در دستها  یبه گوش آرتان

 داره. یکار واجب دیجواب بده خب... شا –

 شد و گفت:  دهیصفحه کش  یرو  انگشتش

 سالم مامان. –

 کرد و مضطرب گفت:  یخانوم، قالب ته نایم  انی گر یصدا   دنیشن با

 شده مامان؟  ی! چ ؟یکن  یم هیمامان... مامان چرا گر  –
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 و هق هق جواب داد:   هیگر انیم

 ...مینازگل... نازگل، خاله مر  –

 *** 

فرزام قفل کرده بود.  ی. در اتاق را به روختی بود و اشک ر داریتمام شب را ب مهرسا
هم افتاد و   یرو  یاز خستگ ش یکه پلکها  گستراندیشهر م یصبح دامنش را رو   ی  دهیسپ

 فرزام از پشت در اتاق بلند شد. ینگذشته بود که صدا  یخوابش برد. ـهنوز دو ساعت

 . هیکارم فور  گهیم یمهرسا، مهرسا داداشت کار داره باهات. گفتم خواب –

  یدیباز و بسته کرد. سردرد شد باز کرد و چند بار  یورم کرده اش را به سخت یپلکها
  واریسرش گذاشته بود، از د  یدستش را رو  کی شد   یکه از جا بلند م ینیداشت و ح

قفل چرخاند و بدون نگاه    یرا تو  دیکمک گرفت و آهسته خود را به در اتاق رساند. کل
 . خواب آلود و دردمند گفت: رفترا از دستش گ  یکردن به فرزام گوش 

 جانم مهرداد؟  –

 مامان؟   شیپ یا یب یتون ی وقت صبح زنگ زدم. م نی شرمنده ا ؟ی خوب ،یم آبجسال  –

 و مضطرب شد:  د یاز سرش پر  خواب

 شده مهرداد؟ مامان خوبه؟  یچ –

  گهی دکتر م میبر گمیم یاحواله. هر چ  ضی حال و مر  یخورده ب هی زم،ینگران نشو عز  –
  یایتنهاش بذارم برم سرکار، خواستم تو ب  یجور  نیا  ادی. دلم نمستین یاز یخوبم، ن

 . یکنارش باش

 .امیم  شم یباشه داداش،  باشه االن آماده م –

 فدات.. . پس منتظرم.  –
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کرد و تماس را قطع کرد، وارد حمام داخل اتاقش شد و دوش گرفت تا بلکه   یخداحافظ
. با . وارد آشپزخانه شددیپوش یتن یگرفت و حوله   یدوش فور کی سبک شود.  یکم
 کرد و با تحسر در دلش گفت:  ینیدلش سنگ یغم رو  یغذاخور زیفرزام پشت م  دنید

بود که تو   یکابوس شبانه بود، کاش هنوز هم فرزام همون عشق  کی نا یکاش تموم ا  یا  –
 .  دمیپرستیوار م وانهیساخته بودم و د  یدلم ازش بت

 برداشت که فرزام گفت:  ریش یوانیل

 .یار یسر خودت و اون بچه م  ییبال هیصبحونه بخور،   یدرست و حساب نیبش –

 و با حرص جواب داد: دیرا سر کش  ری ش وانیل

 . یبال رو تو سر ما آورد –

آمد که فرزام مقابلش  رون یرا تن کرد و از اتاق ب ش یاتاق رفت و فورأ لباسها سمت 
 و گفت:   ستادی ا

 !یخور  یم  سرما یموهاتو چرا خشک نکرد   ؟یکجا اول صبح –

حالم بد   اریعاشق و نگران رو در ن یآدما  یاونجا، ادا   رمی م  ستیمامانم حالش خوب ن –
 .شهیم

 لب باز کرد:  دهیدر هم تن یبا ابروها  فرزام

تو   یلیخ تا ی. خب بستین میتو زندگ  یاشتباه بود، االنم جز تو کس هی مهرسا اون   نیبب –
 .دیچیپ ی پر و پام م

 زد: ادیعنان از کف داد و فر  دیجو  یلبش را م  یگوشه  ظیکه تا آن لحظه با غ مهرسا

رو خونه راه ندم.  تایتا ب یگفت  یبه من م یخواست ی فرزام، تو اگه نم  یتوام مقصر بود  –
  ؟ی . سوگل چومدهی! بدت نی داده تو هم نه نگفت شنهادی. اگه اون پی سکوت کن نکهینه ا
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گفت   ی هرک  ؟یداد؟ اصال تو از خودت اراده ندار شنهادیاونم خودش بهت پ ه؟ یاون ک
 بهت توام بله؟  

 نه؟  ایمنم حرف بزنم  یذاریم –

 زد :  ادیفر  بلندتر

 نگو. یچ ی نگو فرزام، ه یچی . هیبهم بد کرد  یل یچون خ م،یشاک  یل ی... چون ازت خنه–

  رونیاز خانه ب یحافظآژانس را گرفت. بدون خدا یتلفن را برداشت و شماره  یگوش
 رفت. 

. به گذشته ها  ختیر  یصدا اشک م  یداده بود و ب هیتک نیماش ی  شهیرا به ش سرش
  ش،ی به او داشت. عاشقانه ها دنیکه از رس یکه به فرزام داشت، ذوق  یکرد. عشق  یفکر م
که بعد از ازدواج چهار نفره دور هم   یلحظات خوش  تا،یبا ب کشیو رفاقت نزد   یدوست

رفت.   یم  یخاطرات رو به تلخ نی ریطعم ش شدیم   کتریداشتند. هرچقدر به زمان حال نزد
 فرزام... انتیو تظاهر به رفاقت. خ  تا یو مهرداد، رفت و آمد ب تایب ییجدا

کوچه افتاد. ضربان قلبش تند شد و   ی  انهینگاهش به م د،یچیداخل کوچه پ نیماش
بود. دهانش باز و   ستادهیدر خانه شان آمبوالنس ا  ی به عرق نشست. درست جلوتنش 

تا   دیمشت شد و جانش به لب رس ش یحبس شده بود. دستها ش یشد و صدا یبسته م
 گفت:

 نگه... نگهدار. –

نشست. در را باز   رهیدستگ یجانش سست و لرزان رو یب یمتوقف شد و دستها  یتاکس
گذاشت. هنوز دو قدم برنداشته بود که    رونیداشت ب ینیرا که حس سنگ شیکرد و پاها 

بسته بود و داخل آمبوالنس   شی آوردند. چشمش به مادر افتاد که پلکها  رونیبرانکارد را ب
  شانیاصال متوجه حضور مهرسا نشد. دخترک پر  د،یدو  رونی ب مهیگذاشتند. مهرداد سراس

 را چنگ زد:  شی بازو

 شده؟!  یشده داداش؟ مامان چ یچ –
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 از حال رفت. دفعهیدونم...  یدونم، نم ینم –

شد و پشت سر آمبوالنس حرکت کردند. مهرداد   نی درنگ همراه مهرداد سوار ماش یب
 گفت:  یبا کالفگ یرانندگ نیح

زد.  ینم یناراحته، ناخوشه، اما حرف دمیفهم یچش شده بود! م  روز ی دونم از د ینم –
  رونیخواستم برم ب یم ،یا یکم سردرد دارم. زنگ زدم تو ب هی  ستین یز یگفت چ یفقط م

 از حال رفت.  هویکه 

حال و روز افتاده. جرأت گفتن    نیاو به ا  یدانست مادرش از غصه  یخوب م مهرسا
  یشدند. مضطرب و ب مارستانی . وارد بختیر یرا نداشت و در سکوت اشک م  قتی حق

. باالخره در  دندیکش یزدند و پشت در اتاق، انتظار دکتر را م یقرار طول راهرو را قدم م
  شیبلند سمت دکتر رفتند. مهرداد با تشو  ییاتاق باز شد و دکتر آمد. هر دو با قدمها 

 :  دیپرس

 شد دکتر؟ مادرم خوبه؟  یچ –

 متأسف سر تکان داد:   دکتر

ازمون بر    یکردن. کار یقلب  یسکته   ،یعصببه خاطر فشار باال و   شونیمتأسفانه ا  –
 . ومدین

. عقب دیشن  ینم ییصدا چی. هدیسوت کش  شیبست و گوشها خیمهرسا    یدر رگها  خون
که به   دیلحظه فقط مهرداد را د نی شد و در آخر ی خال شیپا  ریداشت. ز  یعقب قدم برم

 مطلق پر کرد. یاهیرا س  شی چشمها یو جلو   دیکش ری . کمرش تدیسمتش دو 

 *** 

کنج   نی. خشمگزدی اشکبار پشت در اتاق قدم م  ییبا چشمها دهیتاب و شور  یب نازگل
 دست فشرد و گفت:  یرا تو  یروسر
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دخترش سکته کرده،   یاز غصه  چارهیب میمطمئنم مهرسا به مامانش گفته و خاله مر  –
 .ارمی پدر فرزام رو در م

 گفت:  ت ی با جد دی د یخواهرش را م یها یقرار  ی نشسته بود و ب یصندل  یکه رو  آرتان

مهرسا   دیدخالت نده. شا  هیقض نینازگل! خودت رو تو ا  یکن ی نم یکار چیتو ه –
نزن! اگه مهرسا بخواد   یکنه. پس حرف  یخواست زندگ دینگه. شا یخواست به کس

 .گهیخودش به همه م

 دهان گرفت و گفت:  یشد و دست مشت شده اش را جلو یکفر دخترک

دخالت   یگ یجونشو از دست داد! بعد م ؟یفهم یمن مرد، م  یعه عه عه. آرتان! خاله   –
 . شمینم الیخ ینکنم ب اه ی نکنم روزگارشو س هیبشر رو تنب نینکنم؟ من تا ا

  هیبه خاطر گر که حاال  اهشیس  یبه چشمها ستاد،یاز جا بلند شد و مقابل نازگل ا   آرتان
در خون بود نگاه کرد. فکش منقبض شد و   دهیغلت  یسرخ شده بود و مانند دو گو   ادیز  ی

 گفت:  دیبا تأک 

خواهرش   یمهرداد االن داغ داره مادرش شده. اگر بفهمه مرگ مادرش و سقط بچه  –
طه بوده که با فرزام راب تای ب نیفرزام بوده، و از همه بدتر اگر بفهمه ا  انتیبه خاطر خ

من   ؟یمعرکه بش  اریب شیآت  یخوا  یوجود بازم م نی داشته؛ ممکنه خون به پا بشه، با ا
خواستم چند روز سکوت کنه. کار فرزام بد بوده،   یاز مهرسا هم م یتو بودم حت یجا
و عمل   رینگ  میو عواقبشه. پس بچه گانه تصم ییرسوا  نیبوده اما بدتر از اون ا  انتیخ

 ؟ ی دینکن، فهم

خورد   یگونه اش سر م   یکه قطرات اشک رو ین یرا بست و ح شی پلکها نی غمگ نازگل
برد. در اتاق باز شد و   نی باال و پا دی تأ ی هم فشرد و سرش را به معنا یرا رو  شی لبها

 : دیدکتر از اتاق خارج شد. نازگل مضطرب پرس

 شد دکتر؟  یچ –

 . میا کنترل کردبود ام   دی بعد از سقط شد ش یز یخوشبختانه خطر رفع شد. خونر  –
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 نمش؟ یتونم بب یم –

 ... به هوش اومد بله حتما. هوشهیب –

 داد و لب زد: رونینفسش را ب یرفتن دکتر، نازگل از سر آسودگ با

 شکر. یاله –

 *** 

بود و   یبستر  مارستانیمدت تنها دخترش در ب ن یگذشت. در ا  یم م یروز از مرگ مر  سه
کرد مهرسا   یو ختم شرکت نکرده بود. نازگل تصور م  یکدام از مراسم خاکسپار چیدر ه

قرار شود اما برخالف تصورش مهرسا در  یتاب و ب یب دیا یبه هوش ب نکهیپس از ا
  یقطره ا  ای حرف   یاز کلمه ا غ یبست. در یکرد و م یفقط چشم باز م نی سهمگ  یسکوت

که تنها  دی کش یم ری را به تصومتحرک   یخشکش مرده ا یو لبها  دیاشک. رنگ سف
از  یمهرسا ناش  یاوضاع جسم  ی. بعد از سه روز با بهبودشدیباز و بسته م شیپلکها

داشت که   دیرا امضا کرد اما تأک  صی ترخ یدکتر برگه  نشیسقوط از پله و سقط جن
 ببرند.   یرا جلسات روانکاو  هرسام

سر دخترک   یرا رو  یرا تنش کند. شال مشک شیکرد تا لباسها   یبه مهرسا کمک م نازگل
 یو سع شد یماند. دهانش باز و بسته م  رهیانداخت که نگاهش به صورت رنجورش خ

کرد. صورتش را با   یرا آزاد کند. منتظر نگاهش م شیشده در گلو   ریاس یداشت صدا 
 قاب گرفت و گفت:  شیدستها 

 حرف بزن. بگو.    زم؟یجانم عز  –

 گفت:  ده یبر  دهیبغضش بر دنیهمزمان با ترک سکوتش را شکست و ی  روزه

 م... من... منو... ببر... سرخاک مامان.  –
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کرد. دست   یم  هیو همصدا با او گر  دیهق هق افتاد و نازگل او را در آغوش کش به
رفتند که   رونیاز اتاق ب د،یکش یم  نی زم یجانش را رو  یب یرا گرفته بودند و پاها  گری کدی

 بود. نازگل اخم کرد و گفت: ستادهی در ا یفرزام جلو

 خواد بره بهشت زهرا. یم –

 گفت: متیبا مال  ستادیجلو آمد و مقابل مهرسا ا  یقدم  فرزام

 خو... میبر  ایب ست،یحالت خوب ن –

به   یکه نفرت در آن شعله ور بود نگاه تند ییتمام نشده بود که مهرسا با چشمها حرفش
بود تا حرفش را ادامه ندهد و بفهمد که  یکاف  زینگاه تند و ت نی داخت، همفرزام ان

 شده.   زاریمهرسا تا چه حد از او ب

خانوم   میحاکم بود. هر چقدر به مزار مر  یسکوت تلخ نشانیتا بهشت زهرا ب  ریمس تمام 
مهرسا کندتر؛ سنگ قبر را   یو نفس ها  شد یم شتریشدند اضطراب نازگل ب یم  کترینزد

برجسته   ی خورده بودند. سنگ قبر سیاطرافش خ  یها  مان یتازه گذاشته بودند و هنوز س
دخترک بلند و کشدار شد.   یشده بود. نفسها  حک آن   یزند رو میکه اسم مر  یو مشک

  ی شد، نفس کم آورده بود و هوا را م یبسته شده بود و هر آن خفه م شی راه گلو ییگو
 زد: ادی شکست، فر شیشد و سد گلو  ی. دهانش باز و بسته مدیبلع

 مامان... –

سنگ خم    یافتاد. رو   نیزم یشد و رو  دهیخم شی را گرفته بود. زانوها شی شانه ها نازگل
 شد و مزارش را در آغوش گرفت.

شکست و   یفتم، قلم پام مگ یشدم دردمو بهت نم یمامان... مامان جونم، الل م –
که با عشق کورکورانه ام جونتو ازت گرفتم. مامان منو   رم یبم م،یرفت ی طلعت نم یخونه 

 ببخش، مامان حاللم کن.

آب آورد و به زحمت   شی . نازگل برازدیاشک و ناله با مادرش حرف م  انیو م زدیم ضجه
بعد   یآزاد کرد. لحظه اآرامتر شد و نفسش را  یبه خوردش داد. مهرسا کم  یچند جرعه ا 



 در حصار گذشته 

289 
 

باز کرد و کمک کرد تا   شی رفتند. در را برا نینازگل از برخاست و سمت ماش یبا اصرارها 
 :د ی بار نازگل پرس نی. باز مهرسا سکوت کرده بود که اندیبنش

  یبعدش چ ؟ی گفت  ویتو، بهش همه چ شیپ ادیاون روز که من رفتم و خواستم خاله ب –
 شد؟ 

 و با ندامت گفت:  دیکش یآه

  یخونه  میشد و گفت بر   یگفتم عصبان یشدم. وقت یگفتم، کاش الل م یکاش نم –
  ینقشه  نایا  یهمه   مید یاونجا که فهم میطلعت تا باهاشون حرف بزنم. با هم رفت

به  نهیطلعت اونم ک یمامانم بوده و شده هوو  قیدوست و رف  نیمیطلعت بوده. چون س
 . رهی م بگدل گرفته وخواسته انتقا 

 کرد، دنده را عوض کرد و گفت:  یم یکه رانندگ ینیح  نازگل

 بدبخت کردن دختر خودش؟  متیبه ق ؟ی متیآخه به چه ق –

 زد:  یتلخند

مثل فرزام رو    یطالقش از مهرداد و ازدواج با آدم پولدار تایوگرنه ب ه،یاز نظر ما بدبخت –
 دونه. یم   یخوشبخت تینها

 حرص نفسش را فوت کرد:  با

همشونو ببرم. اما آرتان ازم قول گرفته   یخواست تو مراسم ختم آبرو  یچقدر دلم م –
 کنه. یمهرسا بخواد زندگ د یگفت شا ی. مینزنم تا خودت بگ یحرف یبود به کس

 تکان داد و گفت:  نیفورأ سرش را به طرف مهرسا

محاله    گهیمادرم و بچه م شده. د فرزام باعث مرگ   گهینه، محاله! حاال د  گهینه د –
 ببخشمش.

 به او انداخت.  ینگاه مین نازگل
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 ؟ یریخودت نم یخونه   گهید یعنی  م؟یکجا بر االن –

کم از   هیزنم؛ بذار  ینم یمامانم. اما فعال به مهرداد حرف  یمنو لطفا ببر خونه    رم،ینه نم –
 مرگ مامان بگذره.

 سر جنباند و گفت:  نازگل

 . یهرطور که تو بخوا  –

شالش را در دست گرفت و جلوتر   یجا به جا کرد. لبه   یصندل یخودش را رو  یکم مهرسا
 بود را کنار زد و گفت:  ختهیر یشانیپ یرو شانیکه پر  شی از موها  یطره ا د،یکش

 ؟ یکن یم یآرتان زندگ  یبا شهنام؟ هنوز خونه  ینازگل، تو چکار کرد  –

 سرعتش را کمتر کرد و جواب داد:   لنازگ

و   دمیشهنام که اون خبر رو شن یفوت شد قرار بود برگردم خونه  میاون روز که خاله مر –
  یخوا  یمامان آذر گذاشتم، به شهنام گفتم تو که م  شینشد. االن هم فرشته رو پ گهید

عنوان همسر  تو خونت اما نه به   امی واسه دخترت، فکر کن من پرستار! م ی ریپرستار بگ
تو... به عنوان پرستار فرشته. اونم قبول کرد و احتماال االن که تو رو برسونم خودم برم  

 اونجا.

  واریهنوز به د  تیتسل یمتوقف کرد، پرچم ها و بنر ها   میمنزل خاله مر  یرا جلو  نیماش
را فشرد و بغضش را قورت داد.  شی شدند، مهرسا لبها ادهی پ نیخانه بود. هر دو از ماش

  اطیبعد در باز شد، وارد ح  یبرد و زنگ را فشرد. لحظه ا  فونیدست لرزانش را سمت آ
بلند خودش را به مهرداد رساند و   ییشدند. مهرداد به استقبالش آمد. دخترک با قدمها 

را  کردند. مهرداد دستش  یم هی را در آغوش گرفتند، هر دو بغضشان شکست و گر  گری کدی
 گفت:  شی ها هیگر انی. مدیبوس یو م دیکش یخواهرش م یموها  ینوازشگونه رو

 دلم.  زی. عز یخواهر یخوش اومد  –

 کرد.   یهق هق م مهرسا
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 مهرداد؟ دلم براش تنگ شده.  ستیخونه ن نی تو ا گهی چطور باور کنم مامان د –

 او را محکم تر بغل گرفت.  برادرش

خودت رو   نقدریا  ستین ی. مامان راضستیتو حالت خوب ن ،یآروم باش گلم، خواهر –
 .یکن تی اذ

از اشک به مهرداد    سیخ یبود با چشمها زیتلخ و غم انگ یلحظه   نی که نظاره گر ا  نازگل
نگاه انداخت و با اشاره سر آهسته سالم کرد. مهرداد دخترک را از آغوشش جدا کرد و  

 گفت:

 .یسالم دختر خاله، خوش اومد  –

 دست به خانه اشاره کرد و گفت: با

 داخل. دی بفرما –

 دوش جا به جا کرد. ی را رو  فش یک نازگل

فقط خواستم   رم،ی ه رو از آذر خانوم بگبرم بچ د یشم. با یممنون، مزاحم نم گهینه د –
 راحت بشه.  المیو خ  ارمیمهرساجون رو ب

 : دیکرد و رو به مهرسا پرس ی اخم کمرنگ مهرداد

 ست؟ یفرزام کجاست؟ چرا همراهت ن –

 و مهرسا گفت:   دیهم چرخ نیمعنادار و پر از حرف دختر خاله ها ب  نگاه

  یت با نازگل تنها باشم. من حوصله  خواس  یگفتم بره خونه، دلم م  مارستانیبعد از ب –
 تو بمونم.  شی دو روز پ یکیخونه رو ندارم خواستم 

 قانع نشده بود مردد سر تکان داد و گفت:   ادیکه ز  مهرداد

 . یآبج ی. خوش اومد ستی ن یمشکل –
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 *** 

کرد. نازگل با چمدان   یم یرفت و مضطرب طول و عرض سالن را ط یمدام راه م  آرتان
  ستادهی ا دنش یآمد، نگاهش به آرتان افتاد که با د رونی رنگش از اتاق ب یکوچک زرشک

 .ستادی کرد. چند قدم جلوتر آمد و مقابل نازگل ا  یبود و دل نگران نگاهش م

 ؟ ی نر شهیداره؟ م دهیکنم، فا یبگم غلط کردم، درست باهات رفتار م  –

 آرتان گفت:  یو لرزان چشمها   یعسل ی ها  لهیبه ت رهیخ نازگل

 بوده داداش؟  یخدا نکنه. مگه رفتارت چ –

 کرد و گفت:  ی. آرتان درمانده نگاهش مدیبود، با ترد  ریگفتنش با تأخ داداش

من   یر یم  یگفت  ؟یا یم  رید  یریچرا زود م ؟یکن  یچرا ازم فرار م یخودت اون روز گفت –
 ؟ ی راحت بشم. نگفت

چمدان را فشرد تا نگاه    یدوخت و دسته    نینگاهش را گرفت، چشم به زم نازگل
 گفت:  فیضع ییرفتنش را سست نکند. با صدا  یآرتان پا یملتمسانه  

که  یرو سرش. به فرگل قول دادم، روز  ادیکه پرستار ن  رمی به خاطر فرشته، م رمینه، م –
 رفتم سر خاکش قول دادم دخترشو خودم بزرگ کنم. 

 نگران گفت: دل  آرتان

 اونجا. بمون. یخوام به اجبار بر ینم یکنه، کتک بزنه، چکار کنم؟ ناز   تتیاگه شهنام اذ  –

 سر تکان داد و گفت:   دخترک

  ادی. بذار برم تا  شهیما م یموندن من فقط باعث عذاب هر دو  نجاینه... نه آرتان! ا –
 رو.  یفراموش رمیبگ

 آرتان خش دار شد و گفت:  یصدا 
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 .  یری پس نگو واسه خاطر فرشته م –

. به  دادیخبر از آمدن شهنام م  فونیزنگ آ  ی. صدا ردی را فشرد تا بغضش نگ شی لبها  نازگل
لرزانش را باال    یراهش کنار برود. وقت رفتن بود. آرتان دستها  یآرتان نگاه کرد تا از جلو
را بست.  ش یو پلکها  دیاش را بوس  یشانیگرفت، پ شیدستها  انی برد. صورت دخترک را م

. بالفاصله از نازگل فاصله گرفت  دیگونه چک یرو  شی سمج جمع شده پشت پلکها  یاشکها
و چمدان را برداشت.  دیکش  یقی. نازگل نفس عمدیو سمت اتاق رفت. در را محکم کوب

 : لب زمزمه کرد ریز 

 خداحافظ آرتان. –

نشسته بود و   نیرفت. شهنام داخل ماش  رونیبلند و محکم از خانه ب ییقدمها با
شد.   ادهیپ ن یکه در دست داشت از ماش ینازگل و چمدان دنی. با ددی کش یانتظارش را م

نشستند و   نیگذاشت. داخل ماش  نیچمدان را از نازگل گرفت و صندوق عقب ماش
 و گفت:  کستحاکم شده را ش  نیسنگحرکت کرد. نازگل سکوت  

 مامان آذر؟ فرشته اونجاست؟   یخونه  میری م –

 گفت:  ردیبگ  ابان ینگاهش را از خ نکهیبدون ا  شهنام

 . میاومد با فرشته. االن هم اونجا منتظره برگرد  شیساعت پ هیخونه. مامان   میر ینه، م –

به زبان   یگفتن داشت اما برا  یبرا  یادیز   یسکوت شد. شهنام حرفها  نشانیب باز 
چشمان    شیپ نی ری خانه که شدند تمام خاطرات تلخ و ش کی آوردنشان مردد بود. نزد

که آرتان سراغش آمد و او را همراه   یفرگل تا روز  ینازگل قد علم کردند. از شب عروس
ش  با لبخند به استقبالش آمد. نازگل را در آغو  مخود برد. وارد خانه که شدند آذر خانو

 فشرد و اروم  گفت: 

کرد، دست   تتیدختر جون، دوباره پسرم اذ  اهی. روم سیخودت خوش اومد  یبه خونه  –
 . امیروت بلند کرد، به خودم بگو از خجالتش در م

 آمد.  رونیاز آغوش آن زن مهربان و خنده رو ب نازگل
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 کرد واقعا حق داشت.  یم ف ی ازتون تعر شهی. فرگل همیمهربون یل یممنونم، شما خ –

قند در دلش آب شد   د،یمک ی بود و شستش را م ر یبه فرشته افتاد که داخل کر  چشمش
آذر خانوم از پشت   ی. صدا دیسر و صورتش را بوس  د؛یو سمتش رفت. در آغوشش کش

 سرش بلند شد که گفت:

   ؟یندار یبرم، کار دیبا گهیدلم من د  زی عز –

 جا بلند شد و گفت:  از 

 . ارهی رو م ان ی شراره جان و شا  رهی شهنام م د،یباش شمونیشام رو پ –

 عروسش گذاشت.   یشانه  یرو دست

  میمر  امرزهی. خدا بیبه استراحت دار از یاالن ن یکرد  یچند روز عزادار  نینه گلم، توام ا  –
 .رمیم  گهیخانوم رو. من د 

بدرقه اش رفتند. بعد از رفتنش ناخواسته همان ترس و   رونیکرد و تا ب یخداحافظ
  یاضطراب قبل وجود نازگل را فرا گرفت. فرشته را بغل کرد و سمت اتاقش رفت. لحظه ا 

و با   دی. نازگل آسوده نفس کشدادیباز و بسته شدن در خبر از رفتن شهنام م یبعد صدا 
آرامش گرفت و از آن   یتساع  یفرو رفت. برا  یق ی عمفرشته کنارش به خواب  دنیخواب

 و دلهره آزاد شد.  ش یهمه تشو 

به خودش داد،فرشته هنوز خواب بود. آهسته از جا   یو کش و قوس د یتخت غلت یرو
  یاز جسمش م  یکرد و خستگ یبرخاست و سمت حمام رفت. آب پوستش را نوازش م

تاه و  دوش کو  کی روحش داشت. بعد از  یخستگ  امیالت  یهم برا یکاش راه یا  یبرد. ول
  رونیب رونیزانو بود. از حمام ب یباال  تا شی. بلنددیچیحوله را دور تنش پ  ،یا  قهیده دق

فرشته قلبش به تالطم افتاد، هراسان از اتاق   یخال  یجا  دن یآمد. وارد اتاق شد که با د
. نگاهشان به هم قفل شد،  دیکش یخفه ا غیکه با شهنام رو به رو شد و ج دیدو  رونیب

 سیخ یمشک  یو مژه ها  دیچکی دخترک م سیبلند و خ یو خم موها  چیقطرات آب از پ
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و گوشتالودش را به دندان   یو دسته دسته اش صورتش را جذابتر کرده بود. لب قلوه ا 
 گرفت و گفت: 

 . دمیترس ست یفرشته سر جاش ن دمید دم،یاصال نفهم ؟ی اومد  یک –

 خوش تراشش گرفت و گفت:   ینازگل و پاها   یهش را از شانه ها به زحمت نگا  شهنام

شده بود اما   داریشد، فرشته ب دنتیآب مانع شن یصدات زدم اما انگار صدا  د،یببخش –
 آروم بود. 

 سر تکان داد و گفت:   نازگل

 . امیلباس بپوشم االن م  رمی م –

آنها   شیموها ند یتنش کرد و بعد از سشوار کش  یاتاقش رفت، بلوز و شلوار مشک سمت 
کاناپه   ی رفت. شهنام رو  رونیزد و از اتاق ب شی موها   یرو یرا بافت. گلسر قرمز کوچک

کرد. با   یفرشته نوازشگونه حرکت م فی صورت نرم و لط ینشسته بود و انگشتش رو 
 نازگل بچه را سمتش گرفت و گفت:  دنید

 لطفا. ریفرشته رو بغل بگ ایب –

. شهنام از جا بلند شد و سمت اتاقش  دیکنارش نشست و طفل را در آغوش کش نازگل
برگشت نزد   ییکوچک کادو یو بسته   یشاخه گل رز آب کی بعد با  ی رفت، لحظه ا

گذاشت.   زیم  یکرد؛ کادو و شاخه گل را مقابلش رو  یدخترک. نازگل متعجب نگاهش م
آب دهانش را قورت داد. . اختمنتظرش نگاه اند   ینشست، به چشمها  شی رو به رو

 داد و گفت: رونیرفت، نفسش را ب نی باال و پا شیگلو   بکیس

 بهم گفت... نجایاون روز که حالت بد بود و مامانم اومد ا –

 و باز ادامه داد: دیلب کش  یکرد ، سخت بود اعتراف به قصورش. زبانش را رو مکث

.  میکرد یبوده که ما فکر م یبدتر از اون یلیفرگل خ یقلب و باردار تی بهم گفت وضع –
  یهم بخاطر ب نیسزار  یرو نداره ،برا  یعیطب  مان یدکتر به مامان گفته فرگل طاقت زا 
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جهت تو   یخود و ب  ی. نازگل من، من ندونسته و بادهیز  یلیبازم احتمال خطر خ یهوش
 کردم. تی رو مقصر دونستم و اذ

اش نشسته    یشانیپ یعرق رو  ی،دانه ها معصوم نازگل ی داشت از نگاه به چشمها شرم
 .شدی فشرده م شیزانوها  یمشت شده اش رو  یبود و دستها 

  ییکه رفته تو شناسنامه ات، روزا   یدرست کرد مثل اسم شهیرو نم زایچ  یلیدونم خ یم –
  یها و بدرفتار یحرمت یکه ازت گرفته شد، ب یدخترونگ ،یمن بد گذروند  یکه تو خونه 

دارم   یادیخواستم بگم منو ببخش. توقع ز  یاما م ستین یکدوم جبران شدن چیها. ه
کرده   وونمی من به فرگل که از دست دادنش د ی انتها  یعشق ب یبذار پا یدونم ول یم

که  ی با کس یتو حق دار ت،ی دنبال زندگ یتا بر دمیطالقت م یبود. نازگل اگه بخوا 
  نمونیب  یحس  چیو ه یام ازدواج کرد دونم به اجبار باه  ی. میازدواج کن یدوسش دار

 هر جا که دلت خواست.  یبر ی تون ی. تو مستین

. ندیبه خود شهامت داد تا به نازگل نگاه کند و واکنشش را بب شیتمام شدن حرفها  با
کرد. قلب شهنام فشرده شد از  یبود و با تأثر نگاهش م سیصورت دخترک از اشک خ

زخم بر زخمش گذاشته   یش با خنجر کوته فکردختر شکسته و رنجور که خود ن یا  دنید
  ی  زهی و انگ دی بود. طاقتش طاق شد و از جا برخاست و سمت اتاقش رفت. نازگل تنها ام

مشامش را از  یقی را در آغوش فشرد و صورتش را به او چسباند، با نفس عم شیزندگ
  یشد، دست دراز کرد و از رو  ده یکش زی م یرو  یخوش تنش پر کرد. نگاهش به کادو یبو
ز نقش بسته  یر  یبا ماه و ستاره ها  ییو طال فی ظر یبرداشت و بازش کرد. دستبند زیم
که در آغوشش بود سمت اتاق   یگذاشت و با بچه ا  ز یم ی آن. دستبند را دوباره رو یرو

ل  نازگ  دنی نشسته بود و با د   یصندل  یبه در زد و وارد اتاق شد. رو ی شهنام رفت. تقه ا 
 پا و آن پا کرد و گفت:  نیا ی دوخت . نازگل کم  نینگاهش را به زم

  لشمیدل هیبه دل ندارم  یا  نهیقشنگت ممنون. من ازت ک  ی هیبابت هد نکهیاول ا –
و    ستی منتظر من ن  یکس نجایاز ا  رونی. بعدم بیبود نمیزتریتو عشق خواهرم، عز  نکهیا

خونه و تو وجود فرشته  ن ی من تو ا دی و ام زهیندارم، تمام انگ یا  گهید  یمنم دلخوش
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  ادگاری مونم و    یم نجایا ی ریبگ ی خواست یم  که یاس. من به عنوان همون پرستار
 کنم. یخواهرم رو بزرگ م 

 منتظر جواب باشد عقب گرد کرد و رفت.   نکهیرا گفت و بدون ا شیحرفها 

 *** 

 روز بعد... دو

غذا   زیم  یپر شده از کشک بادمجان را رو  یشام بود، ظرف زیممشغول آماده کردن    نازگل
  از یو بعد با نعنا و پ  ختیآن ر یرو  ادیو دقت ز   قهیگذاشت و کشک آماده شده را با سل

زنگ خورد و نازگل دست   لشیموبا   یکرد. گوش نی خرد شده غذا را تزئ  یگردو  یداغ و کم
مهرداد از آن طرف خط به گوشش   یو وصل کرد. صدا   برداشترا  لی و موبا   دیاز کار کش

 .دیرس

   ؟یسالم دختر خاله، خوب –

 مهرداد؟ مهرسا جان خوبه؟  یسالم ممنون، تو خوب –

 . ستی . مهرسا که نه اصال خوب نستمیبه لطف شما، بد ن  –

دانست سکوت کرد که مهرداد   یمهرسا را م  شانی حال پر لی دل یکه بهتر از هرکس نازگل
 اد.ادامه د 

. االن دو  ستیازت پنهون ن یچیو ه یقشیدونم رف یبهت زنگ زدم، م نمیواسه هم –
. شک  رهی گ یسراغشو م  نیسر بزنه نه ا ادی نه فرزام م نجاست،یکه مهرسا ا   شهیسه روز م

هست. خواستم برم سراغ فرزام اما گفتم قبلش از تو بپرسم.    نشونیب یمشکل  هیندارم 
 ه؟ یچ انیشده نازگل؟ جر  یچ  ستیحال مهرسا اصال خوب ن

 را پنهان کند و گفت:  هیقض یداشت طور یسع  نازگل

مادرشو از دست داده و بچه هم که سقط کرده،    ستین شتریهفته ب هی... هیعیخب طب –
 کم کم. شهی خوب م
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 گفت: هیبا کنا مهرداد

به زنش سر   دیاون نبا ه؟یمشکلش با فرزام چ   گمیدخترخاله؟ من م یزنی بچه گول م –
هست که ازم    یزیمطمئن تر شدم چ  گهیحاال د   ره؟یسراغ شوهرش رو بگ  دینبا  نیبزنه؟ ا 

 پرسم. یشرکت از خود فرزام م رمینداره فردا م یبیباشه ع یگیپنهونه. نم

 دستپاچه شد و مضطرب گفت:  نازگل

 اما تا فردا عصر بهم مهلت بده، باشه؟   گمینه، نه مهرداد. باشه م –

 :دیکوک پرس مش  مهرداد

 چرا فردا عصر؟   ؟ی گیچرا االن نم –

 فقط صبر کن.  ،یشیحرفم رو هم متوجه م نیا   لی همون فردا دل –

 و ناچار گفت:   د یکش یپوف مهرداد

 !  ستمایمن ن  گهیباشه، اما عصر بشه غروب، بشه سر شب د –

 . دمی باشه، قول م –

  یرا م قتی کرد؟ چطور به مهرداد حق یدر دلش بپا. چکار م یبود و طوفان ریدرگ  فکرش
  یکمک م یاز کس  دیگفت؟ شهامت حرف زدن با مهرداد را نداشت. با یگفت؟اصال چه م

آرتان. اما هر کدام را به   یحرف زدن با او و گاه   یکرد برا  یفکر م ا ی به پو یگرفت. گاه
  یبود و خلق و خو شتریش ب. رفاقتدیبه ذهنش رس هابش نکهیکرد تا ا یرد م یلیدل

را آماده کرد.  شیدانست. تمام شب تا صبح را فکر کرد و حرفها  یپسرعمه اش را بهتر م
  یکارخانه شد. سمت ساختمان ادار یصبح بعد از رفتن شهنام فرشته را آماده کرد و راه

کوچک شد و منتظر    یدفتر دکرد. وار  ییاو را راهنما  یرفت و سراغ شهاب را گرفت. منش
بود. زمزمه   زیم  یمحسن رو  ییرنگ نشست. قاب عکس دا  ی چرم قهوه ا  یصندل  یرو

 کرد: 

 جون.  ییدا یبه پا کردن؟! کاش بود یشیکه دخترت و زنت چه آت یخبر دار ییدا –
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کرد. قد بلند و   یلحظه بعد شهاب وارد شد. از جا بلند شد و سالم و احوالپرس چند
محسن    ییدا  ادیمجعدش نازگل را به  ی اش و آن موها یو مشک دهیکش یچشمها 

 گفت:   یینشست و با خوشرو زی . شهاب پشت مانداختیم

 طرفا؟  نی دخترعمه، از ا یخوش اومد  –

 داد و گفت:  رونی شد، نفسش را ب شتریرا محکمتر در آغوش گرفت و تپش قلبش ب بچه

 خوام بهت بگم اما... یهست که م یموضوع هی ممنون، راستش   –

 :دی کرد و کنجکاوانه پرس یکرد و شهاب اخم کمرنگ مکث

 ؟ ی اما چ –

دارم قول بده کارا رو   از ی. به کمکت نیرفتار کن یمنطق   یقسم بخور ، یقول بد دیاما با  –
 .یخرابتر نکن

 لبش نشست و گفت:  یرو  لبخند

 برخورد کنم. یمنطق دمیشدم، اما تو بگو حاال. چشم من قول م جیمن که گ –

که مهرسا به فرزام شک کرد تا   یماجرا کرد، از روز   فی لرزان شروع به تعر  ییصدابا   نازگل
  نهیطلعت و آن ک یو رفتنش به خانه  میو غش کردن مهرسا. آمدن خاله مر   تایب یماجرا 

قلب  نکهی دوانده بود. از ا  شهی ر یسرطان یمثل غده ا   تایکه در دل طلعت و ب یمیقد  ی
  یرنج ها را نداشت و همه و همه را گفت. نازگل م نیتاب و توان تحمل ا  میخاله مر 

را به هم   شی . دندان هاشدی گفت و شهاب هر لحظه صورتش از خشم برافروخته تر م
 : دیفشرد و غر 

 دونم باهاشون چکار کنم.  یصفت. م وونی ح ی ها تهیعفر  –

 جا برخاست که نازگل ملتمسانه گفت:  از 
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  ریبده، د یلی! مهرسا حالش خستیحساب ن ه یاالن وقت تسو ،یشهاب تو قول داد  –
  یبا مهرداد صحبت کن دیرو بذار واسه بعد. االن با تایب هینداره. تنب دهیفا  یمونیبشه پش

 به روانشناس داره. از ی. نمیبکن چارهیواسه اون دختر ب  یو فکر

   دادن نفس حبس شده  رونی گرفت همراه با ب شیدستها  انیصورتش را م  شهاب
 گفت:  یفرو برد. با کالفگ شی موها  انی را م شیدستها 

 م؟ یواسه بعد. اما االن چکار کن ذارمیباشه، باشه م –

بدونه و   دی مهرسا تو هم با مهرداد حرف بزن. اون با  شیپ رمیخونشون، من م میبر –
 . رهیزودتر طالق مهرسا رو بگ

 تکان داد و گفت:  دیسرش را با تأک  شهاب

 .میر یخوام برم، بعد با هم م ی و پرهام بگم که م  ریبذار به عمو ام –

 در رفت که نازگل پشت سرش گفت:  سمت 

 بعد.  گهی افتاده! بذار خود مهرداد م یکه چه اتفاق  یبهشون نزن یفعال حرف –

 باشه، حواسم هست. –

 رفت .   رونیرا فشرد و از اتاق ب رهی دستگ

 *** 

چند روز گذشته  نی ت و سمت اتاق خواهرش رفت. مثل ابرداش  وهی آبم یوانی ل مهرداد
را   وانیبود. کنارش نشست و ل رهینامعلوم خ یاز اتاق کز کرده بود و به نقطه ا  یگوشه ا

 سمتش گرفت. 

 رو بخور.  وهیآبم  نیا  ای! بینخورد  یزیاز صبح چ یمهرسا جان، خواهر –

 انداخت.  وهی به آبم ینگاه یلیم  یبا ب مهرسا



 در حصار گذشته 

301 
 

 خورم حاال. یباشه، م –

 لبش برد و گفت:  کی را نزد  وانی ل مهرداد

 االن... لطفا   نیهم –

. دیزنگ خانه به گوش رس یرا گرفت. صدا وانیرا باال برد و ل  فشیدست نح دخترک
شهاب و نازگل تعجب کرد و اخم   دنیرفت. با د فونیمهرداد از جا بلند شد و سمت آ 

بعد هر دو وارد شدند. نازگل رو   یفشرد. لحظه ا  نشست، دکمه را شی ابروها   نیب یفیظر
 به مهرداد گفت: 

 مهرسا.  شیپ  رمی . من مگهی شهاب واست م ،یماجرا رو بدون  یخواست –

 متعجب لب زد: مهرداد

 خبرم؟!  یدونه و من ب  یکه شهاب م هیماجرا چ –

 شانه اش گذاشت و گفت: یدست رو  شهاب

 .گمیواست م نیبش –

به در زد و وارد شد. آهسته سالم کرد چشمش که   یسمت اتاق مهرسا رفت، تقه ا   نازگل
زانو بغل گرفته   اهیسراسر س ی را بست. دخترک با لباسها شی به مهرسا افتاد بغض راه گلو

تخت خواباند و کنار مهرسا نشست.   یروح. فرشته را رو  یخسته و ب شی بود و چشمها
 و آهسته گفت:  دشیدر آغوش کش

.  یبد ح یدونستم واسه خودت سخته توض یبه مهرداد بگه، م  ادی شهاب گفتم ببه  –
 بدونه.  دیمهرداد با 

 . دیو بلند مهرداد از سالن به گوش رس یعصب  یکه صدا دی نکش یطول

  یتا یهم طلعت و هم اون ب  کشمشون،ی. به خدا موونی و نامرد. ح  رتیغ یفرزام ب –
 .رمی گ یا رو ممهرس  یرو... انتقام خون مامان و زندگ  یعوض
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از جا بلند شد.   یمهرداد با سست یسرو صدا   دنینازگل نگران شد، مهرسا با شن نگاه
  ینازگل برا  یتوجه به اصرارها یبرداشت و ب  یگری پس از د یکیناتوانش را   یقدمها 

کرد و بد و    یداد و هوار م نیمهرداد که خشمگ  یرفت. رو به رو  رون ی ماندن از اتاق ب
 گفت:  شی شمهابه چ رهی. خستادی گفت ا  یم راه یب

 برو بکش، برو.   ر،یآره مهرداد برو... برو انتقام بگ –

 رفت.  یمهرسا رفته رفته باالتر م  یسکوت کرده بود و صدا  مهرداد

فکر نکن. فقط برو انتقام    چکسیآره داداش، برو و اصال هم به من فکر نکن! به ه –
 کنم!  ینکن بعد تو چکار م . برو دل خودتو خنک کن. به من فکرریبگ

 و با خشم و بغض ادامه داد.  دی پهن مهرداد کوب ی ی بازو یمشت رو  با

. برو  گهید زیچ  چیو ه  چکسیفقط به انتقام فکرکن، نه به ه تای تو هم مثل طلعت و ب –
! برو  ره یکه حقتو بگ ستین ییبچه رو داغدار مادر. خدا  هیبچه کن و    یمادر رو ب  هیتوام 

که فقط تو رو   شم،ی . برو به من فکر نکن که چقدر تنهاتر میکن. برو لعنت هیخودت تسو
 کنم. برو برو برو. یدارم، که بعد تو چکار م

. مهرداد  دی کوب ی مهرداد م  ییاشک  و خشم با مشت به بازو  انی کرد و م یم  ادیو فر  داد
  شیدستها  ر یصورتش را اس توانست. یداشت آرامش کند اما نم یبه التماس افتاد و سع

 کرد و گفت: 

. کنار توام آروم باش  رمی کجا نم چیرم،هیآروم گلم... غلط کردم نم ،یآروم باش آبج –
 مهرسا. 

جان در آغوش   یحال و ب یو مشت زدن نداشت، ب  دنی کش ادیفر  ینا  گرینوا د  یب دختر
و سمت    دیکش در آغوش یزانوانش او را مثل نوزاد  ری برادرش بود. مهرداد دست برد ز 

  یاتاق رفت. نازگل پشت سرش وارد اتاق شد و فرشته را که غرق در خواب بود از رو
رفت و مهرداد   رونی. نازگل همراه بچه بباندتخت برداشت و مهرداد خواهرش را خوا

سست از    ییمهرسا را نوازش کرد تا خوابش برد. از جا برخاست و با قدمها  یآنقدر موها 
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، شهاب به  ختیر  یصدا اشک م یمبل نشسته بود و ب  یرفت. نازگل رو رونی اتاق ب
 : دیکرد ،آهسته پرس یزده و با نگاه غمزده اش به مهرداد نگاه م هیتک  وارید

 بده!  یلیحالش خ   ؟یچکار کن  یخوا یمهرداد م –

 را با سر انگشتان پاک کرد و گفت: شی اشکها نازگل

 هیاما اون االن فقط تو رو داره، تنها تک یستیدونم توام بهتر از خواهرت ن یمهرداد م –
ببرش مشاوره تا بتونه دوباره   ره، ی . کمکش کن طالق بگیباش یقو  دی. تو بایگاهش هست

بعد فقط   یه برا حساب و جار و جنجال باش  هی. تسوطونیشاد و ش ی بشه همون مهرسا
 به فکر خواهرت باش.

 ان یداد و سرش را م  شیبه زانوها  هیرا تک شیمبل نشست ، دستها   یرو  مهرداد
که در حقش شده بود فکر    یانتیهمه خ  نیگرفت. مستاصل و درمانده به ا شیدستها 

حساب حال   هیگفت مهمتر از انتقام و تسو  ینم راهیفرزام... اما نازگل پرب تا،یکرد. ب یم
 شد. نازگل از جا برخاست و گفت:  یرو به راه م دی خواهرش بود که با شانیپر

  ییتو خونه. خطرناکه... هروقت هرجا یبرم، مهرسا رو تنها نذار دیبا گهی پسرخاله من د –
 .ششیپ  امی قبلش زنگ بزن من ب  یبر یخواست

 گفت: قدرشناسانه نگاهش کرد و   مهرداد

 اما شهنام ناراحت نشه. گمی. چشم م یرو در حقمون تموم کرد  یممنونم ازت، خواهر –

 گفت:  یآسودگ با

 . امی نداره. هرموقع الزم بودم بگو ب ینه، شهنام کار –

 رفت که شهاب گفت:  یکرد و سمت در م یخداحافظ

 برم.  دیبا گهیرسونمت. منم د یم م،ینازگل بمون با هم بر –
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کردند و رفتند. بعد از رفتنشان مهرداد سمت اتاق رفت، در چهارچوب در  یخداحافظ
رفت، لبه   کتریگذشته نداشت. نزد یبه مهرسا  یشباهت چیشد، ه رهیو به مهرسا خ  ستادی ا

  یاش کنار زد که پلکها دهیکش  یشانیپ ی را از رو شی از موها  یتخت نشست. طره ا ی
شد و   یاشک  شیمهرداد کنار تختش چشمها   دنی. با دو آهسته چشم باز کرد  دیمهرسا لرز 

 لرزان گفت:   یبا لبها 

 ببخش که زدمت. بشکنه دستم.    ،یداداش دیببخش –

 آن نشاند و گفت:  ی رو  یدستش را گرفت و بوسه ا  مهرداد

 نبودم.  یمن برادر خوب ،یسرت. تو حق دار  یخدانکنه خواهر گلم، فدا –

من با فرزام ازدواج نکنم. خودم   یچقدر تالش کرد  ادمهی... من یحرفو داداش نینزن ا  –
 لج کردم خودم خواستم. 

 لب به فرزام لعنت فرستاد و مهرسا با تمنا گفت:   ریز  مهرداد

  یکنن، کار  تیشکا  وفته،یب ی و طلعت نرو، سراغ فرزام نرو. اتفاق  تایتو رو خدا سراغ ب  –
 داداش. تو رو خدا قول بده.  شمیتنها م ی لیمن خ ادیب شیپ

 را فشرد و گفت: دستش

 . تو نگران نباش. دمیگلم، قول م دمی قول م –

 *** 

بود،   دهیچیآشپزخانه خانه پ یتاره دم هل دار در فضا ینان سنگک گرم و عطر چا  یبو
خواهرش رفت. تمام غصه ها و  کدانهیصبحانه را آماده کرد و سراغ   زی مهرداد م

بخندد،   زش ی خواهرش، به خاطر تنها عز یچال کرده بود تا فقط برامشکالتش را در دل 
 را نوازش کرد و گفت:  شی باشد و لبخند بزند. آهسته موها  یقو 

 . میبر د ی. پاشو صبحونه بخور بازکمیمهرسا جان، عز –
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 آهسته چشم باز کرد، خواب آلود گفت:  مهرسا

 داداش؟  میکجا بر  ر،ی صبح بخ –

 و گفت: دیپاش شی به رو یلبخند

 گلم...   ریصبح توام بخ –

 مکث کرد و گفت:   یا  لحظه

 .یدادگاه، درخواست طالق بد  –

بغض کردنش را! سمت در  ندی خواهرش به غم نشست و مهرداد از جا بلند شد تا نب نگاه
 رفت و گفت: 

 . وفتهیاز دهن ن  ایصبحونه املت درست کردم، ب –

  یی. گود یلرز  یدخترک م یو روح خسته  که خوردند راه افتادند. با هر قدم تن   صبحانه
از عشقش دست بکشد،    دیاز قلبش را جدا کند. هنوز باور نداشت با ی خواست تکه ا یم

که قلبش را تکه تکه کرد و   یعادت کند. باور نداشت کس دنشیفراموشش کند، به ند
وجودش   د، یلرز   یدلش م دنشیکه هر بار با د ودب یبر تنش کرد همان عشق اهیرخت س

به او بارها    دن یرس یکه برا  ی. همان عشقدیپرست ی و او را م  شدیراسر شوق خواستن مس
و زمان را به هم دوخت. دادخواست را نوشتند و تمام. از پله   نیدست دعا باال برد و زم

  رهیچشمانش ت شیپ ایدخترک رفت و دن یرفتند که توان از پاها  یم  نی دادگاه پا ی ها
پله. مهرداد  ی برادرش گرفت و آهسته سر خورد و نشست رو  یشد، دست از بازو

 گرفته بود.  شیکرد و از دو طرف بازوها  یمضطرب نگاهش م 

 ؟ یگلم خوب یمهرسا... آبج  ،یخواهر –

  دیاش پاش  دهی صورت رنگ پر  یاز آب را رو  ی. کمدینوش یآب آورد و جرعه ا ش یبرا فورأ
و درک    دیفهم یحال خواهرش را م یاز هرکس شتر یشود. ب و کمکش کرد تا از جا بلند

نه چندان   یحال و روز آشنا بود. درست مثل خودش در گذشته ا ن ی ا  شیکرد. برا  یم
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  یکه مثل زهر جگرت را م یتلخ قتیکردن حق وردور. سخت است دل کندن از عشق و با
. باور  ستین  ید یتپرس یو م یساخته بود  التیکه در خ یعشقت آن بت یسوزاند. باور کن

 .  کطرفهیو    یعشق اشتباه نی از ا یدست بکش دیبا یکن

  یحال آشفته   دنینگذارد. د شی را خانه رساند و با نازگل هماهنگ کرد تا تنها مهرسا
مهرسا وجودش را متالطم کرده بود. سمت شرکت فرزام رفت. خودش کارمند سابق همان  

وارد اتاق فرزام شد.   یتند و بدون هماهنگ  ییشرکت بود و خوب راه را بلد بود. با قدمها
 پشت سر مهرداد گفت:  یو از جا بلند شد. منش   دیپر شیرنگ از رو  دنشیفرزام با د

 م مانع بشم.سپاهان نتونست  یآقا  دیببخش –

کرده بود تنها   یقی که در حقش نارف یقیاشاره کرد که از اتاق برود. با رف یبه منش فرزام
کرد نه   یم  یلباسش را چنگ زد، فرزام نه دفاع ی  قهیبرداشت سمتش و   زیشد. مهرداد خ

  یصورت فرزام م  یتندش رو  ینفسها  تیحرف زد. مهرداد که از شدت عصبان  یکلمه ا
. مهرداد با  اش نشسته بود یشانیپ یداد و عرق رو قورت آب دهانش را  و فرزام  دیپاش

 : دیشده غر دیکل یدندانها

سالم تو تنت نمونه اما    یجا ه یو   یاریخواد اونقدر بزنمت که خون باال ب یدلم م یلیخ –
  یاز اون رتر یحق یباهات نداشته باشم. تو حت یکه به خواهرم قول دادم کار فیح  ف،یح

. بهت  رمی گ یو طالقش رو ازت م امیمهرسا م  یکه بخوام تف تو صورتت بندازم. پا به پا
گوش فلک رو کر کنه.  شیخوشبخت یخوشبخت بشه که صدا  درخواهرم اونق دمیقول م

کنار   ی  یعوض یتو همون زنا  اقتیل ،یخواد که تو ندار یم  اقتیمهرسا رو داشتن ل
 .ابوننیخ

 رفت.  رونینگاهش کرد و از اتاق ب  ظیبا غرا به عقب هل داد و  فرزام

 *** 

دادند و سالم   یسر تکان م ای پو  دنیبا د کی در کارخانه مشغول کار بودند و هر  کارگرها
پدر وارد    یصدا   دنیبه در زد. با شن یرفت و تقه ا تیر ی سمت اتاق مد  ایگفتند. پو  یم
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را برداشت و صاف نشست.   نکشیع  ریگفت، ام دی اتاق شد. با لبخند سالم و خسته نباش
 زد:  یبه صندل هیتک

 .نی بش یسالم پسرم، خوش اومد –

 گذاشت و گفت:  ز یم  یآورد و رو رونی کتش ب بیاز ج  یپدر نشست و برگه ا  یاشاره   با

 رو گرفتم بابا، بهار دختر شماست.  شیجواب آزما  –

 و گفت:  دیکش ششیته ر  یمتفکرانه دستش را رو  ری ام

 .شی . بفرستش بره دنبال زندگنیماش   هیمبله واسش بخر و  یخونه   هی –

 در هم گره خورد و متعجب گفت:  ایپو  یابروها 

 شه؟ یبهار پنهون بمونه واسه هم یخوا  یم یعنی بابا؟   یگی م یچ –

 افتاد و گفت: ری ام  یابروها  نیب یظیغل اخم

  یم یریدخترمه؟ دم پ نیببرم خونه به مادرت بگم ا رمیچکار کنم؟ دستشو بگ  یگیم –
 از هم بپاشه؟! میرسوا بشم و زندگ یخوا 

 اعتراض کرد.   ایپو

 کنه! یعمر تنها زندگ  هیاون چرا تقاص بده و  ه؟ یاما گناه بهار چ –

به حسابش.   زی ه هم پول بربخر هر ما نیواسش خونه  و ماش  گمیدارم م ؟ی چه تقاص –
 کمه؟  نایا

  زیخواد همه چ یخواد. خانواده م یم  تیخواد، امن یم تی آره باباجون کمه، بهار حما –
 .ستیکه پول ن

 حق به جانب انداخت و گفت:   ینگاه پدرش
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. من  بردیم ن یهمون موقع بچه رو از ب دیکرده نه من! اون با  یم  نیریش  دیفکر رو با   نیا-
نکنه  یعقل  یخواست ب یمونم حواسشو جمع کنه، م  یکه بهش گفته بودم باهاش نم

 رو ببره.  ایدن فی که دادم بهش ک ییببره خودشم بره با پوال نیبچه رو از ب

بود تا حرمت نگه دارد   دهیرا مشت کرده و جانش به لب رس شیاز زور حرص دستها   ایپو
فروکش کند.  تشیتا عصبان  دیکش ینفس م را باال نبرد. تند  شیو مقابل پدرش صدا 

 داشت خودش را کنترل کند گفت:  یکه سع یطور

  یکردم. خودم از بهار مراقبت م یفکر م یا  گهی متأسفم بابا، من راجع به شما طور د  –
 کنه.  یکه هزار تا گرگ داره تک و تنها زندگ ی تونم بذارم خواهرم تو شهر یکنم. نم

  کی گفت تا پدرش را متوجه اشتباهش کند . با  یشتریب دیخواهر  را با تأک  ی کلمه
کرد، در برزخ    یم یرفت. اخم الود و متفکر رانندگ رونیآهسته،  از اتاق ب یخداحافظ

  یش هست نه مخود  ی شهی گرفتار بود انگار. حاال که مطمئن بود بهار هم خون و هم ر
از قهر پدر و خشم    دیترس یرا رسوا کند. م  پدرشکند نه جرأت داشت  شی توانست رها

  یچهره لطمه ا کی شهر هزار و   نی گذاشت، اگر در ا یکرد؟ اگر بهار را تنها م یخدا. چه م
گفت بهار  یکرد؟ اگر به همه م یچه م رتشی با وجدانش ، با غ شدیبه او وارد م

  نگاهپدر  ین و هم گوشت تنش آن وقت چطور به چشمها خواهرش هست و هم خو
بود، شب در  ری رفت. تمام روز فکرش درگ یم  دیفهم  یمادرش اگر م حتملیکرد.  یم

 یکه سع یی.. با ورودش به خانه با صدادیبرگشت به خانه چند شاخه گل رز خر ری مس
 نباشد، صدا زد. دایدر آن پ یو سردرگم  یداشت خستگ

 ؟ یی بهار... بهار کجا –

کرده   دیتأک ای سرش انداخته بود. پو یرنگ را رو  یگلبه یآمد، شال رونیاز اتاق ب  دخترک
بهار که در خانه  یبرا  نیکند و ا  تی حد و حدودش را رعا دیبا  شی بود تا آمدن جواب آزما

  یو گلها  ایبه پو  یو بند بزرگ شده بود طاقت فرسا بود. نگاه دی ق یفرخ آزاد و ب ی
 گفت:  شخندیدستش انداخت ، با ن

 وقت!  هی! گناه نداشته باشه ید یحاج آقا؟ گل خر هیچ –
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 لبخند زد و گلها را سمتش گرفت و گفت:   ایپو

مثل تو خواهرم شد.   یپاره ا  ش یکنه که دختر زبون دراز و آت ریخدا عاقبت منو به خ –
 بفرما بهار خانوم زند.

  دیمثل فنر از جا پر کباره یکرد.  یرو حالج ای نگاهش کرد و حرف پو رهیچند لحظه خ بهار
 و گفت: 

 جواب مثبت بود؟!   ؟ یگیراست م یوا  –

 شانه باال انداخت و گفت:  ایپو

 گفتن.  ینطوری –

شدن   یوشحال بود که بعد از زندانبود. خ یغم و شاد یدوراه انیگرفت. م ایرا از پو  گلها
سرنوشت دردناک    نیغم ا  یمادرش تنها نشده بود و صاحب خانواده شد. اما از طرف

 کرد. چند لحظه مکث کرد و گفت:  یم  ینیدلش سنگ یرو

 کنم؟  یم یو اونجا زندگ تی پدر یخونه  رم ی م گهیحاال که مشخص شد د –

 گفت:  انهیو دلجو  دیکش شش یته ر  یرو یزد، دست  هیمبل نشست و تک یرو  ایپو

که   یتو رو بگه. از آشوب انیتونه به مادرم جر  یاما بابا نم  گم،ی م نویببخش بهار که ا  –
 ترسه. یبعدش بشه م

 بغض کرد و گفت:  بهار

 یمنو نگه نم گهی اصال توام د ای کنم؟  یزندگ د یبا  یواشکی  یجور  نیهم یعنیپس  –
 برم هان؟  دیبا یدار

 واب داد:با محبت ج  ایپو
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نسبت    شهیمگه م ی. تو خواهر منیبر نجایذارم از ا یمن نم ینه بهار، خودتم بخوا  –
تونه تا ابد تو رو   ی، بابا نم شهیم یچ نمیباش تا بب نجایتفاوت باشم! فعال ا یبهت ب

 فهمه.   یمامان م یجور هی پنهون کنه. بالخره  

 مبل کز کرده بود. با لبخند گفت:  ی اما ناراحت رو  بهار

 خانوم؟ گرسنمه...  یآبج میشام ندار –

 انداخت و گفت:  ینگاه مین بهار

 کنم؟  یباشم هرشب آشپز نجایقراره من ا  یآماده کردم ول یخوراک بندر هیامشب رو   –

 و گفت: دی و کوتاه خند مردانه

 نه با توئه.خو یکارا   یلباس شستن و ظرف شستن و همه   ؟یفکر کرد  یپس چ –

 و گفت:   دیباز خند ای کرد که پو یچشم درشت کرد و متعجب نگاهش م  دخترک

 . یای . گفتم از اون حال در بیکردم شما تاج سر ینترس، شوخ –

 جا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت و صدا زد:  از 

 .شهی فکرشو نکن خدا بزرگه درست م ایدختر، ب ای بهار پاشو ب –

 کرد و او را سمت آشپزخانه کشاند. یم ک یرا تحر   شی غذا اشتها یبو

 *** 

کارگران را نظاره گر بود اما فکرش    تیاتاق کارش رفت و آمد و فعال ی از پنجره  شهاب
  هیو تک  یبود که زخم خورده و تنها بودند. مهرداد اگرچه حام یآن خواهر و برادر ریدرگ

 کرد؟! یفرزام بود چه م یقیگاه خواهرش بود اما با جراحت قلبش که حاصل نارف
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آورد   رونی کتش ب بیرا از ج لش یکمک به مهرداد، موبا یبرا یراه یفکرها و در پ نی ا با
که در سفر شمال با هم   یاز زمان  اری سام یرا از نظر گذراند. شماره    نیمخاطب ست ی و ل

 لب گفت:   ریبود. ز  نشیمخاطب  ستیآشنا شده بودند در ل 

 بتونه به مهرداد کنه. دیآره اون شا ار،یسام –

مهرداد را    یزخم ها  اریسام  یرفاقت و برادر دی را لمس کرد و تماس گرفت. شا شماره
 داد.  یم ام ی الت

کردند. هر دو از عشق  ی را درک م گری کدیکه با بند بند وجودشان  یو برادر خواهر
 زخم خوردند. هر دو عزادار مادرشان بودند.   قیهر دو از رف دند،یدست کش  شانیزندگ

 

مهرداد به    یخش دار و گرفته  ی به در زد، صدا  یو تقه ا  ستادی پشت در اتاق ا مهرسا
 . دیگوشش رس

 داخل.  ای جانم مهرسا، ب –

بود و دست   دهیتخت طاق باز دراز کش یرا فشرد و وارد اتاق شد، مهرداد رو رهی دستگ
 زد. هیگذاشته بود. دخترک به چهارچوب در تک  یشانیپ یراستش از آرنج خم بود و رو 

 . ارمیرو ب لمیوسا  یسر هیخوام برم از خونم  یم –

 به او گفت:  ینگاه یحت  ای  تشیوضع  ری بدون تغ مهرداد

هم  ی سرجاشه، هر چ یخونه دست نخورده همه چ  ن یاتاقت که بعد از رفتنت از ا –
 فراموش کن.  زشویخرم، اون خونه و همه چ یبگو واست م  یندار

 مکث کرد و گفت:   یا  لحظه

  ایداد.  هیکه مامان واسه تولدم بهم هد یمثل ساعت ست،ین یدن یخر ییزایچ هی –
 که از بابا داشتم.   ییعکسا 
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 سمتش و گفت:   دیچرخ مهرداد

 . میر یباشه، حاضرشو با هم م –

 .می آماده ام، پاشو بر –

انداخته بود برداشت و   یصندل  یاش را که رو  ی مشک راهنی و پاز جا برخاست  مهرداد
  یلیبیو س  شی بلند شده بود، ر یآشفته که کم ییانداخت. موها  نهیبه آ یتنش کرد. نگاه

درونش را    یمتورم و قرمز که آشفتگ  ییبود. چشمها شهی که در ماتم مادرش بلندتر از هم
و هر   ستادندی خانه ا  یحاکم بود. جلو  نیماش یدر فضا  رمالل آو یداد. سکوت ینشان م

را برداشت. آن را داخل   دیاش کل  یکوچک دست فی شدند، مهرسا از ک  ادهیپ نیدو از ماش
  یرنگ م شیچشمها  شی شدند. خاطره ها پ  اطی قفل چرخاند و در را باز کرد، وارد ح

 گفت:  نیبه ماش یبود. مهرداد با نگاه اطیفرزام داخل ح نیگرفت. ماش

 داخل؟  ام یونه اس، همراهت بفرزام خ –

 گردم.  یمنتظر بمون، زود برم  نجاینه هم –

  یسست و لرزان سمت خانه رفت، فرزام متوجه آمدنش شده بود و در راهرو  ییقدمها با
 را آزاد کرد و گفت:  شیصدا   یبود. نگاهشان به هم گره خورد. به سخت ستاده یا  یورود 

 رو ببرم.  لمیاومدم وسا  –

فرزام قدم برداشت به داخل خانه. همه جا نامرتب و   نیسنگ  ینگاهها ریز  یحرف  بدون
حد آشفته باشد، هرروز با عشق و عالقه    نیخانه تا ا  شدیوقت نم چی بود. ه ختهیبهم ر

و    دهایام یعشقش بود. خانه  یکرد. خانه  یو مرتب م زیخانه را تم یجا  یجا
رفت و سمت اتاق قدم  . نگاهش را گ دچمبره زده بو شی . بغض در گلوشی آرزوها

عاشقانه آن شب در  ی افتاد. نجواها یشب عروس ادی تخت خواب  دنی برداشت. با د
کرد و در پوست   یم یکه با بند بند وجودش حس خوشبخت یگوشش پژواک شد، شب

نگاه فرزام قلبش را به لرزه   خیکه م  یبه دلبرش. شب دنیرس یاز خوشحال دیگنج یخود نم
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که فرزام به او   یقلب به فرزام گفت که عاشقانه دوستش دارد. شب میو از صم  بودانداخته 
 داد. لب زد:  یقول خوشبخت

 !ی و قولشو داد   یکه ازش حرف زد یبود اون خوشبخت نی ا –

آورد.   یکرد و قلبش را به درد م   یم یتخت به مهرسا دهن کج یباال شانیعروس عکس
  شی اهایاز مرد رو  دی. بادیفرزام نوازشگونه دست کش  ریتصو   یشد رو کی چند قدم نزد

و پلک   قی عم  یکه سالها عشقش را در دل پرورانده بود. با نفس یمرد  د،یکش یدست م
  یم  یقرار ی ب شی شد که مصرانه پشت پلکها ییاشکها ختنیمانع ر یدر پ  یپ ییزدن ها

 گونه. لب زد:  یرو  دنیغلت یکردند برا

 ... شهیهم یخداحافظ، برا  –

ها و   هینبود، هد یدنیکه به قول خودش خر  یل ی کرد به جمع کردن اسباب و وسا شروع
که خطرات تلخ و   ییکه از مادر ، برادر و دخترخاله اش گرفته بود. عکس ها  ییکادوها 

گذاشت.  یکوچک یشد. همه و همه را داخل ساک دست یم ادآوری  شی را برا نیریش
  دنیبسته بود. نفس کش   ش یو راه گلو  ادندد  یقلبش را فشار م یی اتاق گو  یوارها ید

  رونیبرزخ. از اتاق ب نیخواست زودتر برود و رها شود از ا ی سخت بود. دلش م شی برا
ساک   یبود. بدون نگاه به او از کنارش رد شد که دسته   ستادهی ا واری رفت، فرزام کنار د

 ند شد، آهسته و بغض دار گفت: خش دار فرزام بل ی. صدا ستادی شد و مهرسا ا دهیکش

 . ببخش مهرسا. می... بمون مهرسا. بمون دوباره از نو شروع کنینر شهینم –

مهرسا به لرزه افتاد و   ی. لبها دندیگونه غلت یو رو   دندیلجوج آخر به مرادشان رس  یاشکها
 گفت:  هیگر انیم

  هیگفتم   یبار بود اون وقت م هیکاش فقط  یبود... ا یشد فرزام، کاش راه یکاش م –
 بار بوده وسوسه شده!  

 فرزام نگاه کرد و ادامه داد:   یبه چشمها دلخور
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کردم. کاش   یبوده فراموشش م یشناختم ک ینم  وگفتمیبود، م بهیکاش اون زن غر یا  –
 گفتم به خاطر بچه، کاش مادرم زنده بود. یبچه زنده بود م

 : دیاش بلندتر شد و نال هیهق گر  هق

به   یبهم فرزام... بد کرد  ی جز رفتن ندارم! بد کرد  یراه چیه ؛یبهم بد کرد  یلیخ –
 عشقم.

 قفس.  نی خواست پر بکشد از ا یتند کرد و سمت در رفت. دلش م  قدم

 *** 

  یبود که به گوش م ییکوب تنها صدا  روای تاک ساعت د کی در سکوت محض بود! ت خانه
به   کی. ساعت نزد دیکش یرا انتظار م  ایمبل زانو بغل گرفته و آمدن پو  ی. بهار رو دیرس

بهار   دنی وارد خانه شد و با د ای و در باز شد. پو د یداخل قفل چرخ دیهشت شب بود. کل
 شد و گفت: دهیتندر هم  شی در آن حالت ابروها 

 بهار؟  یسالم خوب –

 حوصله جواب داد:  یو ب دیور چ لب

 .ستمیخوب ن ر،یسالم نخ –

 گذاشت و سمتش آمد. یرا داخل جا کفش شیکفشها

 کنه؟  یدرد م تی جا ؟ ی ستی چرا خوب ن –

 رو برگردادند و گفت:  ظیغ با

نذاشتم. همش تنها با در  رونیاومدم پامو ب یخونه! از وقت نیتو ا  دی دلم پوس رم،ینخ –
 خونه. نیا  واری و د

 لبش نشست، چند لحظه نگاهش کرد و گفت:  یباز شد و لبخند رو  ای پو ی ها سگرمه
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 .می پاشو آماده شو شام رو رستوران بخور  –

 گفت:  زان یآو  ینشده بود، با همان چهره    یهنوز راض  دخترک

 خواد. یم حی...دلم تفر  ری ! نخمیبرگرد میشام بخور ابونیرستوران سر خ میالبد بر –

 خوبه؟  م،یخور  یدربند شام م میر ینه، م –

 .دیرا بهم کوب شیدستها  یشد و با خوشحال یبار خواهرش راض نیا

 آماده بشم. رمی . من مهی داداش، عال ولی ا –

بعد دوشادوش هم از  یقی را گفت و با ذوق سمت اتاق رفت، لباس عوض کرد و دقا نیا
 رفتند.   رونیخانه ب

  ایکرد. پو یرا تماشا م ابانیها و خ  نیو در سکوت گذر ماش یزده به صندل هیتک بهار
 گفت:  ردیآنکه نگاه از رو به رو بگ یکرد ب یم یهمان طور که رانندگ 

شد  یچ ،یگفتم تا اونجا آروم و قرار ندار  یذوق کرد  نقدریا  رونی ب میگفتم شام بر یوقت –
 هات غرق شدن؟  یپس؟! چرا کشت

 داد و گفت:  رونی را با صدا ب نفسش

ما رو   گنی کنن م یم یوسط خنده ها مشکالتم واسم زبون دراز   هوی  ره،یگ  یدلم م هوی –
  نیر یباهات چکار کرد! مامان ش یرفته بابا فرخ که اونقدر دوسش داشت ادتیرفته؟   ادتی

رنگ عوض   ی باهاش ساختم چجور اهامویکه اونهمه عاشقش بودم رو  اریشده! مه یزندان
 تا عشق و ازدواج همش دروغ. ری بگ سمشنبود! از ا اریکرد! اصال مه

 گفت:  ای ، با سرانگشتانش اشک را زدود و پو دیگونه اش چک یرو  یاشک  قطره

تونست   یسخته. اما م یلی درکش خ یکه گفت یی حرفا  نی ا  یبهار، همه  یتو حق دار –
 فکر کن.  تیزندگ  یهم باشه، به شانسها  نیبدتر از ا 

 زد و گفت:  یشخندین بهار
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 نی واسم از آسمون پا  هویو جنتلمن که   سی داداش پل هی!  یشانسم تو بود هیآره،  –
 من االن کجا بودم؟   ی. تو نبود گمای م یافتاد. جد 

 تکان داد و گفت:   ن یصورتش را به طرف ی با لبخند محو ای و پو   دیخند زی ر زیر

  هیکه هواش  یخوره. مثل بهار یم یلیخ تتیالحق واالنصاف که اسمت به شخص –
 دختر. ستی ات معلوم ن  هی. خنده و گر یلحظه صاف و آفتاب هی ،ی و بارون یلحظه ابر

  شی ها  طنتیسپرد و با ش  یرا به فراموش شی و باز بهار غمها  دندی دو آهسته خند هر
شلوغ نبود. بهار دستش را دور    ادیو دربند ز نشاند. وسط هفته بود  ایپو  ی لبها یلبخند رو 

را   ا یکه پو یو زنانه ا فی ظر  یرفتند. صدا  یهم م یبرادرش حلقه کرد و پا به پا  یبازو
دست   یکرد. پشت سرشان را نگاه کردند. دختر و پسر جوان  بتوجهشان را جل زدیصدا م

  بایکه تقر  یلخت و مشک یآمدند. پسر قد بلند بود با موها  یدر دست هم سمتشان م
رنگش   یتونیز  یو موها  دیرس یپسر م ی که به زحمت تا شانه ها یبلند بود.ودختر

پوست دخترک را   ید یکه بر سر داشت سف یاهیبود و شال س  ختهیآزادانه کنار صورتش ر
 لب گفت:  ریبا نگاهش به آنها ز  ای. پودیکش یبه رخ م شتریب

 . لدایبهار. پرهام داداشم و نامزدش   میشد چاره یب –

با   لدایبا لبخند جلو آمدند و سالم کردند.  لدایجدا کرد. پرهام و  ایدستش را از پو  بهار
 نگاه کنجکاوش گفت: 

 ا؟ ی آقا پو یکن ینم یمعرف  ،یبه به چه دختر خانوم ناز و قشنگ –

 لکنت گفت: در گردش بود، با لدایبهار و   نیمردد بود و مضطرب. نگاهش ب  ایپو

 ... ب... بهار شونیا  شون،ی ا –

 گفت:  پرهام

بنده خدا ذوق   نقدریا  یگیچرا به مامان نم ینفر رو انتخاب کرد  هیخان داداش شما که  –
 خوام ازدواج کنم. یم یداره و منتظره تو بگ 
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 و گفت:   د یخند ینخود  لدای

 آخه؟!  یبعد پنهون یبگو، همه منتظرن شما لب تر کن نو یهم –

 دارد، مداخله کرد و گفت:  دیدر گفتن حرفش ترد ایپو  دیکه د بهار

شناسند و اتفاقا   یزند پدرتون به طور کامل منو م یآقا  ست،یهم ن یپنهون نی همچ –
 کنند. یروزها منو به خانواده معرف نیقرار بود هم

 داد و گفت:  را باال شی ابرو   یتا  کی   لدای

! به هر حال خوشحال شدم بهار جون. پس به میخبر یپس ما ب  ؟ یگی م یاوه جد  –
 .نمتیب یدر جمع خانواده م یزود

 زد و گفت:  یلبخند کج پرهام

 با اجازه.  م،یبله داداش، مزاحم خلوتتون نباش –

و رو   دیکش  شی موها  انیپنجه م یبا کالفگ ایجدا شد، پو رشانی کردند و مس یخداحافظ
 به بهار گفت:

 خونه دختر.  میبود! برگرد بر یچه افتضاح گهی د نی ا خت،یاعصابم بهم ر –

 اخم کرد.  بهار

 . میما که تازه اومد  –

 تشر زد:  یعصب  ایپو

! منم الل شده بودم  یبهار؟ اونا فکر کردن تو دوست دخترم یکن یرو درک م تیموقع –
جواب   یمنم اگه بگم تو خواهرم   گهیبه مامان م لدایبگم. شک ندارم   یچینتونستم ه

 بدم؟  یبابا رو چ
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 ش،یاز تند زبان مانیپش ا یبه لرزه افتاد. پو شی شانه ها ایرو برگرداند و پشت به پو  بهار
 گفت:  انهیدلجو 

 .دینکن بهار، ببخش هیخب حاال گر  –

بهار   یبرخالف تصورش شانه ها  دیحرف بهار سمتش برگشت که با تعجب د نی گفتن ا با
 . متعجب گفت: هینه گر دیلرز   یم شی از فرو خوردن خنده ها

 ؟ یخند  یم یبهار دار –

 . دیرا آزاد کرد و بلند خند شیصدا 

  ی ! آیوارفته بود   میمچت رو گرفته بودن، مثل حل  یوقت یخنده دار شده بود  یلیخ –
 خدا دلم درد گرفت.

 گفت:   ینیری... با اخم شدی دنرم نرمک کش آمد و خن ایپو  یلبها 

 م؟ یجمع کن یافتضاح رو چه جور   نی االن ا یگیکوفت، تو فقط بخند. نم –

 ابرو باال انداخت و با ناز همراه با تمسخر گفت:  طنتیبا ش بهار

 کن. یخانواده معرف ی  ندهیعشقم، فردا منو ببر خونتون به عنوان عروس آ گهی د یچیه –

 کرد و جواب داد : یخنده ا  تک

 ا یح یب –

 خنده اش را جمع کرد:  بهار

 . میرو به مامانت بگ قتی حق شهی م یساز  نهیبد هم نشد، زم نیهمچ  گمیم  یجد یول –

 شانه باال انداخت و گفت:  ایپو

 .ستیدر راه ن  یخوب یمطمئنم اتفاقا  یبگم؟ ول یچ –

 لب گشود: ا ی توجه به هشدار پو  یسرخوش و ب بهار
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 ی... بشترهیجبروتت ب نیهمچ ،یداداشم خوشگل تر یکیتو از اون  م،یخودمون یول –
 .یسرگرد شد  ستیخود ن

 تکان داد.  نیسرش را به طرف  ایپو

 ! عجب...یسنج یداداشاتو م  یطوفان تو راهه تو زشت و خوشگل  گمیمن م –

 و دوباره مشغول قدم زدن شدند. دندیخند

 *** 

  قشیرف ن یبهتر یگشت و برا  یبه تهران برم دی با مشغول بستن چمدانش بود،   اریسام
و منگ بود که    جیشهاب مثل پتک بر سرش خورده بود و هنوز گ یکرد. حرفها یم یبرادر

خانوم فوت شده و   میدارد؟ چطور باور کند مر  قتی حق  یهمه اتفاقات تلخ به راست  نیا
 کرده است؟!  یناجوانمرد  هرسا در حق مهرداد و م نیچن نی فرزام ا

و آشنا شدنش  ییدوران دانشجو  لی دور، اوا یلی خ یبه سالها  دیآشفته اش پر کش ذهن
  شانی تر شدند ارتباط خانوادگ یمی که هر چه گذشت و صم یبا مهرداد و فرزام. رفاقت

رفت و آمدها بود که بذر عشق مهرسا در دلش کاشته شده بود.   نی شد و در هم شتریب
کرد تا به   یهشت سال صبور  ارینوجوان بود و خام. سام یآن وقت ها مهرسا دخترک

خاطرخواه شده. دل نگران بود ، نگران   دیراز و عشقش بردارد و بگو  نی وقتش پرده از ا
سالها چشم و نظر ناپاک به خواهرش   نیمهرداد که مبادا گمان کند در تمام ا  یناراحت

کند. درست   حبتبا مهرداد ص کرد  یداشته. آنقدر با دلش کلنجار رفت تا خودش را راض
که  دی. و فهمدید شانی را گرفته بود مهرداد را در محل کار آشفته و پر  مشیکه تصم یروز 

مهرسا هم قبول کرده بود. تمام بدنش  نکهیفرزام از مهرسا بوده و ا   یعلتش خواستگار
  یهمه   قهیو در کمتر از چند دق ختیفرو ر شی خبر، کاخ آرزوها  نی ا  دنیزد از شن خی

گرفت. رفتن به مشهد و ماندگار شدن   میرفتن تصم یشد. همان روز برا  د یناام دشیام
  یرفت تا نشنود صدا  گر،یکدیرا کنار  قشیعشق و رف  ندی. رفت تا نبشی عمو یدر خانه 
کرد دوباره   یکه رفت فکرش را هم نم یشان را. روز  یخوشبخت یرا، صدا شانیخنده ها 

 . یاوضاع  نیر چنبه تهران برگردد آن هم د
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 ... د ی مهربان زنعمو به گوشش رس یبه در خورد و صدا  یا  تقه

 جان  اریسام –

 جواب داد: بالفاصله

 داخل. دی جانم زنعمو، بفرما  –

قد نسبتا کوتاهش را    یآهسته باز شد و زنعمو وارد اتاق شد، دامن بلند و گلدارش کم در
  یتپل یخندان بود. با دست ها شهیداد و صورت مهربانش مثل هم ی تر نشان م دهیکش

 گرفت و گفت:  اری سمت سام یکوچک  یاش بسته  

الزم داشته واسش  ییزایچ هیعسل ببر.   یرو هم برا یامانت نیپسرم اگه ممکنه ا  –
 گذاشتم.

 را از زنعمو گرفت و با لبخند گفت:  بسته

 برمش.  یچشم زنعمو چرا که نه؟! م –

  یرفتند. عمو و زنعمو برا  رونیرا بست و از جا بلند شد، همراه زنعمو از اتاق ب چمدان
آب داخلش   یکه قرآن و ظرف  یکوچک ینیپشت سرش رفتند. زنعمو س اریسام یبدرقه 

 قرآن رد کرد و گفت:  ریرا از ز  اریبود آورد، سام

 بهمون خبر بده.    ی دیپسرم، رس یکن ی رانندگ اطی با احت –

 به قرآن زد و گفت:  یا بوسه  اریسام

 چشم زنعمو حتما. –

 اش نشاند و گفت:  یشانیپ یرو  یبوسه ا عمو

 پسرم؟  یگرد یزود برم –

 هم موندگار شدم.  دی زود برگشتم شا دیچقدر کارم طول بکشه، شا  ستیمشخص ن –
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 با لبخند گفت:  عمو

 خدا به همرات، سالم برسون.  –

 کرد.  یاش را داخل صندوق عقب گذاشت و خداحافظ یمشک چمدان

 *** 

 و جواب داد... دیدست از کار کش ایخورد ، پو یاداره مدام زنگ م زی م یرو  تلفن

 . دی بله، بفرما –

 :دیچیگوشش پ  یمادر تو  یصدا 

   ؟یجان، خوب ایسالم پو  –

 ؟ ی شما، ممنون. شما خوب یسالم مامان، به خوب –

 !یکن یم  یو شبگرد  یخبر از ما عاشق شد یب  دمیادر، شنشما م  ی ها   یاز احوالپرس –

  یمادرش گفته اند کالفه پوف ی برا از یتا پ ریرا س زی همه چ  لدایپرهام و   دیکه فهم  ایپو
 و گفت:  دیکش

 . اون دختر...ستین یجور  نینه مادر من، ا  –

 و گفت:  دیکالمش پر  انی حرف زدن نداد و م یاجازه   مادر

! هر  ؟یشی تو دربند باهاش هم قدم م  یریگ یدختر رو م هیکه دست   هیپس چه جور  –
 یلیخ ،ید یکش مایو دست از ش یکنم بالخره سر عقل اومد  یکه هست خداروشکر م یچ

 .یمناسبه بگو تا برات برم خواستگار  طشیدخترم اگر شرا  نیخوشحالم. ا

 هول شد و تند تند گفت:   ایپو

رو دوسش   مایچرا دست بکشم؟ من هنوزم ش مایاز ش  ؟ینه مادر من کدوم خواستگار –
 دارم.
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 بلند شد. تی با عصبان ختهیمتعجب مادر آم  یصدا 

بهت گفتم فراموشش   شهیرو که هم مای. شستین  میحرفا حال نی من ا ؟ی چ یعنیوا...  –
غلط   ستیاگر ن یخواستگار میدختر هم اگر مناسبه بگو زودتر بر   نی . اگمی کن بازم م

 .   ابون یتو کوچه خ یگردیباهاش م یکنیم

 کشدار گفت: ی و با لحن معترضانه

 عه مامان!  –

و بچه! فکر نکن    یواسه من هنوز پسرم  یجناب سرگرد  یمامان! واسه هر ک  یمامان ب –
 ندارم!   یبهت کار گهی منم د  یشد یو واسه خودت کس یمستقل گرفت  یخونه 

 و گفت:   دیموها کش یپنجه اش را ال  ایپو

 خوبه؟ م،یزن یخونه با هم مفصل حرف م  امیچشم مامان، امروز فردا م –

 .یا ی باشه، منتظرتم ب –

 چشم مامان. –

چانه   یرو  شیو انگشتها  دیکش شش یبه ته ر یکرد و تماس را قطع کرد. دست یخداحافظ
گرفته و بم   یپدرش را گرفت. صدا  یگشت، شماره   ی. متفکرانه دنبال راه حل مدیلغز

 .دی چیپدر در گوشش پ

 سالم پسرم.  –

 . یخسته نباش د؟ یسالم بابا، خوب –

 مند جواب داد: هیگال

 دن؟ یتو رو با بهار د لدایپسر؟ پرهام و  یچه خوب –

 !دیکن یبهار رو به مامان معرف ستیهم باهاتون تماس گرفتم. بهتر ن  نیآره، واسه هم –
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 شده، گفت: یباال رفت و مشخص بود عصبان یپدرش کم یصدا 

  میافتاده آبروم بره؟ زندگ شی سال پ  ستیکه ب یواسه اتفاق  یخوا  یم  ا؟یپو  یگی م یچ –
  میبهم زد میومد یبه مادرت بگو قصد ازدواج داشتم اما با هم جور در ن ایخراب بشه؟ ب

 . شیبره دنبال زندگ ر یخالص. بعد هم همون طور که قبال گفتم واسش خونه بگ

 با مالمت گفت:  ایپو

از گوشت و   نهیدرسته ازدواجتون موقت بوده اما مهم ا  ،یبابا شما مسئول اون دختر –
 کار رو بکنم بابا!  نیتونم ا  یخون شماست. من نم

 گفت:  دیبا تأک  پدر

  یوقت نم چیه  زهی به هم بر مونیمادرت بفهمه و زندگ  بکن اما اگر  یخوا  یهر کار م –
 . ایبخشمت پو 

را با حرص فوت   نش یو تماس قطع شدـ. نفس سنگ  دیچیممتد بوق در گوشش پ  یصدا 
 کرد و گفت: 

 .یزندگ  نی اه... لعنت به ا –

کرده   ی مدت کنارش زندگ ن یبه خصوص که ا  شد،ی به تنها گذاشتن بهار نم یراض دلش
  یاز کودک ییمهرش در دل افتاده بود که گو یاو آشنا شده بود. طور یبود و با خلق و خو 

قبل از اداره به سمت   یبا هم بزرگ شده اند و سالها خواهرش بوده. زودتر از شب ها 
خانه را پر کرده بود. بهار تاپ و شلوارک   یفضا  مهیق  یخانه رفت. وارد خانه که شد بو

بود. با  یبسته بود. مشغول آشپز  یاش را دم اسب یبلند و مشک ی موهاقرمز تنش بود و  
 لبخند گفت: 

 .یخانوم، خسته نباش یسالم آبج –

 و گفت:  ستادی خبردار ا طنتیبا ش دختر

 . یسالم جناب سرگرد، خوش اومد  –
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 کرد. ی تک خنده ا ایزد و باز مشغول سرخ کردن بادمجان شد و پو  یچشمک

 دختر، دلم ضعف رفت.  یانداختراه  یا  مهیق  یعجب بو  –

 باال انداخت و گفت: ابرو 

هستم واسه    ی! آشپزیما رو دست کم گرفت یفکر کرد  یبادمجون، پس چ مهیبگو ق –
 خودم.

  دنیعقب گرد کرد و با د  د، یبه گوشش رس فونیزنگ آ  یرفت که صدا  یاتاق م سمت 
 دستپاچه و مضطرب رو به بهار گفت:   مایو ش  لدای ری تصو

 .این رون یبهار بدو برو تو اتاقت، تا نگفتم ب –

 اعتراض کرد. بهار

 کنم. یدارم بادمجون سرخ م  ؟ی چ یعنیعه  –

 گفت: ظیغ با

 اومدن.   مایو ش لدا یبهار برو لطفا،   –

 :دی پرس یبه صدا در آمد و بهار با کنجکاو  فونیزنگ آ  دوباره

 ه؟ یک مایش –

 ر دکمه را فشرد و در را باز کرد و کالفه جواب داد:با نیا

 ! ستیخدا... بهار برو تو اتاق وقت سوأل جواب ن یوا  –

 هول شد و گفت:  ای. پودی آخ بلندش به گوش رس ی خواست برود صدا یکه م ینیح

 شد بهار؟  یچ –

 گفت:  دیدو یو سمت اتاق م دادیکه دستش را در هوا تکان م یدر حال خواهرش
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 دستم سوخت.  یهولم کرد  ،یچیه –

وارد   مای و ش  لدایبعد   یرا گفت و وارد اتاق شد. با رفتن بهار، در را باز کرد. لحظه ا نیا
و انگار   د یچرخ  یاطراف خانه م  شیچشمها  لدایکردند و   یخانه شدند. سالم و احوالپرس

مبل نشست. تمام    یو رو  زدی موج م  یدر نگاهش دلخور مایبود. ش یریدنبال مچ گ
قرار   یبوده و در اتاق ب  ادی دستش ز  یمبادا سوختگ  کهخواهرش بود  یپ ای واس پوح

  عیسر  ی لیسمت آشپزخانه رفت و خ  ایسوخته بلند شد و پو  یبادمجان ها  یاست. بو 
  هیمعنادار به کنا  یبا لبخند لدایگذاشت.  نکی اجاق برداشت و داخل س  یتابه را از رو

 گفت:

 ست؟ ین ادینفر ز  هیواسه   ا؟ی آقا پو یکرد  یبادمجون درست م مهیق –

 انداخت و گفت:   ینگاه ظیبا غ ایپو

 گفتم واسه فردا هم بمونه. –

 نگاهش کرد. اب یبا ارت مایش

 . میاومدم با هم حرف بزن  نیبش ایب –

را   مایش  نیسنگ ینگاه ها   خت،یر  یبرداشت و داخل فنجان ها چا یکوچک ینیس  ایپو
 گذاشت و گفت:  زی م یرا رو  ینیکرد، س یخودش حس م یرو

 گردم. یاالن. برم-

  یجهت نبوده! بهار رو یاتاق رفت، وارد اتاق که شد متوجه شد دلشوره اش ب  سمت 
داد.  ی. دست سوخته اش را تکان مختیر  یصدا اشک م یتخت نشسته بود و ب

صورتش    ،یوختگس  دنیکنارش نشست و دستش را گرفت. شستش تاول زده بود؛ با د
 مچاله شد و آهسته لب زد: 

 با خودت دختر!   یچکار کرد  –
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بود و   روزمندانه یپ لدایدر چهارچوب در ظاهر شدند. نگاه  مایو ش لدا یاتاق باز شد.  در
  یو بهار م  ایپو  نیو ب زدینگاهش دو دو م  یول  ما یلب داشت. ش یرو  یلبخند محو 

 نه گفت: و ناباورا  دیگشت. مات و مبهوت چانه اش لرز 

 چه خبره؟ مگه ما.. نجای! ا ایپ... پو.. پو –

 تکان داد و دستش را باال برد گفت: نیسرش را به طرف  ایپو

 . سوءتفاهم شده، بهار...ماینه، نه ش –

 قطع شد. مایش ادی با فر حرفش

  ی! چطور تونستایپو  یینامرد دروغگو  هیتو   و؟ یهمه چ نمیب یدارم م  ؟ یچه سوءتفاهم –
 ؟ یکار رو باهام بکن  نیا

 را باال برد و گفت:  شیاش نظاره گر بود که بهار صدا  انهی با لبخند موذ لدای

 من خواهرشم. بهار زند! –

 بلند شد. لدای یمضحکانه    یلحظه سکوت شد و بعد خنده   چند

 م؟ ی دیدختردار شد ما نفهم یزند ک ی! آقا ؟ی شاخ دارتر نبود بگ  نیهه! دروغ از ا –

 کرد؛ گفت:  زیکمر زد و چشم ر دست به  بهار

  ریو ام نیر یکه عقد موقت داشتن. من دختر ش نی ریبه اسم ش ی! زنش یسال پ ست یب –
 زند هستم. 

را   شیمشت شد، دندانها ادی ز  تی از عصبان  شیهجوم آورد و دستها لدا یبه صورت   خون
 فشرد و گفت: 

 ! یگیچرند م ،یگی م اوهی –

 گفت: لدایبه   تیبا جد د،یدیکه حاال کار را تمام شده م  ایپو
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 . گهیرو م قتیحق  –

و   دیشدن در به گوش رس ده یکوب یبا قهر عقب گرد کرد و سمت سالن رفت. صدا لدای
 را نگاه کرد و گفت:  ای به ندامت پو ختهیبا تعجب آم مایرفت. ش لدای

 گه؟ یم  یدختر چ نیا  ا؟یپو  هیچ  انی جر –

 اش نشست و گفت:  یشان یپ یبود، اخم رو  یخاطر و عصب دهی از رفتارش رنج  ایپو

 ؟ یکن  یمنه دروغگو رو باور م  یشد پس؟ من که نامرد و دروغگو بودم! حرفا  یچ –

 مستأصل لب باز کرد:  مایش

 دونستم، خب بهم حق بده.  یآخه من از کجا م  –

نه، همان طور که از  دست خواهرش را گرفت و دنبال خودش کشاند سمت آشپزخا ایپو
 گفت:   یداشت با تند  یبرم یپماد سوختگ هیاول  یکمکها  یجعبه 

  شتریخاله زنک ب یلدا یتو به  یعنیازت نداشتم،   ی برخورد نی وجه انتظار همچ چیبه ه –
  یعقلت رو داد ؟ی با خودم حرف بزن ینیبش یایتنها ب یتونست ی! نم؟ ی از من اعتماد دار

 ؟ یمنو بازخواست کن یاومد   یکرد  یقشون کش  لدایدست  

 گرفت و سرافکنده گفت:  یشالش را به باز  ی پره  مایش

 ...ایپو  دیببخش –

 . نمتیخوام بب یبود! نم  دهیبد و نسنج یلیبرو. کارت خ نجا یاز ا ما،ی برو ش –

  یرا از رو   فی. با شکستن بغضش کدیلرز   شیو لبها  دیچک ما یش یگونه  یرو  یاشک  قطره
هم بسته شد، لب فشرد و چشم    ایپو  یبا بسته شدن در پلکها کاناپه برداشت و رفت.

 بست که بهار با بغض گفت:  یباز کرد. باند را برداشت و دست بهار را م 

 که واست دردسر شدم. دیببخش –
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من از رفتار اون   ومد،ینم شیمشکل پ  ن یکرد ا یدرست رفتار م  مایش ،یستیتو مقصر ن –
 ناراحتم.

 : دیگذاشت که بهار پرس یدستش را بست و پماد را داخل جعبه م باند

 ؟ یبهم نگفت یزیچرا تا حاال ازش چ –

 گذاشت.  نتیرا داخل کاب جعبه

 نداشت که نگفتم. یخاص لی بود، دل ومدهی ن شیصحبتش پ –

 به دست بانداژ شده اش انداخت و گفت:  ینگاه بهار

 ؟    نیتا حاال ازدواج نکرد  نیهمو دوس دار  نقدریخب چرا ا  –

 خانواده هامون با هم اختالف دارن. ختر خالمه ، اما مادرامون با هم قهرن. –

 ابرو باال انداخت و متعجب گفت:  بهار

 دو تا خواهر با هم قهر باشن عجبا! چرا آخه؟  شهیوا مگه م –

 گفت:  یحوصله و عصب  یب ایپو

 شه،ی م شونیمربوط به دوران جوون هی! ماجراش طوالنیپرس یبهار چقدر سوأل م یوا  –
 ضعف کردم.  میشام بخور ایب

 شام را آماده کرد.  زیم  ایپر از سوأل مجبور به سکوت شد و همراه پو  یبا ذهن بهار

 *** 

شد و چمدان   ادهی پ نیپارک کرد، از ماش شیپدر  ییالی و  یخانه  یرا جلو نیماش  اریسام
 بلند شد.  فونی مادر از آ  یرا از صندوق عقب برداشت. زنگ را فشرد و صدا 

 . یسالم پسر گلم، خوش اومد  –
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و   زی ر یکه گلها  یبلند و آب ی راهنیشد. مادر با پ  اطی با لبخند وارد ح  اری باز شد و سام در
خوش حالتش را بافته بود و لبخند   و ی قهوه ا  یداشت به استقبالش آمد، موها دیسف
  اریرفت. سام یپسرش م یقد و باال ی لب داشت. با هر قدم قربان صدقه   یرو  یقیعم

 و مادر او را در آغوش گرفت.  دیسسالم گفت و دست مادر را بو

 . یاومد   یکرد یدلم تنگ شده بود، چقدر کار خوب یلیخ –

 تو بشم. منم دلتنگ بودم.  یفدا  –

کاناپه  یدر گذاشت و رو   یقدم با هم وارد خانه شدند، چمدانش را همان جلو  هم
 نشست و گفت:

 ستن؟ ی بابا و عسل ن –

 گذاشت.  زیم  یرا مقابلش رو  وانی شربت بهارنارنج از آشپزخانه آمد و ل یوانیبا ل مادر

 . انی دوتاشون ب دیاالن با  گهید  ینه ول –

 و گفت:   دینوش یشربت را دستش گرفت، جرعه ا  انو یل  اریسام

 . رمی دوش بگ هیمن برم    ومدنی پس تا ن –

 رفت که مادر لب گشود: یاز شربت را خورد و از جا بلند شد، سمت حمام م یمین

 ؟ یسرزدن به ما اومد یفقط برا  ای  یافتاده اومد   یپسرم اتفاق –

 نگاهش رنگ غم گرفت و گفت:  اریسام

 خانوم مادر مهرداد فوت شده؟  میمر  دی دونست یشما نم –

 . دیمتعجب دستش را پشت دست زد و لب گز  مادرش 

 شده؟  ینداشت بنده خدا! چ یبه خدا. سن و سال میدونست ی خدا مرگم، نه نم –

 داد و گفت:  رونی را ب نفسش
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 سکته کرده... به خاطر فشار باال.   –

 تأسف سر تکان داد و گفت:  با

شده.  یطور  نیناراحت شدم. حتمأ حرص و جوش زده که ا  یلیخدا رحمتش کنه، خ –
 آره؟ 

 چند لحظه مادر را نگاه کرد.  اریسام

 خواد متارکه کنه.  یآره، واسه مهرسا. م –

ق مهرسا سالها در قلب پسرش  دانست که عش یمادر به پسرش ثابت ماند، خوب م   نگاه
برگشتن، خبر از تازه   نیمتارکه، ا  نیبود. حاال ا  اریرفتن سام لی بوده و ازدواج مهرسا دل

بسته بود.  نگاهشان پر از حرف بود.  خی که  یداد، گرم شدن دل یم ی میقد  یشدن عشق
 مادر رو برگرداند و بدون حرف سمت حمام رفت. از نگاه پرسشگر اری اما سام

 ش،ی ها نیزتر ی دستپخت مادر. گپ و گفت با عز ذ یگرم و لذ  یگرفتن، خوردن غذا  دوش
از فکر مهرداد و خواهرش غافل شود. بعد از   یلحظه ا  اریکدام باعث نشد سام چیه

و با    ردیگرا در آغوش ب  قشیتنش کرد و رفت. رفت تا رف  ی مشک راهنی کوتاه پ  یاستراحت
مالل آور بود. مقابل    شیخانوم برا  میمر   حضورآن خانه بدون   دنی کند. د یاو همدرد 

بعد در  یو دوباره زنگ زد. لحظه ا   دینشن فونی از آ  یو زنگ را فشرد، جواب  ستادی خانه ا
شده بود، قدم   ری. انگار که ده سال پنی . پژمرده و غمگدیباز شد و مهرداد را در قاب در د

  ی. شانه ها ییغم، تنها ،یدلتنگ یپر از بو  یرا در آغوش گرفتند. آغوش گریکد ی برداشت و
  قشیفرزام را در آغوش رف ی ها  یقی. نارفختیر یصدا اشک م یو ب دی لرز  یمردانه اش م

 کرد.  یحل م

 داداش.  یخوش اومد ق،ی رف یخوش اومد  –

با  یخانوم افتاد، قاب عکس  میوارد خانه شدند. نگاهش به قاب عکس مر  ان ی گو االی
مبل کنار مهرداد نشست.    یکنار آن. آه از دلش بلند شد و رو یو شمع  یروبان مشک

 دلش را هزار تکه کرد.  یو دخترانه ا  ف یظر  ی نگذشته بود که صدا یلحظه ا 
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 .نی. خوش اومد اری سالم آقا سام –

از آن   طنت،یگرم و پر از ش یشناخت، از آن چشمها  یکه نم  یشد به چهره ا خی م  نگاهش
که   دهی و رنگ پر   یخیبود  ینبود! مرده ا  یگل انداخته خبر یخندان و گونه ها  یلبها 

گفت.   ت ی تسل  یکرد، از جا بلند شد. مات و مبهوت سالم کرد و به سخت یفقط حرکت م
 گذاشت و رفت. مهرداد آهسته لب زد:  ی سلع  یو خرما را رو  یچا  ینیمهرسا س 

 از پشت بهمون خنجر زد؟  یچه جور ق ینارف نی ا ینیب یم  ار،ی سام ینیب یم –

 و گفت: دی به صورتش کش یدست اریسام

شهاب ماجرا رو گفت، به  یمونه. وقت   یکابوس م هیمثل   شه،یاما باورم نم نمیب یم –
 افتادم.   خیخدا انگار تو حوض  

 که خواهرش نشنود گفت: یآهسته طورمحتاطانه و   مهرداد

بسپارم؟ به خدا اگه من   یدوباره برم سرکار اما مهرسا رو به ک دیدونم چکار کنم، با ینم –
  یمونه، م  یواسش آب و غذا نبرم به زور به خوردش ندم خودش تمام وقت تو اتاق م

  یخوام خونه رو بفروشم. هر گوشه  ی. مزهیر یو اشک م   شهیم  رهینقطه خ هیبه  نهیش
خونه فروش بره و   نیا  یکنه. اما تا ک یم ت یو مهرسا رو اذ   رهخونه هزارتا خاطره دا نیا

 دونم، موندم چکار کنم؟!  یبخرم؟ نم گهی جا د هیباز 

 : دیسکوت شد و پرس  نشانیبه فکر فرو رفت، چند لحظه ب اریسام

 ما؟  یخونه  نیا یمهرداد م –

 متعجب گفت:  مهرداد

 شما!  یخونه  –

مادرم و دخترعموم عسل هستن که در نبود تو   نمی پا یطبقه   ه،یباال خال یآره، طبقه   –
 هست واسه من.   تی سوئ  هیباال هم مراقب مهرسا باشن. 
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 زد و گفت:  ی لبخند محو مهرداد

 نباشن.   لی خانواده ما دیشا  یداداش، ول یلطف دار –

 مهرداد گذاشت و گفت:  یشانه  یرا رو  دستش

صحبت کن اگر موافق بود   یبا آبج  دم،یرو م شنهادشیمن از خانوادم مطمئنم که پ –
 .شمی چشم خوشحال م  یقدمتون رو  نیایب

 فشرد و گفت: یدستش را به گرم مهرداد

 ممنونم ازت.  دم،یباشه، خبرش رو م  –

 *** 

تنش   دیو شلوار سف یگلبه شرتیکتاب بود. ت یو مشغول مطالعه  دهیکاناپه لم یرو بهار
 آمد و گفت:  رونی از اتاق ب ا یرا از دو طرف بافته بود. پو شی بود و موها

 ؟ یتازه دم آماده کن  یچا  هی  یکن یلطف م اد،یبهار جان مهمون داره واسمون م –

 و گفت:   چاندیبافته اش را دور انگشت پ یرا جمع کرد و مو  شی لبها

 ه؟ یبپرسم مهمون ک شهیم  یآره، ول –

 کرد و گفت:  یمکث  ایپو

 .یشناخت  یکه م اریهمون مه  ایهمکارم، آرتان   –

 دوخت و گفت:  نیرنگ غم گرفت و قلبش به تالطم افتاد. نگاهش را به زم نگاهش

 . امیاتاقم، تا نرفته نم  رمی ذارم اما م یدم م یچا  –

 و گفت:  ستادی مقابلش ا  ایپو

 باشه؟  ،یو باهامون شام بخور  ی ای خوام ب یغذا سفارش دادم. ازت م اد،یشام م یبرا  –
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 لب باز کرد: معترضانه

 ؟ یزجرم بد ؟یکن تمی اذ ی خوا  یداداش م –

 محو کش آمد و  گفت:  یداداش گفتنش لبش به لبخند  یکلمه  از 

و   ایحداقل باهاش کنار ب یکن  یرو اگر فراموش نم هی. اون قضیباش ی خوام قو  ینه، م –
  دنشیبه د دی. پس با میهم دار  یلینسبت فام ست، یرو به رو شو. آرتان فقط همکارم ن

 .یعادت کن

دستش را   ا یو خواست سمت اتاق برود که پو   دیبلند شد، بهار از جا پر فونیزنگ آ یصدا 
 چشم دوخت و گفت:  ت یو نگاهش کرد، با جد   ستادیگرفت. ا 

 باشه؟  ،یای و م یکن یلباس عوض م –

  یبعد صدا  یزد. لحظه ا  هیرا رها کرد و بهار سمت اتاقش رفت، در را بست و تک دستش
داشت آشوب   یکرد. سع ی خوش و بش م ایو که با پ دیآرتان از سالن به گوشش رس

انداخت.    دیتن کرد و شال سف ییمو یل  کیدلش را آرام کند و به خود مسلط باشد. تون
  دیشد و دلش لرز  ییرایفشار داد. وارد پذ ره ی دستگ یو دستش را رو   دیکش قیعم ینفس
کاخ   کبارهی با او رفت و   یتا مرز خوشبخت  الشیبه خ یآن دلبند محبوب که روز  دنیاز د

بود و سخت بود دل کندن   دهیچ یبر جانش پ یچکی شد. عشق او مثل پ رانهی و  شی آرزوها
و اما صورتش   دیکوب یوار م  وانهی و آهسته سالم کرد. قلبش د دیلرز  شی از دلبرش. لبها

خواست رسوا شود و دستش رو شود که هنوز عاشق است؛ اما   یاخم داشت. نم
 .ری دلشکسته و دلگ

بود از   یشام را آماده کرد. فرار  زیشام خودش را در آشپزخونه سرگرم کرد و م یلحظه  تا
خوردند. تنها  ینشستند و در سکوت غذا م یغذاخور زیآرتان. دور م نیسنگ ینگاه ها 

. با بلند شدن  دیرس یبر هم خوردن قاشق، چنگال و بشقاب بود که به گوش م یصدا 
به بهار  ینگاه میرفت. آرتان ن ییرا ی سمت پذ  واز جا برخاست    ایپو  یگوش یصدا 

خواست سر صحبت را باز کند و با   یمغتنم شمرد. م  ییدلجو یانداخت و فرصت را برا 
 اشاره به دست بهار گفت: 
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 شده بهار؟  یدستت چ –

 و بدون نگاه به آرتان جواب داد:  ختیر  ستالی کر وانی نوشابه داخل ل یکم بهار

 سوخته. ست،ین یزیچ –

 اده؟ یز  شی سوختگ –

 دار گفت:  شین یگذرا انداخت و با لحن ینگاه

 از سوختن دلم!   شترینه ب –

 آرتان فشرده شد و گفت:  یو چنگال در دست ها  قاشق

 م! بود  تی بهار من مجبور بودم، تو مأمور  –

  ی حرفش را خورد و سکوت کرد. لحظه ا  ایلب باز کرد تا جواب بدهد که با آمدن پو  بهار
داد و   رون ینفسش را با صدا ب ایبه صدا در آمد. پو  فونیبار زنگ آ  نینگذشته بود که ا 

 گفت:

 !  میبابا. اگه شد شام بخور  یا  –

مکرر    یمانده بود، با صدا  ری رفت، اما نگاهش ثابت به تصو فونیجا بلند شد و سمت آ از 
 زنگ بهار گفت: 

 ؟  هیک ؟ یدیچرا جواب نم  ای پو –

 زده و آهسته جواب داد: مات

 مامان، مامان و پرهام اومدن!  –

 گذرا به هم انداختند و بهار گفت:  یو آرتان نگاه بهار

 خب در رو باز کن.  –
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دکمه را فشرد و در باز شد.  ای پو د،یش کششال یبه گوشه  یجا برخاست و دست از 
و پرهام وارد شدند. بهار  نی بعد نسر یدخترک به قصد استقبال سمت در رفت. لحظه ا 

 دست جلو برد و گفت: ییبا گشاده رو 

 .نی سالم خوش اومد –

را باال انداخت و   شی ابرو  یتا کی اما با غرور و انزجار به دخترک چشم دوخت و  نی نسر
 گفت:

 ؟ ی گیمن اومدم خونه پسرم تو بهم خوش آمد م هه... –

و    مایمضطرب با ا  ای گرفت، پو نیو نگاه دلخورش را از نسر  دیدستش را عقب کش بهار
 لب گفت:  ریاشاره آرتان را که داخل آشپزخانه بود به مادر نشان داد و ز 

 کنم.  ی. مراعات کن خواهش ممیمامان، مهمون دار  –

 رفت و گفت:  یرفته رفته باالتر م نی نسر یصدا 

 ؟ یما رو کرد  یمراعات کنم؟ تو مراعات آبرو  –

کمرش را   ریعرق از پشت تا ت  یشرم بر تن دخترک نشسته بود و سر خوردن دانه ها  عرق 
 ادامه داد:  نی کرد، نسر یحس م

  زن گدا گشنه بوده که واسه پول هیدختر  نیکه مادر ا ن یگفته! ا ویبابات بهم همه چ  –
 کرده.   یم یهرکار

 را باال برد و گفت:  ش یبار با جسارت صدا  نی ا  ایپو

 مامان بس کن لطفا! –

 سمت در رفت و گفت:   دید یبهار و تن لرزانش را م  یکه شرمسار آرتان

 جان با اجازه من برم.  ای پو –
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 مداخله کرد.  نی نسر

خاندان زند رو   یچطور پسر ارشد خانواده داره آبرو  نیآقا آرتان؟! بمون بب ی نه! کجا بر –
و تو بوق و   یدختر رو گرفت نی که تو دست ا میبره! مگه ما آبرومون رو از سر راه آورد یم

تحفه رو هم   ن یکرده و ا زونیواسه پول خودش رو آو   کهیخواهرمه! زن یگیم  یکرنا کرد
 پس انداخته واسه روز مبادا.  

 زد:  ادیبغضش شکست فر و  دیچانه اش لرز   دخترک

در مورد مادرم   دمیشما. بهتون اجازه نم فیکث یمن نه گدا گشنه ام نه دنبال پول ها  –
 .دیحرف بزن  یجور نیا

دستش   ا یمحکم پرهام بر صورتش همانا. پو  یلی شدن حرفش همانا و نشستن س تمام 
 و به عقب هلش داد و گفت:  دیپرهام کوب یبازو  یرا رو 

 ام؟ پره یکرد  یچه غلط –

 صورت بهار تکان داد و گفت:   یجلو  دی برادرش، دستش را با تهد تی توجه به عصبان یب

قرونم   هی  یکور خوند  یپول اومد  یصداتو واسه مادر من بلند نکن دختر... اگه به هوا  –
 آد.  ینم رتیگ

شکستن دلش   ی. صدا یحرمت  یو ب یرحم یهمه ب نیبه درد آمد، مچاله شد از ا  قلبش
کرد.    یم ینیآرتان. نفسش سنگ یو غرور خورد شده اش مقابل چشمها  دیشن یرا م

نشود.  ریمقابل آرتان تحق  نیاز ا شتریبدون نگاه به اطرافش قدم تند کرد سمت اتاق تا ب
  لیهق هقش بلند نشود. س  یگرفت تا صدا هاند یرا جلو شی زد و دستها هیبه در تک

 رتش.اشک ها هجوم آورد به صو

بر آرام کردن اوضاع داشت.   یو آرتان که سع د،یشن  یو پرهام را م ای جر و بحث پو یصدا 
 که به گوش دخترک برسد گفت:   یرسا و بلند طور ییبا صدا  نی نسر
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رد کارش. بره گورشو گم کنه. وگرنه دور خانوادت    یفرست یدختره رو م نیفردا ا  نیهم –
 . ای رو خط بکش پو

بعد آرتان هم با  ی . لحظه ادیرا گفت و با پرهام رفت. رفت و در را محکم کوب نیا
 سست سمت اتاق بهار رفت و در زد.   ییبا قدمها  ایو بهار را تنها گذاشت. پو   ایرفتنش پو 

 در رو باز کن. ،یبهار، آبج –

 جواب داد:  هیگر هق هق  انیم

 برو تنهام بذار. ا،ی برو پو –

 :دی نال صالیبا است ایپو

شد. دست روت   یحرمت یمن بهت ب   یبهار، شرمندتم... ببخش تو خونه  یحق دار –
 بلند شد. بهار در رو باز کن لطفا. 

شد و خواب   ن یسنگ شی کرد تا پلکها  هیبود. بهار آنقدر گر دهیفا  یب شی ها التماس
 خسته اش شد.   یمهمان چشم ها 

  *** 

موافقت کرده بود. مشغول جمع   اری سام یپدر یمکان و رفتن به خانه    ریبا تغ مهرسا
کمک به مهرسا و   یو شهاب هم برا  مایخانه بود. نازگل، ش لی وسا  ی کردن و بسته بند

با دقت و آهسته ظروف  مایمهرداد آمده بودند. دخترها داخل آشپزخانه بودند. ش
پر شده از   یگذاشت. نازگل کارتن ها یکارتن م خل و دا  دیچیپ یرا روزنامه م یستالیکر

 گفت: زی آم هیو کنا  دیو مهرسا چرخ  مایش نی بست. نگاهش ب یظروف را م

و   تایاز گور ب  ششیآت میکش یمکافات که م   نیوند؟ تمام ا سوز  یشیچه آت تایب ینیب یم –
 .شهیننش بلند م

نشست، بغض آلود   شینگاهش را به نازگل دوخت و شبنم اشک در چشم ها  مایش
 گفت:
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 از مادرم متنفرم.  –

  هیگر یپوشاند. صدا  شیو صورتش را با دست ها   دیشکستن بغضش دست از کار کش با
 اش را خفه کرد تا پسرها نشنوند. به خصوص برادرش شهاب!

گرفت و در آغوش   ش یرفت. از شانه ها مایانداخت و سمت ش یمات زده نگاه  مهرسا
 رو به نازگل گفت: دیکش

 ه؟ یچ مایگناه ش ؟ی دیم  ریگ یطفل  نیدختر چرا به ا –

 را کش آورد و گفت: شی متعجب صدا  نازگل

 .گهید تاس ی ب ریتقص گمیمگه دروغ منزدم.   یعه وا. من که حرف  –

 را با پشت دست پاک کرد و با بغض گفت:  شی اشک ها مایش

پس  می مادر من مقصره. تاوان کار اون رو همه دار  تایاما قبل از ب گه، ینازگل راست م –
 زن داشته؟  ری عموام نی. شما خبر دارمیدیم

 و مهرسا چشم درشت کردند و هم زمان گفتند:   نازگل

 ! زن؟!  ری ام  ییدا –

 بغضش را قورت داد و گفت:  مایش

هم با زنش  ریطلعت، عمو ام یاون سال که مادر من با پدرم ازدواج کرده و شده هوو  –
  ریگفته نه تقص یداداش توئه  عمو م ریگفته تقص  یم نی کرده، خاله نسر دایاختالف پ

باعث شده آخرش خاله قهر   انمی اطراف  ی هیو کنا  ش یو ن  ثی حرف و حد  خواهر تو بوده.
کنه بعد از  ی م غهیص یزن پنهان هیو عمو هم آخر    شهی م ینکنه و بذاره بره. قهرشون طوال

 کنه.  یرو فسخ م غهیهم ص یآشت

 کردند و نازگل گفت: ی نگاه م مایمات و مبهوت به ش  دخترها

   ؟ی دیحاال تو از کجا فهم –
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 و گفت:  دیکش یآه  ایپو  یآن روز و دلخور یادآوریبا   مایش

دونم چه   یسالش شده، نم  ستی دختر از عمو داره که االن ب هیاون زن حامله شده و   –
  یم یخودش با هم زندگ  ی کرده و االن تو خونه  داشیاون دختر رو پ  ایاما پو  یجور

 کنن. اسم دختره بهار.

بهار   یکه آرتان از گذشته  ییبهار، آرتان، حرف ها  د،یاسم دلش لرز  ن یا  دنیاز شن نازگل
گفت. همه و همه در ذهنش مرور شد. آرتان گفته بود بهار دختر فرخ نبوده. آهسته و با  

 گفت:  فیضع ییصدا 

 شناسم بهار رو!  یخودشه، م –

 *** 

. دیلرز  ش یو پلکها  دیتاب  یصورت بهار م  یاتاق رو ی رده پ  ریآفتاب از حر  ییطال انوار
  شبیآمد تمام اتفاقات د ادشی باره  کی . دیگرفت و غلت شی دستش را مقابل چشم ها

مقابل تخت   ی  نهیکه به پا شده بود. با رخوت از جا بلند شد و نگاهش به آ یو جنجال
بود. در اتاق را   شیگونه ها  یرو  اهیها با خطوط س  کمتورم و رد اش  شیافتاد. چشم ها 

رفت. سمت توالت   یزود م یلیصبح خ شهینبود. هم ای از پو یرفت. خبر رونیباز کرد و ب
به صبحانه نداشت، دلش گرفته بود و تنش خسته.   یلیرفت و صورتش را شست. م

عطر   قی عم یفسرفت. با ن  ایچند روز را از ذهنش گذراند. سمت اتاق پو  نی ا  یماجراها
از اشک در   ی فرستاد. هاله ا  شی ها  هیاتاق را پر کرده بود به عمق ر یکه تمام فضا را  ایپو

 لرزان نوشت:  یجمع شد و خودکار و کاغذ برداشت ، با دست  شیچشم ها 

مدت کوتاه که کنارت بودم با تمام وجود داشتن برادر ،   نی جان برادر خوبم. تو ا ای پو –
دوستت   تی نها یو من ب یرو در حقم تموم کرد  یرو حس کردم. تو برادر  تی و امن یحام

تا تو   رم ی برات دردسر درست کنم. من م نیاز ا  شتریتونم ب یخوام و نم یدارم اما نم
ممنونم و به   ات ی. به خاطر تمام مهربونیدر کنارت داشته باش وو خانوادت ر  مای دوباره ش

 ظ. خاطر تمام مزاحمت هام شرمنده. خداحاف
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در  ی. کاغذ را رو دیچشمش چک  یاشک از گوشه   یکه نوشت قطره ا یکلمه ا  ن یآخر با
  رونیبرداشت و از خانه ب یشخص لی از لباس ها و وسا یچسباند. چمدان کوچک خچالی

. دیچرخ  یهدف م یکرد و ب  یم  یها را ط ابان یو سرگردان طول و عرض خ  رانیرفت. ح
مهربان و دوست   یرزنیافتاد. پ  ژهی عمه من ،درشما  یعمه   ادی خسته شده بود و گرسنه. 

آمده بود که همراه مادرش آنجا   شیبود. دو سه مرتبه پ شی مادر لی که تنها فام یداشتن
 سراغش رفت.    یداشتن سرپناه دی خانه اش شد و به ام ی. راهرفتیم

به  ژه یپر از عطوفت عمه من ی. در خانه را که زد صدا یمیقد  یدر محله ا  ی میقد  یا خانه
 . دیگوشش رس

 ؟ اومدم. هیک –

عمه   ز ی و ر  فیظر  یدر باز شد و جثه  د،یشن ی را هم م شی ها ییلف لف دمپا   یصدا 
و نگاهش    دادیصورتش را مهربانتر نشان م  دشی شد. چارقد سف انیدر قاب در نما  ژه یمن

 گفت:  قیعم  یرا گرمتر. با لبخند

 عمه.  یجان دلم، بهارکم. خوش اومد  –

 را در آغوش گرفت و گفت:  عمه

 محبتت عمه، مزاحمت شدم.  یفدا  –

 .  یمادر، قدم رو چشمم گذاشت  یصفا آورد  –

ها    یو شمعدان اطیکنار ح یخانه اش شد. حوض کوچک یکوچک و نقل اطی ح وارد 
پهن شده بود. همان جا نشست و   اسی  یدو نفره که کنار بوته ا  یرانداز یاطرافش بود. ز 

  ینیکرد. عمه با س یذق ذق م اد یاز راه رفتن ز  شی پاها  یرا دراز کرد، انگشت ها  شیپاها 
هل دار.    یپر از آبنبات ها  ی. با قندان ییدور طال  و کی کمربار یبرگشت، استکان ها  یچا

 فت: کرد. عمه سر تکان داد و با آه گ یو بهار درد دل م دیو فرخ پرس  نیریاز ش

فرخ   ییکنه. اون همه دارا ی. واسه پول چه کارها که نم زادیامان از حرص و طمع آدم –
 شد؟  یچ
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 شالش را دور انگشت چرخاند و گفت:  یها  شهیر بهار

 کنه.  یهمش رو قانون مصادره م –

 مادر؟  هیحکمشون چ –

 باال انداخت و گفت:  شانه

 دارن. ی نیمونده اما حتمأ مجازات سنگ  یهنوز که مراحل دادگاه –

 را مقابل بهار گرفت و گفت:  یاستکان چا  عمه

چشم. من که تنهام. پسرم    یجا بمون دخترم، قدمت رو  نیهم یتا هر زمان خواست  –
 .ستیماه ن هینادر هم که دو روز هست و  

 داشت گفت:  یکه آبنبات برم ین یگرفت و ح ژه یاستکان را از عمه من بهار

 ره؟ یکار مسر  –

 و گفت:  دیکش یآه عمه

  رهی م ،یاشیع  رهیکاش سر کار بره دخترم، خدا آدم رو گرفتار اوالد ناخلف نکنه. م –
 پسر.   نی خورم از دست ا ی. خون دل م یولگرد

 *** 

. مهرداد و مهرسا  ستادی ا  اریسام یپدر یمقابل خانه    یباربر نیغروب بود که ماش یحوال
ها را که    یبه استقبال آمدند. چاق سالمت ییشمسا  یخانه شدند و خانواده   اطی وارد ح

. کارگرها در رفت و آمد  ندیرا بب شانیزندگ دیگفتند مهرسا سمت خانه رفت تا محل جد
. با  زیدو خوابه و تم یدوم بود، خانه ا یبردند. طبقه  یخانه م لبودند و کارتن ها را داخ

به   یو دخترانه ا ف یظر  یشد. صدا  یخانه باز م یبا صفا  اطیکه رو به ح یینجره هاپ
 . دیگوشش رس

 ؟ یخوا  یصابخونه مهمون نم –
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بود به سن و سال خودش. چهره اش هم مثل خودش ساده   یصدا برگشت، دختر سمت 
رنگ   ایرنگ شب  شی برف بود و نه چشمها ید یبود. نه پوستش به سف ش یآال یو ب
  یاما صورت  یمعمول  ییو لب ها ینی. بیقهوه ا  یی داشت و چشمها  ی گندم یست! پو ایدر

 و گفت:  رفتشاد و مهربان. جلو آمد و دستش را مقابل مهرسا گ

 هستم.  اری سام یسالم من عسل دخترعمو  –

 با لبخند گفت:  مهرسا

 خوشبختم، منم مهرسا.  –

شروع   جانیبا همان لبخند و ه زد،یدخترک موج م یخاص در چشمها یطنتیو ش شور
 به حرف زدن کرد. 

واسه هم    یخوب یبهت خوش بگذره و دوستا  نجایا  دوارمیام دمیشن  ادیتو رو ز  فی تعر –
خونم   یخونمون مشهده اما من چون تهران درس م م،یپرستار ی. من دانشجو میباش

ال. آخه من از  با تیآواره شده به خاطر من رفته سوئ اریاومدم خونه عمو. بنده خدا سام
  گهی سال د کی رو اشغال کردم اما   اریو اتاق سام  نایترسم و رفتم خونه عمو ا   یم ییتنها

 . شهیاز دستم خالص م  اریو سام شهیدرسم تموم م

  نیا یقدم به خاطراتش گذاشت. سادگ  دنشی کرد و مهرسا با د  یم   یپرچانگ دخترک
نه چندان دور  یگذشته  ادآوریشاد و رنگ روشنش   یو لباس ها  طنتشیدختر، ش

خنده ها و   یصدا  یپروا بود. دلش برا یاندازه شاد و ب  نیکه هم ییخودش بود. روزها
عسل را   ی صدا  گریمهرداد. د  یجغجغه گفتن ها   یتنگ شده بود، برا  شیها   یگوشیباز 
گ زد و  چن  شیاو غرق در خاطراتش بود. بغض به گلو  یبه چشمها  رهیخ د،یشن ینم

  جی شد دخترک مات و مبهوت ساکت شد. گنگ و گ  ریتار شد. اشکش که سراز  شی چمشها
 گفت:

 زدم؟ ناراحتت کردم؟ خدا منو بکشه.  یشد مهرسا حرف بد  یعه وا! چ –
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  دهیدر هم تن شیمهرسا ابروها   دنیکه دستش بود وارد خانه شد، با د یبا کارتن مهرداد
 گذاشت؛ گفت:  نیزم  یشد و کارتن را رو

 ! ؟ی کن یم  هیچرا گر  یشده؟ آبج یچ –

 فشرد و گفت:   یرا در دست م شی آشفته و مضطرب پر روسر عسل 

  هیگر  هویگفتم.  ی واسش م نجایشد من فقط داشتم از خودم و ا  یدونم چ یبه خدا نم –
 کرد.

 به مهرسا ادامه داد: رو

 ببخش.   یزدم ناراحت شد  یتو رو خدا اگه حرف –

  دیکش شی گونه ها  یرا مهار کرد، با سرانگشتان رو  شی و اشکها دیکش  قیعم ینفس مهرسا
 و گفت: 

 م گرفت. تو منو ببخش.  هیافتادم گر  ییزایچ هی اد ی . من ینزد  یتو حرف بد زم،ی نه عز –

 خوام.   یبه هر حال اگه من باعث شدم عذر م –

صورتش   ستاد،ی آهسته از آنجا رفت. مهرداد مقابل خواهرش ا ییرا گفت و با قدمها نیا
 قاب گرفت و گفت:   شیدستها  انی را م

گفتم  یکه بهش م یافتاد   ییهمون مهرسا ادی مثل من   یدیتو هم عسل رو د –
 جغجغه؟

شد ، خودش را در آغوش تنها برادرش جا   سیرا فشرد و صورتش از اشک خ  شیپلکها
 . ختیا اشک رصد یرا ب شی ها یداد و دلتنگ

 *** 

بود و   دهیچیخانه پ یدر فضا یدمپختک و ترش  یپهن بود. بو  ژهیشام عمه من ی سفره
دوچندان کنار سفره   ییکرد. گرسنه بود وبا اشتها  یم  زانیدخترک آو  ی آب از لب و لوچه  
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افتاد که  ا یپو  ادی  یخورد و از عمه جان تشکر کرد. لحظه ا ینشست. با لذت غذا م
به   یدارد! صدا  یکجاست و چه حال  ایحاال پو  داندیم انار هم بودند. خدهرشب شام را ک

انداخت و    ینگاه اطیآورد. عمه مضطرب به ح رون ی شدن در بهار را از فکر ب دهیهم کوب
 گفت:

 پسر اومد.  نیباز ا  ا،ی خدا –

تنش در فضا  گاری س یتنومند نادر در چهار چوب در ظاهر شد و بو  کلیباز شد و ه در
شانه انداخته بود و   یکرد. کتش را رو لی خوش دمپختک و لذتش را زا یو بو  دیچیپ

را   ییساق دستش طرح ها ی اش را تا آرنج باال زده بود. رو  یزرشک راهن یپ یها   نیآست
 چیعبوسش ه  یهره  در دست داشت. چ هجمجم  هیشب یکرده و انگشتر یخالکوب
درشت و   یکلفت با چشمها  لی بیبه صورت مهربان عمه نداشت. چارابرو بود و س یشباهت

 .یعقاب ینیب

 بمش گفت:  یلبش نشست و با صدا  یگوشه  یآهسته سالم گفت و نادر لبخند کج  بهار

 . یطرفا! صفا آورد   نیگلمون. ا یینوه دا  کی به به، سام و عل –

 به مادرش گفت:  رو

 !یننه، عجب استقبال گرم  کی سام و عل –

 گفت:  زینادر انداخت و طعنه آم  یبه سر تا پا  یبا کراهت نگاه  عمه

 مادر... انتظار اومدنت رو نداشتم.  ادمهیسالم. از ذوق ز   کیعل –

 انداخت و کنار سفره نشست ، گفت:  یرا گوشه ا  کتش

 . ادیبوش تا سر کوچه م ،یدرست کرد  یپختکبه موقع اومدما... جون ننه عجب دم یول –

 از جا بلند شد و گفت:   لی م یکور شد و ب شیاشتها  بهار

 بخوابم. رم ی خوشمزه بود. م یلیعمه جون دست شما درد نکنه، خ –
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بهار انداخت که فقط چند قاشق از آن خورده شده بود، سر   یبه ظرف غذا ینگاه عمه
 تکان داد و ناچار گفت: 

 .ریشب بخ  نوش جان عمه، –

 پر گفت:   مهین یبا دهان نادر

 حاال بهار خانوم...   یبود –

به تن کرد   یراحت یتوجه به حرف نادر سمت اتاق رفت و در را بست. بلوز شلوار یب بهار
. به فکر فرو رفت، کاش نادر زودتر برود. تا قبل از آمدنش، چقدر  دی تشک دراز کش یرو
  یشد و خواب مهمان چشم ها ن یسنگ شی خوب بود. پلکها  ژه یکنار عمه من نجایا

که   نیکند چشم باز کرد. اما هم یبدنش را نوازش م یکه کس نیشد. با حس ا  اهشیس
وزن نادر را   ینینگدهانش را گرفت. س یبا قدرت تمام جلو یباز شد دست شی چشمها
کرد خودش را خالص   ینداشت. تقال م ییسر و صدا ای دفاع  چیکرد و قدرت ه یحس م

 بود. نادر اروم گفت:  دهیفا یکند اما ب

خود دست و پا نزن عروسک ، بذار به دوتامون خوش بگذره. عمه خانوم سمعکش   یب –
 شنوه.  یرو برداشته نم

و   دیتپ یاش تند و کوبنده م  ینگال شکارچدر چ  ریبهار هم چون قلب گنجشک اس قلب
چشم  یاز گوشه    شی. دخترک اشکهادیلغز  یبدنش م یجا  یدست تنومند نادر جا

  ی . برادی د یم  دهیفا  یگرگ صفت ب  نینجات از دست ا ی را برا شی و تالش ها  دیچک
نادر  ادی فر یتمام لگد زد. صدا  تآزاد تر شد و با قدر یکم شی از پاها یکیلحظه    کی

کمک خواست.   ،دیکش غیبلند شد و در خودش جمع شد. بهار فورأ از جا برخاست و ج
شد و او را محکم به کف   دهیاز پشت کش  شی رفتن از اتاق را داشت که موها رونیقصد ب

  هو با هر ضرب زدیبه تن و بدن بهار لگد م یو عصبان یگرگ زخم  کیاتاق پرت کرد. مثل  
. سر و  دی سر رس ژهی. عمه مند یچیپ یو درد در وجودش م  دیشک یم  ادی اش بهار بلند فر

مشاجره باال گرفت و بهار از فرصت استفاده    ستاد،ی عمه بلند شد و مقابل پسرش ا  یصدا 
برداشت و هراسان و مضطرب از خانه فرار کرد. سرد   یجالباس ی از رو ی کرد. مانتو و روسر
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کوچه پس کوچه   زی و سکوت خوف انگ یکیتنش کرده بود. تار ررا حصا شی بود و دستها
  یم  ابانیلرزان سمت خ ییو با قدمها   ختیر یانداخت. اشک م  یها تنش را به لرزه م 

و گشاد   ی راحتو شلوار   ییخورد، دخترک با دمپا  یگشت از دور به چشم م نی رفت. ماش
 نیبود. ماش ستادهی ا  ابانی از اشک کنار خ سیخ یو چشمها   دهیبا آن صورت رنگ پر 
 کنارش متوقف شد. 

 ه؟ یاسمت چ ؟ی ریم  یدختر؟ کجا دار یای از کجا م –

تنگ شده بود. حاال   ایپو  ی. دلش برا ختیر یفقط اشک م شانیدر جواب سوأل ها بهار
با تمام   ای چرا پو دیفهم یچه! حاال م  یعنی زدی م تی حرف از امن ای پو یوقت  دیفهم یم

به وجود آمده بود، مصرانه او را نزد خود نگه داشته بود و حاضر   ش یکه برا   یمشکالت
جدا شده کنار  یتنها نشسته بود، پوسته   یدر اتاق یصندل  یبگذارد. رو شی نبود تنها

که او را    شدیم  یساعت  کیه در اتاق. گرفته بود و چشم دوخته بود ب یناخنش را به باز 
بود،  یافتاد. آشفته و عصبان   ایداده بودند. در باز شد و چشمش به پو  یکالنتر لی تحو
. با  ستادیاز جا بلند شد و ا  تهفشرد و در اتاق را با حرص بست. بهار آهس  یرا رو  شی لبها

  نیفت اما قبل از ا باال ر ای. دست پوستادندی بلند سمت بهار آمد و مقابل هم ا ییقدمها 
رو دورش   شی دخترک خود را در آغوشش فرو برد. دستها ندیصورت بهار بنش  یکه رو

آهسته   ایکرد. دست پو  یم   هیستبر برادر گذاشت و گر  یبازو  یحلقه کرد و سرش را رو
 آمد و بهار را در آغوش گرفت، کنار گوشش گفت:  نی پا

چقدر من و آرتان دنبالت   یدونیبهم گذشت؟ م یچ  یدونیدختر؟ م یبود کرد  یچه کار –
   م؟یگشت

 هق هق لب زد : انیم

 غلط کردم.   ا،یپو  دیببخش –

 و گفت:   دیرا در هم کش شی بهار را از نظر گذراند، ابروها  یعقب رفت و سر تا پا  یقدم

 ؟ ی مدت کجا بود   نیا  ؟ی ا یسر و وضع از کجا م  نیبا ا  –
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 را زدود و گفت:  شی اشک ها  یپر روسر با

 پسرش اومد. نکهیخوب بود. تا ا یمادرم. اولش تنها بود و همه چ یعمه   شیرفتم پ –

 نشست و گفت:  ا یپو  یابروها  نیب یظیغل اخم

 کرد بهت؟  یواست افتاد؟ دست دراز  یاتفاق –

 هولناک جواب داد: بهار

 نه، نه، نه به خدا. من فرار کردم، فقط... –

 ؟ یفقط چ –

 انداخت و آهسته جواب داد: نی را پا سرش

 فقط کتکم زد.  –

 خشن گفت:   ییو صدا  تیهم فشرد و با عصبان یرا رو  شی پلکها ایپو

 شرف رو.  یب کهیمرت  ارنیپدرشو در ب دمیآدرس و مشخصاتش رو، م سی بنو –

 : دیسانه نالملتم  بهار

 گناه داره داداش.   ژهیعمه من –

حرف    یکرد و ب یبه بهار انداخت که دخترک از ترس قالب ته یبا خشم نگاه تند ایپو
 کاغذ آدرس را نوشت.  یرو

 *** 

شهنام   یها  هیو کنا شیاز ن گر ینازگل با شهنام رنگ آرامش به خود گرفته بود و د یزندگ
  کینبود.  نشانیوجود اما عشق و رابطه ب نی نبود. با ا یخبر شی ها  یری و سخت گ

خوردند و بعد هر کدام به   ی گذراندند. کنار هم شام را م یرا م یو معمول  یعاد یزندگ
. نازگل  دی خواب یکرد و م یو درددل م  زدیفرگل حرف م سرفتند. شهنام با عک یم  یاتاق
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کرد. دخترک خسته از  یم   نامعلومش فکر ی  ندهیتلخ و آ یاش به گذشته  ییدر تنها
بود و   ده یکاناپه دراز کش یرو  ،یساعتها سر و کله زدن با فرشته، نظافت خانه و آشپز

و از جا بلند شد؛   دیکش یپوفزنگ تلفن او را از جا پراند. کالفه  یکرد. صدا  یاستراحت م
 رفت، شماره ناشناس بود و جواب داد:  یسمت گوش

 بله –

 .دیبه گوشش رس ینازک و زنانه ا یصدا 

 اراد؟ یشهنام ک ی منزل آقا –

 .دی بله بفرما –

 . مارستانی ب دیاری ب فیتصادف کردن لطفا تشر  شونی ا رم،یگ  یتماس م  مارستانیاز ب –

 دینفهم گر ی کرده بود، اضطراب تمام وجودش را گرفته و د خی و بدنش   دیلرز  یم  دستش
لباس عوض کرد. فرشته را در    عی کرد. با عجله و سر  و قطع  دیرا پرس مارستانی چطور نام ب

با آرتان   مارستانیرفتن به ب ری رفت. در مس  رونیآغوش گرفت و به سرعت از خانه ب
به اضطرابش   هیگر یکرد و صدا  یم  یقرار یب  شته. فردیای تماس گرفت و خواست ب

  یدر باجه  یکرد. دختر جوان ی بلند ط ییرا با قدمها مارستانیب ی. راهرو زدیدامن م شتریب
سرش را   رد،یتا آرام بگ داد یکه فرشته را آهسته تکان م ینیاطالعات نشسته بود. ح

 :دی برد و پرس کی نزد

 افتاده؟   یکجاست؟ چه اتفاق نجا،یرو آوردن ا  ارادیشهنام ک نیتماس گرفت د،یببخش –

 ! یرب شهیبچه که نم ن یبا ا زمیعز ی. قسمت اورژانس ولنجاستیبله ا –

 .ن ی کنم اجازه بد یذاشتم؟ خواهش م یچکار کنم؟ کجا م  –

 نه خانوم محترم، خالف مقرراته. –

بود و   دهیتابش آرام گرفت، آرتان رس  یو دل ب د یبه گوشش رس ییمردانه و آشنا   یصدا 
 گفت:
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 شده؟   ینازگل؟ چ هیچ –

 من برم؟   یدار یذارن با بچه برم م، فرشته رو نگه م ینم –

 را سمت کودک گرفت و گفت:  شیدستها  آرتان

 خبرشو به منم بده نگرانم. ایزودتر ب  یحتما... تو برو، ول زم،یآره عز  –

 را به آغوش آرتان سپرد و گفت:  فرشته

 زودتر.  امیممنونم ازت، چشم م –

قرار   یسمت اورژانس رفت. از پرستارها سراغ شهنام را گرفت. پشت در اتاق ب  مهیسراس
 و منتظر بود. بالخره دکتر آمد، سمتش رفت و گفت:   زدی و آشفته قدم م

 شده؟ حالش خوبه؟  یدکتر چ یآقا  –

را با انگشت اشاره   نکشیرنگ بود، ع ییکم پشت خرما  یبا موها  یانسال یکه مرد م دکتر
 گفت:باال داد و  یکم

 ن؟ یشما همسرش هست –

 دکتر.  یبله آقا  –

دستش داره و   یجزئ ی شکستگ هی. دهیند بیخدا رو شکر سر آس ست،ین ینگران یجا –
فردا   اد ین شیپ ی هستن و اگر مشکل  یبستر  اطیاحت  یچند تا خراش. امشب رو برا

 .شنیمرخص م

 نمش؟ یتونم بب یم –

 را تکان داد و گفت:  سرش

 .دی نداره بفرما یبله، مورد –
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  نیتخت بودند و ب  یهم رو گرید ضی از رفتن دکتر، نازگل وارد بخش شد. چند مر  بعد
 یو صورت زخم  دهی شهنام با رنگ پر دنیشده بود. با د دهیکش دیسف  یتخت ها پرده ها 

  یاز گوشه  ی. قطره اشکستادی سست شد، آهسته کنار تخت ا  شیبغضش گرفت. قدمها
سرش لبخند   ینازگل باال  دنیکرد. با د از و چشم ب  دینام لرز شه ی. پلکهادی چشمش چک

 لبش نقش بست. دخترک بغض آلود گفت:   یرو یجان یب

   ؟ی با خودت شهنام؟ چرا مراقب نبود یچکار کرد  –

 و دردمند جواب داد:  فی ضع یصدا با

ها سبقت    نیبا سرعت از پشت ماش یرد بشم، موتور ابونیرو پارک کردم از خ نی ماش –
 گرفت زد بهم، نامرد فرار کرد. 

 گفت:  ینگران با

 ؟ ی چ وفتادیزبونم الل واست م یاگه اتفاق بدتر –

 زد و گفت:  یکج لبخند

 .ینترس، بادمجون بم آفت نداره خانوم  –

مرتبه بود که  نی گفتنش. اول ی اش گرفت از لحن شهنام و دلش قنج رفت از خانوم خنده
 زد.   شی صدا گر ید  یازگل با اسمجز ن

 :دی را به نازگل دوخت و پرس نگاهش

 فرشته کجاست؟  –

امشب که  یزود برگردم. برا  د ینگهش داشته، من با  مارستانیب یآرتان تو سالن ورود –
 کنارت باشم؟  امیمامانت بدم ب   لی فرشته رو تحو یینجایا

 زد و جواب داد: لبخند
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  ادیب انی انس گرفته و کنارت آرومه. تو برو خونه، زنگ بزن شا  شتری نه فرشته با تو ب –
 .شمیپ

 سر کج کرد و گفت:  نازگل

من زنگ بزن مامانت خودت صحبت کن که  ی با گوش ای باشه، پس االن که هستم ب –
 راحت باشه حالت خوبه. الشونیخ

در دلش   د ی جد یشهنام داد. حس آورد و به رونیب  فشیرا از ک لی حرفش موبا یادامه   در
  نیخواست هم یبه رفتن نداشت و دلش م لیتوانست درکش کند، م  یکه نم زدی موج م

شهنام   یو بغض برا  ی. متعجب بود از خودش! آنهمه نگرانندیجا کنار تخت تا صبح بنش
 را گرفت و گفت: لی موباشهنام که تمام شد    یبود؟! صحبت ها 

 م؟ من بر  گه؟ید  ادی م انیپس شا  –

خواست بماند. اما شهنام آهسته چشم باز و    ی خواست نه بشنود، دلش م ی م دلش
 بسته کرد و گفت: 

 آره، برو فرشته تنهاست. مراقب خودت باش.  –

اما    ردیاش را ببوسد و دستش را بگ  یشانیخواست. آن طور که پ یم  یخداحافظ دلش
 سر تکان داد و آهسته گفت: 

 باشه، خداحافظ.  –

نشسته و فرشته در  یصندل  یکه رو  دیآرتان را د د یتند کرد و رفت، به سالن که رس قدم
  یکرد. سردرگم و کالفه بود و پا  یم ینیاش سنگ نهیدرون س یآغوشش آرام گرفته. غم

حاکم بود. نازگل بچه را در  ن یماش  یدر فضا ینیرفتن به خانه را نداشت. سکوت سنگ
 : دیآهسته پرسآغوش فشرد و 

 منه! ر یام ییبهار دختر دا  یچرا بهم نگفت –

 شانه باال انداخت و گفت:  آرتان



 در حصار گذشته 

352 
 

رو فاش کنم. گفتم اگه   یخواستم راز کس یخبر نداشت و نم یبود، کس یچون پنهان –
 .گنیالزم باشه خودشون به همه م

 زدم؟ ی من همه جا جار م یگفت یمثال اگه به من م  –

 در هم رفت و لب گشود:  شی ها سگرمه

 نگفتم.  نویمن ا –

 لب باز کرد:  یرا سد کرده بود، به سخت شیراه گلو  بغض

 ؟ یآرتان تو بهار رو دوس دار –

 داد و گفت:  رونیفشرده شد، نفسش را ب ش یدر دستها  فرمان

 دونم. ینم –

 تلخ کرد ... یا  خنده

 هه... مبارکه!  –

 گفت: یو با تند  دیکش را در هم شی متوقف شد، اخمها  ابانیخ کنار

کردم در حقت! منم مثل توام، منم   یانگار نامرد   یگیم یجور هی چکار کنم نازگل؟  –
 خبر بودم.   یسوختم، منم نابود شدم. منم ب

  هیگر  انیفرمان گذاشت. نازگل م ی دخترک بلند شد. آرتان سرش را رو ی هیهق گر  هق
 : دینال

خاک.   ریل کنار بچه و عشقش بود و من ز کاش االن فرگ مردم،یفرگل م یمن به جا   کاش
. دهیمرگ م   یکشم اما نفسام بو  یکنم آرتان. فقط زنده ام... نفس م ینم یمن زندگ

کنم   یم یزندگ  یمرد  ی. تو خونه شمیم  داریخوابم و هرروز با بغض ب  یم هیهرشب با گر 
شدن به قاب عکس عشقش و حرف زدن باهاش    رهی که اسمش شوهره اما هرشب با خ

 خوابه.   یو م شهیآروم م
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 زد:  یسر بلند کرد و نگاهش کرد، تلخند  آرتان

کدوم پنهون   چیاز ه  یزیو چ  هیهم رو  شی خوبه، خوبه که تو و شهنام دست دلتون پ –
 ده؟ یمنو رنج م یچ  یدون ی. مستین

 کرد.  یاز اشک منتظر نگاهش م سیخ  یبا چشمها  نازگل

سمتش تا تو رو فراموش کنم.   رمیدونه م ی دونم بهار دوسم داره و نم یم  نکهیا –
 خوره.   ینازگل... حالم از خودم بهم م یدونیم

 سکوت بود. نازگل آهسته گفت:   نشانیرا چرخاند و راه افتاد، ب چی سو

 خونه خودم رو ندارم.  یمهرسا، حوصله    یبرو خونه  –

 *** 

  یصدا   دیرس یکه به گوش م ییبود و تنها صدا دهیچیخانه پ یتلخ قهوه در فضا یبو
را گرفته بود و   ریش شهیش فشیفرشته بود که در آغوش نازگل با دو دست ظر  ینفس ها 

گذاشت و کنارش   یعسل یخورد. مهرسا فنجان قهوه را مقابل دخترخاله اش رو یم ریش
 نشست . 

 شهنام؟  شیرفته پ ؟ی تماس گرفت انیبا شا  –

 را باز و بسته کرد و جواب داد: شیپلکها

 کنار شهنامم. مارستانیب  دمیداد که رس امیآره رفته. االن بهم پ –

 : دیگذاشت پرس  یم زی م یگرفت و رو  یرا از دهان بچه م یخال ر یش شهیکه ش ینیح

 تو چه خبر؟ فرزام با دادخواست طالقت موافقت کرده؟  –

 شد و سر تکان داد.  نیاندوهگ  نگاهش

 .  میآره، فردا قرار محضر دار –
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 لب غرولند کرد:   ریبا تأسف سر تکان داد، ز  نازگل

 نکرد.  شیواسه حفظ زندگ یتالش چیاحمق ه اقت،ی ل یب یپسره   –

زانواش   ینهان کند. با انگشت رو را پ ش یتا نم چشمها دیدزد ینگاهش را م  مهرسا
 قهوه خورد.  ی. نازگل کمدیجو یو پوست لبش را م دیکش یم  یخطوط فرض

 ن؟ ی واسه محضر شاهد الزمه. فکرشو کرد  –

 تکان داد:  دی را با تأ سرش

 ادی آره، مهرداد که هست شهابم گفته م –

 و گفت:  دیابرو در هم کش نازگل

  یمکافات م  یهر چ نکهی. نه اادیخوشم نم ما یاز شهاب و ش ایدونم چرا تازگ ینم –
 .  نمشونیب یم   رهی گی. حرصم مناستیا  یننه  هیادیبه خاطر غلط ز  میکش

 مهربانانه جواب داد:  مهرسا

 هیتنب نارویمادرشون ا  یدارن؟ اگه ما هم به خاطر گذشته   یچه گناه  ایطفل نی ا –
 گهی . تازه شهاب با مادرش قهر کرده دمیو کرد که کار طلعت ر میکن یبدرفتار م،باهاشونیکن

 کنه. یم یزندگ  اری باال. با سام ت ی تو سوئ  نجایاومده ا  ره،یخونشون نم

 را کش آورد:  شینازک کرد و صدا  یچشم پشت

با   نجا؟یننگه واال. حاال چرا اومده ا یمادر خونه خراب کن نیقهر کنه، همچ دمی... باشی ا –
 . گهیجا د  هیبره  ؟ی وفتی م نای و طلعت و ننش و ا  تایب ادی شینیب یتو م   گهیخودش نم

 زد و لب گشود:  یحیمل لبخند

  یکنه، هرچ یجا بمونه. کم کم باهاش حرف بزنم آشت ن یمهرداد گفت هم ،ینجورینگو ا –
 احترامش رو نگه داره. دیباشه مادرشه با 
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 خم شد:به جلو  یرا باال برد کم شینازگل از تعجب درشت شد و ابروها  یچشمها 

که باعث و   ی! کسنیمیراجع به س م؟یزن یحرف م  یراجع به ک یدار  یدونیمهرسا م –
 قوم زند شده.  نیتمام مکافات ا  یبان

 پلک زد و گفت:  یصبور با

  نهیک نیا  ش یکنم. آت یو بخوام تالف رمیبه دل بگ  نهیدونم، اما تو فکر کن من ک یآره م –
مکافاتم نبود.    نیرو هم بسوزونه. طلعت اگر فکر انتقام نبود ا  گهیگناه د یچند تا ب دیشا
 بکشه کنار و کار رو به خدا بسپاره.    دیآدم با ییوقتا  هی

 و گفت:  دیکش یآه نازگل

 ندارم.   یتو و مهرداد صبر و مهربون یواال. من اندازه    دونمینم –

 نشست و پاسخ داد: شیلبها یرو  یمحو  لبخند

خواسته    چیکه بدون ه شتری ب نیاز ا  یقربونت برم. فداکار یمهربون  شتریتو از ما هم ب-
  شیبه زندگ یدار ؟یکنیبچشو م یپرستار یو دار یشهنام گذاشت یپا تو خونه  یا
 .یجواب داد یشهنامم به تو بد کرد اما تو فقط باخوب ؟ی کنیو تر و خشکش م یرسیم

 گرفت. یدوخت و پر شالش را به باز  یقال ی را به گلها  نگاهش

که شهنام عشق فرگل بود و من به خاطر   نهیواسه خاطره ا  نایا  یهمه   کنه،یاون فرق م –
 فرگل هواشو دارم. 

 *** 

  جادیاز نور را در فضا ا  فیضع  ی خانه خاموش بود و تنها آباژور بود که هاله ا ی ها چراغ
تاک   کی . تدیکش یرا انتظار م ایود آمدن پو کاناپه زانو بغل گرفته ب یکرده بود. بهار رو 

و بهار نگاهش را به در دوخت.    دیدر قفل چرخ  دی. کلدیرس یبه گوش م یواری ساعت د
  ییرایگذاشت و وارد پذ یرا کنار  شیشد و در را بست. کفش ها  هآهسته وارد خان  ایپو

 متعجب گفت:   د؛یشد که بهار را د



 در حصار گذشته 

356 
 

 ؟ ی دیعه بهار! سالم چرا نخواب –

 . یایسالم منتظر بودم ب –

 آورد.  رون یرنگ را از تنش ب یچرم قهوه ا  کت

. پس هرشب  امیشب اصال تا صبح خونه ن هی  دیشا ه،یکار من چجور یدونیتو که م –
 خودت بخواب و منتظرم نباش. 

 و جواب داد: دی ورچ لب

بخوابم صبحم   دمیرف بزنم. ترسخواستم باهات ح یدونم، امشب فرق داشت. م یم –
 . یبشم نباش داریکه ب

 کاناپه نشست و گفت:  یرو  کنارش

 .ادی خوابم م یلیپس زودتر بگو که خ –

 انداخت.  ش ی اخمو ی خسته و کم یبه چهره   یدستش را به هم قفل کرد، نگاه انگشتان

خوام بگم مثل   یکرده. م ریکه فرار کردم و بعدش برگشتم، رفتارت باهام تغ  یاز روز  –
 قبل مهربون باش، ازم ناراحت نباش.

 : دیکرد و پرس ینگاهش م  تی جد با

 گشتم.   یمنم مثل مرغ پر کنده دنبالت م  یرفت یداشت؟ گذاشت  یا  دهیمهربون بودم فا –

 و گفت:   دیدر هم کش ابرو 

  شتریخواستم ب ی! خب نمیبا خانوادت قهر کرد  ،ی قهر کرد   مایش آخه تو به خاطر من با –
 باعث دردسر بشم. ن یاز ا

گرفت و   شیدستها  نیزانوانش گذاشت و خم کرد. سرش را ب یرا رو  شیدستها  ایپو
 گفت:
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قهر کردم چون انتظار داشتم اونقدر بهم اعتماد داشته باشه که قبل از هر   ما یبا ش –
باهام حرف بزنه، از خودم بپرسه. خانوادم هم مشکل خودشونه.  یطرز فکر  ای  یمیتصم

از خانواده    یو قبول کنن توام عضو  انیبا تو کنار ب دی. اونا با یمن نه قهر کردم نه کار خالف
 .یزند هست ی

 :دینال  مستأصل

 ... غلط کردم خوبه؟ دیخب باشه، ببخش –

 امه داد:اد  دیسکوتش را د  یکرد و وقت  ینگاهش م منتظر

. یرو ندارم. تو باهام قهر باش یاز تو کس ریشدم بسه. آخه من که غ  هیتنب ایبه خدا پو  –
 ! گهیکن د  ی. آشتکنمایدق م ییمن از تنها  یباش نیسرسنگ

 دخترک لبش به خنده کش آمد و سر تکان داد.   یها  ی زبان نیر یش نی ا با

باشه   نیواستم رفتارم باهات هم خ یزبونت. حاال حاال ها م نی آخ بهار از دست تو و ا –
 . امیدفعه رو کوتاه م ن یا  یول

 لب گشود:  طنتی کج کرد و با ش سر

 ؟ ی پس آشت –

 کنم، فقط دلخور بودم.  یقهر نبودم که آشت  –

 را دورش حلقه کرد و با شوق گفت:  شیدستها 

 داداش.   ی آخ جونم، عشق –

  ینیریبهار به دورش را آزاد کرد. با اخم ش ی گره شده  یو دستها  دیرا عقب کش  خودش
 گفت:

 .  ادیخوبه بسه لوس نشو. خسته ام خوابم م –
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پا   یپاشنه  یآمده باشد رو  ادشی  یرفت. انگار حرف یجا بلند شد و سمت اتاقش م از 
 و نگاهش کرد، گفت: دیچرخ

 . یایهم بهمرا   دیدونم قراره چقدر طول بکشه، با  یسفر. نم  رمی م گهی دو روز د  ،یراست –

 را به هم زد. مشتاقانه جواب داد: شیبرق زد و دستها یاز خوشحال شی چشمها

 حاال؟   میری کجا م ن؟ یبهتر از ا  یخوام. چ ی من که از خدا م –

بشم.   رشی گیمازندران پ  دیپرونده هست با هیدارم.  یخوشحال نباش، سفر کار یلیخ –
 گردم.   یو شب برم رمی منم با آرتان صبح م  ،یهست الی و  ی. تو تومیری با آرتان م

در هم  ش یرفت و سگرمه ها  نیاز ب  جانشیو ه  یاسم آرتان تمام خوشحال دنیشن با
 رفت. 

 . یجا هستم تا برگرد  نی . همامیخوام، من نم  ینم –

 چشم، تمام.  یگیم  یایب  دیبا  گمیبهار، م یکن  ینم نیتو تع  –

 زد و گفت: نیرا به زم شی بلند سمت اتاقش رفت که بهار لجوجانه پا ییقدمها با

 اه.   امی خوام ب  یزورگو... خب نم –

 *** 

از عرق   ش یفشرد، دستها  یرنگش را م  یکرم فی نشسته بود و بند ک  یصندل  یرو  مهرسا
در هم مقابلش نشسته بودند. مهراد آهسته    ییبود. مهرداد و شهاب با اخمها سیخ

 : دیپرس

 ؟ یآبج یخوب –

 زد:  لب

 خوبم   –



 در حصار گذشته 

359 
 

ماند و فرزام وارد سالن    رهی. نگاهش به در خختی ر یمحضر باز شد و دل دخترک هر در
و    یسرمه ا راهن یستود. پ یفرزام را م  تیلحظه هم با نگاهش جذاب  نیدر ا  یشد. حت

بلند و   یکم یو موها  دادیم  شی نما یبدنش را به خوب ی  دهیکه عضالت ورز  یجذب
لب   ری. ز د یرس یآرامش م تی به نها انشانی م دنی مهرسا با پنجه کش  یکه روز  شانشیپر

 زمزمه کرد: 

 ! یومد ی از وقت قرار م رترید  قهیکاش پنج دق –

هم   دنی را امضا کنند. تا دل بردارد از دلبرش. نفس کش ییبودند تا قرار جدا نجایا  حاال
از   یا  هینوز ته ما خشک شده بود. ه شیسخت بود، پلک زدنش با مشقت و گلو  شی برا
فرزام گره بزند    دیوصالش را در انگشت داشت، شا  یدر دلش بود. هنوز حلقه  دیام
 را، انگار منتظر معجزه بود. در دل نجوا کرد:  شانیزندگ یپاره شده   سمان یر

 معجزه بشه!   شهی م  شه؟ی، م ای خدا –

در کار نبود. فرزام همان آدم مغرور   یتلخ بود. معجزه ا شهیمثل هم  قتی نه حق یول
  کیکردن بلد نبود، دل به دست آوردن بلد نبود. برگه ها را   یبود که عذرخواه یشگیهم
بود از   ی. انگار مهردیقطره اشک چک ک یدخترک تنها  ی امضا  یامضا زدند. پا  کیبه 

 .لبراز د  ییسند جدا یجنس احساسش پا 

  زیم  ی زام انداخت و حلقه را درآورد و روفر ی خاکستر ینگاه را به چشم ها  نیآخر
اش، مهرسا بود و    یی. حاال مهرسا بود و تنهایعاشق ن یگذاشت و تمام. تمام شد دوران ا

 یاز زندگ شه یهم یصدا. فرزام رفت، برا  یب ی دل تنگش، مهرسا بود و بغض و اشک ها
خوش   یا . خبره دیمهرسا پر کش یهم از لب ها   دهدخترک عاشق رفت. فرزام رفت و خن

خانه شان   نکه یروند. ا  یسفر م  نکهیکرده، ا دایکار مناسب پ نکهیمهرداد هم کارساز نبود. ا
 ننشاند. شی لبها یلبخند هم رو  یحت چکدام ی. ه دهیبه فروش رس

کرد؟   یاحساس گرما م نقدریزمستان بود اما چرا ا  دار،یگذشته بود و دختر ب مهیاز ن شب
 .  دیچسب ی آمد، لباسش از شدت عرق بر تنش م  ینم رونیبود اتاقش. نفسش ب یجهنم

 . رمیگ یم  شیاه ، چقدر گرمه، دارم آت –
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از سرما   یجا بلند شد در اتاق را باز کرد و سمت پنجره رفت، پنجره را هم باز کرد. موج  از 
داد و بغض چمبره زده در  رونی تنش را در آغوش گرفت. نفس حبس شده اش را ب

 . ناله کرد، صدا زد. ختیر یرا آزاد کرد. اشک پشت اشک م  شیگلو

  یحد و اندازه  یبود جواب عشق ب نیا  ؟یبود رسم عاشق نی معرفت. ا یفرزام... ب –
 عشق تو.   یاز دور شمی که من ذره ذره آب م ییمن؟ کجا 

 . دیباز اتاقش خواب یشد و کنار پنجره   نیسنگ  شیپلکها

خورد.    یمهرداد زنگ م یز ی . ساعت رومدیرس ی اذان از مسجد محل به گوش م یصدا 
سر برد و زنگ ساعت را قطع کرد. از جا بلند شد و کورمال کورمال از اتاق   یدستش را باال 

باز  مهیکه متوجه در ن رفتینماز شد. سمت اتاقش م  یرفت. وضو گرفت و آماده   رونیب
نشست و محتاطانه سمت در رفت. آهسته   شیوهاابر   نیب یفیاتاق مهرسا شد. اخم ظر

 صدا زد : 

 ...یمهرسا، آبج –

  یپنجره رو یاتاق به صورتش خورد. مهرسا را جلو  یداخل اتاق که سرما  دیسرک کش 
سمتش رفت، پنجره را    مهیوار در خودش جمع شده بود. سراس  نیکه جن دید نیزم

  ری. ز  ختیشت دلش فرو رگذا  شیشانیزانو نشست و دست که بر پ یبست. کنارش رو 
  شیسوخت دخترک. پوست تنش داغ بود و سوزنده، لبها  یزهرا... در تب م ای لب گفت 

رفت   نی پا برهنه بود. از پله پا  د،یدو  رونیگلگون بود. ب  شیاز شدت تب سرخ و گونه ها 
 دل نگران در را باز کرد.  ییشمسا  ی. آقازدیرا م ییشمسا   یآقا  یو در خانه 

 شده؟  یباشه پسرم، چ ریخ –

 بود. دهیو رنگش پر زدینفس م نفس

 . ادیحاج خانوم ب د یسوزه... تو رو خدا بگ  یخواهرم، خواهرم حالش بده. داره تو تب م –

و عسل   ییچطور لباس عوض کرد و چه وقت خانوم شمسا  دیباال. نفهم یطبقه   دیدو باز 
. دیدو  اطی ندند و مهرداد خواهرش را در آغوش گرفت و سمت حآمدند. دخترک را پوشا
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کرده   داریو شهاب را هم ب  اریشدند. سر و صداها سام  نی عسل همراهش آمد و سوار ماش
اسفناک قلبش به درد آمد. تمام وجودش پر   تی ضعمهرسا در آن و دن یبود. شهاب از د

 : دیلب غر   ری. ز تایب ی نهیشد از ک

 خدا لعنتت کنه. تایب –

رفتن نداشت و فکر گوش   یقرار بود. پا  یرفتن به دانشگاه را داشت اما دلش ب قصد
را گرفت، لباس عوض کرد و   مشیمثل خوره به جانش افتاده بود. تصم  تای دادن ب یمال

بوق   یصدا  ی رفت. هر از گاه یم  اطیاحت  یحرکت کرد. با سرعت و ب  تای ب یسمت خانه 
طلعت متوقف شد و زنگ   یخانه  ی . جلودیسر یراف به گوشش م اط  یها نیممتد ماش

 فشرد.   یم یدر پ یرا مدام و پ

  دهیدر هم تن ییجوابگو باشد در باز شد و طلعت با ابروها فونیاز آ یکس نکهیا  بدون
 پرخاش کرد: 

 ؟ ی خوا  یم  یچ ؟یزنی زنگ م یجور نی چته؟ چته چرا ا  –

  یرا رو  شی دندانها  زد،ی اش نبض م قهی شق یرگ گردنش متورم شده بود و رگ ها  شهاب
 زد: ادی خانه شد و بلند فر اطی . وارد حدی هم سا

 ؟ یهست یکدوم گور تای... بتایب –

 آمد و دستش را در هوا تکان داد:  یبلند دنبالش م ییبا قدمها  طلعت

 . رونی برو ب ای ب ؟یری تو؟ کجا م  یاومد  نی پا یسرتو انداخت  ی  لهیطو  نجایمگه ا  یهو  –

 . کننیم یتوش زندگ تا یمثل تو و ب  ییوونا یح  یوقت ی  لهیمه که طو معلو  –

بر   یدست ستاد،یدرگاه ا  یفاخرش جلو یشمی و با لباس ابر داشتیبا غرور قدم بر م تایب
 کمر زد و گفت: 

 ؟ ی چته سر صبح افسار پاره کرد  –
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 غیج تای را از پشت چنگ زد، ب ش یبرداشت سمت خواهرش و ناغافل موها  زیخ شهاب
 : دیتا دخترش را نجات دهد. با حرص غر دی کش یشهاب را م یو طلعت بازو  دیکش

مردم. دلت خنک شد مهرسا رو    یوسط زندگ یکه جفتک انداخت یافسار رو تو پاره کرد  –
 .  یحال و روز انداخت  نیبه ا

  تایب ی شهاب زد موها یکه طلعت به بازو یبا مشت داد،یو فحش م د یکش یم  ادیفر  تایب
 به طلعت انداخت که گفت: یرا رها کرد و نگاه تند

 من. یمادر تو بود، جفتک رو اون انداخت وسط زندگ  ونی ح –

 و به عقب هلش داد.   دیطلعت کوب یدست به بازو  با

دلتو سوزوند گناه مهرسا   میعمه مر ن؟یمادر من خراب شد سرت با مهرسا چکار داشت –
 بود؟  یچ

  تا یبه ب یگذاشته بود و در خودش جمع شده بود، شهاب لگد نهیس یدستش را رو  طلعت
 زد و داد زد: 

  یفرزامم آخرم نگرفتت، مثل آشغال پرتت کرد کنار. فقط خودت به فنا رفت ادی خوشم م –
 هه!

 ها خانه را ترک کرد.   یو فحاش  ادهای توجه به داد و فر  بدون

 *** 

  یحال رو   یو ب دهیبودند، دخترک رنگ پر  ستادهی سر مهرسا ا  یو عسل هر دو باال  مهرداد
 تخت بود. عسل با شفقت گفت: 

 در مورد مهرسا جان، واقعا ناراحت کننده اس.  یی زایچ هی   دمیشن اری از سام –

 داد و گفت: رونیب نینفسش را سنگ مهرداد
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ودم که مادرمون فوت شد، بعد هم چند روز عادت کرده ب تایاز ب ییبه جدا  بایمن تقر –
با   یمهرسا همه چ یطفل یکردن، ول  یانتیو فرزام چه خ تایب دمیبعد از فوت مادرم فهم

 داغون شده.   نقدریهم سرش آوار شدـ. حق داره ا

 : دیپرس یانداخت و با تلخند   یمغموم عسل نگاه یچهره   به

 کرد؟!  هیمهرسا گر  میکه اسباب آورد  یشب ادتونهی –

 سر تکان داد:  عسل 

 ادمه ی آره،  –

بود   جانی خودش پر از شور و ه یروز  هیخودش افتاد،   ادی شما  دنی آخه خواهرم با د –
 . کاش دوباره بشه همون دختر.دیپوش یم  یشاد و رنگ  ی . لباساطنتیو ش

ق، درست  تا بشه مثل ساب  میهواشو دار م،یکن یتالش م یآقا مهرداد، همگ شهیحتما م –
 .شهیم

نشست و منتظر بهترشدن حال   یصندل  یدل نگران و مشوش کنار تخت رو مهرداد
بود و عسل به  دهیفا یبرگشتنش به خانه ب یعسل برا  یخواهرش بود. اصرارها  کدانهی

 رفت.  ییتنها

را نگاه   شدی م  قیدخترک تزر یکه به رگها  یچانه گذاشته بود و قطره قطره سرم ری ز  دست
که پلک گشود و نگاهش کرد.   یکرد. تا زمان یبدنش را وارس یکرد و لحظه به لحظه دما 

 پلک گشود و آرام گرفت دل نا آرام او. دستش را فشرد با لبخند نگاهش کرد: 

 من؟  ی کدونهی یشد  داریب –

آمد. دکتر   یم  رونیب یبه سخت شی سوخت و درد داشت، صدا یبه شدت م  شیگلو
داد. دست خواهرش را گرفته بود و   صیترخ  یکرد و اجازه  نهیآمد، معاسرش   یباال

  یرا برا   نی که در ماش ینیزنگ خورد. ح لشیبرد که موبا یم  نیآهسته او را سمت ماش
 کرد جواب داد: یمهرسا باز م
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 . دی الو، بفرما –

 :دی بم و ناآشنا به گوشش رس ییصدا 

 ؟ ی مهرداد سپهر  یالو، آقا –

 .دی بله بفرما –

  یبازداشت هستن و شماره  نجایشهاب زند ا  ی. آقا یهستم از کالنتر یسروان ملک –
 کاراشون.  یریگیپ  یشما رو دادن برا 

 : دیپرس متعجب

 ؟ ی به چه جرم دیبگ  شهیم دیببخش –

 . دیشیمتوجه م دیار یب فی دارن به علت ضرب و شتم، تشر یشاک  –

 جنباند و گفت:  سر

 . رسمیبله، بله... االن خدمت م –

 *** 

 یشخص ل ی کوچک از وسا  یکرد. چمدان یو آرتان آماده م ای سفر با پو  یخودش را برا  بهار
 . دیپوش یاش را م  یخزدار چرم یاتاق گذاشته بود و پالتو  یاش را گوشه  یو ضرور

کوتاه کرده   یاش را که به تازگ  یمشک ی ها یسرش انداخت و چتر ی قرمزش را رو  شال
شد و به    انیو لبخند زد، چال گونه اش نما   ستادی ا  نهی. مقابل آختی ر یشانیپ یبود رو 

به در زد و   یتقه ا  ستاد،ی ا  ایرفت و پشت در اتاق پو  رونی . از اتاق بد یخودش بال ییبایز 
 کرد.  یفی ار اخم ظر به دنیمشغول گفتگو با تلفن بود و با د  ایدر را باز کرد. پو  اطیبا احت

 . زمی زنم، باشه... باشه عز یمن بعدأ بهت زنگ م –

 زد و لبخندش کش آمد:  یوار چشمک طنتیرا قطع کرد و دخترک ش تماس



 در حصار گذشته 

365 
 

 ؟ ی کرد  یجون آشت مای مبارکا باشه، با ش –

 :دینوک دماغش را آهسته کش ایپو

 اد؟ یخوشم نم زی نر رونیموهاتو ب رونی ب یا یباشه، نگفتم با من م ایفضول –

 جواب داد: یکالفگ با

 بزرگ شدم عادت دارم.  ینجورینده تو رو خدا، من ا ری گ ای پو –

و خواهر من. خوشم   یو دختر فرخ، االن بهار زند هست یبود  بایاون موقع بهار شک  –
 بگو چشم. ادینم

 دهن کج و گفت:  لجوجانه

 چشم.  گمینم –

رفت که بهار  یم رونیبرداشت و از اتاق بچمدان کوچکش را  د،یسر جنباند و آه کش  ایپو
 : دیپرس

 ن؟ یکرد  یشد آشت  یحاال چ –

 . ومدهی به تو ن شیفضول –

 را جمع کرد و گفت:  شی لبها

 مزه.  یلوس ب –

 نشست:  شیلبها یرو  یمحو  لبخند

 .شدی م تی اذ یلیبرم سفر باهاش قهر باشم. خ ومدیدلم ن –

 لب گشود:  یزبان نیری هم چمدانش را آورد و با ش بهار

 اون دل مهربونت.  یمن فدا  یا  –
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 کرد و پاسخ داد:  یخنده ا  تک

 از دست اون زبونت!   یآ –

چمدان ها را داخل صندوق عقب گذاشت و   ا ی هم از آپارتمان خارج شدند، پو  همراه
 :دی زد و پرس یبه صندل هیپشت فرمان نشست، بهار تک

 ؟ یبریمنم م مایش  یرخواستگا یبر –

 کرد جواب داد: یخارج م نگیرا از پارک نی طور که ماش همان

 شه؟ ی مگه بدون حضور خواهرشوهر هم م –

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو  یتا   کی

 کنم. نی تع دیرو من با  هی! اصال مهر شهیواال معلومه که نم  –

گاه خنده بر لب برادرش   یسخن نی ریشدند. بهار با ش یاز خم کوچه گذر کرد و راه  نیماش
با هم انس گرفته بودند و از هم   ی. طورزدیرقم م شی را برا ینشاند و اوقات خوش یم

بوده   انشانیم  یخواهر و برادر  یرابطه  نیسالها ا   ییبردند که گو  یبا هم لذت م یصحبت
 و با هم بزرگ شدند.

 *** 

از سرکار به خانه برگشت، با بودن مهرداد و   اری ماز هشت شب گذشته بود که سا ساعت
قصد برگشتن به مشهد را نداشت. در رستوران   گری مهرسا دلش به خانه گرم شده بود و د

 پدر مشغول کار شده بود. یسنت

  دیحالش شود. به پا گرد راه پله که رس  یا یخواست جو یقرار مهرسا بود و م یب دلش
  قهی د،یکش  شیبه موها  یبه در زد و دست ی. تقه استادی و مقابل در ا   اوردیدلش تاب ن

مهرداد با عسل    یاش را صاف کرد و هول شده بود. در باز شد و برخالف تصورش به جا 
 و گفت:   دیکش یبعد پوف ورو به رو شد. متعجب نگاهش کرد 
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 مهرداد کجاست؟  ؟یکن ی م چکار نجایتو ا –

 به پشت سرش انداخت و بعد آهسته گفت:  یجلو آمد، نگاه یکم عسل 

 مهرسا نفهمه. برو باال مهرداد منتظرته.    س،یه –

 : دینگران پرس دل

 شده؟ مهرسا خوبه؟  یچ –

 زد و با آرامش جواب داد: پلک

 آره، خوبه... نگران نباش.  –

 ود سر کج کرد و گفت: شده ب  دیمهرسا ناام  دن یکه از د اریسام

 مهرداد چکار داره... فعال.  نمیباشه، من برم بب –

مبل    یسوئيت مشترکش با شهاب که شد چشمش به مهرداد و شهاب افتاد که رو وارد 
  شیابروها  نیب یفی. سالم کرد و  اخم ظر دندیرس ینشسته بودند و هر دو پکر به نظر م

 سوأل کرد:   یافتاد و با کنجکاو

 افتاده؟  ی شده؟ اتفاق یچ –

 گفت:  ظیداد و با غ رونیب نینفسش را سنگ مهرداد

  تی و طلعت رو کتک زده، اونا هم شکا  تایباال زده رفته ب رتشیآقا شهاب رگ غ ،یچیه –
 کردن. سند گذاشتم فعال آزاده.

 متعجب به شهاب نگاه کرد:   اریسام

 آره شهاب؟   –

 در هم نشست و لب باز کرد: شیها  اخم

 خوردن. یکتک م دیبا  نایو زودتر از ا  نایاز ا شتریون بود، بحقش –
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 دندان فشرد و دستش را مقابل شهاب تکان داد:  مهرداد

 تا؟ یب یبرم منت کش ایتو بشم   الیخ ید آخه المصب االن ب –

 کنار مهرداد نشست و گفت:  اریسام

  تی بهم بده خودم رضا تایاز ب  یزی چ یشماره تلفن ،یآدرس هیناراحت نباش داداش.   –
 . رمیگ یم

 شانه اش نشاند و جواب داد: یدست رو 

 خوره.   یبوده که باز غصه م یچ انیدمت گرم داداش، فقط مهرسا نفهمه جر –

 راحت باشه. زیبابت همه چ التیخ –

  یآشفته رو یبا فکر اریکرد و رفت. سام یکم شد خداحافظ شیکه نگران  یکم مهرداد
کرد. نگاهش   یانداخت و تلگرامش را بررس لش یبه موبا ی. نگاهدیتخت طاق باز دراز کش

  ی که قطره ا ن یغمگ یرخ دختر میاز ن دیو سف اهی س ری ماند. تصو  رهیمهرسا خ ل یبه پروفا 
 عکس نوشته بود:   ن ی بود و پا دهیگونه اش چک  یاشک رو

 . رندیکه صبح عکسم را قاب بگ قیخواهد آنقدر عم یدلم خواب م –

 یبود و دلش م  نیعکس و متن نوشته شده. آنال نی ا  دنیفشرده شد از د قلبش
بدهد محبوبش را. جرقه   یخواست با او حرف بزند. مرحم شود بر جراحت قلبش و تسل

جز خانواده اش   یافتاد که شماره اش را کس ی مکارتی س ادیشد،  جادیدر ذهنش ا  یا
 داد و نوشت:  امیپ ا ناشناس به مهرس ی ود. با شماره نداشت و فعال ب

   ؟ی د یو ناام ن یغمگ نقدریچرا ا  –

  شیخواب مهمان چشمها نکهیا  د یبود به ام ده یتخت دراز کش یکه ساعتها رو  مهرسا
خواب؛     یلحظه ا  یبرا تی از موفق  دیببرد. ناام یخبر یشود و او را با خود به عالم ب

و دور شدن از   یبه دنبال سرگرم یمجاز  یایهدف در دن یرا برداشته بود و ب لشیموبا
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و   نیغمگ نقدریتوجهش را جلب کرد. چرا ا اسناشن یبود. شماره ا  یواقع یایدن
   ؟ی د یناام

 نشست و نوشت:   شیابروها  نی ب یکمرنگ اخم

 شما؟   –

 دوست. هیفکر کن  –

  به؟یغر  کی بهتر از  یدل کردن. چه کسدرد  یداشت برا  اجیرا احت یگرفته بود، کس  دلش
شد که  الیخ ینکرد و ب ی کنجکاو  گریکه فقط گوش شنوا داشته باشد و وقت آزاد. د

 و از کجا شماره دارد! جواب داد: ستیبداند ک

 کنم.   یم یندارم. هدف ندارم. احساس پوچ یا  زهیچون انگ دم،یناام نم،یغمگ –

تا   یو هدف باش زهیدنبال انگ دیخودت با شه،ی درست نم یزیبا غصه خوردن که چ –
 حالت خوب بشه. 

 دخترک نشست و پاسخ داد:  یاشک در چشمها شبنم

 . ستیواسم مهم ن  یچیاگه حالم خوب نشه، بدون اون ه ستیمهم ن –

 ه؟ یاون ک –

. دید یم   چشمش تار  یجمع شده در پشت پرده  ی را به خاطر اشکها یگوش  ی صفحه
 جواب داد:  د،یگونه اش غلت یپلک زد و قطرات اشک رو 

 بود اما دوسم نداشت، دوسم نداشت و تنهام گذاشت.   میکه تمام زندگ یکس –

که دوستت   یکن یم یخرج کس  تویزندگ یدوستت نداشت. چرا دار  یگیخودت م –
 .یکه واسشون مهم  ییکه دوستت دارن. اونا  یینداشته؟ لبخند بزن به خاطر اونا 

 را پاک کرد، نوشت:  شیو اشکها دیگونه ها کش  یرو  شی انگشتها با
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 برادر دارم. هیرو ندارم، پدر و مادرم فوت شدن و فقط  یمن کس –

صفحه در حال نوشتن... را نشان   ی آن ناشناس برسد و باال امیتا پ دی طول کش یا  لحظه
 : دیرس امی. پدادیم

با  شهیر و مادرت فوت شدن اما حتما از حالت با خبر هستن و روحشون آزرده م پد –
که اونم فقط تو رو داره و چقدر غصه  یغصه خوردن تو. در ضمن به تنها برادرت فکر کرد 

 ! به خاطر اون بخند.؟یخوره تو ناراحت باش یم

ادرش هم  . بر بهیغر  نیگفت ا   ینم راهیمهرسا فکرش سمت مهرداد رفت، پرب  یا  لحظه
مثل او تنها بود، داغ دار بود و دل شکسته. چرا فکر نکرده بود همان اندازه که خودش از 

  یو دل گرم  تی به محبت، حما از یشود او هم ن یو محبت برادرش دل گرم م تی حما 
 داد: ام یدارد. به خودش آمد و پ

 ؟ ی هست  یتو... اول برام مهم نبود اما حاال کنجکاو شدم تو ک یزنیچقدر خوب حرف م –

 دوست!  هیگفتم که،  –

 ؟ ی شمارمو از کجا آورد –

 در جواب فقط نوشت: و

 ...ریشب بخ –

  نگونهیو ا   دیاز کجا و چطور سر رس بهیغر  نی به فکر فرو رفت. ا قیشد و مهرسا عم نیآفال
 قلبش را به آرامش رساند.   یا یتالطم در

 *** 

و   ا یدر شمال آمده بود. پو یی ال یو آرتان به و   ایگذشت که بهار همراه پو  یم یروز  چند
 . گشتندی رفتند و شب بر م یآرتان هر دو با هم صبح از خانه به اداره م
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را نداشت و کالفه بود. ساعت از ده شب گذشته بود که  الیرفتن از و   رونیب یاجازه   بهار
را   شی . سگرمه هادیبه گوشش رس الیو  اطیبه ح ن یباز شدن در و وارد شدن ماش یدا ص

و به دنبالش آرتان وارد شدند. با   ایبعد پو  یو زانو بغل گرفت. لحظه ا  دیدر هم کش
 گفت:  طعنهاخم آلود به  یهمان چهره  

 . نیآورد فی چه عجب! تشر  –

 نقش بست:  ایپو  یلبها   یرو یانداختند و لبخند محو  ینگاه گریکد یدو به   هر

 کشه؟  یاوقات کارمون طول م یبگم گاه  دیاول سالم. بعدم هنوزم با  –

به دماغش انداخت و بو   ینیچ  ایشد. پو  رهیخ  ونیز یو به تلو  دیجواب رو گردان  بدون
 : دیپرس د،یکش

 امشب؟   میشام ندار –

 اد:جواب د   یدندان فشرد و با تند  ظیبا غ دخترک

  د یبا  میبر ی هر جا م رم،یبشور بساب کنم، غذا بپزم واستون؟ هر جا م  نجایا  نیمنو آورد  –
. گندش در اومد آزاد  یدونه خواهرم ینم یکس رون ی نرو ب یگفت یتهران م ؟یکن میزندان

 رون؟ یبرم ب دیچرا نبا  نجایشدم حاال ا 

 د،یکش  یسر تکان داد و آه  ای انداخت و سمت اتاقش رفت. پو ا یبه پو  ینگاه آرتان
را به  ش ی ها یاش را که عقب رفته بود و چتر یمقابل دخترک نشست و شال خردل

انداخت و با   یاش نگاه دهی و کش  یمشک  ی. به چشمهادی گذاشته بود جلوتر کش شی نما
 گفت:  یصبور

طول    یکارم تا ک ستینچون اصال مشخص  نجا یدختر خوب، خواهر من! آوردمت ا  –
  یچطور م ؟ی موند ی. تو تهران کجا مشتریب ای دو ماه، کمتر  د یماه، شا کی   دیبکشه!  شا

 . میهست کتی. روز هم نزد میگرد  یحداقل ما شب برم  نجایا  ؟یذاشتم تک و تنها باش

 و ادامه داد: دی اش را با دو انگشت کش گونه
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و کار خونه   ی. آشپزوفتهیواست ب  یاتفاق ییترسم تنها ی چون م  رونی ب یذارم بر ینم –
 خواد انجام نده گلم. ی. دلت نم ستیتو ن  ی  فهیهم اصال وظ

 :ن یهنوز دلخور بود، لحنش غمگ  نگاهش

 ! ای. برم دروفتهی واسم نم یاتفاق رون،یخب بذار برم ب –

 سفارش بدم؟   یخور یم یباشه؟ غذا چ  م،یریآخر هفته با هم م  –

رفتنش با حرص دستش را   رونیب ی قانع نشده برا ای هنوز هم پو دیکه فهم دخترک
 مشت کرد و گفت: 

 من غذا خوردم، واسه خودتون سفارش بده.  –

 جا بلند شد و سمت اتاقش رفت.   از 

 *** 

  دنیزمستان و بوس یبدرقه  یکم کم خودش را آماده  نیاسفند ماه بود و زم اواسط
مهرداد و    یخانه  یغم زده   یسال قرار بود حال و هوا  ر یبا تغ دیکرد. شا یبهار م یرو

توانسته بود با دادن    تایپس از ساعت ها گفتگو با ب اری کند. سام دای پ ریمهرسا هم تغ 
  ی بهی. مهرسا بعد از حرف زدن با آن غرردیرا بگ مادرشو   تا یب تی برگ چک رضا  کی

داشته باشد به خاطر تنها برادرش. چهل روز گذشته   دیکرد لبخند بزند و ام یآشنا تالش م
مختصر در    یهمانیم  کی خانوم با  میخواهر و برادر. مراسم چهلم مر  نی بود از تنها شدن ا 

مراسم    یبرگزار یو با محبت برا نهدلسوزا اریسام   یمسجد محله برگزار شد. خانواده  
مراسم نازگل فرشته اش را    انی نکردند. بعد از پا  غی در یکمک چیکردند و از ه یم  یهمکار

مراسم بالفاصله    انیبه آذرخانوم سپرد تا همراه مهرسا به خانه اش برود و او را بعد از پا
  یتنها نگذارد. مهرسا ،نازگل و عسل داخل اتاق بودند و مشغول صحبت کردن. مهرسا رو 

 : دیغل گرفته بود، پرسزده به تاج تخت، زانوانش را ب هیتخت نشسته بود و تک

 کنه؟  ی گچ دستش رو باز م ینازگل از آرتان چه خبر؟ شهنام ک –
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 تخت نشست و گفت:  یمقابلش لبه    نازگل

رفته کدوم شهرستان!   ستیو باز به خاطر کارش معلوم ن   ستین شهی آرتان که مثل هم –
 کنم گچ دستش رو باز کنه. یفکر م دیع یبرا  گهی شهنام هم د

 رابطتون چطوره؟   –

 باال انداخت و جواب داد: شانه

دستش شکسته و   یمهربون تر شده از وقت یلیفقط. البته خ میهم خونه ا ،یمعمول –
  ادیکردم مدام تو خونه باشه دعواهامون ز  یکنم. فکر م یمن تو کاراش بهش کمک م

 نه آدم شده.  دمیبشه اما د

  یلب مهرسا نشست. صدا یرو  ی. لبخند کمرنگدی خند زی ر زی زد و ر یحرف چشمک  نی ا با
نگاه انداختند و از جا بلند شدند.  گریکد یاز سالن بلند ش، دخترها به  ینیزدن غمگ تاریگ

مبل تک نفره    یرفت و به دنبالش نازگل و عسل. مهرداد رو  رونیابتدا مهرسا از اتاقش ب
  یرو  اری شهاب و سام نواخت. یرا م یزیدر دستانش آهنگ غم انگ  تارینشسته بود و گ

 کاناپه نشسته بودند و نگاهشان را به مهرداد دوختند که شروع به خواندن کرد. 

 سختم   یروزا  ریکه درگ درسته

 زم یتو که وقت دارم عز  یبرا 

 دعا کن  یدی همه ناام نیا  واسه

 زم یعز  ارمی کن فقط کم ن دعا

 ، جوونم ، جوونم  جوونم

 ندونم   یزیاونقدر که از عشق چ نه

 نباشه  المیخ  نی اونقدر که ع نه

 تو بخوام و بتونم  یاونقدر که ب نه
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 دلم شکسته  نیعشق بب یا

 خسته یشبا  ن یا از 

 یی همه جدا  ن یا از 

 ...ییسوزم. تو تنها  یسازم و م  یعشق ،خرابه حال و روزم ، م یا

کرد و لبخند   قیدخترک تزر  دی قطره قطره آرامش را به روح خسته و ناام شی صدا آهنگ
 لبش نشاند.  یرو

  اری کرد. سام  یم یشب نقره باران بود و قرص ماه کامل شده در آسمان دلبر آسمان
به در زد و وارد خانه شد. مادرش داخل   یرفت. تقه ا  نی آهسته قدم برداشت و از پله پا

 خواند.  یمبل نشسته بود و حافظ م یشست. پدر هم رو  یآشپزخانه بود و ظرف م

 سالم کرد و سمت آشپزخانه رفت.  آهسته

 حاج خانوم. خدا قوت.  یخسته نباش –

 بشقاب را شست و داخل آبچکان گذاشت:  نیآخر

 مادر. یسالمت باش –

 و نشست:  دی را عقب کش یصندل

 مامان، باهاتون حرف دارم.  ینیچند لحظه بش شهیم –

 نشست، با لبخند گفت:  یصندل  یآورد و رو  رونیرا ب شیها   دستکش

 شنوم.   یجانم مامان، م –

 مهربانش را به مادر دوخت:   نگاه

شام   یواسه فرداشب مهرداد و مهرسا رو برا  شهیدارم واستون مامان... اگه م یزحمت هی –
 .نجایا  دیدعوت کن
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 خورد و با عطوفت جواب داد:  نیمادر چ  یچشمها  ی گوشه

 داره؟  یباشه پسرم، اما مناسبت خاص –

 بدم. هیو لباس رنگ روشن بهشون هد ارمشون یخوام از عزا در ب یراستش م –

 استقبال کرد و گفت: شنهادشیاز پ  یگرم به

رو. حتما   هیقض نیبود، من به کل فراموش کرده بودم ا  ادتیچه قدر خوب شد که  –
 کنم.  یدعوتشون م رم ی صبح م

 . یوفتی به زحمت م دیممنون مامان. ببخش –

 ؟ یخر  یلباس م  یری. فقط خودت مستین  ینه پسرم، زحمت –

 باز و بسته کرد و گفت:  پلک

 بخرم. یکه بدونم واسه مهرسا چ میر یآره مامان اگه عسل موافقت کنه با هم م –

  اری و مردد بود، سام دیکش یخطوط کج و ماوج نامفهوم م زیم ی با انگشت رو  مادر
 : دیپرس

 اومده؟  شیپ یشده؟ مشکل یزیمامان چ –

 ؟ ی کنیتو هنوز به مهرسا فکر م اری راستش چطور بگم؟ سام –

سکوت برقرار شد و نگاه مادر منتظر بود و نگاه پسر پر از حرف. سر    نشانیلحظه ب چند
 جنباند و گفت:

 کنم. یآره مامان... هنوزم بهش فکر م –

 :دی فت و نالاز غم به خود گر یاش هاله ا   چهره

. عمو و زنعموت  میتو عسل رو در نظر دار یبار ازدواج کرده! ما برا  هیآخه پسرم، مهرسا  –
 هم موافقن. 
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 گفت:  نانیبا اطم اریسام

دونم   ی. من ممیکه هر دو از احساس هم با خبر م یمامان جون، مهم من و عسل هست –
 . رهی مهرسا گ شی دونه من دلم پ یعسل منو فقط به عنوان پسرعمو دوس داره و اونم م

  نی. تو عاشق شور و نشاط و سرزنده بودن ا ستیسابق ن   یاون مهرسا  گهی آخه مهرسا د –
 .یجلسات روانشناس رهیدو روز م  ی دختر افسرده که داره هفته ا  نی ! نه ایدختر بود 

 کرد:  هیشد و دلخور به مادرش نگاه کرد. گال  دهیدر هم تن اری سام یها  اخم

که مهرسا حالش خوب   نیطرز فکر. ا  نیطور حرف زدن و ا  نیا  دهی مامان از شما بع –
و عاره مادر؟   بیسرش اومده ، مگه مشاوره رفتن ع بتیهمه مص  نی. ا هیعیطب ستین

.  شهیجور بمونه! من مطمئنم بازم مثل قبل شاد و پر شور م نیا شهی که هم ستی قرار ن
 کنم. یاشتباه رو تکرار نم نی ا  گهیبار مهرسا رو از دست دادم، د هی

 به پسرش انداخت و گفت:  یاز سر دلسوز  ینگاه

 کنه؟ یبهت فکر هم م یاون حت  یعاشق نقدریخوام بدونم تو ا  یم –

 غم گرفته بود گفت:که رنگ   ییانداخت و با صدا   نی را پا نگاهش

خوام مثل اون   یخوام تالشم رو بکنم. نم یکنه! اما من م یدونم بهم فکر نم ینه، م –
 و تماشا کنم رفتنش رو. نمیدفعه بش

 شد:  دهیجا برخاست و نگاهش به اتاق عسل کش از 

 واسه فردا بهش بگم.  ده یبرم تا نخواب –

 فرستاد و گفت:  رونیب نینفسش را سنگ  مادر

 پا داره. هیبگم؟! مرغت   یچ –

 صورتش را جلوتر برد و گفت:   یاتاق را زد، کم در
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 باهات کار دارم.  ؟ی داریعسل ب –

 از اتاق بلند شد:  شیصدا 

 دوازده شبه آ . برو فردا کارت رو بگو.  کی هان؟ ساعت نزد  –

 بره.  یخاطرم جمع نشه خوابم نم گه،ینکن د تی عسل اذ –

 و جواب داد: دیکش یپوف

 لحظه!  هیصبر کن   –

 لحظه بعد با غرولند گفت:  چند

 تو. ایب –

عسل خنده بر لبش نشست. پتو را دور خودش   دنیرا باز کرد و وارد اتاق شد، از د در
شال   ریآشفته از ز  شیاز موها   یسرش انداخته بود. طره ا یرا نامرتب رو  یو شال دهیچیپ
 گفت:  دهیدر هم کش یبود و با اخم ها  ختهیر رونیب

 !  شهیحاال. زود بگو برو که گرمم م  یچکار دار –

 اش ره به در زد: هیتک

 .دی خر میفردا با هم بر  یخواستم اگر وقت دار –

 را باال پراند:  شی ابروها   یبا تخس 

 برد؟  یخوابت نم دیخر  م یفردا ببر یچون ذوق داشت ،یآخ –

گفتم   س،یم خوب ن  قهیکنم اما سل دیخوام واسه مهرسا خر  یخانوم خانوما... م رینخ –
 . یتوام باش

 و گفت:  دی ورچ لب

 . میبر ایب  گهیکنه منو م دیخر  گهیدختر د هیخواد واسه  یلوس، م –
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 خنده جواب داد:  با

 ؟ یشد یکنم خوبه حاال. راض یم  دیتو هم  خر یاز دست تو عسل، باشه برا   یوا  –

 زد و گفت:  یضیعر  لبخند

 .گهید  امیواسم بصرفه که ب  دی! بایزیچ هیشد  نیآهان! حاال ا  –

 جنباند و گفت:  سر

 . ریشب بخ م،یصبح آماده باش بر –

 گفت:  یرا جمع کرد و با دهن کج صورتش

 اه. یشب به فنا... بد خوابم کرد  –

 *** 

از   یکم ی پاساژ بود و با فاصله   یرنگارنگ مغازه ها  یها نی تریبه و  اری عسل و سام نگاه
 عسل بلند شد که با ذوق گفت:   یداشتند. صدا یقدم برم  گری کدی

 چقدر قشنگه محشره!  نیا  یسام  یوا  –

که با   دهیمهرسا پسند  یبرا  یچه لباس ندیو رد نگاهش را گرفت تا بب  دیچرخ سمتش
کرد   زیچشم ر ستاد،ی رو به رو شد. لب کج کرد و ا  یاسپرت و مردانه به رنگ کرم یراهنیپ

 :دی و پرس

 مردونه انتخاب کن؟!   راهنیپ ایمن بهت گفتم ب نمیبب –

 نازک کرد و پاسخ داد: یچشم پشت

 مثال؟  شهی م  یحاال مردونه هم انتخاب کنم، چ –

لباس واسه مهرسا دستت   یو اندازه   یدار  قهیچون سل ایالزم نکرده، من گفتم ب –
 هست.  
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 کوفت و اصرار کرد:  نیرا آهسته به زم شیگردن کج کرد و پا  کودکانه

 خوشگله. یلی! خگهی د مشی بخر –

 زد و گفت:  یا  انهیموذ  لبخند

 خرم، اما نه واسه مهرداد. واسه شهاب!  یم –

 !  گهیلوس نشو د  یعه، سام –

 را باال انداخت و کنکاش کرد:  شیابرو  یتا   کی

 ؟ یواسه مهرداد ذوق دار نقدریا  ه؟یخبر نمیبب –

 گفتم، اصال نخر خب.  یجور نی... همرینخ –

کرد و سمت مغازه رفت. عسل هم به دنبالش وارد مغازه شد.  ی تک خنده ا  اریسام
 .  دندیخر ی چارخانه و کرم قهوه ا راهنیپ کی مد نظر را به همراه    راهنیپ

 گفت:  شی رفتند رو به دخترعمو  رونیازه که بمغ از 

واسه مهرسا دنبال لباس مناسب    ستین یحاال اگه زحمت دمش،یراحت شد؟ خر  التیخ –
 باش. 

با کت کوتاه به رنگ  دیسف یشد به تاپ دامن ره یچشمش خ اری قدم زدند که سام یکم
 و رو به عسل گفت:  ستادی ا  نیتر ی. مقابل و یکاربن یآب

 ! مگه نه؟!  هیعال نی ا –

 زد و جواب داد:  یلبخند کشدار  عسل 

خوام. قولت که   یداره رو من م یو آب  یصورت  زیر  یکه گلها  دیسف راهنیو اون پ ه،یعال –
 نرفته؟  ادتی
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به  یآب  یکه نوار یرنگ دیعسل وارد مغازه شدند و لباس را همراه با شال سف دی تأ با
 .  دندیا خررنگ کت داشت ر

 *** 

  یا  الهیو پ   یکوچک ترش یا  الهیاز عدس پلو و پ  یسیکرد، د یناهار را آماده م زیم  نازگل
 گذاشت و صدا زد : زیم  یرو  یراز یساالد ش

 ناهار آماده اس. ایشهنام... ب –

دست فرشته را در آغوش داشت وارد آشپزخانه شد. نازگل   کی بعد شهنام که با  یا  لحظه
شهنام   یبرا  یدست و آن هم دست چپ کم کیبچه را از آغوشش گرفت. غذا خوردن با  

 مشکل بود اما عادت کرده بود. مشغول غذا خوردن شدند که نازگل گفت: 

   د؟یخر  میبر  یا یم  یکم استراحت کرد  هیاز ناهار   بعد

بهانه سر   ینازگل شده بود، ب یمحبت ها و زحمت ها   یمدت شرمنده   نیکه ا  شهنام
 :د یداشت پرس یکه ساالد برم ینیتکان داد و موافقت کرد. ح

   ؟ی چ دیفقط خر  –

 برداشت و جواب داد: یترش  یکم نازگل

تازه تموم    میبخرم و برم خونش. چهلم خاله مر دیمامان لباس سف  یخوام برا  یم –
از   نی خوام ا  یشدم. م نی اتفاقات با مامان و بابا قهر بودم و سرسنگشده. من بعد از اون 

 ؟ ی بشه تا مثل قبل بشه رابطه هامون. موافق یعزا درآوردن بهونه ا 

 لبش نشست و گفت:  یرو  یکمرنگ لبخند

 . هیخوب یلیخ  میحتما... تصم –

 انداخت و ادامه داد:   ینگاه مردد

 خواستم... راستش  ینازگل... م –
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 کرد.   یمنتظر نگاهش م  دخترک

من   تی . بعد از اون همه آزار و اذیخوب یلیخواستم ازت تشکر کنم و بگم تو خ یم –
دستم شکسته از من هم  یو از وقت یکشیخونه زحمت م  نیقدر خالصانه تو ا  نیا

 همه محبتت را چطور جبران کنم؟  ن یدونم ا ی. نم یکن یمراقبت م

شهنام.   ی دهایو تمج  فی رفت از تعر یرنگ گرفته بود و دلش مالش م شیها گونه  نازگل
دوباره در حال جوانه زدن در وجود دخترک   یعشق  ییداد و گو  یدلش را قلقلک م یحس

  دادیبود. توان نگاه کردن به شهنام را نداشت و همان طور که غذا خوردنش را ادامه م
 گفت:

  یتو بودم رفتار بدتر یمن به جا  دینکردم، توام گذشته رو فراموش کن. شا  یمن کار –
 کردم.  یم

قدرشناسانه و پر محبتش را به دخترک دوخت و لبخند زد. نازگل نگاهش را گرفت و    نگاه
 خود را سرگرم فرشته کرد .  

 *** 

تاقش  وارد خانه شد و همزمان عسل از ا  اری تا آمدن مهمان ها نمانده بود، سام یزیچ
 مات زده گفت:   اری قفل شد و سام گریکد یآمد ، نگاهشان به  رونیب

 ؟ ی تو چرا لباساتو با من ست کرد  –

 لب باز کرد:  ظی را فشرد و با غ شیلبها  عسل 

رو   یخاکستر  دیحتما با یهمه کت و شلوار داشت  نیتو با من؟ ا  ای من با تو ست کردم  –
   ؟ی کرد  یانتخاب م

 باال برد و مقابل صورتش تکان داد گفت: ردوایاشاره اش را تهد  انگشت

 عسل زود باش برو لباست رو عوض کن. –
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 درشت کرد و متعجب شد.  چشم

 کشه. یساعت بستن مدل شالم طول م  کیبرو بابا. من فقط   –

را قانع کند تا لباسش را عوض کند که   یگریتالش. داشت د کی شروع شد و هر  بحثشان
در را باز کرد و مهرداد، مهرسا و شهاب   ییشمسا  یزنگ واحدشان بلند شد. آقا  یصدا 

به هم انداختند و به استقبال   یشاک  یوارد شدند. دختر عمو و پسر عمو هر دو نگاه
 به تن داشتند.  یبودند و رخت مشک رمهمانان رفتند. هنوز هر سه عزادا

شام آماده بود و حاج خانم سنگ تمام گذاشته بود. از خورش مرغ و    زیبعد م یا  لحظه
  زیم  دنیهمه را آماده کرده بود. مهرسا با د  ،یو ساالد فصل و ترش ن ی بادمجان تا ته چ

  ییکه مهمانشان دا یکه مهمان داشتند. مخصوصا هنگام ی مادرش افتاد و اوقات ادیشام  
 محسن بود.  

کرد و از دست پخت حاج   یند و شهاب به به چهچه م دوستانه خورد ییرا در فضا شام
بود و    دهیفا یب اریحاج خانوم و سام  یکرد. بعد از شام هم اصرارها  یم  فی خانوم تعر

کمک کردند و دخترها در آشپزخانه مشغول شستن و   زی مهرداد و شهاب به جمع کردن م
دور هم  یهمگآمد و   ییرا ی به پذ یچا ینیس  اکردن شدند. در آخر هم عسل ب  زیتم

شده از اتاق   چیکادو پ ییبا بسته ها ینشستند. حاج خانوم در جمع نبود و بعد از لحظات
 مقابل مهمانانش گذاشت و با لبخند گفت:  زی م یآمد. آنها را رو  رونیب

  گهیبود. وقتشه که د یخانوم رو. زن مهربون و دوست داشتن میخدا رحمت کنه مر –
 . دیلباس عزا از تن درآر

 رو به حاج خانوم گفت:  یبا لبخند کمرنگ مهرداد

 درد نکنه. ممنون. ی دست همگ م،یبه زحمت نبود یراض –

  یشد که حاج خانوم با محبت دست رو  ده یکش شی از اشک در چشمها یری اما حر مهرسا
 شانه اش نشاند:
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خودت  نقدریا  ست ین یپاشو دخترم، پاشو با عسل برو لباساتو عوض کن. مادرت راض –
 . یرو عذاب بد

شد و    یگونه اش جار یاز جا بلند شد و حاج خانوم را در آغوش گرفت، اشک رو  مهرسا
 نجوا کرد: 

  یو آروم م ندازهیمادرم م ادی گرما و عطر تنتون منو  ن،یخوشحالم کنارم هست یلیخ –
 منونم ازتون. . م رمیگ

 و پاسخ داد:  د یسرش کش  یرا نوازشگونه رو دستش

واسم    اریتو و مهرداد هم درست مثل سام ،یدونی خوشحالم که منو مثل مادر خودت م –
 . نیهست  زیعز

 را باال برد:  ش ی صدا  زشی آم طنتیبا لحن ش عسل 

بسه. آب از چشم و دماغ همه راه افتاد. دختر خودتو لوس نکن برو لباس   گهیخوبه د –
 نه؟!  ایاندازته   ادی بهت م نمیعوض کن بب

  زیم  یمقابلش را از رو  ی و مهرسا بسته   دندیبغض و اشک خند  انیم  زیر  زیر همه
 به برادرش انداخت و سمت اتاق رفت و عسل هم به دنبالش.  یبرداشت ،نگاه

رنگ را تنش کرد و   یلباسش را بست. کت آب  پیبود و عسل ز  ستادهی ا هنیآ  یجلو  مهرسا
 و گفت:  دیبلند باال کش یسرش انداخت. عسل سوت  یشال را رو 

حق داره    اریو روت باز شد. سام اد،رنگی خفن. چقدر رنگش بهت م یخوشگل شد  –
 دلش واست... نقدریا

فراموش کرد   یلحظه ا  یدهانش گذاشت و لب به دندان گرفت! برا  یرا جلو  دستش
اطالع است. نگاهش به مهرسا بود که   ینسبت به خودش ب اری سام یمهرسا از عالقه  

 لب گفت:   ریبود و ز  رهیخ شی ناباور به چشمها

 موقع باز بشه. یکه ب یلعنت بر دهن –
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نه چندان دور   یخاطر شد؛ در ذهن مرور کرد گذشته ا  شانیحرف عسل مشوش و پر با
از مشهد برگشت. در دلش    اریق بر شناسنامه اش نخورده بود که سامرا. هنوز مهر طال

 گفت:

  دمیمگه نگفت فهم  نجا؟یا می ا یرو حساب رفاقت و معرفت نخواست ما ب اریمگه سام –
من داشت از هم   یکه زندگ  ییخانوم فوت شده برگشتم؟! پس دروغ بود؟ تو روزا میمر 
 خوشحال بوده؟  اریسام  دیپاش یم

کرد و با انزجار به عسل نگاه کرد. دخترک نادم و   سی چشمش را خ  یاشک گوشه  نم
بدهد اما مهرسا فرصت نداد و با قهر از اتاق   یح یاز حرفش لب گشود تا توض نیغمگ

  یمهرسا لبخند رو  یبرافروخته  یچهره   دنیرفت. وارد سالن که شد همه با د  رونیب
فشرد و    یم یاز شدت خشم به سخت  راکه مشتش  یو مهرسا در حال  دیلبشان خشک

 زد و گفت:  یتصنع یرا کنترل کند، لبخند شی داشت صدا  یسع

  یممنون از لطفتون. من با اجازه رفع زحمت م ن،ی د یزحمت کش یلیخ  ییخانوم شمسا –
 کنم. 

 و گفت:  دیخانوم متعجب و دل نگران ابرو در هم کش حاج

 ! ه؟یشده دخترم؟ چه عجله ا  یچ –

 به استراحت دارم. با اجازه فعال. از یو ن کنهیسرم درد م  ست،ین  حالم اصال خوب –

تند خودش را به خانه  ییکرد و با قدمها  یو خداحافظ یسپاسگزار یی شمسا  یبه آقا  رو
کرد. نفس  یپرتشان م ن یزم یکند و رو  یلباس ها را از تنش م  تیرساند. با عصبان

تنش   یراحت  ی بود. لباس ها آمده شی تند و کش دار بود و اشک تا پشت پلکها شی ها
 فشرد.  یگرفته بود و م شی ستهاد انی تخت نشست، سرش را م یکرد و لبه  

 : دیمهرداد به گوشش رس یبعد صدا  یا  لحظه

 داخل؟   امیب شهیمهرسا م –
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خواست تنها باشد اما شرم داشت که به برادرش جواب سر باال بدهد. بغضش  ی م دلش
 باال برد: یرا کم شی را قورت داد و صدا 

 بفرما داداش.  –

تنش کرده   شیپ یکه چند لحظه   یکرم رنگ راهنیاتاق آهسته باز شد و مهرداد با پ در
ه بود و حاال گوشه  گرفت هیکه مهرسا هد ییبود وارد اتاق شد. نگاهش افتاد به لباس ها 

 : دیپرس زد یدر آن موج م یکه نگران یاتاق مچاله شده بود. با لحن ی

   ؟ی اومد   یچرا گذاشت دفعهی   ؟ی شده آبج یچ –

 تند پلک زد و پاسخ داد: تند

 حالم بد بود. ست،ین یزیچ –

 گفت؟  ی شد؟ عسل چ یچرا آخه؟ تو اتاق چ –

. مهرداد او را  دیگونه غلت یرو  شی سر باز کرد و اشکها  شیسمج و جمع شده در گلو  بغض
 کرد.  یرا نوازش م  شیو موها   دیبه آغوش کش

 بزن باهام.  ؟حرفی شده خواهر یچ –

 و اشک لب زد:  هیگر ایم

 .می خونه بر  نیاز ا  م،یبر  نجا یداداش از ا  –

 شده؟ چرا؟  ی. اما بگو چمیری چشم گلم، چشم نازدونه، م –

داداش    یحق داره دلش واست... دلش واسم چ  اریگفت سام  و دیعسل از دهنش پر  –
مگه نگفت   ؟ یینگفت اومدم کمک، دلجو  اریمهرداد مگه سام  ؟یرفته؟ چ ده؟ی هان؟ لرز 

خوره.   یها بهم م  ییرفاقت ها و دو رو نی خونمون رو حساب رفاقتمون! حالم از ا نیایب
  نی از ا می کرده واسه خودش کرده نه ما. بر  یاربه فکر خودش و دلش بوده. هرک اریسام

 .میباش یمنت کس  ریخوام ز  یخراب شده. نم
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  یچشمها خی مهربان برادرش شد ، مهرداد نگاهش را م  یدست ها  ری اس  شیبازوها 
 گفت:  نان یآرام توأم با اطم یخواهرش کرد و با لحن سیخ

  نی تو ا ارمیگرفتم ب یشک داشتم هرگز دست تو رو نم اریبه سام یمن اگر ذره ا یآبج –
. من باهاش حرف  ستین یکن یکه فکر م یاون اری اما مطمئنم سام می ری م نجایخونه. از ا

   زنمیم

 *** 

و درشت بر دامن   ز یر یها  دی و ستاره ها چون مروار  دیدرخش یدر آسمان م ینوران یگو
به   رهیبود و در سکوت خ ستادهیاتاقش ا  ی. آرتان کنار پنجره  زدندی آسمان شب برق م

سخت   یقلب و وجدانش جدال  نیبه پا بود. ب ییآسمان؛ به ظاهر آرام اما درونش غوغا 
تند قلب و عرق نشسته بر کف دستانش از  تمی ر  دید یم رادر گرفته بود. هر بار که بهار 

فراموش کردن   یمبادا برا  زد یم  بیو اما وجدانش نه دادیعشق در دلش خبر مجوانه زدن  
 گذشته سمت دخترک برود.

 بلند شد: ایپو  یآمد و صدا  رونیتق تق در از افکارش ب  یصدا با

 شام آماده اس. ایآرتان ب –

 : دیبه صورتش کش یداد و دست رونی را ب نفسش

 اومدم.  –

  راهنشیپ ی  قهی را مرتب کرد و  ش یموها  یاخت، کماند  ینگاه نهیجا بلند شد و به آ  از 
 یغذا بودند، صندل  دنی مشغول کش  ایرفت. بهار و پو  رون ی. از اتاق بدی کش یرا دست

  دیکش یرا داخل بشقاب م یهمان طور که ماکارون  ایو نشست. پو  دیفرفورژه را عقب کش 
 گفت:

 یمن چه جور  یکنیو خوشمزه درست م یلیچرب و چ یجور نیآخه دختر شام رو ا –
 بمونم به کارام برسم؟  داریبعدش تا نصف شب ب
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 زد و گفت:  یلبخند کج بهار

نمون، بخواب. فردا صبح رو که خدا ازت نگرفته. بعدم نخورده از کجا    داریخب ب –
 خوشمزه اس؟   یدیفهم

 گذاشت و چنگال برداشت، جواب داد:  ز یم ی را رو سید

تونم   ی ! بعدم اصال نمهیطعمش چجور  دهیو رو و عطر غذا نشون مرنگ   نکهیاول ا –
 فکر مشغول به خاطر پرونده.  نیبخوابم با ا

 سوأل کرد:  ای و رو به پو  دیخودش کش یساالد برا  یکم آرتان

 شه؟ یآدمخوار بسته م یپرونده  گهیهفته د  هیبه نظرت تا  –

 جواب داد:  ا یچندشش شد و رو ترش کرد، پو  بهار

 خدا.  دیآره به ام –

 به دماغش انداخت و با انزجار گفت:  ینیچ بهار

 .دیحرفا نزن نی تو رو خدا موقع غذا خوردن از ا –

 : دیرا قورت داد و پرس ش یغذا یالیخ یبا ب ایپو

 کدوم حرفا؟  –

 تکرار کرد:   طنتیلبش نشست و با ش یگوشه  یلبخند کج  آرتان

 !  گهیآدمخوار رو م –

 زد: بیچشم درشت کرد و نه  دخترک

 !  یبابا... دوباره که گفت یا  –

 مردانه کرد و گفت:   یتک خنده ا   ایپو
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 .نهیلقبش ا   هیواقعأ. آدم معمول  ستیبابا آدمخوار که ن –

 و سر جنباند : دیکش ی پوف یبا کالفگ بهار

از   نیرو. اصال وقت شام چرا دار یکوفت یاون کلمه   دیباز شما تکرار کن گمی م  یهر چ –
 .دیتو خلوت خودتون بگ دیبر  د؟یزن یکار حرف م

و مشغول غذا    دندیخند زیو آرتان ر ای چشم نازک کرد و با خودش غرولند کرد ؛ پو پشت
 خوردن شدند. 

شلوار گرمکنش و   بیجو به صدا درآمد. دست برد داخل  دیلرز  بشیآرتان داخل ج یگوش
سمت   د ینازگل از جا برخاست و با گفتن ببخش یشماره   دنیرا برداشت. با د لی موبا

 را وصل کرد.  یاتاقش رفت. گوش

 جانم. –

 ؟ یسالم داداش خوب –

لبش نشاند، همان طور که   یداداش گفتنش بر دلش نشست و لبخند رو  نیا  بیعج
 رفت، جواب داد: یاتاق م  یسمت پنجره 

   ؟یخانوم. من خوبم، تو چطور یسالم آبج –

 گفتم من بهت زنگ بزنم. یکن یاز ما نم ی ادی  دم یخوبم، د –

 و گفت:  دیپرده کش ریحر   یپشت دستش آهسته رو  با

 .شهیروزم شب م یفهمم ک یگرفتارم نم د،یببخش –

 : دیمقدمه پرس یب

 ؟ یهنوز با عمه عفت قهر –

 باال داد و جواب داد:  یرا کم شیابروها 
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 اونجا چطور؟  رمیکم م یل یاما خ زنمیزنگ م  یگاه ستمیقهر ن –

. بهشم ادیخواهرش در ب  یاز عزا  دمیمامان، واسش لباس خر  دنیآخه من امروز رفتم د –
 . ستمیازش دلخور ن گهی بهش سر بزنم. د ادی قول دادم ز 

 آرتان پهن تر شد و گفت:  لبخند

  نمونیب یگذشته   یفهمم دار  ی. مشمی م دوارتریام   زنمیهربار باهات حرف م ایآخر  نی ا –
 .یبریلذت م دی جد یو از زندگ  یکنیرو فراموش م

 : دیپرس ی با کنجکاو نازگل

 ؟ ی شد  دواریگفتم ام یقبل تر چ یحرفام آره، ول  نی ا –

نفر   هیکه شب با نگاه به قاب عکس  یکنی م یزندگ یبا مرد  یبهم گفت نیتو ماش ادتهی:–
 خوابه؟  یم گهید

 کجاش خوبه؟   نیخب، ا –

 زد و گفت:  ییدندان نما  لبخند

با چه    ستیو واست مهم ن یکن یحسادت نم  یتا اون مرد رو دوست نداشته باش –
 خوابه!  یم یفکر

کرد. از پنجره   یپا و آن پا م نی گفتن حرف دلش ا  یحاکم شد و آرتان برا  نشانیب سکوت 
و نفسش را    دیکش شیموها  ی تخت نشست. پنجه اش را ال به ال  یفاصله گرفت و لبه  

 داد و زمزمه کرد:  رونیب

  یریکه باهاش درگ یحس  نیا  یدونیمگه نه؟ نم  یا یتو هم مثل من با دلت کنار نم –
 بهار دارم.که من به   ینه؟ مثل حس ایواقعأ دوست داشتنه 

جواب   قی عم ی. با دم و بازدمدیرس یدخترک بود که به گوش م ینفس ها یصدا   فقط
 داد:
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تا   ه؟یکنم دوسش دارم اما تا ندونم حس شهنام چ یحس م یآره حق با توئه گاه –
 زنم.  ینم یمطمئن نشم به احساس خودم ؛ حرف 

 گفت:  یلبخند محو  با

 درست مثل من.  –

   دیرس یفرشته از آن طرف خط به گوش م ی  هیگر یصدا 

 زنم.   یقطع کنم بعد زنگ م دی آرتان من با –

 فرشته رو از طرف من ببوس. برو به سالمت. –

شام دست نخورده اش افتاد که به طور حتم تا االن سرد   ادیرا قطع کرد و تازه   تماس
 رفت .   رونیشده بود. از جا برخاست و از اتاق ب

 *** 

  نیز هرس شده و آماده در انتظار آمدن بهار بودند و آفتاب صبح آخرگل ر یها  بوته
  ی قه ی  یکم اری. سامدیتاب  یبرگ و بار درختان م یب یزمستان بر شاخه ها  یروزها 

رفت تا در را باز   نی ماش  ی ره یو دستش سمت دستگ  دیرنگش را باالتر کش یکاپشن ذغال
 :دیمهرداد را شن یکند که صدا 

 .سایلحظه وا  ه یداداش  ار،یسام –

 عقب برگشت و با لبخند نگاهش کرد: به

 .ری سالم. صبح بخ –

 فشرد.  یدستش را جلو آورد و به گرم مهرداد

 م؟ یچند لحظه با هم حرف بزن شهی، م ری سالم صبحت بخ –

 جواب داد: ییبا گشاده رو  اریسام
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 بله ،حتما  –

و   دی ش را آهسته بر لب کشکرد، زبان یکرد و مهرداد تک سرفه ا   ینگاهش م منتظر
 : دیپرس

 ؟ ی تو... تو به مهرسا عالقه دار –

 ش،یمهرداد شد و شوکه شده بود از سوأل ناگهان   نانیبا اطم ی چشم ها خی م  نگاهش
 مهرداد که متوجه تعجبش شد ادامه داد:

 . دهی کنه... از دهنش پر ی دهن لق  نکهیبه مهرسا گفته، نه ا شب یعسل د –

 انداخت و زمزمه کرد:   نی را پا نشینگاه شرمگ اریسام

 خب... راستش آره. –

 فرستاد و گفت:  رونیب نینفسش را سنگ مهرداد

که   ییعالقه نبود. مهرسا با اتفاقا   نیا  دنیواسه فهم  یوجه وقت مناسب چیاالن به ه –
 . میخونه بر نیاز ا   دیبا گهیم   شبیعالم و آدم شک داره. از د یواسش افتاده به همه 

گفت، خجل   یمهرسا را م لیدل  دیچشم و دل پاک است اما با  اری دانست سام یم خوب
 انداخت و ادامه داد:  یزده نگاه

اگه از مشهد اومده   گهی. منجا یا  میای واسه خاطر خودش گفته ب اری سام گهی م میآبج –
باهاش   دی اما... اما االن فقط با   یستین یطور نیواسه دل خودش بوده. من گفتم که تو ا 
 .میر یم  نجایما از ا   یول قیمدارا کنم تا حالش بهتر بشه، ببخش رف 

به وجودش چنگ زد و حس کرد باز هم قرار است محبوبش را از دست   ید یناام گرید بار
کرد و مهرداد عقب گرد کرد و به سمت خانه رفت. با   یبدهد. مات و مبهوت نگاهش م

را مشت کرد و دندان   شی را پنبه کرده بود دستها  شی عسل رشته ها که نی ا  یادآوری
 دو تا باال رفت.  ی کیفشرد. سمت خانه رفت و پله ها را  
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 عسل وارد شد. یصدا   دنیاتاق عسل را زد و بالفاصله با شن در

 مند نگاهش کرد و گفت:  هیگال

 هان؟!    ؟یبوده تو کرد  یچه کار   نیدختر ا –

مطالعه اش نشسته بود، گنگ و نامفهوم نگاهش کرد و پاسخ    زیکنار م یچوب  یصندل  یرو
 داد:

 ؟ ی چکار کردم مگه سام –

ماه از   هی! آخه االن وقتش بود؟ االن که فقط  یبه مهرسا از عالقم بهش گفت نکهیا –
 گذره و تازه چهلم مادرش تموم شده!  یمتارکش م

رفت، با   یدستش ور م یانداخت و با خودکار تو   نی نگاهش را پا یبا شرمندگ عسل 
 آهسته گفت: ییصدا 

 .دینبود از دهنم پر  یعمد  د،یببخش –

 گفت:  دانهیتر شد و ناام م یلحنش مال یکم

 برن، ناراحت شده.  نجایاز ا  خوانیم –

 باهاش حرف بزنم؟  یخوا  یم –

 کنم.  ینه، نه تو رو خدا عسل... بدترش نکن. باشه خودم درستش م –

 کرد و صدا زد:  یرفت، مادرش دل نگران نگاهش م رونیاتاق ب از 

 شده؟  یز یپسرم، چ اریسام –

 تکان داد و گفت:   نیرا به طرف سرش

 نشه.  دوارمیام یعنی نشده.  یزینه، چ –
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را گرفت. از پله  مشینرده مشت شد و تصم یبود، دستش رو  ستادهیپله ا  نی پا مردد
 بعد مهرداد در را باز کرد. لب باز کرد:  یباال رفت و زنگ را فشرد. لحظه ا 

 .ستین دیکن یاومدم حرفامو بزنم، اون طور که فکر م –

 مهرسا فرصت حرف زدن از مهرداد را گرفت:   یصدا 

 .میزحمت ند  ن یاز ا شتریب میخوا یفقط م  م؛ینکرد  یما فکر –

وارد خانه شد، نگاهش به نگاه اخم آلود مهرسا   اری داشت و سامبه عقب بر یقدم مهرداد
  یحرف زدن م یبود. با نگاه منتظرش از مهرداد اجازه   ستادهیدر ا  یکیافتاد که در نزد

 مغموم و درمانده رو به محبوبش گفت:   اریخواست که مهرداد آهسته پلک بر هم زد. سام

مال سال ها قبل از   ست،ین روز ی امروز و دمال   یعالقه که االن شما ازش با خبر شد نی ا –
خونتون. تمام   ومدم یواسه امتحانات م یو گاه می که دانشجو بود  یازدواج شماست. زمان

ازم ناراحت بشه. مبادا فکر کنه به  قمیسالها نتونستم حرفمو بزنم که مبادا رف  نیا
 خواهرش چشم داشتم.

 تازه کرد:  یخشک شده بود و آب دهانش را به زحمت قورت داد و نفس شیگلو

فرزام   دمی که به خودم جرأت دادم و خواستم حرفمو به مهرداد بزنم فهم یدرست روز  –
 متوجه شدم...  یکرده. وقت یخواستگار

 شد. پلک زد :   یآن روزها قلبش فشرده م یادآوریکرد، هنوز هم با  مکث

که واسم مهم بود  یزیکنار؛ چون چ دمیت مثبته خودمو کشمتوجه شدم جواب یوقت –
   دنینشنوم، که مبادا دلم بلرزه با د نم،یتو بود نه دل خودم. رفتم مشهد که نب یخوشبخت
 .  قمیخواهر رف

دادند. نفسش   یگوش م اریعاشقانه و رنج آور سام یو برادر در سکوت به ناگفته  خواهر
 داد و گفت:  رونی شده بود ب نی سنگ شی غم آن روزها یادآوری را که از 
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خدا قسم    یخانوم به رحمت خدا رفت و شهاب بهم زنگ زد. به خداوند  میمر یوقت –
 انجام بدم.   قمیواسه رف اد ی ازم برم یاگر کار نکه یاومدم و ا  یفقط واسه خاطر همدرد

 و پر التماسش را به مهرسا دوخت و ادامه داد:   نیغمگ نگاه

واسه موندن. اما شما رو به  ستیدر کار ن یباشه اجبار نیبر  نجایاز ا  نیخوا  یاگه م –
که مبادا مهرداد به   نیواسه ا   دمیها رو کش یسخت نی ، من تمام ا قی نارف دیخدا بهم نگ

که    نیخواهشم دارم ا هی. اما  نهیسنگ یلیحرف واسم خ نیشک کنه، ا  میرفاقت و بردار 
 ...  ن ی. فقط فکر همدیو بهم فکر کن  دیبمون

  ریتوان مقابله با آن را نداشت. سر به ز   گریآمده بود و د شی تا پشت پلک ها اشک
بلند از آنجا رفت. مهرسا که حاال خشمش فروکش کرده بود با تأثر   یانداخت و با گام ها 

مهرداد در را بست و به دنبال خواهرش  انداخت و سمت اتاقش رفت.   یبه مهرداد نگاه
 به در زد. یرفت. تقه ا

 تو داداش.   ایب –

  یرا بغل گرفته بود. موها  ش یتخت نشسته و زانوها  یرا آهسته باز کرد، مهرسا رو در
گرفته بود.  یدست به باز   انیرا م شی از موها ی و دسته ا ختهیشانه ر یبلندش را رو

 : دیمهرداد کنارش نشست و پرس

 م؟ یبر یگی مهرسا؟ هنوزم م یچکار کن یخوا  یم –

   ه؟یداداش؟ نظرت چ یتو چ –

 داد و گفت:  رونیب یزد، نفس هیرا حائل کرد و تک شی دستها مهرداد

 ینم  یوقت تو رو اجبار به انجام کار چیمن ه  یدونیخودت خوب م یخواهر نیبب –
  یبا خودت. من هر چقدر با فرزام مخالف بودم و سع شی و بق گمی کنم. فقط نظرمو م

 موافقم.   اری داشتم منصرفت کنم برعکس با سام

 متعجب نگاهش کرد و مهرداد ادامه داد:   مهرسا



 در حصار گذشته 

395 
 

  نان یبهم ثابت شده و بهش اطم شیتا آسمون با فرزام فرق داره، برادر  نیزم اریسام –
االن. اما واسه    گمینم یفکر کن  یا  گهیزوده به کس د یلیدونم االن واسه تو خ یدارم. م

 رفتن عجله نکن.  

 گرفته بود و گفت:   یرا به باز  دشیلباس سف  یپولک ها 

 کس اعتماد ندارم.   چیبه ه گهی داداش، من د  ستی ن اریمشکل سام –

پشت   را آهسته گرفت، با شست نوازشگونه فشیو دست ظر  دیخواهرش چرخ سمت 
 و گفت:  دیدستش کش 

ضربه   قیما از همسر، رف  یخواهر گلم منم درست مثل تو شکست خوردم، هر دو  –
کس اعتماد   چیبه ه گهید شهینم ل یمن. اما دل ق یتو بود و فرزام رف  قیرف تای ؛ ب میخورد

که سنگ رو   میچوب برون  کی همه رو با  میخطاکاره، بخوا یپر از آدم ها  ای. دنمینکن
پس منم برادر   کنن،یدر حق خواهرشون ظلم م  هک یی. هستن برادرهاشهیسنگ بند نم

 هستم؟!   یبد

 لباسش افتاده بود. لبخند زد و گفت:  یسکوت فقط به جان پولک ها در

با   رمینوروز م  دیع  امی ا نی. هم امیدر ب ییدارم از تنها میاما من تصم دونم،یتو رو نم –
 !  یکنم واسم بره خواستگار یصحبت م  نایخاله م

 : دیشوکه از حرف برادرش سر بلند کرد و نگاهش کرد. پلک زد و متعجب پرس مهرسا

 ؟    شناسمشیم  هیداداش؟ اون دختر ک یگیم  یجد –

 لبش نشست:  یمتعجب و کنجکاو خواهرش لبخند رو  ی  افهیق از 

   ؟ی شناس یآره م –

 ه؟ یخب ک –
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 یدلش م  خت،یآنها را بهم ر یخواهرش نشست و کم یموها   یمهرداد رو   دست
 خواست سر به سرش بگذارد و جواب داد:

 . یفهم ی به وقتش م باشه–

 گفت:  مصرانه

 ... گهی نکن مهرداد ، بگو د تیاذ  –

 خندان لب گشود:  یبا نگاه د،یخند

 .  نهیری اسمش ش –

 و متفکرانه لب زد:  دیدخترک باال پر یابروها 

 شناسم که!  ینم نی ری ! شن؟ی ریش –

و   دیخواهرش را بوس ی موها یاز جا بلند شد و خم شد،  رو  د،یجوابش فقط خند در
 گفت:

 با خودت.  میتصم م، یری م نجایاز ا میبر  یاما بازم اگر بگ ،یفکر کن آبج  شتریب –

 داداش.   گهیفکر کنم؛ بگو د  گهی د زیتونم به چ  ینم یاز فضول هیدختره ک نی ا  یتا نگ –

 دخترک را گرفت و آهسته فشرد:  ینیو اشاره ب نهیای خم انگشت م با

 خودت جغجغه! یو یک یبه آ گردهی برم شیبق –

 رفت.  رونیتفاوت و با لبخند از اتاق ب یمهرسا ب  یها یمقابل سوأل ها و کنجکاو  در

 *** 

بهار حوصله ش سر نرفته   گری سال نمانده بود. امروز د  لی تحو یتا لحظه  شتریب یساعات
  خچالیرا آماده کرده بود و دسر را داخل  یپلو و ماه  یکار داشت. سبز یود و کلب

 خواند. یگذاشت. آهسته با خود شعر م
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 ینو بهار است در آن کوش که خوشدل باش –

 ی گل بدمد باز و تو در گل باش یبس که

 و چه بنوش  نیکه کنون با که نش مینگو من

 ی و عاقل باش رکیاگر ز  یتو خود دان که

 و در دل گفت:  دیکش قیعم ینفس

دنج را انتخاب   یگوشه ا ییرا ی شود... داخل پذ یو آرتان! چه سال  ای امسال با پو  لیتحو –
رنگ را پهن کرد و تور پر از زرق و   ییساتن طال یرا گذاشت. پارچه   ی گرد چوب  زیکرد و م

 آن. یبرق را هم رو 

 ه کرد: لب زمزم  ریغم در دلش نشست و ز  یا  لحظه

 کنم.  یم لی که بدون تو دارم تحو یسال  نیاول  ؟ییکجا  نی ری مامان ش –

و سماغ و سمنو را   ری پر از س ییلب طال   یبغضش را قورت داد، جام ها  قیعم ینفس با
قرآن و سبزه را هم گذاشت.     ؛یو شمعدان نقره ا  نهی. آدیچ  زیم  یو آرامش رو  قهیبا سل

تنگ زد و   یلبش نشست و با انگشت لبه   یرا که برداشت لبخند رو یماه  یتنگ بلور
 به دماغش انداخت و گفت: ینیچ

  دیع یفردا  دمیکردم، قول م رتونیاس نجایخوشگل که ا یکوچولو موچولوها  دیببخش –
 آزاد کنم. ای شما رو تو در

  یسرخ را داخل کاسه ا بیرنگانگ. س یاز سنبل ها  یانرا هم گذاشت و کنار آن گلد  تنگ
که کامل شد چند  نی سرخ داخلش بود غلتاند. هفت س  یآب و گلبرگ ها  یکه کم یبلور

خوب و مرتب بود. با خودش    زیانداخت. همه چ  زیبه م یقدم به عقب برداشت و نگاه
 گفت:

 واسه خودم پهن کنم.   کی کوچ نی هفت س هیشد، برم تو اتاقم   یکه عال نی ا –
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کوچک کتاب ها   یشوق قدم سمت پله ها برداشت و وارد اتاقش شد، کنار قفسه  با
 . یرنگ و سفال یشده و ظروف آب یترمه دوز  ی. پارچه ادیرا چ زشیم

عرق کرده بود و بدنش   یاال خودش که از فرط خستگ دید یرا آماده و مرتب م زیچ همه
 و گفت:   دیشن رونیاز ب ییکوفته بود. صدا 

 دو تا چقدر امشب زود اومدن، من هنوز دوش نگرفتم که... نینه، ا  یوا –

پشت در   ییبم و ناآشنا یصدا   دنیکه با شن اندازدی ب رونیبه ب یدر رفت تا نگاه سمت 
داد و گوشش را   خشکش زد و دستش در هوا معلق ماند. با ترس آب دهانش را قورت

 کرد.  ک ی آهسته به در نزد 

 گرم رو گاز گذاشتن. ی! غذا ستی ن الیتو و   یکس یتو که گفت –

 بلند شد: یگری د یزمخت و ناآشنا یصدا 

 چند نفر.   دی شا ا یهست   الیتو و  گهی نفر د هی ن،ی همه جا رو بگرد  –

که در اتاقش بود رفت، وارد    یکرد و به سرعت سمت حمام یاز ترس قالب ته  دخترک
باز   ی. صدا دی لرز   یو تنش م  دیتپ یحمام شد و در را قفل کرد. قلبش تند و کوبنده م

زده   هیتک واری را سست کرد. از پشت در آهسته کنار رفت و به د شی شدن در اتاق پاها 
حمام    ی رهی شد که دستگجمع   شیاشک در چشمها  ز ا ینشست و حلقه ا  واریبود. کنار د

 و زمخت بلند شد:  هیکر   یرفت. همان صدا نی باال و پا

 در رو باز کن تا نشکوندمش. ییجا نی دونم ا یم –

 گفت:  گری د ییفشرد. صدا  یدهانش م یو دست را رو  ختی تند تر ر شی اشکها

 اونجاست؟  یشده؟ کس یچ –

 . نجاستیآره، در قفله. مطمئنم ا –

 کن ... کیشل –
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کف   دیسف ی ها   یکاش یلرزانش رو  یو دست و پاها  دی جمله به عقب خز نیا  دنیشن با
شکست و دخترک از ته دل   ی ناهنجار یگلوله در با صدا کیشد. با شل یم  دهیحمام کش

در ظاهر شد.  یدو مرد در جلو  ی  دهی. در با لگد باز شد و قامت بلند و ورز دیکش غیج
  یدرست رو  هیاز بخ یلند داشت با رد و ب هنپ  یها   لیبیبود و س اهپوش ی که س  یمرد

 زد و چند قدم به جلو آمد:  ییراستش، لبخند دندان نما  یگونه 

 تور. یافتاد تو   یشاه ماه میکن دیص یماه میبه به... اومد  –

لختش را پشت سر جمع کرده و بسته بود  با   یبود و موها  کلیه  یکه قو  گرید مرد
 گفت: یهیکر یخنده 

 . ییا یدر یبگو پر –

و به    دیخز یجلو آمد، با هر قدم بهار هم به عقب م اهپوش ی دو قهقهه زدند و مرد س هر
  ی . زبانش خشک شده بود و قطرات داغ اشک بر گونه هادیسرد حمام چسب  وارید

دخترک را در دست   یسرخاب  کیتون ی  قهی. مرد دستش را جلو برد  دیچک یسردش م
 : دیشده غر  دیکل  یجدا کرد، با دندان ها  نیاز زم  یگرفت و او را مثل پر کاه

 هان؟!    یشیاون سرگرد انگل م   یتو چکاره  –

 ادی مرد و فر  دیآمد، تکان شد  یم  رونیب یزبانش بند آمده بود و نفسش به سخت بهار
 دوباره اش زبانش را باز کرد: 

 .ید حرف بزن لعنت  –

 خ... خوا...خواهرشم! –

  رونیو از حمام ب دیلب مرد نشست، دخترک را به دنبال خود کش ی گوشه  یکج لبخند
 چندش آور گفت:  یبرد و با لحن یم

بدونه پا تو کفش آدمخوار    دیدر افتاده. با  یداداش جونت با بد کس ؟ی عه خواهرش –
 داره. یعقوبت کردن چه
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و آب دهانش را با ترس قورت   دیشد. تنش لرز   خینام آدمخوار مو به تنش س دنیشن از 
اش را به صورت معصوم و مضطرب دخترک دوخت و چانه   یطانیداد. مرد نگاه بد  و ش

 را در دست فشرد:  فشیظر  ی

  هی  میدخل سرگرد و اون جوجه سروان رو درآورد نکهیشود امشب! بعد از ا یچه شب –
 . میر یگ یم  ییای در یپر نی هم با وجود ا یجشن حساب

کوتاه و   اریبس یجوان و الغراندام با موها  یکه پسر  دیچیقهقه شان در اتاق پ یصدا 
 بر گردن با عجله وارد اتاق شد و گفت:  یمیضخ ریزنج

 آقا اومدن. –

  شی پهلو یچاقو را رو  یزیبه سرعت بهار را  بغل گرفت و دست بر دهانش گذاشت. ت مرد
 نشاند. زمزمه کرد: 

 کشمت.  یصدات درآد م –

 دستش گفت:  ری رو به ز  و

 .نی هر دو رو بد ب یترت رون،ی برو ب –

  یم یکار دیشد، جان برادرش در خطر بود و با   ری بهار سراز  یرفتنش اشک ها رونیب با
 بلند شد: ای پو یکرد. صدا

 .می ما اومد  ؟یی کجا زمی بهار جان، بهار عز –

دستش را باال برد و   یداد، کم یدست بهار را قلقلک م نی هفت س  یزی روم یها  شهیر
شود   یجانش تمام م متیدانست به ق یشده را در دست گرفت. م یترمه دوز  یپارچه 

 اما به خود شهامت داد و در دل گفت: 

 کمکم کن!  ای خدا –
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گوش خراش   ییبا صدا  یسفال  ی. تنگ بلور و ظرف ها دیرا کش یزیروم یناگهان یحرکت با
سوزنده و   یبلند شد. همزمان درد  یرانداز یت یاتاق افتادند و صدا  یها   کی سرام  یرو
 چنگ زد.  شیبه پهلو قیعم

 زد:  ادی داد و فرهل   یبهار را به گوشه ا مرد

 ...یلعنت –

  نیقرمز ب یدخترک کش دار و دردناک شد. ماه  یرفت و نفس ها  رونی عجله از اتاق ب با
نفس   یو درست مثل بهار برا  دی پر یم  نی باال و پا نی زم یآب تنگ و خون دخترک رو 

سرد بر    یو عرق  دیها کش ک یسرام ی خون آلودش را رو یتقال داشت. پنجه  دنیکش
 شد لب زد: یآزاد م شی از گلو یسخت هدردمند که ب ییبدنش نشسته بود. با صدا

 ایپ... پو... پو –

  میتقال نداشت و تسل  گرید یو تار؛ ماه   رهی ت دشی شد و د یکم و کمتر م  رونیب یصداها 
شد و   یباز و بسته م  شی بهار کف اتاق آب شش ها یشده بود ،درست مقابل چشم ها 

 آرام آرام بسته شد.  شیبهار پلکها

 *** 

  یسال نمانده بود. مهرداد و مهرسا امسال را در خانه   لی تحو یتا لحظه  شتریب یساعت
نبود   میشباهت به مادرشان مر  یکه ب نایخاله م یچهره   دنیبودند تا با د نایخاله م
 کمتر شود.   شانیها یدلتنگ

خانوم و   میاز مر ی از فرگل و عکس  یسه قاب عکس داشت. عکس ن یهفت س  ی سفره
  یکاناپه نشسته بود و با دامادش شهنام صحبت م یمحسن. آقا عارف رو  ییعکس دا 

گرم شده را برداشت و   ریاز ش یوانی خانوم ل نایکرد. شهاب هم کنارشان نشسته بود. م 
درد  ش یرده بود و گلو سرماخو یآماده کند، نازگل که کم رعسلینازگل ش یخواست برا 

 داشت رو به مادرش گفت: 

 شه دوس ندارم.  یم  نیر ی! شزینه مامان، عسل نر  –
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 خانوم گفت:  نایم

 دختر، عسله واسه گلو درد خوبه.  ستی وا... شکر که ن –

مهرداد افتاد و با    یحرف ها  اد یداخل ظرف بود ناگهان   ینیر یش دنیکه مشغول چ  مهرسا
 بلند گفت: یصدا 

آره...  ی! وا نهیری! عسل شنهیر ی. اسمش شستی اسمش ن  نیری! شدم یآها... االن فهم –
 ! نهیری عسل... عسل ش

جز مهرداد از حرف   چکسیحال ه   نیبلندش توجه همه را جلب کرده بود و در ع یصدا 
داد. شهاب با   یو سر تکان م  دیخند یم  زیر ز ی. مهرداد ردیفهم  ینم یزیچ شی ها

 ه گفت: باال انداخت یابروها 

عاجلت دعا   یواسه شفا   لیمهرسا جان، لحظه سال تحو  یشیخدا شفا بده... خوب م –
 .میکن یم

  یبا ذوق رو به برادرش م هیبق  یو مهرسا فارغ از خنده ها و سردرگم دندیخند  یم همه
 گفت:

 .یشناسمش! چقدر خوشحالم واست داداش  ی.. منهیریعسل... اسمش ش یوا  –

 دست مهرسا را گرفت و گفت:  نازگل

کار   یکل می سفره رو آماده کن می بر ای. بنهیری عسل ش ده یدختره خل و چل شده! تازه فهم –
 .میدار

  زی م یچوب  یاز خنده بر چهره داشت وارد آشپزخانه شد، صندل  یا  هیکه هنوز ته ما مهرداد
از داخل سبد برداشت و   یسرخ  بینشست. س نایو کنار خاله م دیرا عقب کش یغذاخور
 گفت:

 واستون داشتم.  یزحمت هیخاله جون   –
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کرد و داخل ظرف   یشسته را خشک م یها   وهی خانوم همان طور که با دستمال م نایم
 لبخند زنان گفت:  دیچ یم یبلور

 جانم خاله، بگو.  –

 داد:  رونی نفسش را ب مهرداد

شما. خواستم در نبود مادرم شما واسم   یدرآم خاله. البته با اجازه  ییخوام از تنها یم –
 .یکن یمادر

 پهن تر شد: نایم لبخند

 تر خوشبخت؟!  دخ نیهست ا  ی. حاال کیکن یم یخاله به فدات. کار خوب –

 سرخ را در دستش چرخاند:  بیس

 فقط...  ؛یپرستار یاسمش عسل دانشجو  ار،یدوستم سام یدختر عمو  –

 : دیخانوم پرس نایتمام ماند و م مهین حرفش

 خاله؟   یفقط چ –

 و جواب داد: دیکش شی موها انی م یدست

من مشکل داشته    یعسل با ازدواج قبل دیخب شا نکهیفقط چند تا مشکل هست... ا –
. خب اون که  رمی تونم جشن و مراسم بگ یمن تا سال مامان تموم نشه نم نکهیباشه، و ا 

خوام مهرسا تا ازدواج   یم نکه یو ا ط یشرا  نینشه به ا یراض دیتا حاال ازدواج نکرده شا
 خودم بمونه. شینکرده پ

 را کنار زد و گفت: وهیپر از م یظرف بلور نایم

فعال نامزد   میکن یمادر. صحبت م ینداره، بچه که ندار یقبال. ربط یازدواج کرده باش –
 ست،ی ن یکه مشکل  نای. ارمی گ یبا هم م یبعد از سالگرد مامانت عقد و عروس نیبش
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تو   دیجوونه و خوش بر و رو. شا نکهیاول ا م،یکن  یواسش م یفکر هیمهرسا هم حاال  
 کنم. یکه نمردم خودم رو جفت چشام ازش مراقبت م ن سال ازدواج کرد بعدم م هی  نیا

 و جواب داد:  دی خند ی نخود مهرداد

 شد.   یقدر راحت حل م نیهم یقربونت برم خاله جون، کاش همه چ  –

 ،یکم ندار یو برازندگ  یاز جوون  یچیچرا نشه؟ ماشاهلل هزار ماشاهلل ه زم،یشه عز  یم –
 نداشت. اقتی ل تایب

به پسرش افتاد که فرشته   نایدستش فشرده شد و نگاه م  ان ی م بیس  تایاسم ب دنیشن با
 برد. معترضانه گفت:  یم  نی در آغوش گرفته بود و باال و پا یرا مثل عروسک

 !  وفتهیمراقب باش، از دستت ن  ماین –

 بچه را آرام تکان داد و گفت:  ماین

 راحت مراقبم.  لتا یفداش بشم من. نه مامان خ  شه،ی خوشگله دا –

سنجد برداشت و    ینشسته بودند. نازگل دانه ا  ن یهفت س  یو نازگل کنار سفره   مهرسا
 کرد گفت:  یهمان طور که مزمزه م

تو خونه   نینش ینجوری... ای سرگرم  هیرو شروع کن ،  یکار هی التیمهرسا بعد از تعط –
 . ریماتم بگ

 از داخل ظرف برداشت و جواب داد: ی شکالت مهرسا

 ندارم.  یکار چیه   ی  زهی چکار کنم مثال؟ حوصله و انگ –

. بشو  ینرفت زی همه چ یکه آرزوت بود اما به خاطر اون فرزام ب یزیچ  ،یبرو باشگاه رزم –
 . یو به خاطر اون رنگ عوض کرد   یکه بود ییهمون مهرسا

 نشست و لب زد:  شی اشک در چشمها ی  حلقه
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 تونم نازگل، سخته... دل مرده شدم. ینم –

 و گفت:   دیجلوتر خز  نازگل

  اری به سام  ی ریغم بغل بگ یو زانو  یبه فرزام فکر کن نکهیا  ی. به جایبش  دینبا  ،ینشد –
بهت ابراز   اریسام  یگفت یسابق. به خدا وقت یهمون مهرسا  یکن بش یفکر کن و سع

 کرد.  هی بهش تک یشه واسه زندگ یکه م هیمرد ن یعالقه کرده گفتم ا

 گفت:  ش یبه چشم ها  رهیفشرد، خ  یمهرسا را گرفت و کم یدستها 

که  یتیاز اون شخص  ،یشکست خورد ،یازدواج کرد نکهیاون سال ها عاشقت بوده، با ا  –
  الیباخ یتون یکه م هیکس آدم نیاما بازم از عشقش بهت کم نشده. ا   یفاصله گرفت یبود

 .ینترس یو از مشکالت زندگ یراحت همسفرش بش

 گرفت و مغموم گفت: یاش را به باز  یشال زرشک یها  شهیر

 ندارم.  شویترسم، از اعتماد دوباره، شکست... آمادگ یم –

  نی . خب قبول کن! ایفکر کن شتریو فقط ب دیازتون خواسته اون جا بمون یمگه نگفت –
 . یایحال در ب  نیکنه. اما تو هم تالش کن از ا  یهمه سال صبر کرده مطمئنم بازم صبر م 

 : دیلب گزبد و مردد پرس  مهرسا

 سوأل!   هینازگل   –

 جانم؟  –

 ؟ یدوباره عاشق بش یتو بعد از آرتان، تونست –

به شهنام   یرنگ گرفت. نگاه شی دخترک نشست و گونه ها یلبها  یرو  یکمرنگ لبخند
 زدند. رو به مهرسا گفت: یانداخت که مؤدبانه کنار آقا عارف نشسته بود و گپ م
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فرگل مقصر نبودم و رفتارش   ی من تو ماجرا د یشهنام فهم یاز وقت  یراستشو بخوا  –
گم عاشق اما ازش خوشم اومده. دروغ چرا؟!   یباهام عوض شد دلم بهش گرم شده. نم

 . میکن یزن و شوهر ها زندگ ی هیو مثل بق رهیخوام اونم منو بپذ  یاز خدا م

 بود را کنار زد و با لبخند گفت:  ختهیر  رونیشال ب ری مهرسا را که از ز  ی از موها یا   طره

کنار  یحس کن یآرامش. وقت ت، یخواد؟ محبت، امن ی م یچ شیزن از مرد زندگ هیمگه   –
  ی شه. بهش دل م یبهت محبت کنه و آرامش بده دلت بهش گرم م ، یدار تی مرد امن هی

دم با عشقش تو رو هم عاشق    یفکر کن. بهت قول م اریبه سام گمیم  نهی. واسه همیبند
 کنه. 

 سر جنباند و گفت:  مهرسا

دوست   یلیخ دی تونه فراموش کنه. نفر دوم را شا  یزن عشق اولش رو نم هی یول –
 شه.   یداشته باشه اما عاشقش نم

 کرد ، با حرص جواب داد: یرا پر از باد و خال شی لپ ها  نازگل

مار   نهی ب یرسه م یبه عشقش م یشه اما وقت  یمار عاشق م هیروز  هیمهرسا،  نیبب –
که تو ذهنت   یواقعا همون بت یول ی دیتو به فرزام رس  ؟یفهم یبوده. م لنگینبوده ش

 !  گهیبود؟ نبود د یازش ساخته بود

 : را در هوا تکان داد و گفت دستش

عشق پاک تو رو نداشت. تو    اقتی بود که اصال ل  ن یآدم مغرور، خائن، ظاهر ب هیفرزام  –
اونو بازم عشق خطاب   یتون  یچطور م هیفرزام چه جور آدم یشناخت ،یدید یکه رفت

عشقم اشتباه بوده   دمیفهم ی! عاقل باش مهرسا، منم عاشق آرتان بودم اما وقت؟یکن
کنار گذاشتن و فراموش   یاما برا   ستی راحت ن وام ت یگذاشتمش کنار. راحت نبود برا 

 کردنش تالش کن.

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف  د،یفرستاد و لب گز  رونی نفسش را ب مهرسا
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 حرفات درسته نازگل، حرف حساب جواب نداره. –

 گفت: یبلند  بایتقر  یعارف با صدا  آقا

 سال نمونده.  لیتا تحو  یزیکنار سفره، چ نی ایب –

خانوم سمت   ناینشستند، آقا عارف باالتر از همه و م نیهفت س ی دور سفره   یهمگ
راستش نشست. سمت چپش شهنام و کنارش نازگل بود. شهنام دست نازگل را در دست  

لب دخترک نشست و با محبت نگاهش کرد. مهرداد کنار    یفشرد، لبخند رو  یگرفت و کم
 کرد، در دل گفت:  یکس مادرش نگاه منشسته بود و به ع نایخاله م

 خودم و مهرسا رو سر و سامون بدم.  یمامان دعا کن واسم، دعا کن بتونم زندگ –

تاک    کی ت ی خواندند. صدا یلب دعا م ریآهسته ز  هیخواند و بق  یعارف قرآن م آقا
. سال  دی رس یبه گوش م  ونیز یسال از تلو  لی تحو  یشدن به لحظه  ک یساعت و نزد 

 مقلب القلوب خواندن بلند شد.   ای ی شد و صدا  لی تحو

  ینیگفتن و شادباش بودند که تلفن خانه به صدا درآمد. نازگل ح کی مشغول تبر  یهمگ
 گرفت گفت: یم  مایکه فرشته را از آغوش ن

حرفشم   نی خانوم جون باشه و اول شیدم اول یشروع شد، قول م یتلفن کاتیبفرما، تبر  –
 .دیکن یبه عفت زنگ بزن با هم آشت که مادر نهیا

 گفت: ینی ر یخانوم با تشر ش نایو م  دندیخند همه

 نکن دختر.   بتیسر سفره غ یاول سال –

 را برداشت و با لبخند گفت:  یعارف گوش آقا

 خانوم جونه. گه،یراست م –

 : دیو مضطرب پرس  دیرنگ از رخش پر دینکش یشد که طول یصحبت و احوالپرس مشغول

 حالشون چطوره؟  مارستانن؟یاالن کدوم ب –
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 : دیخانوم دل نگران پرس نا یماند و م  رهیهمه به آقا عارف خ  نگاه

 شده عارف؟  یچ –

  ینشسته بود. به سخت شیشانیشد و عرق بر پ ی تلفن در دست عارف فشرده م یگوش
 لب زد: 

 چشم، چشم مادر...   –

نگاه کرد و آهسته لب   هیطرب بق به نگاه منتظر و مض یشانیرا قطع کرد و با پر یگوش
 گشود:

 و آرتان...   ای، پو  ای پو –

 : دیفرشته را محکم تر در آغوش گرفت و بند دلش پاره شد. پرس نازگل

 بابا؟  یو آرتان چ ای پو –

 پاک کرد و ادامه داد: یشان یعرق از پ عارف

 خوردن... ریشدن، ت ر یدرگ تی تو مأمور –

 به صورتش چنگ زد. نایم

 حوائج.باب ال ای –

از جا بلند شد و سمتش رفت،  دیسرخ نازگل را د   یو چشم ها  دهیکه رنگ پر مهرسا
 شد:  ریفرشته را از آغوشش جدا کرد. نازگل پلک زد و اشکش سراز 

 مارستانن؟ ی حالشون چطوره؟ کدوم ب –

 سر تکان داد و گفت:  عارف

فقط عفت به خانوم جون   م،یدون  ینم قیشدن. هنوز دق ری تو شمال درگ ستن،یتهران ن –
 زنگ زده گفته. 
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 گفت:   مهیسراس  نایم

 شده؟  ی چ مینیبب میخونه خانوم جون. بر  میعارف پاشو، پاشو بر –

عفت و احمد همه با  نا،یپر شد،عارف و م  تیآقابزرگ از جمع  یبعد خانه  یساعت
  یم  اتیکرد و از جزئ  یصحبت م  ری با ام یفرزندانشان دور هم جمع بودند. آقا بزرگ تلفن

فضا را گرفته بود. آقابزرگ    نیسهمگ یکه حاضر بودند سکوت یتی. بر خالف جمعدیپرس
 تماس را که قطع کرد گفت: 

از کنار بازوش رد شده و فقط زخم برداشته. اما آرتان تو اتاق   ریظاهرأ خوبه، ت ای پو –
 گذره. یم ریبه پاش خورده؛ انشاهلل که به خ ریعمله، ت

گفت.    یشاه مقصود زدر رنگش ذکر م حیو با تسب خت یر  یجان آهسته اشک م خانوم
 گفت:  ظیرا با سر انگشتان پاک کرد و با غ  شینازگل اشک ها 

جمع دور هم بوده مجلس   نی هروقت ا  م،یدور هم جمع بش بتیتو مص میعادت کرد  –
بهم خورد و سالها من و خواهر برادرم   ینامزد  هی  شیو چند سال پ ستیعزا بوده. ب
 .  میتاوان داد

 زد: بیبا اخم نه عارف

 . ستیحرفا ن نی نازگل االن وقت ا –

 شال برد، جواب داد:   ریو لختش را ز  یمشک  یاز جا برخاست و موها  معترضانه

چپ افتاد بعد   نایبهم خورد، عفت با م ر یعمه عفت و آقا ام  یوقتشه؟ نامزد یپس ک –
و   نی کرد  میهم تقس نی ب یگوشت قربون نی خوردن. ما رو ع یعل  یچوبشو بچه ها 

.  دیبا هم رفت و آمد کن نیکه مبادا به خاطر ما مجبور بش نیرو ازمون پنهون کرد  قتی حق
 .  میواقع یدم. تنها عضو خانواده  یفرگل که مرد آرتانم دارم از دست م
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صورتش را    شی زانو نشست و با دستها یتوان نگه داشتن وزنش را نداشت، رو  شیپاها 
او را در آغوش گرفت و نوازش    انهی. مهرسا کنارش آمد و دلجو ختیر  یپوشاند و اشک م

 د و با حرص گفت:مبل را در دستش فشر یکرد. آقا بزرگ دسته  

نکردم و گذاشتم شماها هر کار   یمنم هست که بزرگتر  ریتقص گه،ینازگل درست م –
 .دی دلتون خواست بکن

 انداخت و طعنه زد:  ی که کنار آقابزرگ نشسته بود، با اخم به عفت نگاه احمد 

و خانوادش رو به دل   ریام ی  نهینبوده که هنوز ک یبا من راض یعفت از زندگ د یشا –
 ... وی کرد همه چ  یداشت فراموش م یه. اگه حس خوشبختدار

 گفت: یکه تا آن لحظه اخم به چهره داشت، گره از ابرو برداشت و با نگران عفت

 داشتم.  تیرضا  میاز تو و زندگ شه یمن هم ه؟یچه حرف نی نه احمد، ا –

 مند جواب داد: هیگال  احمد 

خودم رو سرزنش کردم که نتونستم اون قدر خوشبختت کنم که درد   شهیمن هم یول –
 .    یگذشته رو فراموش کن

 با تحسر لب زد: عفت

بودم و   یباهات راض یاز زندگ  گمیچشم همه دارم م یاحمد... جلو  یکن یاشتباه م –
  از همه نهیمن ک رون،یب ادیهستم. االنم آرتان خوب بشه، آرتان از اتاق عمل به سالمت ب

 دارم.  یعالم برم

به   یدلدار یبرا ونی رفت. عروسش کتا اطی جا بلند شد و هق هق کنان سمت ح از 
 دنبالش قدم برداشت. نازگل با بغض رو به آقابزرگ خطاب کرد: 

 نگفت بهار کجاست؟!  ریام یی بوده. دا ایبهار هم همراه پو  –
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  رهیمضطرب همه خ  یا انداخت. نگاه ه ن ی با تأسف پلک بر هم زد و سرش را پا آقابزرگ
 :دی پرس یبهار شده با نگران ی دانست آرتان دلبسته  یبه آقابزرگ بود و نازگل که م

 افتاده آقابزرگ؟   یبهار اتفاق یبرا  –

 جنباند و گفت:  سر

 رحم کنه. شینداره. خدا به جوون یچاقو خورده تو پهلوش، حال چندان مساعد  –

 را برداشت و رو به شهنام گفت:  فشیطاقت شد و از جا برخاست، ک  یب نازگل

 طاقت ندارم. نجایمن ا   میشمال... بر میپاشو، پاشو شهنام بر –

که در بغل   یخانوم خواستند مانع شوند اما نازگل کنارشان زد و با بچه ا  نایو م  مهرسا
  شی که بازو و چند قدم برنداشته بود  دیرا پوش ش ی رفت. کفش ها اط ی داشت سمت ح

 سیخ  یبه چشم ها  رهیو سمتش برگشت. شهنام خ  ستادیدست شهنام شد. ا ری اس
 گفت:  متینازگل با مال 

کجا   کی کوچ یبچه   نیدست شکسته و ا  نیمن با ا  ؟ی بر یخوا  ینازگل جان کجا م  –
 .   زمی صبور باش عز م؟یوفتیراه ب

 شه؟ یم یآرتان چ وفتهیواسه بهار ب ی آرتان بهار رو دوس داره، اگه اتفاق –

  یسرش را رو د،یدستش رو پشت سر نازگل گذاشت و او را سمت خودش کش شهنام
 قلبش گذاشت و گفت: 

 آرتان نه بهار. آروم باش گلم.   ینه برا  وفته،ینم یاتفاق –

 احمد بلند شد و هر دو به عقب برگشتند:  یصدا 

 .نی ا یشما هم همراهمون ب م یوفتی من و عفت راه م گهی ساعت د هی  دیده بشآما –

 *** 
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  یو از پنجره   دهیدلخور و زمخت رو از پدر و مادرش گردان دهیدر هم تن یبا ابروها  ایپو
بود.   ختهیبانداژ شده و از گردنش آو   شیشده بود. دست زخم رهیخ  رونیکنار تخت به ب

 با مالمت گفت: 

  نینبود همراهم بشه و ا  یاز ین ن،یکرد  یو قبولش م نی ذاشت یاگر شما بهار رو تنها نم –
 جونشو به خاطر من داد.  چارهی. دختر بادیبالسرش ب

 با ندامت گفت:  نی نسر

 کنه؟   یخودشو قبول م یهوو   یبچه   یبهم حق بده مادر، کدوم زن –

 به مادرش انداخت و گفت: ینگاه

کار   یچیبوده؟! به ه  یرا زن گرفته، چرا طالق داده! اختالف سر چندارم بابا چ یمن کار –
 شد.  یآواره م د یداد. نبا  یتاوان م  دی گناهه، نبا یبهار ب نهیندارم... حرفم ا

 پدرش نگاه کرد و گفت:  به

به  دی. دعا کنمیقبرستون بود  ی نهیاگه بهار سر و صدا نکرده بود، االن من و آرتان س –
 بخشمتون!  یخدا نموگرنه به  ادیهوش ب

 

و    دیکش ری ت شیکه خورد پا  یتکان  نیو آهسته چشم باز کرد، با اول دی آرتان لرز  یها  پلک
نگران و مشوش   ی رفته رفته کمتر شد و چهره   دشید  یصورتش از درد جمع شد. تار

 و گفت:  دیلب کش  ی. با زبانش آهسته رو دیسر د یاحمد و عفت را باال 

 بهار... بهار کجاست؟ حالش چطوره؟  –

 اشک از گونه زدود و با شفقت گفت:  عفت

 .میکن یرو بررس تشی تا وضع اد یبه هوش ب میمنتظر بش دی مادر... دکتر گفته با هوشهیب –

 نامش را برد:  هی با گر ییآشنا  یصدا 
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 .یآرتان... داداش –

 یجان یاش لبخند ب دهیو خشکرنگ   یب یبا لبها   د،یبرگرداند و نازگل را کنار تختش د سر
 و لب زد:  دیآرتان کش ی گونه  یزد، نازگل دستش را رو

 داداش؟  یخوب –

 بر هم زد و آهسته گفت:  پلک

 کنه.  یم  تمیتو اذ  ی ها  هیخوبم، فقط گر  –

 گفت:  یتصنع  یرا پاک کرد و با لبخند شیتند تند اشکها  نازگل

 ! یکنم، خوشحالم که خوب ینم هیگر  –

 وارد اتاق شد و گفت:  یپرستار

 . دیکن یاتاق را خال  دیوقت مالقات تموم شده، لطف کن –

 را در دست چرخاند: حش یانداخت و تسب ای به پو ینگاه ری ام

 کنم. یواسش جبران م  ادیبه هوش ب شه،ی انشاهلل حال بهار خوب م –

 طعنه زد:  ایپو

 با پول؟  ؟ی چه جور –

 مداخله کرد:  نی نسر

 شه دخترم... رو چشام مراقبشم.  یبرمش خونه. م ینه مادر، جون تو رو نجات داده. م –

 دوباره تذکر داد: پرستار

 . دیاتاق رو ترک کن عتریلطفا سر  –
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رفتند. شهنام دخترش را   رونیاز اتاق ب  یهمگ د،یبرادرش را بوس یشانیخم شد و پ نازگل
 از جا برخاست و با لبخند گفت: دنشیدر آغوش گرفته و منتظر آمدن نازگل بود، با د

 حالشون خوب بود؟   ؟یخوب –

 جنباند و جواب داد: سر

 .  ومدهیو آرتان خوب بودن، بهار فقط به هوش ن ای پو –

را از داخل   یشبلند شد، گو لش یموبا   یکرد صدا  یکه فرشته را از شهنام جدا م ینیح
 بود.  ما یش یبرداشت؛ شماره   فشیک

 ما؟ یجانم ش –

 :دی نگران و مضطربش به گوش رس یصدا 

 خوبه؟  ا یپو ؟ یی الو نازگل، کجا –

  ینگران یفردا مرخص بشه. جا  نیهم  دیحالش خوبهـ شا  ایجون، پو  ما ی نگران نباش ش –
 . ستین

 لب خدا را شکر گفت.  ریو ز   دیکش یاز سر آسودگ ینفس مایش

و اضطراب به سر بردند، و حاال با به هوش   یرا همه در نگران دیساعات سال جد  نیاول
 بهار بودند.  ی همه منتظر باز شدن پلک ها ای حال پو یآمدن آرتان و بهبود

  یو پلک ها  دیکش  یاتاق سرک م  ریحر   یپرده   یاز ال یروز بهار ن یصبح سوم  آفتاب
  شیآهسته چشم باز کرد و دوباره پلکها فیخف یداد. با لرزش  یزش مآرتان را نوا  یبسته  

افتاد   ای را به خاطر تابش نور بر هم فشرد. رو گرداند و صورتش مچاله شد، نگاهش به پو
 لب گشود:  دنشیبا د وکرد   یکه با لبخند نگاهش م

  داریکنه. چند بار صدات زدم اما ب  یم  جتیگ یلیمسکن خ  قیانگار تزر  ؟یشد  داریب –
 .ینشد
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 جواب داد: ی خش دار یصدا با

 فهمم. ینم  یچیشم. ه یم  هوشیآره، انگار ب –

 با شوق گفت:  ایپو

 کنم؟   دارت یخواستم ب یچرا م   یپرس ینم –

 کرد و سر تکان داد:   یفیظر اخم

 !  یواسه چ –

 بده... بهار هم به هوش اومد. یخوش خبر –

 گفت:   یکه با ذوق م ین یشد و ح خوشحال

 ؟ ی گیم  ی_ جد

و دوباره دراز  دیکش ریشد و خواست از جا بلند شود که زخمش ت  زیخ میبا شتاب ن 
 گفت:  ای. پودیکش

 .ششیپ م یر یمواظب باش پسر! االن با هم م –

 : دیپرس یآمد. با نگران  نی از تخت پا  ایاز جا بلند شد و با کمک پو  شتریبار با دقت ب نیا

 نداره؟  یکرده؟ مشکل نهی_ حالش چطوره؟ دکتر معا 

 نداره، حالش خوبه.  یمشکل  چی_ آره ه

 را رها کرد.  شی را تا پشت در اتاق بهار رساند و بازو آرتان

 گردم االن.  یدارم، برم یکار هیمن   –

و عرق بر   دیکوب یم نهیخودش را به س جانیدر زد. قلبش با هبه  ی و آرتان تقه ا رفت
  یصورت ی اش نشسته بود. در را آهسته باز کرد و وارد اتاق شد. بهار با لباس ها  یشانیپ
لخت    یها  یوصل بود. چتر فش یو سرم به دست ظر  دهیتخت دراز کش یرو  مارستانیب
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دخترک    یکرد. شبنم اشک در چشم ها یم یلبرد یشانیپ یرو شهی مثل هم یو مشک
توان حرف    نهیحبس شده در س  یکرد. نفس ها ینشست و آرتان با تعشق نگاهش م

 را گرفته بود. آرتان به زحمت لب باز کرد:  شانیزدن از هردو 

 خدا رو شکر.   –

  هیگر انیبود. دخترک م ستادهیشد. آرتان حاال کنار تختش ا  ری پلک زد و اشکش سراز  بهار
 گفت:

 حالتون خوبه.  ایخوشحالم آرتان، خوشحالم تو و پو  –

 نگاهش کرد:  قدرشناسانه

 .  میتو هست ونیما جونمون رو مد  –

 زد و گفت:  یپر محبتش را به آرتان دوخت. آرتان تلخند  نگاه

 یخواستم باهات حرف بزنم. م یصحبت کرده بودم. م  ای اون شب... اون شب با پو –
  تی هو هی با  ،یجعل ی خانواده  هیاسم مستعار، با   هیم با روز مجبور بود هیخواستم بگم  

 سراغت. امیب یجعل

 لرزان ادامه داد:   یرا قورت داد و با صدا  بغضش

با   م،یخوام بگم من با اسم واقع یخوام، م یمجبور بودم دلتو بشکنم. اما... اما امروز م –
  یو بزرگ شده تو خانواده  یم ینع ی... من، آرتان، متولد شده تو خانواده  میواقع  تی هو

 ؟ یو دوباره بهم بله بگ   یگذشته رو فراموش کن ی مشکات. بهت عالقه مندم. حاضر

 گفت:  هیگر انیدلبرانه م یبهار رنگ گرفت و با ناز  یها  گونه

 ؟ ی دوباره تنهام نذار یدی قول م –

داد  یم   رونیکه ب ینیآزاد کرد، همراه با نفس سنگ را به داخل فشرد و شیلبها   آرتان
 گفت:
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 دم.  ی قول م –

 *** 

کرد. پنجره   دنی شروع به بار  یو باران بهار دندیغر  یماه م  نیو پربار فرورد  اهیس  یابرها
رو   دیروز از سال جد نیاتاق را پر کرده بود. پنجم ی نم و باران فضا  یاتاق باز بود و بو  ی

برد. گچ   یبارش باران لذت م دنیو از د ستادهی رفت. شهنام کنار پنجره ا  ی به اتمام م
 داشت.  یبودند و احساس سبک کرده دستش را باز 

قرمز رنگ را هم   یقرمز بر تن داشت و گلسر زیر ی و بلند با گل ها د یسف یراهنیپ نازگل
  زیم  یق شد و فنجان را روقهوه وارد اتا یاش نشانده بود. با فنجان ی مشک  یموها   یرو

 به محبت گفت:   ختهیآم یمطالعه گذاشت. شهنام با لحن

 . یدیممنون، زحمت کش –

 نوش جون. –

 .  ستادیدست شهنام شد و ا  ریگرد کرد تا برود که مچ دستش اس  عقب

 بمون، باهات حرف دارم.  –

گفتن حرفش نفس کم آورده بود.  یمنتظر و کنجکاوش را به شهنام دوخت و او برا   نگاه
 آب دهانش را قورت داد و لب باز کرد: 

مادرش  ،یفقط پرستار دخترم نباش گهیخوام که د یخوام... م ینازگل من... من م  –
 .ی... همسرم بش یباش

  یتند و کوبنده م جانیکرد، شهنام که قلبش از ه یمات و مبهوت فقط نگاهش م  نازگل
 ادامه داد:  دیتپ

 من، من دوستت دارم نازگل. –
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شوکه شده بود و توان پاسخ دادن نداشت. خودش را از  د،یلب گز  نیشرمگ دخترک
 رفت.  رونیشهنام آزاد کرد و از اتاق ب یحصار دستها 

 کرد و با خود گفت:  یم ینیدل شهنام سنگ یرو غم

 اون بال رو سرش آوردم! چطور قبول کنه و همسرم بشه!   یاره منو پس بزنه وقتحق د –

بود.  زیو غم انگ ری نداشت، بلکه دلگ ییبایز  شیبرا  گری افتاد که د یبه آسمان ابر نگاهش
لبش   یرو  ینازگل لبخند محو یها  طنتیش ادی تلخ و سرد را مزمزه کرد و به  یقهوه  

که افتاد. از اتاق   یجزوه به خانه شان رفت و اتفاقاتگرفتن   لیتحو  یکه برا ینشست. روز 
 یزنگ تلفن بلند شد، نازگل گوش ی شده را عوض کند که صدا سرد یرفت تا قهوه   رونیب

 را برداشت. 

 چه خبر؟   ؟یخوب سالم مامان جون  –

 سفر.   م یر یم  میزنگ زدم بگم ما دار ت،یسالم دخترم، به خوب –

 . کجا انشاهلل؟ یبه سالمت –

 خانوم با شور و شوق گفت:  نایم

. دختر عموش عسل رو واسه  اریسام یعمو  ی خونه   میر یمشهد مادر، م میر  یم –
 .میکن  یمهرداد خواستگار

 گفت: یبا خوشحال نازگل

 هان؟   گهی مراسم تهرانه د  دیر یمامان؟ چقدر خوب... انشاهلل بله که بگ  یگیم  یجد –

. فقط  م یشه مراسم گرفت، عزادار  یکه نم گهیسال د هیخب تا   یاون که آره مادر، ول –
 راحت بشه.  الشمیدرآد و خ ییپسر از تنها نیکنن ا   ینامزد م

 رو.  میخاله مر  امرزهی. خدا بنی برگرد یو خوش ی به خوب دوارمیام –
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کرد. نازگل تماس را که قطع کرد   یو خداحافظ دی کش یغم خواهرش آه یادآوریبا   نایم
 کند. لبخند زد و گفت: یکاناپه نشسته و نگاهش م یمتوجه شهنام شد؛ رو

 .یمشهد واسه مهرداد خواستگار  رنیمامان سالم رسوند، دارن م –

 جواب داد: رلب یآهسته ز  شهنام

 . یو خوش ریسالمت باشن... به خ –

  یگل ابراز عالقه کرده بود و دخترک ببه ناز  ن؛یو کالمش دلخور بود و نگاهش سنگ  لحن
. نازگل که متوجه وفتادهی ن یاتفاق چیاتاق را ترک کرده و حاال انگار که ه  یجواب چیه

  ییو با گونه ها  چاندیپ یانگشتانش را به هم م  ستاد،ی شده بود مقابلش ا  شی دلخور
 سرخ به زحمت گفت: 

اون حرفا رو نداشتم شوکه   دنیانتظار شن یعنیبود نتوستم.  نینزدم، واسه ا  یاگه حرف –
 بودم...

 حرفش را قطع کرد:  شهنام

منو به عنوان همسرت قبول   ینتون یکه من باهات کردم، حق دار  یدونم با کار یم –
 بوده. ادی من انتظارم ز  ،یکن

 دستپاچه گفت:  نازگل

 ! من...ستین  یجور نینه، نه ا –

 دوخت و ادامه داد:  نیمکث کرد و نفس گرفت، نگاهش را به زم  یا  لحظه

 من دوستت دارم.  –

کرد   یجمله اش دل شهنام را لرزاند و صورتش را غرق شاد نیکه چطور با ا  دیو ند  نماند
نازگل با  یو از مقابلش رفت. تمام لحظات تا آخر شب برا  دیرا ند قشی. لبخند عم

رفت،  رون یتختش خواباند،  از اتاق که ب  یرا روگذشت. فرشته  یم   یو به کند  یسخت
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در دل  د؟ یخواب یم دی. امشب را کجا با دیچرخ  یاتاق خودش و شهنام م نی نگاهش ب
 گفت:

تونه منو   یهنوزم نم  د یگفت، شا یخواست کنارش بخوابم حتما خودش بهم م یاگه م –
 اون اتاق قبول کنه!  ی تو

  یرا باز کرد و دستش را ال به ال شیموها   ی  رهیباال انداخت و سمت اتاقش رفت. گ شانه
کرد؛   ی. دلش گرفته بود و خودش را به خاطر ابراز عالقه اش سرزنش مدیکش شی موها

صبرانه منتظرش هست و شرم دارد خودش   یشهنام هم در اتاق مقابل ب نکهیغافل از ا
 سراغ نازگل برود.  

تخت   یرو د،ی باالتر از زانو بود پوش یآن تا کم یاب قرمزش را که بلندخو  راهنی پ دخترک
 فشرد.   یرا م  شیو بغض گلو  دیبه پهلو دراز کش

نگفت کجا بخوابم؟   یچیخواد کنارش باشم! پس چرا ه یمگه نگفت دوسم داره، م –
گفتم دوسش دارم. اه لعنت به  یشده! کاش بهش نم مونیپش دیسراغم؟ شا  ومدی چرا ن
 من. 

را بست. وانمود   شی افکارش پاره شد و فورأ چشم ها یبه در رشته  یتقه ا   یصدا با
شدنش به تخت را   کی کرد خوابش برده. شهنام آهسته در را باز کرد و وارد اتاق شد. نزد

 حس کرد، آهسته گفت: 

 ؟ ی دینازگلم خواب –

 نکهیو بدون ا  د یلرز   شیکه در اسمش برد، پلک ها  یتیمالک میقنج رفت از م  دلش
 نگاهش کند جواب داد:

 .دمیخواب یداشتم م –

 گفت:  دیترد با

 .یخوام کنارم باش ی باهات ندارم فقط م یکار ؟یاتاقم بخواب  یا ینم –
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لبش   یمهربان و خندان شهنام نگاه کرد. لبخند رو   یچشم باز کرد و به چشم ها نازگل
  یدانست و در کثر تیرضا  یلبخند و سکوت را نشانه   نی هنام انزد. ش ینشست و حرف

نازگل دور گردنش   یتخت برداشت و در آغوش گرفت. دستها   یدخترک را از رو هیاز ثان
پا در را باز  یآهسته   یرفت و با ضربه  تاقش. سمت ا دی کش یخفه ا غیحلقه شد و ج

  یرو ی. بوسه ادینور کمرنگ آباژور کنارش دراز کش ریتخت خواباند و ز  یکرد. نازگل را رو 
 را بست.  شی گونه اش نشاند و پلک ها

 لغزاند و گفت:   شیموها  ن یدستش را ب نازگل

 ؟ یبخواب یخوا  یم –

 بسته جواب داد: ی پلک ها با

 آره   –

لب    یشد و شستش را رو دهیصورتش کش  یشهنام تا رو یموها  نی آهسته از ب دستش
 کرد و تشر زد:  یفیر. اخم ظ دیشهنام کش

 بخواب دختر.  –

 گفت:  طنتی را باال انداخت و با ش شیابرو  یتا   کی

 آد.  یخوابم نم –

 که!   یدی خواب یم یداشت یاالن که اومدم گفت  –

 را جمع کرد و با ناز جواب داد: شی لبها

 جا بدخواب شدم. نی ا  میآره، اما آورد  –

 : دیپرس یچشم باز کرد و با لبخند کمرنگ شهنام

 چه کار کنم خوابت ببره؟!   –
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 از کفش برد.  اریدخترک بند دلش را پاره کرد و اخت زی آم طنتیو ش  زیر  ی خنده

 *** 

  یسوخار  یشده بود و از مرغ شکم پر و ماه دهی دوازده نفره سر تا سر چ یغذاخور زیم
در   نیخورد. نسر  یبه چشم م ز یم  یتا ساالد سزار و کاهو؛ ژله و پاناکوتا همه و همه رو

پاشنه   یکرد، تق تق کنان با کفش ها  یرنگش را مرتب م یکت قهوه ا  ی  قهی که  یحال
 را صدا زد:  فتششد و کل یی را ی بلندش وارد پذ

 آماده اس؟   ی... همه چوریز  –

 راحت.   التونیبله خانوم جان. خ  –

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم لدای

دختره بهار   نیا   د؟یش ینم  مونیپش ؟ی دیانجام م یکار درست یمطمئن  نیمامان نسر  –
 خونه آ گفته باشم. نی هم ارهیم  رهیگ یدست مامانشم م گهی دو روز د نجایا ادیب

 و جواب داد: دیاش کش یشراب یبه موها  یداد و دست رونی نفسش را ب نی نسر

رو نجات داد. در ضمن مادرش پونزده سال   ا یدختر جون پو نیشم؛ ا  ینم مونینه پش –
  یرو م شیعروس میهست بعد از سالگرد مر  نجا یسال ا   کی  تشی حبس داره! بهار نها 

 .شی زندگ یپ رهیم  رمیگ

 را جمع کرد و با حسد گفت:  ش یها لب

عفت   دنیجاست آره؟ شما که چشم د نیهم هم شیو نامزد  یالبد مراسم خواستگار –
خونه   نیتو ا ادیعفت واسه آرتان ب نی اجازه بد نی خوا یچطور م  نی رو نداشت
 بهار؟  یخواستگار

 کالفه رو به عروسش خطاب کرد: نی نسر
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  ی رو گرفتم. توام به جا ممی! من تصمیکن مونینکن منو از کارم پش یقدر سع نی ا لدا،ی –
و بهار   ا یپخش شده. االن پو شتیآرا  یتت بکش عرق کرد به صور  یدست هیحرفا برو    نیا
 رسن.  یم

که با  یدر حال ریمبل بلند شد و از پله باال رفت. ام  یاز رو  ظیلب فشرد و با غ  لدای
آورد و   یرا از پا در م شی که کفش ها ینیو ح  دیکرد از راه رس یصحبت م  لشیموبا

 گفت:  یم   دیپوش یصندل م

 . باشه... خداحافظ. شهینگران نباش، درست م –

 رفت گفت:  ی همان طور که به استقبالش م نی را قطع کرد و نسر تماس

 بود؟  یشده؟ ک  یسالم چ –

 :دیکش یسر تکان داد و آه ری ام

 .میزن یحرف م ام یبه دست و صورتم بزنم م یآب هیحاال   نیسالم. شهاب بود، بش –

  یرا رو  ی چا ینیپه منتظرش نشست. خدمتکار سکانا یرو  نیاتاقش رفت و نسر  سمت 
 نشست و گفت:  نی کنار نسر ریبعد ام  ی گذاشت و رفت. لحظه ا یعسل

 ومدن؟ یهنوز ن ایچه خبر؟ چرا بهار و پو  –

 را برداشت:  یپا انداخت و فنجان چا  یپا رو  نی نسر

رسن   یموندن. م  کی االن هم که تو تراف ده،یگفت کارش اداره طول کش ا یزنگ زدم پو  –
 نگران نباش!   یگفت که گفت  یم یهرجا باشن. تو بگو شهاب چ

 .دی داغ نوش یاز چا یگرفت و جرعه ا  نیفنجان را از نسر  ری ام

که واسش مونده رفته تو کار تجارت، داشته   یا   هیبعد از فوت محسن با ارث نی میس –
رو برده و   نیمیس  ییاز آب دراومده. تمام دارا کاله بردار کشیبرده که شر یخوب سود م

 ! یبده یمونده با کل   نیمیس
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 اش را از مبل گرفت و متعجب گفت:  هیتک نی نسر

 کنه حاال؟  یکجاست؟ چکار م  نیمیاالن س  ؟ یگی م یدار یچ –

 و جواب داد:  دی کش شیبه محاسن جو گندم یدست ری ام

 کنه موقت آزاد بشه.   یذاره کاراشو م ی االن تو بازداشت! شهاب فردا سند م –

 با تأسف سر تکان داد و لب زد:  نی نسر

منو زهر کرد و رفت زن محسن شد. فقط   یبه خاطرش زندگ نیمی که س یثروت  نمیا –
 رو هم سوزوند!   میمن نبود، طلعت و مر  یزندگ

 گفت:  مت ی را گرفت، با مال نی گذاشت و دست نسر زیم  یفنجان را رو  ری ام

بهت زخم زبون   هیدونم بهت سخت گذشته. چه اون موقع که بق یخانوم، م  نینسر  –
زدن و سرزنش کردن به خاطر خواهرت. چه االن که به خاطر اختالفمون تو اون دوران  

 ! یخونه راه بد ن یا  یدخترم رو تو  یخوا یکردم و حاال هم م یمن چه خبط  یدیفهم

  یشد، خوب شوهرش را م رهیهمسرش خ   یشد و به چشمها لی متما  ری سمت ام نی نسر
  یشود خواسته ا  یم یو قدردان  دیو تمج فی حرف از تعر  یدانست وقت یشناخت و م
 کرد و گفت:  زی دارد. چشم ر

 برو سر اصل مطلب. ؟یچکار کن یخوا  یم  ه؟یچ گهید –

 لبش نشست:  یلبخند رو   نینسر  یزبر و زرنگ نیاز ا  ری ام

که از کارخونه داره.   یپول نداره. شهاب مونده و سهم لایر هی  نیمیاالن س  نینسر نیبب –
 آواره ان.   مایو دخترش ش  نیمیس

 را فشرد و گفت: شی دندان ها  نی نسر

 خونه!  ن یتو ا یاریرو هم ب مای و ش نی نسر  یخوا  ینگو که م –
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 را آهسته فشرد:  نیدست نسر ری ام

کار ها که با   یگرده اما همه    یخونه واسه اجاره م هیچند روز! شهاب دنبال  یفقط برا –
 . میبر دیبا نی میس یشه. فعال دنبال کارا  یهم نم

 بغض گفت:  انینشست و م نینسر  یاشک در چشم ها   ریحر 

  یازدواجت کنار اومدم. بهار رو تو  ی  هی! با قضیذار یتحت فشار م یل یمنو خ  یدار ریام –
ازم   نو یا  گهی بهار. د یخونه واسه خواستگار نیتو ا  ادیخونم راه دادم. اجازه دادم عفت ب

 نخواه. 

 دست همسرش را نوازش کرد و با عطوفت لب گشود: ری ام

از حصار گذشته، فراموش   رون ی ب ایخانوم. ب نینسر  ییحرفا  نی خانوم تر از ا یلیتو خ –
  یاطرافت بنداز. هر کس اندازه    ینگاه به حال و روز االن آدما ه یبوده.  یکن هر چ

 شد از اون ثروت؟   بشینص یچ نیمیگناهش تاوان داده. س

 فرو برد و ادامه داد:   شیموها   انیزد و پنجه م هیمبل تک به

نداشتن   یکه اصال تو گذشته سهم  ییگرفت. اونا  یها فقط قربان  ییها و انتقام جو نهیک –
نگاه به جگر گوشه   هی  یول یباش  ریاز خواهرت دلگ دمیگناه تقاص دادن. بهت حق م یب

 نیم ی و به انتظار نشسته تو و س شهیم دیبنداز! موهاش داره سف ا یخودت به پو  ی
 کنه.  جازدوا  مایکه با ش دیموافقت کن

 بعد خدمتکار گفت:   یبلند شد و لحظه ا  فونیزنگ آ یصدا 

 و بهار خانوم اومدن. ای آقا پو –

 انداخت:   نیبه نسر  یاز جا برخاست و نگاه ری ام

  یما ازدواج کنه، اما صبر هم اندازه ا  تی معرفت داره که صبر کرده با رضا یلیخ ای پو –
آدم هفت   هیمهرداد، خونه   قیخواد مادر و خواهرش رو ببره خونه رف یداره... شهاب م
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هزار   ی و خونه    بهیداداشم برن خونه غر یه بر خورد زن و بچ  رتمی! به غبهی پشت غر
 . ارمینه، نم یتو بگ ازمباشه. اما ب  یمن خال یمتر

گونه   ی رو یدست نیبه استقبالشان رفت. نسر  ریو بهار وارد شدند و ام  ایباز شد، پو در
 باز به استقبال برود.  یکرد لبخند بزند و با رو یو از جا برخاست. سع دیاش کش 

 *** 

و   ستادهی حرم باز شده بود. مهرسا کنار پنجره ا ییرو به گنبد طال  ریاتاق مهمانپذ ی  پنجره
که همچون   یگنبد ،یصاف و آب  یکرد. آسمان ی را تماشا م شی روبه رو یبا یز  یمنظره  

  ینور و درخشندگ یبا همه  دیخورش شی بایو در مقابل ز  دیدرخش یجواهر م ی تکه ا
 بود.  چیخود ه

 اتاق.   کی اتاق بودند و مردها هم در   کیدر  نایو خاله م  مهرسا

 خانوم در را باز کرد. مهرداد وارد شد: نایبه در اتاق خورد و م یا  تقه

 .  شهیم ر ید  ن؟ی آماده شد –

 با لبخند گفت:  د،یسف راهنی و پ ی به برادرش انداخت، کت و شلوار مشک ینگاه مهرسا

 . مبارکت باشه. یا  افهیو ق پیخوشت  نقدریدورت بگردم داداش ا یاله –

 . دیلبخند زد و خواهرش را در آغوش کش مهرداد

بعد بگو   میریبذار بله بگ ،یخواستگار  میری م میدونه خواهرم؛ فعال که تازه دار هی یفدا  –
 مبارکه. 

 ت: برادرش نشاند و گف یگونه   یرو  یپا بلند شد و بوسه ا ی پنجه   یرو  مهرسا

 ... یعنیمشهد   میا یدادن و گفتن ب یخواستگار ی که اجازه   نیهم –

 را کش آورد و ادامه داد: شیصدا 
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 ب....له –

منزل   ی راه ینیر یگل و ش دن یرفتند و با خر رونی ب ریاز مهمانپذ  یبعد همگ  یا  لحظه
  نا،یکرد و آقا عارف کنارش نشسته بود. خاله م یم   یشدند. مهرداد رانندگ ییشمسا یآقا

 با خنده گفت:  مایعقب نشسته بودند. ن یهم صندل  مایمهرسا و ن

 . دیجد یتو مسافرت! تجربه  ی جالبه، خواستگار –

 لبخند زد:   مهرسا

 جا. اون جالب تره!   نیهم  میریگ یعقد کنون هم م –

 : دیباال انداخت و کنجکاوانه پرس ییخانوم ابرو نایم

 . میگفته ما خبر ندار یزیمهرسا، نکنه عسل بهت چ ی مطمئن  یلیتو خ –

خواد. از نگاهش و رفتارش مشخص   یمن مطمئنم خاطر مهرداد رو م ینه نگفته؛ ول –
 بود.

 دندیکه رس  ییشمسا ی آقا یخانه  یمهرداد نشست. جلو  یبر لب ها  یمحو  لبخند
نشسته بود.   نایهم در دستان خاله م ینیر یش یمهرداد سبد گل را در دست گرفت. جعبه 

  نیو شلوار ج  یآسمان یآب یراهنیبه استقبال آمد. پ اری با فشردن زنگ،  در باز شد و سام
 به تن داشت ، با لبخند گفت:  یمشک

 . دی بفرما نیسالم. خوش اومد  –

  اریکرد. سام یتوجه م شی نظر داشت و به رفتارها ری از قبل ز   شتریرا ب  اریمهرسا حاال سام 
به فرزام   یبود و شباهت یمی مثل مهرداد ساده و صم  شتریکرد... ب یم  سهی را با فرزام مقا

  کی از   شتریبرادر و ب کی را مثل  اری نداشت. و چه بسا که مهرداد هم سام یمغرور و جد 
 دوست داشت.  قیرف

داشت وارد خانه   یکوچک یکه باغچه  ی هفتاد هشتاد متر اطیح  ریکردن مس یاز ط بعد
هم جوان تر بود.   یبه او داشت و چند سال یشباهت اندک ییشمسا  یشدند. برادر آقا 
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رنگ   یچرم کرم یمبل ها  یرو  ییرایگفتند و همه در پذ ییو خوش آمدگو  یاحوالپرس
 نشستند.  

سر داشت محجوب و سر به   که بر  ییبایز  یتونیرنگ و شال ز  یریبا کت و دامن ش عسل 
 کنار مادرش نشسته بود.  ریز 

  ی و اشاره ها مایاز آب و هوا ، کار و اقتصاد که گذشت آقا عارف با ا  ان ی آقا یها   صحبت
 کرد و گفت:  یتک سرفه ا نایم

خانوما   ی سر اصل مطلب که حوصله   میبهتره بر نیاگه اجازه بد  ،ییشمسا  یخب آقا  –
 سر رفته.   یحساب

 پدر عسل با لبخند جواب داد: ،ییشمسا ی آقا 

 . دی بفرما د، یصاحب اجازه ا –

 به مهرداد انداخت و بعد رو به پدر عسل گفت: ینگاه عارف

و   ط یاز شرا   یسر ه یو پدر محترمشون لطف کردن و  اری خدا رو شکر آقا سام –
رتون گفتن و ما  حضو یشغل  تی و موقع یآقا مهرداد رو مثل ازدواج قبل اتیخصوص

دو تا جوون برن حرفاشونو بزنن، اگر به تفاهم   نی ا  نی. حاال اگر اجازه بد میدیخدمت رس
 مسائل. ی  هیسر وقت بق  میما بر  دنیرس

 جواب داد: ییشمسا یآقا

 بله حتمأ. –

 رو به عسل گفت:  و

 کن.   ییدخترم، آقا مهرداد رو راهنما –

کوتاه و آهسته سمت اتاق رفت و مهرداد هم با   ییاز جا برخاست و با قدم ها عسل 
 پشت سرش وارد اتاق شد.  یکم یفاصله  
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از   یکوچک با ظرف زی. مدیو سف یاسیاز   یبیبود و دکور ترک یاسی اتاق به رنگ  یوارها ید
از اتاق گذاشته بودند. نشستند و   یصحبت کردن گوشه ا   یرا آماده برا  یو دو صندل وهیم

 گفت:  د،یعسل را که د یریمهرداد سکوت و سر به ز 

 ؟ ی گیشما م ایاول من از خودم بگم  –

 و گفت:   دیلب گز عسل 

 شما.  –

 هم فرو برد و گفت:   انی را م ش یپنجه ها  مهرداد

با   التیمسائل مثل شغل و تحص ی سر  هیو از  می شناس یهم رو م یخب ما تا حدود –
 . میخبر

حضور    ای  ،یمثال محل زندگ ه؟یبهتون بگم تا بدونم نظرتون چ دیهست که با یمسائل اما
 .میتنها خواهرم تو زندگ 

 به شرم لب گشود:  ختهیآم یبا لحن عسل 

  تیندارم، تازه واسم بهتره به لحاظ موقع یاگر تهران باشه من مشکل  یخب محل زندگ –
 . اما در مورد مهرسا...یشغل

توانست مهرسا را تنها   یبه پا کرد. نه م یسکوتش در دل مهرداد آشوب نی کرد و ا سکوت 
 کرد که عسل ادامه داد: یبگذارد و نه توان دل کندن از عسل را داشت. منتظر نگاهش م

ازدواج کن؟! جوابش    اریخواد با سام یپرسم اما مگه مهرساجون نم  یم  نویا  دیببخش –
 بود؟  یچ

 مستأصل گفت:  یمهرداد نشست و با  لحن  یابروها  نیب یف یاخم ظر ناخودآگاه 
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مهلت خواسته    اری شده فکر کنه. از سام نی! فقط قرار بر ا هیدونم جوابش چ یمن نم –
تونم به   ی باشه من که نم ی. اما اگر جوابش منفادیبا دلش کنار ب نکهیفکرکردن و ا  یبرا 

 خودم وادار به ازدواج کنم... یخاطر راحت

 حرفش را قطع کرد:   یبا دستپاچگ عسل 

 چینبود، من مهرسا جون رو مثل خواهرم دوسش دارم و ه  نی نه اصال منظورم ا –
 ه؟ یچ اریندارم. فقط کنجکاو بودم بدونم جوابش به سام میبا حضورش تو زندگ یمشکل

رفت و   انی حرف از م نیهرداد نشسته بود با ا دل م یرو شیپ یکه چند لحظه   یغم
 : دیپرس

خواهرم تا هروقت ازدواج    نکهیا ،یمحل زندگ  ن؟یمن ندار   طی با شرا یمشکل یعنی –
  یو عروس یتونم مراسم نامزد  ینکرده کنار ما باشه، و من تا بعد از سالگرد مادرم نم

 .  رمیبگ

 : مهرداد انداخت و جواب داد یگذرا به چشمها   ینگاه عسل 

رو که گفتم تهران واسم بهتره، در مورد مهرساجون و گرفتن مراسم هم  یمحل زندگ –
  نیواسم تحس تونی ری پذ تی شما به خانواده و حس مسئول یتعهد و وفادار نیاتفاقا ا 

گرده به   یخونه و بر نخوردن به مشکل برم هی من با شما و مهرسا تو  ی. زندگزهیبرانگ
از شما کرده و   اری که سام ییها   فیمطمئنم با تعر   کهشما و برخوردتون  یرفتار استیس

 . یای از پسش بر م یشناخت خودم، شما به خوب

 لب گفت:   ری مهرداد نقش بست و ز   یلب ها  یرو  قیعم یلبخند

 شما.  یدم تمام تالشم رو بکنم واسه فراهم کردن آرامش و خوشبخت  یممنونم، قول م –

اش نشسته بود. نفس  یشانیتش شده بود و عرق شرم بر پپارچه آ کی تمام تنش  عسل 
 کم آورده بود و لب باز کرد: 

 .بتمونیغ شهیم یجمع، داره طوالن  یتو   مینمونده بهتره بر یباق یاگه حرف –
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 و لبخند از جا برخاست و گفت:  تی با رضا  مهرداد

 کنم.  یخواهش م  ست،ین ینه عرض –

خانوم با   نایرفتند و نگاه منتظر همه دوخته شده بود به عسل. م رونی هم از اتاق ب  همراه
 :دی لبخند و شوق پرس

 نه عسل جون؟  ای می رو بخور  ینیریش –

باش را در فضا حاکم کرد و مهرسا از   کی صلوات و تبر  یو سکوت عسل صدا   حیمل لبخند
 . آهسته گفت: دی و او را در آغوش کش دیعسل را بوس یجا برخاست. گونه 

 باشه. نیر یهم مثل اسمت ش تون یزندگ دوارمیعسل جون، ام گمی م کی ر تب –

 *** 

بلند  ینا به هنجار با صدا  یبود که با وضع یی دخترها و پسرها  تیپر از جمع سالن
  یبود و حت ستاده یاز سالن ا   یگوشه ا تای. بدندی رقص یو م دندیلول ی هم م  انی آهنگ م

 شی آورد. چشم ها یلبش نم یلبخند رو  هیبق  یشاد دنیبلند آهنگ شاد و د یصدا 
  یرژه م شی بود که در مقابل چشم ها اشو گذشته  یبود اما زندگ ت یبه جمع رهیخ

 ... دیچ یپ یمهرداد در گوشش م  یرفت. صدا

 دوستت دارم.  تایعاشقتم، ب تایب –

مهرداد   ی عاشقانه   ینجواها  انیم  د؛یاول را نوش  یرا برداشت، جرعه   یدنیاز نوش یجام
 . دیچیپ یم  ینوزاد یها  هیگر یصدا 

 .  زدیم ش یصدا یبار کودک نیا د،ینوش یشتریبعد را با حرص ب ی جرعه

   تای... مامان بیمامان... مامان –

و   دید  ی . فرزام را مدیتر نوش یبعد را طوالن یشد و جرعه   ریسراز  ش یاز چشمها   اشک
 شد... یخودش که در سرش اکو م یالتماس ها
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 بود اما االن نه!  یفرزام دوستت دارم. به خدا عاشقت شدم. اولش باز  –

زد. درد در مغز   یدنگ دنگ به آن ضربه م یبود و کس  یمس یظرف انیانگار م سرش
مهرداد، نوزاد و فرزام   ی ختهیدر هم آم یجز صداها  شیو گوش ها  دیچیپ ی سرش م

را مهار کرد. چشم  شی را تند تند بر هم زد و اشک ها شی . پلک هادیشن ینم یزیچ
صورتش    دید  یرا م یاز سالن کودک  یهمچون دو گودال پر از خون بود. گوشه ا شی ها

 .یالغر و استخوان یکبود و گود رفته با اندام ییگچ، چشم ها یدیبه سف

 کرد:  یآمد و تکرار م یسمتش م کودک 

 ... تا یمامان، مامان ب –

 تکان داد.   نیبه طرف یدر پ یهراسان سرش را تند و پ آشفته و  تایب

 .یبرو عوض  ستم،ینه، نه برو گمشو... من مادرت ن –

 . دیکش یکرد و شانه اش را محکم م یدر گوشش نجوا م ییصدا 

 ؟ ی گیم یچ   ؟یهست  یبا ک تایب  ؟ی خوب تایب تا،یب –

و   دیخند یبلند بلند م د،ید  یبرگرداند تا به صاحب صدا اعتراض کند اما فرزام را م رو
 زد. ادی زد، فر غی. ج دیکش یم  گاریس

 . دینه، نه ولم کن –

  یابرها؟ رو   یتند از سالن خارج شد. کجا بود؟  رو  ییو هولناک با قدم ها   مهیسراس
  ین دوان سمتش رفت. فاصله ا دوا  د،ید یبود... باز فرزام را م کی همه جا تار   ن؟یزم

... درد ایابرها پرواز کرد   ی رو  دیو آسمان معلق شد، شا  نیزم انینداشت. ناگهان م
و دهانش روان شد...  ینیچشم ها، ب ی گرم از رو یعی. ما دیچیدر تمام بدنش پ یدیشد

 .دی لرز   یتنش م

بود و به جسم  ستادهی از آب وسط باغ ا یلب استخر خال یبلند شد. دختر غیج یصدا 
 چشم دوخته که کف استخر افتاده بود.  تایجان ب یب
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 دور استخر جمع شد.  تیجمع

 

 ماه بعد...   هجده

 

از  ی در طاق یبود. ورود  یشده و چراغان یبند  سهی ر ییشمسا   یآقا  یخانه  اطیح
رز تزئين شده   یتا ساختمان خانه با گل ها  اطیح  ری و سرخ و مس  د یسف یبادکنک ها 

 بود. 

به چشم  ینیری و ش وهی انواع م زی م یشده بودند و رو  دهیچ اطیها در ح یو صندل  زیم
 خورد.   یم

  ده یعقد را چ یعروس و داماد در نظر گرفته شده بود و سفره   یاول برا  یدر طبقه   یاتاق
  یپنهان شده بود و رو   دیسف  یتور ریز  شی بایشده و ز  شیبودند. مهرسا صورت آرا

 نشسته بود.   اری کنار سام یصندل

 عاقد از پشت در اتاق بلند شد.  یصدا 

محترمه   ی. بانو یمن سیفل یفمن رغب عن سنت  ی . النکاح سنتمیبسم اهلل الرحمن الرح –
تا شما را به عقد دائم   دیده ی به بنده وکالت م ای آ  یو معظمه سرکار خانوم مهرسا سپهر

 لم؟ یوک  ایآ  اورم؟یبا مهر معلوم در ب  ییشمسا اری سام  یآقا

انداخت که با لبخند   مایبه عسل و ش ینگاه د،یساب  ی سر عروس و داماد قند م  یباال بهار
 را باال برد: شی دو طرف تور را گرفته بودند. با لب خندان صدا

 .نهیعروس رفته گل بچ –

کنار مامان آذر نشسته بود،  یصندل ی گذراند رو یرا م شی آخر باردار یکه روزها  نازگل
به کمر و شکم نازگل فشار   ف یخف یکرد، درد  یم   یقرار یفرشته در آغوش مادربزرگش ب

 عاقد دوباره بلند شد:  یآورد. صدا 
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تا   دیده  یبه بنده وکالت م  ا یآ ی محترمه و معظمه، سرکار خانوم مهرسا سپهر  یبانو  –
 لم؟ یوک  ایآ  اورم؟یبا مهر معلوم در ب  ییشمسا اری سام  یشما را به عقد دائم آقا

 بلند جواب داد:  یبار عسل با صدا  نیا

 . ارهیعروس رفته گالب ب –

نازگل چنگ زد، صورتش از درد   ی شد و باز به پهلو  دتری. درد شددندیخند  زیر  زیر  دخترها
 نشست. عاقد باز تکرار کرد:  شیشانیجمع شد و لب به دندان گرفت. عرق بر پ

به   ایآ یمحترمه و معظمه، سرکار خانوم مهرسا سپهر   یپرسم، بانو   یبار سوم م یا بر –
با مهرمعلوم در  ییشمسا  اری سام یتا شما را به عقد دائم آقا  دی ده یبنده وکالت م

 !  لم؟یوک  ایآ  اورم؟یب

 نازگل زمزمه کرد:  کی خانوم نزد آذر

 دخترم؟   ینازگل خوب –

 و جواب داد:   دیبا حرص لب جو نازگل

 منتظرم بله بگه.   ینه، ول –

 و محجوب مهرسا بلند شد، لبخند بر لب گفت:  فی ظر یصدا 

 بزرگترها... بله ی  هیداداش مهرداد و بق یبا توکل بر خدا و اجازه  –

شد و تور   لیسمت مهرسا متما  اری و سوت و هلهله بلند شد. سام  دنیکل کش یصدا 
مهربان دلبرش   یلبخند و عشق نگاهش را به چشم ها را از چهره اش کنار زد. با   دیسف

. نوبت به در دیتپ  یکه سال ها در انتظارش بود تند م یلحظه ا   جانی دوخت. قلبش از ه
نازگل چنگ زد و نازگل از   یبه پهلو یشتریدست انداختن حلقه ها بود که درد با شدت ب

 مشت گرفت و با درد گفت:   انیرا م رشیشدت درد دندان بر هم فشرد. دامن حر 

 مامان آذر... وقتشه...  –
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رفت، نگاهش به آرتان افتاد که با کت و   رونی از جا برخاست و از اتاق ب  مهیسراس آذر
کرد.   ی صحبت م  ای بود و با پو ستادهی ا  یگوشه ا یکرم راهنیرنگ و پ یشلوار قهوه ا

 مضطرب گفت: 

 .مارستانیب  میکن بر دایآرتان، خواهرت دردش گرفته. زود شهنام رو پ –

 متعجب گفت:   آرتان

 االن؟!  –

 تکان داد و کالفه جواب داد:  نیسرش را به طرف  آذر

 دردش گرفته.  ؟یپس ک –

. مراسم متوقف شد، دیدو  اطینازگل بلند شد و آرتان دستپاچه سمت ح غیج یصدا 
 : دیاز عرقش را فشرد و پرس سیمهرسا از جا بلند شد و نگران سمت نازگل رفت. دست خ

 نازگل؟   یخوب –

 شده جواب داد: دیکل یجمع شده از درد و دندان ها  یصورت با

 عقدت رو بهم زدم.  دی... درد دارم، مهرسا ببخشیآ –

  مانیزا  یانشاهلل به سالمت مارستان،یبرنت ب ی! االن م ه؟یچه حرف ن یا  وونهی نه بابا د –
 .یکن یم

 با لبخند گفت:  عسل 

 چه خبره!   نهیبب ادیامروز ب نی خواد هم یم اوردیهم داره، طاقت ن  یچه پسر فضول –

  یخانوم و عمه عفت از جا بلند شد، با قامت نایل با کمک مو نازگ دندیخند  زیر  زیر  دخترها
رفت. آذر خانوم فرشته را به دخترش شراره سپرد و   رونی و سالنه سالنه از اتاق ب دهیخم

کرد و هر از    یم یرانندگ یشهنام شد. شهنام با نگران  نیو نازگل سوار ماش  نایهمراه م
 : دیپرس یکرد و م یمقابلش نگاه م  ی نهیبه آ یگاه
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 . زمی عز میرس ینازگلم؟ االن م یخوب –

  ی م شانشی اش خبر از حال آشفته و پر دهیشهنام و رنگ پر یشانیعرق بر پ  زیر ی ها دانه
بغضش را نگه داشته بود. پشت در اتاق   یلب ذکر گفت و به سخت  ریرا ز  ریداد. تمام مس

 را گرفت:  و دستش  ستادی زد. آذر مقابلش ا  یقرار قدم م  یتاب و ب یعمل، ب

 کنه.  یم مانیزا یو خوش  یآروم باش پسرم، انشاهلل به سالمت –

  یسمجش نشد، قطره ا  یاشک ها   فیحر   گری درمانده اش را به مادر دوخت و د  نگاه
 : دیو نال دیگونه اش چک  یاشک رو

  لمیمنو بدون مادر تحو یشد و فرشته   د یناام  دمی اتاق تمام ام نی بار پشت در ا  هی –
شه و ترس از   ی مامان، تمام اون اتفاقات داره واسم تکرار م  ستیدادن. دست خودم ن

 لرزونه. یدست دادن نازگل تمام تنم رو م

داشت ، نازگل شکرخدا حالش خوبه. توکل به   یقلب   یدونم پسرم، اما فرگل ناراحت یم –
 خدا کن و آروم باش.

  یها به کند قهی ها و دق هیگرفت، ثان شیدست ها  انینشست و سرش را م یصندل  یرو
  یسخت بود. در اتاق عمل باز شد و دل شهنام هر شی برا دنیگذشت. نفس کش یم
 گفت:  ییشده بود، پرستار با خوشرو دهیچی پ دیسف  یمالفه ا  ان ی م ی نوزدا خت،یر

 گلتون. یآقازاده   نمیا  د،ی بفرما –

 رد:اما بدون نگاه به نوزاد، سوأل ک شهنام

 خانومم، خانومم حالش خوبه؟  –

   د؟ ینیپسرتون رو بب  نیخوا  یبله، حالشون کامال خوبه، نم –

 اشک شوق و لبخند پسرش را از آغوش پرستار جدا کرد و لب زد:  انیم

 . زمیپسرم، فرشاد عز  یخوش اومد  –
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 دلبندشان. ینوه   دنی شوق بودند از د  زیو لبر   ستادهیدو طرف شهنام ا  نایو م آذر

 *** 

به   یبلند شد، نگاه لی موبا  امکیپ یفرزام را کالفه کرده بود. صدا  ابان،یخ نیسنگ  کی تراف
 روشنک بود:  یانداخت. شماره   یگوش  یصفحه 

 دلم واست تنگ شده عشقم.  ؟ی خوب یفرزام جون –

کنارش انداخت. چند   یصندل  یرا رو  ل یخاص، موبا  یاحساس و واکنش  یذره ا بدون
خورد.   یصفحه به چشم م  ی رو  نی نوش یبار شماره   نیزنگ خورد، ا لی موبا  لحظه بعد

رنگارنگ که  یرا برداشت و خاموش کرد. اطرافش پر شده بود از دخترها  لی موبا یعصب
ها و ناز ها... خسته از   یاز تمام لوند  تهکردند. اما خسته بود؛ خس یم  یدلبر شی برا

خواست،   یم  ی. دلش سادگشیو غرق آرا  یعروسک  یو صورت ها   کی ش یلباس ها
پول و ثروتش نباشد! دلش   یکه برا  یخواست. محبت یم  یو قلب  قیعم یدلش محبت
بپوشد و   یصورت   یبا گلها  دیسف  راهنیرا ساده ببافد، پ شی خواست که موها یمهرسا را م

پر  خانه را   شی ها طنتیخنده و ش یو صدا  ندیشام را بچ زیم  قهی. با ذوق و سلزندعطر ب
رفت.  ش یصدا و آرام از زندگ یشد و ب شیکه پر از شر و شور وارد زندگ ییکند. مهرسا 

همکارش مدام در گوشش   یاز او نگرفت. صدا  هی مهر یسکه هم برا  ک ی  یکه حت یدختر
 شد:  یپژواک م

 با خواهر مهرداد ازدواج کرده!   اریسام  دمیشن –

را از دست داد. سکوت   ش یزندگ یمتیکه چه ارزان گوهر ق دیاز سر حسرت کش یآه
 آهنگ را باال برد:  یکرد، صدا شیعصب   نیماش  نیسنگ

 عاشقم بود یک یکه بودم  جوونتر

 گرفت زود  یدلش م دید  یکه نم منو

 وقته دلم پا به پاته   یلیگفت خ یم
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 نگاهم به راته  یگفت هر جا باش  یم

 بچه بودم ، دلم پرپرش شد  منم

 گفتم ، اونم باورش شد  نویا بهش

 م یدیکش ا یرو هی ،  مینشست خالصه

 م ید ید ییچه خوابا   مونیزندگ واسه

   میکه با هم بمون میهم قول داد به

 م ی، تا هرجا بتون شهیهر جا که م تا

 شد یقولم دلم دم دم  ریزدم ز  شدیکه نم  نیمن نموندم ، نه ا  یول

 وفتم یم  ادشی وقتا به   یگاه حاال

 وفتم ی م ادشیکه   ییلحظه ها  درست

 شه یوجودم پر از شرم م تمام 

   شهیخاطراتش سرم گرم م نیا به

 م یکه با هم بمون میهم قول داد به

 میتا هر جا بتون شهیهر جا که م تا

 به حسرت سپردم  مویزندگ خودم

 پاشو خوردم. یول ستیخاطرم ن درست

 *** 

نوه اش    یبه پا شده و آقابزرگ هفت روزه گ یباغ آقابزرگ و خانوم جون همهمه ا خانه
کنار اجاق بزرگ مشغول   اط ی در ح نیمی و س ن ی، عفت ، نسر  نایرا جشن گرفته بود. م
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مبل ها نشسته و مشغول گپ و   یعارف و احمد داخل سالن رو  ر،یپختن آش بودند. ام 
از اتاق نشسته و   یر کرده بود. نازگل گوشه ا پ راآش رشته تمام فضا   ی گفت بودند. بو

وارد اتاق شد و با لبخند    وهیاز م  یداد. شهنام با ظرف یم ری نوزاد هفت روزه اش را ش
 گفت:

 . ینخور فسقل ری ش نقدریا  یپسره شکمو مامانتو کشت –

زانو نشست و با پشت   یرا کنارش گذاشت. رو وهی لبخند زد و شهنام ظرف م  نازگل
 صورت پسرش را نوازش کرد:  انگشت آهسته

 خوره.  یم  ریقشنگ ش نقدریقربونش برم ا  –

 نگاهش را به نوزاد دوخت و آهسته گفت:  نازگل

 تو شده شهنام.  هیشب یلیخ –

 نگاه پر محبتش را به نازگل دوخت و گفت:  شهنام

وقت منو   چی تو بود ه ی تو باشه، هر کس جا یو مهربون یقلبش به بزرگ دوارمیاما ام –
 . دیبخش ینم

 نازگل رنگ گرفت و لب گشود: یها  گونه

 حرفشو نزن.  گمیم شهی هم ،یباز که گفت –

 و گفت:   دیخند شهنام

 به تو نرفته باشه! طنتشی فقط خدا کنه ش –

 عسل نگاهشان را سمت در کشاند.  ی. صدادندیدو خند  هر

  هی  میخوا یبعد. فعال اتاق رو خلوت کن آقا شهنام م یدل و قلوه دادن باشه واسه   –
 .میبخور یقهوه دورهم
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و بهار  مایبود و مهرسا و ش ستادهی در ا  یقهوه جلو یاز فنجان ها   ینیس  کیعسل با   
 هم کنارش. شهنام با لبخند جواب داد:

 . رمی چشم، االن م –

رفت. دخترها وارد اتاق   رونیپسرش نشاند و از اتاق ب یگونه  ینرم رو  یشد، بوسه ا  خم
 شدند و کنار نازگل نشستند. نازگل رو به دخترها گفت: 

  یخنده و شاد یآقابزرگ پر از صدا ی. خونه میچقدر خوبه که همه دور هم جمع شد –
 شده.

 بود دوخت و گفت:  ده یکه حاال آرام در آغوش مادرش خواب ینگاهش را به نوزاد مهرسا

  هیبا هم تو   ن یو نسر  نیمیس  ایبا عفت خانوم،   نا یروز خاله م هیکردم   یآره، فکرشم نم –
 باشن. یمهمون   هیخونه و تو 

 و با حسرت لب باز کرد:  دینوش ی فنجان قهوه اش را برداشت، کم مایش

که جوون   تایبه خودش ضربه زد، اون از ب یاز هر کس  شتریب ییطلعت با انتقام جو –
 . لچریگوشت افتاده رو و کهیت هیم از خودش که سکته کرد و مثل  مرگ شد و اون

 و با شوق گفت:  ستادی اتاق ا  یکنار پنجره   بهار

  دی قهوتون رو بخور د،یخرابش نکن نیغمگ یتو رو خدا با حرفا میروز دور هم نشست هی –
 . بالیوال  اطی تو ح میبر

 زد و جواب داد:  یچشمک مهرسا

نباشم. اصال زنونه مردونش   میت  هیبا شوهرم تو   یمن با بهار موافقم اما به شرط  ول،ی ا –
 . میکن

 باال انداخت و متفکرانه گفت:  یی ابرو عسل 

 کنه.  یتونه باز  ینازگل که نم م،ی ار یکم م اری  هیما  –



 در حصار گذشته 

441 
 

 گذاشت و گفت:  ر یاش را آرام داخل کر  دهیآهسته از جا برخاست و نوزاد خواب نازگل

 .  دیرو ببر  مایمنم ن ی کنم، به جا یم یداور نمیش یمن م –

را   اطی ح شانیرا شروع کردند. خنده ها و سر و صدا  یشدند و باز  اطی وارد ح  یهمگ
  ار،یخانه : بهار و آرتان، مهرسا و سام نیجوان ا  ی زوج ها  نیبرداشته بود. عشق بود که ب

زد. آقابزررگ   یبه آنها چشمک م یزد و خوشبخت ی مهرداد و عسل، نازگل و شهنام موج م
 به آنها چشم دوخته بودند.   ت یو با لبخند و  رضا   تهنشس وانیو خانوم جون در ا 

 

 چرا نفرت؟  نه،یک چرا

 کسوت  یب یا یدن نیا در

 ماالمال از نخوت   یا یدن نیا در

 د؟ ید  دیفقط باطل شدن ها را ببا نجایا  چرا

 م؟ ینیب یعاشق شدن ها را نم چرا

 گشته! هیروح ما س چرا

 ما مرده؟  یعشق در دل ها  چرا

 ؟ یدانیراز وصالش را نم مگر

 یزاریکه ب دانمیکه م ،یدان یکه م دانم،یم که

 یی و تنها  یدل تنگ ز 

 فرصت   نیرخصت که ا  نده

 از دست تو افتد   اگر

 یآب است و هر آب دگر
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 ی ، دگر رفته تو جا ماند  یکه شد جار  ییهر جا ز 

 ی فرو ماند  میخوش تر اگر گو چقدر

 یبس فان یا یدن نیا در

 پهنا.  یب یایدن  نیدر ا نجا،یا  بگو

 یهمراه ریغ یزیچ چه

 چاره غم دل را  کند

 رد یم یدل در غصه م که

 رد یراه نفس گ اگر

 زد یبه پا خ  یز مظلوم یآه اگر

 سوزد   یآفاق م همه

 ی اری  یکن دیبا یول

 یعشق و دلدار   انیبه راه راه یراه یشو

 یداریبه ب یخوش راه چه

 دلهاست  ن یدر ا یشوق عجب

 یبار یبار ب نیآزادند از ا که

   یبکش آه آه

 ییکه تنها  یآن روز  از 

 نفرت تو را کرده پر از نخوت  نیا  و

 شب ظلمت   ری راز نفس گ همان
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 شده بر تو  یمستون که

 ین یو بد ب یزشت همه

 ی ری راز نفس گ همه

 شعر من را  یحت تو

 یدلت خوان یز ژرفا  یروز  آن

 ی کشم آه دیبا یول

 یی که تنها  دانمیم که
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