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  :مقدمه

او  یخواند تا که خوابش برد. وقت يیالال قهيچند دق شيکنار پسرش رفت و برا به
نوازشش کرد. ناخواسته  یو به آرام ستيرنگش را نگر یصورت مهتاب ديخواب

فرزندش گذاشته  یوقتش را برا شتريکه ب ی. به سمت مردديذهنش به سمت او پرکش
و با او به مرکز  رديبگ یصنصف روز را مرخ کيروز شنبه بود. با خود فکر کرد 

  . رودیم شيفرزندش چگونه پ طيشرا نديبرود و بب یگفتار درمان

که  یشد. به حالت صورت و خون دهيسر شب او کش تيذهنش به سمت عصبان کهوي
  . ديشياند کردیم يیپوست روشنش خودنما ريدر ز

 نقدرينه؟ چرا ا ايمانده است  یگريد شيپمهم بود  شيفکر کرد که چرا برا نيا به
 ريمهم بود که سر وقت منزل باشد و د شيچرا برا کرد؟یخالصانه به پسرش کمک م

  نکند؟!

  .شدیو نام او در ذهنش بزرگ و بزرگتر م ديچرخیچراها دور سرش م نيا

 یکه او با محبت يی. به روزهاديشيبودند اند شيکه در منزل عمو یچند وقت به
  را داشت. شيهوا یوسترپيز

حکمت دو  نکهيفکر کرد. به ا ديکه با هم حرف زدند و او دستش را بوس یشب به
  او چه بود؟ یبوسه

بغل سرش فرو برد و آهسته پوست  یموها یرا تو اشدهيو کش فيظر یهاانگشت
  سرش را لمس کرد.

  . کردیآمده فکر م شيداشت به اتفاقات پ 

بود. اما همچنان  دهيرس یروزگار، به آرامش نسب نييو پاهمه باال  نيبعد از ا حاال
  پا برجا بود. اشیداريب یهاشب
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به  شترياز ساختمان رو به رو روشن شد، او را ب یکنار پنجره رفت که چراغ به
دلش را به تالطم  یايدر د،يچرخیکه در اتاق م یشخص هيفکر فرو برد. سا

  .انداختیم

موافق  بيبه او نه بارکيکه  یبر امواج افکار یسخت بود، سوار شيبرا چقدر
  .دادیداد مخالف م بارکيو  زدیم

  

  اول.  فصل

به هم  ديلرزیرا که م شيهاو دست کردیم یو عرض اتاق را با استرس ط طول
و آزارش  آوردیبه مغزش هجوم م یافکار منف لي. اعصابش متشنج بود و سديمالیم
  .دادیم

  نجوا کرد:مضطرب با خود  رلبيز

که بمونم.  خوامیبمونم، نم جانيا تونمی. نمستين زيموندن جا گهيبرم د ديبا -
حال  دياالن چه وقت اومدن بود. نبا نه،يبب جانيمن رو ا خوامینم نمش،يبب خوامینم

  .نهيو روز من رو بب

  ط؟يشرا نيحاال؟ چرا االن؟ چرا تو ا چرا

  شد، چند لحظه او را نگاه کرد. دهيکش نيياو نگاهش سمت کودکش پ ستادياتاق ا وسط

کنار تخت، خواب بود. جلو رفت و کنارش زانو زد. دستش را  نيزم یرو کودکش
  :دياو کش فينرم و لط یموها یرو

اونقدر  م،يشیو دور م ميری. منهيبب ینطوريما رو ا اديب ذارمیو نم ميریم نجاياز ا -
  .ميذارینامون رو پشت سر مدشم ی. ما همهمشينينب چوقتيدور که ه

  و چند لحظه به همان حال ماند.  ديفرزندش را بوس یشد و موها خم

 رونيرا از درون کمد ب اشیبلند شد و چمدان طوس شياز جا یناگهان ميتصم کي با
را جمع کرد و نامرتب درون  شيهاتخت انداخت. با عجله لباس یو آن را رو ديکش
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ً ي. تقرختيچمدان ر تا  رساندیم گرشيبه زور فشار دِر چمدان را به سمت د داشت با
  آن را ببند.  پيبتواند ز

 یهاپسرش رفت و تمام لباس یبه سراغ ساک خاکستر لشياز جمع کردن وسا بعد
 نيماش کيپسرش نداشت، پس فقط  یهایبازاسباب یبرا يیاو را درونش چپاند. جا

  . شد هيبق اليخیو کوچک برداشت و ب ديسف یفلز

با  ديسف هيکه حاش اشیو شال مشک ديپوش یدست مانتو شلوار مشک کيعجله  با
  سرش انداخت. یقرمز داشت را چنگ زد و رو یهاگل

اش گذاشت و دستش را از درون شانه یو سر او را رو ديپسرش را در آغوش کش 
  رفت.  رونيرا با ساعدش نگه داشت و ب فيعبور داد. ک فشيک یحلقه

تدارک جشن بودند  یرفت و وارد سالن شد. همه در تکاپو نييها پااز پلّهعجله  با
  نمانده بود. همانانيبه آمدن م یزيچون چ

 ليکردند و منتظر شدند تا دل شيخاطر عجله و حالت هراسانش همه رو به سو به
  حال هراسان او را بفهمند. 

  :ديود پرسدو جعبه نوشابه را در آغوشش نگه داشته ب کهيدر حال برادرش

  مژگان، حالت خوبه؟ -

  خوبم. -

  ؟یريم يیجا -

  هتل. رميآره، دارم م -

  ؟یچ یهتل! هتل برا -

  گفت: آوردیفشار م شيکه به گلو یبغض با

  رو ندارم. یهمه سر و صدا و شلوغ نيترم حوصله ااونجا راحت -

  شبه. کياش همه -
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  هتل.  ميریم سايکشلوغ بشه پس من و ن یاز فردا قراره اينجا کل ست،ين -

   ؟یتا ک -

  خودمون حاضر شه. یکه خونه یتا وقت -

  . ديابرو در هم کش یبه تلخ برادرش

  . نميبرو تو اتاقت بب جا،یب -

  . رمینم -

  بعد رو به مادرش گفت: و

  موندن ندارم.  نجايمن حوصله ا -

  گفت: شيخطاب به پسر عمو و

به آژانس هم زنگ بزن. من  ن،ييپا اريبرو  سايلطفاً چمدون من و ساک نک د،يمج -
  . اطيدر ح یجلو رميدارم م

گذاشت و دنبال  زيم یها را روبعد به حرکت در آمد. برادرش به سرعت جعبه و
  مژگان رفت. 

  بلند داد زد: یبا صدا د،يکه اوضاع را بد د مادرشان

  !یمان -

  و چرخاند. ديپس کشاو را چنگ زد و او را به شدت  یو شانه ديبه مژگان رس یمان

  زد: اديصورت مژگان فر در

  سر خود. صاحبِ یب ،یتو غلط کرد -

زد، مژگان که از شدت استرس به  هيگر ريو سر بلند کرد و ز دياز خواب پر ساينک
  زد.  هيگر ريز یبغض کرده بود با رفتار مان یعيحالت طب

  فقط بذار برم. -
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او را چنگ زد و به  راهنياز پشت پ ديجدهان باز کرد تا باز هم داد بکشد که م یمان
  کنار هلش داد. 

  ؟یببند دهنت رو. چکارش دار -

  و گفت: ديکش رونياز آغوش مژگان ب کردیم هيرا که گر سايبعد جلو رفت و نک و

  باهات حرف دارم. ايرو بده به من، ب ساينک -

ا در آغوش ر ساي. نکديگرفت و دنبال خود کش کردیم هيمژگان را که گر یبازو او
  انداخت و مژگان را به اتاق برگرداند. در را بست و گفت: شيزن عمو

  رو بده به من.  فتيک -

  و گفت: ديرا از ساعد او کش فيحرکت مژگان نشد و ک منتظر

 اديکه داره م یدختر؟ اون یختيبه هم ر نقدريمژگان؟ چرا ا یشد ینطوريچرا ا -
 چيه ستيقرار ن ؟یکنیفرار م یاز ک ؟یترسیم ی. از چستيپسرعموته. دشمنت ن

 مييخوایهمه م یکنیچرا فکر م ؟یو زمان شک دار ني. چرا به زمفتهيب یاتفاق
  . ستيدشمن تو ن ديوح م؟يآزارت بد

داداشت هم نباشه، پسر عموته. هفت سال از اون روزها گذشته. تو بزرگ  یجا اون
 ديکنه. تو وح تتيرت بده و اذکه بخواد باز هم آزا ستيبزرگ شده. بچه ن ديوح ،یشد

 کنمیبا اون بچه تخس و بداخالق گذشته فرق کرده. خواهش م یلي. خیشناسیرو نم
زنده  نتونيرو ب یميمشکالت قد بارهخودت رو جمع و جور کن و با حرکاتت دو

  نکن. باشه؟

  .یاريبه روت ن یچيو ه یکن به خودت مسلط باش یسع

  :ديو نگران چرخ دهيترس مژگان

ً انتقامش رو  هيانهيک یلي. اون خنييشماها شناسهیرو نم ديکه وح یاون - و حتما
که  اديزخماش رو بدون مداوا ول کنه. داره م یکه جا ستين ی. اون آدمرهيگیم

  روم باز کنه. یرو مثل کتاب جلو ميزندگ
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  مژگان را گرفت و گفت: یجلو رفت و از پشت بازوها ديمج

همه آدما  کنمیخواهش م یول کنمیگان. من درکت ممژ یخورد یبد یتو ضربه -
  .ميستي. همه ما مثل شوهر سابقت ننيچشم نب کيرو به 

  . ارياسمش رو ن -

  چشم.  -

  :ديکش یقينفس عم دي. مجختيپشت هم ر شيهاگرفت و اشک ريسر به ز مژگان

ن ازشو نکهيا یبه جا یکن با مشکالتت رو به رو بش یبمون و سع کنمیخواهش م -
  بسه. گهي. فرار کردن دیفرار کن

  .آوردیرا به درد م دياش دل مجو افسرده سيتخت نشست. صورت خ یرو مژگان

تنگ نشد؟  یکس یهفت سال دلش برا نيا یچرا ط ومد؟يهمه سال ن نيچرا ا ديوح -
   اد؟يداره م ميبابات بمون یخونه ميچرا حاال که من طالق گرفتم و با خانوادم مجبور

   ؟یحد نگران نيتازه کنه. چرا تا ا داريد خوادیتحملش تموم شده و م گهيد البد -

  چرا؟  یدونینم -

مژگان گرفت و سمت ساک  یو سکوت کرد. نگاهش را از نگاه سؤال ديکش یآه ديمج
  رفت و آن را برداشت و گفت: سايلباس نک

د اما اشتباه هم راه چاره نبو ديوح ی. براستيبه هر حال فرار کردن راه چاره ن -
هر دوتون گذشته  ديبا گردهیبِره. حاال هم که داره بر م نجايکرد که قبول کرد از ا

  . نييايپشت سر و مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم کنار ب نيرو بذار

  ساک را بلند کرد و به مژگان نشان داد و گفت: ديمج

دست لباس  کينه. تو هم لباس بپوشونه و حاضرش ک سايالهام به نک برمیرو م نيا -
  .نييپا ايمرتب بپوش و ب

  سر فرود آورد و گفت: مژگان
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  باشه. -

در  نشست  یاتاق را ترک کرد. مژگان پس از او رفت و دِر اتاق را قفل کرد. پا ديمج
  زد و به فکر فرو رفت. هيو سرش را به آن تک

و  یجوان یا. بعد هم به ابتداشیو نوجوان یگذشته برگشت. به دوران کودک به
  که هنوز مجرد بود. يیروزها

 زي. همه چکردندیم یمنزل سه طبقه زندگ کياش در خانواده خودش، عمو، و عمه 
خوشبخت و  ليها فامها درست و به جا بود. آنارتباط ی. همهرفتیم شيخوب پ

  . کردندیم یساختمان زندگ کيبودند که داشتند با هم در  یشاد

  . کردندیم یهمکف زندگ یطبقه ديو وح ديحم د،يپدِر مج عمو جاللش، خانواده

ها هم سه فرزند داشتند. . آنکردندیم یاش زندگعمه یباالتر هم خانواده یطبقه
عاشق  اشیسالگ جدهيبزرگتر. همان ه یپسر بزرگ خانواده بود و نوه رپاشا،يام

شان زمان در خانواده دختِر دوسِت پدرش شد و با هم ازدواج کردند. تا آن ن،ينازن
  کند.  ازدواجحد زود  نيتا ا یسابقه نداشت، پسر

بال و پرشان را گرفتند و  ريکه تک فرزند بود، ز نيو هم پدر نازن رپاشايپدر ام هم
پخته و  یو هشت ساله یمشترکش، مرِد س یسال از زندگ ستيحاال بعد از گذشت ب

  شده بود.  یاجا افتاده

اختالف  رپاشايها با امالهام و آرزو داشت. آن یهالو هم با نامدو دختر دو ق اشعمه
  . بردندیسن هفت ساله داشتند و به شدت از برادر بزرگشان حساب م

ازدواج کنند. الهام  ديو حم ديمج شانيهايیشد که با پسر دا نيالهام و آرزو ا قسمت
ً يبود و آرزو را تقر یاز ازدواجش راض   کردند.  ديواج با حمبه ازد یبه زور راض با

آخر سکونت داشتند.  یطبقه یجمال هم همراه با همسر و دوفرزندش، مژگان و مان آقا
ازدواج به  یرا برا مشيتصم هایتر بود و تازگدو سال از مژگان کوچک یمان

  اش اعالم کرده بود. خانواده
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 رفتیم شيداشت خوب پ زيهمه چ رپاشايشان مجرد بودند جز امروزها که همه آن
  و شاد بود. یهمه عال یو زندگ

افتاد.  یجرقه زده شد و اتفاق بزرگ نکهيبودند تا ا یعال ليفام کيجمع خوب و  کي
انتظارش  کسچيکه ه یخاندان. همان اتفاق نيا یآن جرقه آتش بود در خرمن زندگ

  را سست کرد. شانيليارتباط فام یهيکه پا یرا نداشت. همان اتفاق

زد و هر دو دستش را  هيتک شياش را به زانوهارا بغل کرد. چانه شيزانوها مژگان
  فشرد. شيهالب یرا رو شيهابه هم قفل کرد. کف دست

 یاز گذشته بود که جلو یري. تنها تصاوديدینم شيرو شياتاق پ طياز مح یزيچ
  .گرفتندیجان م شيهاچشم

  ده بود. ها فکر نکرها بود به آنکه سال کردیفکر م يیزهايچ به

  کابوسش شده بودند.  یداريامشب در ب حاال

بود  یبه خاطر آورد. چند وقت زدندیحرف م ديرا که همه داشتند از رفتن وح یروز
الهام و  یقطع شده بود. خبرها را گاه شيعمو یپس از آن اتفاق ارتباطش با خانواده

  . رساندندیبه او م نيهم نازن یآرزو گاه

 یکس گفتیم آمد،یو راست م رفتیبعد از آن حوادث چپ م تر بود وجوان یمان
  حرف نزند.  ديمنزلمان در مورد وح یدر محدوده

ساک خالصه شده اَست،  کيچمدان و  کيرا که فقط در  لشيوسا ديبود وح دهيشن اما
  جمع کرده بود.

  .رفتیرا همه مرتب کرده بود و حاال داشت م شيکارها

  .گذاشتیرا پشت سر م شيروزها نيترو تلخ شدیجدا م داشت

  . دانستیخود مژگان بود و خودش هم خوب م شانيکه باعث و بان يیروزها

بود، نه از آن اتفاقات دلشوره داشت چون حال و  ديروزها نه نگران رفتن وح آن
  بود.  یگريد یحال و هوا ش،يهوا
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  ش نشسته بود. تمام آن روزها به جان و دل یحاال بعد از هفت سال، دلهره اما

و زود داشت اما  ريد گفتیبه او م یزيقرار اَست تاوان پس بدهد. چ کردیم حس
  سوخت و سوز، نه! 

  برگشته بود. اديبا شه یرا به خاطر آورد که از گشت و گذار طوالن یشب

  مطلق. یکينشسته بود، آن هم در تار قيآالچ ريز اط،يدر ح ديوح

را چنگ زده بود.  شيموها شيهاود و با انگشتگذاشته ب زيم یرا رو شيهاآرنج 
  به فکر فرو رفته بود که متوجه باز شدن در توسط مژگان نشد.  یطور

بعد هم آهسته در را بست و هنگام عبور از کنار  ستيرا نگر ديچند لحظه وح مژگان
  خطاب به او گفت: ديوح

  نره. ادتيسوغات  -

 رفت،یشت سمت دِر ساختمان ممتعجب سر بلند کرد و مژگان را که دا ديوح
  بود.  دهيها بود او را ند. مدتستينگر

  مژگان! -

  برگشت و نگاهش کرد. مژگان

  ؟یکه دلت خواست رو کرد یکار -

  نشست. زيرفت و پشت م ديچند لحظه تأمل کرد و بعد به کنار وح مژگان

  بود که خودم خواستم. یزينداره. مهم چ تيبرام اهم یمجبور شدم، ول -

  .دميرو بهت قول م نيا شهیخوب نم تيتو با اون زندگ -

 یتونیچون نم یکنیفرار م یدرست بشه. تو دار تيتو به خودت قول بده که زندگ -
  .نهينب یراه برات دور شدنه که کم آوردنات رو کس ني. بهتریخودت رو اثبات کن

  چرا من؟ -



13 
 

  .یدست و پا بود یتو اديچون تو ز -

  مژگان! -

  به سرش داد. هيچ یبه معن ینتکا مژگان

که  یکس ني. از همیخورد یکه تو شکست بزرگ گردمیبر م یروز یول رميمن م -
باهات چکار  دونمی. مهيوونيچه ح دونمیو م شناسمشیعشقم، من م یگیبهش م

  . سوزهیدلم برات نم گهياون روز د یول کنهیم

. شهیروزام جبران م نيا یهایناراحت یهمه کهي. طورخندمیو بهت م گردمیبرم
 یسهم چياز فردا ه یروزا روز توئه. ول نيبکن. امروز و ا یدوست دار یهرکار

  . فردا مال منه. یندار

خاموش شدنش  یول یرو روشن کرد ششي. تو آتشهیتموم نم یدشمن نيمن و تو ا نيب
 بيآسبهم  نياز ا شتريدستات ب یتو شيتا آت دميدست منه. من خودم رو عقب کش

  . سوزنهیخودت رو م یزندگ یتا کجا شيآت نيهم نيصبر کن و بب ینرسونه ول

خونه بابات، من برگردم  یو شکست برگشت یبا بدبخت یباش که وقت یمنتظر روز 
  .فتيشب ب نيا اديو با غرور بهت نگاه کنم و پوزخند بزنم. اونوقت، 

  زد و گفت: زيم یو هر دو دستش را رو دياز جا پر مژگان

  .افتهیاتفاق نم نيا چوقتيه یدونیدلت رو صابون نزن. خودت هم خوب م -

  .ستياون انسان ن ست،يالزم به صابون زدن دل ن -

  .یاندازیحرفا اون رو از چشمم نم نيبا ا -

اون زمان درست بعد از  ستين ريد یلي. خافتهیخودش از چشمت م اندازم،ینم -
  .تيعروس

  .ديوح یبدبخت یليتو خ -
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 یچه قمار تيزندگ یرو یدار یدونیکه نم یترتو از من بدبخت یآره بدبختم ول -
  .یکنیم

  :ديغر رلبيو ز ستيرا نگر ديوح یهاچشم ت،يبا عصبان مژگان

. یخوریچوبش رو م یو االن دار گرانهيسرت تو کار د شهيکه هم يیبدبخت تو -
 یکس گهيخانوادت هم د یتو یعاقبتت شد. حت نيکه ا یاونقدر تو کار من دخالت کرد

  .یکه گم ش یريم یقبولت نداره. طردت کردن و دار

  به مژگان نگاه کرد. زدیها موج مدر آن بيغر یکه غم يیهاچند لحظه با چشم ديوح

  :ديکش یداد و آه زيرا از مژگان گرفت و به م نگاهش

  چرا؟و  کنهیم یداره چه غلط ديوح یبفهم یهات رو باز نکردچشم یتو حت -

 کنمیآرزو نم چوقتيتو ندارم. من ه دنيد یبه باز کردن چشمام برا یازيمن ن -
  باعث آزارمه. ینطوريکه ا نميرو بب یکس

را از داخل با دندان گرفت  شيهاهم فشرد. لب یرا رو شيهاسکوت کرد و لب ديوح
  به درون ساختمان رفت.  تيکرد و با عصبان شي. مژگان رهاديو جو

  شد.  شيهالباس ضيقه سوم رفت و وارد اتاقش شد، مشغول تعوبه طب یوقت

. او ستيپرده نگر یرا از ال ديپنجره رفت و وح یرا خاموش کرد و به پا چراغ
  داشت. سرش نگه یفرو برد و همانجا باال شيرا در موها شيهادست

  . ستيکرد و آسمان پر ستاره را نگر هيهمان حال تک با

نگاه  ديو به وح ديکنار کش یطاقچه نشست و پرده را کم یهم ناخواسته رو مژگان
 یدست به کار اديبه دست آوردن شه ی. براديچرخیفکرها در سرش م یليکرد. خ

که با او کرده است حقش  یکار کرد،یمتنفر بود و حس م دي. از وحديزده بود که نبا
در دلش  د،يدیمرا  اشيیرا و تنها مشرا، غ شيخوابیاست. اما حاال که او را، ب

  . کردیم دايپ یحس بد

  . ستيرا که به آسمان زل زده بود نگر ديرا نگاه کرد و وح اطيها حساعت مژگان
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  به سرش زده بود.  یبيغر یخوابیب

 دار،يب نينچنيکه ا شودیاست که در قلبش جا نم نيسنگ اريبس ديغم وح ديفهمینم
از آسمان دل  ديبودند که نگاه وح شده بايها آن شب زستاره ايهاست محو ستاره

  . کندینم

  سر زد و آسمان روشن شد.  دهينشستند تا که سپ شانيدر سر جاها آنقدر

  بلند شد.  شياز جا یبه سخت ديوح

را چند بار تکان داد. دستش را پشت گردنش گذاشت و فشرد. سرش را باال  سرش
 دهيکه به آغوش کش يیزانوها اتاق مژگان افتاد. مژگان با یکرد که نگاهش به پنجره

 رهي. چند لحظه به هم خکردیطاقچه نشسته بود و داشت او را نگاه م یلبه یبود، رو
  وارد ساختمان شد.  ونگاهش را گرفت  ديشدند تا اينکه وح

  . ديزود خواب یليتخت انداخت و خ یبرخاست و خود را رو شيهم از جا مژگان

وارد سالن شد و پدر و مادرش را صدا زد،  یشد. وقت داريعصر بود که ب درست
  جواب نداد.  یکس

  مادرش تماس گرفت. بعد از چند بوق آزاد او جواب داد: با

  جانم مژگان.  -

   د؟يبدرقه وح نيمامان؟ نکنه رفت يیکجا -

  چه؟  ديما رو به وح رونيب مياومد -

  و گفت: ديکش اشیشانيدستش را به پ مژگان

  فرودگاه.  نيرفت ديفکر کردم شا ن،ينبود -

  .  رينخ -

ارتباط را قطع کرد. همه به بدرقه  یحرف چيسکوت کرد و ناگهان بدون ه مژگان
  اش به فرودگاه نرفته بودند. رفته بودند و به خاطر او خانواده ديوح
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 یهمه ادياسم شه دنيگرفت و با د نييدر دستش به صدا در آمد. نگاهش را پا تلفن
  و جواب داد. ديفکرها از ذهنش پر

  الو سالم. -

  .یچند بار زنگ زدم جواب نداد ؟يیکجا زم،يسالم عز -

  خواب بودم. -

  جواب نداد. یساعت خواب، تلفن خونتون هم کس -

  .رونيهمه رفتن ب -

   د؟ينکنه رفتن بدرقه وح -

  حتماً رفتن.  هيبق یخانواده من که نه، ول -

  اون احمِق کنه هم رفت پس!  -

  کم کرد.آره، شرش رو  -

  .نمشيبیبه بعد نم نياز ا گهيخوبه، د -

از  یاديز یو به خود آمد. سر و صدا ديضربه به در خورد. مژگان از جا پر چند
  .آمدیم نييپا یطبقه

  لبخند زد و گفت: شياز جا بلند شد و قفل در را چرخاند. آرزو به رو مژگان

  .یهنوز که حاضر نشد ؟يینجايتو ا -

  جواب داد: جيگ

  ؟یچ یمن؟ برا -

  ؟یشنویسر و صداها رو نم نياومده، تو ا ديخوب معلومه! وح -

  .شنومیچرا، م -

  ؟یخوب، پس چرا حاضر نشد -
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  در را رها کرد و گفت: رهيدستگ مژگان

  حوصله ندارم. -

  از دست تو. یوا -

 ی. کامالً خالستيکمد رفت و درون آن را نگر یداخل آمد و در را بست. به پا آرزو
  به اطراف انداخت و گفت: ی. نگاهبود

  . نجاستيا -

 کيدست تون کيبعد رفت و مشغول باز کردن و گشتن داخل چمداِن مژگان شد.  و
  شلوار پر زرق و برق کرم برداشت و گفت:

  رو بپوش. نيخوبه. ا نيا -

  نگاهش را از قاب پنجره گرفت و به لباس دست آرزو داد. مژگان

  روشنه. یليخ نينه. ا -

  .یداره، تو که رنگ روشن دوست داشت یه اشکالچ -

  بود. یزمان خوش یاون برا -

  ه؟يدور از جون همه، مگه االن ناخوش -

  من آره. یبرا -

 یدست کت شلوار مشک کيرا گفت و سمت چمدان رفت. آن  را به هم زد و  نيا او
  برداشت و گفت:

  خوبه. نيهم -

 ادتيروانشناست  ی. حرفایبپوش رهيرنگ ت ديتو نبا ؟یکنیکار رو م نيچرا ا -
  ست؟ين

  دوست ندارم گوش کنم. یهست. ول -
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  ؟یلجباز نقدريچرا ا -

 یرا به سخت اشدهيژول یکرد. موها ضيرا تعو شيهالباس یحرف چيبدون ه مژگان
  سرش بست. یو باال ديشانه کش

  سرش انداخت. یرا رو اشیهم شال مشک بعد

  کن. شيصورتت اومدن. حداقل آرا یا. همه موهیکردیاصالح م کاشیا -

  آرزو. اليخیهمه مو؟ ب نيرو ا شيآرا -

  ؟ی. چرا معطلگهيد ميپس بر -

  رفتند. نييپا یدو راه افتادند و به طبقه هر

 یليخ يیارويرو ني. از ازدیقلبش به شدت م د،يها رسپله یمژگان به باال یوقت
  .ديترسیم

که وعده داده بود را نثارش  یبنگرد. همان لبخندحقارت او را  دهيبه د ديوح ديترسیم
  کند.

و نگران  دهيکرد و او را تنها گذاشت. مژگان اما ترس یها را طپله حواسیب آرزو
  .رفتیم نييها را پاپله یکي یکيداشت 

شد. خواست برگردد  مانيپش تيّ از رفتن به درون جمع ديبه اواسط راه پله رس یوقت
  گفت:بلند  یبا صدا یکه کس

  مژگان جان، اومد. نميا -

قلبش را درون  یرفت. صدا نيياش دوخت و آرام پارا به عمه اشدهينگاه ترس مژگان
  رفتن نداشت. نييپا يی. تواناکردیحلقش احساس م

را بغل کرده  اشیکه مادربزرگ مادر ديرا د دي. وحزدیجمع دودو م انيم نگاهش
 شي. صداکردیداشت با لبخند صحبت م فشردیم اشنهياو را به س کهيبود و در حال
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همه جا را پرکرده بود و کوبش آهنگ اجازه  ستميبلند س یچون صدا ديشنیرا نم
  صدا به صدا برسد. دادینم

  او افتاد. یبلند شد و رو ديکه نگاه وح ديمانده به آخر رس یبه سه پله مژگان

نگاهش برگشت و  عيباره سرو نگاهش را از او گرفت. دو مژگان را نشناخت ابتدا
  مژگان شد. رهيخ

 کردیم يیهاداشت ذهنش را آماده گفتن حرف ديرا نگاه کردند. وح گريهمد هيثان چند
 ديبود. آرام از مادربزرگش جدا شد. دست او را بوس دهيشيها اندکه هفت سال به آن

  چسباند. اشیشانيو به پ

 دمتيو دوباره د یشکر که برگشتجان. خدا رو  ديبرگشتنت وح یشکر برا یاله -
  .نميرو بب تيشاءهللا که دوماددلم. ان زيعز

  شاءهللا.ان -

 ديسر بلند کرد مادرش را د ی. وقتديرا چون مادربزرگش بلند گفت و خند نيا ديوح
 ست؟يچ یکار مادرش برا نيا دانستی. مدادیکه داشت مژگان را سمتش هل م

  همه سال است. نيآن دو بعد از ا یآشت یهمه تالش برا نيا دانستیم

است. اگر رنجش و حس  نکرده رييتغ زيچ چيدر وجودش ه دانستیخودش م ديوح
  بود هنوز به قوت قبل به جا بود.  یبد

که قضاوتش کرده بودند و حاال منتظر  يیهاشد. همان هيبق یهاحواسش جمع نگاه او
مادرش، مقابلش قرار  یتوسط ُهلهامژگان  ی. وقتننديبودند رفتارش را با مژگان بب

  .دياو ترس و دلهره را د ینگاه در چهره کيگرفت، با 

که غم و اندوهش  یچون گذشته شاداب و سرحال نبود. حاال جز حالت گريکه د یاچهره
  .ديدر آن د شدیترس را هم م داد،یرا آواز م
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را به مژگان  یبدآن نخواست حس  کيداشت. اما در  اديآخرشان را به  داريد ديوح
پر دقّت  یهانگاه یالقا کند. پس با قرار گرفتنش مقابل مژگان و با احساس همه

  بلند گفت: یکه به چهره مژگان پاشاند با صدا یبا لبخند شان،يرو

 راتيتأث ديبا ناي. ای! خانوم شدیخودمون. چقدر بزرگ شد ی! ُمژنيرو بب نجايا -
  ؟یباشه. خوب یمادر

که  یو سر در گم، با حالت جيمژگان بلند کرد. مژگان با حالت گدستش را سمت  و
نداشت، دستش را سمت او بلند کرد. دستش توان نداشت  ديحرکت را از وح نيتوقع ا

  حس شده بود. یبرسد. دستش ب ديو به دست وح ديايکه حرکت کند و باال ب

  فشرد:به کمکش شتافت و با هر دو دست، دست سرد او را گرفت و گرم  ديوح

  ؟یمات شد ینطوريبزرگ شدم که ا یليمنم خ ه؟يچ -

  گفت: جيبه خود آمد و گ مژگان

  . یآره، عوض شد -

  بد؟  ايخوبه  -

  خوب. -

 یاسر مژگان بوسه یرا تمام کرد و خم شد و رو نشانيقدم فاصله ب کيبا  ديوح
گان و نفسش را بند آورد. نه تنها مژ ديچيمشام مژگان پ ريعطرش ز یگذاشت. بو

  سر بلند کرد و گفت: ديشدند. وح ديجا خورد، بلکه کل جمع مات حرکت وح اريبس

  پسرت کجاست؟  -

  بچه بغل جلو آمد و گفت: ،یناخواسته نفس کم آورده بود. مان مژگان

  ما.  نيپسرک نازن ناهاشيا -

  و گفت: ديرا در آغوش کش سايلبخند زد و هر دو دستش را بلند کرد و نک ديوح

  جون.  يیتو دا یوشگلچه خ - 
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  مات شد.  دياز زبان وح يیدا یکلمه دنيبا شن مژگان

هم با  سايو بعد او را از خود دور کرد و با دقت نگاه کرد. نک ديرا بوس ساينک ديوح
  .کردیرا نگاه م ديهمان دقت وح

  مامانشه.  یشکر که به خودمون رفته، کپ یاله -

  کج کرد و گفت: یرا کم شيهالب

  رفته.  یبه مان شيبلبل یگوشافقط  -

  خنده زد. مژگان هم ناخواسته لبخند زد.  ريجمع ز یهمه

  را سمت مژگان گرفت و گفت: ساينک ديوح

  . نهيشیبه دل م یليپسرت، خ -

نبود،  دارشانيد یاز آن ترس ابتدا یخبر گريکه حالش بهتر شده بود و د مژگان
  گرفت و گفت: ديرا از وح ساينک

  . یخوش اومد یليخممنون...  -

  . یمرس -

نشست که همه دورش جمع شدند. مژگان هم  یمبل یاز او دور شد و رفت رو ديوح
  نشست.  یاآسوده رفت و گوشه اليبا خ

  برخورد کرده است.  اليخیحد آرام و ب نيتا ا ديکه وح شدینم باورش

سرش آورده،  يیافتاده است و مژگان چه بال ینه انگار در گذشته چه اتفاق انگار
 ديرا بگذارد و برود اما برخالف تمام تصوراتش، وح زيکه مجبور شد همه چ یطور

داد. در آرامش حرفش را زد و  ليتحو یزد، نه نگاه حقارت بار ینه لبخند تمسخر
  رفت نشست. 

گذاشت که به او  سايسر نک یرا رو شيهاگرفت و لب ريسر به ز یبا آسودگ مژگان
  بود. دهيچسب
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و به سؤاالت اقوامش پاسخ  کردیاشت در مورد اقامتش در لندن صحبت مد ديوح
  .دادیم

  ؟ینشد تياذ یکه رفت یاول یروزا -

شانس  یبرام شده بود. ول یجور افسردگ کياز خانواده باعث  ی. دوریليچرا، خ -
  شد. بمينص یخوب یآوردم دوستا

   ؟یشستیتو رستورانا ظرف م ؟یکردیچکار م -

  نشسته بود زد و گفت: شيپا نيياش که پاو با لگد به ران پسر خاله ديخند ديوح

  . یممکنه بره خرحمال ن،يکنیاونور همه فکر م رهيم یخوب نه، چرا هر ک -

  ؟یپس چکار کرد ینکرد یاگه خرحمال -

  بودم دانشگاه رشته زبان خوندم. نجايبود، تا ا نيکه کردم ا یمن تنها کار خوب -

 خواستنیکردم ازم م دايهم که پ يی. دوستااديبه کار م یليزبان خداشتن مدرک  اونجا
نه رشته زبان. درس  یافتادم ول ليدرس بخونم. به فکر ادامه تحص ايکار کنم،  اي

  خوندم و تونستم رشته حقوق قبول بشم.

  ؟ینگفت یزيدر موردش چ چوقتيکدوم دانشگاه اونوقت؟ پس چرا ه -

  لهام که زِن برادِر بزرگترش هم بود، گفت:بدون پاسخ به سؤال دوم ا ديوح

بود. خرج  یرشته حقوق رو گرفتم. دانشگاه دولت یکالج لندن. ورود نگزيدانشگاه ک -
اجاره  یکه بابا برام فرستاد برا یبهتر بود. پول گهيد ینسبت به جاها یداشت ول

از  یناسکارش یکردم. ما دانشجوها لميخونه نگه داشتم و رفتم خوابگاه و خرج تحص
. در کنار درس، کار ميانجام بد يیساعت کار دانشجو ستيب ميتونستیم یلحاظ قانون

  .گرفتمیو حقوق م کردمیهم م

ارشد اقدام کردم که  یکارشناس یبرا عيسر ،یاز گرفتن مدرک دوره کارشناس بعد
  . کشهیطول نم شتريسال ب کيارشد  یخوشبختانه، کارشناس
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باال بردن سطح نمراتم و گرفتن مدرک  یشم رو گذاشتم براتمام تال نکهيخاطر ا به
هستم و دوباره  نجايدوره دکترا قبول شدم. فعالً شش، هفت ماه ا یباالتر زبان، برا

  . ليادامه تحص یبرا گردمیبرم

بزرگ و آن مشکالت  یزي. بعد از آن آبرورکردندیبا افتخار نگاهش م شيبرادرها
  اش بود. خانواده یو سربلند یحالباعث خوش ديوح یهاحرف نيآمده ا شيپ

از خود بروز  یزيها چسال نيا یط دي. وحکردندیو مادرش با شوق نگاهش م پدر
نکرده بود. همه فکر  فيتعر یکس یرا برا اشیبود و زندگ رينداده بود. از همه دلگ

  . گذراندیروزگارش را م کار،یاو ب کردند،یم

  . يیجانيپس فقط شش، هفت ماه ا -

  جان.  نيريبله ش -

   ؟یچ یدکترات رو گذروند نکهيبعد از ا -

جا و همون کنمیم یکار یزايبه و ليرو تبد ميليتحص یزايو ليبعد از تحص -
  .مونمیم

  زده گفت: جانيه ديوح مادر

. یمونیم جانيو هم یگردیدرست بر م اني. بعد از پاستيخبرا ن نياز ا ر،ينخ -
 ديبا یبرو، ول یدرس دار یگی. حاالم که مینذارم برگرد گهيداشتم د ميمن تصم

  بسمه.  ،یهمه سال دور بود نيتو رو ندارم. ا یطاقت دور گهي. من دیبرگرد

  !نيتازه کنم. هم داري. برنگشتم که بمونم، فقط اومدم دستيمن ن یبرا يیجا نجايا -

 یرا عصب شياهمبل گذاشت و انگشت یدسته یسکوت کرد و آرنجش را رو ديوح
  . ديکش شيهالب یرو

 ريکرده بود، او را با دقّت ز هيمبل دو نفره تک یبه گوشه ديکه مقابل وح رپاشايام
  . کردینظر داشت و حاالتش را برانداز م
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باال  نيبرات آست ديتو... درضمن، با یمن برا یزندگ یهمه ست؟يجا ن گهیم یک -
کم  ليره. ماشاءهللا دختر خوب هم که تو فامبگذ یکي نياز وقت ا دينبا گهيبزنم، د

  . ستين

  در هم او شدند. یگفت. همه متوجه حال بد و چهره ديبلند شد و ببخش شياز جا ديوح

  ده؟ياتاق من رو نشونم م یکس  -

 یهمراه او راه افتاد و هر دو به طبقه باال رفتند. مژگان که گوشه ديحم برادرش
  پچ افتاده بود.داد که به  پچ یجمعنشسته بود توجهش را به  یدنج

  . کردیها ناخواسته حالش را بد مپچپچ نيو ا ديوح يیکهوي یناراحت 

  است.  ريبر خالف برخورد اولش هنوز از همه دلگ ديوح کردیم حس

  . کردیرفت که داشت در سکوت جمع را برانداز م رپاشايسمت ام نگاهش

  جالل خطاب به همسرش گفت: آقا

  . فيتکل نييدستور و تع نياز راه برسه، بعد شروع کنبذار  -

  . خواستیم ريو ش کردیم یقراریب ساينک

خود و سر او  نهيس یگذاشت و شالش را رو سايرا در دهان نک اشنهيس مژگان
  انداخت. 

 دنيچ یآن شدند. همه در رفت و آمد و تکاپو دنيهم مشغول سفره انداختن و چ هيبق
رنگارنگ پر شد و مژگان،  یغذاها و دسرها شيسفره با غذاها و پ کمسفره بودند. کم

  بود.  سايدادن به نک ريمتفکر در حال ش

برگشت و سر سفره نشست. مژگان نفر  یرا صدا زدند و او هم با حال بهتر ديوح
  مبل به دور از خود نشسته بود.  یبود که تک و تنها رو یآخر

  صدا زد: نينازن

  سر سفره؟  یايمژگان، چرا نم -
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  گفت: نيرو به نازن مژگان

  . خورهیم ريداره ش ساي. نکامياالن م -

غذا بخوره. تو بهش  یحساب دي. بایگرفتیم رياز ش شيوقت پ یليخ ديبچه رو با نيا -
  . ستيمحبت ن نيا ،یکنیظلم م

  . گهيچند روز د -

  سر سفره. ايپاشو ب ،یگفت اديز هاگهيچند روز د نياز ا -

به خود  یاش حالت خاصو مژگان بود. چهره نينازن یمکالمه دنيحال شندر  ديوح
  گرفته بود.

نتونه  یشده که حت فيضع یحد از لحظ روح نيمژگان تا ا یعنيبا خود فکر کرد "  
  ! " رهيبگ ريپسرش رو از ش

 کهي. در حالبردیبه غذا دست نم ديپر کرده بود اما وح شيرا برا ديبشقاب وح ديمج
افتاده بود داشت  اشیشانيپ یرو یو اخم فشردیم شيهاگال را در دستقاشق چن

  . کردیسفره را نگاه م

  .دنديغذا کش شيسفره آمد و نشست. برا یپا مژگان

  . ديمادر مژگان را شن یقاشقش را به دهان برد که صدا ديوح

  . ینخورد یزيقاشق بخور از صبح تا حاال چ کيبچه رو بذار کنار، خودت  -

 یليطرف سفره خناخواسته قاشق را برگرداند و سرش را سمت مژگان که آن ديوح
  باالتر از او نشسته بود، گرداند. 

  بشقاب گذاشت و گفت: یرا رو قاشق

  . اديزن عمو بچه رو رد کن ب -

   اد؟يرو رد کنم ب یچ -

   ه؟يبچه رو. اسمش چ -
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  . ساينک -

  به من.  نيرو بد سايآره. نک -

  . یبخور غذا ذارهینم -

  بلند شد و سفره را دور زد و به کنار مژگان رفت.  شياز جا ديوح

مژگان انداخت و  یهابه چشم ینگاهمين دي. وحستيشد که مژگان مات او را نگر خم
  برگشت.  شيرا بغل زد و سرجا ساينک

  نگاه کرد.  ديچشم به وح رينمکدان را در دسترس دخترش قرار داد و ز رپاشايام

گذاشت و  شيبشقاب جلو کيرا نشاند.  سايجا باز کرد و نک ديخود و مج نيب ديوح
  و گفت: ختيدر بشقاب ر شيبرنج و خورشت برا یمقدار کم

  غذات رو بخور.  سا،ينک -

زد و بعد قاشق را کنار  ديبه وح يینمالبخند دندان سايقاشق دستش داد. نک کي و
  دهان چپاند.  از غذا را برداشت و در یانداخت و با دست مقدار

  معترض گفت: مژگان

  . شهیم فيکث ینطوريا -

  . نيستيبلد ن یبچه دار چکدومتونيحموم و لباس اومده. ه یبشه. مگه قحط -

  و گفت: ديخند الهام

  ؟یمگه تو بلد -

  آره که بلدم.  -

   ؟ینکنه اون جا تو مهد کودک کار کرد -

  فرض کن آره.  -
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 سايحواسش را به نک یمش شد. هر از گاهرا گفت و مشغول خوردن شا نيا ديوح
  وقت خفه نشود.  کيکه  دادیم

و بعد  بردیاز خجالت خود در آمد. او با دست غذا را به دهان م یهم حساب ساينک
  . بردیلذت م شيو از آزاد ديمالیم ديو مج ديوح یرا به پاها شيهادست

رق زد. دستش را در ب ساينک یهاقاشق ماست در دهان او گذاشت. چشم کي ديوح
به  دي. وحديرا به دهان برد و مک شيهافرو کرد و بعد انگشت ديکاسه ماست وح

  و مژگان معترض گفت: ديحرکت او خند

  کرد.  فيهمه جا رو کث -

  خوشش آمده بود گفت: ساينک یکه از کارها ديمج

  غذا بخوره. زيتم یاز بس مجبورش کرد یبذار راحت باشه. بچه رو کشت -

  کرد. فيخودش، شماها و فرش رو کث ینطوريه اآخ -

لَخت و بلند او انداخت  یو موها ساينک یسرش را باال انداخت و نگاهش را رو ديوح
  و گفت:

  بذار راحت باشه. -

رفتار  نيا ديفهمی. نمخوردیرا م شيغذا بيعج یمشغول و حال یبا فکر مژگان
  :دي. هزار بار از خود پرسستياز چ ديوح

... یعني. دهيمن رو بخش یعنيفراموش کرده؟  یعني ؟یچ یعني ديرفتار وح نيا ا،يخدا -
فراموش کرده باشه.  تونهیکه من سرش آوردم رفت پس نم يیاون، به خاطر بال یول

آهش دامنم رو گرفته. پس رفتارش از  دونمیگرفتارم کرد. م ديآه وح نجام،يمن اگه ا
  ترحمه.

بلند شد. مادرش با نگاه دنبالش کرد  شياز جا فعهدکي ديافکارش که رس ینجايا به
  و گفت:

  ؟یمژگان چرا غذا نخورد -
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را بغل زد که نگاه  سايرفت. نک ديچون مرده متحرک راه افتاد و به کنار مج مژگان
  گفت: ديکرد، مج یقراريب ساينشست. نک شيرو ديو مج ديوح

  ؟یچکارش دار -

  ببرم دست و روش رو بشورم. -

  برد و مشغول شستن دست و صورت او شد. سيرا به سرو سايبعد نک و

  کرد. ضياو را تعو یهااتاقش برگشت و لباس به

کرد. شالش را از  یخال شيرا جلو شيهانشاند و سطل سازه نيزم یرا رو ساينک
تخت انداخت و با نگاهش به سقف به  یانداخت. خود را رو نيزم یو رو ديسر کش

  گذشته پرت شد.

به امورات آشپزخانه  یدگيها مشغول جمع کردن سفره و رسشام، خانماز صرف  بعد
  هم دور هم حلقه زدند و مشغول صحبت شدند.  انيشدند و آقا

  گفت: شکستیکه داشت تندتند تخمه م ديحم

   راز؟يش نيریم یک رپاشايام -

  . فردا صبح زود پرواز دارن. رنيو نازگل م نينازن رم،يمن کار دارم، نم -

  سالمت داداش. به  -

  تو. یفدا -

  آمد و آن را کنار دست پدرش گذاشت.  وهيبشقاب ساالد م کيبا  نازگل

  . ديبفرمائ -

  که در نگاهش بود گفت: یبا عشق رپاشايام

  بابا جون.  یمرس -

  . کنمیخواهش م -
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  گفت: ديبه آشپزخانه رفت که وح نازگل

  من رفتم انقد بود.  یچقدر نازگل بزرگ شده. وقت -

  جواب داد: ديرا نشان داد. مج نياز زم یبا دستش اندازه کوتاه و

برتر  یهادوازده سالش بود، االن نوزده سالشه. ماشاءهللا جزو رتبه یتو که رفت -
  کنکور شده. 

  قبول شده؟  یچ -

  . رنينام با مادرش دارن م. به خاطر ثبترازيش یپزشک -

و من باهاشون  اومدمیدو روز زودتر م یکي. خبر نداشتم واگرنه یخوب، به سالمت -
  .کردمیم یگرد رازيش هيکه هم تنها نباشن هم من  رفتمیم

  به سر چنگال زد و با طعنه گفت: ليتکه شل کيپاشا  ريام

  اونور بهت ساخته.  یآب و هوا -

  از چه نظر؟  -

  نداشته باشه!  یمسافرت مانع یبر یبا هر کس بخوا نکهيا -

صحبتشان  انيبه م ديکه حم ديبگو یزيبرانداز کرد و خواست چ را رپاشايام د،يوح
  و گفت: ديپر

ات پسر عمه اليبا اهل و ع یاروپاس پاش نجايمگه ا گه،يد گهيجان! راست م ديوح -
  مسافرت.  یبر

هم  دادمیالزم داشتن انجام م یداره؟ هم حواسم به خانما بود و اگر کمک یچه ربط -
  چکار کنه!  خوادیانگار آدم م نيگیم یجور هي. دمکریم یگشت و گذار هيمن 

  قربونت برم.  شهیبازم نم یدرست ول -

  بلند شد و گفت:  شيبحث را ادامه نداد. از جا ديوح
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که از حضورتون  ديمن برم بخوابم. ببخش نيام. اگر اجازه بدمن خسته د،يببخش -
  . شميمرخص م

  گفتند.  دييبفرما همه

  دوست دارم.  شتريرو ب نيياتاق پا ني. انياتاق من رو عوض کنفقط مامان، فردا  -

  .یواسه تو. من فکر کردم باال راحت تر نييداره؟ اتاق پا یباشه مادر، چه فرق -

  . نييپا امينه، م -

ها باال رفت. به اتاقش رفت و چراغ را خاموش کرد. گفت و از پله ريشب بخ او
  کرد.  زانيکمد آو رهيدستگ یآن را روو  ديکش رونيرا از تن ب دشيسف راهنيپ

 کيو کنار انداخت. شلوارش را با  ديکش رونيکتانش را هم ب یشلوار مشک کمربند
و بالش  ديتخت انداخت. دمر دراز کش یعوض کرد و خود را رو یشلوارک مشک

صورتش گذاشت. نگاهش را به  ريرا تا کرد و ز شيهاو دست ديکش اشنهيس ريرا ز
کم کم نکهيور بود. تا ا هدر افکار مشوشش غوط یقيدوخت و دقا یمنقطه نامعلو
  خوابش برد.

 انيور شد. هر شب و هر شب خود را ماش غوطهباز هم در خاطرات گذشته مژگان
  مداوم خسته شده بود. یهایادآوري ني. از اديدیتابوت خاطراتش م

  .ديکاویها را مذهنش، خواه ناخواه گذشته اما

  ودت باش مادر.مراقب خ - 

  مراقبم. -

  دست مژگان داد و گفت: ريلقمه نان و پن کيخانم  فرخنده

  بخور. ريلقمه رو بگ نيا -

  ممنون. -
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به آسانسور، از  توجهیو ب ديمادرش را بوس یلقمه را از مادرش گرفت و گونه او
  را گاز زد. رشيکم نان پنرفت و کم نييها پاپله

 دنيآمد. با د رونيب ديباز شد و وح شيدِر منزل عمو د،يهمکف رس یبه طبقه یوقت
  مژگان گفت:

  ؟یکجا مژ -

  اول سالم بعداً کالم. -

  ... کجا؟کيعل -

  دانشگاه. -

  ن؟يریخانم مهندس دانشگاه م -

  بله. -

  برسونمت. -

  .رميخودم م -

  .ميبر فتيخفه، راه ب -

 یگرفت و در دهان جا لقمه را از دست او ديته لقمه را سمت دهان برد که وح مژگان
  داد و گفت:

  .ميبر -

  و گردوش اون ته بود. ريکوفتت بشه، همه پن -

  .یسمت شروع کن نياز ا یخواستیم -

  رفت و گفت: ديمج نيبه سمت ماش ديرفتند. وح رونيب اطيدو از ح آن

  عقب. نيبش -

  در جلو سوار شد و گفت: يیخودش در جلو سوار شد که مژگان هم با پررو ديوح
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  من مسافرم؟  اي یراننده آژانس ه؟يخال یصندل نيا یچرا عقب وقت -

  سر راه برم دنبالم دوستم. خوامیم -

  .نهيدوستت عقب بش -

را به حرکت در آورد و سمت  نينگفت. ماش یزيبه مژگان انداخت و چ ینگاه ديوح
 منتظر ماند که دوستش از دِر خانه یتوقف کرد و کم يیمقصد راند. سر راه جا

  به او انداخت و گفت: یبغل نگاه شهيآمد. مژگان از ش رونيب

  دوستته؟  نيا -

  آره.  -

  چه خوشگله!  -

سوار شد و سالم کرد. هر  دي. دوست وحديبه سر مژگان زد و او خند یاضربه ديوح
  دو جوابش را دادند.

  بغلش زد و گفت: ريرا ز شيهاکرد و دست هيتک دوستش

  د؟يوح یکنینم یمعرف -

  ؟یخوایم یمعرف یمگه فضول -

  و گفت: ديخند دوستش

  ؟یشد یرتياالن غ -

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاهمين ديوح

  پس نه پس! -

  خواد؟یهم م رتيمگه دوست دختر غ -

  من گفتم دوست دخترمه؟ -

  ه؟يپس چ -



33 
 

  به تو چه؟ ؟یفضول نقدريتو چرا ا -

  خواهرته؟  -

  و گفت: ديوسط حرفشان پر مژگان

  دختر عموش هستم.  من -

 ديبه وح يینماسمت مژگان انداخت. مژگان لبخند دندان یآلودتند و اخم نگاهمين ديوح
  زد.

  زد: هيجلو تک یرا به دو صندل شيرو به جلو خم شد و ساعدها پسر

  ؟یکنیو رو نم یدختر عمو دار دي! وحنطوريبه که ابه -

  خفه شو. -

  گفت:دستش را سمت مژگان دراز کرد و  پسر

  هستم. اديشه -

 ديانداخت و خواست با او دست بدهد که وح اديشه یبه دست دراز شده ینگاه مژگان
  زد و گفت: اديدست شه ريز

 ستين ايابونياز اون دختر خ ني. ااديشه نييپا اندازمتیسر جات به قرآن م نيبش -
  .یمخش رو بزن یبخوا

  زدم؟ یحرف نيدور از جونش، من همچ -

  .یبزن ینکیغلط م -

  کرد. هيو تک ديخند ادي. شهکردیرا نگاه م ديالعمل وحمتعجب عکس مژگان

  .کردیم یدر هم گره خورده بود و در سکوت داشت رانندگ ديوح یابروها

توقف کرد و کمربندش  ابانيکنار خ ديوح دنديدانشگاه رس کيبه نزد یبعد وقت یکم
  را باز کرد و گفت:شد. رفت و در کنار مژگان  ادهيرا باز کرد و پ
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  شو. ادهيپ -

او در را بست و  یهابا نگاه در چشم ديشد و وح ادهيدر سکوت و متعجب پ مژگان
  گفت:

  .ميبر -

  کجا؟ -

  را قفل کرد. مژگان معترض گفت: نيرا زد و در ماش موتير ديوح

  .نهيدوستت تو ماش -

بلند  یهاتاد. قدمدست مژگان را گرفت و راه اف توجهیب ديزد و وح شهيبه ش اديشه
  . مژگان معترض گفت:ديکشیو مژگان را دنبال خود م داشتیبر م

  .یدستم رو کند ديوح -

  . مژگان معترض گفت:ديچيپ یفرع ابانيبه خ ديوح دند،يدانشگاه رس کيبه نزد یوقت

  ؟یکنیچکار م یدار ديوح -

  برو تو. یاز دِر فرع -

  چرا؟ -

  .گمیچون من م -

  ؟یخودت اعتماد ندار یدوستا تو به وونه،يد -

  معلومه که نه. -

  ؟یپس چرا باهاش دوست -

ام که به خانواده ستنيبا من مناسبن اما اونقدر قابل اعتماد ن یدوست یچون برا -
  بشن. کينزد

  و گفت: ديخند مژگان
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  ات.! خانوادهنطوريکه ا -

کمر  یو رودستش را از دست مژگان جدا کرد  دي. وحدنديرس یدِر ورود یجلو به
  او گذاشت و به درون هلش داد. 

  برو به سالمت. -

  .ستيرا نگر ديو رفت. مژگان به کنار در آمد و دور شدن وح ديبعد با عجله چرخ و

  را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

  .وونهيد -

                           *****    *  

و سرش را  ديکش یخود آمد. آه به نييپا یظرف و ظروف از طبقه یبا صدا مژگان
. شب قبل تا خود شدیبه عقب چرخاند و قاب پنجره را نگاه کرد. داشت صبح شده م

  بود. دهيمتشنج نخواب یصبح از هجوم فکرها

  بودند. دردناک شده شيهاهم گذاشت.  پلک یرو یرا به سخت شيهاپلک

حرف زدن  یا صدابخوابد اما ب یکم ديانداخت تا شا شيهاپلک یرا رو ساعدش
  شد.  اريبا مادرش هوش شيزن عمو یواشکي

  . ميکن شونيراه ميبر گمیم رن،يآره دارن م -

  . ميباشه بر -

بلند شد و از  شياز جا یبروند. به سخت رازيو نازگل به ش نيآمد قرار بود نازن ادشي
 شياو روشن اتاق موه کيرد شد و در تار سايرفت. از کنار رختخواب نک نييتخت پا

  سرش انداخت.  یروسر کيرا جمع کرد و 

  را انجام داد.  شيرساند و کارها سيرفت و خود را به سرو رونياتاق ب از

نبود، پس راه افتاد و از  ی. کسديرفت و به آشپزخانه سرک کش نييپا یطبقه به
  ساختمان خارج شد. 
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  . کردید حمل مآمد و داشت دو چمدان را با خو رونيپاشا از ساختمان پدرش ب ريام

  لب گفت: ري. عطسه کرد و زدياحساس سرما کرد و بدنش لرز یکم

-  .   الحمد

مژگان  دنيو سرش را چرخاند و با د ستاديبود ا دهياو را شن یکه صدا رپاشايام 
  گفت:

! عاف ْرَحُمُکمُ يَ  -   باشه. تيّٰ

  ممنونم.  -

  . ريصبر اومد... صبح بخ -

  . ريسردم شده. صبح شمام بخ ه؟يخرافات چ نيا ،یچه صبر -

  . یسرما نخور -

  . ستين ینه، طور -

  آمدند.  رونياز در ب هيو نازگل با بق نينازن

  گفتند.  ريهم صبح بخ به

  مژگان؟  یشد داريچرا ب -

  . شتونيپ اميگفتم ب نيریم نيدار دميجان. د نيبودم نازن داريب -

  . یديزحمت کش -

  بعد هم نازگل را بغل کرد و گفت: را بغل کردند. گريدو همد آن

  . نيو برگرد نيبه سالمت بر -

  ممنون مژگان جان.  -
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ها را تا دم در قرآن رد کرد و بعد همه آن رياش را از زمژگان، عروس و نوه یعمه
 یها را در صندوق عقب گذاشت و پس از خداحافظچمدان رپاشايکردند. ام یهمراه

  سوار شدند. 

  ت:گف رپاشايام مادر

   ؟یکنیبعدش چکار م یها رو بردمادرجون بچه -

  سر کار مادر.  رميم -

  خونه.  یبر یما. پا نش یخونه ايپس بعدش ب -

بخوام  نکهيا یول زنمیسر م اميبه محل کارم دوره، م نجاينه قربونت برم، آخه ا -
  بمونم نه. 

  . زميباشه عز -

را به حرکت درآورد. مادر  نيماش دستش را بلند کرد و رپاشايعقب آمد و ام مادرش
  و به داخل باغ برگشتند.  ختيآب را پشتشان ر یمژگان کاسه

که  شانيگرفتند در باغ پدر ميدو برادر و خواهرشان تصم ،یاز فروش منزل قبل بعد
  به ارث گذاشته بود خانه بسازند.  شانيبرا

خود ساخته بودند و  یساختمان برا کياز باغ  یاها هر کدام در گوشهبار آن نيا
  به اتمام کارش نمانده بود.  یزيفعالً منزل پدر مژگان حاضر نشده بود و چ

از حد  شيب یکم از خستگتخت انداخت و کم یبه اتاقش برگشت و خود را رو مژگان
  خوابش گرفت.

باز شد.  شيهاپلک یلحظه ال کي ساينق نکنق یدر و صدا یساعت بعد از صدا دو
  که گفت: ديشن یبلش، در وسط اتاق شکل گرفت. حتمقا ديوح ريتصو

  راحت باش، بخواب. -
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. حدود ساعت ديگرم شدند و باز هم خواب شيهاهم افتادند. چشم یرو شيهاپلک دوباره
  و اتاق را از نظر گذراند. ديبود که هراسان از خواب پر ميو ن ازدهي

است اما  دهيهمان لحظه داو را  کردیوارد اتاقش شده است. فکر م ديبود وح مطمئن
. حدس زد مادرش ستين شيسر جا ساينک ديو د ستيتخت را نگر نيي. پاکردیاشتباه م

ظهر بود.  کي. نزدستيرا نگر واريد یرو یليمستط دياو را برده است. ساعت سف
  .ديو صورتش را مال ختتخت اندا یکرد و دوباره خود را رو یپوف

 سايرختخواب نک یرفت. از رو نييو از تخت پااز جا بلند شد  یبعد با کرخت یکم
  مو جمع کرد. ريگ کياش را با شلخته ی. موهاستاديا نهيآ یرد شد و جلو

  .ديبرداشت و پوش نيزم یرا از رو شيروسر

  توالت افتاد. زيسمت دِر اتاق رفت که نگاهش دوباره به م به

 گريد یجعبه کيآن  ريبا روبان قرمز و ز ديسف یجعبه کيبود.  زيم یجعبه رو دو
 نييپا یرفت و خود را به طبقه رونياز اتاق ب توجهیشده قرار داشت. ب چيکادو پ

  رساند. 

تا  کردندیآمده بودند. داشتند کمک م شيهاشلوغ بود و پسرعمو و دختر عمه سالن
  آماده کنند. یاحتمال یهاورود مهمان یمنزل را برا

 رونيرفت. دست و صورتش را شست و ب سيکرد و به درون سرو یسالم جمع او
در آغوشش بود و دست دختر  سايهم داخل آمد. نک ديآمد. با ورودش به سالن، وح

  را گرفته بود. ديحم

  خنده گفت: با

  .گردهیاز االن دنبال شوهر م یکيآرزو، ن -

  .اديخوشش نم ادبیب ی. از پسرهانيمراقب رفتارتون باش دياون که آره، با -

  ام.به برادرزاده نيفرآهان، آ -
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را سمتش گرفت و آرام  ساياو کرد. نک یبه چهره یبه مقابل مژگان آمد و نگاه ديوح
  گفت:

  سالم. -

  .سايداشتن نکنگه یسالم، ممنون برا -

  نکردم.  یکار -

دادن به  ريمبل نشست و مشغول ش ی. رفت و روديرا در آغوش کش ساينک مژگان
  شد.  ساينک

  اب به مادرش گفت:برگشت و خط ديوح

  اتاق من حاضره؟ -

  آره مادر.  -

  و گفت: ديسرک کش رونيمژگان از آشپزخانه به ب مادر

  صبحانه بخور.  ايمژگان، ب -

  . امياالن م -

  به ساعتش کرد و گفت: ینگاه ديوح

  زن عمو وقت ناهاره. چه وقت صبحانه است؟ -

  بخوره.  یزيچ ديبا شهيم داريب ريمعموالً مژگان د -

  . خورهیناهار نم گهيآخه االن صبحانه بخوره د -

  .ختهيبه هم ر زشيمژگان کالً همه چ خوره،یآره، نم -

  درست بشه. ديخوب کمک کن -

 ريحاضر کرده بودند رفت و در را بست. مژگان ز شيکه در آنجا برا یبعد به اتاق و
 دياخالق وح نيدر آن بود کرد. از نظرش ا ديکه اتاق وح يیسمت راهرو یچشم نگاه
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و  کردیبه او نداشت دخالت م یکه ربط یعوض نشده بود. هنوز هم در هر کار
  .دادینظر م

  لحظه به گذشته و به آن شب پرت شد. کي

  .یخورد یکه تو شکست بزرگ گردمیبر م یروز ،یشیخوشبخت نم اديتو با شه -

 سايزمان، نک نيمماجرا بد و اعصابش متشنج شد. در ه نيا یادآوريحالش با  مژگان
 ساي. نکديکش یبلند اديفر اشنهيدرد در س دنيچيگرفت. با پ یاو گاز محکم ینهياز س
پشت او  یرو یارا از خود دور کرد و ضربه سايو مژگان نک دياز جا پر دهيترس
  زد.

  مبل پرت کرد. یدر آمد و او را کنارش، رو اشهيگر ساينک

زد و سمت  رونيخاطر سر و صدا از اتاقش ب به ديبه سمت او هجوم بردند و وح همه
  رفت و گفت: تيّ جمع

  شده؟ یچ -

  وار گفت:رو به مژگان سرزنش سايدر حال آرام کردن نک شيعمو زن

 شيريبگ رياز ش یتونینم مشهي. بچه دو سال و نیچته؟ چه خبرته؟ بچه رو کشت -
  .رهيگیگاز هم م خورهیکه غذا م یامعلومه بچه

  بود و با همان حال گفت: دهيهم کشابرو در  ديوح

   ه؟يچه وضع نيا رش،يبگ ريبچه زدن داره؟ خوب از ش -

  خطاب به مادرش گفت: اديو با فر ديچون فنر از جا پر مژگان

باز به خودم مربوطه. بچه رو  کشمیبه خودم مربوطه. درد هم م تونمیمن نم -
دلسوزتر از  هيدا نيتون شدنداره. همه یربط یهم به خودم مربوطه. به کس زنمیم

  مادر.

  گرفت. شيها را در پو راه پله ديکش رونيرا به شدت از آغوش مادرش ب ساينک
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  گفت: یبا ناراحت مادرش

  ها.مثل بچه کنهیقهر م یزنیتا باهاش حرف م گه،يد نهيهم -

  کرد و گفت: تيّ ها رو به جمعپلّه یباال مژگان

  .ديتو کارم دخالت کن ديهم نکن یسع. ديبا من حرف بزن دينکن یپس سع -

 بعد به اتاقش رفت و در را به هم کوفت. و

  ها گرفت و به اتاقش برگشت و در را بست.با اخم نگاهش را از پلّه ديوح

دستش  یکوچک جلو نيخوابش گذاشت و چند ماشرخت یرا رو ساينک مژگان
  گذاشت.

را کنار  ديگشت. جعبه سفتوالت بر زيشد و مژگان به کنار م یمشغول باز ساينک
  را برداشت و نيريگذاشت و اول جعبه ز

  باز کردن آن شد. مشغول

واقعاً به اتاقش  ديوح د،يدرون جعبه بود. سمت در نگاه کرد و فهم یکنترل نيماش کي
  را با خود برده است. سايگذاشته است. بعد هم نک زيم یرا رو هاهيآمده است و آن هد

  تر با خود گفت:برگشت و متعجب ديسف یسمت جعبه نگاهش

 یمن و پسرم سوغات یگذشته و اون اتفاقات بوده که برا اليخیاونقدر ب ديوح یعني -
  هم آورده!

رنگ را برداشت و روبان دورش را باز  ديسف یرا کنار گذاشت. جعبه نيماش او
عبه رنگ بود. آن را فشرد که دِر ج يیدگمه طال کيجعبه  یکرد و کنار گذاشت. رو

  باز شد. یبه آرام

  .ديدرخشیدرون جعبه م ديطال سف یبايست ز کي

آن را امتحان کرد. از ظرافت و طرح آن خوشش آمده بود و  یهادستبند و گوشواره 
  .رديبگ دهيرا ناد نيا توانستینم
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  :ديخود پرس از

  همه طال سوغات آورده؟ یبرا یعني -

حجم از طال را به او  نيحمل ادر فرودگاه اجازه  دانستینشد چون م باورش
  .دهندینم

خوشحال بود.  اريبس هيبا جعبه سرگرم بود و در درونش از گرفتن آن هد قهيدق چند
ً يتقر  نيچن ديکه چرا وح کردیرا از خاطر برده بود و تعجب م شيپ قيدقا یناراحت با
  او آورده است. یبرا یاهيهد

 شيرا بست و آن را کنار گذاشت. از جابه خود آمد. در جعبه  ساينق نکنق یصدا با
  با او سرگرم کرد. یرفت و خود را با باز سايبلند شد و به سراغ نک

  

  دوم: فصل

و داشتند  کردندیبا هم در منزل آقا جمال کار م یساختمان یگروه از کارگرها چند
  دهند. انيتا زودتر پروژه را پا کردندیتالش م

هم در حال کناف  یاعده کردند،یرا نصب م ديسف یهانتيطرف کاب کياز  یاعده
  کردن سقف بودند.

 ساي. کار اتاق مژگان و نکنديجمال با اصرار مژگان را آورده بود تا اتاقش را بب آقا
ً يتقر   تمام شده بود. با

خود و پسرش را به  ليگذاشته بود تا بتواند وسا ارشياتاق بزرگ در اخت کي پدرش
  .نديدلخواه در آن بچ

  بابا؟ یست داردو -

  کرم رنگ بزرگ را باز کرد و گفت: یواريدر کمد د مژگان

  خوبه. -
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  کنن؟ یواريکاغذ د ايرو رنگ بزنن  وارايبگم د یدوست دار -

  .نيدونیفرق نداره بابا، هر طور صالح م -

نور تا ته اتاقت  یداره. پرده رو که کنار بزن یبزرگ و دلباز یهاچه پنجره نيبب -
  .اديم

  بابا. یمرس -

  برات انجام بدن. کنمی. من سفارش مزميبگو عز یکه الزم دار یهر چ -

  بابا. نيدرست کن نيدونیهر طور صالح م -

  .ديبه گوش آقا جمال رس یکس یصدا

 ليتحو شيهفته پ کيرو  نجايکار مونده. قرار بود ا یکل ن،يدست بجنبون ونيآقا -
  .نيبد

  ل گفت:چشم گفتن کارگرها آمد. آقا جما یصدا

 نينه! تو هم بب ايرو هماهنگ کرده  گهيد یکارا نميبب ششياومد من برم پ رپاشايام -
  .یکن یاتاقت رو چه شکل واريدر و د یدوست دار

  چشم بابا. -

 روني. آقا جمال هم بستيرا نگر شيعمه و عمو یرو به پنجره کرد و باغ و خانه او
را  ديوح ی. بعد هم صداديان رسآن دو به مژگ یپرسسالم و احوال یرفت و صدا

  گفت. کينو را تبر یکرد و ساخت خانه یپرسکه با پدرش احوال ديشن

گذشته بود اما مژگان همان شب اول و ظهر روز بعد  ديروز از بازگشت وح چهار
 رونيبه ب یو رغبت کردیبود. مژگان تمام مدت خود را در اتاقش حبس م دهياو را د

خانه و  نياصالً منزل نبود. مدام ا لشيبه لطف برادرها و فامهم  ديرفتن نداشت. وح
  و... يیو دا برادرها و خاله یانه. خرفتیم ديآن خانه دعوت داشت و با
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چند  دي. به لطف حضور وحرفتیم گريد یجا ديبود و شب هم با یکيمنزل  ظهر
 یخلوت شده بود چون بعض شيعمو یبود که برخالف تصوراتش خانه یروز
 نشستی. او هم از خدا خواسته در اتاقش مکردندیدعوتشان م یها هم خانوادگوقت

 یندهيبه آ ايو  کردیماندوهبارش فکر  یو به گذشته کردیغم بغل م یزانو ايو 
  . کردیمجهول خود و پسرش فکر م

  سالم.  -

صدا راه  نيا دنيصدا نفسش بند آمد. هنوز هم شن نيا دنيبه خود آمد و از شن مژگان
  . دادیو به او استرس م بستینفسش را م

  و گفت: ديچرخ آهسته

  سالم. -

نگاهش را باال برد و  ديقفل شد. وح ديدر نگاه نافذ وح هيچند ثان یبرا شيهاچشم
 یواريرا نگاه کرد. بعد هم کمد د وارهايدستش را به کمرش زد و با دقّت سقف و د

  . ديفت و سمت خود کشرا گر رهيو جلو رفت. دستگ ستيرا نگر

  قراره اتاق تو باشه؟ نجايا -

صدا زده بود.  یدر بدو ورودش او را مژ نکهي. به اديشيبه تو گفتن او اند مژگان
ها داشته باشد و قصد نبش قبر گذشته یدارد با او ارتباط خوب یسع ديوح کردیحس م

  را ندارد. 

. مژگان ستيد و او را نگرشد سرش را چرخان یسکوت مژگان طوالن ديد یوقت ديوح
نقطه نامعلوم سنجاق شده بود و صورت  کي. نگاهش به ديرا فرو رفته در خود د

  گرفته بود.  یحسیحالت مات و ب اشدهيتک

  در حال بستن در کمد صدا زد: ديوح

  مژگان!  -
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به خود آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد و  ديکه کش یقيعم یبا نفس مژگان
  گفت:

  ه؟ بل -

  حالت خوبه؟  -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا مژگان

   ن؟يگفت یزيبله. شما چ -

  اتاق شماست؟  نجايگفتم ا -

 یجمله  ريتحت تأث ديوح یجمله ديکه استفاده کرده بود جمع بود. شا یريبار ضم نيا
  مژگان قرار گرفته بود.  یقبل

  . سايبله، اتاق من و نک -

  ق شد و گفت:وارد اتا رپاشايام

  . يیسالم دختر دا -

   ؟یسالم پاشا جان، خوب -

   ست؟يچطوره؟ همرات ن سايخوبم، نک -

  . رونيرفته ب یاونم خوبه، با مان -

   ؟یاتاق رو چکار کن ینگرفت ميتصم -

  . نيدرستش کن نيدونینه، هر طور خودتون صالح م -

  .وارايد یانتخاب کن برا یرنگ هينه من! پس  یش داريو ب یبخواب نجايقراره تو ا -

  . اديهم م یواريبه کمد د نيکمرنگ بزن یابگم، قهوه یچ دونمیواقعاً نم -
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کنار پنجره  واريبه د ديکرد و مژگان را برانداز کرد. وح زيرا ر شيهاچشم رپاشايام
 یاز رو یراستش را ضربدر یچسباند. پا واريرا پشتش به د شيهازد و دست هيتک
  د و منتظر ماند.چپش رد کر یپا

  گفت: تعارفیب رپاشايام

  بزنن! یخاکستر اي یبگم رنگ مشک یخوایم -

  خوب آخه...  -

 رونيسخت ب طي. تازه از يه شرایدونیمژگان، خودتم خوب م یدار یتو افسردگ -
 یبرا یمناسب یرنگا نايواقعاً ا یباشه ول رهيت یکششت سمت رنگا هيعيو طب یاومد
  . ستنيتو ن

به بدنش شوک وارد شده  ديوح یجلو رپاشايام یحرفها دنياز شن کهير حالد مژگان
  بود جواب داد:

  بزن.  یواريخوب کاغذ د -

مشورت  کنم،یم یفکر هي... خودم شنیشلوغ م وارايد پسندمیاتاق خواب نم یبرا -
  است. دهيفایکردن با تو ب

  . یدونیباشه هر طور صالح م -

   ؟یدکترت رفت شيپ -

  بحث را عوض کرد و گفت: مژگان

  چه خبر؟  نياز نازن یراست -

  یکارا زم،يخوبن عز -

نازگل  یو سپردن برا گردنیرو م رازينازگل رو انجام داده. فعالً هم دارن ش نامثبت
  کنن.  دايدانشگاهش پ کينزد ینقل یخونه هي

   ش؟يفرستیمگه خوابگاه نم -
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  راحت باشه.  رميگینه، براش خونه م -

  ه سالمت. ب -

  ممنونم.  -

  کجا مونده.  یمان نميمن برم بب -

  جدا شد.  وارياز د ديبعد با اجازه گفت و رفت. وح و

  داره؟  یمژگان افسردگ -

  آره، چطور مگه؟  -

   ره؟يدکتر م -

  داد و گفت: یسرش را تکان رپاشايام

  . رهياما نم ميريگینه! چند باره براش وقت م -

  چرا؟  -

  ندارم.  یوبه و مشکلحالم خ گهيم -

  حالش خوبه!  ديشا -

که هفت، هشت  هيمژگان هي. کجاش شبیگفتیرو نم نيا یبود شيزندگ انياگه در جر -
   ؟یديدیم شيسال پ

  بگم؟  یچ -

  . ذارهینم یکس یبرا یمعلول رمق یبچه هيازدواج ناموفق و  هي -

  کرد و بعد گفت: شيرا پس و پ یفرض یهاخاک شيگرفت و با پا ريسر به ز ديوح

   کرد؟یم تشياذ یليخ اديشه -

  انداخت و گفت: شيهابه لب یداد و قوس یسرش را تکان رپاشايام
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  لحظه است! هي یبرا یليخ -

  چرا زودتر جدا نشد؟  -

داشته باشن که با  نويکنن. تا چه حد مقاومت ا یداره آدما چقدر صبور یبستگ -
  . شهیدرست م شونيکه زندگ داشته باشن ديبسازن. چقدر ام هایبد

  نبود.  یمژگان اصالً دختر صبور و آروم اد،يم ادميکه من  يیتا اونجا -

به پات و  شنيم ريوزنه و زنج يیزايچ هي تيزندگ یتو يیوقتا هي ینبود، ول -
  . یباهاشون بساز یمجبور

   ؟یمثل چ -

  مادر بزرگ بشه.  ايبدون پدر  یبچه که نخوا هي -

  نخواست گوش کنه. یول وونهيح هيون ا دونستمیم -

  زد و گفت: ديوح یشانه یجلو رفت و دستش را رو رپاشايام

  نه چشمشون. شهيششون باز مآدما تا سرشون به سنگ نخوره نه گو یبعض -

او اصالً  ديرو به پنجره چرخاند و دور شدن مژگان را نگاه کرد. از نظر وح ديوح
که با  يیهامژگان، لباس یبود. سکوت طوالنگذشته ن یاهويآن دختر شاد و پره

 رهيکامالً ت نکهيا اي خورد،یها به چشم نمدر آن یتوازن رنگ چيو ه ديپوشیم یدقتیب
  .شدیم خکوبينقطه م کيبه  یطوالن یقياکه دق یخيمات و  یهابودند. نگاه

  د؟يوح ميبر -

  زرد و سبز. -

  !؟یچ -

  پاشا گفت: ريبرگشت و رو به ام ديوح

  سبز بزنن براش. ايرو زرد و  وارايبگو د -
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  .ستيداره ن یکه افسردگ یزرد مناسب کس -

 اشهيزرد نباشه، اما رنگ اتاق روشن باشه روح کنهیم جابيا ینه اصالً. در مواقع -
حالت در  نياز ا ديغرق کرده و با رهيت یرنگا ی. مژگان خودش رو توشهيعوض م

. ميکن یرو طراح شياتاق رو خودمون همه چ هي نيا ميتونیم ی. صبر داشته باشاديب
  اتاق. یتو نهيبچ لهيوس یزن عمو کل حتماالً شلوغ باشه و ا ديچون دور و برش نبا

  گفت: د،يکشینکته سنج بود و مو از ماست م اريکه بس رپاشايام

 هي یکه وکالت خونده، اطالعات داشتن در مورد مباحث روانشناس یکس یبرا -
  .بهيخورده عج

 یرو بلد باشه درست مثل اطالعات عموم نايا تونهیم ی. هر کسستين بينه، عج -
  .گهيد

  انداخت و گفت: نييپاشا سرش را باال و پا ريام

  تجربه!  اي -

  و بعد زمزمه وار لب زد: ستيپاشا را نگر ريچند لحظه در سکوت ام ديوح

  تجربه.  اي -

  و گفت: ديکش یقيعم نفس

  طوره؟ پسرش چ طيخوب، شرا -

رفتند و  رونياش را باال انداخت و با دست به در اشاره کرد. هر دو بشانه رپاشايام
از  کردیسازها صحبت م نتياز آقا جمال که داشت با کاب یفعل یضمن خداحافظ

  ساختمان خارج شدند. 

  . ستيچندان خوب ن -

 نيهمچ ونوينه ما نه اون ح یبشه وقت ینطوريا ديبا سايچرا نک دميهنوز نفهم -
  . ميهامون نداشتخانواده یرو تو یمورد
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  . اديم شيبدشانس باشه هم براش پ یهر ک ستين زايچ نيبه ا -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و متأسف گفت: رپاشايام

  براش آرزو شدن. ديدیم ديکه با يیزايو چ ديرو د ديکه نبا يیزايمژگان چ -

 یش، سالمت پسرش، آرامش تواز شوهرش، سر به راه شدن شوهر محبت
  شد. اشیکتک، فحش و اضطراب زندگ ،یبراش آرزو شد و ناسازگار اشیزندگ

  .یمدت نبود نيا یشد که تو خوب

  چطور مگه؟ -

کرده بود. به قرآن پدرمون در اومد تا طالقش  ريهمه رو درگ اشیبس که زندگ -
  .ميرو گرفت

 یه، اگر شونزده سالش باشه مشکلعقد یو سر سفره کنهیکه ازدواج م یروز آدم
و  گهیکه داره بله م دهيرس ینداره و از نظر همه بزرگ شده و کامالً به درک کاف

 یخوایم یوقت ی. ولیکنیقبول م تيمسئول یکه دار رسهی. عقلت مکنهیازدواج م
 ميکه همه حق دارن برات تصم ايدن دمآ نينفهمتر یشیم یريو طالق بگ یجدا بش

قابل قبول  یهم بگ ی. هر چیو تحمل کن ینيبش نکهيبه ا یال خودت. محکوما رنيبگ
ً يدق اي یباش دهيبه مرحله مرگ رس ديتو با ست،ين ات از دست چهار دنگ باالخونه قا

  کنن. یرفته باشه که طالق رو برات جار

. اونقدر کشهیطالق سه سال طول م یانجام داد اما کارا شهیهفته م کي یرو تو عقد
نحس گذشته  یبه همون زندگ یو برگرد یاريکه کم ب کننیم نتييدادگاه باال پا یتو

  .یو هر روز زجر بکش

 يیبه جدا ميو پوچ تصم چياز سر ه هایليچون خ ست،يهم ن ليدلیب یريگسخت نيا -
فساد  شن،یم اديز سرپرستیب یها و زناو بچه رهي. آمار طالق باال مرنيگیم

  .شهیم اديخانواده ز یهابچه نيب اديو اعت یاجتماع

  و گفت: ستاديا رپاشايام
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 یچه با هم زندگ فته،ياتفاقا ب نيچه زن و مرد جدا بشن و ا د؟يداره وح یچه فرق -
بگذره؟  نيوالد یو قهر و فحاش یريدعوا و درگ یها توکنن و شب و روز اون بچه

سقف  کي ريم و زبزنن، چه با ه یکارچه زن و مرد جدا بشن و دست به کثافت
کنن!  انتيخ گهيو عالقه به هم د قو نبودن عش یروح اديکنن و از فشار ز یزندگ

قتل  یبه فاجعه شونيدوتا رو کنار هم نگه دارن که زندگ نياونقدر به زور ا یحت اي
  عمد برسه.  ريعمد و غ

  تکان داد و گفت: یبا تأسف سر ديوح

به درست شدنشون هست از  ديکه ام يیايباشه تا زندگ یريگسخت ديبه هر حال با -
  . لهيبه همون دل يیدادگاه و حکم قضا ريتأخ نيهم نپاشن. ا

  کاش برعکس بود.  یا -

   ؟یچ -

ها وجود داشت که ها و مشاورهو دادگاه رايتأخ نيقبل از ازدواج دختر و پسر ا -
  .یريدرگ پر از یعمر زندگ کي. نه بعد از خورنیهمون اول بفهمن به درد هم نم

مشترک  یزندگ یکه هر خانواده از همون ابتدا ميقانون سفت و سخت داشت هي کاش
به مشاور و روانشناس مراجعه کنن تا مسائل و حال روزشون  بارکيده روز  ديبا
. گرفتنیهاشون مشاوره مبچه تيرفتار با هم و ترب یپرونده ثبت بشه. برا کي یتو

دادگاه محرز  یبرا اياز زندگ یليخ ثافتو عمق ک ايبودن بعض یاونوقت بود که روان
  به صبر نبود. ازيو ن شدیم

  :ديپرس ديدوباره حرکت کردند که وح هاآن

  چطوره؟ ساينک طيشرا -

 دونمیمژگان نم چارهی. برهيو نه راه م زنهیسن نه حرف م نيا یکه، تو شيديد -
  تحمل کنه. خوادیتا کجا م

  اد؟چرا بچه رو به باباش ند -
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  کرد و گفت: ديرو به وح یبا حالت خاص رپاشايام

به  شتريمژگان ب ؟یچ یعنيبچه  ديفهمیاصالً اون م وون؟ياون به قول خودت ح -
  چون... کردیجدا شد و اگر نه باز تحملش م سايخاطر نک

از تو که  نميُگهت که شماها رو ول کرد، ا ی. اون از بابامياز شماها بکش ديچقدر با -
  به مادرت. یديچسب یددرد ش

. او کردندیرا نگاه م یبودند داشتند مان دهيبه عقب چرخ کهيدر حال ديو وح رپاشايام
با دست چپ بغل گرفته بود و داشت با دست راستش و با  کردیم هيرا که گر ساينک

  .کردیم زيخودش را تم یهادستمال لباس

  رفت و گفت: شوازيبه پ رپاشايام

  ؟یشده مان یچ -

  حالش بد شد. سه بار باال آورد سگ زاده. هوي ،یبردمش شهرباز -

  !یبا بچه چکار کرد دونهی. خدا میوحش يیسگ تو -

  فشرد و گفت: نهيو او را به س ديرا در آغوش کش ساينک رپاشا،يام

  خرتو ول کن.  يیبغل خودم، دا ايب -

تمام مدت حال  ديجالل رفت. وح اشيیو به منزل دا ديکمر او کش یدستش را رو و
  . کردیرا در سکوت نگاه م سايو روز نک

 دنيهر سه مرد وارد ساختمان شدند مژگان که در آشپزخانه نشسته بود با شن یوقت
در اطرافش خود را به  گريد زيچ چيو بدون توجه به ه ديدو رونيب ساينک یصدا

  :ديرسمضطرب پ اريو بس ديکش رونيرا از آغوش او ب سايرساند و نک رپاشايام

   ؟یچکارش کرد ؟یشده مان یچ -

  تا به حمام برود گفت: ديکشیم رونيرا از تن ب شيهاکه داشت لباس یمان

  کره خرت بپرس.  نياز ا -
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  زد: اديفر واروانهيرا به خود فشرد و د ساينک مژگان

  ؟یفهمیکره خر زبون نداره، م نيا -

 یو اتفاق ستين یزيچ«گفتن  داشتند او را آرام کنند و با یسع شيو زن عمو مادر
  آرامش کنند.  »فتادهين

  گذاشت و مشغول لخت کردن او شد.  نيرا زم ساينک دهيو ترس ديلرزیمژگان م اما

 رونيانداخت و با توپ پر از آشپزخانه ب يیلباسشو نيرا درون ماش شيهالباس یمان
  زد و گفت:

 تونهیم مينيبزرگش کنه بب نهيبش پدرشیب یاون بابا یجلو یانداختیزبون نداره م -
 چينق هو نق هيو جز گر زنهینه حرف م رهيکه نه راه م یادو روز تحمل کنه. بچه

  . کنهینم گهيکار د

خم شد و  ساينک ديشد یهاهيبه حال مژگان و گر توجهیبه کنار مژگان رفت و ب او
  زد: اديفر

بخوادت  یکس گهيروز د . دویاونو بزرگ کن یتوله یتونیم یبدبخت، تو تا ک -
  شت؟يپ یعقب مونده رو هم ببر نيا کنهیقبول م یکنیفکر م

  با داد گفت: انيگذاشت و گر شيهاگوش یرا رو شيهادست مژگان

  . گهيبسه د ،یبسه مان -

و او را جلوتر از خود  ديرا گرفت و کش یمان یاز کوره در رفت و بازو رپاشايام
  و کتف لخت او زد و گفت:د نيب یمحکم یپرت کرد و ضربه

  گمشو برو حموم کمتر جفتک بنداز. -

  

را نداشت. از درد پشتش برگشت و رو به مژگان داد  رپاشايبا ام یريدرگ یرو یمان
  زد:
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  . ارهيسرش ب خوادیم يیمنگول رو پس بفرست واسه باباش هر بال نيا -

  تر او را سمت حمام هل داد و گفت:محکم رپاشايام

  . گهيگمشو د -

 ديرا کش یدست مان ديدر آرام کردن جو داشتند. مادر وح یسع شيو زن عمو مادر
  اش رفت که ساکت باشد.و قربان صدقه

  را ماساژ داد. شيهاانداخت و با کف دستش لب ديمبل بزرگ سف یخود را رو ديوح

او و پسرش در هم شده  یهاهيگر یغم و درد مژگان را باور نداشت. صدا وسعت
  .آمدیند نمبود و ب

پشت سرش نشسته  ديکه وح دانستیو مژگان م رفتیوسط سالن رژه م رپاشايام
  دهد. انيرا پا اشهيگر نکهياست اما نه توان برخاستن داشت و نه ا

شده بود که توان حرکت را از او گرفته  اديآنقدر ز شيهاپاها و لرزش دست یحسیب
  بود.

  رو به مژگان کرد و گفت: رپاشايام

 یالهيحالش بد شده. البد بچه رو سوار وس ینشده. برده شهرباز یزيچ گه،يبسه د -
  و سالمه. حيات صح. بچهیشورش رو درآورد گهيگرفته. د جهيکرده سرگ

  هق گفت:زده و با هقغم مژگان

 یهر کس و ناکس یکه جلو کردیبا من نم یرفتار نيهمچ یو سالم بود مان حيصح -
  اس.ات عقب موندهبچه ات منگولهبگه بچه یه

  غلط کرد. یمان -

حرف مژگان به  یرو کي ديفهمی. مستينگاهش را بلند کرد و مژگان را نگر ديوح
  بزنند. یحرف شيجلو گرانيد خواستیاوست. ناکس همان او بود که مژگان نم

  گفت: مادرش
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تو  یحتنارا تونهیخودت کبابه. نم یدلش برا یمان یدونی. مميندار بهيدخترم غر -
  رو هضم کنه. طيشرا نيو ا

 فميمردم خوار و خف یجلو قهيرو نخواستم دم به دق شيمن کبابه؟ دلسوز یدلش برا -
  نکنه. 

  بلند شد و به اتاقش رفت و در را بست. شيو آرام از جا ديکش یقينفس عم ديوح

  تا حالش جا آمد. ديکش قيفرو برد و چند نفس عم شيرا در موها شيهادست

  چارچوب در گفت: انيدر را باز کرد و از م رپاشايبه به در خورد و امضر چند

  ؟یندار یکار رميمن دارم م ديوح -

  نجا؟يا یمونیچرا نم -

  شب با همکارم قرار دارم. فردا بهم سر بزن. -

  حتماً. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدارت. -

رد و تختش انداخت و دست ب یخود را رو ديدر را بست و رفت. وح رپاشايام
  گذاشت و فشرد. شيهاچشم یتخت جا مانده بود چنگ زد و رو یرا که رو شرتشيت

. ديکشیاعصابش خط م یرو نينبود و ا یتمام شدن سايمژگان و نک یهاهيگر یصدا
  چکار کند!  ديبا طيشرا نياالن در ا دانستینم یحت

 يیرا راهنما هيبق کند یسع اياست  فتادهين یاتفاق چيرفتار کند، انگار که ه اليخیب
که درستش  یکند که دست از سر مژگان بردارند و اجازه بدهند نفس بکشد. مژگان

  نگاهش هم نکند. یحت ديبود وح نيا

مکث  هيو بعد از چند ثان ديرا کنارش کوب شرتشيتخت نشست و ت یرو یقراریب با
را  شرتشيت .ديکش رونيرا باز کرد و آن را از تن ب راهنشيپ یهابلند شد و دگمه
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راه رفت تا صداها  یقيعوض کرد. دقا یاسلش مشک کيو بعد شلوارش را با  ديپوش
  . افتندي انيپا

است و زن  دهيدراز کش سايکنار نک حالیکه مژگان ب ديرفت و د رونياتاق ب از
  است. سايلباس به نک دنيدر حال پوش شيعمو

  .ارميب يیمادر برات چا نيبش -

  .زميریخودم م -

و به سالن  ختير یچا وانيل کيخود  یبه آشپزخانه رفت و از سماور برا ديوح
  نشست.  یسلطنت یطرف سالن وسط مبل بزرگ سه نفره نيرفت و ا

  بود. دهيکم ترس هيپسرت حالش خوبه، فقط  ني. ببزميپاشو مادر، پاشو عز -

  گرفته گفت: یبا صدا مژگان

  .مشیکم دراز بکشم بهتر م هيبذار  تونم،ینم -

   ؟یکنیکار رو م نيتو؟ چرا با خودت ا یشد یچ -

بخواهد  یبار اولش نبود که با هر استرس و خشم نيواقعاً ضعف داشت و ا مژگان
  و ضعف کند.  ديايحال در ب نيبه ا

. خم شده دانستیرا نم لشيکه دل جوشدیم یزيدرونش چ دانستیخودش م ديوح
  قابلش گفت:م زيم یرو وانشيبود و در حال چرخاندن ل

  پاشو حاضر شو ببرمت دکتر.  - 

 رهيرا باز کرد و به مقابلش خ رمقشیب یهاپلک ديحرف وح نيا دنيبا شن مژگان
  شد. 

  خانم گفت: رايسم

  فشارت افتاده.  ديبپوش برو، شا یزيچ هيپاشو  زم،يآره عز -

  خوبم زن عمو، ممنونم. -
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  گفت: دچرخانیرا م وانيبا همان حال که با حرص ل ديوح

  . یالزمه سرم بزن ديدکتر شا ميپاشو بر ه؟يممنون چ -

  خوبم.  -

  . ديجرعه نوش کيرا برداشت و  وانشيو ل ديکش یقينفس عم ديوح

  مژگان گفت: مادر

هم تکون  رهيبم ؟یشناسینم نوي. جنس خراب اراياست سم دهيفایاصرار ب -
  .خورهینم

  برسد. شيا به کارهانگفت و به آشپزخانه رفت ت یزيخانم چ رايسم

  مژگان هم گفت: مادر

  برم عصرونه کارگرا رو بدم و برگردم.  -

  عصرانه را برداشت و رفت.  یحاو ینيبعد رفت و از آشپزخانه س و

چرکش ور  یهاکه آرام گرفته بود کنار مژگان نشسته بود و داشت با لباس ساينک
  . کردیم یو باز رفتیم

را  وانيل د،يرا نوش شيچا ی. وقتکردیلن را نگاه مآن سمت سا یهم هرازگاه ديوح
  اپن گذاشت و گفت: یبرداشت و رو

  ممنونم. -

  نوش جونت مادر.  -

 ديرا سمت خود کش سايبا فاصله از او نشست. نک یبه کنار مژگان رفت و کم ديوح
 ی. طورديبدنش لرز ديوح دنياش بلند شد. مژگان پلک گشود و با دنقنق یکه صدا

  هم پنهان نماند.  ديخورده بود که از چشم وحتکان 

  کنم. یباز سايبا نک خوامیراحت باش، م -
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  اما نتوانست.  زديکرد برخ یسع مژگان

  گفت: یآهسته اما جد یبا صدا ديوح

  گفتم راحت باش.  -

  را نوازش کرد و گفت: ساينک یبعد موها و

  تو؟  یچطور -

را مقابل خود گذاشت و  ساينک د،ي. وحرا بست شيهاتقال شد و پلک اليخیب مژگان
  شده بود.  رهيبا دقت به او خ سايصورتش را با دو دست پوشاند. نک

 دي. وحديآرام خند سايرا چپ کرد. نک شيهاو چشم ديکش نييرا پا شيهادست ديوح
  . ديخند شتريهم ب ساي. نکشتريدوباره حرکتش را تکرار کرد اما با سرعت ب

 یشکلک برا کيهر بار  آمدیم نييکه پا شيهادست عيت سربا حرک ديبار وح نيا
  . زدیو قهقهه م ديخندیم شتريو او ب آوردیدر م ساينک

  . ستيبه لرزش در آمد. پلک گشود و او را نگر ساينک یهاخنده یمژگان برا دل

و با گفتن  ديکشیم نييو پا انداختیصورت خود م یرا رو ساينک یهالباس ديوح
  . خنداندیرا ماو » بُ «

  آن دو گفت: دنيخانم به کنار اپن آمد و با د رايسم

  قربون دوتاتون بشم.  یاله -

و با تکان دادن سرش و افتادن  گذاشتیسرش م یدستمال مرطوب را رو ديوح
  . ديخندیغش مغش سايجعبه، نک

کرد و به  گاهشهيکه مژگان دوباره جان گرفته باشد، دست لرزانش را تک انگار
  نشست.  یسخت

 سايبا نک شيمژگان انداخت و به باز یو لبخند مرده حالیبه تن ب ینگاهمين ديوح
  ادامه داد. 
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 ديقبل وح یمبل در جا یسرش رو یآمد و با حوله رو رونيهم از حمام ب یمان
  . ستيها را نگرآن ینشست و باز

هم طول  یليخ یکه گاه ساياز ته دل نک یهابه خنده شيحال خشک کردن موها در
  لبخند زد. ديکشیم

  با لبخند گشادش گفت: یبعد مان یکم

  .یبچه رو ضعف داد د،يبسه وح -

  گفت: خنداندیرو م سايبا همان حال که نک ديوح

  تو؟ ايمن  -

  گفت: رفتیها مکه سمت پله یمان

  تو. -

  غش کنه؟ هياز گر اياز خنده ضعف کنه خوبه  -

  .چکدوميه -

او را جمع  ليکم وسابهتر است کم سايحال نک ديکه د ديرفت و وحها را باال پله او
  و گفت: ديرا جلو کش ساي. بعد هم نککردیم یکرد و همزمان هنوز داشت با او باز

  ش؟يدکتر برد -

  گفت: جيو گ ستيرا نگر ديوح رخميبه خود آمد و ن مژگان

  ؟یچ یبرا -

  ه؟يچ سايو حرف نزدن نک تيمعلول ليدل یکه بدون -

  آره. -

  خب! -
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کرده است. با  سايرا سمت نک شيو رو کندینگاهش نم یحت ديکه وح ديدیم مژگان
  همان افکار متزلزل و پرآشوب گفت:

  خب؟ یچ -

  ه؟يچ لشيدل -

  .یمغز بيآس -

  خورده؟  نيمگه زم -

  نه.  -

   ؟یپس چ -

از  دينزد وح ديکشیرا بست. خجالت م شيسکوت کرد و بغض راه گلو مژگان
  همسرش را بشمارد.  یوانيو صفات ح ديبگو شيهایختبدب

گرفت  شيهادست انيرا م سايکوچک نک یپاها ديشد وح یسکوت مژگان طوالن یوقت
  و با انگشت شصت ماساژ داد و گفت:

  مادرزاد بود؟  -

  گفت: نيبا همان بغض سنگ مژگان

  آره.  -

  آمد و گفت: رونياز آشپزخانه ب وهيخانم با ظرف م رايسم

  ندونه مشکل از خودش بوده.  یآره هر ک گهیم نيهمچ -

 کيو کارد را کنارشان گذاشت.  یدستشيگذاشت و پ دياو و وح نيبعد ظرف را ب و
  بشقاب مژگان گذاشت و گفت: یموز رو

  . واريگچ د نيرنگت شده ع یريبخور جون بگ -

   ؟یچ یعني نيپس ا -
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  خانم با حرص گفت: رايسم

اش معلول بس که دختر حامله رو کتک زد بچه شرفشیب یباباداره؟ اون  یچ یعني -
  . گرفتیرو به باد کتک م نوايدختر ب نيباز ا سايشد اونوقت به خاطر مشکالت نک

ها خسته شده بود. دختر برچسب نيا دنينفس لرزانش را فوت کرد. از شن مژگان
  به ستوه آمده بود. و ترحم  یهمه دلسوز ني. از اچارهیدختر ب نوا،يبدبخت، دختر ب

فحش در ذهنش نثار  کيو با هر ضربه  زدیکارد دستش را درون بشقاب م ديوح
  . کردیم اديشه

بزرگ برداشت و آن را بغل  بيس کيهجوم برد و  وهيِام ِام کنان به ظرف م ساينک
  زد و گاز گرفت. 

شت با دا یو سع دنديچيپیمات و در هم شده بود. افکارش در هم م ديوح یچهره
  آرامش صحبت کند. 

  ؟یرو دار شيپزشک یپرونده -

  نه.  -

  در دسترست باشه.  شهيهم شيپرونده پزشک ديبا یول -

 نيا ی. ما هم تویکن یريگیپ ستيالزم ن گفتیپدرش پاره کرد و دور انداخت، م -
هم نداشت چون مسئله  ی. البته لزوممشيدکتر نبرد گهيکه د ميبود ريمدت انقدر درگ

  امون روشن بود. بر

چهره و معصوم مقابلش انداخت و کودک خوش نييچند بار سرش را باال و پا ديوح
متنفر شد و با انداختن کارد در بشقابش از جا  ادياز شه شياز پ شي. بستيرا نگر

  . ديجه

بود. او به اتاقش رفت و در را  رگرا سمت اتاقش نظاره ديپا تند کردن وح مژگان
  به سالن انداخت و گفت: یاپن نگاه یم از روخان رايبست. سم

  نخورد؟  وهيم ديوح -
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  و گفت: ديرا به آغوش کش ساينک مژگان

  نه.  -

نشست و مشغول پوست کندن موز شد.  وهيشد و کنار ظرف م ريها سرازاز پله یمان
 شيو از جا ديرا درون ساکش انداخت و پسرش را در آغوش کش ساينک ليمژگان وسا
  به موز زد و گفت: یگاز بزرگ یانبلند شد. م

   ؟یقهر -

  عادت کردم.  امیزندگ یمردا یگرینه! به وحش -

  خانم به سالن آمد و گفت: رايآنجا را ترک کرد. سم سپس

  . یبه خاطر رفتار زشتت با خواهر بزرگترت خجالت بکش ديبا -

  . شدیر از من محالتون بدت آوردیاگه سه بار روتون باال م ن،يمن نبود یشما که جا -

  . ارهيروت باال ب یکي نکهيجز ا یخورینم یدرد چيتو که به ه -

  عه! زن عمو! دست شما درد نکنه.  -

بنده  ساي. اون جونش به جون نکیکنیرفتار م نطوريوهللا. صد باره با خواهرت ا -
  . یزنیاش تو روش حرف مدرباره بچه ینطوريتو ا

  . گمینم گهيد -

  .ميکن فيعرو ت مينيبب -

که به جانش چنگ  یرا گشوده بود. از حال بد شدیکه رو به باغ باز م یاپنجره ديوح
بود. خم شد و  دهيدو لومتريک نينفسش به شماره افتاده بود. انگار چند انداختیم

وقت  یليکه خ یبيعج تيگذاشت و با حرص و عصبان شيزانوها یرا رو شيهادست
  .ديکش شيهاهيرا به درون ر بود در خود سراغ نداشت هوا

  او را به خود آورد: یمان یباز شد و صدا در

  ...ديوح -
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  در آن حال گفت: ديوح دنيبا د او

  ؟یخونینماز م -

  جلوه دهد و گفت:  یکالمش را عاد یکرد آوا یراست شد و سع ديوح

  نماز چه موقع؟ -

  کنه؟یپس دلت درد م -

  تخت نشست و گفت: یلبه یرو ديوح

  . دميکشیهامو م! کمرم درد داره، داشتم عضلهنه -

  به درون آمد و گفت: یمان

  ماساژت بدم.  ايب -

  . ستينه ممنون الزم ن -

  . یتعارف نکن، بذار ماساژت بدم حال کن -

  . یمان ستيخوبم، الزم ن -

  تخت دمر خواباند و گفت: یبه زور او را رو یمان

  . ارمياالن حالت رو جا م -

  گفت: با خود ديوح

  منم به وقتش حاال تو رو...  -

  . دادیانجام م یاکار را حرفه نيکرد و ا ديشروع به ماساژ دادن بدن وح یمان

  خوبه؟  -

  ممنون.  -
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آرام دست  یفشارها ريبود. ز ميآرام پرده توسط نس یهابه پنجره و تکان ديوح نگاه
  کم خوابش گرفت. آرام پرده کم یهاو تکان یمان

زد و جواب نداد او را به حال خود رها کرد و از اتاق  شيصدا یمان یوقتکه  یطور
  خارج شد.

روز صبح منزل آقا جالل کامالً ساکت بود و هر کس در اتاق خودش خواب بود.  آن
  .ديچيخانه پ طيمژگان در مح غيو ج اديفر یبود که صدا نيح نيدر هم

اق او هجوم بردند و هراسان و به ات دنديپر رونيب شانيهااز اتاق مهيسراس همه
  :دنديپرس

  شده؟ یچ -

 ديسف واري. رنگش چون گچ دکردیم هيگذاشته بود و گر اشنهيس یدستش را رو او
  و توان حرف زدن نداشت. ديچيپیشده بود و از درد در خودش م

را سمت پدربزرگش باز کرده  شيهاو دست کردیم هياو گر غيهم از ترس ج ساينک
  بود.

  خانم معترض گفت: رايو سم ديل او را در آغوش کشجما آقا

  .گهيد رشيبگ ريبچه سه سالشه از ش نيبده مژگان، ا رتيخدا خ -

  :ديبود و طاقتش طاق شده بود پرس ستادهيکه پشت در ا ديوح

  تو؟ اميب تونمیشده؟ م یمامان چ -

  مژگان کرد و گفت: یهابه لباس یخانم نگاه رايسم

  .ستين یزينه مادر، چ -

اعصابش  یرو ساينک یهاهيگر یو صدا ديآلودش را مالکالفه صورت خواب ديوح
  .انداختیخط م
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 هيمبل انداخت و تک یآمد. خود را رو نييها را گرفت و پانگران بود راه پله نکهيا با
  هم گذاشت. یرا رو شيهاکرد و پلک

  آمد و گفت: نييبعد مادرش پا یکم

  برو بخواب مادر. ديوح -

  شده؟ یچ -

  رو نصف کرده. اشنهيمژگان رو گاز گرفته و سر س ساينک -

درون  ختنيخانم در حال آب ر رايبلند شد و دنبال مادرش به آشپزخانه رفت. سم ديوح
  سماور بود.

  بچه رو؟ رهيگینم ريچرا از ش -

 تشيو اذ گرفتیبدجور بهونه م سايدوبار امتحان کرد، نک یکيمادر.  تونهینم -
هاش نق و بهونهطالق و بعدش بود. حوصله نق یهایريدرگ یمژگان هم تو. کردیم

  رو نداشت.

  ن؟يکنیچرا کمکش نم -

و زمان  نيزم ره؟يگیجز مژگان آروم م یکس شيپ زنهینق م یبچه وقت نيمگه ا -
  .زهيریرو به هم م

  ؟یتا ک طيشرا نيخوب ا -

 کهيبه چند سال قبل، زمانخانم سماور را روشن کرد و به فکر فرو رفت.  رايسم
  هنوز نرفته بود. ديوح

  شده؟ یچ -

  تکان داد و گفت: یخانم سر رايسم

که چقدر راحت خودش رو بدبخت کرد. اصالً فکر  کنمیبه مژگان فکر م ،یچيه -
  باشه. زيهمه چ یحد ب نياون دوستت تا ا کردمینم
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  گوش نکرد. چکسيه یبود، من هم صدبار گفتم ول -

  .یشد تيب مادر، اذبرو بخوا -

  سر بزنم. رپاشايبرم به ام خواستمیم -

  هنوز که زوده. -

  .کشهیطول م یتا حاضر شم کل رم،ياشکال نداره م -

  رفت و دوش گرفت. حمام بعد بلند شد و به و

توسط  سايو نک کردیم هيداشت. گر هيتک واريتخت نشسته بود و به د یرو مژگان
  .رفتیاب ممادربزرگش داشت دوباره به خو

. ميکنیو کمکت م مي. ما هستريبگ ريامروز بچه رو از ش نياز هم ايمژگان، مادر ب -
  .زميعز یشیخودت راحت م

  ؟یرو تحمل کن طيشرا نيا چقدر

  .یبار نصف عمرت بره و درد بکش هر

داغش از  یها. اشکديتخت دراز کش یسراند و رو واريد یخود را رو مژگان
  .ديچرخیو درد و غصه توأم با هم در قلب و جانش م ديچکیم شيهاچشم یگوشه

خودم رو راحت  زنهیکشش ندارم، به سرم م نياز ا شتريب گهيد ام،يدارم از پا در م -
  کنم.

  دلم. زيمادر، مگه من مرده باشم عز هيچه حرف نيا -

 یليکه به روحم نشسته خ یبزرگه، غم یليدارم خ نهيکه تو س یدرد یخدا نکنه، ول -
بودن دارن نفس رو ازم  یخوردم اونقدر کار یکه از زندگ يیهاضربه قه،يعم

  .رنيگیم

  .گذرهیروزا هم م نيتوکلت به خدا باشه، ا -

  خوابش گذاشت و گفت:رخت یخوابش برد و او را رو ساينک
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  .شهینم داريب ايزود نيبه ا سايبخواب مادر نک -

  برگرده؟ دياالن با ديچرا وح -

  جب سر بلند کرد و گفت:متع مادرش

  چطور؟ -

  نه؟ياومده حال داغون من رو بب -

  اش سر بزنه. نداره، فقط اومده به خانواده یاون که به تو کار -

  .ومديبا دوقلوها ن ديو حم ديمج یپس چرا عروس -

  .اديب تونهیو نم ضهيبهش زنگ زدن گفت مر ستين ادتيمگه  -

  !نيشما هم باور کرد -

  ؟یپس چ -

. بودنش دياومد که به حرفاش رس یوقت ومد،يط اون روزا من بدبخت نبودم که نفق -
هم  کنه،یحالم رو بد م سايلبخندش به نک دنش،يصداش، د دنيشن ده،يآزارم م نجايا

  .اشیتوجهیهم نگاه نکردن و ب کنهینگاه کردنش بهم حالم رو خراب م

که من باهات حرف  یبدبخت بگه تو خوادیم کنمیحس م کنهیطور که رفتار م هر
 خته،يبه هم ر شتري. از بودنش روانم بکنمیکه نگاهت هم نم یتو بدبخت اي زنم،یم

بهم گفت بدبخت  یکه مثل جغد شوم ه یاس. من رو از کسروحم آشفته ره،يفکرم درگ
  .بمروزا در رنج و عذا ني. انيدور کن یشيم

 نجايا ن،يخونه دورم کن ني. از انهيبباون  نياما نذار دمیدارم تاوان پس م دونمیم
  تابوت شده. هيبرام شب

مژگان  یهاحرف دنيمنجمد از شن یو با مغز ستاديجلو رفت و کنار تخت ا مادرش
  او گذاشت و گفت: یبازو یدست رو
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نکرده که نشون  یمادر اون به تو چکار داره آخه؟ بنده خدا اصالً رفتار یگيم یچ -
  ه. ما ناراحت ايبده از تو 

  کرد.  واريو دست مادرش را کنار زد و رو به د ديرا پس کش شيبازو مژگان

  و من ازش متنفرم.  کنهیاون داره به من ترحم م -

  حرفا رو نزن.  نيا -

  تنهام بذار.  رونيبرو ب -

  ... زميعز -

  . رونيگفتم برو ب -

متحرک از  یتنها گذاشت و در را بست و چون مرده شيهاهقاو را با هق مادرش
 رايرفت. وارد آشپزخانه شد و به دعوت سم نييپا یمژگان به طبقه یهاحرف دنيشن

  نشست.  زيپشت م

  شده فرخنده جان؟ یچ -

  مژگان!  -

  او شد.  یهاحرف یباق دنينان را جدا کرد و منتظر شن یگوشه ديوح

  :ديجالل پرس آقا

  شده زنداداش؟  یمژگان چ -

  . دمشيند ینطوريش بده، تا حاال احال یليناراحته، خ یليخ -

  وقته تو خودشه خانم. یليمژگان خ -

  خانم رو به آقا جمال گفت: فرخنده

  که کم آورده.  ارهيبه زبون ب ايکه از مرگ حرف بزنه و  ینطورينه ا -
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را که  یالقمه ینگاه کرد. به سخت شينگاه سردش را باال برد و به زن عمو ديوح
  . ديگذاشت و جو درست کرده بود در دهان

خورده  هي رپاشايبه ام نيگیچرا نم شه،یحاضر م یک یکوفت یخونه نيآقا جمال ا -
  . رهيکه زودتر تموم بشه. دخترت داره از دست م ارهيکارگرا فشار ب یرو شتريب

  زد و گفت: زيم یدستش را رو یرخوريجمال معترض کارد پن آقا

   شه؟یخوب م حله؟ حال مژگان یخونه حاضر بشه همه چ -

  باشه که بهش احساس تعلّق داره.  يی. بهتره جاقرارهیبشه، اون ب ديآره شا -

  عوض بشه.  یخودمون حالش کم یخونه مشيببر ديشا

لقمه را که در  ديتا شا دينوش یو از فنجانش دو جرعه چا ديکش یقينفس عم ديوح
  شده بود با آن فرو ببرد. غيت شيگلو

 دانستیشان بود. ماز کجاست! مشکل از حضور او در خانهمشکل  دانستیم انگار
او.  یشده، اضافه بر دردها یمژگان از حضور او ناراحت و کالفه است و درد

  حضورش سوهان روح او شده است. دانستیم

  بلند شد و آرام گفت: شيجا از

  .اميپاشا و ممکنه شب ن ريام شيپ رميمن م -

  چرا مادر؟ -

  .مونمیم رپاشايام شيپ -

  خانم گفت: راياز آشپزخانه خارج شد و سم او

 نهيشیداره. صبح تا شب م اجيدختر به روانشناس احت نيدکتر، ا نشيبریچرا نم -
. شهيمژگان ده_دوازده سال پ یک نيا کشه،یشونه به موهاش نم هي یتو اتاقش، حت

 نياها تو اشم داشتیقهقهه اش خونه رو برم یصدا یوقت هي. رهيم نيبه خدا از ب
  بکن. یفکر هي لدختر بخنده؟ آقا جما نيا نيديد یمدت ک
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  دکتر؟ اديب شهینم یراض یچکار کنم زنداداش وقت -

  دکتر. مشيخبر داشته باشه ببر نکهيو بدون ا ميو حاضرش کن ميبه نظرم بهش نگ -

  .نيبکن یخودتون به فکر رسم،یکارا نم نيو به ا رميدرگ یليمن خ -

  دِر آشپزخانه گفت: یجلو ديکه وح کردندیبحث م داشتند هاآن

  ن؟يندار یبا من کار -

  بلند شد و خود را به او رساند و گفت: شيخانم از جا فرخنده

  ؟یسر بزن یبه عطار یتونیمادر، م ديوح -

  زن عمو؟ یچ یبرا یعطار -

  .یريبرام بگ خوامیم یزيچ هي -

  ؟یچ -

  .ريبگ هست به اسم صبر، برو برام یاهيگ هي -

  خوره؟یم یباشه، حاال به چه درد -

  اس.گرفتن بچه رياز ش یبرا -

  باشه. -

فرخنده  یحرفها ريدرگ بيکرد و از منزل خارج شد. ذهنش عج یخداحافظ ديوح
  خانم شده بود.

. شدیم شتريروز به روز بدتر و ب اشیو روز مژگان و وسعت افسردگ حال
  .زندیدامن م بد طيشرا نيحضورش سخت به ا دانستیم

. ديکاویرا م رونيداشت. نگاهش از پنجره ب هيبغل زده بود و تک ريرا ز شيهادست
غرق  شتريب شدیو باعث م کردیچشمش افکارش را مواج م یعبور مناظر از جلو

  افکارش شود. 
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بزرگش  یمژگان برگشته بود تا با ادعا یزندگ تيپس از روشن شدن وضع دانستیم
  و شود، اما همان نگاه اولش به مژگان دهانش را بسته بود. با همه رو به ر

 ختهيزن افسرده و فرور کيبود، او را  دهيمژگان گذشته را ند گريدر مژگان د او
  . ديپنجه در پنجه اش انداخت و با او جنگ شدینم گريکه د یبود. زن دهيد

ت تا از خود حرف تلخ بند اس اينگاه سرد  کيبود که حال مژگان به  دهيفهم چون
  ش نباشد. ها حالش دست خوددور شود و ساعت

 یزينداشت، او چ ختنيفرور یبه ضربه برا یازيپر از ترک بود و ن واريد کي او
  فاصله نداشت.  یرانيتا و

  به خود آمد و گفت: ديوح نيبا تکان ماش 

  آقا!  ديببخش -

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه راننده

  در خدمتم.  -

   ن؟ينگه دار یعطار کي یجلو شهیم -

  بله حتما.  -

  ممنونم. -

نگه داشت.  یعطار کي یجلو ريرا رد کرد و در طول مس هاابانيخ یتاکس راننده
  کرد و دوباره سوار شد. هيکوچک صبر ته یبسته کيشد و  ادهيپ ديوح

به  یشد نگاه ادهيپ یآدرسش را داده بود رساند. وقت رپاشايکه ام یرا به شرکت خود
  ساختمان مرتفع مقابلش کرد.

طبقه نُهم را زد.  یدرون رفت و خود را به آسانسور رساند. وارد شد و دگمه به
 یطبقه یخانم مسن به درون رفت و دگمه کيپنجم توقف کرد و  یآسانسور طبقه

  را زد. ازدهي
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ود رفت که نوشته ب یخارج شد. به درون واحد ديو وح ستادينهم ا یطبقه آسانسور
  .سازانهيآت یمهندس یدفتر فن

نشسته  شانيزهايسالن سه دختر پشت م یداشت و در همان ورود یاديز یهااتاق
  .کردندیدستشان کار م یجلو یهاستميبودند و داشتند با س

  ها سر بلند کرد و گفت:از آن یکي

  . دييبفرما -

  کار دارم.  یريبا مهندس ام -

   ن؟يدار یقرار قبل -

  بله.  -

   نن؟يرو بب شونيا خوانیم یبگم ک -

  . کخواهين ديوح -

  . کخواهيجناب ن دينيبنش دييبفرما -

  برداشت و ورق زد. زيم یمجله از رو کيانتظار نشست و  یصندل یرو ديوح

  بود. یتجار یبايز یهاساختمان یهاپر از عکس مجله

به درون اتاق  گرفتن چند برگه نتيبلند شد و بعد از پر شيبا حوصله از جا دختر
  آمد و گفت: رونيبعد ب یپشت سرش رفت و کم

  منتظرتون هستن. یريجناب مهندس ام ن،ييبفرما -

  آمد و شاد و سرحال گفت: رونيب رپاشايبلند شد که ام شياز جا ديوح

  .ی. منّور کردیخوش اومد یليخ زم،يعز يیبه پسردابه -

  جلو رفت و با او دست داد و گفت: ديوح

  .ريحت بخسالم، صب -
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  . ريسالم، صبح شمام بخ -

  انداخت و گفت: ديوح یدستش را دور شانه رپاشايام

 شونيفرستیآوردن، وسط جلسه هم که بودم م فيتشر شونيهر وقت ا یخانم فخار -
  داخل.

  سر فرود آورد و گفت: یانداخت و با حالت خاص ديبه وح ینگاه دختر

  چشم. -

  کرد و گفت: تيرا به درون هدا ديوح رپاشايام

  لطفاً. نياريقهوه ب -

  چشم. -

  کرد و گفت: هيرو به بق یوارد شد و در را بست. خانم فخار او

 یو کس شياگر خانمم اومد، داخل نفرست یکار دارم حت یوقت گفتیمهندس نبود م -
  مزاحمم نشه!

  بشه. کيالبد قراره تو شرکت شر -

  داره. ازين کيمگه شرکت به شر -

  پول توشه. ديهللا. شاو دونمیچه م -

  زد و گفت: یلبخند گشاد یفخار

  پول تو کجاشه؟ -

  و دوستش گفت: دنديسه خند هر

  .بشيتو ج -

  باهاش دوسته! یليکه خ الشهيفام نيهم از ا دينه بابا، شا -

  دوستشه تا حاال کجا بوده؟ یلياگر خ -
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  .دونمیچه م -

زبرا بود،  یبه پرده نيّ مزسرش که  بزرگ پشت یبرگشت و از پنجره یفخار خانم
  .ستيداخل اتاق را نگر

  و گفت: ديرا د رپاشايام یخال زيباز اتاق م مهين یپشت پرده از

  قرار دوستانه است. هيپس  ستين زشيمهندس پشت م -

  بعد به داخل آبدارخانه رفت و مشغول درست کردن قهوه شد. و

جواب  یاتاق رفت. در زد ول یو به جلو ديچ ینيس یرو کيرا با دو بشقاب ک هاقهوه
را گرفت و تشکر کرد و  ینيس رپاشايرفت و در باز شد. ام نييپا رهينگرفت. دستگ

  بعد دوباره در را بست. دخترها متعجب به هم نگاه کردند.

رفت  رپاشايلوله شده دستش سمت اتاق ام یهاآمد و با نقشه رونياز اتاقش ب یپسر
  و گفت: ديا به سمت او کشچرخدارش ر یصندل یکه خانم فخار

  جناب آراسته کجا؟ -

  .یريمهندس ام شيپ -

  !ننيرو بب یاالن بخوان کس کنمیمهمون دارن فکر نم -

  کار من مهمه. یول -

  که داخله مهم باشه. یبه اندازه کار اون شخص کنمیفکر نم -

  ه؟يمگه کارش چ -

 یبراشون قهوه ببرم، جلو یاجازه نداد حت یريکه مهندس ام دونمیفقط م دونم،ینم -
  در ازم گرفت و رفت تو.

  :ديو پرس دياش کشبه چانه یآراسته دست مهندس

  مهمونش خانومه؟  -
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  . ستين یآقا هستن اگر سؤال ر،يخ -

  خوب االن من چکار کنم؟  -

  االن سرش خلوته حتماً.  یديمهندس ام شيپ ديبر -

د و به واحد بغل دست که باز لب غرغر کرد و از واحد خارج ش ريآراسته ز مهندس
  بودند رفت. رپاشايو همکار ام کيمتعلق به شرکت و شر

 ديصحبت با وح یرا تمام کرد و بعد از کل شيکارها رپاشايظهر بود که ام کينزد
  گفت: ديخطاب به وح سيدر انگل اشیدر مورد زندگ

  ناهار. ميبر -

  ده؟ي... شرکت ناهار مميبر -

  .رونيب ميریبا هم م م،يخوریشرکت نم یتو یآره، ول -

  م؟يکجا بر -

  ؟یکجا دوست دار -

را بست و سر  فشيبود. دِر ک ديمنتظر نظر وح لشيجمع کردن وسا نيح رپاشايام
به خود آمد.  ديدوبار بشکن زد که وح رپاشايدر خود غرق بود. ام ديبلند کرد. وح

  دستش گفت: یبا لبخند نرم و اشاره رپاشايام

  ؟يیکجا -

  .یحاج مرتض یفره خونهس -

  :ديپرس یميخاطرات گذشته افتاد و با لحن مال اديفکر کرد و  یکم رپاشايام

  .یانتخاب کن یتربهتر و مدرن یجا کردمیحاال چرا اونجا؟ فکر م -

 یآبگوشتا یوقته دلم هوا یليخ دم،يو مدرن د کيرستوران ش یکاف یبه اندازه -
  رو کرده. یحاج مرتض
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  زد و گفت: ديوح یآمد، دستش را به شانه رونيب زيد شد و از پشت مبلن رپاشايام

  بزنم بر بدن. یمشت یهوس کردم از اون آبگوشتا هوي. منم یپاشو، حق دار -

شدند و به سمت مقصد  رپاشايام نيهر دو از شرکت خارج  شدند سوار ماش یوقت
  رفتند.

نبود. از  ديکه وح يیزهاحرف زد. از گذشته، از رو زياز همه چ رپاشايراه ام در
  .ديو حم ديازدواج الهام و آرزو با مج

با هم کالسش ازدواج کنه. من اون پسر  خواستینبود و دلش م یآره، آرزو راض -
. ميو صحبت کرد ميچند بار قرار گذاشت گهيبود. با همد یپسر خوب یليخ دم،يرو د

  .شدینم یاما مادر راض خواستیدوست داشت و م ديشد یليآرزو رو خ

  ؟یچ یخوب برا -

  فرمان گفت: چاندنيزد و در حال پ یلبخند تلخ رپاشايام

دوتا داداش ازدواج کنن. به قول  ايچون مادر آرزو داشت دوقلوهاش با دوقلو  -
  هام.هبهتر از برادرزاد یخودش هم ک

  آرزو رو دوست داره. یليهم خ ديحم شييخدا -

 یدونیم دونمیشد. نم ديور به ازدواج با حممجب تيآرزو در نها ی! ولیليآره خ -
آرزو بعد از  دمياست. حاال من ند گهيد زيچ هينه؟! اما عشق اول  اي یچ یعنيعشق 

دقت کردم بهش،  یليبگه و بخنده و نشون بده خوشحاله. خ ديازدواجش چندان با حم
  .کنهیتا نم ديخوب با حم

  .ستين نيهم ا ديحق حم -

  ؟یچ -

منم هست و کم از  ید باشه. آرزو خواهرته درست، دختر عمهسر اشیزندگ -
  اش خوشبخت باشن.خانواده کنهیکم تالش نم ديحم یخواهرم نداره ول
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  اتفاقاًحقشه! - 

  چطور؟ -

است. اجبارش  گهيکس د شيچون من قبل از ازدواجشون بهش گفتم آرزو دلش پ -
براش نداره. گفتم  گهيد زيچ کنه قيتزر اشیرو به زندگ یسرد نکهيبه ازدواج جز ا

حرف گوش کنه،  ره،ي. الهام آرومه، سر به زستيو اون مثل الهام ن شکنهیدلش م
است. زور مامانم  کدندهيغده،  ره،اما آرزو خود مختا ستيبند ن یدلشم به دل کس

. گفت باشه، من کنهیم یخيجهنم  هيرو مثل  اتیزندگ تيبهش بچربه، در نها
. ديد ديحم یچشما یرو تو یدرموندگ شهیا االن بعد از پنج سال مام کنمیدرستش م

عاقبت نداره، گفت با  نيتالش کردم نظر مامان رو جلب کنم و گفتم به خدا ا یليخ
و همه  خوندیم یبدن تيازدواج کنه عاقبت نداره. اون بنده خدا هم ترب رهاون پس

  قبول نکردن. و ستيکه خونده پولساز و درآمدزا ن یارشته گفتنیم

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا ديوح

 کننیکه فکر م نهيما ا یمشکل بزرگترا یدرست بشه. ول شونيزندگ دوارميام -
  .رنيبگ ميهمه تصم یبه جا توننیم

که پر از  یبا حوض یورود یخانه شدند. باغچهو وارد سفره دنديبه مقصد رس هاآن
به وجود آورده  يیبايز یمنظره ديرقصیکه در آن م یابود و فواره ديسف یهایمرغاب

  بود.

نواز گل، فضا را روح یهاو بوته بيس یهادور حوض و درخت یشمعدان یهاگلدان
  کرده بود. 

درشت پر شده بود و در  یساختمان کامالً با ماسه یتا جلو اطيو داخل ح یورود راه
  .خوردیچشم مبه  یسنت یبا فرش و پشت قيآالچ اطيدو طرف ح

  :ديپرس رپاشايام

  ...ايتو  ميبر -
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  .جانيهم -

 دينشستند وح یبه آن بود. وقت ديرفت که نگاه وح يیسمت جا ديبا وح رپاشايبعد ام و
  گفت:

  .دنيچقدر عوض شده، چقدر بهش رس -

  گفت: يیبه تن داشت آمد و ضمن خوشامدگو یخدمت که لباس سنت شيپ

  ؟یزيد اي دهيکباب کوب -

  گفت: ديوح

  بود. سرایزيکه قبالً فقط د نجايا -

  .ميزنیهم م دهيساله کوب یليخ -

  لطفاً. یزيهمون د -

  گفت: شارپايام

 ار،يدوغ هم اگر هست حتماً ب ،یو سبز یرترشيبا ماست و س یمشت یزيدو دست د -
  تلخ. يیبا دوتا چا اريچاق باشه ب بيبعد از ناهار هم دوس

  هست، چشم. یبله همه چ -

  بعد رفت. و

  گفت: هایپاشا با نگاه به مرغاب ريام

 کنه،یذوق م ايمرغاب دنيد یحتماً برا نجا،يا نياريروز مژگان و پسرش رو ب هي -
  .شهيعوض م اشهيمژگان هم روح

  انداخت و سکوت کرد. نييپاشا سرش را باال و پا ريام
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ها آن یگ سنتآهن ینوا یآبگوشت را آوردند هر دو مشغول شدند. صدا ینيس یوقت
و  یجز شاد شانيکه برا ی. روزگارانکردینه چندان دور م یهارا غرق در گذشته

  نبود. یدلخوش

از شاخه جدا شدند  دهيزرد و خشک یهاها را تکان داد. برگو شاخه ديوز یخنک مينس
  گرفت و دور خود چرخاند. یها را به بازآن ميافتادند. نس نيزم یو رو

  فت:لب گ ريز رپاشايام

  .رسهیاز راه م زييو پا شهيتابستونم داره تموم م -

  آره. -

که به  یدر آورد و با نگاه بشيرا از ج اشیبه صدا درآمد. او گوش رپاشايام یگوش
  آن انداخت، جواب داد: یصفحه

  جان. یجانم ناز -

  سالم. -

  ؟یخوب زم،يسالم عز -

  ؟یجان، چطور ريخوبم ام -

  ن؟يکرد منم خوبم، چه خبر، چکار -

 کينزد م،ينيبب ميقراره عصر بر ميکرد دايخونه هم پ هينامش انجام شد، ثبت -
  اس.خونه هي یباال یدانشگاهه و طبقه

  صاحبش که... -

  .کننیم یخانم مسن با دخترشون زندگ هيراحت باشه، بهم گفتن  التيخ -

  خوبه. -

  حاال اگر جاش مناسب باشه، -
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و  ميخریرو م ازشيمورد ن لي. اونجا وساميگردیبرمو  کنمیرو امضا م قراردادش
  .ارهيبراش ب یباربر ميدیم

  باشه حتماً، زمان انتخاب واحدشون چندمه؟  -

  . شهيدوازده مهرماه، گفتن از شانزدهم کالسشون شروع م شهيانتخاب واحدشون م -

تماً ح یبرگشتن زميعز م،يوقت هست کاراشون رو انجام بد یروز ستيب هيخوبه،  -
  رزو کنم.  طيخبرم کن براتون بل

  حتماً.  زم،يباشه عز -

  جان.  نينازن -

  جانم.  -

  . ستميکه من ن ديو ببخش یدينازگل رو انجام م یممنونم کارا -

کنه... به کارات  یهمراه دي! باباش کار داشته باشه، مادرش بازميعز هيچه حرف نيا -
  جلساتت انجام شد؟  ؟یديرس

  . کننیجلسه رو برگزار م نيدن و فردا عصر آخربله، انجام ش -

  . یموفق باش دوارميام -

  . زميعز یمرس -

   ؟یامروز آزاد بود -

  . ميناهار بخور رونيب مياومد دياالن هم با وح باً،يتقر -

  بهش سالم برسون.  ،یهم عال یليخ -

  گفت: ديخطاب به وح رپاشايام

  . رسونهیسالم م نينازن -

  سالم منم برسون. سالمت باشه،  -
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  . رسونهیهم سالم م ديوح -

  . نيزنده باشه... خوب من مزاحمتون نشم ناهارتون رو بخور -

  . زميعز یمراحم شهيتو هم -

  دوستت دارم، خداحافظ.  -

  ، خداحافظ.  نطوريمن هم هم -

  را کنار گذاشت و مشغول خوردن ناهارش شد.  یگوش رپاشايام

فکر کرد  ادي. به شهگرداندیرا با خود در باغ م سايو نک زدیدرون باغ قدم م مژگان
  کرد.  یسقف سپر کي ريکه با او ز یو چند سال

خودش هم  ی. حتديشيبدون پدرش اند ساينک یندهيخود بدون همسرش و آ یندهيآ به
 یمقدار ی. با بدبختیداشت و نه در آمد ی. نه شغلديآیچه بر سرشان م دانستینم

نبود.  شتريب شانندهيدو سال آ یکيوصول کرده بود که آن هم کفاف  را اشهياز مهر
  . کردیدراز م رشپد یدستش را جلو دياز آن به بعد با

 یناراض طيشرا نيو ا يیجدا نيحساب کند. او از ا توانستینم یمان یجوره رو چيه
 کيخود و  یسرشکستگ یهيبود. او قصد داشت ازدواج کند و طالق مژگان را ما

  .دانستیاش مخود و خانواده یبرا یمنف ازيمتا

  کرد: شياش باز شد و الهام صداعمه یخانه یپنجره

  مژگان!  -

  جانم.  -

  . ميدور هم باش ايآرزو هم هست، ب زم،يعز نجايا ايب -

  .زنمیممنونم، بعداً بهتون سر م -

   ؟یکنیتعارف م -

  تنها باشم. خوامینه م -
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. مژگان با آن ذهن ستياد. الهام دور شدن او را در سکوت نگرراه افت توجهیبعد ب و
  . افتي شيخود را مقابل ساختمان عمو یو افکار سم ختهيبه هم ر

  گرفته بود.  یاتاق او را به باز یپرده ميباز بود و نس دياتاق وح یپنجره

  .کردیپرده او را به گذشته پرت م یهاتکان

  که منزلشان در آن قرار داشت شد.  یابانيرد خو وا گشتیاز دانشگاه برم مژگان

  .ديکش رونياش بکوله بيرا از ج ديرا به راننده داد و کل هيشد و کرا ادهيپ یتاکس از

مژگان  دنيبا د اديبا او آشنا شده بود. شه شيهفته پ کي. ديرا د اديمنزلشان شه یجلو
  گرفت و راست شد. واريرا از د اشهيتک

  گفت: اديجا کرد و خطاب به شهستش جابهرا در د ديکل مژگان

  سالم. -

   ؟یبه سالم، دختر عمو جان دوستم، خوببه -

  ممنون، دوستت کجاست؟  -

  . خورهیمن رو دو ساعته کاشته فعالً داره ناهار م -

   ؟یچرا داخل نرفت -

  خوبه.  نجايهم -

سبز و  یهابلند و پرپشت، چشم یکرد. آن موها اديشه یبه سر تا پا ینگاه مژگان
 راهنيکرد. پ نيمتوسط را در دل تحس یهاتراش و لبخوش ینيمردانه، ب یابروها

 یجلوه خاص اشیشلوار جذب مشک یرا باال داده بود رو شيهانيکه آست یخاکستر
  داشت.

  را درون قفل چرخاند. در باز شد و گفت: ديزد و کل یلبخند کج مژگان

  تو. نييبفرما -



83 
 

  .شمیممنون، مزاحم نم -

  گفت: اديخواست به درون برود که شه مژگان

  داشتم. یعرض -

  از خدا خواسته برگشت و گفت: مژگان

  بله. -

  ن؟ييشما دانشجو -

  بله.  -

   ؟یاچه رشته -

  . یمعمار -

  ابرو باال انداخت و لبخند زد و گفت: اديشه

  دانشگاه بود.  رتونيپس اون روز مس -

  بله.  -

  .کنهیم يیايباز سيچه پل ديوح -

  اش را باال انداخت.و مژگان شانه ديخند آرام

  ن؟يدار یگوش -

  زد و گفت: يینمارا برانداز کرد و بعد لبخند دندان اديچند لحظه شه مژگان

  ؟یچ یبرا -

  .نميمدلش رو بب -

  را در آورد و سمت او گرفت. شيو گوش دياش را کشوسط کوله پيز مژگان

  :ديبغلش را زد و پرس یگمهرا به دست گرفت و د یگوش اديشه
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  رمزش؟ -

  »ال«   -

و مشغول نوشتن شماره تلفنش شد و بعد آن  ديصفحه کش یرو نيال الت کي اديشه
  کرد و گفت: رهيرا به نام خود ذخ

  .مونمیمنتظر م -

  ؟یچ یبرا -

  را به او برگرداند و گفت: یگوش اديشه

  .ميآشنا بش شتريب که

  ل داد تا به درون برود.سر فرود آورد و در را هُ  مژگان

  و دستپاچه گفت: ديو نگاه سرد و مات او از جا پر ديوح دنيد با

  در منتظره. یسالم، دوستت جلو -

  .ديچيپ شيرد شود که او جلو دياز وح خواست

  ه؟يچ -

  دستش را سمت مژگان گرفت و گفت: ديوح

  بده. -

  رو؟ یچ -

  .اتیگوش -

  .هيشخص یلهيوس یگوش -

  .یشخصنه اونقدر  -

  ؟یگيم یچ -
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  لب گفت: ريساعد مژگان را چنگ زد و فشرد و ز ديوح

  بتونم. ديمنم با رهيرو بگ اتیگوش تونهیم اديشه یوقت یعني -

و ال را  ديچرخ دي. مژگان اعتراض کرد و وحديرا از دست او کش یبه زور گوش و
  رفت. ني. باز شد و به درون مخاطبديکش یگوش یرو

را پس  شيهادست دي. وحتوانستینم رديرا بگ یگوش کردیم یچه مژگان سع هر
آن ضربه زد و آن را حذف  یکرد. رو دايرا پ اديشه ی. شمارهديچرخیم اي ديکشیم

  کرد.

  برگرداند و گفت: رفتیرا به مژگان که از سر و گردنش باال م یگوش

  .یخوریم یتودهن یبار بعد بخشم،یم بارکيفقط  -

  قدم به عقب هل داد و گفت: کينه زد و او را ت ديبه وح مژگان

  فضول. ستيبه تو مربوط ن -

از در خارج  ديبه سمت ساختمان رفت. وح کردیلب غرغر م ريکه ز یدر حال و
  در بود کوچه را نگاه کرد. یکه رو یبرگشت و از سوراخ عيشد. مژگان سر

  گفت: اديخطاب به شه ديوح

 یبرا یدور مژگان رو خط بکش. اون مورد خوب گم،یبهت م شهيهم یبار برا کي -
  .ستيتو بودن ن یايکارکثافت یبازهم

  را از هم گشود و گفت: شيهاو دست ديخند ترسیب اديشه

  بود. ريامر خ ه؟يچ یکارباشه، باشه. کثافت -

  زد و گفت: اديبه ران شه یلگد محکم ديوح

  خفه شو. -

  قدم رفت و خندان گفت: دستش را بغل رانش گذاشت و لنگان دو اديشه



86 
 

  .گهينزن د ،یخوب عوض یليخ -

  بعد هر دو در کنار هم راه افتادند و رفتند. و

  راست شد و گفت: مژگان

  فضول. یِ عوض یا -

  .ديرا د سايرا چرخاند و نک شيشد. رو دهيکش یمژگان به سمت سر

را به  او ساي. نکزدیبود و داشت در خاطرات گذشته دست و پا م ستادهيباغ ا وسط
به خود فشرد و صورتش را بوسه  شتريخود آورده بود. لبخند زد و فرزندش را ب

  باران کرد.

و از آنجا دور شد تا  ديکش یرفت. آه دياتاق وح یدوباره سمت پنجره نگاهش
  خاطرات سخت گذشته را پشت سر بگذارد.

  

  سوم فصل

همسرش به صورت  و با خوردیداشت در آشپزخانه صبحانه م رپاشايبود و ام صبح
  .کردیصحبت م یريتصو

  به ده ساعت. یکن ليساعت راه رو تبد مين یمگه مجبور د،يرسیزودتر م مايبا هواپ -

  .ميلذت ببر رياز مس یبرگشتن ميگفت زم،ينه عز -

بهم بگو برات  یبرگرد مايبا هواپ یاگر خواست یول ن،يهست یباشه هر طور راض -
  رزرو کنم. طيبل

  .زميباشه عز -

  نازگل کجاست؟ -

  لبخند زد و گفت: رپاشايبود. ام دهياو چرخاند که خواب یرا رو نيدورب نينازن
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  خسته است! -

  .ميبود رونيوقت ب ريتا د شبيآره، د -

  .رهيبگ اديهمه جا رو بهش نشون بده،  -

  باشه حتماً. -

  شد؟ یقرارداد خونه چ زميعز -

  و گفت: ديکش شيرا به موهادستش  ني. نازندينوش یجرعه چا کي رپاشايام

اومد  ميمسافر ديفهم رزني. بنده خدا پميبنگاه قرارداد رو بست ميرفت یاعجله شبيد -
  خونشون.  ميهم اصرار کرد شب رو بر یليکار رو تموم کرد. خ یزود

   ن؟يخوب یآدما -

سر وقت  گم،یمادرت بهت م یجلو«. به نازگل هم گفت: اومدنیبه نظر خوب م -
 نجاي. نه اميندار یو پارت یمهمون ،یدرس بخون نجايا یاومد ،یرير وقت مس یايم

 یکنی. مهمونات هم با من هماهنگ میايب ريد یخونه دوستات که شب بخوا یرينه م
» برن. ديو با موننینم شتيهم پ شب. انيب خوانیم یچ یو چند نفر و برا یکه ک

» .یخود دان گهيد« هم به من گفت:  نرزيپ» زندونه. نيبابا، بگ یا« نازگل هم گفت: 
   »نيخوبه، مراقبش باش نيهم«من هم گفتم: 

  خودش چندتا بچه داره؟  یديهم خوب. نفهم یليخ -

سالشه و مجرده. به خاطر مادرش  36دختر داره که  هيچرا خودش بهم گفت  -
چه مونده. دو تا پسر هم دارن که بزرگن و ازدواج کردن و ب ششيازدواج نکرده و پ

  سر بزنه. اديهم شهر ماست و سال به سال بشه ب شونيکي رازهيخود ش شونيکيدارن. 

  خوبه.  -

  . ريصبح بخ -

  سر بلند کرد و گفت: رپاشايام
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   ؟یشد داريچرا زود ب ر،يصبح بخ -

  . ستيهم زود ن یليخ -

  . ديسالم آقا وح -

  انداخت و گفت: رپاشايام یبه گوش ینگاه ديوح

   ن؟ينم. خوبخا نيسالم نازن -

  خوبم، شکر. -

  کاراتون انجام شد؟  یبه سالمت -

  بله.  ن،يسالمت باش -

  خداروشکر.  -

  کرد.  یخداحافظ نيبا نازن رپاشايو ام ختيدر استکان ر یخود چا یبرا ديوح

 ميری. بعد با هم مگردمیو برم دميخورده کار هست که انجام م هيشرکت،  رميمن م -
  . رونيب

  داره، براش ببرم.  شميپ یامانت هي، زن عمو برم خونه ديبا ی. ولپاشاريممنون ام -

  . یکنیتعارف م یهمرات نبود، نکنه دار یزيتو که چ ؟یامانت -

  نشست و گفت: زيو پشت م ديآرام خند ديوح

  نه بابا. گفته بود براش صبر ببرم.  -

  را باال انداخت.  گرشيد یچشمش را بست و ابرو کي رپاشايام

   ؟یالمت سؤال شدع -

  ه؟يآره، صبر چ -

  گرفتن بچه.  رياز ش یبرا اهيگ هي -
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 یروز ادمهيگرفتنش.  رياز ش ینطوريبود هم کينازگل کوچ یاومد، وقت ادميآهان  -
 نقدريمادرش بخوره. االن ا ريش یکه به جا ميگرفتینازگل م یبرا یرپاکتيچند تا ش

  بخونه. از ما جدا بشه و درس خوادیبزرگ شده که م

  لبخند زد و سرش را تکان داد. رپاشايام

  .رسونمتیخوب پس م -

 یگوش ديبرسون، با يی. فقط سر راهت منم تا جارميدوره خودم م رينه داداش، مس -
  و خط همراه بخرم.

 سايرا دراز کرده بود و نک شيبود و پاها دهيمبل لم یظهر بود و مژگان رو کينزد
 یو کارتون مورد عالقه ونيزي. نگاه هر دو به تلوبود دهيدراز کش شيپا یهم رو

  بود. سا،ينک

پاک  یاش سبزپهن کرده بود و داشت همراه با عمه یرو فرش کيوسط هال  مادرش
  هم در حال حاضر کردن ناهار بود. شيعموزن کرد،یم

به درون آمد و سالم کرد. همه جوابش را دادند. مژگان که  ديسالن باز شد و وح درِ 
  کند. دايرا پ اشیبود اطرافش را نگاه کرد تا روسر دهيجا پراز 

  مادر؟  یاومد -

  آره مادر. -

   ومد؟ين رپاشايام -

  شلوغه.  یلينه مادر سرش خ -

گذاشت و به کنار مژگان رفت که هنوز در تالش بود  زيم یدستش را رو لونينا او
  کند.  دايرا پ اشیتا روسر

خود را تکان  یريراز کرد و او با شوق وصف ناپذد سايرا سمت نک شيهادست ديوح
  و به آغوشش رفت.  ديبلند و از سر ذوق کش یهاداد و با دهان باز نفس
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  تو؟  یسالم، چطور -

  رو به مژگان گفت: و

   ؟یخوب -

  ممنون.  -

کرد و  دايافتاده بود پ رشيرا که ز یبلند شد و روسر شيرا گفت و از جا نيا مژگان
   سر انداخت. یرو

و  ديخندیم یبا شادمان سايبلند کرد و تکان داد. نک شيهادست یرا رو ساينک ديوح
  . کردیرا باز م شيهادست زدهجانيه

  خانم خندان گفت: فرخنده

  هات برم. قربون خنده -

  خانم گفت: رايسم

  . اومدیهم م رپاشايکاش ام -

  را درون ظرف گذاشت و گفت: یخانم دسته سبز نيمه

  رو نداره.  یچيه یاش حوصلهپسرم بدون زن و بچه مدونیم -

  داد و گفت: شيصبر را به دست زن عمو یکرد و بسته بشيدست در ج ديوح

  شما.  یهم امانت نيا -

 فشيبچه تکل نيکه دستت سبکه و ا شااليبده. ا رتيجان، خدا خ ديآخ ممنونم وح -
  . شهیروشن م

  . شااليا -
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گردنش  یرا رو ساينک دي. وحکردیها را نگاه مآنداشت  یبه حالت سؤال مژگان
خود را  شدیپخش م ونيزيکه از تلو یاو را گرفت و با آهنگ یهاسوار کرد و دست

  . کردیو ذوق م ديخندیم سايتکان داد. نک

  خانم گفت: فرخنده

  . ايمژگان ب -

  بلند شد و کنار مادرش نشست و گفت: شياز جا مژگان

  بله.  - 

  استفاده کن.  نيدفعه از ا نيبر مادر، اهم ص نيا -

  هست؟  یچ -

  خانم نحوه استفاده از آن را به مژگان گفت.  فرخنده

  امروز شروع کن.  ني. از همیريبگ ريرو از ش سايدفعه نک نيکن ا یسع -

  آخه...  یول -

  خانم معترض گفت: نيمه

ما بچه  ی. همهیشیکنه. بعدش راحت م هيهفته هم گر هيبذار  م،يو آخه ندار یول -
  تن به کار داد.  ديگرفتنشون سخت بود اما با ريو از ش ميداشت

  

فشرد. از  شيهاانگشت انيصبر را م یانداخت و بسته نييسرش را باال و پا مژگان
  .دياياز پسش بر ن ديترسیترس داشت و م شيبرا سايگرفتن نک ريش

  شربت به سالن آمد و گفت: ینيخانم با س رايسم

  ؟یندار یشب که قرار مدار یمادر، برا ديحو -

  برداشت و گفت: ینيس یشربت را از رو وانيل ديوح
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  نه، چطور؟ -

را  وانيل ديشربت گذاشت. وح وانيها لدست خانم یخانم رفت نشست و جلو رايسم
  .ديکرد و او آهسته شربت را نوش کينزد سايبه دهان نک

  .یتو هم باش خوامیشام دعوت کردم. م یخاله رو برا یخونه -

  کنم؟ یقراره من آشپز -

  نه! -

  حتماً باشم! ديپس چرا با -

که دستش را سمت  سايرا به دهان نک وانيو دوباره ل ديدو جرعه از شربت را نوش او
  کرد و گفت: کينزد ديکشیخود م

  خونه هستم. اد،ين شيپ یکار -

  خانم گفت: نيلبخند زد و رو به مه تيخانم با رضا رايسم

  ه؟يچطور دختر نيريجان، به نظرت ش نيمه -

خانم  رايخطاب به سم تيرا درون ظرف انداخت و با جد یخانم دسته سبز نيمه
  گفت:

  .خورهینم ديبه درد وح یول هيدختر خوب نيريش -

  گرد شده گفت: یهاخانم با چشم رايسم

  جان؟ نياِ وا! چرا مه -

  .یريبراش لقمه بگ یتونیهم م یتربه یدارم، دخترا ديکه من از وح یبا شناخت -

که  یاو جلسه یشده دور سبز ليگرد تشک زيو به م ديکش نييدستش را پا ديوح
  ماند. رهيموضوعش ازدواج او بود خ

  خانم گفت: نيحرف مه دييخانم در تأ فرخنده
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هم  ؟یکنینم یرو بهش معرف یقاسم یچرا دختر آقا یول ه،يدختر خوب نيريش -
  خونده، شاغل هم هست. خوشگله، هم درس

  چکاره است؟ -

  دکتره. -

  گفت: کرد،یرا خورد م یجعفر یهاکه ساقه یدر حال مژگان

  پزشکه.دندون -

  :جلو رفت و کنارشان نشست و گفت ديوح

  االن موضوع ازدواج منه؟ -

  لبخند زد و گفت: مادرش

  .شااليا -

  دکتره؟ یدختر ک -

  خانم گفت: فرخنده

  آفتاب. یپنجه نيماشاءهللا ع .یقاسم یدختر آقا -

  خودمون؟! یميقد یهيهمسا ،یقاسم -

  .هيو پاک بيآره... دختر نج -

  دندوناش که زشت بود. -

 نيکرد و خوب شد. االن ع یارتودنس شيخودش دندون پزشکه. همون چند سال پ -
  ماهه. کهيت هي

را پاک  اهیرا کنارش نشاند و نگاهش را سمت مژگان که داشت سبز ساينک ديوح
  باال برد و گفت: کرد،یم
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باهاش دکتر  ی. کلماريبود و من دکتر و اون ب یبود، مژگان منش مونيهمباز مايقد -
! هي! عجب روزگار بدم؟يبش مارشيحاال اون دکتر شده قراره ما ب م،يکردیم یباز
  !چرخهیچرخ گردون چطور م نيبب

اش عمو و عمهسر مادر و زن. ديخاطرات ناخواسته آرام خند یادآوريبا  مژگان
  تعجب داشت.  شانيبرا نيبود و ا دهيوقت بود مژگان نخند یلي. خديسمتش چرخ

  ادامه داد: ديوح

 یخوب ماريدر کل ب یول ه،يدکترا کارشون آمپول زن یهمه کردیالبته اون فکر م -
  . کردیبود، خوب ُشل م

خانم پس گردن  رايدست سم یو ضربه ديخند ديسربلند کرد و با نگاه به وح مژگان
  نشست و او هم خندان گفت: ديوح

  بازوشو.  -

برگشت  اشیبه خاطرات خوش کودک یلحظات ی. مژگان براديبلندتر خند یبا صدا و
داشت  یرا که سع ديو حاال داشت صورت خندان وح ديو از ته دل لبخند زد و خند

  . کردینگاه م رد،يمادرش را بگ یهادست

کردم،  یکردم. با هر کدوم هم باز یدکترباز ليکوچه و فام یدخترا من با نصف -
  ازدواج کنم.  خوامینم

  . یباش ايحیب نقدريا کردمیادب. واقعاً فکر نم یب یا -

. فقط من اون وقتا، ده_دوازده فهمهیم یچ ساي! االن مثالً نکگهيد ميخوب بچه بود -
  سالم بود. 

   ؟یچ نيريپس ش د،يوح یادب یب یليخ -

  . خورهیبه قول عمه به درد من نم ینکردم ول یباز نيريبا ش -

  چرا مگه چشه؟  -
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  . نهيکه به دل من بش ستين یفقط دختر ست،ين شيزيچ -

زمان با مبل برداشت و هم یرا از رو دشيخر لونيبلند شد و نا شيبعد از جا و
  ورودش به اتاق گفت:

  . کنمیکر نمفعالً به ازدواج ف ر،يمن لقمه نگ یبرا -

   ؟یآخه تا ک -

  تا تموم شدن درسم.  -

  را گفت و در را بست. نيا

  خانم گفت: فرخنده

  .ايمارج یخارج نيسر داره، از ا ريرو ز یپدر سوخته کس نيا ديشا -

  .کنمینه فکر نم -

  انداخت و گفت: نييخانم سرش را باال و پا نيمه

  حتماً تا حاال انتخابش رو کرده. -

چند سال  اشیازدواج کنه زندگ ايخارج نياگه با ا ترسمیخواهر، فقط مخدا کنه  -
  .ستنين یو بند زندگ ديهم دووم نداشته باشه اونا که تو ق

  خانم گفت: نيمه

 ینيتضم یازدواج چي. هميو بندش ديق یتو یليو خ مينه، پس ما خوب گه؟يم یک -
  .رونيت بنداز بفکرا رو از سر نيپس ا شهیم یتهش چ ستيو معلوم ن ستين

  خدا بزرگه. -

  گفت: یخانم با ناراحت فرخنده

حال  نيو ا ادياز آب در م پدریب هي اديشه ميدونستیرو بگو، مثالً ما از کجا م نيهم -
از پسره متنفر بود و همه  یميهم مثل دختر خانم نع یکي شه،یو روز مژگان م
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. پسره خواستگار نيرو بب اشیو خونه زندگ ايمخالف ازدواجشون بودن، االن فقط ب
  تو. اومدیاز پنجره م ميکردیم رونشيمژگان بودا. از در ب

 رپاکيآدم خوب و ش ینداشت، ول افهيدرسته ق ،یدادیکاش مژگان رو بهش م -
  بود. یاخورده

به مژگان انداخت و با تشر  ینگاهميخانم ن نيشده بود. مه رهيخ هایبه سبز مژگان
  گفت: شيابرادرهخطاب به زن

داره و  یسرنوشت یکوفت و زهرمار. هر کس ،یمينع اد،يشه گه،يد ديتمومش کن -
. ومديدر ن یچينداره. کاش رو کاشتن ه کاشیا کنه،یرو م شياالن سجاد داره زندگ

  .ادهيمژگان هم ز یوقت برا

  و عجز گفت: یخانم با ناراحت فرخنده

داشته باشه؟ بخواد ازدواج کنه،  تونهیم یاندهيناقص چه آ یبچه هيآخه مژگان با  -
  .بهيغر هيچه برسه به  خواستشیباباش هم نم کنه؟یرو قبول م ساينک یک

  بچه معلول. هيسالم،  یبچه هيبچه مردم رو بزرگ کنه، اون هم نه  اديم یک

 کردیرا پخش و پال م هایکه داشت سبز سايخانم نگاه ماتم بارش را به نک فرخنده
  :دوخت و گفت

. کنهیمژگان رو تباه م ندهيآ یباشه نوه منه ول یهر چ نميا اد،يبدم ب ساينه که از نک -
فکر  اشندهيبه آ تونستیراحت م الياالن با خ اد،يبه شه دادیرو م ساياگر مژگان نک

 شونيزندگ ديشا یستيبهز ذاشتنیو بچه رو م کردیگوش م اديکنه، اگر به حرف شه
  .شدیبه طالق ختم نم

  انداخت و گفت: ینيس یرا رو یسبز یدسته تيو عصبان یبا ناراحت مژگان

شوهر  خوامیگفته من م یاصالً ک ؟یزنیکه تو م هييچه حرفا نايمامان، ا گهيبسه د -
 یبگ اديچطور دلت م دادم؟یم اديبه شه ديرو با ساينک یبگ اديکنم؟ چطور دلت م

  بمونم؟ وونيکه با اون ح یستيبهز ذاشتمشیم ديبا



97 
 

را بغل زد و  سايرا دور زد و نک شيعموبلند شد و مادر و زن شياز جا مژگان
  و گفت: ختير یآشغال سبز یکپه یدستش را رو یهایسبز

زحمتمون رو  کنمیم یفکر هيخودم  ساست؟يمن و نک یشما ترستون از نگهدار -
  . فتهيدوشتون ن

  مام. ش ندهيزدم؟ من فقط نگران آ یحرف نيهمچن یمن ک -

. مژگان کردیرا جدا م کارتميآمد و داشت س رونيب شيهالباس ضيپس از تعو ديوح
  باال رفت.  یبه او انداخت و سکوت کرد و به طبقه ینگاهمين

  شد.  کارتشميمبل نشست و مشغول جا انداختن س یرو ديوح

  خانم با تشر خطاب به فرخنده خانم گفت: نيمه

تو سرش  نيزنیم یه ؟یحرفا بزن نيمژگان از ا یلوج دينبا یدونیآخه تو نم -
  ! یتو کوفتش کرد ديلحظه خند هي. ضهياش مربچه

بچه مژگان رو بزرگ کنه؟ مژگان هم ازدواج  کنهیقبول م یک گم؟یآخه مگه بد م -
  و رفت.  مي. گرفتار شددارمیکه بگم نگهش م اميبر نم ساينک یکنه من از پس نگهدار

 گهياش بزرگش کنه. دباال سر بچه نهيچکار؟ بذار بش خوادیوهر ماصالً مژگان ش -
  . کنهیرو قبول نم ساينک یاگه بخواد شوهر کنه کس نينگ یه

باهاش ازدواج کنه، گفته  خوادیم یدختره که مان نيا ن؟يخبر دار یآخه شما از چ -
حق  یطيشرا چي. زن که ازدواج کنه، تحت هستيما رسم ن یخانواده یطالق تو

 یخواهرت مطلقه است برا دنيپدر مادرم شن ی. گفته وقترهينداره طالق بگ
 نيرو بد ساينک گهیزنه، میبه جون من غر م یهم ه یازدواجمون مردد شدن. مان

که  اشیزندگ یمژگان رو خواست زودتر ازدواج کرد و رفت پ یکس ديبه باباش شا
  دهن خانواده دختره بسته بشه. 

  . زنهیم یحرف نيکرد که همچ غلط یليخ یمان -

  را روشن کرد و گفت: اشی. او گوشديچرخ ديها سمت وحنگاه یهمه
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  چاه!  یتو نشيمژگان از چاله در اومده حاال بنداز -

  خانم ادامه داد: نيمه

 ستيبدبختش کن. براشون رسم ن یبار به خاطر مان نيا اي. بگهیراست م ديوح -
دخترمون  یوقت یول ميو ندار مينداشت یرسم و رسوم نيما هم همچ رهيدختر طالق بگ

 یدست و پا ريز مياجازه بد مييکه بخوا مينبود منطقیب نقدرينداشت ا یجان تيامن
  شوهرش جون بده. 

خودش  یزندگ یکنه و سرش تو یزندگ یبا مان اديخوبه ب یلياگه دخترشون خ اونا
  نداشته باشه.  یباشه. به مژگان هم کار

  هللا. بگم و یچ -

و  کنهیاومد ازدواج م شياگر پ ،ی. تو مادرشرينگو و پشت دخترت رو بگ یزيچ -
  کن. شينگهدار ومدياگر ن

االن چقدر  طيشرا نيا یکه بدون یما باش یجا ديحرف زدن در موردش آسونه، با -
  سخته.

  مژگان به شماست. دي. امیاياز پسش بر ب ديهر چقدر هم که سخت باشه، با -

 نيزم یو خودش، به اتاقش رفت و رو سايد از شستن دست و صورت نکبع مژگان
مادرش بود.  یهاحرف ريشد، اما تمام ذهنش درگ سايبا نک ینشست و مشغول باز

 یکند باعث مشکل برا یزندگ یطور خواستیسربار باشد، نم خواستینم
  اش باشد.خانواده

گرفت، او را به آغوش  ريش یبهانه ساي. نککردیرا ماساژ داد، احساس درد م سرش
داشت به  گفت،یراست م نيرا از نظر گذراند. نازن سايداد. صورت نک ريو ش ديکش

هر  یبرا یکاف یبه اندازه طشيبه خاطر شرا ساي. با خود فکر کرد نککردیاو ظلم م
  را هم ادامه بدهد. ريبه ش یوابستگ نيا ديوابسته است، نبا یزيچ
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اسارت و  یبندها نيچگونه ا ديبا دانستی. نمديکش خود را چنگ زد و یموها
  را پاره کند. یوابستگ

 نيداشت از ا گري. ددياياز پس مشکالتش بر ب يیو به تنها ستديبا شيپا یرو چگونه
  .شدیم وانهيافکار د

ها را گرفت، سراغ ذهنش سراغ گذشته د،يغلت نييچشمش پا یاز گوشه اشک
  حماقتش. یروزها

  آمد و خطاب به دوستش گفت: رونيکده باز دانش مژگان

  هامون.نقشه یپا مينيتا صبح بش دي. امشب باميبد ليها رو تحوپروژه ديفردا با -

  حرکت کرد که نگاهش در نگاه مرد مقابلش گره خورد. سپس

. به راه افتاد ستين ليدلیآنجا ب اديحضور شه دانستیلحظه به هم نگاه کردند. م چند
  .دنديتا به هم رس

  سالم دخترعمو جان. -

  کجا؟ نجايسالم دوسِت پسر عمو. شما کجا ا -

  ن؟يچرا زنگ نزد نمياومدم که بهتون سر بزنم بب -

  چرا! نيدونیواقعاً نم یعني -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا اديشه

  پاک کرد. تونيشماره من رو از گوش دي. وحدونمیدروغ چرا، م -

  .گهيد دهيآره، وح -

  کنم. داتونيچند بار اومدم اما نتونستم پ -

  بار شد. نيخوب خدا رو شکر که ا -

  . نيالبته اگر وقتش رو دار م،يو صحبت کن يیجا هي مينيبش ميبله. چطوره با هم بر -
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  . دييدر خدمتم، بفرما -

خوب بلد  ادي. شهدنديخندیو م گفتندیبعد در کافه بودند و داشتند م قهيدو چند دق هر
داشت  يیهاطنتياز چه صحبت کند و نظر مژگان را به خود جلب کند. مژگان ش بود

  بلد نبود با جنس مخالفش چگونه تا کند.  ديو شا دياما هنوز آنطور که با

. حاال که به کردیبلد بود و مژگان احمقانه باور م کيخوب و ش یهاحرف اديشه
  ق بوده است.که چقدر ساده لوح و احم ديدیم کرد،یگذشته فکر م

  .اديشه یگول زننده یهااز همان کافه شروع شد و حرف زيچ همه

اش که . از خانوادهديکه هرگز مژگان با او ند یاندهيگفت و از آ نشياهداف دروغ از
  چقدر با محبت و با معرفتند!

  .وستينپ قتيبه حق چوقتيه شيهااز حرف چکداميه اما

رفت. مژگان لباسش را مرتب کرد  نييگان  پاخود را غلت داد و از آغوش مژ ساينک
  را پاک کرد. چند ضربه به در خورد، آهسته گفت: شيهاو اشک چشم

  تو. ايب -

صورت مژگان  یخانم وارد اتاق شد و کنار مژگان نشست. رد اشک را رو فرخنده
  دست او گذاشت و گفت: اني. دست او را گرفت و صبر را مديد

  حاال شروع کن. ني. از همريبگ رياز شرو  ساينک کنمیخواهش م -

  دستش فشرد و بعد سر بلند کرد و گفت: انيبسته را م مژگان

  تونم؟یم -

کن همون  ی. سعیها فرق کردبا گذشته یلي. خزميعز یشیچرا که نه! راحت م -
  .یمژگان بش

وجودم  ی. اونقدر توخوادشینم کسچيکه ه ضيمر یبچه هيسخته! با  يیتنها -
  رو ندارم. یکار چيکه رغبت انجام ه کنمیم یو کرخت يیتنها احساس
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هم جز  یکه تموم بشه. کس یو بخوا یکن یسع ديروزا. فقط با نيا شهیتموم م -
  بهت کمک کنه. تونهیخودت نم

  انداخت. نييسرش را باال و پا مژگان

  هستم. سايپاشو برو، من مراقب نک -

ظرف کوچک برداشت و صبر  کيرفت.  نيياپ یبلند شد و به طبقه شياز جا مژگان
  خانم گفت: رايکرد. سم یرا با آب قاط

  ؟یريبگ ريرو از ش ساينک یخوایم یبه سالمت -

  بله. -

  باشه. ريخ -

  ممنون. -

را به صبر آغشته کرد و بعد از خشک  شيهانهيرفت و س يیبه درون روشو مژگان
  آمد. رونيشدنش ب

  خانم گفت: رايو سم شدیداشت از خانه خارج م ديوح

  ناهار. انيم ونياالن آقا ميسفره رو پهن کن ايمژگان ب -

  .دنيهنوز که نرس -

بهم  ديسرم. با ختهيکار ر ی. زود باش مادر، امشب مهمون دارم و کلرسنیدارن م -
  .یکمک کن

  چشم. -

اوقات سه خانواده دور هم جمع شدند تا ناهار  شتريسفره شد و مثل ب دنيمشغول چ او
  را با هم صرف کنند.

  همه جمع شدند و نشستند آقا جالل گفت: یوقت
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  کجاست؟  ديوح -

  . امياالن م رونيب رميگفت م -

  داخل آمد و به جمع سالم کرد و گفت: ديحال بود که وح نيا در

  سالم.  -

  جوابش را دادند.  همه

  گفت: یمان

  حاال؟  یديخر یچ د؟يخر یرفت ومدهين -

  . هخوریبه درد تو نم -

 ینيرا به آشپزخانه برد و با مژگان رو به رو شد. مژگان س دشيخر یهاکيپالست او
گذاشت و مقابل  زيم یرا رو هاکيپالست ديماست را برداشت. وح یهاکاسه یحاو

  . ستاديمژگان ا

  که سد راهش شده بود نگاه کرد.  ديمتعجب به وح مژگان

  را از او گرفت و گفت: ینيس ديوح

  گرفتم.  ساينک یبرا خچال،يرو بذار تو  هاکيتپالس نيا -

  زد. رونيمنتظر جواب شود از آشپزخانه ب نکهيبدون ا و

به  یتا ذهنش متوجه موضوع شود. وقت ستياو را نگر یخال یچند لحظه جا مژگان
و تنقالت چند  وهيو آبم ريش یهاپاکت دنيرا باز کرد و با د هاکيخود آمد دِر پالست

  سالن را نگاه کرد. یپن فضاا یلحظه از رو

است؟ با خودش  دهياو را بخش ديوح ايشد که آ جاديدر ذهنش ا یسؤال بزرگ عالمت
  رفتار کنه"  یمعمول کنهیم یکه سع دهيگفت: "حتما من رو بخش

  ساينک یداد و به سر سفره رفت و نشست. برا یجا خچاليرا داخل  هاکيپالست او
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  کرد. تيلياو ت یو برا ختيخورشت ر یهتکه نان خورد شده درون کاس چند

  گذاشت و او از خوردنش لذت برد. سايهم با قاشق در دهان نک بعد

و لذّت واضحش از غذا  سايو الهام که در جمع حضور داشتند، به حرکات نک ديمج
  .دنديخندیم

  خطاب به مژگان گفت: یمان

و اضافه  ارهيشکم م یلفردا پس فردا ک یديم تيبچه تحرک نداره انقد بهش تل نيا -
  .رهيگیوزن م

  چکارش کنم؟ یگیغذا خوردن رو دوست داره، تو م ینطوريا -

  ؟یديبه خوردش م هيهمه نون چ نيعادتش بده. ا یبه همه چ -

  که مقابلش بود گفت: یسر بلند کرد و خطاب به مان ديوح

  !شيينه دا یباش اشهيبه بعد تو دا نيچطوره از ا -

  ؟یچ یعني -

. یبلد یاز مادرش هم بچه دار شتريب سوزه،یاز مادرش دلت براش م شتريب تو -
  تو خونه بزرگش کن. نيبش

  ست؟يباعث شکم آوردنه، ن یاديخوردن نون ز گم،یخوب راست م -

  به اون کار نداشته باش. ،یاريتو نون نخور شکم ن -

  انداخت و گفت: شيهابه لب یقوس یمان

  به من چه؟ -

  چه؟همون، به تو  -

. با کردیفکر م ديوح تيمشغول خوردن ناهارش شد و مژگان داشت به حما یمان
  در ذهنش تيحما یبزرگ شدن کلمه
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  به او انداخت و با خود گفت: يیگذرا نگاه

  که سرش آوردم. يیمن باشه! اونم با بال یبخواد حام ديوح یامکان نداره روز -

                     ***********  

خانم آمده بودند. همه در سالن  رايسرور خواهر سم یو خانواده ديرس از راه شب
  در مورد اتفاقات روزمره بودند. دور هم نشسته بودند و مشغول صحبت

. مژگان طبق کردیم یقراریگذاشته بود و ب یقبل سر ناسازگار یاز ساعات ساينک
در  ستنديربوط نبه او م کردیکه حس م شيبه مهمانان منزل عمو توجهیمعمول ب

  بود. سايحال آرام کردن نک

و  زدیهمه را پس م د،يکشیهر چه در آغوشش م داد،یبه او م یبازچه اسباب هر
  .ديکشیم غيو ج کردیم هيتنها گر

دستش  ساي. نکشدیکم کالفه مصرف شام نرفتند و مژگان داشت کم یبرا یحت هاآن
  .کردیم ريش یقاضات شهيو مثل هم زدیمادرش م ینهيرا به س

 شيهانشان داد و او مردد نگاهش کرد. اشک سايرا به نک اشنهيبه ناچار س مژگان
 ینهي. به خود جرأت داد و سکردیو داشت به مژگان نگاه م ختيریاش مگونه یرو

تلخ و بد  یگرفته بود، به دهان گرفت و از مزه یشکل ترسناک شيمژگان را که برا
  .زدو عق  ديکش غيد و جآن صورتش در هم ش

  .زدیرا صدا م سايو نک کردیحاالت او را نگاه م دهيترس مژگان

لرزان  یبا دست و پا یشروع به باال آوردن وسط اتاق کرد و مژگان از نگران ساينک
  .ديخفه کش یهاغيج

رساند و مشغول  یبهداشت سيرا به درون سرو ساياز اتاق خارج شد و نک عيسر
  ت او شد.شستن دست و صور

  :ديباال آمد و پرس یخانم به طبقه فرخنده

  شده؟ یچ -



105 
 

  کرد باال آورد. هياز بس گر -

  !نيا هياچه بچه -

  نگاه کرد و بعد گفت: یبرگشت و مادرش را با حالت خاص مژگان

  .ميشیمزاحمتون نم د،ييشما بفرما -

  من ناراحت خودتم مادر! -

  ت:را ناخواسته باال برد و گف شيصدا مژگان

  ناراحت من باشه. یکس خوامینم -

 دنيآب را بست و به اتاقش رفت. فرخنده خانم خود را به او رساند و با د ريبعد ش و
  اتاق گفت:

  مردم چکار کرده! یبا خونه زندگ ني! ببی! وایوا -

  زد: اديشده بود فر یکه عصب مژگان

  !نيو راحتم بذار نيبر شهیم -

  کنم. زيرو تم نجايا ارميب یزيچ هي رميباشه، داد نکش. م -

  .کنمیم زيالزم نکرده، خودم تم -

  . مهمون دارن ها!وونهيانقد دادنکش د -

  زد: اديناخواسته فر تياز عصبان یبا موج مژگان

  گفتم دست از سرم بردار. -

  گرد شده گفت: یهاخانم با چشم فرخنده

  .یآبرومون رو برد ؟یزنیخدا لعنتت کنه، چرا داد م -

مادرش با  یهاکلو مژگان از کل کردیم هيگر شتريمژگان ب یادهاياز فر اسينک
  بود. دهيبه حد جنون رس طيشرا نيخود، در ا
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ً يسمت در اتاق هجوم برد و تقر به هل داد و با همان  رونيمادرش را از اتاق به ب با
  تُن صدا گفت:

  فقط برو راحتم بذار. -

ها و داشتند نگران به سمت پله دنديشنیح ممژگان را به وضو اديداد و فر یصدا همه
  .کردندینگاه م

  او را دنبال کرد. ديبلند شد و نگاه وح شياز جا یمان

  :ديپرس سرور

  افتاده؟ یباال اتفاق -

  خانم گفت: رايسم

  .کنهیم تيمژگان رو اذ ساستينک زم،ينه عز -

  آهسته گفت: یبا صدا او

  کشه؟یداد م ینجوريچرا ا -

  هللا.بگم و یچ -

  بحث آمد و گفت: انيبه م نيريش

  .شدمینم نيشده، منم بودم بهتر از ا یاز شدت مشکالت روان چارهيزن ب -

  مادرش را کنار زد و گفت: یمان

  چه خبره؟ نجايا -

  و گفت: ديبه درون اتاق جه و

  خودم برات ببندم. اي یبندیرو م صاحبتیاون دهن ب -

 یبا حال دادیشدن در آغوش داشت و تکانش م را در حالت کبودن سايکه نک مژگان
  که دست خودش نبود داد زد:
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  ساکتش کن. ايب یتونیاگه م شه،یچکار کنم؟ ساکت نم ه؟يچ -

دهان مژگان کوفت و  یبه سمت مژگان هجوم برد و دستش را محکم رو یمان
  تر فشار داد و گفت:محکم

 یروان تهيسل هيهمه بفهمن  تسي. الزم نادينحست باال ن یخفه شو فقط اون صدا -
  .ميخونه دار یتو

  و گفت: ديرا گرفت و کش یخانم جلو رفت و ساعد مان فرخنده

  .یمان شيولش کن، کشت -

 ،ی. در صورت مانشدیم حالیشده بود. اندام ناتوانش داشت ب حسیب مژگان
 خواستیو نم ديترسیم حدیاواخر از او ب نيکه ا یا. چهرهديرا د اديشه یچهره

  در کنارش بماند. قهيدق کي یحت

آن  یبه تخت گرفت و رو شيعقب رفت و پا ارادهیاو را هل داد. مژگان ب یمان
  افتاد.

  خفه کن. پدرمیاون ب ته،يصدات باال نره سل گهيد -

 ديکه برق از سرش پر یطور ديصورتش خواب یرو یمحکم یليکه س ديچرخ یمان
  .افتيد را باز خو تيتا موقع ستاديو چند لحظه ا

  گفت: ديوح دنيد با

  ؟یزنیمن رو م یبه چه حق -

  .یزنیکه تو خواهر بزرگترت رو م یبه همون حق -

  گفت: دادیتکان م ديبه حالت تهد ديوح یکه جلو یبا انگشت یمان

  .ميچند وقت با هم خورد نيکه ا یو نون و نمک گمینم یچيفقط به حرمت عمو ه -

  برد و گفت: یمان یچانه ريدستش را ز ديوح

  ؟یخوریچه... م نميندار ببحرمت نگه -
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  زد. رونيرا کنار زد و از اتاق ب ديو دست وح ديسرش را پس کش یمان

  و خطاب به مژگان گفت: زدیدستش م یخانم رو فرخنده

  ؟یچکار کرد یديد -

  خانم به اتاق آمد و گفت: رايسم

  شده فرخنده؟ یچ -

  خانم گفت: فرخنده

  اتاقو چکار کرده! ساينک نينداره. بب یدختر تموم نيما با ا یادردسره -

  برگشت و رو به او گفت: ديوح

  به جهنم زن -

  . نييبفرما ن،ييپا ني. برگهيد نيتمومش کن عمو،

نبود و  یآرام شدن سايکرد. نک رونيرا با حرکت دست از اتاق ب شيعموو زن مادر
  شده بود. رهينقطه خ کيبه  دهيزده و ترس خي یامژگان با چهره

  به آشپزخانه رفت و از مادرش پارچه و سطل خواست.  ديوح

  . گهيشدن د وونهيد یراه انداختن. خانوادگ یاامشب چه المشنگه نايا نيبب -

  . یحرف بزن نيريبا ش قهيدو دق نذاشتن

  . طيشرا نيا یول کن مامان تو هم تو -

. اصالً به تو چه آخه؟ طيشرا نيا من رو به هم زدن تو بگو ول کن تو یبرنامه -
  وسط؟ یتو چرا خودت رو انداخت سوزهیاش دلشون نمخانواده

  سطل آب و کف و پارچه را از دست مادرش گرفت و گفت: ديوح

  از شما انتظار نداشتم مادر. -
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کردن اتاق شد.  زيباال برگشت و مشغول تم یاز حرف مادرش به طبقه یبعد عصب و
را در  اشیزندگ یبهيهمان غر دينقطه بود. او، وح کيمژگان به و سرد  رهينگاه خ

 یکه سع ديدیم یبود، در حال اشیرا که ترس بزرگ زندگ ی. کسکردیاتاقش حس م
  در آرام کردن اوضاع داشت.

حضور  رانيدر ا یفرش بود. تا وقت دنيمشغول در حال ساب یو فکر یبا ناراحت ديوح
ها باور نداشت آن یبا هم رفتار کنند. حت نطوريا شيموع یبود خانواده دهيداشت ند

  رفتار کنند.  نطوريشان ابا مژگان نازپرورده

  . ديفهمیرا نم شيعمو یخانواده یرفتار و بداخالق رييهمه تغ نيا ليدل

و چند لحظه فرش را نگاه  ديشدن فرش ناخواسته پارچه را درون سطل کوب زيتم با
  کرد. 

مژگان زبان دراز و پررو خواهد  کيکه برگردد  یروز کرد،یمبا خود فکر  شهيهم
و  فيمژگان ضع نيا دنيهمه حالش را خواهد گرفت اما د یجلو یبعد هم حساب ديد
  را اصالً باور نداشت.  ماريب

را شست و به  شيهاکرد. دست یخال يیبلند شد و رفت سطل را در دستشو شيجا از
. به مقابل مژگان ديکش رونيرا از درون کمد ب اسينک یهااتاق مژگان برگشت. لباس

  و گفت: ديبه آغوش کش کردیم هيرا که هنوز داشت گر سايرفت و نک

  . ايبه خودت ب -

 یهاو لباس ديکش رونياو را از تنش ب یهاگذاشت و لباس نيزم یرا رو سايبعد نک و
  را تنش کرد.  زيتم

  لب و دور از خود گفت: ريز مژگان

  ! مگه نه؟ یکرد نينفرتو من رو  -

  متعجب سر بلند کرد و رو به او گفت: ديوح

   ؟یچ -
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   ؟یکرد نيتو من رو نفر -

  سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  نه!  -

  . یکرد نيچرا! نفر -

  و رو به او گفت: ديرا در آغوش کش ساينک ديوح

  گفتم نه، بس کن.  -

  بعد برخاست و گفت: و

  داشته؟  شهيش ساينک -

کند. چراغ را خاموش  دايپ شهيش کياو  ليشغول گشتن شد و توانست در وسابعد م و
  کرد و گفت:

  کم بخواب.  هي -

گذشت.  ديآمد. از کنار وح رونياز اتاق ب لشيبا وسا یمان دياتاق را ترک کرد و د او
  مچ او را گرفت و گفت: ديوح

  کجا؟  -

  . ستيبه شما مربوط ن -

  هل داد و گفت:و به عقب  ديدست او را کش ديوح

  ات باش.به فکر خواهر و خواهرزاده یکم دنيو شاخ و شونه کش یبازیوحش یجا -

بال و پرشون  ريز یک یاز خون تواَن. تو حواست نباشه انتظار دار ستن،ين بهيغر 
که  یااحمقانه یها، برو تو اتاقت و به کارابچه نيقهر ع ی. حاال هم به جارهيرو بگ

  فکر کن.  یکرد

  رفت.  نييها پااز آن معطل نکرد و از پله شتريب ساينک یهاهيه خاطر گرب و
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گرم  یکرد و آن را کم یخال رجوشيرا در ش ريپاکت ش کيآشپزخانه رفت و  به
  . ختير شهيرا درون ش ريانداخت و ش شهيکرد. دو حبه قند درون ش

  ! یهست یمادر قابل -

را محکم کرد و تکانش داد و  شهي. دِر شستيرا نگر نيريسر بلند کرد و ش ديوح
  گفت:

  از دوستام بچه داشتن.  یليخ -

  دوستات خانم بودن؟  -

  هم خانم هم آقا، چطور؟  -

  و گفت: دياش را باال کششانه نيريش

  . ینطوريهم یچيه -

به اتاقش رفت. پنجره را باز کرد و پرده را کنار زد  حوصلهیگفت و ب ديببخش ديوح
  کرد و گفت: کينزد سايان نکرا به ده شهيو سر ش

  بخور، خوشمزه است. -

را به دهان او  شهيبا اصرار ش دي. وحديمقاومت کرد و سرش را عقب کش ساينک 
 شهياز حال برود به ناچار، سر ش هيبود از شدت گر کيکه نزد سايکرد و نک کينزد

  و آن را مک زد.  رفتيرا پذ

و به خاطر عادت هر  یو گشنگ یاز خستگ یمک اول چند لحظه مکث کرد، ول با
  . ديرا مک ريروزش ش

: "چرا من؟ آخه به من چه که دخالت ديهم او را آهسته تکان داد و از خود پرس ديوح
ولشون  اديجهنم که مژگان ناراحته، به درک که مشکل داره. به جهنم که شه کنم؟یم

. من شدم رميگینم! آخه من چرا عبرت کنم؟یکرد. واقعاً به من چه که دارم دخالت م
  دلسوزتر از مادر." هيهمون دا
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. ستيرا نگر ساينک ديپنجره نشست و صورت سرخ و سف یلبه یکرد و رو یپوف
  برد.  اديشده بود که تمام افکارش را از  نيدلنش هياش بعد از آن همه گرآنقدر چهره

 شهيش مجبور شد ديرا بلند کرد و وح شيهارا خورد و ساکت شد. دست ريش ساينک
خود بگذارد. کاپشنش را  یشانه یرا کنار بگذارد و او را بغل کند و سرش را رو

رفت و وارد باغ شد. کاپشنش  رونيهم داشت ب یبرداشت و از پنجره که ارتفاع کم
  انداخت و در باغ راه رفت. سايکمر نک یرا رو

. ديخواب یآرامبه  تيجا کرد و در نهاجابه ديوح یشانه یچند بار سرش را رو ساينک
  .ديچيپیدر باغ م شيپا یو صدا زدیوسط باغ قدم م یزيرشن انيدر م ديوح

اتاق  ی. پنجرهديرس شياش گذشت و به مقابل ساختمان عموکنار، ساختمان عمه از
و او  شدیمژگان و پسرش م یمحل زندگ ی. آنجا به زودديمژگان را مقابل خود د

  .کردیاه مرا نگ رهيت یداشت قاب آن پنجره

باال رفت.  یرد شد و به طبقه هيبق دگانيد یبه ساختمان خودشان برگشت و از جلو او
  .کردیخود حس م ینگاه همه را رو ینيسنگ

جواب   دنياتاق مژگان رفت. آهسته در زد و بدون شن یبه جلو توجهیحال ب نيا با
  وارد شد.

 شيبا پا د،يتابیه به درون ماتاق که از پنجر فيجلو رفت و در نور ضع یکيتار در
  خوابش گذاشت.رخت یرا مرتب کرد و او را رو سايبالش نک

  . اوداريب ايخواب است  دانستینم ديبود و وح دهيچيپتو پ یخود را ال مژگان

  .دياو کش فينرم و لط یو دستش را به موها ديکش ساينک یرا رو پتو

  ک کرد و در را بست.اتاق را تر یبلند شد و به آرام شيهم از جا بعد

که به  یو از حس بد ستيرا نگر سايو پلک گشود. نک ديکش یقينفس عم مژگان
  تخت نشست. یرو انداختیجانش چنگ م

  به تنگ آمده بود.  ديوح یهاتوجه نيزد و از ا هيتک واريد به
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  گذاشت. شيزانو یرا جمع کرد و سرش را رو شيپاها

  غرق شد. شيهاکابوس گذشته در

  رابطه با خبر نبود. نياز ا یدر ارتباط بود و کس اديه با شهما چند

  .کردندیصحبت م یرا تلفن یاديز یهاو ساعت رفتندیم رونيهم ب با

نتوانند با هم باشند،  گريبفهمد و  آن دو د ديوح یبود که روز نيمژگان از ا ینگران
 کردیاصرار م اديهر روز به شه نيهم یدردسر کند. برا جاديا شانيبرا ديوح یحت

  ببخشد. تيشان رسمهر چه زودتر به رابطه

تا با  یصبر کن ديبا ست،يمربوط ن دي: " به وحگفتیدر جواب م شهيهم هم اديشه
  ام صحبت کنم."خانواده

از  یروز وقت کي نکهي. تا اديترسیم یزينگران بود و ته دلش از چ شهيهم مژگان
  .ديد اطيدِر ح یرا جلو ديدانشگاه برگشت، وح

  جوابش را داد و گفت: ديکرد و خواست در را باز کند. وح سالم

  لحظه صبر کن. هي -

  بله؟ -

 یدست مشک کي یهاشد و او را برانداز کرد. لباس کيآهسته به مژگان نزد ديوح
. اما مقنعه آنقدر عقب بود که ديآیبود که از دانشگاه م نيا یدهنده او نشان یو مقنعه

  بود. ختهير رونيب شيموها شتريب

را پس زد  دي. مژگان معترض دست وحديدست برد و آهسته مقنعه را جلو کش ديوح
  و گفت:

  تو خونه ها! رمياَه! دارم م -

  ؟یاياز کجا م -

  دانشکده. ؟ینيبینم -
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  ده؟ينم ريموهات گ نيحراست به ا -

  !ستنين یرتيتو غ یاونا اندازه -

. با خود فکر کرد اسمش چقدر ستيا نگرروشن مژگان ر یهاچند لحظه چشم ديوح
لجباز و  یانداخته بود. خو هيسا شيهاچشم ی! مژگاِن بلند و پرپشتش روديآیبه او م

 يیبه او جمع شود که مبادا از او خطا ديحواس وح شدیباعث م شهيسرکش مژگان هم
  .اورديب شيپ یخود مشکل یبرا ايسر بزند 

. درست از همان شدیمژگان م ی کارهاناخواسته حواسش جمعِ  یجور کي شهيهم
 بيرق ميمژگان در ت دادیهيچوقت اجازه نم ديهم بودند و وح یبازکه هم شانيکودک

 دياخالق وح نيا چگاهي. مژگان هديبه او زور بگو یباز نيدر ب یکس ايکند و  یباز
  !گذاشتیاو م یعادت فضول ايحمل بر دخالت و  شهيو هم ديپسندیرا نم

  .رفتیاش سر مو حوصله شدیگرمش م یمروزيآفتاب ن یوجل داشت

  ؟یزل زد یبه چ -

تر از قبل شده بود، بم شيصدا یبود و کم اشیجوان یها تازه ابتداکه آن وقت ديوح
  به خود آمد و گفت:

  ؟یديرو د اديشه ايتازگ -

شد. صورت براق و تازه اصالح  ديچند لحظه مات صورت سرد و آرام وح مژگان
 ديشد، وح یسکوت مژگان طوالن ی. وقتديدرخشیم دينور خورش یاش جلوشده

  گفت:

  ؟یچرا ساکت شد -

  صورتش کرد و گفت: بانيدستش را سا مژگان

  ؟یديرو پرس نيچرا ا -

  . ینطوريهم -
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  شه؟یمگه م -

  .یسؤال رو با سؤال جواب داد -

  پرسش. نيآره! چون تعجب کردم از ا -

  .ینداد یاما جواب قطع -

  اون دوست توئه، نه من! نمش،يبب دي. اصالً چرا باديوح دمشينه، ند -

  و گفت: ديکش یقيو بعد نفس عم ديرا گز نشييلب پا ديوح

  خوب، برو تو. یليخ -

را تنها گذاشت. با  ديدر قفل انداخت و به درون رفت و وح ديکل یبه آرام مژگان
  ورد و کنار انداخت.عجله به منزلشان رفت و در اتاق مقنعه را از سرش در آ

  ارسال کرد: یاميپ اديشه یو برا ديکش رونيب شيمانتو بيرا از ج اشیگوش

  شک کرده! ديفکر کنم وح -

به  یکرد و رفت دست و صورتش را شست. وقت ضيهم مانتو شلوارش را تعو بعد
  فرخنده خانم در گوشش نشست: یاتاق برگشت صدا

  ناهار. ايمژگان ب -

  گفت: رفت و نهيآ یجلو به

  .امياالن م -

  آمد. یامکيپ شيبرا تازه

  امکان نداره. -

  کرد.  پيتا مژگان

  نه! اي نميبیتو رو م دياالن ازم پرس یول -

  آمد: اديشه جواب
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  حاشا کن.  -

  داد و نوشت: رونيب ینفسش را حرص مژگان

   ؟یتا ک -

  آمد: جواب

  .یخواستگار اميبتونم ب کهیتا وقت -

  گذشت. طيا و شرااز آن روزه گريد یمدت

اختالف نظر داشتند و  یبود. گاه دهيند ادياز شه یبيهرگز اخالق بد و عج مژگان
ً يو تقر کردندیم یهم زود با هم آشت یلياما خ کردندیدعوا م قهر و  نياز نظرش ا با

  نبود. یو آزار نياست. پشتش هم توه یعياختالف طب

ترها داشتند رفته بودند و جوان ها همه با هم به گردشروز جمعه که خانواده کي
نشست تا دردش کمتر  یدرخت یخورد و پا چيمژگان پ یپا کردند،یم یباز باليوال

  شود. 

و  ديتر دراز کشطرفآن یرا بهانه کرد و کنار مژگان کم یهم خستگ ديبعد وح یکم
  شد. رهيخ هيبق یکرد و به باز هيساعدش تک یرو

  درد داره؟  یليخ -

  جواب داد: ديوحرو به  مژگان

  نه، خوبم.  -

   ؟یبهت دروغ بگه باهاش چطور برخورد کن یاگر کس یفکر کرد نيتا حاال به ا -

  :ديبود پرس دهيکه منظور او را نفهم مژگان

   ؟یچ یعني -

  نه؟  اي گهیبهت دروغ م یکس هي یبفهم یتونیم یچطور -
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  را لمس کرد و گفت: شيمتفکر ساق پا مژگان

  ! دونمینم -

  نه؟  ايکه بفهمه درسته  یکن قيدر مورد حرفاش تحق ديبا -

  از کجا؟  -

  که نسبت بهش شناخت دارن.  یکس اي يیاز جا -

   ؟یپرسیچرا م یدونیتو که جواب سؤالت رو م -

 یدستش را به کنار اتي. محتوديها چنگ انداخت و کشنشست و به درون چمن ديوح
  انداخت و گفت:

  نه؟  اي یوقتا چکار کن نيا یتو بلد نميبب خواستمی، مچکار کنم دونمیمن م -

  خوب؟  -

  رو به مژگان گفت: ديوح

  ! یدونیکه نم دميفهم -

   ه؟يحاال منظورت چ -

  . یوقت خودت رو به دردسر بنداز هينگرانم که  -

  ام؟ من بچه یکنیچرا فکر م -

  ذاتشون خرابه!  هيبق ،یستيتو بچه ن -

  ! ه؟يبق -

  . شنيمتوسل م یبه هر دروغ يیجا هيجا زدن خودشون  یکه برا يیآره، اونا -

   ا؟يمثالً ک -

و نگاهش را در اطراف  ديکش یقيرا به هم قفل کرد. نفس عم شيهادست ديوح
  چرخاند. 
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  سؤالم جواب نداره؟  -

  رو به مژگان گفت: ديوح

  ! یافتیم حدس من غلط باشه مژگان وگرنه تو دردسر دوارمي! امايک یدونیخودت م -

  :ديکرد و پرس زيرا ر شيهاچشم مژگان

   ؟یکنیم ديمن رو تهد یتو دار -

   ؟یبرداشت کرد ديمن رو تهد یهاتو حرف -

   ؟یپس چ -

  . دميدارم بهت هشدار م -

  و گفت: ديخند یعصب مژگان

  که من ندارم.  یخبر دار یتو از چ ؟یهشدار چ -

  مژگان زد و گفت: یازوبه ب یاشد و ضربه زيخمين شياز جا ديوح

  . یافتاد یوگرنه تو بد دردسر یاشتباه کنم مژ کنمیدعا م -

  برگشت و دستش را باال برد و گفت: هيدوان به جمع بقهم دوان بعد

  . یمنم دوباره باز -

  گفت: رپاشايام

  . یمنم باز یگیحاال م یرو ول کرد یباز -

  خوب خسته بودم! -

موضوع را  خواهدیم یجور کيبرده است و  يیابوه ديوح کردیاحساس م مژگان
  از زبان خودش بشنود.

به او  اديدر مورد ارتباطش با شه یحماقت کند و حرف ديمژگان مطمئن بود نبا اما
  بزند.
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  .دهدیاز خود نشان م یالعمل بدو عکس ندينشیساکت نم ديداشت وح مانيا

  را روشن کند. فشيتکل اديشهنگه داشت تا  یچند ماه ارتباطشان را مخف نيهم یبرا

. کردیبود احساس م شيرا که رو ینيسنگ یهاجمع برگشته بود و نگاه انيبه م ديوح
  جلوه کند. توجهیب کردیم یو سع ديفهمیها را منگاه نيا ليدل

 دايدر آن پ یجذاب زيچ ی. حترفتیور م اشیمبل لم داده بود و با گوش یگوشه در
  مهمانانشان زودتر بروند. ستخوایو دلش م کردینم

 استياش در مورد اقتصاد و تورم و بورس و سخانواده یشگيهم یهابحث دنيشن از
 شدیم دهيگفته و شن یگذراندن ساعات مهمان یکه فقط برا يیخسته شده بود. حرفها

  هم نداشت. یخاص یجهينت چيه انيو در پا

مهمانان عزم رفتن کردند. تشکر  شب مهيشدن به ن کياما با نزد آمدندیکش م قيدقا
  کرد. عتشانيمشا کردند و صاحب خانه تا دم دِر ساختمان یو خداحافظ

کرد و چراغ  ضيرا تعو شيهازودتر از همه برگشت و به اتاقش رفت. لباس ديوح
  .ديتخت دراز کش یرا خاموش کرد و رو

  دند.و فرخنده خانم هم مشغول جمع کردن سالن و مرتب کردن آن ش رايسم

 ديبه اتاق وح يیشوظرف نيها درون ماشظرف نيخانم بعد از گذاشتن آخر رايسم
  در هم نزد. یوارد شده بود که حت یارفت و در را بست. آنقدر عجله

  را روشن کرد و گفت: چراغ

  د؟يوح یداريب -

  گذاشته بود گفت: شيبازوها یبود و سرش را رو دهيکه دمر دراز کش ديوح

  .بردیداشت خوابم م -

  باهات حرف بزنم. خوامیم -

  فردا؟ ميبذار شهیاالن؟ نم -
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  حرف بزنم. خوامیاالن م -

. او دانستیخانم عادت پسرش را م رايکرد. سم شيشروع به تکان دادن پا ديوح
  زودتر تنها شود.  خواستیبود و م حوصلهیب

 یبه کتابخانه یتخت نشست. نگاه یلبه یو جلو رفت و رو امديحال کوتاه ن نيا با
  رنگ انداخت و گفت: ديکوچک سف

   ؟یات خوب برخورد نکردخاله یامشب اصالً با خانواده -

  بشم؟ هيقراره تنب -

  !ديهام نداشتم. وحکردن بچه هيعادت به تنب چوقتيمن ه -

  بله! -

  .ترسمیالعملت مبهت بگم اما از عکس یزيچ هي خوامیم -

  شده؟ یچ -

  ؟ینش ناراحت یديقول م -

  .کنمیم یسع -

  و گفت: ديکش ديوح یموها یخانم دستش را رو رايسم

  نگاهت کردن. یجور هيامشب همه  -

  ؟یچجور -

  که... خوامیم خوام،ی. مومديکه من خوشم ن یجور هي دونم،ینم -

  ؟یکه چ -

  !ینداشته باش یو با پسرش کار ینش کيبه مژگان نزد -

  :ديخانم پرس راينشست و رو به سمتخت  یبلند شد و رو شياز جا ديوح

  چرا؟ -
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  . یکه بهش کمک کن ستيتو ن یفهيوظ -

   ه؟يک یفهيوظ -

  اش.خانواده -

  م؟يستياش نمگه ما خانواده -

  .ميستين کشيخانواده درجه  م،يشاوندشيما خو -

  ؟یديدرس م یعلوم اجتماع -

ذهن همه  یاش توهاومد و هنوز خاطر شيکه اونوقتا پ یبا داستان د،يگوش کن وح -
تو هر  یول رهيخ تتيقصدت کمکه و ن دونمی. میمونده، بهتره از مژگان دور باش

  به نفع همه اَست. یخانواده دور باش نيچقدر از ا

فرش  یهاخانم به گل راي. سمدادیگرفت و ته دلش به مادرش حق م ريسر به ز ديوح
  لب گفت: ريزل زد و ز

  بمونه. نجاينخواد ا ،یاومدکه تو  یمژگان حق داشت روز -

  :ديسر بلند کرد و پرس ديوح

  ؟یچ -

  کرد و آرام گفت: ديخانم رو به وح رايسم

  بره. نجايگرفته بود از ا ميمژگان تصم ،یاومدیم یکه داشت یها گفتن روزبچه -

  کجا بره؟ -

  هتل. -

  گفت: جيداد و گ یسرش را تکان ديوح

  چرا؟ مگه من... -
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انداخت.  نييبکشد. سرش را باال و پا شياز گذشته پ یت حرفسکوت کرد. نخواس او
  رنج و عذاب اوست.  یهيما دانستیو م ديفهمیرفتار مژگان را م ليخودش دل

  بلند شد و گفت: شيخانم از جا رايسم

در  یفکر غلط یکس خوادیزدم به خاطر خودت بود. دلم نم یاگر حرف زميعز -
  موردت بکنه.

  .ستيمهم نبرام  گرانيفکر د -

بلند شد و از پنجره  شياز جا دياتاق را ترک کرد. وح یحرف چيه یخانم ب رايسم
  باغ قدم زد و یکيوارد باغ شد، در تار

  .کردیفکر م دادیانجام م ديکه با یکار به

جا همان دي. باگشتیبرم ديبازگشتش اشتباه بوده است و اصالً نبا کردیم احساس
  .ماندیم

  .گشتیبر م ديرفته بود و نبا شهيهم یاکه رفت بر یروز

  چون زهر گذشته بود.  شيکه برا ديشياند يیزد و به روزها هيتک یدرخت به

را به خاطر آورد که همراه دوستانش در آپارتمان دوستش جمع شده بودند.  یشب
  .دنديرقصیبلند بود و پسرها و دخترها م اريآهنگ بس یصدا

به صدا درآمد و آن را از  اديشه ی. گوشکردیم هم داشت با دوستانش صحبت ديوح
  .ديکش رونيب بشيج

 یسياو افتاد و مطمئن بود به زبان انگل یگوش یبه صفحه ديلحظه نگاه وح کي یبرا
  است. دهيصفحه د ینام مژگان را رو

  رفت. یگفت و سالن را ترک کرد و به اتاق یديببخش اديشه

  .ديدوستانش بر یهامشغول شد و حواسش از حرف ديوح فکر



123 
 

 یريگرفت. مشغول شماره نيکتش برداشت و به درون مخاطب بيرا از ج اشیگوش
" باشدی" مشترک مورد نظر در حال مکالمه م دنيشد و به مژگان زنگ زد و با شن

  شد.  ليتبد نيقيشکش به 

  . کردیجمله حالش را بد م نيا دنيبار زنگ زد و شن چند

به سالن برگشت او دوباره تماس گرفت و با خوردن بوق  دايشه قهيبعد از ده دق یوقت
 رهيخ زيبه م یديدگمه قرمز زد و مکالمه را قطع کرد و با ناام یآزاد دستش را رو

  شد. 

  دوباره زنگ خورد. مژگان بود. جواب داد: اشیکه گوش دينکش یطول

  بله!  -

   ؟یزنگ زد د،يسالم وح -

  سالم، اشتباه گرفتم.  -

  واقعاً؟  -

  آره.  -

  :ديمکث کرد و بعد پرس یکم مژگان

  که انقدر شلوغه؟  يیکجا -

  دوستم.  یمهمون -

  لب گفت: ريز مژگان

  خوب.  یليخ -

  . نجاستيهم ا اديبله شه -

  :ديپرس اديسکوت کرد و شه مژگان

   ه؟يک -
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  خطاب به او گفت: ديوح

  . یعل -

  گفت: مژگان

  هم با توئه.  اديخوب به من چه که شه -

  زد و گفت: یپوزخند ديوح

  .یافتاد یبد دردسر یبهت که گفتم تو -

  د؟يوح یگیم یچ -

  را باال آورد. اشیارتباط را قطع کرد و نگاه اخم آلود و عصب ديوح

. ديبرداشت و آن را سر کش السيگ کيبلند شد و به سمت اپن رفت و  شيجا از
هم  یرا رو شيهادهان و سوزش حلقش لب یاپن گذاشت و از تلخ یرا رو السيگ

و در  وستندياو خندان به او پ دني. دوستانش با دديجمع رفت و رقص انيفشرد و به م
که دوستش بودند  یاد با دختراني. شهدنديرقصیبه هوا م دنيحال جنب و جوش و پر

از خود و دوستانش عکس  دنيرقص نيرا در آورد و ح شيگوش ديو وح ديرقصیم
  گرفت. 

به  یاديکه دوستش بودند تنوع ز يیداشت و در انتخاب دخترها یاديدوستان ز اديشه
  .دادیخرج م

 دهي. بارها و بارها دديپسندیاصالً نم ديبود و وح نيهم اديبد شه یهااز اخالق یکي
و چند ماه بعد در  دهدیقول ازدواج م دهد،یم یدختر دست دوست کيبود که با 

  .کردیها را رها مآن یدلسنگ تِ ينها

 خبریموضوع ب نيو مطمئن بود که مژگان از ا ترساندیاو را م اديشه یِ تنوع طلب نيا
  اَست.
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را برداشت و در  اشیدورش گرفت، گوش یو دخترها اديچند عکس از شه یوقت
مژگان ارسال  یها را براعکس یبه منزل بازگشتند، همه یهمان شب وقت یهامهين

  کرد.

شک کرد که  یحت دينشان نداده بود و وح یالعملبود و عکس دهيها را دعکس مژگان
  .کندیرابطه اشتباه م نينکند در ا

کرد و  یپرساحوال ديو حم ديبعد مژگان کتاب به دست به منزلشان آمد. با مج روز
  . ديپرس یسيها دستور زبان انگلاز آن

  »بهت جواب بده.  ديبرو وح« هم گفت:  ديمج

 حرفیهم جواب داد و ب دين در سالم کرد. وحمژگان وارد اتاق شد با بست یوقت
  متن شد. یچرخاند و مشغول ترجمه توريرا به سمت مان اشیصندل

  ست؟يکارش چ دانستیبود و م دهيمژگان را شن یصدا

  گذاشت و گفت: بورديجلو رفت و کتاب را کنار ک مژگان

  جواب بدم؟ یچطور ديسؤال رو با نيا یبهم بگ شهيم -

مخصوص  یگرفت و با خواندن متن، اتودش را از درون جعبه نييسرش را پا ديوح
داد. مژگان بار اول متوجه نشد  حيمژگان توض یبرداشت و جواب را برا شيمدادها
داد و بعد همان را  حيتوض شيکاغذ برداشت و اول دستور زبان را برا کي ديو وح

و سؤال، سؤال سوم دادن به د جوابکرد. بعد از  ادهيجواب سؤاالت کتاب او پ یرو
  را به مژگان داد و گفت:

  ؟یگرفت ادي نميحل کن بب -

به سراغ کار خودش رفت. داشت به  ديمشغول پاسخ دادن به سؤال شد و وح مژگان
  از خاطرش رفت. زيلحظه همه چ کي یو برا کردیها نگاه مجمله

  درسته؟ نيبب -

  جواب را خواند و گفت: ديوح
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  اب بده.رو هم جو یدرسته... بعد -

  :ديمشغول نوشتن جواب سؤال بعد شد که پرس مژگان

   ؟یمن فرستاد یچرا اون عکسا رو برا -

  . یبشناس شتريب یرو که باهاش ارتباط دار یکس خوامیم -

  .ديارتباط ندارم وح یمن با کس -

  چند لحظه به دست او نگاه کرد و بعد گفت: ديوح

. یديوسته. عکسا رو برات فرستادم حتماً دهم د گهياالن با چند دختر د نيهم اديشه -
  داره.  یاون اخالق داغون

   ؟یاگر اخالقش داغونه تو چرا باهاش دوست -

. زنهیبه من نم یبياون موارد آس یاخالقش تو یچند سال ول ميما همکالس بود -
  زنش بشم! ستيقرار هم ن

  . ستيمژگان را نگر یهاسر بلند کرد و چشم ديوح

 نيباتريز کردیبه خود اعتراف م دنشانيکه هر بار با د يیبايز سبز و یهاچشم
و پرپشتش  اهيس یهابار هزارم به خاطر مژه یموجود در جهان اَست و برا یهاچشم

  او دانست.  قينام مژگان را ال

   ؟یگیرو به من م نايزنش بشم که ا خوامیگفته من م یحاال ک -

  . فهمنیو همه م اديش درمآخرش گند ،یپنهون کن یخوایم یتا ک -

   ؟یکه وجود نداره؟ چرا توهم زد یزيچ فهمن؟یرو م یهمه چ -

اگر به هر دومون اثبات شد که تو  یرابطه ول نيباشه، االن من شک کردم به ا -
  . کنمیاَدبت م خورمیقسم م ،یکنیچکار م یدار

  نکن.  ديمن رو تهد -
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که دونه دونه موهات رو بکنه و نذاره از  گمی. به عمو مگمیم یجد کنم،ینم ديتهد -
  . یبر رونيخونه ب

  با تأسف سرش را تکان داد و گفت: مژگان

   ؟یکنیفضول رفتار م یحالم رو به هم نزن. چرا مثل زنا -

  . یدمخور ش یکه بذارم با اون عوض نهيمن بهتر از ا یفضول یآره من فضولم ول -

 یخوایاالن م ستن،يزن قائل ن یبرا یارزش چيبزرگ شده که ه یاتو خانواده اون
  . یکن یباهاشون زندگ یبر

  . ستنيزن ارزش قائل ن یکه برا یدونیتو از کجا م -

  .دمياش رو درفتار خودش و خانواده -

  .یزنیکه پشت سر دوستت حرف م یهست یتو آدم بد -

  ؟یخودت رو به حماقت زد اي یاساده قدرنيمژگان واقعا هم -

  مقم.من اح -

  .یچشمت رو باز کن کنمیم ی. من دارم کاریکن نباش یسع -

  حرفا رو بشنوم. نيا خوامیندارم و نم یامن با اون آدم رابطه -

  کتابش انداخت و آن را بست. کتاب را برداشت و گفت: یاِتُد را ال مژگان

  دادنات خسته شدم.  رياز گ -

  مچ او را گرفت و گفت: ديوح

چون مامانش  مارستانيبره ب اديرش بهش زنگ زد و خواست شهخواه شيپ سالکي -
زشته همراهش نرم،  دميدستم بود، رسوندمش. د ديمج نيحالش بده. منم چون ماش

  پس رفتم تو. 
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 تيسر و صورتش کبوده و وضع دميبود، د یکه مادرش بستر یاتاق یتو ميرفت یوقت
  داره.  یبد

  بود بود. طرف صورتش ک هيو  کردیم هيهم گر خواهرش

 شييدا یشده و سر رفتِن مادرش و اون به خونه یکرد که باباش عصب فيتعر ونيگر
  کتکشون زده. 

 چارهیپرتش کرده بود که زِن ب اطيح یهامادرش رو کتک زده بود و از پله یطور
  بود. دهيد بيگردنش آس یهادستش و لگنش شکسته بود. مهره

دن بهشون، شروع کرد به تشر زدن که چرا دا یدلدار یبه جا شرفیب نيهم بماند
  . شونييرفتن خونه دا اجازهیب

دچار  اديآدم ازدواج کنه، به سرنوشت مادِر شه نيبهت بگم که هر کس با ا خالصه
  . شهیم

  و گفت: ديدستش را پس کش مژگان

 نياز ا ،يیجا رفتنیم اجازهیب ديبرات متأسفم، معلومه که اونا نبا یليخ ديوح -
  . سنينویبچه نم یه، گناه پدر رو پاگذشت

افکار بزرگ شده. اونم  نيو با هم طيمح نيهم یهم تو اديشه یول سن،ينوینه نم -
  لنگه باباشه. 

  .کننیهم هستن کامالً برعکس پدر و مادر رفتار م ايليخ یول -

  را ترک کرد. ديو اتاق وح ديبعد هم دستش را پس کش و

او را بفهمد  یهاحرف خواستیکه مژگان اصالً نمدر خاطر داشت  یبه خوب ديوح
شده بود که اصالً  اديباور کند. او آنقدر محو عشق شه خواستینم د،يفهمیاگر م ايو 

  نداشت. یتيّ اهم شيبرا ديوح یهاحرف

کرد. سر بلند کرد و به ماه  شيها را پس و پسنگ شيگرفت و با پا ريسر به ز ديوح
  لب گفت: ري. زديکش یانداخت و آه یکامل نگاه
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  .طيشرا نيا یاون هم تو گشتم،یبر م دينبا -

ً يبعد راهش را گرفت و به اتاقش برگشت و تقر و   بود. داريتا خود صبح ب با

شروع شد.  شانيهاآرزو و الهام و بچه یمعمول صبح روز بعد با سر و صدا طبق
ً يآن دو تقر  یکارگرها یده خانم برا. فرخنآمدندیم شانيهر روز به منزل پدر و عمو با

  رفتن کارها غر زد. شياش صبحانه برد و برگشت و از کند پخانه

ناهار  یخانم همه را برا نيرفته بودند. آن روز مه شانيهم همه به سر کارها مردها
هم خود را برساند و در جمع حضور  رپاشايدعوت کرده بود. زنگ زده بود تا ام

  داشته باشد.

 لي. مژگان دلچرخاندیدر باغ م کردیم یقراریب یرا که کم اسيهم داشت نک مژگان
 یمژگان گذاشته بود و گهگدار یشانه ی. او سرش را روديفهمیحال بد پسرش را نم

  .کردیناله م

 رونيو از اتاق ب ديپوش یرفت، لباس مناسب نيياز تخت پا ديظهر بود که وح کينزد
را شست. بعد هم به آشپزخانه  کرد و رفت دست و صورتش یسالم جمع کيزد. 

  .ختير یاستکان چا کيخود  یجوش مادرش برا شهيرفت و از سماور هم

 یاش در هم بود که همه متوجه حالش شده بودند. آرزو خندان و به شوخچهره آنقدر
  گفت:

  خوردت؟ شهیبا صدمن عسل هم نم هيچ -

  گفت:خانم  رايگذاشت. سم زيم ینداد و استکان را رو یجواب ديوح

  ارم؟يبرات ب یخوریم یمادر چ -

  .ینيريدونه ش هياگه هست  -

  هست مادر. -

  ادامه داد: آرزو
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  بشه؟ نيريکامتون ش نيکنیم ليم ینيريرو با ش يیماشاال چا یمشت هيچ -

  بود گفت: ستادهيا يیشورو به آرزو که کنار ظرف تيبا جد ديوح

هم ندارم، پس لطفاً اگر  ختانتينمک ر یندارم، حوصله دنيخند یاصالً حوصله -
  ساکت باش. یانجام بده، اگر ندار یدار یکار

آشپزخانه را ترک کرد.  یگشاد شد و با ناراحت ديجواب وح نيآرزو از ا یهاچشم
  وار گفت:خانم سرزنش رايسم

  ه؟يچه رفتار نيا ديوح -

سرم درد  ن،يبه کار من نداشته باش یکار چيمادر لطفاً اگر امکانش هست امروز ه -
  ندارم. یحرف زدن و شلوغ یو حوصله کنهیم

  داداشته.آرزو دخترعموت هم نباشه زن یول -

  .ديرا نوش شيجرعه از چا کيبحث کردن شد و  اليخیب ديوح

  بود که آرزو از داخل سالن گفت: نيح نيهم در

  .ميریم ميزن عمو با اجازه ما دار -

  زم؟يکجا عز -

  خلوت شه. ديدور آقا وحبابا  یخونه ميریم -

  کرد. یباهات شوخ ديوح زميعز -

  رو بفهمم. یو جد یاونقدر سن و سال دارم که فرق شوخ -

 یخانم رو به فرخنده خانم سر رايرفت و پس از او الهام آنجا را ترک کرد. سم آرزو
بود، سرش  دهيتکان داد و به آشپزخانه اشاره کرد. فرخنده خانم که موضوع را فهم

 نيشان همها همهباشد چون جوان اليخیخانم ب رايکه سم یمعن نياال انداخت. به ارا ب
 دهند،ینشان م یو خود نديآیرا دارند. زود م هارچون ابِر ب بِ يعج یهااخالق

  .روندیو زود هم م بارندیم
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  خانم به آشپزخانه رفت و گفت: رايسم

  ناهار دعوتمون داده. یات برامادر، عمه -

  ه ندارم.حوصل -

 یتو نه بگ شهیمگه م ادياون م ی. وقتاديهم گفته ب رپاشايبه ام ه؟يحوصله ندارم چ -
  .یايو ن

  !شهیم یچ نميحاال بب -

  ؟یاات شده مادر؟ چرا کم حوصلهچه -

  جواب نداد.  ديوح

چند  نيا دونمیقربونت برم. م اديدوباره حالت سر جا م م،يحاال با هم مسافرت بر -
  . یخسته شد یروز حساب

  بلند شد.  شيو از جا ديرا نوش یچا ديوح

  درون بشقاب کرد و گفت: یدست نخورده ینيريبه ش یخانم نگاه رايسم

  ! یرو نخورد ینيريتو که ش -

ها مورد نظرش با آن یکردن شماره دايجواب نداد و با گشتن درون گوگل و پ ديوح
  تماس گرفت. 

  جواب داد.  یبعد کس یکم

  . دييفرمابله ب -

  به مقصد لندن لطفاً.  منيپرواز خوب و ا طيبل کيسالم،  -

  خانم به دو وارد هال شد و گفت: رايخانم رو به او کرد و سم فرخنده

   ؟یزنیحرف م یبا ک -
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 یهاپرواز و تعداد توقف یهاو ساعت طيبل متيپرواز، ق یهاپشت تلفن شماره زن
  تشکر کرد و گفت: ديرد. وحمختلف اعالم ک یرا در کشورها مايهواپ

  .رسمیخدمت م یحضور -

  شد. رهيفرش خ یهارا در دستش فشرد و به گل یبعد از قطع ارتباط، گوش ديوح

  به مقابل او رفت و گفت: شانيخانم ناراحت و پر رايسم

  ؟یچکار کن یخوایم -

سته او رفت. مژگان آه یبه سو ديسالن باز شد و مژگان به درون آمد. نگاه وح درِ 
  :ديخانم دوباره پرس رايلب جواب داد. سم ريز ديسالم کرد و وح

  با تو هستم. ديوح -

  رو به مادرش گفت: ديوح

  .گردمیپرواز خوب م هيدارم دنبال  س،يبرگردم انگل خوامیم -

  ؟یبر یخوایچرا م -

نگاه کرد.  شينشاند و به زن عمو شيپاها یرا رو سايمبل نشست و نک یرو مژگان
  موجب تعجبش شده بود. ديوح یهاحرف دنيبود و شن نيو غمگ یاو عصبحالت 

  .امیزندگ یبرم پ خوامیمگه چرا داره؟ م رم؟يچرا دارم م -

  ؟یزود نيبه هم -

  نجا؟يدارم ا یبشه؟ مگه کار یبمونم که چ -

   ؟یدار یچند ماه مرخص یمگه نگفت -

  که برگشتم. کالً اشتباه کردم ره،يام سر محوصله نجايا یآره ول -

  خانم با بغض و غصه گفت: رايسم
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ما  یگینم ؟یبرگرد یخوایم یزود یحاال که برگشت ،یرفت یچند سال ول کرد -
  ؟یباش شمونيتو پ ميو دوست دار ميهم دل دار

  رفتم، دلم خواست که برم؟! یوقت -

  چنگ زد. سايو به لباس نک ديخانم سکوت کرد. مژگان لبش را گز رايسم

  آهسته و آرام ادامه داد: ديرا به هم فشرد. وح شيهانم دستخا فرخنده

گرفتم، االن  ادي يیکردن رو تنها یمن تنها بودم و زندگ گم؟یم یگوش کرد چ یکس -
  رو ادامه بدم. ميبا نظرات شما زندگ تونمیهم نم

  شب قبلشان است. یهادر جواب صحبت ديوح یهاحرف ديفهمیخانم م رايسم

  گفت: نشيابلش زانو زد و با بغض سنگخانم مق رايسم

  گفتم؟ فقط به خاطر خودت بود. یمگه من چ -

  شد و گفت: رهيمادرش خ یهارو به جلو خم شد و در چشم یکم ديوح

  .نيگیبهتره. شما راست م ینطوري. ارميبار به خاطر خودم م نيا -

  کن. رونيفکر رفتن رو از سرت ب د،يوح یبر ذارمینم -

و سرش را  ديدر آغوش مژگان چرخ سايرا به هم قفل کرد. نک شياهانگشت ديوح
  بلند شد و او را تکان داد.  شيزد. مژگان از جا هيگر رياو گذاشت و ز ینهيس یرو

  . کردیم تيّ وسط همه را ناراحت و اذ نيا ساينک یهيگر یصدا

  تمام شود.  زودتر شيريگبهانه ديبدهد شا وهيبه آشپزخانه رفت تا به او آب م مژگان

  دست مادرش را گرفت و گفت: ديوح

  پاشو مامان.  -

  . یمونیم یقول بد ديبا -

  نکن.  تميپس لطفاً اذ دمینم یقول چيبهت ه -
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   کنم؟یم تتيمن اذ -

  آره.  -

  نشست.  ديبلند شد و کنار وح نيزم یاز رو یخانم به سخت رايسم

 تيرو کردن آن شد. وارد ساو  ريرا باز کرد و مشغول ز اشیگوش یصفحه ديوح
  ها را دنبال کرد. شان شد و اَخبار آندانشگاه يیدانشجو

  آمد که فرخنده خانم گفت: رونياز آشپزخانه ب مژگان

   کنه؟یم یقراریشده؟ چرا از صبح ب یچ -

   دونم؟ینم -

   خواد؟یم ريش -

 برمشی... مارهقریاما ب خورهینم یزينگرفته، اصالً چ ريش ینه، امروز بهونه -
  . رونيب

  آرام شود. سايدوباره از ساختمان خارج شد بلکه نک مژگان

  خانم رو به فرخنده خانم گفت: رايسم

  شده؟ ضينکنه مر -

  وهللا. دونمینم -

  تب نداره؟ -

  نه. -

  کنه؟یم هيپس چرا باز گر -

  بگم. شانس بد مژگانه. یچ -

  داره. یمشکل ديشا هيشانس چ -

  ه؟يمشکلش چ ميحرف بزنه بفهم زبونم نداره -
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پرده  یبلند شد و به اتاقش رفت. به کنار پنجره رفت و گوشه شيکالفه از جا ديوح
کمر او  یو آهسته رو فشاردیم نهيرا به س سايکه مژگان نک ديدیرا کنار زد. م

  بلکه آرام شود. زندیم

 یزيرفت. چگ شيهادست انيتخت نشست. سرش را م یلبه یبعد برگشت و رو یکم
 زيچ چيدوست داشت آرام باشد و ه ست؟يچ ديفهمیکه خودش هم نم دادیآزارش م

  احساسات از کنترلش خارج بودند.  نيا یول اورديخودش ن یبه رو

خانم رفتند.  نيمه یروز و برگشتن مردها به منزل، همه به خانه مين دنيفرا رس با
  در اتاقش نشسته بود.  ديفقط وح

  ه سراغش آمد و گفت:خانم ب رايسم

  ات. همه رفتن اونجا. عمه یخونه ميبر ايب د،يوح -

  . ديشما بر اميمن نم -

  . شهیات ناراحت معمه ميپاشو بر ه؟يچ گهيد اميمن نم -

  . ديحوصله ندارم، شما بر -

  به تو زدم.  یاصالً من غلط کردم حرف ؟یکنیم ینطوريجان چرا ا ديوح -

  تاپش بود سر بلند کرد و گفت:لپ که در حال کار با ديوح

  مامان؟ هيچه حرف نيا -

  مادر. شهيدل خور م نيعمه مه م،يپاشو بر -

 ديشمام بگو وح د،يگفتم که حوصله ندارم. عمه پرس ه؟يچ یاصرار برا نيمامان ا -
  جواب بده. ديداشت با ليميچند تا ا

  ؟یدار ليميحاال واقعاً ا -

  .ني، حاال لطفاً تنهام بذارآره از طرف دوستام و دانشگاه -

  خانم رفت. نياتاق او را ترک کرد و به منزل مه یخانم با ناراحت رايسم
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 نيرا گرم و دلنش طيو خنده مح یهم سه خانواده دور هم جمع شده بودند و با شوخ باز
  کرده بودند.

  :ديپرس رپاشايام

  کجاست؟ ديوح ،يیزن دا -

  جواب بدم. ديادارم ب ليميچندتا ا گهيخونه است، م -

  زد و گفت: یپوزخند آرزو

  برج زهرمار بود. نيشد ع داريب یالبته از وقت -

  خانم گفت: رايرو به سم رپاشايام

  چرا؟ -

  .دونمینم -

  خانم ناراحت گفت: فرخنده

  و بره. رهيبگ طيبل خوادیم کنمیفکر م -

  کجا بره؟ -

  .سيبرگرده انگل -

  ؟نداشت یچرا؟ مگه شش هفت ماه مرخص -

  .گرفتیم طيبل متيبگم مادر، داشت ق یچ -

  .ميکرد داشي. تازه پجایب یليخ -

  بلند شد و گفت: شياز جا رپاشايام

  دنبالش. رميمن م -

 یپنجره یکرد و پا یجمع را ترک کرد و از منزل خارج شد. باغ را ط رپاشايام
  رفت. دياتاق وح
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تاپ نشسته بود و داشت لپ یپشت به پنجره، پا ديرا گرفت و کنار زد. وح پرده
  . کردیآهنگ گوش م

  ! ديوح -

بلند شد. به کنار  شيلبخند زد و از جا رپاشايام دنيسرش را چرخاند و با د ديوح
  دست داد.  رپاشايپنجره رفت و با ام

  سالم.  -

  تو.  ايسالم، ب -

  ناهار.  ميبر یايقربونت، اومدم سراغت ب -

  تو در خدمتم.  ايندارم، ب ليم -

  است؟  غهيندارم کدوم ص ليم نم،يبب فتيراه ب -

  تفاعل.  -

  و گفت: ديخند رپاشايام

  همه منتظرت هستن.  م،يبر فتيراه ب -

  تنها باشم.  قهيچند دق خوامیم -

  تنها بمونه.  یکس ميدیاجازه نم نجايما ا -

  دو دستش را دو طرف پنجره گذاشت و گفت: ديوح

  . يیاشم، به دور از هر سر و صداتنها ب یواقعاً دوست دارم کم -

  قدم عقب گرد کرد.  کيزد که او  ديپشت دستش را به شکم وح رپاشايام

  . یبر یخوایم دميشن -

  آره.  -

  چه غلطا!  -
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. رسمیم امگهيد یو بعد هم به کارها شهیبرم به درسم برسم بهتره. زودتر تموم م -
  موندن وقت تلف کردنه.  نجايا

ناهار  ميبرم... برو اون ماسماسکت رو خاموش کن بر ليزرنگ فام یقربون بچه -
  . ميزنیحرف م یبکن یخوایکه م یابعد در مورد غلط اضافه

  پاشا، برو بذار تو حال خودم باشم.  ستيواقعاً حالم خوش ن -

  به قاب آن کرد و گفت: یاز پنجره داخل رفت و نگاه رپاشايام

  ! نجايا ميذاشتیدر م هيکاش  -

  مبل نشست و گفت: یبعد رفت و رو و

  ه؟يمشکلت چ -

  .ادياز تو بر ب یکه کار ستين یزيچ -

  دن؟يشن یحت -

  آن گفت: یهاتاپش خم شد و در حال بستن صفحهلپ یرو ديوح

  .دنيشن یحت -

  گذاشت و گفت: شيپاها یرا رو شيرو به جلو خم شد و ساعدها رپاشايام

  فرار نکن، باهاش رو در رو شو. ازش کنهیم تتياذ یزيچ نجاياگه ا -

  ؟یچکار کنم؟ چجور -

  و گفت: ديتاپ را خاموش کرد و چرخلپ ديوح

  خود تو. یشده حت کيذهن همه نسبت به من تار -

  چرا من؟ -

  اومد. شيرفتن زن و دخترت پ رازيکه بحث ش یمثل همون شب اول -

  و گفت: ديابرو در هم کش رپاشايام
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  !ینکرد یزندگ رانيا یوتو تا حاال ت نکهيمثل ا -

  ...یکردم ول -

  نداره. یمن بره، معن یبا زن و بچه ذاشتمیهم بود نم دينداره! تو که سهله مج یول -

 یچپش را رو یپا رپاشاي. امديکش یقيبغلش زد و نفس عم ريرا ز شيهادست ديوح
  راستش انداخت و گفت: یپا

 یهر ارتباط یشته اَست. برامثل گذ اينکرده، زندگ رييتغ یچيه نجاي! اديوح -
هم قبالً اتفاق افتاده  ی. هر چیکن تياَفکار خودت رو اذ نيبا ا ديهست. نبا یتيمحدود

  رو فراموش کن.

  هاشون، حرفاشون.... نگاهذارنینم هيبق یول خوامیم -

  گفت: انتهایب یسرش را باال کرد و با زجر ديوح

من از  دونهیم یردم و زنده شدم، کهزار بار م یغربت شب یمن تو دونهیم یک -
توش نداشتم.  یريتقص چياتفاق احمقانه فکر کردم که ه هيشب تا صبح نشستم و به 

هر شب هزار بار از مژگان انتقام گرفتم و هر صبح  الميخ یتو دونهیم یک
گذشته  دنيکوب یراهم رو برا ستمبار از خدا خوا هاونيليم دونهیم ی. کدمشيبخش

 دنيبرگشتم، همون شب اول با د یسمت کج کنه و وقت نيژگان به اتو صورت م
  دلم خاموش شد. ینفرت و انتقام تو شيمژگان آت

اگر بودم،  ی. حتننيبیم یعوض هيهمه من رو  یول ارهيخودش نم یبه رو یکس
فرق  هيبق یهم تو زايچ یليسال گذشته و من بزرگ شدم. خ یلياالن فرق کردم، خ

با نگاهش، با حرفاش، با  ی. دوست ندارم کسميستين یقبل یآدمااون  گهيکرده و د
  ذهنم روشن کنه. یبرخوردش گذشته رو تو

خاطراتم  یالمغزم بمونن و البه کيتار یهمون گوشه یها توگذشته خوامیم 
خاطرات تلخم  نيو ا کنمیناخواسته به مژگان کمک م ايفراموش بشن. من خواسته 

از من  یذهنشون چ یتو دونمیکه نم هينگاه بق ی. ولبرهیم نيذهنم از ب یرو تو
  باعث آزارمه. بافنیم
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 طيشرا نيا یتو ديبود. نبا یغلط بزرگ یليبرگشتنم به هر دل کنم،یفکر م نيهم یبرا
  باشم. نجايزمان ممکن بود که من ا ني. االن غلط تراومدمیم

  .ريبگ کيزمان بود و به فال ن نياتفاقاً بهتر -

  ...یوقت رميبگ کيبه فال ن تونمیر مچطو -

  .ینبود نجاياالن ا خواستینخون. اگر سرنوشت برات نم أسي یهيآ قدرنيا -

  بلند شد و گفت: شيبعد از جا و

  .ميپاشو بر -

  نه، حوصله ندارم. -

 یليمن خ فتيببرمت، راه ب یمنتت رو بکشم و با عشق و عاشق یستينامزدم ن -
  گشنمه. 

  رفت و گفت:  رونياز پنجره ب او

  در درست کنن؟  هيبرات  نجايبدم ا -

  خوبه.  نينه هم -

 نيرساند و با هم به منزل مه رپاشايو خود را به ام ديپر رونيبعد از قاب پنجره ب و
  خانم رفتند.

زنده  ديو خاطرات گذشته در ذهن وح اديبود و  دهيچيدر ساختمان پ یسبزقرمه یبو
رنگ، کنار  یاقهوه یمبل راحت ید و جواب گرفت. او روبلند سالم کر یشد. با صدا

  نشست و گفت: رپاشايام

 اومدمیاز صبح م دونستمیالعاده عمه جان مرده زنده کنه، مفوق یهایسبزقرمه -
  .نشستمیبست م نجايا

  آمد و گفت: رونيآشپزخانه ب یخانم از تو نيکردند. مه دييحرف او را تأ همه

  خودته. یجون. خونهچشم عمه  یقدمت رو -
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  عمه.  یمرس -

را همچون فرزندانش دوست دارد.  شيهاخانم برادرزاده نيمه دانستندیم همه
از  هينسبت به بق یشتريب یديع شهياز همه جداست. او هم ديحساب وح دانستندیم

که دوست داشت را کنار  يیاز غذا ديسهم وح شهيهم کرد،یم افتياش درعمه
اش از عمه اششيبارها هم به خاطر درس عال فرستاد،یم شيو برا گذاشتیم

و  کردندیاعتراض م شهيالهام و آرزو هم نيهم یگرفته بود. برا یخوب یهازهيجا
رو  ديوح ست،ين رپاشايپسر نداره، دوتا داره، اون فقط عاشق ام هيمامان « : گفتندیم

  » . سهریدوست داره، بعد محبتش به ما م رپاشايام یهم اندازه

ناخودآگاه سمت مژگان  ديسفره شدند. نگاه وح دنيو الهام مشغول پهن کرد و چ آرزو
به آن مژگان بشاش گذشته نداشت. لبخند با  یاصالً شباهت رهيت یهارفت. با آن لباس

  زده شده بود.  خياش مات و صورتش قهر بود و چهره

  جا کرد. آغوشش جابهپوشانده بود در  يیبايرا که به او لباس قرمز ز ساينک

  مژگان گذاشت و لباس او را چنگ زد.  ینهيکنان سر بر سناله ساينک

سالن  یو دادشان حساب غيدنبال هم بودند و با ج دنيو دو یدر حال باز یکيو ن ماهان
  را شلوغ کرده بودند. 

و  کردندیباغ صحبت م طياش دور هم بودند و داشتند از شراعمو و شوهرعمه پدر،
  کنند. ادهيآن پ یباسازيز یبرا یطرح نکهيا

خانم  نيساز مهدست جاتيسفره نشستند. ساالد و ترش یخانم پا نيبه دعوت مه همه
  .زدیبه مهمانان چشمک م

  گذاشت و گفت: ديبرداشت و کنار وح یسفره خم شد و ظرف کوچک یخانم رو نيمه

  مال توئه قربونت برم. نيا -

  دستت درد نکنه عمه. -

  شده بود. نيتزئ یاحلقه ارترشيکلم قرمز بود که دور تا دور با خ یر از ترشپ ظرف
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به  یاز کلم را به سر چنگال زد و با خوردن آن، دستش را به حالت اُک یمقدار ديوح
  اش نشان داد و گفت:عمه

  عمه جون. هيواقعاً عال -

  نوش جونت.  -

سفره قرار گرفت و سر  یو ماکارون یمرغ سوخار ،یسبزپلو، قرمه یهاظرف
  از خود شدند.  يیرايمهمانان مشغول پذ

زمزمه  ديگوش وح رياش با دوستانش را که به خاطر آورده بود، زخاطره رپاشايام
  . ديخندیبلند م یبا صدا یو هرازگاه کردیم دييو او با تکان دادن سرش تأ کردیم

 ی. به هر نحوکردیاع مغذا بدهد و او از خوردن امتن سايبه نک کردیم یسع مژگان
دستش را سمت ظرف دوغ دراز  سايبه او خوراند. نک یکه بود دو قاشق ماکارون

  . ختيدوغ ر وانيدر ل شيکرد و مژگان برا

  شد.  دنيگرفت و مشغول نوش شيهادست انيرا م وانيل ساينک

  :ديپرس ديخطاب به وح ديمج

  ! یبرگرد یخوایم دميشن -

  اش را قورت داد و گفت:سنجاق شد. لقمه ديوح یها رونگاه یهمه

  .طيرزرو بل یبرا رميآره، بعدازظهر م -

  برم. خوامیبعد بگو م یبابا، بذار چمدونات رو باز کن یزود نيچرا به ا -

  برم. دياومده که با شيپ یکار -

  قاشقش را پر کرد و گفت: رپاشايام

  .شودیچوپان دروغگو م ديوح -

  گفت: شارپايمعترض رو به ام ديوح
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  .یدونیتو که بهتر از همه م -

  ! آره!؟یگیکه دروغ م -

  او باال انداخت. یرا برا شيو ابروها ديبعد خند و

 ی. شش ماه مرخصیندار یليمن که باهات حرف زدم و گفتم که حق رفتن به هر دل -
 هيسرم.  ختهيکار ر ی. کلیبه من کمک کن ديمدت با هي. اصالً یور دل خودم یدار

  باش. ديمفذره 

  که بخوام بهت کمک کنم؟ ارميتو سر در م یمگه من از کارها -

  .یاريسر در ب ميکنیم یکار -

  گفت: تيّ با جد پدرش

. ميهمه سال دوباره دور هم جمع شد نيکن. بعد از ا رونيفکر رفتن رو از سرت ب -
  از رفتن بشنوم. یحرف خوامینم

  هم گفت: الهام

  کن.دو روز تحملمون  يیپسر دا -

  گفت: آرزو

  .ميتحملش کن ديبرعکس ما با -

  رو به او گفت: ديبه آرزو زد. وح یاسقلمه الهام

  راهت رو کج کن.  یديمن رو د يی! هر جاینکن یتونیم -

  . کنمیکار رو م نيهم -

  . ديها سمت او چرخدر آمد و نگاه ساينک غيج کدفعهي

  :ديپرس ديحم

  شد بچه؟  یچ -
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  فت:برخاستن گ نيح مژگان

  . نطورهياز صبح هم دونم،ینم -

  . شدیهر لحظه بدتر م یکمر او زد ول یرو یآرام یهاپسرش را تکان داد. ضربه او

 زيزريدانه برنج گذاشت و آن را نصف کرد و مشغول ر کي یقاشقش را رو ديوح
  کردن آن شد. 

  حواسش به او بود. فرخنده خانم گفت: رپاشايام

  . قرارهياز صبح ب -

  خانم گفت: اريسم

  . رهيش یحتماً برا -

  . دونمینم -

  به حرف آمد و گفت: یمان

  به خدا سرمون رفت مژگان.  -

  سر فرود آورد و گفت: مژگان

  خونه بخوابونمش.  رميم -

  رو به مژگان گفت: ديوح

  درد داره.  شييجا ديشا -

  . دونمینم -

  و گفت: ديعقب کش ديرفت. وح رونياز در ب او

  بود.  یعال یلينکنه عمه. خدستت درد  -

  . ینخورد ینوش جونت، ول -
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  شکر.  یاله -

مژگان در آمد.  غيج دفعهکيمبل گذاشت.  یکرد و ساعدش را رو هيبه مبل تک او
  به دنبالش رفتند.  هيو بق ديزودتر از همه از جا پر ديوح

 ینهشا یدر حال باال آوردن رو سايکه نک دنديزدند و د رونياز ساختمان ب همه
  مژگان اَست.

خم  یو سرش را کم ديکش رونيرا از آغوش مژگان ب سايو نک ديبه مژگان رس ديوح
  ها را کنار زد.و آن ديکش ساينک یشانيپ یجلو یموها یکرد. دستش را رو

  خطاب به مژگان گفت: ديوح

  که تب داره. نيا -

  االن که خوب بود. نيتب داره؟ تا هم -

  گذاشت و گفت: سايرت نکصو یخانم دستش را رو نيمه

  .فهيآره مژگان، تبش خف -

  گفت: رپاشايام

  دکتر. مشيبرو لباست رو عوض کن مژگان، ببر -

  آخه...  -

بچه رو  ديرو روشن کنم. وح نيماش رميآخه نداره، بدو برو لباس بپوش، منم م -
  .نياريب

  .مييايباشه االن م -

  .مييآیما هم زود م ن،يتو غذاتون رو بخور نيشمام بر -

  نگران گفت: الهام

  .اميپاشا بذار منم م -
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  . بمون به مامان کمک کن الهام جان.هيمگه لشکر کش زم،يعز خوادینم -

  باشه. -

کرد. فرخنده  ضيرا تعو شيهارفت و با بدن لرزان و با عجله لباس عيسر مژگان
  هم حاضر شد. ديلباس پوشاند و وح سايخانم به نک

  صدا زد: نييپاها رفت و از پله یپا

  ؟یمژگان حاضر -

  .اميدارم م -

  .اريلباس اضافه ب ساينک یبرا -

  آمد. نييانداخت و با مادرش پا فشيدست لباس اضافه در ک کي عيسر مژگان

  را از فرخنده خانم گرفت و گفت: ساينک ديوح

  .ميبر -

  مادر. شهیزحمتت م ديوح ديببخش -

  ه؟يچه حرف نيا -

ً ياد و مژگان تقربعد به سرعت راه افت و   .ديدویدنبال او م با

  رفت. مارستانيحرکت کرد و به سمت ب رپاشايسوار شدند، ام یوقت

  شده؟ ینطوريا یاز ک -

  .رشهيبود. فکر کردم به خاطر ش حالیاز امروز صبح ب -

به  حالشیب یهاکرده بود و چشم هيتک ديوح ینهيسرخ شده به س یهابا لپ ساينک
  ه بود.شد رهينقطه خ کي

  و گفت: ديسر او کش یدستش را رو رپاشايام

  جون؟ يیدا یشد یچ -
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جلو  یبغض کرد و سرش را به صندل ديو وح رپاشايام یاز محبت و دلسوز مژگان
  .ستيزد و گر هيتک

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه رپاشايام

  ؟یمژگان خوب -

کرده اَست و  هيتک اشارپيام یصندل گاههيکه او به تک ديسرش را چرخاند و د ديوح
  .ديگریم

. از کردیم هيگر سايخود و نک يیتنها یو رو به جلو کرد. مژگان برا ديکش یآه
 نيبه پسرش محبت کند و مراقب او باشد. از ا طيشرا نيدر ا یگريکس د نکهيا

باتالق مشکالت  انياز آب درآمد و حاال او م وفایحد ب نيناراحت بود که همسرش تا ا
  کرد.یبه او کمک م یگريه بود و کس دکرد ريگ

  خطاب به او گفت: ديوح

  .شهینگران نباش مژگان، حالش خوب م -

 ادهيرا پارک کرد و بعد پ نشيماش رپاشاي. امدنديرس مارستانيبعد به ب یقهيدق چند
  کرد و منتظر شدند. هيته تيزياو و یبرا ديشدند و وارد ساختمان شدند. وح

. کردندیصحبت م ساينک طيار هم نشسته بودند و در مورد شراو مژگان کن رپاشايام
که  یبستو از بن کردیرا پاک م شيهابا دستمال اشک بارکيمژگان هر چند لحظه 

به سمت  ديآمد، وح رونيب یقبل ضيمر ی. وقتکردیم تيافتاده بود شکا ريدر آن گ
  گفت: رپاشاياتاق دکتر رفت و ام

  برو تو. -

  داد. حيدکتر توض یرا برا ساينک طياتاق شد و شراهم وارد  مژگان

  تخت. یرو نشيبذار -

بعد سر بلند  یاو شد. کم ینهيتخت گذاشت و دکتر مشغول معا یرا رو ساينک ديوح
  را مرتب کرد که دکتر گفت: ساينک یهالباس دينشست. وح زيکرد و پشت م
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خوب  نيو بهش بدمبتال شده. داروهاش ر روسينداره؛ به نورو و یمشکل حاد -
دومش  کي سم،ينویسرم براش م کيدردشه. دل یبرا اشهيو گر یقراری. بشهیم

  بدنش جبران بشه.  یکه کم آب نيکن قيرو براش تزر

  ممنون دکتر.  -

  . کنمیخواهش م -

نسخه را از دست مژگان  ديآمدند. وح رونينسخه را برداشت و از اتاق ب مژگان
  . رديش مژگان گذاشت و رفت تا داروها را بگرا در آغو سايگرفت و نک

  شد مژگان؟  یچ -

  .روسهينورو و گهیدکتر م -

خونه  ی. رفتهيمسر ،ینش ريمعده. مراقب باش خودت هم درگ یاُف آنفوالنزا -
  .ريلباسات رو بشور، دوش هم بگ

  باشه، حتماً. -

  بعد برگشت و گفت: قهيچند دق ديوح

  قسمت اورژانس. ميبر -

تخت خواباند. پرستار آمد و بعد از آماده  یرا رو سايانس رفتند. مژگان نکاورژ به
مچ دستش رگش  یرو یقيرا گرفت و توانست بعد از دقا سايدست نک ل،يکردن وسا

  گفت: رپاشايکند. خطاب به ام دايرا پ

  .ريجلو دستش رو محکم برام بگ ايباباش ب -

  .شمييدا -

ون احساس خطر کرده بود شروع کرد به داد را گرفت و او چ سايدست نک رپاشايام
  .هيکردن و گر داديو ب
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را به خود معطوف کرد.  سايصورت او گذاشت و حواس نک یدستش را رو ديوح
  نشان داد. سايو به نک ديکش رونيب بشيرا از ج اشیگوش

افتاد. پرستار جوان لبخند زد و  هيلبش گذاشت و به گر یرا رو شيهادست مژگان
  گفت:

  .مينکرد یداره. ما که هنوز کار یبه دلدار ازين شتريدرش بما -

  لبخند زد و گفت: رپاشاي. امستيمژگان را نگر انيگر یچهره ديوح

  .یريبه جاش ِسُرم رو  بگ یخوایمژگان م -

  .کاشيا -

اُفتاد  هيبه گر سايفرو کرد. نک سايرا در رگ نک وکتيجوان با تبحر سوزن آنژ مرد
  را چنگ زد. رپاشايام یزوبا گرشيو با دست د

  رو به او کرد و لبخند زد و گفت: رپاشايام

  .شهیاالن تموم م -

را  وکتيکنار رفت. پرستار چسب را برش زد و آنژ سايناراحت از حال نک ديوح
  محکم کرد و گفت:

  .افتنیچون پدر مادرت دارن پس م ،یدار یشجاع يیخوبه که دا -

  گفت: رپاشاي. امدين و پرستار چرخو مژگا رپاشايام نينگاهش ب ديوح

  .شهيياون ترسو هم دا -

  کرد و گفت: زاني. پرستار سرم را برداشت و آوديآرام خند و

  شه؟ييدا شونميعه؟ ا -

  آره، باباش مرده!-

  رو.  شونيا امرزهيخدا ب د،يببخش -
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  و گفت: ديراست شد و خند رپاشايشد. ام وکتيبعد مشغول وصل کردن سرم به آنژ و

  . امرزهيخدا ن شااليا -

انداخت و مژگان ناخواسته به حالت او لبخند زد  رپاشايبه ام یمتعجب نگاهمين پرستار
  دور نماند.  رپاشايو ام ديوح ديکه از د

  کرد و گفت: ميسرم را تنظ پرستار

  . نيخط صدام بزن نيبه ا ديداره... خوب رس یخوب یاييکه دا نهيمهم ا -

  و آنجا را ترک کرد.  ديسرم خط کش یرو ديکش رونيب بشيجکه از  یکيبعد با ماژ و

  را کنار تخت گذاشت و گفت:  یصندل ديوح

  . نيبش -

 یتخت کنار یلبه یرو ديو وح رپاشايتشکر کرد و کنار تخت نشست. ام مژگان
  . رديرا نوازش کرد تا آرام بگ ساينشستند. مژگان با محبت نک

  به آن گفت:زنگ خورد و با نگاه  رپاشايام یگوش

  . گردمی. من برم جواب بدم و برمنهينازن -

  .کردینگاه م سايدر سکوت به نک ديرفت. وح رونيبعد از آنجا ب و

  آهسته گفت: مژگان

  ازت ممنونم. -

  سر بلند کرد و گفت: ديوح

  ؟یچ -

  گفتم ازت ممنونم. -

  ؟یچ یبرا -

  محبتات به پسرم. یبه خاطر همه -
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  .فمهيوظ -

  .یندار یافهيدر برابر من وظ یدونیخودت هم م -

را عوض کرد. مژگان  اشیگرفت و صفحات گوش ريدر سکوت سر به ز ديوح
. خود را کردیرا حس م یهم فشرد. در قلب خود فشار مضاعف یرا رو شيهاپلک

  .دانستیم ديوح ونيمد

به  اشیلحظات سخت زندگ شتريبا او چه کرده اَست و ب دانستیخوب م خودش
 ديآیکه سرش م يیهر بال کردی. حس مکردیکرده بود فکر م ديکه در حق وح یمظل

  .دهدیرا پس م ميتاوان همان گناه عظ

 شيهاگرفت و ناخواسته اشک شيهادست انيرا م سايانگشتان کوچک نک مژگان
  شدند. یجار

  لب گفت: ريسر بلند کرد و ز دي. وحديکش یو آه ديلرز شيهاشانه

  مژگان! -

  گفت: حالشیبا نگاه به صورت کودک ب نمژگا

 ،یگرفتی. کاش ازم انتقام مکنهیرو ول نم امیزندگ ،یبدبخت یتا تو من رو نبخش -
  .یدر سکوت نگاهم کن یبخوا اي یفقط دور بش نکهينه ا

و ناظر ذره ذره  نهيبش گناهی! آدم بنهيچوب خدا صدا نداره، هم گنیم یوقت ديشا
  ر باشه.جون دادن آدم گناهکا

صورتش گذاشت و از ته قلبش  یرا رو شيهارا رها کرد و دست سايدست نک مژگان
  کرد. هيگر

اش را از او گرفت و به زدهو بعد نگاه غم ستيچند لحظه مژگان را نگر ديوح
  خواب بود داد. ريکه درگ ساينک یهاچشم

نگار تمام کلمات حرف بزند. ا یحت توانستیبدهد. نم یاو را دلدار توانستینم ديوح
  دارد شنونده باشد.  ازيروزها ن نيا کردیاز ذهنش محو شده بودند. حس م
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صورتش برداشت و با دستمال مشغول پاک کردنش  یرا از رو شيهادست مژگان
  شد.

  .شدندیم ريسراز شيهاپلک ريو دوباره از ز دادیاشک امانش نم اما

  ؟یبر یخوایم -

  کرد و آرام گفت: را پر از هوا اشنهيس ديوح

که تو هم  دونمیم ست؛يمن ن یجا گهيد نجايا کنمیکه حس م شمیم تياذ یاونقدر -
ارتباط من و تو همون روزا تموم  ته،يواقع کي نيا دي. شایکشیاز حضور من رنج م

اومد  شيکه پ یزيچ اديرفت. همه با نگاه به من و تو  نيشد. اعتماد همه به من از ب
  سخته. یليلش خو تحم افتنیم

  !ديوح -

ها اسمش را از زبان مژگان مژگان دوخت. بعد از سال یهانگاهش را به چشم ديوح
  که آمده بود هم مژگان او را صدا نزده بود. یبود. از روز دهيشن

  .نگردینگاهش او را م دنيبدون دزد ديکه وح ديها دهم بعد از مدت مژگان

  لرزان گفت: یبا چانه مژگان

 یعذاب زندگ نيها با ا. سالساي. نه به خاطر خودم، به خاطر نکديرو ببخش وحمن  - 
 کردم.

  آرام گفت: يیبا صدا ديوح

. یکار رو کرد نينزد که بخوام به خاطر اون ببخشمت، تو ا بيبه من آس ساينک -
 چکسينه ه ،یکن یبتونم ببخشمت که به خاطر خودت ازم معذرت خواه یروز ديشا
  .یديکش شيرو به آت ميکه به خاطر خودت زندگ. همونطور گهيد

  هقش گفت:هق انيکرد و در م هيباز هم گر مژگان

  پس لطفاً نرو. نرو و بهم زمان بده. -
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  سر فرود آورد و گفت: ديوح

  اون دردسر انداختم. یهمونطور که به خاطر تو خودم رو تو مونم،یبه خاطر تو م -

انداخت. او ساکت  ديسمت وح یمژگان، نگاه حال دنيوارد اتاق شد و با د رپاشايام
  نشست و گفت: ديتخت کنار وح یرو رپاشايبود. ام

خوب شد. مگه  هوياالن  سايشد و نک یهات فرجبا اشک ديکن شا هيگر یحاال ه -
آبغوره  یه نکهي. نه ایباش یقو ديبا ،یتو مادر ه؟ياداها چ نيا شه؟ینم ضيبچه مر

  .یريبگ

  .کنمیم یباشه، سع -

 رپاشايخواب بود و ام ديدر آغوش وح سايها در راه منزل بودند. نکساعت بعد آن مين
. مژگان کردیزمزمه م شد،یپخش م ليکه در اتاقک اتومب یميهمراه با آهنگ مال

  .کردیرا نگاه م ابانيکرده بود و داشت از پنجره خ هيتک

  هم در افکار دور و درازش غرق بود. ديوح

 

  چهارم فصل

هم تازه  سايبود. نک دهيتخت دراز کش یرو حالیآن روز مژگان خسته و ب عصر
  .ديداشت بر آن حالتش فائق آ یتهوع داشت و سع یبود. کم دهيخواب

  کرد آرام باشد. یرا فشرد و سع صورتش

  .ستيرا نگر سايآن قسمت فشرد و نک ی. دستش را روديچياش پدر معده درد

 یماريخودش هم گرفتار ب سايبه نک یکياطر نزدبعد از آن سه روز به خ دانستیم
  شده اَست.

حالش بهتر نشد، اتاق را ترک  یتخت نشست. وقت یبلند شد و چند لحظه رو شيجا از
  رفت. يیکرد و به دستشو
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  گفت: شيعمورفت و خطاب به زن نييپا یهم به طبقه بعد

  زن عمو. -

  جانم مژگان. -

  ن؟ينبات دار -

  ؟یخوایم ساينک یبرا -

  .کنهی. خودم دلم درد مدهينه اون خواب -

بزرگ و  یرا کنار گذاشت و بلند شد. به آشپزخانه ونيزيخانم کنترل تلو رايسم
  رفت و گفت: اشیدوست داشتن

  .زميعز ايب -

  آورد و گفت: رونيب یاشهياز ظرف ش یاو نبات زعفران یبرا سپس

  ببرتت دکتر. ديبگم وح ستياگه حالت خوب ن -

  خوبه. ني. همدمیممنون، زحمت نمنه  -

جوش را سماور گذاشت و آب ريرا ز وانيانداخت. ل وانيل کيبعد نبات را درون  و
  .ختير وانيل یتو

نشست و با  زي. مژگان پشت مکردیمژگان را نگاه م یخانم با دقت کارها رايسم
  نبات را به هم زد. یخوریقاشق چا

  خانم کنار او نشست و گفت: رايسم

  سؤال ازت بپرسم؟ هي تونمیم -

  .دييبفرما -

  .وهيب یزنا هيشب یمژگان؟ شد یرينم شگاهيچرا آرا -

  و گفت: ديکش رونيب وانيقاشق را از داخل ل مژگان
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  ستم؟ين -

 هي یحت ،یپوشیم یکه شوهرشون مرده. لباس مشک یشد يیزنا نيقربونت برم ع -
نوک موهات مونده.  یوهات رو. موهات بلند شده، رنگ میزنیشونه به موهات نم

  .ستيتو ن یابروها هيدختر شونزده ساله هم شب یدور زمونه ابرو نيا یتو

ات جوون مرگ العادهشوهر فوق اي یرو از دست داد یندونه عشق بزرگ یهر ک 
دلش براش  ديدیهمون مژگان که هر کس م یبه خودت برس که بش یشده. لطفاً کم

  .رفتیم

  نشست. اشیشانيپ ی. بخار رودينبات داغ را نوشدو جرعه از  مژگان

و  یحالت تو اون رو هم به افسردگ ني. اشهيپسرت هم دلش شاد م یبه خودت برس -
وجود نداره  یاديشه گهيو د یجدا شد یچه نخوا ی. تو چه بخوادهيانزوا عادت م

  حال تو رو خوب کنه جز خودت. تونهینم چکسيو پسرت. ه ی. خودتزميعز

  شه؟يخوب م یمن با چحال  -

که  یابه فکر خودت و بچه ديو االن با یاول با قبول مسئله. قبول کن که تنها شد -
  .یباش یرو قبول کرد تشيمسئول

به موفق  ديبه بزرگ شدن پسرت، ام ديام ،یبه زندگ ديدلم. ام زيعز ديبا ام دوم
  .رهيدوش بگرو به  یها بدون جفت بار زندگسال تونهیو زن م ميشدنت. ما زن

 یرفتار کن یطور ديکه داره تو با یخاص طيهست و با شرا تيزندگ یتو ساينک االن
  .یساالش باشاز هم شترشيموجب عقب موندن ب نکهينه ا ،یباش شرفتشيکه باعث پ

ً يدق نيچون ا نشست،یو به دلش هم م ديشنیها را محرف نيبار بود ا نياول مژگان  قا
او را و  شد،یاز حد باعث م شيب یبود و نگران سايبود. نگران نک اشیزندگ
  را از خاطر ببرد. اشیواقع اجاتياحت
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خودش  یکه برا یکن یچطور کار ،یکه چطور آموزشش بد یباش نيبه فکر ا ديبا -
باشه. حداقل اگر پا نداره، از دستاش چطور استفاده کنه. اگر زبون نداره چطور  ديمف

  کنه. دايرو پ قشيعال یکمکش کن دياز چشماش استفاده کنه. با

نه پسرت سربار  یخوایاگر م ی. ولهيعاد یهاتر از مادِر بچهسخت یليخ کارت
 یبکن یو کار یدست بجنبون ديبا ،یخودت باشه، نه خودت سربار پدر مادرت باش

  .زميعز

 یکار هي ديکه با کردمیفکر نم نيبه ا چوقتيه یبود، ول ندهياز آ امینگران شهيهم -
  از کجا شروع کنم. ديبا دونمینم ايبکنم و 

خودت توانش رو به  ی. تویاز خودت شروع کن ديبا یترمهم زيخودت از همه چ -
 یکار چيداغون تو ه یهيروح ني. واگرنه با ایبعد به هردوتون کمک کن یاريدست ب

  . چه برسه به پسرت!یخودت بکن یبرا یتونینم

  ؟یدياش ازدواج کنه رو دباه خوادیم یدختره که مان نيا

  نه! -

 دمياز حرفاشون فهم ،يیآشنا یخونشون برا ميات رفتکه من و مادرت و عمه یروز -
و آشنا دختر خوب  ليفام یرو بزن. تو یمان ی. به مادرت هم گفتم رأنييچجور آدما

  . شهيم دايپ اديز

 یمان یول تو. یبرا یباشه هم دوست خوب یمان یبرا یکه بتونه هم زن خوب یدختر
در  یمان ذارهیتون نمتو خانواده اديبدجور دلش رو باخته. به هر حال؛ اون دختر ب

  کنه.  یحقت برادر

شده و به جونت افتاده.  یاحساسات یمفتش مان یهاحاال که به خاطر حرف نيهم مثل
تا بعد  نهيبابات بش یخونه یباال اديدو سال هم ب یکي خوادیبه اون روز که م یوا
  خودشون. یرن خونهب
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 زايچ یليخ ی. برایکن یدرست زندگ ینيبش ديبا ،یخودت رو جمع و جور کن ديبا تو
سرپا  یطور ديبا ،یسر کوفت نشنو یکن یزندگ یطور دي. بایآماده باش ندهيدر آ

  کنه. تتياذ ايبهت زور بگه و  یکس یو نه اجازه بد فتهيب یبه کس ازتيکه نه ن یبش

اومده. پس باز هم فقط تو  ايگناه نکرده که به دن سايو نک یدا شدکه ج یگناه نکرد تو
  .یبه دوتاتون کمک کن یتونیم

  .کنمیم یسع -

  او را فشرد و گفت: یخانم بازو رايسم

  خوبه. یليخ کنمیم یسع یگیکه م نيهم -

شکمش  ی. خم شد و دستش را روديچياش پدرد در معده دفعهکيلبخند زد.  مژگان
  ه و ناله کرد. گذاشت و آ

  ؟یشد یچ -

  .کنهیدلم درد م -

. هر چه را که خورده بود ديدو يیآمد و به درون دستشو رونيب زياز پشت م مژگان
  باال آورد.

 رونيب يیروشو ی. بعد از شستن و ضدعفوندادیداشت و دل درد امانش نم جهيسرگ
  آمد.

  بود. ستادهيراهرو ا یورود یخانم در جلو رايسم

  تو دختر؟ یشد یچ -

  رو گرفتم. ساينک یضيفکر کنم مر -

  ها ببرنت دکتر.بابا، خوب پس حاضر شو بگم بچه یا -

  آخ، نه! اصالً حوصله ندارم. -

  .یشيکه بدتر م ینجوريخوب ا -
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  بخوابم. رمي. من مشمیکم استراحت کنم خوب م هينه  -

  .زميبرو عز -

  ا بخواد.ت ديتخت دراز کش یباال رفت و رو یبه طبقه مژگان

  غروب پسرها به منزل آمدند. کيساعت بعد، نزد دو

  کجان مامان؟ هيبق -

  گفت: ليوسا دنيخانم در حال دستمال کش رايسم

 یخونه یکنن برا ديخورده خر هيعمو و زن عموت هم رفتن  ومده،يبابات هنوز ن -
  نو.

  گرمکنش از تن گفت: دنيکش رونيدر حال ب یمان

  م؟ين رو بشورلباسامو شهیزن عمو م -

  .يیلباسشو نيتو ماش ديهاتون رو بنداز. هر دوتاتون لباسزميآره عز -

  نگاهش را در اطراف چرخاند و گفت: ديوح

  کجاست؟ ساينک -

  دن؟ياتاق خواب یبا مادرش تو -

  لب گفت: ريز یمان

  .شبشوني... مثل دميتا صبح نق بزنه، نذاره ما بخواب نکهيا یبرا -

  رفت و گفت: سيبه سمت سرو ديوح

  تو هم! یزنیم يیکرد؟ حرفا شهی. چکار مضهيبچه است خوب، مر -

  باال آورد. یمژگان هم امروز حالش خوب نبود، کل چارهیب -

  :ديپرس ی. مانستيبرگشت و مادرش را نگر ديوح
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  مژگان چرا؟ -

  مبتال شده. از بس که بچه روش باال آورد. ساينک یضيفکر کنم به مر -

  آورد و گفت: سر فرود یمان

  .رميباال دوش بگ رميمن م -

  برو. -

. ديشيبه مژگان اند شيرکاب دنيکش رونيب نيرفت. ح نييپا یهم به حمام طبقه ديوح
 یرا رو شيهاآب داغ رساند و دست رينه؟! خود را به ز ايخوب است  دانستینم
  گرفت. نييگذاشت و سرش را پا واريد

 یدرخواست بزرگ و مهم شيبود نرود. برا فکر کرد که مژگان خواسته یروز به
 یجا خواستیرا خراب کرده بود، حاال م زيهمه چ یبود. مژگان، همان که روز

  ضرباتش را درست کند.

  هم صبورانه منتظر بود. ديوح

 ديغلتیم شيهم داشت در جا سايبود. نک ستادهيسر مژگان ا یباال یبعد، مان یساعت
 دارشيمژگان را آهسته تکان داد و ب ،ی. مانکردیم دجايا یو از خود اصوات نامفهوم

  کرد. 

  . ستيرا نگر یصورت مان حالیب یهابا چشم مژگان

  سالم.  -

  جواب داد: حالیب مژگان

  سالم.  -

   ؟یپاش یخواینم -

   کنه؟یم تياذ ساينک -

  حالت بده. گفتینه، اون آرومه. زن عمو م -
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  بهترم.  -

  مژگان گذاشت و گفت: یشانيپ یدستش را رو یمان

  . گهيم گهيد زيچ هي ات،دهيتب و رنگ پر نيا یول -

  خوبم.  -

  پاشو ببرمت دکتر.  ،یستيخوب ن -

  . رهيم جيسرم گ ،یمان تونمینم -

به اطراف اتاق  یرا به کمرش زد و نگاه شيهانفسش را فوت کرد و دست یمان
  انداخت و بعد گفت:

   .رميگیبرات دارو م رميخودم م -

  . یممنونم مان -

  را بغل زد و گفت: سايضمن ترک اتاق، نک یمان

  . انيم نامي. االن مامان انييپا برمشیشده، م داريب ساينک -

  باشه.  -

  را کنار مبل نشاند و گفت: سايرفت. نک نييپا یدر اتاق را بست و به طبقه یمان

  . گردمیو زود برم مريمژگان دارو بگ یباشه، من برم برا سايحواست به نک ديوح -

  دکتر.  مشياگه حالش بده بگو حاضرشه ببر -

  . اميو زود م رمي. من مادينم -

  باشه. -

آن دمر دراز  یفرش انداخت و رو یرو ساينک کيبالش نزد کي ديرفت و وح یمان
  مشغول شد اما تمام حواسش کنار مژگان بود.  اشیو با گوش ديکش
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سرش را  سايکه نک ديه خود آورد. سر بلند کرد و دخانم او را ب رايسم یخنده یصدا
  خانم خندان گفت: راي. سمکندیرا نگاه م دئوياو فرو کرده و در سکوت و یگوش یتو

  شده؟  دئويچقدر محو و -

  آره.  -

که  یرا با دو دستش گرفت و با لبخند یگوش سايرا سمت او گرفت. نک یگوش ديوح
  شد. دئويو دنيمحو د شتگذایم شيرا به نما زشير یهادندان

بودند  دهيکه در بازار د يیهالهيبعد آقا جمال و همسرش برگشتند و از وس قهيدق چند
 دنيو بعد از نوش ديکه آقا جالل هم از راه رس دينکش یصحبت کردند. طول متشانيو ق
  :ديپرس یچا

  مژگان کجاست؟ -

  خانم جواب داد: رايسم

  .دهيحالش بده، دراز کش -

  ها انداخت و گفت:سمت پله ینگاهجمال  آقا

  چرا حالش بده؟ -

  رو گرفته. اشیضيمر سايفکر کنم از نک -

  جمال خطاب به فرخنده خانم گفت: آقا

  ببرمش دکتر. نييپا ارشيبرو ب -

  خانم جواب داد: رايسم

  .رهيرفته براش دارو بگ ینرفت. مان یهم بهش گفت ول یمان -

  بره دکتر که بهتره. اديب -

  تره.راحت ینطوريا ديشا -
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  خانم رفت تا به مژگان سر بزند. فرخنده

  بازگشت. نييپا ینکرد و به طبقه دارشياو خواب بود، ب چون

  شد خانم؟ یچ -

گرفته بچه رو هم  رياش کرده. هم از شخسته ساينک طيچند روز شرا ني. ادهيخواب -
  مژگان سخت بود. یبرا یليشد. خ ضيمر

 برمشیبود خودم م اوردهين یخوب یاگر دارو کنه،یچکار م منيبب اديب یبذار مان -
  دکتر.

  باشه. -

که بعد از چند روز  سايو او را سرگرم کرده بود. نک کردیم یباز سايبا نک ديوح
  .ديخندیبلند م یو بعد با صدا کردیدقت م ديتازه بهتر شده بود به حرکات وح

  پر از دارو در دستش بود. کيتپالس کيبعد از داروخانه برگشت.  یساعت یمان

که داشت با  ديرا د رپاشايام دياش رسمنزل عمه یبه جلو یباغ را بست و وقت در
  . کردیم یريگشماره یگوش

  دستش را بلند کرد و گفت: یمان

  .ريسالم، شب بخ -

  ؟یايباشه از دکتر م ري. خريسالم، عاقبتت بخ -

  مژگان دارو گرفتم. یرفتم داروخانه برا -

  مگه مژگان چشه؟ -

  رو گرفته. ساينک یضيمر -

  .هيمسر یماريب نيبابا، مثالً بهش گفتم حواست باشه ا یا -
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مژگان باال آورد. اصالً قابل  یرو سايهم نک یاش کنار هم هستن. چند بارهمه -
  کنترل نبود.

  .شهیخدا زود خوب م ديبه ام -

  اونطرف. ميبر ايب یساديوا نجاي. چرا اشااليا -

اش همه زنمیزنگ م یو نازگل راه افتادن، هر چ نيقربون دستت، عصر نازن -
  .ستيدر دسترس ن گهیم

از  ی. امروز خطا خراب بودن. داخل شهر هم بعضدهيان و آنتن نمحتماً تو جاده -
  . نگران نباش. رهيگیها نمشماره

  . اميدر م یو منم از نگران زننیشاءهللا که زنگ مآره. ان -

   ومدن؟ين مايا با هواپچر -

  با هم اومدن.  دنيرو د گهيبودن، همد رازيش نيدوست نازن -

  خوبه.  -

  برو داروها رو به خواهرت برسون.  -

  تو؟  یاينم -

  نه ممنون... برو به سالمت.  -

  . یسالمت باش -

. وارد شد و ديرس شيراه افتاد و باغ را پشت سر گذاشت تا به ساختمان عمو یمان
استفاده را به او  یرد و جواب گرفت. او داروها را به مادرش داد و نحوهسالم ک
  گفت. 

آمپول هم دادن در  نيبراش بزنن. ا نيبعداً ببر ديسرم هم براش نوشتن. با نيا -
  بشه.  قياز اندازه تزر شيصورت تهوع ب

  جمال گفت: آقا
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ه سرم براش بزنن تا درمانگا مشيببر گمی. مشدیخوب م یليخ گرفتیاالن سرم م -
  . ميو برگرد

  سر بلند کرد و گفت: ديوح

  سرم رو براش وصل کنم. تونمیمن م -

  :ديپرس یکردند. مان ديوح یهمه رو به سو 

   ؟یمگه بلد -

  . دميآره اونجا آموزش د -

   ؟یچ یبرا -

  !ینطوريهم یچيه-

  .نهيآموزش بب ینطوريهم یکس شهیمگه م -

  ...کردمیکار م لميصو تح یخرج زندگ یاونجا برا -

  :ديجالل حرف او را قطع کرد و پرس آقا

  کم بود؟ فرستادمیکه م یچرا؟ مگه پول -

تا اموراتت بگذره. تا قبل  یحتماً کار کن ديکردن سخته و با یزندگ یليآره. اونجا خ -
  خودشون. یخونه ی. توکردمیم یاز سالمندا پرستار رم،يبگ يیکار دانشجو نکهياز ا

  :ديه ناخواسته حالش دگرگون شده بود، آهسته پرسک یمان

  ؟یکردیچکار م -

رو  داشونيخر دادم،یداشتن انجام م قياگر تزر دادم،یکارا، داروهاشون م یليخ -
. اصالحشون کردمیناخناشون رو کوتاه م خوندم،یبراشون کتاب م دادم،یانجام م

لباساشون رو مرتب  .یهواخور بردمشونیم خواستی. اگر دلشون مکردمیم
  . دادمیبهشون غذا م کردم،یم
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  خانم دلسوزانه گفت: رايسم

  .رهيمادرت بم -

آشنا شدم.  رزنيو پ رمرديپ هيکارم با  یبودم. اتفاقاً اون آخرا یچرا؟ من که راض -
  بودن.  یمهربون و دوست داشتن یليهر دو خ

کنه. دو تا  یدگيبهش رس تونستینم کردیم یزندگ گهيشهر د کيچون  پسرشون
خدمتکار واسه خونه و  هي نيهم یخودشون بودن. برا یايزندگ ريدختراش هم درگ

منو قبول  رزنيو پ رمرديگرفتن کار رفتم، پ یکه برا یپرستار الزم داشتن. روز هي
باشه.  یسيزن انگل کي ارتونو بهتره پرست ستيخوب ن نيپسرش گفت ا یکردن ول

تا قبل از رفتن من به  نکهي. مثل امونهیم نجايپسر ا نيگفت ا تياما پدرش با قاطع
  اونجا، سه چهارتا دختر رو رد کرده بودن. 

 نکهياز ا شتريکار رو گرفتم و هر روز چند ساعت مشخص اونجا بودم. ب خالصه
سرگرممون  گفتیم رمرديکنم و داروهاشون رو بدم، پ یدگياجازه بدن بهشون رس

  کن. 

  فت:زد و گ یلبخند کج یمان

   ؟یچ یعني -

  و گفت: ديکش سايسر نک یدستش را رو ديوح

آخر عمرش رو با لذت  یهاهر روز بره گردش و سال خواستیاون دلش م -
  . ارهيها رو در باز کار افتاده یو ادا نهيتو خونه بش نکهيبگذرونه، تا ا

نارو جوو یبد نبود و ادا شي. توان جسمنيو بب ايشده بودن که ب یمن دردسر یبرا
کمتر وقت کرده بود انجام بده رو حاال انجام  شيجوون یکه تو يی. کارهاآوردیدر م

  . دادیم

اول  ی. روزاکردمیم یباهاش شطرنج باز ديبود و هر روز با یباز قهار شطرنج
 مونيداد و باز اديکم شطرنج رو بهم بعدها کم یو مات بودم ول شيک قهيدق کيبعد از 
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. در هفته خوندمیاون و همسرش کتاب م یدر طول روز برا شد. تریطوالن یليخ
و  ديخواست خودشون برن مرکز خری. دلشون منمايس بردمشونیم ديبا بارکي

  .افتادمیدنبالشون راه م ديمرکز خر یها توساعت یگاه

ساعت ببرمشون پارک  کيپسرشون روزانه فقط  یقرار بود من طبق برنامه حاال
  . موندنیخونه نماونا اصالً  یول

  که پسرشون به شدت قدغن کرده بود. رفتنیبار م رفتن،یم یمهمون

ً يدق اونا که پسرشون  یتيکاراشون باشه و از محدود یهيمرد بودن که پا هيدنبال  قا
  کرده بود فرار کنن. جاديا

  .ميشد ليتبد یميصم یبه دوستا شتريما ب یاتفاقات یبعد از ط خالصه

  کنم. یبرم و باهاشون زندگ خواستنیکه ازم م گذروندمیوقت مباهاشون  اونقدر

 کنمینم تياون رو اصالً رعا یمن برنامه ديفهم یشب به طور اتفاق کي پسرشون
َجِگر " اجازه نداد. با پسرش دعواش شد و  ی" آقایاخراجم کنه ول خواستیو م

  ».مونهیم جانيهم ديو وح ميخوشحال ینطوريمن و مادرت ا«گفت: 

 زدمیباز هم بهشون سر م یآوردم خودم استعفا دادم ول ريگ يیکه کار دانشجو بعدها
  . ميها رو داشتو همون برنامه

 ً   .سيانگل گردمیبرم یفرستاده بود که ک ليميبرام ا اتفاقا

  خانم گفت: رايمورد، سم نيبعد از صحبت در ا یکم

  .ميشام بخور نييايو ب نيمژگان رو بد یداروها -

باال رفتند. وارد اتاق شدند و فرخنده خانم مژگان را  یبه طبقه ديخانم و وح ندهفرخ
  کرد. داريب

  آن دو به گردش در آورد. نيرا ب حالشینگاه ب مژگان

  برات دارو آورده. یمادر پاشو مان -
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  سر مژگان انداخت و او را نشاند. ريخانم دستش را ز فرخنده

  او دارو داد و گفت: به

  .زنهیات سرم مبر ديوح -

 یهم انداختند. بو یهاگذرا به چشم یتخت نشست. نگاه یلبه یجلو رفت و رو ديوح
 ريو نگاهش را به ز ديکش یقيمشام مژگان نشست. نفس عم ريز ديعطر سرد وح

  گرفت. 

  به صورت مژگان انداخت و گفت: یگرينگاه کوتاه د ديوح

  . نجايدستت رو بذار ا -

به  دي. وحستيرا نگر ديد. مژگان با خجالت مادرش و بعد وحاشاره کر شيبه زانو و
  مژگان زل زد و منتظر شد.  یهاچشم

   ؟یترسیمادر، م هيچ -

  به سرش داد و گفت: یرو به مادرش تکان مژگان

  نه.  -

   ؟یکنیخوب پس زود باش مادر، چرا معّطل م -

  آخه...  -

دست او را گرفته بود و  دي. وحدياز جا پر ديبا احساس دستش در دست وح مژگان
  گذاشت. شيزانو یرو

  نکرد. دايرگ مناسب پ یول ديمچ دست او کش یشصتش را رو انگشت

  رو بکش باال. نتيآست -

  رفته گفت: ليتحل یمژگان شروع به سوزش کرد. با صدا یهاگونه

  .یريازم رگ بگ یفکر نکنم بتون -
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  رو بزن باال. نتيست. دراز بکش و آشهیآره، چون آب بدنت داره کم م -

  او را باال زد. نيخانم کمک کرد مژگان دراز بکشد و بعد آست فرخنده

آنقدر به او سخت  اديکرد و پلک بست. شه واريرا به د شياز خجالت رو مژگان
گذاشته  شيبه نما ديوح یزشت برا ارياالن خود را بس کردیگرفته بود که فکر م

  است.

  او را فشرد. یبازو کيانگشت اشاره نزد و با ديخود را باالتر کش ديوح

و مشغول فرو کردن  ديآن قسمت کش یرا رو یکردن رگ مناسب، پد الکل دايپ با
را با چسب محکم کرد و مشغول وصل  ويآنژ یسوزن در رگ او شد. بعد هم جا

  کرد. زانيتخت آو یکرد و باال ميکردن سرم شد. آن را تنظ

  جان.  ديدستت درد نکنه وح -

  زن عمو کنمیاهش مخو -

  :ديداشت پرس واريبعد از مژگان که با خجالت رو به د و

  سرم؟ یکنم تو قيآمپول رو برات تزر یاگر تهوع دار -

  .شميممنون م -

  آمپول را هم به سرم اضافه کرد و بعد از اتاق خارج شد. فرخنده خانم گفت: ديوح

  .یکردیمادر حداقل ازش تشکر م -

  هم گذاشت. یرا رو شيهالکجواب نداد و پ مژگان

  مادر؟ ارميبرات غذا ب -

  ندارم. لينه، م -

  .یکنیضعف م شه،ینم ینجوريا یول -

  نه، حالم خوبه. -
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را نگاه کردند. فرخنده خانم  ونيزيتلو یهاها دور هم شام خوردند و برنامهشب آن آن
  گفت: ديخطاب به وح

  ؟یاز دستش جدا کن یبر شهیمادر، حتماً تا حاال سرم مژگان تموم شده. م -

  چشم. -

به در زد و وارد اتاق شد، چراغ را روشن  یاباال برگشت. تقه یدوباره به طبقه ديوح
بود و  دهيچپش خواب یشانه یتخت نشست. مژگان رو یلبه یکرد و جلو رفت و رو

  سرم به دستش وصل بود.

 اشیشانيپ یعرق رو زير یها. دانهستيحال او را نگر یب یچند لحظه چهره ديوح
  نشان از حال بدش بود. 

شد. بعد هم پد  وکتيو سرم را بست و مشغول جدا کردن آنژ ديکش یقينفس عم ديوح
  دست او فشرد.  یرا رو

  گرفته گفت: یپلک گشود و با صدا مژگان

  ممنون.  -

نسبت به مژگان  ضشيشد و جواب نداد. احساسات ضد و نق رهيبه صورت او خ ديوح
که مژگان کرد و او را چند سال در انزوا  ی. تنفر از کارخوردیجودش جوش مدر و

  . ديجویفرو برد روحش را م یو درد روح

 یها چون فرشتهکه در گذشته یدختر یاز حال و روز کنون اشیو ناراحت یدلسوز
  موجب آزارش شود.  یکس دادینگهبان مراقبش بود و اجازه نم

 یدر دل آرزو کرد کاش نرفته بود تا همان روزها درس خوب افتاد اديشه اديبه  یوقت
  . دادیکردن مژگان م تياذ یبرا اديبه شه

  دستم درد گرفت.  -

  کم کرد و گفت: یپد الکل یبه خود آمد و فشار دستش را رو ديوح
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  . ديببخش -

  بعد دستش را برداشت و برخاست. سرم را درون سطل انداخت و گفت: و

  ساعت نُه حاضر باش ببرمت دکتر.  ،یر نشداگر تا صبح بهت -

  من...  -

  . ستيهم قابل قبول ن یابهونه چيه -

  راه افتاد که مژگان گفت: ديساکت شد. وح مژگان

   کنه؟ینم تياذ ساينک -

  نه. -

  بعد اتاق را ترک کرد.  و

  .کردیبود ترجمه م دهيرا که خر یداشت کتاب ديشب بود و وح مهيبعد از ن یساعات

  . ديرا د رپاشايبه پنجره خورد. سرش را چرخاند و ام یابعد تقه یکم

   ؟يینجايسالم، تو ا -

  . نجاميسالم، آره از عصر ا -

  کتاب گذاشت و آن را بست.  یمدادش را ال ديوح

  برخاست و به کنار پنجره رفت و گفت: زيم یپا از

  ؟یداريچرا ب -

  .دنيجواب نم زنمیها زنگ مبه بچه ی. هر چبرهیخوابم نم -

  چرا مگه کجا بودن؟ -

  .زنهیدلم شور م یليخونه. خ گشتنیراه. داشتن بر م یتو -

  .یايدر م یو از نگران رسنیو زود م ستين یشاءهللا که طوران -
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شده  یچ دونمیاصوالً آنتن بده. نم ديکه باشن، هر نقطه از جاده با يیهر جا ديوح -
  .رهيگیکه نم

که سوار شدن و ازشون  یبه اون تعاون ميزنیوبوس؟ زنگ ماومدن؟ ات یبا چ -
  .ميپرسیم

  .دنيرو د ني. اونجا دوست نازنومدنينه نه. با اتوبوس ن -

  خوب! -

  با اونا اومدن. -

  ؟یاش رو ندارشماره -

  رو داشته باشم؟ نيدوست نازن یشماره ديمن چرا با -

  ه؟يک یدونینمهمراه بشه که  یزنت با کس یدياجازه م یپس چطور -

شماره تلفنش رو  یول شناسمشونیم نه،ينازن یمياز دوستان قد ه،يک دونمیمن م -
  ندارم.

  ؟یاش رو دارآدرس خونه -

  آره. -

  .یدونیرو م یکي نيخدا رو شکر که ا -

  خوره؟یم یخوب به چه درد -

  .نيسؤال کن نيشون دارن که برخونه یتو یحتماً کس -

. پسرشون اونجا دانشجوئه، اصالً فکر رازيرش رفته بودن شنه، با شوهرش و پس -
داره و نازگل  یو مردمان خوب هيبود. گفت شهر خوب نياز دوست نازن رازيانتخاب ش

  اونجا رو عالمت زد.

  ؟یشناسیاز خانوادشون رو م یکس -
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  فکر کرد و گفت: یکم رپاشايام

  باباش رو بلدم. یآره. خونه -

  باباش؟ یهدم خون ميبر یخوایم -

  االن؟ -

  ؟یآره، پس ک -

  بابا، زشته. شنینگران م -

  کجان. نيزنگ بزن بب ريدخترشون رو بگ یشماره ،یخوب تو هم نگران -

  کرد و گفت: یفکر رپاشايام

  در. یجلو ايباشه، لباس بپوش ب -

 ديتاپش را خاموش کرد و لباس پوشلپ ديرفت. وح رپاشايسر فرود آورد و ام ديوح
  انداخت. بشيرا برداشت و در ج شيگوش و بعد

 ديپر رونيشانه زد و چراغ اتاق را خاموش کرد و از پنجره ب نهيآ یرا جلو شيموها
  و از باغ خارج شد.

  بعد از بستن دِر باغ راه افتاد و رفت سوار شد. ديچراغ زد و وح شيبرا رپاشايام

  نشست و گفت: رپاشايام کنار

  ميبر -

را به  شيرا به حرکت در آورد و گوش نيماش رپاشاي. امبعد کمربندش را بست و
  گرفت و گفت: ديسمت وح

  جواب دادن. ديشا ر،يرو نازگل رو بگ نينازن یشماره -

اش کالفه باشدیمخاطب در دسترس نم یجمله یشد ول یريگهم مشغول شماره ديوح
  کرده بود. 
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  برگرداند و گفت: رپاشايرا به ام یگوش او

  ست. ا دهيفایب -

  گفت: یاش را گرفت و فشرد. با ناراحتبا دست چانه رپاشايام

  . دهيبع نياز نازن یفکریب نيواقعاً ا -

  گفت: رپاشايزد و رو به ام یلبخند نرم ديوح

  !تيااونم با عشق اسطوره شه؟ينکنه دعوا در پ -

  و با دو دست فرمان را گرفت و گفت: ديکش یآه رپاشايام

  . تسين یاالن وقت شوخ -

  بود؟  یظهر سر سفره وقت شوخ -

   ؟یکنیم یتالف -

  آره.  -

  االن واقعاً ناراحتم. -

  عمه، ناراحت بودم. یمنم اون روز ظهر خونه -

  کردم. تتياگر اذ ديخوب... ببخش -

  . کنمیرو قبول م تيمعذرت خواه -

  ممنونم.  -

 يیواقعاً چه بال فکر کرد که نيخلوت دوخت و به ا یهاابانينگاهش را به خ ديوح
  و دخترش آمده اَست!  نيبر سر نازن

  گفت: رپاشايکه گذشت ام یکم

  . رميبگ مايهواپ طيزن بکنم؟ گفتم بذار برات بل نيبا ا یمن چه برخورد -
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  . شنیم داينگران نباش پ -

نکنه  رم؟يمیم یدارم از نگران نجايمن ا کننیچطور نگران نباشم؟ اصالً فکر نم -
  براشون افتاده!  یاتفاق بد

  صبر داشته باش. ه؟يچه حرف نيا -

دستش  رپاشايشدند. ام ادهيهر دو پ دند،يرس نيمنزل پدر دوست نازن یبه جلو یوقت
 دنيو با د ديرا جلو برد و خواست زنگ در را بزند که در باز شد. دستش را پس کش

  گفت: نيپدر و مادر دوست نازن

  سالم. -

او را شناختند و جواب سالم  عيسر رپاشايام دنيد با دنگران بودن اريدو که بس آن
  افتاد و گفت: هيدادند. زن به گر

  به سرمون شد آقا پاشا. یچه خاک یديد -

  گفت: یديشد یبا دلهره رپاشايام

  ؟یشده خانم خان یچ -

  گفت: رپاشايتر از امنگران ديکرد. وح هيتنها گر او

  ن؟يزنیشده آقا چرا حرف نم یچ -

 رپاشايسمت آن انداخت و بعد رو به ام ینگاهمين رمرديوارد کوچه شد. پ نيماش کي
  گفت:

زمان برگشت دختر ما و دامادمون که خانم و دختر شما هم همراهشون بودن از  -
گرفته. ما  ريرو ز نيماش ون،يکام هيجاده  یلومتريک یس یخارج شدن. تو رازيش

 نيتون نبوددر خونه مي. امروز اومدميريباهاتون تماس بگ ميشما رو نداشت یشماره
سراغتون. خوب شد  انيها سپردم بعد از رفتن ما بازم ب. به بچهميکه بهتون خبر بد

  .نيخودتون اومد
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  :ديپرس دي. وحکردیرا نگاه م یخان یو منگ داشت آقا جيبا دهان باز و گ رپاشايام

  حاال حالشون چطوره؟ -

کجان. آخه دانشجوئه و مونده بوده که به  نميبهشون زنگ زدم بب گفتیام منوه -
 هيتصادف شده. انگار  مارستانيب نييايخانم جواب داده گفته ب هيکاراش برسه، گفت 

بهترن و فقط دست و پا و صورتشون  هيکم حال دامادم بده که پشت فرمون بوده، بق
  شده. یزخم

  گفت: یر تاکسها دضمن گذاشتن چمدان یخان ی. آقاستاديها اکنار آن یتاکس

  .ديشما هم خودتون برسون م،يپرواز دار گهيساعت د کيما  -

  گفت: ديوح

  .مييايبه سالمت ما هم زود م ديباشه، حتماً. بر -

  او را نگه داشت و گفت: ديخواست سوار شود که وح یخان یآقا

  تون رو داشته باشم؟شماره تلفن نوه شهیم -

  آره حتماً. -

  در آورد و گفت: یو کاغذکرد  بشيبعد دست در ج و

  آدرس خونشه. ن،يريعکس بگ هيآدرس  نياز ا -

در  ديخواند و وح شيعکس گرفت شماره تلفن او را برا ديوح نکهيبعد از ا و
  کرد. ادداشتي نشيمخاطب

کرد. او با صورت زرد شده  رپاشايرو به ام ديکردند و رفتند. وح یهم خداحافظ بعد
  بود. رهينقطه خ کيو دهان قفل به 

  نگران نباش اونا خوبن. -
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سرش آوار شده بود. قلبش  یرو اي. انگار دنستيمعلوم بود که خوب ن رپاشايام یول
او را گرفت  یجلو رفت و بازوها ديو نفس کم آورده بود. وح شدیداشت از جا کنده م

  و صدا زد:

  ؟یپاشا! پاشا خوب -

و در جلو سوار کرد  ديکش نياشاو را سمت م ديبود. وح رهينقطه خ کياو فقط به  اما
را با عجله دور زد و پشت فرمان نشست و آن را به حرکت  نيبعد هم خودش ماش

  در آورد و گفت:

خودت، برو حاضر شو، لباسات رو جمع و جور کن، منم  یخونه رسونمتیم -
 دنبالت. تا گردمیو بر م دميخبر م هي. به بقکنمیرو جمع م لميخونه، وسا گردمیبرم

. مطمئن باش تا قبل از کنمیرزرو م طيفرودگاه دو تا بل زنمیبرسم بهت زنگ م
  .ميرازيساعت نُه ش

پسر  یبا شماره ديبود. وح رهينقطه خ کيجواب نداد و بهت زده تنها به  رپاشايام
  خسته و جوان در گوشش نشست: یصدا کيتماس گرفت و بعد از چند بوق آزاد 

  الو. -

  .ريبخالو سالم شبتون  -

  .نييبفرما ر،يسالم شب بخ -

  ؟یرستم نايس یآقا -

  بله خودم هستم. -

  پدِر نازگل خانم. يیِ هستم، پسر دا کخواهين ديمن وح -

  .نييبله بله، بفرما -

 تيخانم هم کنار من هستن و به شدت نگران وضع نياالن همسر نازن یرستم یآقا -
  ن؟يشما ازشون خبر دارهمسر و دخترشون هستن. 
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  بله، متأسفانه خارج از شهر تصادف کردن. همراه پدر و مادرم بودن. -

  حالشون چطوره؟ -

خانم هم  نيهمه خوب هستن فقط انگار نازگل خانم دستشون شکسته و نازن -
 تي. فقط وضعنطوريشده. مادرم هم هم یهاشون ترک برداشته و سرشون زخمدنده

  .ستيپدرم خوب ن

  افتاد. هيبه گر حرف بغض کرد و نيبا گفتن ا و

شماره  نيفقط لطفاً با ا ميرسی. ما تا صبح مستين شيزيشاءهللا که پدرتون هم چان -
  .نيدر دسترس باش

  چشم حتماً. -

  م؟ياز اونا صحبت کن یبا کس ميتونیم -

  .مارستانميب رونيبخش هستن و من ب ینه تو -

  ممنون از لطفت. -

  .کنمیخواهش م -

  گفت: رپاشايط رو به امبعد از قطع ارتبا ديوح

  .ستيخود شدن ن یاالن وقِت از خود ب -

بغلش زد و در خود مچاله شد. نفس کم آورده بود. ترس  ريرا ز شيهادست رپاشايام
بود.  دهيو ناتوان ند فيحد خود را ضع نيوجودش را پر کرده بود. تا به حال تا ا

 هي. او مرد گرديچيپ محکم دور حلقش یفشار آورد و حس کرد دست شيبغض به گلو
باشد. ناخودآگاه چند  ستهيگر بارکي ینداشت در طول عمرش حت اديکردن نبود. به 

قلب و  ديگفت که نشان از درد شد یظيو آخ غل ديکوتاه و صدا دار کش قِ ينفس عم
 شيترس را از خود دور کند و تشو هيو با گر زديبر یجانش بود. نتوانست اشک

  . زديبر رونيرا ب اشیدرون
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  هم فشرد و بعد گفت: یرا رو شيهالب ستياو را نگر ديوح

  پاشا، اونا خوبن نگران نباش. انگار فقط واسه تو اتفاق افتاده! -

  حرف زدن نداشت. یشده بود و نا نينداد چون زبانش سنگ یجواب او

او را به منزل رساند و کمک کرد به درون منزل برود. حمام را حاضر کرد  ديوح
  و گفت:

هم  کنمیرزرو م طيحاضر شو. منم تا برسم خونه هم بل عيو سر ريلطفاً دوش بگ -
  .دميخبر م هيبه بق

  شده بود تکان داد. نيسنگ یليسرش را که خ رپاشايام

  ؟یرياونقدر حالت خوب هست که برم و نگران نباشم از حال نم -

  ت.کرد و با عجله رف یاز او خداحافظ ديدوباره سر فرود آورد. وح او

دوش  ري. به زديکش رونيرا از تن ب شيهالباس یکي یکيبه درون حمام رفت و  پاشا
  .ديشيگرفت و به حال و روز همسر و دخترش اند نيي. سرش را پاستاديرفت و ا

 یسود یمانيکه به خاطر کار همراهشان نرفت. حاال هم پش کردیرا سرزنش م خود
  نداشت.

 یبرا طياند با فرودگاه تماس گرفت و دو بلخود را به منزل رس نکهيا نيح ديوح
. ديبا عجله سمت ساختمانشان دو ديبه مقصد رس یرزرو کرد. وقت رازيپرواز به ش

  شيشد که از سر و صدا لشيبه درون رفت و وارد اتاقش شد. مشغول جمع کردن وسا

  :ديآلود پرسوارد اتاق شد و خواب مادرش

  ؟یکنیچکار م یدار ديوح -

  .کنمیرو جمع م لميدارم وسا -

  ؟یچ یبرا -

  .رازيبرم ش خوامیم -
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  راز؟يش -

  آره. -

  ؟یچ یبرا -

  ساکش سر بلند کرد و خطاب به مادرش گفت: یاز رو ديوح

  خوب؟ ن،يفقط آروم باش -

  .یجون به سرم کرد ديشده وح یچ -

  و نازگل تصادف کردن. نينازن -

  گفت: شيصورتش زد و پرتشو یخانم رو رايسم

  ؟یچ یف؟ کجا؟ براتصاد -

جاده  یتو رازيش یلومتريک ی. سنجايا انيخارج شدن ب رازيامروز صبح، از ش -
  تصادف کردن.

  .انيب مايمگه قرار نبود با هواپ -

برم دنبال  ديهمراه شدن، تصادف کردن. من االن با نيآره. اونجا با دوست نازن -
 ناي. شمام به عمه اميدارفرودگاه. ساعت شش صبح پرواز  ميری. با هم مرپاشايام

  فرودگاه صبح شده. ميو بر رپاشايزود برم. تا برم دنبال ام دي. من بانيخبر بد

  االن چطورن؟ -

فقط حال راننده که شوهر  گنیم یرد شده. ول نياز رو ماش ونيگفتن خوبن. کام -
تن و بدنشون.  یو زخم دارن تو یو نازگل شکستگ نينازن یبده. ول نهيدوست نازن

  شده! یچ مينيبب ميبر ديحاال با

  ات بگم؟برم به عمه یخدا مرگم بده، حاال چجور -

  بذار صبح مامان. -
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  .ميکنم بهش بگم با هم بر داريصبر کن بابات رو ب -

. اگر هم جانيهم ميکنیمناسب بود منتقلشون م تيّ اگر وضع د؟يچکار کن دييايشما ب -
  .ديائيکه ب ميکنینه، خبرتون م

  شده است. داريهم ب یگريکس د دادیکه خبر م ديتاب دياتاق وح یه جلوب ینور

  باباس. نيبب -

رفت  روني. چراغ آشپزخانه روشن بود. بديسرک کش رونيخانم از اتاق به ب رايسم
  برداشت. وهيآبم یقوط کي خچاليکه از  ديو خود را به آشپزخانه رساند. مژگان را د

  مژگان! يیتو -

  خانم گفت: رايا بست و رو به سمر خچاليدر  مژگان

  ببرم. وهي. فکر کنم تشنه است. گفتم براش آبمگرفتیبهونه م سايآره، نک -

  .یکرد یکار خوب -

  زن عمو؟ یديچرا نخواب -

  :ديآشپزخانه رفت و پرس یشد. مژگان به جلو رهيخانم با اندوه به مژگان خ رايسم

  کردم؟ دارتونيمن ب -

مژگان آهسته سالم کرد. مژگان جواب داد و با  دنيو با دآمد  رونياز اتاق ب ديوح
  شد. یساک دست او نگاهش سؤال دنيد

  را دارد. رانيقصد رفتن از ا ديوح کردینداشت. فکر م دنيپرس یرو اما

  خطاب به مادرش گفت: ديوح

 تيّ که وضع کنمیبهتون سفارش نکنم. من تا ساعت نُه صبح خبرتون م گهيد -
کنه  یلشکرکش یکس نيساعت نذار نينه! تا قبل از ا اي نييايت ب. الزم هسهيچطور
  مامان.
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  راحت باشه. التيباشه، خ -

  :ديآن دو پرس یمتعجب از مکالمه مژگان

  شده؟ یطور -

  .رازيش ميریم ميو نازگل تصادف کردن. دار نينازن -

که  ماند. بعد رهيخ دياپن گذاشت و چند لحظه به صورت وح یرا رو وهيآبم مژگان
  به خود آمد گفت:

  خدا مرگم بده، االن خوبن؟ -

  آره خوبن، نگران نباش.  -

بعد سمت در هال رفت و از سالن خارج شد. مژگان هم خود را به آن دو رساند و  و
  گفت: تيّ نگران از آن وضع

  . نينذار خبرمونیب -

از . ديآورد و پوش رونيدر، ب یجلو یجفت کفش اسپرت از درون جاکفش کي ديوح
  بلند شد و گفت: شيجا

  . زنمیراحت باشه. صبح زنگ م التونينه خ -

  داره.  یچه حال رپاشاياالن ام دونهیخدا م -

  اصالً خوب نبود.  -

  برو مادر خدا به همرات.  -

  خود را گرفت و گفت: یجلو یول ديبگو یزي. خواست چستيمژگان را نگر ديوح

  باش.  سايمراقب نک -

  هر دو زن خارج شد. ديکم از دحرکت کرد و کم ديد. وحسر فرود آور مژگان

  به درون ساختمان برگشت و گفت: یبا نگران مژگان
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  االن چقدر نگرانه. دونهی. فقط خدا مرپاشايام چارهیب -

  و گفت: ديرا به هم مال شيهاخانم مضطرب دست رايسم

  خانم بگم؟ نيبه مه یچطور -

  .شهیزا به راه م دياالن بهشون نگ -

  هم گفت صبح خبرشون کنم. ديوح -

  آره.-

  گذاشت و گفت: شيعموزن یبازو یدستش را رو مژگان

  .ساينک شينگران نباش، خدا بزرگه. من برم پ -

باز کرد و به دستش داد و او مشغول  ساينک یرا برا وهيبه اتاقش رفت و آبم مژگان
  خوردن شد.

  بود. داريصبح ب کينزدو تا  ديو نازگل پرکش نينازن یمژگان به سو فکر

 رپاشايام ريرفت و پس از آن به فرودگاه رفتند. تمام طول مس رپاشايبه منزل ام ديوح
شدند  مايسوار هواپ طيبل ليبه فرودگاه و تحو دنينگفت. بعد از رس چيساکت بود و ه

  و به سمت مقصد پرواز کردند.

 شهيگذاشته بود و از ش بغلش ريرا ز شيهاکرده بود و دست هيتک یبه صندل رپاشايام
  .کردیصبح را نگاه م یآسمان ابتدا

 ديهم گذاشته بود تا شا یرا رو شيهاکرده بود و با فکر مشوش پلک هيهم تک ديوح
  به مقصد فقط به آن حالت نشست. دنيتا رس یبخوابد ول قهيچند دق

 رفت و رونيشد. از تخت ب داريب نييپا یطبقه یزود مژگان از سر و صدا صبح
رساند. بعد هم به درون آشپزخانه رفت و به همه سالم کرد. از  سيخود را به سرو

  .انددهيرا فهم زيکه همه چ ديفهم نشانيمحزون و غمگ یهاصورت

  نشست که آقا جالل خطاب به آقا جمال گفت: زيم پشت
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  م؟يبر ميداداش؟ ما هم پاش ميبه نظرت چکار کن -

  !ميچکار کن تسيزنگ نزنه معلوم ن رپاشايتا ام -

  خانم گفت: رايجالل رو به سم آقا

  چکار کردن؟ ینيبب یزنگ نزد -

  خاموشه. اشونيصد بار زنگ زدم. گوش -

  و گفت: ستيجمال ساعتش را نگر آقا

  باشن. دهيرس ديتا حاال با -

  گفت: یقراریخانم با ب فرخنده

  بده؟ خبر نيبره به پدر مادر نازن یخانم خبر بده؟ ک نيبه مه یاالن ک -

  خانم گفت: رايسم

  .اميداداشاس. من که از پسش بر نم یفهيوظ گهيد نيا -

  زد و گفت: شيهارا پشت گوش شيموها یبا نگران مژگان

دوتا خانم هم اونجا باشن. به هر حال  ديبکنن؟ با توننیچکار م ديو وح رپاشايام -
  به سرشون اومده. یچ دونهیمراقبت از دو تا خانم، خانم الزم داره. فقط خدا م

  تصادف ساده بوده. هيفقط  شااليخدا بزرگه مژگان جان. ا -

  .شااليا -

بلند کرد. هر  یتاکس یدستش را برا دياز فرودگاه خارج شدند و وح ديو وح رپاشايام
  را به راننده گفتند. مارستانيشدند و آدرس ب یدو سوار تاکس

خطاب  نيسنگ یبا صدا ،یوشگ یصفحه دنيرا روشن کرد و با د یگوش رپاشايام
  گفت: ديبه وح

  .ريمادرت ده بار به من زنگ زده. باهاش تماس بگ -
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که مادرش بارها  ديو با روشن کردن آن د ديکش رونيب بشيرا از ج یگوش ديوح
  تماس گرفته است.

و هنوز دو بوق آزاد نخورده بود که صدا در گوشش  ديصفحه کش یرا رو دستش
  .ديچيپ

  شد؟ ی. چزميسالم عز مادر، د،يوح -

  .مارستانيسمت ب ميریم ميو االن دار ميديسالم مادر. ما تازه رس -

  چطوره؟ رپاشايام -

  ن؟يخوبه مادر... به عمه خبر داد -

اونجا، آروم آروم بهش بگن. بعد هم  رنينه مادر، تازه االن عمو و بابات دارن م -
  .ميخبر بد نيبه مادر نازن

-  ً   .ميزنی. خودمون بهتون زنگ منيري دوباره تماس نگباشه مادر. فقط لطفا

  . چشم.زميباشه عز -

  ارتباط را قطع کرد.  ديبعد وح یکم

را  یتاکس هيکرا ديشدند. وح ادهيو هر دو پ دنديرس مارستانيکه به ب دينکش یطول
را گرفت و از نگهبان خواهش کرد، تا برگشتنشان  رپاشايحساب کرد و ساک ام

  خود نگه دارد.  ها را نزدساک

و نازگل را  نيرفت و اسم نازن رشيبه قسمت پذ ديرفتند وح مارستانيوارد ب یوقت
  اتاقشان را خواست.  یگفت و شماره

  دستش کرد و گفت: یجلو ستيبه ل ینگاه دختر

  هستن؟  هایاون تصادف -

  بله.  -

  و بعد گفت: ستيرا نگر ديچند لحظه وح او
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   ه؟ينسبتتون باهاشون چ -

  . نجاستيام هستن. شوهرشون ازن پسر عمه -

  زنان.  یسوم، بخش بستر یطبقه -

  ممنونم.  -

  گفت: رپاشايراست شد و خطاب به ام ديوح

  سوم هستن.  یطبقه ميبر -

به درون  یسوم رساندند. وقت یآسانسور رفتند و خود را به طبقه یبعد به جلو و
  را گرفتند.  نيبخش رفتند از پرستار سراغ نازگل و نازن

  :ديپرس پرستار

   ه؟ينسبتتون باهاشون چ -

  گفت: رپاشايام

  هستم و پدر نازگل.  نيمن همسر نازن -

  حد جوان باشد گفت: نيکه انتظار نداشت او به ا پرستار

بخوابه. درد پاش  ميبخش زداتاق نوزده در حال استراحته. بهش آرام یدخترتون تو -
  . ميکن قيآور براش تزرخوابشما باعث شد  یبرا شيقراریو ب

  چطوره؟  شيحال عموم -

داشت که دکتر انجام دادن. دست چپش  یبه عمل اورژانس ازيچپش شکسته. ن یپا -
  هم از ساعد ترک برده و دو دنده از سمت چپش شکسته. اما خطر رفع شده و خوبن. 

  همسرم چطور؟  -
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درد  یگردن. کم یهاعکس از مهره یهمسرتون هم خوبن. االن بردنشون برا -
 ديتونیعکس نشون نداده باشه. شما م یبوده باشه و قبالً تو بيداشتن گفتن نکنه آس

  دخترتون.  دنيد ديبر

  ممنونم. -

  گفت: ديراه افتادند که پرستار خطاب به وح ديو وح رپاشايام

  لطفاً.  ديشما بمون -

  شد.  یسؤال رپاشايام نگاه

  . ممنونم.ميکن ليکمها رو تپرونده نيا ديکمک کن -

  زد و گفت: رپاشايام یدستش را به شانه ديوح

  . اميتو برو من هم م -

  دخترش بود راه افتاد و رفت.  دنيد قراریکه ب رپاشايام

. رفت و با نديکرد تا بنش یپرستار ستگاهيرا دعوت به درون ا ديوح پرستار
 یصندل کي یبعد روکرد و  یپرسسالم و احوال ديبرگشت. او با وح زريسوپروا

  نشست و گفت:

  ... یآقا -

  هستم. کخواهين -

  ن؟يهست یريام نيشما برادر نازن -

  همسرشون هستم.  يینه من پسردا -

  فوت شدن. یريام نيبگم متأسفانه خانم نازن ديبا کخواه،ين یآقا -

آب حاضر  وانيل کي عيشد. پرستار سر رهي. شوک زده به پرستار خديلرز ديوح بدن
  داد.  ديو به دست وحکرد 
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  بخش ناراحت گفت: زريسوپروا

خانم  دنيمتأسفانه اون خانم و آقا که همراهشون بودن هم فوت شدن و به محض رس -
  اجساد رفتن.  ليتحو یبرا ،یو رستم یخان یو آقا

بوده و فقط دختر خانم چون سمت راست و عقب نشستن کمتر  ديشد یليخ تصادف
  . دنيد بيآس

  خبر رو بهشون بدن.  انيدکتر که م ديرو آماده کن شونيهمسر ا ديشما با االن

  انداخت.  نييو سرش را باال و پا ديجرعه آب نوش کي یبه سخت ديوح

  هم بازداشتگاه هستن.  ونيراننده کام -

  مقصر بوده؟  یک -

اتوبوس  کياومده و از  ادي. چون بار نداشته، با سرعت زونيصددرصد راننده کام -
  . افتهیم ديکه نبا یو اتفاق رنيبنده خداها هم از رو به رو م نيته. اسبقت گرف

بلند شد و با کف  شي. از جاديکش یقيانداخت و نفس عم نييسرش را باال و پا ديوح
اش را رها کرد. و نفس حبس شده ديکش نييرا پا شيهادست صورتش را فشرد. دست

  رو به پرستار گفت:

  ممنونم. -

سر نازگل خم  یرو رپاشايکه ام ديوارد شد د یرد نظر رفت. وقتبعد به اتاق مو و
که دست راست او  یداده است و در حال هياو تک یشانيرا به پ اشیشانيشده است و پ

  . ختيریو اشک م کردیم هيمحابا گر یرا در دست داشت، ب

هم کنارشان بودند با  ضيداشت و همراهان مر ضيتخت رو به رو که دو مر دو
  . کردندیرا نگاه م رپاشايامغصه 

  جواب گرفت.  یآهسته سالم کرد و به آرام ديوح
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و  ستاديا رپاشايگچ گرفته نازگل کرد. کنار ام یبه دست و پا یرفت و نگاه جلو
  او را گرفت و گفت: یشانه

  پاشا... -

و بغضش را قورت  ديکش یقيهم بغض کرد. سرش را باال گرفت و نفس عم خودش
  گفت: رپاشايبه ام داد و بعد رو

  خدا رو شکر که حالش خوبه. خودت رو ناراحت رپاشا،يام -

  . شهیناراحت م دنتيبشه و با د داريهر آن ممکنه ب ه؟يچ یبرا هي. گرنکن

  دو کتف او زد و گفت: انيدستش را م کند،ینم یتوجه رپاشايام ديد یوقت

  حالت بهتر بشه. رونيب ميبر قهيدو دق ايب -

  ر بلند کرد و پردرد گفت: س رپاشايام 

  تنهاشون گذاشتم. یکاف یبه اندازه -

  باهات کار دارم. نييپا ميبر ايب -

  شده؟ یچ -

  .گمیبهت م فت،يراه ب -

از ساختمان  دياز دخترش دل کند و همراه وح یبه سخت رپاشايبعد ام یقهيدق چند
  خارج شدند.

  بلند کرد.  یتاکس کي یرفت و دستش را برا رونيب مارستانياز ب ديوح

   د؟يوح یريکجا م -

  .گمیبهت م -

 یکينزد یخوردن صبحانه به جا یها را برابعد سوار شد و از راننده خواست آن و
  ببرد.
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کباب سفارش داد و بعد مقابل  خيچند س ديرفتند، وح یشدند و به درون کباب ادهيپ یوقت
  نشست. رپاشايام

  دارم؟  لياوضاع م نيبا ا یکنیکر مصبحانه بخورم؟ ف نجايا یمن رو آورد -

  .یافتی. از پا مینخورد یزي. امروز چميکار دار ی. چون کلیداشته باش ليم ديبا -

  ...نياالن ممکنه نازن یول -

در اون رابطه از  ی. کار خاصکننیم یدگيتا حاال تنها بوده و بهش رس نينازن -
  .اديدستمون بر نم

  ه؟يپس کار ما چ -

 مينيبب دياحتماالً الزم باشه. با نايو ا یو رفتن به کالنتر یادار یاراخورده ک هي -
  شهرمون. ميمنتقلشون کن ميريآمبوالنس بگ ميتونیم

  .ميرو بپرس نيرفت حال دوست نازن ادموني -

  .ميکنیدر موردشون سؤال م ميحاال برگشت -

 یقهيچند دق تدانسیم ديمشغول شدند. وح رپاشايو ام ديصبحانه حاضر شد، وح یوقت
و  اورديبود که طاقت ن رپاشايدوخته شود. نگران ام نيقرار است آسمان به زم گريد

  اش بدهد.خبر وحشتناک را چگونه به خانواده نيا دانستینم

را خواست و با  رپاشايبرگشتند و دکتر آمده بود. ام مارستانيبعد هر دو به ب یساعت
  کرد. یو رفع نگرانا یهم دست دادند و در مورد نازگل برا

  .دمشونياومدم هنوز ند یهمسرم چطورن دکتر. از وقت -

  داد و گفت: یو سرش را تکان ديکش یآه دکتر

فوت  مارستانيتا رسوندنشون به ب ميبکن یهمسرتون کار یبرا ميمتأسفانه نتونست -
  شدن.

  :ديپرس دياست. با ترد دهيشد. احساس کرد اشتباه شن رهيبه دکتر خ رپاشايام
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  ؟یچ -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: دکتر

  متأسفم. -

برخاست.  یصندل یزده چند لحظه به دکتر نگاه کرد. دکتر از روشوک رپاشايام
  .زدیدر نگاه او موج م ینگاهش را با بلند شدن دکتر باال برد. رنج و ناتوان رپاشايام

  انداخت و گفت: نييسرش را پا دکتر

  .گمیم تيتسل -

او را گرفت  یهاجلو رفت و شانه ديهمراه با درد و بغض گفت. وح یآه بلند رپاشايما
  و فشرد و گفت:

  آروم باش. -

  .نمي... آخ نازننيآخ نازن -

  .شدیو حالش لحظه به لحظه بدتر م گفتیکلمات را با درد و عجز م نيا

  رو به دکتر با غصه سر تکان داد. پرستار

نکرده بود. حاال  هيگر نينچنيو ضجه زد. تا به حال ا در خود مچاله شد رپاشايام
هم  دي. وحختيریو فقط اشک م دادینم یتياهم گرانيبه غرورش و نگاه د گريد
و او  خوردیزنگ م رپاشايام ی. گوشکردیو او را نگاه م کردیم هيگر صدایب
  بود. توجهیب

  نشست و گفت: شيزانو یرو ديوح

  ا با توأم.بده... پاش تويپاشا گوش -

  .ديرا گز شيهااسم مامان لب دنياو کرد و با د بيبعد خود دست در ج و

  دو دستش را در صورتش زد و گفت: رپاشايام
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رفت. جواب بده بگو  نشيبدبخت شد. جواب بده بگو نازن رپاشايجواب بده بگو ام -
  .نمشينتونستم بب

  زد و گفت: اشنهيس یبا قدرت دو دستش را رو و

  ...یوا ،یوا ،یوا -

  او را گرفت و گفت: یهادست ديوح

  .مارستانهيب نجايبس کن، زشته، ا -

او را گرفتند و  یبازوها ريز گريو مرد د دياو همه جمع شدند. وح یاز صدا کمکم
 دهيغم د یو چون کودک شدیاو آرام نم کردیهر کار م ديبردند. وح رونشياز بخش ب

  .کردیم یقراریب

گذاشت و به  شيتنها ديشد، وح ليخفه تبد یهاهياو به گر یهابعد که ضجه یساعت
  رفت. مارستانيب اطيح

  بعد او جواب داد و گفت: یو با مادرش تماس گرفت. کم ديکش یقيعم نفس

  . نيديجواب نم زنهیزنگ م یات هر چچرا عمه د،يالو وح -

  م؟يريگیخودمون باهاتون تماس م ن،يمگه نگفتم زنگ نزن -

  باهات حرف بزنه.  خوادینگرانه م اتعمه -

  مژگان هست؟ -

  ؟یچ -

  با مژگان حرف بزنم، هستش؟ خوامیاالن م -

  باهات دو کلمه حرف بزنه. خوادیات معمه گمیم ؟یتو با اون چکار دار -

  زد: اديفر ديوح

  رو بده مژگان. یمادر! گفتم گوش -
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خانم مضطرب  نيکرد. مه آن نگاه یآورد و به صفحه نييرا پا یخانم گوش رايسم
  گفت:

  .نميرو بده بب یگوش را؟يسم گهیم یچ -

  بلند شد و گفت: شيخانم نگران از جا رايسم

  . دي... ببخشزنهیخودش زنگ م رپاشايکم کار دارن. االن ام هي -

اتاق مژگان رساند. با عجله و  یها باال رفت و خود را به جلوبعد با عجله از پله و
نشست و  کردیم یباز سايرد اتاق شد و کنار مژگان که داشت با نکبدون در زدن وا

  را در دست او گذاشت و گفت: یگوش

  باهات حرف بزنه. خوادیم ديوح -

  :ديمتعجب پرس مژگان

  با من؟ -

  چکار داره. نيبب هيعصبان یليآره، خ  -

  آخه... -

  شده. یچ نيجواب بده بب -

  گفت: دهيبر دهيند و بررا به گوشش چسبا یگوش یبا نگران مژگان

  الو. -

  سالم مژگان. -

  سالم. -

با مادر، عمه، با  دونمیبدم؟ م یخبر رو به ک نيا ديبا دونستمیگوش کن، من نم -
  و... شهيبذارم حالشون بد م ونيعمو در مزن

  شده؟ یچ -
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  نترس و غش و ضعف نکن. کنمیخواهش م -

  .شنومیبگو م -

 یبفرستم اونجا. خودم هم کارها مايازگل رو با هواپو ن رپاشايام خوامیم نيبب -
  و احتماالً مجبور بشم با آمبوالنس برگردم.  دميرو انجام م نينازن

  شده؟ حالشون چطوره؟ یمگه چ -

  از جا بلند شد و پشت به او کرد.  شيزن عمو یهاشده یشده چ یاز دست چ مژگان

 یدارم برا یکار ادار یکل نجاي. استيهم خوب ن یلياما خ ست،يحال نازگل بد ن -
  پس افتاده، حق هم داره.  رپاشايانجام بدم و ام ديکه با صيترخ

  چطوره؟  نينازن -

  با اندوه گفت: ديوح

 گهي. چون من دیبد هيخبر رو به بق نيتوئه ا یفهيفوت شده و وظ نيمتأسفانه نازن -
  . دهيهرگز جواب نمداغونه و  یليهم خ رپاشايو حال ام دميجواب نم یتلفن چيبه ه

 شيکه اونجا بستر نيرينازگل بگ ی... برامارستانياتاق از ب هي عيسر یليفقط خ پس
  .نيختم حاضر کن یعمه و خودمون رو برا ی. خونهميکن

  لب گفت: ريز مژگان

  ...یوا ی... ایوا یا -

  خانم او را چرخاند و گفت: رايسم

  شده؟ یچ -

. نجايا اديب یکس ستيب باشه، الزم هم نمرت یکن همه چ یگوش کن مژگان، سع -
  . ريجلوشون رو بگ رازيش انياگر خواستن ب

  آرام گفت: یلرزان و صدا یبا چانه مژگان
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  باشه.  -

  ؟یندار یکار -

  گفت: شديکه از ته حلقومش خارج م يیبا همان صدا مژگان

  نه. -

  خداحافظ. -

  :و لرزان گفت دهيخانم ترس رايبعد ارتباط قطع شد. سم و

  خدا حرف بزن. یمژگان محض رضا -

 یرو تيمسئول ني. اديشيکرد اند ديکه وح یپر از اشک به کار یهابا چشم مژگان
با آن را نداشت. اما مجبور بود حرف  يیو توان رو در رو کردیم ینيدوشش سنگ

  بزند.

  شده؟ یمردم از ترس. چ ؟یمژگان الل شد -

خانم  نيفرخنده خانم به اتاق آمدند. مهخانم و  نيخانم، مه رايسم یسر و صدا از
  :ديپرس

  زنه؟یحرف نم یبه سرم شده؟ چرا کس یچه خاک رايسم -

  افتاد. هيبه گر هياز ترس و اضطراب بق ساينک

  .گهينم یزيچ نميبا مژگان حرف زد و ا ديجون، وح نيمه دونمینم -

  خانم رو به مژگان گفت: نيمه

  چطورن؟ نيگفت مادر، نازگل و نازن یچ ديوح -

  گفت: یشد و به سخت ريمژگان سراز یهااشک

  از دست رفته. نينازن ینازگل خوبه، ول -
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. فرخنده ديخود را خراش یهاخانم گونه رايسرش زد و سم یخانم با دو دست رو نيمه
  .ديکش غيج شتريب ساينشست و نک نيزم یخانم رو

  گفت: انيگر مژگان

  چکار کنم؟ دي... من االن باديتورو خدا آروم باش -

همه  د،يو حم دي. با ورود الهام و آرزو و مجاورديتا آب ب ديدو نييپا یبعد به طبقه و
  شده؟ یچ دنديهراسان پرس

  باال نگاه کرد. یها به طبقهآن دنيرا برداشت و به دو وانيپارچ و ل مژگان

  .دلخراش الهام و آرزو بلند شد یهيو گر غيج یبعد صدا یقهيدق کياز  کمتر

بود و هر کس  ختهي. اتاق به هم رديباال دو یظرف آب را برداشت و به طبقه مژگان
در سر و صورت خود  اي کندیرا م شيو موها ديکشیم غيگوشه نشسته بود و ج کي
  .زدیم

هم  یرو شيهابود و با فشردن دندان نيينشسته بود و سرش پا یصندل یرو ديمج
  بغضش را فرو خورد. کردیم یسع

صورت  یآب به الهام رساند تا رو وانيل کيخانم از حال رفت و مژگان  نيمه
  .زديمادرش بر

 شيکم از دخترها ني. نازنهيو مو هيبه هوش آمد شروع کرد به گر یخانم وقت نيمه
دوباره  نيبدون نازن رپاشايام دانستی. مديکشینبود و آتش اندوه در قلبش زبانه م

  .افزودیمبر داغش  نيو ا شودیسرپا نم

  گفت: ديرو به مج ديحم

  .رازيش ميبر ديپاشو، با -

  خطاب به او گفت: مژگان
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. با دهيکارها رو انجام م ی. گفت خودش همهاديب یکس ستيگفت الزم ن دينه، وح -
 ی. گفت براارهيرو م نيو با آمبوالنس نازن فرستهیرو م رپاشاينازگل و ام مايهواپ

 نياونجا با ا یاحتماالً از طرف دکترا ن،ي. رزرو کن..مارستانيتخت از ب هينازگل 
ختم  یو عمو جالل رو برا نيعمه مه یهماهنگ شده. گفت فقط خونه مارستانيب

  .نيحاضر کن

  بلند شد و گفت: شياز جا ديانداخت. مج نييسرش را باال و پا ديحم

  .ميپاشو بر -

  گفت: انيهم برخاست که آرزو گر ديحم

  ؟یريکجا م طيشرا نيو با ا تيّ موقع نيا یتو ؟یريکجا م -

  برگشت و خطاب به آرزو گفت: ديحم

  ختم. یدنبال کارها رميدارم م رم؟يپارک. کجا م رميدارم م -

  ن؟يریم نيما حالمون بده، اونوقت شما دار یهمه -

  بلند گفت: یاز کوره در رفت و با صدا ديحم

 یدنبال کارا ميبر ديات خبر بده؟ نبابه پدرم و عمو و باب دينبا یکس م؟يریمگه کجا م -
  بمونم چکار کنم؟ یانتظار دار ن؟يسراغ پدر مادر نازن ميبر ديختم؟ نبا

  داد زد و گفت: د،يکشیخود را م یموها یکه عصب یدر حال انيهم گر آرزو

  ؟یکشیاالن چرا سر من داد م -

  .یگیچون چرت و پرت م -

. مژگان حال او را کردیم هيته دل گرسرش را عقب برد و به کمد زد و از  آرزو
با او  ديبود حم دهي. تا به حال هم ندکردیرا درک م شيهايیجوو بهانه ديفهمیم
  کرد و گفت: تيرا سمت در هدا ديصحبت کند. جلو رفت و با دستش حم نينچنيا

  برو به کارات برس. د،يبرو حم -
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و از اتاق خارج شد.  ديکشبه آغوش  رفتیم سهير هيرا که از گر ساينک مژگان،
شربت  کيو دادن  سايکردن صورت نک زيخود را به آشپزخانه رساند و ضمن تم

  کرد. هيو گر ختيصدا اشک ر یبه او، ب نيريش

  مژگان گفت: دنيو با د ديبه درون ساختمان دو مهيسراس یمان

  گن؟يم یچ ديو مج دياومده؟ حم نيسر نازن يیچه بال -

  ت او سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:با نگاه به صور مژگان

  گرفت. رپاشايرو از ام یزندگ ن،يگرفت. با گرفتن نازن رپاشايرو از ام یخدا خوش -

شود  اياش برود و حال او را جوتا به نزد عمه ديها باال دواز پله یهق زد. مانهق و
اتاق نشسته  یشهگو کيجمع زنان که هر کدام در  دنيبا ورودش به اتاق و با د یول

 رهيخ نشيفرود آمد و به عمه مه شيزانوها یکنار در رو کردند،یم هيبودند و مو
  شد.

. حاال امروز آن کردیها برخورد مبا آن یبا لبخند و مهربان شهيکه هم ینيعمه مه 
 شي. موهاآمدیم نييصورتش پا یو رو رفتیمحابا باال م ینوازشگرش ب یهادست
  .کردیم یتابیو ب کندیرا م

 یاز خستگ گريشب بود. د کيآن روز با عجله تمام کارها را انجام داده بود. نزد ديوح
  شد و خود را به پشت دِر بخش رساند. مارستانينداشت. وارد ب یو سر درد توان

بود.  رهيگوشه خ کيسرخ شده به  یهانشسته بود و با چشم نيزم یرو رپاشايام
  لو رفت رفت و مقابلش زانو زد.او ج تينگران از وضع ديوح

  او گذاشت و گفت: یزانوها یرا رو شيهادست

  پاشا. -

  جواب نداد. او

  به هوش اومده؟ ؟یبه نازگل سر زد -
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  راه گرفت. شيهاگونه یو اشک دوباره رو ديجوش شيهااسم نازگل چشم دنيشن با

پرواز گرفتم.  طيون بل. براتامي. من هم بعد از شما منيبر ديتو و نازگل با رپاشا،يام -
مراقبت  یپرستار هم برا کينازگل حاضر کردن.  یمطمئن هم برا یجا کيگفتم 

  رفت و برگشت گرفتم.  طيپرستار بل ی. براادياز نازگل همراهتون م

  هم به محض اومدن آمبوالنس، همراِه... من

باز کرد لب  یبه سخت رپاشايساکت شد. ام دي. وحديچرخ ديبه سمت وح رپاشايام نگاه
  و گفت:

  .اميم نيمن با نازن -

گرفتم. نازگل بهت  مايهواپ طيتو بل یاجازه رو بهت بدم. چون برا نيا تونمینم -
 ديآمبوالنس. با یتو ینيبش یتونینم یکه دار یو با حال هيداره. راه طوالن اجياحت

 یکار دار یکل ميما برس ی. وقتیبه مقصد، چند ساعت استراحت کن یزودتر برس
  .یانجام بد ديکه با

کرد و  هيبلند گر یدر قلبش شکست. با صدا یزيها چحرف نيا دنيبا شن رپاشايام
  محکم کرد و در خود مچاله شد. شيرا دور زانوها شيهادست

  و آهسته گفت: دياو را به آغوش کش ديوح

  داره. اجيبلند شو نازگل حتماً بهت احت رپاشا،يام -

  ود از جا کند.بعد برخاست و او را با خ و

درون بخش رفتند و خود را به اتاق نازگل رساندند. نازگل به هوش آمده بود و  به
  پنجره بود.  یرهينگاهش خ

  افتاد و صدا زد: هيبه گر ديپدرش و وح دنيد با

  بابا، مامانم، مامانم. ؟یبابا، اومد -

  کرد و دستش را سمت پدرش گرفت. هياز ته دل گر و
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به کنار  ديکردند. وح هيو هر دو با هم گر دياو را به آغوش کشخم شد و  رپاشايام
  .ستيشب را نگر یکيپنجره رفت و تار

کاش گردن  ؟یچکار کن یخوایبدون مامان من چکار کنم بابا؟ تو بدون مامان م -
چه  یديچکار کردم؟ د یدي. دشدمی. کاش دانشگاه قبول نماومدمینم نجايخوردم ا

  مامان مرده بودم. یمن به جا کاشی. امردمیمنم م کاشیسرمون اومد؟ ا يیبال

  فشرد و گفت: نهيسر او را به س رپاشايام

داره، زنم رو از دست بدم  یبه حال من فرق یکنیحرفا رو نزن. فکر م نيا گهيد -
. شهینم یزندگ گهيمن د یزندگ نيدخترم؟ چه تو چه مامان، هر کدوم که نباش اي

  .ديرو به من بخش خوبه که حداقل خدا تو

  گفت: قراریب نازگل

  .مردمیرو خراب کردم. کاش من م تيزندگ دونمی. میتونیبدون مامان نم دونمیم -

  ! آروم باش.سيه -

  گفت: وکتيوارد اتاق شد و ضمن جدا کردن آنژ پرستار

آمبوالنس، از  یتو برنت،یحاضره دختر. با تخت روان م یهمه چ ،یرينازگل ام -
پرستار همرات  کي. برنتیم مايتا فرودگاه. پرسنل تا داخل هواپ برنتیاونجا م

 کنهیفرودگاه منتظرته منتقلت م یکه تو یتا فرودگاه شهرتون. بعد هم آمبوالنس اديم
  ؟یجمع کرد هاتولهي. وسمارستانيب

  ندارم. یزيچ -

آمبوالنس  یتخت روان انتقال دادند و حرکت کردند. وقت یآمدند و نازگل را رو خدمه
  گفت: رپاشايحرکت شد، ام یآماده

  .یتو با نازگل بر ام،يب نيمن با نازن یذاشتیکاش م -

  .یبهتره تو زودتر بر رپاشا،يبرو ام -
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  بعد ساک او را به دستش داد. و

  و گفت: ديرا به آغوش کش ديوح رپاشا،يام

  .انيب يیتنها ذاشتمی. کاش نمرازيش یاومدیکاش خودت همراشون م -

 زايچ ني. پس به اافتادیم گهياتفاق به شکل د نيا ،یاومدیاگر خودت هم م ديشا -
  فکر نکن.

سر فرود آورد و  ديبلند کرد. وح ديوح یوارد آمبوالنس شد و دستش را برا رپاشايام
  گفت:

  خدا به همراتون. -

رج خا مارستانيبعد عقب آمد و راننده در را بست. چند لحظه بعد آمبوالنس از ب و
  شد و رفت.

گذاشتند  نيرا انجام داد و جسد او را درون ماش نيجسد نازن صيترخ یهم کارها ديوح
  و در جلو سوار شد و به سمت شهرشان حرکت کرد.

 

  پنجم. فصل

با اندوه به  رپاشايفرود آمد دست نازگل در دست پدرش بود. ام مايکه هواپ یزمان تا
و  ی. احساس خستگکردیگاه معرق دخترش ن زير یهاصورت غرق در دانه

  .کردیرا حس نم یدر خود آن مرد قو گري. دکردیم یپژمردگ

  خودش هم مرده اَست. نيفوت نازن دنيبا خبر شن کردیم احساس

متولد شده  يیبا مرگ او در قلب و جانش مرد شکست خورده و تنها کردیم احساس
  دخترش چکار کند؟ یبرا ديبا دانستینم یاَست. حت

  کردن را فراموش کرده اَست. یراه و رسم پدر یحت کردیم حس
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که از جسمش نبود، اما آن را با سلول به  یبي. درد عجديچيپیدر قلب و جانش م درد
  کردند به درون فرودگاه رفتند. ادهيپ اطينازگل را با احت ی. وقتکردیسلولش حس م

رو شد. اش روبهنوادهرفتند با خا یکه وارد فرودگاه شدند و به سمت خروج نيهم
  رفتند. شوازيافتادند و پ هياو و نازگل به گر دنيبودند و با د پوشاهيهمه س

 ديو مج دينداد. حم یگفتند، اما جواب تيو تسل دندياو را به آغوش کش شيخواهرها
و به خاطر از دست  کردیم هيبلند گر یشدند و نازگل با صدا ايحال نازگل را جو
  .کردیم تيدادن مادرش شکا

  گفت: ديشنیم یکه خودش هم به سخت يیطاقت نداشت. با صدا گريد رپاشايام

  .نيکن یبستر نينازگل رو ببر -

 نگيرا در پارک نشيزد. ماش رونيرا ترک کرد و از فرودگاه ب تيبعد خود جمع و
  شد و به سمت منزلش رفت. نشيکرد. رفت و سوار ماش دايپ

ً يتقر ريطول مس در   شده بود. یکي شيادهايها و فرضجه یصدا با

  خدا گله داشت، از سرنوشتش ناراحت بود. از

 یدونستیم ش؟يرو دوست دارم ازم گرفت نينازن یدونستیچرا من؟ آخه چرا من؟ م -
  هان؟ ه؟يسرنوشته؟ چ نيامتحانه؟ ا نيا ش؟يازم گرفت چميمن بدون اون ه

  کرد؟ فقط من به داشتن خانوادم خوشم که چشمت منو نشون مگه

  تنگ کرده بود؟ اتويدن یکجا نينازن مگه

  همه زنا کار، چرا زن من؟ نيهمه قاتل، ا نيهمه دزد، ا نيا

  را تار کرده بود.  دشيد یروانش جلو یهاهق زد و اشکبلند هق یبا صدا او

بکنم؟ من با  یچکار کنم؟ خودت بگو من بدون اون چه غلط ديحاال خودت بگو با -
  . اهميلعنت به بخت س ،یکنم؟ لعنت به من، لعنت به زندگ دختر جوون چکار هي
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وقت خواستگار  ندشه،يآ یدختر وقت عاشق شدنشه، وقت درس خوندن برا نيا
  شدنش نبود.  مادریوقت ب یاومدنشه، ول

   ؟یکارو کرد نيبگه؟ چرا با ما ا یداشت به ک یبگه؟ اگر مشکل یعاشق شد به ک اگر

 شدیم کسانيام با خاک کاش خونه رفت،یدست نمزنم از  سوخت،یشرکتم م کاش
  . ديپاشیخانوادم از هم نم یول

 نيشد. ماش شيزنگ گوش ی. تازه متوجه صداديآنقدر گفت و گفت تا به منزلش رس او
گرفته جواب  یبود، با صدا ديرا برداشت. وح یبرد و گوش نگيرا به درون پارک

  داد:

  الو.  -

   رپاشا؟يام يیسالم، کجا -

  خونه.  دميرس -

 یبستر یو اونا نازگل رو بردن برا نيديگفت رس د،يزنگ زدم به مج یجواب نداد -
  . یرفت یخودت گذاشت یول

  بده.  یلي. حالم خدينتونستم بمونم وح -

  ! یکرد هيگر یمعلومه حساب -

  . اديازم بر ن یچيکه ه دميتا حاال خودمو انقدر بدبخت ند -

  حداقل اونجا حالت خوب باشه.  م،يرسیماستراحت کن، ما صبح  یکم -

  اونجا؟  -

  غسالخونه و سر خاک.  -

فرمان گذاشت و با  یو سرش را رو ديکش نييرا پا یافتاد و گوش هيبه گر رپاشايام
  . ستيبلند از داغ دلش گر یصدا

  مجبور شد ارتباط را قطع کند.  تيکرد جواب نداد و در نها شيهر چه صدا ديوح
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به درون ساختمان رفت و خود  دهيتک یو جان حسیب یآرام شد با تن یبعد وقت یساعت
و  نييو فشار پا یزود از فرط خستگ یليمبل سه نفره انداخت و خ نياول یرا رو
ً يتقر یناتوان   شد. هوشیب با

شروع به زنگ خوردن کرد. سرش  رپاشايام یآفتاب طلوع نکرده بود که گوش هنوز
ننشسته بود که حس  شياز مبل جدا شد. هنوز سر جا یتبلند کرد، به سخ یجيرا با گ

  .ديچيدرد در سرش پ ديشد

  جواب داد: رندهيدستش را به سرش گرفت و بدون نگاه کردن به اسم تماس گ کي

  الو. -

  کنان گفت: نيف نيف الهام

  اونجا. ميریم ميغسالخونه. ما همه دار ايزود ب رسه،یداره م ديالو داداش، وح -

  اومدم.  -

راست به درون حمام رفت. آب را  کيرا گفت و ارتباط را قطع کرد.  نيا رپاشايام
 خيآب سرد رفت که تنش  ريرا روشن کند. به ز جيرفته بود پک ادشي یباز کرد. حت

  . ديزد و لرز

از  ديشياش فکر کرد. با خود اندنابود شده یدوش مچاله کرد و به زندگ ريرا ز خود
ندارد.  یهمراه چيه یمقصد چيه یبرا گريوجود ندارد. د نينازن گريبه بعد د نيا

 رونيبه بعد زمان بازگشتش از ب نياش سوت و کور است. از ابه بعد خانه نياز ا
داغ از او  یاستکان چا کيبا  چکسيه بعدبه  ني. از استياش روشن نچراغ خانه
 یکيدر سکوت و تار و قلبش ی، زندگبه بعد تنهاست و خانه ني. از اکندیاستقبال نم

  فرو خواهد رفت.

دست لباس  کيآمد به اتاق رفت و پس از خشک کردن خودش  رونياز حمام ب یوقت
و به خود نگاه کرد. باورش  ستاديا نهيشد. مقابل آ دنيبرداشت و مشغول پوش یمشک

  است. دهيپوش نشينازن یلباس عزا برا شدینم
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 هياز گر ديرا شن یزنگ گوش یصدا یتافتاد. وق هيانداخت و به گر نييرا پا سرش
  .ديرا شانه کش شيدست برداشت و موها

مبل برداشت و از منزل  یرا از رو یهم راه افتاد و از اتاق خارج شد و گوش بعد
 نيشد و با سرعت به سمت غسالخانه حرکت کرد. در ب نشيرفت. سوار ماش رونيب

  نداشت.  به جواب دادن یزنگ خورد اما رغبت شيراه صدبار گوش

 ديغسالخانه رفت. وح یشد و با عجله به جلو ادهيپ نياز ماش ديبه مقصد رس یوقت
  غسل برده بودند. یرا برا نينازن یبود و جنازه دهيرس

 یقراریبود. ب دهيچيخواهرها و مادرش و تمام اقوامش در هم پ ونيو ش هيگر یصدا
  تنها فرزندشان. یبرا شانيادهايو فر غيج ی. صداديرا د نيپدر و مادر نازن

را  یاما انگار نه چشمش کس گفتیم تيو تسل رفتیجلو م ديدیکس او را م هر
  .ديشنیم یزيو نه گوشش چ ديدیم

  گرفته گفت: یبا صدا شيهاهيگر انيم رپاشايام دنيبا د نينازن مادر

نده بازم کارات عقب مو ؟یتا حاال کجا بود یديکه رس شبيتا حاال؟ از د یکجا بود -
ول  مارستانيدخترتو تو ب ؟یايکه االن بعد از همه م یبه کارات برس یبود؟ رفت

. از تو رپاشايبود ام ديبشورن؟ از تو بع ارنيدست مردم ب یجنازه زنتم داد ،یکرد
  بود. تو... ديبع

باز  شيهاحرف یدست بر دهان خواهرش گذاشت و او را از گفتن باق نينازن یخاله
  مرد، چه اندازه همسرش را دوست داشت. نيکه ا دانستندیب مداشت. چون همه خو

گفتند. فقط توانست سر فرود  تيرفت. به او تسل شيهايیبه کنار پدر و دا رپاشايام
را  شيهااشک زشيو ر هيگر یاما جلو ديچيپیم شيدر گلو ی. بغض پر درداورديب
  .گرفتیم

گذاشت و با نگاه  ديدست وح یواو زد. دستش را ر یجلو آمد و دست بر شانه ديوح
و او سپاسگزار  ديباریم یخستگ ديوح یپر از دردش از او تشکر کرد. از چهره

  بود. غشيدر یزحمات ب
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هللا االالهللا اديفر انيخواندند و جسد را در م تيغسل تمام شد، بر او نماز م یوقت
  کردند.  عييتش

حس کرد قلبش از جا  رپاشايشتند امگذا نيو جنازه را زم دنديبه کنار قبر رس یوقت
ها سال یروز فوتشان. برا یبودند برا دهياش چند قبر کنار هم خرکنده شد. با خانواده

اش را تنها و خانواده رديمیاول او م کردیبا خود فکر م شهي. همندهيآ یهاو ده
تر و نبودن عشقش سخت يیتنها کردی. حاال حس موداما برعکس شده ب گذارد،یم

  است.  یاز هر مردن و جان کندن

. اندازدیخراش بر قلبش م کردیو حس م زدیزنان در سرش سوت م غيج یصدا
  کند.  ینازگل تنگ شد و سوخت. نبود تا با مادرش خداحافظ یدلش برا

کار منع کردند. آقا  نيشدند خودش به درون قبر رفت. او را از ا نيتدف یآماده یوقت
 رونياو را گرفتند و از او خواستند ب یهاانو نشستند و شانهز یجالل و پدرش رو

  بزرگش گفت: يیدر گوش دا یها بسپارد. به سختو کار را به آن ديايب

  . چکسيبه زنم دست بزنه. ه یکس خوامینم -

  جالل با اصرار گفت: آقا

  حالت ممکنه بد بشه.  -

  . يیحالم خوبه دا -

عقب ببرند تا دفن در  کنندیم یقراریا را که بهو خواهش کرد زن ستاديجالل ا آقا
  . رديآرامش صورت بگ

سبک  اريبس نيجسد انداخت و بلندش کرد. حس کرد نازن ريرا ز شيهادست رپاشايام
. در تصادف کردیو بلند م ديکشیکه او را به آغوش م یشده است. بر خالف هر روز

راه  شيهااش بلرزد اشکچانه هکنيگرفت. بدون ا شتريبود. دلش ب دهيد بيتنش آس
  او کرد. ديرا نثار لباس سف شيهااشک واو گذاشت  ینهيس یگرفتند. سرش را رو

  از آن معطل نکند. شتريزد تا ب شيصدا پدرش
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صورتش را باز کرد.  یرا داخل قبر گذاشت و رو نيدر خون نشسته نازن یهاچشم با
و ناخواسته ضجه  ديبه آسمان رس اشهيگر یاو صدا یدر هم کوفته یچهره دنيبا د

  زد و گفت:

  .نميتو بود نازن فيمثل ماهت بود... ح یاز رو فيح -

را گرفت و او را باال  رپاشايبه درون قبر رفت و کمر ام ديطاقت نداشت. وح گريد
بر سر و صورتش  قراریب رپاشاي. امدنديکش رونيو آقا جالل او را ب دي. مجديکش

  دلشان به لرزش افتاد. شتريحال او ب دنيبا د هيو بق زدیم

 یقراریها دور قبر حلقه زده بودند و بتمام شد. خانم یمراسم خاکسپار کمکم
  .کردندیم

ناله کردن هم  یبرا یحت يیاصالً نا گريقبر نشانده بودند و د کي یرا رو رپاشايام
  نداشت.

 اديو خورد کرده بود. فرتکه بودند که تمام غرورش را تکه دهيرا د یامروز مرد همه
 یخودش، برا یهمسرش، برا یبود. برا ختهيکرده بود، اشک ر یزده بود، خودزن

  دخترش.

بخوراند نگاهش به سمت  رپاشايشربت به ام یداشت کم یکه سع یدر حال ديوح
  ها بود.زن

  .ستيگریو م کردیم یقراریبند به شدت ب کيرا در آغوش داشت و  ساينک مژگان،

  .شدیم وانهيداشت د گري. دکردیم هيو گر زدیم غيج طيهم از ترس آن شرا ساينک

  برگرداند و گفت: رپاشايرا به ام نگاهش

  .یرو بد تايجواب تسل یبخور حداقل صدات باز شه بتون -

  گفت: آمدیکه باال نم دهيگرفته و خراش يیبا صدا رپاشايام

  وسه!اش کاببود؟ نکنه همه نيواقعاً اون نازن ديوح -
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جرعه  کي یبه سخت رپاشايکرد و ام کياو نزد یهارا به لب وانيدلگرفته ل ديوح
  را کنار زد. ديو دست وح دينوش

  گفت: ديرا کنار او گذاشت و خطاب به حم وانيل ديوح

  .اميحواست به پاشا باشه، االن م -

  گفت: شناختیکه نم یها رفت. خطاب به زنبلند شد و به کنار خانم شيبعد از جا و

  !ديببخش -

  رو به او گفت: زن

  بله. -

  . اون خانومن بچه بغلشونه.ديمژگان خانم رو صدا کن ديببخش -

را  شيهامژگان گذاشت. او رو به عقب کرد و با دستمال اشک یدست بر شانه زن
  آمد و گفت: رونيب تيجمع انياشاره کرد. مژگان از م ديپاک کرد. زن به وح

  .ريبخ دنتوني... رسگمیم تيتسل -

  گفت: یبه آرام ديوح

  و ممنون. نيهمچن -

  از بغل مژگان گفت: سايآوردن نک رونيب نيبعد دستش را بلند کرد و ح و

  بچه است؟ وحشت کرده. یجا نجايا -

  .ششينبود بذارم پ یکس -

و شناختنش،  ديوح یچهره دنيابتدا تقال کرد از مژگان دور نشود اما با د ساينک
اش را دور گرد او انداخت و سر بر شانه شيهادست یشد و با آسودگکمتر  اشهيگر

  گذاشت.

  گفت: ديوح
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  آرومه، برو به کارت برس. -

تا کارشان تمام شود.  ستاديا تيدورتر از جمع یبعد از آنجا دور شد. رفت و کم و
  خود را به او رساند و گفت: یمان

  رو بده به من. ساينک ،یا! تو خستهديوح -

  وبم.نه، خ -

 ديدر آمد و گردن وح ساينک غيج یرا به آغوش بکشد اما صدا سايکرد نک یسع او
  تر گرفت.را محکم

  نکن. تشيبچه آرومه، اذ ،یولش کن مان -

  .ینش تيتو اذ گمیم -

  گفتم که خوبم. -

 ی. بعد هم به آرامستينگر ديوح یشانه یرا رو سايو صورت نک ستاديکنار او ا یمان
  گفت:

و  کنهیچطور شده بهت اعتماد م دونمی. نمستيآروم ن ینجوريا چکسيه شيپ -
 مي. منم نستيآروم ن ی. جز مادرم و مژگان چندان با کسشهیراحت از مژگان دور م

  .زنهیو نق م شهیساعت نگهش دارم بعدش ازم خسته م

  کردم. یکه چند بار باهاش باز نهيبه خاطر ا دي. شادونمینم -

  .ديشا -

کتش را از  ديسرد بود. وح یصدا کردند و او رفت. هوا کم يیرايپذ یبرا را یمان
  انداخت که مبادا سرما بخورد. سايسر و بدن نک یو رو ديکش رونيتن ب

  در آرامش خوابش برد. سايبعد نک یقهيدق چند

به منزل  ت،يو عرض تسل یو خاکسپار عيياز عزاداران بعد از مراسم تش یاعده
  صرف ناهار دعوت شدند. یخانم برا نيبه منزل مههم  هيرفتند. بق
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  را خواست. سايبرود. مژگان رفت و نک ديبا مج ديراه افتادند، قرار شد وح یوقت

استراحت  یخونه. من الزم دارم کم ميریم مي. تو هم راحت باش. همه داردهيخواب -
  من بمونه، تو هم به کارهات برس. شيکنم، بذار پ

  .نيشیم تيحتماً اذ ن،ياشما خسته یول -

  نگران نباش. -

  را زد و گفت: نيقفل ماش ديمج

  .نيسوارش -

  هم آمد و گفت: الهام

  مژگان.  ميبر -

  .اميمن با پدرم م -

  دست در عقب را باز کرد و نشست. الهام خم شد و گفت: کيبا  ديوح

  .نيجلو بش ايجان ب ديوح -

  .راحتم

  ت:کرد و گف تيمژگان را به درون هدا الهام

  .ميزودتر برس ديما با ميبر نيبش -

را روشن کرد و آن را به حرکت در  نيماش ديهم سوار شد و در را بست. حم مژگان
  آورد.

  سر او گذاشت. ريگذاشت و دستش را ز شيپاها یرا رو سايآهسته نک ديوح

انداخت و  نهيدر آ ینگاه ديرا نگاه کرد. مج رونيکرد و از پنجره ب هيتک مژگان
  گفت:

  گرفته کجاست؟ ريرو ز نيکه ماش اروي نيا د،يوح -
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  .جاستني... اونم اهل اجانيهم دنياش رو ارجاع مبازداشتگاهه. پرونده رازيش -

  مقصر بوده؟ یک -

  گرفته. رمجازيسبقت غ ون،يهمون راننده کام -

  .ارمياگه دستم بهش برسه، پدرش در م -

  افتاد و گفت: هيبه گر مژگان

  رو گرفت. گناهیه. جون سه نفر بخدا لعنتش کن -

  را گرفت و گفت: شيهابا دستمال اشک الهام

  شد؟ یچه حال ديفهم یداداشم وقت -

  دنده را عوض کرد و گفت: ديشده باشه! بدتر از االن. مج یچه حال یخوایم -

  کرد؟یزر زر م یوسط چ نيا نينازن مادر

  گفت: مژگان

  .گهياونم ناراحته د د،يزشته مج -

بهش گذشته. زنش  یدوسه روزه چ نيا دونهیهم ناراحته. خدا م رپاشايه جهنم، امب -
به کل از هم  شي. زندگمارستانهيو پاره رو تخت ب کهياز دستش رفته، دخترش ت

 لومتريکه تصادف نشده. چندصد ک نجاميانتظار داره االن اون چکار کنه؟ ا دهيپاش
  دارن مردم. يیصله چه انتظاراحال و حو یاونورتر بوده. خسته و کوفته، ب

  با غصه گفت: الهام

  .بودیجمع م یتو ديبا دهيرس یاز وقت رپاشايام کنهی! اون هم فکر مگهيخوب د -

به  ازين ،یليداد تنها باشه. خسته بود خ حيخوب پاشا ترج یول گهيدرست هم م ديشا
  .یخاکسپار اديکه ب شدیاستراحت داشت. واگرنه امروز سرپا نم

  داده بود گفت: هيتک شهيکه سرش را به ش نمژگا
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 نيشکسته شده. انگار ا یليتا حاال خ شياز دوسه روز پ رپاشايام کنمیاحساس م -
  ده سال بهش گذشته. یدو سه روز به اندازه

  داداشم. یبرا رميبم -

داد. آرامش او حس آرامش را به قلبش  سايدر سکوت نگاهش را به صورت نک ديوح
شد. از نگاه او تعجب  دي. مژگان رو به او کرد و متوجه نگاه وحدکریم ريسراز

  نگاه مژگان را حس کرد. رو به او چرخاند.  ینيسنگ ديکرد. وح

 ديکرد. نفهم رونيکه مژگان متفکر رو به ب ديکش یبه تن او و همه نشسته بود. آه اهيس
  !کندیبه چه فکر م ديوح

را  يیرايپذ ليخانم رفتند تا وسا نينزل مهبه م ديالهام و مج دنديبه مقصد رس یوقت
  حاضر کنند.

ها باال باغ را عبور کردند، از پله یو مژگان هم به منزل آقا جالل رفتند. وقت ديوح
  رفتند. مژگان در را باز کرد و گفت:

  . دييبفرما -

  با سر اشاره کرد و گفت: ديوح

  . دييبفرما شما

  ه درون رفت و در را بست.هم ب ديمعطل نکرد و وارد شد. وح مژگان

  چند روز. نيا نيخسته شد یلي. خنياستراحت کن ديبه من، بر نيرو بد ساينک -

  بترسه. یهم نباش یشه، وقت داري. ممکنه بیخودم. تو امروز کار دار شيپ ذارمیم -

  ...یول -

  نگران نباش، به کارات برس. -



212 
 

تخت گذاشت و  یرا رو سايبعد به اتاقش رفت و مژگان را تنها گذاشت. او نک و
شد. به دوش آب  رهيپوش ختخت نشست و به کف یو لبه ديکش شيپتو را رو یگوشه

  اش خارج بود.از حوصله یداشت ول اجيگرم احت

ها را پر کرد و . قنداندياستکان چ ینيچند س یسماور را روشن کرد و رو مژگان
دم کرد و  ی. چاديهال چ وسط یزهايم یخرما و حلوا و ظرف نقل را رو یهاسيد

 یهاصرف ناهار گفته بود کنار گذاشت. سفره یبرا شيرا که زن عمو يیهاظرف
  مصرف را کنار ظروف گذاشت.  بارکي

افتاد. با  ديوح ادي. خواست بنوشد که ختياستکان ر کيخود  یبرا ديکه دم کش یچا
  نکند. دارشياست، ب دهيرفت و آهسته در زد که اگر خواب دياتاق وح یبه جلو ديترد

  تو. ايب -

 نيي. مژگان نگاهش را پاديکش نييرا پا شيرکاب ديرا باز کرد و همان لحظه وح در
  گرفت و گفت:

  ن؟يداريب -

  .زدمینه، سر پا چرت م -

  زد و گفت: یناخواسته لبخند نرم مژگان

  ارم؟يب نيدار ليم يیچا -

 .کنهیم سرم درد ارياگه هست ب نيريش زيچ هي شم،يممنون م -

  چشم. -

حاضر کرد و کنارش چند  یاستکان چا کيهم گذاشت و رفت  یدر را رو مژگان
رفت. آهسته در زد و  ديدر اتاق وح یرا برداشت و به جلو ینيدانه خرما گذاشت. س

  در را هل داد.
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 راهنيپ کينشسته بود و سرش را در مشت گرفته بود.  رشيتحر زيپشت م ديوح
را  ینيرا ببندد. سر بلند کرد و مژگان س شيدگمه ها نکهيون ابود، بد دهيپوش یمشک

  کنار دست او گذاشت.

  زحمت شد. -

  ن؟يالزم ندار یزي... چکنمیخواهش م -

  دارم.  -

   ؟یچ -

  سر بلند کرد و به صورت مژگان نگاه کرد. آهسته گفت: ديوح

  نفرم، من رو جمع نبند. هيمن  -

که بودم.  دمي. من همون وحديکش یقينفس عم ديقدم عقب رفت. وح کيآهسته  مژگان
حرف نزن که انگار منو  ی. با من جوررپاشايام نيع د،يمثل حم د،يمثل مج

  . یشناسینم

  و گفت: ستاديچهارچوب در ا انيعقب رفت و م گريقدم د کي مژگان

  . نيصدام کن نيالزم داشت یزيچ -

و بعد  ستياو را نگر یالخ یچند لحظه جا ديرفت. وح عيبرگرداند و سر یبعد رو و
  برخاست و در را آهسته بست. 

  . ديدراز کش سايو بعد رفت کنار نک ديخرما نوش کيرا با  شيهم چا بعد

هم افتاد  یرو شيهااو نگاه کرد تا که پلک ديلحظه به صورت تپل و سرخ و سف چند
  و خوابش برد.

به آنجا آمدند و مشغول  نايو منزل آقا جالل شلوغ شد. آقا دنديهمه از راه رس کمکم
  فاتحه خواندن شدند.

  اش رفت. کارها را به مردها سپرد و خودش به ساختمان عمه مژگان
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بر سر  یگاه نيخانم و مادر نازن ني. مهکردندیم یزار هيو گر ونيها شزن یهمه
  . کردیآرامشان نم زيچ چيه یول زدندیخود م یو رو

ها اشک نيو ا کردیم هيفقط گر گذراند،یا مر شيهم که خود دوران افسرگ مژگان
  .شدیم ليبر قلبش تحم یشتريبلکه غم ب کردیاصالً حالش را بهتر نم

. دستش را باال برد زندیصورتش م یرو یزيحس کرد چ دي. وحدياز راه رس شب
را در دستش حس کرد. پلک گشود و نگاهش به  یو آن را گرفت. دست کوچک

  زد و گفت: یلبخند کم جان ديزد. وح يیلبخند دندان نما افتاد. او سايصورت نک

  فسقل! یشد داريب -

  اش خارج شد.از حلق یذوق زده دهان باز کرد و اصوات نامفهوم ساينک

  خوب بابا. یليخ -

  گفت: سايتخت نشست و رو به نک یرو یبا کرخت ديوح

  .یليام، خخسته -

  لبخند زد و گفت: دي. وحرا داد ديباز هم با همان اصوات جواب وح ساينک

  !یگیم یچ دونمینم -

  رفتن از تخت گفت: نييپا نيح او

  .یخوایم یمتوجه بشم چ کنمیم یسع یول -

  کرد. سايرا به کمرش زد و رو به نک شيهادست ديبعد چراغ را روشن کرد. وح و

 دي. وحديسرش کش یتخت انداخت و پتو را رو یپتو را گرفت و خود را رو ساينک
  ت:گف

  عمراً که بذارم. ،یبخواب یخوایحاال خودت م یکرد داريمن رو ب -

 سايشد. نک سايتخت نشست و مشغول قلقلک زدن نک یلبه یبعد جلو رفت و رو و
  . ديو خند ديکش نييپتو را پا
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  ماند.  رهيخ ديگرد شده به وح یهاساکت شد. با چشم کدفعهي

   ؟یکنینگاه م یبه چ هيچ -

 ديقهقهه زد. وح سايکه نک ديپتو را کش ديسرش انداخت. وح یتو را رودوباره پ ساينک
  لب گفت: ريزد و ز یلبخند آرام

  بابات باشه.  یتو که اون عوض فيح -

شدند.  کيبه هم نزد شيشد. ابروها سيرا بغل گرفت که ساعدش خ سايبعد نک و
  کرده بود.  سيتختش را خ ساينک

  گفت:  سايبه نک رو

  که همه جا رو.  یکرد سياَخ خ -

  شان خلوت بود. بلند شد و در اتاق را باز کرد. خانه شياز جا دي. وحديخند ساينک 

  رفت و گفت: رونياتاق ب از

  ست؟ين یکس -

  مادر.  ايب -

  اند. که مادرش، فرخنده خانم و مژگان دور هم نشسته ديآشپزخانه رفت و د به

 شانيهابودند که به وضوح پلککرده  هيبود. آنقدر گر سيسرخ و خ شانيهاصورت
  ورم کرده بود. 

  سالم.  -

  را سمت مژگان گرفت و گفت: ساينک ديلب جوابش را دادند. وح ريسه ز هر

  کرده.  سيخودش رو خ -

  را بغل کرد و گفت: سايو نک دياز جا پر مژگان

  کرده؟  سيتختتون رو خ یوا یا -
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  آره، اشکال نداره.  -

  تو رو خدا.  ديببخش -

  شده حاال!  یچ -

  برم لباسش رو عوض کنم. -

  خانم گفت: رايرفت که سم مژگان

  . یبدم بخور یزيچ هيمادر  نيبش ايب -

  کجان؟  هي... بقرميفعالً بذار برم دوش بگ -

  ات مادر. عمه یخونه -

  کو؟  رپاشايام -

 یلياتاق استراحت کنه. همکاراش اومده بودن دم غروب خ هيهمونجاست رفت تو  -
  راحت بودن. نا

   ن؟يبه نازگل سر بزن نينرفت -

. امشب اونجا ششيرفت پ یدل و دماقشو نداشت. البته آرزو عصر ینه، کس -
  . مونهیم

  خوبه.  -

  . ديايخانم هم در ب رايافتاد و باعث شد اشک سم هيخانم به گر فرخنده

  گفت: یبه آرام ديوح

  کجان؟  یو مان ديو حم ديمج -

  . تيعرض تسل یبرا یرستم یآقا یفتن خونهبا پدرت و عموت ر -

  لب گفت: ريرفتن از آشپزخانه ز رونيراهش را کج کرد و هنگام ب ديوح

  . اومدنیم دياونا با -
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  را برداشت و به حمام رفت.  شيهابعد رفت لباس و

را  شيبا حوله موها کهيها بازگشته بودند. سالم کرد و در حالآمد آن رونيب یوقت
  به اتاقش رفت.  کردیخشک م

  . کردیکه داشت تخت او را مرتب م ديرا د مژگان

  سالم.  -

  باشه.  تيسالم، عاف -

  . یسالمت باش -

  به کمکش رفت و گفت: ديتشک تخت را بلند کرد که وح مژگان

  .دارمیبذار خودم بر م -

  اتاق گذاشت و گفت: نييرا بلند کرد و پا نيسنگ یبعد تشک تک نفره و

  ؟یبردار نويا یتخواسیم -

  بله، اشکال نداره. -

  ؟یچ یعنياشکال نداره  -

بردار،  نيزم یدست ساز را از رو یادر سکوت خم شد و خواست تشک پنبه مژگان
  تخت انداخت و گفت: یو آن را زودتر بلند کرد و رو ديچرخ ديکه وح

  مراقب کمرت باش دختر! ؟یکنیچکار م -

  :گفت ديسرخ شده از محبت وح مژگان

  زحمتش گردن خودتون افتاد. -

  ؟یرو بردار نايبذارم ا یانتظار دار -
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را برداشت و  ديو سف یآب ،یشطرنج زيتم یزد و مالفه  یکمرنگ یلبخند مژگان
و مشغول سشوار  ستاديا نهيآ یجلو ديتخت شد. وح یمشغول مرتب کردن آن رو

  شد. شيموها یو شانه دنيکش

  انداخت. یصندل یرا روها را حالت داد، حوله آن یوقت

  را هم برداشت و گفت: ديوح ديسف یپتو را برداشت و بعد حوله مژگان

  .اطيح یپهن کنم تو برمیم -

  ممنون.  -

  انداخت و حوله را پهن کرد. يیلباسشو نيپتو را درون ماش او

 نيبود. تا اول دهيرا چ زيرا بخورد. مادرش م شيهم به آشپزخانه رفت تا غذا ديوح
آشپزخانه رد شد. حدس زد به اتاق او  یکه مژگان از جلو ديرا به دهان برد د لقمه

  برود. 

بود و خودش حضور  دهيچيعطر او در اتاق پ یبرگشت بو ديبه اتاق وح یوقت مژگان
  نداشت.

 یافتاد. او به سخت شيهادست یرو اشینيجدا کرد، سنگ واريتخت را از د تشک
  قب عقب رفت.و ع ديتشک فنردار را سمت در کش

 ديعطر سرد وح یبرخورد. بو یکس ینهيدفعه تشک سبک شد و پشتش به س کي
  افتاده بود. رياو و تشک گ ني. بديرا د ديشد. سرش را گرداند و وح زتريدر مشامش ت

  ؟یچکارش کن یخوایم ؟یکمر خودت رو خورد کن یکنیم یچرا سع -

  بشورم تا زودتر خشک بشه. اطيح یببرم تو -

  .یکن تيخودت رو اذ ستيالزم ن شورم،یم برمیدم مخو -

 نيبه تشک بچسباند و از ب شتريخودش را ب کردیم یکه سع یدر حال مژگان
  فرار کند، آهسته گفت: ديوح یهادست
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  . شورمشیمن م ن،يشما غذاتون رو بخور -

 را کنترل شيهااش گرفته بود، لبها و صورت مژگان خندهکه از حالت چشم ديوح
  گفت: زدیکه خنده در آن موج م یتا به خنده باز نشوند. با نگاه کردیم

  ؟یبر یتونیم -

  نه، جا تنگه. -

  تشک باال برد و گفت: یهارا از لبه شيهاتر شد. دستخندان ديوح یهاچشم

  رد شو.  -

  آمد و با صورت گر گفته گفت: رونيآن دو ب نياز ب مژگان

  . شورمیمن م رونيب نيبذار ،یمرس -

  باشه.  -

 یوقت یافتاد. حت اديشه اديلحظه به  کيبرد. مژگان  رونيتشک را بغل زد و ب ديوح
خانه  ديخر یرا بلند کند. حت نيلوازم سنگ يیخودش به تنها شدیباردار بود مجبور م

  . دادیرا خودش انجام م

  . ديگزیمرد ککش نم نيو ا بردیرا به منزل م ديخر یهاکيپالست یسخت به

بردارد  یبود. به آشپزخانه رفت تا پودر دست ستادهيا ديبه خود آمد در اتاق وح یوقت
  و ببرد. 

  خانم گفت: رايکه سم گشت،یرا م هانتيکاب داشت

  . یخوایشستن تشک م یپودر برد مژگان، اگر برا ديوح -

  . شورمیبابا، من که گفتم خودم م یا -

تو آفتاب با  گهيدو روز د یکيگوشه  هي نياشتذی. االن سرده، مخواستیشستن نم -
  غذاشم نخورد.  دي... وحميشستیهم م
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  گفت: یوارد هال شد و خطاب به مان مژگان

  . اميباشه، االن م سايحواست به نک -

زد و خود را به باغ رساند. ساختمان را دور زد و به ضلع  رونياز ساختمان ب او
ساخته بودند. همانجا طناب هم  قيتن آالچساخ یبرا یبزرگ یرفت. آنجا سکو یشرق
  خشک کردن لباس بسته بودند.  یبرا

تشک  یوصل کرده بود و داشت رو ريرا به ش لنگيش ديآب بود. وح ريسکو ش کنار
  . ختيریآب م

شد و  کي. مژگان غرغرکنان نزدشدیم کيبه مژگان افتاد که داشت نزد نگاهش
  گفت:

  داخل غذاتون سرد شد. دييفرما. شما بشورمشیمن م د،يآقا وح -

را سمت مژگان گرفت و  لنگيلحظه سر ش کي ديو وح ديلحظه به سکو رس همان
  آب را به صورت او پاشاند. 

زد و چند لحظه حالت مژگان  یپوزخند ديگفت. وح یبلند نيو ه ستاديا عيسر مژگان
 اشافهيق ديحگرد شده بود و دهانش باز مانده بود. از نظر و شيها. چشمستيرا نگر

  با نمک شده بود.

 کليو کل ه کردندیم یها آب بازشان تابستانخانه اطيافتاد که در ح شانيهایبچگ ادي
  . کردندیاز آب م سيخ کيو بادکنک و پالست وانيهم را با ل

آب  ري. مژگان با ساعدش صورتش را خشک کرد و رفت شديبلندتر خند ناخواسته
  را بست و گفت:

  ؟نيبچه شد -

  بود.  مونيما همون بچگ یدوران زندگ نيبده؟ بهتر یمگه بچگ -

 یسوراخ شد. رو يیبعد پاکت پودر را برداشت و خط نشان آن را فشرد که با صدا و
  . ختيتشک پودر ر
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  . کنهیدرختا خشکشون م یپا رهيبعدم م شه،یکف شسته نم نيا اده،يز یليخ -

  پودر بزن.  ايتو ب یخوایم -

  . ستيالزم ن گهيد یختيرهمه  نيا -

 یو فرچه را برداشت و پا ديرا باال کش شيهانيپاکت را کنار گذاشت و آست ديوح
  . ديتشک نشست و آن را ساب

  کردن مژگان را داشت گفت: تيکه آن شب هوس اذ ديوح

   ؟یسيمثل مادر شوهر باال سر من وا یخوایم ايکمک  یاومد -

  ؟ شما نيزن یم يیمن! چه حرفا یخدا -

  کمک.  اي! بیساديگوشه وا هي يیخوب چرا مثل چراغ راهنما -

 دنيرا برداشت و مشغول ساب گريد یداد و جلو رفت و فرچه یسرش را تکان مژگان
  تشک شد. 

  گفت: ديسابیکه تشک را م یدر حال ديوح

 ميدوست داشت شتريب ،یالبته چه شستن م؟يشستیم اطيچقدر فرش تو ح ديدم ع ادتهي -
  .ميبخور زيلروش 

  سر تکان داد و گفت:  مژگان

و کبودمون  اهيس يیبا دمپا کردیدنبالمون م شد،یم یآره، عمه که عصبان -
رو دستمون  یديحداقل دم ع ن،يکنیکمک که نم گفتی.حق هم داشت. مکردیم
  . نيفتين

  داد و گفت: یسرش را تکان ديوح

و از دماقمون  ميکردیب و لرز م. تميشدیم ضيهممون مر ديهم دم ع شهيآره. هم -
  . اومدیدر م

  . پوشوندنیو با لحاف م خوابوندنیکنار هم م فيبعدم هممونو به رد -
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  سر فرود آورد و با ته خنده گفت: ديوح

  . ميرو بخور یپر از سبز یبدمزه یاون سوپا کردنیمجبورمون م -

  تر شد و گفت:حرکت دستش آرام مژگان

 بخوره. از ترس دارو یشتريب یدارو شدیمجبور م خورد،یهم سوپ نم یهر ک -

  . ميخوردیسوپ رو تا ته م

. کردیم یما خال یهابشقاب یو بشقابش رو تو خوردیسوپ نم چوقتيه رپاشايام -
گول زدن عمه جلو چشمش  ی. فقط تهشو براديچربیبزرگتر بود و زورش بهمون م

  . خوردیم

  و گفت: ديسابتر تشک را دوباره محکم مژگان

کل فاصله بندازه کل ديو حم ديالهام و آرزو با مج نيب نکهيسر ا شهيبدتر از همه، هم -
 یخواهراش و داداشا نيخودشو ب اومدیم ینبود. ول مونيحال زايچ ني. ما که اکردیم

  بود.  یرتيدخترا بخواب. از اول غ شيبرو پ گفتی. به منم مانداختیشما م

  خندان رو به مژگان گفت: یو با ته چهره سر بلند کرد ديوح

  من. یخودش و داداشا یاالن خودش رو بندازه وسط خواهرا تونهیاگه م -

  نگاه کرد. ديگرد شده به وح یهابا چشم مژگان

و سرش را به چپ و راست تکان داد. به کارش ادامه داد که مژگان  ديآرام خند ديوح
  هم با لبخند مشغول شد. 

  . گذشتیم یعال قدرنيهم مونيکاش کل زندگ یگذشت ولزود  یليخ -

  . شرفتهيپ یجا برا نيکه بهتر سيانگل -

 تيبدون خانواده به درد نخورد. هر چقدر هم که دورت شلوغ باشه در نها یآره، ول -
  .یبيو چقدر غر یرو ندار چکسيه یافتیم نيا اديآخر شب 

  .یداشته باش یشغل خوب یتونیهم م نجايبرگرد خونه، ا یبعد از دکتر -
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 یهادست یرا رو لنگيآب را باز کرد. سر ش ريبلند شد و رفت ش شياز جا ديوح
  مژگان گرفت و گفت:

  .یخوریدست نزن. سرما م گهيدستات رو بشور و د -

  .کنمیکمکت م -

  نداره. دستات رو بشور. یکار خاص -

کردن  یمشغول آبکش ديو وح ستاديرا شست و برخاست و کنار ا شيهادست مژگان
  تشک شد.

  خراب نشه خوبه! -

  مسجده؟  یفردا مجلس ختم تو نمينگران نباش قابل شست و شوه... بب -

  آره.  -

  از پشت ساختمان آمد و صدا زد: یحال بود که مان نيهم در

  مژگان!  -

  بله.  -

  . کنمیکمک م دي... خودم به وحکنهیم هيگر ساينک ايب -

  اومدم. -

  گفت: ديبه وحبعد رو  و

  !نيزحمت افتاد یتو ديببخش -

  به صورت مژگان زد و گفت: یسرش را باال کرد و لبخند ديوح

  .ستين یزحمت چيه -
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مژگان به درون  یرفت. وقت ديبه کنار وح یبا عجله راه افتاد و رفت. مان مژگان
 وهيهم آرام کنار مادرش نشسته است و م اريبس سايکه نک ديساختمان رفت، د

  . خوردیم

  را بغل کرد و گفت: ساينک

   کرد؟یم هيگر -

  نه.  -

  . ديرا نفهم یمژگان سمت در رفت. حرکت مان نگاه

به آشپزخانه رفت  ديبه درون ساختمان برگشتند و وح ديو وح یبعد مان یقهيدق چند
  تا غذا بخورد. 

 یزيبزند و چ یحرف خواستیمژگان نشست. م کيآمد و نزد یهم بعد از کم یمان
  :دي. مژگان از او پرسشدیمانعش م

  ! کنهیم هيگر ساينک یگفتیتو که م -

که  یآهسته در حال یبا صدا یشده باشد، مان ايمح طيجمله شرا نيکه با هم انگار
  گفت: کردیم کيرا به گوش مژگان نزد شيهالب

  . یپسر جوون تنها بمون هيبا  ستي... خوب نیازن مطلقه هيدروغ گفتم! تو  -

  . ختيلحظه کل وجودش به هم ر کيزد. ضربان قلبش اوج گرفت. در  خيمژگان  تن

. ینيو بش ی. بهتره کمتر باهاشون پاشميمرد مجرد دار هي یاهر خونه یاالن تو -
مراقب ارتباطت با  شتريکم ب هي يیبابا یکه خونه یاصالً مجرد هم نه، متأهل. تا وقت

  باش.  هيبق

. کردی. بدنش عرق مديلرزیم شيهاا در بر گرفت. دستتمام وجود مژگان ر خشم
  فشرد.  نهيرا به س سايناخواسته نک
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. ستاديبلند شد و رو به او ا شيامشب از حدش گذشته اَست. از جا یکرد مان حس
  .داز حالت او تعجب کن یباعث شد مان قشيعم یهانفس

  مژگان تعجب کرد.  یکبود شده یچهره دنيآمد و با د رونياز آشپزخانه ب ديوح

  گفت: چته؟  یمان

و  ديپر یفرود آمد. برق از سر مان یمژگان باال رفت و محکم در صورت مان دست
  شد.  رهيبا تعجب به مژگان خ

  . کردندیهمه در سکوت آن دو را نگاه م هيمات شده بود. بق ديوح

  زد: اديفر یبر سر مان ديلرزیکه م يیبا بغض و صدا مژگان

  آقا باال سرم.  یتو بش نجايا اميخودم رو خالص نکردم که ب ادياز شه -

  زد: اديبلند شد و فر شياز جا یمان

  ما باش.  یبه فکر آبرو یستيبه فکر خودت ن -

کوفت و او را به عقب هل داد  یمان نهيس یافتاد. مژگان دستش را رو هيبه گر ساينک
  :ديکش اديو فر

  نه من خواهر تو...  ،یبرادر منلحظه به بعد نه تو  نيگوش کن، از ا -

  . گمیبه خاطر خودت م ،یگیچرا چرت م -

  ها رفت. همه مات و مبهوت بودند. از کنار او گذشت و سمت پله مژگان

  گفت: یو رو به مان ديچرخ مژگان

 اميهم سر قبرت نم یري. بمیکنیدخالت نم ميزندگ یاگر مردم تو یلحظه حت نياز ا -
  تف بندازم بهش.  هي

  خانم داد زد: فرخنده

  مژگان.  ريزبونت رو گاز بگ -
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  همه چرخاند و گفت: نيشد و نگاهش را ب یمژگان جار یهااشک

از  تربهيمن، غر یبرا اسبهيغر هيپسر  نيکه بهتون گفتم ا نيامشب همتون شاهد -
  . اديتر از شهپسر دشمن منه، دشمن نيا ا،يدن نيا یتو یهر مرد

  :جمال معترض گفت آقا

  چه مرگتونه شما دوتا؟  -

  گفت: یاول پا گذاشت. رو به مان یپله یرو مژگان

  . یبه پسرم دست بزن یحق ندار یحت ار،ياسمم رو به زبونت ن یحت گهيد -

  گفت: یخانم خطاب به مان رايها را باال رفت. سمبعد پله و

   ؟یبهش گفت یباز چ -

نفس  ديرا در هم قفل کرد. وح شيهاانداخت و دست نيينشست و سرش را پا یمان
خراب نشود.  یسر مان یتا رو رديخود را بگ یکرد جلو یسع یلي. خديکش یقيعم

  . شدیپسر متنفر م نيبه مژگان چه گفته است. داشت از ا یمان زدیحدس م

کرد. در را به هم کوفت و خود  یرا سر در اتاقش خال تشياتاقش رفت و عصبان به
  تختش انداخت.  یرا رو

  . فرستادیو به بخت بدش لعنت م ستيگریکرده بود و م هيتک واريهم به د مژگان

 نيزمان گذشته نشده بود. اما ا ريگذشته نکرده بود. روحش درگ اديبود  یروز چند
  بار باز هم به گذشته پرت شد.

او  یلبخند زد. دستش را برا اد،يشه دنيآمد و با د رونيکه از دانشگاه ب یروز به
پرپشت و فرش  یاو را دوست داشت. موها ديجد یافهياد و به سمتش رفت. قتکان د

  .ديپرستیم کردیرا که باز م یاقهيبلندتر از قبل شده بودند و  یکم
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 کينزد یاکردند و راه افتادند. بعد هم به کافه یپرسو با هم احوال دنديهم رس به
 یفارش داده بودند که کسرا س شانيهایدنيدانشگاه رفتند و نشستند. تازه نوش

  نشست و گفت: زيو پشت م ديرا پس کش اشیصندل

  سالم. -

  گفت: یبه سخت اديمات شدند. شه ديوح دنياو کردند. با د یدو رو به سو هر

  سالم. -

  گرفت. ديمژگان به لرزش در آمد و قلبش تپش شد یهادست

  دستش  را باال گرفت و گفت: ديوح

  آب پرتقال لطفاً. هي -

رو به او  دي. وحزدیعد رو به مژگان کرد. در نگاه مژگان ترس و وحشت موج مب و
  کرد و لبخند زد.

  آهسته گفت: مژگان

  . دمیم حيبرات توض -

  .ستيالزم ن -

  گفت: اديبعد رو به شه و

  نه؟ اي خورهیتو نم یايمن به درد کثافت کار یبهت گفتم دختر عمو -

  کنم. شياستگارخو خوامیم د،يوح هيچ یکثافت کار -

تو به  یچطور فکر کرد اد؟يمژگان به تو م ی. تو چطور فکر کردیکرد جایتو ب -
  ؟یايما م یخانواده

  مگه من چمه؟ -
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ما زن  یتو خانواده خوره؟یفرهنگ تو به فرهنگ ما م یکجا ست؟يت نبگو چه -
به زن  یسک کنهیزن دست بلند نم یرو یما زن ارزش داره. کس یآزاده. تو خانواده

  .یباش ینطوريا یتونی. تو نمکنهینم نيتوه

  .خوابوننیرو تو گور خودش م ی. هر کیسيمن بنو یگناه پدرم رو به پا یتونینم -

  .یشیم یهمونطور ینخوا ی. بخوایشد تيتو هم با اون فرهنگ ترب یآره. ول -

  ؟یکنیچرا قضاوت م -

خودت هم ارزش قائل  یزن بلکه برا یتو نه تنها برا کنم،یکه قضاوت نم یدونیم -
  .ريناپذ یريروز با اون. تنوع طلب، س هي نيروز با ا هي. یستين

  . شنیازدواج کنن، اصالح م یآدما وقت -

از اول فکر  ديداشته باشه، با یکثافتکاراس؟ هر کس اخالق شگاهيمگه ازدواج آرا -
معجزه بشه و  ستيرار نچاره باشه. قبل از ازدواج درستش کنه. بعد از ازدواج ق

  به فرشته بشن.  ليامثال تو تبد

  من کارامو کنار گذاشتم.  -

 ميکه با هم بود یمشترکمونه؟ مثل همون شب یايمهمون یمنظورت همون کارات تو -
  . یدر ارتباط ايليو مژگان بهت زنگ زد؟ تو که هنوز با خ

  فقط به عنوان دوست واگرنه مژگان تنها عشق منه.  -

  .ديندخ ديوح

با اکراه شروع کرد و  اديشد. شه دنيمشغول نوش ديرا آوردند. وح شانيهاسفارش
به  ديرا تکان دهد. نگران بود که وح شيهادست یحت توانستیمژگان از ترس نم

  ها مواجه شود.العمل تند آنو با عکس ديپدرش بگو

با  د،يايب یگاربه خواست ادياگر شه یپدرش بفهمد، حت نکهياگر بعد از ا ديترسیم
  ها مخالفت کند.ازدواج آن
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  رو به مژگان گفت:  ديرا نوش اشوهيآبم ديوح یوقت

   ؟یخوریچرا نم -

  لرزان گفت: یهابا لب مژگان

  ندارم.  ليم -

بلند شد و به سمت  شيزد و از جا یو بعد پوزخند ستيچند لحظه او را نگر ديوح
  رفت.  شخانيپ

  :رو به جلو خم شد و گفت اديشه

   م؟يکنیو چکار م مييکجا نهياش دنبال ماست ببهمه کنه؟یچکار م نجايا نيا -

  از استرس گفت: یبا حالت مژگان

  نه!  ايبفهمه باهات ارتباط دارم  نهيبهت گفتم دنبال ا -

  اصالً به اون چه؟ پدرته، برادرته، چکارته؟  -

 ارنيسرم ب يیر کنم؟ اگه بالچکا دياگه به بابام بگه با ؟یرو به خودش نگفت نايچرا ا -
  ؟یچ

  . تيخواستگار اميم کنمیم ینترس. خانوادم رو راض گنینم یزيچ -

  هستن.  یخانوادت ناراض ینگفته بود -

  .رنيگیخورده سخت م هي ،یشغل ندار گنيبا تو مخالف باشن، م نکهينه ا -

  رو قبول نکنه. نايمن هم ا یممکنه بابا -

  گفت: اديو رو به شهبرگشت  زيبه کنار م ديوح

از  نيهم ی. برایهست یچطور آدم دونستمیمن اصالً به تو اعتماد نداشتم. چون م -
. ميخانوادم دور نگهت داشتم. درسته خودم خواهر ندارم اما سه تا دختر تو خونه دار

و به عنوان  یخواستگار یاومدیاگر همون روز اول م ی. حتیستيتو قابل اعتماد ن
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با  دي. تو باخورهیجوره به ما نم چيه گفتمیم کردن،یسؤال مدوست تو ازم 
. اونم مثل تو بزرگ گهيبهت م شهي. همون که مادرت همیدخترعموت ازدواج کن

 یعني. خورهیشده. خدا به اون شکل در و تخته رو جور کرده. مژگان به دردت نم
  . کنهیم ريگلوت گ یتو ه،يبرات لقمه بزرگ

  گفت: مژگانبعد رو به  و

  .ميپاشو بر -

  بلند شد و گفت: شياز جا مژگان

  خداحافظ. -

مژگان باز  یدر جلو را برا ديراه افتاد و از کافه خارج شد. وح ديهم دنبال وح بعد
  را دور زد و پشت فرمان نشست. نيکرد و خودش ماش

را روشن کرد و آن را به  نيماش ديهم کنارش نشست و در را بست. وح مژگان
  .گفتینم یزيساکت بود و چ ريآورد. در طول مسحرکت در 

  و رو به او کرد و گفت: اورديطاقت ن مژگان

  ؟یچرا ساکت -

  گفت: رلبيز ديوح

  بگم؟ یچ -

  آره؟ ؟یحالمچتو گرفتم؟ االن خوش یديد یبگ یخواینم -

  زد: اديرو به مژگان فر ديوح

  خوشحاله؟ آره؟ یآدما هيمن شب افهيق -

بود. پس ساکت شد.  دهيند یعصب نينچنيشد. تا به حال او را ا رهيخ ديبه وح مژگان
  نشناخته بود. در خود مچاله شد. نطوريبکشد. او را ا اديفر ديبود وح دهيتا به حال ند
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دست راستش  یکه با دست چپ فرمان را گرفته بود، انگشت اشاره یدر حال ديوح
  :گفتیو م دادیاو تکان م یرا در هوا برا

همونجا تو کافه از  دياز تو بود با ريغ یاحد و واحد مژگان، اگر کس یبه خدا -
. کردمیخورد م ديهم با تي. فک اون دوست پسر عوضکردمیم زونشيموهاش آو

  .یاخانواده کهيچون دختر کوچ ،يیکوتاه اومدم چون تو

  گر گفت:التماس مژگان

  به بابام نگو. -

  با همان حال جواب داد: ديوح

چرا راه  یديترسیتو که از بابات م ؟یکه بذارم خودت رو بدبخت کن ؟ینگم که چ -
  دنبال اون حرومزاده؟ یافتاد

  گفت: رلبيبا حالت مات ز مژگان

  !ديوح -

  بعد بلندتر گفت: و

  حالم.خوش ادينداشته باش. من با شه یمن کار یو خوشبخت یتو به بدبخت -

به پشت  نيماش کيا خوردن ترمز کرد و ب ابانيحرف وسط خ نيا دنيبا شن ديوح
 یکوتاه غيج نيماش ديزمان با تکان خوردن شدتازه به خود آمد. مژگان هم نشيماش
  .ديکش

بود و  یعصبان ديوح یشد. راننده از ترمز ناگهان ادهيکمربند را باز کرد و پ ديوح
  زد: اديو فر ديکوب نشياو را گرفت و کمرش را به ماش یقهي دي. وحکردیم یفحاش

من شکسته، پس دهنتو ببند تا برات نبستمش و  رينشده. گلگ شيکه طور نتيماش -
  گورت رو گم کن.
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 یرا رو شيشد و پا نشيبعد او را به کنار هل داد. دوباره برگشت و سوار ماش و
  بود. یو حرص یعصب ريپدال گاز فشرد. تمام طول مس

  .دنديگل از راه رسو ناز نيو نازن رپاشايهمان موقع ام دند،يبه منزل رس یوقت

  شدند و به هم سالم کردند. ادهيپ

  :ديپرس رپاشايام

  د؟يوح یتصادف کرد ده؟يچرا رنگت پر ؟یمژگان خوب -

  را قفل کرد و گفت: نيدر ماش ديوح

  از پشت زد.  یکيآره،  -

   ن؟يخودتون خوب -

  تو.  دييآره، بفرما -

  ن رفتند.را در قفل در انداخت و همه به درون ساختما ديبعد کل و

را  شيها. دستديايمژگان انداخت و باعث شد او به خود ب یپاها یخود را رو ساينک
  .ديانداخت و او را به آغوش کش سايبغل نک ريز

در آن  ديوح ديدیم کرد،یفکر م شتريزد. هر چه ب هيتک سايرا به سر نک اشچانه
  .رديرا بگ اديارتباطش با شه یکرده بود جلو یسع اريروزها بس

دوستش را خوب شناخته بود و مژگان در آن روزها چشم و عقلش کور شده  ديوح
  .ديفهمیرا نم ديوح یهابود و اصالً حرف

خود را به آب و آتش زده بود تا چشم مژگان را باز کند، اما مژگان تالش او را  او
  گذاشته بود. یبه حساب فضول

و شناخته  دهيکرده بود و او را د یزندگ اديتر شده بود و خودش با شهکه بزرگ حاال
اما او به خاطر تفکر غلطش  خواستیو صالحش را م ريخ ديکه وح ديفهمیبود، م
  زد. یبزرگ یضربه ديبه وح
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 یچطور شد که با به وجود آمدن آن دشمن یرفت، ول ديبعد از آن وح ديشيخود اند با
 آوردینم شيبه رو یزي. چرا اصالً چکردیباز هم داشت به او و فرزندش محبت م

کند با هم راحت برخورد کنند و مژگان آن روزها را فراموش  یداشت کار یو سع
  کند.

 کردیم یباز هم سع یريهمه دلگ نيبا ا ديسؤال بود که چطور وح یمژگان جا یبرا
  ارتباطش با مژگان خوب باشد.

  نه؟ اي بخشدینه؟ بعدها م اياست  دهيبه مژگان نگفته بود که او را بخش یحت او

به  ديها باشد. از آن روز وحکند که جبران گذشته یکار ديگفته بود شا ديوح به
و  زدیبه صورت او لبخند م یگاه دي. از آن روز بود که وحکردینگاه م شيهاچشم

خوش  یو آن روزها شانيداشت مژگان کودک یخاطرات گذشته، سع فيامشب با تعر
  . اورديب اديرا به 

  آن جمالت. دنيرفت. ناراحت بود از شن یمان یرفهاسمت ح ذهنش

. شمردیاو را کوچک م نکهياز ا د،يدیم نطورياو را ا یمان نکهيبود از ا نيغمگ
چون فقط  شدینم کينزد یبه مرد ديحاال با نکهيگرفته بود. از ا طيشرا نيدلش از ا

چون برادرش  که تا به امروز کردیصحبت م يیبا مردها ديزن مطلقه بود. نبا کي
  مطلقه بودنش. ليبودند فقط به دل

 فينرم و لط یموها یشدند. دستش را رو ريسراز شيهاو اشک ديلرز اشچانه
  . به گذشته پرت شد.ديکش ساينک

  از اقوام رفته بودند. یکي ادتيع یبرا شانيشب پدر و مادرها همان

  .ديوزیم یديبود و از سر شب باد شد زييپا

  منزل دوستش رفته بود و مژگان در خانه تنها بود.  هم به یشب مان آن

  . کردینگاه م الينشسته بود و داشت سر ونيزيتلو یجلو مژگان
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زد. مژگان از  یحال بود که برق قطع شد و پشت بندش رعد و برق بلند نيهم در
شد و به  ريها سرازو از پله ديدو روني. از آپارتمان بديکش غيو از ترسش ج ديجا پر

. الهام و کردیدر را باز نم یاش رفت. شروع کرد به در زدن. کسعمه یخانه درِ 
  اند. رفته رونيکه ب ديهمجواب نداد. ف چکسيآرزو را صدا زد. ه

 شيعمو یدر خانه یرفت و جلو نييها پادوباره از پله یرعد و برق بعد یصدا با
  را صدا کرد.  شيو در زد و پسرعموها ستاديا

  . نياخونه ،ديمج د،يحم -

را نگاه کرد. جرات نداشت  کيتار یافتاد و راه پله هيجواب نداد به گر یکس یوقت
  به خانه برگردد. 

  .  ديدیشخص مقابلش را نم یکي. در تارديباز شد و از جا پر در

  لرزان گفت: یصدا با

   ؟يیتو ديمج -

  . دميوح -

  :ديلحظه ساکت شد، دوباره پرس چند

  ن؟ هست ديو وح ديمج -

  مگه؟ یو هستم. خنگ دميمن وح -

  سرش را تکان داد و گفت: مژگان

  بود.  ديمنظورم حم -

  فوتبال.  یرفتن سالن برا ستن،ين -

  . ديرا د ديوح یآن چهره جانیبعد فندک زد و در نور ب و

  در را رها کرد و گفت: ديوح
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  تو.  ايب -

  محو شد.  یکيبعد به درون رفت و فندک را خاموش کرد و در تار و

 ديوح شيداد پ حيبه خانه برگردد، پس ترج ديترسیبه دور خود کرد. م ینگاه مژگان
  بماند. 

 یکيرساند و در تار یدرون ساختمان رفت و در را باز گذاشت. خود را به مبل به
  . ديرا ند چکسيچشم چرخاند. ه

  صدا زد: آهسته

  ! ديوح يیکجا -

کم چشم مژگان دوباره فندک خاموش شد و کم .ديروشن شد و او را مقابل خود د فندک
  عادت کرد.  یکيبه تار

  . ديرا شن شيو مژگان صدا ديکش یقينفس عم ديدو ساکت بودند. وح هر

  آهسته گفت:  مژگان

  بودم.  اديبه خانوادم نگو که با شه -

  تو حاشا کن.  گمیحاشا بلنده. من م واريد -

  باهاش ازدواج کنم. ممکنه نذاره  ی! اگه به بابام بگديوح -

  باهاش ازدواج کنه.  یداره بخوا یبهتر، مگه اون چ -

  . ميسازیرو م یکم با هم زندگکم ینداره، ول یچيه -

 یباهاش زندگ یخوایاونوقت م فهمهیرو نم یزندگ یاالنشم معن نياون هم -
   ؟یبساز

  ؟یفهمیرو م نيمن عاشق اونم. ا -

  کست. سکوت خانه را ش ديوح اديفر یصدا
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  .یعاشق اون یگیمن م یکه تو رو یتو غلط کرد -

  بلند شد و گفت: شياز جا مژگان

داره  یاصالً به تو چه ربط ؟یکنیمن دخالت م یکه تو زندگ یخودت غلط کرد -
نه؟ عاشقشم، دوستش  اي ادهينه؟ شه ايمن دوست پسر دارم  گردم؟یم یکه من با هر ک

وسط نه خودت رو بد بکن نه فضول.  نيکنم و تو ا یفقط با اون زندگ خوامیدارم. م
  عاشق دوستت شدم و...  ادي! زورت مهيچ

از او حرف در دهانش  یمحکم یليشد که با س کيبه او نزد یک ديوح دينفهم مژگان
  خفه شد. 

 ،یعاشق اونم. مگه تو عقل ندار یگیو م یساديمن وا یخجالت بکش که تو رو -
دهن  ینجوريکجا رفته ا اتيتو ح خوره؟یه درد تو نماون ب گمیکه م یشعور ندار

به  يیايحی. قراره بتيشخصیذره غرور داشته باش ب هيعاشقشم.  یگيم یکنیباز م
  رو داشته باشه، نه واسه اون. ششکار رو بکن که ارز نيا یواسه پسر یخرج بد

 یليز آن ستر ادردناک شيبرا ديبا جمالتش او را خورد کرده بود. جمالت وح ديوح
  بود که از او خورده بود. 

را منتقل کرده  یاديبه قلبش درد ز دياز زبان وح ايحیو ب تيشخصیدو کلمه ب دنيشن
غرور داشته باشد، حالش را بد کرده بود.  یاز او خواسته بود کم ديوح نکهيبود. ا

 ارزشیداشت در صورت او ب ديحس کرد. انگار وح ارزشیخود را کوچک و ب
  .کردیاش م. بغض داشت خفهاشترا دوست د یچون فقط پسر کوفتیش را مبودن

  ادامه داد: ديوح

  .شدمیاز داشتنت خجالت زده م یاگه خواهرم بود -

  لرزان گفت: یزد و با صدا ديوح ینهيرا در س شيهادست مژگان

حرف از  ديرو دوست داشته باشم؟ نبا یکس ديدخترم نبا هيچرا؟ چون فقط من  -
  کنم و حرف نزنم؟  ميراز دلم رو قا ديت داشتنش بزنم؟ چون دخترم بادوس
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  گفت:  انيرا در سر و صورت او فرود آورد و گر شيهایليها و سمشت مژگان

  . ايحیب یبه من بگ یتو حق ندار -

  را چنگ زد و محکم تکانش داد و گفت: شياو را کنار زد و بازوها یهادست ديوح

  .گهيبسه مژگان، بس کن د -

  خورد.  نيکرد و زم ريبود گ نيزم یبالش که رو کيمژگان به  یپا که

که  یبلند در حال یو با صدا انيبلند کند که مژگان گر نيخم شد او را از زم ديوح
  داد زد: زدیرا چنگ م ديسر و صورت وح هاوانهيچون د

  . یازت متنفرم آشغال عوض -

  شد.  يیروشنازمان وصل شد و خانه غرق در  نيبرق هم که

  چه خبره؟ نجايا -

خورد. راست  کهي نيالهام، آرزو و نازن رپاشا،يام دنيسرش را چرخاند و با د ديوح
  ها با اضطراب گفت:شد و رو به آن

  خورد. نيکرد زم ري. پاش گیچيه -

 ديشد یهاهيها و گرآن یهادر موردش بکنند. نگاه یهمه فکر بد ديترسیم ديوح
  . گفتیم یگريد زيدو چ مژگان و حالت آن

  حال خود را نباخت و رو به مژگان گفت: نيا با

  ترس داره. یکيسرت اومده نه تار يینشده. نه بال یزيحاال که چ -

  . زديتا برخ ديبعد خم شد و دست مژگان را گرفت و او را کش و

  زد: اديصورتش نشست و فر یمحکم مژگان رو یليناگاه س به

  ؟یبه من تجاوز کن یخوایترس بهت پناه آوردم تو ممن از  ،یآشغال یليخ -

  گرد شده گفت: یهاشوک وارد شد و با چشم ديوح به
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  ؟یکنیم یچه غلط -

  ! یچکار کن یخواستیم گمی. مگمی. من به همه میکردیم یغلط رو تو داشت -

  ناباور سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  . یگیرا چرت و پرت مچکار کنم؟ چ خواستمیمژگان؟ م یگیم یچ -

  . نميگمشو کنار بب -

  بود انداخت.  ستادهيا رانيو خود را در آغوش الهام که ح ديبعد او را هل داد و دو و

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: آرزو

   ؟یکشی. تو خجالت نمميچشممون روشن. اصالً ازت انتظار نداشت -

  ر را به هم کوفت. هل داد و د رونيدخترها را ب رپاشايام

  :گفتیو م ديکشیم اديفر ديکه بر سر وح ديشنیرا م رپاشايام یصدا مژگان

  خواهرته... ني. مژگان عديوح کشمتیبه قرآن خودم م ؟یکردیم یچه غلط یداشت -

  :ديکش اديفر ديوح

دعوا  گهيسر موضوع د مي. ما داشتستين نيپاشا، مسئله ا گهیبه قرآن دروغ م -
  . برهیمن رو م یداره آبرو دهي. اون ترسميکردیم

  خفه شو... -

و پاشا را صدا  زدیاز آن احوال در م شانيپر نيشدند. نازن ريبعد با هم درگ و
  . کردیم

  . ديترسی. حاال خود مژگان هم مستيگریبود و م دهيترس نازگل

  بلند شد و گفت: ديوح اديآمد و فر یزيشکستن چ یصدا

فکر کن موضوع  نيروت دست بلند کنم. به ا خوامینم یبزرگتربسه پاشا، ازم  -
  . یدياز اون باشه که د ريغ ديشا
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  خفه شو.  -

خود  تيجمع نيزد و از ب رونياز خانه ب ديوح شانيبا ورود هراسان پدر و مادرها و
  رساند و از منزل فرار کرد.  اطيرا به ح

که چه بود گفت. از انتقامش  کردیبود و در دل خود را لعنت م دهيترس اريبس مژگان
که چه شده، مژگان مجبور شد  دنديبزرگترها پرس یوقت ی. ولشدیداشت خون به پا م

  کند. فيرا تعر نشيتا داستان دروغ

  . دنديمژگان را شن یهادر منزل آقا جالل جمع شده بودند و حرف همه

بودند  دهيباشگاه رس از ديکه تازه با حم ديگرفته بود و مج نييسرش را پا رپاشايام
  گفت: رپاشايخطاب به ام

   ش؟يخونش حالل بود، چرا نکشت -

  سر بلند کرد و گفت: رپاشايام

  .کشتمشیاز دستم در رفت واگرنه م -

  گفت: تيخانم با عصبان نيمه

  ...کنهی. مژگان داره اشتباه مکنهینم یکار نيهمچ دي. وحنيکرد جایهمتون ب -

  گفت: رپاشايام

  .ميديمادر! ما با چشم خودمون د یگیم یچ -

  گفت: انيخانم گر رايسم

  .ستيکارا ن نيمن اهل ا ديوح ن؟يديد یچ -

  جمال سرش را تکان داد و گفت: آقا

. من به اندازه دونستی. اون دختر من رو مثل خواهرش مکنمیتعجب م دياز وح -
  چشمام به پسراتون اعتماد داشتم.
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  گفت: کردیم یرخانم که به شدت خودخو فرخنده

ها مبادا پسراتون به بچه ميبچسب ديبا گهيد م؟يهاتون بترساز بچه ديبه بعد با نياز ا -
  .ارنيسرشون ب يیبال

  جالل رو به فرخنده خانم گفت: آقا

بره.  فرستمشی. میکنیم یکرده. چرا همه رو با هم قاط یبچگ ديش! وحدادازن -
  .رهيم نجاياز ا ديوح

  مد و گفت:به حرف آ ديحم

  .نيريمژگان رو براش بگ -

  گفت: تيخانم با عصبان فرخنده

  .ندازميجنازه دخترمم رو دوش شماها نم گهيدهنت رو ببند. من د -

  گفت: تيخانم با عصبان نيمه

 دينشده. با یزيبکنه و خدا رو شکر چ یممکنه اشتباه یبس کن فرخنده. هر کس -
  .ميبشنو دياز وح ديهم باشه که با گهيد یزايچ دي. شاميهم بشنو ديوح یحرفا

  نا؟يپسر ا یپا ريدختر من نشسته ز نکهيمثالً؟ ا یچ -

  فرخنده. تمومش کن. گميبهت م یزيچ هياستغفرهللا... االن  -

  بلند شد و گفت: شياز جا یمان

  .کشمشیخودم م -

  جمال گفت: آقا

  بتمرگ تو حرف نزن. -

نداشت.  یکار هيخانم جز گر رايمدت سم نيو در ا امديرفت و دو شب به منزل ن ديوح
  ها قطع شد و ارتباطشان با هم سرد شد.از همان زمان رفت و آمد خانواده
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 یکرد و با پدر مژگان برا یاش را راضخانواده ادياتفاق، شه نيبعد از ا روز
  قرار گذاشتند.  یخواستگار

ها اجازه بدهد تا به آخر هفته به آن یآمده، باعث شد تا پدر مژگان برا شيپ موضوع
  . نديايمنزلشان ب

از خانه گذرانده بود  رونيداشت. آن مدت را ب یابرگشت تن و جان خسته ديوح یوقت
  نرفته بود.  چکسيو منزل ه

 یزيخونر اشینيخورد. ب یکتک مفصلّ  ديو حم ديبرگشت همان ابتدا از مج یوقت
  قطع شد. یزيت خونرسر او گذاش یخانم رو رايکه سم یخي یسهيگرفت و با ک

را از خودش بپرسند. مژگان  ديکار وح ليشب بزرگترها دوباره جمع شدند تا دل آن
 اشینيب یزيآب گرفته بود تا خونر ريش ريآنقدر سرش را ز ديرا هم آورده بودند. وح

نخورده بود  یزيکه چ یسرش و دو روز یرو خي یسهيو به خاطر ک ديايبند ب
  . ديلرزیدت ماحساس ضعف داشت و به ش

  او بودند.  یهاحرف دنيدر سکوت منتظر شن همه

  که در خود جمع شده بود.  ستيو مژگان را نگر ديکش نييسرش پا یرا از رو خي

  گفت: خوردیکه از شدت لرزش به هم م یفک با

  تا حاال من چپ نگات کردم؟  -

  جواب نداد.  مژگان

به تو  ديمژگان، من چرا با یمن یموتو دختر ع د؟يکنم که نبا یتا حاال شده کار -
  بهت...  خواستمیمن م یگیم نايچرا به ا ميکنم؟ من و تو با هم بزرگ شد یحرمتیب

  از آوردن اسمش شرم داشت. یحت ديوح

  تا لرزش بدنش را کنترل کند. ديرا به آغوش کش شيزانوها
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. اون شناسمیدختر دست نزدم. فقط گفتم من دوستم رو بهتر از تو م نيمن به ا -
. اون کنهیکنه، تو باهاش ازدواج نکن. اون بدبختت م یازت خواستگار خوادیم

  نداشته و... یخوب ینداره و زندگ یخانواده خوب

  و گفت: ديحرف او پر انيبه م مژگان

دخترعموت. راستش  یخواستگار اميب خوامیدوستش بهش گفته م گهیدروغ م -
قول  یاش بهم گفت. ولف زد و در مورد خانوادهدوبار اومد اول با خودم حر یکي

 شهيخبر داشت. حاال از اون موقع هم یآقا از همه چ نيبسازه. ا یخوب طيداد برام شرا
  و فالن... نيشما دو تا دوست گمیهمه م به ینکن خوامیکه من م یاگر کار گفتیبهم م

  زد و گفت: یپوزخند ديوح

  همه پستم. نيمن ا یدونستین. تو که مم شيپ یبرق رفت اومد یپس چرا وقت -

  هستن... ديو حم ديمن فکر کردم مج -

  خونه... یتو یچرا اومد ستنيمن که به تو گفتم ن -

  تو... یبرد یديتو دست من رو کش -

  بعد گفت: یماند. کم رهيبه مژگان خ ديوح

 یچباشه، هر  گمیمن م یدروغه، ول یگیم یدار یما شاهده که هر چ نيب یخدا -
 اديشه گمیبزرگترها م یجلو رو ی. ولديبکنم که نبا ی. من خواستم غلطیتو بگ

بگن من  یهر چ هيهمه کار رو نداره... حاالم بق ني. اون ارزش اکنهیبدبختت م
  .دمیکه نکردم رو م یتاوان کار

  جونم! ینداره. حت یارزش چيبرام ه یچيه گهيد

  گفت: صاليجالل با است آقا

  .شهيهم یرو... براب فرستمتیم -

  بود، زودتر. یهر جهنم -
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به اتاقش رفت و در  یبلند شد و به سخت شيرا کنار انداخت و از جا خي سهيک ديوح
  را بست.

رفت. تا آن شب که با  ديوح شانياش با ازدواجش و نامزداز موافقت خانواده بعد
 یليست. اما خبرد با او بوده اَ  کردیصحبت کرد، فکر م ديبرگشت و با وح اديشه

را برد تا خودش را بدبخت  ديوح یباخت صد در صد با خودش بود. آبرو ديزود فهم
  کند.

کند و او ساکت  آبرویاش را بتر از آن بود که مژگان بخواهد بندهبزرگ ديوح یخدا
  .نديبنش

از  ديخورد. وح اديبه خاطر او خورد بدترش را بارها از شه ديکه وح يیهاکتک
تهمت زد  دي. به وحختياز خانه گر اديرار کرد او ده بار از دست شهترس جانش ف

  کرد. ليفام یمحل و پسرها یاو را بارها متهم به رابطه با تمام مردها اديو شه

  .ديکشیهم داشت رنج م هنوز

 کردینم یکه سع ی. تنها کسشدیبزرگش م یهاداشت مرهم زخم ديهمان وح حاال
  بود. ديد همان وحبزند و آزارش ده شيبه او ن

و  هيزنگ زد. با گر رپاشايبه ام خت،يگر اديبار از منزل شه نيآخر یکه برا یروز
بود و رازش  گناهیب ديگفت و خواست او بداند که وح رپاشايدرد موضوع را به ام

  از آن باخبر نشود. یخود نگه دارد و کس شيرا پ

مژگان دروغ  کردیحس م به پدر و مادرش گفت و پدرش گفته بود همان شب بعدها
  نشود با ازدواجش موافقت کرده است. یزياز آن آبرور شتريب نکهيا یو برا ديگویم

مژگان هم دخالت  یو در زندگ آمدیخوشش نم اديجمال از همان اول از شه آقا
برادرش درست  یاش را بعد از چند سال با خانوادهکرد رابطه ی. فقط سعکردینم

  کند.

ً يبود و تقر گناهیآن شب ب ديخبر داشتند که وح چند نفر حاال مژگان را مستوجب  با
  .دانستندیعذاب م نيا
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  ششم. فصل

رفتن به مسجد بودند. مژگان با صورت  یروز عصر همه در حال حاضر شدن برا آن
 ی. در دل آرزو کرد که کاش او به جاستاديا نهيآ یمغموم جلو یاندوهناک و قلب

  .شدندیو نازگل سرگردان نم رپاشايهم ام شدیم خودش راحت م. تا همردیم نينازن

گذشته را نداشت. نگاهش  يیبايآن ز گرياش نگاه کرد دگود افتاده یهاچشم به
  .زدیشده بود. صورتش الغر شده بود. غم در نگاهش موج م فروغیب

بزرگش  یمشک یرا جمع کرد و با کش بست. روسر شيخود نگاه گرفت و موها از
زنان ماتم  هيصورتش او را شب ینامرتب و موها یسرش انداخت. ابروها یرو را

  زده کرده بود.

  .ديمال شيهامرطوب کننده به دست ینداد و کم یتياهم

و  ديرا به آغوش کش سايحاضر کرد و به او پوشاند. نک ساينک یدست لباس برا کي
  انداخت و راه افتاد. فشيک یدستش را در حلقه

  رفت و گفت: نيياپ یطبقه به

  من حاضرم. -

  .اديو ب رهيبابات وضو بگ نيبش -

  باشه. -

  نشاند. شيپاها یرا رو سايمبل نشست و نک یرو مژگان

  آمد و گفت: رونياز ب ديوح

  .نيتو ماش دميچ نيکه گفته بود يیزايحاضره. چ یهمه چ -

  خانم گفت: رايسم

  .مييايدستت درد نکنه مادر ما هم االن م -
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سرد  ی. از چهرهديايب رونيبود آن روز از اتاقش ب دهيمژگان نگاه کرد. ندبه  ديوح
  .کردیرا درک م اشیو منجمد او ناراحت

  .کردی. مژگان نگاهش نمستاديرفت و مقابل او ا جلو

و  آوردیدر م يیزده از خود صداهاذوق سايو نک زدیبشکن م ساينک یبرا ديوح
  .کردیاو بلند م یرا برا شيهادست

  اما به صورت مژگان بود. ديوح نگاه

  بغلش کن. کنه،یمادر بچه االن پرواز م ديوح -

  مگه پرواز بده؟ -

  سرش برد و گفت: یانداخت و او را باال سايبغل نک ريرا ز شيهابعد دست و

  پرواز، پرواز. -

  .ديبا ذوق خند سايآهسته تکانش داد و نک و

  جورابش شد. دنيمبل نشست و مشغول پوش یحال بود که آقا جمال آمد و رو نيدر ا 

  وارد ساختمان شد و گفت: یمان

  .ميبر نييايب گهيزن عمو، عمو م -

  اومدم. -

  به داخل آمد و گفت: یمان

  .کننیدارن حرکت م نايعمه ا -

  برد و گفت: سايرفت و دستش را به سمت نک ديکنار وح به

  جون. يیدا یچطور -

  بلند گفت: یمژگان با صدا 

  من دست نزن. یه بچهب -
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  بلند شد و خطاب به او گفت: شيرو به مژگان کرد. مژگان از جا یمان

  .یام دست بزنبه بچه یحت یو حق ندار یبا ما ندار ینسبت چيگفته بودم تو ه -

 یکرد. مان یقراریب ديوح یبرا ساي. نکديکش رونيب ديرا از آغوش وح سايبعد نک و
  .ديد یرا جدمژگان  یريمات شده بود و دلگ

  و گفت: ستاديجمال سرپا ا آقا

  شدن که شاخ و دم نداره.چ وونهيد -

  جواب داد: مژگان

  .کنمیم رونيب ميرو از زندگ اينشدم، فقط بعض وونهيد -

  برادرت رو؟ -

  وقت نداشتم. چيبرادر ندارم، ه -

  خانم معترض گفت: فرخنده

  . یاريشورش رو در م یدار گهيد -

  . ستيبه شما مربوط ن -

  اِ وا!  -

  گفت: ديوح

  شد. ريد نيفتيراه ب -

  جمال گفت: آقا

 شيها پسال ديرو که با یکار کنم،یخودم ادبت م یرفتار کن ینجوريا یبخوا -
  و نکردم. کردمیم

  هم فشرد و گفت: یرا رو شيهادندان مژگان

  !نيا شهيم تتونيترب تينها ن؟يمثالً چکار کن -
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  ده خانم گفت:اشاره کرد. فرخن یبه مان و

  بس کن مژگان، خجالت بکش. -

  که بذارمتون و برم. یروز کهي. نزدکشمیآره از داشتن شماها خجالت م -

  بلند گفت: یجمال با صدا آقا

  کدوم گورستون؟ -

تون شما و زورگفتنتون، زخم زبون  داديهمون گورستون که شماها و داد و ب -
  جاتون نباشه. یزدنتون، ترحم ب

  وضعته. نيکه االن ا یقدر خودسر بود نيماز اول ه -

که بذارم  نياز نفرت پرم کن نيتونیاما م ن،يخوردم کن نيتونینم نياز ا شتريب گهيد -
  دستتون بهم نرسه. چوقتيه گهيبرم و د

  مژگان انداخت و گفت: یبازو ريخانم دستش را ز رايسم

  .نميبب فتيراه ب -

شدند و به  شانيهانيور کردند و سوار ماشبعد از منزل خارج شدند و باغ را عب و
  مسجد رفتند.

. مژگان کردندیم يیرايپذ آمدندیکه به مجلس ختم م یساعت آنجا بودند و از کسان دو
  گوشه نشسته بود و پسرش را در آغوش داشت. کي یابهيچون غر

م آرا شيپاها یرو سايو خود را با تکان دادن نک کردیم هيخوان گرروضه یصدا با
  .کردیم

  حال بود که الهام آمد و کنارش نشست و گفت: نيا در

  .ايتو هم ب ینازگل. اگه دوست دار شيپ ميریما بعد از مسجد م -

  .اميباشه حتماً م -
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  کنه؟ینم تتياذ ساينک -

  نه، آرومه. -

  دعوات شده. یمامان گفت با مان -

  .گهيخسته شدم د -

  بچه اَست. ینگاه نکن، مان کلشيبه ه -

  .اديشه نيع شهيم یکي گهيو دو روز د خوادیبچه زن م نيا -

  . نگران نباش.رهيگیم ادي شه،یبزرگ م -

  . شهيام که زنش م ینگران اون دختر ستم،ينگران اون ن -

  نشه!  یکه هست عاشق مان یبه تو چه؟ هر ک -

  داد و گفت: یسرش را تکان مژگان

  . ستيعاشق شدن دست آدم ن -

  آدمه؟  یپا -

  نه،  -

  که اصالً ارزش نداره. یاونم به کس ،یدلت رو باخت ینيبیم هوي

  آمدند و الهام گفت: رونيمراسم ختم در مسجد تمام شد، همه از آنجا ب یوقت

  نازگل. شيپ ميریمامان، ما م -

  گفتن. تيتسل یبرا انيمردم م نيدونیخونه، چون م نييايب هيبره و بق تونيکي -

  .ميریو مژگان م ديبله، من و مج -

  به سالمت. نيبر -
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 نيکه خبر مرگ نازن یاآمد. از لحظه رونيخسته و شکسته از درون مسجد ب رپاشايام
شده  ديکامالً سف اشقهيشق یهمان چند روز کوتاه موها یبود تا آن لحظه، ط دهيرا شن

انجام و توان  زدیحرف نم گريد یشدن او در چند روز بودند. حت ريبود. همه شاهد پ
کرد و در را بست. خودش هم رفت  نشيسوار ماش رااو  ديرا نداشت. وح یکار چيه

  اش برساند. و پشت فرمان نشست تا او را به منزل عمه

  حرکت کردند. مارستانيو الهام و مژگان هم سوار شدند و به سمت ب ديمج

  :ديپرس کردیم ميرا تنظ نهيکه آ یدر حال ديوح

  عمه. یخونه ايخونه  ش؟يببر یخوایکجا م شه،یمرخص م امروز فرداست نازگل -

  گفت: یبود به آرام رونيکه نگاهش از پنجره به ب رپاشايام

  مراقبشن. انيازش مراقبت کنم. اونجا الهام و آرزو م تونمیمادرم، من نم یخونه -

  .دميرو انجام م صشيترخ یکارا رميخودم م -

  !ديوح -

  جانم. -

 نيبا ا ی. ولرهيذوق داشت که دخترش دانشگاه م نينازن ه؟شيم یدانشگاهش چ -
  ...طيشرا

  رم؟يبگ یبرم ترم اول رو براش مرخص یخوایم -

  .ترسمیدور م یبه سفرا یاز فرستادن کس گهيهمه راه؟ د نيا -

  .اميو م رميم ماينگران نباش، رفت و برگشت با هواپ -

  که براش گرفتن کجاست؟ یاخونه دونمینم یحت -

  و پلک بست. ديکش اشیشانيپ یدستش را رو رپاشايام

 قهيچند دق ونيو ش هيگر یبدون سر و صدا خوامیدار مجا نگه هي د،ينرو خونه وح -
  فکر کنم.
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  باشه. -

و  ديکش نييرا پا شهيش رپاشايرفت و توقف کرد. ام یدر همان حوال یبه پارک ديوح
  شد. رهينقطه خ کيبه 

  کرد. هيتک نيماش یجلوشد و به  ادهيهم پ ديوح

. به دانشگاهش، به طشيو شرا ديشيهم غرق در افکارش شد. به نازگل اند رپاشايام
  .نيبه نازن ش،ييکه خورده است. به خودش، تنها یانبود مادرش و ضربه

عروسک  کياو  یکردند و مژگان برا هيدسته گل ته کينازگل  یو الهام برا ديمج
  .ديت خربسته شکال کيکرم رنگ و  یخرس

شده اَست.  رهيگوشه خ کيبه  يیکه نازگل در تنها دنديوارد اتاق او شدند، د یوقت
  ها لبخند زد و گفت:آن دنينازگل با د

  .کردمیدق م يیداشتم تنها ن؟ياومد -

  خدا نکنه عمه جون. -

  هم سالم کردند. الهام دسته گل را درون گلدان کنار تخت گذاشت. به

  .یديعمه زحمت کش یمرس -

  نکردم. یکار کنمیخواهش م -

  از مژگان لبخند زد و گفت: یبا گرفتن عروسک خرس نازگل

  قشنگه و دوستش دارم.  یليخ یمرس -

  . زميقابل نداره عز -

  گفت: سايزد. نازگل خطاب به نک هيبعد صورتش را به آن تک و

  من مامان. ی. تو بابا ندارکنمیمرد بزرگ. االن درکت م یتو چطور - 

  .ديچک نييچشمش پا یاشک از گوشه عيسر یليخ و
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  و گفت: دينازگل کش یموها یدستش را رو ديمج

  .یحرفا بزن نياز ا نمينب گهيد -

  گفت: مژگان

 یلينه به خاطر خودت، اول از همه به خاطر بابات. اون االن خ ،یباش یقو ديتو با -
  .یرو پر کن شييتنها ديو تو با کنهیم يیاحساس تنها

  . رمياز بابام دلگ خاله -

  چرا؟ -

  بهم سر بزنه. ومدهيو ن مارستانياز فرودگاه من رو فرستاد ب -

ختم مامانه. بنده خدا وقت سر خاروندن نداره.  یقربون دلت برم. اون گرفتار کارا -
بره مسجد، بعد بره سر خاک مادرت. از  ديبعد با ت،يتسل یبرا انيخونه مردم م یتو

  خورده درکش کن. هي. ستياعد نهم حالش مس یلحاظ روح

  گفت: ديسکوت کرد. مج نازگل

  ؟یخورد یزيچ -

  ندارم. ليم خورم،ینم -

  گفت: یبا ناراحت الهام

  .اريب یزيچ هيبرو براش  ديمج ؟یخوب بش یخوایم یچطور -

  نازگل جان؟ یخوریم یدو تا چشمم... چ یبه رو -

  ندارم. ليم یچيجون. ه يیدا یچيه -

  .ارميمکباب  رميم -

  :ديبعد اتاق را ترک کرد و رفت. نازگل از الهام پرس و

  ماهان چطوره عمه جون؟ -
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  اونم خوبه. -

  کجاست؟ -

  هام.از دخترعمه یکيبه  ميها رو سپردمن و آرزو بچه هيچند روز -

  .نيريبگ ادياز خاله مژگان  -

  بغلشه. ساينک رهيکانگورو. هر جا م نيمژگان که شده ع -

  و گفت: ديشک یآه مژگان

  .رهيگیآروم نم یکس شيکه پ یدونیچکار کنم؟ م -

  مامانت آرومه.  شيخورده پ هيآره.  -

  آمده باشد گفت: ادشي یزيکه چ یمثل کس الهام

  هم آرومه. ديوح شيپ ايتازگ -

  ازش خوشش اومده. کنهیم یباهاش باز ديآره، وح -

  و گفت: ديرا کش سايلپ نک الهام

  کنه! یکه باهات باز یاررو دوست د یپس کس -

  مژگان چسباند. ینهيدر آمد و سرش را به س ساينک غيج

  گفت: ديبه سمت منزل در حرکت بودند. وح رپاشايو ام ديوح

  اشکال نداره، پخش صوت رو روشن کنم؟ -

  راحت باش. -

 شهيآرنجش را به کنار ش رپاشايآن را کم کرد. ام یپخش را روشن کرد و صدا ديوح
  را ماساژ داد. اشیشانيپ زد و هيتک

  را شکست.  نياتاقک ماش نيپخش، سکوت سنگ یصدا
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  ذارهیفکر تو م مگه

  دوباره اميخودم ب به

  برنگشتن تو ترس

  ذارهیتنها نم منو

  بود یکي نمونيب یکاشک

   گفتیاز حال تو م بهم

   آوردیاز دلت م خبر

  گفتیتو حالمو م واسه

  ميتو زندگ یستين گهيد تو

  ميشگيعشق هم یتو اتو،  آخه

  تو...  تو

  وجودم یتو ذره ذره  یموند

  عاشقت نبودم نقدريا یکاشک

  عاشقت نبودم. نقدريا یکاشک

  خواست آهنگ را عوض کند.  ديمتن را شن ديوح یوقت

  گفت: رپاشايام

  بذار بخونه.  -

از  شتريب ديکرد تا وح شهيرا به ش شيرو شتريب رپاشايو ام ديدستش را پس کش ديوح
  شاهد در هم شکستنش نباشد.  نيا

  ايدن یتو رو سادميوا
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  رنيتا تو رو ازم نگ 

  به پات گذاشتم عمرمو

  ادينم ادتيمنو  تو

  راتو گرفتم یجلو

  از تو سرنوشتم یول

  جز تو نداشتم یاچاره

  ادينم ادتيمنو  تو

   ميتو زندگ یستين گهيد تو

  ميشگيعشق هم یتو، تو ا آخه

  تو...  تو،

  وجودم یهتو ذره ذر یموند

  عاشقت نبودم نقدريا یکاشک

  من عاشقت نبودم نقدريا یکاشک

   م؟يقرار نذاشت مگه

   ؟یدوستم نداشت مگه

   ،یريمس نيا یکجا

   ؟یمنو جا گذاشت که

  کم گذاشتم؟  یچ بگو

   ست؟يدلت باهام ن چرا

  همه آدم اما،  نيا
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  !ستين خوامیکه من م یاون

شود که  ادهيپارک کرد و خواست پ یاهرا گوش نيماش ديوح دنديبه مقصد رس یوقت
  گفت: رپاشايام

  !ديوح نيبش -

  در را بست و گفت: ديوح

  جانم. -

چقدر بده که داداش  کردمیفکر م شهي. همیبرادر کنارم بود هيچند روز مثل  نيا -
خوش به حالشون  گفتمیو م شدیم ميحسود یليخ ديو حم ديبه تو و مج یندارم. گاه
  ارن.رو د گهيچون همد

  .نياز برادر به من ترکيشما سه تا نزد دميروزا فهم نيا یول

  .یدونیکه ما رو برادر خودت م یلطف دار -

 یتو نيحساب کن، بب ني. حاال امروز بشگمیم یدارم بهت جد کنم،یتعارف نم -
 نينازن صيترخ نهيگرفته تا هز مايهواپ طياز بل ؟یچقدر خرج کرد رازيسفرمون به ش

 ديخر یهر چ نجاي. از اون به بعد هم ایکرد نهيکه هز یهر چ دونم،ینم و نازگل.
  و بهم بده. ريبگ ستيحلوا. ل و. از گوشت و برنج گرفته تا خرما نيکرد

  ؟یگيرو م نايکه ا یکشیتو خجالت نم م،يياگه ما برادر تو -

 نينازن ايبه گردن من  یحق خوامیانجام شده. نم نينازن یکه برا هيزيچ نينه. ا -
  بمونه.

  ه؟يچه حرف نيآخه ا -

  ازتون به گردنش بمونه. یحق چيه خوامیو نم ستين گهيد نيحرف حسابه. نازن نيا -

  ...یول -

  تره.راحت الميبهتره، خ ینطوري. ادينه وح -
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  و گفت: ديکش یقينفس عم ديوح

  .یباشه. هر طور که تو راحت -

همه رو برام  دهيج کرده و خرخر یچ یک نياز طرف من، بب یندگيپس به نما -
  . قربون دستت.سيبنو

  چشم. یبه رو -

  فشرد و گفت: ديوح یدستش را بر شانه رپاشايام

  کم بخوابم. هيبرم  کنهیدستت درد نکنه. من سرم درد م -

  برو به سالمت. -

هم فشرد و  یرا رو شيهابا تأسف لب ديشد و به داخل باغ رفت. وح ادهيپ رپاشايام
  را قفل کرد و به منزل رفت. نيشد و ماش ادهيکان داد. بعد هم پسرش را ت

  اش در را گشود و گفت:اش رفت و در زد. عمهمنزل عمه یراهش به جلو سر

  تو مادر. ايب ،يیجان تو ديوح -

  برم خونه کار دارم. ديبا یسالم عمه، مرس -

  سالم، جونم مادر.  -

  گرفت و گفت: خانم نيرا سمت مه رپاشايام نيماش چيسوئ او

  . رپاشايبه ام نيرو بد نيا -

  . یانجام بد یخواست یکار ديبمونه مادر، شا شتيبذار پ -

  . برمیم اميعمه، اگر الزم شد م یمرس -

  باشه مادر.  -

 ضيبه اتاقش رفت بعد از تعو یخانم داد و راه افتاد. وقت نيسوئيچ را به مه ديوح
  کتابش شد.  یمشغول ترجمه شيهالباس
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و پاراگراف به پاراگراف  کردیم پيشب در اتاقش مشغول بود و کلمات را تا تا
  . کردیم شيرايها را وجمله

 رهيو ذخ یها را کپکتاب گذاشت و آن را بست. نوشته یساعت بعد خودکار را ال چند
کرد و هدفون را در  یپل زبانیسيانگل لميف کيکرد. بعد هم از صفحه خارج شد و 

  زد.  هيو تک گوشش گذاشت

ربع از  کيشد. حدود  رهيرا پشت سرش به هم قفل کرد و به صفحه خ شيهادست
  در زد.  یگذشته بود که کس لميف

  تو.  ايب -

  در گفت: یباز شد و مژگان از جلو در

   ن؟يريرو از من بگ نايا شهيم -

ً يتقر ديوح   گفت: دست مژگان را نگاه کرد و ی. پتو و حولهديمژگان را نشن یصدا با

  لطفاً بذار رو تخت.  -

تخت گذاشت و  یرا صفر کرد. مژگان به درون آمد و پتو را رو لميف یو بعد صدا 
  گفت:

  تشک تخت هم خشک شده. فقط زحمتش رو دوش خودتونه. -

  .ستين یمشکل -

  پتو گذاشت. یحوله را تا کرد و رو مژگان

  کجاست؟ ساينک -

  .دهيخواب -

تاپ افتاد، لپ یکه چشمش به صفحه نيراست شد و همبود  ديکه پشت سر وح مژگان
ً يتقر  لمشيف یکرد و ادامه اديصدا را ز ديفرار کرد و در را بست. وح دياز اتاق وح با

  .ديرا د
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  کمک کرد تا شام را حاضر کنند. شيهم رفت و به زن عمو مژگان

اصالً  به غذا خوردن نداشت. آن روزها ليدور سفره نشستند مژگان اصالً م یوقت
  حالش خوب نبود.

 یديکه درد جد شدیم یعاد شيو برا گرفتیخود خو م یداشت به اندوه زندگ تازه
  اضافه شد. شانیبه زندگ

و خواه  دنديپوشیم رهيو افسرده بودند و همه لباس ت نيغمگ انشياطراف یهمه حاال
  .گذاشتیاثر م اشهيبر روح نيناخواه ا

  خانم گفت: رايبلند شد. سم شيبش رها کرد و از جاقاشق و چنگال را در بشقا او

  مژگان. یريکجا م -

  .رونيب رميم -

  ؟یخوریچرا غذات رو نم -

  ندارم. ليم -

  لب گفت: رياز ساختمان خارج شد و در را بست. فرخنده خانم ز او

  شده. حوصلهیو ب یعصب یليطالق گرفته خ ی. از وقتشهيروز به روز داره بدتر م -

  .شهیکم بهتر مفرخنده جان، کارش نداشته باش، کم هيعيطب -

  .شهیبهتر نم -

  اش را قورت داد و گفت:کردند. او لقمه ديرو به وح همه

 یپاش راه یجلو چکدومتوني. هشهیخوب نم چوقتيمژگان کنار شماها ه -
کاش اون کار رو  یا ،یکردیکارو نم نيکاش ا یا نيگی. فقط منيذارینم
  اون کار رو نکن. گهيکار رو نکن، د نيا گهيد ،یکردینم
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 ستيالزم ن ن،يبرات بهتره. کدومتون بهش گفت یکارو بکن نيا ن،يبهش گفت کدومتون
و اون رو پشت سرت جا بذار.  اياومد کنار ب شيکه پ یاما با هر چ ،یفراموش کن

  بود مال گذشته است؟ یهر چ

 یبه کس ديو نبا نیسرش جذامکه انگار اون و پ نيکنیرفتار م یفقط طور شماها
  بشه. کيبهشون نزد یکس ايبشن و  کينزد

 یطينبوده جدا شده. حاال هر شرا یاز همسرش راض اشیفقط جدا شده. از زندگ اون
  پسرش رو بزرگ کنه. يیاگر مجبوره به تنها یهم که داشته. حت

 یا مانشما، مخصوصاً شم یرفتارا ني. استيمسائل ن نيکه من ازش اومدم ا يیجا
  خان...

  سر بلند کرد: یمان

که  یتحجره. اونجا آدما حق دارن با کس یمثل شما نشانه یمخصوصا رفتار افراد -
نکنن. اونجا  لينکنن و درد رو به روح و قلبشون تحم یزندگ ستنيخوشحال ن

خودشون رو  نيداره و به خاطر خواهر و برادر و والد تيبراشون اهم اشونيزندگ
  .کننینم یدرد و غم چيل همجبور به تحم

  من اصالً... -

خودش عاقل  یچکار کنه و چکار نکنه وقت یبه خواهرت بگ یتو اصالً حق ندار -
  و بالغه.

قراره  ايباشه  تونيزندگ کيمگه قراره مژگان شر ر،يبرو بگ یريزن بگ یخوایم
  ؟یتو خرجش رو بد

  داشته! یه مشکلچ نيبب گنيجدا شده م شنوهیم یکي یول ست،ينه قرار ن -

. دو نفر ستيکه ن هيابونيدور از جونش خ ست،يکه ن هيداشته؟ روان یچه مشکل -
با هم نساختن به تو چه؟ به من چه؟ به مردم چه؟ نونش دستمونه  یليبودن به هر دل

  آبش؟ اي
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  .چکدوميه -

  خواهرت، دختر شما... چکدوم،يه -

  اشاره کرد و گفت: شيبه عمو وزن عمو ديوح

 ینکرده حرکت زشت يیخدا نش؟يدياز شوهرش د ريغ یمشترکش با کس یندگتو ز -
  ن؟يديازش د

  خانم زودتر گفت: رايسم

  تر.گل یکياز  یکيخانواده  نيا ینه وهللا، ماشاءهللا دخترا -

  .نيکنیمشخص م ميو اون حد و حر نيارتباطش با ا یبرا نيکنیم جایپس ب -

 ره،يم ذارهیکه م نيکنینقدر از نفرت پرش مبا رفتارتون او تايقول خودش نها به
  .هيواقع هييآبرویب نياونوقت ا

گذاشته  یمردم زشته؛ که دختره پدر داره، مادر داره، برادر داره، ول نيکه ب نهيا
بال و پرش  ريز نکهيا ی. به جاکنهیم یداره زندگ یکجا و چطور ستيرفته معلوم ن

 یهمه یبرسه آبرو یروز نيهمچ هياونوقت  . بعدنيدیم شيفرار نيدار نيريرو بگ
  .رهيما م

هم با  ني. اکنهیم یو سرخوردگ يیو تنها یفقط احساس پوچ ست،ين شيچيه مژگان
 دواريمژگان خوب بشه، آروم بشه، ام نييخوای. شما اگر مهيعيطب یلياالنش خ طيشرا

  .ديکن تشيذره حما هي هيبشه، فقط کاف شيبه زندگ

نه  نيهست بانشيکه پشت ی. بودنتون در حالديو بهش منتقل کنحس بودنتون ر یکم
  دلسوزش.

کنارش  نيخوایخواد. نم یبه ترحم نداره. اون االن بودنتون کنارش رو م ازين اون
. نيبد یمنف یو کمتر بهش انرژ نيحداقل سرکوفت نزن ست،ين یباشه، مشکل نيباش

خودمون که مثالً همه  ینوادهو عار بود. از خا بيکه جدا شدن ع یگذشت زمان گهيد
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 دشيعقا یبا سواد باشه ول یليخ تونهیم یآدم. هر چند کنمیتعجب م مياکرده ليتحص
  متحجر و عقب مونده. یليخ

حداقل به  اي ن،يذره بهش توجه نشون بد هي. فقط اگر نينظر کن ديرفتارتون تجد یرو
  .شهيحالش خوب م نش،يحال خودش بذار

ً ي. تقردادندیم ديد و حق را به وحسکوت کرده بودن همه چقدر  دانستندیحاال م با
  اند.مژگان را تحت فشار گذاشته

  گفت: یلقمه خطاب به مان کيبعد از خوردن  ديوح

 ضيمر اد،يب شيپ تيزندگ یتو یزيچ رپاشاينکرده، مثل ام يیخدا ،یاگه ازدواج کن -
که خودش رو آزاد کنه،  رهيزنت ولت کنه و بره طالق بگ ديشا ،یبش ريگنيزم ،یبش

. خواهر نيچون خواهرته. از خون و گوشت هم کنه،یولت نم چوقتياما خواهرت ه
  نداره. ینعمته که هر کس

  بعد به خود اشاره کرد و گفت: و

  رو سرم.  ذاشتمیتاج م نيمثل من. به خدا اگه من خواهر داشتم ع -

  . اون دختر... امگهيار مسائل دمن گرفت اد؟يمن از خواهرم بدم م یکنیچرا فکر م -

  و گفت: ديحرف او پر انيم ديوح -

  ازدواج؟ یدختر قحطه برا ايمهمه؟  یليمگه خ رش،ينگ -

  آخه دوستش دارم.  -

. پس ستين یآدم قابل اعتماد کنه،یبه خانوادش پشت م یگريکه به خاطر د یکس -
  . یات هم پشت کنچهبه زن و ب گهيبعدها به خاطر دوست داشتن کس د یتونیتو م

   ه؟يچه حرف نيا -

  قبول نکن.  یخوایاگر نم یتلخ ول تيواقع هي -

  شد. رهيو در سکوت به سفره خ ديلبش را گز یمان
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 یخانم مشغول جمع کردن سفره شدند. مان راياز صرف شام، فرخنده خانم و سم بعد
  را برداشت و خطاب به مادرش گفت: چشيهم سوئ

  ن؟يالزم ندار یزيچ رون،يب مريمامان من دارم م -

  نه، مادر. -

  ها نشسته بود.پله یکرد و از ساختمان خارج شد. مژگان رو یخداحافظ یمان

  ؟ینشست نجايچرا ا -

  به تو مربوطه؟ نميا -

  برو تو. ،یخوریهوا سرده، سرما م -

  و گفت: ستادياول ا یپله یرو یجواب نداد. مان مژگان

  ؟یايرخم، مبچ ابونايتو خ رميدارم م -

  .ديکش شيموها  یجواب نداد. آهسته دستش را رو مژگان

 یخواهرفت و رو به مژگان کرد. دوست داشت از او معذرت نييها پااز پله یمان
  کند اما بلد نبود حرف بزند.

  و گفت: ديکش یقيعم نفس

  .رميبهم زنگ بزن برات بگ یالزم داشت یزيچ -

  محو شد. دگانشيد یکم از جلوتاد و کمراه اف ینگاهش نکرد. مان یحت مژگان

  فرو برد و به باغ نگاه کرد. شيرا درون موها شيهاانگشت مژگان

عوض  یکم اشیزندگ یکند. دوست داشت رنگ و بو رييتغ زيداشت همه چ دوست
  شود.

کند اما  رييتغ طيشرا خواستیبود و حاال دلش م دهيغصه و غم و درد کش هاسال
  چگونه شروع کند. از کجا و دانستینم
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در ساختمان آمد  یبعد صدا یدست راستش کف دست چپش را نوازش کرد. کم با
  .ديتاب شيکه باز و بسته شد و نور رو

. با شرم کردیکه داشت نگاهش م ديرا د ديکنارش سر بلند کرد و وح ینشستن کس با
 یورا ر ی. روسرديکش شياو گرفت و دستش را به موها یهانگاهش را از چشم

  سرش برگرداند و آن را مرتب کرد.

  رو به باغ کرد و گفت: ديوح

  .یندازیخودم م اديتو، من رو  -

  نگاه کرد. ديبه وح یسؤال مژگان

 یهارو، سکوت و نگاه تيحسیرو، ب تي. تنهائکنمیخوب درکت م نيهم یبرا -
  غمت رو. یو حت قتيعم

  و را درک کند.ا یهاکرد تا حرف کيرا به هم نزد شيابروها مژگان

 دنت،يفرق کرده. با دوباره د یکه االن همه چ نهيبرگشتم، مهم ا یچ یبرا ستيمهم ن -
  ...دميمهم فهم یليخ زيچ هي

  ؟یچ -

تو فرستادن که برم. روز  یمن به تو مربوطه، من رو به خاطر تو و زندگ یگذشته -
  ...یترسیامروز هم تو از من م

 یديد ،یبدبخت شد یديمن درست گفتم، د یديد یم بگکه به دميترسیم دم،يترسیم -
  زد! نتيخدا زم

  گرفت. ريو سر به ز ديکش یقينفس عم مژگان

 خوردم،یهر بار که کتک م شدم،یچند سال هر شب و هر شب، هر وقت که تنها م -
هم  شهي. همافتادمیکه باهات کردم م یتو و کار ادي دم،يشنیم نيهر دفعه که توه

  کردم. هفت سال هر شب بهت فکر کردم. ديکه با وح هيتاوان کار نيا گفتمیم



264 
 

  گفت: ديو رو به وح ديکش یآه مژگان

 یو بهم بخند یمسئله گذشت. نگران بودم برگرد نيبا فکر به ا امیچند سال زندگ -
  .ماريزن ب هي ده،ياز هم پاش یزندگ هيبچه معلول،  هيمن.  یخدا یاز بزرگ نميا یو بگ

مژگان  دنياما با د ديرا بگو هانيهم خواستیمژگان م دنيتا قبل از د نستدایم ديوح
نفرت در خود  اياز انتقام و  یحس چيها خاموش و سرد شده بودند. حاال هتمام آن آتش

  .کردیحس نم

  را فشرد و گفت: شيهاانگشت

  نگفتم.  یول -

  آره...  -

  :ديلب نال ريز مژگان

  . کنهیخودم شرمسارم م شيمحبتات پ نه،کیم تمياذ سايتوجهت به نک -

 یمن و توئه، پا نيهست ب یمن و تو نداره. هر چ یبه ماجرا یربط چيه ساينک -
ما  یماجرا ی. اون قاطشهیما با هم باز نم یاون نه به نفرت ما از هم، نه به دعوا

  کنم.  ینبود که بخوام سر بچه تالف

  ؟یکنیم یتالف ؟یسر من چ -

  باال کرد و به آسمان نگاه کرد. سرش را  ديوح

  حاال دست به کار بشم.  نيکه هم کنهیاز من دوا م یکردن درد یاگه تالف -

  ؟یچکار کن -

  و نگاه مهربانش را به مژگان داد و گفت: ديآرام خند ديوح

  به من تجاوز کنه! خواستیداد بزنم بگم مژگان م -

  شد.  رهيخ ديمژگان شوک وارد شد و به وح به
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  دستش بشکن زد و گفت: کيبا  ديوح

  لپم و از اون لپم. نيدو تا ماچ آبدارم کنه، از ا -

آن دو که هر  یتلخ گذشته قتي. حقديمژگان دو یهااشک به چشم عي. سرديبعد خند و
  سمت سوق داد.  کيکدام را به 

  زد و گفت: یبغضش لبخند تلخ انيحال در م نيا با

  احمق بودم.  یليمن خ -

  راسخ دارم. مانيت ابه حرف -

. ديرا د زدیموج م ديوح یکه در چهره یپنهان یکرد. خنده ديرو به وح مژگان
  . دندياز دو چشمش چک شيهازمان اشکو هم ديخودش هم خند

  به روت بخنده. ايچرا؟ بخند دن هيشده؟ گر یچ -

  را محکم فشرد و بعد گفت: شيهاو چشم ديصورتش کش یرا رو شيهادست ديوح

 ديو شا یمن ی. تو خالصهافتمیخودم م اديتو  دنيبود. من با د تيکه گفتم واقع نيا -
تو،  یکارا ی. خالصهميبه هم ربط داشت یليتوأم. من و تو خ یزندگ یمن خالصه

  امروز تو.  یمن، شد زندگ یکارا یامروز من، خالصه یشد زندگ

دوباره درست  ميخراب کرد هم یزندگ یکه تو یهر چ ايب م،يکه به هم مربوط حاال
  . ميکن

و  يیتر از همه هفت سال تنهامهم ،یمن بدهکار یبه زندگ قتيحق هيآبرو و  هي تو
  از خودش فکر کرد،  هيبه برداشت غلط بق شهيروح داغون که هم هيو  یدر به در

  . کنمی. هفت سال عذاب وجدانت رو رفع مکنمیهفت سال ترس تو رو جبران م منم

  .یبا من همراه بش یکه بخوا یشرط به

 ،یبخشیو من رو از ته دلت م شهیتو م یمن به دردم خو گرفتم، اگه باعث خوشحال -
  باشه. 
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  . یترخودت از من مهم ،یبکن یفقط به خاطر من کار خوامینم -

  سر تکان داد و گفت: مژگان

  باشه.  -

اه کرد. شرم و مقابل مژگان قرار گرفت. مژگان به دست او نگ ديراست وح دست
  بگذارد.  ديدستش را در دست وح شدیمانع م ديترد

 ديوح یهاانگشت یرا رو شيهاهنوز منتظر بود. مژگان آهسته نوک انگشت ديوح
  تماس قلبش به تپش در آمد.  نيگذاشت. از ا

او را محکم  یزده خيدست مژگان بود جلو برد و دست  ريدستش را که ز ديوح
  گرفت و فشرد. 

  نه رو در روت.  ن،يحاال من رو کنارت بب از -

  . ديدستش را بوس یدست مژگان را باال برد و رو یحرکت ناگهان کيدر  و

 چيزد که نفسش بند آمد و ه نهيسر بر س یته قلب مژگان شکافت و قلبش طور یزيچ
  نتوانست بکند. یکار

او را رها کرد مژگان نگاه کرد و بعد آهسته دست  یبايچند لحظه به دو چشم ز ديوح
  بلند شد و گفت: شيو از جا

  . یصحبتات من رو جمع نبست یحالم که امشب توخوش -

  رفت و گفت: نييها را پاپله او

  سر بزنم.  رپاشايبه ام رميبرو تو هوا سرده، منم م -

  بعد وارد شد.  یاش رفت. در زد و کممنزل عمه یاز آنجا دور شد و به جلو و

ضربان قلبش را در سرش  یو به دست خود نگاه کرد. صدا نگاهش را گرفت مژگان
بلند شد و با دست مشت شده به درون ساختمان رفت و خود را  شي. از جاديشنیهم م

  به اتاقش رساند. 
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و آن شب تا  ديخود را به آغوش کش یزد و زانوها هينشست و به کمد تک نيزم یرو
  .ديابنخو ديوح بيها و کار عجصبح از شوک حرف کينزد

و از اتاق  ديبه خود رس نهيآ یو حاضر شد. جلو ديلباس پوش ديروز بعد وح صبح
  آمد. رونيب

 دي. وحستيمشکلش چ ديفهمیهم نم ی. کسکردیم هيبود و گر قراریب سايروز نک آن
  آمد و خطاب به مژگان گفت: رونياز اتاق ب

  خوب. مشيدکتر؟ حاضر شو ببر شيبریچرا نم -

  باشه. ضيمر کنمیفکر نم -

  .یرو گفت نيهم هم شيدفعه پ -

 یاو را رو ديرا از آغوش او در آورد. وح سايبه سمت مژگان رفت و نک ديوح
در سکوت اطرافش را نگاه کرد و  یالحظه سايبلند کرد و تکانش داد. نک شيهادست

  در آمد. اشهيبعد دوباره گر

  آورد و به مژگان داد و گفت: نيياو را پا ديوح

نازگل رو انجام بدم. اگه تا اون موقع آروم نشد، حاضر شو  صيترخ یکارا رميم -
  دکتر. مشيببر

  باشه. -

را گرفت  رپاشايام نيماش چيکرد و از منزل خارج شد و رفت سوئ یخداحافظ ديوح
  رفت. مارستانيو به ب

  او را انجام داد. صيترخ یرفت و کارها رشيبخش پذ به

اتاق نازگل رفت. الهام کنارش بود. به آن دو سالم کرد و داد و به  ليرا تحو هابرگه
  گفت:

   ن؟يحاضر -
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  آره.  -

  .گردمیببرم، تا بر م نيرو بد لتونياول وسا -

از  لچريو کيداد. بعد هم برگشت و  یجا نيآن دو را برد و در ماش ليوسا ديوح
  گرفت. آن را به اتاق برد و گفت: ليتحو مارستانيب

  ؟یاآماده یسوار یبرا خوب نازگل خانم، -

  آره. -

  به الهام گفت: ديوح

  نازگل رو بردارم. ديحرکت نکنه. من با ريرو بگ لچريو -

  باشه. -

اش مالفه را محکم گرفت و به او فهماند را گرفت. نازگل با نگاه به عمه لچريو الهام
  .ستيلباسش مناسب ن

  گفت: الهام

  نار نره؟مالفه ک یبغلش کن یجور هي یتونیم د،يوح -

تو کوچه و  نشيببر ینطوريا نيخواستی... االن مکنمیم شيچيآره، شکالت پ -
  !ابونيخ

کرد و برگشت. آن را به الهام داد و  هيته مارستانيدست لباس ب کيبعد رفت و  و
  گفت:

  بپوش تنش.  -

  . یمرس -

 رونيب دياش لباس نداشت. وحتنه نيينازگل به گچ بود و پا یپا کيدست و  کي
برگشت و  ديکردند، وح شيصدا یمنتظر بود تا الهام شلوار را به او پوشاند. وقت

  گفت:
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   ؟یحاضر -

  آره.  -

   ؟یکنیتحمل م ره،يهات درد بگممکنه، دنده -

  آره.  -

گردن  ريرا ز گرشياو رد کرد و بعد دست د یپاها ريدستش را از ز کي ديوح
  نازگل انداخت و گفت:

   .ريبا دستت من رو بگ -

  او را چنگ زد.  یانداخت و شانه ديگردن وح یدستش را رو نازگل

  بلند کرد.  اطياو را با احت ديوح

   ؟یدرد ندار -

  با وجود درد گفت: ديبا نگاه به صورت وح نازگل

  خوبم.  -

  داد و گفت: یجا لچريو یرا رو شيگذاشت. پاها لچريو یاو را رو ديوح

   م؟يبر -

  آره.  -

داشت که تا به  یبيفته بود و دلش به تالطم افتاده بود. حس عجنازگل گر گر صورت
  حال به آن گرفتار نشده بود. 

 یجلو یصندل یدوباره نازگل را بغل کرد و رو ديخارج شدند وح مارستانياز ب یوقت
  داد و برگشت و پشت فرمان نشست.  ليرا تحو لچرينشاند و بعد و نيماش

  . دادیخاطر م نانيبه نازگل اطم نيو ا کردیم یرانندگ یبه آرام ديوح
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و  کردیگوش م ديوح یو نازگل به صدا کردندیصحبت م یاز هر در ديو وح الهام
  .نشستیو نافذ او در قلبش م نيسنگ ی. صداکردیاحساس آرامش م

ساختمان  یرا به درون باغ برد و آن را جلو نيماش ديوح دنديبه منزل رس یوقت
دِر کنار نازگل را باز  رپاشايآمدند. ام رونيو مادرش ب اشارپياش پارک مرد. امعمه

  صورت او بوسه زد و گفت: یکرد و رو

   ؟یخوب -

   ؟یازت ناراحتم بابا،چرا بهم سر نزد -

نازگل گذاشت و سکوت کرد. نازگل  یشانه یسرش را رو رپاشايشد و ام ادهيپ ديوح
  انداخت و گفت: رپاشايکمر ام یدستش را رو

  با. ببخش با -

سر بلند کرد و بغضش را فرو خورد و نازگل را  ديکه کش یقيبا نفس عم رپاشايام
  تخت گذاشت.  یبغل کرد و او را به درون منزل برد و رو

  . کردیدعا م شيو برا رفتیاش مخانم قربان صدقه نيمه

  به پنجره اشاره کرد و گفت: رپاشايام

  پنجره خوبه؟  کينزد نجايا -

  . یليخ -

کرد. الهام  هيخانم نازگل را بغل کرد و از سوز دل گر نيار تخت نشست و مهکن او
  ها را از هم جدا کنند. داشت آن یهم سع

  سر بزند.  سايدست بلند کرد و رفت تا به نک رپاشايام یاز کنار در برا ديوح

  :ديوارد ساختمان شد سالم کرد و پرس یوقت

  کجاست؟  سايمامان، نک -

   ؟ینازگل رو آورد نمياتاق... بب یخوابش برد. باالن توکرد  هيانقد گر -
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  دکتر؟  ميببر ستيرو الزم ن ساينک یعنيآره...  -

  احتماالً از خوابش مونده بود. زم،ينه عز -

  اش خواب بود.عصر همه روزيآخه اون از د -

  خانم گفت: فرخنده

  مادر. گهيبچه است د -

  ر بزنند.خانم رفتند تا به نازگل س رايبعد با سم و

  کتاب شد. یمشغول ترجمه شيهالباس ضيهم به اتاقش رفت و بعد از تعو ديوح

خانم جمع شدند و داشتند از  نياز مراسم ختم روز هفتم، شب همه در منزل مه بعد
  .کردندیصحبت م اشیو زندگ رپاشايام ديجد طيشرا

  جمع بودند. انيهم در م نيو مادر نازن پدر

  گفت: رپاشايمخانم خطاب به ا ميمر

  من. شيپ اديب شهیبهتره نازگل تا خوب م -

  خانم گفت: نيمه

اونجا. خودم هستم، الهام و آرزو و مژگان هستن، هر  ادي. چرا نازگل بزمينه عز -
 تياذ نييشما دست تنها م،يدینازگل رو انجام م یو کارا کننیروز بهم کمک م

  .نيشیم

  .امرزيبا اون خدا ب نهکیم یبشم، مگه نازگل چه فرق تياذ -

  هق زدن. دوباره شروع کرد به هق و

  .شترهيما تعدادمون ب نجايا یول کنهینم یفرق -

  کراوات دور گردنش را شل کرد و گفت: رپاشايام
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 یببرمش خونه خوامی. مستين نجايا شتريدو روز ب یکيلطفاً، نازگل  نيبحث نکن -
  خودمون.

  خانم گفت: نيمه

  تو خونه، تک و تنها. یبذار یه دختر رو ببرموند نيوا! هم -

  گفت: یرمقکرد و با کم هيتک رپاشايام

  .رميگیبراش پرستار م -

. نازگل هم برگشت نيمونیم نجاينازگل خوب شه ا یچکار، تا وقت خوادیپرستار م -
  .ینيشیمن م یخونه یباال یطبقه یايدانشگاهش شما م

  و بعد گفت: ستيچند لحظه مادرش را نگر رپاشايام

  .نيبنداز ادميرو  اميتر بدبختکم -

  نه؟ ايجلوت بذاره  یگرم یباشه غذا یکي ديمادر؟ خوب با هيچه حرف نيا -

  و گفت: ديدستش را به ريشش کش رپاشايام

  خونه رو انجام بده هم به نازگل برسه.  یهم کارا کنمینفر رو استخدام م هي -

 اديخونه  ميذاریبود. من و دخترم نم نيه نازنک يیخودم، جا یبرم خونه خوامیم
 نيچراغش روشن باشه... هر چند بدون نازن ديرو فراموش کنه. اون خونه با نينازن

  نداره. یارزش چيبرام ه ايدن گهيد

 یچا ليجمع شد. همه با م انيرا آورد و مشغول گرداندن آن م یچا ینيس مژگان
  شدند. دنيبرداشتند و مشغول نوش

  :ديرسپ یمان

  شه؟یم یدرس نازگل چ طيشرا نيحاال تو ا -

قراره بره  دي. وحکننیدست و پاش تو گچ باشه و بعدش باز م ديبا یچهل روز هي -
 یماه اول رو بهش مرخص کياگر  کنه،ی. صحبت مرهيبگ یبراش مرخص رازيش
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ل سر درسش، اگر قبول نکردن ترم اول رو کام رهيآبان م ليدادن که بهتر، از اوا
  .شسر کالسا رهياز بهمن ماه م رهيگیم یبراش مرخص

  .رميخونه؟ من نم یتو نيبعد اونوقت شما تک و تنها بمون -

  .آمدینازگل بود که از اتاق م یصدا نيا

  برو سر درس و دانشگاهت. ؟یمن رو چکار دار يیتنها -

  درس بخونم. خوامینم گهيتنهات بذارم. من د تونمیمگه م -

  بلند گفت: یرا به اتاق کرد و با صدا شيرو رپاشايام

سر  یريبهمن م ايآبان  اي کنه،یرو روشن م فتيتکل رهيم ديکه گفتم، وح نيهم -
  درس و دانشگاهت.

  .کنمیاگر هم خواستم دوباره کنکور شرکت م خونم،یدرس نم گهيمن د -

اتاق رفت. بلند شد و به سمت  شيو از جا ديکوب زيم یاستکان دستش را رو رپاشايام
را متوجه  رپاشايکرده بود دستش را بلند کرد تا ام هياتاق تک واريکه به د ديحم

  کند. تشيعصبان

  و گفت: ستاديچهارچوب در ا انيم رپاشايام

من  ستم؟يمن بخوره تو سرم، مگه من صبح تا شب تو اون شرکت وامونده ن يیتنها -
  خونه. رميخواب م یبرا

قبول  یو پزشک یبش یکه تو رتبه تک رقم ديمت کشهمه سال برات زح نيا مادرت
و معلم خوب و  یعال یو کتاب و مدرسه ی. اون همه سال دنبال معلم خصوصیبش

  .خونمیدرس نم گهيمن د ینبود که تو امروز بگ یکنکور یکالسا

برام  رونياز ب زنميغذاست که کوفت کنم، اونم زنگ م هيالزم دارم؟  یمن چ مگه
تو درست رو  یول کنم،یام پر مو دوست و خانواده ونيزيبا تلو ميي. تنهاارنيب
  .یاريمعدل برام ب نيرو با بهتر یکه مدرک پزشک یگردیهم بر م ی. وقتیخونیم
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  بغض کرده گفت: نازگل

  زوره. نيپس بگ -

  با حرص گفت: رپاشايام

  آره، زوره. -

از پدرم هم  خوامینم من مادرم رو از دست دادم ن؟يکنیم رونمياز خونه ب نيدار -
  دور بشم.

  داد زد:  رپاشايام

  .یولش کن یبه خاطر دانشگاه رفتن تو از دست رفت، پس حق ندار مادرت

را متوجه  رپاشايتا ام ستادنديسر پا ا ديو وح ديبهت زده به پدرش نگاه کرد، حم نازگل
  گفت: دياو را فشرد. حم یبازو ديبکنند. وح تشيموقع

  ؟ی. بچه رو چکار دارستيحالت خوب ن داداش، نيبش ايب -

  .کردیم هيبلند گر یبا صدا نازگل

. شنيدمیرو نم نايکاش من به جاش بودم تا ا ینه مامان. ا مردم،یکاش من م یا -
که زن تو، مادرم  دي. ببخشرميم یخوایاز پدرمم دور بشم. باشه تو م خوامیفقط نم

 اتیکردم. ببخش که زندگ اتچارهیب که تنها و ديرفت. ببخش نيبه خاطر من از ب
  .ردمرو از هم پاشوندم و خونه خرابت ک

  را کنار زد و گفت: رپاشايبلند شد و ام شيخانم از جا ميمر

 ره؟يبم نيمگه نازگل دلش خواست نازن ؟یکنیدخترم مراقبت م ادگارياز  ینطوريا -
  ره؟يکه دختر من هم نم ینامش کنثبت یخودت چرا نبرد

  به درون اتاق رفت و در را بست.بعد  و

  کرد و گفت: تياو را سمت مبل هدا ديوح

  .نيبش -
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و آن را از دور گردنش باز کرد. کراوات را  دينشست و کراواتش را کش رپاشايام
  زد. هيو لبش را به آن تک ديچيدور دستش پ

  گفت: آرزو

  .ی. دلش رو شکستیبهش زد یبد یحرفا یليخ -

  .کندیاز من دل نم ديشنیرو نم نايه و لجبازه، اگر ادند هياون مثل خودت  -

  ناراحت کردن و شکستن دلش؟ متيبه ق ؟یمتيبه چه ق -

  تموم بشه. ديهر طور شده با نيکار ناتموم نازن -

اصالً رغبت  یکه بهش زد يیهابا حرف یکنیفکر م ،یاون بچه است و احساس -
  درس بخونه؟ کنهیم

  و گفت: ستيرا نگر ديوح رپاشايام

  بتونه. ديبا -

  گفت: پدرش

اون دختر االن فقط تو رو داره بابا، معلومه بعد از اون اتفاق تلخ نخواد ازت دور  -
تا بهمن ماه  ،یريبگ ی. اگر براش مرخصشيذاشتیمنگنه م یتو ینطوريا ديبشه، نبا

  بره. شدیم یکم راضخودش کم

  .رفتینم نيمطمئن باش -

 یليو س ديرا از دست او کش  ساينک یبازاسباب نين ماشحال بود که ماها نيا در
 ريدر آمد. پشت بندش ز غشيافتاد و ج نيزم یرو سايبه صورتش زد. نک یمحکم

  زد. هيگر

 نيگفت. با ا یقيبرخورد و آخ عم ینيس یبه لبه شيبرسد. پا سايتا به نک ديدو مژگان
و صورت او را  نگاه  ديرا به آغوش کش سايحال به دردش توجه نکرد و رفت نک

  کرد.
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 رنديرا از آغوش مژگان بگ سايکردند نک یسع یو الهام هر دو ناراحت و عصب ديمج
  مادرش را محکم گرفته بود.  ساينک یول

  . مژگان گفت:کردیم یعذرخواه یبا ناراحت الهام

  .زميعز گهيان داشکال نداره. خودت رو ناراحت نکن، بچه -

  چنگ زد و او را مقابل مژگان گذاشت و گفت: رفت و دست ماهان را ديمج 

  کن.  یخواهاز خاله معذرت -

  . کنمینم -

  کن.  یخواهگفتم معذرت -

  خودمه. نيماش -

  ناراحت شده بود، گفت: طيشرا نيکه واقعاً از ا یمان

  . رميگیبراش م نايدوتا از ا رميفردا م نيهم د،يبد ديند -

  خانم گفت: فرخنده

  نداشته باش.  یهاست کارچهب یدعوا ،یمان -

  بلده دعوا کنه؟ سايمگه نک -

  کردند. مژگان گفت: یباز هم عذرخواه تيوضع نيو الهام ناراحت از ا ديمج

. بچه کنهیفراموش م گهيکم د هيهم  سايشده. نک یبسه تو رو خدا، حاال انگار چ -
  . نيرو ول کن

  هم به ماهان گفت: بعد

 ساينک دينبا یچون مال خودته ول ،یرو خواست نتيماشماهان، اشکال نداره که تو  -
  . تریهم قو ،ی. چون تو هم بزرگتریرو بزن

  باشه.  -
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  من برم خونه.  اديبند نم اشهيحاال حاالها گر گهيد ساينک ديپسرم... ببخش نيآفر -

به دنبال  دي. نگاه وحرفتندیبه ماهان چشم غره م ديکرد. الهام و مج یبعد خداحافظ و
 یو گوشه دياز منزل خارج شد. ابرو در هم کش یفيخف دنيگان بود. مژگان با لنگمژ

  گفت: رپاشاي. امديلبش را جو

  فکر کنم خودش داغون شد.  ینشد ول شيزيگرفت. پسرش چ ینيمژگان به س یپا -

  را در دست گرفت.  اشیو گوش ديکش یقينفس عم دياو هم متوجه شده بود. وح یحت

  به ماهان رفت و گفت: یاغرهچشم آرزو

  حرکات خرابه. نيات تو ا. سابقهچونمياون گوشت رو بپ ديبا -

  سرگرم شد. نيمبل انداخت و با ماش یخود را رو ماهان

  گفت: ديرو به وح رپاشايام

  با توئه. رازيپس زحمت رفتن به ش -

  :ديپرس جيگ ديوح

  هان؟ -

  به او انداخت و گفت: یقينگاه عم رپاشايام

  نازگل؟  یراغ کاراس یريم -

  خودت رو انجام بده.  یآره حتماً، چرا که نه! فقط تو هم کارا -

   ؟یچه کار -

بنده خداها روشن بشه، برگرد برو سر  فيعمو رو درست کن که تکل یخونه -
 یاگر خودت نباش یدرست، ول ی. عزاداریکرد ليکارت. چند روزه کارت رو تعط

مردم منتظر  ستيسر کار بهتره. درست ن یبر .خوابهیشرکت و کار مردم م یکارا
ً يکنه. نها رکتو رو د طيبتونه االن شرا یکس کنمیبمونن چون فکر نم بگن خدا  تا

. شهیاز کارا انجام نم یليخ ینکن دييشد؟ به هر حال تا تو تأ یکار ما چ یول امرزهيب
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دون تو ب دوننیو نم دهيشرکت خواب یکارا شتريدوستا و همکارات گفتن نصف ب
  چکار کنن. 

  گفت: نيکردند. پدر نازن دييرا تأ ديحرف وح همه

 نيبنده خداها چند روزه به خاطر تو و نازن نيسر کارت. ا یآره پسرم، بهتره بر -
بده، دستشون درد نکنه. مثل برادر  ريرو ول کردن. خدا همه رو خ شونيکار و زندگ

 ليچند روز کارش رو تعط نيمن، اگر هر کدوم از شما ا یزايکنارت بودن. عز
  .تونيسر کار و زندگ دياز فردا بر شاءهللاکرده. ان یکرده، دستش درد نکنه بزرگ

  رو به آقا جمال گفت: او

 زي. قبل از هر چنيريپسرتون زن بگ یبرا نييخوایبودم شما م دهيآقا جمال شن -
که دستتون  نيکردصبر  رپاشايمبارک باشه. اگر تا چهلم، نه به خاطر ما، به خاطر ام

. اگر هم نه، صاحب نيکنیو خوشحالمون م نيدرد نکنه. منت به سر ما گذاشت
کار  نيبه ا یعنوان پدر اون مرحومه راض همن ب گهياز چهلم به بعد د ی. ولديارياخت

 يیشاد ،ی. پس هر کدوم از شما جشنشهیمسئله شاد نم ني. روح دخترم هم از استمين
 يیو هزار اتفاق. خدا استيتا سال بگذره. دن نيلطفاً صبر نکنو  نيانجام بد نيداشت

  نداره. نانيخودش اطم یبه فردا ینکرده کس

کم فاتحه خواندند و بعد کم نيروح نازن یاز ختم جلسه صلوات فرستادند و برا بعد
  آنجا را خلوت کردند. 

مدت  نيا یو ط رديبگ رپاشايرا از ام یبعد یمانده بود تا دستور کارها ديوح فقط
  کمک کارش باشد. 

 شيکه نازگل صدا رفتیم یقصد رفتن کرد داشت سمت در خروج یبعد وقت یساعت
  زد. 

  ! ديآقا وح -

  نازگل در اتاق گفت: دنيرا به عقب کرد و با د شيرو ديوح
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  بله.  -

  مزاحمتون بشم. قهيچند دق خوامیم ديببخش -

  

  برگشت و وارد اتاق شد.  ديوح . او سر فرود آورد.ستيرا نگر رپاشايام ديوح

  بله.  -

  .ديلطفاً در رو ببند -

  و گفت: ستاديبست و همانجا ا هيبق یدر را به رو ديوح

  بله.  -

  چکار کنه؟  خوادیبابا م -

  ترمه.  کي ايماهه  کي یدنبال مرخص رازيکه، من برم ش نيديشن -

  دانشگاه.  رميمن م خوام،ینم یمرخص -

   ت؟يوضع نيبا ا -

  بله.  -

  . شهیبراتون سخت م -

نداره. من نباشم  یو بچه دار یدار ضيانگار بابا حوصله مر یول ست،يمهم ن -
  بهتره. 

 نينازن یآرزوها خوادی. نمنهينازن یهاخواسته ريدرگ یفقط از لحاظ روان رپاشايام -
  با خودش خاک بشن. 

 سکوت کرد. نازگل

  منتظر ماند که نازگل گفت: یکم ديوح



280 
 

به من کاغذ و  شهیآدرس... م نيکنه و بفرسته به ا هيته لهيبرام وس نيه بابام بگب -
  حاالم حتماً کالسا شروع شدن.  ني... همنيقلم بد

  برداشت و به دست نازگل داد.  زيم یدفتر و خودکار را از رو ديوح

  داد.  ديبعد آدرس را به وح یمشغول نوشتن آدرس شد. کم نازگل

   ؟نيالزم دار ايچ -

  . رميگیم ستيل -

  باشه.  -

  . نيريبگ مايهواپ طيپس دو تا بل -

  سر کالس.  ديبر نيتونینم طيشرا نيشما با ا -

  برم. خوامیفقط م ست،يمهم ن -

  سر فرود آورد و گفت: ديوح

  باشه. -

  منتقل کرد و گفت: رپاشاينازگل را به ام یهابعد از اتاق خارج شد و حرف و

 .ارياز دلش در ب یجور هيازت دلخور شده،  -

  باشه. -

  گفت: رپاشايدر رو به ام یجلو

  ازت دارم.  یخواهش هي -

  جون بخواه.  ؟یچ -

  . گمیبگم. بعداً بهت م تونمیاالن نم -

  . هيچ نمياالن بگو بب -
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  . یکنیرو م اتیکه تمام سع یقول بد ديبا یول گمیبه وقتش بهت م -

  م مشغول شد. بهم ذهن یکاش بگ یحتماً... ول -

  .گمیبه وقتش م -

  اش را ترک کرد و راه افتاد.بعد هم منزل عمه 

اند. که همه دور هم نشسته ديوارد سالن شد د یرا عبور کرد و به منزل رفت. وقت باغ
مژگان اَست. مژگان  یپا یرو ختنير نيمبل نشسته است و در حال بتاد یپا یمان

  .فشاردیاست و با کف دست صورتش را م مبل گذاشته یدسته یهم آرنجش را رو

  جمال گفت: آقا

  کن. شيچيحاال باندپ ،یمان گهيخوبه د -

  شده؟ یچ -

  خانم گفت: فرخنده

  .دهيپاش رو بر ینهيس ،ینيپاش که خورده به س -

  داشته باشه. هيبه بخ ازين ديشا ن؟يزيریم نيخوب االن چرا سر خود بتاد -

  گفت: یمان

  .دهيبر یسطح -

  .نميباشه، بذار بب یحسط -

 نيو آن را از بتاد ديزخم کش یتکه پنبه برداشت و رو کينشست و  یبعد کنار مان و
  شد. یخون جار یزخم را فشرد که کم ريپاک کرد. با انگشت اشاره ز

  .ستين اديز اشیزي. خونرهيخوبه، سطح -

  .ختير نيزخم بتاد یدوباره رو و
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 وهيهم در آغوشش بود و داشت آبم ساينک آمد. رونيخانم از آشپزخانه ب رايسم
  .خوردیم

  هم گذاشت. یها را روباز کرد و آن ليدو گازاستر یمان

او  یگازها را کف پا یمژگان انداخت و بلندش کرد. مان یپا ريدستش را ز ديوح
  مشغول باز کردن باند شد و گفت: یگاز را گرفت و مان گرشيبا دست د ديفشرد. وح

 یليلحظه مونده بود پاشم بزنم تو دهن ماهان. خ هي یزن عمو، ول دايببخش یليخ -
  .سايخوابوند تو گوش نک یزورم اومد اونجور

  سر بلند کرد و گفت: مژگان

  اس مان...بچه -

گرد شده سکوت کرد. صورتش گر گرفت  یهابا چشم ديدر دست وح شيپا دنيبا د و
  کرد. یقراریو قلبش شروع به ب

  خانم گفت: رايسم

  .کنهیم تياذ یاديناراحت شدم. ماهان ز یليمنم خ -

  جالل روزنامه را ورق زد و گفت: آقا

  رو کتک زده. یکيماهان وقت بذاره. چند بار هم ن یبرا شتريکم ب هيالهام  ديبا -

آن را چسب زد و  یته باند را گرفت و مان دي. وحديچيمژگان پ یباند را دور پا یمان
  گفت:

  بود؟  زيگه چقدر تم یلعنت ینيس نيا -

  گذاشت و گفت: نيمژگان را زم یپا ديبعد تشت را برداشت و رفت. وح و

   ؟یدرد دار -

  کم.  هي رميراه م یوقت -
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  دکتر. ميریمراقبش باش عفونت نکنه، بهتر نشد م -

  مبل نشست.  یخانم گرفت و رو رايرا از آغوش سم سايبعد بلند شد و رفت نک و

  صورتش مانده بود.  یماهان رو یهارد انگشتاو را نگاه کرد.  صورت

  . ديجرعه نوش کيرا بلند کرد و  وهيآبم یقوط او

  برد.  ديوح یهارا سمت لب یلبخند زد و قوط ديبه صورت وح سايو نک ديخند ديوح

  دست کوچک او را گرفت و گفت: ديوح

  قربونت برم.  خورمینم -

  :ديخانم پرس رايسم

   راز؟يش یبر یخوایم -

  آره.  -

   ؟یريم یک -

  روزا، احتماالً نازگل هم ببرم.  نيهم -

   ط؟يشرا نيبا ا -

  .خوادی. اون من رو نمرميبرو منم م گهیبرم. بابام م خوامیم گهیم -

  را کج کرد و گفت: شيهابرگشت و لب یمان

سر درسش مگه  نهينازگل. خوب بعد از خوب شدنش بره بش نيچقدر لوسه ا - 
  بود. شيهم سر زندگ نينام نازگل خانم نبود االن نازن. وهللا اگه ثبتگهيم بد رپاشايام

. االن نره سر درسش دهينازگل کم هم زحمت نکش یاز کجا معلوم بابا جان، ول -
قبول بشه.  ینتونه باز هم پزشک گهيد طياوضاع و شرا نيبعد با ا یممکنه دفعه

بره سر درسش، نه به  دينازگل باگذاشت. االن  هيدخترش از جون ما یبرا نينازن
هر  رپاشاي. امرپاشايبه خاطر ام ،اون که آرزوهاش رو به گور برد ن،يخاطر نازن
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اگه نازگل  ديشد. شا ینطورينازگل ا یبرا نينازن گهيچقدر هم انکار کنه، باز هم م
  ها رو فراموش کنه.غصه نيکم اکم رپاشايموفق بشه، ام

  خانم گفت: رايسم

  .نيمراقب خودتون باش نيهر وقت رفت هر صورت در

  چشم. -

  ما. شيپ انيب یقراره فردا پدربزرگ مادربزگتون چند وقت -

  خوش اومدن. -

کرد و او را خنداند و چند عکس از او گرفت تا  یباز سايبا نک یساعت ديشب وح آن
  .ديخوابش گرفت و خواب نکهيا

  .کردندیم یدرشان داشتند ورق بازو پ ديو وح یبودند و مان لميف دنيمشغول د هاخانم

  پدرها باختند. مي. در آخر هم به تزدیبه او غر م ديو وح کردیم یبد باز یمان

  .زدیکل آن دو لبخند ممبل داشت به کل یهم از رو مژگان

  گفت: ديرو به وح کدفعهيخانم  رايسم

دل خودمون ماشاءهللا هم خوشگله، هم تو  رم؟ينازگل رو برات بگ یخوایم ديوح -
 رازيش یدکترا رو بر یتونی. خودت هم مشهيهم دکتر م گهيبزرگ شده، چند سال د

  .زنهینم اتنهيدست رد به س رپاشاي. امیباش ششيپ یبخون

  . کردندیخانم نگاه م رايگرد شده به سم یهاداشتند با چشم همه

رد و سمت در بلند شد و دست مادرش را گرفت و او را از جا بلند ک شياز جا ديوح
  رفت و گفت:

نازگل رو  جانيهم زنه،یمن نم نهيدست رد به س رپاشاي. امميحاال بر نيهم م،يبر -
خونه براش اجاره کرده  هي رپاشامي. امرازيهمون ش ميریو ماه عسل هم م کنمیعقد م

  ن؟يبهتر از ا خوامیم ی. چندهيحله. نازگل هم خوشگل و خانم دکتر آ یهمه چ
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  و گفت: ديم دستش را پس کشخان رايسم

  ؟یشد وونهيد ديوا! وح -

  رو به مادرش داد زد: ديوح

  . آخه نازگل؟نيشد وونهيکه د نيينه، شما -

  مگه نازگل چشه؟ -

  شده، اون هنوز بچه است. تونيزيچ هيانگار شماها  ستين شيزينازگل چ -

  . هياون از هر لحاظ عال نهيمهم ا ست،يسن که مالک ن -

  شد و گفت: رهيخانم خ رايم سمدر چش ديوح

. بعدش یحرفا رو وسط بنداز نيا ستيتازه مادرش مرده. امروز هفتم بود خوب ن -
 زنه؟ینم اتنهيدست رد به س یگیکه م یدار رپاشايام ايدر مورد من  یچه فکر

مگر  نيبزنه که شما نگران امنهيبخواد دست رد به س یندارم که کس یاوالً من مشکل
  .دونمیمو خودم ن نيديمن د یتو یزيا چشم نکهيا

چرا  رم؟يکه برم دخترش رو بگ ميچقدر اختالف سن دار رپاشايدوماً مگه من و ام 
رو  یبخوام کس یبچه بزرگ کنم؟ اگر روز خوامیمگه م ست؟يسن مالک ن نيگیم

که همسن و سال خودم باشه، دوستش داشته باشم، عاشقش  یسراغ اون رمیم رميبگ
  . رمينم هيعال شيهم که فقط چون همه چ یسراغ کسباشم، 

 ً   بار آخر بود که گفتم.  ن،يريمن لقمه نگ یرو برا یکس گهيد سوما

  . یازدواج کن خوادیداره، دلم م یمگه چه اشکال -

  االن تنها مشکل شما ازدواج منه؟  -

ن و ز خوادی. تو خودت اصالً دلت نمیمجرد بمون نياز ا شتريب خوامیآره، نم -
   ؟یداشته باش یزندگ

  گفت: تيبا قاطع ديوح
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  نه.  -

قدم  شيزن گرفتن پ یخودشون برا ر،يبگ ادياز داداشت  ر،يبگ ادي یمان نياز ا -
  . فهمنیو حسشون رو م ازيشدن. چون ن

  چکار کنم االن؟  ديبا فهممیمن نم -

راش رو خواست ب یهر وقت دلش کس ست،يبچه که ن ؟یکنیم تشيخانم چرا اذ -
  . مشيريگیم

  . رهيگیهم زن نم گهيصد سال د یرو ول کن نيا -

  راه افتاد و گفت: ديوح

  از دو ساله. شتريشما من زن گرفتم، ب یبا اجازه -

بلند کردن  نيبه کنار مبل رفت و ح ديرا نگاه کردند. وح ديسکوت کردند و وح همه
  گفت: شياز جا ساينک

  زنمم بارداره. -

 سايپراند. بعد هم نک یان که دوبرابر شده بود نگاه کرد و چشمکمژگ یهابه چشم و
  ها باال برد. را بغل کرد و از پله

  گفت: یمان

  . رهيزن خوشگل نگ هياونجا باشه و  یکس شهیبه! بادا بادا مبارک بادا. مگه مبه -

  مبل نشست و گفت: یقلبش گذاشت و رو یخانم دستش را رو رايسم

  !یوا یا -

  و گفت: ديپر یمانبه  مژگان

  نکن، قلبش درد گرفت. یمسخره باز -

  برگشت و نشست. آقا جالل گفت: ديآب حاضر کرد. وح وانيل کيخانم  فرخنده
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   ؟یگیم یجد -

  آره.  -

   ؟یاورديپس چرا زنت رو ن -

  چون عقدش نکرده و... ديشا -

  زد و گفت:  یمان یمحکم به بازو ديوح

  خفه شو. -

  و گفت: ديخند یمان

  .یدار هم شدشبه نوه هي ؟یزن عمو چرا ناراحت -

  خانم داد زد: رايسم

  تو ساکت باش.  -

  و گفت: ديخند ديوح

  . رميزن بگ یمگه نخواست ؟یچرا ناراحت -

  مگه من مادرت نبودم؟  ؟یپس چرا به من نگفت -

  . یدي. االنم که به آرزوت رستهيمهم ن -

  . نمشياالن بهش زنگ بزن بب نيهم -

  و گفت: ستيعتش را نگرسا ديوح

  . دهياون االن خواب -

  کن.  دارشيب -

  زن باردار رو؟  -

  آره.  -



288 
 

مادرش را  یشانيبلند شد و پ شياز جا ديافتاد. وح هيخانم بغض کرد و به گر رايسم
  و گفت: ديبوس

من  ن،يکنیم تي. شما من رو اذستين ميتو زندگ چکسيکردم مامان. من ه یشوخ -
   کردم. تتونيهم اذ

  .یگرفت یاچه تحفه نميدروغ نگو، زنگ بزن بب -

  و گفت: ديخند ديوح

  .رميگیخوشگلش رو م هي رميبگ یزن نگرفتم، ول -

  گفت و رفت. آقا جمال گفت: ريبعد شب بخ و

  سراغت.  اديکنه، خودش با کله م ريگ يیولش کن زن داداش. هر وقت دلش جا -

  .رهيسنش داره باال م ؟یآخه ک -

  نم گفت:خا فرخنده

 یزيچ شهینم یامروز ینکن. جوونا تيجان. خودت رو اذ رايسم گهیراست م -
و  ديکرد. مخصوصاً پسر تو که چند سال هم اونور بوده و با عقا ليرو بهشون تحم

  کرده.  یفرهنگ اونا زندگ

  رفتند. شانيهابه اتاق یکيیکيشب همه  آخر

 

  هفتم فصل

وجب شده بود تا درختان باغ به شدت تکان و م ديوزیم یديروز عصر باد شد آن
نازگل  ازيمورد ن یدهايسرد بود. آرزو و الهام به دنبال خر یبخورند. هوا هم کم

  بودند. 

ها ساعت گشت،یها به منزل پدرش بر مو شب رفتیهم به سرکارش م رپاشايام
  .شدیم رهينقطه خ کيو به  نشستیساختمان م یجلو
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  نازگل را حاضر کرده بودند. یهاکرده بود و چمدان هيته مايهواپ طيبل ديوح

 خواستیبرود، اما نم خواهدیم طيشرا نياش گرفته بود که نازگل با اغصه رپاشايام
  ترک کند. شهيهم یماندن او موجب شود دانشگاهش را برا یبرا شيجایبا اصرار ب

غذا  شيبرا یکسکند؟ چه  یچگونه زندگ خواهدیم رودیحاال که م دانستینم یحت
  ! کند؟یرفتنش را چکار م يیحمام و دستشو شود؟یرفت و آمدش چه م پزد،یم

بود و داشت در مورد اتاق مژگان  یداخل نريزايدر حال صحبت با طراح و د رپاشايام
  . ندياستفاده کند و آن را چگونه بچ يیهاکه از چه رنگ کردیم ديو پسرش به او تأک

 ادداشتيها را آن نريزايو د گفتیو نظراتش را م کردینگاه م او را یکارها کاتالوگ
  . کردیم

  برگشت. رونيتازه از ب ديوح رفت،یاو داشت م یوقت

  :ديپرس ديگفت. وح ديسالم و خسته نباش رپاشاياو و ام به

  ن؟ياتاق مژگان چکار کرد یخوب برا -

مژگان باشه هم  هيحکه هم متناسب با رو ميرو انتخاب کرد ليو وسا واريرنگ د -
  پسرش.

  نم؟يبب تونمیم -

  ها را به او نشان داد و گفت:عکس نريزايد

  باشه. مييخوایشکل م نيبه ا -

  گفت: رپاشايتکان داد که ام یسر ديوح

  ه؟ينظرت چ -

  .هيشاد و مناسب یبه نظرم خوبه، رنگا -

  مژگان هم دوست باشه. دوارميام -
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  اشت.مژگان رنگ سبز و زرد رو دوست د -

 یقينفس عم ديزد که وح یرنگنگاهش را باال برد و به او نگاه کرد. لبخند کم رپاشايام
  و گفت: ديکش

  خوب من برم.  -

  . ميریبا هم م -

  تشکر کرد. نريزايرو به د رپاشايو ام ستاديبه ناچار ا ديوح

  را جمع کرد و گفت: لشيوسا او

 یالزم بود تو یزيو اگر چ کنمیمن از فردا کارم رو شروع م کنم،یخواهش م -
  .کنمیشرکت با خودتون هماهنگ م

  ممنون خانم مهندس. -

  .کنمیخواهش م -

شلوارش فرو برده بود و  بيرا در ج شيهادست ديکرد و رفت. وح یخداحافظ او
  .ديايب رپاشايمنتظر بود تا ام

  راه افتاد. ديرا کرد همراه وح شيهاهيها توصبه نقاش یوقت او

  ؟یچکار کرد ديوح خوب -

صحبت کردم، فردا  ی. با باربردنيرو خر ليگرفتم، الهام و آرزو هم وسا طيبل -
 م،يمن و نازگل پرواز کن یخدا وقت ديبه ام برن،یاسباب رو م انيصبح اول وقت م

 لي. اونجا خودم وساارهيرو م لشيهم وسا یباربر گهيدر خونه که د ميرسیم یزمان
  .نميچیو م باال برمیرو براش م

  دوش توئه. ی. بار مشکالت من رویتو واقعاً به زحمت افتاد -

  انجام بدم؟ یک یبرا خوامیتو نکنم م یکارا رو برا نياگر ا ه؟يچه حرف نيا -
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. اديسرش م یچ رازيبره ش يیاگر تنها طيشرا نيا یو تو کنهیچرا لج م دونمینم -
  .اديکوتاه نم یول شمیم یبه خدا دارم روان

به  کنمیکه ازش مراقبت کنه. ولش نم رميگیپرستار م هينگران نباش پاشا، براش  -
  .رميگیرفت و آمدش م یهم برا یدربست یتاکس هيامون خودش. 

دانشگاه  کنهیخونه بمونه و تا گچ رو از دست و پاش باز م گمیاگر قبول کرد م حاال
  سر کالس. رهيکه م یخونه بخونه تا وقت رميگینره. کتاب براش م

  خوبه. یليکه خ یکن اشیو راض یباشه، اگر باهاش حرف بزن -

  بشه.  یراض کنمیم یسع -

  . زنمیبهش سر م رميخودمم چند روز بعد م -

  خوبه.  -

بود؟  یچ یبگ یخواینم ،یخوایازم م یزيچ هي یبهم گفت شيچند روز پ د،يوح -
  تو دلته.  یاز همون روز تو فکرشم که چ

تعارف کرد  رپاشايدر را باز کرد و به ام دي. وحدنديرس ديه ساختمان پدر وحدو ب هر
  به درون برود. 

هم سالم  ديها جواب دادند. وحسالم کرد و آن شيهايیوارد شد و به هر دو زن دا او
 یرو رپاشايهمراه با ام ش،يبا مادر و زن عمو یکرد و بعد از خوش و بش کوتاه

  نشستند.  هيز بقها دور ااز مبل یادسته

 رپاشايصورت ام کيزد و سرش را نزد هيمبل تک یدسته یساعدش را رو ديوح
  :ديوار پرسبرد و زمزمه

   ؟یمژگان بکن یبرا یکار هي یتونیم -

  :دياش پرسچهره یکرد و با حالت سؤال کيرا به هم نزد شيابروها رپاشايام

   ؟یچه کار -
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  :ديوار پرسطور زمزمههمان ديوح

   ؟یمژگان رو استخدام کن یشرکتت جا دار یتو -

  :ديرا باال انداخت و متعجب پرس شيابروها رپاشايام

  مژگان؟!  -

  آره.  -

  مژگان مثالً چکار کنه؟  -

  خونده. یباشه مژگان معمار ادتياگه  -

  خودت باشه.  شيپ ،یاستخدامش کن خوامیم -

   ؟یچ یبرا یول دونمیآره م -

  . اديو حال و هوا در بفضا  نياز ا خوامیم -

  . یخوایاز طرف خودت م اي یرو خودش خواسته تو به من بگ نيا -

 نه،يخونه بش یبشه کمتر تو یطور هي خوامیاون اصالً روحش هم خبر نداره، م -
کم داشته باشه و کم یدرآمد تونهیهم م شهیبره سر کار هم ذهنش مشغول م

  عوض بشه.  اشهيروح

ده سال سابقه  یمن همه باال یکارمندا یدونیه کار نداره، خودت مآخه مژگان سابق -
  کار دارن و... 

شروع کنه  ديبا يیاز يه جا اره؟ياستخدامش نکنه، سابقه از کجا ب یکس يیجا هياگر  -
  نه؟ اي

  .لنيکارمندام هم تکم یمن حت ست،ين نيآخه فقط ا -

  .گهيد یچيخوب پس ه -



293 
 

 یبرا سايآمد و سالم کرد و جواب گرفت. نک نييپا سايکرد که مژگان با نک هيتک ديوح
بلند شد و او را از مژگان  شيو از جا ديخند دي. وحديکشیم غيذوق کرد و ج یکل ديوح

  بلند کرد و تکانش داد.  شيهادست یگرفت و رو

  لبخند بر لب گفت: مژگان

  نن. انتظار داره رو دست بلندش ک رهيم ی. بغل هر کیبد عادتش کرد یليخ -

  داره.  یخوب بکنن، چه اشکال -

  رو دستام بلندش کنم. تونمیخوب من که نم -

  .کنمیخودم به جات بلندش م شيپ ايانتظار رو ازت داشت ب نيهر وقت ا -

کرد.  يیرايپذ رپاشايگرفت و از ام شيعمورا از زن یچا ینيرفت و س مژگان
 یاستکان برا کيژگان هم گذاشت. م یعسل یتشکر کرد و استکان را رو رپاشايام

  آورد.  ینيريها شآن یش رفت و براجا گذاشت و بعد از گذاشتن قندان کنار ديوح

 یبرد. موها شيموها انيدستش را م رپاشاياز آن هم به آشپزخانه رفت. ام پس
  فکر کرد.  یو کم ديچيکوتاهش را دور انگشتش پ

او را گرفت و چون  یهاو دستنشاند  شيپا یرا رو ساينشست نک دياز آن که وح بعد
 دفعهکي. زدیبه ذوق او لبخند م رپاشايو ام کردیذوق م سايوزنه بلندش کرد. نک

  گفت: ديکرد و خطاب به وح یفکر

  . اديخودش رغبت داره ب نيباشه، باهاش حرف بزن بب -

   لن؟يکارمندات تکم یگيمگه نم -

  نه. ک یرو طراح کيکوچ یفضاها دميبهش م زيم هيآره،  -

  . کنمیم زيتو ببرش سر کار، من خودم ماهانه حقوقش رو وار -

  حد برات مهمه مژگان بره سر کار؟ نيتا ا یعني -
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هدف  یزندگ یکم براو کم ارهيآره. مژگان با کار کردن، حس استقالل به دست م -
  . شهینابود م امونيزندگ ميبه فکر هم نباش م،ياخانواده کي. ماها همه کنهیم دايپ

  هم فشرد و بعد گفت: یرا رو شيهالب رپاشايام

تو حقوقش  ستيسر کار، الزمم ن اديب خوادیم ني. پس بهش بگو ببیگیدرست م -
  .شهینم مونيزيتر ما چکارمند اضافه هي. با پرداخت حقوق یرو بد

  .یدار اجيکارمند جزء احت هيتو بهش بگو. بگو به  گم،یمن نم -

 رپاشاي. بگو امگهیم یچ نيننداز، خودت باهاش حرف بزن بب گردن من گهيد نويا -
  تو رو استخدام کنه. یگيچرا بهش نم یداره تو که مدرک دار اجيکارمند احت هيبه 

  ؟یگيرو بهش نم نايخوب چرا خودت هم -

  نشاند. شيپا یو رو ديرا جلو کش ساينک د،يکه وح دينوش یجرعه چا کي رپاشايام

  ت:رو به او گف رپاشايام

مراقب رفتارام باشم.  کنهیم جابيا طميفرق کرده و شرا یهمه چ گهيچون االن د -
دوست و آشنا و همکارم،  نيبذره ريمرد مجردم. ز هيتا حاال متأهل بودم، اما االن 

  من و مژگان.  طيبکنه اونم با شرا یهر برداشت یبزنم ممکنه هر ک یهر حرف

  ه؟يچه حرف نيا -

. اگر یکن دايبراش پ یراه هيخودت  کنمیازت خواهش م گهيحرف حساب، حاال د -
  فرق داره. یاالن همه چ یول دادمیمنت انجام م یدهيبود به د نينازن

و  دادیحق م رپاشايفکر کرد. به ام یشد و کم رهيخ سايمهربان نک یهابه چشم ديوح
  .کردیم نيتحس اشینکته سنج یاو را برا

و  ديکرد و با وح یوارد ساختمان شد و سالم دسته جمع یهمان حال بود که مان در
  گفت: سايدست داد و رو به نک رپاشايام

  .دهيبرات خر یچ يیدا نيبب ايب -
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بزرگ در آورد  یجعبه کيدستش  ینشست و از داخل پاکت کادوئ ديبعد کنار وح و
  داد. سايو به دست نک

  آمد و گفت: رونيب مژگان

  من بهت گفته بودم که... -

  و گفت: ديحرف او پر انيبه م ديحو

  .یکشش نده، بهتره تمومش کن -

که با ذوق  سايرو به جلو خم شد و با نگاه به نک رپاشايکه ام ديلبش را گز مژگان
  را بغل کرده بود گفت: چيجعبه کادوپ

  ؟یکن عيرو ضا شيخوش اديچطور دلت م -

  سکوت کرد و به آشپزخانه رفت. مژگان

آن را باز کرد.  یبا شوق کودکانه باق سايدو را پاره کرد و نکاز کاغذ کا یکم ديوح
  زرد رنگ گفت: نيماش دنيکمکش کرد و با د ديوح

  .دهيخر یچ يیدا نيبه، بببه -

را  سايبلند شد و نک شي. از جاديکش رونيرا از جعبه ب نيبعد کمک کرد و ماش و
  کت درآورد.را به حر نينشاند و کنترل را در دست گرفت و ماش نيزم یرو

 ديو وح رديتا کنترل را از او بگ ديکشیرا م ديو دست وح ديخندیذوق زده م ساينک
قان قان و ترمز از  یخودش هم صدا نيو همراه با حرکت دادن ماش دادیبه او نم

  .آوردیخود در م

  .کردیو مژگان هم از پشت اپن نگاهشان م دنديخندیبه او م همه

  گفت: یبدهد مان سايل را به نکشد کنتر یراض ديوح یوقت
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هم  نيا یهم کردم ول دايکنم، پ دايماهان پ نيماش هيشب نيماش هيچند روز گشتم  -
 یهم برا یکي اديخوشت م دونستمیبهتره. اگه م نيا دميبود هم کنترل داشت د هشيشب

  .گرفتمیتو م

  و گفت: ديخند ديوح

  رو برام بخر. شونيکي ،یدونیاالن که م -

  چشم. -

  !یمان یراست -

  جانم. -

استخدام بده به  یآگه هي خواستیم گرده،یم ديکارمند جد هيدنبال  رپاشايام -
  ؟یمن انجام بد یبه جا یتونیسرم شلوغه، م یروزنامه. قرار بود من انجام بدم ول

  باشه؟ یچ طشيباشه چرا که نه؟ فقط شرا -

  گفت: رپاشايام

ً تيداشته باشه، نها یمعمار سانسيل - سالش باشه، متأهل باشه بهتره، اگر مرد  یس ا
  هم رفته باشه. یبود خدمت سرباز

  با چند سال سابقه کار؟ -

  زودتر گفت: ديوح

  .خوانیرو م یکس کيکوچ یفضاها یطراح یسابقه الزم نداره، برا -

  گفت: کرد،یخوردن پاک م یخانم که داشت سبز رايسم

 ینداره؟ برا یمعمار سانسيمگه لسر کار؟  یبریمادر چرا مژگان رو نم -
مطمئن و  ی. شرکت خودت هم هست، جاستيهم خوبه. سابقه هم الزم ن اشهيروح

  خوب.

  گفت: یبه هم نگاه کردند. مان ديو وح رپاشايمتعجب از اپن جدا شد. ام مژگان
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  مژگان بلد باشه. کنمیفکر نم -

  .رهيگیم اديوا! مگه درسش رو نخونده؟ خوب  -

  نم گفت:خا فرخنده

  .شهیکم سخت م هي طيشرا نيبعد پسرش رو چکار کنه؟ با ا -

  گفت: ديوح

ً ي. نهانيرو نگهدار ساينک نيتونیهمه آدم نصف روز نم نيا -  ذارهیرو م ساينک تا
  .گهيمهد کودک د

  هم رو به مژگان که سکوت کرده بود گفت: رپاشايام

شرکت ما  یايب یخوای. میديسچرا تو به فکرم نر دونمینم گه،يراست م يیدازن -
  ؟یکار کن

  خورده بود. کهي شنهاديپ نيدست و آن دست کرد. از ا نيا یدر سکوت کم مژگان

  مژگان. نجايا ايب -

  نشست. رپاشايمبل مقابل ام یرفت و رو رونيب مژگان

  ادته؟يتو که درسات رو  -

  آره. -

دور از  ید ساعتو چن یبزن رونياز خونه ب ی. دوست دارستين یپس کار سخت -
  ؟یخونه کار کن یحال و هوا

  ...ساينک -

  :گفت ديوح

ً يآسونه، مامانت هستم، مادرم هست، نها ساينک -  شيفرستیهم م یچند ساعت تا
  مهدکودک.
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  خانم گفت: فرخنده

  مادر. دارمیخودم نگهش م خوادیاگه دلت م -

  گفت: ینشست. مان یناخواسته نگاهش در نگاه مان مژگان

گرفتم هر  مي. من تصمیدونیخودته. هر طور صالح م ین نگاه نکن، زندگبه م -
  کنم. تيمن بگم چشم و ازت حما یکه تو بگ یچ

  کرد و گفت: رپاشايرو به ام مژگان

  در موردش فکر کنم؟ شهیم -

  خبرم کن. یگرفت یميآره حتماً. هر تصم -

  باشه. -

خانم  رايکرد و به اصرار سم قصد رفتن رپاشايمورد ام نيصحبت در ا یبعد از کم و
  شام جواب رد داد. یبرا

  :ديدر پرس یرا بدرقه کرد. جلو رپاشايام ديوح

  ؟یهماهنگ بود يیدابا زن -

  همه رو داره. یهوا ،یشناسینه، مامانم رو که م -

  .یرفت يیپس تو به زن دا -

  گفت: ديرا گفت و دور شد. وح نيا رپاشايام

  ممنون. -

  حال دستش را بلند کرد.در همان  رپاشايام

  به داخل ساختمان برگشت و خطاب به مژگان گفت: ديوح

امشب به  نيمن به جات باشم هم زنه،یآدم رو م یبار در خونه هيشانس  نيبب -
  سر کار. اميم گمیم رپاشايام
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  گفت: جانيبا ه مژگان

بتونم  یروز کيدانشجو بودم آرزوم بود  یجالبه، چون وقت یليخودم هم خ یبرا -
  برم سر کار اما نشد.

  .یبه آرزوت برس یتونیاالن م -

  .سامينگران نک -

  بشه؟ به مادرت اعتماد کن و جاش بذار. یچ خوادیم سايمگه نک -

  .کنمیبهش فکر م -

 یسع ديرو استخدام کنه، با گهيکس د رپاشايام کيممکنه شر ،یوقت ندار یليخ -
  .یاز فرصت استفاده کن یکن

  .رميبگ ميتا آخر شب تصم مکنیم یسع -

مورد صحبت کردند و همه به مژگان قول دادند  نيبار در ا نيتا آخر شب چند هاآن
  باشند. سايمراقب نک

مژگان و  یبرا یاتفاق را شانس خوب نيهر دو موافق بودند و ا شيو عمو پدر
  دانستند. شرفتشيپ

خود  یدند که براکر نيبه ا قياو را تشو یگريچون هر زن د شيو زن عمو مادر
 یانداز مناسبو روز مبادا پس سايخود و نک یندهيآ یداشته باشد تا بتواند برا یشغل

  داشته باشد.

مژگان  نکهي. همرديشغل را بپذ نيو ا زديکم ترس مژگان برباعث شد کم هانيا تمام
  گفت:

  سر کار. رميم گمیم رپاشايباشه، پس به ام -

  گفت: ديوح

  .ینش مونيکه تو فردا پش گمیم پس من االن بهش -
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  باشه. -

  نوشت که مژگان قبول کرده است. شيخبر داد و برا رپاشايبه ام عيسر ديوح

  هم در جواب نوشت: رپاشايام

  شرکت فرم استخدام پر کنه. اديبهش بگو پس فردا ساعت دَه صبح ب -

  فرصت تشکر کرد. نيا یبرا رپاشاياز ام اريهم از جانب خود بس ديوح

  را کنار گذاشت، گفت: یگوش یوقت ديوح

واگرنه خودم همراهت  ستميساعت دَه صبح. من ن رپاشا،يپس فردا برو شرکت ام -
  .اومدمیم

  استرسم کم بشه. یهمراهم بود، کم یکاش کس یا -

  گفت: یمان

  .اميهمراهت م رميگیم یمرخص -

  ؟یايواقعاً م -

  چرا که نه؟ -

  .ینش ونميکه پش دوارميام گمیباز هم م -

  راحت باشه. التيخ شمینم -

  خدا رو شکر. -

مانده را  یباق یهارفتند بخوابند مژگان داشت ظرف یکيیکيهمه  یشب وقت آخر
مژگان را  دنيبه آشپزخانه رفت. انتظار د یبا گرمکن و رکاب ديکه وح شستیم

  نداشت و فکر کرد مادرش است.

  :گفت

  ؟يیشوظرف یپا یساديپات وا نيبا ا -
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  به او انداخت و گفت: ینگاهمين مژگان

  .شهیداره بهتر م گهيپام درد نداره، د -

رفت و  يیشورا باز کرد و پارچ آب را برداشت. به کنار ظرف خچاليدر  ديوح
آبچکان برداشت و  یاز رو وانيل کيو دستش را بلند کرد و  ستاديپشت مژگان ا

  نشست. زيپشت م

 ،یدراز یليخ یبگ یخوایم ،یکنیلند مو دستت رو ب یستيپشت من وام -
  ؟یماکارون

 شيهاو دست ديزد. مژگان هم خند رخندهيبعد ز هيرو به مژگان کرد و چندثان ديوح
  .ديشت و خندگذا يیشوظرف یرا لبه

  پس هنوز. ادتهي -

  آره. -

و تو با بلند کردن  ديرسیم زيچون من از تو بلندتر بودم و دستم به همه چ شهيهم -
 یفقط شکل ماکارون ،یشاد یاالن دراز یگفتیبهم م ديرسیاهات بازم قدت نمپ

  کار کن. کلتيهم رو ه یکم یهمه دراز نيا ،یشد

  کرد و گفت: زانيو آو ديکش رونيها را از دستش بدستکش مژگان

  .گرفتیاز بلند بودن تو لجم م شهيهم -

  .ديو آن را نوش ختيآب ر وانيل کيخود  یبرا ديوح

  .ريبخ شب -

  گفت: ديکه وح رفتیداشت م مژگان

  مژگان. -

  بله. -

  شدم. مونيپش یبگ امي. نرم و بیرو از دست ند رپاشايام شنهاديپ -
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  .کنمیرو م امیسع یهمه -

  .سايبه خاطر خودت و نک -

  .سايبه خاطر خودم و نک -

  .نيآفر -

  باال رفت. یلبخند زد و سر فرود آورد و به طبقه مژگان

 رازيها را به شدادند و آن ینازگل را به باربر ازيمورد ن ليد بود که وسابع روز
  فرستادند.

  بود. ازشيمورد ن ليهم در حال جمع کردن وسا ديوح

و او با اندوه، از پنجره به باغ  کردیرا جمع م لشينازگل وسا یخانم داشت برا نيمه
  .کردینگاه م

. دور شدن آوردیاو را از پا در م نبود مادرش داشت یبود و غصه نيغمگ اريبس
  را گرفته بود. مشياما تصم آزردیاو را م شترياز پدرش ب

به پدرش انداخت و او  ینگاهميوارد اتاق شد و به نازگل نگاه کرد. نازگل ن رپاشايام
حالت مغموم  نياو در ا دني. از ددياش دتازه بلند شده شيو با ر یرا در لباس مشک

  و به خود گفت: کردیش سرزنش موجود یو خود را برا شدیم برابر نيغمش چند

  .شدینم ینطوريمرد ا نيا ،یاگه تو نبود -

  تخت نشست. یلبه یجلو رفت و رو رپاشايرا گرفت و دوباره به پنجره داد. ام شيرو

  ها را پشت گوشش داد.و آن دينازگل کش یرا به موها دستش

بهت سخت  رازيش ی. بریشیکه خوب م یا وقتحداقل ت ؟یبمون شميپ خوادیدلت م -
  .گذرهیم

  نه. -
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دست  رپاشاي. امبستیو راه نفسش را م زدینازگل موج م یدر گلو یديشد بغض
  سالم نازگل را گرفت و گفت:

  بمون. ،یالزمه بمون یکنیاگه فکر م -

درس  نهيکه برام مهمه ا یزي. چیريو تحت فشار قرار بگ یبش تيندارم اذ دوست
  . زحمات مادرت به باد نره.یخونب

امانش  یب یهياما نتوانست. گر رد،يرا بگ اشهيگر یگرفت تا جلو ريسر به ز نازگل
  . دندياز پشت هم چک محابایب شيهاشروع شد و اشک

  او برد و سرش را بلند کرد و گفت: یچانه ريدستش را ز رپاشايام

 یليما رو خ یتو. اون هر دو یمن، هم برا یسخته، هم برا یليمامان رفت و خ -
 نهياما مهم ا هيخال یليخ مونيزندگ ی. جاش تومشيکه االن ندار فهيدوست داشت و ح

عاشقش  یليدوست داشتم، خ یليقلبمون محفوظه. من مادرت رو خ یتو شهيهم ادشي
آرامش گذشت.  یکردم تو یدگکه باهاش زن یسال کيو  ستيبودم، خوشحالم ب

گذاشت، من و اون  یسر ناسازگار يیجاها هيهم  یاگر زندگ م،يبا هم نداشت یمشکل
. وجود تو و فتاديفاصله ن نمونيلحظه ب کي یبرا چوقتيو ه ميدست به دست هم بود
تر کرد. خوشحالم که تو رو دارم، خوشحالم که رو محکم مونيعشقمون بهت زندگ

  .یديرو م نيازنن یو بو یني. چون تو دختر نازنینينازن ادگاريچون تو  یتو هست

 اميصدات رو بشنوم، هر وقت م امي. هر وقت از سرکار میباش شميپ خواستیم دلم
و  ديبغلت کنم و ببوسمت و خدا رو شکر کنم که حداقل تو رو بهم بخش نمت،يبب

  برگردوند.

 شميو بگم پ ینذارم درس بخون راز،يش یکنم و نذارم برگرد یمنطق یب تونستمیم
  .خواستیرو نم نيا نينازن یشو. ولدور ن گهيبمون و د

بشه. دخترم  مونيباعث سربلند ديبا یکي نيبچه دارم پس هم هيمن فقط  گفتیم اون
 یليو درسته که خ یکه مستعد بود باال بره. حاال که قبول شد یاهر رشته یتو ديبا

ً ي. دقیدوست دارم تو درست رو بخون یول م،يدار یبد طيشرا دو قراره  دونمیهم م قا
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. چون مامان دوست نداره ميتحمل کن ديبا یول م،يبش تياذ یلينبود هم خ یتامون تو
که اون شاد باشه و به خاطر  ميکنی. پس تالش میتو از همسن و ساالت عقب بمون

  ما غصه نخوره.

  هق کنان گفت:انداخت و هق نييچندبار سرش را باال و پا نازگل

  باشه بابا.  -

  ل کرد و او را به خود فشرد و گفت:نازگل را بغ رپاشايام

. ده روز ماسيهواپ طيبل هي اشهيبهت سر بزنم. ما اميزود به زود ب دمیقول م -
از ده روز بشه. هر روز بهت  شتريب مونيدور ذارمی. نمزنمیبهت سر م بارکي

 يیاحساس تنها ذارمی. نمميزنیها حرف مساعت یهر شب که خواست زنم،یزنگ م
 خبریاز هم ب ذارمیکه شده نم دمدارم و به خاطر خو اجين هم بهت احت. میبکن

  . ميبمون

  ممنون بابا.  -

داخل کتش کرد  بيو از او جدا شد. دست در ج ديسر نازگل را بوس یرو رپاشايام
  . ديکش رونيب سيخودنو کيو 

  گچ دست نازگل نوشت: یرو

  دخترم.  یقلب من یتو شهيهم -

  آن نوشت: ريو ز ديقلب کش کياش هم دور جمله بعد

  .رپاشايپدرت ام -

  بلند شد و گفت: شيرا بست و از جا سيدر خودنو رپاشايام

  .گردمیدوتا کار دارم برم انجام بدم و برم یکيمن  -

  گفت: شيهادر حال زدودن اشک نازگل

  چشم. -
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 کردند،یم هيگر صدایخواهرها و مادرش که ب دنيرفت و با د رونياز اتاق ب رپاشايام
شد و با بستن  نشيبه اتاق داد و از ساختمان خارج شد. او رفت و سوار ماش یااشاره

  افتاد. هيدر به گر

  .ديدیم يیاز تنها یميعظ یايکرد و خود را در در هيته دلش گر از

را به  نيکه آرام شد ماش ی. کمکردیحس م یمعنیرا بدون همسرش ب یزندگ یحت
  اه رفت.حرکت در آورد و به دادگ

به او  دنيو با رس دنديبه سمتش دو رپاشايام دنيراننده هم آمده بودند و با د یخانواده
  شروع شد. شانيهاالتماس

  راننده گفت: برادر

اتفاق  یبه سرتون اومده ول یچ ميدونی. منيخدا ازش گذشت کن یآقا، محض رضا -
ه باباشون برگرده. با بنده خدا دختر و پسر جوون داره، چشمشون به در نيبوده. ا

 نهيسنگ یليبراش خ هينفر، د هيشدن  یاومده و مرگ سه نفر و زخم شيکه پ یطيشرا
  و...

  را به او انداخت و گفت: نشينگاه خشمگ رپاشايام

پاره  کهيزن من مرده، دخترم ت ؟یزنیحرف م هياز د ؟یمرد حساب یگیم یچ -
  داده. شده، اون پسر بنده خدا پدر و مادرش رو از دست

دختر من هم جوونه.  نه؟يپدر مادرش رو بب خوادیدلش نم ست؟يپسر جوون ن اون
تو  کنهیمادرش رو پر نم یجا یچکيمادرش رو از دست داده. ه شياول زندگ نيهم

 یتونیدارم، م اجيمن زنم رو احت ام؟هيمگه من محتاج د ؟یزنیبا من حرف م هياز د
نکنه؟ افسرده نباشه؟ حال و روز  هيگر گهيم ددختر یکن یکار یتونیم ؟یبرگردون

 نجايا یاومد ستيدرست ن ؟یدرست کن یتونیکه نابود شده رو م امیمن و زندگ
  بگو بعد شروع کن حرف زدن. تيتسل هي! حداقل هيد یگیم یساديوا

  راننده چادرش را جمع کرد و گفت: دختر
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خالف سبقت  یده و جا. بابام هم مقصر صد در صده. عجله کرنيشما حق دار -
تو رو  یچند نفر رو نابود کرده. ول یزندگ یاطياحتیلحظه ب کيو  یگرفته. خستگ

  .نييايباهاش کنار ب نيکن یخدا سع

 مهيو ب ميسه نفر رو جور کن هيد ميتونینم ميرو بفروش مونيزندگ یما اگه همه آخه
  . مامانم حالش بده و...کنهیفقط کمک م یتا حد

ها کالفه شد و راه افتاد. دختر دنبالش به حرکت در آمد حرف نيا دنيشن از رپاشايام
  و گفت:

  .نيآقا تو رو خدا گوش کن -

 یبه درون رفت خانواده یافزود و وارد دادگاه شد. وقت شيهابر سرعت قدم رپاشايام
  .ديرا د یرستم

  و.ها به اگفت و آن تيها تسلبه آن رپاشايکردند و ام یپرسهم احوال با

  :دياز پسرشان پرس رپاشايام

  سر درست؟ یبر یخواینم -

  گرفتم. یترم مرخص نينه ا -

  ؟یکنیچکار م تيشکا یبرا -

  .سادميپاش وا -

کرد  یزدند و به درون اتاق رفتند، سع شانيسر فرود آورد و بعد که صدا رپاشايام
او از  هيار دو قر یقاض یهاحرف دنياصالً به صورت راننده نگاه نکند. بعد از شن

  رفت و گفت: یقاض زيبلند شد و به کنار م شيجا

  . دمیم تيمن رضا -

   ن؟يکار مطمئن نياز ا -

  بله.  -
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بلند از  یهازد و با گام رونيبعد از امضا کردن چند برگه که به او دادند از اتاق ب و
  آنجا دور شد. 

راه افتادند تا از او  شدند، دنبالش رپاشايام تيراننده متوجه رضا یخانواده یوقت
شد و حرکت کرد و آن  نشيسوار ماش رپاشايآخر ام یدر لحظه یتشکر کنند ول

  خانواده را پشت سرش جا گذاشت. 

قبل را به او  یخانواده زيچ چيه گريد دانستیبود و م یکارش راض از
  . گرداندیبرنم

  کارمندش گفت: ها شد و بعد از سالم بهاز اتاق یکيبه شرکتش رفت وارد  یوقت

  .نيرو جمع کن لتونيآراسته وسا یآقا -

  ؟یچ یبرا -

  .گمیبهتون م -

  گفت: دادیرا انجام م یکه هر کدام کار خاص شيهایبرگشت و رو به منش او

  اتاق مهندس فردوس. یتو نيکه ببر نيکن یاضافه رو خال زيم نيشما لطفاً ا -

  م؟يها رو چکار کنماکت -

  .وارهيد یاتاق من که گوشه زيم یرو نيبذار نيببر -

  ؟یچ یبرا یچشم جناب مهندس ول -

  .گمیبهتون م -

  رفت و گفت:  گرياتاق د یبه جلو رپاشايشد. ام لشيمشغول جمع کردن وسا آرسته

  خانم مهندس محجوب.  -

  بله!  -

  . نيرو جمع کن لتونيوسا -



308 
 

  جناب مهندس؟  یچ یبرا -

  . به مهندس آراسته نيرو بد زتونيم -

  آمد و گفت: رونيمحجوب ب خانم

   ن؟يکنیجا مها رو جابهشده جناب مهندس که بچه یطور -

  مهندس آراسته. یجا ديببر فينه، اصالً... شما تشر -

به هم نگاه کردند و موضوع را  کردیمحجوب که همراه با همسرش کار م خانم
  .دنديفهمینم

را به درون اتاق  زيبه کمک آراسته م رپاشايشد، ام یوسط سالن کامالً خال زيم یوقت
جا را جابه لشانيزمان داد تا وسا شيداد و به کارمندها یاتاق جا یرا گوشه زيبرد. م
  کند. 

ها از آن یکيخطاب به  یديبا مهندس ام یپرسبه واحد بغل رفت و بعد از احوال او
  گفت:

  .یجناب مهندس علو -

  جانم مهندس. -

  .ارنيسفارش بدم ب ايهست  خوام،یاونور م یاضافه برا ستميس هي -

  .لهيتکم ستماياونور که همه س -

  الزم داره. ستمي. سمياضافه کرد ديجد زيم هي یآره، ول -

  .کنمیوصل م اميباشه چشم االن م -

  دستت درد نکنه. -

  گفت: یديام مهندس

  ؟یاستخدام کرد ديمگه کارمند جد -
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  م.نفر به اون گروه اضافه کن هيقراره  -

  بودن که. ليتکم -

  یآره، ول -

  رو انجام بده. هایکار زهيکه ر کنمینفر اضافه م هي

  پس قراره گروه ما بزرگتر بشه. ،یدونیباشه هر طور صالح م -

  خدا. ديبه ام -

  آقا؟ ايخانم  -

  خانم هستن. -

  مجرد؟ ايمتأهل  -

  متأهلن. -

  خوبه، خوش اومدن. -

 ازيمورد ن ليو وسا ستميس کي یمهندس علو نه،يصحبت در آن زم یاز کم بعد
  .ديچ زيم یرا رو ديکارمند جد

دارند و فردا با او  ديهمکار جد کيبه بعد  نيبه همکارانش اعالم کرد از ا رپاشايام
  آشنا خواهند شد. 

اتاق با هم کار کنند و کارمندها  کيدر  یديشد خانم محجوب، مژگان و خانم سع قرار
  شدند.  ديپچ در مورد کارمند جدبه اتاقش مشغول پچ ارپاشيبعد از رفتن ام

فکر کرد. به  ديجد طيو به شرا ديکش یقيکرد و نفس عم هيتک اشیبه صندل رپاشايام
  . ديکارمند جد کيخودش،  آمدن مژگان به عنوان  يیرفتن نازگل، تنها

مت کار گروهش که به او ارجاع داده بودند و پس از عال یبعد از بررس رپاشايام
شرکت را ترک کرد تا به پرواز  یها به خانم فخارآن ليو تحو یجزئ راديزدن چند ا

  نازگل برسد.
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 ديو نازگل حاضر بودند تا به فرودگاه بروند. وح ديوح ديبه منزل پدرش رس یوقت
  در گفت: یجلو رپاشايام دنيچمدان کوچکش را در سالن گذاشت و با د

  .شدمیم ديداشتم از اومدنت نا ام ،یاومد -

  .دادمیانجام م ديچندتا کار داشتم که با -

  باشه، من حاضرم. -

  گفت: رپاشايخطاب به ام یبا نگران الهام

. ستياصالً درست ن طيشرا نيبه خدا با ا ،یفرستادیکاش نازگل رو نم یداداش ا -
آب برداره.  وانيل کي یخودش حت ینداره که برا یسالم ی. دست و پامارهياون ب

  آخه؟ هيچه کار نيا

. اگر اديبه خودش ب ديمن خودم هم نگرانم اما نازگل با رفت،یم ديالهام جان با -
ممکنه  نهيرو بب مونيمشکالت من و زندگ نيدر نبود نازن نه،يمن رو بب يیبمونه و تنها

  درس خوندن رو بزنه.  دياصالً نخواد بره و ق گهيد

  گفت: یبا غصه و نگران الهام

 یطنتايشده، منم با ش یکين ري. اون از آرزو که درگرفتیاهش مهمر یکيکاش  -
روزا خونه رو  نيا شهیو نم رهيو م اديمهمون م گهیمامان هم م تونم،یماهان نم

  دختر چکار کنه؟  هي یبرا ديول کنم. آخه وح

  . رهيدو روز اوله، گفتم براش پرستار بگ شيسخت -

  باز هم سخته.  -

  کوتاه صحبت کردند.  یقهيد و هر دو به اتاق او رفتند و چند دقالهام را صدا کر ديوح

  چمدانش را گرفت و گفت:  یدسته ديآمدند وح رونيب یوقت

  . ميبر -

  خانم رفت.  نيساختمان مه یو الهام به جلو رپاشايبعد همراه با مادرش، ام و
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نازگل را هل  لچريو ديآمدند. حم رونيهم ب هيخانم و بق نيفرخنده خانم، مه مژگان،
  داد و از در خارج شد.

بغلش کرد  ديرا باز کرد و آغوش او را خواست. وح شيهادست ديوح دنيبا د ساينک
  .ديو صورتش را بوس

  بلند کرد و باعث ذوقش شد. شيهادست یدر باغ او را رو یجلو تا

 یدارهم به او دل ديمراقب نازگل باشد. وح کردیسفارش م ديبه وح هيخانم با گر نيمه
  راحت باشد. الشيتا خ دادیم

  قرآن رد کردند. ريها نازگل را بغل کردند و بعد از زآن 

  را به آغوش مژگان برگرداند و گفت: سايکرد و نک یبا همه خداحافظ ديوح

  . ديمراقب خودتون باش -

  .طورنيحتماً، شما هم هم -

او و  یهم برا کرد،یم یمژگان انداخت. احساس دلتنگ یبه چهره یقينگاه عم ديوح
. دوباره کردیبه او منتقل م یرفتن حس بد ني. دست خودش نبود و اساينک یهم برا

  و عقب رفت. ديرا بوس ساينک یگلو ريجلو رفت و ز

هم در  ديجلو نشاند و بعد سوار شد. الهام، آرزو و وح ینازگل را در صندل رپاشايام
  کردند. یعقب سوار شدند و خداحافظ

  کرد. یقراریافتاد و به شدت ب هيبه گر سايها نکنرفتن آ با

  و گفت: ختيها رخانم آب را پشت سر آن نيمه

  اونه.  یبرا اشیعادت کرده. ناراحت ديام، به وحبچه ساينک -

  و گفت: دياو را به آغوش کش ديمج

  تو.  ميبر -

  بعد دست ماهان را گرفت و با خود برد.  و
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  شدند و به درون فرودگاه رفتند.  ادهيهمه پ د،يبه مقصد رس یوقت رپاشايام

  کرد.  یشد و او را راه ینازگل را بغل کرد تا راض قهيچند دق رپاشايام

  شد.  مايرفت و سوار هواپ ديهم نازگل به همراه وح بعد

  نشاند و خودش هم کنارش نشست.  یصندل یها باال برد و رواو را از پله ديوح

  جات راحته؟  -

   آره، خوبه. -

   ؟یشینم تياذ -

  . کنمیتحمل م یهام ولکم دنده هي -

  بهم بگو.  یشد تياذ یليباشه، اگه خ -

  .یمرس -

به همراه هر دو خواهرش در حال برگشت به منزل پدرش بود که آرزو  رپاشا،يام
  گفت:

  . یفرستادینازگل رو م دينبا -

  به الهام هم گفتم بره بهتره.  -

  آخه؟ ديا وحچرا ب یباشه بهتره، ول -

  آلود آرزو را نگاه کرد و گفت:نگاه کرد و صورت اخم نهيبه درون آ رپاشايام

   ؟یگیم یدار یچ -

  با حرص گفت: نهيرو به آ آرزو

  که بره؟ یفرستاد ديبا وح یچ یبرا ؟یچرا خودت باهاش نرفت -

 یک چند روز رو هم تلنبار شدن، تو بگو با نيکارهام ا یخودم کار داشتم و همه -
  فرستادم؟یم
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  .دياز وح ريغ یبا هر ک -

  بلند گفت: یبا صدا رپاشايام

  چشه؟  ديمگه وح -

رو فرستادن از  ديرفته چرا وح ادتيچشه؟  ديوح یدونیتو نم ست؟يچش ن ديوح -
  مملکت بره؟ نيا

  بدشانس بود. ديچون وح -

  بلند گفت: یبا صدا آرزو

ما هم  ی،و،ز کنه. اون شب همهبه مژگان ت*ج*ا خواستیم ديچون وح ر،ينخ -
  ؟ی. چطور دخترت رو با اون آدم فرستادميديو د ميبود

  زد: اديفر رپاشايام

  خجالت بکش آرزو. -

 یفرستاد ینجوريکم بود که نازگل هم ا نيخان داداش. نازن یخجالت بکش ديتو با -
  بره.

  رو به عقب کرد و گفت: الهام

  واقعاً زشته آرزو.  -

  داداشته.زشت کار خان  -

  توقف کرد و رو به آرزو گفت: ابانيکنار خ تيبا عصبان رپاشايام

  به مرگ نازگل...  ن،ياحد و واحد، به روح نازن یبه خدا -

  گذاشت و گفت: رپاشايدهان ام یدستش را رو الهام

  داداش قسم نخور...  -

  . ديآینم نييکند هرگز از قسمش پا ادياگر قسم  رپاشايام دانستیم الهام
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  به خاطر من. -

و رو به جلو کرد. چند لحظه  ديکش یقيسکوت کرد و نفس عم یبا ناراحت رپاشايام
ها او را به و نور چراغ هاني. رفت و آمد ماشستيشب را نگر یکيو تار ابانيخ
  . کشاندیم یگريد یايدن

  داداش.  گمیمن به خاطر خودت م -

  تهمت نزن...  -

حرف  دي. اصالً کدوم تهمت دارم در مورد اخالق وحزنمیمن به شما که تهمت نم -
  . نيرو فراموش کرد زيچرا همتون همه چ دونمی. نمزنمیم

  تهمت نزن.  ديبه همون وح -

  .شيکشتیم یخودت اون شب داشت یچه تهمت -

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش رپاشايام

  اشتباه کردم.  -

  بود.  ناهگیاون شب ب ديوح یبگ یخواینکنه م -

رو بهش بر  ديوح یايببره. من فقط دارم خوب دادمیاگه نبود دخترم رو بهش نم -
بهش انگ  گهيمثل تو د یبهش اعتماد دارم که احمق دمي. دارم نشون مگردونمیم

  ت*ج*ا*و،ز نزنه. 

  مژگان دروغ گفته اون شب.  یعنيفقط تهمته پس  نياگر ا -

   ؟یحاال هر چ -

وقت اون ؟یسر کار؟ اگه به تو تهمت زد چ یبریرو م ینز نيپس چطور همچ -
  دوباره انجام بده.  تونهیکار رو بکنه پس م نيا بارکيهر کس  ؟یکنیچکار م

  . یشد نيبه همه بدب یبود نيبدب اتی. از بس به زندگستيتو حرفات دست خودت ن -
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 نيقصد چن اربکي دي. اگه وحگمیکه به خاطر خودت م ستيداداش چرا حواست ن -
دوباره تکرار کنه. اگه مژگان دروغ گفته  ستيداشته، پس االن براش سخت ن یکار

  باز هم دروغ بگه.  تونهیپس م

 دهيخانواده خوب بشه. با ناد نيا یکهنه یهاآرزو. بذار زخم شنیها عوض مآدم  -
 یليخ في. وقتشه تکلشهیدرست نم یزيگرفتن و خودمون رو به اون راه زدن چ

  مسائل روشن بشه.

  کرد و گفت: رونيرا به ب شيرو الهام

 چوقتيه ديوح«: گفتیم نانيبا اطم کردیم ادي ديهر وقت از وح شهيمامان هم -
  » نکرده.  یکار نيهمچ

  . شناختیرو م ديمامان بهتر از ما وح ديشا -

. یبه مژگان شک کن یکرده، بر یدوتا خوب ديچون وح ستيداداش قرار ن -
  از مژگان هم مگه هست؟ ترارهچیب

  نبود. چارهیمژگان که اونوقتا سه برابر تو زبون داشت و ب -

  خطاب به خواهرانش گفت: رپاشاينگفت. ام یزيسکوت کرد و چ آرزو

  تا به وقتش. نيگفته باش يی. نشنوم جانيکنیچال م جانيبهتون گفتم هم یهر چ -

  بشه؟ یمگه به وقتش قراره چ -

  .نيط شما دو تا ساکت باشفق ؟یهر چ -

  به آرزو نگاه کرد و گفت: نهيبعد در آ و

  !یتونیالبته اگر م -

  داداش؟ یديد یتا حاال از من فضول -

  هست. یبار نياول کي شهينه، هم -

  و آرزو با حرص گفت: دي. الهام خندستيبعد الهام را نگر و
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  دستت درد نکنه خان داداش. -

  . آمدیخانم داشت از منزل آقا جالل م نيمه دند،يبه منزل پدرشان رس یوقت

  گفت: ديها رسبه آن یوقت

  رفتن مادر؟  -

  ! نياومدیاز اونور م زم،يآره عز -

  .کنهیم هيتا حاال داره پشتتون گر ساينک نيشما رفت یآره مادر، از وقت -

  گفت: یبا دلسوز الهام

  . شهیافسرده م سيگلبرگرده ان ديخو گرفته. وح ديبه وح یليبراش، خ رميبم -

  دوست داره. شتريب یرو از مان دي. وحکنهیو بهش توجه م دياز بس مهربونه وح -

  در را باز کرد و گفت: رپاشايام

  . گذرهیم یدورش چه خبره و چ دونهیم شه،يبچه محبت حال -

  آره مادر. -

و آرزو  کرد. بعد هم الهام تيدست مادرش را گرفت و او را به درون هدا رپاشايام
  سالم کردند.  هيبه درون رفتند و به بق

بود با  دهيکش غيکرده و ج هيو او از بس گر چرخاندیرا در اتاق م ساينک مژگان
  . کردیهق ممادرش افتاده بود و داشت هق یشانه یسرش رو یحالیب

اوست اما احساس  یبرا هيگر نيعادت کرده است و ا ديبه وح ساينک دانستیم مژگان
  وابسته شود. یپسرش به کس خواستیماجرا نداشت و دلش نم نيبه ا یبخو

نازگل هم در حال نگاه  خواند،ینشسته بود و داشت روزنامه م یصندل یرو ديوح
  .کردیزمزمه م نيدر گوشش آهنگ غمگ یبود و هندزفر کيکردن به آسمان تار
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و پس از آن اشکش  برآورد نهياز س یو سوزناک قيحال بود که نازگل آه عم نيا در
  . ديچک

. خراشدیکه او با دست راست گچ دست چپش را م ديبه او جلب شد و د ديوح حواس
را باز کرد و  یآب معدن یروزنامه را تا کرد و کنار گذاشت، بعد هم در بطر ديوح

  و آن را به سمت نازگل گرفت. ختيمصرف آب ر بارکي وانيدرون ل

  و گفت: دينوشرا گرفت و دوجرعه  وانيل نازگل

  ممنون. -

  .کنمیخواهش م -

  م؟يرسیم یک -

  به ساعتش نگاه کرد و گفت: ديوح

   کنه؟یدرد م تي. جائگهيد قهيدق ستيب -

  هام کالفه شدم. از درد دنده -

  . یسيسر پا وا یخوایم -

  اگه بشه چرا که نه!  -

   ؟یسيراستت وا یپا یرو قهيدو دق یتونیم -

  آره. -

بغل  ريرا ز گرشيدستش را دور کمر نازگل انداخت و دست د کيو برخاست  ديوح
  . ستديسر پا با قهياو انداخت و کمک کرد تا دو دق

  و گفت: ديکش قيعم یهانفس نازگل

  االن دردش کمتر شد. -
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آغوشش نگه داشته بود. نازگل عطر  انياو را م ديبود و وح دهيچسب ديبه وح نازگل
 ديخسته شد وح ستادنياز ا ی. وقتکردیاحساس آرامش م و ديکشیتن او را به مشام م

  .نديکمک کرد تا دوباره بنش

فرود آمد.  مايهواپ نکهيرا بست تا ا شانيکمربند هر دو ديبعد از نشستن، وح یکم
  شدند. ادهيپ ماينفر نازگل را بلند کرد و از هواپ نيآخر ديوح

  ل به راننده داد رفتند.که نازگ یشدند و به آدرس یفرودگاه سوار تاکس رونيب

 یرو اطيکرد که در ح یزنگ در را زد و بعد از جواب دادن خود را معرف ديوح
 هينشاند. کرا لچريو یکرد و بعد نازگل را رو ادهيها را پچمدان دي. وحديپاشنه چرخ
  را حساب کرد. یراننده تاکس

نازگل وسط  ليابرد که چشمش به وس اطيها را به درون حدر را هل داد و چمدان او
  افتاد. بعد هم نازگل را به درون برد. اطيح

 ینازگل چند لحظه مات شد و بعد با لهجه دنيآمد و با د رونيخانه بصاحب رزنيپ
  گفت: یرازيش نيريش

  .نيتو... خوش اومد دييبفرما -

  سالم مادر. -

  تو، خدا بد نده. ايسالم پسرم، ب -

  ممنون مادر. -

  و گفت:را بست  اطيدر ح ديوح

  ما رو آوردن؟ ليوسا یک -

ً يتقر -   .شيدو ساعت پ با

  اجازه هست ببرمشون باال. -

  ؟یدار یاتو مادر، چه عجله ايحاال ب -
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  .نميرو ببرم بچ ليوسا ديممنون، با -

  .ادهيحاضره وقت هم ز يیتو، چا دييفعالً بفرما -

ردند و سالم و تشکر بود نگاه ک ستادهيدر ا یکه در آستانه یبه دختر ديو وح نازگل
  با اصرار به درون ساختمان رفتند.  تيگفتند. در نها

ها آن یرا برا طيبا حوصله شرا ديو وح ديحال و روز نازگل را پرس ليدل رزنيپ
  داد. حيتوض

 نيروزگار لعنت فرستاد و از نازن یاشک به چشمش آمد و به بد یاز ناراحت رزنيپ
 گريد و گفت باور ندارد آن زن مهربان حاال دکر فيو وقار او تعر یزبان نيريو ش

  .ستيزنده ن

  دختر گفت: دندينوش یو نازگل چا ديوح نکهياز ا بعد

  .نيکه بخواب ذارمیاتاق رختخواب م یبعد هم، تو ارميم کنمیبراتون شام گرم م -

  باال. ميریو امشب م ميشام خورد مايهواپ یممنون ما تو -

  تا فردا خدا بزرگه. نيامشب رو بد بگذرون ،ستين یچيفعالً اونجا که ه -

  کرد و رو به نازگل گفت: یفکر ديوح

  باال. رميبمون، من م نجايتو امشب ا -

  شما... یول -

  باال. برمیرو م ليبمون من وسا نجاياشکال نداره، امشب ا -

  باال؟ نيببر یرو چجور لهيهمه وس نيا ن،يااالن که خسته -

  نگران نباش. برمیم -

  :ديپرس رزنيپ

  ن؟يشما پدرشون هست ديببخش -
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  به حرف آمد و گفت: نازگل

  پدرم باشن؟ اديبهشون م -

  جوونن. یلينه وهللا دخترم، آخه خ -

  من عموش هستم. یندارن ول یادي. پدرشون هم سن و سال زستميمن پدرشون ن -

  شد. شيحرف ته دلش ناخواسته ر نيا دنيکرد و از شن ديرو به وح نازگل

  . ميقسمت بشه با پدر نازگل هم آشنا بش شااليخوشبختم. ا یليخ -

  .رسنیحتماً خدمت م -

  ها گفت:نازگل را آورد و خطاب به آن یهابلند شد و رفت چمدان شياز جا ديوح

. نازگل جان نيهمتون راحت باش خوامیم یول ذارم،یکه نازگل رو تنها م ديببخش -
  .شتيپ امينگ بزن مبهم ز یداشت یهال بخواب، کار یتو

  باشه. -

  باال آنجا را ترک کرد. یطبقه ديو تشکر کرد و بعد از گرفتن کل یعذرخواه ديوح

و مرتب شسته  زيتم اريبس یشصت متر یکه خانه ديدوم رفت، د یبه طبقه یوقت
برگشت و رفت ابتدا  نييپا یاست. خدا را شکر کرد و به طبقه دنيچ یشده و آماده

  د رختخواب ها را آورد.ها و بعفرش

  ظرف و ظروف را آورد. یاز آن کارتنها پس

 یخواب را برد. وقتباال برد. سپس قطعات تخت يیبه تنها یکي یکيها را هم مبل بعد
  باال انتقال داد. یرا به طبقه یو صندل ريتحر زيبرگشت م

  حال بود که دختر با نيا در

  باال آمد و گفت: یبه طبقه وهيظرف م کي

  .یريجناب ام دييبفرما -
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 یشلوغ انيکه وسط سالن م یزيم یرا گرفت و رو وهيتشکر کرد و بشقاب م ديوح
  بود گذاشت.

باعث  نيناراحته و ا یليزن برادرتون. نازگل جان خ یناراحت شدم برا یليخ -
  تأسفه.

  .نيممنون لطف دار -

  اومده؟ طيشرا نيچرا با ا -

  .رازيش اديگرفت ب ميازگل تصماومد که ن شيپ یجور هيخونه  یتو -

  داره. اجياش احتبه پدرش و خانواده شترينازگل ب طيشرا نيا یاالن تو یمتوجهم ول -

و  ومدنين نيهم یندارن. برا یبله درسته اما متأسفانه پدرشون حال و روز خوب -
  به درسش برسه. اديگرفت ب مينازگل تصم

  ط؟يشرا نيبا ا -

  .ميريگیماه هم براش پرستار م کي نيا یط. شهیخوب م گهيماه د کي -

  .نيباشه، موفق باش -

  ممنون. -

نازگل که در چند کارتن بودند، رفت و  یهابعد از آوردن لباس ديرفت و وح دختر
  را باال برد. ليوسا یو بعد هم باق ونيزيتلو

  .آمدیاز پسش بر نم يیکه تنها خچاليبود  مانده

. طبق معمول شب آمدیگذشته بود اما خوابش نمشب  مهيرا نگاه کرد از ن ساعت
  سر و صدا انجام بدهد. یگرفت چند کار ب ميتصم نيهم یبود، برا قشيرف یداريب

 ديچ یوارياضافه را در کمد د یهافرش به اتاق برد و آنجا پهن کرد. رختخواب کي
  لب گفت: ريو ز

  گذاشتن. لهيده نفر وس یالهام و آرزو انگار برا -
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  .دينازگل را درون کمد چ یهاباز کرد و لباس یکي یکيها را ارتنهم ک بعد

 هافيکرد. ک زانيدر کشو، مانتو شلوارها را آو یراحت یهاطرف، لباس کي هاکفش
  .ديچ گريطرف د کيرا هم در 

  آن گذاشت. یتاپ را رورا به اتاق آورد و لپ ريتحر زيم بعد

سر و صدا  یها را تا توانست کامال بلرا هم وسط هال پهن کرد و مب گريد یهافرش
آشپزخانه رفت  ليخود گذاشت و به سراغ وسا یرا سر جا ونيزي. تلوديها چدور آن

  گذاشت. هانتيو همه را درون کاب

 هانتيبودند به درون کاب دهياو در کارتن چ یبرا شيهارا که عمه یهم خشکبار بعد
  منتقل کرد.

حبوبات، مغز پسته و بادام و هر آنچه که به ذهنشان  ه،يقند، کشمش، ادو ،یچا برنج،
  فرستاده بودند. شيبرا ست،ين یبود که خراب شدن دهيرس

  .ديچ نتيدرون کاب هاشهيو ش یهم با حوصله همه را با همان قوط ديوح

  صبح بود. ميساعت را نگاه کرد چهار و ن یوقت

کرد. دوست  وهيقاب مبه بش یرختخواب پهن کرد و نگاه کيخود وسط هال  یبرا او
ها را خاموش کرد و حوصله نداشت پس چراغ یبخورد اما از خستگ یزيداشت چ

  .ديخواب

 کيآمد و  رونياز تخت ب یبيروز صبح مژگان با سر درد و حال و روز عج آن
  و حالش خوب نبود. کردیراست به حمام رفت. سرش درد م

بود و تمام وقت بهانه گرفته  دهينخواب ساينک شبي. دستاديدوش آب گرم ا ريز یساعت
  نه! ايسر کار برود  تواندیم طيشرا نيبا ا دانستیبود. نم

 یلي. سشوارش را که خديآمد، خود را خشک کرد و لباس پوش رونياز حمام ب یوقت
 اديآن نگاه کرد و لبخند زد. به  یبرداشت. به رنگ صورت کردیوقت بود استفاده نم

  .کردیرا رنگارنگ انتخاب م لشيود تمام وساکه آنقدر شاد ب يیروزها



323 
 

شده بود سالم کرد  داريکه طبق معمول زود ب شيرفت و به زن عمو رونياتاق ب از
  و گفت:

  مامانم کجاست؟ -

  تون سر بزنه.رفته به خونه -

  ؟یکنیچرا موهات رو خشک نم -

  سشوار را نشانش داد گفت: مژگان

و  دهيده بار از خواب پر شبيبشه. د داريبروشنش کنم  دميخواب بود ترس ساينک -
  .کردیم هيو گر ديپریاز خواب م رفتیکه چشمام خواب م نيکرده. هم هيگر

  .دياتاق وح یبرو تو م،يديصداش رو شن -

رفت. سشوار را به برق زد و مشغول شانه  ديتشکر کرد و به درون اتاق وح مژگان
 رونيسرش بست و از اتاق ب یالرا با شيشد. موها شيو خشک کردن موها دنيکش

  رفت گفت:

  بپوشم؟ یزن عمو به نظرتون چ -

  سرت کن. یبپوش و روسر کيدست مانتو شلوار مرتب و ش هياوله  یچون جلسه -

 یچ گهیخودش بهت م گهيلباس فرم دارن. بعدش د رپاشايام یکنم کارمندا فکر
  .یبپوش

  بپوشم... یلباس مشک -

  هر چند... نن،يبیطور متو رو همون یه. هر جور باشمهم یلياول خ دارينه! د -

  را کج کرد. مژگان گفت: شيهاخانم لب رايسم

  ؟یهر چند چ -

  لباس دختر. یتو یپسر کننیاونا فکر م یکه تو دار ليبيابرو و س نيبا ا -
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  و گفت: ديخند مژگان

  کنه؟یبه من توجه م یک -

  .توجهنیهم به تو ب هيبق فکر نکن ،یشد توجهیب یچون خودت به همه چ -

  ام خارجه.از حوصله -

 یبر رهيبه الهام برات وقت بگ گمی. امروز میباش حوصلهیب دينبا گهياز حاال د -
  .یبه خودت برس یکم شگاهيآرا

  همه عزادارن. طيشرا نيا ینه اصالً، اون هم تو -

  .یعزادار باش نياز ا شتريب ستيالزم ن افتهيو ق ختير نيو ا یتو دو ساله عزادار -

  و سرش را تکان داد و گفت: ديرا فهم شيطعنه زن عمو مژگان

  ذوق ندارم. یچيه یبرا گهيد -

  .گهيد یبر ديبرو حاضر شو با خود،یب -

  چشم. -

  خانم گفت: رايکه سم کردیرا نگاه م شيبه اتاقش رفت و داشت مانتو شلوارها مژگان

  سبز بهتره. نيا یو از مد افتاده شدن ول یميهمشون قد -

  برداشت و گفت: یمشک یمانتو کيسبز را برداشت مژگان  یمانتو او

  ...پوشمیرو م نيا -

  .یسراغ رنگ مشک یباز که رفت -

 کنمیعزاداره. احساس م رپاشايام نميبیم یبپوشم وقت یرنگ شاد تونمیزن عمو نم -
  .بپوشم یمشک ن،ي. لطفاً اجازه بدکنمیم نيکار بهش توه نيبا ا

  و گفت: ديکش یخانم آه رايسم

  .یدونیخودت م -
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رفت  نييپا یو به طبقه ديرا برداشت. پسرش را بوس فشيو ک ديرا پوش شيهالباس او
  هم حاضر و آماده به آشپزخانه آمد و گفت: یکه مان

  .ميبر -

  .ميریبخور م یزيچ هيفعالً صبر کن،  -

  باشه. -

  ت رفتند.ها به شرکساعت ده صبح آن کينزد درست

  رفتند و سالم کردند. یمنش زيم ینهم رفتند به جلو یبه طبقه یوقت

  .دييسالم بفرما -

  هستن؟ یريمهندس ام -

  ن؟يدار یهستن، باهاشون قرار قبل یديدفتر مهندس ام یتو -

  بله. -

  کردم؟ ميساعت مالقات رو تنظ یبه اسم چه کس -

  .کخواهيبه اسم مژگان ن -

  و گفت: ستيرا نگر هاادداشتيد و را باز کر یدفتر دختر

  .مياسم قرار مالقات ندار نيامروز به ا یبرا -

 یکه تو ميما با شما هماهنگ نکرد مييايساعت ب نيگفتن ا یريخود مهندس ام -
  .نيکرده باش ادداشتيدفترتون 

  .ادين شيپ یکه مشکل دنيقرارهاشون رو به من اطالع م یمهندس همه یآقا -

  سر رفت و گفت:اش حوصله یمان

  .ادي. صداش کن بميومديمطب دکتر مغز و اعصاب که ن -

  چه طرز حرف زدنه آقا؟ نيا -
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  رو به مژگان گفت: ی. مانديرا کش یساعد مان مژگان

  .نيبش -

تماس گرفت، بعد از چند بوق آزاد  رپاشايرا در دست گرفت و با ام اشیبعد گوش و
  او جواب داد:

  .یجونم مان -

  ؟يیکجا ؟یسالم، خوب -

  ن؟ياومد ام،یدفتر بغل -

  .کنمیکل مکل تيآره دارم با منش -

  .اميرفت بهش بگم باهاتون قرار مالقات دارم. االن م ادمياُوه!  -

  .ميمنتظر -

  هم کنار مژگان نشست.  یمان

  شد؟  یچ -

  . ادياالن م -

 یپرساحوال دست داد و با آن دو سالم یآمد و با مان رپاشايام قهيبعد از چند دق و
  کرد و گفت:  يیکرد. بعد هم هر دو را به دفترش راهنما

  لطفاً.  يیبرگه استخدام، قرارداد و سه تا چا یخانم فخار -

  مهندس.  یچشم آقا -

  داد و گفت: یلوله شده را به خانم فخار یهانقشه رپاشايام

  آراسته رفع اشکال کنه.  یرو بده به آقا نايا -

  رو به دوستانش گفت: یانم فخاربعد در را بست. خ و

  همکارمون بشه؟ خوادیم ني. اگهيبود د یپسره پررو ک نيخدا ا یوا -
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  آشنا هم بودن.  نکهيمثل ا -

  . ومديآره. اصالً ازش خوشم ن -

  ها را روشن کرد و گفت:چراغ یهمه رپاشايام

  خوب. یليخ -

  نشست و روبه مژگان گفت: زشيپشت م او

   م؟يهمکار بشقراره  یبه سالمت -

  باشم.  قياگر ال -

  ميتو در نظر گرفت یکه برا یکار نجايا ،یدار ارياخت -

متراژ کم.  یفضاها ايو  نييبا متراژ پا کيکوچ یها. خونهکهيکوچ یفضاها یطراح
تر هم شرکت بزرگ یهاپروژه یتو یتونیباشه، م قياگه کارت خوب و دق شااليا

آراسته، خانم محجوب  یبا آقا یتونیاومد م شيپبرات  یکار هم سؤال ی. اگر طیکن
  .یمشورت کن یديخانم سع اي

  باشه حتماً، ممنون. -

 رپاشايدست ام یها را جلواستخدام و قرارداد آمد و آن یهابا برگه یفخار خانم
  گذاشت و رفت.

ها را از قرارداد و فرم استخدام شد، سپس آن يیهامشغول پر کردن قسمت رپاشايام
  و گفت: زگذاشتيم یلبه

  .شهیهم برات رد م مهيماه ب نيکه مربوط به توئه پر کن، از هم يیهاقسمت -

  ممنونم. -

هم داشتند صحبت  رپاشايو ام یها شد. مانبرخاست و مشغول پر کردن برگه مژگان
  و رفت. ديچ زيم یها را روآمد و آن یبا سه فنجان چا یکه خانم فخار کردندیم

  گفت: رپاشايگذاشت و نشست که ام زيم یرا رو خودکار مژگان
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  ؟یکه گفتم آورد یمدارک -

  بله. -

  بده به من. -

  بلند شد. شيها را مهر کرد و بعد مدارک مژگان را گرفت و از جابرگه رپاشايام

  داد و گفت: یمدارک را برد و به خانم فخار او

  .نيکن یگانيو پرونده رو با ديکن یقرار داد رو کپ -

  .چشم -

  برگشت و نشست و رو به مژگان گفت: رپاشايام

  و شاغل شدنت مبارک باشه. یخوب، به جمع ما خوش اومد -

  ممنونم. -

  م؟يخوریم ینيريش یک -

  امروز فردا. نيخدا هم ديبه ام -

  پس منتظرم. -

  ...ايحتماً، فقط لباس فرم  -

دس باشه. قبال مهن کياما در شأن محل کار و  رميگیپوشش سخت نم ینه ما برا -
  .ميشکل لباس، ما هم آزاد کرد کياز  ميها گفتن خسته شدکه بچه ميلباس فرم داشت

  بهتره. ینطوريا -

  ؟ینيکارت رو بب زيم یخوایم -

  آره. -

  بلند شد و گفت: شياز جا رپاشايام
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  .ايبا من ب -

  رفتند. رونيبعد با هم از اتاق ب و

 دمانيورود محو رنگ و چ یهمان ابتدا اتاق کار معماران رفتند و مژگان در به
  و شکل آن شد. ليوسا

کردن او به عنوان همکارشان شد به خود  یمشغول معرف رپاشايکه ام یاز کم بعد
  ها آشنا شد.کرد و با آن یسالم کرد و خود را معرف هيآمد و به بق

  رفت و گفت: یديخانم سع زيبه کنار م رپاشايام

  .نميببرو  یاحمد یلطفاً کار آقا -

  فعالً شروع نکردم. -

  .دنيانجام م کخواهيبه من مهندس ن نياشکال نداره، بد -

  چشم. -

داد  ليداد و او کار را به مژگان تحو رپاشايپروژه شروع نشده را به ام یديسع خانم
  و گفت:

 یزي. اگر چنميکه من کارتون رو بب نياز حاال شروع کن نيرو روشن کن ستميس -
  .کننیم تونييراهنما نييدوستان بخوااز  نيالزم داشت

  بله حتماً! -

 یبود تو ازيخودتون که اگر ن یشخص یکارها یبرا نيکن هيتاپ هم تهلپ کي ديبا -
  . کننیبراتون نصب م یرو مهندس علو ازتونيمورد ن یها. برنامهنيخونه کار کن

-  ً   بله حتما

  . نيموفق باش -

  ممنون.  -
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 شتريو محجوب ب یدينشست. خانم سع زيو مژگان پشت م اتاق را ترک کرد رپاشايام
  را به او گفتند. ازيمورد ن ليتمام وسا یبا او صحبت کردند و جا

  ها مشغول کار شد.را روشن کرد و با توجه به داده ستميس او

باعث شده بود محو  نيو هم دادیاش را انجام مها داشت کار مورد عالقهاز مدت بعد
  منتظر اوست. یش کرد که مانکار شود و فرامو

شرکت  یليرا به منزل فرستاد و گفت که مژگان ماندگار است و با تعط یمان رپاشايام
  .گرددیبه منزل بر م

شد. ساعتش  داريظهر بود که با خوردن چند ضربه به در از خواب ب کيبعد نزد روز
  د.ساعت به ظهر مانده بو کيرا از کنار رختخواب برداشت و نگاه کرد. 

و رفت در را باز  ديمبل برداشت و پوش یرا از رو راهنشيبلند شد و پ شيجا از
  خانه بود که گفت:کرد. دختر صاحب

  .ريسالم، وقت بخ -

  گفت: دهيژول یپف کرده و آن موها یهادار و چشمخش یبا صدا ديوح

  .دييسالم، بفرما -

  .ميو با هم باشناهار ر نييپا نييايکنم که ب دارتونيب اميمادر گفتن ب -

نازگل مزاحم شد، منم تا حاال خوابم برد و  شبيد ديممنون، مادر لطف دارن. ببخش -
  رفت. ادميبه کل 

  به هال مرتب کرد و گفت: ینگاه دختر

خسته  یليخ شبي. شما معلومه دميهم خوشحال شد یلينبود، خ ینه اصالً مزاحمت -
  .نيشد

  .صبح خونه رو مرتب کردم ليبله، تا اوا -

  زد و گفت: یلبخند دختر
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  مثل شما داره. يیخوشبخته که عمو یلينازگل خ -

  ممنونم. -

  راه افتاد و گفت: دختر

  ناهار. یبرا ميمونیپس منتظرتون م -

  چشم.  -

  روشن.  -

 کيدوش گرفت،  نکهيبه درون برگشت و بعد از ا ديرفت و وح نييها پااز پله او
  . ديدست لباس مرتب پوش

کرد. بعد هم قطعات تخت را به هم وصل  زانيآو وارينازگل به د یارا بر ساعت
  آن انداخت.  یگذاشت و تشک را رو واريد یکرد و آنرا گوشه

 نييپتو چهارتا کرد و پا کيتخت انداخت و  یرا مرتب کرد و بالش را رو مالفه
  تخت گذاشت.

اتاق گذاشت و  نييتوالت او را پا زيکوچک گذاشت و بعد م زيم کي یرا رو آباژور
  .دياو را چ یو عطرها یشيآرا ليوسا

  مژگان افتاد. اديحال بود که به  نيا در

 ريعطر ز یشهيبرد و به ش نييچند لحظه به خود نگاه کرد. نگاهش را پا نهيآ در
  دستش نگاه کرد.

  شد. یريگرا برداشت و مشغول شماره شيرفت و گوش او

  :ديچير گوشش پد رپاشايام یاز چند بوق آزاد صدا بعد

  جان. ديسالم وح -

  سالم پاشا، حالت چطوره؟ -
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  من خوبم، حال تو چطوره؟ -

  منم خوبم. -

و احتماال االن  یمشغول بود شبيخدا رو شکر. به نازگل زنگ زدم گفت که د -
  بهت زنگ نزدم. گهيد ،یخواب باش

ردم. فقط . االنم تختش رو مرتب کدميصبح خونه رو براش چ کيتا نزد شبيآره، د -
  باال که دست تنهام. ارميرو ب خچاليمونده 

  .دميهمه من به تو زحمت م نيکه ا ديدستت درد نکنه، ببخش -

  دادم؟یانجام م خواستمیاگر نم یکنیفکر م ه؟يچه حرف نيا -

قراره من بدبخت بشم  دونستی. انگار خدا میروزا به من لطف کرد نيا یليتو خ -
  که تو رو فرستاد.

  راحت کارهات رو بکن. اليبا خ ه؟ياز جونت بدبخت چ دور -

  چطوره؟ تياونجا وضع نميممنون، بب -

  هستن. یو دختر مهربون رزنيخوبه به نظرم. پ -

  ره؟يبگ یرو به زن شونيکيو  اديخوشش ب دياونقدر مهربون هستن که وح -

  و گفت: ديخند ديوح

  نه به اون اندازه. -

  .یشد ريگسخت -

  و گفت: ديبلند خند یبا صدا ديوح

ازم  یچند سال خوامیرو م یکيبزرگترن. من  یليهر دو از من خ نايدست بردار، ا -
  مژگان اومد؟ نميباشه. بب کتريکوچ

  همکاراشه. شياتاق پ یآره االن تو -
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  .ادينخواد ب کردمیخوبه، فکر م -

  حاله.هم خوش یليخ کنمیاتفاقاً اومد و فکر م -

  .رونيب مشيود از تو الک خودش بکشب یخوبه، تنها راه -

  .شهیکه درست م شااليا -

و به درون  ديکش ینفس راحت ديصحبت کردند و بعد از قطع ارتباط وح یکم هاآن
را نگاه کرد. ناخواسته لبخند زد و  سايخود و نک یهارفت و عکس اشیگوش یگالر

  او تنگ شده است.  یحس کرد دلش برا

 شيرفت و در زد. در به رو نييپا یگذاشت و به طبقه بشيرا در ج اشیهم گوش بعد
  باز شد و با تعارف دختر به درون رفت.

  مبل نشست. کي یکرد و رو یپرسهر سه احوال با

  او نشسته بود گفت: کيکه نزد نازگل

  باهاتون صحبت کنه. خواستیبابا بهم زنگ زد و م -

  .مياالن با هم صحبت کرد -

  خوبه. -

  :ديتر پرسرو به دخ ديوح

  کنم؟ داينازگل پ یپرستار مطمئن برا کي تونمیبه نظرتون من کجا م -

  .کنمیم داينفر رو پ کي. من تا عصر ميمورد صحبت کرد نيما امروز در ا -

  .هيعال یلياگر بشه خ -

  .شهیحتماً م -

فرو  یقيدور هم ناهار خوردند و در تمام طول آن مدت نازگل در سکوت عم هاآن
  .کردیها شرکت نمود و اصالً در بحث آنرفته ب
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شان و سوادش. از شغلش و از خانواده زانيو از م ديپرس دياز سن و سال وح رزنيپ
  جواب داد.  شيهاسؤال یاو با حوصله به همه

  رو به نازگل گفت: ديساعت بعد از ناهار وح کي

  باال؟ ميبر -

  آره. -

است و از دخترش که مائده نام داشت اسمش خوشه  دانستیکه حاال م رزنياز پ او
مبل  یتشکر کرد و چمدان نازگل را باال برد و بعد هم آمد و خودش را باال برد و رو

  نشاند.

  بزرگش را در هال گرداند و گفت: یها. چشمکردیبا تعجب اطراف را نگاه م نازگل

  ن؟يرو مرتب کرد زيهمه چ -

  آره. -

  اش نگران بودم.و همه نيکرده باش یکار کردمیفکر نم د،يآقا وح یمرس -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  کردم. یزندگ یمن هفت سال مجرد ؟یمن رو دست کم گرفت -

  آمد گفت: رونيب ینگاه کرد. او چمدان را به اتاق برد و وقت ديبه وح نازگل

. تخت رو بستم. ماشاءهللا یاستراحت کن یخوایاتاق هم حاضر و مرتبه اگه م -
  .لتيوسا یچار هم گذاشته بودن توهات آعمه

  ن؟يشد یعاشق کس نيکه بود سيشما انگل -

سؤال  نيا دانستیو رو به نازگل کرد. م ستاديا رفتیکه داشت سمت در م ديوح
  داشته باشد. یهر معن تواندیم

  هادوره نيا اشیجوان یدر ابتدا یهم روزگار او
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  . را از بر بود یهر سؤال یگذرانده بود و معن را

  مبل نشست و گفت: یدسته یبرگشت و رو پس

   ؟یپرسیم یچ یبرا -

تنهام  نجاينه؟ من هم ا اي نيوابسته شد یبه کس تونييتنها یبدونم تو خوادیدلم م -
  وابسته بشم.  یکه به کس ارهيب شيبرام پ يیتنها یروز هي ديشا

رچند نه نازگل، اما عاشق شدن و دوست داشتن خوبه، ه ستيخوب ن یوابستگ -
  دوست داشتن هر کس. 

  رو دوست داشته باشم.  یهر کس یبشه که روز یطور خوادیمن هم دلم نم -

  خوبه.  -

  ...اي نيری! طفره منيجواب من رو نداد -

  . نازگل همچنان منتظر بود. کردینگاه م زيبه م یبا لبخند آرام ديوح

  سر بلند کرد و گفت: ديوح

 تونهیهم نم يیتنها یحت گهيخودش داشته باشه، د یرو تو یقلبت عشق کس یوقت -
  باشه.  یوابسته شدن به کس ايدل بستن  یبرا یبهونه خوب

   ن؟يرو دوست داشت یاونجا کس ديکه بر نيشما قبل از ا یعني -

  آره.  -

  ن؟يو باهاش ازدواج کن نيکن یازش خواستگار ديریپس چرا نم -

  گفت:سرش را به چپ و راست تکان داد و  ديوح

  . کنهیاون با من ازدواج نم -

   خواد؟یشما مچرا؟ بهتر از  -

  چراش رو نپرس.  -
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شال را از  یرفت. نازگل با ناراحت رونيبلند شد و از ساختمان ب شيبعد از جا و
دوستش  ديکه وح یشد به کس شيو آن را در دستش مچاله کرد. حسود ديسرش کش

  ازدواج کند. ديحاضر نشود با وح دارد و آن شخص را احمق پنداشت که اگر

با  ديبعد وح یقهي. چند دقديدراز کش یمبل گذاشت و به سخت یرا رو شيدست پا با
  سر و صدا برگشت.

  مشغول باز کردن لنگه در شد و به نازگل اشاره کرد شالش را بپوشد. او

 ديرا بپوشاند. بعد هم وح شيکه موها یسرش انداخت، طور یشال را رو نازگل
  را به آشپزخانه بردند و به برق زدند. خچاليمرد  کيراه با هم

نشستن جواب  یبرا ديکرد و به تعارف وح یپرسآمد با نازگل احوال رونيب یوقت مرد
  برگشت خطاب به نازگل گفت: یاو را بدرقه کرد و وقت ديرد داد و رفت. وح

  ارم؟يبرات ب یندار الزم یزي. چديخر رميبهم داده برات بخرم، من م ستيل هيآرزو  -

  نه ممنون. -

  ؟یچيه -

  !یچيه -

  .یبش مونينرم پش -

  .شمينم -

  مبل گذاشت و گفت: کيرا نزد لچريو ديلبخند زد. وح و

  . یپاش یخواست ديباشه، شا نجايا -

  کرد و در را بست. یپولش را برداشت و خداحافظ فيبعد ک و

به گوش  خچالي یها صداشد. تن قيشال را پرت کرد و در سکوت خانه دق نازگل
 یادآوريتاک ساعت گذر زمان را  کيت یو صدا شدیکه داشت سرد م ديرسیم
  .کردیم
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و هم  ديترسیو سکوت هم م يیو سکوت به جانش هجوم آورد. از آن تنها يیتنها
  ناراحت بود.

  لب گفت: ريکرد و ز بغض

  مامان! -

  .افتاد و با خود شروع به حرف زدن کرد هيبعد به گر و

  .ديهم خر یاضاف زيشد و چند چ ديمشغول خر ستيبه بازار رفت و طبق ل ديوح

 نکهيبازار گشت. تا ا انيفروشنده به امانت گذاشت و در م کيرا نزد  شيدهايخر
  بچگانه را نگاه کرد. یهاشد و لباس یپوشاک فروش کيوارد 

سه دست  تيها. در نستيها را با دقت نگرمدل لباس از فروشنده خواست و آن چند
  آمد. رونيو از مغازه ب دياو خر یجفت کفش برا کيلباس و 

  پر زرق و برق را از نظر گذارند. یهانيتريبازار راه رفت و و انيم در

  خودش شد. یعطر برا کيشد و مشغول انتخاب  یعطرفروش کي وارد

 او نکهيو حدس ا ديپاکت خر یاسم رو دنيعطر انتخاب کرد که فروشنده با د کي
  بچه داشته باشد گفت:

  .نيکن ديخانمتون هم خر ی. چطوره براميدار یعال یما عطر زنونه -

  بدهد گفت: ديبه وح یحرف یاجازه نکهيبعد بدون ا و 

  .دييبفرما -

ها آن یدرباره حيو مشغول توض ديچ نيتريو یعطر و ادکلن زنانه رو شهيچند ش و
  شد.

  عطر انتخاب کرد. کيمادرش  یو برا دييها را بوآن یکيیکي ديوح

  گفت: فروشنده
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  .نيدار یاالعادهفوق قهيمشخصه سل -

  دست او گذاشت و گفت: یجلو گريد یشهيش کيبعد  و

  خاص ماست. یهایمشتر یعطر برا نيا -

  و پلک بست. ديکرد و بو کش یپاف درون درب آن اسپر کيآن را برداشت و  ديوح

 یهاآن لذت برد و چشم یزش کرد. از احساس بوجنگل و چمنزار مشام او را نوا یبو
  و گفت: ديمژگان د قيسبز چون چمن مژگان در خاطرش زنده شد. آن را ال

  لطفاً. نيرو هم بذار نيا -

  .نيما باش یدائم یباشن و مشتر یخانمتون راض دوارميام -

  کارت درون پاکت انداخت. کيسر فرود آورد و تشکر کرد. فروشنده  ديوح

با طرح و  بايز یروسر کي دنيها را برداشت و از آنجا خارج شد و با دپاکت او
  را بخرد. رنگ شاد وسوسه شد آن

و بعد به نزد  ديخر گريد یروسر کيدرون مغازه رفت و همان طرح را و  به
  را برداشت و به منزل برگشت. شيدهايفروشنده برگشت و خر

گرد  شيهاخورد. چشم ید که به کسببند شيشد خواست در را با پا اطيوارد ح یوقت
  شد و منتظر ماند که مائده در را هل داد و به درون آمد. 

  . دميشما رو ند ديببخش -

  نشد. یطور کنم،یخواهش م -

  در را بست.  مائده

  کمکتون کنم.  نياجازه بد -

  نشد؟  تونيشما طور برم،یممنون، خودم م -

  نه، خوبم.  -
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  . ديباز هم ببخش -

  .کنمیش مخواه -

ها باال رفت. از پله ديدستش به طرف ساختمان خودشان رفت و وح یهابا نان مائده
  در زد و بعد به درون رفت. 

مبل خوابش برده است. به درون آشپزخانه رفت و مشغول  یکه رو ديرا د نازگل
  شد.  ليوسا دنيچ

  گاز گذاشت.  یرا پر از آب کرد و رو یهم کتر بعد

درست کرد و گوشت  یو مرغ را خورد کرد و شست. بعد از آن چااز آن گوشت  پس
  . ديچ زريکرد و درون فر یبندرا بسته

  داد و بعد  یجا زريآماده را درون فر یسبز

  . ديچ ینيريرا برداشت و در آن ش یظرف

  شد و گفت: دارينازگل از خواب ب شيسر و صدا از

   ن؟ييشما ديآقا وح -

  منم، ساعت خواب. -

   ن؟يکنیچکار م ني، دارممنون -

  . زريکردم برات، گذاشتم تو فر ديخر -

   زر؟يتو فر نيگذاشت یچ -

  به دستور عمه جانت.  ،یگوشت و مرغ و ماه -

  خورد کنم.  ستميمن بلد ن یول -

  کردم.  یبندمن برات خورد و بسته -

   ن؟يواقعاً بلد -



340 
 

  آره.  -

  . ستميمن بلد ن یول -

  . یشیخبره م یهر کار یکه تو نهيا شيخوب یمجرد ی. زندگیريبگ ادي ديبا -

  غذا درست کنم.  ستميبلد ن یمن حت -

  . یبکن یاز امروز سع ديبا -

  باشه. -

  گذاشت.  زيم یرا به هال برد و رو ینيريو ظرف ش ختيدر دو استکان ر یچا ديوح

  زحمتتون شد.  یليخ -

  .ستين یزحمت چيه -

  گل داد و گفت:را به دست ناز یبعد استکان چا و

هست که  یکار اي یالزم دار یزيدارم، اگر چ مايهواپ طيفردا عصر بل یمن برا -
برات  یکه بهش بگ ستين یکس گهيبهم بگو برات انجام بدم. من برم د اد،ياز من بر م
  انجام بده. 

من واقعاً از  نيموندیم شتريکاش ب یداشته باشم، فقط ا یکار خاص کنمیفکر نم -
  . ترسمیم يیتنها

  راحت باشه.  التيخ ،یتنها بمون ذارمینم -

  . دوارميام -

  نازگل! -

  بله!  -

   ه؟يو هدفت چ نجايا یاومد یچ ینره برا ادتي -

  هست.  ادمي -
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  بشه که دل بابات بشکنه.  یطور یاجازه ند -

  . چوقتيه -

  .یعاقل یليمطمئنم که تو خ -

  و گفت: دينوش یدو جرعه چا نازگل

  ن؟يديخر هياونا چ -

  اُپن گفت: یرو یهاپاکت دنينگاه نازگل را دنبال کرد و با د ريمس ديوح

مامانم  یدونه برا هيخودم و  یعطر برا کيگرفتم و  ساينک یچند دست لباس برا -
  چندتا خرت و پرت.  هيو 

  هست؟ یهستن، چ یدنيهمون خرت و پرتا د -

نازگل گذاشت و  یو آن را جلوها را برداشت و برگشت از پاکت یکيرفت و  ديوح
  گفت:

  مال توئه.  نميا -

  گفت: یبا شادمان نازگل

   ن؟يگیم یجد یوا -

  آره. -

طرح و شکل  دنيو با د ديکش رونيبزرگ را ب یپاکت را برداشت و روسر نازگل
  آن گفت:

  خوشگله. یليمن چقدر قشنگه! خ یخدا یوا -

  سرش انداخت و گفت: یبعد آن را رو و

  چطوره؟  -

  . اديبهت م یليخ -
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  نگاه کنم.  نهيآ یتو تونستمیکاش م -

  توالت برداشت و آورد و مقابل نازگل گرفت. زيم یرا از رو نهيرفت و آ ديوح

  خود گفت: دنيبا د نازگل

  واقعاً عاشقش شدم. د،يآقا وح یاقهيچقدر خوش سل -

  مبارک باشه. -

  ممنون. -

 یهاکه نازگل گوشه ديبرگشت د یوقتخود گذاشت.  یرا برد و سر جا نهيآ ديوح
  . کندیم هيصورتش گذاشته است و گر یرا رو یروسر

  نشست و گفت: شيپا یبه کنار او رفت و رو ديوح

  ؟یکنیم هينازگل، نازگل جان، چرا گر -

  گفت: شيهاهقهق انيسر بلند کرد و در م نازگل

م عطر و لباس گرفته بود. بابا یکرده بود. برا ديخر یبابام و من کل یمامانم برا -
رفتن و بابا  نيتصادف همه از ب یتو یول کرد،یم ديبابام خر یبا عشق برا شهيهم

  از مامانم داشته باشه. یادگاري کينتونست 

  نشست و گفت: زيم یرا کنار زد و مقابل نازگل رو هالهيوس ديوح

رو دوست داشت.  رپاشايمادرت عاشقانه ام اديم ادميکه  ینازگل جان، من از روز -
بچه است  یليخ کردنیما همه فکر م یخانواده یاومد تو یبود که وقت یاون دختر

بود  یاقهيدختر منظم و با سل نينازن یرو جمع و جور کنه. ول اشیزندگ تونهیو نم
اش گذاشت. درس و بعد بچه یحت اش،یگشوهرش و زند یوقتش رو برا یو همه

. مادرت زن رپاشاستيام یچقدر دلبسته نينازن دونستنیم گهيها همه دسال نيا یط
  در حد پرستش بهش عالقه داشت. رپاشايام نيهم یبود برا یخوب و خوش قلب یليخ
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بزرگتر  یادگاري کي نهي. مهم استيرفتن مهم ن نيتصادف از ب یکه اونا تو االن
  .يیازش به جا مونده، اون هم تو

  انداخت و گفت: نيي و پالرزان سرش را باال یهابا لب نازگل

  .نيگیدرست م -

باشه روح مامانت  ی. اون از تو راضیپدرت باش یحالکن باعث خوش یپس سع -
  .شهیهم شاد م

  انداخت و صورتش را با دست پاک کرد. نييسرش را باال و پا نازگل

  ها رو بشورم.راحت ظرف اليخوب تو آروم باش که من هم با خ -

  را جمع کرد و به آشپزخانه رفت. زيبعد برخاست و م و

برداشت و  ليظرف بزرگ آج کيغذا سفارش داد و بعد از شام  رونيشب از ب سر
فوتبال اروپا شد. آن را دوست داشت و  دنينشست و مشغول د شيمقابل صفحه نما

طرف پرت و آن طرفنيها را او پوست تخمه  ديپریم نيي. باال و پابردیلذت م
  بود. ختهيدر بشقاب نر یزيو چ کردیم

و او  ديپرس طشيبه نازگل زنگ زد و با او مشغول صحبت شد و از شرا رپاشايام
  جواب داد. 

  زنه؟یچرا داد م کنه،یداره چکار م ديوح -

که گل نشد بالش  یبعد از توپ ديگرفت. وح لميرا برگرداند و از او ف نيدورب نازگل
  گفت: رپاشايزد، که ام نيزم یدستش را رو

  .دهيباز هم باخت م متيت ،یخودت رو نکش -

  برداشت و گفت: ليمشت آج کيسمت نازگل نگاه کند  نکهيبدون ا ديوح

  . ميازتون جلو تر چيفعالً که دو ه -

  . نيدیو طبق معمول باخت م شنیدوتام جبران م نيا -
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  حرف بزن. ايب نيهر وقت برد -

  ها را پرت کرد. بعد پوست تخمه و

  و گفت: ديندخ رپاشايام

  . یکنیم یکيخونه رو با پوست تخمه  یو دار یشد یبازم که وحش -

   ؟یکنیبه تو چه، مگه تو جمع م -

  . یشیم یادب و وحش یواقعاً ب ،ینيبیکه فوتبال م یجز وقت هيعال زتيتو همه چ -

  تو من رو نگاه نکن. -

  و گفت: ديخند رپاشايام

  .نهيهم داره که ا هگيد یرو کي نيا ،ینازگل تعجب نکن -

  را برگرداند و گفت: نيو دورب ديتوجه نکرد و نازگل خند ديوح

  ؟یولش کن بابا، چکارش دار -

که چند ظرف کوچک مقابل نازگل قرار  کردیرا مسخره م ديوح طورنيهم رپاشايام
  گرفت. 

 یهاليپر از آلوچه و لواشک و پاست یهاکاسه دنيکرد و با د ینيبه س ینگاه نازگل
  برق زد و گفت: شيهاترش، چشم

  .نارويخدا ا یوا -

را گرفت و با لذت از آلوچه خورد.  ینيانداخت و س زيم یرا رو یبعد گوش و
که خود و  ستاديا یرا برداشت و طور یگوش دي. وحزدینازگل را صدا م رپاشايام

  قاب قرار گرفتند.  کينازگل که پشتش بود در 

  آلوچه فروخت. هيتو رو به  -

  هم بود به او نشان داد و گفت: یروزيبه پ هيبعد عدد دو را که شب و 
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  قطع.  -

  گذاشت.  زيم یرا رو یو گوش ديگر زد و ارتباط را قطع کرد و خندنشان یرو و

ها را شست و کمک کرد نازگل به تختش و ظرف دياز فوتبال هال را جارو کش بعد
رک کرد و در را بست و در هال خود رختخواب برداشت و اتاق را ت یبرود. برا

  . ديخواب

نازگل صبحانه حاضر کرد و  یشد و برا داريزود از خواب ب یليروز بعد، خ صبح
  و به دانشگاه رفت. ديسفره را چ

داد و توانست به خاطر  ليرا تحو یپزشک ینازگل را گرفت و گواه يیدانشجو کارت
 هيتخاب واحد ترم اول او را تهو ان . برنامهرديبگ یمرخص شيماه برا کياو  طيشرا

  .ديها را خرکتاب شيرفت و برا یفروشکرد و به کتاب

ها را باال شد و پله اطيوارد ح یکرد و به منزل برگشت. وقت هيهم ناهار را ته بعد
. زن کردندیکه داشتند با نازگل صحبت م ديد یدر مائده را همراه با زن یرفت جلو

  ر دست داشت.دختر چهار ساله را د کيدست 

  سالم. -

  رو به او کردند و جواب دادند. مائده گفت: همه

  کنم. یپرستار نازگل جان معرف یرو آوردم که برا شونيا -

  تو. دييبفرما -

  .ميشیمزاحم نم -

  . نييبفرما ن،يدار ارياخت -

را از پا  شيهاهم کفش ديها وارد شدند. وحو آن ديرا عقب کش لچريبعد نازگل و و
اپن گذاشت و بعد خطاب به  یدستش را رو یغذاها ديرد و داخل رفت. وحدر آو

  نازگل گفت:
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هم  ني. ایموندیماهه گرفتم، کاش همون شهر خودمون م کي یبرات مرخص -
  هات. هات و برنامهکتاب ،يیکارت دانشجو

  زحمت شد.  یليخ یمرس -

  زحمت نبود. -

  . زن گفت:ديبشورفت تا دست و صورتش را  يیبه درون روشو ديوح 

  ماشاءهللا، همسرتونن؟ -

  زودتر گفت: مائده

  نازگل جانه. یعمو شونينه، نرگس خانوم ا -

  مائده جان. ستنيعموم ن -

  گر به نازگل نگاه کرد.با تعجب و پرسش مائده

  دوست داره من عمو صداش کنم. ديآقا وح -

  باهات داره؟ یپس چه نسبت -

  گفت: اش را باال انداخت وشانه نازگل

بابام هستن. دو تا عمه دوقلو دارم که دو تا برادر آقا  يی. پسردااديز یلينسبت که خ -
 نيترکينزد یهام هستن. ولشوهر عمه ديآقا وح یداداشا یعنيشوهراشونن.  ديوح

  بابامه. يیارتباطش همون پسردا

  بابات خبرداره همراهته؟ -

من رو بهش  نيهم یرو داره. برا معلومه که آره. از نظر بابام همون حکم عموم -
  سپرده.

  سر فرود آورد و گفت: مائده

  مجردن؟ -
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  .ستين یآدم بد نيبله، نگران نباش -

 یو مادرش سع زدیسر فرود آورد. دختر بچه مدام در گوش مادرش حرف م مائده
  او را آرام کند. کردیم

  گفت: .کردیآمد و داشت با دستمال دست و صورتش را پاک م رونيب ديوح

. ميکه ما به مائده خانم اعتماد دار نهيبه خاطر ا نيينجايخوب خانم، اگر شما االن ا -
که هم به امورات خونه برسه و هم  مييخوایرو م ینداره و کس یخوب طينازگل شرا

 یمشکل نيبهتر اگر نموند نيشب هم بمون ه،يکاف نيروز باش یکه ط نيخود نازگل. هم
  گل؟داره ناز یرادي. استين

  نه. -

  خانم؟ نيتونیم -

  .ارميدختر رو دارم، اگر امکانش باشه با خودم ب نيبله حتماً. فقط من ا -

  و گفت: ختيبشقاب برداشت و در آن غذا ر کيو رفت  ستياو را نگر ديوح

  م؟يغذا آوردم، چطوره با هم ناهار بخور اديمن ز -

  مامان منتظره. ،یريام ینه ممنون آقا -

  بشقاب گذاشت و آن را به دست دختر داد. یل را روقاشق چنگا او

  بشقاب را گرفت که نرگس خانم گفت: اقيبا اشت دختر

  عه، تابان؟! -

  راحت باشه. نيبذار -

راست  یپا یچپش را رو یمبل نشست و پا یرو ديمشغول خوردن غذا شد. وح تابان
  انداخت و گفت:

رو قبول کردم و اگر شما رو  تشيدختر امانته، من مسئول نيا یخارج از بحث کار -
  جوابگو باشم. ديبشه اول من با یاگر بعداً طور یعنيبه عنوان پرستارش قبول کنم، 
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  بله، درسته. -

  ن؟يشما متأهل -

  بله، شوهرم هم کارگر ساختمونه. -

  ن؟يچندتا بچه دار -

  پسر بزرگ دارم که نوزده سالشه. هي -

  خانم گفت: به نازگل کرد و رو به نرگس ینگاه ديوح

  .انين نجايهمسر و پسرتون ا -

  .نجايا رسونهیشوهرم من رو م -

  .انينم یکار چيه یخونه برا نيا یمسائل ندارم، تو نيبه ا یکار -

  چشم. -

  خونه. نيبر نيتونیو هر روز عصر م نييايبود ب یهر ساعت خود نازگل راض -

  مسائل. یهيو بق نيبدخونه رو انجام  یکارها ن،يحمومش کن ن،يبراش غذا بپذ 

  چشم. -

 جانيبعداً کال هم ديبودن شا ی. حاال اگر راضستين یمشکل چيحقوقتون هم ه یبرا -
  .نيموندگار شد

  خدا بزرگه. -

صحبت قرار گذاشتند نرگس خانم از صبح روز بعد، به منزلشان  یپس از کم هاآن
نازگل در کنار هم ناهار  و ديرفتند وح یو مراقبت از نازگل را شروع کند. وقت ديايب

  تا عصر به فرودگاه برود. ديدراز کش یکم ديخوردند و وح

پلک گشود  یحالیبه او زل زده است. با ب یبود که حس کرد کس یقيخواب عم در
  .کندینشسته و به او نگاه م لچريو یکه رو ديو نازگل را د
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حرکت نشست  کيبا  نيهم یاما بد خواب شده بود. برا ديچشم بست و خواب دوباره
  و گفت:

  .یلعنت -

  شده؟ یچ -

  .یچيه -

بلند شد و مالفه را جمع کرد و بعد از شستن دست و صورتش، مشغول  شياز جا او
ها را درون چمدان گذاشت و آن لشيشد و بعد به اتاق رفت و وسا یدرست کردن چا

  گذاشت. یرا کنار در ورود

  شد و گفت: دنينوش آورد. او مشغول یخود و نازگل چا یبرا سپس

  به درس خوندن. یشروع کن یبرنامه اساس کيبا  دوارميام رم،يکم دارم ممن کم -

  .نيباز هم به من سر بزن دوارميام ن،يباشه حتماً، نگران من نباش -

  .اميالزم باشه، حتماً م -

  .نيفقط مراقب پدرم باش -

  چشم. -

. ديو کتش را پوش دينه کشرا شا شيبا آژانس تماس گرفت و موها ديبعد وح یکم
  گذاشت. رونيرا به پا کرد و چمدانش را برداشت و ب شيهاکفش

 خواستیبود و دلش م رهيخ ديتر به وحزدهو نگاه غم نيغمگ یهابا چشم نازگل
  نگذارد. شيتنها

. نفس ديکش ريخودش و حس و حالش افتاد. قلبش ت ادي. کردیحال او را درک م ديوح
  ت:و گف ديکش یقيعم

  اوله. یروزا نيهم شيسخت گذره،یچشم به هم زدن م کي یتو -

  ش را گرفت و فشرد و گفت:چمدان یدسته ديافتاد. وح هيبه گر نازگل
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  نکن. هيگر کنمیخواهش م نمت،يبیم ینطوريناراحتم که ا یليخ -

نشست  لچريو یو برگشت و پا ديکش یقينفس عم دينازگل دست بردار نبود. وح یول
 شيهاکرد. اشک هيگذاشت و گر ديوح یشانه یرا بغل کرد. نازگل سرش را روو او 

  هق زد.کرد و هق هياو هد یرا به شانه

 یدستش را رو دي. وحکردیم نياو را اندوهگ ديگوش وح رينازگل ز یهيگر یصدا
  و گفت: دينازگل کش یموها

 یمادرت برا یرزوآ نينره ا ادتي. یو درس بخون یبمون ديبا زم،يآروم باش عز -
  تو بود. 

  گفت: دهيبر دهيبر نازگل

  آوره.رنج يیفقط تنها کنمیرو م امیسع -

  .مهربونن یليدختر و مادر خ ني. ایمونیمطمئن باش تنها نم -

  .کنمیاحساس غربت م -

 ی. قوکنهیمن تو رو درک نم یاندازه یغربت بودم نازگل. کس یمن هفت سال تو -
  باش.

  سخته. -

  کن. یسع یول فهمم،یم -

  باشه. -

  از او جدا شد و گفت: ديوح

  خداحافظ. -

نازگل هر  یهيگر یرفت و صدا نييها پاو چمدان را برداشت و از پله ديبعد چرخ و
  لحظه بلند و بلندتر شد.

  خوشه خانم زد. او در را گشود و گفت: یشد چند ضربه به در خانه اطيوارد ح یوقت
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  جونم پسرم. -

  .نيلطفاً مراقب نازگل باش کنم،یارم رفع زحمت ممن د -

  حتماً، خدا به همرات پسرم. -

  رفع بشه. شيکه دلتنگ ششيپ ديلطفاً دخترتون رو بفرست کنه،یم هياون داره گر -

  .شهيراحت باشه. مائده حتماً باهاش دوست م التيبرو خ زم،يباشه عز -

شد و از  نيآمد. سوار ماش یسرفت که تاک رونيب اطيکرد و از ح یخداحافظ ديوح
  آنجا دور گشت.

  آمد و گفت: اطيبه ح مائده

  .نيمامان، شما به کارهاتون برس ششيپ رميمن م -

نشسته بود و از  لچريو یدر رو یباال رفت نازگل هنوز هم جلو یبه طبقه یوقت
  .ختيریقلبش اشک م ميصم

اند. خودش هم کنارش نشست آن نش یرا به کنار مبل برد و نازگل را رو لچريو مائده
  کند.  هيو او را بغل کرد و همراه با نوازشش اجازه داد تا راحت گر

نگاه  ینامعلوم یبعد نازگل در آغوش مائده آرام گرفته بود و داشت به نقطه یساعت
  .کردیم

  ؟یرو دوست دار ديآقا وح -

  .دونمینه، نم -

  ؟یکرد هيهمه گر نيپس چرا ا -

  .يیاز ترس تنها -

  دوباره بغض کرد که مائده گفت: او
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دوست، به من اعتماد کن و مطمئن باش تا  کيمثل  مونمیم شتيپ شهيمن هم -
  .یتنها بمون ذارمینم يینجايکه ا یروز

  کرد و گفت: هياو فشرد و آرام گر ینهيبه س شتريسرش را ب نازگل

  کاش مامانم بود. -

  او را نوازش کرد و گفت: یموها مائده

  .نهيبیکه باشه، تو رو م يیانت هر جامام -

به سالمت به  ،یجو طيپرواز پر استرس به خاطر شرا کيپس از  ديشب وح آن
. زنگ در ديبود که به منزل رس ازدهيشد و حدود ساعت  ی. سوار تاکسديمقصد رس
  آمد که گفت: یمان یبعد صدا یرا زد. کم

  ه؟يک -

  منم باز کن. -

  ه؟يمنم ک -

  .گهيخوشمزه باز کن د نهکیسرم درد م -

 شيعمو یاز کنار خانه یو دگمه را زد. در باز شد و به درون رفت. وقت ديخند یمان
  منزل پدرش نشسته است. یجلو رپاشايکه ام ديرد شد د

بود و  نيرا در آغوش داشت. نگاهش به زم شيبود و زانوها شيهاشانه یرو کتش
  ور بود.در افکار خود غوطه

  .یريامسالم مهندس  -

  بلند شد و گفت: شياز جا ديوح دنيرو به صدا کرد و با د رپاشايام

  جان، دلم هزار راه رفت.  ديسالم وح -

  .دميرس یسخت بود ول -
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  .یبه سالمت -

  ممنون. -

  نازگل حالش چطوره؟ -

  گفت: ديدو به هم دست دادند. وح هر

  . سپردمش دست مائده خانم و اومدم.یخوب بود و عال -

  حبخونه؟زن صا -

دانشگاهش هم  یکارها م،يپرستار مطمئن هم گرفت کيدختر صاحبخونه. براش  -
  از بابتش راحت باشه. التيانجام شد. خ

  تشکر کنم. یچطور دونمیواقعاً نم -

  .یو سجده کن یبهم احترام بذار یتونیبا زبونت! م -

  زد و گفت: ديوح یبه بازو یمشت رپاشايام

  .گهيد یپر رو شد -

  و گفت: ديخند ديوح

  انقد تعارف نکن، دلم خواست انجام بدم. گهيد -

  بعد چمدانش را برداشت و گفت: و

  من برم بخوابم. -

  بذار کمکت کنم. -

  .اديازت بر ب یتو کار کنمی! فکر نمدن؟يخواب یبرا -

  و گفت: ديخند رپاشايام

  ارم؟يبدجور تکون خورده. چمدونت رو ب مايهواپ یمغزت با تکونا -
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  .رميه بابا، خودم من -

  بعد راه افتاد و گفت: و

  .ريشب بخ -

  .یشبت به خوش -

ً يبه منزل رفت. تقر ديبه درون ساختمان رفت و وح رپاشايام همه منتظرش بودند.  با
را کنار  لشيکرد و چمدان و وسا یگرم یپرسها سالم و احوالوارد شد با آن یوقت

  بل نشست.م یگذاشت و با همه دست داد و بعد خسته رو

  چشم چرخاند و گفت: ديوح

  مژگان کجاست؟ -

  خانم جواب داد: رايسم

  . خوابونهیرو م سايداره نک -

  گرفت و گفت: شيجالل نگاهش را از صفحه نما آقا

  کرد. تياذ یليدو روزه پسرش خ یکي نيا -

  صدا زد: یبا خستگ ديوح

  مژگان، مژگان! -

  لبخند زد و گفت: ديشد. وح ريازها سربه بغل از پله سايبعد مژگان نک یکم

  رو. نجايبه، ابه -

لبخند  ديوح دنيسر بلند کرد و با د ديوح یصدا دنيبا شن سايحال بود که نک نيهم در
را باز کرد و خود را رو به جلو پرت کرد که اگر مژگان  شيهازد و دست يینمادندان

  .آمدیبه سرش م يیحتماً بال گرفت،یاو را نم

  بلند شد و گفت: شياز جا ديوح



355 
 

  جونم، جونم، جونم. -

از  یرا باز کرد و صورت مژگان را با لبخند نرم شيهامژگان، دست دنيبا رس و
  را بغل کرد و او را به خود فشرد. ساينظر گذراند. نک

  .نيخوش اومد یليخ -

  .یممنونم، مرس -

که رفت  یوزنکرده بود. ر یرييتغ چي. هديمژگان را کاو یچهره شتريب ديوح نگاه
مغموم و  یچهره نيببرد و اجازه ندهد با ا شگاهياز الهام خواسته بود او را به آرا

  و رو به سر کار برود. رنگیب

  .ديبلند خند یرا از خود جدا کرد و در آسمان تکان داد و او با صدا ساينک ديوح

  جالل گفت: آقا

  بخنده.  اصالً  ميدينداشته. ند یو بهونه کار هيدو روزه جز گر -

  .گهيمن تنگ شده، معلومه د یدلش برا -

  بوسه زد. فشيلط یگونه یبار رو نيآورد و چند نييبعد او را پا و

  هم رفت و پاکت مخصوص او را برداشت و گفت: بعد

  برات گرفتم. یچ نيبب -

ها را به جمع نشان لباس یکيیکينشاند.  شيپا یمبل نشست و او را رو یبعد رو و
ها را بغل با ذوق لباس ساي. نکگذاشتیم ساينک ینهيس یها را روعد آنو ب دادیم
  .دادیو خود را تکان م کردیم

. به کردینگاه م ديبه وح یبيو فرخنده خانم با حال عج کردیتشکر م دياز وح مژگان
شد و حاال همان پسر داشت فرزند مژگان را شاد  یکه به خاطر مژگان فرار یپسر

  خانم گفت: اري. سمکردیم

  .اديبهش م یليمبارک باشه، خ -
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  تازه هنوز مونده. -

کرد. همه  شيها را پاو آن ديکش رونياسپرت از پاکت ب ديجفت کفش سف کيبعد  و
  ها زل زده بود.به کفش یو خودش هم از شاد کردندینگاه م سايبا ذوق به نک

  فت:مادرش بود را به او داد و گ یکه برا یبرخاست و پاکت ديوح

  قابل نداره. -

  ممنون پسرم. -

  آن گفت: دنييکرد و با بو یاز عطر را اسپر یبعد کم و

  .یبوئه، مرسخوش یليخ -

  مبارک باشه. -

مبل، کنار پدرش نشسته  یدو پاکت آخر را برداشت و به مقابل مژگان که رو ديوح
  بود رفت و گفت:

  مال شمان. ناميا -

  با تعجب گفت: مژگان

  من؟ -

  بله. -

  گفت: ديکشیجمع خجالت م یخورده بود و جلو کهيکه  مژگان

  ...یممنون ول -

  شاغل شدنت. ینيرينداره، ش یول -

  بدم. ینيريش ديمن با یشاغل شدن من؟ ول -

همه  ،یاريم یريگیتر م ینيريش لويفردا دو ک رم؟يگینم ینيريازت ش یفکر کرد -
  هم رولت.
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  چشم. -

  .ريبگ -

ت و کنارش گذاشت و تشکر کرد. از خجالت صورتش گر ها را گرفپاکت مژگان
. از توجه او نسبت به خود ديخریم یزيچ شيبرا ديوح دينبا کردیگرفته بود. حس م

  گفت: یچمدانش را گرفت و به سمت اتاقش رفت. مان یدسته دي. وحشدیداشت آب م

  .ميما آدم نبود -

  .یمهم نبود یول یآدم که هست -

  و گفت: ديخند یمان

  .یعوض -

تختش گذاشت  یرا رو سايگوشه گذاشت. نک کيوارد اتاقش شد و چمدان را  ديوح
  شد. شيهالباس ضيو مشغول تعو

با او  خواهدیم یاو دلش باز ديد یوقت دي. وحديسرش کش یاو را رو یپتو ساينک
  . ديکشیم غيج یو از شاد ديخندیم سايشد. نک یمشغول باز

شد  رهينقطه خ کيو به  ديآهسته دراز کش یکه بعد از ساعتکرد  یباز سايبا نک آنقدر
  خوابش برد. صدایو ب

  .ديخوابیم یکنار او حت یاعتماد داشت که به راحت ديآنقدر به وح ساينک

 یو ساعدش را رو ديتخت کنار او دراز کش یهم چراغ را خاموش کردو رو ديوح
  ه در خورد.که چند ضربه ب گرفتیگذاشت. داشت خوابش م شيهاچشم

به درون  یرخ داد و بعد کس ینداد که در آهسته باز شد. احساس کرد مکث یجواب
تخت  یمژگان که رو دنيتخت جلو آمد. ساعدش را برداشت و با د کيآمد. تا نزد

  خم شده بود گفت:

  بمونه؟ یذاریچرا نم -
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  .کنهیم تتياذ -

  سر کار؟ یريمگه فردا نم -

  آره. -

  پس بذار بمونه. -

  .کنهیم تتيشب اذ -

  .شمینم تينه، اذ -

  .نيشما استراحت کن -

  آهسته گفت: ديرا بردارد که وح سايبعد خواست نک و

  مژگان! -

  و گفت: ستيرا نگر ديو وح ديدستش را پس کش مژگان

  بله! -

  روم؟ یخواهش کنم پتو رو بکش تونمیم -

 یقينفس عم دي. وحديکش شيسر تکان داد و پتو را کامل باز کرد و آن را رو مژگان
  گفت: زدیها موج مدر آن یکه خستگ يیهاو با چشم ديکش

پتو  هي یتونیو نم اديو خوابت م یاخسته یحواسش به آدم باشه. وقت یخوبه که کس -
  روت بکشه و بگه راحت بخواب من حواسم هست.

نگار هم افتادند. ا یاو رو یخسته یها. پلکستيرا نگر ديچند لحظه وح مژگان
  گفته بود.  یداريخواب و ب نيها را بآن حرف ديوح

  را بلند کرد و رفت و در اتاق را بست. ساينک مژگان

. به کردیفکر م ديوح یهابود و داشت به محبت ستادهيشب مژگان کنار پنجره ا آن
به او و پسرش  ديچرا وح ديفهمیاما نم بودیاز مژگان متنفر م ديکه در واقع با یمرد
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 یمن خالصه«را به خاطر آورد که گفت:  ديآن شب وح یهات دارد. حرفمحب
 کياست،  یجور خاص کي ديوح یاهمحبت نيا کردیاما حس م» تواَم یزندگ
  .ديفهمیآن را نم یکه مژگان معن یجور

به  اي کردیرفتار م طورنيهم ايبود آ گرياگر کس د د،يبارها از خود پرس یحت
  .ديخود را کش ی. موهاکردیکردنش داشته باشد رفتار م در له یکه سع یاگونه

بود. نه از خواب  دهينگاه کرد که امشب بر خالف دوشب قبل آرام خواب ساينک به
  .ديدیرا م شيبايز یايرؤ یتنش و اضطراب چي. بدون هکردیم هيبود و نه گر دهيپر

  شد. وابسته ديمدت کوتاه به وح نيدر ا سايکه چطور شد نک ديفهمینم

. نقش ستيو نگر ديکش رونيرا از درون پاکت ب یتوالت رفت و روسر زيکنار م به
 ريياش تغکه چهره ديسرش انداخت و د یرا رو یداشت. روسر يیبايز یو نگارها

  کرده است. 

 نهي. قلبش تپش گرفت و درون سديپوشیم شهيکه هم یمشک یخالف شال و روسر بر
و آن را تا کرد و  ديرا از سرش کش ی. روسرديفهمیرا نم لشيکرد، اما دل یقراریب

  درون پاکت گذاشت. 

  . دييکرد و بو یاز آن را اسپر یهم عطر را برداشت و کم بعد

را سر جا  شهيآن در مشامش نشست و به روح و جانش رسوخ کرد. در ش یبو
با چشمان  ی. زنشناختیزن را نم نيا گريخود نگاه کرد. د یگذاشت و به چهره

به آن دختر  یشباهت چيه گريد ديفهمیمات و مغموم. خودش هم م یو حالت روحیب
  گذشته ندارد. یشاد و پرانرژ

هفت سال گذشته،  یکه ط ديدیم کردینگاه م اشیزندگ یبه دو روز گذشته یوقت
 انيدر قلبش جر یدو روز شاد نبوده است. احساس خوب نيا یبه اندازه یروز چيه
در  دانستیاما م دادیآزارش م شيکم و ب طشيو شرا ساي، هر چند نککرده بود دايپ

  .رديگیاو هم با چند ساعت نبودنش اُخت م تينها
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حال خواب  نيبا ا یشب گذشته بود ول مهيبه درون تختش رفت چند ساعت از ن یوقت
  .آمدیبه سراغش نم

  .ديبود تا که خواب رهينقطه خ کيبه  یطوالن یقيدقا او

  و همراه پدرش به سر کار رفت. ديشد و لباس پوش داريب یبعد هم با کرختروز  صبح

خانم طبق معمول داشت به امورات منزلش  رايده بود و خانه خلوت شد. سم ساعت
آمد. رفت دست و صورتش را  رونيشد و از اتاق ب داريب ديکه وح کردیم یدگيرس

  شست و مشغول خوردن صبحانه شد.

خانم  رايکتاب شد. سم یکتابش به هال آورد و مشغول ترجمهرا همراه با  تاپشلپ
  آمد و گفت: رونيبعد از آشپزخانه ب یکم

خانم سر بزنم، زن عموت هم خونه خودشونه،  نيبه مه رميمادر، من دارم م ديوح -
لطفاً حواست به خورشت باشه آبش  نن،يببرن بچ لهيکم وسکنه کم زيرفته اونجا رو تم

  .گردمیبر م گهيخورده د هيکم نشه،  یاديز

  !گهيخورده همون دو ساعته د هي -

  آره مادر. -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  به سالمت. -

در سکوت و آرامش در حال انجام کارش  ديخانم از منزل خارج شد و وح رايسم
در  یخود چا یبلند شد و به آشپزخانه رفت و برا شيساعت بعد از جا ميبود، ن

 ناهاریاش بوقت ظهر خانواده کيبه خورشت انداخت که  یهو نگا ختياستکان ر
  نشوند.

و کلمات را وارد  دينوش یچا یکارش شد. کم یهم به سالن آمد و مشغول ادامه بعد
  .ديبه گوشش رس ساينک یهيگر یکرد که صدا



361 
 

دوم رفت. به اتاق  یبلند شد و به طبقه شيها گرفت و بعد از جارا سمت پله نگاهش
شد.  رهيآمده بود به او خ رونيکه از رختخوابش ب ساينک دنيارد شد و با دمژگان و
. کردیم هيداشت گر یبود. حاال از فرط خستگ دهيقدم کنار کش کي زيخ نهيخود را س

لباس  دي. وحديچسب اشنهيچون کواال به س سايجلو رفت و خم شد و او را بغل زد. نک
کارش تمام شد، دست و صورتش  ید. وقتبر سيو به سرو ديکش رونياو را از تنش ب

  را شست و به اتاق برگشت و لباس را تنش کرد.

 یصبحانه حاضر کرد. رو شيرفت و برا نييپا یو به طبقه ديرا شانه کش شيموها
دو لقمه به او داد. بعد  یکينشست و او را در آغوشش گذاشت و با حوصله  یصندل

را  وانيقابلمه را خاموش کرد و ل ريز. ختير وانيدر ل ريش وانيل کي شيهم برا
  را داد. ريش وانيو به او ل اندرا کنار خود نش سايبرداشت و به هال رفت. نک

  شد و خودش هم به کارش مشغول شد. دنيمشغول نوش ساينک

به او  یتوجه چيه ديوح ديد یوقت سايبعد رفت. نک یبعد ورق زد و به صفحه یکم
از جا  ديوح خت،يآن ر یرا رو ريپ برد. نصف شتارا سمت لپ ريش وانيندارد ل

را از آن خارج کرد. دست برد و  یو رو کرد و باتر ريتاپ را زلپ عيو سر ديپر
برداشت و در همان حال که  زيم یرو یدستمال کاغذ یچند دستمال از داخل جعبه

 به درونش نفوذ نکند، به خشک کردن ريو رو نگه داشته بود تا ش ريتاپ را زلپ
چرخاند که در سکوت مشغول  سايرا سمت نک شيهاآن پرداخت. چشم ديصفحه کل

  اش بود.العملعکس یتماشا

او در سکوت  یبود ول ديکرده است و منتظر داد و هوار وح یکار بد دانستیم ساينک
  .کردیرا برانداز م سايبا نگاهش نک کردیم زيتاپ را تمداشت لپ کهيو در همان حال

و ته مانده آن را از دستش  وانيدست برد و ل ديزد. وح يینمالبخند دندان عهکدفي ساينک
  گفت: تيّ گرفت و با جد

  بد بود. یليکارت خ -

دستش را گرفت و  ديآن را خواست وح یوقت سايگذاشت و نک زيم یرا رو وانيل
  گفت:
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  .یدست بزن وانيبه اون ل یاجازه ندار گهيد -

شده را در آغوش او  زيتاپ تمست او گذاشت. لپدستمال برداشت و در د کيبعد  و
  گذاشت و گفت:

  کن. زشيتم -

را  ديبود وح دهيکه فهم ساي. نکديکش ديصفحه کل یبعد دستش را گرفت و رو و
کردن  زيرا درست کند، مشغول تم شيکارخراب یجا ديناراحت کرده است و با

را  ديوح تيبا مظلوم بعد سر بلند کرد و یشد. کم بورديک یرو ريش یاليقطرات خ
  لب گفت: ريز دي. وحستينگر

  کن. زشيادامه بده و تم -

  گفت: ديبعد وح قهي. دو دقديها کشدگمه یدستمال را رو ساينک

  خوبه. -

تاپ را روشن کرد و خدا را جا انداخت. لپ یتاپ را از او گرفت و باتربعد لپ و
را در آن  شيهاو پروژه قاتياست چون تمام تحق امدهين شيپ یرا شکر کرد که مشکل

  کرده بود. رهيذخ

  که منتظر بود کرد و گفت: سايرو به نک دوباره

  خوب و اما تو. -

به سمت  دينگران شد. وح یکم ديوح یاز نگاه جد سايلحظه به هم نگاه کردند. نک چند
 دياو هجوم برد و با قلقلک دادنش باعث شد او قهقهه بزند و از ته دل بخندد. وح

که فرخنده  یتا وقت نيهم یسرگرمش کند. برا ديو با خواهدیم یاو باز نستدایم
  .کردیباز م وخانم آمدند داشت با ا رايخانم و سم

 کيشل سايپناه گرفته است و به نک یپشت مبل ديکه وح دنديها وارد شدند، دآن یوقت
ود را چند خ دي. وحکردیم کيمثالً به او شل ردارشيهم با تفنگ آژ ساي. نککندیم
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انداخت و بعد از چند غلت که خورد، خود را به مردن  نيزم یبار تکان داد و رو
  زدن.

خانم منتظر  راي. فرخنده خانم و سمزديشد و منتظر ماند تا برخ رهيبه او خ ساينک
 نيزم یخود را رو ساينخورد نک یتکان چيه ديوح یالعمل آن دو بودند. وقتعکس

 شيبدون حرکت پاها شيبرا یبه سمت او برود، ول زيخنهيکرد س یپرت کرد و سع
  سخت بود.

  نشاند. ديخانم رفت و او را بلند کرد و کنار وح فرخنده

صورت او ضربه  یتکان نخورد رو یاو ضربه زد. وقت ینهيچند بار به س ساينک
اعصابش خورد  دياز خود خارج کرد. با تکان نخوردن وح ینامفهوم یزد و صداها

  خانم گفت: رايکند که سم هيو بغض کرد و خواست گر دياش لرزشد و چانه

  .اديدر م اشهيداره گر ديوح -

 عيو بغلش کرد و سر دياو از جا جه یچهره دنيپلکش را گشود و با د یال ديوح
 دنيکه او شروع به خند ديها دودوشش سوارش کرد و دور مبل یو رو ستاديسرپا ا
  کرد.

را جمع کرد و  لشيدر آغوش فرخنده خانم گذاشت و وسا را ساينک دياز آن وح بعد
  برسد. شيبه اتاقش رفت تا به کارها

پروژه بود. تازه کارش تمام شده بود که سر  یدر حال کار رو زشيپشت م مژگان
  بلند کرد و گفت:

  رم؟يبگ نتياز کارم پر تونمیچطور م ،یديمهندس سع -

  بهتون آموزش بده. اديب یزنگ بزنه مهندس علو یبه خانم فخار ديبگ -

  باشه، ممنون. -

  رفت و گفت: یبه سراغ خانم فخار مژگان

  من ازشون سؤال دارم. انيب یمهندس علو ديلطفاً زنگ بزن -
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  چشم. -

  ممنون. -

آهسته  یرو به دوستش اشاره کرد و با صدا یبه اتاق برگشت که خانم فخار مژگان
  گفت:

  همه پشم داره؟ نيدختره چرا ا نيا -

  . خورهیم یبه درد کارگاه بافندگ -

زنگ زد و خواست تا به دفترشان  ی. او به مهندس علودنديبعد هر سه با هم خند و
  بعد او به دفتر آمد و گفت: ی. کمديايب

  با من کار داشت؟ یک -

  به اتاق اشاره کرد و گفت: یفخار خانم

  .کخواهيمهندس ن -

  زد. یبعد لبخند گشاد و

  ؟یخندیم یبه چ -

  آورد و گفت: نييرا پا شيصدا یفخار خانم

  با شما کار دارن. یپاچه بز دمونيعضو جد -

  .یزشته خانم فخار -

  نشست. زيو پشت م ديخند طنتيبا ش یفخار خانم

  مژگان رفت و گفت: زيبه کنار م یعلو مهندس

  ن؟يسالم، با من کار داشت -

  سر بلند کرد و گفت: مژگان

  بله. -
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  در خدمتم. -

  کار رو انجام بدم. نيچطور ا دونمینم یول رمياز کارم بگ نتيپر کي وامخیم -

  رفت و خم شد و گفت: زيپشت م یعلو مهندس

  . نياجازه بد -

  دادن کرد.  حيبعد شروع به توض و

 یافتاد و بعد هم عطر ديعطر وح اديعطر او در مشام مژگان نشست. مژگان به  یبو
  بود. دهياو خر یبرا ديکه وح

. هر وقت دور دادیمختص به خود را م یبو شدیجا از کنار هر کس که رد مآن در
  استشمام کرد.  طيمختلف را در آن مح یعطرها یبو شدیم شدند،یهم جمع م

  .کردیاستفاده نم یزيتنها او از چ اما

آن چند روز تنها مانتو  یبود و او ط کيبه روز و ش اريبس دنديپوشیکه م يیهالباس
  بود. دهيرا پوش اشیو تکرار یمشک یو روسر

  گفت: یافکار بود که مهندس علو نيا در

   ن؟يمتوجه شد -

  به خود آمد و گفت: مژگان

  بله؟  -

  راست شد و گفت: یعلو مهندس

  . نميبب نيپس انجام بد -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: مژگان

  ن؟يبد حيت که دوباره توضاصالً حواسم نبود و متوجه نشدم. امکانش هس ديببخش -

  شد و گفت: قياو دق یبايز یهادر چشم یعلو مهندس
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  چرا که نه؟ -

  داد و او فقط گوش کرد.  حيبا حوصله دوباره توض و

   ن؟يگرفت ادي -

  بله.  کنمیفکر م -

  . شهیم نتيوصله پر ستميس ن،يخوب شروع کن -

مژگان نگاه کرد و با  یاهبه دست یشروع به انجام مراحل کرد. مهندس علو مژگان
 یاش حدس زد که او مجرد باشد.  کماو و حالت چهره یاز حلقه یانگشت خال دنيد

  گرفتن کرد. نتيبعد دستگاه شروع به پر

  . یممنون مهندس علو یليخ -

  . نيموفق باش -

رفت و در  رپاشاياتاق ام یسر فرود آورد و از اتاق خارج شد. به جلو یعلو مهندس
  شد.  زد و وارد

 یمبل چرم مشک یرو رپاشايبه تعارف ام یگفتند و مهندس علو ديهم خسته نباش به
 رپاشايبعد تلفن به صدا در آمد که ام یقهيدق ستينشست و مشغول صحبت شدند. ب

  جواب داد. 

  بله.  -

   ن؟يوقت دار نن،يشما رو بب خوانیم کخواهيمهندس، مهندس ن جناب

  تو.  اديب نيخودم هم وقت نداشته باشم، بگ یکارمندا یمگه قراره من برا -

  دستگاه گذاشت.  یرا رو یگوش و

  شده؟  یچ -

مثالً  کنه،یعمل م هيورود کارمندا هم مثل بق یبرا ؟یشناسیرو نم یخانم فخار -
  بهش گفتم جز زمان جلسه رفت و آمد کارمندا بدون اشکاله.
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 دين آمد و بعد از گفتن خسته نباشضربه به در خورد و بعد باز شد. مژگان به درو چند
  گفت:

  کار رو آوردم خدمتتون.  یجهينت -

  . نميبب نجايا نيبذار -

  گذاشت.  زيم یکاغذها را رو مژگان

  . دينيبنش دييبفرما -

  تشکر کرد و نشست.  مژگان

  کار شد.  قيدق یمشغول بررس رپاشايام

 یزياو چ یچهره و مژگان از حالت دادیکار سرش را تکان م یبررس نيح او
  . کردینم افتيدر

  آن سر بلند کرد و گفت: یايکاغذها و زوا یهمه یبعد از بررس رپاشايام

 اجياحت یليمثل شما خ یما به کارمند ن؟ي. تا حاال کجا بودنقصیو ب قيدق ه،يعال -
  کار انجام بده.  قيحد مرتب و دق نيکه بتونه تا ا ميداشت

  ممنونم نظر لطفتونه.  -

با گروه  دي. خود شما هم باميفرستیم یديشروع کار به دفتر مهندس ام یراب -
  بره.  شيپ قيکه دق نيبه پروژه سر بزن یو گاه نيهماهنگ باش

  بله چشم.  -

  قرار بده.  ارتونيرو در اخت ديپروژه جد نيبه مهندس فردوس بگ نيبر نيتونیم -

  بله چشم. -

  گفت: یک کرد. مهندس علوبلند شد و اتاق را تر شيمژگان از جا 

  دختره مجرده؟  نيا -
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  چطور؟  -

. کردنیاش مداشتن مسخره هيو بق یاست که خانم فخار ختهيانقد صورتش به هم ر -
که تا ازدواج  یسنت یهاخانواده نيمجرده و از ا ديگفتم شا ستيحلقه دستش ن دميد

  به صورتشون دست ببرن.  دينکنن نبا

  و گفت: ديکش یقينفس عم رپاشايام

  به خودش برسه.  خوادیهم دلش نم ديشا دونمینم -

  اصالً متأهله؟  -

  نوشته که بله.  ینجوريبرگه استخدام ا یتو -

  سر فرود آورد و گفت: یعلو مهندس

  .اديدر م یديمهندس ام یمن برم به کارام برسم االن صدا -

  بده.  ليرو هم ببر تحو نايپس ا -

  چشم. -

  وز سر پروژه نرفتن؟امر یديمهندس ام -

  لوله کردن کاغذها گفت: نيح یعلو مهندس

  .رمياون که رفت من م گفتیاونجاست، م خيمهندس مشا نکهينه، مثل ا -

  لبخند زد و گفت: رپاشايام

  .شونهياش منتظر اهمه خيحاال نه که مهندس مشا -

  و گفت: ديرفتن خند رونيب نيح یعلو مهندس

  رو بگو. نيهم -
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را  اشی. او گوشديشيمژگان اند تيبه وضع رپاشايرفت. ام رونياتاق باو از  یوقت
و ماهان  دي. سراغ مجديجواب داد، حالش را پرس یبرداشت و به الهام زنگ زد و وقت

  را گرفت و آنقدر صحبت را طول داد که الهام سراغ مژگان را گرفت.

  ورد و گفت:آ نييرا پا شيکرد و بعد صدا فياز کار و دقت او تعر رپاشايام

صورتش  یتو یپشت سرش همه به خاطر اون همه مو نجايداره که ا یبد هيفقط  -
  . شهیم دهيمرد هم کش ی. موضوع داره به کارمنداکننیاش ممسخره

  به صورتش بکشه.  یدست شگاهيوا، خوب بگو بره آرا -

  من بهش بگم؟  -

و براش لباس  شگاهيراآ مشيبه من گفت قبل از اومدنش سر کار، ببر ديآره. وح -
 تانيبرم چ اميکه االن عزا داره من ب رپاشاستيبه ام نيمژگان گفت توه یول ميريبگ

  . تانيپ

 گرده؟یبر م نيبپوشه، نازن یبه خودش نرسه، مشک یاالن کس ه؟يچه حرف نيا -
  نگاهش کنن.  گهيجور د هيبشه همکارا به خودشون اجازه بدن  یطور خوامینم

  ش!بگم دادا یچ -

او  خواستی. دلش مديشياند اشیارتباط را قطع کرد به مژگان و رفتار منزو یوقت
 تياذ یبه خود اجازه گرانيهمه در چشم نباشد و د نيهم همرنگ جماعت باشد تا ا

  شود.  ليو صبر کرد تا شرکت تعط ديبه ذهنش رس یکردنش را ندهند. فکر

  مژگان نوشت: یبرا یلياز تعط قبل

  .اميتا م نياتوبوس بش ستگاهيا یاً توسالم، لطف -

  در جوابش مژگان نوشته بود: و

  چشم.  -
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منتظر شد تا همه بروند و  یقيدقا رپاشايرفتند. ام یکيیکيشد و همه  ليتعط شرکت
  ها را خاموش کرد و در شرکت را بست. از آنجا دور شوند. بعد هم چراغ

تر از شرکت جلوتر رفت. م یشد و س نشيرفت سوار ماش رونياز شرکت ب یوقت
  بوق زد و مژگان رفت و سوار شد.  شينشسته بود. برا ستگاهيمژگان در ا

  بستن در گفت: با

  سالم.  -

  کارمند نمونه.  یسالم، خسته نباش -

  . سيرئ یممنون آقا -

  زد و گفت: یلبخند نرم رپاشايام

  . ميحال و هوا خارج بش نيبهتره از ا -

   م؟يچکار کن -

  سمت خونه. ميریم ميدار -

از کجا شروع  دانستیگرفت. نم یرا به باز شيموها رپاشايسکوت کرد. ام مژگان
  کند و چگونه، که مژگان ناراحت نشود. 

توقف کرد و  يیمنزل پدرش جا ینگفت. در حوال یزيبود که چ ريفکرش درگ آنقدر
  گفت:

کار خوشم  نيهم از ا کنم. اصالً  تييحرف بزنم و راهنما ستميمژگان، من بلد ن نيبب -
حرف بزنم چون خودش همه  نيبا نازن زايچ نيهم نشد در مورد ا چوقتي. هادينم
  رو بلد بود.  زيچ

  بود.  رهيخ رپاشايبه ام یبا حالت پرسش مژگان

تموم شده و تو االن  زيهمه چ یول یو طالق گرفت یداشت یسخت یدرسته که زندگ -
 یتو گهيکرده و د رييتغ طتيه شرا. همونطور کیشروع کرد ديجد یزندگ کي
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 یآرامش گرفته، بهتره کم تيو روال زندگ یندار یکاربحث و جدل و کتک تيزندگ
. کنهیو بهترت م ذارهیروح و روانت اثر مثبت م یکه رو یبپرداز يیهم به کارا

   ؟یخوشحال یاياالن که سر کار م

  . یليآره، خ -

  ؟ پس برو اونجا که حال و هوات بهتر بشه -

  کجا؟ -

 رپاشاي. رو به امديرا د شگاهيآرا یرا دنبال کرد و تابلو رپاشاينگاه ام ريبعد مس و
  کرد. او لبخند زد و گفت:

که  یزيچ یازت ممنونم ول ،یهمه گفتن تو به خاطر عزادار بودن ما صبر کرد -
  شاد توئه.  یچهره کنهیمن رو خوشحال م

  من... یول -

  د و کارتش را در آورد و گفت:کر بشيدست در ج رپاشايام

  .یتالش کن شتريب تيشاد یبرا ديتو با یول -

  بعد کارت را سمت او گرفت و گفت: و

  .ايخونه ن یتا عوض نشد -

 رپاشايکارت گذاشت و آن را با دست ام یفکر کرد و بعد دستش را رو یکم مژگان
  به عقب هل داد و گفت:

  .هيکاف یادکه به من اجازه د نيممنون از لطفت. هم -

منتظر شد تا او به درون  رپاشايکرد. ام یشد و خداحافظ ادهيپ نيبعد از ماش و
  را به حرکت در آورد و به منزل پدرش رفت.  نيرفت و بعد ماش شگاهيآرا

  کرد. یسر زد و مراحل آخر کار را بررس شيمنزل عمو به

  :ديجمال پرس آقا
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  کرده؟  ريمژگان چرا د -

  .اديکم کار داشت، م کي -

بود و همه منتظر بودند تا مژگان  قراریب سايو نک گذشتیپشت هم م هاساعت
. گرددیکارش زود برم انيکار دارد و بعد از پا یبود، کم تنها گفته رپاشايبرگردد. ام

  . دهدیتلفنش را هم جواب نم یداشته است که حت یاو چه کار دانستینم یکس

نشسته بود و داشت با  ونيزيود و مقابل تلوبغلش زده ب ريرا ز شيهادست ديوح
باعث شد از  ساينق نکنق ی. صداکردیرا نگاه م یواريصورت در هم ساعت د

  بلند شود. او را از بغل فرخنده خانم گرفت. فرخنده خانم گفت: شيجا

رو به  ايدن اديم ی... االن مانگهيشب شد د ده،يدختر جواب نم نيکه ا هيچه کار نيا -
  .زهيریهم م

 ستيب یبود. وقت یکردن مژگان عصب ريدر سالن راه رفت، ناخواسته از د یکم ديوح
  را به مادرش داد و به سمت در رفت.  ساينک امديگذشت و او ن گريد یقهيدق

  د؟يوح یريکجا م -

  حتماً خبر داره. رپاشايمژگان کجا مونده، ام نميساعت هشت شد برم بب -

  اش رساند. منزل عمه ید را به جلواز ساختمان خارج شد و خو او

  آمد.  رونيب رپاشايزد و ام در

  سالم.  -

  تو. ايب ديسالم وح -

  ممنون، شب شده مژگان کجاست؟  -

  . اديانجام بده، م یکار کي يیجا هيگذاشتمش  -

  کجاست؟ -



373 
 

برگشت و آن را به  چشييبعد با سو یزد و به درون رفت. کم یلبخند محو رپاشايام
  گرفت و گفت: ديسمت وح

  سرمه.  شگاهيآرا تر،نييپا ابونيدو خ -

  گفت: رپاشاينکرد، ام یحرکت یشد. وقت رهيبه او خ ديوح

  .یکشیرحمتش رو م ايخودم برم  -

  به خود آمد و دستش را بلند کرد و سوييچ را گرفت. ديوح

 ديدور شدن او را تماشا کرد. وح رپاشايفکر مشغول و در سکوت راه افتاد و ام با
  و توقف کرد و منتظر شد.  ديرس شگاهيآرا یرا گذشت، به جلو هاابانيسوار شد و خ

  آمد. رونينشست که در باز شد و مژگان ب نيدر ماش قهيدق چند

جلب شد. جلو رفت  رپاشايام نيرا روشن کرد و بوق زد. توجه مژگان به ماش نيماش
  و در را باز کرد و سوار شد و گفت:

  سالم... -

  حرفش را خورد.  یباق ديوح دنيبا د و

مژگان را برانداز  یکرده رييتغ اريو بس بايز یشده بود. چهره رهيبه او خ ديوح
به همان  کرد،یچهره او را به گذشته پرت م ني. نگاهش دست خودش نبود و اکردیم

  . شدیم باتريو روز به روز ز کردیم یکه مژگان تازه داشت نامزد يیروزها

  گر گرفت و گفت: ديوح یرهياز نگاه خ مژگان صورت

   م؟يبر شهیم ن،يممنون که اومد -

را به حرکت در  نيو ماش ديکش نييرا پا شهيش یحرف چيبه خود آمد و بدون ه ديوح
 ميچرا ضربان قلبش سه برابر تندتر از ن ديفهمیآورد. صورتش داغ شده بود و نم

  . زدیم شيساعت پ

  :ديتعجب پرسو  یجياز گ یبا حالت مژگان
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  شده؟  یزيچ -

  گفت: یو به سخت ديکش یقينفس عم ديوح

  نه.  -

  . یهست یعصبان کنمیاحساس م ؟یپس چرا جواب سالمم رو نداد -

  . یجواب نداد مي. صد بار زنگ زدمينگرانت شد -

. یاش تلفن جواب بدهمه یکن مجبور نش لنتيرو سا تيگوش ادهيبهم گفتن کارت ز -
  کرده. تتونياذ ساياحتماالً نک

  ارزش داشت.  -

  چطور؟  -

  .یخوشگل شد یليخ -

اما حرفش در جان مژگان  کردیانداخت. او مقابلش را نگاه م ینگاه ديبه وح مژگان
  لب جواب داد: ريکرد و ز دايپ ینشست و حس خوب

  .یمرس -

دور زد  دي. وحستيترمز زد و توقف کرد. مژگان چند لحظه او را نگر یرو ديوح
  را برگشت. ريو مس

  م؟يریکجا م -

با نگاهش دنبال  نطوريها بسته بودند. هممغازه شتريدر سکوت به بازار رفت. ب ديوح
  .گشتیم يیجا

  ن؟ييخوایم یزيچ -

  فروشگاه بزرگ افتاد که باز بود. گفت: کيبه  چشمش

  شو. ادهيکردم، پ دايپ -
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بروند.  خواستندیها مندهشدند و به درون فروشگاه رفتند. فروش ادهيبعد هر دو پ و
 یخواست. مژگان با صدا ديخر یها زمان براکرد و از آن یخواهمعذرت ديوح

  آهسته گفت:

  نجا؟يا ميچرا اومد -

  ها مشغول گشتن شد و آرام جواب داد:رگال نيراه افتاد و در ب ديوح

  چند دست لباس خوب بخر.  -

  آخه... -

  و گفت: ستياو نگر یهابه چشم ديوح

  لباس بخر. م،يآخه ندار -

  و گفت: ديکش رونيمانتو ب کيبعد  و

  برو بپوش. -

کار  یمشک یبخرد و رفت مانتو را تن زد. آن مانتو یزيچ ستيفکر کرد بد ن مژگان
  داشت به دلش نشست. یدوزپولک نيشد که آست

خواست و  گريد یمانتو کيلبخند زد و  ديرفت. وح نهيآ یآمد و به جلو رونيب
  آورد.  شيبرا فروشنده

 یها را تومژگان بود که فروشنده داشت آن یدهايپر از خر شخانيپ یبعد رو یساعت
  .ديچیها مپاکت

و وارد ساختمان شدند با سالم کردن مژگان پدر و مادرش  دنديبه منزل رس یوقت
جواب  دنديصورتش را د کهنيآمدنش سرزنش کنند، اما هم ريد یخواستند او را برا

خانم جلو رفت و صورت او را برانداز  رايگفتند. سم کيدادند و به او تبر سالمش را
  کرد و گفت:

  ؟یماشا عروسک خانم، موهاتم رنگ کرد -
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در چشم همه نشست. آن مدل  یو آن رنگ شراب ديرا از سر او کش یبعد روسر و
 کياش حال همه را خوب کرد. به او تبرتازه اصالح شده یموها و آن رنگ و چهره

 یو مان کردیم فياش تعرکردند. آقا جالل از برادرزاده دييو کارش را تأ گفتندیم
  .کردیم نيرا تحس وبود داشت در دل ا دهيمبل دراز کش یکه رو

 یاو تعجب کرده بود و کم دنياز د سايپسرش را بغل کرد و به خود فشرد. نک مژگان
  :گفتیخانم با شوق به او م رايسم . فرخنده خانم رفت اسفند دود کند وکردیم یبيغر

ماه.  کهيت کيمثل  ،یبهتر شد یلياالن خ یول یقشنگ بود ،یتو واقعاً قشنگ شد -
 یخانم روسر رايگرفت که سم اشیمبل نشست و دستش را سمت روسر یمژگان رو
  گوشه پرت کرد و گفت: کياو را به 

  ب بشه.حالمون خو یتو کم دنياست؟ بذار ما هم با د بهيغر یک -

 یو کم ديرا بوس ساي. مژگان نکاو شد یدهايخر دنيبعد با فرخنده خانم مشغول د و
که نگاهش به  کردیم یخواهآمدنش معذرت ريتکانش داد و داشت از او به خاطر د

ً يافتاد. او تقر ديوح . ديخجالت کش رهينگاه خ نيبه مژگان زل زده بود. مژگان از ا با
  به اتاقش رفت.  ولند شد ب ديگرفت و وح ريسر به ز

  کجا مادر، وقت شامه.  -

  .امياالن م -

مژگان  نيا دني. دديصورت داغش کش یرا رو شيهادر اتاق را بست و دست ديوح
 یو تنش داغ شده بود. رو زدیحالش را عوض کرده بود. قلبش به شدت م ديجد

مژگان  یبايز یآن گذاشت و تنها چهره ینشست و سرش را رو زشيپشت م ،یصندل
  که او را ديبه خود دروغ بگو توانستیو نم شدیدر خاطرش مجسم م

و بر قلب و روحش  شدیها مخواستن نيمانع ا يیزهايدارد اما چ ازيقلبش ن یبرا
  .انداختیچنگ م

حال و روز در  نيمژگان به ا دنيبود و انتظار نداشت با د یحال خود شاک نيا از
  .ديايب
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سرد به صورتش  یبرخاست و رفت پنجره را باز کرد تا هوا زيبعد از پشت م یکم
  بخورد و حالش بهتر شود.

و به درون آمد و  ديکش نييرا پا رهيخانم در زد و دستگ رايحال بود که سم نيا در
  گفت:

  جان. ديوح -

  بله. -

  تو اتاق. یشام حاضره مادر. چرا اومد رونيب ايب -

  .امياالن م نيشما بر -

  در؟شده ما یطور -

  نه. -

  .گهيد ايب ،یساديپس چرا اونجا وا -

  .دييمامان، شما بفرما اميگفتم که م -

به آشپزخانه رفت فکرش  یاز تعجب اتاق را ترک کرد. وقت یخانم با حالت رايسم
  خانم گفت: رايمشغول بود. مژگان بچه به بغل سفره را برداشت تا ببرد پهن کند. سم

  چش شد. هوي ديوح دونمینم -

  .زميشده عز یچ -

  تو خودشه. یليفرخنده جان، خ دونمینم -

سپرد و  یرا به مان سايشد. به درون هال رفت و نک یفکر د،يرا شن هانيکه ا مژگان
  سفره شد. دنيمشغول پهن کردن و چ

آمد و سر  ديکه وح ديچیسفره م یها را روآمد. مژگان داشت بشقاب ديبعد وح یکم
  سفره گرفت. یسفره نشست و نگاهش را رو
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  عوض شد. کهوياو چرا امشب  ديفهمیو مژگان نم ريبود و سر به ز ساکت

سفره  یمرغ و برنج را به مژگان داد تا رو یهاشيخانم د رايسفره، سم دنياز چ بعد
  .نديبچ

  سفره عمو و پدرش را سر سفره دعوت کرد و گفت: دنيبعد از چ او

 یگیو م شهيذار، االن باز غذات سرد مرو کنار ب اتیتو رو خدا اون گوش یمان -
  چرا مزه نداره.

  باشه اومدم. -

گام بلند خود را به سفره  کيو با  ديپر نييرا کنار انداخت و از مبل پا یگوش او
 ستيبود او را نگر حوصلهیکه ب ديانداخت. وح ديوح یشانه یرساند و دستش را رو

  فکش بزند. یتو یو دوست داشت همان لحظه مشت

  خود را کنترل کرد. ديکه کش یقيبا نفس عم ماا

  .دنديکش شانيهاخود غذا در بشقاب یبعد همه دور سفره جمع شدند و برا یکم

ً يتقر ديو وح خوردندیدر سکوت غذا م همه   .آوردیغذا خوردن را در م یداشت ادا با

 گذاشت و بعد سايقاشق غذا در دهان نک کيبه او کرد و  یچشم نگاه ريز مژگان
  قاشق خورد.  کيخودش 

  دستش را در بشقاب برنج فرو برد که مژگان دست او را گرفت و گفت: ساينک

  نکن مامان. -

  و بعد برنج را در دهانش چپاند.  ستيمژگان را نگر ساينک 

  ه؟يچه کار نيا -

  بعد مژگان قاشق را به دستش داد و گفت: و

  با قاشق بخور مامان جان. -
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  کرد. فيبشقاب را به هم زد و همه جا را کث اتيبدتر با قاشق محتو او

  گفت: حوصلهیب مژگان

  !؟یکنیچکار م ساينک یوا -

 کيشروع به نق زدن کرد و  سايو کنار انداخت که نک ديقاشق را از دست او کش و
را از دست  شي. مژگان آخ گفت و موهاديمژگان را گرفت و کش یدسته از موها

  آزاد کرد. ساينک

دستش را سمت او بلند  سايها سمتش رفت. نکنگاه یبلند شد، که همه شياز جا ديوح
  حرف آ بود از خود در آورد. دنيبه کش هيکه شب ینامفهوم یکرد و چندبار صداها

  رفت و در را بست. رونيب توجهیب ديوح

  شخانم با تعجب گفت: راينگاهش را از در گرفت. سم مژگان

  بچه چشه امشب! نيا -

  .هينطوريا شهيکه هم نيا -

  را نگاه کرد و گفت: یخانم مان رايسم

  ؟یديد ینطوريپسر من رو ا یوا، تو ک -

  .دونمی! نمنيگیرو م ديآهان، وح -

  جالل گفت: آقا

  حرفش نشده؟ یبا کس -

  آخه؟ ینه آقا، با ک -

 چوقتيافتاده بود که ه یاگذشته ادي. به رفتیو آهسته راه م زدیدر باغ قدم م ديوح
  .ديايانست از پسش بر بنتو
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که نه توانست خود را اثبات کند نه توانست مژگان را نجات بدهد. به  يیروزها آن
  بخواهد. شيرا برا نيفکر کرد کجا را اشتباه رفت که باعث شد سرنوشت ا نيا

  لب گفت: ري. زستيشب را نگر اهيو آسمان س ديکش شيموها یدست رو یکم

که گذشته به درگاهت ناله کنم،  یزيچ یبرا خوامینم ا،يحق ما نبود. خدا نيا ا،يخدا -
  م؟يهمه سال درد بکشم و درد بکش نيا ديچرا با یول

 یمگه من چه گناه ايخدا فته؟يب نمونيفاصله ب ايدن کيو  فتهيب یاتفاق نيچن ديبا چرا
 ريباز هم درگ ديچهره با کي دنيمرتکب شدم که اون اتفاق برام افتاد و حاال با د

  ن عذاب بشم؟همو

  کنه. دايام پس نذار ادامه پکه خسته یدونیم

  شده؟ یچ -

را پک زد و  گارشيته س رپاشاي. امديد یکيتار انيرا در م رپاشايو ام ديچرخ ديوح
  خاموشش کرد. شيانداخت و با پا نيزم یآن را رو

  ؟یکشیم گاريس -

  ؟یکردیمن درد دل م دنيکش گاريبا خدا در مورد س یداشت -

  ؟یکشیم گاريچرا س -

  به تو چه؟ -

  .دهيجرت م هيعمه بدونه از چهار ناح -

  وقت بهت برنخوره. کياگر بهت گفت به تو چه  یاالن برو بهش بگو ول نيهم -

  دونه؟یعمه م -

  به تو چه؟ -

  نفسش را فوت کرد. ديوح
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  ؟یوقتش رو گرفت یبا خدا چکار داشت -

  به تو چه؟ -

  من فضولم. -

  .دور از جونت -

  وسط باغ نشست و گفت: یهابلوک یرو رپاشايام

  بود. شيموضوعات هفت_هشت سال پ یات به درگاه خدا براکه آه و ناله دميشن -

  ...یو پرس یچو دان -

  .یطرفت رو اسگل کرد -

  نخورده؟ يیسرت جا ايتازگ -

  نه. -

  باغ نگاه کردند. یهاهم کنار او نشست و هر دو در سکوت به درخت ديوح

چپش گذاشت و دستش را  یپا یراستش را به صورت نود درجه رو یپا رپاشايام
  و گفت: ديکش شيساق پا یرو

 یليخ اديازدواج کرد، فقط دو سه ماه اول با هم خوب بودن. شه اديمژگان که با شه -
  .زدیمژگان رو کتک م یخودیب زيهر چ یزود رفتارش عوض شد و برا

 شستیمژگان ظرف م نکهيا یغذا، برا یشور یاشدن، بر دارياز خواب ب ريد یبرا
  شده بود. داريزود از خواب ب اديو اون روز جمعه شه کردیو سر و صدا م

داشت نتونست  شيزندگ یکه تو یکه مژگان سه سال به خاطر ترس و استرس بماند
 ريو خودت رو حروم نکن. بچه زنج ريطالق بگ ميگفتیباردار بشه. همه هم بهش م

 کي ادي. شهشهیخوب م اديشه ادينه اگر بچه ب گفتیاش مهمه یول هشیپات م
کتک  نقدريدختر باردار رو ا ؟یچ یعنيبچه  ديفهمینبود. اصالً چه م شتريب وونيح
  اومد. ايبه دن سايافتاد و نک یزيبه خونر یکه هفت ماهگ زدیم
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  و گفت:انداخت  نييسرش را باال و پا رپاشايکرد. ام رپاشايرو به ام ديوح

. روش رو نداشتن که ومدنياش ناز خانواده چکدوميه ميديد مارستانيب ميرفت یوقت -
  وجودش رو که اصالً. ان،يب

  .کننیچکار م مينيبب ميو فقط منتظر بود مينگفت یزيهم چ ما

نداشت و دکتر جوابش  یهم وضع خوب سايبود، نک یداشت و بستر یزيمژگان خونر 
اشو خونه بچه مياريگفتم مژگان رو ب شتر،يب یگفتم حت کرده بود. صد بار بهشون

. مژگان کنهیولش م اي برتشیم اي شه،یم دايبمونه. صاحبش پ مارستانيب ميبذار
  »مامه، آرزوش رو داشتبچه«قبول نکرد. گفت: 

 ميبردیجمال مژگان رو م يیدا اي. من موندیم ديبا ساينک یمرخص شد ول مژگان
بده. صد بار دکتر جوابش کرد، هزار بار  ريبهش ش ايسر بزنه  به پسرش مارستانيب

انگار  یول مي. ما بودگذروندیم يیرو تنها یبد ی. مژگان روزامونهیگفت زنده م
 یاصالً معلوم نبود کدوم گورستون اديو شه شتدا اجياحت ادياون به شه م،يوجود نداشت

  بود.

  اخت کرد.پرد يیمژگان و پسرش رو دا مارستانيخرج ب یحت

 دايپ اديشه یسر و کله هوي مارستان،يروز که نوبت من بود، مژگان رو بردم ب کي
  شد.

دردناک بود  یلي. خدنيخورد شروع کرد به لرز اديتا مژگان چشمش به شه یدونینم
بودم.  دهي. دو حس متناقض که تا حاال ندديترسیداشت و ازش م اجيکه بهش احت

به سرم زد  یلحظه طور کيمژگان  یدنايخاطر لرزسمتمون و به  اومدیداشت م
  که دنبالش کردم.

  و شروع کرد فرار کردن. ديسمتش چرخ دوئمیدارم م ديد یوقت اديشه

آوردم  رشيگ مارستانيب ی. جلورمشيفقط بگ خواستیو دلم م رفتیم نييها پاپله از
چشمم،  یجلو ومدایمژگان م یدنايکه لرز نيو اونقدر زدمش که نتونست بلند شه. هم

  بزنمش. شتريبخوام ب شدیباعث م اومدیم ادميسر و صورتش  یايکبود
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 کردم،یکه پرت م يیو لگدا یکنه با فوحش ناموس یگریانجيم اومدیجلو م یک هر
  .کردمیدورش م

  .مارستانيب یکرد اون هم کشون کشون بردن تو رمياومد و دستگ سيپل

 هيکرده بود. د تيت؟ مژگان هم از اون شکاداش یتيچه اهم یکرد ول تيشکا ازم
. اما مژگان ريرو پس نگ تتيشکا یول دمیبه مژگان گفتم بهش م خواست،یم

  به من پس گرفت. اديدادن شه تيرو در قبال رضا تشيشکا

عالم  یهمه اديبهونه شده بود که شه کياون موضوع  یمژگان بهتر نشد ول یزندگ
  و آدم رو به مژگان نسبت بده.

از روز «که مژگان از دستش فرار کرده بود به من زنگ زد و گفت:  یبار نيآخر
نبوده که  یروز گفتیکرده. م ینيسنگ اشیزندگ یتو رو یهياول ازدواجش سا

  تهمت زدم و اصالً اون ديمن به وح گفتیفکر نکنه به آه تو گرفتار شده. م

  قصد تجاوز نداشته. شب

  »سرم زده. یکارم رو تو نيبار اخبر داره و هر  اديشه گفتیم

مرتکب شدم و من تو رو قضاوت  یاون شب چه اشتباه دميگفت و گفت که فهم اونقدر
  کردم، کامالً هم به غلط.

باره از ترس  نياز خونه از ترس جونش فرار کرد و من چندم ديوح«گفت:  مژگان
 ديکه از مج يیتکاداشته و ک یاون شب چه حال ديوح فهممی. حاال مکنمیجونم فرار م

  »قدر ناعادالنه بوده و اون تا چه اندازه مظلوم بود.و تو خورده چه ديو حم

انجام  یکار خوب خوادیمژگان گرفتار عذاب وجدان شده و م ديبا خودم گفتم شا من
  محضه. قتيحق نينه، ا دميبعدها فهم یبده که پدرت تو رو برگردونه، ول

ات با زن و بچه دونستمیم یو گفت یکه برگشت یا شبهم از قضاوتم نگران بودم ام من
  بهم برخورد. راز،يش رفتمیم
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حرف  نيا یرخواهيبدون منظور و از سر خ یتو دار ديهم برام مهم نبود که شا اصالً 
به زن و دختر من  یکنم تو حق ندار یمهم بود که بهت حال نيفقط ا ،یزنیرو م

  . یاورديبه روت ن یول یناراحت شد یلي. تو هم خیبش کينزد

  حرفاست. نيتر از اتو بزرگ یانگار خدا اما

که خدا زنم  شکنهیبدجور دل خدا رو م گرانيزدن و برداشت بد کردن از د تهمت
. مژگان یکه تو شکست امیرو ازم گرفت که بگه حواست باشه، من صاحب اون دل

  داره. یشکستن دلت تاوان بد گفتیراست م

. یپر و بالم رو گرفت و حواسش بهم بود تو بود رين شد و زکه همراه م یکس اما
تو چقدر  دونستیحواسش بهت هست. حتماً م یليدوستت داره و خ یليخدا خ دميفهم

  کرد. هيمن و مژگان رو تنب ینطوريدلت پاکه که ا

 ديبا م،يصبر کن ديمژگان عطسه کرد و گفتم با رفتنیروز صبح که داشتن م اون
  . خدا منتظر بود جواب قضاوتم رو بده.مينکرد یلو ميکردیصبر م

اون جمع انگار خواستم به زبون  ی. اون شب توديبا خودم فکر کردم وح یليخ
  !دم؟یمن ناموسم رو دست تو م یبگم مثالً تو فکر کرد یزبونیب

اما انگار من باورم نشده  یگناهیمژگان گفته بود تو ب نکهيخدا زد تو تفکراتم. با ا اما
  بودم؟! یمگه من ک یود، ولب

توبه کردم که  ايخودم گفتم، خدا یبود که به خدا نيا لشيرو که دستت دادم، دل نازگلم
که هواش رو  دميم یرو دست کس امیموجود زندگ نيتربخوام قضاوت کنم. باارزش

 امیدوستت داره، من ک ینجوريخدا ا ی. خودت هواش رو داشته باش. وقتیدار یليخ
  بگم و اظهار نظر کنم؟ یزيکه چ

  گذاشت و گفت: ديساعد وح یدستش را رو رپاشايام

  بد کردم. یليحاللم کن. من خ -

  گرفت و گفت: نييسرش را پا ديوح
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  . نگران نباش.ستميازت ناراحت ن -

  برخاستن گفت: نيح رپاشايام

  خوبه. -

  راه افتاد و گفت: ديبعد پشت به وح و

  .کشمیدونه م کي بارکيدو سه ماه  ستم،ين یگاريمن س -

  نکش. گهيهم د نيهم -

  چشم. -

و بعد که او از نگاهش پنهان شد به مقابلش نگاه  ستيرا نگر رپاشايدور شدن ام ديوح
  کرد.

و آن  نياز ا ختهيها بود که جسته گر. هماندانستیمژگان نم یاز زندگ یاديز زيچ
  ه باشد.شد تيّ اندازه اذ نيمژگان تا ا کردیبود. فکر نم دهيشن

دوست داشت آن روزها حضور  افتادیم اديشه ادي ی. وقتسوختیاو م یبرا دلش
  .گذاشتیداشت و حقش را کف دستش م

. به سوختیم ساينک یبلند شد و به سمت ساختمان رفت. چقدر دلش برا شيجا از
بود. پدرش با ضربات مشت و لگد او را زودتر  دهيهم طعم کتک را چش امدهين ايدن

  کرده بود. ايدن نيوعد دعوت به ااز م

شده  فيضع دادیباشد، حق م دهيو ترس یکه مژگان تا آن حد منزو دادیحق م حاال
  اعتماد نکند. چکسيو وابسته مژگان باشد و به ه نيغمگ سايکه نک دادیباشد، حق م

 ديندارد. شا یکينزد نياز ا یو ترس شودیم کيبه او نزد سايچرا نک ديفهمیم حاال
  بود. دهيد ديرا در وجود وح تينسانا

کرد بغضش را فرو دهد. در را آهسته  یبغض کرده بود. سع رفتیها باال که مپله از
باز کرد و چند بار آب دهانش را قورت داد. در را تا آخر گشود و به درون رفت. 
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ا در ر دينگران شد. وح اريبس دياو را که د ی. آقا جالل چهرهکردندیهمه نگاهش م
  :ديبست. او پرس

  افتاده؟ یبابا، اتفاق ديوح -

  بغضش را فرو خورده بود گفت: یکه به سخت ديوح

  نه. -

  بابا؟ یپس چرا ناراحت -

  .کنهیسرم درد م -

  نداشت. نيدروغ بهتر از ا و

  بهت مسکن بدم مادر؟ -

  نه. -

روشن  یهاجلو رفت و خود را به مقابل مژگان رساند. خم شد و با نگاه در چشم او
  مبل نشست. یرا گرفت و کنارش، در گوشه ساياو نک

  به چشم مژگان بود نگاه کرد. هيسبز او که شب یهاو چشم سايصورت نک به

فشرد. دوست داشت بتواند  نهياو به تالطم افتاده بود. او را بغل کرد و به س یبرا دلش
 ديکه با یزيچ خودش را کمتر از آن یدهد اما گاه نيرا تسک ساينک یتمام دردها

 رديازدواج مژگان را بگ ی. از خود ناراحت بود که نتوانست جلوکردیحس م بودیم
  حماقت او شد. ميو تسل

و تکانش  فشردیم نهيرا به س سايکه نک کردیرا نگاه م ديچشم وح یبا گوشه مژگان
باال  به هوا برد. سرش را شيهادست یرا رو سايبلند شد و نک شياز جا دي. وحدادیم

  .ستيگرفت و او را نگر

 یاشک از گوشه شيهاخنده انيباعث شد بخندد و در م ساينک یو خنده شوق
  بغل گوشش فرو رفت. یو در موها ديچک شيهاچشم
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. اصالً سر در ديکاویرا م ديبود و نگاهش وح شيبه صفحه نما شيرو مژگان
  ست؟يکه مشکل او چ آوردینم

  . زندیگرفتار شده است و دم نم یبه مشکل بزرگپسرش  کردیخانم حس م رايسم

 نيخود را تسک ساينک دنيکه دارد با در آغوش کش یاو هر درد کردیمژگان حس م و
  .دهدیم

نگاه  ديرا در آغوش مژگان گذاشت، مژگان به عمق چشمان وح ساينک ديوح یوقت
  کرد.

به  توانستندینم ها بود کهحرف یليخ یارتباط چشم نيو در ا ستياو را نگر ديوح
  .اورنديزبان ب

  ته سالن بود رفت و در را بست. یِ راهرو یاو آهسته به اتاقش که در ابتدا 

چرا پسرش  کردیخانم داشت فکر م راينگاه کرد و سم سايبه صورت شاد نک مژگان
  ناراحت است؟

  

  هشتم فصل

 یداشت جاخانم  رايبودند. سم دهياز شمال رس ديروز پدربزرگ و مادربزرگ وح آن
تا مبادا  کرد،یحاضر م شانيبرا نييپا یدر طبقه یو اتاق کردیها را حاضر مآن

  رفت و آمد از پله آزارشان بدهد.

  گفت: ديوح

  ن؟يومديشد که ن یچ ن،ييايب نايمامان بزرگ قرار بود زودتر از ا -

ده گرفت انجام ب مياومد که تصم شيپدربزگت پ یاز باغ برا یکار هيمادر جون  -
  .مييايبعد سر فرصت ب

  .نيخوش اومد یليخ -
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  ممنون پسرم. -

  بعد برگشت و گفت: ی. کمديها را به اتاق برد و چآن ليوسا ديوح

  چکار کنم مامان؟ گهيد -

  برو کمک زن عموت دست تنهاست. یچيه -

  .نمشيبیکجاست؟ از صبح نم ساينک -

  خودش. شيمادرشه، اومد بردش پ یآرزو خونه -

  خوب. یليخ -

اش رساند. چند بلند خود را به ساختمان عمه یهازد و با گام رونياز ساختمان ب ديوح
  بعد آرزو پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد و گفت: یضربه به پنجره زد. کم

  تو؟ یاياز پنجره ب یخوایم -

  ؟یکنیمگه تو از پنجره رفت و آمد م -

  گفت: دياو را در آورد. وح یادا آرزو

  کجاست؟ ساينک -

  هم قدته؟ سايمگه نک -

  نه هم قد توئه. -

  ؟یکنیپنج سال انتخاب م ريکودکان ز نيتو دوستات رو از ب -

  سراغش. یصبح اومد گفتنیانگار تو آره. م یمن که نه، ول -

  تو. يیچقدر پررو -

  رو.خودت ببخش، کم یبه بزرگوار -

  کنار رفت و گفت: آرزو
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  .ساياونجاست نک -

  صدا زد: ساينک دنيبا د ديوح

  سالم. سا،ينک -

 نياز خود در آورد که مه ینامفهوم ی. صداهاديخند نيريرو به او کرد و ش ساينک
  خانم گفت:

  جان. ديتو وح ايب -

  سالم عمه، ممنون برم کمک زن عمو. -

  اومدن؟ نايسالم مادر، مادربزگت ا -

  آره. -

  به سالمت، برم بهشون سر بزنم. -

  .گهي... من برم دنينکیلطف م -

  بعد دستش را بلند کرد و راه افتاد. و

  لبخند زد و گفت: آرزو

  به خدا. اسوونهيد -

  خانم گفت: نيمه

  فرستاد. ساينک یرو برا دي. خدا وحهيهم پسر خوب یليخ -

  .ديمنزل د ليوسا دنيرا در حال چ شيرفت و زن عمو شيبه ساختمان عمو ديوح

  زن عمو جان. -

  ر.جانم ماد -

  ن؟ييدست تنها -
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  و مژگان هر دو سرکارن. یآره مادر، مان -

  .نيکردیم دارميمگه من مردم، خوب ب -

  خانم راست شد و گفت: فرخنده

  کارها رو دوش تو افتاده. یروزا همه نينکنم. ا تتياذ یديخدا نکنه، گفتم خواب -

  من چکار کنم؟ نيخوب فقط بگ ه؟يچه حرف نيا -

  خونه و آشپزخونه.  ليمبال گرفته تا وسا دنيز چ. اادهيکارم که ز -

  رو به آن سمت کرد. ديمته از اتاق مژگان وح یبلند شدن صدا با

  کارشه. ني. اتاق مژگان آخرزنهیها رو م. داره پردهزمينصاب پرده است عز -

  خوب زن عمو. یليخ -

  رو کجا بذارم. یفقط بگو چ نم،يچیپس من فرش و مبال رو م -

  .کنمیدرد نکنه، خودم هم کمکت مدستت  -

ها را ها با فاصله از هم شدند و بعد به کمک هم مبلبعد مشغول پهن کردن فرش و
را کنارش  لشيمخصوصش گذاشت و وسا یرا در جا شيصفحه نما دي. وحدنديچ
  .ديچ

 هانيتريدرون و دنيخود برد و فرخنده خانم مشغول چ یرا به جا هانيتريهم و بعد
  شد.

 شيها را به زن عموآن ديباز کردند و وح یکيیکيهم کارتن ظروف آشپزخانه را  بعد
  .ديچیها را مو او آن دادیم

  روز بود و نصاب هم رفته بود. مهيکارشان تمام شد، ن یوقت

  م؟ينيزن عمو، اتاق مژگان هم بچ -

  .نهيچیم اديبذار خودش م -
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  خسته است. اد،ياون از سر کار که م -

  .نهيچیم اديشب م -

  براش بمونه. یکه کار کمتر دميکه بتونم انجام م يیمن تا جا -

  خدا عوضت بده مادر. -

  .کنمیخواهش م -

جا گذاشت، تخت مژگان انتخاب کرد. تخت را همان یبرا يیبه اتاق رفت و جا ديوح
 شيآرا زي. فرش را وسط اتاق گذاشت و مديکش گريد یرا گوشه سايبعد هم تخت نک

  تخت گذاشت. نيين را به اتاق برد و پامژگا

. به ديچ یواريرا درون کمد د ساينک یهاو لباس هایبازو اسباب ديرا چ آباژورها
  مژگان که اضافه بود و آن را آورده بودند نگاه کرد. یهاچمدان لباس

دلش گرفت. دوست  بارهکيو او به  نديايبه منزلشان ب شيعمو یبود خانواده قرار
  .بودیمراقبشان م شتريو ب ماندندیم شتريداشت ب

  رفت. رونيداد و بعد از تمام شدن کارش ب یو سرش را تکان ديکش یقيعم نفس

  زن عمو کار من تموم شد. -

  .ميکه دوتامون از کت و کول افتاد ميبر گهيدستت درد نکنه مادر، د -

را  سايو نک اش رفتسر راه به منزل عمه ديدو از ساختمان خارج شدند و وح آن
گردنش سوار  یرا رو ساينک د،يگذاشت. وح ديرا در آغوش وح سايخواست. آرزو نک

  کرد و گفت:

  زنعمو. رميمن م -

  .اميباشه من هم االن م -

  . کردندیخانم داشتند در مورد نازگل صحبت م نيخانم و مه فرخنده
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 گهيد ديبا تگفیوقته، م ريد یپروازش برا طي. بلدنشيد رهيامشب م رپاشايام -
  ببرمش گچ دست و پاش رو باز کنم که بتونه بره سر کالس.

  .یبه سالمت شااليخوب خدا بزرگه، ا -

  وارد شد و گفت: سايبا نک ديوح

  سالم به همه. -

  آورد و کنارش نشاند. نييرا پا سايمبل نشست و نک یجوابش را دادند. او رو همه

  گفت: مادربزرگش

  مادرش کجاست؟ -

  کار.رفته سر  -

  بچه رو سپرده به شما؟ -

  خانم گفت: رايسم

  گرفتار بودن، داده بودن دست آرزو.  یامروز کم یمادربزرگشه، ول شينه پ -

  کرده بود گفت: هيتک شيکه به عصا رزنيپ

کار  شوهریروزا زن ب نيا کرد،یبچه بزرگ م نشستیاونوقتا زن تو خونه م -
  اش رو بزرگ کنه. بچه نهيده؟ بشچکار؟ مگه باباش تو خرجش مون خوادیم

  خانم لبخند بر لب گفت: رايرو به مادربزرگش کرد. سم ديوح

 یتو ديدلش پوس چارهیبره سر کار. دختر ب ميمادر جون، ما خودمون بهش گفت یا -
  خونه. 

   کنه؟یحاال کجا کار م -

  شرکت اون.  یتو رپاشا،يام شيپ -

  کنه؟یکار م زنیمرد ب شيخوشم باشه، زن مطلقه پ -
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نفر  یس ست،يمگه فقط اون دو تا اونجان. حداقل ب ه؟يوا، مادر جون! چه حرف -
  . کنهیباهاشون کار م

  ؟یديخودت د یهاتو خودت با چشم -

  گفت: ديوح

  زشته. یليچون خ نيرو به مژگان نگ ناي. حاال ادميبله، من د -

  چشم غره رفت. مادربزرگش گفت: ديخانم به وح رايسم

ازدواج  ابونايتو خ یامروز شما جووناس. با عاشق یايدر جون زشت زندگما -
زن و خواهر،مادرتون با  نيدی. بعد اجازه منيريگیبعد از دو روز طالق م نيکنیم

  صدتا نامحرم کار کنه.  یبچه بره تو

  حرفتون قبول ندارم.  یبزرگ، ولمامان ديببخش -

ر جون. صد بار به مادرت گفتم گوش اروپا پوستت کلفت شده ماد یچون تو تو -
خدا قدم بذاره که  ني. نذار مجرد رو زمريبرش گردون براش زن بگ ريپسرت رو بگ

  جهنمه.  هيو  شيآت هيهر قدمش 

  و گفت: ديساعد او را کش ساينک د،يبگو یزيدهان باز کرد که چ ديوح

  آ. آ. -

  زم؟يعز هيچ -

  سر کار؟ رهيم کنهیل مرو و ضيبچه مر ی. کدوم مادرداديداد ب یه -

  او را بغل کرد و گفت: ديوح

که بره سر  یلغات شما فقط زن مطلقه و مرد مجرد و زن یرهيدا یبزرگ تومامان -
ً ياح ه؟يکار جهنم  یجهنم کننیم بتيو غ کشنیهم سرک م یزندگ یکه تو يیآدما انا

  ستن؟ين

  ش گفت:. مادربزرگدياش زد و لب گزگونه یخانم دستش را رو رايسم
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آدمت کنه بلبل زبونت کرده. چشمم  نکهيا یخارج رفتن جا د؟يچش سف یگفت یچ -
 یکردم که بذار تيترب ینطوريخانم، چشمم روشن. من تو رو ا رايروشن سم

  بشن؟  حيهات انقد وقبچه

  . دينداشت فقط ازتون سؤال پرس یکه منظور ديمادر جون وح -

گرم کن تا عاقبتش مثل اون  شيرو به زندگ نيام مادر؟ زودتر سر امگه من بچه -
  دخترعموش نشده.

حرف رو به در آشپزخانه کرد که  نيا دنيبود با شن دهيکه به آشپزخانه رس ديوح
ً يخانم تقر رايسم گذاشت و با  ديوح یبازوها یرا رو شيهاو دست ديبه درون دو با

  آهسته گفت: یصدا

  .زهي. زبونش تند و تیشناسیرو منگو دردت به جونم، تو که مادربزرگت  یزيچ -

بود را برداشت  زيم یکه رو یستاليشده بود قندان کر وانهيد یالحظه یکه برا ديوح
  طرف افتاد. کياش و هر دانه قندش زد و هر تکه نيزم یو محکم رو

  مادربزرگش آمد که گفت: یصدا

  ؟یظرف بشکون یهنوزم عادت دار را،يسم یشکست یچ -

  را فشرد و گفت: ديوح یاخانم بازوه رايسم

  .جانيهم نينگو مادر، بش یچيه -

  آورد و گفت: وهيآبم ساينک یبرا خچالياز  عيبعد سر و

  .کنهیآ، آ، م خوادیم وهيو آبم ريهر وقت ش -

خانم  رايرا باز کرد. سم یدر هم در قوط یرا گرفت و با چهره وهيآبم یقوط ديوح
  شد. دنيهم مشغول جارو کش

  ره گفت:دوبا رزنيپ
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بهتره از دختر خواهرت؟ هم  یهان؟ ک ،یرو براش نگرفت نيريچرا ش رايسم -
  خوشگله، هم آشناست، هم از پسرت سرتره.

  .ديکش یقينفس عم ديسرش زد و وح یخانم با دو دست رو رايسم

  را؟يسم ستميمگه با تو ن -

 یچهکه به زور مجبورش کنم، در ضمن ب تونمینم خواد،یزن نم ديمادر وح -
  .ستياز پسر من سرتر ن چکسيه

. حاال چرا؟ پس نتيبلور یقربون دست و پا گهياش ماوالً سوسک هم به بچه -
  بچه دخترعموش رو کنه؟ یللگ خوادیم

. از آشپزخانه رديرا بگ شيخانم هم نتوانست جلو رايبار سم نيبرخاست و ا ديوح 
  رفت و گفت: رونيب

همه سرشون به کار  نکهيوبه، اون هم اخ زشيچ هيبد باشه،  شيخارج هرچ -
و پا به سن گذاشته هم  ريپ یآدما کنن،یهم دخالت نم یکار و زندگ یخودشونه و تو

  .فتادهيجا ن نجايمتأسفانه ا ی. ولبرنیلذت م عتيدر سکوت از طب

  ؟یگرفت اديهم اونجا  یدگي. دربارهیم شياز دهنش آت نيبب ،یوا یوا یوا -

  باشه. یهر کس خوادی. مميبد دوننیکه حد خودشون نم یرادآره، که جواب اف -

  زد و گفت: ديدو کتف وح انيبه م یاخانم ضربه رايسم

  مادربزرگته. ادبیب -

  بگم مادربزرگ. شونيبه ا ديمتأسفم که با -

  خانم گفت: راي. سمديبعد به اتاقش رفت و در را به هم کوب و

  .خوامیمادر جون، معذرت م ديببخش -

  .یبهمون سر بزن یايبگو چرا نم یبعد ه -

  .ديجوونن و جاهل، شما ببخش -
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 یبه او انداخت که از چشم دو جار ینگاه چپ رزنيبعد فرخنده خانم آمد. پ یقهيدق چند
و به آشپزخانه رفت. فرخنده خانم که اخالق  ديخانم ناخواسته خند رايپنهان نماند. سم

  رفت و گفت: اشیو به دنبال جار خانم دستش بود، لبخند زد رايمادر سم

  ارم؟يب يیمادر جان براتون چا -

  و برم توالت. اميب یه دياالن با کمونيبه خ نيبست يیانقد چا -

  مادر جان. ارمياالن ناهار م -

  .خورهیتو برو بابات رو صدا بزن، االن سرما م -

  چشم مامان. -

پدرش آمد و با برگشتن آقا بعد  قهيخانم رفت و پدرش را صدا کرد. چند دق رايسم
در سکوت نگاهش به بشقابش  ديجالل و آقا جمال همه دور هم ناهار خوردند. وح

  .کردیمژگان را حس م یخال یبود و جا

و مژگان آمدند، به همه سالم کردند و در جمع نشستند. مژگان  یمان یاز ظهر وقت بعد
 شيرا که برا یو تنقالت ديبوس بار نيو او را چند ديرا در آغوش کش ساينک اقيبا اشت

  بود به او داد. دهيخر

  به حرف آمد و گفت: انداختیبه مژگان م یسرد یهاکه نگاه رزنيپ

  پدر؟ اي شهیات مادر مواسه بچه یلیقاقال -

  با لبخند او را نگاه کرد و گفت: مژگان

  .چکدوميه -

  ؟یذاریسر کار بچه رو تنها م یريپس چرا م -

عمو هست، فعال زن ان،يهست، الهام و آرزو م نيمادرم هست، عمه مه ست،يتنها ن -
  هم هستن. ديآقا وح
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و به حساب  دهياز شوق ستاره باران شد. مژگان او و کمکش را د ديوح یهاچشم
  آورده بود.

  شن؟یات، ننه مواسه بچه نايحاال ا -

  و گفت: ديرا بوس ساينک مژگان

. پسرم ميريبگ ادي زايچ یلين و پسرم خم شهيباعث م یول شن،یننه که نم -
  دراز نباشه. یکس یو دستم جلو سميخودم وا یپا یبشه، منم رو تریاجتماع

  ات رو بزرگ کنه.شوهر کن، هم حواسش به خودت باشه هم بچه نيا یبه جا -

  نم؟يبب یبخوام از دوم دميد یريمگه از شوهر خودم چه خ -

  تا انگشت مثل همن؟مگه پنج -

  ...یولنه  -

 ديپر کردندیرد م یو گاه دييتأ هيبق یبحثشان، که گاه انيبا حرص م کدفعهي ديوح
  و گفت:

  مژگان؟ یديتاپ خرلپ -

  نه هنوز. -

  چرا؟ -

ً يدق دونمیمتفاوتن. نم هامتيق یول هيکيمدال  گردم،یم رميچند روزه دارم م -  یچ قا
  بخرم بهتره.

  .رميگیبذار خودم برات م -

  از؟يته پ اي یازيسر پ ؟یتو چکاره ش وا! مگه -

  رو به مادربزرگش کرد و گفت: ديوح

  .ازميمن خود پ -
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خانم هم  راياش را جمع کرد. سمزود خنده یليناخواسته به خنده افتاد و خ مژگان
  .دياو را گرفت و خند یخنده یدنباله

  رو به مژگان گفت: ديوح پدربزرگ

فرق  روزي. زن امروز با زن دیريسر کار مکه  یکنیهم خوب م یليبابا جان خ -
  .یسن و ساالت باشهم یپا به پا ديداره. شما هم با

  درسته. -

  را بغل زد و گفت: سايرابطه، مژگان نک نيبحث در ا یاز کم بعد

  کم استراحت کنم. کيمن برم  -

تار رف گريتر از هر زمان دآرام ديها باال رفت. مژگان با مادربزرگ وحبعد از پله و
  نکرده بود. انيجا طغنابه یهاحرف دنياز شن شه،يچون هم گريکرده بود و د

. پس از ترک ديبه مقصد رس مايدر هواپ یقيبعد از گذراندن دقا رپاشايشب ام آن
به ساعتش  یشد و آدرس منزل دخترش را به راننده داد. نگاه یفرودگاه سوار تاکس

  سه تمام نشسته بود. یکرد، عقربه رو

 شيپالتو یقهيشد.  ادهيراننده را حساب کرد و پ یهيکرا د،يکه به مقصد رس یزمان
  را درون قفل انداخت. ديو کل ديرا باال کش

را جا گذاشته بود تا در هر  لشياز وسا ینازگل آمده بود مقدار دنيقبل که به د بار
  ها را حمل کند.رفت و آمد مجبور نباشد آن

ها را در عبور کرد. راه پله اطيبست و از ح یآرامشد در را به  اطيوارد ح یوقت
به آن داد که  چيپ کيرا در قفل در انداخت و  ديباال رفت. کل صدایگرفت و ب شيپ

  محکم پشت گردنش خورد. یزيچ

 یچوب غ،يج یرا برگرداند و همراه با صدا شيگفت. رو یافتاد و آخ شيپاها یرو
دستش خورد. آن را محکم گرفت  انيب مسمتش آمد که دستش را مقابل آن گرفت. چو
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دوست پسر نازگل به خانه آمده  ايدزد آمده است  اي. مائده که فکر کرده بود، ديو کش
  است، به او حمله کرده بود.

 شيکه مائده تعادلش را از دست داد و پا ديکش یچوب دست او را طور رپاشايام
  قوط کرد.س رپاشايدر آغوش ام د،يکه کش یاخفه غيو با ج ديسر

. مائده که به خود آمد و خود خوردیاو را نگرفته بود سرش درون در م رپاشايام اگر
چوب را رها کرد و  رپاشايبکشد که ام غيخواست ج ديمرد د کي یبازوها انيرا م

  دهان او را پوشاند و گفت: یرو گرشيگرفت و با دست د شيبازو کيسر او را با 

  .شيه ش،يه -

تقال کرد و  شتريب دهيترس ديدیدو دست بزرگ م انيگرفتار در مکه خود را  مائده
مشامش  ريکه ز یعطر تند ی. بوآوردیمشغول چنگ انداختن شد و داشت نفس کم م

  . اوردينفس کم ب شتريب شدینشسته بود باعث م

دهان او فشرد  یرو شتريرا دور کمر مائده انداخت و دستش را ب شيبازو رپاشايام
  و گفت:

  نازگلم. یبابا ستم،يگفتم ساکت. من دزد ن ،سيه -

  کرد خود را از او جدا کند. یحال سع نيآرام شد با ا یجمله کم نيا دنيبا شن مائده

و نشاند. حاال مائده برعکس  دياو را محکم کش کندیاو هنوز تقال م ديدیکه م رپاشايام
 یقيعم یهاو نفس ديدیها را مپله یريسراز یکينشسته بود و در تار اطيرو به ح

  .ديکشیم

  .رپاشايام یپا یکجا نشسته بود؟! درست رو اما

  دهان مائده یطور رپاشايام

دور شکم او بود  گرشيبود. دست د دهياش چسبکه پشت سر او به شانه فشردیم را
  داشته بود.و مائده را محکم نگه

  زمزمه کرد: یدر گوشش به آرام رپاشايام
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  نازگلم، پس آروم باش... آروم. یباگفتم؟ من با یچ یديشن -

  به سرش داد. یتکان مائده

  ...ینکش غيکن که ج لکسيولت کنم، ر یخوایحاال اگه م -

کند! آن هم آنقدر محکم  لکسيمرد ر کيبا خود فکر کرد چگونه در آغوش  مائده
  نداشت.  یتکان خوردن نيترگرفته بودش که توان کوچک

تو کمرت دم  زنمیبا لگد م اديصدات در ب ايترسه و دخترم ب یبکش غيباور کن ج -
  .یتون ولو شخونه

دهان  یآهسته دستش را از رو رپاشايانداخت. ام نييبه ناچار سرش را باال و پا مائده
  آرام گفت: یکه مائده با التماس و صدا ديکش نيياو پا

  . یريام یولم کن برم آقا -

کرد و خود را  یها را طا در رفت و پلهتا او را رها کرد، چون فنر از ج رپاشايام
  به درون ساختمان انداخت. 

. بعد هم چوب را برداشت دينفسش را فوت کرد و دستش را پشت گردنش مال رپاشايام
  را چرخاند و به درون رفت. ديبرخاست و کل شيو  از جا

  و آن را محکم گرفت. ديسرش کش یتختش انداخت و پتو را رو انيخود را م مائده

که کرده بود خجالت  یابود. از کار احمقانه قهياز هزار بار در دق شتريقلبش ب تپش
 یدر آغوش مرد قهيخود را کوچک کرده بود. چند دق نکهيو بدتر از آن ا ديکشیم
 یابه ضربه ی. وقتکردیحالش را بد م نيو ا آمدیاز دستش بر نم چيافتاده بود و ه ريگ

  . ديخجالت کش شتريب د،يشيکه به او زد اند

  :دياتاق پرس یچوب را کنار انداخت که نازگل از تو رپاشا،يام

   نجاست؟يا یک -

  منم بابا، نترس.  -
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   ؟یديبابا جونم رس -

  !یدنيچه رس زم،يآره عز -

   ؟یچ یبرا -

را زد. چراغ روشن شد. به کنار نازگل رفت و  دياتاق رفت و کل یبه جلو رپاشايام
  تخت نشست و گفت: یو بعد رو دياو را بغل کرد و بوس

  ات... دختر صاحبخونه نيا -

  مائده جون.  -

  آره، مائده جون! -

  زد و گفت: یپوزخند او

  تو سرم فکر کرد دزدم.  ديچوب کوب هياومد با  -

  ! یالک -

  و من رو نزنه.  اديبغلش کردم که کوتاه ب قهينه به جون تو، منم ده دق -

  وا!  -

توام ولش که کردم مثل  یو داد نکنه، بهش گفتم بابا غيمحکم گرفته بودمش ج -
  . نييموشک رفت پا

  و گفت: ديخند نازگل

  عجب ها! -

  از خودش بپرس.  یکنیباور نم -

  . یترسوند یبنده خدا رو حساب -

نداشتن و رفته بودن  فيتشر شونيوهللا بار قبل که اومدم مقصر من نبودم، ا -
  اصفهان. 
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 قهيدختر خوشگل رو ده دق کي نيحال هم باشخوش ديذشته باخوب حاال که بد نگ -
  . نيتو بغلتون چلوند

  به سر نازگل زد و گفت: ینينماد یو ضربه ديخند رپاشايام

  داشته باش. رتيذره رو بابات غ کي -

  نه؟ياز ا ريبگم خوب، غ یچ -

  ؟ینه... حاال از خودت بگو، خوب -

  .ميشیراحت م ناياز شر ا ميکنیباز م ميریخدا فردا م ديخوبم، شکر. به ام -

  .زميهنوز زوده عز یول -

  سر وقت برم کالس. خوامیاشکال نداره. م -

  .ميکنینداره، بازش م یداد مشکل صيباشه. اگر دکتر تشخ -

  و گفت: دينازگل را بوس یشانيپ رپاشايام

  بخوابم. رميبخواب بابا، منم خستم م -

  بابا؟  یاوردين لهيوس -

  .ازميمورد ن یزايو خورده  ر یکمر فيک کي. فقط یچيهنه  -

  بد نگذره بابا. -

  چرا بد بگذره؟ -

دست لباس برد و  کيخوابش را برداشت. بعد هم بعد رفت و از درون کمد رخت و
 ضيرا تعو شيهاگفت و چراغ اتاق نازگل را خاموش کرد. در هال لباس ريشب بخ

  .ديکرد و خواب
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 کيحال گشت و گذار در پاساژها بود و داشت به دنبال در  ديروز بعد وح عصر
تاپ به روز لپ کياو  یبرا تيو توانست در نها گشتیمژگان م یتاپ خوب برالپ

  بخرد.

 یمقدار ساينک یبعد از خروج از شرکت به درون سوپرمارکت رفت و برا مژگان
  ترازو گذاشت و گفت: یدستش را رو یهایکرد. خوراک ديخر

  .نيرو حساب کن نايلطفاً ا -

  چشم... قابل شما رو هم نداره. -

  ممنون. -

مشامش نشست که  ريز ی. عطرديکش رونيپولش را ب فيرا باز کرد و ک فشيک او
 گريرا د اشیکارت بانک یپولش را باز کرد. حت فيذهنش را مختل کرد. دِر ک

تمام جان  ید. ضربان قلبش اوج گرفت. حس بديچيدر اطرافش پ گاريس ی. بوديدینم
 ريز يیکرد. صدا دنيرزو روانش را در بر گرفت. ناخواسته دستش شروع به ل

  گوشش نشست. 

  .کنمیمن حساب م -

 یسر بلند کند. دست یصدا تمام بدنش به لرزش درآمد. جرأت نداشت حت نيا دنيشن با
  فروشنده گذاشت. ارياز کنارش رد شد و کارتش را در اخت

. دهانش ديرنگ را د یزرشک یهود یدهيباال کش یهانيچشمش آست یگوشه از
  آن مغزش فرمان فرار داد. کيخشک شد و در 

  و با سرعت از کنار مرد قد بلند کنارش رد شد و از سوپرمارکت فرار کرد. ديچرخ

  مژگان... مژگان. -

و دستش  ديجلو دو یتاکس نياول دنينکرد و با د ديترد ستادنيا یلحظه برا کي یحت
کرد  یو در را بست و سع دياو با عجله به درون اتاقک پر ستاديا ید کرد. تاکسرا بلن

  را نگاه نکند و گفت: آمدیکه سمتش م یآن مرد یحت



404 
 

  برو آقا. -

 شيو بغض بر گلو فشردیرا م شيهادست ريحرکت کرد و تمام طول مس یتاکس
  .آوردیفشار م

  به دست داشت. یکه پاکت ديوح نديبود با رس یشدنش مساو ادهيپ ديبه منزل رس یوقت

که متوجه  دي. وحتوانستیداشت در را باز کند و نم یبا دست لرزان سع مژگان
  و گفت: دياحوال او شده بود به کنارش رس

  شده؟ یچته؟ چ -

زد و  هيسؤال بود. سرش را به در تک نياز دست مژگان افتاد. انگار منتظر هم ديکل
و  ديترس ديکه وح کردیم هيو گر زدیهق مهق یرافتاد. طو هيقلب به گر مياز صم

  دوباره سؤالش را تکرار کرد.

  شده؟ یمژگان با تواَم؟ چ -

او را برداشت و در را باز کرد. مژگان را به  ديکل دي. وحشدیاو اصالً آرام نم اما
  کرد و در را بست. ساعد او را گرفت و سمت خود چرخاند و گفت: تيدرون هدا

  کرده؟ تتياذ یده؟ کسش یچ گمیم -

  گفت: دهيبر دهيو بر سابقهیبا لرزش ب مژگان

  .اديز یلي... خدميترس یليمحل کارم... خ کي... نزددمشيد -

  !اد؟يشه -

را فشرد و دستش را از ساعد  شيهادندان دينشست و وح شيزانوها یرو مژگان
  و گفت: ديو دست او را گرفت و باال کش ديمژگان باال کش

  داره؟ اون ترس -

  .ستيدست خودم ن -

  چکارش کنم. دونمیگور پدرش. هر جا مزاحمت شد به خودم بگو م -
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  . زنهیبوکس ضربه م سهيانگار به ک زنهیمشت و لگد که م ه،يوحش یلياون خ -

 یجلو ارمياش رو بکه مرده و زنده دهيزنا آره جرأت داره، هنوز به ما نرس یبرا -
  شده! یفکر کردم حاال چ  ،یترسوند . من روميبر فتيچشمش. راه ب

و  رفتیاو م یاز پ یو مژگان چون کودک ديبعد دستش را گرفت و دنبال خود کش و
در را باز کرد و او را به درون  ديوح دنديبه ساختمان رس ی. وقتکردیهق مهق
 دي. وحدنديرا پرس اشهيگر ليمژگان از جا بلند شدند و دل دنيکرد. همه با د تيهدا
  به درون رفت و در را بست و گفت: هم

  .دهيترس دهيد ابونيتو خ ابوي ست،ين شيزيچ نينترس -

  گفت: مادربزرگش

  ترس داره؟ ابويوا!  -

  :ديخانم پرس رايسم

  کرد؟یچکار م ابونيتو خ ابوي -

بهش  گردهیول م اي ره،يم یديخر اي ره،يم یااداره اي کنه؟یچکار م ابونيتو خ ابوي -
   خوش بگذره.

  سه زن با هم گفتند: هر

  وا!  -

را پاک کرد و  شيهامبل نشست و اشک یو رو ديخند شيهاهيگر انيدر م مژگان
  کرد آرام باشد.  یبه اتاقش رفت و مژگان سع ديکرد آرام باشد. وح یسع

  :ديپرس یمان

   گفت؟ینم یکه جد ديوح -

  نه.  -

  :ديجالل پرس آقا
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  شده؟ یپس چ -

  و گفت: ستيبود نگر دهيمبل خواب یرورا که  ساينک مژگان 

کنارمه. دست  دميکنم د ديخر ساينک ی. رفته بودم سوپرمارکت برادميرو د اديشه -
  خودم نبود، وحشت کردم. 

  . یترس نداره که عمو جان، تو تازه از دستش راحت شد -

من از اون مرد کتک  یاندازه ی. هر کسترسمیازش م یلي. خستيدست خودم ن -
  .ديترسیازش م ردخویم

  گفت:  یبه آرام یمان

  هم نامرده. یليخ ستي. اون مرد نیو ضعف نشون ند یکن نترس یسع -

  آمد و رفت دست و صورتش را شست. رونياز اتاقش ب ديوح

بلند شد  شيرا کنار گذاشت و از جا فشيبرگشت مژگان را صدا کرد. مژگان ک یوقت
درست کرد و با دقّت به او نگاه کرد و را  نکشيع ديو دنبالش رفت. مادربزرگ وح

  االهللا گفت.لب الاله ريز

  رفت و گفت: ديبه درون اتاق وح مژگان

  بله. -

  .نجايا ايب -

تخت نشست.  یتاپ مقابلش بود. مژگان رفت و لبهتختش نشسته بود و لپ یرو ديوح
  آن را روشن کرده بود. ديتاپ هم به شارژ بود و وحلپ

  .یبه بعد کارهات رو باهاش انجام بد نياز ا یتونی. مدميتو خر یارو بر نيا نيبب -

  . رو به او گفت:ديکارش د زيم یرا رو ديتاپ وحسرش را چرخاند و لپ مژگان

  . نيکردیکار رو م نيالع من ا ّ بدون اط ديرو قبول کنم؟ نبا نيا تونمیمن چطور م -
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رو از  ازتيمورد ن یهابرنامه ی. همهیببر یتونیحاال که کردم، شارژ که شد م -
  و دادم برات نصب کنن.  دميپرس رپاشايام

  ! برمشیشرط م کيبه  -

  ؟یچه شرط -

  پولش رو بهت بدم.  ،یديچند خر یشرط که بگ نيبه ا -

  . فتهيکه کارت راه ب ی. دوست داشتم داشته باشرميکه پولش رو بگ دمينخر -

  . یکه داشت یل کنم و ببرم. ممنون از لطفقبو یطورنيکه بتونم هم ستين یزيچ نيا -

  دست او را گرفت و گفت: ديکه وح زديبرخ شيبعد خواست از جا و

  باشه؟ ،یزنیهم نم ی. حرفارميکه کردم برات م فشيرد -

  بلند شد و گفت: شياز جا مژگان

  نه!-

  لبخند زد و گفت: دياتاق را ترک کرد. وح و

  .مينيبیباشه، حاال م -

_________________________  

 در ساختمان یبرد. خوشه خانم جلو نييها پانازگل را بغل کرد و از پله رپاشايام
ها گچ نيتا دکتر موافقت کند و از شر ا خواندینازگل دعا م یبود و داشت برا ستادهيا

  راحت شود.

کرد و بعد خودش  یکرد و نازگل را سوار تاکس یرا ط اطيتشکر کرد و ح رپاشايام
  حرکت کرد. مارستانيشد و به سمت ب سوار

  به درون ساختمان رفت، مائده گفت: یخانم وقت خوشه

  رفتن؟ -
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  .یبدرقه کن یومديآره مادر، چرا ن -

  .ینطوريهم ،یچيه -

خانواده  نيشد خانومش رو از دست داد. ا فيماشاءهللا به باباش. جوونه بنده خدا. ح -
  خوب بودن. یليکنار هم خ

  مان جان.ما گهيقسمت د -

 گرفتی. بدنش گر مديشينگاهش را به کتاب دستش داد و به اتفاق شب قبل اند مائده
کرده  یشب قبل چه اشتباه ديبه مادرش بگو یحت شدینم شي. روديکشیو خجالت م

نشانده  شيپاها یبازوانش نگه داشته است او را رو نياست و آن مرد او را چگونه ب
  .است

  .ديلب خند رياش گرفت و زخنده د،يشياند اشارپيام ديبه تهد یوقت

  ؟یخندیم یرکيرزيمادر ز یشد وونهيهللا! دبسم -

  افتادم. یزيچ ادينه مادر،  -

شوهر  ،یشيخل م یدار یبرخاست ینشست هاوونهيد نيخوب بگو منم بخندم. انقد با ا -
  . یهم نکرد

  چکار؟  خوامیمن تا شما رو دارم شوهر م -

  . ميدار هم بشدار و نوهبچه ميتونیمواقعاً! ما  -

  . ميترخوشبخت یطورنيهم یول ميتونینم -

 یزندگ نيکنن که ا یتو رو حال ارميده تا روانشناس ب ديبا یول یروانشناس شد -
  .شهینم

 اريرا جمع کردند و بس لشانيوسا نيخانواده آقا جمال آخر یشب که شد همه کينزد
  ش تشکر کردند.زحمات یخانم برا راياز سم

  خانم او را بغل کرد و گفت: فرخنده
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  .شهیروزها تنگ م نيا یاونطرف شهر. دلم واقعاً برا رميدارم م کنمیاحساس م -

  بهتون خوش گذشته! -

  زد و گفت: یخانم لبخند با خجالت رايخانم بود. سم رايمادر سم یصدا نيا

  .ديببخش -

  خانم گفت: فرخنده

  سرت. یفدا دونم،یم -

 شيرا به آغوش داشت و دل کندن از او برا ساينک ديبعد آنجا را ترک کردند. وح و
  .فشردیسخت شده بود. اما در سکوت فقط او را به خود م

به کنارش رفت  ديتشکر کرد و چمدانش را برداشت. وح شيعمو یاز خانواده مژگان
  و گفت:

  .دارمیمن بر م -

  .برمیخودم م -

  .برمیم -

به بغل رفت. او از باغ  سايچمدان را گرفت و آن را برداشت و نک یدسته ديوح
رفت. در را باز کرد و به اتاق مژگان رفت، چمدان او را  شيگذشت و به منزل عمو

  گذاشت و گفت: گريکنار چمدان د

  .یمدت ديخونتونه. حداقل شا نجايا گهيد -

  ؟یزنیحرف م یبا ک -

  زد و گفت: یلبخند تلخ. ديرا کنار در د یبلند کرد و مان سر

  گل پسر. نيبا ا -

  را بغل گرفت و گفت: سايجلو رفت و نک یمان



410 
 

و با حرف زدن به  یزيخودت نر یتو یو بتون یکه بلد باش نيحرف زدن خوبه، ا -
  خوبه. یخودت بها بد

و به اتاق مژگان خوب نگاه  ديکش یآه ديرا تنها گذاشت. وح ديلبخند زد و وح یمان
  را در ذهنش حک کرد. آن یکرد و فضا

  .دنديهم رس شيعمو یآمد که خانواده رونيب ديبعد وح یکم

  گفت: ديوح دنيخانم با د فرخنده

  .ميرو جمع و جور کن نجايا یکمک کرد یليخ زم،يدردت تو سرم عز -

 اهيخوب شد جمع شد واگرنه مادربزرگم روزگارتون رو س کنم،یخواهش م -
  .کردیم

  .ستيتو دلش ن یچيه یول گهیم یزيم پا به سن گذاشته، چسرت مادر، اون یفدا -

  مبل نشست و گفت: یرو ديوح

  بگم؟ یچ -

  و گفت: ديکش یآن نفس راحت دنيبه اتاقش رفت و با د مژگان

  حاضر شده. زيخدا رو شکر که همه چ -

  بلند گفت: یبعد با صدا و

  شده. یعال نجايا ،یديزحمت کش یليمامان، خ یمرس -

  .ديدست کش ساينکتخت  یرو و

  .دهيتشکر کن مادر، اون چ دياز وح -

به سر تا سر اتاق مرتب و  ی. نگاهديشيسر بلند کرد و به حرف مادرش اند مژگان
  منظم انداخت و بعد به کنار در رفت و گفت:

  .نيديزحمت کش یليخ د،يممنون آقا وح -
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  بود. فهيوظ -

  شده. دهيخوب چ یليبود، خ تونيبرادر -

و با حرص  ديشد و ابرو در هم کش رهي. صورتش تجمله کبود شد نيا دنينبا ش ديوح
  گفت:

  حالم که خوشت اومد.خوش -

. به ديحالش را نفهم رييتغ ليتوجه کرد دل ديوح یبه چهره یلبخند زد و وقت مژگان
که در گذر  يیمبل نشست و به فکر فرو رفت. به تمام روزها یاتاق برگشت و رو

که او را دشمن پنداشت اما چون  یو غصه خورد. به مرد ديب کشچند ماه عذا نيا
روزها حس خود را  نيو امروز حال و روزش بهتر بود. چقدر ا ستاديکوه پشتش ا

  .ديدیم یخوب و دوست داشتن

  بابت خوشحال بود. نيرا باور نداشت و چقدر از ا شيروزها نيا آرامش

که چند  ديکش رونيب فشيرا از ک اشیرا برداشت و گوش فشيبرخاست و ک شيجا از
  ضربه به در خورد. رو به در گفت:

  تو. ايب -

  به درون آمد و گفت: ديوح

  بده. ساينک یهایبازاز اسباب نيماش هي -

  باشه. -

قرمز  نيماش کيوسط آن  یطبقه یرفت و از رو یواريبه سمت کمد د مژگان
که  دي. از جا پرديخود د یمتریرا درست در چند سانت ديکه وح ديبرداشت و چرخ

  :ديلب غر ريشده ز ديکل یهابا دندان ختهيبا همان حال به هم ر ديوح

هم تو رو مثل  چوقتينسبت به تو ندارم، ه یحس برادر چيه ستم،يمن برادر تو ن -
  ...دميخواهرم ند



412 
 

و با همان  ديرا از دست او کش نيماش ديبود. وح رهيهنوز در بهت به او خ مژگان
  امه داد:لحن اد

  ننداز... برادر، خواهر، داداش... یرو تو دهن کسشعرا  نيا -

  ادامه داد: یهمانطور عصب و

  بده! لميشعرا رو تحو نيا یکس خوامینم -

  بود گفت: رهياو خ یهاکه به چشم یدر حال مژگان

  .نمتيمثل برادرم بب یکه دوست ندار یازم متنفر نقدريا دونستمینم -

به خود گرفت و  یواروانهيشد. حالت د تریگر گرفت و عصببدتر  ديوح صورت
  به کمد برخورد. دهيفاصله را به صفر رساند. مژگان ترس

  مژگان گفت: یهاصورت او خم شد و آهسته در چشم یرو ديوح

تو خواهرم. همون دخترعمو  ايبرادرت باشم و  خوامیفقط نم ستم،يمن ازت متنفر ن -
  . مونمیجانت م بمون برام، من هم پسرعمو

  .زندیها را محرف نيکرده است و ا یقاط ديچرا وح ديفهمینم مژگان

  که من مثل الهام و آرزو... ديببخش -

  من خواهر ندارم مژگان خانم.  -

  و ادامه داد: ديدر چشم مژگان چرخ شيهاچشم و

  داداشام هستن.ها و زناونام دخترعمه -

در لفافه او شود و  یهان است که متوجه حرفتر از آمژگان خنگ دانستیم ديوح
  بود. پس با حرص گفت: زيهمه چ یاينگاه احمقانه او گو

  به من بگه داداش... کنهیاضافه م یجایزن من بشه ب تونهیکه م یکس -
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و به  دياو چرخ یهالب یرو دي. نگاه وحختندير شيرو خيحس کرد آب  مژگان
به قلبش  یلحظه باز هم حس کي یو برا ديرسلحظه ت کي. مژگان برگشت شيهاچشم

  .بود بيعج شيدست داد که برا

  حال خود را نباخت و گفت: نيا با

  کرد؟ اتیحد عصب نيو چرا تا ا ستين یحرف درست نيا -

  که گفتم مژگان خانم! نيهم -

  گفت: کردیبعد از او دور شد و همانطور که به چشم مژگان نگاه م و

  نره! ادتي -

  لب گفت: ريزد. مژگان ز رونيز اتاق ببعد ا و

  !یروان -

  ها را به او زد!حرف نيا ديبعد دوباره فکر کرد چرا وح و

که  ديآمد و د رونيبرگشتند. با بستن در خوشه خانم ب رونيو نازگل از ب رپاشايام
  .رودیراه م یاو را گرفته است و به سخت یبازو ريز رپاشايام

  و نازگل تشکر کردند. رپاشاي. امفرستادیو صلوات م گفتیم ماشاءهللا

 رپاشايآمد و آن را به دست مادرش داد و سالم کرد. ام رونيب یجااسفند ینيبا س مائده
 یرفت که تا بناگوش باز شود و جلو ششيشب قبل افتاد و ناخواسته ن ادياو  دنيبا د

  .ديدر چشمانش د شدیرا م شيهاخود را گرفت، اما قهقهه

  شد. رهياو خ یجا افتاده و مردانه یوابش را داد و مائده به چهرهج رپاشايام

  گفت: رپاشايخانم اسفند را دور سر نازگل گرداند و خطاب به ام خوشه

  تو، درخدمتم. نييايب -

  بشه. زيو دست و پاش تم رهيباال که نازگل دوش بگ ميبر دينه، ممنون. با -
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  خدا به همراتون. ديباشه پسرم. بر -

ها باال برد و زد و او را از پله هيدوباره تشکر کرد و نازگل را به خود تک اشارپيام
  ها را بدرقه کرد.مائده با نگاهش آن

را حاضر کرده بود و به خانه رفته  زيوارد ساختمان شدند نرگس خانم همه چ یوقت
  بود.

ر حاض یچا وانيل کيخود  یبرا رپاشايلباس برداشت و به حمام رفت و ام نازگل
  .ديمبل دراز کش یکرد و رو

و نگاه کردن به فوتبال بود که چند ضربه به در خورد. از  یچا دنينوش مشغول
مائده  دنيگذاشت و رفت در را باز کرد. با د زيم یبلند شد و استکان را رو شيجا

  گفت:

  .دييبفرما -

  .ريسالم، شبتون بخ -

  سالم. -

  من... من... -

  را به هم فشرد و گفت: شيهاتمنتظر ماند. او دس رپاشايام

  بهتون زدم. یبد یضربه کنمی. فکر مشبيبه خاطر د خوام،یمن ازتون معذرت م -

  .نيلحظه اجازه بد کي -

  رفت و چوب را برداشت و آن را به سمت مائده گرفت و گفت: رپاشايام

 ن،يکن نيضربه زدن رو تمر یزيچ ،يیمتکا ،یبالش یرو کنمیم هيبهتون توص -
  .نيبهش کمک کن نيتونیسراغ دخترم نم اديب یاگر کس ینطوريا

  گرفته است.  یرا به شوخ زيهمه چ اياست  یعصبان رپاشايام ديفهمینم مائده

  زد و گفت: یلبخند کج رپاشايحرف بزند که ام خواست
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 شبيد نکهيمعذرت بخوام که شما رو به اون حالت گرفتم. مثل ا ديمن با کنمیفکر م -
  شد! ديودش صخ یشکارچ

  حال گفت: نيمائده سرخ شد، با ا صورت

  .نيباش دهيمن رو بخش دوارميما بود. ام یاشتباه از هر دو -

  .نيينداره... بفرما یاصالً مشکل -

  گرفت و گفت: رپاشايچوب را سمت مائده گرفت. مائده چوب را از دست ام و

  با اجازه. -

  به سالمت. -

. مائده با مشت در دياو خند یهابه حالت صدایبدر را بست و  رپاشايرفت ام یوقت
  :گفتیو م زدیسر خود م

   ؟یکن یداشت عذرخواه یتو، چه لزوم یهست یعجب احمق -

آمد و کنار پدرش  شيدور موها دهيچيپ یآمد با حوله رونينازگل از حمام ب یوقت
  نشست.

  باشه خوشگل خانم. تيعاف -

  ممنون بابا. -

  .تياز اون وضع یراحت شد یبه سالمت -

  .شدمیم تيآره. واقعاً اذ -

خودت  یدانشگاه حساب یريو م یايروزا که سرده م نيا یول گه،يد یاالن سبک شد -
  .شهیسرد باعث استخون درد م یرو بپوشون چون هوا

  باشه بابا، مراقبم.  -

  برگردم، چون پس فردا چهلم مامانه.  ديکه من امشب با یدونیم -
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  و گفت: ديکش یآه نازگل

   ام؟يمن هم همراهتون ب شهیم -

  . یبعد هم برگرد ،یختم مادرت شرکت کن یتو یتونیچرا که نه؟ م -

  . کنمیرو جمع م لميپس وسا -

  .اريبا خودت ن یاديز زيباشه، چ -

مراسم ختم حاضر  یپاشا و نازگل همان شب با هم به شهرشان برگشتند و برا ريام
  شدند.

بودند و  ستادهيا نيستان جمع شده بودند. بر سر مزار نازنروز همه در آرام آن
  .کردیم یخوانخوان داشت روضهروضه

 یاز همه با سوز دل برا شتريو نازگل ب کردندیم یقراریب نيو مادر نازن پدر
  .کردیم هيمادرش گر

بزرگ دارند اما آن را پشت نقاب  یروز مشخص شد هنوز همه در دل غم آن
  اند.کردهپنهان » قسمت«

 يیرايخانم رفتند و آنجا از مهمانان پذ نيمراسم در آرامستان به منزل مه انياز پا بعد
  کردند. 

  را از آشپزخانه برداشت و خطاب به الهام گفت: یچا ینيس مژگان

  . نياريلطفاً زودتر خرماها رو ب -

  . زايرو م نميرو بچ سايرفته بود د ادميباشه،  -

. او ديرس رپاشايمهمانان شد که به مقابل ام نيدر ب یچامشغول گرداندن  مژگان
  زده بود.  هيمبل گذاشته بود و از سر درد سرش را به دستش تک یآرنجش را رو

  . يیچا ديبفرمائ -

  سر بلند کرد و گفت: رپاشايام
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  . خورمیممنون نم -

  . نهيباعث تسک نياگه سردرد دار -

  ممنونم.  -

  که مژگان از او رد شد. استکان برداشت  کي رپاشايام

  دور نماند. رو به نازگل کرد و گفت:  نياز چشم مادر نازن نيا

  زنه ازدواج نکرد؟  نيا -

   ؟یک -

  مژگان... نکنه قراره زن بابات بشه؟ -

  مامان جون؟  هيچه حرف نيا -

  نگران باباته.  یاديز -

  تعارف کردن؟  يیچا هيبا  -

  استخدامش کرده.  دميشن -

  به کارمند داشتن مژگان رو بردن سر کار.  ازيکه مامان جون. ن شهیمن ليدل -

  و بس.  شناسهیمردا رو فقط خدا م ني. اهيخوب یبهونه -

گرفت  رپاشايقرص مسکن برگشت و آن را سمت ام کيحال بود که مژگان با  نيا در
  و گفت:

  .نيشیبهتر م نيرو بخور نيا -

  ممنونم. -

کرد. آن را در دهانش انداخت  یدانه از خشاب خال کي قرص را گرفت و رپاشايام
  و گفت:

  .خورمیم يیبا چا -
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حالش بهتر  یو آن را قورت داد تا کم ديجرعه نوش کيبعد استکان را برداشت و  و
  شود.

 یهاینيس نتيگذاشت و از داخل کاب زيم یرا رو ینيبه آشپزخانه رفت و س مژگان
  و خطاب به آرزو گفت: ديکش رونيچند نوع حلوا را ب یحاو

  .ميکن يیرايو پذ ميرو هم دور بچرخون نايا -

  گذاشت و گفت: زيم یها را رواستکان ینيبه جمعشان اضافه شد و س ديوح

  .نيزيبر يیچا گهيدور د کي -

ها را برداشت و مشغول استکان ینيزمان به آشپزخانه آمدند. الهام سو نازگل هم ديمج
ها را با دقت و آن ختير یآماده چا یهاگان در استکانها شد. مژآن یشست و شو

  حلوا برداشت و گفت: ینيس کي دي. مجديچ ینيس یرو

  گذشت. یسادگ نيشده، چهل روز به هم یچه روزگار نيبب -

  گفت: یبه آرام زينشستن پشت م نيح نازگل

  نذاشتن کفن مامانم خشک بشه، دست به کار شدن. یحت هایآره، بعض -

  موضوع را متوجه شوند. ديب رو به او کردند تا شامتعج همه

  ها بچکد و گفت:را تکان داد تا آب از آن شيهادست الهام

  شده؟ یعمه؟ چ ايک -

  هستن. کشيدلسوزتر از مادر و مدام نزد یهيبابام شدن دا یکه برا يیاونا -

  را باال انداخت و گفت: شيابرو کي آرزو

  .نميدرست حرف بزن بب ا؟يک یعني -

و  دي. نگاهش را باال کشکردیشده به نازگل نگاه م کيبه هم نزد یبا ابروها ديوح
  .ديچیها را مو استکان ختيریم یکه داشت چا ستيمژگان را نگر
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ناخواسته  شيهاو لب کردیها را پر ممژگان اما به سماور بود که آهسته استکان نگاه
  .ديلرزیم

 يی. اونانينيداره؟ خودتون درست بب یادهيعمه جون درست حرف زدن من چه فا -
قراره زن  یبه زود کنمیفکر م زنن،یم نهيکه مجردن، بد جور سنگ بابام رو به س

  بابا داشته باشم!

 کردی. پشت مژگان به او بود اما بدجور حس مدينگاهش را سمت مژگان کش و
داشت که آرزو را بر ینيو س دياستکان را چ نينازگل به او است. آخر یهاطعنه
  گفت:

  سالم عاشقشه؟ گهیم یبه هر ک ینزن عمه، مگه هر ک خودیحرف ب -

  در هم او شد. یبرد که متوجه چهره ديرا به سمت وح ینيس مژگان

  را از مژگان گرفت. نازگل گفت: ینيسر بلند کرد و س ديوح

  .دينيبهتر بب ديبا -

  نداره. هيبق دنيبه بهتر د یربط ینيبیشما کج م -

  رفتن گفت: رونيب نيدر هم ح یبا همان چهره ديکرد. وح ديرو به وح نازگل

  شده. داريب سايمژگان برو خونه نک -

  گفت: یبا همان حالت به سخت مژگان

  من برم. ديببخش -

تکان داد و رفت. آرزو کنار نازگل  یهم سر دياش را ترک کرد. مجبعد منزل عمه و
  نشست و گفت:

  خودت؟ یبرا یکنیور ور م یچ -

  خطاب به آرزو گفت: یبا ناراحت نازگل
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ببر، قرص  يیاش حواسش به باباست؟ چاچرا مژگان رفته شرکت بابام؟ چرا همه -
  ببر.

  به حرف آمد و گفت: الهام

دادم مژگان دور بچرخونه.  ختمير يیحرفا رو نزن، من خودم چا نينازگل ا یوا -
هم بهش قرص دادم که براش ببره. بعد  من کنه،یسرش درد م رپاشايبرگشت گفت ام

چند دختر مجرد همکارش  ديشا کنه؟یشرکت بابات کار م یهم مگه فقط مژگان تو
 کنهیبشنوه باور م یکي. شهيبد م تبابا یزشته. اول هم برا یليحرفا خ نيباشن. ا

  کردن زن. دايپ یمرده نذاشت چهلم زنش بگذره دور افتاد برا گهیم

  ت:گف تيبا جد آرزو

 یچون کس رهيزن بگ ديبا تي. بابات که در نهایچرت و پرتا بگ نياز ا گهينشنوم د -
  .گهيدو سال د یکيتر و خشکش کنه، اما نه امروز فردا،  ستين

  عمه! -

. چون مرد تنها باشه ادين یمامانم کس یجا ر،يزن نگ یبگ یکوفت، تو که حق ندار -
رو بفهم. هر وقت خواست  نيب ادختر خو هيزن،  هي. پس به عنوان رهيهرز م

در مورد مژگان توهم به  ی. ولتهي. سخته اما واقعیريجلوش رو بگ ديازدواج کنه نبا
  .ستيکاره ن نيهم نباف. مژگان ا

 شيهالب یکه آرزو انگشتش را رو ديبگو یزيخواست دهان باز کند تا چ نازگل
  گذاشت و کوتاه گفت:

  .یچمبره بزن نجايا نکهيا یاحترام بذار جا به مهموناتون روني! پاشو برو بسيه -

  از آن نشود. تریرفت تا آرزو عصبان رونيب عيبلند شد و سر شياز جا نازگل

  بلند شد و گفت: شيبا تأسف به آرزو نگاه کرد. آرزو از جا الهام

  مجرد رو بزنه. یمخ مردا خوادیم کننیهمه فکر م گهيمژگان، حاال د چارهیب -

  روزها مرده. نيکه انگار ااونم مژگان  -
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 نيکردن بود. ا هينشسته بود و با نگاه به او در حال گر سايتخت نک یرو مژگان
 یطوالن یقي. دقادادیافکار پوچ و منحرف آزارش م نيرا باور نداشت. ا هایمهریب

 سايبود. نک دهيفایها با خودش کلنجار رفت تا بلکه آرام شود اما بکرد و ساعت هيگر
 یقراریبود و مدام ب دهياو ترس یهاحالت دنيد اشده بود ب داريکه ب یز وقتهم ا

  . کردیم

ً يتقر یوقت را بغل کرد و  سايمنتظره نک ريو غ بيعج یهمه رفتند مژگان در حالت با
  اش رفت.به منزل عمه

سرخ او  یهاصورت ورم کرده و چشم دنياش در را باز کرد، با دشوهر عمه یوقت
  گفت: یا نگرانجا خورد. ب

  شده؟ یزيدخترم مژگان، چ -

  تو؟ اميب شهيم -

  به خود آمد و گفت: او

  حتماً. زم،يبله عز -

ً يکه تقر ديبعد کنار رفت. مژگان به درون رفت و د و اش حضور خانواده یهمه با
  :دياش پرساو اول سکوت کردند و بعد عمه یچهره دنيدارند. با د

  شده مادر؟ یچ -

. ستيرا نگر ديمبل نشست و وح کي یسؤال را تکرار کردند. او رو نيبعد همه ا و
  به سمتش پرواز کند.  خواستیبه او سنجاق شده بود و انگار م ديوح یهاچشم

  گرفته گفت: یبا صدا مژگان

  تون. همه ن،يبهتون بگم که الزمه بشنو يیزايچ کي خوامیم -

  :در سکوت به او گوش سپرده بودند. مژگان گفت همه

  ام، کامالً درسته.زن مطلقه هيمن  -
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  به حرف آمد و گفت: الهام

  مژگان جان...  -

  . نيلطفاً الهام ساکت باش، فقط گوش کن -

  نشاند و گفت: شيپا یرا رو سايبعد نک و

کنم.  یشرافت داشته باشم و درست زندگ خوامیام درست، اما مزن مطلقه کيمن  -
اگر پدر و مادرم باشن. اگر  یکنم. حت ليتحم یبه کسندارم خودم رو  نيبه ا یاعالقه

که شوهرتون رو از راه رو به در کنم، پسرتون رو از راه به  نيهر کدومتون نگران
  در کنم...

  به نازگل گفت: رو

  که باهاتون قطع رابطه کنم. نيبهم بگ ميپدرتون رو از راه به در کنم، مستق یحت اي -

  فت:گ رپاشايرو به ام انيگر مژگان

 گهياومده بهم بگو. د شيپ یو برات مشکالت یمن رو استخدام کرد یکنیاگر فکر م -
  . یبمون یسيرودروا یتو ستيو الزم ن اميسر کار نم

   ه؟يچه حرف نيا -

و روح و روانم رو  یشدم که زندگ یکردم و عاشق مرد یاشتباه کي شيها پسال -
اش بدتر از از شکنجه و خونه که باهاش تجربه کردم بدتر ی. زندگختيبه هم ر
 ديازدواج منصرف کنه وح نيکرد من رو از ا یکه سع یگاه بود. تنها کسشکنجه

من رو از دوست داشتن  کهزد  ی. به هر درشناختیبود. اون دوستش رو خوب م
که من بهش تهمت تجاوز زدم تا پاش رو  یاون آدم منصرف کنه، اما نتونست. تا حد

  بکشه. رونيب امیاز زندگ

  راست شد و گفت: ديوح

  مژگان، االن؟  -
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  آره االن وقتشه. -

بودند به او  خبریکه ب یکسان یخانم به دهان مژگان چشم دوخته بود و همه رايسم
  را بشنوند.  تيکه واقع کردندینگاه م

  کرد و بعد گفت: فيهمه تعر یآن شب را برا یتمام ماجرا مژگان

 ديدوست داشتم و وح یليرو خ اديچون شه ديردم. شاکار رو ک نيچرا ا دونمینم -
 ديکردم که هفت سال تاوانش رو پس دادم. وح یتيخر یبچگ یاز رو یمانع بود. ول

 امیزندگ یکه تو یچرا هر اتفاق بد دونمینه؟! و نم اي بخشهیمن رو م گهیبه من نم
  کردم.  ديکه با وح ودب یبه خاطر کار کنمیحس م افتهیم

از ته  دم،يبه من بود و من امروز واقعاً درد کش دونمیم یکه زد يیهاحرف !نازگل
  رو درک کنم.  ديقلبم. حس کردم دلم شکست و تونستم حس اون روز وح

. نيبدون زيچندتا چ خوامیم یول دونم،یباشه. نم دهيزجر کش شتريهم اون از من ب ديشا
نکرد و تنها قصدش کمک به من  یکار چيبا من ه ديمن دروغ گفتم و وح نکهياول ا

 شيمن هم پ د،يخودش درد کش يیتنها یها توتهمت خورد و جدا شد و سال ديبود. وح
شدم، آزار  ري. کتک خوردم، تحقدميرنج کش هاکه به خاطرش دروغ گفتم، سال یکس

 یاز همه نيبدون خوامیمن رو ببخشه، دوم م دياول وح خوامی. حاال فقط مدميد
پدر  یهام به جنس مرد، حتحس یرو دوست ندارم و همه چکسيشدم، همردها زده 

کنم.  کرف یمرد چيندارم که بخوام به ه یدل گهيرفته و قلبم مرده. د نيو برادرم از ب
 یزيچ چيه گهيخوردش کرد و االن من د یمرد و حساب هيبود که دادم دست  یکيدلم 

  ندارم.  نهيبه نام قلب تو س

اعتماد کنم و نه قصد دارم  یمرد چينه قصد دارم باز هم به ه ن،ياز من نترس پس
شدم و بهشون  کيپسرش نزد ايبرادر  اينگران باشه به پدر  یازدواج کنم که کس

  نظر دارم. 

 يیرايچطور ازش پذ دونمیکس هم فکر ازدواج با من به سرش بخوره خودم م هر
  بهم بگه.  از حضور من ناراحته خجالت نکشه و یکنم. حاال اگر کس
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  خانم رفت و کنار مژگان نشست و او را بغل کرد و گفت: نيمه

 گناهیب دياون روزها وح یبکنه. ممنونم که ثابت کرد یفکر نيچن کنهیغلط م یکس -
  د؟يدرسته وح ده،يهم حتماً بخش دي. وحیکرد یکار یبوده و تو از سر بچگ

  د و گفت:را به هم فشر شيهاگرفت و انگشت نييسرش را پا ديوح

  وقته فراموش کردم.  یليخ -

  نه؟  اي یديفراموش کردم نه، بگو بخش -

  .دميبخش -

  سر بلند کرد و رو به مژگان گفت: او

 ميکه چشم تو چشم بود ی. چند وقتدمتيکه برگشتم بخش ی. از روزدمتيبخش -
. به دمتيبخش ساينک یچشما ی. به قشنگدمتيبخش ساينک یها. به خندهدمتيبخش

ساله از  یليتموم شد و لطفاً بهش فکر نکن. خ گهي. ددمتيوجدان خودت بخش عذاب
  .ميهممون فراموشش کن گهياون ماجرا گذشته بهتره د

  بلند شد. شيو از جا ديکش یقينفس عم مژگان

  آهسته گفت: و

 گهيد یمرد چينداشته باشم. به ه گهيعذاب وجدان هم د ديآرومم و شا گهياالن د -
  رو بکنم.  امیبا پسرم زندگ نيکنم فقط بذارنگاه  خوامینم

رو به نازگل  رپاشايفرو رفتند. ام ینيبعد جمع را ترک کرد. همه در سکوت سنگ و
  کرد و گفت:

  . ايب قهيدق کيپاشو  -

  در را بست و گفت: رپاشايبعد به اتاق رفت و نازگل دنبالش رفت. ام و

   ؟یگفت یتو به مژگان چ -

  . گهیهم نم راهیگوشم زد که فکر کردم ب یرف توح نقدريمامان جون ا -
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تو حال و روزش رو بعد  ؟یشناسیاصالً مژگان رو نم اي ؟یتو خودت عقل ندار -
   ؟یبه زبونت اومده گفت یکه هر چرت و پرت یدياز طالق ند

  . خوامیمعذرت م -

 یفا توحر نيهم مامان جون از ا گهيکن. بار د یخواهاز من نه، از مژگان معذرت -
  شون. خونه یبر دميگوشت بگه اجازه نم

  عه! بابا؟!  -

خشک بشه، بعد خزعبالت سر  نيکفن نازن نيکه گفتم. به قول خودتون بذار نيهم -
  کرده بود؟  تتيترب ینطوريتو رو ا ني. نازننيهم کن

  بابا!  -

  . رونيب -

  آخه!  -

  را باال برد و گفت: شيصدا رپاشايام

  .رونيگفتم ب -

در جمع  یرفت و در را بست و با خجالت و شرمندگ رونيبا رنجش از اتاق ب گلناز 
  نشست.

ها سال یآمده شيپ طيو در رابطه با شرا زدیحرف م ديخانم داشت با وح فرخنده
  بعد هم جمع را ترک کردند.  کرد،یم یخواهو از او معذرت کردیبا او گفتگو م شيپ

  :گفتیمو  کردیم هيگر نيخانم غمگ رايسم

  در حقت ظلم شد.  یبرات که اونطور رميدلت مادر، بم یبرا رميبم -

کنم. برم  شرفتيکارش باعث شد پ نيهم خوبم. مژگان با ا یليمن خوبم مامان، خ -
رو  یزبان خارج کي. رميها درس بخونم و مدرک بگدانشگاه نيبهتر یاروپا تو
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بد عوض شد اما  امیزندگ ريمس. رميبگ ادي گهيرو طور د یزندگ رم،يبگ اديدرست 
  نگاهتون به مژگان بد باشه. نبه خاطر م خوامینم گهيخوب بود. د اشجهينت

  با خنده گفت: ديحم

  . یهم به مژگان بدهکار شد یزيچ کيپس  -

  کرد که من بزرگ شدم. یکار یاون از سر بچگ -

  بعد برخاست و به نازگل نگاه کرد و گفت: و

  .ستين یدختر نيار نکن. اون همچاشتباه مژگان رو تکر -

 رونيرا از تن ب اشیمشک راهنيبه منزل رفت به اتاقش رفت و پ نکهيبعد از ا و
  نقطه زل زد. کيتخت، نشست و به  یو آن را کنار انداخت و رو ديکش

را  یمرد چيهم گفته بود که ه تياو را برگردانده بود و با قاطع یمژگان آبرو حاال
لحظه پشتش  کي یمژگان باعث شده بود برا یجمله نيو ا واهدخینم اشیدر زندگ

  بزند. خي

  دارد.  ازيچقدر به عشق او و بودنش در کنارش ن کردیخودش درک م فقط

فکرش مشغول مژگان و  شهيدل ببندد و هم چکسيها نتوانست به هکه سال یطور
از غم و  یبارکوله یو هشت سالگ ستيکه حاال در ب یاو بود. مژگان یبايدو چشم ز

  بود. اشیزندگ یاندوه و شکنجه تجربه

روزها مژگان مشغول انجام کارش و رفت و آمد به شرکت بود و روز به روز  آن
 یاش، کارهاچهره يیباي. اخالق آرامش، زشدیمحبوب م شتريهمکارانش ب نيب

د تر از همه هوشش در کار باعث شده بود همه را جذب خوو با دقتش و مهم فيظر
  کند.

از  آمدیتنها شده بود، مژگان کنارش نبود، هر وقت هم م یآن روزها کم ساينک اما
محدود شده  شيهم چون رفت و آمدش به منزل عمو دي. وحبردیخوابش م یخستگ

  سر بزند. سايبه نک توانستیبود، کمتر م
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ً يقرت ساي. نککردیم شيو رها دادیاو را انجام م یهياول یخانم کارها فرخنده افسرده  با
  .شدیرا متوجه نم نيا یشده بود و کس

 یبيآور عجروزگارش در تکرر مالل یکتابش بود و به تازگ یمشغول ترجمه ديوح
  .گذشتیم

ماند. دلش به شدت گرفت.  رهيکرد، بعد هم چند لحظه به صفحه خ پيرا تا جمالت
 شيهاد و دستتاپ را خاموش کرداشت. دگمه را زد و لپ یبيعج یاحساس دلتنگ

  صورتش فشرد. یرا رو

را به تن کرد و  شيبعد هم پالتو د،يپوش یبلند شد و لباس مرتب شياز جا یکالفگ با
  زد. رونيو از اتاق ب ديرا شانه کش شيموها

  خانم گفت: رايسم

  کجا مادر؟ -

  گفت: رلبيز ديوح

  کم هوام عوض بشه. کي رونيب رميم -

  بابات هست، بردار ببر. چييسو -

  ممنون. -

 رونيو از ساختمان ب ديرا پوش شيهارا برداشت و کفش چيسوئ یديجا کل یاز رو او
  گرفت. شيباغ را در پ یسرد راه خروج یزد و در آن هوا

 ساينک یهيگر یکه صدا گذشتیم شيساختمان عمو یلحظه بعد داشت از جلو چند
د در باز شد و بع یباعث شد مکث کند. رو به ساختمان کرد، رفت و در زد. کم

  آشفته گفت: یفرخنده خانم با حال

  تو. ايب د،يوح يیتو -

  ...اومدیم ساينک یهيگر یممنونم. صدا -
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  خانم به درون رفت و گفت: فرخنده

  .کنهیم تياذ یاديروزا ز ني. اساستيتو مادر، آره نک ايب -

  ورود گفت: نيح ديوح

  چرا؟  -

  .رهيگیبهونه م ستيمادرش ن -

  اتاق مژگان رفت و صدا زد: یآستانهبه  ديوح 

  . ساينک -

را سمتش دراز  شيهااو دست دنيکرد. با د ديو رو به وح ستاديا هياز گر یالحظه او
  کرد و با گفتن:

  بو... بو... -

 رونيجلو رفت و خم شد و او را از آغوش فرخنده خانم ب ديرا خواست. وح ديوح
  و گفت: ديکش

  جون دلم.  -

  سوزناکش ادامه داد. یهيگذاشت و به گر ديوح یشانهسر بر  ساينک

کاله و کاپشن و جوراب او را خواست. با حوصله همه را تنش  شياز زن عمو ديوح
  کرد و بعد گفت:

  .رونيب برمشیبا خودم م -

  مادر. کنهیم تتياذ -

  .گردونمیشدم برش م تياذ -

بغلش،  یصندل یرا رو سايپدرش شد و نک نيبعد از باغ خارج شد و سوار ماش و
  را به حرکت در آورد. نيمحافظ نشاند و کمربندش را بست و ماش یدرون صندل



429 
 

 یآهنگ پل کي ديبود. وح هاابانيدر آرامش در حال نگاه کردن به کوچه و خ ساينک
  .کردیها را نگاه مها و کوچهدرخت و مغازه و آدم صدایکرد و او ب

و  ساختیم ینامفهوم یو آواها کردیم ديبه وحرو  ديدیم یجالب زيوقت هم چ هر
  :گفتیو م زدیبا حوصله لبخند م ديوح

  کامالً حق با توئه.  ؟یديآره، تو هم د -

خورد. از  یپزشک مغز و اعصاب یعبور کرد و چشمش به تابلو یابانياز خ ديوح
پارک  یبرا یتوقف کرد. به دنبال مکان بارهکيمتر جلوتر به  ستيآن عبور کرد و ب
را بغل  سايتوقف کرد نک یکند. وقت دايپ یخال یجا کيتوانست  یگشت و به سخت

 یبا منش یوقت ديحال وح نيآنجا نبودند با ا شتريکرد و او را به مطب برد. چند نفر ب
 ندهيو تا چند ماه آ کندینم تيزيرا و یصحبت کرد گفت که دکتر خارج از نوبت کس

  وقتش پر است.

ً يبا او صحبت کرد و تقر طشيو شرا ساينشد و در مورد نک ديناام ديحال وح نيا با  با
  دل دختر را به دست آورد.

به درون  یآمد منش رونياز اتاق ب ماريب یهم از او خواست تا منتظر بماند. وقت یمنش
را  سايبماند و نک ديتا وح رفتيبا دکتر صحبت کرد. دکتر پذ سايرفت و در مورد نک

  کند. تيزيو

  گفت: ديآمد خطاب به وح رونياز اتاق که ب یمنش

  .کنهیم تشونيزيدکتر آخر وقت و یآقا ن،يداشته باش فيتشر -

  ممنونم. -

را به طرق مختلف سرگرم کند، اما باز هم  سايبماند و نک یمجبور شد ساعت ديوح
 یرا کم سايخواست نوبت او را حذف نکند تا نک یاز منش دي. وحکردیم یطاقتیب

  و سرگرم کند. بگرداند
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پاساژ  کي یبهداشت سيکرد. بعد هم به سرو ديخر شيبرد و برا رونيرا ب ساينک او
  برد.

خواب  گريد سايبه مطب برگشت و نک تشانيزيبه ساعت و کينزد یزمان تينها در
  رفته بودند. نيمراجع شتريبود و ب

. را نشناخت به صدا درآمد. صفحه را نگاه کرد. شماره ديوح یبعد گوش یقهيدق چند
  حال جواب داد: نيبا ا

  بله. -

  ها در گوشش نشست.مژگان بعد از مدت یصدا

  .ديسالم آقا وح -

  و گفت: ديمژگان درخش یصدا دنياز شن ديوح یهاچشم

  سالم، جانم! -

  سکوت کرد و بعد همانطور خشک ادامه داد: یمژگان کم د،يجانم گفتن وح از

  شماست؟ همراه سايمزاحم شدم، نک ديببخش -

  بله، مگه زن عمو بهتون نگفته؟ -

  ن؟ييايم یبله، گفت... حاال ک -

  .گهيخورده د هي -

  کنه؟ینم تياذ -

  نه. -

  شد گفت: یسکوت مژگان طوالن ديد ديوح یوقت

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -
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. به آنچه که باعث شده ديشياند شاننيآمده ب شيارتباط را قطع کرد و به موضوع پ او
شوند. انگار هر چه رشته بود  نيرا جمع ببندند و با هم سرسنگ گريکديز هم بود با

  باز پنبه شد.

 یحس خودخواه کيو  دادیآزارش م نيارتباطشان را محدود کرده بود و ا مژگان
که مژگان اجازه ندارد خودش  زدیم اديدوانده بود و در مغزش فر شهيدر وجودش ر
  کند! غيرا از من در

را به داخل اتاق برد و  ساينوبتش شد، نک ضيمر نيبه عنوان آخر یتبعد وق یساعت
با او صحبت کرد.  ساينک طيبه دکتر سالم کرد. مقابل دکتر نشست و در مورد شرا

  داد. حيهمه و همه را توض شيهايیحرف نزدنش، راه نرفتنش، بهانه جو

  :بلند باال نوشت و گفت ینسخه کياو  یمشغول نوشتن شد و برا دکتر

نباشن  ناي. تا ااريرو فردا ببر انجام بده و جوابشون رو در اسرع وقت برام ب نايا -
  بدم.  ینظر تونمینم

  چشم حتماً. -

رفت، به  رونياز اتاق ب یدکتر را گرفت و از او تشکر کرد. وقت یهانسخه ديوح
  گفت. ديهم خسته نباش یمنش

  نوشتن؟ شيو آزما اسکنیتیممنونم، براتون س -

  بله. -

  .نميبب شهیم

 یها را بررسها را به او داد. او آنجا کرد و نسخهدوشش جابه یرا رو ساينک ديوح
  آورد و گفت: رونياز کشو ب تيزيکرد و بعد چند کارت و

فرستاده،  یشما رو خانم محمد نيبگ کنن،یکار م یعال یليهستن که خ يیجاها نايا -
آقا پسر خوشگل  نيا یبرا رم،يگیتماس م. من هم ندازنیکارتون رو زود راه م

  بهتون بدن. یوقت زودتر
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  .نيکنیممنونم، واقعاً لطف م -

  کرد و از آنجا خارج شد. یها را برداشت و خداحافظنسخه و کارت او

داد و بعد هم خودش  یجا اشیصندل یرا رو سايرفت و با حوصله نک نيکنار ماش به
و احوالش  ساينک یندهيآ ريذهنش درگ ريمسسوار شد و حرکت کرد. در تمام طول 

 یاسفناک باق طيشرا نيدر ا تيو معصوم يیبايز نيبه ا یپسر خواستیبود. دلش نم
  بماند.

را به آغوش گرفت و به داخل باغ رفت.  سايوقت بود. نک ريد ديبه منزل رس یوقت
 عيرفت. چند ضربه به در زد که مژگان سر شيدر را که بست به سمت منزل عمو

  در را گشود.

  آهسته گفت: ديآمدنشان نگران شده است. وح ريبود آشفته است و از د معلوم

  سالم. -

  سالم، نگران شدم. -

  .ديرا به آغوش کش سايبعد جلو آمد و نک و

  جان. ديوح یاومد -

  دست داد و گفت: شيجلو رفت و با عمو او

  سالم.  -

  سالم.  -

 شد. ريد دي. ببخشديو  خوابهم خسته شد  سايکار داشتم، نک یکم -

  سرت عمو جان. یفدا -

  داد و گفت: ليکرده بود به مژگان تحو ساينک یرا که برا يیدهايخر ديوح

  .ريشبتون بخ -
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  تو. اي... بدايخر یممنون برا -

  .ريشب بخ -

 نيبدون نگاه به مژگان از ساختمان دور شد و به منزلشان رفت. مژگان غمگ ديوح
تختش گذاشت و کاله و کاپشنش را از تنش  یرا رو ساينک ديبرخورد وح یاز سرد

  .ديکش رونيب

 کدفعهيکجا بوده است! چرا  سايتا آن موقع با نک ديوح ديانداخت. نفهم شيرا رو پتو
رفتارش  ديبود. حس کرد شا دهيرا اهل قهر ند ديحد سرد شد. وح نيبه ا ديبرخورد وح

  .کندیثل مبا او بد بوده است که او هم مقابله به م

  و با خود فکر کرد دور بودنشان از هم به نفع همه است. ديرا بوس سايو نک ديکش یآه

__________________________  

  و... گرفت. شيو نوار مغز و آزما  اسکنیتینوبت س ساينک یبرا ديروز بعد وح 

 ساينک ديوح دانستیو فرخنده خانم نم بردیبعد از ظهر او را م یصبح و گاه یگاه
  و چرا؟ بردیرا کجا م

 یپزشک یکم توانست پروندهو کم افتادیزودتر راه م ديکار وح یلطف خانم محمد به
  کند. لياو را تکم

را  سايمجبور شد سر خود اجازه بدهد نک بارکيبود که  یروزها وقت نيترسخت
  کنند. هوشیب اسکنیتیانجام س یبرا

 جهيو را آمد و رفت و دعا کرد که داشت سرگبه هوش آمدنش آنقدر طول راهر تا
را  شيهاراه رفتن صدبار دست نيو ح شدیم وانهي. از اضطراب داشت دگرفتیم

  .فتدين ساينک یبرا یو به خدا التماس کرد اتفاق ديگز

خون ببرد  شيآزما یرا برا سايکه مجبور بود نک یاز آن روز وحشتناک، صبح پس
  تر بود. از همه سخت
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. رنديتا از او خون بگ رديرا در آغوشش نشاند و مجبور بود او را محکم بگ ساينک
 یبا بدبخت ديکرد. وح هيگر یطوالن یقيدقا سايپس از گرفتن خون از رگش، نک

  توانست او را آرام کند.

  برد.  یرا چرخاند و به شهرباز ساينک هاساعت

  رد را فراموش کند.و او را بر گردنش سوار کرد تا بلکه د ديخر یخوراک شيبرا

ها را از مراکز مختلف جمع کرد رفت و جواب يیخودش به تنها ديروز آخر وح در
به فکر فرو رفته بود و بعد جواب  یمدت هاشيآزما دنيو نزد دکتر برد. او پس از د

  را داده بود.  ديوح

توقف کرد و  يیدکتر بود. در جا یهاهنوز هم در شوک حرف یبعد از ساعت ديوح
  .ديرا از کنارش ند هانيرفت و آمد ماش یو حت ديشياو اند یهابه حرف یطوالن یتمد

. فتديب یقرار است چه اتفاق دانستیهنگام به منزل رفت. خسته و نگران بود. نم شب
  بهبودش هست! یبرا یديام اي! شودیهرگز خوب نم سايکه نک نيا

و اعصابش به هم  سوختیبود مکامالً ناتوان  یوقت ساينک ديشد یهاهيگر یبرا دلش
  .دادیآزارش م یاز لحاظ روان نيو ا ختيریم

  صحبت کند.  یکه کرده بود با کس يیاز آن بابت و آن کارها ديترسیم یحت

همراه با خانواده آمده بودند.  شيشان شد،  آنجا شلوغ بود و برادرهاوارد خانه یوقت
کرد و سمت اتاقش رفت. همه  یجمع یانداخت و سالم یرا در جا کفش شيهاکفش

جواب  یکس یپرسبه احوال خواهدیشدند. متوجه شدند نم ديرفتار وح یمتوجه سرد
  .رودیراست سمت اتاقش م کيبدهد و 

  .ديرا د ديدست وح یهااز پاکت یکي یرو خانم عکس رايسم

  به اتاقش رفت پرونده را درون کمد گذاشت و آن را قفل کرد. ديوح یوقت

  به به در خورد.ضر چند

  .دييبفرما -
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 ديکش رونيرا از تن ب مخملش یمشک کت ديوارد اتاق شد و در را بست. وح مادرش
  تخت انداخت و گفت: یو آن را رو

  جانم مامان. -

  ...ديوح -

و با  ديکش رونيبلوزش را از تن ب دي. وحديرا به هم مال شيهابا استرس دست او
  گفت: ديسریبه نظر م نيکه اندوهگ يیصدا

  .شنومیم -

  ؟یريکجاها م ؟یستيروزا اصالً خونه ن نيچرا ا -

  کار دارم، چطور؟ -

  و نه... یخونینه درس م ،یدار ینه شغل نجايمادر؟ تو که ا یچه کار -

  مامان. هيکار شخص -

 شيها. داشت دگمهديبرداشت و پوش راهنيپ کيتخت انداخت و  یبلوزش را رو ديوح
  خانم گفت: اريکه سم بستیرا م

  مادر؟ یضيمر -

  نه، چطور؟ -

  .ديکش راهنشيبه پ یبعد دست و

  بود؟ اسکنیتیبود؟ س یدستت مال ک یپس اون مدارک پزشک -

  ن؟يکنیاگر دلم نخواد در موردش حرف بزنم باز هم سؤال م -

  شده به من هم بگو. یزياگر چ کنه،یسرم درد م یگفتینگرانتم، هر شب م -

پرت کرد و خسته از  یواريرا عجوالنه برداشت و به درون کمد د شيهالباس ديوح
  ها گفت:سؤال و جواب نيا
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  نشده. من هم حالم خوبه. ینه! طور -

  اگر... ديوح -

 را گرداند و گفت: شيرو ديضربه به پنجره خورد. وح چند

  .رپاشاستيام -

کرده بود،  هيگرمژگان که  دنيبعد به کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد. با د و
  متعجب پنجره را باز کرد و گفت:

  بله؟ -

  .رونيب یايلحظه م هي -

  .امياالن م -

  .ديرا برداشت و پوش شرتشيبعد برگشت و سو و

  مژگان بود؟ -

  آره؟ -

  چکار داره؟ -

  .دونمینم -

  تو؟ اديچرا نم -

  کالفه رو به مادرش گفت: ديوح

و جواب دادن به  شهي! سرم داره منفجر من؟يانقدر ازم سؤال نپرس شهي. مدونمینم -
  .خوامیکه از خدا م هيزيچ نيسؤاال آخر نيا

  شده. یکالم حرف بزن بدونم چ کيخوب  -

 یبا صدا کردیکه حس م یدرونش و فشار جانيبار از شدت ه نياول یبرا ديوح
  بلند داد زد:
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  مادر! -

 ريشد. آهسته ز رهيود خب نيو اندوهگ قراریکه ب ديخانم ساکت شد و به وح رايسم
  لب گفت:

  باشه. -

  گفت: رلبيز شيناراحت از بلند کردن صدا ديوح

  .خوامیمعذرت م -

  .ديپر رونيبعد پرده را کنار زد و از پنجره ب و

به داخل نرود. مژگان با چشمان  شانيتا صدا ديهم پنجره را سمت خود کش بعد
  :ديپرس دي. وحکردیرا نگاه م ديآلود وحاشک

  شده؟ یچ -

  گفت: یبا ناراحت مژگان

  تو گوشت. زدمیم دينداشتم با نانياگر بهت اطم -

 نانيو خوشحال بود که مژگان به او اطم ستيسبز رنگ مژگان را نگر یهاچشم ديوح
  مژگان دوست داشت او را کتک بزند. آهسته گفت: نکهيداشت و ناراحت از ا

  ؟یبزن تو گوشم چرا منتظر -

  گفت: ختيریکه م یرفت و با حرص و اشک قدم جلو کي مژگان

  من و تو نداره. یبه ماجرا یربط ساينک یخودت گفت -

  قدم جلو رفت و گفت: کيهم  ديوح

ما تموم نشد؟ پس چرا حرفش رو  یمعلومه که نداشته و نداره. اصالً مگه ماجرا -
  ؟یزنیم

  ؟یچکار کرد سايپس تو با نک -
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  باهاش چکار کردم مژگان؟ -

  کرد و گفت: هيگر اديه شدت زب مژگان

که برش  شيچرا چهار روز پ پره؟یام از خواب مچرا دستش کبوده؟ چرا بچه -
به خوردش  یچ ؟یکنیبچه چکار م نيو منگ بود؟ تو با ا جياش گهمه یگردوند

 ساي. تو که نکیرو دوست داشت سايتو که نک د؟يوح یاريسرش م يیچه بال ؟یديم
 شيناراحت قهيدق کي یحت یخواستی. تو که نمیکردیآروم م و یگرفتیرو تو بغلت م

  .ینيرو بب

  و گفت: ديکش یقينفس عم ديوح -

  اش دادم.انگار شکنجه یگیم یجور کيباهاش چکار کنم؟  دينکن. با هيبسه گر -

  .گهيد ايب نش،يبب ميبر اي. بستيحال و روزش کم از شکنجه ن -

 محابایبود و اشک ب ديبود و منتظر حرکت وحشان رفته دو قدم به سمت خانه مژگان
  .خوردیسر م شيهااز چشم

دست  ديقدم بلند به صفر رساند. مژگان خواست برود که وح کيفاصله را با  ديوح
  و گفت: ديبرد و لباس او را با نوک دو انگشتش گرفت و سمت خود کش

  صبر کن باهات حرف دارم. -

  بگو. ؟یچ -

ازش خوشم اومد و دوستش  دمشي. از اول که دستينبود و نما  نيب ساياز اول نک -
  بچه آزار برسونم. هيکه بخوام به  ستمياحمق هم ن ستم،ين یداشتم. روان

  ؟یگردوندیبر م ريو د یبردیروزا چشه؟ چرا م نيپس پسر من ا -

  کرد و گفت: شيرا پس و پ هازهيگرفت و با کف کفشش سنگ ر ريسر به ز ديوح
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اون شب و اتفاقاش باعث شد کمتر  نم،يبینم یوقته درست حساب یليو خمن که تو ر -
کارها  یسرکيبدونه  یکس نکهيمجبور شدم بدون ا ،یبا من حرف بزن یهم بخوا

  بکنم.

  ؟يیچه کارها -

  رو بردم دکتر مغز و اعصاب. سايمن نک -

  بود.  رهيخ ديبزرگ شده به وح یهابا چشم مژگان

  حاضر کردم.براش  ديپرونده جد کي -

  خوب! -

 زهيبه تو بگم و باعث بشم ذهنت به هم بر دميترسیسخت گذشت. م سايبه نک یکم -
  .یشغلت شد ريدرگ نقدريا هایتازگ یوقت

  .شد رهياو خ یهابه لب دي. وحديجویرا م شيهالب مژگان

  خوب! -

ش را بلوک نشست. دست ی. رفت و لبهديکش یقينگاهش را باال برد و نفس عم ديوح
  فاصله نشست و گفت: یکنارش زد. مژگان هم کنار او با کم

  دکتر جوابت کرد؟ -

  .ینه به شکل قطع -

  ؟یچ یعني -

  گذاشت و گفت: شيزانوها یرا رو شيخم شد و ساعدها ديوح

نوشت و گفت اون حتماً  ساينک یبرا یتيتقو یدارو بعالوه دارو یسر کيدکتر  -
 ديکه با یزمان یتو سايکار کنه، چون نک یدرمان گفتار یکم ديفقط با زنه؛یحرف م

جز دعوا و داد و هوار و  یزيتون چخونه یتو کرد،یزبان م یريادگيشروع به 
  .شهیخوب م یوداما به ز کهيستريحالتاش ه نينبوده. ا هيگر
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  حرف بزنه؟ تونهیم ساينک یعني -

 ديه خورده، شانداره. در مورد راه رفتنش هم گفت که سرش ضرب یبله، مشکل -
  اومده. ايهم بعدش که به دن ديشا ،یباردار بود یوقت

  گفت: کردیم هيکه هنوز آرام آرام گر مژگان

 هيکه گر یهمون دو سه ماهگ یتو یحت ی. گاهزدشیبعد از تولدش هم م اديشه -
  ساکت باشه. گفتیتو صورت بچه و م زدیم یليبا س کرد،یم

از مغزش  يیکه به سرش خورده باعث شده رگها یاهکه بوده. ضرب یحاال از هر چ -
  کنن. جاديحرکت پاهاش اختالل ا یمغز بچسبن و تو وارهيبه د

  هم داره؟ یراه درمان -

تراشه بذارن. گفت امکانش هست خوب  وارهيها و داو رگ نيآره. عملش کنن و ب -
  بشه.

  بچه است. یليخ ساينک یول -

  عمل کمتره. یامکان بازده بشه، شتريب سايسن نک یاما هر چ -

  م؟يچکار کن ديخوب االن با -

براش نوبت عمل گذاشته، تا اون زمان فکرهات رو بکن.  گهيسه ماه د یبرا جراح
  نه؟ اي یجراح غيت ريبره ز سايکه نک یرو بکن سکير نيا یتونیم نيبب

  سخته.  یليخ -

  . یريبگ ميتصم ديبا شهيهم یبرا بارکي یول فهممیم -

  را پاک کرد و گفت: شيهابا پشت دست اشک نمژگا

  . ديببخش -

  ؟یچ یبرا -
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. آخه دستاش کبود یکنیم تيرو اذ سايکه بهت شک کردم؛ که فکر کردم تو نک -
  بود.

و  ديکش یقيبعد راست شد و نفس عم یگرفت، کم ريزد و سر به ز یلبخند تلخ ديوح
  گفت:

  ماجراهاست. یکه پشت همه هيتقيمهم حق کنن،یفکر م یکه مردم چ ستيمهم ن -

  و گفت: ديکش شيبازوها یرا رو شيهاکه سردش شده بود دست مژگان

  ؟چرا ،یکنیبه من و پسرم محبت م یليتو خ -

 یول ديبگو یزي. دوست داشت چستياو را نگر یهارو به مژگان کرد و چشم ديوح
  .ديچرخیزبانش نم

  خواد؟یم ليمگه محبت کردن دل -

 خواد؟ینم ليدل -

  به من محبت کن. یرو داشت طشينه! تو هم هر وقت شرا -

گرفت  ري. سر به زديشد و بدنش لرز ی. ته دلش خالديرا کاو ديوح یهاچشم مژگان
  بلند شد و گفت: شيو دستپاچه از جا

  .گهيمن برم د -

  دو قدم دور شد، دوباره برگشت و گفت: او

  باز هم ازت ممنونم. -

  برخاست و گفت: ديوح

  .کنمیخواهش م -

  ؟یرو ببرم گفتار درمان ساينک ديبا یگفت -
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 هایو تازگ کننیروت حساب م یليگفت که خ رپاشايتو به کارهات برس، ام -
  .برمشی. من خودم مدنيتر بهت مو بزرگ ترنيسنگ یکارها

  آخه... یول -

  .شمونيپ ايتو هم ب یهر وقت تونست -

و حرکات  بي. با حال عجزندیم رونيب اشنهيحس کرد هر آن قلبش از س مژگان
  گرفته بود گفت: هيکه در عرض چند ثان یامسخره

  .ريرو برام بفرست، شب بخ یريکه م يیپس آدرس اون جا -

  .ريشبت بخ -

لبخند زد. مژگان برگشت و خود را  ديدو قدم دور شد. دوباره مکث کرد. وح مژگان
حرکت  کي. مژگان در خواهدیاو چه م دينفهم دي. وحستيرساند و او را نگر ديبه وح
و  ديانگشتان دست او بوسه زد و با عجله چرخ یرا گرفت و رو ديدست وح یناگهان

بود.  بيعج شيروش تشکر مژگان برا ني. اکردیبا بهت به او نگاه م ديدور شد. وح
را از او گرفت و از پنجره به  شيرو ديکه کش یقيدستش را مشت کرد وبا  نفس عم

است و در حال نگاه کردن به  ستادهيکمدش ا یکه پا ديون رفت و مادرش را ددر
  است.  ساينک یپزشک یپرونده

  . ستينفهمته در نگاهش بود نگر یرا که خشم ديسر بلند کرد و وح او

  تخت انداخت و گفت: یرا رو مدارک

  . یمژگان رو به حال خودش بذار دي. تو باديوح ستيکارت خوب ن نيا -

  ؟ چرا -

  . کنهیهزارتا فکر غلط م نهيرو بب نايا یچون کس -

  بود. خبریاالن هم ب نيمال مژگانه؟ مژگان تا هم نايمگه ا -

  .نياز هم دور باش یبهتره کم اديم شيکه پ یبا مسائل -
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  ن؟يکنیم نييرو شما تع نيا -

  و گفت: ديکش اديخانم بر سر او فر رايسم

  بله، چون من مادرتم. -

  شما نداشته باشم. یبه امر و نه یازين گهيبزرگ شدم که د اونقدر -

  .ینکرد یفرق چيو ه یاگذشته یساده یتو همون بچه -

  وارد شد و گفت: ديبه در خورد و حم یاتقه

  شده؟ یزيچ -

  خانم از کنار او گذشت و گفت: رايسم

  .زمينه عز -

  تخت نشست و گفت: یرو ديوح

  .شهیم یزيچ کي شهيهم -

  ارد اتاق او شد و کنارش نشست و گفت:و ديحم

  شده؟ یچ -

  نگاه کرد. ديو به وح ستيرا برداشت و نگر ساينک یپزشک یبعد پرونده و

  ش؟يتو دکتر برد -

  انداخت. نييسرش را باال و پا ديوح

  ؟یدوستش دار -

  معلومه که دوستش دارم. -

  .گمیمژگان رو م -

  گرفت. ريو سر به زنگاه کرد. نفسش را فوت کرد  ديبه حم ديوح
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  نهم فصل

. مژگان مشغول کارش بود و ديباریبود و باران به شدت م یزييروز سرد پا کي
کارش  ی. تمام حواسش را روکردیدست و پنجه نرم م ديجد یداشت با پروژه

  .کردینگاه م توريمان یمتمرکز کرده بود و داشت به صفحه

  .دييبفرما -

  و گفت: ديکش یآه

  .کنمینگاهش م زيم یور نيبذار -

  .کخواهيخانم ن -

مقابلش گرفته بود  ینيريپاکت ش کيکه  یمهندس علو دنيسر بلند کرد و با د مژگان
ً يتقر   و گفت: دياز جا پر با

  !ديببخش -

  لبخند زد و گفت: یعلو مهندس

  تولدمه! ینيريش -

  آمده بود.  رونيتازه ذهنش مرتب شده بود و از مسائل پروژه ب مژگان

  آه! تولدتون مبارک باشه.  -

  . نيکن نيريدهنتون رو ش دييممنونم بفرما -

هم تعارف کرد  گرشيبه همکاران د یکرد. علو هيبرداشت و تک ینيريش کي مژگان
  ها گفت:از آن یکيکه 

جشن تولدتون رو با  نجايو ا ميتولد بخر کيکه براتون ک نيچرا نگفت یعلو یآقا -
  . ميريهم جشن بگ
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تازه همسرشون رو از دست دادن.  شوني. به هر حال ایريمهندس ام به خاطر -
  ... یول

همکارانش  نيها را بو آن ديکش رونيکتش کرد و سه کارت دعوت ب بيدست در ج او
  کرد و گفت: ميتقس

که  دميتدارک د یکيآپارتمان خودم هم جشن کوچ یدر اصل من فردا تولدمه، تو -
  .نيه باششما حضور داشت یدوست دارم همه

  نگاهش را سمت مژگان چرخاند و گفت: یعلو یتشکر کردند. آقا همه

  .دياريب فيحتماً تشر -

  هم اتاق را ترک کرد. بعد

مقابلش گرفته بود  ینيريپاکت ش کيکه  یمهندس علو دنيسر بلند کرد و با د مژگان
ً يتقر   و گفت: دياز جا پر با

  !ديببخش -

  لبخند زد و گفت: یعلو مهندس

  تولدمه! ینيريش -

  آمده بود.  رونيتازه ذهنش مرتب شده بود و از مسائل پروژه ب مژگان

  آه! تولدتون مبارک باشه.  -

  . نيکن نيريدهنتون رو ش دييممنونم بفرما -

هم تعارف کرد  گرشيبه همکاران د یکرد. علو هيبرداشت و تک ینيريش کي مژگان
  ها گفت:از آن یکيکه 

جشن تولدتون رو با  نجايو ا ميتولد بخر کيکه براتون ک نيچرا نگفت یعلو یآقا -
  . ميريهم جشن بگ
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تازه همسرشون رو از دست دادن.  شوني. به هر حال ایريبه خاطر مهندس ام -
  ...یول

همکارانش  نيو آن را ب ديکش رونيکتش کرد و سه کارت دعوت ب بيدست در ج او 
  کرد و گفت: ميتقس

که  دميتدارک د یکيآپارتمان خودم هم جشن کوچ یودر اصل من فردا تولدمه، ت -
  .نيشما حضور داشته باش یدوست دارم همه

  نگاهش را سمت مژگان چرخاند و گفت: یعلو یتشکر کردند. آقا همه

  .دياريب فيحتماً تشر -

  هم اتاق را ترک کرد. بعد

  و گفت: ستيپاکت را باز کرد و کارت دعوت جشن تولد را نگر یديسع خانم

  ماشاءهللا دلش جوونه! یسنش باالست ول یهندس علوم -

  زد و گفت: هيمحجوب صورتش را کج کرد و به دستش تک خانم

  !ستين یو پنج سال که سن یکجا سنش باالست؟ س -

  رو داره. طشي. اون که شراکنهیچرا ازدواج نم دونمینم -

  و گفت: ديکش یقيمحجوب نفس عم خانم

رو  طشيکه شرا يینايدنبال زن گرفتنه، اونوقت ارو نداره  طشيکه شرا یهر ک -
  ازدواج شدن. اليخیب رهيدارن و سنشون داره باال م

  نامه را خواند.پاکت را باز کرد و دعوت ،ینيريبعد از خوردن ش مژگان

  زد و گفت: لبخند

همه رو هم دعوت کرده! اونوقت ما  ره،يگیداره! تولد م یخوش به حالش، چه دل -
  .ميامونيبدبخت اش فکرهمه
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  گفت:  یديسع خانم

  ن؟يریشماها م -

  محجوب آهسته گفت: خانم

  چرا که نه؟ ادياگر شوهرم ب دونم،ینم -

  ؟یمژگان تو چ -

  .امينه، من نم -

  چرا؟ -

  جاها رو ندارم. نطوريحوصله ا -

  .ميشیبا اون هم آشنا م ا،يبا شوهرت ب -

  محجوب گفت: خانم

  !یشوهرت صحبت نکرد یحاال درباره تا کخواه،يمهندس ن یراست -

  دنبال حرف او را گرفت و گفت: یديسع خانم

چند تا  کنه،یآره، از خودت بگو، شوهرت چند سالشه، چقدر سواد داره؟ چکار م -
  ؟یبچه دار

که دوست نداشت او را به چشم  يیبرگرداند. از آنجا تورينگاهش را سمت مان مژگان
  کند گفت: رييها به او تغکلمه، نگاه نيزگو کردن او فقط با با ننديمطلقه بب کي

سه سالش تموم  یپسر کوچولو دارم به زود هيازدواج کردم.  شيحدود هفت سال پ -
  .شهیم

  ه؟يشغل شوهرت چ -

  فشرد و بعد گفت: شيهانامه را در دستدعوت مژگان

  .کنهیم سيتدر یسيزبان انگل -
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  محجوب گفت: خانم

ً  ،یچه عال یوا -   !یفول یسيتو هم انگل حتما

  نه اصالً. -

  کنه. سيبرامون تدر ميريحتماً ازش وقت بگ ديبا -

  لب گفت: ريگرفت و ز نيينگاهش را پا مژگان

  حتماً. -

همکارانش  یهاکارش شد اما تمام حواسش کنار سؤال و جواب یبعد مشغول ادامه و
  بود.

 خواستیهم دلش نم یز طرفدروغ گفته بود هم نگران بود و هم ناراحت. ا نکهيا از
برداشت  یکس د،يبا همکاران مردش گفت و خند یمنظور چيهیب یروز کياگر 
  از او داشته باشد. یغلط

  .ديچيدر اطرافش پ اشیگوش امکيپ یحال بود که صدا نيا در

  بود.  رپاشاياز ام یامکيرا برداشت و نگاه کرد. پ یگوش

  . ميریسالم، بارونه. بمون با هم م -

  داد: وابج

  .رمينه ممنون، خودم م -

  آمد: امکيگذاشت. دوباره پ زيم یرا رو یبعد گوش و

  .ميریبهت گفتم بارونه، با هم م -

  آمده بود دوست داشت از او دور بماند. پس نوشت: شيکه پ یموضوع با

  بهتره. نطوريا رم،يخودم م -

  بعد دوباره جواب آمد: یکم
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  خانم محترم. مونمیمنتظرت م -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و نوشت: ژگانم

  باشه. -

 رپاشايام یرفتند. وقت یکيیکيشرکت و کارمندها  نيکم مهندسرفتند و کم شيپ ساعات
کرد  یخداحافظ یرا جمع کرد و از خانم فخار لشيبعد مژگان هم وسا قهيرفت چند دق

  .ستاديآسانسور ا یو جلو

. در به ستاديپشت سرش ا یشد. حس کرد کسرا زد و منتظر آمدن آسانسور  دگمه
که وارد اتاقک  ديرا د یديمهندس ام ديچرخ یباز شد. به درون رفت و وقت شيرو

  آسانسور شد.

 شهيکه خود را هم یديزد و سر فرود آورد. مهندس ام یبه ناچار لبخند نرم مژگان
 یوسرد پالت یو در روزها کردیو خوش دوخت محصور م کيش یشلوارهادر کت

به گردن  يیبايکراوات شال گردن ز یو به جا ديپوشیآن م یرو یخوش فرم
  گفت: یمژگان زد و به آرام یلبخند معروفش را به رو انداخت؛یم

  .ديخسته نباش -

  ممنونم جناب مهندس. -

با او  کينکرده بود از نزد یسع چوقتيو ه ديترسیمرد م نياز ا ليدلیب مژگان
  :ديپرس شيصدا یراياما گ نيبا تن سنگ یديندس امبرخورد داشته باشد. مه

  نگ؟يپارک ايهمکف  -

  همکف لطفاً. -

را زد. آسانسور به حرکت در  نگيهمکف و بعد پارک یطبقه یدگمه یديام مهندس
  آمد.

گروه  یتو یبه زود دوارميهستن، ام یراض یلياز کارتون خ یريمهندس ام -
  .نمتونينظارت بب
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  خودم رو دنبال کنم. یکارا دميم حيترج یممنونم ول -

. هر چقدر هم که نيبه دنبال شکوفا کردن استعدادهاتون باش نيمستعد هست یوقت -
شرکت  یو تو نياز دوستاتون عقب بمون شهیکارتون خوب باشه، درجا زدن باعث م

  .نيبه مرور کنار گذاشته بش

 یمتوجه ناراحتکه  یديرا فشرد. مهندس ام فشيک یسر فرود آورد و دسته مژگان
  حال او شده بود گفت:

. زمان ميازمنديبرخوردار باشه ن يیکه از دقت و هوش باال یبه کس شهيما هم -
حتماً شما رو از گروه  ن،يدار يیو کارآ نيچقدر باهوش دونستمیاستخدامتون اگر م

فقط  ن،يگروه اجرا باش یدلتون خواست تو یروز کي. اگر گرفتمیم یريمهندس ام
  دفترم. نييايب هيکاف

  لبخند زد و گفت: او

  اما من حتماً! شه،یمسلماً خوشحال نم یريمهندس ام -

  . دِر آسانسور باز شد. مژگان سر فرود آورد و گفت:دنديهمکف رس به

  ممنونم از لطفتون. -

  دگمه زد تا آسانسور حرکت نکند. یدستش را رو یديام مهندس

از شرکت  یاهر نقطه نهيد خوردم، مهم ادر هر صورت اگر من واقعاً به در یول -
  که باشم کارم رو درست انجام بدم.

  کرد. یديرا گفت و خارج شد و رو به مهندس ام نيا او

  .ارميفرود م ميسر تعظ کنهینم یکوتاه فشيانجام وظا یکه تو یمن در مقابل کس -

ب و سر فرود آورد که در آسانسور بسته شد. مژگان متعج ديدستش را کش او
  کرد و گفت: کيرا به هم نزد شيابروها

  ؟یچ -



451 
 

تکان داد و از ساختمان خارج شد. باران داشت به شدت  یاو سر بياز رفتار عج و
 نيماش یهاکه روشن و خاموش شدن چراغ ديسرش کش ی. کالهش را روديباریم
  .ديرا د رپاشايام

  او رساند و سوار شد. نيرفت و خود را به ماش نييها پاپله از

  سالم. -

  سالم. -

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش رپاشايام

 خوامیبردارم، م زيدو دست لباس تم یکيمن،  یخونه مياول بر یاگه اجازه بد -
  پدرم بمونم. یامشب خونه

  نداره. یباشه، مشکل -

  .ستيرا نگر ابانيکرد و خ هيبه سمت منزلش راند و مژگان تک رپاشايام

و حرکت  ابانيخ کيتراف شه،يش یباران رو ديکن و بارش شدکو رفت برف پا آمد
. دست برد و با روشن کردینه چندان دورش پرت م یاو را به گذشته نيماش یآهسته

در قلب و جانش زنده  نينازن اديدر افکارش غرق شد و  شتريکردن پخش صوت ب
  شد.

مشترکش را  یندگز یعاشقش شد و تمام روزها اشیجوان یکه از همان ابتدا یزن
  کامل گذراند. یو در وفادار یبا او به خوب

  .ديبهتر از او ند ايرا برابر با او  یزن چيرا دوست داشت که هرگز ه نينازن آنقدر

سرش را جلو برد  یرا پوشانده است. کم شهيتار شد فکر کرد باران ش دشيد یوقت
شده است  یاکش پردهاش ديچشمانش تازه فهم یشدن کاسه یاما با پلک زدن و خال

  را گرفته است.  دشيد یو جلو

تا رد اشک  ديصورتش کش یزد و دستش را به پهنا هيرا رها کرد و دوباره تک نفسش
  . ديبلند شده بود دست کش یريشش که تا حد یاش پاک کند. چند بار رورا از چهره
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  :ديبغل گرفت و رو به جلو کرد و پرس یشهينگاهش را از ش مژگان

   ه؟يچجور آدم یديندس اممه -

  به مژگان انداخت و گفت: ینگاهمين رپاشايام

  از چه لحاظ؟  -

  :ديحال پرس نيحس کرد. با ا رپاشايام یغم و اندوه را در صدا بارهکيبه  مژگان

  . یبه طور کل -

 یاما وقت شهی. با هر کس دوست نمهيتر از همه دوست خوبمهم ه،ياون مرد خوب -
 یحت کنهیفابش رقابت نم ی. با دوستاکنهیرهات نم چوقتيداد ه یباهات دست دوست
 ی. توگذرهیاما از دشمنش نم اد؛يم رونيکه براش منفعت داره ب یبه نفع اونا از کار

و  اديخوشش م یو باهوش و کار قيدق یآدماکوشه و از منضبط و سخت یليکار خ
که واقعاً دوست  یزيه اون چب ینطوريدست آدما باشه. ا نيدوست داره دورش پر از ا

  .رسهیداره زودتر م

  ؟یمثالً چ -

کارش  یمطلوب تو یجهيانجام کاراش. به دست آوردن نت یتو اليخ شيمثالً آسا -
  و افراد طرف قراردادمون. هایمشتر تيو رضا

  !طورنيکه ا -

  ؟یديچرا پرس -

  گروهش. یداد برم تو شنهاديبهم پ -

  را مرتب کرد و بعد گفت: شيد و در سکوت موهاچند لحظه سکوت کر رپاشايام

حالم که تا داده، حتماً از کارت خوشش اومده... خوش یشنهاديپ نيبهت چن یوقت -
  .یتر باشموفق دوارميو ام یکن شرفتيپ یحد تونست نيا

  سر فرود آورد و گفت: مژگان
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  ؟یناراحت نشد -

  !ستيمن ن یپا ريکردن ز یکارش درسته، مطمئنم منظورش خال دونمینه! چون م -

شده بود  دهيرا که کامالً از قطرات آب پوش نهيدستش آبغل یاز پنجره رپاشايام 
  و بعد گفت: ستينگر

همون کار  شهیم شرفتتيباعث پ یميو هر تصم یهر کار یحس کرد يیهر جا -
 کننیفکر م یچ گرانيو د افتهیم یچه اتفاق نکهيرو انجام بده. اصالً هم نگران ا

  اگر اون شخص من بودم.  ینباش. حت

  سرش را تکان داد و گفت: مژگان

 یتو خوامیندارم به گروه اون اضافه بشم، بهش هم گفتم که واقعاً نم ميمن که تصم -
  گروهش باشم. 

رد نکن. قبل از جواب دادن راجع بهش  یرو به راحت یشنهاديو هر پ یاشتباه کرد -
  فکر کن.

  .رونيهت برم باز گرو خوادیدلم نم -

  سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

  کارمند باهوش رو از دست بدم. هي خوادیمنم دلم نم -

  نفسش را فوت کرد و گفت: او

  بردم. یبه استعدادت پ ريد یليخ -

  !گهيشانس منه د -

  باعث شد استعداد تو کشف بشه. ديحاال خوبه وح -

  د؟يوح -

  فت:اشتباه کرده است گ ديکه فهم رپاشايام
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  .ديگفتم وح یاشتباه را،يسم يیزن دا -

  ؟یگیاشتباه م ديواقعاً زن عمو رو با وح -

  وقتا آره ممکنه! یبعض -

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين رپاشاينگاه کرد. ام رپاشايبه صورت ام مژگان

 رونيب یافسردگ یازم خواست استخدامت کنم که از اون حال و هوا ديباشه، وح -
  .یايب

  اون روز... یحرفا یعني -

 ديبابت از وح نياز ا یشرکت، ول ارمتيبود که من ب دياش نقشه وحآره، همه -
  .یشرکت یکمک خوب تو هيممنونم، چون هم حال تو بهتره، هم 

  دست چپش گذاشت و گفت: یدست راستش را رو مژگان

اشتم. که از اومدنش د یحواسش به منه، بر خالف تصور یليخ دي. وحطورنيکه ا -
اومده، کل وقتش رو  یاما از وقت کنهیهاش خوردم مبا حرف ادياگر ب کردمیفکر م

  ما گذاشته. یبرا

  دنده را عوض کرد و سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

خودت توجه  یول یکه مجرد بود یاز اول حواسش بهت بود. از همون وقت ديوح -
  .یکردینم

  .شدی. ازم متنفر مديبریزم ما ديکه من باهاش کردم با یبا کار -

رو به  ناياز ا یکي یزيممکنه هر چ که،يبار یليتنفر و دوست داشتن خ نيمرز ب -
باشه، امکانش کمتره. به نظر  تریحسا قو نياز ا یکياگر  یبدل کنه. ول یکياون 

اون اتفاقا نتونه ازت متنفر بشه.  یاونقدر تو رو دوست داشته که با همه ديمن وح
در حد  یکرده باشه که ازت متنفره، ول نيتلقبه خودش  شياز زندگ يیجاها هي ديشا

  مونده. نيهمون تلق
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بزرگ  یليخ یعوض شده، همون پسر آروم و سر به راه گذشته مونده ول یليخ ديوح
  و بزرگ شده. دهيکه روحش بزرگ شده، فکرش قد کش یمعن نيشده. بزرگ به ا

 یکس ی. وقتگذرهیم یتو فکرش چ ديفهم شهیشده و کمتر م زيهم درون ر یليخ
  مگر... د،يفهم شهینم ه،يو حسش چ کنهینخواد بفهمه داره چکار م

  مگر؟! -

  تکان داد و گفت: یسر رپاشايام

  ش؟تولد یدعوتت کرده برا یعلو نميولش کن، بب -

  آره. -

  ؟یبر یخوایم -

  جمع ندارم. نيبه ا یانه، عالقه -

 .ستنيت نشرک یهاجز بچه یکس -

  حال نه. نيبا ا -

  او گفت: دند،يرس رپاشايمنزل ام یبه جلو یدو وقت آن

  .اميزود م -

  باشه. -

منتظر بود که  نيشد و به درون منزل رفت. مژگان درون ماش ادهيپ رپاشايام
  صفحه جواب داد و گفت: دنيبه صدا در آمد. با د اشیگوش

  جانم مامان. -

  ؟یسالم مژگان، مادر خوب -

  خوبم مامان. -

  دنبالت؟ اديب یمان ؟يیکجا ،یايم یک -
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 یخونه اديلباس برداره ب خوادیاش مخونه یجلو مياالن اومد ام،يم رپاشاينه با ام -
  عمه بمونه.

  .یموند رونيراحت شد. فکر کردم ب الميخوب مادر، خ یليخ -

  برگشتن؟ سايو نک ديوح ینه مامان، راست -

  .خورنیدوشون دارن آش م حاال، هر نيآره مادر هم -

  لبخند زد و گفت: مژگان

  منم دلم خواست. هوي چسبه،یبارون آش م نيا یتو -

  خونه حاال. ايباشه، ب -

. امدين رپاشايام یمنتظر شد ول گريد یقهيمژگان ارتباط را قطع کرد چند دق یوقت
  را قفل کرد. نيشد و در را بست و ماش ادهيپ نيو از ماش ديرا کش چيسوئ

را هل داد و به درون رفت. در را پشت سرش بست و از راهرو گذشت و در  در
  باز بود زد و گفت: مهيرا که ن یاصل

  اجازه هست؟ -

  .دييبفرما -

که مواجه شد باعث شد چند لحظه به حالت  یابه درون سالن رفت و با صحنه مژگان
  .ستديشوک زده با

  چه خبره؟ نجايا -

  آمد و گفت: رونيزباله از آشپزخانه ب بزرگ لونيبا نا رپاشايام

  مشکالت رو هم داره. نينبودن زن ا -

  .نيکن یزندگ ینجوريا ستيقرار ن یباشه، ول -

  شد. یول ستيقرار ن -
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برد و مژگان ناراحت از الهام و آرزو که به فکر  رونيها را بزباله رپاشايام
  برادرشان نبودند به سمت آشپزخانه رفت.

 یاقهيدختر منظم و خوش سل نيتلنبار بغض کرد. نازن یهاه و ظرفآشپزخان دنيد با
  .ديپاشیداشت از هم م اشیبود و حاال در نبودش قصر زندگ

  را برداشت و با مادرش تماس گرفت. چند لحظه بعد جواب داد: یو گوش رفت

  بله. -

 ديط باپاشا، فق یاالن اومدم تو خونه ام،يم رتريد یسالم مامان، گوش کن من کم -
  .اميبعد م کنمیجمع و جور م ی. براش کمینيرو بب اشیاوضاع زندگ

  .یاونجا نمون اديباشه، فقط ز -

  ... خداحافظ.اميزود م -

  خدانگهدار. -

 رپاشايرا کنارش انداخت. ام چيدستگاه گذاشت و سوئ یتلفن را رو یگوش مژگان
  برگشت و گفت:

  م؟يبر -

  نه. -

سمت مژگان برگشت. مژگان به  رفتیطرف اتاقش مکه داشت به  رپاشايام نگاه
  آشپزخانه رفت و گفت:

  .ميریها رو بشورم بعد مبذار ظرف -

  دنبالش رفت و گفت: رپاشايام

  .دمینه اصالً اجازه نم -

  بستن آب گفت: نيبه کنارش رفت و ح رپاشايآب را باز کرد. ام ريش مژگان
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  .ميبر فتيراه ب شه،يم ريو داره د یامژگان، خسته -

  را باال برد و معترض و با بغض گفت: شيهادست مژگان

 یشکل نيا چوقتيه نينازن یرو مرتب کنم، خونه نجايا خوامیبرو، م خوادیدلت م -
  نبود.

  و گفت: ديکش یآه ست،يچند لحظه او را نگر رپاشايام

  نبود. -

را از تن  شيالتوآب را باز کرد و بعد پ ريرفت. مژگان ش رونيبعد از آشپزخانه ب و
  اپن انداخت. یو رو ديکش رونيب

 هانتيها شد. بعد هم کابچند روزه، مشغول شستن آن یهاخوردن ظرف سياز خ بعد
خود  یپخش در آشپزخانه را سرجا ليکرد. وسا زيو اجاق گاز را تم ديرا دستمال کش

ا از او ر یآمد و ط رپاشايرا آورد که ام یو کف آشپزخانه را جارو زد و ط ديچ
  گرفت و خودش انجام داد.

را  یآنجا را مرتب کرده است. جاروبرق رپاشايکه ام ديبه سالن برگشت و د مژگان
خواست  رپاشايجا را جارو زد و از امشد. همه دنياز اتاق آورد و مشغول جارو کش

منزل شد. در آخر  ليوسا یريبکشد. سپس خودش مشغول گردگ یرا ط هاکيسرام
تخت  یرو رپاشايرا که ام يیهاباسو ل دياو را چ ليرفت و وسا رپاشايبه اتاق ام

انداخت  يیلباسشو نيها را در ماشاز آن یکرد و تعداد کيتلنبار کرده بود از هم تفک
که زنگ منزل  ديکشیرا دستمال م نهي. داشت آديچ شيهارا درون کمد لباس هيو بق

  به صدا در آمد.

ً يکه تقر يیر اتاق آمد و با صداد یبه جلو رپاشايبعد ام یکم   هراسان بود گفت: با

  .نهيمادر نازن -

  انداخت و گفت: زيم یدستمال را رو مژگان

  کنه؟یچکار م نجايا -
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  بمون. جانيتو هم دونم،ینم -

  خود را به او رساند و گفت: مژگان

  دست او را چنگ زد و گفت: رپاشاياتاق سر بکشه. ام نيبه ا اديممکنه ب -

  .ايب -

  بعد او را به اتاق کار خود برد و گفت: و

  بمون. نجايا -

انداخت  بشيرا در ج ديرا از پشت در برداشت و در اتاق را قفل کرد. کل ديهم کل بعد
  اف رفت و دگمه را زد.اف یو به جلو

و آن را برداشت و پشت  دياپن دو یمژگان رو یپالتو دنيبه منزل کرد و با د ینگاه
  انداخت.ها از مبل یکي

  به استقبالش رفت و گفت: رپاشايبه درون آمد. ام نيسالن باز شد و مادر نازن در

  سالم مادر. -

  کوچه به استقبالمون. یتو یاومدیم مايتو؟ قد يیسالم، کجا -

  .کردمیم یکار زيدستم بند خونه بود، داشتم تم ديببخش -

  خانه کرد و گفت: یبه فضا ینگاه نينازن مادر

  .یکنیم یدارنگه اشيادگاريبعد از دخترم خوب از  ن،يآفر -

  زد و گفت: یلبخند سرد رپاشايام

  در خدمتم. نيي... بفرمانيلطف دار -

 ميبا پدربزرگش بر مييخواینازگل رو بردارم، فردا م یالياومدم چندتا از وسا -
  .ششيپ

  .کنمیدرست م يیمن هم چا نينازگل رو بردار ليچه خوب! تا شما وسا -
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  دستت درد نکنه. -

  شد. سازیبا چا یبه آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن چا رپاشايام

 کرد،یم مياو را از مادرزنش قا ديچرا با نکهيآن لحظات به فکر مژگان بود و ا تمام
اگر در را باز  دانستیشده بود و م ريد گرينداشتند اما حاال د یآن دو که قصد بد
  است. شيپ یقهيبدتر از حالت چند دق یليخ وردايب رونيکند و مژگان را ب

فرش  یرو ساي. نککردینشسته بود و داشت به رقص آتش نگاه م نهيکنار شوم ديوح
و  ديکش شيپتو را گرفت و رو یلبه ديخوابش برده بود. وح ديوح کيهمانجا در نزد

شد بلند  شيهفت شب بود. از جا کيبه ساعت دستش انداخت. ساعت نزد یبعد نگاه
  گفت: شيو عمو یو رو به مان

  با اجازه من برم. -

  آمد و گفت: رونيخانم از آشپزخانه ب فرخنده

با هم شام  یکاش بمون ی. ایکرد، تو هم نشد حرفات رو بهش بزن ريد یليمژگان خ -
  .اديتا اون موقع مژگان هم م م،يبخور

  .گردمیبرم -

  گفت: یرج شد که مانخا شيکرد و جواب گرفت. از منزل عمو یخداحافظ او

 کي کنمیحس م یداره ول یليرو خ ساينک یتو خودشه، هوا یليروزا خ نيا ديوح -
  .کنهیم تشياذ یزيچ

  و گفت: ستيمطالعه او را نگر نکيع یجمال از باال آقا

  ؟یچ -

  هم... ديشا دونه،یم ساياز نک یزيچ ديشا دونم،ینم -

  ؟یچ ديشا -

  و سکوت کرد. ديکش یآه او
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. به ناچار با دادیخانم با تلفن همراه مژگان تماس گرفت اما او جواب نم دهفرخن
  او جواب داد گفت: یتماس گرفت، وقت رپاشايام

  جانم.  -

   ن؟يومديچرا ن رپاشايسالم ام -

  .اميم گهيخورده د هيمهمون برام اومده،  ،يیداسالم زن -

   ه؟يک -

  . نيمادر نازن -

  ده؟يخدا مرگم بده، مژگان رو د -

  نه خوشبختانه.  -

  . نييايزود ب نيکن یخوب، سع یليخ -

  چشم.  -

پدرش شد و بعد از استارت زدن آن را به سرعت به حرکت  نيسوار ماش ديوح
 ديباریرفت. باران که از صبح م رپاشايدرآورد و با ذهن آشفته به سمت منزل ام

  قصد بند آمدن نداشت.

  :ديبودند. او پرس یچا دنيحال نوشدر  نيهمراه با مادر نازن رپاشايام

  ؟یناهار خورد -

  .نيشام بمون یشرکت خوردم، چطوره شما برا یآره تو -

  .یمن رو برسون ديسرم، فقط با ختهيکار ر یبرم، کل دينه مادر با -

  باشه چشم. -
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به در اتاق  ینازگل را برداشت و با نگران ليوسا رپاشايها حاضر شدند، امآن یوقت
را که روشن  نياز منزل خارج شد. ماش نياما به ناچار همراه با مادر نازننگاه کرد 
  وارد کوچه شد و جلو آمد. ینيکرد، ماش

توقف کرد. راننده  شيرو به رو نيکه ماش ديايب رونيخواست از پارک ب رپاشايام
 نيدهد. او از ماش صيرا پشت فرمان تشخ ديها را خاموش کرد که توانست وحچراغ

  گفت: رپاشاي. امشد ادهيپ

  .اميببخش مادر، االن م -

  رساند. ديشد و خود را به وح ادهيبعد پ و

  .یسالم، خدا رو شکر که اومد -

  سالم. -

به نشان سالم تکان داد و بعد  یسر نيمادر نازن دنينگاه کرد و با د نيبه ماش ديوح
  گفت: رپاشايرو به ام

  مژگان کجاست؟ -

در اتاق  ديکرد و کل بشياو گذاشت و بعد دست به ج خانه را در دست ديکل رپاشايام
  داد و گفت: ديرا به دست وح

  خونه. نيبر رونيب ارشيبرو ب -

  مگه کجاست؟ -

. مجبور شدم ننيرو نب گريفرستادمش تو اتاق که همد م،ياومد، تنها بود نيمادر نازن -
  وقته اون توئه. یليخ رون،يب ارشيرفتار کنم شک نکنه. برو ب یطور

به هم گره خورده به سمت در رفت.  ینفسش را فوت کرد و با همان ابروها ديحو
  شد و آن را به حرکت در آورد. نيهم سوار ماش رپاشايام

  بود؟ ديوح -
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  آره مادر. -

خوشم  زشيچ کياز  یول ديتو و نازگل زحمت کش یهم برا یليخ ه،يپسر خوب -
  .ادينم

  ؟یچ -

  .نمشيبیزنه مژگان م نيدور و بر ا یاديز -

  کرد و گفت: یاخم رپاشايام

  .هيهم خانم محترم یلياون زن دخترعموشه، خ -

  گفت: رپاشايرو به ام یبا ناراحت نينازن مادر

  .پلکهیدور و بر تو م اديهنوز کفن دختر من خشک نشده م -

  را باال برد و گفت: شيصدا رپاشايام

چون طالق گرفته و به من  ستيمنه. قرار ن يیمادر؟ اون دختردا هيچه حرف نيا -
حرفاتون  نيهم با ا شيپ ی. دفعههيباشه که اون زن بد نيبر ا ليدل شهیم کينزد

آور بود. خجالت یليبه مژگان گفته بود که خ يیزاي. چنينازگل رو حساس کرده بود
  .ني. به اون زن تهمت نزننيحرفا رو نزن نيا گهيلطفاً د

  نبود. ليدلیور دلت ب شيگذاشت شيپس بعد از مرگ زنت برد -

  بلند گفت: یو با صدا ديفرمان کوب یدستش را رو رپاشايام

  .نيبس کن گذره،یحرفا نم نيخدا از ا -

  بعد دوباره گفت: قهيچند دق یساکت شد ول او

  .ريحداقل صبر کن نازگل شوهر کنه بعد زن بگ -

. به قول یا هر کبه شما گفته که من قصد ازدواج دارم، نه فقط مژگان ب یچه احمق -
  حرفا. نيخودتون کفن زنم هنوز خشک نشده، به فکر زن گرفتن باشم؟ زشته ا
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خراب نفرستادم که از سرم بازش کنم، فرستادم  یرو بدون مادر با حال روح دخترم
مادرش برآورده شه. فرستادم بره درس بخونه تا روح مادرش  یدرس بخونه آرزو

  خوشحال بشه.

چرا؟ چون هر شب  پوسم،یسوزم و م یخودم م يینهات یهر شب دارم تو من
 یاونوقت هر ک کنم،یفکر م شيو نبودنش به نازگل و دور نيها به نازنساعت

  .کنهیمن رو قضاوت م خوادیهرجور دلش م

داشته باشم،  شيمن آسا ستيشب ن کيمن سر راحت رو بالش بذارم،  ستيشب ن کي
  .نيرو خورد نکنحرفا بدتر اعصاب من  نيبا ا گهيشما د

مشکالت بعد از طالق و خاطرات  ريپسرشه، درگ رياونقدر درگ چارهیدختر ب اون
فکر کنه، اونقدر که افسرده  یبه مرد دوم کنمیبد قبل از طالقشه که اصالً فکر نم

  شده.

با الهام و آرزو نداشته و نداره پس  یمژگان فرق نيدونیندونه شما که خوب م یک هر
  ن؟يگیمرو  نايچرا ا

به خاطر مژگان با من دم دادگاه اومد، روانشناس اومد، مشاور  نيدخترتون نازن نيهم
  .گهيد نيرو نگ زايچ نياومد. پس ا

  آهسته گفت: رپاشاينداشت. ام رپاشايام یبرا یسکوت کرد و جواب او

به ازدواج فکر کنم،  گهيبخوام د کنمینازگل هم معلوم شه فکر نم فياگر تکل یحت -
  .دونمیم ديکه بع نيبهتر از نازن یليبشه، خ دايپ یکس نکهير امگ

را  رپاشاي. دستش را بلند کرد و دست امديچکیپشت هم م شيهااشک نينازن مادر
  گرفت و گفت:

 دميند یکرد یکه باهاش زندگ يیهاسال یهمه یبود. تو یازت راض شهيهم نينازن -
ازت  شهينه، اگر هم بود اون هم اي نيداشت یبا هم مشکل دونمیناراحت باشه. نم

. زدیاز دوست داشتنت حرف م شهيبود و هم یازت راض شهيهم کرد،یم فيتعر
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 نميبب تونمینم یخوشحالم ول االنخوشحال بود من هم  اشیزندگ یکه اون تو نيهم
  دختر من رو صاحب شده. یاياومده و خوشبخت یکس

 نيمشکالت داره، ا یکاف یدختر به اندازه. اون نيهم تهمت نزن یبه کس یباشه، ول -
  .ارهيحرفا از پا درش م

  کرد و گفت: ابانيو رو به خ ديدستش را پس کش نينازن مادر

 ني. درسته که نازنشهي. بهمون سر بزن، همميهم هست نينره من و پدر نازن ادتي -
  ما رو فراموش نکن. یول ست،ين گهيد

  باشه. -

  ما. یخونه یومدين گهيد نيتو بعد از نازن -

  و گفت: ديدو شيهابغض کرد و اشک به چشم عيسر رپاشايام

  چقدر برام سخته. نيبدون نازن نيدونیشما که نم -

که  ديدیرا م یمرد ختنيو فرو ر ستيگریهم م نيکرد. مادر نازن هيگر محابایب و
  .نديه بببچ کينتوانسته بود او را به چشم  گاهچيها قبل دامادش بود و هاز سال

به اطراف کرد. دِر  یرا در قفل چرخاند و به درون ساختمان رفت. نگاه ديکل ديوح
  ها بسته بودند.اتاق

رفت، آنجا اتاق نازگل بود و  ینبود. به اتاق بعد یاتاق خواب را باز کرد و کس در
  .ديرا هم آنجا ند یکس

را در قفل انداخت  ديپس کلاما در قفل بود؛  ديکش نييرا پا رهياتاق بعد رفت و دستگ به
فشرد و در را گشود و آن را هل داد. در رفت و  نييرا پا رهيو آن را چرخاند. دستگ

. با کردیبود و مضطرب به پر نگاه م ستادهيا زيبرخورد. مژگان کنار م واريبه د
  گرفت و خدا را شکر کرد. نيينفسش را فوت کرد و سرش را پا ديوح دنيد
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 نيو اعصابش از ا کردیم ريبار بود د نيمژگان نگاه کرد. دومچند لحظه به  ديوح
 نياتاق قفل شده و ا کيبود، آن هم در  رپاشاي. حاال هم که منزل امشدیبابت خورد م

  .کردیم اشیعصب شتريب

  گفت: یبا حالت خاص مژگان

  .یخدا رو شکر که اومد -

چرا آن همه مدت را آنجا  آمده است و رپاشايچرا مژگان به منزل ام دانستینم ديوح
حس کند  شدیباعث م نيبعد از ظهر. هم ميگذرانده است. درست از ساعت سه و ن

  است. یعصبان یليخ

 دي. مژگان از جا پرديدر کوب یمژگان مشتش را محکم تو یبعد از جمله نيهم یبرا
  گفت: دهيلب و ترس ريو ز

  چته؟ -

. جوشدیصورت او م یهاخون در رگ کردیحس م ديرا د ديصورت وح یوقت
داشت.  تشينهایب تينشان از عصبان قشيعم یهاو نفس ديوح یهالرزش لب

ً يدق ديفهمیکه مژگان نم یتيعصبان   است؟ یليبه چه دل قا

ها حالت نيتحمل وزنش را نداشتند. از ا شيمژگان لرزش گرفته بود. پاها یهادست
واهمه داشت. با  رديبگ یت عصببزند و حال اديکه فر ی. از کسديترسیبه شدت م

  .آمدیها کتک خوردن به سراغش مخشن، ترس و درد سال یهر چهره دنيد

اش را از هم باز به هم قفل شده یهاهم فشرد تا بتواند لب یرا رو شيهاپلک ديوح
  :ديبگو یکند و به سخت

  ؟یکنیچکار م نجايا -

 شيهاکه اشک یو در حال ديناخواسته بغض کرد و نفسش را به درون کش مژگان
  گفت: دهيبر دهيبر ديچکیم

  لباس برداره.  رپاشايام مياومد -
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  گفت: زد،یو آهسته که همان خشم درونش موج م نيسنگ یبا صدا ديوح

  از ساعت سه؟  -

 ميدياومد و چون ترس نيکردم که مادر نازن زيخونه رو آشغال برداشته بود، براش تم -
  کرد.  ميتاق قاا یکنه من رو تو یفکر بد

  چکاره هستن پس؟  تيّ خاصیاون دوتا ب ؟یمگه تو نوکرش -

  . نجايسر بزنن به ا ومدنين -

   فته؟يسر زدن جزء وظا نجاي! به ایتو اومد یول ومدنياونا ن -

  بود.  یاتفاق -

 ینگاهش را از او گرفت و به آشپزخانه رفت. برا ديحال مژگان را د یوقت ديوح
  بهتر شود.  یتا حالش کم ديرداشت و آن را نوشآب ب وانيل کيخود 

  . کردیم هياما هنوز در اتاق داشت گر مژگان

 نيها را از درون ماش. آنديرا د يیلباسشو نيداخل ماش یشسته شده یهالباس ديوح
مژگان را  یها پهن کرد. در همان حال پالتومبل یو به هال برد و رو ديکش رونيب

ه چپ و راست تکان داد و پالتو را برداشت و رو به اتاق . سرش را بديپشت مبل د
  گفت:

  .گهيد ميبر فتيمژگان، راه ب -

تا بفهمد  ستيرفت. او را نگر ديآمد و به مقابل وح رونياز اتاق ب کناننيفنيف مژگان
  .ديقبل را در صورتش ند یقهيدارد! هنوز اخمش را داشت اما خشم چند دق یچه حال

. مژگان نگاهش ديدستش را عقب کش دياما وح رديرا بگ شيتا پالتورا جلو برد  دستش
  او داد. یهارا به چشم

  ...یدادیخبر م ديبا -

  به شما هم بگم! ديبا دونستمیبه مادرم گفتم، نم -
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  . ديباال پر شيو ابروها ديکش یقيحرف نفس عم نيا دنيبا شن ديوح

تر مهم یچيه رپاشاي، پروژه، ام. کاریمادر کيتو  ،یزيباشه، قبل از هر چ ادتي -
دلت  بارکي یگفتار درمان برمیچند وقت که من پسرت رو م نيا ی. توستياز اون ن

  ؟ینيکار رو بب یجهينت یاينخواست ب

  چ... -

 ريخودت رو درگ یول ،یاومدیو م یگرفتیم یدو ساعت مرخص خواستیدلت م -
  .یديبه پسرت هم بها نم گهيد یحت چ،يه یبرد اديرو از  ی. همه چیکار کرد

  !ستين نطورينه، ا -

  .طورهنيکامالً هم -

و بعد پشت سر  ديپالتو را به آغوشش پرت کرد و مژگان آن را گرفت و پوش ديوح
  راه افتاد. ديوح

 نيماش ديشدند. وح نيخارج شدند و در سکوت سوار ماش رپاشايدو از منزل ام هر
  نزد. یحرف چيرا به حرکت در آورد و با مژگان ه

 ادهيتشکر کرد و خواست پ رپاشايخانم را به مقصد رساند، او از ام ميمر رپاشايام
  شود که تلفن همراه مژگان به صدا در آمد. 

  . ديزنانه را د یمشک فيرا به عقب کرد و ک شيرو نينازن مادر

ه جا ماند نيمژگان را که در ماش فيک نيدرست قبل از سوار شدن مادر نازن رپاشايام
زنگ تلفن نظر  ینباشد. اما حاال صدا ديکه در د یبود به عقب پرت کرده بود، طور

  مادرزنش را به آن جلب کرده بود.

  ه؟يمال ک نيا -

  نگران شده بود گفت: یکه کم رپاشايام
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 شونيکيالهام باشه، آخه امروز رسوندمشون خونه بابا، البد  ايفکر کنم مال آرزو  -
  .گهيجا گذاشته د

  رن؟يرو بگ یو گوش فيهم نزدن سراغ کزنگ  -

  نه، البد تا حاال متوجه نشدن. -

در  نيبعد دوباره زنگ خورد که مادر نازن هيشد. چند ثان ادهيقطع شد و او پ تماس
 رپاشايام یهارا برداشت و مشغول باز کردن آن شد. چشم فيعقب را باز کرد و ک

  شد و گفت: ادهيگرد شدند و پ

  .نيکار رو بکن نيا ديمادر، نبا -

  داره؟ یچه اشکال ستيمگه خواهرت ن -

  ارتباط را وصل کرد و گفت:» مامان«اسم   دنيرا برداشت و با د یبعد گوش و

  بله! -

  کخواه؟يالو سالم همراه خانم ن -

  ن؟يسالم فرخنده خانم، خوب -

  شما؟ ديممنونم، ببخش -

  جا مونده. رپاشايام نيماش یمژگان تو فيک نکهيمثل ا رپاشام،يمن مادر زن ام -

   ن؟يرو بهش بد یمژگان هستن گوش ديببخش نطور،يکه ا -

  . ستيمن رو آوردن خونه، مژگان با ما ن رپاشايام -

  .زنمیاس، همونجا زنگ مخوب پس خونه یليخ -

  خونه. ديبله، زنگ بزن -

  کردن نگران شدم. ريخورده د کي -

  .گذرهیبهشون بد نم دينگران نباش -
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را به  فيرا سر جا انداخت و ک یگوش نيکرد. مادر نازن یخانم خداحافظ فرخنده
  پرت کرد و گفت: نيدرون ماش

  دسته.مادرش هم خبر داره و باهاتون هم ؟یکرد مشيقا -

  .نيکنیاشتباه م نيمادر دار -

  آره؟ ،یکردیم یباز لميف یفقط داشت -

  .ستين نيکنیکه فکر م نطوريا -

  .نيکشاز خودتون خجالت ب -

 دشيو کل ستاديو رفت. مقابل ساختمان ا ديکش رونيب نينازگل را از ماش ليوسا او
  انداخت. آن را باز کرد، وارد شد و در را به هم کوفت. اطيرا در قفل در ح

به آسمان انداخت. باران صورتش را شست.  ینفسش را فوت کرد و نگاه رپاشايام
  رکت کرد.شد و در را بست و ح نيبعد سوار ماش یکم

  گفت: یقراریبود که مژگان با ب دهيمنزل رس کيبه نزد ديوح

  ؟یهست یهنوز عصبان -

  دنده را جا انداخت و گفت: ديوح

  نه. -

  ؟یپس چرا ساکت -

  بگم؟ یچ -

 اليخیهم نه، ب ديشدم... شا اليخیرو به تو سپردم و خودم ب ساينک یکه کارا ديببخش -
  احته.ر الميخ یکه تو هست نينشدم، هم

  به مژگان انداخت و گفت: ینگاهمين ديوح

  داره. ازياون به خودت هم ن یباشه، ول سايحواسم به نک افتهینم یاتفاق کارم،يمن ب -
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اگه  د؟يارزیبه دردسرش م یول ،یکمک کن رپاشايبه ام ینداره که خواست یاشکال
  .یشدیاون اتاق حبس م یتا نصف شب تو ديبا دميرسیمن سر نم

  ه.آر -

  خورده حواست رو جمع کن. کيخوب پس  -

  بگو. ساينک یباشه، درباره -

 یکه تو یداره ساعات ازين کنن،یخوبه و دارن باهاش کار م طشيشرا ساينک -
 یبه تو بستگ شيباق یول دميباهاش کار کنه. من تا بتونم انجام م یاس هم کسخونه

  اش.داره. مادرت که نه وقتش رو داره نه حوصله

  و بعد گفت: ديشيچند لحظه سکوت کرد و اند گانمژ

  .رسمیم سايو به نک رونيب اميم دمياستعفا م -

 ی. جلسات گفتار درماندونهیتو رو م تيکه وضع رپاشايام ست،ين یکار درست نيا -
و  رونيب یايزودتر از شرکت ب یکم یتونیتو هم م شه،يپسرت ساعت پنج انجام م

  .یخودت رو برسون

  .کنمیرو م امیسعباشه،  -

را زد که در باغ باز شد. مژگان آهسته  موتير ديوح دند،يمنزل رس یبه جلو یوقت
  گفت:

  من رو ببره سر کار. یخواست رپاشايممنونم که از ام -

در باغ را نگاه  یبا تعجب رو به مژگان کرد. مژگان که داشت باز شدن آهسته ديوح
  گفت: کردیم

من رو ببره سر  یتو ازش خواست دميگفت که فهم یزيچ کيامروز حواسش نبود  -
  کار.

  حالت خوب بشه. یکم خواستمیآره، م -
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  لبخند زد و گفت: مژگان

  زن عمو! یبود؟ با همکار لمياون کاراتون ف -

  گفت. يیهوينه، مامان خبر نداشت و  -

  تو... -

  را به درون باغ برد و آن را پارک کرد و گفت: نيماش ديوح

  ؟یمن چ -

  آمد و گفت: شيهارا در هم فشرد و اشک به چشم شيهابغض کرد، انگشت مژگان

  من، هم پسرم. ی. هم براینجاتم بود یمثل فرشته -

تپش قلبش  یکرد و صدا یاسرش را باال گرفت و نفسش را رها کرد. تک خنده ديوح
  ضربان گرفته بود حس کرد. یرا که از خوش

  او گفت:رو به  ديوح ستياو را نگر مژگان

  ازت بشنوم. یزيچ نيبخوام همچ شدیباورم نم شيتا چند لحظه پ -

  .دهيخوش نشون م یانگار تازه داره به من و پسرم رو یو زندگ تهيواقع کي نيا -

  که مژگان در را باز کرد و گفت: نيتا ا ديشيگرفت و چند لحظه اند ريسر به ز ديوح

  .ريباز هم ازت ممنونم، شب بخ -

آنقدر غرق در لذت حرف  ديو بعد در را بست و به منزلشان رفت. وحشد  ادهيپ
  نزد. یحرف چيمژگان بود که ه

نم باران که حاال شدتش شد و به سمت منزلشان راه افتاد. بارش نم ادهيپ نيماش از
و  ريخوب باغ باران خورده حالش را ز ی. بوکردیکمتر شده بود حالش را بهتر م

  .کردیرو م
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و  ديکش رونيکرد. کتش را از تن ب یپرسمنزل شد با جمع سالم و احوالوارد  یوقت
  مبل انداخت و نشست. یدسته یرو

او را سرزنش  یليشان بود و هر روز به هر دلکه همچنان مهمان خانه مادربزرگش
و  ستياو را نگر سيخ یرا عقب داد و با دقت صورت و موها نکشيع کرد،یم

  گفت:

  .یرما نخورموهات رو خشک کن س -

  باشه چشم. -

  باشه. رونيوقت شب ب نيپسر مجرد تا ا ستيخوب ن -

بحث پدر، شوهرخاله و  دنيکرد خود را سرگرم شن یجواب نداد و سع ديوح
  پدربزرگش نشان بدهد.

  :ديشده بود پرس قيکه در او دق اشخاله

  جان. ديوح یاومد ريد -

  فت:رو به او خواست جواب بدهد که مادربزرگش گ ديوح

بچه بابا ننه  نيا دونمیبرگشتنشه. نم نيشده پرستار پسر مردم. از عصر رفته ا -
  نداره؟

  نبود اما گفت: یراض طيشرا نياز ا نکهيخانم با ا راينفسش را فوت کرد، سم ديوح

 هي. بقرهيگیرو م ساينک یدنبال کارا کاره،يکه ب ديداره مامان. وح یچه اشکال -
  سرشون شلوغه.

  نازک کرد و گفت: یشت چشمپ خواهرش

 ديکه با ستيبه فکر خودش باشه. سنش کم ن دياالن با ديوح نهي! اشکالش ایوا آبج -
 ساينک یخودش باشه.واگرنه برا یندهيآ یاش زندگو دغدغه یباال بزن نيبراش آست

  بکنن. یکار کي ديبا گهيد یکسا
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  د شد و گفت:بلن شيها را نداشت از جاحرف نيا دنيشن یکه حوصله ديوح

  .ديببخش -

  بعد کتش را برداشت و به اتاقش رفت. مادربزرگش گفت: و

  .ترسمیبراش م یليسرخود شده، خ یليخ -

  خانم آهسته گفت: رايسم

. کنهیخدا داره به دخترعموش کمک م یبشه مامان. محض رضا یمگه قراره چ -
  رو دوست داره. ساياون هم چون نک

  دوستش نداشته باشه! اديدلش م یمگه کسکه  نهيريش نقدريبچه ا نيا

  براشون. ارنيقربون خدا برم. مردم حرف در م -

  .گهینم یزيچ یکس ميو بد فکر نکن ميما خودمون بد نگ -

  خانم باعث شد مادرش ساکت شود. رايحرف سم نيا

  بلند شد و گفت: شياز جا نيريش

  .ديوح شيپ رميمن م -

  و در زد. ستاديابعد جمع را ترک کرد. مقابل اتاق  و

  جواب داد: ديوح

  تو. ايب -

 کردیتاپش را روشن مرفت. او داشت لپ ديمرتب وح شهيبه درون اتاق هم نيريش
  وارد شد و در را بست و گفت: نيريتا کارش را شروع کند. ش

  ستم؟يمزاحم ن -

  .نيبش اينه اصالً، ب -

  زد و گفت: یدر اتاق چرخ نيري. شديرا جلو کش یصندل ديوح
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  راحت باش. نيبش -

گوشه و  دنيبعد از د نيرينشست و مشغول باز کردن صفحات کتاب شد. ش ديوح
  و گفت: ديکنار اتاق آمد و کنار وح

  چطوره؟ ساينک تيوضع -

  و بعد گفت: ديشياند یکم ن،يريپرسش ش نيبا ا ديوح

 ترشيو ب گوشهيباز یکم کنن،ینداشته و فعالً دارن باهاش کار م یاديز شرفتيپ -
  کنه. نيبخواد تمر نکهيتا ا کنهیم یباهاشون باز

  ! مژگان االن بهتره؟نطوريکه ا -

بشه  ديو دکتر گفته شا رهيسر کار م یداغون بود، اما از وقت یلياومدم خ یوقت -
  تر از گذشته است.خوشحال یليکرد، خ ساينک یبرا یکار

  .یکمکش کرد یکه ازش ناراحت بود نيخوبه. با ا -

  ختر عمومه.اون د -

  .یهم چون عاشقش ديشا -

اش را باال شانه نيريکرد که رگ گردنش درد گرفت. ش نيريرو به ش یطور ديوح
  انداخت و گفت:

 ،یبهم توجه کن خواستیدلم م شهيهم م،يها که بچه بودقبل از رفتنت، اون وقت -
  .یدوستم داشته باش ،یدوستم باش

  گاه کرد و گفت:ن ديوح یهاو به عمق چشم ديخند نيريش

و هر وقت  یدوست داشت شتري. اون رو بیکردیبه مژگان توجه م شهيتو هم یول -
از رفتارات  شهي. من همیکردیزمان و مکان رو فراموش م افتادیچشمت بهش م

  .یچقدر بهش عالقه دار دميفهمیم

  بغلش زد و گفت: ريرا ز شيهاکرد و دست هيتک زيکمرش را به م نيريش
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. ستين نمونيب گهيمژگان با دوستت ازدواج کرد من خوشحال شدم که اون د یوقت -
شرکت  شينامزد یتو یدور. وقت یليازدواج مژگان تو رو ازم دور کرد، خ یول

  .یکشیم یکه تو چه درد دميفقط من فهم یو بعدش هم رفت ینکرد

رو به  قيو اون نگاه عم یکه برگشت یکه مژگان تنها شده بود. شب یهم برگشت یوقت
  پشتم رو لرزوند. نيعوض نشده و ا یزيهنوز چ دميفهم یمژگان کرد

. اون خوب یمژگان ضي. تو مرکنمیمن باور نم ستيتو دلت ن یچيبگه تو ه یک هر
  .یاون ناراحت باشه تو هم داغون ،یباشه تو هم خوب

 . امایبهت بگم و مال من باش خواستیتو رو داشتم و دلم م یآرزو شهيهم هم من
فقط  خوادیکه حاال دلم م یزيریخودت م یو تو یصبور نقدريو ا یخوب نقدريتو ا

  تو هم فقط و فقط مژگانه. ی. راه خوشحالیخوشحال باش

  نگاه کرد و گفت: ديمات وح یهالبخند زد و به چشم نيريش

هرچند اون زودتر  یاما تو از مژگان بزرگتر کهيخورده کوچ کيها عقل خانواده -
اون خوشگله،  نهيشکست هم خورده باشه. مهم ا اشیزندگ یتو ايکرده باشه ازدواج 

. یشيجز اون خوشبخت نم چکسيتو رو هم داره. تو هم با ه اقتيل ه،يدختر خوب
بزرگ و . از مامانسايچون دلت مژگان رو خواست، پس پاش هم وا یاومد دونمیم

  ات نترس.مادرم و خانواده

 یو عشق مژگان رو تو یهمه سال سکوت کرد ني. ایکه براش بجنگ ارزهیم
. بعد یخوایو اون رو م یکه دوستش دار یحاال وقتشه داد بزن ،یوجودت خفه کرد
مدت  کينکنه. بعد از  تتونياذ چکسيکه حرف ه نيبر نجايو از ا ريهم دستش رو بگ

  .شهیم یهمه عاد یهم برا

نتوانست  چيشوکه بود. ه هاآن دنيشده بود و از شن نيريش یهامحو حرف ديوح
  جواب بدهد.

  او را فشرد و گفت: یهارفت و شانه ديبه پشت وح نيريش
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 بخشمتیبهش جواب مثبت بدم. نم خوامیخواستگار خوب دارم و م کيمن هم  -
  .یاز مژگان ازدواج کن ريغ یاگر با کس

زل زده  توريمان یناباور به صفحه ديرفت و در را بست. وح رونيبعد از اتاق ب و
  اما، حال دلش را بهتر کرده بود. نيريش یهابود و حرف

 شييمنزل دا یشد. به جلو ادهيمژگان را برداشت و پ في. کديبه منزل رس رپاشايام
اتاق مژگان رفت و چند  یپنجره یشد. به جلو مانيرفت. خواست در بزند که پش

  بعد مژگان پنجره را باز کرد و گفت: یضربه به آن زد. کم

  سالم.  -

  .فتيک نيا اي. بيیسالم دختردا -

  آه، ممنون از لطفت، فراموشش کرده بودم. -

  کردم. من اشتباه کردم و... تياتاق زندان یکه تو دينه من از لطف تو ممنونم. ببخش -

  .ستياصالً مهم ن -

  .یمن بود یخونه یکه تو تو ديفهم نيچون مادر نازن کردم،یکار رو نم نيا کاشيا -

  ؟یجورچ -

رو جواب داد و با مادرت  تي. گوشدي. مامانت زنگ زد و اون فهمفيک نيبا هم -
  .فتهيب ینديگوش نداد و ممکنه اتفاق ناخوشا حاتميصحبت کرد. به توض

  گذاشت و گفت: نييرا پا فيک مژگان

  دردسر انداختم.  یمن تو رو تو -

 یديشن یزياگر چ دوارمي. امگرانهيد وبي. مشکل از مغز معستينه، مشکل از تو ن -
  درستش کنم.  کنمیم یسع ،یبه خاطر من تحمل کن

  باشه.  -

  سر فرود آورد و دور شد. رپاشايام
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خواند تا که  يیالال قهيچند دق شيرفت و برا سايپنجره را بست و به کنار نک مژگان
نوازشش  یو به آرام ستيرنگش را نگر یصورت مهتاب دياو خواب یخوابش برد. وقت

  .کرد

 یوقتش را برا شتريکه ب ی. به سمت مردديپرکش ديذهنش به سمت وح ناخواسته
 رپاشاينصف روز را از ام کيفرزندش گذاشته بود. با خود فکر کرد روز شنبه 

چگونه  ساينک طيشرا نديبرود و بب یبه مرکز گفتار درمان ديو با وح رديبگ یمرخص
  . رودیم شيپ

که در  یشد. به حالت صورت و خون دهيکش ديسر شب وح تيبه سمت عصبان ذهنش
  . کردیم يیپوست روشنش خودنما ريز

 نقدرينه؟ چرا ا ايمانده است  رپاشايام شيمهم بود پ شيکه چرا برا ديشياند نيا به
 ريمهم بود که سر وقت منزل باشد و د شيچرا برا کرد؟یکمک م سايخالصانه به نک

  نکند.

  .شدیتر مدر ذهنش بزرگ و بزرگ ديام وحو ن ديچرخیچراها دور سرش م نيا

 یبا محبت ديکه وح يی. به روزهاديشيبودند اند شيکه در منزل عمو یچند وقت به
  را داشت. شيهوا یرپوستيز

حکمت دو  نکهيفکر کرد. به ا ديدستش را بوس ديکه با هم حرف زدند و وح یشب به
سرش گذاشت و  یرو شب آمدنش نياول ديکه وح یاچه بود؟ بوسه ديوح یبوسه
  به دستش زد. شانيوگوکه آن شب بعد از گفت یابوسه

او تشکر  یهابوسه زد تا از تمام کمک ديدست وح یافتاد که خودش رو یشب ادي به
شده بود که حق او دانست دستش را  زدهجانيه ديوح یهاکرده باشد. آنقدر از حرف

  ببوسد.

  او انجام نداد. یرش هرگز براکرده بود که پد يیپسرش کارها یبرا ديوح

بغل سرش فرو برد و آهسته  یموها یرا تو اشدهيو کش فيظر یهاانگشت مژگان
  پوست سرش را لمس کرد.
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ها اگر آن ی. از نظر همهشيهاکالسبا هم طنتشيافتاد و ش رستانشيدوران دب ادي
ً پشت آن توجه احسبه هر کدام از آن یپسر نهفته  یاسها توجه نشان داد پس حتما

  :گفتیو م ديخندیبرعکس. مژگان هم م یاست، حت

 شيريعادت دارن س هایبعض ست،ياز عشق ن شهيها همتوجه نيا ن،ياشتباه نکن -
. ارهيعاقال و باشعورا رو در ب یدوست داره ادا شهيمن. هم یباشن، مثل پسر عمو

  هست. یتر که حواسشون به همه چبزرگ یداداشا یادا

  سارا در ذهنش اکو شد:دوستش  یصدا

 یبرا نيکنیم یخونه زندگ کي یداره مژگان؟ اون پسر عموته، تو یچه ربط -
 ميلينه فام انيگل کرده باشه، ما که با فرهاد و شا شيممکنه حس برادر بزرگ نيهم

  .ميکنیم یخونه زندگ کي ینه تو

بر عکس آرام بود و اخالقش  شهيهم هي. هدديرا در ذهنش شن گرشيدوست د یصدا
 شهيو هم دادیرا انجام نم هيبق طنتيالک خودش بود و ش یآن جمع بود. سرش تو

  باشد. هيمراقب بق کردیم یسع

  .خواندندیو با هم درس م آمدیمژگان م یهم به خانه یگاه

که  ستين نيبه ا ليشدن دل شيکردن و سر یخونه زندگ کي یهم تو شهياما هم -
  ها! ارهيدر ب یبازتر داداش بزرگ خوادیاون م

صاف و لختش  یاش را عقب داد که موهاچشمش را در کاسه گرداند و مقعنه مژگان
  آمد. دوستش چند لحظه نگاهش کرد. مژگان گفت: نييپا

  ؟یعاشقم شد هيچ -

  م؟يديراه د یپسرعموت رو تو مياون روز از مدرسه برگشت ادتهي -

  آره. -

  گفت: هيذوق زده رو به بق دوستش
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 دي. پسرعموش مقنعه مژگان رو کشرونيبود ب ختهيمژگان از االن بدتر ر یموها -
 ی! ولیدينشون م یخرک رتيو غ یزنیام ملج کرد که چرا دست به مقنعه نيجلو. ا

ها . بچهیشيتر مو خوشگل اديبهت م شتريب ینطوريا گفتیم ديخندیپسرعموش م
ً يخر دق   !شده سباون بهش چ کنهیمژگانه که فکر م قا

  بعد رو به مژگان کرد و خندان و ذوق زده گفت: و

  آخه خره، اون که عاشقته! -

  مژگان نشست و او را به خود آورد. کريبر پ یمحکم یحرف همچون ضربه نيا و

 یو خاطره ستيخود را نگر یرفت و صورت سرخ شده نهيو به کنار آ ديجا پر از
  . کردینم شيدوستش که ذوق زده بود رها یچهره

  به حرف او اعتراض کرد و گفت: مژگان

و  ميآخه اون کجاش من رو دوست داره، چسب بودن کارشه. ما با هم بزرگ شد -
 اد،يرو دوست داشته باشه. خر م گهيکه کس د ستين يیکسا هياون اصالً شب دونمیم

  . رهيگاو م

که پسرا  زننیشون دارن زر مهمه ناي. اینيبیکه پسر عموت رو نم يیآخه خر تو -
نگاهش  دمش،يبار د نيچند ،یبزرگ شد ديعاشقشون شدن. تو با وح ابونيخ یتو

که تو  شيسر ايبدعنق  یپسرعمو کي هيبهت، حال و هواش، لبخنداش اصالً شب
 شيو شناخت یدي. دیند شو از دست یکورت رو باز کن ی. بهتره چشاستين یگيم
  بهتر از اون؟ یک

  عق زدن در آورد و گفت: یرا کج کرد و ادا شيهالب مژگان

  من عاشق اون شدم. نيفکر کن -

بلند  یبا صدا هيماند و بق رهيکه در آورد، دوستش در سکوت به او خ يیاداها با
  . مژگان به خود اشاره کرد و گفت:دنديخند

  عاشق چوب شور بشم. یخوشگل نيفکر کن من به ا -
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  گفت: یبا لبخند نرم هيو هد دنديدوباره خند همه

  !یافتیله زدن مچوب شور به له نيداشتن هم یبرا یروز کي -

  بود گفت: امدهيکه از حرف او خوشش ن مژگان

  برو بابا. -

  و گفت: ديپر نييپا مکتين یبعد از رو و

فکر  یبه ماکارون ديچرا با کننیبرام غش و ضعف م ابونيخ یهمه پسر تو نيتا ا -
  کنم؟

 یبه اندازه ديوح یول خوانتیم مونتيم لياشکل و شم یکه برا ابونيخ یآخه پسرا -
  .خوادیاالن فقط خودت رو م دهيرو د مونيم یتو یکاف

 شيتخته شد و برا یرو کيخط بار کي دنيرا برداشت و مشغول کش کيماژ مژگان
  و گفت: ديدست و پا کش

  اد؟يبه من م نيها ابچه ديآقا وح نميا -

  با هم گفتند: همه

  نه. -

  که نشسته بود گفت: يیاز همان جا هيهد

من بگو غلط کردم  شيپ اياون روز ب ،یکه به غلط کردن افتاد نميبیرو م یروز -
  حرفت رو گوش ندادم.

  شد و گفت: یعصبان مژگان

  .گهياَه. ول کن د -

  .دنديسرش خورد و دوباره همه خند یدوستش پرت کرد که تو یرا برا کيبعد ماژ و
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 دنيتوالت نگاه کرد. با د زيم یعطر رو یشهيه شگرفت و ب نيينگاهش را پا مژگان
رنگ را در  ديسف یو جعبه ديافتاد. کشور را کش ديوح گاهیگاه و ب یهامحبت اديآن 

 یرا برا ديکه وح ديپر کش ینگاه کرد. ذهنش به شب فيظر ديآورد و به ست طال سف
  و پس از آن بحث و جدل به او گفت: ديمنزل د اطيبار در ح نيآخر

  نره. ادتيسوغات  -

از  ديمتوجه شد وح رايخواسته بود، ز ديکه از وح ستيهمان سوغات نيا ديفهم تازه
  است. اوردهين یاهيهد سايجز مادرش و نک چکسيه یآنجا برا

آورده بود. سرش  هيهد سايمادرش، مژگان و نک یرفته بود باز هم برا رازيبه ش یوقت
  اشت و هنوز روشن بود.قرار د نيزم یکه رو ديتاپ چرخسمت لپ

تاپ را در آمده بود و لپ ديروز به شرکت رفته بود وح کي نکهيآمد پس از ا ادشي
پولش را  ديوح دياتاقش جا گذاشته بود. بعد از آن هر چقدر هم که اصرار کرد تا شا

 تيبا قاطع ديتاپ هم به او اثربخش نبود و وحبرگرداندن لپ یقبول نکرد. حت رديبگ
  :گفتیم

 ديتوئه و با یبرا نيتو سطل آشغال، ا کنمیپرتش م رونيب اديخونه ب نياگر از ا -
  .یکارات رو باهاش انجام بد

 رقابليغ ديوح تيو عصبان یکرد یافتاد که به او گفت در حقم برادر یروز ادي
  بود. ینيبشيپ

پر و حضور او  هاهيخاطرات، هد د،يکم دارد از وحاطرافش کم ديدیحاال م مژگان
  بود. با خود گفت: دهيکرد که آرام خواب ساي. رو به نکشودیم

  .ميديشده و تا حاال نفهم ديغرق وح مونيهم زندگ ديشا -

 کيرا جمع کرد و چراغ را خاموش کرد. به درون تختش رفت و تا نزد لشيوسا او
ست همه مهربان ا نيواقعاً دوستش دارد که با او ا ديوح ايفکر کرد که آ نيصبح به ا

  از تصّورات و توهمات خودش است. یافکار ناش نيا اي
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_________________________  

شروع  یزييپا یبايو ز زيروز تم کي یشب باران کيو پس از  دياز راه رس صبح
  بود که خوابش برده بود. یشده بود. مژگان تازه چند ساعت

 یباز نشيا ماشو ب ساختیم ینامفهوم یاز خود آواها نهيداشت کنار شوم ساينک
  .کردیم

صورتش گرفته بود. فرخنده خانم داشت  یرا جلو نشيبود و ماش دهيکش دراز
که  یبود و داشت تندتند به دختر دهيمبل لم یرو یو مان شستیرا م شيهاظرف

  .دادیم اميدوست داشت پ

  .زدیاول صبحش را ورق م یجمال هم روزنامه آقا

  اد و گفت:را تکان د نشيماش یهاچرخ ساينک

  ما... ما... -

  . او دوباره گفت:ستيرا نگر سايو نک دينگاهش را باال کش یمان

  ما... ما... -

 یرا رو نشيو ماش ديغلت شيدر جا سايبرگرداند. نک اشینگاهش را به گوش یمان
  گذاشت و مشغول تکان دادنش شد و گفت: نيزم

  .نيما... ما... ماش -

 نيزم یو صورتش را رو ديبا خود خند سايبود. نکزل زده  سايناباور به نک یمان
  گفت: شيبازگذاشت و با تکان دادن اسباب

  .نيما... ماش -

پرت کرد و  یدستش را کنار یپرت کرد و گوش نييمبل خود را پا یاز رو یمان
رساند. آقا جمال هم داشت او را متعجب نگاه  سايچهار دست و پا خود را به نک
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بغل او زد و از جا بلندش کرد و  ريرا ز شيهاو دست ديرس اسيبه نک ی. مانکردیم
  گفت:

  دوباره بگو. ؟یگفت یچ -

 کردندینگاه م ی. آقا جمال و فرخنده خانم به مانکردیرا نگاه م یبا تعجب مان ساينک
  .ديگویکه متوجه شوند چه م

  ؟یگفت یچ زم،يدوباره بگو عز -

  را مقابلش گرفت و گفت: نيشاند و ماشن نيزم یجواب نداد، او را رو ساينک یوقت

  ه؟يچ نيا یگفت -

  گفت: ساينک

  .نيما... ماش -

  و گفت: ديرا بغل زد و خند سايرا به کنار پرت کرد و نک نيماش یمان

  .نيگفت ماش ؟یديحرف زد. مامان شن سايبابا نک زنه،یداره حرف م -

 یافتاد و درحال هيگر بغض کرد و به ی. مانکردندیو مادرش ناباور نگاهشان م پدر
  گفت: فشردیم نهيرا به س سايکه نک

  .نيحرف زد، گفت ماش -

کرد خود را آزاد کند. فرخنده  یبه تنگ آمده بود سع یمان یکه از فشار بازوها ساينک
 ستيکه آن چ دنديپرس سايو چند بار از نک وستنديها پخانم و آقا جمال هم به جمع آن

  :دادیکلمه جواب م کيو او 

  .نيماش -

و مادرش هراسان  یمان یهاهيگر دنيبه سالن آمد و با د یابا وضع آشفته مژگان
  :ديپرس

  شده یچ -
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  جواب داد: یمان

  حرف زد مژگان. سايحرف زد. نک -

  :ديپرس سايدوباره از نک و

  ه؟يچ نيا -

  گفت: یحوصلگیسر او زد و با ب یو رو ديکش یرا از دست مان نيماش ساينک

  .نيماش -

  برود. رونيبعد تقال کرد از آغوش او ب و

  ؟یديشن -

 سايفرود آمد و به نک نيزم یرو ساينک یصدا یآوا دنياز شن حسیب یبا تن مژگان
 یکلمه دنيشن یگذاشت و مژگان در سرش آرزو نيزم یاو را رو یشد. مان رهيخ

متعجب  سايو نک رفتیاو م یمادر را از زبان او پروراند. فرخنده خانم قربان صدقه
  . کردینگاهشان م

 رپاشايو ام ديوح دنيرفت در را باز کرد و با د عيسر یضربه به در خورد که مان چند
  بدون سالم گفت:

  .زنهیداره حرف م ساينک نينيتو بب نييايب -

  کنارشان نشستند. هيوارد شدند و سالم کردند و جواب گرفتند و به تعارف بق هاآن

  و گفت: دياو را بغل کرد و صورتش را بوس دي. وحديکش ديخود را سمت وح ساينک

  ؟یکه هاج و واجشون کرد یگفت یچ -

  بعد آلبوم دستش را کنار گذاشت. و

را پاک  شيهااشک یبود. مان ساينک يیمنتظر هنرنما رپاشايمتعجب نبود اما ام ديوح
  کرد و گفت:
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  .نيگفت ماش -

  گفت: سايسرش را خم کرد و خطاب به نک ديوح

  !نيآفر ،یگفت یسخت یکلمه -

  :ديجمال پرس آقا

  مگه قبالً حرف زده؟ -

  و گفت: ديآلبوم را جلو کش ديوح

 یرو من درست کردم آوردم که تو نيمرکز هست. ا یآلبوما تو نيچندتا نمونه از ا -
  .ميشما باهاش کار کن ايمن  م،يریکه مرکز نم يیخونه و روزا

به  ی. نگاهستياش نگرآشفته یا با آن موهابعد صورت نشسته و مات مژگان ر و
و با  دياو چرخ ديسف ینهيبازوها و س یلخت او انداخت و چشمش رو یزانوها

  زد. یرنگیصورت سرخ شده لبخند ب

و بعد  ستيبا دقت عکس اول را نگر سايگرفت. نک سايرا باز کرد و مقابل نک آلبوم
  گفت:

  ت... ت... توت. -

  و گفت: ديرا بوس اسيو نک ديخند رپاشايام

  خدا روشکر. -

 هيبلند گر یصورتش گذاشت و با صدا یرا رو شيهاافتاد و دست هيبه گر مژگان
  کرد و گفت: کشياو انداخت و به خود نزد یهادستش را دور شانه یکرد. مان

  کردن براش قشنگه. هيو گر هيخوشبخت نيا -

  را نشانش داد و گفت: یعکس بعد ديوح

  ه؟يچ نيا -
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  ... تو... تو...ت -

  توپ. -

  تکرار کرد: ساينک

  توپ. -

  :ديپرس ساي. از نککردیم هيکه در خود مچاله شده بود و گر ستيمژگان را نگر ديوح

  ه؟يک نيا -

  گفت: ساينک

  م... م... -

  گفت: ديسر بلند کرد. وح مژگان

  .ستيمامان ن -

  بعد رو به مژگان با لبخند گفت: و

  .هيمژ نيا ،یبهش بگو مژ -

 سهينک یهانشست و دست ديو مژگان خود را وسط انداخت و مقابل وح دنديخند همه
  را گرفت و گفت:

  بگو مامان. -

  ما... -

  فرو کرد و گفت: سايسر در گوش نک ديوح

  .یمژ -

  زد و گفت: ديدست وح یرو یاناخواسته ضربه مژگان

  بگو مامان. -
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  و گفت: ديخند ديوح

  نَُشسته. یمژ ،یجنگل یمژ ،یفرفر یمژ -

و نگاهش  ستينداشت و بعد تابش را نگر یکه روسر ديدستش را به سرش کش مژگان
وسط جمع  یليبا چه شکل و شما دي. تازه فهمستيرا نگر شيبرد و زانوها نييرا پا

ً يو تقر دينشسته است. از جا پر   .ديبه اتاقش دو با

  گفت: ساينک خورد گرفت و خطاب به هم نگاهش را از در اتاق او که به ديوح

مژگان،  یبگ یاجازه دار ديوح یبعد مامان. هر وقت گفت ،یگياول اسم من رو م -
  .یهر کوفت ايمامان 

  شده بود گفت: رهيخ ديکه به دهان وح ساينک

  کو... کو... -

  زد و خندان گفت: ديوح یمشتش را به بازو رپاشايام

  حسود. یديم ادشيچرا حرف بد  -

  و گفت: ديخند ديوح

  چرا اول بگه مامان؟ کشمیتش رو من مزحم -

  .یتو هم مامانش یشيچرا ناراحت م -

  .دنديخند هيو بق ستيرا نگر رپاشايمات ام یبا چهره ديوح

و  ديدست لباس مرتب پوش کيها را جمع کرد. و آن ديرا شانه کش شيموها مژگان
ت و رفت و دس يیرفت و به روشو رونيسرش انداخت و از اتاق ب یشالش را رو

  آمد که زنگ منزلشان را زدند. رونيصورتش را شست و ب

گفتن رو به جمع که  ديو جواب داد و بعد از بفرمائ ستادياف ااف یرفت و پا یمان
  ها نشسته بودند گفت:از مبل یادسته یحاال رو

  زنگ ما رو زده. یعمه اشتباه یفکر کنم اومده خونه رپاشاس،يمادر خانم ام -
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 عيآن دو شد و سر یمتوجه ارتباط چشم ديدر نگاه مژگان قفل شد. وح رپاشايام نگاه
  است که به شب قبل ربط دارد. یزيحس کرد چ

  بلند شد و گفت: شياز جا رپاشايام

  فعالً با اجازه. -

  مبل نشست. فرخنده خانم گفت: نيترکينزد یبعد سمت در رفت. مژگان آهسته رو و

  مادرت نداره. یو خونه نجايو. ات اديتعارفش کنم ب اميبذار منم ب -

  رفت. او گفت: رپاشايبعد پشت سر ام و

  .رميزن عمو جان، خودم م یمرس -

در  یهمه جلو شانيمادر و پدرش و خواهرها و دامادها ديبا باز کردن در د و
  و قصدشان آمدن به منزل آقا جمال بود.  اندستادهيا

خانم  ميباغ مر نييالل هم آمدند و از پاخانم و آقا ج رايباغ سم یاز باال نيح نيا در
  آمد. 

  :دي. پرسکردیحالش را دگرگون م نيو ا ديدیم ینگران شانيهادر چهره رپاشايام

  شده؟  یچ -

  جواب داد: الهام

  . نجايا مييايمون بخانم با حال و روز خراب زنگ در رو زد و گفت همه ميمر -

مربوط به شب  هيقض ديفهم هانيا دنيشنبود با  ستادهيکه پشت فرخنده خانم ا ديوح
  قبل است و تصورش کامالً درست بوده است. 

 ديرا گرفت. او سرش را چرخاند، وح رپاشايام یدستش را بلند کرد و شانه آهسته
  گفت:

  با من بود نگران نباش. -
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  :ديکنار رفت تا فرخنده خانم رد شود و بعد پرس رپاشايام

   ؟یچ -

  آهسته گفت: ديوح

  ژگان. م -

 یخانم با آن پالتو ميسالم گفتن مر دنيکه متوجه منظور او نشده بود با شن رپاشايام
خانم بعد از سالم  ميکه دور گردنش خز داشت رو به او کرد و جوابش داد. مر یمشک

  با همه رو به فرخنده خانم گفت: یکوتاه و جمع یپرسو احوال

  دارم.تون حرف شما با همه یخونه اميب خوامیم -

  خانم گفت: فرخنده 

  .دييبفرما -

  گفت: رپاشايام

  ... نجايما هست، چرا ا یمادر خونه -

  حرف نزن.  یکيتو  -

با تعجب به هم نگاه  هيحرف از موضوع مطمئن شد. بق نيا دنيبا شن رپاشايام
  که چه شده است.  دنديپرسیبا اشاره م رپاشايو از ام کردندیم

مبل نشست  کي یدند او با نگاه غضبناک به مژگان روهمه وارد ساختمان ش یوقت
  گفت: هيو با نشستن بق

خورده  کي مايخوش و بش کردن. وقتم کمه و هواپ یبرا ومدميو ن یمهمون ومدمين -
  برم.  ديپرواز داره و من با گهيد

  کنم و زحمت رو کم کنم. یخانم حال نيرو به ا يیزايچ کي اومدم

شکل.  نياتفاق بد بود، اما نه به ا کياز شب قبل منتظر  شده بود. رهيبه او خ مژگان
 رپاشايام یکردن برا یبه خاطر دلسوز شيهمه جمع شده بودند و قرار بود آبرو



491 
 

 جهيسرگ دفعهکيکرده بود.  یخودش دلسوز یبرا ديکه وح یبرود، درست مثل زمان
بار  از صد شتريحس کرد قلبش ب وگرفت و از استرس و ترس حالت تهوع گرفت 

  . زندیم قهيدر دق

  :ديشروع کرد و به مژگان توپ نطوريرا ا شيهاخانم حرف ميمر

 یدار کيکوچ یدرست. تو بچه ،یازدواج کن یو حق دار یاگوش کن، تو مطلقه -
  داره باز هم درست.  یبه حام ازيکه ن

  کرد و گفت: رپاشايرو به ام او

 اتیهم قبول، خونه زندگ نيا یازدواج کن یدار ازيتو هم زنت مرده درست، ن -
دخترت رو روشن کن. تک  فيبه سر و سامون گرفتن داره درست. اما اول تکل ازين

  ؟یدلت خواست بکن یکه هر کار یشکسته از سرت بازش کرد یو تنها با دست و پا

 یاونوقت خونه خال یبد ادي یبهش ادب و آبرودار ديبا ،یدختر جوون کيپدر  تو
  . شرفیماه از مرگ زنت بگذره ب شيحداقل بذار ش ؟یت کارکثاف یبرا یکنیم

  گفت: اديبا فر رپاشايام

  . نيکنیبدتر م گمینم یچيمن ه ی. هر چنيگذرونیاز حد م نيدار گهيشما د -

زن مطلقه تا اون ساعت از روز تو خونه تنها  هيبا  نکهيهان؟! ا ؟یبگ یدار یچ -
   ؟یکرد مشيدم قاچرا من اوم ؟یکردیچکار م یداشت ؟یشد

  طرز فکرتون.  نيبه خاطر هم -

  بود.  شتيپ یپس قبول دار -

  خانم راه انداخته بود. او رو به مژگان گفت: ميبودند که مر شينما نيبه ا رهيخ همه

 یتو تي. چقدر با شوهر قبلیخوب هم رفتار کن ديبا خوادیدلت شوهر خوب م -
آقا هم به  نيو بهت اعتماد نداشت. ا دزیکتکت م یکه اونجور یشون تنها رفتخونه

  .یچون خودت بد شه،يهمون م یوقتش لنگه
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  در خون نشسته گفت: یهاشد و با چشم یعصبان یمان

  حرف دهنت رو بفهم. -

  گفت: اديبا فر یزمان با مانهم رپاشايام

  خانم! -

  در خون نشسته گفت: یهاشد و با چشم یعصبان یمان

  حرف دهنت رو بفهم. -

  گفت: اديبا فر یزمان با مانهم پاشاريام

  خانم!  -

  زد و گفت: یزيلبخند تمسخرآم رپاشايخانم رو به ام ميمر

  حاال شدم خانم؟ از مادر عوض شدم به خانم؟ -

  گفت: یرو به مان و

  بچه جون! گمیم یچ فهممیم -

  خانم بغض کرده گفت: فرخنده

  .ستين یردخت نيخانم. دختر من اصالً چن ميخجالت داره مر -

  گفت: ديلرزیخانم دوباره خطاب به مژگان که داشت م ميمر

 یکردن تو خونه یزندگ اقتي. تو لینازگل رو ندار یکردن برا یمادر اقتيتو ل -
  . یدخترم رو ندار

قلبش گذاشت.  ی. آقا جمال دستش را روکردندیپچ مداشتند ناباورانه با هم پچ همه
  بلند گفت: یبا صدا یمان

  خانم؟  یکنیسر هم م هيمزخرفات چ نيا -

  خانوادته.  یلجن یآقا پسر، زندگ ستيمزخرف ن -
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  خانم که حس کرد قلبش آتش گرفته است به حرف آمد و گفت: نيمه

دخترت  نکهي. اول ایدوزیو م یبریخودت م یخانم، تند نرو. برا ميصبر کن مر -
 یدختر تو خوب بود برا اما اگر ستين یشک نيبود در ا یزن پسرم بود و زن خوب

ساخت و احترام دخترت  یبود که پسر من خوب بود. تالش کرد از صفر زندگ نيا
  رو داشت. 

  بر منکرش لعنت.  -

 ستين نيبر ا ليَمرد اگر زِن خوبش ُمرده دل نيا نيخوبه بدون ن،يستيحاال که منکر ن -
 یک نيبراش انتخاب کنکه  نيرو داشته باش نيا اريشما اخت ايکه تا ابد تنها بمونه 

 نيکن فيتکل نييبراش تع نيتونی. شما نمتونهینم یو ک اديدخترتون ب یجا تونهیم
 نايبه خودش مربوطه. ا نايا یهمه گه،يده سال د ايره يزن بگ تونهیکه امروز م

  با هم...  روزيد

  و گفت: دياش پرحرف عمه انيبه م ديوح

بهش گفتم خودمم  رپاشا،يام یرش بره خونهمن به مژگان گفتم بعد از کا روزيد -
  رفتم. ريکه د ديکارم طول کش یسراغش. کم رميم

او را از مخمصه نجات  کردیم یچشم دوخت که داشت سع ديبه دهان وح مژگان
  بدهد. 

شده بود. از مژگان خواستم  فيکث یليخ رپاشا،يام یمن روز قبل رفته بودم خونه -
  کنه.  زيه رو تمبعد از کارش بره باهاش خون

   ه؟يدروغا چ نيا ن؟يبه زن برادرات که خواهرشن چرا نگفت -

 نکهيا ی! برانيزنیتهمت م نيدار دهيخانم محترم که ند نيگیدروغ رو شما م -
  .زدنیبه خونه داداششون سر م رفتنیکنن، م زيتم خواستنیخواهراش اگر م

  رو به الهام و آرزو گفت: ديوح

  دوتا.قابل توجه شما  -
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  خانم با حرص گفت: ميمر

  کرد؟ ميپس چرا مژگان رو از من قا -

  با اخم گفت: ديوح

. ترکش حرفاتون قبالً به تنشون خورده بود. همه شناختنیچون شما رو خوب م -
  مژگان اونجاست. نيچرا نخواستن بدون دوننیم

ا دوتا سؤال داره. شم یزن مطلقه جا کيبا  کتيو ارتباط نزد یتو خودت مجرد -
 یتو یتو رفت رپاشايبعد از ام ،یآره، خوبه خودت گفت ن؟يزن چکار دار نيبا ا

  شده بود. ميزن توش قا کيکه  یاخونه

. خوردیها حالش به هم مها و بحث و جدلنگاه یتحمل نداشت. از همه گريد مژگان
بت کند او را ثا یگناهیب کردیم یسع یکيمتهمش کند و  کردیم یسع یکي نکهياز ا

  .خوردیدردسر افتاده بود حالش به هم م یبه خاطرش تو یگريو آن د

  جمع را ترک کرد. صدایاز جا بلند شد و ب مژگان

نداره دختر  تيکه براتون اهم نيهست یاشماها چطور خانواده دونمیوهللا من نم -
 یهخون کي یپسر مجرد رفته تو کيمرد زن مرده و  کيتون راه افتاده با مطلقه

  ! یخال

  و آقا جمال از درد قلبش سرخ شده بود. ديچيپیدر خود م تيبا عصبان یمان

  گفت: انيخانم گر فرخنده

  . نيبه خدا جواب پس بد ديتهمتا با نيا یبرا ن،يبس کن -

   کنه؟یو چکار م هيدخترت با ک نيچشمات رو باز کن و بب یکدوم تهمت خانم، کم -

  دخترم.  چارهیب -

زد.  نيزم یچنگ انداخت و آن را رو یزيدست چپش را برد و به چ یحرص ديوح
  گفت: ديرا گرفت. وح ديوح یالهام برخاست و شانه کيسرام یبا شکستن گلدان رو
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کردم، جواب  یزن ازدواج کنم. من ازش خواستگار نيخانم محترم قراره من با ا -
بگذره بعد ازدواج  طيشرا نيو ا یعزادار نياز ا یمدت ميمثبت هم گرفتم. صبر کرد

  ام کمک کنه.. اون نامزد منه، من ازش خواستم به پسرعمهميکن

 یارتباط با کس یبرا ن؟يگیم نيدار یشما چ گه،يمدت د کيبشه تا  یعلن مينخواست
   رم؟ياز شما اجازه بگ ديبا ندمهيکه همسر آ

   ن؟ياريا در بآدم نيتک ااز دل تک نييخوایرو چطور م نيهمه تهمت زد نياالن ا بعد

   ؟یبا مژگان ازدواج کن یخوایتو... تو م -

  ن؟يمژگان رو دار ینگاه کردن تو چشما یبله، االن شما رو -

  خانم رو به آقا جالل گفت: ميمر

  گه؟یپسرت داره راست م -

  جالل گفت: آقا

  مگه نه خانم؟  گه،يآره راست م -

  کند گفت: دييحرف را تأ نيا استخویدلش نم نکهيخانم که مات شده بود و با ا رايسم

  بله. -

  رو به او گفت: ديوح

 شونيا ی، ولخانم رو نينازن امرزهيراحت شد؟ درضمن خانم، خدا ب التونياالن خ -
 نکهيا گهياز همون لحظه نسبت به شما تعهدش تموم شد. د رپاشايتموم شدن. ام گهيد

  .شهيامور زندگ یتو یاديدخالت ز نجايا یاومد یپاشد

  را فشرد و تکانش داد و گفت: ديوح یبازو هامال

  !ديوح -

پاشا  یسرش تو زندگ یخانم تا ک ني! مگه برده است؟ قراره اگم؟یمگه دروغ م -
کرده! دست  انتيهست و پاشا بهش خ نيانگار نازن کنهیرفتار م یجور هيباشه؟ 
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خترش رو سنگ د نقدريندونه ا ی. هر کنيگذاشته رو آبرومون شمام فقط نگاهش کن
  !دهيدستمال کش هيدخترش رو  یبرده خونه فيمدت تشر نيا یتو زنهیم نهيبه س

  او را فشرد و گفت: یبلندتر صدا زد و بازو الهام

  !ديوح -

  زد: اديدر صورت الهام فر ديوح

  گم؟یمگه دروغ م -

 دنشيافتاد و دخترها با د شيزانوها یحال بود که آقا جمال از درد قلبش رو نيا در
  و با هم گفتند: دنديکش غيج

  . يیدا یوا یا -

  جالل کنار او زانو زد و گفت: آقا

  .نيکنیچرا من رو نگاه م ن،ياريکم آب ب کي -

  هم به صورتش زدند.  یآب آورد و به او داد. کم وانيل کيرفت و  عيسر ديمج

د. او را بغل کر دي. حمکردیم هيبود و گر دهيهمه ترس کهوياز بلند شدن  ساينک
  خطاب به مرسم خانم گفت: رپاشايام

  ن؟يخواستیرو م نيهم -

  جمع را ترک کرد.  یحرف چيجواب نداد و تنها نگاهشان کرد. بعد هم بدون ه او

که  یمبل نشسته بود و در حال یرو یو مان دادیآقا جمال را ماساژ م یهاشانه ديوح
خواهرش  یو دلش برا دادیخود را تکان م فشرد،یم شيهالب یرا رو شيهادست

  آماج درد و رنج قرار گرفته بود. نينچنيکه ا سوختیم

کرد و به آقا جمال داد تا زودتر  دايپ یبخشقرص آرام نتيخانم از داخل کاب رايسم
  حالش بهتر شود. 
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مبل  یپا ديگذشت و جمع از حالت تنش خارج شد و همه دور هم نشستند. وح یکم
  اد.د هيآن تک ینشست و به گوشه

  دادن اتفاقات شب قبل شد و در آخر گفت: حيهم مشغول توض رپاشايام

خودش  ذاشتمیم کاشی. اطميشرا یمن سوخت، برا یبنده خدا مژگان فقط دلش برا -
 ميگوش یتو اماشي. پرسونمشیخونه. مقصر من بودم که بهش اصرار کردم م اديب

  هست.

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: او

. خوبه ميهم براش نکرد یکار چي. هميشیمژگان م یدرد رو دردا ميها فقط دارما -
  .رفتیم نيما از ب یهست و اگرنه مژگان تو دستا ديوح

  :ديخانم پرس رايسم

  مژگان کجاست؟ -

  گفت: الهام

  خانم پا شد رفت. ميمر یحرفا یمژگان همون وسطا چارهیب -

  و گفت: ديرا بوس ساينک یموها آرزو

 مياومدیم ديداداش، ما با ديما رو مژگان داد. ببخش یصداش کن، تاوان کم کار برو -
  کمکت.

  .جواب نداد رپاشايام

  و گفت: ديبه اتاق مژگان سر کش الهام

  .ستين نجايا -

  خانم گفت: رايسم

  .سيسرو یفکر کنم رفت تو -
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  رد و گفت:. در را باز کدينشن یزد اما جواب شيرفت و صدا سيسرو یبه جلو الهام

  .ستيهم ن نجايمژگان؟ ا -

. ديکش نييرا پا رهيبه در زد و دستگ یادِر حمام رفت و تقه یبه جلو یبعد با نگران و
  در قفل بود. چند بار آن را تکان داد و بعد محکم در زد و صدا زد:

  مژگان، مژگان جان.  -

  هراسان صدا زد: د،يجواب نشن یوقت

  قفل کرده. مژگان تو حمومه درم  د،يمج -

بار مشتش را به در  نيچند ديکه حمام قرار داشت رفتند. مج يیبه درون راهرو همه
  اسمش را داد زد. یکرد. مان شيزد و صدا

  زد:  اديفر ديوح

  برو کنار. -

بار هر دو با هم محکم به در زدند که  نيلگدش را درون در کوفت، در باز نشد. ا و
 دنيبا د ديبه درون دو ديخورد. وح واريدقفلش شکست. در به سرعت رفت و به 

  داشت مات و مبهوتش شد. هيتک واريمژگان که غرق خون بود و به د

  گفت: اديبا فر ديمج

  !یکرد یمژگان، چه غلط یوا یا -

  کنارش افتاده بود.  غيبسته بود و ت شيهااش افتاده بود و چشمشانه یمژگان رو سر

بلند کردند و از حمام  شانيهادست یو او را رو را کنار زدند ديوح ديو مج رپاشايام
  برد رونيب

 یخون یو نگاهش رو خوردیناخواسته لرَزش گرفت و از سر تا پا تکان م دي. وحند
بود و ترس تمام وجودش را فرا  دهيبود خشک شد. رنگش پر ختهيکه کف حمام ر

  گرفته بود.
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 رفتیم یاهيس شيهاچشم. ديانداخت و او را دنبال خود کش شيچنگ به بازو یکس
از راه دور، در سرش  یا. صداها را همچون همهمهکشدیکه او را م ستيک ديدیو نم

  . ديشنیم

 ريپدرش به خود آمد و صداها و تصاو دنيصورتش خورد و با د یرو یليس کي
  و پدرش گفت: سوختیبه حالت اول برگشتند. صورتش م شيبرا

  حالت خوبه؟ د،يوح -

انداخت. مادرش به زور فکش را  نييباال و پا یشده بود به سخت نينگرا که س سرش
  . ختيآب در دهانش ر یگرفت و باز کرد و کم

  که در دهانش بود با فک لرزان گفت: یجرعه آب کيقورت دادن  با

  مژگان! -

 اديبا فر رپاشايدر حال بستن مچ هر دو دست او هستند. ام ديو مج رپاشايکه ام ديد و
  گفت:

  د باش، بلندش کن. زو -

 یکي ساينک یهيگر یبا صدا اشهيو گر زدیخانم در سر و صورت خود م فرخنده
  شده بود.

تن او انداخت و از جا بلندش  ريرا ز شيهانشد و خودش دست ديمنتظر مج رپاشايام
حالش  یکه کم ديرفتند تا حاضر شوند. وح عيهم سر هيرفتند. بق یو مان ديکرد و با حم

  بود خطاب به آرزو گفت: افتهيرا باز 

  باشه که من برم. سايحواست به نک -

  ؟یريحال و روزت کجا م نيتو با ا -

خود را به  جيو گ رفتیباغ م یگوش نکرد و راه افتاد. او داشت به سمت ابتدا ديوح
  ها رفته بودند.رساند. آن رونيب



500 
 

 یاما نشد و صداپدرش گرفت و خواست در را باز کند  نيدستش را به در ماش او
  به تن دارد. یآمد لباس راحت ادشيبرد و  بشيهمه جا را پر کرد. دست به ج ريآژ

 انيپا ريدزدگ یآمدند. پدرش دگمه را لمس کرد و صدا رونيو مادرش از باغ ب پدر
  و بعد از باز کردن درها گفت: افتي

  .نيسوار ش -

  رفتند. مارستانيبعد هر سه سوار شدند و به سمت ب و

تن  شيها. با دستکردیرا نگاه م رونينشسته بود و داشت ب نيدر عقب ماش ديوح
 شيبود برا دهيکه مژگان را غرق خون د یاخود را در آغوش گرفته بود. صحنه

  . شدیزنده م

  افتاد. هيشکسته شد و به گر بغضش

و  را نگاه کرد. آقا جالل دستش را بلند کرد ديرا برگرداند و وح شيخانم رو رايسم
  دست همسرش را گرفت و او را به خود آورد و اشاره کرد که راحتش بگذارد.

هر چه زودتر پر بکشد و خود را به مژگان  خواستیداشت که دلش م یحالت ديوح
  شده باشد. ليشکل زا نيآن روز صبحشان به ا یو خنده یخوش کردیبرساند. باور نم

کار  ديبرد و فهم یپ قشيبه عشق عم و حال و روز پسرش هاهيخانم از آن گر رايسم
  از کار گذشته است.

نگاه  گذشتیکه از کنارش م يیزد و به فضا هيتک اشیشانيدستش را به پ یناراحت با
  .کردیم

ً يبه سرعت خود را به اورژانس رساندند و تقر دنديرس مارستانيبه ب یوقت همه آنجا  با
و  دي. حمکردندیم یدگياشتند به او رسجمع بودند. آقا جمال فشارش باال رفته بود و د

  :ديپرس ديکنارش بودند. وح ديمج

  مژگان کجاست؟ -

  راهرو. یاونطرف انتها -
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  عمو چطوره؟ -

  .ستيخوبه بد ن -

. هر دو طول دنديد یرا با مان رپاشايراهرو رفتند که ام یخانم به انتها رايبا سم ديوح
  .زدندیو عرض راهرو را قدم م

و  ديکش رونيبغلش ب ريرا از ز شيهااز همان فاصله دست ديوح دنيبا د رپاشايام
  گفت:

  ؟یخودت حالت بده، چرا اومد -

  مژگان چطوره؟ -

 ششيپ يیمادرم و زن دا کنن،یم هيدارن دستاش رو بخ م،ينذاشتن اون داخل بمون -
  موندن. 

  نه؟ ايخوبه  -

  .یو نداررنگ به ر يیتو ستيکه خوب ن یآره خوبه نگران نباش، اون -

  من خوبم. -

  چرت نگو. یالک ،یشدیقبض روح م یداشت دميد -

  و به داخل اتاق رفت که پرستار اعتراض کرد و گفت: ديخانم به آنجا رس رايسم

  . نيرو شلوغ نکن نجايا رون،يب دييخانم بفرما -

  شما خودت شلوغش نکن، من آرومم.  -

  گفت:  و ديخانم خند ني. مهختيپرستار به هم ر یافهيق

  جان.  رايسم نجايا ايب -

  خانم نشست و گفت: نيکنار مه او

  حالش چطوره؟  -
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  .زنهیخوبه، باهامون قهره، حرف نم -

  :ديبود نگاه کرد و پرس واريسمت د شيخانم به مژگان که رو رايسم

  مژگان، حالت چطوره؟ -

  فت:و بعد با بغض گ ستيخانم چند لحظه او را نگر رايجواب نداد. سم مژگان

  بود، هان؟ یاچه کار احمقانه نيا ؟یفکر نکرد سايخودت به جهنم، به نک -

  رو به عقب کرد و گفت: پرستار

  خانم محترم! - 

  خانم ادامه داد: رايسم

 یبخوا یهر چرت و پرت یکه حاال برا ميخالصت نکرد ادياز شر شه یبا بدبخت -
  .یخودت رو بکش

  شد و گفت: ريسراز چشمش یپلک گشود و اشک از گوشه مژگان

  ام. خسته -

  بسپار به خودش. ده،يخدا جوابشون رو م -

  گفت: انيو گر یخانم با ناراحت فرخنده

  .فتهياتفاقا ب نيا گذاشتیبکنه اصالً نم یکار خواستیخدا اگر م -

  خانم گفت: نيمه

  نکن فرخنده. حماقت ما آدما به خدا چه؟ یناشکر -

  د و به فکر فرو رفت. ش رهيخانم به کف اتاق خ رايسم

  :ديخانم پرس نيمه

  حالش چطوره؟  ديوح -
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  .ستيبد ن -

 م،يبد یزيچ یراتيخ ديبود سکته کنه، اون هم از داداشم. با کيام، نزدبچه چارهیب -
  امروز از سرمون گذشت. 

  خدا بهمون رحم کرد.  ن،يگیآره درست م -

 شيمک کردند تا مژگان از جاها کساعت بعد، پس از تمام شدن کار پرستار آن مين
  بردند.  رونيو او را ب زديبرخ

  نشسته بودند.  نيزم یمقابل در رو رپاشايو ام ديوح

  هم خود را رساند و گفت: یها از جا بلند شدند. مانخانم دنيد با

  مژگان؟ یخوب -

او نفسش را فوت کرد که دست  دنيبا د ديانداخت. وح نييسرش را باال و پا مژگان
را گرفت و آهسته  ديکمر وح رپاشايکمرش نشست. رو به او کرد. ام یرو اشارپيام

  فرو برد و گفت: ديها رفتند. سرش را در گوش وحدنبال خانم

  نترس، نامزدت حالش خوبه!  -

  و آرام گفت: ديزد. او خند رپاشايبه ام یاسقلمه ديوح

  ؟یعقدش کن یحاال قراره ک -

  ول کن.  -

  سراغت. اديم شيريهان. نگ رهيگيپ یليخانم خ ميمر -

  زد تا ساکت شود.  رپاشايام یاش را به شانهشانه ديوح

  گفت: ديکه وح دنديخندیم رپاشايام

خانواده از هم  کيبود به خاطر من و تو  کياالن نزد نيهان. هم یعبرت ندار -
  بپاشه. 
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  ناراحت باشم؟  ديچرا با ره،يامر خ -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  ! یريکه نماز رو  -

  کرد و گفت: کيانداخت و او را به خود نزد ديدستش را دور گردن وح رپاشايام

  فکر نکن حواسم نبود. ،یمردیبراش م یداشت -

بعد همه در منزل بودند. مژگان درون تختش دراز  یاز او جدا شد و ساعت ديوح
  . کردیرا نگاه م واريبود و داشت د دهيکش

بود آنجا محل  کي. نزدکردیم هيگر صدایو ب شستیهم داشت حمام را م یمان
خواهرش انجام دهد از خود  یبرا یکار توانستینم نکهيمرگ خواهرش شود. از ا

  زل زد. وارينشست و به د هيچهارپا یکارش تمام شد رو یبود. وقت دينا ام

ر . قلبش سراسديشيکه گذشت اند یبود به آن روز رهيخ واريطور که به دهمان مژگان
لحظه آنقدر از  کي ی. براختيریو اشک م کردیم هيصدا گر یرنج و درد بود. ب

  بود که دوست داشت خود را خالص کند. دهيها رنجآن حرف دنيشن

  .دادیم حيرنج و درد ترج نيرا به ا صفتیب اديبا همان شه یزندگ

ار با تا که هر ب رديشکنجه آور بود که دوست داشت بم شيها براآن حرف آنقدر
  از قلبش کنده شود. یجمالت قسمت نيا دنيشن

برداشت و دوباره رو  زيم یرا از رو اشیدر اتاق نبود. گوش یکس د،يچرخ آهسته
  فرستاد و نوشت: اميپ یرا باز کرد و به مان یگوش ی. صفحهديچرخ واريبه د

  تو اتاقم. ايب -

  بعد آن را کنار گذاشت و منتظر شد. و

سرخ او  یهاچشم دنيخانم با د نيآمد. مه رونياز حمام ب یطوالن یقيبعد از دقا یمان
  کرده است. گفت: هيگر یکه حساب ديفهم
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  ؟یدادیحموم رو غسل م یداشت -

  نه عمه جان. -

  جان دل عمه! ايب -

سرش بوسه زد و  یو رو ديخانم سر او را در آغوش کش نيجلو رفت و مه یمان
  گفت:

  .شهيمدرست  زيناراحت نباش، همه چ -

  مبل نشست.  یو رو ديخانم را بوس نيدست مه یمان

  آمد و گفت: نييها پااز پله رپاشايام

  .نينگرانش نباش ده،يخواب يیدا -

  دارم.  یمادر باهات کار مهم ميبر -

  چشم.  -

 یخواهآمده از فرخنده خانم معذرت شيبلند شد و بابت اتفاق پ شيخانم از جا نيمه
آمد خبرش کند. بعد هم با  شيپ یرخنده خانم خواست هر کارهم از ف رپاشايکرد. ام

  مادرش آنجا را ترک کرد. 

 شيهاو تماس هااميمبل برداشت و مشغول نگاه کردن پ یرا از رو اشیگوش یمان
جواب دادن به او را  یصفحه بود اما حوصله یرو اميپ نيبا چند هيشد. اسم سا

  گان را خواند. مژ اميو پ ديکش نيينداشت. صفحه را پا

  بلند شد و به اتاق او رفت و در را بست. کنار تخت نشست و گفت: شيجا از

  جانم مژگان.  -

  گفت: هيبا گر یو رو به مان ديچرخ مژگان

  نکردم.  یکار غلط چيکردم. ه زيرو تم رپاشايام یمن فقط خونه -
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 رپاشايهم ام شناسمیقربونت برم؟ من هم تو رو م یديم حيبه من توض یچرا دار -
  . فتادهيکه گفتن اتفاق ن يیناياز ا ريغ یزيکه چ دونمیرو. م

  ! یمان -

  جانم.  -

  ببر، تو رو خدا.  نجايمن رو از ا -

  کجا ببرمت؟  -

  .دونمینم -

  و گفت: دياو کش یهاپلک یدستش را رو یشدند. مان ريمژگان سراز یهااشک

رد کنه و با  یبرام مرخص سميبه رئ زنمیاالن زنگ م نيهم م؟يفقط بگو کجا بر -
  . ميریهم م

  آدما نباشن.  نياگر جهنم باشه و فقط ا یحت ،يیهر جا -

  . کنمیمن هم دورت م کنه،یحالت مخوش نيباشه، اگر ا -

  آدما دور بشم. یاز همه شهيهم یبرا کاشيا -

  مژگان را گرفت و گفت: یزده خينوک انگشتان  یمان

  .دميتا شب خبرش رو بهت م زم،يعزراحت باشه  التيخ -

  کجاست؟ ساينک -

  .اميعمه، بخواب تا م یبا آرزو رفته خونه -

باال رفت و حاضر شد و بعد  یرفت و در را بست و به طبقه رونيبعد از اتاق ب و
  برگشت و از منزل خارج شد.

فت ر ديحم یبرود و او را صدا کند. وقت ديخواست به سراغ وح ديخانم از حم نيمه
  برگشت از آن دو خواست همراهش به اتاقش بروند. ديو با وح
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نشست به آن دو چون دو کودک خطاکار نگاه  ديو وح رپاشايخانم مقابل ام نيمه یوقت
  خانم بودند. نيمه یهاداشتند و منتظر حرف ريکرد. هر دو سر به ز

  و بعد گفت: ديشيدر سکوت اند یخانم کم نيمه

نسبت به  تونيخاله خرسه نباشه. منظورم دوست یل دوستمث تونيدوست نيکن یسع -
. ما هممون شهيو مثل گذشته نم ستياون مژگان سابق ن گهيمژگانه. مژگان د

  دست خودمون بزرگ شده. ريز مش،يشناسیم

رو عوض کرده اون مهر طالق تو  طيکه شرا یزيفقط چ ه،يخوب یليدختر خ اون
  شناسنامشه.

رو کنار گذاشت  یترک کرد که براش درد بود. مرد رو یزندگ کينکرده و  گناه
  که بدتر از دشمن بود.

نداره  تيکه واقع یزيبگه و بخنده، حرف بزنه، به چ یدختر با هر مرد نيا االن
 ايزندگ یبست. مردم حضور خدا رو تو شهي. در دهن مردم رو هم نمشهيمتهم م

  . ننيبینم

  !ديوح

  بله عمه جان! -

با  خواستیدلت نم نيهم یبرا یاز اول مژگان رو دوست داشت که تو دونمیمن م -
  ازدواج کنه. اديشه

تا « ديلحظه سکوت کرد و از خود پرس کياما  د،يبگو یزيدهان باز کرد تا چ ديوح
  پس جواب داد:» پنهون کردن یک

  بله. -

  ؟یهنوز هم دوستش دار -

  .ديکشیگرفت. از گفتن احساسش خجالت م رينگاهش را به ز ديوح



508 
 

  کرد و گفت: رپاشايخانم رو به ام نيشد، مه یسکوتش طوالن یوقت

  پاشا! -

  جانم مادر. -

حرف  یمژگان نگاه کن. از امروز به بعد با هر ک یتموم شد. به زندگ گهيد نينازن -
 خوانیم یکار کيحتماً  گنيهمه با خودشون م ،یهرچ اي یتنها بش قهيدو دق ،یبزن

. مردم عقلشون یمردم هست نيبذره ريبه بعد ز نيهست. از ا یداستان کيبکنن. حتماً 
و به عمق ماجرا فکر  ارنيبه زبون م نن،يبیم ررو که در ظاه یزيبه چشمشونه. چ

ها بهت عوض نگاه ه،يدر و همسا یشرکت و محل کارت، چه تو ی. چه توکننینم
  .شهيم

کس هر جور که عقلش هر  ننيبب هاهيهمسا ان،يات بخواهرات باهات به خونه اگر
  .کنهیبرداشت م گهیم

 ديبا ايو با خودت باشه،  تينازگل برگرده به زندگ اي. یباش تيبه فکر زندگ ديبا پس
  .یکن یفعالً با من زندگ نکهيا ايو  یازدواج کن

  اما... -

  .یداشته باش شيآسا ذارهینم هيهم دخالت بق یاما نداره. تو نخوا -

بعد رو به پسرها  ی. کمستيرا نگر یزييپنجره داد و باغ پاخانم نگاهش را به  نيمه
  گفت:

رو  طشيشما هم شرا یدرد بکشه. هر دو نياز ا شتريتحمل ندارم مژگان ب گهيد -
  .نيرو روشن کن فشيکه بهتون بگم تکل نجايا نييايگفتم ب نيا ی. برانيدونیم

  :ديتعجب زده پرس رپاشايام

  م؟يچکار کن -

  .نيکنه و باهاش ازدواج کن یخواستگار ازش تونيکي ديبا -
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  گرد شده گفت: یهابا چشم رپاشايام

  مادر؟ هيمگه مسخره باز -

  خانم برگرداند. نيکرد و بعد نگاهش را به مه رپاشايرو به ام ديوح

  گفت: ديخانم خطاب به وح نيمه

 گفتم نيا ی. برایندار یدوست دارم و باهاش فرق رپاشايمادر، من تو رو مثل ام -
رو  فتيتکل نايزودتر از ا ،یچون از دلت خبر دارم. تو اگر پسر خودم بود یايب

 ريقائله ختم بخ نيو ا رهيبگ یزودتر مژگان رو به زن تونيکي ديروشن کرده بودم. با
  تو با عشق... ايبشه. 

  کرد و گفت: رپاشايبعد رو به ام و

  تو با منطق... اي -

رو به  یکس تونمیمگه من م ه؟يحرفا چ نيا مادر من تازه زنم رو از دست دادم. -
  اگر مژگان باشه. یجاش بذارم، حت یزود نيا

 هيکيتو و مژگان  طيدوتاتون دو سر برده. شرا یکار برا نيا یول یتونینم دونمیم -
  .نيکنیرو درک م گريو همد

 دانستی. نمکردیدر سکوت به فرش نگاه م ديکرد. وح ديرو به وح رپاشايام
  بابت نگران بود. نيو از ا شودیاش چه ملعمل خانوادهاعکس

 یباش نجايخواستم ا دي. وحنيکه فکراتون رو بکن نيهفته وقت دار کيهر دوتون  -
 رپاشايام یمن مژگان رو برا ،ینکرد یاعالم آمادگ گهيهفته د کياگر تا  یکه بدون

  .کنمیم یخواستگار

  معترض گفت: رپاشايام

  مادر! -
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مردم رو وسط نکش که تا دلت بخواد دهنشون  ثي. حرف و حدمير ندارمادر، ماد -
که درسته. حاال هم  کنمیرو م ی. پس کارادهيچفت و بست نداره و حرف مفتشون ز

  .نيبر نيتونیم

 دينگاه کرد. وح ديبا بستن در به وح رپاشايآمدند. ام رونياز اتاق ب رپاشايو ام ديوح
 رپاشايسمت صورت ام دياش را به حالت تهداشارهرا گشاد کرد و انگشت  شيهاچشم

  گرفت.

  و گفت: ديکش نيياش گرفت و انگشت او را گرفت و پاخنده رپاشايام

  .ذارمیتو م یپامو رو یاگر فکر کن یاحمق یليخ -

خود را سمت  ديوح دنيبا د سايآمدند. نک رونيها از آشپزخانه بو الهام با بچه آرزو
  فت که آرزو گفت:جلو ر دياو کش داد. وح

  برو بغل بابات. -

را بغل کرد و چشم  ساينک ديرا به سمت او گرفت. وح سايزد و نک یداریلبخند معن و
  و گفت: ديبه آرزو رفت. آرزو خند یاغره

  پهلوون! یري. نمیکن یباز نيفرد یخوب بلد نميبیم -

  مرض! -

  و گفت: ديخند الهام

  .ارميب يیبرات چا نيبش -

  بدم... ليرو تحو سايبرم خونه عمو نکممنونم،  -

  گفت: دادیکه به اپن لم م یو درحال ديوسط حرف او پر آرزو

  ؟یهم بپرس اتندهيحال همسر آ -

  لب گفت: ريز ديو وح دنديخند همه

  هرهر! -
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  شده است گفت: داريو معلوم بود تازه از خواب ب آمدیم نييها پاکه از پله ديمج

  اد؟يژگان خوشت متو واقعاً از م نميبب -

  چطور مگه؟ -

  وارد سالن شد و گفت: او

 نيبا ا ست؟يسخت ن گهيکس د یمشترک با وجود بچه یبه نظرت زندگ ،یچيه -
  ؟یندار یموضوع مشکل

  ن؟يکنیتکراش م یگفتم شماها چرا ه یزيچ کيحاال من  -

 مير کنباو ايخانم؟  ميگول زدن مر یاش در حد حرف بود براهمه ميباور کن یعني -
  ه؟يدلسوز یفقط از رو یانقد هواشون رو دار

  :ديپرس ديماند. وح رهيخ ديبه وح شيهانيآست دنيدر حال باال کش او

  بده؟ یليمثالً اگر من با مژگان ازدواج کنم از نظر شما خ -

  .ميما بد یماست. اگر اون بد باشه پس همه یمژگان دختر عمو ه؟يچه حرف نيا -

  ه؟يپس حرف تو چ -

  گذاشت و گفت: ديوح یشانه یدستش را رو ديجم

. همون هفت هشت یزبون چفت و بست توئه که به وقتش باز نکرد نيحرف من ا -
که نه  خوامش،یم یگفتیو م یکردیزبون باز م ديبا خواستشیکه دلت م شيسال پ

به وقتش  ديکه حرف رو با نهي. حرف من ایمژگان زجر بکشه، نه تو در به در بش
قسمت تو  یزيمژگان چ از یو حرص بخور یسکوت کن یاش بخوااالنم همه زد.
  .شهینم

  .خواستیمژگان من رو نم شيهفت هشت سال پ -
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. یکه تو اون رو بخوا کردیچون اون فکر نم خواستی! نمخواد؟یمگه االن م -
که بهت  یازش نخواست چوقتيبشه. ه رتيکه فکرش درگ ینگفت یزيچ چوقتيه

  دوستت که بهش درخواست داد، قبول کرد. نيهم یبرافکر کنه. 

  گذاشت. ديوح یسرش را بر شانه ساينک

  و گفت: ديدستش را پس کش ديمج

  .یرو در رو به خودش بگ ديبا یهمه گفت یکه امروز جلو یاونجور -

  ناباورانه گفت: الهام

  ؟یواقعاً تو عاشق مژگان بود یعني -

  بود، سر بلند کرد و گفت: مبل نشسته یدسته یکه رو رپاشايام

خوب از دست دادن،  یزندگ کي یشانسشون رو برا یبازهست، فقط با لج و لج -
  .یمنزو یآدم افسرده کيرفت خارج شد  نيا اد،ياون افتاد تو دام شه

  ذوق زده گفت: الهام

  .یاگر با مژگان ازدواج کن شهيخوب م یليخ یوا -

  آمد و گفت: نييها پاهم از پله ديحم

  بادا بادا مبارک بادا... -

  اخم کرده گفت: آرزو

  دار هنوز عزادار عروسشونن.مادرم رو نگه یحرمت خونه -

  گفت: رپاشايام

  بذار خوش باشن. ،یچکارش دار -

  ادامه داد: آرزو

  .ستين یراض يیدا. زننيهم دلتون رو خوش نکن یليخ -
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  گفت: الهام

  چرا؟ -

  دختر مجرد ازدواج کنه. کيجردش با اون حق داره که دلش بخواد پسر م -

  که دوست داره ازدواج کنه؟ یحق نداره با کس ؟یپسرش چ -

  .کننیم یخوایکه نم یها مجبورت به کاروقتا خانواده یثابت کرده که بعض خيتار -

  رد و بدل کردند. دياو و حم نيب یحرف آرزو همه سکوت کردند و نگاه نيا با

  و گفت: ديرا در هم کش شيابروها ديحم

ازدواج کنن  يیول کرد تا برن با کسا ديرو با هایهم ثابت کرده بعض خيهمون تار -
  هاشون.و برگردن تو خانواده رنيدو تا بچه طالق بگ یکيبعد هم با  اقتشونه،يکه ل

  گفت: ديخطاب به وح ديبه آرزو چشم غره رفت و حم رپاشايام

 ايباهاش ازدواج نکن چون دن یرککه نخواستت زو یهر ک حت،ياز من به تو نص -
نه تالشت و  نه،يکه نه محبتت رو بب شهیاونقدر گربه صفت م یزيرو هم به پاش بر

  نه عشقت.

  سرخ شده بود گفت: تيزد. آرزو که از عصبان رونيبعد راه افتاد و از منزل ب و

  .رهيبمونه جواب بگ ره،يو م زنهیحرفش رو م -

  ن داد و گفت:سرش را به چپ و راست تکا ديمج

  هللا.الهالهللا -

  .ديرفت تا دست و صورتش را بشو سيبعد به سرو و

  خطاب به آرزو گفت: ديوح

  واقعاً عاشقته. ديحم -

  زد و گفت: ینرم لبخند
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  خر مغزش رو گاز زده و دوستت داره. یول یخوریهر چند تو اصالً به درد نم -

  گفت: یعصب آرزو

  .کنهیم تياز داداشش حما یچجور نيبب -

. یچقدر بهش بد کرد یفهمینباشه عاشقانه دورت بچرخه، تازه م ديوقت که حم کي -
  جبران کمه. یوقتا فرصت برا یبعض یول

  .رهيبره بم -

  را گفت و به آشپزخانه رفت. نيا آرزو

  نداد و گفت: یجواب ديوح

  رو ببرم، با اجازه. سايمن نک -

 ديبوسیاو را م شيبه منزل عمو سايردن نکب نيکرد و راه افتاد. ح یبعد خداحافظ و
  ناراحت بود که آن روز به او شوک وارد شده بود. شيو برا

رفت و در زد. فرخنده خانم در را باز کرد. سالم کرد و وارد  شيبه منزل عمو او
  :ديساختمان شد و پرس

  عمو حالش چطوره؟ -

  .دهيخواب -

  ؟یمژگان چ -

  .دهياون هم دراز کش -

  .ششيم پبر شهيم -

  .دهيکن اون که به حرف ما گوش نم شييخورده راهنما کيآره مادر،  -

  اتاق رفت در زد و وارد شد. در را پشت سرش بست و گفت: یبه جلو ديوح

  ؟یخوب ،یسالم مژ -
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 سايرا نچرخاند و جواب نداد. او نک شيرو یول دياو از جا پر یصدا دنيبا شن مژگان
  گذاشت. یبازباباس شيتختش گذاشت و جلو یرا رو

  تخت مژگان نشست و گفت: یلبه یهم رفت و رو بعد

  مژگان. -

. حرصش ديکشیخجالت م ديبود از حضور وح یبدون روسر شيکه موها مژگان
  به او نشسته است. کيحد نزد نيهم گرفته بود که تا ا

  .نميبرگرد بب ،یداريب دونمیمژگان، م -

  تکان نخورد. مژگان

  بود سکته کنم. کينزد ؟ین رو چقدر ترسوندامروز م یدونیم -

کم صورتش رنگ گرفت تپش گرفت و گرمش شد. کم ديحرف وح نيمژگان از ا قلب
  و سرخ شد.

  اش شد. لبخند زد و گفت:رنگ چهره رييمتوجه تغ کرد،یکه داشت او را نگاه م ديوح

  شه؟يمگه م -

  گفت: ديجواب نداد و وح مژگان

  بدون من؟ سا،يبدون نک -

  !بنددیها جمع مکه چرا خودش را با آن دياز خود پرس ژگانم

  تر گفت:خم شد و آرام یکم ديوح

. ميشیکه ما بدون هم نم یدونیخودت حتماً خوب م سا؟يمن بدون تو، بدون نک اي -
  سخت گذشت.  یول ميبدون هم باش ميکرد یهمه سال سع نيهمونطور که ا

که  یطور زد،یا نداشت. قلبش به شدت مها رحرف نيا دنيطاقت شن گريد مژگان
لحظه فکرش به کنار  کي. شنودیضربان قلب او را م یهم صدا ديوح کردیحس م

احساس پسرش  نيکه او به خاطر ا ني. از اديو دلش به شدت لرز ديخانم پر کش رايسم
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 دادیکه اجازه م ديهم خجالت کش دشمادر. از خو کياز آه  ديترس اريرنج بکشد. بس
من  شهیمگه م«: ديلحظه از خود پرس کيپسر مجرد به او ابراز عالقه کند.  کي

بخوام  گهيمرد د کيازدواج کردم حاال چطور با  بارکيکه  یبشم؟ من ديعاشق وح
دوباره دل بست؟  شهیازدواج نداره! مگه م یکه تجربه یبشم؟ اون هم پسر یکي

زشته. اگر  یليخ نينه ا ره؟ير بگقرا ديمثل وح یمثل من کنار مرد یکس شهیمگه م
به من ترحم کنه و  دينبا دينقل مجلس مردم. وح شمیبخوام باهاش ازدواج کنم م

  »کنه.  کيخودش رو به خاطر من کوچ

تخت پشت مژگان گذاشت و دست راستش را  یخم شد و ساعد چپش را رو ديوح
  گوش او لب زد: ريو ز ديمژگان کش یموها یرو

  . یترکم کن گهيد ی. حق نداریباهام ازدواج کن ديعاشقتم و با -

و ناباور  دياز جا پر ديزد. وح ديصورت وح یرو یمحکم یليو س ديچرخ مژگان
  . مژگان که دستش به گزگز افتاده بود گفت:ستيمژگان را نگر

   کنم؟یمن با تو ازدواج م ینه؟ تو چطور فکر کرد اي یشیخفه م -

  ت:و آرام گف ديکش یقينفس عم ديوح

  دستت رو.  نميدستت درد گرفت، بب -

در  ديوح نکهيو از ا ديدستش را سمت دست مژگان برد. مژگان دستش را پس کش و
  آن لحظه باز هم به فکر او بود، لجش گرفت و گفت:

نه من. خجالت  ،یتراز خودت ازدواج کن بچه هم کيبا  یبر ديبچه جون تو با -
  ؟یاريم چرت و پرتا رو به زبون نيا یکشینم

  نفسش را فوت کرد و گفت: ديوح

  از دوست داشتن تو خجالت بکشم؟  ديچرا با -

  زنم و...  کيچون من  -
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نگاهت  ديبه اون د ادي. پس خودت هم بدت نمیزنیرو م هيبق یحرفا یتو هم که دار -
  کنن. 

 یداشت ی. اگر هم به من حساديو نه م اومدیمن نه از تو خوشم م د،يگوش کن وح -
  نه پسرم. نمتيلحظه به بعد نه دور و بر خودم بب ني. از ایغلط اضافه کرد یليخ

و پلک بست  دي. مژگان خود را عقب کشرديمژگان را بگ یهاکرد دست یسع ديوح
  سر خورد و گفت: شيهاچشم ري. اشک از زديچسب واريو به د

  .اديبه من دست نزن ازت بدم م -

  لب و اندوهبار گفت: ريو ز ستيچند لحظه او را نگر ديوح

  مژگان من عاشقتم.  -

  دلت برام بسوزه.  خوامینم -

  دوستت داشتم. یاز بچگ ست،ين یدلسوز -

  چسباند و گفت: واريخود را به د شتريب مژگان

دوباره  شيبکشم و اتفاق هفت سال پ غينکن ج یکار ،یازت متنفر بودم لعنت یبچگ از
  تکرار بشه.

چشمش  یلحظه گوشه کي زد،یهق مشد. مژگان هق رهيخ به مژگان یديبا ناام ديوح
  و گفت: ستيرا نگر ديرا باز کرد و وح

از  یول اديمرده بدم م یاز برادرات، از هر چ رپاشاياز همتون متنفرم، از تو از ام -
 ،یرياالن دوست دارم بم ی. فقط به اسم پسرعمو قابل تحمل بوداديبدم م شتريتو ب

  .یو دوباره گم ش یست دارم بر. دویدوست دارم نباش

و  یديمژگان در حال خورد شدن است، با ناام یهابار حرف ريز کردیحس م ديوح
  محزون گفت: یصدا
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 ی. منیازم متنفر یگيبه من م ی. دارديمنم، وح نيچشمات رو باز کن مژگان، ا -
  عمرم عاشق تو بودم. یکه همه

  .زارميشه ازش بمن رو دوست داشته با یازت متنفرم، هر مرد -

  .یقسم بخور ازم متنفر -

  .زارميقسم بخورم؟ به جون خودم ازت ب یبه ک -

 یجا دنيرا باز کرد و با د شيهاباز و بسته شدن در چشم یهق کرد. با صداهق و
 يیکرد و حاال حسرت روزها هيخواب انداخت و گرتخت یخود را رو ديوح یخال

  د.بو دهيرا ند ديکه عشق وح خوردیرا م

حق دارد با  ديباشد و هم وح یگريکنار مرد د تواندینم گريهم د کردیحس م اما
  کند و خوشبخت شود. یبهتر از او زندگ یکس

  :گفتیو م کردیمادرش را نگاه م یبا نگران ساينک

  ما... ما... -

وارد شد با صورت در  یبه ساختمان خودشان رفت. آنقدر ناراحت بود که وقت ديوح
  اقش رفت.هم به ات

  . کردندیدر آشپزخانه داشتند با هم صحبت م ديو مادربزرگش و حم مادر

حوله  دي. وحدياو را فهم یناراحت طشيو از شرا کردیداشت او را نگاه م پدربزرگش
و لباس برداشت و به حمام رفت. مشغول دوش گرفتن شد. تن خود را به آب داغ 

  .زدیرا شامپو م شيسپرده بود و با حرص موها

کرم  یبه کاش یحالیو با ب ديکش نييرا پا شيهاداد، دست انيشستن موها را پا یوقت
  .آمدیم نييو پا خوردیسر م هایکاش یرنگ مقابلش زل زد. بخار آب رو

چون تنفر  یبا گفتن کلمات یتفکر چيو بدون ه یبه راحت د،يشيمژگان اند یهاحرف به
بار بود که مژگان  نيش رد شده بود. دومقلب و احساسات و غرور یاز رو ريو بم

  .کردیله م یرحمیغرورش را با ب
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  امروز بود. نيبود که به او تهمت زد و بار دوم هم یاول وقت بار

 یکرد بغض و حرصش را فرو بخورد و با صدا یو سع ديآب داغ کش ريرا ز خود
  بلند خواند:

   رسونتتیچرا نم هاجاده

  از تنت یندارن عطر هاکوچه

  به خواب من ايشب ب کي هوایب

  خراب من یکلبه به

  کن از عذاب من کم

   یجا به نام زندگ کيشدم  گم

  یبه احترام زندگ امزنده

  دنتيفقط به عشق د امزنده

   دنتيرس یلحظه که

  . رهنتيعطر پ یوا

  یمثل بغض قرارمیب

  داره هيگر یکه تمنا 

  یمثل ابر قرارمیب

  نباره رهيگیکه دلش م 

  ارميغم  قرارهیب

  روزگاره نيريغم ش 

  یمثل بغض قرارمیب
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  داره  هيگر یتمنا که

   یمثل ابر قرارمیب

  نباره رهيگیدلش م که

   ارهيغم  قرارمیب

  روزگاره نيريش غم

صورتش  یرو شيکه از موها یبا آب شيهازد. اشک هيگر ريز د،يکه رس نجايبه ا و
  ا خورد و ادامه داد:ر اشهيزود گر یليشده بود. خ یکي ديچکیم

  که در فراق تو  ايب

  من جهنمه جهان

  دلم کشهیم عذاب

  هام غمهلحظه کيشر

  قلبمه یکه تو یغم

  مبتال شدم هيگر به

  عاشقانه پاک شم که

  دنتياز ند نخواه

  شم هالک شم هالک

  پات خاک شم ريکه ز ايب

بود  تادهسيراهرو ا یخانم که تو رايدوش خفه کرد. سم ريرا ز اشهيگر یصدا و
  ناراحت است. یزياز چه چ ديفهمیاما نم ديشنیرا م ديوح یصدا

سرش انداخته بود  یکه رو یابا حوله ديرا انجام داد تا که وح شيمضطرب کارها او
  تخت انداخت. یگرفت و بعد حوله را رو شيبه اتاقش رفت. آب را از موها
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  کرد.ها را خشک گرفت و آن شيموها یرا برداشت و رو سشوار

  وارد اتاق شد و گفت: مادرش

  جان! ديوح -

  به مادرش کرد و گفت: ینگاهمين

  بله.  -

   زم؟يشده عز یطور -

  نه. چطور مگه؟  -

  سوز صدات نگرانم کرد.  -

  زد و گفت: یپوزخند ديوح

   ن؟يديشن -

  آره مادر.  -

   ن؟يدينشن شيچرا هفت سال پ -

رداند و اشک را با پشت دستش از را برگ شيهجوم آورد. رو شيهااشک به چشم و
  زدود.  شيهاچشم

  تخت انداخت.  یاز داخل کمد شد و همه را رو شيهالباس دنيکش رونيبعد مشغول ب و

   ؟یکنیچکار م یدار -

  . کنمیرو جمع م لميوسا -

  ؟یريم يی! جایچ یبرا -

  . سيانگل -

   ؟یچ یبرا -
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  بمونم.  خوامینم گهيد -

  چرا؟ -

. بغضش را قورت داد و با کندیرا تحمل م یچه فشار ديفهمیم فقط خودش ديوح
  آهسته گفت: یصدا

  . امیبرم دنبال زندگ -

  . یدار یمرخص گهيتو که چند ماه د -

  را برداشت و گفت: اشیگوش ديوح

  خسته شدم.  -

   ؟یاز چ -

  . نجاياز ا -

 نيترکيزدتماس گرفت و در مورد ن يیمايتخت نشست و با شرکت هواپ یبعد رو و
کرد که  یکه پشت خط بود چند پرواز را به او معرف یزمان پرواز سؤال کرد. دختر

  آن حدود چهار روز بعد بود و بعد گفت: نيترکينزد

 یخال یکه امشب ساعت پنج صبحه. دو تا صندل ميسره هم دار کيپرواز  کيالبته  -
 طتونيره اما شراباالت گهينسبت به دو قسمت د متاشيکالس که ق نسيزيقسمت ب

  تره.راحت

  لطفاً. نيخوبه، رزرو کن نياشکال نداره، هم -

  به نام؟ -

  .کخواهين ديوح -

  و... ديکن زيرو وار عانهيخدمتتون ب فرستمیشماره حساب م کيپس  -

ً ياو را تقر یهاحرف یادامه ديوح شماره حساب  عي. بعد از قطع ارتباط سردينشن با
  پرداخت کرد. ینترنتيورت ارا به ص عانهيآمد و او ب
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  ؟یکنیچکار م یدار ديوح -

  شد. شيهارا کنار انداخت و مشغول تا کردن لباس یگوش او

  و گفت: ستاديخانم کنارش ا رايسم

  ؟یزنیشده مادر؟ چرا حرف نم یچ -

  خانم گفت: رايجواب نداد. سم او

  ترسناکه. یليخ یريم یکنیرو ول م زيهمه چ کهوي یدار -

  را در دستش فشرد و گفت: شيهاسلبا ديوح

اما سر دلم  ام،يدارم به خاطر خودم م کردمیفکر م ن،يکرد رونميبه خاطر مژگان ب -
  .رميبار دارم به خاطر خودم م نيکاله گذاشتم و به خاطر مژگان برگشتم، حاال ا

  شده؟ یچرا مگه چ -

  و گفت: ديجوش شيهابه مادرش نگاه کرد و اشک داغ از چشم ديوح

برو  ر،يروت بهت بگه ازت متنفرم، برو بم یچقدر سخته عشقت تو یدونینم -
  گمشو.

  رو به تو گفت؟ نايمژگان ا -

  آره. -

  او را سمت خود کرد و گفت: یرا چنگ زد و رو ديوح یخانم بازوها رايسم

 یدوم آخه مژگان تو ،یکن رونيفکر مژگان رو از سرت ب خوادیاول از همه دلم م -
مردا متنفر  یمن هم بودم از همه ره؟يحرفاش رو به دل بگ یکه کس هيحال و روز

  .شدمیم

حسش کنم. درست مثل  تونمیکه فقط خودم م هيزيچ نيمامان، ا کنهیبار فرق م نيا -
به خاطر عشق و غرورش، غرورم رو خورد کرد و از ترس  یوقت شيهفت سال پ
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مژگان و حسش رو  یحرفاکه  یکه به من داشت، بهم ضعف دست داد. اون یحس
  منم. فهمهیخوب م

بهش ندارم.  یعشق گهيازش متنفرم و د کردمیچون فکر م موندمیهمونجا م کاشیا
 سايخودم با اون و نک یاشتباه کردم که اومدم و حسم زنده شد. اشتباه کردم که برا

  خاطره ساختم. اشتباه کردم که بهش گفتم دوستش دارم.

  خانم گرفت و گفت: اريرا از سم شيرو ديوح

 شد،یو هر صبح زنده م مردیروحم هر شب م شيپ یدارم، دفعه یبياحساس عج -
  .رميمیخودم واقعاً م بارنيا کنمیاحساس م

  نکن. یبازرفتن لج یو برا ايخدا نکنه، کوتاه ب -

  زد و گفت: یلبخند تلخ اشهيگر انيدر م ديوح

  موندن ندارم. یبرا یدل گهيفقط د کنم،ینم یبازلج -

را برداشت  اشیمدارک و گوش فيبلند شد و کاپشنش را تن زد و ک شيبعد از جا و
  و گفت:

  برم به کارام برسم. ديلباسام رو جمع کن مادر، من با -

زد و با غصه به  هيتخت نشست و به آن تک یخانم پا رايزد. سم رونيبعد از اتاق ب و
  بود. دهيند نيشکسته و غمگ نينچنيا . تا به حال او راديشياند ديوح طيشرا

 دنيبعد الهام در را باز کرد و با د یاش رفت و در زد. کممنزل عمه یبه جلو ديوح
  آرام گفت: ديسرخ وح یهاچشم

  .دييبفرما -

  .زحمتیب ريرو برام بگ رپاشايام نيماش چيممنون، سوئ -

  شده؟ یطور -

  نه. -



525 
 

  رفت و گفت:  رپاشايه اتاق امهم گذاشت و با استرس ب یدر را رو الهام

  داداش. -

  جانم. -

  .خوادیرو م نتيماش چيدم در واستاده سوئ ديوح -

  ؟یکرد ینجوريرو ا اتافهيخوب بهش بده، چرا ق -

  آخه... -

  ؟یآخه چ -

  گفت: ديجلو رفت و با ترد الهام

  کرده. هيآخه انگار گر -

 لميف یرا از رو اشیو گوشبلند شد  شيحرف از جا نيا دنيمتعجب از شن رپاشايام
  :ديلباس شد و پرس دنيبرگشت زد و مشغول پوش

  ؟یمطمئن -

  آره به خدا. چشماش قرمز شدن و ورم کردن. -

  خورده تو چشماش. یزيچ ديشا -

  .ستين یحال آدم عاد هيحالش اصالً شب کنم،یفکر نم -

  بستن کمربندش گفت: نيح رپاشايام

  مگه؟ هيچطور یآدم عاد -

  .ستيناراحت ن ست،يچشاش قرمز ن کنه،ینم هيگر -

  صورت الهام گذاشت و گفت: یرو به او کرد. دستش را رو رپاشايام

  .یشينگران م اتيهنوز هم مثل بچگ -
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  را برداشت و راه افتاد. چيو سوئ ديرا شانه کش شيبعد موها و

  :ديحق را به الهام داد. پرس ديوح دنيمنزل خارج شد و با د از

  شده؟ یچ -

هم دنبالش رفت. هنگام  رپاشايسرش را به چپ و راست تکان داد و راه افتاد. ام ديوح
  :ديکه اخم کرده بود. پرس ستياو را نگر رپاشايام ش،يمنزل عمو یعبور از جلو

  د؟يشده وح یچ -

  .یچيه -

  گفت: رپاشايسوار شدند ام یوقت

  بهت کمک کنم. تونمینم یتا حرف نزن -

  ...ابونيا، فقط برو خکمک الزم ندارم پاش -

  را به حرکت درآورد و گفت: نيماش رپاشايام

  !یداریجذبه بر م پيحاال واسه من تر یزار زد یباشه، حساب -

  .ستيرا نگر ابانيخ یحوصلگیو با ب ديکش یآه ديوح

 یالمللنيشد و رفت از شرکت ب ادهيپ ديوح تيدو تا مقصد سکوت کردند، در نها آن
  ا گرفت.ر طشيبل يیمايهواپ

  :ديپرس رپاشايبرگشت و سوار شد ام یوقت

  برم خونه؟ -

  آره. -

  چند لحظه در سکوت راند و بعد گفت: او

  ؟یبر یخوایم -

  شما. یبا اجازه -
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  ؟یچ یبرا -

  .امیبرگردم سر زندگ -

  و مژگان و... ميهمه داستان که امروز داشت نيپس ا -

  تموم شد. -

  تموم شد؟ یچ یعني -

  پس به عمه بگو مژگان رو برات جور کنه. فتهيب یما اتفاق نيب ستين قرار یعني -

 یلحظه به شدت داغ شد. او دستش را رو کي یبرا ديچپ صورت وح سمت
صورت  یو انگشتر دستش رو رپاشايام یليس یصورتش گذاشت و آن را فشرد. جا

  و گفت: ديکش نييبعد دستش را پا هيافتاد. او چند ثان ديوح

  .خورمیضربه م هوایب یاديدارم زروزا  نيا -

  گفت: تيبا اخم و عصبان رپاشايام

  .یشعوريب یليتو خ یشده ول اديعقلت ز کردمیفکر م -

  ازم متنفره؟ گهيکه بهم م رميم رونيب یکس یچرا؟ چون دارم از زندگ -

باشه اون رو  ديرو دوست داره، هر چند هم ناام یآدم اگر کس نکهينه، به خاطر ا -
برات جور کنه! مگه مژگان  ه؟يچه ادب نيدر ضمن ا کنه،ینم یبه کس ميتقد یتدو دس

  .هيابونيدور از جونش دختر خ

  جون مادرت ولم کن پاشا. -

  افتاد گفت: ديدست وح طينگاهش به بل یسکوت کرد. وقت رپاشايام

  ؟یريم یک -

  فردا ساعت پنج. -

  زود. نقدريچرا ا -
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  هر چه زودتر بهتر. -

  شده؟ یچ یبد حيتوض شهيم -

  ولش کن پاشا، بذار تموم شه. -

  ؟یچ -

ساله جز درد و  ستيطرفه که ب کيعشق  کيشروع شد.  یکه از بچگ یعشق -
و  نجايقراره به سرانجام نرسه همون بهتر که ا یمن نداشته. وقت یبرا یچيحسرت ه

  نباشم. کشينزد

  ؟یبه مژگان گفت یزيچ -

  آره، بهش گفتم باهام ازدواج کن. -

  گفت؟ یو اون چ -

  گفت ازم متنفره و برم گم شم. -

  داد و گفت: یانداخت و آهسته سرش را تکان ديبه وح ینگاهمين رپاشايام

نگفت  ليدلیمادرم ب ست،يخوب ن یبازعشق و عشق یبرا طشيمژگان االن شرا -
  . شدیحال مژگان هم بهتر م نطوري. انيهفته وقت دار کي

  . شناسمیهمه ممن مژگان رو بهتر از  -

  . یبار اشتباه کرده باش نيا ديشا -

  . ميدر موردش حرف نزن گهيو تموم، د خوادیاون من رو نم -

  .یشيم مونيخودت پش یباشه ول -

  . افتهینم یاتفاق -

  . دوارميام -

  هنگام عبور از باغ گفت:  رپاشايام دنديبه منزل رس یوقت
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  . يیدا یخونه ميسر بر کي ايب -

  . اميبرو، من نم خودت -

  . ميرو بپرس يیحال دا -

  . یمن کار دارم، ممنون که من رو رسوند -

منزل  یتکان داد و به جلو یسر رپاشايبلند از آنجا دور شد. ام یهابعد با قدم و
بعد از سالم  رپاشايبعد فرخنده خانم در را باز کرد و ام یرفت و در زد. کم شيعمو

  وارد شد. 

ساک وسط سالن است.  کيکه  ديو خوش و بش کرد. د یپرس احوال اشيیدا با
  :ديپرس

   ن؟يریم يیجا یبه سالمت -

  وارد سالن شد و گفت: وهيفرخنده خانم با ظرف م -

  ها رو ببره مسافرت. بچه خوادیم یمان -

  ها؟ بچه -

  . سايمژگان و نک -

   رن؟يو سرما کجا م زييپا نيا یتو -

  که مژگان الزم داره بره.  گهی. مشيکبرن  خوانیجنوب، م رنيم -

  که گفت: دياو را شن یدر اتاق مژگان رفت و در زد. صدا یبه جلو رپاشايام

  تو.  ايب -

  :ديوارد اتاق شد پرس یوقت

   ؟يیدختردا یکجا به سالمت -

  تخت نشسته بود گفت: یکه با وضع آشفته رو مژگان
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  . نميرو نب یکه کس يیجا رميم -

  و گفت: ديو بعد بوس ستيرفت و او را که خواب بود نگر سايار نکبه کن رپاشايام

  چرا؟  ره،يم ديوح ،یريتو م -

اما در عوض  رودیکجا م ديگرفت و دلش خواست بپرسد وح ريسر به ز مژگان
  گفت:

  دور بشم.  زيباغ تنفرانگ نيچند روز از ا خوامیام، ممن خسته -

بعد از هفت سال؛ چون  یحت گرده،یرنمب گهيبره د ديبار اگر وح نيا یدونیم -
  بدجور دلش شکسته! 

  . ربطهیبه من ب یليخ ديوح -

   ربطه؟یکه به تو ابراز عالقه کرده بهت ب یکس -

  گفت: رپاشايرو به ام مژگان

 عقلیبچه ب کيغلط کرد که به من ابراز عالقه کرد. از نظر من اون  یلياون خ -
خزعبالت رو به زبون  نيکه ا ديخودش د من و نيب یمزخرفه. چه وجه مشترک

  آورد؟

  خزعبالت نبود؟  یکه از سر گذروند یخزعبالته و هفت سال ديعشق وح -

  . یمن رو به رخم بکش یکه اشتباه زندگ یتو هم حق ندار -

شد. رد اشک را در صورتش  قيبه کنار تخت او رفت و در صورتش دق رپاشايام
  حال گفت: نيبا ا ديد

عذابت  یو ه یبمون فيبالتکل ینطوريا ذارمیدارم مژگان. نم یحق من هر جور -
بعد از هفت  گهيهم بود د رياگه س یباز ني. اديعذاب وح یملکه یبدن، خودت هم بش

  . یتمومش کن دي. بادهيرس یسال حساب

  . رسمیم امیمسافرت و به زندگ رمي. اون بره سر کار و درسش من هم مشهيتموم م -
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   ؟یبر یخوایکه م یدار یمرخص ستيتو از رئ -

  بده.  یبهم مرخص ديبا سميرئ -

اخراجت رو  ینامه ايب یبرگشت یفردا صبح سر کار نباش ست،يدر کار ن یديبا -
  ببر. 

 ستيالزم ن رهيحاال که اون داره م یمن رو سر کار برد ديباشه. تو به خاطر وح -
  . یدارمن رو نگه

  و بعد گفت: ستيچند لحظه او را نگر رپاشايام

  عاشقته بدبخت.  ديات کنم. وحخفه خوادیدلم م -

پسر مجرد عاشقمه. شماها  کي یام ولزن مطلقه کيخوشبختم که  یلينه اتفاقاً من خ -
   ؟یخوایم یتو چ نيشد از من بپرس ديدوزیو م ديبریخودتون م یکه برا

   ؟یخوایم یچ -

 ی. من هنوز چند ماهه از تونيراحتم بذاردوباره ازدواج کنم،  تونمینم گهيمن د -
اومدم و هنوز به همون جهنم تعلق خاطر دارم. شماها چجور  رونيب ميقبل یزندگ
بشه؟ تو  گهيراحت مال کس د تونهیتن م نيدل، ا نيا نيکنیکه فکر م نيهست يیآدما

 اديرو دو ماهه از  تيسال زندگ ستيب ؟ینازدواج ک گهيدو ماه د یتونیخودت م
  قسمت کنم و... ديرو با وح امیمن زندگ نيچطور انتظار دار ؟یببر

   ؟یچ -

  نشد حرفش را بزند و سکوت کرد.  شيرو مژگان

که انتخاب  یتو فقط همينقدر زمان دار ره،يفردا ساعت پنج داره م ديبه هر حال وح -
  نه! اي یبش کيشر ديخوابت رو با وحتخت یکن

  اتاق را ترک کرد و رفت.  را از مژگان گرفت و شيبعد رو و

  . ديشيآن را تمام کرد اند رپاشايو به حرف ناتمامش که ام ديدراز کش مژگان
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 یرو یاش را به صورت ضربدرشده یچيباندپ یهادست یاعصاب خورد با
  صورتش انداخت.

 ديرا مرتب کرد. وح زيرا آماده کرد و همه چ لشيوسا ديوح یخانم برا رايشب سم آن
فراموش نکرده است به جمع  یزيمطمئن شد چ نکهيچک کرد و بعد از ارا  زيهمه چ

  آشپرخانه نشست. زيو پشت م وستيپ

به آقا جالل داد. او وحيد  یاخانم اشاره رايسکوت مشغول خوردن شامش شد. سم در
  و بعد گفت: ستيرا نگر

  بابا جانم. -

  سر بلند کرد و گفت: ديوح

  بله! -

  ؟یکنیرفتن عجله م یچرا برا -

  دارم که دوستانم خواستن برگردن. ليميچندتا ا -

  ات؟خانواده ايدوستات مهمترن  -

  برم. ديبا ست،ين ايتر هست مهم یگفت ک شهينم -

  که نازک کرد گفت: یبا پشت چشم مادربزرگش

  ات رو روشن کن بعد.دخترخاله فياول تکل -

  ام دست منه؟دختر خاله فيمادرش؟! مگه تکل ايمن پدرشم  -

  ؟یهم بر زنیب ،یاومد زنیب یخوایپس م -

  سرش را تکان داد و گفت: حوصلهیب ديوح

  برسم. امیبرم به کار و زندگ ديبا -

  .خورهیهم نم واريجرز د یزن به درد ال یب یکار و زندگ -
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  .گهيولم کن د -

  زد. زيم یزمان دو دستش را با قاشق چنگالش روبود که هم ديوح اديفر یصدا نيا

و  ديکش زيم یبلند شد و دستش را به رو شي. او از جادندياز جا پر اديفر نياز ا مهه
آشپزخانه را  ديکه وح ديکش یکوتاه غيخانم ج رايو شکستند. سم ختنديها رظرف

  ترک کرد.

  قلبش گذاشت و گفت: یدستش را رو مادربزرگش

 یادبیچه ب نيببکارا رو نکردن تو  نيخودم ا یهابچه وونه،يد ینينب ريخ یاله -
  .یشد

  به خوردش داد و گفت: یو کم ختياو ر یآب برا وانيل کيخانم  رايسم

  نکن، مسافره. نيام رو نفرمادر بچه -

  به جهنم. -

هم خودش  ديکارشون دخالت کرد. وح یکه بشه تو ستنين یاالن جور یمادر جوونا -
  .کنهیحرفا ناراحتش م نيناراحته و ا

  دم.من غلط کردم حرف ز -

  خانم گفت: رايدهانش زد. پدر سم یبعد رو و

  . ولش کن بذار به حال خودش باشه.یبار بچه کرد کهيت یخانم هر چ گهيبسه د -

 ديبه درون اتاق او رفت د یرفت. وقت ديکرد و به سراغ وح یخواهجالل معذرت آقا
  است. دهيتخت دراز کش یکه رو

  .ديوح -

  گذاشت و گفت: نيزم یرا رو شيتخت نشست و پاها یرو ديوح

  بله. -
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  شده؟ یچ -

  .یچيه -

  ؟یکنیلج م یپس بمون، با ک یاگه از رفتن ناراحت -

  .کنمیلج نم -

  زد و گفت: هيتک زيجالل پشتش را به م آقا

مژگان رو هم  رم،يگیمادرت رو م تيرضا کنم،یصبر کن خودم برات درستش م -
  .کنمیم یراض

حتماً تا حاال درستش کرده بودم. من  دونستمیودتر م. اگر زمونمیپشتت م شهيهم من
 کيکه  یدل بست یتو به کس نکهيانتخابت احترام قائلم با ا یو برا دميفهم روزيتازه د
  بهت ضربه زده. یروز

  .شهیدرست نم یچيممنون بابا، ه -

  چرا؟! -

  .شهیبه عشق نم ليچون تنفر تبد -

شد و تا حدود  رهينقطه خ کيم نداشت به ه یاجهيصحبت با پدرش که نت یاز کم بعد
  ساعت سه صبح چراغ اتاقش روشن بود. 

روز بعد ساعت پنج عصر پرواز دارد، او  ديوح کردندیکه همه فکر م یحال در
زد. به  رونيرا برداشت و از ساختمان ب شيهاسر و صدا چمدان یصبح آن روز ب

اتاق مژگان را  یجرهو پن ستاديا شيمنزل عمو یباغ رفت. جلو یسمت خروج
. ديپر کش ساينک یرا. دلش بشودیذره م کياو  یدلش برا کردی. حس مستينگر

نبود  یراض یدور نيا یبود. قلبش برا ريبغض کرد و حالش بد شد. از مژگان دلگ
  .رفتیم دياياما ب

  را ترک کرد. رانيبه فرودگاه رفت و ا یاز کس یشد و بدون خداحافظ یتاکس سوار
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منزل  ديکه وح ديخانم به اتاقش آمد و تازه فهم رايصبح بود که سم ازدهيساعت  حدود
 هياز بق خواستی. مستيپسرش گر یبرا یرا ترک کرده است و با غصه و دلتنگ

  شده بود. ريد یلياما خ رنديرفتن او را بگ یبخواهد جلو

  سافرت بروند.و مژگان را به فرودگاه برده بود تا به م ساينک یساعت قبل هم مان کي

  

  دهم فصل

حال مژگان  رفتیکه رو به غروب م یو گرم، آفتاب ميحرکت امواج، باد مال یصدا
  .کردیرا دگرگون م

بود. با حرکت  ستادهيا ايدر کيرا بغل کرده بود و نزد ساينک ،یتر مانطرفآن یکم
  .ديخندیو م شدیذوق زده م سايامواج نک

  د و او جواب داد.زنگ ز یهمراه مان یبعد گوش یکم

 یاهوي. حاال که از همهمه و هديرا به مشام کش ايدر یرا بست و بو شيهاپلک مژگان
  .کردیدور شده بود احساس آرامش م اشیشخص یزندگ

گرم گذاشت و در خلسه  یهاشن یرا رو شيرا از پا در آورد و کف پا شيهاکفش
  .ديشنینم يیصدا ايدر یفرو رفت. جز صدا

بود که با لبخند  ديتر شد. وحذهنش جان گرفت. روشن و روشن در یريتصو
  شدند، صدا زد: رهي. چند لحظه به هم خکردیمهربانش نگاهش م

  مژگان! -

  آهسته جواب داد: مژگان

  بله! -

  .نيرو بب نجايمژگان، با تواَم، ا -

  .ديمقابلش خند ديوح ريتصو
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  مژگان! -

  .ديرا مقابل خود د یپلک گشود و مان اش نشست.شانه یرو یلبخند زد. دست مژگان

  ؟یديخواب -

  نه. -

  ؟یديجواب نم کنمیصدات م یچرا هر چ -

  حواسم نبود. -

  کجا بود؟ -

  .دونمینم -

را در آغوشش جا به جا کرد و صورت مژگان را برانداز کرد. رنگ به  ساينک یمان
  و گفت:حال دست مژگان را گرفت  ني. با اکردینگرانش م نيرو نداشت و ا

  کفشات رو بپوش. -

  قدم کرد و گفت:او را با خود هم یمان ديرا پوش شيهامژگان کفش نکهياز ا بعد

  نه! اي نيکه خوب ديپرسیمامان بود، حال شما رو م -

  مون خوبه.حال همه یگفتیم -

  !یايتو خوب به نظر نم یول د،يما شا -

  نه، حالم خوبه. -

احتماالً قبل از صبح. ساعت پروازش پنج صبح  بشيرفته، د ديوح گفتیمامان م -
  رفته. ینگفته و بدون خداحافظ یبوده. به کس

  خوب! -

  حالش خوب بود. روزيد نيگذاشت رفت؟ اون که تا هم هويچرا  ديوح -

  !دونمیهم من دعواش کردم. نم ديشا م،يما با هم دعوا کرد -
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  ن؟يچرا دعوا کرد -

  ج کن. من از اول عاشقت بودم.با من ازدوا ايب گفتیم روزيد -

  خوب اون که راست گفته! -

  او را آرام فشرد و گفت: یهاانگشت یانداخت. مان یبه صورت مان ینگاهمين مژگان

 ساينک یکه برا یوقته متوجه شدم اون بهت عالقه داره. از سنگ تموم یليخ -
خودمون، از حال  یخونه ميکه رفت ی. روزدمياز تو فهم شهایبانيو از پشت ذاشتیم

  دلتنگ شما دوتاست و براش سخته جدا شدن. یليخ دميو روزش فهم

مامان بابا اجازه بدن تو با  یسخته برا یليتو. خ نيپسر مجرده، ع کي ديوح ،یمان -
. برات آرزو دارن و یبچه داره ازدواج کن کيدختر که سابقه تأهل داشته و  کي

  بره. شيخوب پ زيهمه چ خوادیدلشون م

 یهمراه ديمامان بابا با شدم،یم یآدم نيمگه کار دلم دست منه؟ اگه عاشق همچ -
که جدا شده و بچه هم داره چطور با دختر مجرد ازدواج  ی. بعدش پس مردکردنیم
  باشه؟ بيغر بيعج یليخ ديموضوع چرا با نينداره. ا یو مشکل کنهیم

به خاطر  گهيبشنوه م یتاده، کسفرهنگ غلطه که جا اف کياگه بگم  ،یمان دونمینم -
 یچه جهنم یخودم و تو یبعد از طالقم تو یدونی! نمزنهیحرفا رو م نيخودش ا

واهمه داشتم؛  دياز اومدن وح کردم،یرو داشتم تحمل م ی! چه فشارکردمیم یزندگ
به من  شيخوب شد. وابستگ سايو برکت داشت. حال نک ريمن خ یبرگشتنش برا یول

به  رهيو خدا بخواد راه هم م زنهیحرف م شيکم و ب سايودم بهتره. نککم شد. حال خ
  بود. ديخوب به خاطر وح یاتفاقا نيا ی. همهیزود

  ؟یکنیم تشيپس چرا اذ -

 اديتالش کرد من به شه یليخ دياز منه. وح شترياون ب اقتيل ،ینکردم مان تشياذ -
. ديبردم. اون من رو بخش ليفام یآبروش هم تو ینشم اما خودم نخواستم. حت کينزد

 ستيالزم ن گهيد کنمی. احساس مکنمیحاال هم حالم بهتره و کمتر به گذشته فکر م
براش  یکار کي ديرو پس بدم. پس من هم با دادمانجام  ديکه در حق وح یتاوان گناه
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 گهيخودم هم د نياز ا ريمن بذاره. غ یکه عمرش رو به پا ستي. حق اون نکردمیم
کرد و ازش کتک  تميآزارم داد و اذ اديباشم. اونقدر شه گهيمرد د هيکنار  متونینم

مرد  کي ارکه بخوام کن ترسمیهستن. م ینطوريمردا ا یهمه کنمیخوردم که حس م
قبول کنم  تونمیو نم دونمیم اديخودم رو هنوز متعلق به شه یکنم. از طرف یزندگ

 باشه. ديکه اون مرد وح نيصوصاً ابخوره، مخ گهيمرد د کيدوباره تنم به تن 

  .یکه تا ابد تنها بمون ستيقرار هم ن ی. ولیگيم یچ فهممیکامالً م -

به  خوادیدلم نم کنه؟یپسر اونم معلول قبول م کيمن رو با  یبه قول خودت ک -
  جهنم بشه. ساينک یخاطر خودم زندگ

 شه،يخوب م یزودبه  سايگفتم. نک یزيچ کياحمق بودم و نادون  یوقت کيمن  -
  .زميعز خوادیم سايهم که تو رو بخواد حتماً با نک یکس

 یبا نگران یافتاد. مان شيزانو یشد و رو حسیب شيرفت و پاها جيمژگان سرش گ 
  او را گرفت و گفت: یبازو ريز

  ست؟يحالت خوب ن -

  بلند شد و گفت: یبه سخت او

  دارم. جهيسر گ یخوبم، کم -

  شدند و به هتل برگشتند. یسوار تاکسرفت و  یبه کمک مان و

  بپوشد.  یبکشد و لباس راحت رونيرا از تن ب شيکمک کرد مانتو یمان

  گفت: یمان ديتخت دراز کش یرو یوقت

  بکنه. اتنهيمعا اديب رنيگیبا دکتر تماس م نميبب نييبرم پا -

  .ستينه، الزم ن -

  .برمشینباش با خودم م سايالزمه، نگران نک -

  پزشک خبر کنند. کي شانيهتل رفت و با کارکنان صحبت کرد تا برا یه الببعد ب و
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کجا  ديبا ديو از کارکنان پرس ديبه هتل رس یشک جوانساعت بعد پز مياز ن کمتر
با او دست  یکرد. مان یرا به او نشان داد و دکتر را همراه یهتل مان یبرود. متصد

  وار آسانسور شدند.هتل تشکر کرد و بعد با هم س یداد و از متصد

  :ديپرس دکتر

  ه؟يمشکلشون چ -

. خون روزيهم زد د یروشه، دست به خودکش یخورده فشار عصب کيروزا  نيا -
 ديداره و رنگش مثل گچ سف جهيبه خاطر اونه که االن سرگ ديازش رفت، شا یاديز

  شده.

  .نيبذار ونيبا روانشناس و روانپزشک در م ديهمسرتون رو با یمشکل عصب -

  خواهرم هستن. -

  کنم؟ شونيروانشناس ماهر معرف کيهمسرشون هم هستن که من به  -

  .کنمیم یريگيمن پ ن،يبه خودم بگ شمیحال مجدا شدن. خوش ر،يخ -

  چشم، حتماً. -

  گذاشت و گفت: نيزم یرا رو ساينک یرفتند مان تيبه درون سوئ یوقت

  جون. يیکن دا یباز -

  کرد. يیو دکتر را به اتاق مژگان راهنمابه دستش داد  یباد یقو کي و

را باز کرد.  شيرا کنار تخت گذاشت و ساک پزشک یدکتر وارد اتاق شد صندل یوقت
دستگاه فشارسنج را از داخل ساک در آورد و آن را کنار گذاشت. پتو را کنار زد و 

را به گوشش گذاشت و مشغول گرفتن  یمژگان انداخت. گوش یپاف را دور بازو
  .اورديب یزيدکتر چ یهم رفت تا برا یو ضربان قلب او شد. مان فشار

و بعد نگاهش را به صورت مژگان  ستيدر همان حال مچ دو دست او را نگر دکتر
  انداخت.
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 دنيتخت افتاده بود. دکتر با د یرو حالیها که ببه مثال فرشته ديدیم يیبايز دختر
تکان داد. پاف را  یهم فشرد و سر یرا رو شيهااو با تأسف لب نييپا اريفشار بس

  را سر جا گذاشت. لشياو باز کرد و وسا یاز دور بازو

دکتر آرام  رخمين دنيکه مژگان آهسته پلک گشود و با د کردیسرم را حاضر م داشت
  گفت:

  !ديوح -

آن دو چشم به رنگ چمنزاران بهار، مات او شد. مژگان  دنيرو به او کرد و با د دکتر
  گفت: کردینم یاريو ذهنش درست  ديدیکه درست نم

  ببخش که ناراحتت کردم. د،يوح -

 یهم افتاد. دکتر به خود آمد و سرش را تکان داد. دستش را رو یرو شيهاپلک
دست مژگان  یرا باز کرد و رو یمژگان گذاشت اما تب نداشت. او پنبه الکل یشانيپ

  کند. دايزود رگ او را پ یليو توانست خ ديمال

  بزرگ شربت خنک به اتاق آمد. دکتر تشکر کرد و گفت: وانيبا ل یمان

رو داره تحمل  یبزرگ ی. احتماالً درد روحگهيم انيخانم تب نداره اما هذ نيا -
  .ديبهتره مراقبش باش شيخودکش یبا توجه به سابقه کنه،یم

  چشم حتماً. -

  کت چسب زد و سرم را وصل کرد و گفت: ويآنژ یرو او

لطفاً  سم،ينویم یتيشدن، براشون چند تا تقو فيضع یه از لحاظ جسمخورد کي -
  . نيکن هيحتماً ته

  چشم. -

  :ديمشغول نوشتن دارو شد و بعد پرس دکتر

  همسرشون بودن؟ ديوح -
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  ماست. ینه! پسر عمو -

 دياسم وح ونشيهذ یدارن. تو شونيعذاب وجدان نسبت به ا کيخوب، احتماالً  -
  رو گفت.

  داد و گفت: یا مهر کرد و آن را به دست ماننسخه ر دکتر

  ن؟يسرم تموم شد، جداش کن یوقت نيتونیم -

  و دستمزد شما؟ ست،ين یبله مشکل -

  .کننیمن با هتل قرارداد دارم، بعداً باهام حساب م -

  داد و گفت: یکارت به مان کياز او تشکر کرد. او  یرا جمع کرد و مان لشيوسا او

  ... یاومد در خدمتم آقااز دستم بر  یکمک -

  هستم. کخواهين یمان -

  . کخواهين یخوشبختم آقا -

  . نيهمچن -

فعالً محل  م،يجمع دوستانه دار کيو البته در مورد روانشناس، ما فردا شب  -
 زميو اونجا با دوست عز نياريب فيتشر شمیخوشحال م ست،يقرارمون مشخص ن

  .کنمیو محل قرارمون رو اعالم م رميگی. حتماً با هتل تماس منيمالقات کن

  .ميمزاحم جمع شما بش خوادینه، ممنون اصالً دلم نم -

رو مالقات  گرياونجا حتماً همد ه،يعموم یجا کيمحل قرار حتماً  ن،ينگران نباش -
  .نهيخواهرتون رو بب یو بهتره دکتر به صورت حضور ميکنیم

  ممنونم از محبت شما. -

  .کنمیخواهش م -

  .نينکرد یشما خودتون رو معرف -
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  هستم. یفرامرز سعادت -

  را ترک کرد. تيکرد و سوئ یدوباره با دکتر دست داد. دکتر خداحافظ او

 یدر آپارتمانش در حال استراحت بود. اما حال و روز خوب ديروز عصر وح آن
را تکان  شيبود و داشت تندتند پا قراری. بکردیحس م یبيعج ینداشت و دلتنگ

را نگاه کرد.  یواريبلند شد و ساعت د شيزنگ آپارتمان آمد. از جا ی. صدادادیم
در  ريکرد. دوستش بود، زنج هنگا یبود. رفت و از چشم ميحدود ساعت چهار و ن

  را انداخت و در را باز کرد.

  و گفت: ديکش یبلند غيج دنشيبا د دوستش

  من! یخدا -

  شت او قفل کرد و گفت:را پ شيو پاها ديپر ديبعد به آغوش وح و

  دلم برات تنگ شده بود. یليخ ؟یبرگشت یک -

  و گفت: دياو بود. خند یهایباز وانهيد ريدرگ شهيهم ديوح

  لطفاً اجازه بده، خفه شدم! یاَشل -

  و گفت: ديپر نييپا یرا از خود جدا کرد. اشل یاشل او

  ؟یاومد یک -

  نصف روز. کياز  شتري! بشهیم یچند ساعت -

  در را بست و گفت: ديرا کنار زد و وارد شد. وح ديوح یاشل

  برگشتم؟ یديچطور فهم -

  .یبودن که برگشت دهيد هاهيهمسا -

  کاناپه رها کرد و گفت: یخود را رو یاَشل

  ؟یچرا زود برگشت ؟یمگه قرار نبود شش ماه بمون -
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  اومد که مجبور شدم برگردم؟ شيپ ايقضا یسر کي -

  ؟یمجبور شد -

  بله. -

  به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن قهوه شد و گفت: ديوح

  کجاست؟ سونيج -

  سر کار. -

  ن؟يکنیم یعروس یک -

  امور. یالبته بعد از آماده شدن آپارتمان و درست شدن باق ،یبه زود -

  .تونيسر زندگ نيو بر نيزودتر کارهاتون رو درست کن ن،يگیرو م نيدو ساله هم -

قهوه را خاموش کرد و به  ريبا تعجب رو به او کرد. ز ديو وحافتاد  هيبه گر یاَشل
  :ديسراغش رفت. پرس

  اومده؟  شيپ یشده؟ مشکل یچ -

  . کنهیم انتيداره بهم خ سونيج کنمیفکر م -

  . زميامکان نداره عز -

کم حوصله شده، قرارهامون رو  ذاره،یمن وقت نم یمدته اصالً برا کي یول -
  شده و... بداخالق کنه،یکنسل م

  او زد و گفت: یبه رو یلبخند ديوح

  بکنه. انتيکه اون بخواد بهت خ شهینم ليدل نايا یهمه -

  را پاک کرد و گفت: شيهابورش را عقب داد و اشک یموها یاشل

  چکار کنم! ديبا دونمیعوض شده و من نم یلياون خ -



544 
 

 شهيکنه، حتماً رو م تاني. اگر بخواد خیو صبر داشته باش ینگران نباش هيفقط کاف -
  .یشيکم متوجه مو اگر فقط سرش شلوغ باشه کم گهيو خودش بهت م

  .دوارميام -

  اش رفت و گفت:به او زد و به سراغ قهوه یدبخشيلبخند ام ديوح

  کنم. ديبرم و خر ديندارم. با يیرايپذ یجز قهوه برا یزيچ ،یببخش اشل -

  .ديبا قهوه موافقم وح -

کارت  کيکرد و  فشيدست در ک یاشل دند،يار هم قهوه را نوشکن نکهيبعد از ا و
  و گفت: ديکش رونيب

 طشينتونستم با شرا یول ششيداره. من رفتم پ اريبه دست ازيکه ن هيليآدرس وک نيا -
  خوب باشه. تونهیتو م یاما برا ام،يکنار ب

  و گفت: ستيکارت را از دست او گرفت و آن را نگر ديوح

  .زنمیتماً بهشون سر مح یممنونم اَشل -

  .ريوقت مالقات بگ اشیبه دفترش نرو، از قبل از منش خبریب -

  باشه حتماً. -

 ديراهرو رفت. وح یتشکر کرد و به آپارتمان کوچک خود در انتها دياز وح یاَشل
را  نشيساختمان رفت و ماش نگيو حاضر شد. بعد هم به پارک ديهم لباس پوش

آن را به حرکت در آورد و  نيو روشن شدن ماش چيسوئبرداشت. بعد از چرخاندن 
 یکردن برا ديخر مشغولبود رفت و  یکه در همان حوال یرانيبه سوپرمارکت ا

  منزلش شد.

کرد و  هياش را تهمورد عالقه چيرفت و ساندو اشیضرور یاز انجام کارها بعد
 یهم بپرسد. وقت ها رابعد از آن راهش را به سمت منزل دوستانش کج کرد تا حال آن

. دارنديوقت ب ريآن دو تا د دانستیشده بود اما م کيتار گريهوا د ديها رسبه منزل آن
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 یجلو بايز یادختر خوش قامت با چهره کيبعد  یشد و زنگ در را زد. کم ادهيپ
  در آمد و گفت:

  بله. -

  گفت: ديبا ترد ديوح

  جگر. یو آقاخانم  یهستم، دوست و پرستار قبل کخواهين ديمن وح -

  و بعد؟ -

  و حالشون رو بپرسم. نمشونياومدم که بب -

  .دنيخوابشون رو خوردن و خواب یهااون دو تا قرص -

 دانستیاما م دادند،یرا نشان م رانيها ساعت اساعتش را نگاه کرد. عقربه ديوح
  گفت: یجد اريعادت ندارند. دختر بس هادنيزود خواب نيآن دو به ا

  .دييايردا وسط روز بف ديتونیم -

  ؟یدوروت هيک -

  َجِگر گفت: یآقا دنيو با د ديچرخ یدوروت

  ن؟يجگر مگه شما قرصتون رو نخورد یاُه آقا -

  اثر نداره! یخوردم ول -

  .دميپس از فردا شب دو قرص بهتون م -

  ؟یبود دوروت یگفتم ک -

  وارد منزلشان شد و گفت: ديوح

  َجِگر! یسالم آقا -

شده بود،  ديدر انگار که شب تارش صبح سپ یجلو ديوح دنيد جگر که با یآقا
  را از هم باز کرد و جلو آمد و گفت: شيهارا پرت کرد و دست شيعصا
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  پسرم! ديوح -

َجِگر بغض کرده و او را به  یکه آقا شدی. باورش نمدياو را سخت در آغوش کش و
  .کندیم یابراز دلتنگ نينچنيو ا فشاردیخود م

  جدا شد خطاب به پرستارشان گفت: دياز وح نکهيابعد از  او

اجازه  دياومد با نجايبه بعد هر ساعت از شبانه روز که به ا نياز ا ده،يپسرم وح نيا -
  تو. اديب یبد

  جگر، من با پسرتون قرارداد دارم. یآقا کنمینم یرويمن از دستورات شما پ -

  .یکن یدگيرسبه پسرم  یبر یتونیو م یاالن اخراج نيپس تو هم -

  را گرفت و گفت: شيجلو دياو را برداشت. وح ليبعد رفت و وسا و

  .ديجگر، من فقط اومدم حال شما رو بپرسم، لطفاً آروم باش یآقا -

  لب گفت: ريز و

  کردم! یچه غلط -

  جگر برگشت و گفت: یآقا

  .یبه موقع غلط کرد -

 یدوروت ليو وسا فيک جگر ی. آقاستيگرد شد و چند لحظه او را نگر ديوح یهاچشم
  را به او داد و گفت:

  االن! نيهم رون،يبرو ب -

  . دميمن االن به پسرتون اطالع م -

  حاال بهش زنگ بزن.  نيو هم رونيبرو ب -

  خود را وسط انداخت و گفت: ديوح

  جگر! یآقا ديبه خاطر من آروم باش -
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  آرام شد و گفت: او

  فقط به خاطر تو. -

  گفت: یو رفت و خطاب به دوروتبه ا یاغرهبعد چشم و

  و مزاحم ما نشو.  نيبش -

  گفت: یگذاشت و خطاب به دوروت ديدستش را پشت وح او

  کن. يیرايازمون پذ -

  :ديپرس ديرفتند و نشستند. وح منيبعد هر دو به سالن نش و

  خانم جگر کجان؟ -

  .دهيبه ما قرص خواب م واليه نيا ده،ياون خواب زميعز -

  .ستيت ندرس نيا یول -

  ها رو نخوره.اون رو گول بزنه و قرص تونهیهمسرم نم یول خورمیمن نم -

  گفتم؟ یمن چ نيديشما فهم نم،يبب -

  .رميبگ ادي یفارس یکردم چند تا جمله و کلمه یسع یچند وقت که رفت نيآره، ا -

  ن؟يگرفت ادي ايجالبه، حاال چ یليخ -

  هر... کيپدر س...! اون  یليخ یت. دورویاوونهياحمق و د یليمثالً تو خ -

جگر گذاشت و دست  یدهان آقا یدستش را رو کيو  ديحرف او پر انيبه م ديوح
  .دياو چسباند و از ته دل خند یاو انداخت. سرش را به بازو یشانه یرا رو گرشيد

 یرا رو ینيانداخت و س شانيبه هردو یآن دو نگاه چپ دنيو د یوارد شدن دوروت با
  ت و گفت:گذاش زيم

  .شهيبد م یليپسرتون بفهمه خ -

  جگر گفت: یاش را داشت. آقاخندان راست شد و هنوز ته خنده ديوح
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  .قوير رونيبرو ب -

 یناخواسته منفجر شد و با صدا ديوح یرا فارس قويگفت و ر یسينصفش را انگل یوقت
 هيبه گر دفعهکيبود،  یاخمو و جد اريقبل بس یقهيکه تا چند دق ی. پرستارديبلند خند

  افتاد و گفت:

  .رميم نجايمن از ا -

  آهسته گفت: ديوح

  از کنار برو. -

  جگر گفت: یآقا

  ؟یچ یعني نيا -

  را ترک کرد. منينش زد،یم نيزم یرا رو شيکه پاها یدر حال انيگر یدوروت

  .گمیبعداً بهتون م -

  بلند شد و گفت: شيبعد از جا و

  برم دنبالش. -

  .بذار بره، ولش کن -

  .گردمیبر م -

رفت و از ساختمان خارج شد. خود را به او رساند و  یبه سرعت دنبال دوروت ديوح
  گفت:

  .ديلطفاً صبر کن ،یخانم دوروت ،یخانم دوروت -

در گذاشت و آن  یدستش را رو ديرساند و در را باز کرد. وح نشيخود را به ماش او
  را بست و گفت:

  .نيلطفاً صبر کن -
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  را پاک کرد و گفت: شيهااشک او

که سر ساعت  فميشغل منه و جزء وظا نيدو نفر باشه، ا نيمن مجبورم حواسم به ا -
خونه نگهشون دارم و دو ساعت در هفته  یاونا رو بخوابونم. در طول روز تو

پسرشون  یول نيذاشتیپا م ريرو ز نيکه شما تمام قوان دونمی. مرونيببرمشون ب
  بودن.  همن گفت یرد شما برانبودن. در مو یاصالً راض

رو تحمل  ینيقوان نيهمچ نيتونیم نياگر خود شما به سن آقا و خانم جگر باش -
سازگار  طيشرا نيدو نفر با ا نيا یهيو روح کنهیآدم رو افسرده م ینينشگوشه ن؟يکن
آزاد باشن و با  خوادیآخر عمرشونه و دلشون م یهاکه سال دوننی. مستين

 نمي. فقط اومدم ببرميشما رو بگ یجاکه  نجايا ومدميکنن. من ن یگزند یسرخوش
  حالشون چطوره!

که دوست دارن رو همراهشون انجام بده، هم به اونا  یسر کارت بمون اما کار تو
پدر و مادرش  دونهیکه نم یکه پسرشون اونم پسر ینيهم تو. با قوان گذره،یخوش م

آسونه، اما  نيکن. عمل به اون قوانرو سخت و تنگ ن اشونيدن خوان،یم یچ
در عوض اگر عمرشون تموم  یول دونم،یم ه،يدو نفر کار سخت نيخوشحال کردن ا

  .شهیبشه با حسرت تموم نم

او آرامش کرده بود، حق را به او  یها. حرفستيرا نگر ديچند لحظه وح یدوروت
خانه نگه داشته است در  ديو قبول داشت که آن دو را به زور تحت مراقبت شد دادیم

  دچار شده است. یافسردگ یروزها خانم جگر به نوع نيا کردیو حس م

  :ديآهسته پرس ديوح

  سر کارتون مگه نه؟ نيگردیشما بر م -

  بله. -

  .دييخوشحالم، پس بفرما -

  جگر رفت و گفت: یبه نزد آقا ديبعد با هم به درون ساختمان برگشتند. وح و
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  ن؟هاتون کجاخوب، شطرنج -

  برگشت؟ یدوروت -

  بله. -

  برگرده! یکردیم اشیراض دينبا -

  .نيدار اجيو شما بهش احت هياون دختر خوب -

  .ميدار اجيما فقط به تو احت -

  راحت باشه. التونيمن هم کنارتون هستم، خ -

در آن قرار داشت،  قهيکه ظروف عت واريبزرگ کنار د یبوفه یبعد از داخل کشو و
  و گفت: ديکش رونيجگر را ب یخصوص آقاشطرنج م یجعبه

  ؟یباخت حاضر یبرا -

  .یاز من ببر یتونیکه م یبگ یتونیجون، نمبچه یگرفت اديتو شطرنج رو از من  -

  اوقات. شتريکه نه، اما ب شهيهم -

 ديطالکوب را چ اهيو س ديسف یهاگذاشت و بازش کرد. مهره زيم یبعد آن را رو و
  و گفت:

  .نيشروع کن -

  رون؟يب ميچطوره فردا شب با هم بر -

را  ینيو جذاب وارد اتاق شد و س بايکردند. آن دختر ز یدوروت یدو رو به سو هر
  برداشت و گفت:

با هم  یبعد همگ نجا،يا دييايشما فردا شب شام ب کنم،یهاتون رو عوض مقهوه -
  به کلوپ برادرم. چطوره؟ ميریم
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چه گفته است و  یبه دوروت ديوح انستدیکرد. نم ديوح یجگر رو به سو یآقا
 یحال خطاب به دوروتحال خوش نيچگونه او را وارد جمعشان کرده است. با ا

  گفت:

  خوبه. یليخ -

َجگر  یبعد آقا قهيقهوه تازه آورد. چند دق شانيبرا یشدند، دوروت یدو مشغول باز آن
  :ديپرس

  بهت خوش گذشت؟ رانيا -

  .خوب داشتم و هم بد یهم روزها -

  کن. فيبرام تعر -

و مژگان  سايحرف زد. در مورد نک شيآن روزها نيرياز اتفاقات تلخ و ش ديوح
  کرد. شيجگر او را ک یدفعه آنقدر در خود فرو رفت که آقا کيگفت. 

  :ديجگر پرس یآقا

  حد فکرت مشغول شده؟ نياومده که تا ا شيپ یاحساس -

  و بعد گفت: دياش را نوشهشطرنج گرفت و ته قهو ینگاهش را از صفحه ديوح

حال کردنشون بود؛ اما اون من روزها آرزوم خوش نيهستم که ا ینگران دو نفر -
  رو پس زد.

  حالت خوبه؟ يینجاياالن که ا -

  نه. -

  پس برگرد. -

  دردناکه. یليازت متنفرم، خ گهیبودن که بهت م یکنار کس -

کار رو  نيداره که ا یليدل ديبتونه ازت متنفر باشه، شا یکه کس یستين یتو آدم -
  کرده.
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  گفت: شيهاجگر با جا به جا کردن مهره یاش را تکان داد و آقامتفکر مهره ديوح

  مات. -

ها را درون جعبه برگرداند و بعد جعبه را کرد. مهره هيو تک ديکش یقينفس عم ديوح
  داخل کشو گذاشت و گفت:

  برم! ديبا گهيمن د -

باز هم با هم برنامه داشته  ميبتون دوارمي. امديوح دمتيره دباشه، خوشحالم که دوبا -
  .ميباش

  حتماً. -

  که آپارتمانش در آن قرار داشت رفت.  یاکرد و به سمت محله یخداحافظ او

مژگان  دانستیبود و نم سايمژگان و حال نک تيوضع ريذهنش درگ ريطول مس در
  نه.  ايخواهد برد  یگفتار درمان یاو را برا

را به درون آسانسور  شيدهايرا پارک کرد و خر نيماش د،يبه آپارتمانش رس یوقت
 یاز انتها اديداد و فر یاش رفت. صدابرد. از آسانسور خارج شد و به سمت خانه

را به درون برد  ليرا درون قفل انداخت و آن را باز کرد. وسا دي. کلآمدیراهرو م
  آمد و در را به هم کوفت.  رونيب سونيباز شد و ج یدر آپارتمان اَشل ديکه د

  آمد و گفت: رونيدر گذاشت و ب یجا جلورا همان ليوسا او

  ! سونيج ،یه -

  به خود آمد و گفت: ديوح دنيبود با د یعصب اريکه بس سونيج

   ؟یبرگشت ی! کديوح -

  تو.  ايب ست،يوقت ن یليخ -

  برم.  دينه، با -

  کمر او گذاشت و گفت: یدستش را رو ديوح
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  . ميتو با هم حرف بزن ايب -

  را به آشپزخانه برد و گفت: شيدهايخر ديدو به درون رفتند و وح هر

  خنک؟  یدنيقهوه، نوش -

  خنک لطفاً.  -

 زيم یرا به سالن برد و رو وانيبزرگ آبجو آماده کرد. ل وانيل کياو  یبرا ديوح
  گذاشت و گفت:

   ختن؟يبه هم ر نقدريروزها ا نيچرا ا -

 یشروع زندگ یرو برا زيکه همه چ کنمیمن دارم تمام تالشم رو م د،يوح مدونینم -
  . کنهیم یريگبهانه یليخ یمشترکمون حاضر کنم اما اَشل

  توجهت بهش کم شده!  ديخوب شا -

  گفت: ديوح د،ياز آن را نوش یرا برداشت و مقدار وانيل سونيج

  . یروزها کمتر کنارش نيا ديتوئه. شا یهااون به خاطر نبودن یهابهانه -

  دستانش فشرد و گفت: انيرا م وانيل سونيج

  کار کنم.  شتريباالست و مجبورم ب یليخ یزندگ یهانهيهز -

  ؟یرو گفت نايا یبه اَشل -

  !هيناراحت باشه که مشکالت من چ خوامیبهش نگفتم. نم یزينه چ -

 کيره به دا یاَشل ضياحساسات ضد و نق یريم شيپ یکه دار ینطوريا یول -
  .شهیم ليمعضل تبد

 ديو با من کنار اومد. با ستياصالً مقصر ن یو اَشل ديکردم وح یاديمن اشتباه ز -
  براش جبران کنم.

  باشه که باعث بشه اون یطور دياما نبا -
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بدونه  ینداره که اَشل یاشکال چي. هني. بهتره با هم رو راست باشیرو از دست بد 
  .شهيحال هم م. مطمئنم خوشیهاتت رو جبران کناشتبا یکنیم یسع یتو دار

  .دوارميام -

   ؟یکنیچکار م یدار -

که داشتم  یهر چ ،یاون باز یو باختنش تو یچلس ميبرد ت یرو یبندبعد از شرط -
اما نکرد. از اون روز به خودم  کنهیمن رو ول م یاَشل کردمیاز دستم رفت. فکر م

 یمادرم و اَشل شيز صفر شروع کردم. برگشتم پنکنم و ا یبندشرط گهيقول دادم د
 کيو  یآپارتمان نقل کيکنه. تونستم  یدوستاش و با اونا زندگ شيپ اديمجبور شد ب

 ديکرد. با یکه بشه توش زندگ ستيبخرم، اما آپارتمان اونقدر رو به راه ن نيماش
گاه از اون دانش ريرو دارم غ یخرج جشن عروس یبشه. از طرف یدگيبهش رس یکم

  هم هست.  امهيو شهر

  خوب!  -

 کي یها توشب داً يو جد کنمیم يیکار دانشجو یساعات رم،يرو دانشگاه م یساعات -
  بار مشغول کارم.

داره  نيوقِت استراحت ندارم و ا یلي. خشورمیصبح ظرف م کيشب تا نزد مهين از
  .هياطر اَشلبه خ نايا یهمه یول ستيو دست خودم ن شمیم ی. عصبکنهیداغونم م

  . ميرو شروع کن مونيزودتر کارها رو به راه بشه و زندگ خوامیم

 ضيکار کردن خودت هم مر طِ يشرا نيبا ا یول یدار یسخت طيکه شرا دونمیم -
  . یشیم تياذ هيروابطت با بق یو تو یريگیم یليافت تحص ،یشیم

  . ديسخت بگذرونم وح یمجبورم مدت -

  انداخت.   نييسرش را باال و پا ديوح

  ساعتش را نگاه کرد و گفت: سونيج

  وقت دارم که بخوابم.  نقدريبرم سر کارم و هم ديبا گهيد ميدو ساعت و ن -
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  سر کار.  یکه بر کنمیم دارتياتاق من استراحت کن. ب یبرو تو -

  خونه.  رمينه ممنونم. م -

  بخوابم.  خوامیو نم دارم یبخواب. من هم فعالً کل جانيهم اد،ينم شيپ یمشکل چيه -

  باشه، ممنون. -

هم مشغول  ديخوابش برد. وح د،يتخت دراز کش یرفت و تا رو ديبه اتاق وح سونيج
از منزل  سروصدایشد. بعد از آن ب خچاليو  هانتيدر کاب شيدهايدادن خر یجا

 لدايرساند. زنگ را زد که هم اتاقش مات یآپارتمان اَشل یخارج شد و خود را به جلو
  تاب و شلوارک در را گشود و گفت: کيبا 

  .یوقت شب مزاحم شد نيکه ا یداشته باش یکار مهم دوارميام -

  .اديبگو ب یبه اَشل -

  در را رها کرد و وارد شد و گفت: او

  با تو کار دارن. یاَشل -

  آمد و گفت: یبعد اشل یکم

  شده؟ یچ -

  سالم. -

  سالم. -

اتاقم که  یجلو ايب عيفرستادم سر اميبهت پبرو لباس بپوش و حاضر شو، هر وقت  -
  .يیجا ميبر

  بخوابم فردا صبح کالس دارم. خوامیمن م م،يکجا بر -

  تره.از کالست مهم ميبر مييخوایکه م يیجا -

  کجا؟ یعني -
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  !کنهیم انتيداره بهت خ سونيکه ج يیهمونجا -

  :ديپرس ديباز ماند. وح یاشل دهان

  م؟يبر یشیحاضر م -

  آره. -

  نگو. یزيچ یبه کس -

  باشه. -

مبل  یبه آپارتمانش برگشت. خود را رو ديبه درون رفت و در را بست و وح یاَشل
کمک حال  یجور کيبتواند  ديدو دوتا چهارتا کرد شا یطوالن یقيانداخت و دقا

کمک به دوستش  یبرا یمناسب طيمهاجر بود و شرا کيباشد اما او فقط  سونيج
  .بود یگزند یبرا یاديز یهانهيحمل هزنداشت و خودش هم مت

را  شيتشکر کرد و دست و رو ديشد از وح داريب سونيساعات گذشت و ج یوقت
  شست و آنجا را ترک کرد.

  داد و از واحدش خارج شد. اميپ یبه اَشل ديوح

  خود را به او رساند و گفت: یبه درون آسانسور رفت و اَشل ديوح

  م؟يریکجا م -

  .سونيدنبال ج -

  اون کجاست؟ -

  من بود. شيپ -

  گفت: ديشد. وح رهيخ ديبه وح یاَشل

  صبر کن.  -
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که  سونيج نيدنبال ماش دياو شدند. وح نيبعد از آپارتمان خارج شدند و سوار ماش و
  رفت.  ديچيبه سمت چپ پ ابانشانيخ یدر انتها

   ره؟ياون داره کجا م -

  . ميفهمیم گهيد یصبر کن کم -

  من!  ی... اُه خداکنهیم انتيبه من خ اون دونستمیم -

شد و به  ادهيتوقف کرد و پ سونيبعد ج یزد و جواب نداد. کم یلبخند کمرنگ ديوح
  شود که ادهيخواست پ یدرون بار رفت. اَشل

  او را گرفت و گفت: یبازو ديوح

  .یاَشل نيبش -

  برم. یذاریچرا نم -

  هنوز صبر کن. -

کرد. نفسش را فوت کرد و در سکوت  هيو تک ديکوب یصندل گاههيخود را به تک یاَشل
  شد و گفت: رهينقطه خ کيبه 

  تره؟اون از من قشنگ -

  گفت: رفتیور م اشیکه داشت با گوش ديوح

  ؟یک -

  همون دختره. -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  .دونمینم -

  او زد و گفت: یبه بازو یاضربه تيکرد و با عصبان ديرو به وح یاَشل
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 یديکه د يیاز دو تا دخترا یکيکدوم  یبد صيتشخ یتونینم ،یمرد کيتو  -
  تر هستن؟قشنگ

  و گفت: ديآرام خند ديوح

  ترم.من از هر دوتاتون قشنگ -

  و گفت: ديکوب یصندل گاههيسرش را به تک یاَشل

  باشه! وونهيد نيا سونيدوست مشترک من و ج ديمن! چرا با یخدا یوا -

  من رو سر راهت گذاشته. چون خدا بهت لطف کرده -

  داد و گفت: یسرش را تکان یاَشل

  باشه. نطوريا خوامینه، نم -

  باشه. -

 یبود که رو شيهاشد. در حال نگاه کردن عکس اشیبعد دوباره مشغول گوش و
مژگان در عکس  ی. چشمان وحشستيو مژگان توقف کرد و آن را نگر سايعکس نک

  مژگان لبخند زد. یچهره دنيو با د . عکس را بزرگ کردزدیبا او حرف م

را  ديوح یشده یبه حال یحال یچهره ی. وقتديبگو یزيرو به او کرد تا چ یاَشل
سرش  یگوش یصفحه یعکس آن دختر رو دنيبرد و با د نيينگاهش را پا ست،ينگر

  را جلو برد.

 دين وحسر بلند کرد و نگاهش را در چشما ی. اَشلستيبه خود آمد و او را نگر ديوح
  :ديو پرس ديکش

  داره؟ ی. با تو نسبتهييبايدختر ز -

  منه. یدخترعمو -

  را از دستش گرفت و به آن نگاه کرد. یگوش یعکس را کوچک کرد، که اَشل او

  زن مادرشه؟ ني! ايیبايز یچه پسر بچه -
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  آره. -

بعد  نگاه کرد و ابانيکرد. چند لحظه به خ هيبرگرداند و تک ديرا به وح یگوش یاَشل
او فرود  یرا در سر و صورت و بازو شيهاور شد و مشتحمله ديبه وح کدفعهي

  آورد و گفت:

  .یزن نگاه کن نيبا دقت به ا نقدريا دي. چرا تو بانيهمتون مثل هم -

  را گرفت و معترض گفت: یهر دو دست اَشل یافتاد. او به سخت دياز دست وح یگوش

  ؟یشد وونهي! تو دیمن اَشل یخدا -

  ديشدم؟ چرا با وونهيمن د -

   ؟یزل بزن ینطوريکه همسر و بچه داره ا یبه زن تو

  و گفت: دياو را کش یهادست ديوح

  نداره. یاون همسر ،یاَشل -

  شد. رهيخ ديآرام شد و به وح یکم یاَشل

  برد و همانطور گفت: یصندل ريرا رها کرد و دستش را ز یدست اَشل کي ديوح

  خوشگل هم داره. یليپسر خ کيز همسرش جدا شده. منه و ا یاون دختر عمو -

  کرد و راست شد و ادامه داد: دايرا پ یگوش او

ازدواج کرد. حاال که جدا شده  گهيدوستش داشتم اما خوب، با کس د یمن از بچگ -
  اون دوباره من رو رد کرد. یداشتم باهاش ازدواج کنم ول ديام

  :ديآهسته پرس یاَشل

  چرا؟ -

  ها برات حرف بزنم.ساعت نميبش ديله و باداستانش مفص -

  .یتو عاشق شده باش کردمیفکر نم چوقتيبشنوم. ه خوادیدلم م -
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  لب گفت: ريبه عکس مژگان انداخت و ز یگريرا رها کرد و نگاه د یدست اَشل ديوح

  حالش چطوره؟ دونمینم -

  حتماً خوبه. -

  اومدم خوب نبود. یوقت -

  و گفت: ديخود را جلو کش یکم یاَشل

  .یدار یتو که چند ماه مرخص نجا؟يا یحالش خوب نبود و اومد -

  چون... اومدم،یم ديبا -

  ؟یچون چ -

  گفت که ازم متنفره. -

  چرا؟ -

و بعد  ستيو رفت و آمدش نگر ابانيکرد. به خ هيصفحه را خاموش کرد و تک ديوح
  آهسته گفت: یبا صدا

اون  کنهیچون فکر م ديشا کنم،یم مبهش ترح کنهیچون فکر م دي. شادونمینم -
  .ترسهیو نگاه مردم م ديهم چون از د ديپسر مجردم. شا کيسابقه تأهل داره و من 

رو به  ديگذاشت. وح ديوح ی. دست بر بازوستيرا نگر ديمتفکر وح یچهره یاَشل
  او کرد.

ار زن اگر فش کي دونمیرو م نيا یفرهنگ اجتماعتون چطوره، ول دونمیمن نم -
حال  ني. با ادهيم حيرو ترج يیدور بشه و تنها کنهیم یسع نه،يخودش بب یرو رو

براش مهمه.  یليکه کنارش باشه و بهش عشق بورزه خ یکس ،یزندگ کيداشتن شر
رو  اقتشيکه ل یکردیثابت م هشب ديو با یکردیترکش م ديتو نبا کنمیمن فکر م

  .یرو ندار یمقابله با سخت یيکه توانا دهياومدنت نشون م نياما ا یدار

  که بتونم بمونم و باهاش ازدواج کنم و... خواستیمن دلم م -
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  .يینجاياالن ا یول -

  راست شد و گفت: یاَشل

از پس  یتونیم یکنیاگر فکر م یبرگرد کنارش و تنهاش نذار. اگر عاشقش -
  برگرد کنارش. یايمشکالت بر ب

  سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  نه. اي اديبا دلم کنار ب دونمینم یکه هستم ول عاشقش -

بمون  نجايا یداره مدت کوتاه يیبه تنها اجياحت یکنیاگر فکر م ،یبهش برگرد ديبا -
  .ششيو دوباره برگرد پ

  گفت: یرو به اَشل ديوح

  درسته؟ ینطوريا یکنیفکر م -

  انداخت و بعد رو به جلو کرد و گفت: نييسرش را باال و پا یاَشل

  .هياون حتماً دختر خوشبخت -

  چطور؟ -

  .ینرفت گهيات بهش سمت کس دچون به خاطر عالقه ،یچون تو بهش عالقمند -

  :ديپرس یچند لحظه ساکت شد و بعد با کنجکاو یاَشل

  ؟یديرو بوس یتا حاال کس -

  او نگاه کرد و گفت: یهابه چشم ديوح

  نه! -

  باز گفت: شيو با ن ديدرخش یاَشل یهاچشم

  ؟یدينخواب چکسيتا حاال با ه یعني -

  نه. -
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نگاهش را  یحوصلگیبا ب ديمنفجر شد و به خنده اُفتاد. وح یچون بمب ساعت یاَشل
  از او گرفت و گفت:

  ؟یخندیم یبه چ -

  ؟یاسن هنوز باکره نيا یتو تو -

  چکار کنم؟ یخواستیپس م -

  ؟یرابطه داشته باش خواستینم چوقتيتو واقعاً دلت ه -

  زد و گفت: یبه کنار سر اَشل یاکه سرخ شده بود ضربه یبا صورت ديوح

مورد اصالً درست  نيدختر و پسر با هم در ا کيفرهنگ ما حرف زدن  یتو -
  ست؟ين

  .ميچرا نه؟ من و تو دوست -

  .دونمیم -

  شه؟یمانع م یپس چ -

  شما سخته. یدادن در موردش برا حيتوض یهست ول یاديز یزهايچ -

  

او را  یابا حالت کالفه دي. وحديو بعد دوباره خند ستيرا نگر ديند لحظه وحچ یاَشل
  .ستينگر

هات در مورد رابطه چوقتيکه ه یتو چقدر مرموز ميکردیفکر م شهيهم هيمن و بق -
 یدو نفر از دوستان مشترکمون دوست داشتن که بعض یکي یحت یزنیحرف نم

  .ذاشتیصحبت نم یتو جا یتوجهیها با تو باشن. اما بوقت

  !یاَشل -

  ه؟يچ -
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 نيقبل از ازدواج به ا ديما بعد از ازدواجه و نبا یرابطه نيرابطه و اول نيبهتر -
  . دختر و پسر هم نداره.ميمورد تن بد

  و گفت: ديخند شتريب یاَشل

  .یبيعج یها. چه سنتديگوشه گذاشت و پرست کي ديمن تو رو با یخدا -

  .یکن هيکنم گر یکار تونمیمچون االن  یبهتره نخند -

  ؟یمثالً چه کار -

و از سمت  شهیسنت و فرهنگ کمرنگ م نيکم داره افرهنگ ما کم یاالن تو -
پوست  ريخوب ز یمشکالت به همراه داره ول یلي. هنوز خشهیگرفته م دهيمردم ناد

ً يو تقر گمیکه من م ستين یاجتماع مسئله اونطور به گفت احترام گذاشتن  شهيم با
  انتخابه. کيموضوع  نيا

  ؟یفرهنگ احترام بذار نيبه ا یو تو خواست -

  سر فرود آورد. ديوح

  ؟یشينم تيّ اذ -

  .یکنیبهش عادت م یآزاردهنده باشه ول تونهیم -

  ؟یبنداز هيمن رو به گر یخوایچطور م ینگفت ی! ولنطوريکه ا -

هم  نينامشروع. ا ميگیخارج از چارچوب ازدواج م یخوب! ما به هر رابطه جنس -
مثل... و...  یافراد القاب نيفرهنگ ما به ا یو هم گناه و هم تو شهيجرم محسوب م

  .دنيو... م

  گفت: ديخورده بود. وح کهيجمالت  نيا دنيباز ماند. از شن یاَشل دهان

 نيکنیو هر طور که فکر م ذارمیمن به فرهنگ شما احترام م م،يسختش نکن ايپس ب -
  .کنمیم ی. من هم به روش خودم زندگنيکن یگدرسته زند

  نکنم. یدخالت چيکارت ه یتو دميم حيترج زم،يباشه عز -
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  گفت: دفعهکي یبعد از سکوتشان اَشل یکم

  .مياومد نجايبه ا گهيکار د یما برا یلعنت -

  تو. ميبهتره بر -

هم  ديوح نکرد. دايهر چه نگاه کرد نامزدش را پ یدو به درون بار رفتند و اَشل آن
  .دادیم حياو توض یرا برا یزيو چ کردیصحبت م یداشت با کس

 یاَشل د،يکرد و سر فرود آورد. وح یبه اَشل یبود نگاه ستادهيکه پشت بار ا یمرد
را گرفت و  ديو دست وح ديجلو دو یرا صدا کرد و پشت سر مرد راه افتاد. اَشل

  گفت:

  کجاست؟ سونيج م؟يریم ميکجا دار -

  ن.صبر ک -

 یاَشل دِ يد ی. از جلوديد يیشوظرف یرا پا سونيوارد آشپزخانه شد، ج یوقت ديوح
  کنار رفت و گفت:

  .زمياونجاست عز -

  گذاشت. شيهالب یرا رو شيهادر آن حالت دست سونيج دنيبا د یاَشل

  صدا زد: ديوح

  .سونيسالم ج -

بغض کرد، حالش  یمات شد. اَشل یو اَشل ديوح دنيسرش را چرخاند و با د سونيج
  کرد و گفت: هيو گر ديچسب سونيو به کمر ج ديبد شد. جلو دو بيعج

  .یداشته باش گهيشغل د کردمیفکر نم زم،يعز ديببخش -

  گفت: دينگاهش را بلند کرد و خطاب به وح سونيج

  ؟یچرا بهش گفت -
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و . خواستم بدونه یکنیم انتيبهش خ یداشت بدونه که تو با ک ازين یخوب، اَشل -
  .رهيرو بگ مشيتصم

  گفت: یگذاشت. اَشل یسر اَشل یرا رو شيهالب سونيج

  .یکن تيخودت رو اذ خوامینم ،یکار کن خوامینم -

  .شهیمدت، بعدش تموم م کيفقط  -

  آخه... -

  اشتباهاتم رو جبران کنم، به خاطر تو به خاطر خودم. دينه. با -

 رينگاهش را به ز دي. وحديرد و بوساو را محکم بغل ک سونيسر بلند کرد و ج یاَشل
را  شبندشيخواست پ سونيآمده بود از ج جانيحالت به ه نيبار که از ا سيگرفت. رئ

باز کند. او آن زوج جوان و دوست خوبشان را به صرف م*ش*ر*و*ب دعوت و 
  مهمان کرد.

به  شانيبرا سونيج سينشستند، رئ زيهر چهار نفر وارد سالن شدند و پشت م یوقت
  زودتر گفت: یسفارش داد. اَشل یدنينتخاب خود نوشا

  .ديعوض کن مونادياز اونها رو به ل یکيلطفاً  -

  د؟يکه شراب بنوش نيستين ليچرا؟ شما ما -

  و گفت: ستيرا نگر ديوح سونيج

  باشه که الکل نداشته باشه. ديبا یزيشراب مشکل داره. چ دنيدوستمون با نوش -

  بدون الکل حاضر کرد. یدنينوش کي او یسر فرود آورد و برا مرد

اش زده چانه رياما دستش را ز ديبودند. وح دنيبعد مشغول صحبت و نوش یکم هاآن
  .زدیم انويبود که در آرامش پ یبود و نگاهش به مرد
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او  نيبود و ا خبریب ساياز حال نک داد،یآزارش م نيبود و ا خبریحال مژگان ب از
مجبور بود که نباشد. دور باشد تا مژگان هم راحت  یول کشاندیرا به مرز جنون م

  باشد.

 یچه زمان سونيج دينفهم یو افکار خود بود که حت انويپ یغرق در صدا آنقدر
  جمعشان را ترک کرد.

  به خود آمد. دياو گذاشت. وح یدست بر شانه یاَشل

  کجاست؟ سونيج -

. یخودت بود یايدنتو غرق  یکرد ول یاون رفت به کارهاش برسه. خداحافظ -
  امشب ازت تشکر کرد. ینکنه اما برا تتيداد اذ حيترج

  .ديرا نوش اشیدنيجرعه از نوش کيانداخت و  نييسرش را باال و پا ديوح

  چطوره؟ نيا -

  .یعال -

  خوبه. -

  چرخاند و گفت: زيم یرا رو وانيل ديوح

  م؟يراحت شد بر التيحاال که خ -

  اهوم. -

بار تشکر کردند و هر دو آنجا را به  سياز رئ یو اَشل دي. وحدو از جا بلند شدند هر
  قصد منزل ترک کردند.

  بود. رونينگاهش به ب یو اَشل راندیم هاابانيخ انيدر سکوت در م ديوح

  !ديوح -

  بله. -
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  اون زن چقدر برات مهمه؟ -

  و گفت: ديچيپ یبعد ابانيکرد و بعد نگاه از او گرفت و به خ یرو به اَشل ديوح

  .یليخ -

. تو مرد کنهیو غم نم يیاحساس تنها اشیزندگ یاون اگر تو رو داشته باشه تو -
 یافتنيهم دست ن یليو خ یدار یقلب بزرگ ،یدار یسالم ی. زندگیهست یخوب یليخ

  !یهست

  ؟یافتنيدست ن -

  آره. -

  !ستيمنظورش چ ديانداخت و نفهم یبه اَشل ینگاه ديوح

کم ازت خوشم اومد و کم دمتيبار د نياول یکه برا شيل پگفت چند سا یبه آرام یاَشل
جلب  ی. براینگاه کن گهيمن رو جور د یبلد نبود چوقتيتو ه یبهت دل بستم. ول
 شهينم دميفهم یوقت کي. شدیهم کردم اما نگاه تو به من عوض نم یتوجهت همه کار
کم به و کم ميونبم یمعمول یبا هم دوستا تمخواس نيهم یکرد برا ريقلب تو رو تسخ

  و... دادیرفتم. چون اون به من عالقه نشون م سونيسمت ج

نگاه کرد. دست خود  ديرا برگرداند و به وح شيرو یرا گرفت. اَشل یدست اَشل ديوح
 گريهم د ینگفت و اَشل یزيبه جلو بود و چ شيرو دي. وحستيرا در دست او نگر

را طور  یاَشل شهينبود چون همها خوب حرف نيا دنيبه شن دينزد. حس وح یحرف
را دوست نداشته بود. عاشق  چکسيکه تا آن روز ه یجور کيدوست داشت.  گريد

که تا آن لحظه به  یدارد. عشق که بخواهد او را نزد خود نگه یبود اما نه عشق یاَشل
  نوع و جنسش فکر نکرده بود.

. هر دو در ديشيدان یبرد کم نگيرا به درون پارک نيو ماش ديبه مقصد رس یوقت
  نشسته بودند. نيماش یهنوز تو نگيپارک یکيتار انيسکوت و در م

  گفت: بارهکيبه  یاَشل
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  گذشته و تموم شده. زي. همه چستياصالً بهش فکر نکن، واقعاً مهم ن -

  و گفت: ديدست او را کش ديشود. وح ادهيبعد خواست پ و

  .نيبش -

 یاَشل یهابدون نگاه کردن به چشم دينگاه کرد. وح دينشست و در سکوت به وح او
  گفت:

  .کنهیتو رو دوست داشتم و دارم اما جنس دوست داشتن من فرق م شهيمن هم هم -

  :ديلب نال ريز یاَشل

  ؟یچطور یعني -

داشتم، موهاش رو  کتريخواهر کوچ کي خواستیدلم م شهيمن هم نکهيا یعني -
نم مشکالتش رو حل کنم و باهاش بتو خواستیروش تعصب داشتم، دلم م بافتم،یم

. خوب تو رو از نوع کردیم تمياذ یو گاه کردمیم تشياذ یگاه کردم،یدرد دل م
  .گهيخواهر دوست دارم تا هر شکل د کيمثل  شتريهمون عشق دوست دارم. تو رو ب

  خوب... خوب... -

  گفت: یلب به فارس ريز ديوح

  یاحساسات پسرا نايا -

  بفهمونم؟! رو بهت  شيچ ه،يرانيا

 یحرف چي. بدون هزدیموج م شيها. اشک در چشمستيرا نگر ديچند لحظه وح یاَشل
شد و بعد از قفل کردن در  ادهيهم پ ديشد و بعد به سمت آسانسور  رفت. وح ادهيپ

  آن را نگه داشته بود. یبه درون آسانسور رفت که اَشل نيماش

  دگمه را زد که در بسته شد. آهسته گفت: یاَشل

  . یبهم کرد یبود. کمک بزرگ یازت ممنونم، شب خوب -

  نکردم.  یکار مهم -
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 یجلو ديآمدند. وح رونيدر باز شد و هر دو ب دنديمورد نظر رس یبه طبقه یوقت
به سمت  ريبعد از گفتن شب بخ یشد و اَشل ديکردن کل دايو مشغول پ ستاديآپارتمانش ا

 یداخت و آن را چرخاند و دور شدن اَشلرا در قفل ان ديکل ديساختمان خود رفت. وح
  .ستينگر نمودیم حالیب یرا که کم

به  شيهالباس ضيمبل انداخت و بعد از تعو یرا رو ديوارد آپارتمانش شد کل یوقت
  تختش رفت تا بخوابد.

آن  ی. به گوشهکردینگاه م شيمبل نشسته بود و داشت به صفحه نما یرو مژگان
اش را در هم قفل کرده بود. نگاهش به صفحه شده یچيباندپداشت و هر دو دست  هيتک

  غرق بود.  گريد یبود و ذهنش جا

افکارش پاره شد و چشمش  یرشته اشیگوش امکيپ یبه صدا در آمدن صدا با
  بعد دوباره همان صدا باعث تکان خوردن او شد. ی. کمديلرز

  را برداشت. اشیرا چرخاند و دست برد و گوش سرش

و  ديلرزیم شيهااندامش به لرزش افتاد. دست هااميمتن پ دنيباز کرد با د را امکيپ
را در  شيرا جمع کرد و زانوها شيانداخت و پاها نيزم یرا رو یبا ترس گوش

  .ديآغوش کش

  برگشت و با بستن در گفت: رونياز ب شيدهايبا خر یبعد مان یکم

  !یاوامونده نيا یاش که جلومسافرت همه یمثال اومد -

 سايمبل تک نفره انداخت و نک یرا رو دشيخر یهابسته یجواب نداد و مان مژگان
مات و  یبه چهره یمبل دو نفره گذاشت و راست شد و نگاه یرا که خواب بود رو

  هراسان مژگان انداخت. 

بود. به سمت آن رفت  یمعمول اليسر کي. ستيرا نگر یویبه عقب کرد و ت رو
 یمژگان خم شد و گوش یگوش دنيرا برداشت و با د شي. پارفت یزيچ یرو شيکه پا

  را خاموش کرد و گفت: شينمابرداشت و بعد صفحه ديرا با ترد
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  افتاده؟ یاتفاق -

  بعد رو به مژگان کرد. مژگان هراسان گفت: و

  ده؟يم امياون چرا به من پ -

  و گفت: ديابرو در هم کش یمان

  ؟یک -

  ها گفت:چون مرده مژگان

  !اديشه -

  شده گفت: ديکل یهابا دندان یعصب یمان

  باشه؟! یسگ ک -

  او شد. یهااميمژگان را باز کرد و وارد پ یبعد گوش و

 یو حال یکرد یرو جد يیحالش خوبه؟ جدا سايسالم مژگان، حالت چطوره؟ نک -
  .یپرسیهم نم

  بعد رفت: اميبه سراغ پ یمان

  .نمتونيبب نييايب يیجا کيتنگ شده،  سايتو و نک یدلم برا -

  سرش را بلند کرد و گفت: یمان

  فکر کرده؟ یبا خودش چ -

  بوق جواب داد. نيبعد شماره همراه او را گرفت. بعد از سوم و

  الو مژگان. -

  !کهيمژگان و مرگ مرت -

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: اديشه
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  رو بهش بده. یگوش -

  مزاحمش نشو. گهيد گمیبار بهت م نيو آخر نياول یبرا اد،يشه نيبب -

  .نميپسرم رو بب خوامیمزاحم بشم فقط م خوامینم -

  ش؟يفروخت هيمهر یو در ازا یپسرت؟ کدوم پسر همون که ولش کرد -

خواهرت رو  نيسنگ هينداشتم که مهر یمن اونقدر یدونیمجبور بودم، تو که م -
  بدم.

  .یاين سايسراغ نک وقتچيه یباشه تعهد داد ادتي. یداد حياما اونا رو ترج یداشت -

  .نميبب خوامیام رو متعهد معهد رو ولش کن من بچه نيبب -

... فکر نکن کنمیم تيبه جرم مزاحمت ازت شکا یبد اميپ گهيبار د کيخفه شو،  -
نه! پس  شه،یدوباره تکرار م ميداد تيبا عجزوالبه مادرت بهت رضا شيبار پ

  حواست رو جمع کن.

  د و خطاب به مژگان گفت:ارتباط را قطع کر یمان

  دکتر. یمهمون ميریبه خودت برس، امشب م یپاشو کم -

  گفت: یکم جان یبا صدا مژگان

  ...یول -

  مبل انداخت و گفت: یگوش را رو یمان

خونه  یتو ینيکه بش ميومدي. نشهیحتماً حالت بهتر م یمهمون ميریم م،يندار یول -
  .ميبر مييخوایموم. زود کارات رو بکن مرو من بکنم. پاشو، پاشو برو ح داتيو خر

  بعد سمت اتاق رفت و گفت: و

شام  ی. برارميکه بعد من برم دوش بگ ريدراز بکشم زود دوش بگ یکم رميم -
  نگم. گهيمنتظرن مژگان د
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  جواب داد: فيضع مژگان

  باشه. -

. بود رهيبه سقف خ یاما با نگران یرا برداشت و به حمام رفت. مان لشيبعد وسا و
  .کردیم یکار ديو با ستيحال مژگان خوب ن ديفهمیم

  .شدیدوباره مزاحمش شده بود، حتماً حالش بدتر م اديهم که شه حاال

خود را به  طي. شراديتخت نشست. با کف دست صورتش را مال یرو یکالفگ با
برود،  شيبود که منتظر نشسته تا زودتر به خواستگار یدختر ريخاطر آورد. درگ

ممکن است  گفتیبود و م دهيد یاش را منفخواهر مطلقه طيکه شرا یدختر
  خواهرش رد کنند. طياش او را به خاطر شراخانواده

مژگان را واقعاً  ديوح دانستیفکر کرد. م ديو به وح ديکش شيرا به موها دستش
 یبود، اما رفتار مژگان او را فرار دهيرا فهم زيدوست دارد. از حرکات او همه چ

  و حالش را بپرسد. رديتماس بگ ديبا وح توانستی. مستيبود. ساعتش را نگر داده

صفحه  انيچنگ زد و بعد از باز کردن رمزش در م یعسل یرا از رو اشیگوش
  گشت. رانشيبه دنبال شماره خارج از ا اشیمجاز

 دينکش یبرقرار شد. طول یريبعد تماس تصو ینام او ضربه زد و چند لحظه یرو
  جواب داد و گفت: ديکه وح

  .یسالم مان -

  گفت: ديتن وح یرسم یهالباس دنيبا د یمان

  ؟یسالم، خوب -

  ؟یممنونم، تو چطور -

  مزاحمت نباشم. ؟یهست يیمن هم خوبم، جا -
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من رو  خودی. چند ساعت بمي. با هم قرار داشتليوک کياومده بودم دفتر  ،یمراحم -
مختلف معّطلم کرد و در  یبا روشا یکلبعد هم  ديسؤال پرس یمعّطل کرد. اول کل

  باشم. ارشيآخر قبول کرد که دست

  ؟یکرد دايکار پ یعني -

  از فردا سر کار باشم. ديو با ديبله، شغل جد -

  آهسته گفت: یمان

  پسر عمو. یخوب موفق باش نطور،يکه ا -

  نشست و گفت: مکتين کي یتشکر کرد و رو رلبيز ديوح

  چطوره؟ سايحال نک -

  شده. ريخورده بهونه گ کي... بهت عادت کرده بود، انگار دهيخواب خوبه، -

  مراقبش باش. ،یتو هست -

  .کنمیم یسع -

  حال مژگان چطوره؟ -

  .ستياصالً خوب ن د،يوح ستيخوب ن -

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: ديوح

  االن کجاست؟ -

  .ستين مژگان اصالً تو حال خودش یاستراحت کنن ول یکم شيآوردمشون ک -

  گفتم االن کجاست؟ -

 کي گفتیشب دعوتمون کرده. م یدکتر آشنا شدم برا کي. با رهيرفته دوش بگ -
  .ننيرو بب گريدوست روانشناس داره و بهتره همد

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: ديوح
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  خانم هستن؟ -

  که دعوتمون کرده آقاست. یدکتر یول دونمیروانشناس رو نم -

  .نطوريکه ا -

  !ديوح -

  بله. -

  .شدیبهتر م یتازه داشت همه چ -

  ؟یچ -

حال مامان  رپاشا،يام يیمژگان، اخالق من، تنها یهيروح سا،يحال نک ،یهمه چ -
  بابات، جمع خانوادمون.

  شده؟ یمگه االن چ -

تو همه رو دور  ،ینطورينه ا یترها همه با هم بودن ولقبل د،يوح یتو وصله بود -
همه رو جمع  یرفت ول نينازن نکهيبا ا ،یال همه رو خوب کردو ح یهم جمع کرد

من احساس  یحت یستيکنه. االن که ن يیاحساس تنها یکس یدور هم. نذاشت یکرد
  ؟یبر یخوایم یدارم. چرا نگفت یبد

 یداشتم بمونم، جور مي. تصمیچکيه ،یحال خودم چقدر بده مان دينفهم یچکيه -
  که...

  هم فشرد و بعد گفت: یرا رو شيهاو پلک ديآه کش ديوح

  ها؟ مهم مژگان بود که نخواست باشم.حرف نيداره ا دهيچه فا گهيد -

  مژگان بود. یهاحرف شيذهنش پ یشد ول رهيخ ديوح ريبه تصو یمان

  ؟یچرا سکوت کرد یشده مان یچ -

 زنمیدارم گند م دونمیغلط! نم ايکار درسته  دونمینم گميبهت م یزيچ کي د،يوح -
  کاره. نيبهتر اي
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  شده؟ یچ نميخوب بگو بب -

مژگان به خاطر خودت ردت کرد، به خاطر پدر مادرت که برات آرزو دارن  -
  .یتو دوستش دار دونهیواگرنه اون هم م

  :و ناباور گفت جيبا حالت گ ديوح

  .نميدرست حرف بزنم بب ؟یمان یچ یعني -

بخواد زن تو بشه. تو حق  که ستيمن با مژگان حرف زدم و اون گفت انصاف ن -
زن  کيبا  نکهينه ا یو با اون خوشبخت باش یدختر مجرد ازدواج کن کيبا  یدار

زن عمو برات به باد  یآرزوها خوادی. گفت دلش نمیکن یبچه زندگ کيمطلقه، با 
  .یباش یدنبال خوشبخت گهيد یجا ديبره و تو با

خودش  یبرا یمش و خوشبختموج از آرا کيکه تو مثل  دونهیاون هم م یدونیم
خودش  یايبه در ديرو نداره و با یساحل نيهمچ اقتيکه ل یاما موج ،یبود سايو نک

  برگرده.

  برخاست و گفت: شيماند. از جا رهيخ یبه مان ديوح

  نه؟يمژگان در مورد من ا ینظر واقع یعني ،یعني -

 یول ستيخوب ننداره. اون  یدرد جسم دونمیم یول ستيمژگان خوب ن د،يآره وح -
بتونه  ديداره. اون با اجياون فقط به فرصت احت ست،يهاش نبه خاطر دست دونمیم

 ديبا يیفکر کنه. اگر اون شخص تو ديمرد جد کياول طالقش رو هضم کنه، بعد به 
  ؟یبهش فرصت بد یبتون یکنی. فکر ماديکنار ب یتو مجرد نکهيبتونه با ا

  گفت: نکهيبود تا ا رهيخ گريد یچند لحظه به نقطه ديوح

  روش. گميد سالکيبودم  یکه هفت سال تو حال بد من

  خوبه. -

  ؟یچرا به فکر مژگان افتاد -
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سر  يیبال ترسمیم د،يداغونه وح یليمژگان خ ؟یخواستیرو نم نيمگه خودت هم -
 گهيجرأت داره که خودش رو بکشه ممکنه هر کار بدتر د نقدريا ی. وقتارهيخودش ب
  هم بکنه.

  کار بدتر؟ -

  .رميبرم بم ديبا گهيبذاره بره گم و گور شه اونوقت د نکهيآره. ا -

  .کنهیکار رو نم نياون ا -

خوب شدن داره  یبه جا طشيحاال هم شرا د،يزجر کش یليهفت سال مژگان خ نيا -
وگرنه االن  ،یبود نجايچند روز تو ا نيکرد که ا یمژگان اونقدر زندگ شه،يبدتر م

  شده چه بسا بدتر. یمژگان قبلباز همون 

مهم تو  یليخ یپرونده کيشروع شده و  دميکار جد نجايفقط ا ،یمان گردمیبرم -
. بتونم خودم مياست، ازم خواسته بهش کمک کنم و پرونده رو ببر لهيوک نيدست ا

کارم  ی. پس تا وقتهيمعتبر لي. اون وککنهیجا افتادنم بهم کمک م یرو ثابت کنم برا
  دور از تنش باشه بهتره. یهم مژگان کم دتم نيا یمراقبشون باش. تو شهيمتموم 

  باشه. -

  صحبت ارتباط را قطع کردند. یدو بعد از کم آن

  مژگان فکر کرد. طيگرفت و به شرا شيهادست انيسرش را م یمان

آمد، خودش لباس و حوله برداشت و به هال رفت و  رونيمژگان ب یبعد وقت یکم
  گفت:

  باشه. تيعاف -

  ممنون. -

شد و در  رهيخ کردیبلندش رو خشک م یبه مژگان که داشت با حوله موها یمان
  شد و گفت: قيحرکاتش دق
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  .زدمیحرف م ديداشتم با وح -

 یدستانش قرار داشت، رو انيطور که سرش را کج کرده بود و حوله مهمان مژگان
  پلک زد و گفت: هيمکث کرد و بعد از چند ثان شيموها

  خوب! -

  به حال او لبخند زد و گفت: یمان

استخدامش  ليوک کي نکهيکرده. مثل ا دايپ ديکار جد عيسر یليخ نکهيخوب بود و ا -
  باشه. ارشيکرده دست

  خوبه. -

  .گهيچند وقت د یول گردهیبر م گفتیم -

  و جواب نداد.  ديکش شيموها یبا نگاه مات حوله را رو مژگان

  شده. ريگفتم بهونهبود، بهش گ ساينگران نک -

  باشه. ساينگران نک ستين ديوح یفهيوظ -

  رو دوست داره. ساينک ديوح ست،ين ديوح یفهيوظ -

شده بود  ديوح ريکه درگ یبه حمام رفت. مژگان با فکر یجواب نداد و مان مژگان
  کم حاضر شد.و کم ديرا سشوار کش شيموها

که دکتر گفته  یشده بود به محل داريه بکه تاز يیسايو نک یبعد هم همراه با مان یساعت
با دکتر تماس  یو باشکوه. مان ینوران يیبا نما ايبه در کينزد یبود رفتند. ساختمان

و دکتر هم گفت به استقبالشان  ديگرفت و از او مکان مورد نظر داخل ساختمان را پرس
  .ديآیم

او را  ی. مانرا گرفت و چنگ زد یمان یمضطرب شده بود. بازو ليدلیب مژگان
  و گفت: ستينگر

  .مينگران نباش، فقط قراره باهاشون دوست بش -
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را از خود  یمان اليسر فرود آورد، اما فقط سرش را تکان داده بود تا خ مژگان
حال بد او را  شيبازو یمژگان رو یهابا فشار انگشت یراحت کند، واگرنه مان

  .شدیمتوجه م

آمد گفت و گشاده به آن دو خوش یمد. با چهرهآ رونيبعد دکتر از ساختمان ب یکم
  .ديکش ساينک یموها یدست نوازشش را رو

آن دو را به درون ساختمان دعوت  شدیکه از لبخندش ساطع م یهم در آرامش بعد
 ايدر یو حال و هوا ینيتزئ ليبود که در گوشه و کنارش وسا یکرد. رستوران بزرگ

  .خوردیدر آن به چشم م

 یهارستوران گرفته تا صندوقچه یبزرگ و کوچک هر نقطه یهاوميآکوار از
  .خوردینما و... به چشم مچون نقشه و قطب یانورديدر یليکه در آن وسا ینيتزئ

به جمع دوستانش  دنشيکرد و بعد با رس تيخود هدا زيآن دو را به سمت م دکتر
  گفت:

  من. یاختصاص یاز مهمونا نميا -

 زيبه همه دادند و ضمن نشستن پشت م ید و سالم جمعتشکر کردن یو مان مژگان
  گذرا به جمع انداختند. یبزرگ نگاه اريگرد بس

  ها را به خود جلب کرد.برخاست و ناخواسته نگاه زياز پشت م ینشستن آن دو کس با

بردارد  یاو نشست و نتوانست چشم از دختر یچهره یمضطرب مژگان رو نگاه
  دور زد و به سمتش آمد.را  زيم یجانيکه با حالت ه

به  شيکه پا یقدم عقب رفت طور کيو  ستاديا عيگرد شده سر یهابا چشم مژگان
 نيزم یرو یاديز یروشن با صدا یاقهوه یچوب یخورد و باعث شد صندل یصندل

  و نگاه همه را به خود جلب کند. فتديب

را  اشیميت قدنداشت و حاال که با زبان قفل شده دوس تيمژگان اهم یبرا نيا اما
  بود. ريمحکم بغل کرده بود حالش وصف ناپذ
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را به جانش  شيها پگوش هم، همان حس خوب سال ريدارشان زکش یهانفس یصدا
  .کردیم یجار

  گفت: کردیو مرتب م داشتیرا بر م یصندل کهيدر حال دکتر

  .دنيرو د گريهمد یميقد یدوستا نکهيمثل ا ،یچه تصادف -

  .اورديآن دختر را به خاطر ب یچهره کردیم یو داشت سعنشسته بود  یمان

  گفت: دکتر

 یو من چطور نيشناسیرو م گرياز کجا همد ميما هم بفهم نينيبش نييايباشه حاال، ب -
  شدم؟! ريباعث خ

  گرفت و گفت: یاز مژگان فاصله اندک یبه سخت دختر

دکتر شما  کردمینمهرگز فکر  نمت،يبب نجايا کردمیفکر نم چيه زم،يمژگان عز -
  رو دعوت کرده باشه.

  .نميبب نجايتو رو ا کردمیفکر نم نطور،يمن هم هم -

بلند کرد و خودش کنار مژگان  شيرا که نشسته بود از جا یبعد دختر ذوق زده مرد و
  نشست و دست هم را گرفتند.

ال بود با ح ختهيانگار که تمام استرسش فرو ر زد،یخوشحال بود. لبخند م مژگان
  دور نماند. یحال او از نظر مان نيخوش به جمع نگاه کرد و ا

  را شروع کرد: شيهاخطاب به جمع گفت و بعد حرف یابا اجازه دکتر

بگم که ما چند  ديمهمان کوچولو، با نيو ا دمونيضمن خوشامد به دو دوست جد -
آروم  سه سال گذشته ی. ما طميشیدور هم جمع م نجايا بارکينفر هر چند وقت 

  تر شد.بزرگ و بزرگ مونيدوست یو حلقه ميجمع اضافه شد نيآروم به ا

گروه را که متشکل از چهار پسر و پنج دختر  یو مژگان همه یهم به خاطر مان بعد
  کرد. یبودند معرف
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  گفت: ديدوست مژگان رس یبه معرف یوقت دکتر

  مصفا. هيو خانم دکتر هد -

  :و متعجب گفت ستياو را نگر مژگان

  .یهنرستان با ما بود یتو که تو یدکتر؟ ول -

  خوندم.  یرشته دادم و پزشک رييکنکور موفق نبودم و تغ یبله درسته اما تو -

  ؟یاچه رشته -

  .مانيزنان و زا -

  .یچقدر عال -

  ؟یو تو چکار کرد -

  .کنمیام کار مشرکت پسرعمه یخوندم و االن تو یمن هم معمار -

  و گفت: ستيرا نگر یه جلو خم کرد و مانرو ب یسرش را کم هيهد

  هست؟ ادتونيمن رو که  -

  اومد. ادميکردن  یدکتر معرف یآقا نکهياول نشناختم، اما بعد از ا -

  مونده بود. ادميمن شما رو خوب  یول -

کرد که همه با هم  زيبه دور تا دور م یلبخند زد و تشکر کرد. مژگان نگاه یمان
  شام بود. زيم دنيدر حال چ دمتشخيمشغول صحبت بودند و پ

  ه؟يپسر کوچولو مال ک نيا -

  پسر منه. -

  و متعجب گفت: ديخند هيهد

  .ههيهم به خودت شب یليآره خ ،یوا -
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او را بغل  هيرا به مژگان داد و بعد هد ساينک ،یبعد خواست تا او را بغل کند. مان و
  کرد و گفت:

ازش خوشم  یليکه من خ یهمون ؟یبا پسرعموت ازدواج کرد نميباباش کجاست؟ بب -
  و مطمئن بودم عاشقته؟ اومدیم

 کي. ديپر شيمژگان مات شده بود. رنگ از رو ی. چهرهستيبعد مژگان را نگر و
  به خود گرفت. یاهياطرافش رنگ س یلحظه حس کرد فضا

  مژگان! -

  به خود آمد و بعد گفت: او

 ميبا هم بود م،يازدواج کن نکهياز اقبل  بارکيازدواج کردم، فکر کنم  ادينه، با شه -
  .متيديو د

  فکر کرد و گفت: یکم هيهد

  داشت. یارهيسبز ت یهاآهان، همون پسر مو بلنده که چشم -

  بله همون. -

  ومده؟يچرا امشب ن -

  

ها از آن دوردست توانستیکه م يیساختمان دوخت. جا یشهينگاهش را به ش مژگان
  لب گفت: ري. زنديرا بب

  .ميشدجدا  -

  و بعد گفت: ستيچند لحظه مژگان را نگر هيهد

  متأسفم. یليخ -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: مژگان
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  تو چطور؟ -

  نه، من ازدواج نکردم. -

  چرا؟ -

  شوهر فقط قوز باال قوزه. طيشرا نيا یدرس و کارم، تو رياونقدر که درگ -

  نظرشان را جلب کرد: يیصدا

  خانم دکتر. دييفرمایم یلطفکم -

  .ستيتر نشسته بود نگرآن طرف یرا که دو صندل یو مرتب کيمرد ش مژگان

  .کردیرا نگاه م هيبغلش زده بود و داشت هد ريرا ز شيهادست او

  دکتر؟ یچطور آقا -

  .خرهیشما رو به جون م یشوهر که نصف دردسرا -

  .دهيزن مخودش رو به  یدردسرا یهمه یبله کامالً حق با شماست، ول -

 رپاشاستيبه ام هيشب اريبس کردی. آن مرد که مژگان حس مدنديحرف خند نيبه ا همه
  گفت:

  .ديکنیفکر م نطوريمادرتون زحمت داشته که ا یبرا یليپس پدرتون خ -

  دکتر، پدر من مثل فرشته هاست. یآقا ديينفرما -

مردا  ینه و همهها بدوپدرش رو مثل فرشته ندهيپس احتمال داره دخترتون در آ -
  رو ندارن. نيگیکه شما م یاون زحمت

  .یکياز هزارتا  ديحاال شا -

  را باال انداخت و گفت: شيداد و ابروها نييلبش را پا یهاگوشه او

  .دونهیخدا م نيديرس نجايچطور به ا ،یکيچه ذهن تار -

  دستش را سمت مژگان گرفت و گفت: هيهد
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  بارزش. ینمونه -

  م هستن. که خان شونيا -

  زخم خورده از مرد.  -

  بعد رو به مژگان گفت: و

  نه؟ اي گميدرست م -

  

به خود آمد  عيمثال زده شده بود ناراحت شد، اما سر هيتوسط هد نکهيابتدا از ا مژگان
  و گفت:

 ايو بعض اهنيس ايبعض ستن،يها مثل هم نآدم یمردها و در کل همه یهمه -
آدما  یبشن اما هنوز نسلشون منقرض نشده. ول دايپکم  ديسف یآدما ديشا ،یخاکستر

 یديسف نهي. مهم ایديهست هم سف یاهيوجودشون هم س ی. تونيخاکستر شترشونيب
  بچربه. یاهيوجودشون به س

  .چربهیکه نم -

  همه خوب بودن. شونيکيمن جز  یزندگ یچرا، مردا -

  لبخند زد و گفت: دکتر

با توجه به  شونيمشاوره بذاره، ا یتون جلسهبه همکارم بگم برا ديخانم دکتر، با -
  تره.مثبت ايبه دن دشونيکه از سر گذروندن، د یطيشرا

 شيچند روز پ ديبرد و با خود فکر کرد با زيم ريرا ز شيهاناخواسته دست مژگان
  .دنديدیاو را م

  را بغل کرد و مشغول خوردن شامش شد. سايشام، مژگان نک زياز حاضر شدن م بعد

  .شدیشان بلند مخنده یصدا یو گاه کردندیآهسته صحبت م همه

  .دادیو مژگان گوش م کردیکه به او گذشت صحبت م یدر مورد چند سال هيهد
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  به او داد. یانشسته بود اشاره یکه کنار مان یاز صرف شام، دکتر سعادت بعد

  سمت او خم شد که گفت: یمان

خواهرتون  شونيصحبت کردم. ا ستهيشامن با دکتر  ر،يرو از خواهرت بگ ساينک -
  .کننیم یرو همراه

  باشه ممنون. -

  گفت: هيبغل کرد. هد شدیم قراریکم برا که داشت کم ساينک یمان

  راه بره. بچه خسته شد بس که تو بغلتونه. نيزم نيذاریچرا نم -

  فت:و گ ديرا بوس ساينک یکردند. مان دييهم حرف او را تأ هيسکوت کرد. بق مژگان

  راه بره. تونهینم -

  از دخترها گفت: یکي

  چرا؟ -

  .تونستیمادرزاد نم -

  .ختنديبه هم ر یليموضوع خ نيا دنيسکوت کردند و از شن همه

. فکر کرد ستياو را نگر هيرا ترک کرد. هد زيبلند شد و م شياز جا ستهيشا دکتر
مژگان  یکنار صندل بار از او گذشت و نيمثل دفعات قبل. اما ا د،يآیبه سمت او م

  خم شد و گفت:

  م؟يبا هم صحبت کن ميتونیم -

 ستهيسر فرود آورد و مژگان رو به دکتر شا ی. مانستيرا نگر یدستپاچه مان مژگان
  گفت:

  بله. -
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دعوتش  یبرا یبرخاست و از دکتر سعادت شيراست شد و مژگان از جا ستهيشا دکتر
 ايبه سمت در ادهيتوران خارج شد و پاز رس ستهيتشکر کرد. بعد هم همراه دکتر شا

  رفتند.

او لب  نکهيتا ا دانستیرا نم ستهيدعوت دکتر شا ليسکوت کرده بود و دل مژگان
  گشود:

و روانپزشکم  ستميمن روانشناس ن قتشيبه من لطف دارن. حق یليخ یدکتر سعادت -
شما  نکهيا ارتباط برقرار کنم. مثل هيخوب با بق تونمیم یاما از نظر دکتر سعادت

داده که حتماً  صيتشخ دنتونيکرده. بعد از د تتونيزيو یحالتون بد شده و دکتر سعادت
 طيشرا تون،ييجدا دنيشما و شن دنيهم با د دم. خونيبا روانشناس صحبت کن ديبا

بهتره  کنمیفکر م نياز سر گذروند ريکه چند روز اخ یپسرتون و اتفاق تلخ یفعل
  .نينيشاور رو ببم کي یاحتماً چند جلسه

  متعجب گفت: مژگان

  ن؟يمن خب دار یشما از کجا از اتفاق بد زندگ -

که بهتون مسلطه.  یاز اون جو ريغ دم،يهاتون رو ددست ميبود زيسر م یوقت -
و شکل جمالتتون نشون  زتونيانگغم یغم و اندوه و لبخندها تون،يطوالن یهانگاه

  .نيرو پشت سر گذاشت یسخت طيکه شرا دهيم

 سته،يفرو برد. با دکتر شا شيهاهيرا به ر ايدر یو بو ديکش یقينفس عم مژگان
بود. پلک بست و  شيبرا یآرام يیامواج الال یرفت. صدا ايزنان تا کنار درقدم

  بخواهد گفت: نکهيپر تالطمش برگرداند. بدون ا یموج او را به زندگ یصدا

 یزندگ یآرامش رو تو یالً معن. اون اصکردمیازدواج م اديبا شه ديمن نبا -
  . ديفهمینم

. پدرش به مادر و خواهرش اومدیبرنم یاعتماد نداشت و خودش از پس زندگ یکس به
  .دادیاما در عوض خودش انجام م دادیخونه نم یبرا ديخر یاجازه
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. با دادیخودش هم انجام نم ،یچيه دادینم ديخر ینبود. اجازه ینطوريا اديشه
اما  م،يمون نون نداشتخونه یتو شهيکه دو تا نون بخره. هم یفرستادیم ديبا یبدبخت

 یبهش بفهمونم، وقت یچطور دونستمیخوب و نون گرم داشت. اصالً نم یانتظار غذا
ماست که تموم  ارم؟ينون گرم رو از کجا ب ،یريمن برم و خودت هم نم یذارینم

  ارم؟يشده از کجا ب

 اديز تونستمی. چون نمديف زدم تا اجازه داد برم خرباهاش حر یليگذشت و خ یمدت
 يیتنها ديرو با دهايو خر کردمیم ديخر یکل رفتمیبرم، هر بار که م رونياز خونه ب

خونه، اگه  ینرفت ،یکنیچکار م ،يیکجا زدیخونه. صد بار هم زنگ م بردمیم
  ؟یخونه نرفتکه هنوز  یکنیم یچه غلط ی. دارکنمیدستم بهت برسه پوستت رو م

  و ادامه داد.  ديکش یقينفس عم مژگان

دعوا  اي د،يدیرو نم هانتيکاب د،يدیپر رو نم خچالي د،يدیرو نم دهايخر اومدیم -
و خورد  زدیمن رو م ی. حسابدادیفوحش م اي زد،یکتک م اي انداخت،یراه م

  . شدیو مهربون م افتادیتخت به غلط کردن م یبعد تو کردیم

که به  امدهياز هم پاش ی. به زندگکردمیفکر م زهايچ یليتا خود صبح به خ هاشب
بعد از  یول ،یزمان کي ديبودم. به شوهرم که عاشقش بودم، شا سادهيزور توش وا

کرد. چون  نيتوه وانيبه ح دي. البته نباستين وانيح کيجز  یزيچ دميازدواج فهم
اش رو خانواده تيامن یزيچ دهينم زهجااش تعصب داره اما اخانواده یرو وانيح

  ... ديفهمینم یچياون اصالً ه یاش محبت داره ولبه خانواده وانيکنه. ح ديتهد

  :ديحرف او را قطع کرد و پرس ستهيشا دکتر

  پدرت؟  یخونه یچرا نرفت -

بدونن  خواستمی. نمننيشکستم رو بب خواستمیپدرم. نم یبرگردم خونه خواستمینم -
 نقدريکردم رو ا یبهش هر کار دنيرس یرو که برا یمرد خواستمی. نماديم سرم یچ

  .ننيبب ريحق
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 ري. کمتر اونا رو درگننيکبودم رو نب یهاچشم ريکه ز رفتمیپدرم م یخونه کمتر
برسه که  ديبه گوش وح خواستمینکنه. نم یاحترامیبهشون ب اديکه شه کردمیم

! دمياصل و نسب. چقدر رنج کش یب ین وحشبود که اون گفت. همو یهمون اديشه
 يیزايهاش به چ. به حرفکردمیفکر م دياون همه سال هر شب تا صبح بارها به وح

  که بهم گفت.

  گفت؟ یچ -

. من شناختشیبود و م ادي. اون دوست شهکنهیخوشبختت نم اديشه گفتیاون م -
باهاش  ديپس چرا وح بده ادياگر شه گفتمی. به خودم مگهیدروغ م کردمیفکر م

باهاش ازدواج کنم.  ستيفقط دوستمه و قرار ن اديروز بهم گفت شه کيدوسته. اما 
  .شتندوست بودن و قرار ازدواج ندا گفت،یراست م

اومد و تا زمان  ميکه به خواستگار اديما قطع رابطه کردن. شه یبعد از نامزد یحت
بار اومد  نيچند ادينرفت. شه دايشه شيپ گهيد ديمن، وح یو قبل از عروس ینامزد

که ضربه  یتموم شد. اون شوني. دوستنتشيکه بب ومديهرگز ن ديوح یخونه پدرم ول
  . ديخورد من بودم نه وح

. خورمیبشنوه کتک م خواستمیبرسه من چقدر بدبختم. نم ديبه گوش وح خواستمینم
  کرده گرفته، بدجور هم گرفته.  ینيبدونه اگر نفر خواستمینم

. اون بهم گفت که گفتیراست م ديکه وح کردمیفکر م نيو هرشب من به ا رشبه
  . یشيگفتم خوشبخت نم یديبرگرده و بهم بخنده و بگه د دميترسی. مشمیخوشبخت نم

بفهمه  خواستمی. نمنهيبوسه بب یرو، جا اديشه یليصورتم رد س یتو خواستمینم
خونه  یهام و تا دو دور من رو تومو یتو زنهیچنگ م شهيم یعصبان یوقت اديشه
  . کنهینکشه ولم نم نيزم یرو

  . کوبهیم واريدر و د یمن رو تو اديبشنوه که شه ديوح خواستمینم

که از  یبود. پس جز رنج ديتاوان تهمت به وح نايا یخودم فکر کردم همه با
  هم داشتم. یبزرگتر یرنج روح دم،يکشیم اديشه یهاشکنجه
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  گفت: ترنيو غمگ ديکش یآه بلند مژگان

کردم. هر شب مردم و  ديکه با وح هيتاوان کار نيا کردمیها فکر متمام اون سال -
  زنده شدم. 

  کجا بود؟  ه؟يک ديوح -

 آمدندیم شينگاه کرد. موج ها تا کنار پا ايدر اهيچشم باز کرد و به امواج س مژگان
  . رفتندیو م

  .گفتیبه من عالقمند بود اما بهم نم یکه از بچگ یپسر عمومه. پسر ديوح -

برداشت  گهيد زيو از رفتاراش چ اومدیمن خوشم نم یول ديپلکیو برم م دور
  . کردمیم

 یبودم که هر نگاه و خنده ی. من آدمذاشتمیم شيفضول یرو پا شيو دلسوز محبت
رو  دياما نگاه و حرکات وح کردمیم ريرو به عشق تعب ابونيکوچه و خ یپسرا

  . کردمیبودن برداشت م شيريو س یفضول

اما بر  دياسفناک د یطيبرگشت من رو بعد از طالقم با شرا یبود وقت یکس ديوح
  بهتش موندم.  یکه تو یاسرم بوسه گذاشت. بوسه یبلکه رو د،يخالف تصوراتم نخند

ر اون پدرانه، پسرم رو دکت یول دي. پسرم محبت پدر ندساديبود که پشتم وا یکس ديوح
رو بگه.  اشیکالم زندگ نيتونست اول شيبرد. براش وقت گذاشت و پسرم چند روز پ

 ی. اما وقتنهيرو بب دي. خوشحال بود. چشمش به در بود که وحديخندیم ديپسرم با وح
  . شدیم از ترس کبود ديدیمشترکم بودم هر زمان پدرش رو م یزندگ یتو

خدا  یبود سقط بشه ول کيد که آخر نزدباردار بودم اونقدر کتکم ز سايبه نک یوقت
  خواست زنده بمونه، اما در عوض قدرت حرکت پاهاش رو از دست داده بود.

دردسر و مشکالت برام داشت. حاال  یکل یابچه نيبزرگ کردن همچ نيهم یبرا
  پسر فلج بودم. کيو  وانهيشوهر د کي ريمن درگ
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 اديشب شه کي نکهيبود. تا ا دهيفایب یداشتم بهش برسم ول یدکتر و سع بردمشیم
همه براش  نيبچه ارزش نداره ا نيا«رو پاره کرد و گفت:  ساينک یپرونده پزشک

  ».یمن رو حروم دکترا کن یو پوال یوقت بذار

و  ديبهم پر یکردیپرونده رو پاره م ديکردم و گفتم نبا هيبه خاطر پسرم گر یوقت
دار دوباره بچه دي. باخورهیمن نمپسر معلول به در  کيمژگان، بفهم که «گفت: 

برم  نکهي. از ااديپسر بدم م ني. من از ایاريب ايپسر سالم به دن کيمن  یو برا یبش
 ابونيمجبور باشم تو کوچه و خ نکهي. از اکشمیم التبگم پسرم فلجه خج ايدن یبه همه

 ی. برابگو مرده ديپرس یو هر ک یستيبهز رهيم سايهول بدم متنفرم. پس نک لچريو
  ».شنيم وونهي. پدر و مادرم از داشتن نوه فلج دارن دیاريمن دوباره بچه م

شدم، زد به سرم. از جا بلند شدم و دستهام رو محکم زدم تو  وونهيشدم، د یعصبان
  بار من اون رو زدم و گفتم: نياول ی. برااشنهيس

. خودت هم شده ینطوريکه من از تو خوردم ا يیبه خاطر کتکا سايخفه شو. نک -
ناراحتن. اونا ناراحت پسر من نباشن. ناراحت پسر  جایات ب. خانوادهیدونیخوب م

 یبچه یخوایاحمق بکنن که م یبه حال تو یفکر کيخودشون باشن.  یروان
  .یستيبهز یرو بنداز گناهتیو ب ضيمر

   م؟يبزرگش کن ميکه نتون یامن کجم، مگه تو عقب مونده مگه

حاال دستت  اره،يپت«و داد زد:  نيزم یتو گوشم و پرتم کرد رو دفعه خوابوند کي
که باهات  یاريم ايبه دن ضيبچه مر دونستمیآخه اگه من م ؟یکنیمن بلند م یرو رو

  ».کردمیازدواج نم

  . گفتم:کردیم هيبرسم که گر سايزور بلند شدم تا به نک به

  . کردمی. اگه نبودم که با تو ازدواج نمامارهيآره من پت -

و من رو زد. تا تونست زد تو سر و کمرم و  ديسمتم و موهام رو از پشت کش اومد
الدنگت؟ آره  یبا اون پسرعمو ؟یکردیازدواج م یمگه من چمه؟ پس با ک«گفت: 

  »طه؟يسل
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  از جام بلند شدم و گفتم: دوباره

به خودت  نگاه کي. غمبريالدنگه، تو هم پسر پ ديوح ام،ارهيو پت طهيآره، من سل -
  . اديبر م یروان کيکارا فقط از  نيبنداز. ا

 کي یشدم. بعد از اون ماجرا برنامه هوشیبهم حمله کرد و اونقدر زد که ب دوباره
و پسرم رو  اميکتک خوردنم، شد هر روز کتک خوردن تا من کوتاه ب ونيروز در م
  .یستيبذارم بهز

ام پناه به خانواده ديبا اومدم،یبر نم ادي. من از پس شهاميکوتاه ب شدینم گهيد یول
رفت  رونياز خونه ب یکتک خورده بودم، وقت یکه ازش حساب ی. بار آخرآوردمیم

ام زنگ زدم. جواب که داد بدون سالم پا شدم و لباسام رو جمع کردم. به پسر عمه
  :تمکه زوزه بکشه گف یکفتار نيفقط ع

  نجاتم بده و قطع کردم.  ايب -

نبود و مثل من گرفتار بود بهم زنگ زد  یم خواهر شوهرم که دختر بدقطع کرد تا
. از خونه فرار یستيرو ببره بهز ساينک اديبود. داره م نجايا اديمژگان شه«و گفت: 

  »کن برو خونه بابات.

 یالهيو وس فيک چيوحشتناکم بدون ه طيرو بغل کردم و با اون شرا سايهم نک من
  فرار کردم. 

ام پسرعمه اديشه دنيو درست بعد از رس رسهیبه خونه م اديکردم شهمن فرار  یوقت
  . کنهیو کمتر اشتباه م هيرفته بود. اون آدم عاقل سيخونمون. با پل رسهیم

 یفوحش کش کردن من و اون. وقت کنهیشروع م اديو شه ستمين گردنیکه م دنبالم
ام بهم نده بود. پسر عمهمن نبودم و ساک و چمدونم تو خونه بود براشون نگران کن

  زنگ زد و گفتم:

فرار  گهي. االن دیستيرو ببره بهز سايکه نک خورمیچند روزه دارم ازش کتک م -
  . ابونميخ یکردم و تو
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  ام اومد دنبالم.بازداشت شد و پسرعمه اديروز شه همون

 دفعهکيبود.  یمثل گرگ زخم ديسوار شدم و حال و روزم رو د یکه کرد وقت داميپ
 نيکه باال سرمه مژگان طالقت رو از ا يیبه اون خدا« نسبتاً بلند گفت:  یبا صدا

هم  کشمیهم تو رو م رميگیاسلحه م هيخودم  یبرگرد ی. بخوارميگیم ناموسیب
  »اون رو. پس حواست رو جمع کن.

نداشتم  یآرامش چي. من چند سال هیقانون یروز بعد هم دادگاه و پاسگاه و پزشک از
بشه.  کيرابطمون خوب نبود تالش کرد تا بهم نزد نکهياومد. اون با ا ديه وحتا ک
کرد بهش  یازم خواستگار یوقت ی. ولیخودم حت یکرد. برا یپسرم هر کار یبرا

  گفتم ازش متنفرم.

  چرا؟ -

 بارکيبذاره که  یکس یرو به پا شيزندگ ديپسر مجرده و چرا با کيچون اون  -
  .ازدواج کرده و بچه داره

که با شما  خوادیحتماً عاقل و بالغ هست و خودش م ديآقا وح نيا ه؟يچه حرف نيا -
نداره  یليواگرنه دل هييجا ريدلش گ یعنيهمه سال مجرد مونده  نيکه ا یباشه. مرد

  بخواد مجرد بمونه.

که  یخارج بش یبگذره و از بحران فکر طيشرا نياز ا ینظر من اجازه بده مدت به
. اما نه با گفتن ازت متنفرم. ازش خواهش کن بهت یوع نگاه کنبه موض ديبا د

 دنيو خواب یطيشرا ني. خارج شدن از همچیفرصت بده تا بهتر به موضوع فکر کن
  .برهیزمان م یليهمه درد خ نيا شيآت

و  یبه ازدواج مجدد فکر کن یبخوا یفعل تيخالص شدن از وضع یفقط برا دينبا
ً تو رو  ديکه شا یپا بذار ريرو ز یورات مردتص نيخاطر ا یهم برا دينبا واقعا

پسر مجرد سخته  کيزن با  کيازدواج  دونمیاعتماد دوباره سخته، م دونمیبخواد. م
که دوست داره به آرامش برسه،  یکس راما نه گناهه نه خطا. هم اون حق داره کنا

ز همه گذشته اول ا یکن یسع دي. پس بایکن هيمرد خوب تک کيبه  یهم شما حق دار
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 ی. تفکرات غلط هم بسته بندندهيبه آ یو نگاهت رو بد یزيبر رونيرو از ذهنت ب
  .ريتو سطل آشغال. فقط خودت، پسرت و اون مرد رو در نظر بگ یزيبر یکن

 اتندهيآ یزندگ یتو ن،يات تو، همسرت و پسرت بودگذشته یزندگ یکه تو همونطور
اون عشق  یتونینه؟ م اي نيخوریه درد هم مب ني. فقط ببنيهم فقط شما سه تا مهم

 ايبرات باشه  یهمسر مناسب تونهیاون م اينه؟ آ اي یاون مرد باش یبرا یااسطوره
 یهست. ول هيدخالت بق دونمیهست. م انينگاه اطراف دونمی. مريبگ مينه؟ بعد تصم

خاطر خودت  به دي. بایکنارشون بزن یکيیکي ديهستن که با تيراه زندگ یسنگا نايا
  .یاياز پسش برب یو پسرت بتون

نشست و  شيپاها یانداخت و دو قدم جلو رفت. رو نييسرش را باال و پا مژگان
را در بر  شيهاو دست دنديبه او رس ايها گذاشت. امواج درشن یرا رو شيهادست

  کرد. سيروپوشش را خ یگرفتند. امواج از او گذشتند و دنباله

 یرا به خاطر آورد. نگاه دي. نگاه وحديرا به مشام کش ايدر یرا بست و بو چشمش
  بود.  دهيکه مثل آن را تا به حال ند یآرام و حالت

  هات باش.مراقب دست -

دخترها او را به خود آورد. همه به  غيخنده و ج یخود آمد و چشم باز کرد. صدا به
نگاهشان کرد.  یدمان. مژگان با شاوستنديرفتند و پسرها هم به جمعشان پ ايدرون در

. بعد هم رو به دکتر ديرا بغل کرد و بوس سايهم آمد. مژگان برخاست و نک یمان
  گفت: ستهيشا

چطور شد که در موردشون به  دونمیسخت بود و نم یکس یحرفا برا نيگفتن ا -
  کردم. تتونياگر اذ ديشما گفتم. ببخش

 شيهادست شهيعادت هم یرو بود و انگار از یکه مرد قد بلند و موقر ستهيشا دکتر
  تکان داد و گفت: یسر زدیبغل م ريرا ز

  بود که از دستم بر اومد. یکار نيکوچکتر ه؟يچه حرف نيا -
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 یشد. همان زمان مان دهيو نگاه آن دو سمتشان کش ديکش یبلند غياز دخترها ج یکي
، با بود یاز پشت کمر او را گرفت و نگه داشت. دختر همانطور که در آغوش مان

  تشر خطاب به دوستانش گفت:

  بشم. سيخ اديکه بدم م نيدونیتو آب. م نيبود من رو بنداز کيواقعاً که نزد -

  گفت: یبعد رو به مان و

  .یمرس -

جدا شد و رو  یاو را گرفت و راست شد. از مان یسر تکان داد و دختر بازو یمان
  به دوستانش گفت:

  . نيهل ند ینجوريا گهيد -

و  ديکشیم غيش دست بردار نبودند و خندان به سمتش هجوم بردند. او جدوستان یول
 یزنان مان غيانداخت و لباس او را گرفت و با آمدن دوستانش ج یخود را پشت مان

  و او را سپر خود کرده بود. کردیرا چپ و راست م

را در ناخواسته به خنده افتاد و لگدش  سته،يمژگان و دکتر شا یهاخنده دنيبا د یمان
  . نديايکرد و اجازه نداد جلو ب سيآب شوت کرد و دختر و پسرها را خ

  :گفتیو م ديخندیهم م دختر

  کن من رو هل نده.  سيهم خ شعوریب یهياون هد نيآفر -

  . زدیو دست م ديخندیها ذوق زده مآن دنيبا د سايپناه گرفت. نک یبعد پشت مان و

به آب زد و  یلگد محکم یهجوم برد. مان یود مانکه به خ یجلو رفتن دکتر سعادت با
آب و سوختن  یشده بود به خاطر شور سيکه کامالً خ یکرد. دکتر سعادت سياو را خ

و دست دختر را گرفت و هر دو به ساحل فرار کردند  ديچرخ ی. مانستاديا شيهاچشم
  . دنديبلند خند یو همه با صدا

  را به کمرش زد و گفت: شيهادست دختر
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  . نيکن تمياذ نينتونست گهيبفرما دکتر، امشب د -

  گفت: کردیکه صورتش را خشک م یدر حال یسعادت دکتر

 یرفتیم دهيمثل موش آب کش ديبود واگرنه امشب هم با یدفعه به کمک مان نيآره ا -
  هتل. 

  کرد و گفت: یبه دکتر سعادت یااشاره دختر

  . نييشما دهيدر حال حاضر که موش آب کش -

  کرد و خندان گفت: یبعد رو به مان و

  خوش گذشت.  یمرس -

  سر فرود آورد و گفت: یمان

  به من هم.  -

  سرخ شد و گفت: شيهاشدند. دختر گونه رهيناخواسته به هم خ و

  همراز هستم. -

  لبخند زد و گفت: یمان

  .یمان -

  خوشبختم. تونيياز آشنا -

  .نيهمچن -

  ر مهمان بود.َجگِ  یشام منزل آقا یبرا ديشب وح آن

  .کردندینشسته بودند و داشتند با هم صحبت م زيدور م همه

از او تشکر کرد و بعد سر بلند کرد و  یپخت خوب دوروتَجِگر به خاطر دست یآقا
  .کردیرا حس م نيجگر ا ی. او مثل گذشته نبود و آقاستيرا نگر ديوح

  :ديپرس
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  ست؟يحالت خوب ن -

  گفت: ديخود د یجگر را رو ینگاه آقا یوقت ديسه به او نگاه کردند. وح هر

  نه، خوبم. -

  .یعوض شد یليخ یو برگشت ی. رفتیرو از من پنهون کن یزيچ یتونیتو نم -

  .ستينه، فقط رفتن و برگشتن من ن -

  ه؟يخوب چ -

  از شما بخوام؟ یزيچ تونمیمن م -

  معلومه، چرا که نه؟ -

ازدواجشون به مشکل  یاما براازدواج کنن،  خوانیدارم که م یمن دوستان -
ندارن. هر دو دانشجو هستن و پسر مجبوره چند  یمناسب یمال طيبرخوردن و شرا

هم  نميکار کنه تا مشکلشون حل بشه. هر طور فکر کردم با فروختن ماش فتهيش
بشن. خواستم  شونيزندگ ردبه اونا بکنم که با فشار کمتر وا یکمک خاص تونمینم
  ن؟يبراشون بکن یکار نيتونیشما م نميبب

  کنن؟یم یزندگ رانيا ن؟يرانيدوستات ا -

  هستن. یسينه، هر دو انگل -

  ؟یبفروش تيسيانگل یدوستا یرو برا نتيماش یخوایتو م -

  ندارم. یاچاره -

  .اديکه من از تو خوشم م ستين ليدلیب -

 رير به زو بعد س ستيچند لحظه او را نگر یتکان داد. دوروت یسر زيتشکرآم ديوح
  گرفت. خانم َجگر گفت:

  زم؟ينگران نباش. مگه نه عز شه،يحتماً درست م -
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  جگر سر تکان داد و گفت: یآقا

  بله حتماً. -

هم به او کمک کرد و  ديشد. وح زيمشغول جمع کردن م یاز شام دوروت بعد
مشغول شستن ظروف شد  یگذاشت. دوروت يیشورا درون ظرف فيکث یهاظرف
  را انجام داد. گريد یکارها ديو وح

 یزيجگر او را به اتاق کارش فرا خواند و مشغول نوشتن چ یکار، آقا انياز پا بعد
  :ديجگر پرس ینشست آقا ديوح یشد. وقت

  ه؟ياسم دوستاتون چ -

  جگر دو پاکت به او داد و گفت: یبعد آقا ینام آن دو را گفت. کم ديوح

  .یاَشل یهم برا یکي سون،يج یبرا یکي -

  :دياز او تشکر کرد و پرس ديوح

  هست؟ یچ نيا -

  باشه. یکاف دوارميازدواج دوستات. فقط ام یبرا نهيکمک هز -

  جگر. یازتون ممنونم آقا -

  خوشحالم. ،یوطن من هستکه به فکر هم نينه، من از تو ممنونم. هم -

  خوب من هستن. یاونا دوستا -

  .ینه، تو دوست خوب اونا هست -

  جگر تشکر کرد. یگذاشت و از آقا بشيدرون جها را پاکت ديوح

  رفتند. یساعت بعد هم همه با هم به کلوپ برادر دوروت کي 
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ها شروع حاضر کرده بود. نوازنده ینوستالژ یها آهنگورود آن یبرا یدوروت برادر
آن  یَجگر با شوق به هم نگاه کردند. برادر دوروت یبه نواختن کردند و خانم و آقا

  کردند. دنيسن دعوت کرد و هر دو شروع به رقص یدو را به رو

 یرا صدا کرد و دوروت شخدمتيپ دينشستند. وح یزيپشت م یو دوروت ديوح
  بدون الکل خواست. یآبجو کيهم  ديمشروبش را سفارش داد، وح

  :ديپرس اطيو با احت ديکش شيبه موها یدست یدوروت

  ؟یخوریالکل نم -

  است تکان داد.با لبخند سرش را به چپ و ر ديوح

 ی. او غرق تماشاکردینگاه م ديوح یبه چهره یسکوت کرد و هر از گاه یدوروت
را آورد و آن دو مشغول  شانيهایدنينوش شخدمتيبعد پ یآقا و خانم َجِگر بود. کم

  :ديپرس یشدند. دوروت

  ؟یتا حاال شده دلت بخواد امتحان کن -

  رو؟ یچ -

  . گفت:ديشيفکر کرد، به گذشته اند یکم دي. وحرا به او نشان داد السشيگ یدوروت

 یسخت یبود. از ماجرا ختهيبه هم ر یليشدم ذهنم خ سيکه وارد انگل شيهفت سال پ -
 نيوقتم رو هم ليرو نداشتم. اوا یبودم که کس يیجا بيگذشته بودم و حاال تنها و غر

خوندنم رو شروع  با دوستانم آشنا شدم و ازم خواستن درس نکهيگذروندم تا ا یجاها م
شب اونقدر  کيباعث شدم سخت بشه. بعد هم  خودم یعنيبود.  یسخت یکنم. روزها

  شدم. هوشیکردم که زمان برگشتن به خونه ب یرو ادهيز

اتاق بودن و داشتن  یبودم. دکتر و پرستار تو مارستانيب یبه هوش اومدم تو یوقت
  و اون گفت: ديپرس رو از پرستار تمي. دکتر وضعکردنیرو چک م تميوضع

  که با الکل خودش رو خفه کرده. يیايمهاجر آس کي -
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 نيمهاجر ینمونه ديچرا من با دميبود. از خودم پرس نيبرام سنگ یليجمله خ نيا
مهاجر  کيتا خرخره بخورم و از هوش برم که بهم بگن  ديباشم. چرا با يیايآس

  دار ننوشم.الکل یدنيهرگز نوش گهيگرفتم د ميمست. همون روز تصم

  ؟یموند متيتصم یو پا -

  لبخند زد و گفت: یسر فرود آورد و دوروت ديوح

  خوبه. -

خواست  ديجگر از وح یآقا ديآمدند و با شروع آهنگ جد زيو خانم جگر به سر م آقا
 ديرا نوش اشیدنيجرعه از نوش کيقبول نکرد و  ديبرقصد. وح یبرود و با دوروت

و با چند  ديسن کش یرا گرفت و او را به رو ديحبرخواست و دست و یکه دوروت
  شدند. دنيمشغول رقص گريجفت د

معذب  یبرقرار کند و به او نگاه کند. کم یارتباط چشم یبا دوروت توانستینم ديوح
که کنار بار  یدر حال یزودتر تمام شود. برادر دوروت شينما نيبود و دوست داشت ا

  .کردیبود داشت آن دو را نگاه ملم داده  شخانيپ یبود و رو ستادهيا

  گفت: طنتيبا ش یدوروت

  .یرقصیخوب م یول -

  گرفتم. اديبه لطف دوستانم  -

زنده شد. نفسش را  شيمژگان برا یهااو نگاه کرد و چشم یهابعد به حالت چشم و
 زيبه سر م ديوح افتي انيآهنگ پا یفوت کرد و نگاهش را از او برداشت. وقت

  :ديبه کنار برادرش رفت. او پرس یبرگشت و دوروت

  ؟یگفتیاس که مهمون پسره نيا -

  اهوم. -

  نمش؟يهمراهت بب شتريمنتظر باشم ب ديبا -
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  جگر دعوتش کردم چون به هم عادت دارن. ینه، من فقط به خاطر خانم و آقا -

  .هيپيدر هر صورت مرد خوشت -

  و گفت: ستيلبخند زد. برادرش چند لحظه او را نگر یدوروت

  .ستين یلبخند معمول نيا -

  .هيهم معمول یليآه، نه، خ -

ازدواج دوستانش صحبت کرد  یجگر برا یاز آقا ديبعد در مورد درخواست وح و
  انداخت و گفت: نييو برادرش سرش را باال و پا

  . ديقبل از رفتن به اتاقم سر بزن -

را  یخواندن آهنگ مسن قصد یحال بود که خواننده اعالم کرد آن خانم و آقا نيا در
جگر مشغول خواندن آهنگ  یدارند. گروه شروع به نواختن کردند و خانم و آقا

و  دنديرقصیشد. همه م دنيو رقص اديو فر غيکم کلوپ پر از جشدند و کم یشاد
چانه زده بود و  ريکه به کارشان عادت داشت دستش را ز دي. وحکردندیم یخوانهم

  کننده. هيرا تخل شانيانرژ یددو بمب شا نيمنتظر شد تا ا

را به اتاق  ديوح یشدند، قبل از خروجشان دوروت شب آن دو خسته مهيبعد از ن یوقت
  برادرش برد و نشستند.

  گفت: ديرو به وح یبرادر دوروت اندرو

و در موردش  اديخوشش م یاز کس ی. وقتاديخوشش نم یاز کس یمعموالً دوروت -
  . هيحتماً براش آدم خاص کنه،یدعوت م نجاياون رو به ا ايو  زنهیحرف م

  و گفت: ستيرا نگر یدورت ديوح

  ممنون.  -

بسته  کيبعد نگاهش را به اندرو برگرداند. اندرو خم شد و از گاو صندوق کنارش  و
  گذاشت و گفت: زيم یآورد و آن را رو رونيشده بود ب دهيچيپ یکه با کاغذ محکم
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  برگردونن.  ستياز طرف من. الزم هم ن هيگو هداز طرف من بده به دوستانت و ب -

  گفت: یمعترض رو به دورت ديوح

جگر دوستم و باهاش راحتم که  ی. من چند ساله با آقاینکرد یاصالً کار درست -
  ... یازش درخواست کردم به دوستام کمک کنه ول

  و گفت: ديحرف او پر انيم اندرو

 یکنیتو بهشون کمک م کنن،یم یگشهر زند نيا یتو دارن تو یدوستا ؟یچ یول -
  و ما نه؟ 

  داد و گفت: یسرش را تکان اندرو

کار  ني. ادمیاختصاص م هيرياز درآمدم رو به خ یبه هر حال من ساالنه مقدار -
  و دلم خواست دو نفر رو خوشحال کنم.  هيهم کار قشنگ

  . نيشناسیشما که اونا رو نم یول -

   شناسه؟یجگر م یآقا -

  . یشناسیخه شما من رو هم نمنه. آ -

  . شناسمیخواهرم رو که م -

  نفسش را فوت کرد و از او تشکر کرد.  ديوح

  سر فرود آورد و گفت: اندرو

  . یموضوع کمک کار باش نيا یتو یکرد یکه سع کنمینه، من از تو تشکر م -

ردند. ها را به منزل رساند. همه از او تشکر کآن ديآنجا را ترک کردند وح یوقت
تشکر کرد. سپس آنجا را ترک کرد و به  اشیبابت همکار یهم از دوروت ديوح

تخت انداخت  یمنزل رفت. بعد از دوش گرفتن ساعتش را کوک کرد و خود را رو
  زود خوابش برد.  یليو خ
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و خود را به او  ديکه دو ديرا د یسوار شدن به آسانسور اَشل نيروز بعد ح صبح
  ت. گف ريرساند و صبح بخ

  :ديپرس یوارد شدن به درون آسانسور اَشل با

  کارت درست شد؟  -

  اهوم به لطف تو.  -

  ؟ تو رو قبول کرد ی. چطورهيريسختگ لياون وک -

  . یکردیبه عقلش شک م ديبا کردیاگر قبول نم -

  . یاز خود راض -

   ؟یريکجا م -

  دانشگاه.  -

  . رسونمتیسر راه م -

  ه. منتظر نييپا سونينه، ج -

  داشتم.  یکار کيچه خوب، با هردوتون  -

   ؟یچه کار -

  .گمیاالن بهتون م -

  خم شد و گفت: سونيج نيماش یکنار پنجره ديساختمان رفتند وح یبه جلو یوقت

  .ريصبح به خ -

  درست شد؟ وونهيد ليکارت با اون وک ر،يصبح بخ -

 رميفعالً دانشگاه نم ديفهم یآره. قرار بود فقط چند ساعت بعد از ظهرا باشه اما وقت -
  .ايب یساعت ادار یتو یگردیگفت تا به دانشگاه بر م

  کنه؟یم شتريحقوقت رو ب -
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  بله. -

  خوبه. -

 دانستیرا از نظر گذراند. م سونيج یورم کرده یهاصورت خسته و چشم ديوح
  نشست و گفت: سونيکنار ج یهم سر کارش بوده اَست. اَشل شبيد

  شد. رميبرو د -

  دستش را بلند کرد و گفت: سونيج

  .یموفق باش -

  صبر کن. -

  شده؟ یچ -

 شهيآورد و از ش رونيَجگر را ب یرا باز کرد و بعد هر دو پاکت آقا فشيدِر ک او
  گرفت و گفت: سونيسمت ج

  مال شما دوتاست. نيا -

  بود را به او داد و گفت: شيرو یها را گرفت و آن که نام اَشلپاکت سونيج

  ه؟يچ نيا -

  دوست براتون فرستاده. کي -

  هست؟ یو چ -

  و گفت: ديکش نهيهوا را به درون س ديوح

. یسر کار و خودت رو خسته کن یشبا بر ستيالزم ن گهيآ... گفت به تو بگم د -
  .یرو بخر ازتيمورد ن ليو وسا یبهتره زودتر آپارتمانت رو درست کن

  گفت: یبعد رو به اَشل و
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و به آرزوت  یريو زودتر جشن بگ یبخر یعروس قشنگ و گفت تو هم لباس -
  .یبرس

مات  شانيهاچک یمبلغ نوشته شده رو دنيدر پاکت را باز کردند و از د عيدو سر آن
  لب گفت: ريز سونيشدند. ج

 یداريب یاگه خواب باشه تو د؟ي. من خوابم وحنميبیمن، دارم خواب م یخدا یوا -
  خواب باشه. ديبان یخوش ني. اکشمتیسراغت و م اميم

  .سونيج ستيخواب ن -

  چک به اسم منه. یوا -

  بله. -

  و گفت: ديکش غيج یاز شادمان یاَشل

رو  هامونلهيوس م،يآپارتمانت رو درست کن ميتونیم سونيامکان نداره، ج نيا -
همه به خودت  نيتو ا ستيو الزم ن مي. جشن رو راه بندازميمشترک بخر یزندگ یبرا

  .یبش تياذو  یاريفشار ب

را بغل  ديشدند و هر دو وح ادهيپ نيرا بغل کردند. بعد هم از ماش گريبعد همد و
  کردند.

  گفت: ديوح

  .گهيد زيچ کيو  -

  گفت: یبعد به فارس و

 نايا م،يکنیمات در و ديوار رو نگاه م ميشیم زيسورپرا یکنه. ما وقت ريخدا به خ -
  .دنيکش غياز بس ج اديسرشون ن يیبال

  متعجب گفت: یاَشل

  ؟یگيم یبازم چ -
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  نبود. یمهم زيچ -

  و گفت: ديکش رونيبعد بسته را ب و

ً برا گهيدوست د کيرو هم  نيچند پونده، اما ا دونمینم -  یفرستاد و گفت حتما
  .نيدعوتش کن یعروس

درشت و تا نخورده نگاه کرد  یهاناباور بسته را گرفت و باز کرد. به اسکناس یاشل
  .ستيگررا ن سونيو ج

و از گردن او  ديپر ديبه آغوش وح شهيانداخت و چون هم سونيرا در آغوش ج بسته
  را دور کمر او انداخت. شيشد و پاها زانيآو

  من بود. یزندگ یهيهد نيبزرگتر نيا دي. وحیدار یخوب یتو چه دوستا -

  را دور او انداخت و گفت: شيهادست ديوح

  .ستيپول مال من ن نياز اپوند  کي ینکردم و حت یمن که کار -

 یمعذب او را از خود دور کرد و رو ديرا بوسه باران کرد و وح ديصورت وح یاَشل
  کرد و گفت: زيکتش صورتش را تم نيگذاشت و با آست نيزم

  شدم بس کن. یرژلب -

 انيشد و توسط او چالنده شد. خود را از م دهيکش سونيبه آغوش ج بارهکيبه  و
  و گفت: ديکش ونريب سونيج یبازوها

  .گمیم کيبهتون تبر شيشاپيپ -

  شد و به سمت محل کارش حرکت کرد. نشيکرد و رفت سوار ماش یبعد خداحافظ و

  گفت.  رياو سالم کرد و صبح بخ یشد به منش ليوارد دفتر کار وک یوقت

  اتاقتون حاضره.  کخواهين یآقا -

 ديباز شد. وح ليدِر اتاق وکتشکر کرد که  ديبعد به دِر اتاق او اشاره کرد. وح و
  گفت. او جواب داد: ريصبح بخ
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  .نيکرد ريد یول ريصبح شما هم بخ -

  کردم؟! ريد -

به بعد زودتر حرکت  ني. از انيبودیم نجايا شيساعت پ مين ديبا یعني یساعت ادار -
  .نيکن

  چشم. -

  در اتاقش را بست و گفت: او

  .ميبر -

  کجا؟ -

  چون منتظر تو بودم. ميکرد ريربع د کيهم  مالقات موکل من. تا حاال -

  پشت سر او راه افتاد و گفت: ديوح

  .اميزودتر ب ديو با نيقرار مالقات دار نيآخه به من نگفت -

  .یباش یآدم منظبط کردمیچون با توجه به ظاهرت فکر م -

  کنن. یادآوريرو بهم  زهايچ یبعض یگاه ديهستم فقط با -

  باش. نجايرک کن. سر ساعت اعادت رو ت نياز امروز ا -

  بله. -

  گفت: ديباز کرد. وح ليوک یراننده در را برا ابانيخ در

  ام؟يخودم ب نيبا ماش -

  .ميریبا هم م -

بعد هر دو سوار شدند. راننده در را بست و به محض نشستن پشت فرمان حرکت  و
  به روزنامه داد و گفت: یااشاره ليکرد. وک

  اخبار رو بخون. -
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  سمت او انداخت و روزنامه را باز کرد و مشغول مطالعه شد. ینگاهمين ديوح

به  یاخودت واگرنه معلومه تو اصالً عالقه یمن بخون، نه برا یبلند برا یبا صدا -
  .یها نداررسانه

  .نيدرست حدس زد -

. یرو دنبال کن یخبر یهاها و شبکههر روز روزنامه ديبا ندهيآ ليتو به عنوان وک -
 یديفهمیدستمونه و م یتو یمهم یچه پرونده یديفهمیم یکردیکار رو م نيااگر 
  .ميریکجا م ميدار

  بود گفت: او را با خود جمع بسته ليکه وک نيو متعجب از ا ستياو را نگر ديوح

  .کنمیاز حاال دنبال م -

  خوبه، بخون. -

دختر  کيقتل  تريشد. با خواندن ت ليوک یروز برا یخبرها تريمشغول خواندن ت او
  گفت: ليچهارده ساله، وک

  نوشته! یمورد چ نيدر ا ینگار عوضاون روزنامه نميبخون بب -

  داد و گفت: یسرش را تکان ليکل گزارش را خواند. وک ديوح

کور خونده...  یپرونده شکست بخورم، ول کي یمنتظره من تو یعوض کهيمرت -
  ادامه بده.

و آهسته آن  ختيخود قهوه ر یبرا ليها شد و وکخبر یمشغول خواندن ادامه ديوح
  روزنامه را تا کرد گفت: ديوح نکهيمزه کرد. بعد از ارا مزه

  ؟یبود سيهفت سال انگل یگفت -

  بله. -

به بعد هر  ني. از ای. متن رو خوب خوندیکنیصحبت م یخوبه، واضح و عال -
  .ميکنیها رو با هم مرور مروز روزنامه
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  بله. -

به درون اتاق مالقات رفتند و منتظر شدند تا متهم را آوردند.  دنديمقصد رسبه  یوقت
  ساله بود. یزن جوان حدوداً س کياو 

که به قتل  یقرار بوده با پدر آن دختر یکه او روز ديفهم ديوح شانيهاصحبت طبق
به حبس  بارکيبودند.  دهياست ازدواج کند و طبق شواهد او را در محل قتل د دهيرس

خبره خواسته بود تا  ليوک نيپرونده از ا ینيبا درخواست بازب ید متهم شده بود ولاب
ها راه انداخته در رسانه یمجدد پرونده جنجال بزرگ ناو را تبرعه کند. حاال باز شد

  بود. 

 دهيکه به قتل رس یپدر دختر ديو فهم کردیها گوش مآن یهاداشت به صحبت ديوح
مدار بسته  یهانيند است اما درست روز قتل دوربمتمول و ثروتم ارياست بس

را به ساختمان  یرفت و آمد چياز کار افتاده است و ه یساختمان به علت اشکال فن
نامزدش را در اتاق دخترش  خترورود پدِر د یلحظه یثبت نکرده است. از سمت

  ت.اَس ستادهيسر او ا یکه مات و مبهوت چاقو را به دست دارد و باال نديبیم

و بعد سر بلند کرد و خطاب به  ختيها را به هم ررا چنگ زد و آن شيموها زن
  گفت: ليوک

بزنم. اون دختر از من  بيبهش آس خواستیمن اون رو دوست داشتم. اصالً دلم نم -
. من کردمیمن درکش م یول گرفتمیمادرش رو م یچون داشتم جا اومدیبدش م

جواب نداد. پس به  یصدا زدم کس یاز بود. هر چب مهيوارد ساختمان شدم در ن یوقت
 کيتخت افتاده و  یکه رو دميرفتم و د تينبود. به اتاق کِ  یاتاق نامزدم رفتم، کس

 دميکش غيو اول چندبار ج دميترس یليکمرش فرو رفته. خ یکارد بزرگ آشپزخونه تو
 یت. من حديبکشم که پدرش سر رس رونيکردم کارد رو از کمرش ب یبعد هم سع

بکشم  رونيچاقو رو ب دياگر نمرده بود نبا دونستمینم یاون مرده و حت دونستمینم
فکر نکردم که  نيبه ا یحت شه،یو باعث مرگ م شهیم شتريب شيزيخونرچون 

  کارد بمونه. یاثر انگشتم رو یممکنه جا
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 حيتوض یاون صحنه شروع به کتک زدن من کرد و هر چ دنياومد و با د پدرش
قتل  یسر صحنه یتماس گرفت. چون جز من کس سيش نکرد. بعد هم با پلدادم گو

داشتم به  یبحث تينکردن و چون شب قبلش من با کِ  دايرو پ ینبود و چون قاتل واقع
  عنوان قاتل شناخته شدم.

  بود؟ یبحثتون سر چ -

از خودش بزرگترن نگرده. چون اونا  یليکه خ يیمن فقط ازش خواستم با پسرا -
و گفت پدرش هم  دياون سرم داد کش یبچه بود. ول یليهنوز خ تيدارن و کِ  یتاليتما
پس به من  کنمیکار رو م نيا یباهاش ازدواج کنم، وقت دياز من بزرگتره و نبا یليخ

  .دمنداره که در مورد روابطش نظر ب یربط

  لب گفت: ريو ز ديرا بيشتر کش شيموها یبا ناراحت دختر

  تحمل کنم.  نياز ا شتريب تونمینم -

  گفت: کردیم یپرونده که داشت پرونده را بررس ليوک

از اونا  چکدوميکه اثبات نشده ه شدهیم دهيبا سه پسر بزرگتر از خودش د تيک -
تا روز  تيک شهیم دهيپرونده د یکه تو یزيباشن. طبق چ دهيروز قتل اون رو د

  مرگ باکره بوده.

  .گفتمیرو بهش م نايدم که امن فقط نگرانش بو یول دونمیبله م -

  ؟یکتريکوچ تيتو چند سال از پدر ک -

  ده سال. -

  .گفتهیدرست م تيپس ک -

  دستانش فشرد و گفت: انيصورتش را م زن

ً يو سه سالمه و تقر یمن س یبله، ول -  کيانقدر بزرگ شدم که بفهمم ارتباط با  با
ط چهارده سالش بود و فق تينه؟ اما ک اي خورهیمرد چهل و سه ساله به دردم م

  سال سن داشتن. ستياز ب شتريکه همراهش بودن ب يیپسرا
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خود  یموها دنيو هر بار با کش بردیرنج م یاديز یکه معلوم بود از فشار روح زن
  حالش بهتر شود گفت: کندیم یسع

مشنگ دراز که عاشق بسکتبال  کيبه خدا قسم که دوستاش اصالً نرمال نبودن.  -
که دور  یبچه خوشگل از خود راض کيکنه،  ینبود درست احوالپرس بلد یبود حت

مخ بود  یب ضيمر کيهم  یکي. اون یمختلف از هر سن یو برش پر بود از دخترا
 یعياصالً طب دادینشون م ش. وسواس داشت و رفتاراشدیهم چندشم م دنشيکه از د

  .ستين

  داشت؟ یمورد آخر مثالً چه رفتار نيا -

  و... زدی. کم حرف مشدیم رهينقطه خ کيبه  شهيمثالً هم -

دوستش شهادت  یاز پسرا همون دخترا یکي. ستيبر ارتکاب به قتل ن ليدل نيا -
بودن و  نيزم یپسر به شهادت دوستاش تو یکيدادن که اون روز با هم بودن. اون 

مادرش شهادت داده کل روز  یهم که گفت یآخر نيا کردن،یم یداشتن بسکتبال باز
  .ومدهين رونيخونه بوده و از اتاقش ب

  کنه؟یباور نم یرو نکشتم، چرا کس تيکِ  خورمیمن هم قسم م -

آمدند چند خبرنگار دورشان حلقه زدند و در مورد پرونده  رونيب ديو وح ليوک یوقت
  ها گفت:به آن ليسؤال کردند. وک

 یحدس چيهنوز ه. مياون هست یپرونده تازه دوباره باز شده و ما در حال بررس -
  .ميکار وقت بذار نيا یبرا شتريب ديو با ميبزن ميتونینم

  :دنديپرس ديرفت. از وح نشيسمت ماش نياز ا شتريکالم ب کيهم بدون  بعد

به نظرتون خانم جما اندرسون  ن؟ياز پرونده خبر دار ن؟يهست شونيجد اريشما دست -
  ه؟يه چپروند نياون دختر رو نکشته؟ شما نظرتون در مورد ا

  را به حرکت در آورد. نيسوار شد و در را بست. راننده ماش ليبعد از وک ديوح

  گفت: ليکه از جو آنجا دور شدند وک یدو سکوت کرده بودند. کم هر
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نظراتت رو هم خالصه بهشون  ،یمربوط به خودت رو جواب بد یسؤاال یتونیم -
  حق توئه. نيا ،یبگ

  با حرف اضافه کار شما رو خراب کنم.  که نيسکوت کنم تا ا دميم حيترج -

  سرش را تکان داد و گفت: ليوک

   ه؟ينظرت در مورد جما اندرسون چ ی... ولیهست یتو پسر باهوش -

  . ستيبه نظرم قاتل ن -

  چرا؟  -

  . دميهاش فهمو حرف اشیاز حاالت شخص -

  بندازه.  هگيبالفطره باشه و بخواد قتل رو گردن کس د گريباز کياما ممکنه فقط  -

 ديباشه و چکار کنه. تازه با ینداشت با ک یتيمتنفر بود براش اهم تياون اگر از ک -
با  یبازراحت به عشق اليتا با خ شدیخونه خوشحال هم م یاز دور شدنش از فضا

زن دوست داشته خانواده رو حفظ کنه تا بتونه بهشون عشق بده  نينامزدش برسه. ا
 هينامادر کيجما فقط  نکهياحساساتش و ا طربه خا تيکِ  . امارهيو ازشون عشق بگ

  . کردهیباهاش لج م

جما خودش در گذشته پدر  نکهينظر خوب باشه، با توجه به ا کي تونهیم نيخوب ا -
با نامزدش دنبال  دشيجد یزندگ یتصادف از دست داده، پس تو یو مادرش رو تو

  ديگه.  زيخانواده و محبت بوده نه چ ليتشک

  . ميخانواده باش نيا یدنبال قاتل خارج از محدوده ديس ما باپ -

  به پرونده اشاره کرد و گفت: ديوح

 یگزارش تمام اعترافاتش همه یتوجه کردم. تو زيچ کيوگوتون به زمان گفت -
 يیزايو همون چ ستين یپرداز الياون آدم خ یعني نيهمون بود. ا قيصحبتاش دق

باز ساختمون  مهي. هر بار به در نکنهیم فيو داره تعرمونده ر ادشيکه از اون روز 
  . طورنياشاره کرده و امروز هم هم
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اما  کنهیرفته باشه شک م رونياز ساختمون ب یممکنه کس نکهياون زمان به ا سيپل
  کنه.  دايرو پ یکس تونهینم

ما ج یعنيهم گفته شده بود که در باز بود و من رفتم تو.  تيپدر ک یهاصحبت یتو
 رهيم ادشي یو حت شهیباز مضطرب م مهيدر ن دنيکه وارد شده، به خاطر د یزمان

و جما رو  شهیوارد ساختمون م یبعد از اون، بدون معّطل تياون رو ببنده که پدر ک
  . نهيبیم تيسر ک یباال

  نگاه کرد و بعد گفت:  ابانيچند لحظه به خ ليوک

  پرونده صحبت کنن.  نيو شاهد نيتهمدوباره با تمام م ميبد درخواست ديبا -

  بغلش زد و گفت: ريرا ز شيهادست ديوح

دختر  کينکرده. جز  دايصحنه جرم پ یتو یاثر ايو  یختگيبه هم ر چيه سيپل -
پشتش که تا دسته  یچاقو تو کيخواب، با تخت یغرق خون، رو یچهارده ساله
  فرو رفته... 

  خوب!  -

  رو کشته، زده و در رفته.  تيکه ک ی. اونفتادهيناتفاق  یريدرگ چيه یعني نيا -

  کردن جاش رو داشته.  زيتم یبرا یاديهم وقت ز ديشا -

  نه.  -

  که متفکر بود کرد و گفت: ديرو به وح وکيل

  چطور؟  -

دستش رو گرفتم و بدنش هنوز گرم  تيسر ک یرفتم باال یچون جما گفته بود وقت -
  بود. 

  که کنهیم دييو پزشک تأ زنهیزنگ م سيهم به پل تيک پدر
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مدت  نيا ی. چون توفتادهياتفاق ن یريدرگ یعنيساعته مرده. پس  کيکمتر از  تيک
  رو مرتب کنه. یختگيزمان قاتل وقت نداشته به هم ر

دو نفره نشده. اون فقط گزارش کرده  یريزمان ورود به منزل متوجه درگ تيک پدر
پشت  یچاقو تو دميوارد شدم د یو وقت زدیرو صدا م تيبود که نامزدم داشت اسم ک

  بکشه. رونيداره اون رو ب یدخترمه و جما سع

  خوب.  -

سرش  یرا باال شيهادست کهيدر حال ليچند لحظه سکوت کرد و بعد رو به وک ديوح
را نازک کرد و  شي_مثالً با چاقو_ به او بزند، صدا یشيتا ضربات نما بردیم

  و گفت: ديکش غيج ليزمان با زدن ضربات به وکهم

  ... تي... کتيک -

  به حالت خود برگشت و گفت: او

  نه، امکان نداره.  -

  چطور؟  -

   ن؟يزنیو اسمم رو صدا م نيکشیم غيج نيمن رو بکش نييکه بخوا یشما زمان -

جلو ضربه زد و  یو به صندل ديکش غيبا دو دست حالت ضربه گرفت و آهسته ج او
  گفت:

  ... ديوح... دي... وحديوح -

  . هر دو با هم گفتند:کردیکرد که داشت او را نگاه م ليبعد رو به وک و

  نه، امکان نداره.  -

  کرد و گفت: رونيرو به ب ديوح
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نکردن، متهم پرونده  دايرو پ یچون قاتل واقع یول دونهیهم م سيامکان نداره، پل -
 نيچاقو مونده و ا یدسته یاثر انگشتش رو نکهيکردن. به خاطر ا یرو قاتل معرف

  .ستيانصاف ن

  .کنهیم یداره زندگ رونياون ب يیجا کي یواقع قاتل

  م؟ينيرو بب تيو پدر ک ميچطوره بر -

  خوبه. -

  رفت. ريبه راننده آدرس را گفت و او به همان مس ليوک

  بودند. ستادهيا يیاليو یخانه یبعد آن دو جلو یقيدقا

 یرا معرف ديخود و وح ليآمد. وک شخدمتيپزنگ در را فشرد و چند لحظه بعد  ديوح
 يیچون با هم آشنا رفتيرا پذ ليخبر داد. او وک تيرفت و به پدر ک شخدمتيکرد. پ

به  شخدمتيپ يیآن دو به درون منزل بزرگ رفتند به راهنما یهم داشتند. وقت یقبل
مقابل  یيآمدگوآمد و بعد از خوش تيپدر ک بعد یرفتند و منتظر شدند. کم منياتاق نش

  آن دو نشست و گفت:

  ؟یدنيقهوه، نوش -

  تشکر کرد و گفت: ليوک

  .ميچند لحظه با شما صحبت کن مينه، ما فقط اومد -

  در خدمتم. -

  که من وکالت جما رو به عهده گرفتم؟ نيدونیوالتر شما حتماً م یآقا -

  بله، خبر دارم. -

  اون درخواست باز شدن مجدد پرونده رو داده. -

  ؟و بعد -

  اتهام تبرعه بشه. نيکه از ا خوادیاون م -
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  اون دختر من رو کشته. یول -

  ن؟يديخودتون د یهاشما با چشم -

  .دميرس ديکشیکه داشت چاقو رو پس م یانه اما لحظه -

  دخترتون رو کشته باشه؟ یممکنه قبل از جما کس نيفکر کرد نيتا حاال به ا -

  امکان نداره. -

  چرا امکان نداره؟ -

  .دميچون من صداش رو شن -

  رو؟ تيک یصدا -

  نه، جما. -

باشه. اگر داستان  دهيمرده بوده و جما چند لحظه قبل از شما رس تيپس ممکنه ک -
جما  ديبا ايآ د،يدادیو کار جما رو انجام م ديديرسیبود و شما زودتر م گهيطور د
  ن؟يشما دخترتون رو کشت کردیفکر م

  نه، اما... -

  والتر؟ یآقال یاما چ -

  نزد. یسکوت کرد و حرف او

  م؟ينيکه قتل توش اتفاق افتاده رو بب یاتاق ميتونیما م -

. بعد از مرگ دخترم اميکه من نم دي. ببخشدهيبله حتماً... خدمتکار به شما نشون م -
 یزيمونده و اجازه ندادم چ یوارد اون اتاق نشدم. اتاق هم به همون شکل باق گهيمن د

  بشه. جا به جا

  متشکرم. -
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رنگ او نگاه  یبه دکور صورت ديرفتند. وح تيدو همراه با خدمتکار به اتاق ک آن
  او را نگاه کرد. یهاو کتاب ريتحر زي. مستينگر یکيیکياو را  یهاکرد. عروسک

 یرو تخت ی. به تخت نگاه کرد، روستيرا نگر یو واالن صورت ديتور سف یهاپرده
  پر از خون بود.

و  نييپا خوردیم ی. اگر تخت تکانديد واريد کيتخت نزد يیانتها یا گوشهر یزيچ
  .افتادیتخت م ريز

  .ديوح -

  سرش را چرخاند. ديوح

  .نيرو بب نجايا -

تولدت «آن نوشته بود  ی. روستيشده را نگر چيکادوپ یجلو رفت و جعبه ديوح
  ».زميمبارک عز

بود. دو روز قبل از  دهيتولد خر یدوستش کادو یبود، برا یاحساسات یليدخترم خ -
 ی. ولدهيمن خر یفکر کردم برا دميدستش د یاومد خونه جعبه رو تو یمرگش. وقت

کادو رو گرفته. اما دو روز بعد  نيتولدشه ا گهيدوستش که دو روز د یگفت برا
  نتونست کادو رو به دوستش بده. گهيدخترم مرد و د

  ن؟يکار رو نکرد نيچرا شما ا -

  .شناختمیدوستاش رو نم یليمن خ -

  و گفت: ستياو را نگر ليدوباره رو به طبقات کرد و وسا ديوح

  ه؟يجعبه چ نيا یتو -

  دلم نخواست بازش کنم. دونم،ینم -

که همه  ديطبقات د یچهار پازل را رو ديصورتش سر خورد. وح یبعد اشک رو و
  و چهره بودند. عتيشده بودند و عکس طب دهيمرتب چ
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 ادداشتشي نياو آخر ادداشتيدفترچه  یرفت و خم شد و رو ريتحر زيکنار مبه  ديوح
که مصادف با روز  یکرده بود. روز ادداشتي. روز تولد دوستش را آنجا ديرا د

  مرگش بود. 

 یبايلباس ز نيو درون کمد لباسش چند شدیم دهيتوپ بسکتبال د کياتاق  یگوشه
  . شدندیم ینگهدار یلونيکه همه در کاور نا یمهمان

  رفتند و خدمتکار در را بست.  رونياز اتاق ب ديو وح ليبعد وک یکم

آن دو داشتند  یکرد. وقت یوالتر از او تشکر و خداحافظ یبعد از صحبت با آقا ليوک
  :ديپرس ليوک گشتندیبه سمت دفتر بر م

  بود؟  یچطور آدم تيبه نظرت پدر کِ  -

دروغ  اياق برگرده، اما بعد از ما اومد. پس نتونسته به ات چوقتياون به ما گفت ه -
  کرد.  دايکار رو پ نيبا حضور ما جرأت ا ايو  گفتیم

  تره؟یو به نظرت کدوم حدست قو -

 یتالش کرده. برا یليبه دست آوردنش خ یاون دخترش رو دوست داشته و برا -
دخترش  نکهيا یبرا دوارميتالش کرده. ام یليخ رهيهمسرش اون رو ازش نگ نکهيا

  اون رو نکشته باشه.  دياحساسات شد یشده از رو دهيبه سمت دوستاش کش

  .دوارميام -

  بودند. تيدو به دفتر برگشتند و تمام طول مدت در حال صحبت در مورد مسئله ک آن

  برود. اشیشخص یرا مرخص کرد تا دنبال کارها ديوح ل،يوک دنديبه دفتر رس یوقت

را در  نشستیدر آنجا م یکه گاه یشت. راه پارکندا یچندان کار مهم ديوح یول
  گرفت و به آنجا رفت و نشست. شيپ

به  یخنک ميکرد و سرش را باال گرفت. نس هيتک مکتيرا بست و به ن شيهاپلک
  صورتش خورد.
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شد که در  یچقدر به آن صورت نشسته بود که ذهنش غرق در مدت ديهم نفهم خودش
  گذرانده بود. رانيا

دلبرش  یهاو خنده سايرا به خاطر آورد. نک نشيو غمگ یطوالن یهاهو نگا مژگان
درخت  یهاشاخ و برگ یلبش نشست. آفتاب از ال یرو یرا به خاطر آورد. لبخند

  .خوردیبه صورتش م

که داشت در حمام  یاجان گرفت و لحظه ادشيو شکست مژگان در  يیناگاه تنها به
  در خاطرش پر رنگ شد. دادیجان م

  چشمش راه گرفت. یاز گوشه یاشک یهقطر

 یصفحه یچشم گشود و صورتش را پاک کرد. وقت اشیگوش امکيکوتاه پ یصدا با
داشت. آن  یاز طرف مان یشد عکس اشیمجاز یرا باز کرد و وارد صفحه یگوش

  لب گفت: ريلبخند زد و ز د،يخندیکه م سايعکس نک دنيرا باز کرد و با د

  اس.حالل زاده -

عکس را  ديبود. وح سايو نک یاز مژگان و مان یآمد. دسته جمع گريبعد عکس د و
  .ستيبزرگ کرد و صورت مژگان را نگر

  لب گفت: ريز

  .یکرد رميپ ؟یچرا انقدر دوستت دارم لعنت -

  ارسال کرد. یمان یگرفت و برا یعکس سلف کيبعد از خود  و

 ديکش رونيب بشيرا از ج اشیآفتاب نکيانداخت و برخاست. ع بشيرا در ج یگوش
  راه افتاد. ريگذاشت و در امتداد مس شيهاچشم یو رو

  

  ازدهمي فصل
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سرش درست  یبزرگش را رو یمقنعه نهيآ یو جلو ديپوشیداشت لباس م مژگان
. ستينگر یقد نهيرا درون آ شيهاعقب رفت و لباس یحاضر شد کم ی. وقتکردیم

تاپ و و لپ فيو بعد هم ک ديرا بوس سايرا تن زد و رفت نک شيلبخند زد و پالتو
کرد و با عجله منزل را ترک  یظرا جمع کرد و راه افتاد. از مادرش خداحاف لشيوسا

  پدرش سوار شد و به محل کارش رفت.  نيماش یکرد. جلو

او صبح زود به سر  دانستی. مبود رپاشايبرخورد ام ريذهنش درگ ريطول مس تمام
  قبل از او به مقصد برسد. کردیود را دارد. دعا مو نظم خاص خ ديآیکار م

  رفت.  یديام یباعجله باال رفت و وارد ساختمان شد به دفتر آقا یوقت

. ديمژگان را پرس یطوالن بتيکرد و علت غ یگرم یاو احوالپرس دنيبا د یديام یآقا
  را بهانه کرد و بعد گفت: یروح طيمژگان هم شرا

  گروه شما!  یتو امياگر بشه ب خوامیم -

  کرد و او را برانداز کرد و بعد گفت: قيمژگان دق ینگاهش را رو یديام مهندس

   ست؟يخوب ن یريچرا؟ مگه کار کردن با مهندس ام -

 کي خوامیم یهستن ول یعال یليو گروهشون خ یري. مهندس امستين نطورينه ا -
  گروه نظارت.  یتو اميمدت ب

  مدت؟ مثالً چند وقت؟  کي -

 اميب گمیم نيا ی. برایببرمش کالس گفتار درمان ديم مشکل تکلم داره و باپسر -
  طول هفته نباشم.  یرو تو یگروه نظارت که بتونم ساعات

 دياريب فيچشم. تشر رون،يب نييايقبول کردن که از گروهشون ب یرياگر مهندس ام -
  .نيريبگ ليکارتون رو تحو زيم

  ممنونم از شما. -

  .کنمیخواهش م -
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  با اجازه. -

  به در اشاره کرد و گفت: یديام مهندس

  .دييبفرما -

  اتاق را ترک کرد و به واحد خودشان رفت.  مژگان

که بعد از سالم  ديوارد دفتر کارش شد و مژگان را د رپاشايحال بود که ام نيهم در
  به سمت اتاقش رفت. 

  صدا زد: رپاشايام

  . کخواهيمهندس ن -

ه متوجه ورودش شوند. برخاستند و سالم کردند. او او باعث شد هم یرسا یصدا
ها را روشن کرد و آهسته جواب داد و به اتاقش رفت و در را باز گذاشت. چراغ

  نشست.  زشيپشت م

  به ناچار به دنبال او رفت و وارد اتاقش شد و گفت: مژگان

  . یريسالم مهندس ام -

  سالم.  -

او رفت  زيدر را بست و بعد به مقابل م به در اشاره کرد. مژگان برگشت و رپاشايام
  و گفت:

  در خدمتم.  -

برگه برداشت و مشغول  کيبه دسته مبل چرم داخل اتاقش اشاره کرد و بعد  رپاشايام
که  نطوريهم رپاشايمنتظر صحبت او شد. ام نديبنش نکهينوشتن شد. مژگان بدون ا

  :ديپرس نوشتیم

  . نيده روز نبود -

  مسافرت بودم.  -
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آن زد. مژگان  یبرگه را امضا کرد و مهر شرکت را برداشت و محکم رو رپاشايام
  اخراجش مهر شد.  یحس کرد برگه

  را برداشت و مشغول نوشتن شد و گفت: یبعد یبرگه رپاشايام

   ن؟يگرفت یمرخص -

  نه.  -

  ن؟يکارهاتون رو انجام داد -

  نه. -

  انداخت و گفت: نييسرش را پا . دوبارهستيسر بلند کرد و مژگان را نگر رپاشايام

  .نيکه بهتون سپرده شده رو زودتر تموم کن یبهتره کار -

  داره کارم رو تموم کنم. یچه لزوم گهيمگه قرار نبود اخراج بشم؟ د -

 ليتحو شيپنج روز پ ديکه با یاشما به کار شرکت لطمه زده، پروژه یسهل انگار -
از  شتريتا ب نيتر کارتون رو تموم کنشماست. بهتره زود زيم یهنوز رو ميدادیم
خودتون خسارت رو  ديشما شرکت ضرر نکنه، واگرنه با رکرديبه خاطر د نيا

  .نيبپرداز

من موافقت  یلطفاً با استعفا شهي. مپردازمیهم بود م یخسارت دم،یباشه انجام م -
  فکر کنم قبل از اخراج، خودم استعفا بدم بهتر باشه. ن؟يکن

نگاه کرد و بعد دوباره ادامه داد و  زشيم ی. به انتهاديوشتن دست کشاز ن رپاشايام
  آن زد. یبرگه را امضا کرد و مهر را برداشت و رو

  بلند کرد و راست شد و گفت: سر

 ميقبل از تصم ديبا یکه بر گهيد یهر جا ،یشرکت کار کن نيا یتو نجاينه تنها ا -
تمام  ديو کارمند با یکارمند . تویريبگ یبه مسافرت رفتن از محل کارت مرخص

 ستميبود، ده روز تمام س یشما خال زيرو اجرا کنه. ده روز تمام م نيو قوان فيوظا
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 کنه،یمن فرق نم یبرا ،یليبه هر دل ن،يشما روشن نشده. مسافرت که رفت یکار
  رد بشه. یبراتون مرخص نياومدیم ديقبلش با

  من... نيدونیشما که م -

  بلند گفت: یبا صدا رپاشايام

  ن؟يهماهنگ کن بتتونيغ یبا شرکت برا نيتونستیهم نم ی... دو، شما تلفنکي نيا -

  ن؟يکنیمن رو درک نم طيواقعاً شما شرا یعني -

  قدرت داد و گفت: شيبه تُن صدا یکم رپاشايام

 خبریباز هم ده روز ب خبرم،یب تيندارم و از زندگ يیفرض کن من با تو آشنا -
 زيم یبعد از سه روز نامه اخراجت رو رو یبود گهيد ی. هر جایبر یذاشتیم
  .ذاشتنیم

  تر گفت:آرام رپاشايگرفت. ام نييسرش را پا مژگان

  تو. یو به خاطر سنگدل یاز کس یبا دل شکسته رفت. بدون خداحافظ ديمژگان وح -

  سرش را تکان داد و گفت: مژگان

  به خاطر خودش بود. -

  .خواستیخاطر خودش تو رو م -

  گفت: يیايدر یهاسر بلند کرد و با چشم مژگان

 یبهتر یزندگ گهياون بنده خدا با کس د ديشا ن،يدامن نزن ديحرفا به حس وح نيبا ا -
  ن؟ياون بنده خدا کن یمن رو بند پا نيدار یبسازه. چرا سع

دستش نگاه کرد. نفسش را  یجلو یهاگرفت و به برگه ريسرش را به ز رپاشايام
  لب گفت: ريخارج کرد و ز نهياز س محکم

  مژگان. ستيمثل عشق اول ن یعشق چيه -
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  سر بلند کرد و گفت: او

  دوست داشته باشم! نياز نازن شتريرو ب یفکر کن من بتونم کس -

افتاد. سربلند کرد تا  ستهيدکتر شا یهاحرف اديرا فشرد. به  شيهاانگشت مژگان
  شوند.ن ريهجوم آورده به چشمش سراز یهااشک

را فشرد  شيهاگذاشت و با دست لب زيم یرا رو شيهاحال او آرنج دنيبا د رپاشايام
  و بعد گفت:

من  یول ارهيخودش نم یبه رو ديبهش زنگ بزن مژگان، باهاش حرف بزن. وح -
 گفتی. باهاش حرف زدم مشهي. اون از درون داغون مشهيداغون م دونمیم

دلش هم بخواد تا از تو  ،یغرورش رو له کرد . توادينم دونمیم یول گردمیبرم
  .گردهیمطمئن نشه بر نم

 یمحل کار منه، نه خونه نجايا ،یريمهندس ام ميبهتره در موردش حرف نزن -
  !یعمه من... راست یخونه اي تونييدا

به من  ن،يمن باش یصحبت کردم. گفتن اگر شما موافق استعفا یديبا مهندس ام من
  .دنيکار م

گروهتون نباشم  یتو گهيکه از سمت شما افتاد، بهتره من د یبا اتفاق کنمیم فکر من
  . یديگروه مهندس ام یو برم تو

  .نيکنیاضافه م یِ جایسرکار ب -

  شد. او ادامه داد: رپاشايمات ام مژگان

ارتباطش به من در حد نازگله  نيگفت. مادر نازن یچ یشد! ک ینداره چ یتيبرام اهم -
  کنه که چکار کنم و چکار نکنم. فيتکل نييمن تع یبرا تونهیاون نمو والسالم. 

 هيمخ نازگل رو بر عل رازيرو گرفتم. رفته ش نيبا نازن امیحاال هم احترام زندگ تا
 ني. تو همکنمیمن شسته. من حسابم رو سر اون حرفا و اتفاقا با اون خانم صاف م

  .یمونیجا م
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 یراحت باشه و اگرنه شرکت ساختمان الشيخخواست من استخدامت کنم که  ديوح
  .ختهيهزار هزار تو شهر ر

  منه و به خاطر خودتون بهتره نباشم. یزندگ نيا یلطف کرد ول ديوح -

  .ريمن هم به خاطر خودتون عرض کردم خ -

  ...یريمهندس ام -

را  شيهاو پلک ديفرود آورد که مژگان از جا پر زيم یدستش را محکم رو رپاشايام
  برخاست و گفت: شياز جا رپاشايهم فشرد. ام یرو

  ؟یديدفتر مهندس ام یبر ذارمیم یچطور فکر کرد -

  ...یول -

  ؟یبش یو ناظم یهمکار اون علو ذارمیم یفکر کرد -

  ن؟يکنیشما هم مثل مادرخانمتون فکر م ديشا ايمن به اونا چکار دارم؟  -

  زد: اديناخواسته فر رپاشايام

 شناسمی. من هم خودم رو مکنمیمن مثل خودم فکر م کنم،یر نمفک چکسيمن مثل ه -
و  نيشما کجا باش کنمیم نيي. من تعجاچيه اي نجايا اي گمینم ليدلیهم اونا رو. پس ب

  !نيکار کن یبا ک

  لب گفت: ريو ز دهيترس ديرا د رپاشايام اديو فر تيکه عصبان مژگان

  ر لطفاً.تآروم شنون،یباشه، باشه. همه دارن م -

  گفت: یمردد یبا صدا یباز شد و خانم فخار در

  مهندس... یجناب مهندس، آقا -

  زد: اديو بر سرش فر ديرا سمت او کش نشيخشمگ یهاچشم رپاشايام

  ن؟يندادن اول در بزن اديبه شما  -
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  گفت: دهيآهسته و ترس یفخار خانم

  !ديببخش -

  بودند. دهيرا ند تشيصباناو حساب برده بودند اما ع تياز جد شهيهم هاآن

آمد و از کنار مژگان گذشت. خود را به در رساند که  رونيب زياز پشت م رپاشايام
 رونيدستش را سمت ب رپاشايزد. ام رونيعقب گرد کرد و از اتاق ب یخانم فخار

  گرفت و خطاب به مژگان گفت:

  سر کارتون.  دييبفرما -

رد شد و از مقابل چشم  رپاشايمقابل اماز  ختيریم صدایکه ب يیهابا اشک مژگان
آن  ینشست و سرش را رو زيو نگاه همه گذشت و به اتاق کارش رفت و پشت م

 هيبه کنارش رفتند و بق یديادامه داد. خانم محجوب و خانم سع اشهيگذاشت و به گر
نگاه  رپاشايبزرگ به ام یهاسؤالدر سکوت و با عالمت  شانيهااز داخل اتاق

  .کردندیم

را برداشت  زيم یرو یبه اتاق برگشت و دو برگه یديبه مهندس ام توجهیب رپاشايام
مقابلش کوفت. با همان  ز،يم یها را روو دنبال مژگان رفت. وارد اتاق او شد و برگه

  بلند خطاب به مژگان گفت: یاخم و صدا

و لوس  نظمیآموز بمدرسه است نه شما دانش نجايسر باال، باال خانم مهندس! نه ا -
  . نيريکه قراره آبغوره بگ

  خاموشش نگاه کرد. ستميبه س سيسر بلند کرد و با صورت خ مژگان

  بلند گفت: یبه کنار چارچوب برگشت و با صدا رپاشايام

داشته،  یبدون مرخص بتي. خانم ده روز غنيندار یبرام با هم فرق چکدومتونيه -
  بره. خوادیقهر کرده م شونيا
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 ديبا ی. قرارداد داراتمهينکردم به خاطر پروژه نصف ن کردم،یاجت ماخر ديبا من
 یحسابدار ميتقد ی. اون نامه کسر از حقوقت رو خودت دو دستیباش بنديبه بندبندش پا

  کن.  یخانم فخار ميهم خودت تقد ختياون نامه توب ،یکنیم

 يینايچه با ا نم،کیبدتر برخورد م یليخ نميشرکت بب یتو هاینظمیب نيهم از ا باز
و  یچه با شما که آشنا هست کنن،یده ساله دارن برام کار م یهستن و باال بهيکه غر

 يیدختردا یبه عبارت اي کخواهيخانم مهندس مژگان ن یکمتر از چند ماهه همکارم
  جان!

مبل نشسته بود و  یکه رو یديراه افتاد و رو به مهندس ام تيبعد با همان عصبان و
  گفت: کردیو نگاه ما شيبه نما

  .نييبفرما -

رفت و در را پشت سرش  رپاشايبلند شد و به درون اتاق ام شياز جا یديام مهندس
  بست و گفت:

  ترسناکه! یليبودم، خ دهيرو تا حاال ند اتیجد افهي. قیپس تو داد زدن هم بلد -

  نشست و گفت: زشيپشت م رپاشايام

 یدهيبه د یخوایم یخود. از من هر چ یجابه  نيا م،يکه باش ميدوست امکيس نيبب -
  رو خط بکش. یکي نيمنت، اما دور ا

  ؟یک -

  مژگان. -

  ه؟يمژگان ک -

  .کخواهيمهندس ن -

  بگو خوب! ینطوريآهان، ا -

  تو گروهم. ايبهش نگو ب گهيحاال که گفتم. د -
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  چشمش گذاشت و گفت: یدستش را رو یديام مهندس

  .تهييدادختر  یچشم. چرا تا حاال نگفت -

  .دميند یلزوم -

  ؟یديشده که االن الزم د یچ -

  .امکيالزم بود س -

  .دمتيتا حاال انقد داغون ند رپاشا،يشده ام یچ -

  کارت رو بگو. ،یچيه -

  .یکه نکرد نميبینه، م اي یکنیموافقت م کخواهيمهندس ن یبا استعفا نمياومدم بب -

  .امکيس کنمینم -

  است؟ وهيب -

  کان داد و گفت:سر ت رپاشايام

  ؟یپرسیسؤال رو م نيچرا ا -

  .یروش حساس یليپسر هم داره، تو هم خ کي ست،يچون اون حلقه دستش ن -

  .یزرنگ شد یليخ یکرد یاز بس دختر باز -

 هيو بق ینشون بد تيحساس اديز وه،ياون ب وهيتو ب یباشه من زرنگ و دخترباز ول -
  هست. گنيهم نباشه، م یزيچ شه،یدوتاتون بد م یهم بفهمن برا

  دو کلمه هم از مادر عروس. -

  هست بهش بگو. یزيچشات چپه، من داداش دامادم. اگر چ -

  باشه؟ ديبا ینه بابا، چ -

  .ريپس بهش سخت نگ -
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به خاطر خودشه. اول  یول ادي! قبول دارم بهش فشار مامکيس رميگیسخت نم -
  ...یو ناظم یعلو کينزد اديدوست ندارم ب نکهيا

  و من! -

. مژگان شنيم زونتيکه آو یديپا م يی. فقط به اونایشينم یکس زونيتو آو دونمیم -
  و... ستين یدختر نطوريهم ا

  .هيالحق دختر خوب -

  بعد هم به من سپردن مراقبش باشم. -

  ؟یک -

  عاشقش. -

  عاشقش؟ -

  بله، امانته دست من. -

  دار.امانت وليعاشقش، ا وليا -

  .نهيا تيّ واقع یتو مسخره کن، ول -

خودت پا  یچرا برا ،یتو که خودت مجرد یهم خوبه. ول یليچرا مسخره؟ اتفاقاً خ -
   ؟یذارینم شيپ

  باشه؟  یچشمم دنبال عشق و ناموس کس اديبه من م -

   اد؟ينه! مگه به من م -

   ؟یريگیرو به خودت م زيچرا همه چ -

  عادته.  -

  ترکش کن.  ه،يخوب عادت بد -

  بلند شد و گفت: شياز جا یديام مهندس
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 ،یداره که الزمه ببره کالس گفتار درمان یپسر گفتیبذار به حال خودش باشه. م -
  موضوع برسه.  نيبه ا نيبراش برنامه بچ

  فکر کرد و گفت: یکم یديام مهندس

 ارهياول باشه. بگو پسرش رو ب ی. فکر کنم همون طبقهميبرج مهد کودک دار یتو -
پسرش  تونهیهم هستن. هر زمان الزم داشت م یادار فتياز ش شترينام کنه، بثبت

  و ببره به کالسش برسه.  رهيبگ ليرو تحو

  . دميبهش خبر م ،یممنون که گفت -

   ؟یاي، مسر پروژه رفتمیمن داشتم م -

  اونجاست؟ خيآره... مهندس مشا -

  .رفتمیاگه بود که من نم -

  و گفت:شد  لشيمشغول جمع کردن وسا رپاشايام

  !ادياز تو سرتره؟ بهت م یليخ خيخانم مهندس مشا یدونیم -

  منتظرتم.  نييپا -

  گفت: رپاشايخواست برود که ام یديام مهندس

  امک؟يس یکنیچرا ازش فرار م -

  نفسش را فوت کرد و گفت: یديام مهندس

ون طور که اهمون نمش،يبب خوامیازش متنفرم و نم رپاشا،يام کنمیازش فرار نم -
  از من متنفره.

  یليم چياگر با من نبودش ه -

  !؟یليظرف مرا بشکست ل چرا

  را برانداز کرد و گفت: رپاشايام یديام مهندس
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  منتظرم! -

دوختش را مرتب  کتک خوش یقهي یرفت و با ژست خاص رونيبعد از اتاق ب و
  را ترک کرد. رپاشايکرد و با ذهن مشغول دفتر ام

که  یسمت اتاق ینگاه رچشميرفت. ز رونيت و از اتاق برا برداش فشيک رپاشايام
  مژگان در آن بود انداخت.

  .کردینگاه م تورشيزده بود و داشت به مان اشیشانيرا به پ دستش

 هيبعد سا یبود. کم هيمنتظر آمدن سا ابانيدر خ یو مان ديباریروز عصر باران م آن
جمع کرد  یشت، چادرش را کمدا ديسف یهابعد از بستن چترش که رنگ قرمز و گل

نه سالم کرد و  هيسا یول ستياو را لبخند زنان نگر یو سوار شد و در را بست. مان
  نگاهش. ینه حت

  و بعد خندان گفت: ستيچند لحظه صورت او را نگر یمان

  .ارميخوشگل من قهر کرده؟ از دلش در م -

 یکوکب، از رو نرگس و یهااز گل يیبايبعد دستش را عقب برد و دسته گل ز و
  گذاشت و گفت: هيعقب برداشت و آن را در آغوش سا یصندل

  گل. یگل برا -

  رو به او کرد و گفت: هيسا

  ؟یکنیگل؟ با دسته گل خرم م -

  ه؟يچه حرف نيدور از جون، ا -

  داشبورد پرت کرد و گفت: یدسته گل را رو هيسا

  ؟یرفت یگذاشت یچ یبه من بگو ده روز برا -

ها را گرفت و آن ديخر یهاو بعد دوباره دستش را عقب برد و پاکت ديدآرام خن یمان
  و گفت: ديرا جلو کش
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  .دميبرات خر ايچ نيبب اياش به فکر تو بودم. بمن اونجا همه نيقربونت برم، بب -

  و گفت: ستيها را نگرپاکت دختر

  رو خواستم؟ نايمن از تو ا -

  .ارميات بمن دوست داشتم بر یول ،ینخواست دونمیم -

  .یمن رو روشن کن فيتکل یايات ببود؟ با خانواده یقرار ما چ ؟یتا حاال کجا بود -

 یام مرددن. تو راضخواهرت طالق گرفته خانواده یتو گفت ام،يمن که خواستم ب -
  اومدو... شيمژگان پ یام فوت شد، اون تموم شد مشکل برازن پسرعمه ،یشد

  اران خورده کنارش گفت:رو به پنجره ب یبا ناراحت هيسا

اش مژگان. چقدر من منتظر باشم مشکالت همه گهيمژگان، مژگان، مژگان. بسه د -
  مژگان خانم رفع بشه.

  مژگان خواهرمه! ؟یکنیرفتار م ینطوريجان چرا ا هيسا -

  را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد. نشيرا گفت و ماش نيا او

  گفت: شدیت بلند مکه داش يیو صدا یبا ناراحت هيسا

  ه؟يتو چ یزندگ یمن تو یبدونم جا خوامیم کنم؟یرفتار م نطوريچرا ا -

  .یتو عشق من -

را به پنجره کرد و با حرص و با دو دستش صورتش را فشرد و  شيدوباره رو هيسا
  بعد گفت:

با اون  ش،يک یدنبال مژگان، رفت یراه افتاد یمن رو روشن کن فيتکل نکهيا یجا -
  رزاده نچسبت. اون هم نه سه چهار روز، ده روز.خواه

. بعد فردا روز زمان یخرج اون دوتا کرد یانداز داشتهم پس یهر چ البد
  ندارم ندارمات واسه منه. ،یخواستگار
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  گفت: شدیکه قدرتش داشت از دستش خارج م يیو با صدا ديابرو در هم کش یمان

که  ستيمن دست تو ن ی، دوماً اجازهسرم رفت یزنیغر م یاديز یدار گهياوالً د -
سوماً بار آخرت باشه در مورد خانواده و  ؟یچ یو چند روز رفتم کجا و برا یبا ک

نچسب؟  یگيکوچولو م یبچه کيبه  یکشی. تو خجالت نمیديمن نظر م انياطراف
  و بردمشون مسافرت. ديعشقم کش مهسر سفره بابات نشسته؟ خواهرمه، خواهرزاد

اونام  ،یستيتو بسازم. فقط تو که ن قيرو بر اساس سال امیکل زندگ تونمیکه نم من
  خانوادمن.

  شروع کرد به داد زدن و گفت: هيسا

با اون  یولگرد یريو م ینه پس بگو من چکاره تواَم. من رو معّطل خودت کرد -
  تو شده. زونيرو نتونسته نگه داره حاال اومده آو شيخواهرت. زندگ

  زد: اديفرهم چون او  یمان

  باشه؟ یاون خواهر منه، اگر من به فکرش نباشم ک ست،يمن ن زونياون آو -

ام خانواده یگفتیم شيکه با قر و قم یبود یجنابعال تيخواستگار اميب گفتمیم یوقت
خونه  نم،يشیخونه بابات نم یباال یطبقه خوام،ی. خونه بزرگ مکننیقبول نم

باعث  نيخواهرت طالق گرفته ناراحتن و ا نکهيا ام ازخانواده خوام،ینم کيکوچ
 تونمیهستن؟ منم خانواده دارم، منم م یک اتدهمگه خانوا فهممیمخالفتشونه. من نم

  منم منم کنم.

  داد زد: تيبا همان عصبان هيسا

  هستن؟ من داداشم... یخانواده من ک گهيحاال د -

  بلندتر از او داد زد: یمان

  .نياسه خودتونو نيهست یجهنم، هر ک -

 یديزده بود. با ناام رونيکه سرخ شده بود و رگ گردنش ب ستيرا نگر یمان ه،يسا
  گفت:
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 یاز ک یايب یخوایم یدونیبه جهنم؟ تو م گهي. حاال دکاليبار ،یآقا مان کاليبار -
  ؟یريدختر بگ

صورتش را پاک کرد و  یاليو عرق خ ديکش شيهاو لب ینيب یساعدش را رو یمان
  گفت:

  ...هيگوش کن سا -

  نه! تو گوش کن. -

  دستش را بلند کرد و گفت: یمان

  بهت گفتم گوش کن! -

  ادامه داد: یساکت شد. مان هيسا

خانواده  یهم خوبه، ول یليباشه! خ ،یپدرت خوب، مادرت خوب، خانوادت عال -
م هم پدر و پدر بزرگ یلي. خرسهیمنم کم از خانواده تو ندارن. دستمون به دهنمون م

. ميکن یزندگ مييخوایهمه خوش نام و خوب بودن و هستن اما به من و تو چه؟ ما م
  م؟يمن و تو چقدر خوب و درست

 نيماش یخونه گفتم چشم، گفت یکار گفتم چشم، گفت یو گفت یداد رياز اول به من گ یه
  به خاطر تو گفتم چشم. ؟یگفتم چشم، به خاطر ک

نداشت. مجبور نبود ادامه بده. مژگان  یباز همسرش جدا شد چون همسر خو مژگان
 یکه هر چ یکنیولشون م فتهيب یخواهر برادرت اتفاق یخواهرمه، بفهم. تو برا

  اد؟يسرشون ب خوادیم

 یداداشم دکتره. خوب باشه، واسه خودشه. خواهر منم مهندسه و برا یگيم یه
  .هيخودش کس

  گفت: یکرد و بعد با ناباور یرو به مان هيسا

  ن مهندسه؟مژگا -
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  نه پس! -

  شاغله؟ -

  پس؟ یچ -

  .ینگفته بود -

بکنم و باد به غبغبم بندازم و چرت و پرت  یالک فيمثل تو تعر یه ستميمن بلد ن -
  م؟يخودشون، من و تو چند مرده حالج یکه هستن برا یبگم. اونا هر چ

 دهينم رييخواهرت رو تغ طيشرا زايچ نيکه ا یبدون دينکردم و با یالک فيمن تعر -
  .یو رفت یکه تو ده روز به خاطر اون من رو ول کرد رهينم ادمي نميکه مّطلقه است. ا

تا لج من  یفرستادیات و گروه مزخرف عکس ماز خودت و اون خواهرزاده یه
  .یاريرو در ب

حال و  یمن اجازه نداشتم به خواهرم کمک کنم کم ؟یکنیفکر م ینطوريچرا ا -
  هواش عوض بشه؟

  حال و هوام عوض بشه؟ یکنیا به من کمک نمتو چر -

تو  یرفتنم هم گفتم ول لي. دلیسوغات نيگل، ا نيپس االن اومدم چکار کنم؟ ا -
همه مخالفن، پس من چه  یگيخودت م اميب یخوایهم م ی. خواستگاریفهمینم

  و نکردم؟ کردمیم ديبا یغلط

و زودتر  یبه من فکر کن شتريم بندارم. الزم دار اجياحت زايچ نيمن به ا ،یمان نيبب -
. درضمن بهت بگم که اگر قرار باشه با هم ازدواج یشکل حل کن نيرو به بهتر فميتکل
  .یارتباطت رو با مژگان و پسرش کمتر کن ديبا ميکن

به او انداخت و بعد رو به جلو کرد. سرش را به چپ و راست تکان  ینگاهمين یمان
  داد و گفت:
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 یخانواده چه ارزش ؟یچ یعني رتيداد غ ادياومده بود، بهم  ديحمدت که و نيا یتو -
ام نخورم، بهتر باشه. من اگر به درد خانواده تونهیداره و رفتار درست چقدر م

  هات بخورم؟به درد تو و بچه ندهيدر آ یخوایم

  خانواده داده بود. ليبود االن خودش تشک یاگر آدم موفق ديوح -

  خاطره که مژگان رو دوست داره. نياده نداده به اخانو لياگر تشک ديوح -

  را برانداز کرد و آهسته گفت: یمان هيسا

  بازم به شانس مژگان! -

 ديشيکه کرده بود اند یفقط به انتخاب ريانداخت و در طول مس هيبه سا ینگاهمين یمان
  .ستيو حس کرد اگر کورکورانه انتخاب کند عاقبتش بهتر از مژگان ن

را به او داد، رو به جلو  هالهيشان رساند و وسکوچه یرا به جلو هيسا نکهياز ا بعد
راه گرفته بود حال او را  شهيش یکه رو ی. آبستيکرد و حرکت برف پاکن را نگر

  .کردیدگرگون م

پاکت و دسته  یکه به سخت یچترش را باز کرد و چادرش را جمع کرد و در حال هيسا
  گفت: داشته بود خم شد وگل را نگه

ام خونمون، خانواده یايات بو زودتر با خانواده یدست بجنبون یبهتره کم گهيد -
پسر بهتر از تو  کي. ممکنه سر خود من رو به رهيشون سر مکم داره حوصلهکم

  بدن... فعالً. 

 یدستش را رو دفعهکينگاه کرد.  هيبه دور شدن سا یلبخند زد و در را بست. مان او
  ت و دو بوق زد.گذاش نيبوق ماش

. ستيرا نگر نيخم شد و درون ماش هي. ساديکش نييرا پا شهيش یبرگشت و مان هيسا
  گفت: یمان

  !هيسا -

  بله. -
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  . ميدار ازيشناختن هم ن یبرا یشتريمن و تو به زمان ب کنمیفکر م -

  :ديچند لحظه سکوت کرد و بعد مردد پرس هيسا

   ؟یچ یعني -

  . ميواجمون فکر کنبه ازد شتريبهتره ب یعني -

  بعد از دو سال؟  ؟یگیرو م نيا یاالن دار -

 یو تو ميکه هرطور شده ازدواج کن نيبهتر باشه تا ا ميفکر کن شتريب کنمیفکر م -
  . ميندار یوجه مشترک چيه ميبفهم مونيزندگ

   ؟یچ یعني -

ر هم و پررنگ بشن. امروز س مونيزندگ یتو انياختالفات ب نيهم خوامینم یعني -
  . ميهم بزن یسر و کله یفردا تو م،يکشیداد م

  آخه...  -

  خدانگهدار.  -

بود و دور  ستادهيرا نگاه کرد که ا هيسا نهيرا به حرکت در آورد و از آ نيماش یمان
  .کردیشدن او را نگاه م

به پدر و مادرش سالم کرد و با همان  ديرس یبا دل شکسته به منزل رفت. وقت یمان
  .ديتخت دراز کش یباال رفت. وارد اتاقش شد و رو یبه طبقهحال دمغ 

 نييندارد و پا ليخوردن ناهار سراغش رفت گفت که م یفرخنده خانم برا یوقت یحت
  .امدين

دوباره او  خواستیو م کردیکار م سايداشت با نک ديآلبوم وح یمژگان از رو شب
  کند. یرفتن به کالس گفتار درمان یرا آماده

 ديخانم به منزلشان آمد و به فرخنده خانم گفت که با نيزمان بود که مه نيهم در
  :ديبازگشت، پرس يیِ آمد گو. به اتاق مژگان آمد و بعد از خوشنديمژگان را بب
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  چطوره؟ ساينک -

  خوبه.  -

  نکرد؟  تتيچند روز اذ نيا -

  بهش خوش گذشت.  یو مان دمونيجد ینه خدا رو شکر، با دوستا -

  خوبه.  -

  دستات بهترن مادر؟  -

  آره خدا رو شکر.  -

   ؟یخبر دار ديمادر تو از وح نميخوبه. بب -

  تخت نشسته بود گفت: یخانم که رو نيلبخند زد و سر بلند کرد و به مه مژگان

  نه.  -

  چرا؟  -

  بودم.  خبریکه اونجا بود ازش ب یهفت سال -

   ؟یحاال چ ن،ياون هفت سال قهر بود -

  عکس انار خندان گفت: دنيبا د سايرا ورق زد و نکآلبوم  مژگان

  اَ... اَ... نال.  -

  اَنار.  -

  اَنال.  -

  رفت و بعد رو به مژگان گفت: سايخانم قربان صدقه نک نيمه

ات خارج ممکنه از حوصله دونمی. میسفر یخسته دونمیقربونت برم مادر، م -
  باشه اما دوست دارم باهات حرف بزنم. 



637 
 

  عمه جونم؟ یچ در مورد -

  خودت.  -

  در خدمتم.  -

رو پشت  یبد طيمدت چه شرا نيا یکه تو یدونیگوش کن مادر جون، خودت م -
 ،يیرو روشن کنن. تو دختر ما فتيخواستم تکل ديووح رپاشاي. من از امميسر گذاشت

  .ميما دوستت دار یخونه و همه نيدختر ا

داره ازدواج کنه، اون هم با تو. دوست  دي. وحیاومد رونيب تيقبل یاز زندگ تو
  سر و سامون بده. اشیدوباره به زندگ ديهم با رپاشايام

تو رو روشن کنه. تا هم تو و پسرت  فيتکل ديزودتر با شونيکيازشون خواستم  من
. حاال رهيپسر من سر و سامون بگ ايبه آرامش برسه  ديهم وح ن،يداشته باش تيامن
   ؟یکه فکر کن یهست یاضر یکيبدونم به کدوم  خوامیم

   ن؟يرو بگ نايو ا نيبا من حرف بزن نييخوایم نيبه زن عمو گفت -

  . دوننیآره همه م -

  بود؟  یواکنش زن عمو چ -

  خودش بخواد.  ديهر طور وح یداره ول ديوح یبرا گهيد یاون گفت فکرا -

   ن؟يرو بگ نايکه ا نيينجايامشب ا دونهیم رپاشايو ام -

  .نهدویبله م -

ها حرف نيا دنيمژگان کمتر از قبل با شن ديدیخانم م نيزد. مه یلبخند آرام مژگان
  :دي. مژگان پرسشودیخاطر م شانيمضطرب و پر

   ست؟يناراحت ن نيکن فيتکل نييو براش تع نيحرفا رو بزن نيا نکهياز ا رپاشايام -
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 ديبذاره. وح شيا پا پاز اون دوت یکيبود.  رپاشايو ام ديمن و وح نيقرار ب کي نيا -
 ستياما مثل اون ن رپاشايام ،یداد یرو فرار ديبا منطق. تو وح رپاشايبا عشق، ام

  دلش بشکنه. 

  عمه؟  نيکنیکارا رو م نيچرا ا -

 کيو  یتو با همه فرق دار دوننیمژگان. همه هم خوب م یچون تو فرق دار -
اما خودت  ؛یموندیخودمون ماز اول تو خانواده  ديکه با یهست یدوست داشتن یجور

  .یخواست گهيطور د

. ما دلمون یرو داشته باش یانتظار همه جور خواستگار ديو با یاالن مجرد تو
  . بهيدست غر یفتيکه ب یفي. حیتو خانواده خودمون باش خوادیم

  ممنون از لطفت عمه جان.  -

   ؟یفکر کنبگم منتظر بمونه تا بهش  رپاشايبه ام یخوایم ؟یگيم یحاال چ -

اش نشست و دست او را گرفت. به هم برخاست و کنار عمه نيزم یاز رو مژگان
  و گفت: دياو را بوس یخانم موها نياش را بغل کرد. مهبعد عمه ینگاه کردند و کم

رو به پات  ايدن یبهت بد بگه. دوست دارم عروس خودم بش یکس خوادیدلم نم -
  . زميبر

  اش داشت گفت:عمه ینهيطور که سر بر سهمان مژگان

عمه  یثابت کرد. ول نيبا نازن یزندگ ی. خودش رو توهيمرد خوب یليخ رپاشايام -
  جان... 

  و گفت: ستيخانم را نگر نيدرشت مه یهااز او جدا شد. چشم مژگان

. اون تازه همسرش رو از دست شمييبه من عالقه نداره. من فقط دختردا رپاشايام -
  .شهيقبل یش سرگردون زندگقلب دونمیداده و م

ام متنفرم عمه گذشته ی. من از زندگیاگهيدختر د چيچشمش نه دنبال منه، نه ه اون
 شيقبل یعاشق زندگ رپاشايفکر کنم. ام یجون، اما برام سخته بخوام دوباره به کس
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 اقتيل گهيد چکسي. نه من، نه هنيبهش زمان بد فتهيبود، پس تا قلبش دوباره به تپش ب
 ميمن و اون رفت ميريرو بخواد. گ یخودش دلش کس دي. اون باميرو ندار پاشاريام
عشق رو  یمزه رپاشايام ؟ی. بعدش که چميديسقف و فقط کنار هم نفس کش کي ريز

خودش انتخاب کنه. اون  نيبدون عشق رو تحمل کنه. بذار یزندگ تونهینم ده،يچش
  . نينکن تشي. پس به خاطر من اذکنهیم دايباشه رو پ قشيکه ال یعاقله و حتماً زن خوب

  انداخت.  نييخانم سرش را باال و پا نيمه

حال  نيآمد. با ا شيهااو را در دست گرفت و فشرد. اشک به چشم یهادست مژگان
  لبخند زد و گفت:

  !دياما وح -

   ؟یچ ديوح -

و  من باشه یحام تونهیپسرم باشه، م یبرا یدوست خوب تونهیاون ثابت کرد م -
  دوستم داره، اما...  یليخ

   ؟یاما چ -

  . زنهیاما بهم ثابت کرد زود جا م -

  مادر؟  یکرد یبرداشت نيچرا همچ -

  نکرد خودش رو تبرعه کنه یمن اون تهمت رو بهش زدم تالش یچون وقت -

عمو  یخواسته ميرو به همه بگه، تسل اديمن و شه یماجرا تيتالش نکرد واقع یحت
هم که اون اتّفاق افتاد و من بهش گفتم ازش متنفرم،  یرفت. روز رانيشد و از ا

  گذاشت و رفت.

 ديآدم چقدر قابل اعتماده؟ وح نيا نيکنی. فکر میحرف چيبدون ه یخداحافظ بدون
 ساينک اياز من  یروز کياما اگر  ه،يآدم صبور و دوست داشتن کيخوبه، مهربونه، 

دختر مجرد  کيحق داره با  ديدش هم وحچکار کنم؟ بع ديخسته شد و گذاشت رفت با
  . نينکن پاش ريو بدون دردسر ازدواج کنه. من رو زنج
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راهش  نيهم بد باشه. بذار ديوح یبرا نيخوب نبود، نذار یمن ته عشق و عاشق یبرا
  کنه. دايرو پ

نگاه  کردیم یباز ديساز وحرا که داشت با آلبوم دست سايدو سکوت کردند و نک هر
  اش لبخند زد و گفت:بعد به عمه یان کمکردند. مژگ

  که بشه خوبه، چون سپردم دست خدا.  یاما هر چ شه،یم یتهش چ دونمینم -

  دلم.  زيعز -

  خانم مژگان را بغل کرد و گفت: نيمه

  خدا. ديبه ام -

 هياز مژگان رفت، مژگان در خود مچاله شد و به گر یخانم با جواب منف نيمه یوقت
  دم بزند.  توانستیو نم سوزاندیدلش داشت که او را مته  یافتاد. آتش

  .شدیو تار م رهيداشت ت شيايبه خود بود که دن دياز حس وح جيگ آنقدر

 رياو را اس خواستیاما دلش نم باستيچقدر ز ديحسش به وح ديفهمیهم م خودش
  خود و مشکالت مختلفش بکند.

کم و سرد شود و کم رديبم پس از ازدواجشان با هم ديآتش عشق وح خواستینم
از او و فرزندش خسته  ديوح یو دار زندگ ريشود و درگ ینگاهشان به هم معمول

  .ديشود و بهانه بجو

 ديدینم ديبع خواست،یبود و او را نم سايکه پدر نک کردیفکر م اديبه شه یوقت
  هم او را پس بزند! ديوح یروز

آلبوم را به سمت مژگان گرفت  سايد. نکسر بلند کر سايبو...بو... گفتن نک یصدا با
  در صفحات آخر آلبوم تعجب کرد.  ديعکس وح دنيو مژگان با د

افتاد  هيو به گر ديکش قيبغض کرد و به مژگان نگاه کرد. چند نفس کوتاه و عم ساينک
  زد و گفت: ديعکس وح یو دستش را رو
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  بو...بو... -

  گفت: انيو گر ديبه آغوش کش است. او را ديدلتنگ وح ساينک ديفهمیم مژگان

چکار کنم که دوره، چکار کنم که اون  یقربونت برم پسرم، منم دلم تنگ شده ول -
  و خسته. شهیداره. اون با ما محدود م یهم حق خوشبخت

  در حال صحبت با تلفن بود و از حاالتش معلوم بود که ناراحت اَست. رپاشايام

  طرف مقابل گوش کرد. یهاحرف به

 دمياما هر طور دودوتا چهارتا کردم د رم،يبا شما تماس بگ خواستمیتش من نمراس -
  .نيبهتره بهتون خبر بدم و بهتره شما هم بدون

کردم. خوبه که پدربزرگ و مادربزرگ  دايقرارداد پ یتلفن شما رو هم از تو شماره
 اديمادربزرگش ز یهارو پر کنن اما راستش حرف شييکه تنها ششينازگل اومدن پ

  .ستنيجالب ن

به خودش  یغم خاص کينازگل  زننیحرفا رو دارن م نيکه اومدن و ا یروز از
متوجه شدم که داره  اشیدرس طياش تو فکره و بعد از چک کردن شراگرفته. همه

  .کنهیافت م

 دميشب د کي نکهيگوشش خوندن تا ا یحرفا رو تو نياونا ا دونستمیاول نم من
  ...کشهیم گاريو داره س نشسته اطيح ینازگل تو

  متعجب و هراسان گفت: رپاشايام

  !گار؟يس -

 شنهاديو گفت که دوستش بهش پ کنهینم یو بهش گفتم کار خوب ششيبله. رفتم پ -
دخترتون از  دميشدم فهم اي. بعد هم که موضوع رو جوکنهیآرومش م نيداده و ا

  .نيدار یهانپن یهاکه شما با دخترعموتون مالقات دهيمادربزرگش شن

  گفت:  یبا اعصاب خورد رپاشايام
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  زن.  نيخدا از دست ا یا -

فقط به خودتون  گرانيمسائل دخالت کنم، ارتباط شما هم با د نيا یتو خوامیمن نم -
و به نظرم اگر دخترتون براتون مهمه  نيريبگ دهيرو از من نشن نايا یمربوطه ول

  لطفاً.  نيکنارش بمون نييايب یمدت

حرفا رو باور کنه، اون که  نيا ديمه که دخترم برام مهمه اما دختر من نبامعلو -
  . شناسهیپدرش رو م

که گذرونده  یسخت طيدر هر صورت نازگل جان هنوز بچه است و بعد از شرا -
  داره.  اجياالن به وجود شما احت

  خودم رو زودتر برسونم خانم.  کنمیم یباشه سع -

  . نيکنیممنونم، لطف م -

  . نيکه مراقب دخترم هست نيکنی. لطف رو شما مفمهيوظ -

  . کنمیخواهش م -

را در دستش  یشد و گوش رهيکارش خ زيارتباط را قطع کرد به م یوقت رپاشايام
. دلش خواست او را برگرداند و کردینازگل م یبرا یفکر اساس کي ديچرخاند. با

 کردیم یسع شوند؟یچه م نينازن یکنار هم باشند اما با خود فکر کرد آرزوها
 دي. باکردیم یصحبت اساس کيو با نازگل  رفتیم ديباشد. با یدار خوبامانت

  .ستيکاره ن نيکه پدرش ا کردیو او را قانع م رفتیم

___________________________  

  .دادینشسته بود و داشت کارش را انجام م انهيرا یدر شرکت پا یمان

. چند روز بود که از هم آمدیم اميپ شيبرا هيو تند تند از سا کنار دستش بود یگوش
  دادن. اميشروع کرده بود به پ هيبودند و حاال سا خبریب



643 
 

گله و  یاو را چک کرد. بعد از سالم و احوالپرس یهااميرا برداشت و پ یگوش
رت تو به خاطر خواه«که نوشته بود  ديرس اميپ نيرا شروع کرده بود. تا به ا تشيشکا

   »؟یکنیفردا پس فردا چکار م یهست ینطورياز حاال ا ،یعشقت رو فراموش کرد

  کرد و آن را کنار گذاشت. لنتيرا سا یکرد و گوش یپوف او

دارد و  یابود که بفهمد خانواده نيا هيرا گرفته بود و حاال انتظارش از سا مشيتصم
  .فتديفاصله باش او و خانواده نيرفتار کند که ب یطور دهدیاجازه نم

 اديگرفت و به ناگاه  شيهادست انيو صورتش را م ديکردن دست کش پيتا از
  در ذهنش جان گرفت. یبلند یهاخنده

و در خود  ديخندیکرده بود م فيتعر یکه مان یبلند به جوک یداشت با صدا همراز
  :گفتیکه نفس کم آورده بود، م یو در حال یبه سخت یو گاه ديچيپیم

  م.دل یآ -

که  ديخندیم ی. طورآوردیم گرانيهم خنده بر لب د شيهاکه خنده يیروخنده دختر
  .گرفتیشان مهم ناخواسته خنده هيبق

  . او گفت:دياش نشست. سر بلند کرد و همکارش را دشانه یرو یدست

  .یخندیباشه، با خودت م ريخ -

سر  یبلند یبود. خنده شده زشير یهاکه به خود آمد متوجه لبخند پهن و خنده یمان
  داد و گفت:

  افتادم. وونهيد کي یهاخنده ادي -

روز که ازشون  کيبعد  ارن،يم یزود وابستگ یزندگ یتو انيم یوقت هاوونهياون د -
 یهاخنده نيهم هم زيکم داره. اون چ یزيچ کي تيزندگ یفهمیم یدور باش

  قشنگشونه.

  حد باشه. نيبه ا کنمینه فکر نم -
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  ؟یخندیم یتو چرا دار ستيناگر  -

  را برداشت و رفت. ازشيمورد ن یهاشد. او برگه رهيهمکارش خ یهابه چشم یمان

  .ديشيکه کنار آن گروه گذرانده بود اند یبه فکر فرو رفت و به چند روز خوب یمان

و آن  بندهيدرشت و نگاه فر یهاو چشم یبا پوست مهتاب یدختر مو مشک همراز
  .کردیرا به خود جذب م ینه هر بار نگاه ماندلبرا یهاخنده

 یآخر با هم به فرودگاه آمده بودند و در مقصد از هم جدا شده بودند. همراز نمره روز
  .رنديها خواسته بود سراغش را بگتلفنش را به مژگان داده بود و از آن

شده  فيصفحه رد یرا که رو هيسا یهااميرا در دست گرفت و پ اشیگوش یمان
ها را و آن ديسرک کش شيدر ک شانيهابودند، بدون خواندن پاک کرد و به عکس

  .ستينگر یکي یکي

شاد دستش را در گردن مژگان انداخته  یاکه با چهره ستيهمراز را نگر یهاعکس
  .ديخندیرا بغل داشت و م ساينک ايبود و 

  .کردیم یشن باز ايلب در ساينشسته بود و داشت با نک یدر عکس اي

دکتر  یاليگرفته بود. پسرها داشتند در و لمياز جمع ف یرا باز کرد. مان لميف کي
را  زيدخترها هم م خواندند،یبا هم م یو آواز کردندیآراسته کباب درست م

 یخوش عطر یسبزپخته بود و مژگان همه را با قرمه یزعفران یپلو هي. هددنديچیم
  کرده بود. ريگکه پخته بود غافل

  .کردندیم فيتعر شياشتند از عطر و بود همه

قاشق به دهان برد و  کيکاسه از خورشت پر کرد و  کيخود  یبرا ستهيشا دکتر
  گفت:

و مهال  هيهد یسکته زده یهامهي! دستپخت مژگان خانم کجا و اون قهيعال نيا یوا -
  کجا!

  و گفت: ديبلند خند همراز
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  .گهيور د هيو آب ور  هي! لپه یسکته زده رو خوب اومد مهيق -

  گفت: ی. مهال هم عصبکردیچپ چپ نگاهشان م هيهد

  سکته زده. مهيچه برسه به ق کنمیکوفت هم براتون درست نم گهيمن که د -

  و گفت: ستياو را نگر ستهيشا دکتر

  مژگان خانم هستن. ست،يمهم ن -

  حرف او را گرفت و گفت: یادامه همراز

  مژگان. شيرم پبه بعد چت نيمن که از ا ن،يهم -

  با حرص خطاب به همراز گفت: هيهد

  بر سِر شکمو. خاک یا -

  اش دستپخت مژگان جونه.خوشمزه یسفر جاها نيتو ا ه؟يخوب چ -

  را برانداز کرد و گفت: ستهيدکتر شا هيهد

  پرسته دور من جمع شده!شکم یشانس منه، هر چ -

  خورد و گفت: گريقاشق د کي ستهيشا دکتر

ناهار رو به شما  هایدره پرتغال ميکه رفت روزيزه است خوب! اگر دخوشم یليخ -
و  دهيرنگ پر یغذا اي ميخوردیخورشت سکته زده م اي ديکه با ميکردیواگذار م

  !ميخورد هيبا الو یمشت یزرشک پلو هي. به لطف مژگان خانم مزهیب

  و گفت: ديرا بوس ساينک مژگان

  نوش جونتون. -

  از پسرها گفت: یکي

  بود و خوش عطر. یواقعاً مثلش رو نخورده بودم، عال -

  را باال انداخت و گفت: شيابرو هيهد
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  مرغ بودا! هياش کارد بخوره به اون شکمت همه -

  معترض خطاب به او گفت: همراز

تو بودن. من که  ی! خوب بهتر از اون شفته پلوهایزنی! چقدر غر مهيبابا هد یا -
  مژگان. شيبرم پ یدوره آشپز هي ديبا

  زد و گفت: یلبخند کج ستهيشا دکتر

  همتون! -

 هيلب خطاب به هد ريگرفت. همراز ز ستهيرا از دکتر شا شيگفت و رو یشيا هيهد
  گفت:

  حسود! -

را به  لميلبخند زد و همان ف یزد. مان یمان یگوش نيبه دورب یو چشمک ديبعد خند و
  بود فرستاد.داده  ليتشک یکه دکتر آراسته در صفحه مجاز یگروه

. ستياو را نگر یبايز یهاهمراز رفت و عکس یشخص یهم به سراغ صفحه بعد
  ها از خودش بودند. عکس یهمه

بهانه به او زنگ  کيبا  خواستیدلش م یمشخص نبود. مان یمان یاش براشماره اما
  .شدینم شياما رو ديپرسیو حالش را م زدیم

فرستادند و آرزو کردند که کاش  اميپ لميف ريدند و زگروه آم یهابعد بچه یقهيدق چند
  دور هم جمع شوند. یشود و به زود یباز هم طور

آمد و به سمت مقصد در  رونياز محل کارش ب افتي انيپا یمان یساعت کار یوقت
و برف پاکن آن را به  آمدیفرود م نشيماش یجلو یشهيش یحرکت شد. باران رو

به حال خود  شهيش دادندیگر قطرات سمج باران اجازه ماما م کرد،یم تيکنار هدا
  باشد.

  همراهش زنگ خورد و مجبور شد جواب دهد: تلفن بعد یکم
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  الو. -

  ؟یخوب ،یسالم مان -

  آره. جانم! ،یسالم مژ -

خونه  یتو یچي. هاريب ینيريو ش وهيکن. م ديخورده خر هي یايم یسر راه که دار -
  .ميندار

  ؟یخواینم ساينک یبرا یزيچباشه قربونت برم،  -

  .زمينه عز -

 ديسر راهش طبق درخواست خواهرش خر یارتباط را قطع کرد و مان عيسر مژگان
  کرد و بعد به منزل رفت.

را  یدوباره به او زنگ زد. گوش هيشود سا ادهيمنزل توقف کرد تا پ یجلو یوقت
  جواب داد و گفت:

  جانم. -

کردم  یجانم؟ من چه گناه یگيم یديد روز جواب مچن نيجانم؟ آره! جانم؟ بعد از ا -
  تو افتادم؟ ريکه گ

  سالم. کيعل ه،يسا -

  بهت دادم؟ چقدر بهت زنگ زدم؟ اميچند پ یتوجه کرد ؟یکيچه عل ؟یچه سالم -

رابطه فکر  نيبه ا شتريرو نخوندم و پاک کردم. گفتم که بهتره ب شترشونيمن که ب -
  .ميکن

  فقط به خاطر خانواده محترمته؟ اي ونهيدر م گهيکس د یپا -

  تو خسته شدم. یفقط از غرغرها ه،يسا ستين ونيدر م چکسيه یپا -

  کردم؟ یمن چه غرغر -
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 فيات. تکلخواهرت، خواهرزاده یديم ريبه من گ یه ؟یکرد یتو چه غرغر -
خونه  یباال یما زشته اون طالق گرفته. من طبقه ی. برانيخواهرت رو روشن کن

 اميفقط چندتا پ نيمن فالن. به قول خودت برو بب ،یکنم، من چ یزندگ اميبابات نم
  خارجه. یکيمن  یصلهاز حو گهيکه خوندنشون د یمن فرستاد ینق برانق

  ؟یبشنو یکه حوصله ندار گمیخوب مگه دروغ م -

اگر  ی. مژگان خواهرمه، حتیگيدرست نم دونمینه! اما م اي یگيدروغ م دونمینم -
خودم متأسفم  یفقط بدشانس بود. من برا هيخوب یليته باشه. اون دختر خطالق گرف

  کردم. تشيبه خاطر تو اون همه اذ يیروزا کيکه 

  به خاطر من چرا؟ -

اون مانع  کردمیاز دستت بدم. چون فکر م خواستمیچون تو رو دوست داشتم و نم -
  به توئه. دنيرس یبرا یبزرگ

 یعنيکردن با مادرشوهر و خواهرشوهر  ی. زندگگمیمن دارم با منطق به تو م -
  ما. یدخالت مدوام تو زندگ

برادر  یشما اونقدر تو زندگ ديمادرم. شا یحت ديشا ست،ين ینطوريخواهر من ا -
  همه مثل خودتونن. یکنیکه فکر م نيبزرگترت دخالت کرد

  .یخجالت بکش مان -

 یرو در مورد خانواده نايهم خجالت بکشم؟ برام سؤال شد. تازه مگه تو ديچرا با -
  ؟یکشیچرا تو خجالت نم ؟یگيمن نم

  مغزت رو شست؟ شيک نيدو روز با هم رفت -

  گفت: ني. غمگديبارینگاه کرد. باران هنوز هم بر آن م شهيبه ش یمان

در مورد تو با  چوقتي. من همي! من و مژگان اصالً در مورد تو حرف نزدهينه سا -
  من نداره، فقط... قيبه عال ین هم کارمژگان صحبت نکردم. او

  ؟یفقط چ -
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  پلک گشود و گفت: یهم فشرد. بعد از کم یرا رو شيهاپلک یمان

تو  یوقت دميدوست داشته باشم. فهم تونمیکه م یستين ايتو تنها دختر دن دميفقط فهم -
هستن که با لبخندشون،  هایليخ ،یبا حرفات در حال خوردن مغز و روح و روان من

 یايدن گرانيد یهستن و برا هيدادن به بق ديبا رفتارشون، با افکارشون در حال ام
رو عاقالنه انتخاب کرد.  یچشم باز کرد و کس شهيم دمي. فهمسازنیم یترقشنگ

 یبا تنفر تموم شه. ول تونهیعشق م یخونه خراب کن باشه. گاه تونهیعشق م یگاه
  داشته باشه. یشتريدوام ب تونهیرابطه عاقالنه م کي

 یحتماً کس ؟یکرد اشسهيکه با من مقا یديرو د یاونجا ک ؟یگيم یدار یتو چ -
  .یشد مونيهست که پش

 نقدريکه افکارت ا یالبته تا وقت شه،يسخت م یليبا تو برام خ یته زندگ دونمیمن م -
چون فکر  م،يبا هم ادامه بد ميتونیم یفکرت رو عوض کن یبد هستن. اگر بتون

  از من دوست داشته باشه. شتريتو رو ب چکسيه کنمینم

من به خاطر تو چندتا از  یدونیم ،یمان یکنیاعصابم رو خورد م یدار -
 یاز تو بهتر بودن. من به خاطر تو یليکه خ يیخواستگارام رو رد کردم؟ کسا

  صبر کردم. یعوض

  ب مثبت بده.اومد حتماً بهش جوا رتيبهتر از من گ یبار اگر کس نيباشه، پس ا -

ببرد.  یبه اشتباهاتش پ هيکند سا یکار خواستیبعد ارتباط را قطع کرد. دلش م و
روش  نيا دانستیرفتار کند او بفهمد افکارش غلط است، اما نم یدوست داشت طور

هربار با صحبت از آن خواستگارها اعصابش را متشنج و  هينه؟ سا ايدرست اَست 
  .کردیناراحت م

سرش  یرا برداشت و کاله کاپشنش را باال وهيم یهاکيو پالست ینيريش یهاجعبه او
با  ديو مج ديرا قفل کرد و به سرعت وارد باغ شد. حم نيشد و در ماش ادهي. پديکش

  .آمدندیم شيهم از رو به رو

  ها را سمتشان گرفت و گفت:کردند. جعبه یپرسهم سالم و احوال با
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  . نيکن نيريدهنتون رو ش دييبفرما -

  در حال باز کردن دِر جعبه گفت: ديحم

  ه؟يخبر -

  کنم برم خونه. دينه، مژگان گفت خر -

  دستت درد نکنه. -

  نوش جان. -

زدند و از او تشکر  یمان یبه شانه یبرداشتند و دست ینيرياز جعبه ش ديو مج ديحم
  گرفتند.  شيکردند و راه باغ را در پ

لخت باران خورده را  یهارد و درختفرش باغ حرکت کسنگ انيهم از م یمان
  .ستينگر

بعد مژگان در را باز کرد و به هم سالم کردند.  یو زنگ زد. کم ستاديدر ا یجلو
  کرد و گفت: یمژگان دست او را خال

  .زميتو عز ايب -

 یها را درون جا کفشرا در آورد و آن شيهاوارد شد و در را بست. کفش یمان
  گذاشت و گفت:

  !هيچه بارون -

  و همراز افتاد. هيبعد راست شد و کالهش را عقب داد که نگاهش به هد و

آمد گفت. بعد هم به اتاق مژگان رفت و کاپشنش جلو رفت و به آن دو خوش متعجب
  شوفاژ انداخت. یو رو ديکش رونيرا از تن ب

  به اتاق آمد و گفت: مژگان

  نجا؟يا یچرا اومد -
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  اومدن؟ یک -

  .شهیساعت م کي -

  .یه من نگفتب -

  .رونيب اي... بینيبیم یايفکر کردم م -

  .گهيتو د دنياومدن د -

  را مرتب کرد و لبخندزنان گفت: شيموها مژگان

  من باشم. لشونيتمام دل کنمیفکر نم -

  ؟یپس چ -

بر علت  ديتو گروه مز یهم که فرستاد لميبهشون خوش گذشت اون ف شتريبا تو ب -
  .ميتازه کن داريو با هم د انيشد که ب

  زود دلتنگ بشن. نقدريا کردمیفکر نم -

  حاال که شدن. -

 نهيآ یتکان داد و بعد به جلو یسر یزد. مان رونيرا گفت و از اتاق ب نيا مژگان
  مبل نشست. کي ی. به سالن رفت و روديرا شانه کش شيرفت و موها

از  یفت و مان. مژگان به آشپزخانه رديو بوس ديکش رونيرا از بغل مژگان ب ساينک
  :ديپرس ساينک

  ؟یگرفت ادي یامروز چ -

  .بيس -

  و گفت: ديرا بوس ساينک فيگردن نرم و لط ريلبخند زد و ز یمان

  قربونت برم. -
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هم داشت با فرخنده  هيکرد. هد ريگبعد نگاهش را بلند کرد و نگاه همراز را غافل و
  .کردیاش صحبت مخانم در مورد خانواده

  گرفت و گفت: شيهادست انيرا م سايخند، صورت نکبا همان لب یمان

  سته؟يو دکتر شا یچه خبر از دکتر سعادت -

  زد و گفت: یلبخند سر خوش همراز

  .نجايا دهيخاطر ما رو کش نيبه هم هيهد -

  لبخندش را جمع کرد و خطاب به همراز گفت: هيهد

  آره جون عمت. -

  ادامه داد: یبعد رو به مان و

کردن و من  یاز من خواستگار ستهي. راستش دکتر شاميرو بگ نيمه نجايا مياومد -
  جواب مثبت دادم...

  و... نيشما که قصد ازدواج نداشت یول ،یبه سالمت -

  و گفت: ديپر یحرف مان انيم همراز

  .کنهیغلط اضافه م یاديوقتا ز یبعض هيهد -

  ادامه داد: هيرا به خنده واداشت. هد هيو بق ديبعد خودش خند و

  و کارت دعوت شما دست مژگان جانه. ميدار یما آخر ماه جشن نامزد -

  هستن. یفيواقعاً مرد خوب و شر ستهي. دکتر شاگمیم کيتبر یليخ -

  ممنونم، نظر لطف شماست. -

  گفت: يینمابا لبخند دندان همراز

  سرتر از توئه. یليچون خ هياديو البته از سرت هم ز -

  با فک شل شده گفت: هيهد
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  همراز. یشعوریب یليخ -

  طور خندان گفت:همان همراز

  ؟یديتازه فهم -

  آره متأسفانه. -

  و گفت: ديچ زيم یها را روبه سالن آمد و آن يیرايپذ یهابا ظرف مژگان

  .کنهیجان. اون حتماً خوشبختت م هيبود هد یانتخاب خوب یليخ ستهيدکتر شا -

  .زميممنونم عز -

  گفت: خنده با همراز

  .ستهيدکتر شا ارهچیب -

  و گفت: ستياو را نگر هيهد

  درد. یا -

  و گفت: ديآرام خند همراز

  حاال. -

  خانم که از همراز خوشش آمده بود گفت: فرخنده

  ؟یشما ازدواج نکرد -

  گفت: یبيدر حال پوست کندن س همراز

  نه. -

  ادامه داد: هيهد

  .رهيخل و چل رو بگ نيمجبوره ا یمگه کس -

  ...اي یخواستگار ؟یهم ندار یزيچ ینامزد یعني -
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  خندان گفت: همراز

و آخر مجبورن  رهيباباشون نم ینه! من از اونام که اصالً خواستگار در خونه -
  بخرن. یبراش دبه ترش

  . یخوشگل نيچرا؟ دختر به ا -

  گشاد شده گفت: یهابا چشم هيهد

 گهيبه من م شده و هر روز یتو که مادرت از دستت عاص ؟یگيوا! چرا دروغ م -
  .یات جواب مثبت بدمادر مرده یاز اون خواستگارا یکيرو مغزت کار کنم به 

  گفت: بشيقاچ از س کيدر حال گاز زدن  همراز

  خواستگار؟ یگيتو به اونا م -

  ؟یپس چ -

  خواستگاره؟ هياونا اصالً کجاشون شب -

  ر.همه پسر خوب و خانواده دا نيهمراز؟ ا یکنیم ینطوري! چرا ایوا -

  خانم گفت: فرخنده

  .یرو انتخاب کن یکيآخر  ديمادر، با گهيراست م -

را آهسته به  شيسرگرم کرده بود. پا سايکرد که خودش را با نک یرو به مان مژگان
  لب گفت: ري. مژگان کامالً رو به او کرد و زستياو را نگر یزد. مان یمان یپا

  مامان از همراز خوشش اومده. -

  د که همراز گفت:سر بلند کر یمان

 خوامیکه من م ی. اونشهيهم عشق نم یهر شوهر شه،يکه خوبه شوهر نم یهر ک -
  .ومدهيهنوز ن

  باشه مگه؟ یچجور یخوایم -
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  و گفت: دياش را باال کششانه همراز

 اد،يهمون بار اول نگاهش کردم دلم بلرزه، ازش خوشم ب یباشه که وقت یکس کي -
  دوستش داشته باشم.فکرم رو مشغول کنه، بتونم 

  نه شوهر. یبگو دنبال عشق -

  !ستيخوب عشق آدم شوهرش بشه که بد ن -

  زد و گفت: هيو با آرنج به هد ديبعد خند و

واگرنه  کنهیدکتره داره باهاش ازدواج م ستهيخل مشنگ، فقط چون شا نينه مثل ا -
  .ننيشیهمه رو رد کردم چون به دلم نم یول ختهيدکتر ر یدور من هم کل

  مادر؟ هيشغلت چ -

 نياول دوارميمطب خودم رو باز کنم. اما ام ديکم باخوندم و کم یمن دندانپزشک -
  .رهيرو بگ هيباشه که اومده هد ستهيدکتر شا یدندونا کشمیکه م يیدندونا

  گفت: حوصلهیبا حالت ب هي. هدديآرام خند مژگان

  !بيو س یخورد يیخوبه چا ؟یکرد یتو باز قاط -

  .شمیهم مست م بيو س يیه  من با چاآر -

  هم به خنده افتاد و گفت: هي. هدديخودش خند و

  .وونهيد -

  خانم گفت: فرخنده

  دلت رو نبرده؟ یپس هنوز کس -

و نگاه  ديکش نييرا پا شيهااش را جمع کرد و دستهمراز گشاد شد. خنده یهاچشم
  ژگان دور نماند.حالت مضطرب از چشم م نيانداخت. ا یبه صورت مان یعيسر
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 شتريبود. از آن شب به بعد در کنار ساحل ب دهيهمراز را در طول آن چند روز د او
در طول شب و روز را  یوقت گذرانده بود. با هم حرف زده بودند و ساعات یبا مان

  .کردیم تيگذاشته بود و او را اذ یدر کنار ساحل قدم زده بودند. سر به سر مان

  خبر داشت. فرخنده خانم گفت: هيو حضور سا ینمژگان از دل ما اما

  کرده. ريگ يیجا کيمعلوم شد دلت  یسکوت طوالن نيبا ا -

  گفت: یبا شادمان هينگفت. هد یزيهمچنان چ همراز

  ...اي یدکتر سعادت ؟یبستدل یبه کس شينکنه تو ک ه؟يآره همراز؟ ک -

. کردیاو را نگاه م انداخت که حاال داشت یبه مان یسر بلند کرد و نگاه همراز
  گفت: هيدستپاچه خطاب به هد

جورز  هيلخت و صافش شب یبا اون موها دهيسف یلينه بابا اون خ ینه... نه... سعادت -
  .هياافسانه یتو دوقلوها

  ؟يیپس رضا -

  من، نه... زينه عز -

  رفت و گفت: یناخواسته دوباره نگاهش سمت مان و

  رو بذارم سر طاقچه؟ شيببا اون دماغ عقا يیآخه دکتر رضا -

  که بزرگ شده بود گفت: يیهاشد و با چشم یمتوجه نگاه همراز به مان هيهد

  .ی...وایآهان، آهان... وا -

  و پرتقال را به دهان گذاشت. فرخنده خانم گفت: ديلب خند ريز و

  .یدلت رو باخت یپس به سالمت -

  و آهسته گفت: یديبا ناام همراز

  ...یعنينه...  -
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  بود، به خاطر همراز گفت: دهيکه موضوع را فهم نمژگا

  مونه؟یم شيمدت ک یهمه یدکتر سعادت یراست -

  جواب داد: هيهد

  .ارهياونجا خوب پول در م زم،يآره عز -

 یرا به مژگان سپرد و به آشپزخانه رفت و مشغول گرم کردن غذا برا ساينک یمان
ً يخود شد و همراز در سکوت فرو رفته بود و تقر  یزيچ گريکه رفتند د یتا وقت با

  نگفت.

  ها باال رفت که فرخنده خانم گفت:از پله یاز رفتنشان مان بعد

  ها. نهيشیبه دل م یليدختره همراز هم خ نيا ،یمان -

 ليکرده بود حرکت کرد و جواب نداد و مژگان که داشت وسا یکه مکث کوتاه یمان
  رفت مژگان گفت: ی. وقتستياو را نگر کردیرا جمع م زيم یرو

  است. بذار تو حال خودش باشه. گهيد یجا ريدلش گ یمامان، مان -

  از دوستت خوشم اومد. یليمن خ یول -

  بخواد. یخودش چ یکه مان نهيمهم ا -

  بعد به آشپزخانه رفت. و

  

  دوازدهم فصل

از روز قبل شروع شده  يیآب و هوا طيشرا ني. اديوزیسرد بود و باد م یکم هوا
  .ديرسیباد به گوش م یفقط هوهو یو گاه آمدیباران م یاهبود. گ

  جما بودند. یپرونده ريبود که درگ یچند روز سشيو رئ ديوح
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 یجمع یهابود و تمام رسانه دهيچيپرونده در سرتاسر انگلستان پ یشدن دوباره باز
فتند مردم در شوک فرو ر ديچيپ تيکه خبر قتل ک یزمان راي. زکردندیآن را دنبال م

  خوانده بودند. ويد کيو جما را 

ها ها هم بر آنکار او بود فشار رسانه ريگيشهر پ یوکال نياز معتبرتر یکيکه  حاال
  شده بود. شياز پ شيب

 یارا نگاه کرد. دسته نييو از پنجره پا ديکش نييزبرا را پا یانگشت پرده کيبا  ديوح
در زد و وارد  انساليم یکه منش دينوش اش رااز قهوه یا. جرعهدياز خبرنگاران را د

  اتاق او شد.

  گذاشت و گفت: زيم یبرگه رو چند

  .نيکراس گفتن مطالعه کن یآقا -

  .ايباشه خانم مار -

  نن؟ييهنوز اون پا -

  بله. -

  .هيعيکراس طب یآقا یاتفاق برا نيا -

  چشم باشم متنفرم. یتو نکهيمن از ا یول د،يشا -

  لبخند زد و گفت: یمنش

ً يو تقر دنيکراس نشون م یاما هر روز شما رو کنار آقا -  یهمه دارن با چهره با
  .شنيشما آشنا م

  .اديخوشم نم تيوضع نياصالً از ا -

لج مردم  ن،يزنینم یو شما اصالً حرف دهيبه خبرنگارا جواب نم یليکراس خ یآقا -
حال مردم حق به هر  ن،ي! بهتره باهاشون مصاحبه کناديدر م یسرسخت نيداره از ا

  .رنيپرونده قرار بگ انيدارن در جر
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  نشست و گفت: زشيپرده برداشت و پشت م یدستش را از رو ديوح

بزنم  یحرف ترسمیندارم، م يیچندان آشنا زايچ نيمن با ا یمردم حتماً حق دارن ول -
  پرونده به ضررمون تموم بشه. یکه تو

 یو اتفاق نهياز ا ريکردن، حتماً غانتخاب  یاريدست یکراس شما رو برا یآقا یوقت -
  .افتهینم

ها شد و بعد دستش برگه یمشغول مطالعه ديرفت. وح رونيلبخند زد و از اتاق ب زن
 ختيریپرونده ذهنش را به هم م نيته ا یزي. چدياش گرفت و آهسته مالرا به چانه

  !ست؟يکه آن چ دانستیو درست نم

  کراس جواب داد: یبعد آقا یکم دگمه تلفن فشرد و یدستش را رو ديوح

  !ديوح -

 کنمیبشه و فکر م ريمن ذهنم درگ شهيکراس، تمام مجهوالت پرونده باعث م یآقا -
  .ميها صحبت کنبچه یبا همه ديبا

  و باهاشون قرار بذار. ريبگ ايشماره تماس همه رو از مار -

  بله، حتماً. -

  :ديکراس پرس یسکوت کرد. آقا ديوح

  هم هست؟ یاگهيد زيچ -

  کراس! یآقا -

  بله. -

اصالً چه  افتادن؟یساختمون درست روز قبل از قتل از کار م یهانيدورب ديچرا با -
ساختمون  یدر اصل نيبوده؟ چرا دورب یاونا چ یو نقص فن نايداشتن دورب یمشکل

 یفرع یآشپزخونه و راهرو نيباال از کار افتادن اما دورب یطبقه یو سالن و راهرو
ثبت نکردن. ورود و خروج به آشپزخونه هم  مه یزينداشتن و چ یکتابخونه مشکلو 
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 رونيبود. صبح دختر و پدر به آشپزخونه رفتن، صبحانه خوردن، ب یکامالً معمول
  وارد آشپزخونه نشد. چکسيزدن و تا بعد از زمان قتل ه

  و بعد. -

برداشته نشده. قاتل  آشپزخونه شون یباهاش کشته شده از تو تيکه ک يیچاقو یعني -
 ايبوده. اون  تياز قبل آماده کشتن ک یعنيقتل رو همراه خودش آورده. پس  لهيوس

واقعاً شانس آورده  اي کنه،یکار م نشيداره و آشپزخونه دورب نيخونه دورب دونستهیم
  ازش ضبط نشده. یريکه چاقو به همراه آورده و تصو

ً خبر داشته دورب دوباره به جما شک کرد. شهیم یعنيپس  -  نيچون اون حتما
  .فتادهيآشپزخونه از کار ن

از قصد  یبوده، چون ممکنه کس یچ نايخراب شدن دورب ليدل ميبفهم ديممکنه، با -
  کرده باشه. شونيدستکار

  کنن. یکه بررس دميموارد رو به بازپرس پرونده اطالع م نيمن ا -

  .ذارمیپس من هم با دوستاش قرار م -

  خوبه. -

ها قرار گذاشت تا شماره تلفن و آدرس دوستان او را گرفت و با هر کدام از آن ديحو
  .ننديکنند و بب دايرا پ گريکدي یدر محل

  شد. ايرا جو هانيدورب یکراس هم با بازپرس پرونده تماس گرفت و علت خراب یآقا

ت قطع شده اس یربرداريتصو نيدورب یوزهايپرونده گفت به علت سوختن ف بازپرس
  و احتمال داد آن روز برق منزل نوسان داشته است.

کراس خواهش کرد که  یاز آقا دياطالع داد و وح ديکراس موضوع را به وح یآقا
بعد از  ديکار را کرد. وح نيکراس هم ی. آقارديوالتر بگ یآقا را از رکاريآدرس تعم

  کراس ساعتش را نگاه کرد و گفت: یگرفتن آدرس از آقا

  .گردمیبزنم و بر م رگاهيتعم نيسر به ا هي رميمن م -
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  کراس لبخند زد گفت: یآقا

  .یبرو، موفق باش -

  گفت: ايبه اتاقش رفت و کتش را برداشت و خطاب به مار ديوح

  ؟يینجايتا ساعت چند ا -

  .گهيحدود سه ساعت د  -

  رو بردارم؟! لميبرگردم و وسا تونمیپس م -

  حتماً. -

به کاغذ دستش کرد تا آدرس را  یرفت. نگاه رونيان براه افتاد و از ساختم ديوح
  به خود آمد و سر بلند کرد. يیکه با صدا نديبب

والتر چرا دوباره  تيقتل ک یپرونده ن،يسؤال ما پاسخ بد نيلطفاً به ا کخواهين یآقا -
  ه؟يباز شده و نظر شما در مورد روند پرونده چ

  :ديپرس گريد خبرنگار

  دن؟يبه مردم نم یهم سکوت کردن و جوابکراس باز  یچرا آقا -

  :ديپرس یگريد

هاش شما هم مجبور به سکوت کراس در رابطه با پرونده یآقا استيطبق س ايآ -
  ن؟يهست

و آن را به ذهنش سپرد. کاغذ را تا کرد و در  ستيآدرس را نگر گريبار د ديوح
  کتش گذاشت و گفت: بيج

دم از مردم صبور انگلستان تشکر کنم ب حيرو توض یزيچ نکهيقبل از ا خوامیم -
 یکه برا زيو ممنون از شما خبرنگاران عز کننیم یريگیکه با صبر مسئله رو پ

کراس رو با تمام سکوتش  یآقا یو حت نيکنیتمام تالشتون رو م تيبه واقع دنيرس
  .نيکنیدنبال م
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تکرار کنند.  را دوباره شانيهاباعث شد خبرنگاران هم بخندند و سوال ديوح لبخند
  جواب داد: ديوح

 یدوباره یو درخواست بررس ستنيوالتر ن تيخانم جما ادعا کردن که قاتل ک -
هستن و من به عنوان  شونيا یانتخاب ليکراس هم وک یپرونده رو دادن. آقا

  .کنمیبهشون کمک م ارشونيدست

  :ديزرد رنگ و بافت قرمز تنش پرس یخبرنگار با موها دختر

که به جما وارد شده  ین چقدر امکان داره نظر دادگاه در مورد اتهامبه نظرتو -
  برگرده؟

که البته  ميو به دادگاه ارائه بد ميکن دايپ ميداره که ما بتون یو مدارک ليبه دال یبستگ -
  .ستيچندان آسون ن ميسال و ن کيموضوع بعد از گذشت  نيا

ً يتقر یمرد   :ديپرس ینکيچاق و ع با

  نه؟ اياالن روند پرونده به نفع جما بوده به نظرتون تا  -

 شونيچون ا فهمم،یکراس رو م یسکوت آقا یبدم و االن معن ینظر تونمیفعالً نم -
ما تموم  ینداره نظر بده سکوت کرده، ول نانيکه بهش اطم یزيدر مورد چ خوادینم

و اگر  ميريگیکمک م سي. از پلميرو بر مال کن تيواقع ميکه بتون ميکنیرو م مونيسع
  که زودتر موضوع حل بشه. ميذاریم ونيدر م سيپلحتماً با  ميکن دايپ یديجد زيچ

  گفت: دادینشان م یاو را رسم شتريکه ب يیهاو لباس یمشک یزن با موها کي

به مردم داد، اگر جما قاتل باشه فقط احساسات مردم  یبار شوک بزرگ کيقتل  نيا -
  شه؟يم یحس مردم چ فيونوقت تکلگرفته شده، ا یدوباره به باز

 قيحقا یدرست باشه به خاطر احساسات مردم چشممون رو به رو کنمیفکر نم -
امکان وجود  نيدرصد ا کيباشه، اگر  گناهیممکنه اون زن ب نکهياز جمله ا م،يببند

  .نيمردم رو آروم کن نهيشما ا یفهيو وظ ميبهش کمک کن ميداشته باشه ما موظف
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شد و به سمت  نشيگذشت و رفت سوار ماش تيّ جمع نيود آورد و از ببعد سر فر و
  رفت. رگاهيتعم

رفت و با صاحب آنجا صحبت  رگاهيشد و به درون تعم ادهيپ ديبه آنجا رس نکهياز ا بعد
  کرد. 

  !دنينشونتون م ونيزيتلو ی. چند روزه که دارن توشناسمیبله من شما رو م -

  ومدم؟ا یچ یبرا نيدونیپس حتماً م -

اون روز نبود من به جاش  رکارميهم سراغ ما اومده بود. چون تعم سيبله. قبالً پل -
  صحبت کردم. سيبا پل

  االن هستن من باهاشون صحبت کنم؟ -

  چهار. یبه اتاق شماره ديبر نيتونیبله، م -

چهار  یراهرو گذشت و به اتاق شماره نيبلند شد و از ب شيتشکر کرد و از جا ديوح
  .رفت

کرد و موضوع  یخود را معرف دينشست. وح یصندل یدست داد و رو رکاريتعم با
  داد. پسر جوان سر تکان داد و گفت: حياو توض یرا برا

ً يچون اون زمان تقر ادمهيموضوع کامالً  - خبر شده بود. اما بعد  نيا ريکشور درگ با
  داده بود. سيه پلگزارش کار من رو ب سمياز اون ماجرا من از شهر خارج شدم و  رئ

ً يهست که دق ادتونيشما  -   خراب شده بود؟ ستميچرا س قا

  .ادمهيبله کامالً  -

  بود؟ یچ لشيدل -

  .هيباکس منبع تغذ یوزهايسوختن ف ليمدار بسته به دل نينداشتن دورب ريتصو -

  باشه؟ یعاد تونهیم وزايف نيسوختن ا -

  داره! یبستگ -
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  ؟یبه چ -

  نه! ايبوده  یق عمدنوسانات بر نکهيبه ا -

  ؟یبد حيبرام توض شهيم -

باکس  یپاور سپال اي هيمربوط به منبع تغذ یوزهايف یسوختگ ايبروز اشکال  -
  مشکل شه. نيمنجر به بروز ا تونهیم

 تيوضع یهابرق و چراغ چيمشکل اول از روشن و فعال بودن سوئ نيرفع ا یبرا
LED چراغ نشانگر  وزها،ير کدوم از ف. در صورت سوختن هميکنیم دايپ نانياطم

  .شهیو خاموش م رفعاليغ وزيمربوط به اون ف

مطمئن  ديبا ن،ي. همچنشهیروشن م تشيسوخته شده، چراغ وضع وزيف ضيتعو با
  خودش قرار گرفته. یکه کابل اتصال قطع نشده و در جا ميبش

  خوب؟ -

 یاتصال دستکار متوجه شدم که کابل نايدورب تياون روز بعد از چک کردن وضع -
  شده بود.

ندارن  ريتصو هانيدورب دنيفهم یگفتن که وقت شونيو ا دميوالتر هم پرس یآقا از
که به نظرم اومد  ادمهي ینکردن ول یبهشون انداختن اما کار خاص یخودشون نگاه

 وزايشده بود که باعث سوختن ف جاديا ینوسان هيشده بودن و  یکاراون کابال دست
  شده بود.

  نسوختن؟ هانيدورب یطور همهچ -

نوسان  ايساختمان، افت و فشار ولتاژ برق  یدر صورت بروز نوسانات برق تو -
باشن احتمال سوختنشون  ترکيکه به مرکز نوسان نزد يیهانيدورب هيمنبع تغذ یتو
  .شترهيب

  به وجود اومده باشه. یرعادينوسان غ کيممکنه  یکنیپس فکر م -
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 خبریموضوع ب نيوالتر از ا یآقا نکهيمثل ا یتفاق افتاده بود ولا نيمطمئنم که ا -
برگشتن شب  یبودن، وقت رونيگفتن روز قبلش همراه با دخترشون ب یبودن و حت

. با مرکز ما تماس گرفتن و چون سرمون کننیکار نم هانيمتوجه شدن که دورب
درست دو روز بعد   ناشونيدورب ريتعمنوبت و متأسفانه نوبت  یشلوغ بود رفتن تو

  از قتل دخترشون بود.

 سي. پلینوشتم و بعدش رفتم مرخص یکردم. گزارش کوتاه ريرو تعم نايدورب من
  جواب داده بودن. سميکه اومده بود رئ

  د؟يندار یمشکل ديدادگاه بزن یحرفا رو تو نيهم نکهيشما با ا -

  نه اصالً. -

  ممنونم. تونياز همکار -

مدار بسته به دفتر وکالت برگشت و بعد  یهانيدورب ريتعمبعد از ترک شرکت  ديوح
  گفت: ديکراس شد و بعد از خسته نباش یوارد اتاق آقا

  .دميموضوع مهم فهم هي -

  کرد و گفت: هيکراس تک یآقا

  ؟یمثل چ -

را با  ديوح یوگوکراس گفت یرا در آورد و آن را روشن کرد. آقا اشیگوش ديوح
  لب گفت: ريو بعد ز ديشن رکاريتعم

  احمق! یسايپل -

  کرده! یانگارخورده سهل هي یکردن قاتل واقع دايپ یبرا سيپل نيکنیفکر نم -

 پيمقابلش با صورت جذاب و ت ی. مرد شرقستيرا نگر ديکراس صورت وح یآقا
مرتبش در لحظه اول به دلش نشسته بود. حاال هم با هوش و دقتش باعث  شهيهم
اگر  شدیچقدر خوب م کردیوبش شود. داشت فکر ممجذ شتريکراس ب یآقا شدیم
  . شدیشدن کارآگاه م ليوک یپسر به جا نيا
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  .ديبالیانتخاب کرده بود به خود م یاريدست یاو را برا نکهيا از

  خونه نبودن! نايوالتر گفته که قبل از سوختن دورب یگفته، آقا رکاريتعم یگفت -

  درسته. -

  جما کجا بوده؟ -

  .دونمینم -

 یوالتر تماس گرفت. او جواب داد و آقا یرا برداشت و با آقا یکراس گوش یآقا
جما آن روز  ديآیم ادشيکه  ديکراس در مورد آن روزها با او صحبت کرد و پرس

  نه؟ ايکجا بوده است 

به موزه، جما هم از دو روز قبل  ميرفته بود تيسوختن من و ک نايکه دورب یروز -
که خارج از لندن بود.اون شب قبل  يیتست غذا واليفست یبرابا گروهشون رفته بود 

  از روز قتل برگشته بود که با دخترم هم بحثشون شد.

  سوختن؟ نايکه دورب دونستنی! به نظرتون خانم جما اصالً منطوريکه ا -

رو  نايدورب لميف گفتیوانمود کرد که خبر نداره و مدام م یجور کيبعد از قتل  -
  .دينيبب

  واقعاً خبر نداشته. دي! شاکردیمود موان -

  غلط. یدرست بود و چ یچ دونمیواقعاً نم دونم،ینم -

 دايدر محل قتل پ گهيد یشده و کس ختهيچون احساسات مردم برانگ کنمیفکر م -
که جما رو قاتل جلوه بدن وگرنه فکر  دنيرس جهينت نيزود به ا یليخ ساينشده، پل

  جما قاتل باشه. کنمینم

  زندان بوده؟ یتو خودیمدت ب نيا یجما تو یعني -

  .اديبه احتمال ز -
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لباس و شستن دست و صورتش  ضيبه منزل بازگشت بعد از تعو ديوح یشب وقت آن
همبرگرش  چيبه آشپزخانه رفت و مشغول پختن غذا شد. در حال آماده کردن ساندو

  بود که زنگ در به صدا در آمد.

  کرد و رفت در را باز کرد.را پاک  شيهادستمال دست با

  خندان گفت: یپشت در بودند. اشل سونيو ج یاشل

  .ديسالم وح -

  بعد خود را در آغوش او انداخت. و

  .زميسالم عز -

 شيکه پ سونيدر آغوشش بود دستش را بلند کرد و به دست ج یکه اشل همانطور
  آورده بود زد و گفت:

  .نيخوش اومد -

  :ديپرس سونيبعد در را بست. ج و

  ؟یشام که نخورد -

  .کردمیآماده م چينه، داشتم ساندو -

  توام. یچايچقدر خوب، من عاشق ساندو -

  .نجايا نييايپس ب -

 زيم یدستش را رو یهایدنيو نوش یخوراک سونيبه آشپزخانه رفتند و ج هاآن
  ها شد.گذاشت و مشغول باز کردن آن

شده مرغ را در  یسوخار یهانرا یبشقاب گذاشت و اشل یرا رو هاچيساندو ديوح
  .ديچ یظرف

. هر سه دور هم پشت ديچ وانيل زيم یرو ديرا باز کرد و وح هایدنيدر نوش سونيج
  گرد نشستند و مشغول صحبت شدند. زيم
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  گفت: چيدر حال گاز زدن ساندو سونيج

  ه؟يقاتل ک نيدينفهم -

  سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  نه. -

  شه؟يم دايبه نظرت پ -

  .شهيم دايحتماً پ -

  !یشيمعرف م یدار یول -

  و گفت: ديکش یآه ديوح

  . اديخوشم نم یکي نياز ا -

  .یموفق بش دوارميام -

  ممنونم. -

  گذاشت و گفت: ديدست وح یرا باز کرد و آن را جلو اشیگوش یاشل

  .نيرو بب نايا -

  انداخت و لبخند زد و گفت: یسرش را جلو برد و به صفحه نگاه ديوح

  ؟یلباس عروس انتخاب کن یخوایم -

  بله. -

  .گميم کيبهت تبر -

  ممنونم. -

  قشنگه. -

  .نيهمه رو بب -
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آن همه لباس عروس نگاهش  انيورق زد و صفحات بعد را هم نگاه کرد. از م ديوح
دانتل آن در  قهيو  هانيکه آست یراهنيماند. پ رهيدرخشان خ ديسف راهنيپ کي یرو

  بود. باينظرش ز

  در گوش او نشست. یاشل یرا در آن لباس تصور کرد. لبخند زد که صدا مژگان

  خوشت اومده. یکياز کدوم  نميبب -

  .ديرا سمت خود کش یبعد گوش و

با  سونينشان داد. ج سونيشده به ج یشاد و چراغان یهاو با چشم ستيرا نگر آن
  را به او نشان داد. یدست اوک

و به ناگاه  ديچيخود افتاد. درد در سرش پروز آخر و رفتار مژگان با  ادي ديوح
  کرد. انياحساساتش غل

 زياز سر م نکهي. نتوانست خود را کنترل کند و قبل از اديدو شيهابه چشم اشک
  .ديچک شيهااشک از چشم زديبرخ

به لباس نگاه  یمتعجب به هم نگاه کردند. اشل یو اشل سونيرا ترک کرد و ج زيم
  و گفت: دينوش ینديجرعه نوش کي سونيکرد. ج

  ه؟يموضوع چ -

  !دونمینم -

  خت؟ياون لباس به هم ر دنيچرا با د -

صورتش را شست  سيدرون سرو دينزد. وح یو حرف ديرا باال کش شيهاشانه یاشل
  گفت: رلبيو حالش که جا آمد سرزنش وار و ز

  .ازدواج کنن خوانیکه م یدونفر یمردک احمق! اونم جلو هيچه حال و حرکت نيا -

  و گفت: ديکش یقيکرد و دوباره به صورتش آب زد و نفس عم یپوف
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به  یمثلث عشق هي کردیجمع سه نفره طرفت فکر م هي یو تو یبود رانياگه ا -
  وجود اومده.

ها را درون سطل انداخت. را بست و با دستمال صورتش را خشک کرد و دستمال آب
  به آشپزخانه رفت و گفت:

  ن؟يموافق یبا چا -

هم با گفتن خوبه موافقتش را اعالم کرد.  یانداخت. اشل نييسرش را باال و پا ونسيج
اجاق گاز گذاشت. اجاق را  یرا برداشت و پر از آب کرد و آن را رو یکتر ديوح

  نشست و گفت: زيروشن کرد و پشت م

  خونه؟ ايباشه  سايکل یقراره ازدواجتون تو -

  جواب داد: یاشل

  بود. سايکل یر و مادرم ازدواج من توپد یآرزو سا،يحتماً کل -

مشغول  زيم یدستش را کنار گذاشت و با ضرب گرفتن رو یظرف جلو ديوح
  خواندن شد.

  شب مراد است امشب ست؟یچه شب امشب

  شمع و چراغ است امشب یبرو هرجا

  شب مراد است امشب ست؟یچه شب امشب

  شمع و چراغ است امشب یبرو هرجا

  …مبارک بادا  شااليا …بادا مبارک بادا  بادا

  …مبارک بادا  شااليا… مبارک بادا  اري یا

  نقل و نبات نيبپاش اطيو اون ح اطيح نيا

  نقل و نبات ديبر سر عروس و داماد بپاش 
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  …مبارک بادا  شااليا… بادا مبارک بادا  بادا

  …مبارک بادا  شااليا… مبارک بادا  اري یا

اما شادمان  دنديفهمیشعر را نم یمعن نکهيو با ا زدندیدست م سونيو ج یاشل
  . دنديخندیم

  گفت: یکرد و خطاب به اشل هيتک ديوح

  داشت. یخواه یادمانيبه  یعروس کيو  یشيم یاالعادهحتماً عروس فوق -

  تشکر کرد. ديزده آه گفت و از وح جانيه یاشل

کرد.  زيرا تم زيم ديها را شست و وحظرف یرا جمع کردند و اشل زيبا هم م هاآن
 کيصحبت کردند. از طرح ک یو بعد در مورد جشن عروس دندينوش یکنار هم چا

که قرار  يیهایدنيو نوش یجشن و خوراک یگرفته تا تعداد مهمانان و محل برگزار
  بود در جشن سرو کنند. 

آن چند روز  یگفت ط دياش به لندن صحبت کرد و وحدر مورد آمدن خانواده یاشل
  جگر برود. یاو بگذارد و خودش هم به نزد آقا اريانش را در اختآپارتم تواندیم

و به ساختمان خود رفت و  ديرا بوس سونيج یبا خستگ یصحبت، اشل یاز کل بعد
  به رفتن گرفت. ميهم تصم سونيج

با او همراه شد. با هم در حال  سونيرا برداشت و به درخواست ج دشيکل ديوح
 ريدزدگ سونيشدند ج ابانيوارد خ ی. وقتدنديخندیم یرفتند و گاه نييگو پاوگفت
  گفت: ديرا زد و خطاب به وح نشيماش

  و جوابت راست باشه. یجواب بد پرسمیکه ازت م یبه سؤال خوادیدلم م -

  .شنومیم -

  ؟یعالقه دار یتو به اشل -
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برداشت را از  ني. انتظار اخلوت نگاه کرد ابانينفسش را رها کرد و به خ ديوح
  داشت. ونسيج

  آره عالقه دارم. -

  ؟یهست یتو عاشق اشل یعني -

  نه اصالً! -

  خت؟ياون لباسا به هم ر دنيپس چرا حالت با د -

  .سونيبود ج یشخص یمسئله کي -

  !؟یشخص -

  بله. -

  تکان داد و گفت: یسر سونيج

  و ... ادياشاره کرده بود که از تو خوشش م نيبه ا یاشل شيوقت پ یليقبالً، خ -

  را بلند کرد و گفت: شيهادست یاز کار اشل یدستپاچه و عصبان ديوح

داشتم اجازه  یبه اشل ی. مطمئن باش اگر حسستين ینطورياصالً ا سون،يبس کن ج -
  کنه. یبه اونجا برسه که با تو نامزد دادمینم

  .فتديب اديبا خود فکر کرد پس چرا اجازه داد مژگان به دست شه عيسر ديوح

  پس ... -

  داشته باشمش؟ تونمیافتادم که دوستش دارم اما نم یکس اديمن فقط به  -

  ه؟يو اون ک -

 یرا برداشت. آن را باز کرد و به درون گالر اشیکرد و گوش بشيدست در ج ديوح
 دنشيگرفت و او با د سونيرا رو به ج یکرد. گوش دايرفت و عکس مژگان را پ

  ناخواسته گفت:
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  !باستيزمن! اون چقدر  یخدا یوا -

  گفت: ديدستش را پس کش ديبعد که وح و

  ؟یچرا تا حاال در موردش حرف نزد -

  .دونمینم -

  .شهياون حتماً با تو خوشبخت م -

 نشيتشکر کرد و سوار ماش دياز وح سونيتکان داد. ج یسر ديلبخند زد و ناام ديوح
 یضربه و به سمت در رفت که ديچپاند و چرخ بشيرا در ج یگوش ديشد و رفت. وح

  پشت سرش خورد. یمحکم

ً يتقر ی. تلوتلو خورد و رو به عقب کرد. کسديدور سرش چرخ ايدن هم قد خودش  با
  مقابلش بود اما صورتش را پوشانده بود.

  .ديبزرگ را در دستش د یآمد و چاقو جلو

و هم  کشمیهم تو رو م ن؟يپرونده رو حل کن نييخوایم یعوض ليتو و اون وک -
  .اون ابله رو

سست عقب  یهاشده بود. با قدم ینيکه خورده بود دچار دوب یابه خاطر ضربه ديوح
سمت  یمحکم یرفت. طرف مقابلش به او حمله کرد و دستش را باال برد و ضربه

اش خورد. شانه یبکند چاقو درست رو یحرکت ديوح نکهياو پرتاب کرد و قبل از ا
بود که لگد  نيا ديلحظه به ذهنش رس نآ که در یو تنها کار ديکش یبلند اديفر ديوح

 رونيزمان چاقو را بمرد مقابلش زد. او به عقب پرتاب شد و هم ینهيدر س یمحم
  و در را بست.  ديبه درون ساختمان دو ديافتاد و وح نيزم ی. مرد روديکش

که در بسته  یارا به آسانسور رساند و دگمه طبقه مورد نظرش را زد. لحظه خود
  دارد.آسانسور را نگه اياما نتوانست وارد شود  ديرا مقابل در آسانسور دشد مرد 

را گرفت. خون  سونيتلفن ج و شماره ديکش رونيب بشيرا از ج یبا عجله گوش ديوح
  :ديلب غر ريبود. ز ريسراز نيياش رو به پااز گردن و شانه
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  .یبردار لعنت سون،يبردار ج -

  جواب داد: سونيبعد ج یکم

  .ی! چقدر زود دلتنگم شدديحبله و -

  زد: اديبا درد فر ديوح

  حاال. نيهم سون،يبرگرد ج -

 یانداخت و دستش را رو بشيرا در ج یزد. گوش هيارتباط را قطع کرد و تک ديوح
 ديکه کف آسانسور چک یو به قطرات خون ديچيزخم فشرد. از درد به خود پ یجا

  نگاه کرد.

آسانسور  ی. وقتنديکه آن مرد را مقابل خود بب را داشته باشد نيکرد انتظار ا یسع
 یو وقت ستيدو سر راهرو را نگر اطينبود. او با احت چکسيدر باز شد اما ه ستاديا

  نبود از آنجا خارج شد. یکس

 دنديجلو دو دهيترس ديوح تيوضع دنيو دوستانش از آپارتمان خارج شدند و با د یاشل
  و دور او را گرفتند.

و  رفتیم جيسراند و نشست. سرش گ واريد یزد و خود را رو هيکت واريبه د ديوح
  حالش بد بود.

اتفاق را  نيا ليو هراسان دل شدیم اديکم و ز شيکرد که صدا یبه اشل ینگاه
  .گشتیو برم شدیمحو م رشيو تصو ديپرسیم

  داد و گفت: یرا به اشل یگوش

  زنگ بزن. سيبه پل -

  و گفت: ديرا از دست او کش یگوش یاشل دوست

  به اورژانس. زنمیزنگ م -
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افتاد.  هياو به گر یشانه یرو قيزخم عم دنيرا کنار زد و با د ديدست وح یاشل
  کرد. هيزخم او فشرد و گر یو رو ديکش رونيبلوزش را از تن ب

چشمش جان گرفت. با  یمژگان جلو رينگاه کرد، تصو یزد و به اشل هيتک ديوح
  .یشگيدار و غم همهمان نگاه تب

  بعد از هوش رفت. یرا بست و کم شيهاپلک

کرد و او را بغل گرفت  هيبلند گر یجواب نداد با صدا یاو را صدا زد و وقت یاشل
  و داد زد:

  کمک کنه. نيبگ یبه کس -

  زد: اديخودش با همان حال فر و

  کمک، کمک. -

خون بود  همان پسر مجرد و آرام که غرق ديوح دنيآمدند و با د رونيب هاهيهمسا
  .زندیهنوز نبضش آرام م ديضربان او را چک کرد و د یجلو رفتند. مرد

  زخم را فشرد. یرا کنار زد و خودش جا یاشل

رفت و بعد  ديهراسان به کنار وح طيو آن شرا ديوح دنيآمد و با د سونيبعد ج یکم
  را بغل کرد و گفت: یاشل

  شده؟  یچ -

غرق خون  ميديد ميکه اومد رونيواسته بکمک خ ديوح یگفت یزنگ زد دونم،ینم -
  گردنش. کياش درست نزدشونه یبا چاقو زده رو یشده. کس

 یمنتقل کردند. اشل مارستانيبه ب عيرا سر ديو وح دنديرس سيبعد اورژانس و پل یکم
را در  ديغرق خون وح یگوش یرساندند. اشل مارستانيهم خود را به ب سونيو ج

  . کردیم هيگر صدایب دست داشت و با نگاه به آن
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 نيغمگ سوني. جکردندیم یدگيرا به اتاق عمل برده بودند و داشتند به او رس ديوح
 گذشتندیم قي. دقافشردیو با دست صورتش را م دادیرا تکان م شيو مضطرب پا

  نداشتند. ديوح تياز وضع یو خبر

  به او رساند و گفت:خود را  سونيآمد. ج رونياز اتاق عمل ب یبعد پرستار قهيدق چند

  حال اون پسر چطوره؟ د،يببخش -

  کراس؟ یآقا اريدست کخواه،ين یآقا -

  داد و گفت: رونيکالفه نفسش را ب سونيج

  بله. -

 یزيضربه خورده، خونر شونياتيرگ ح کيداشتن و نزد یبد تيوضع یليخ -
  .ستنياالن بد ن یداشتن ول یديشد

  خطر رفع شده؟ یعني -

  بله. -

  داد. یآمد و به او دلدار یرا شکر کرد و به کنار اشل خدا سونيج

جواب  انيگر یحال اشل نينداشت با ا یبه صدا در آمد. نام ديوح یهنگام گوش نيا در
  داد:

  الو. -

  دوباره گفت: یخط سکوت شد. اشل پشت

  الو. -

  جواب داد: ديبا ترد صدا

  نم؟باهاش صحبت ک تونمیم د،يهستم دوست وح یسالم، من دوروت -

  :دينگران پرس یافتاد. دوروت هيدوباره به گر دياسم وح دنيبا شن یاشل
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  ن؟يصحبت کن شهيشده م یچ -

را  ديحال وح یصحبت کرد. دوروت یرا از او گرفت و با دوروت یگوش سونيج
  داد. حيرا توض طيشرا سونيو ج ديپرس

کمتر از  ديشا د،ينکش ی. طولرساندیگفت خودش را به آنجا م یبا نگران یدوروت
حال او  سونيآمدند و از ج مارستانيَجگر به ب یو خانم و آقا یربع بعد دوروت کي

  .اشیبستر ليو دل دنديرا پرس

او را گرفت  یهاشانه یگرفت. دوروت رينشست و سر به ز یصندل یجگر رو یآقا
  و گفت:

  جگر؟ یحالتون خوبه آقا -

  آره خوبم. -

  جگر به کنار او رفت و گفت: خانم

  نگران نباش. ه،يقو یلياما اون پسر خ یهست ديکه نگران وح دونمیم -

  جگر نشست و گفت: یکنار آقا یدوروت

  اما... گذرهیامشب هم با اون به ما خوش م ميکردیفکر م -

  گفت: رلبيجگر ز یسکوت کرد و آقا او

که بهش حمله کرده مربوط به  ی. مطمئنم کسکردیم یبا کراس همکار دينبا -
  آدما! نياونه. لعنت به ا یندهپرو

را از اتاق عمل  ديساعت بعد وح ميشد و همه منتظر ماندند. ن رهينقطه خ کيبه  او
  انتقال دادند. ژهيو یهاشده به اتاق مراقبت یچيباندپ یخارج کردند و با باالتنه

 نديخوشا شيبرا طيدر آن شرا ديوح دني. دکردیجگر نگران با تخت او حرکت م یآقا
  .ختيریاشک م سونيهم در آغوش ج ینبود. اشل
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خوب است و پس از انتقالش  ديداد که حال وح نانيها اطمبعد پزشک آمد و به آن یکم
ً مأمور ها و از آن رديگیاتاق قرار م یحفاظت از او جلو یبرا یبه بخش حتما

  خواست همه به منزل بروند.

  همه نگران روز بعد بودند. و رفتیم شيپ یبه سخت زيانگشب سخت و نفرت آن

بود به هوش آمد. با باز  ژنيدستگاه و اکس ريکه ز یتيدر وضع ديروز بعد وح صبح
نگاهش به سقف افتاد. سرش را تکان داد و نگاهش به سرم و  شيهاکردن پلک

  افتاد که به بدنش وصل بودند. يیهاميس

دستگاه در گوشش  یاهکيت ی. صداکردیزنده است خدا رو شکر م ديدیکه م نيهم
خوابش برد و چقدر در خواب بود  یک ديرا بست. نفهم شيها. دوباره چشمنشستیم

  شد. داريب کردیدست پرستار که داشت سرم را عوض م یهاکه با تکان

بعد خدمه آمدند و او  قهيجواب داد که خوب است. چند دق ديو وح ديحالش را پرس او
  را به بخش انتقال دادند.

  آمدند.  ادتشيبه ع یو اشل سونيظهر بود که ج کينزد

 یگذاشت و رو یدسته گل را در گلدان ی. اشلدندياو سالم کردند و حالش را پرس به
  شد و گفت: ريچشمش سراز یخم شد و بغلش کرد. اشک از گوشه ديوح ینهيس

  .خوردمیغصه م یليحتماً خ افتادیبرات م یخوشحالم که حالت خوبه، اگر اتفاق -

  گذاشت و گفت: یاشل یموها یدستش را رو ديوح

  .ستين یمن حالم خوبه، نگران نباش طور -

  گفت: سونيرا گرفت و خطاب به ج ديراست شد و دست وح یاشل

  نکرد؟ دايرو پ یاون عوض سيپل -

ساختمون شما رو چک کردن. اما اون صورتش  یروبهساختموِن رو یناينه، دورب -
  رو پوشنده بود.
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  بره به جهنم. وارمديام -

بود  یهنوز در دست اشل دي. دست وحستياو را نگر ی. اشلديآرام و ناتوان خند ديوح
  را فشرد و گفت: یاشل یها. انگشتکردیاو را حس م یهانوک انگشت ديو وح

  . یشيم ريزود پ یخوریانقد حرص م -

  گذاشت و گفت: یاشل یهاشانه یرا رو شيهادست سونيج

  .زميعز گهيراست م -

  با غصه نفسش را فوت کرد و گفت: یاشل

! یريبود بم کينزد شبيشوکم تو منو مسخره کن. د یناراحتم و هنوز تو یليمن خ -
  من. یخدا یوا

  کرد. هيگر شتريگرفت و ب نييسرش را پا و

دارد  یرا فشرد و به او دلدار یاشل یهاشانه سونيداد و ج سونيبه ج یااشاره ديوح
  هش کرد آرام باشد.خوا یو از اشل

برداشت و  بشيبه صدا در آمد. آن را از ج یهمراه اشل یحال بود که گوش نيا در
که در  یرا جواب داد و به زن یرياست تماس تصو یکه چه کس نيبدون توجه به ا

  گفت: ديدیم ريتصو

  .ديهستم، دوست وح یسالم اشل -

  خط چند لحظه سکوت شد و بعد او جواب داد: آنطرف

  .ديهستم، مادر وح رايم، من هم سمسال -

  بلند شد و گفت: شيدستپاچه از جا یاشل

  حالتون خوبه؟  -

  ن؟يشما خوب زم،يممنونم عز -
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  بله... -

همه  نيصحبت کرده بود. خوشحالم که بعد از ا سونياز تو و نامزدت ج یليخ ديوح -
  سال تونستم با دوسِت پسرم صحبت کنم.

  نامزد من. سونيهم ج نيا نطور،يمن هم هم -

هم آنطرف داشت  ديخانم جوابش را داد. وح رايسالم کرد و سم یاز پشت اشل سونيج
 اشیگوش ايو  ستياو ن ديکند بگو یحال یکه به اشل زدیم واريخودش را به در و د
  را جا گذاشته است. 

  جواب داد:» صحبت کنم؟ ديبا وح تونمیم«:ديخانم پرس رايسم یاما وقت یاشل

  .نجاستيابله  -

را به  یو گوش ديرا باال کش شيهاافتاد. شانه ديتازه نگاهش به بال و پر زدن وح و
  و بعد جواب داد: ستيرا نگر یچند لحظه اشل ديداد. وح ديوح

  سالم مامان. -

را  ديوح یشده یچيباندپ یو شانه دهيخانم چند لحظه صورت رنگ پر رايسم
  . ديشياو اند رمقیب یو به صدا ستينگر

  الو مامان... -

  د؟يشده وح یچ -

  !یچيشده مامان؟ ه یچ -

تصادف  ؟یمارستانيتو؟ چرا ب یشد یچ ه؟يچه وضع نيا ه؟يچه حال نيا ؟یچيه -
  ؟یکرد

  من خوبم. ستين یزينه مادر، چ -

  ات رو باند زدن.شده چرا شونه یراستش رو بگو چ -

  ام. چاقو زد رو شونه با هوایب ینامرد هي شبي. دستين یزيقربونت برم چ -
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  ؟یدعوا کرد یبا ک ؟یچ یبرا -

  آقا بقال زد. نياصغر پسر حس نش؟يشناسیهم باشه مگه شما م یکس -

  افتاد و گفت: هيخانم نگران به گر رايسم

  ؟یکنیتو منو مسخره م رميمیم یمن دارم از نگران -

  حالم خوبه خدا رو شکر. گمیمادر، م کنمیمسخره نم -

  گفت: قرارینم بخا رايسم

. گفتم دينرو وح یدار یبه سرم کنم؟ گفتم مرخص یاالن من چه خاک ره،يمادرت بم -
  شو بمون مادر! اليخیب

 کي یروز رفتنش افتاد. دهانش خشک شد و نتوانست در جواب مادرش حت ادي ديوح
 بدهد تا مادرش را آرام یرا به اشل یکلمه حرف بزند. حالش بد شد و مجبور شد گوش

فرو  شيدر گلو غيدهانش را که چون ت یآب خواست تا خشک یکم سونيکند. از ج
  ببرد. نياز ب رفتیم

سر او انداخت و کمک کرد  ري. آهسته دستش را زختير وانيآب در ل یکم سونيج
  باال آورد.آب موجب به هم خوردن حالش شد و  دنيدو جرعه آب بنوشد. اما نوش

 سونيت انداخت و به کنارش رفت. پرستار آمد و جتخ نييرا پا ینگران گوش یاشل
درخواست  شيکمک کرد تا دوباره دراز بکشد. برا ديرا دور کرد و به وح یو اشل

 یکه دوباره گوش یبه امورات او شد. اشل یدگيداد و مشغول رس ديمالفه و لباس جد
حال پسرش را  انيزد و او گریخانم حرف م رايرا برداشته بود داشت با سم

  .ديپرسیم

 تيخانم بعد از قطع ارتباط با آقا جالل تماس گرفت و با حال بد و تضرع وضع رايسم
 یرو حوصلهیاو شرح داد و خواست که زودتر به منزل برگردد. او ب یرا برا ديوح

  خوب باشد. ديدست به دعا داشت که حال وح انيمبل نشسته بود و گر
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بود  دهياش کششانه ید و پتو را تا روبو دهيکه همانجا وسط هال دراز کش مادرش
  گفت:

  !یکنیکارو م نيخودتو کور کن. اون که نمرده با خودت ا ايحاال ب -

و اشکش بند  ديکشیم شيزانو یکه با غصه دستش را رو یخانم در حال رايسم
  گفت: آمدینم

  مادر اون بچمه! -

. بس ديوح د،يحم ،ديمج ؟یرو بخور نايغصه ا یخوایم یقنداقه، تا ک یبچه تو -
  هم به فکر خودت باش. یکن، کم

 یزندگ تونمینم اديسرش ب يیاون جگر گوشه منه، بال ن؟يشد نطوريمادر شما چرا ا -
  کنم.

انقدر خودت رو حرص نده  یخودی! پس بیابال که سرش اومده، حاال هم که زنده -
  اعصاب منم خورد نکن. هيبا گر

 چوقتيگذاشت که ه نياو را به حساب ا یمهریب نيخانم رو به مادرش کرد. ا رايسم
  خوب نبود. دياش با وحرابطه

 یخودش فرق داره، بلکه با همه یپسر خوب منه مادر، اون نه تنها با برادرا ديوح -
  فرق داشت. ليفام یهابچه

  ام بشم.بچه نيبلور یقربون دست و پا گفتیخاله سوسکه هم م -

  قلبش از بلوره. یاره ولند یبلور یدست و پا ديوح -

  زن مطلقه شد! هيعاشق  نيآره واسه هم -

  بود! یو پسر عموش چ سر و سرش با پسرعمه ستيکه معلوم ن یزن اونم

  اِ وا مادر! -

  گم؟ینکنه دروغ م ه؟يچ -
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  خطاب به مادرش گفت: سيخانم برافروخت و با همان صورت خ رايسم

 یو کس هيهم دختر خوب یلي. مژگان خحرفا کذب محضه نيمادر! آره ا گهيبسه د -
خانم  مي. شما و مررهيبگ یحق نداره در موردش بد بگه و بخواد آبروش رو به باز

 نيخودتون از خدا طلب بخشش کن یگناها یسجاده برا یپا ديازتون گذشته و با یسن
  .دهيحرفا. از شما بع نيوهللا ا بده یلي. خنيو اون تهمت بزن نيبه ا نکهينه ا

  مژگان؟ اي یاالن ناراحت پسرت تو -

 یناراحت مژگانم که از درد حرفا شه،ینم شيزيحرفا چ نيپسر من پسره و با ا -
و مثل  گرفتیماها رو م قهيبود خودش رو بکشه اونوقت گناهش  کيامثال شما نزد

  .کردیتا ابد ولمون نم نينفر

  .رشيپسرت بگ یبرا یزنیجوش مژگان رو م نقدريتو که ا -

  !کنمیکارو هم م نيمه -

  گفت: رلبيو بعد ز ستياو را نگر مادرش

  !انيهم به هم م یليدوتاشون خ -

  دعا کرد. ديوح یلب برا ريرا از او گرفت و ز شيرو حوصلهیخانم ب رايسم

  داد و گفت: حياو توض یموضوع را برا قراریخانم ب رايآقا جالل برگشت، سم یوقت

 ايمن،  ايخودت،  اي گه،یاما راستش رو بهم نم به سرش اومده یچ دونمیمن نم -
 یتک و تنهاست. افتاده گوشه بيام تو کشور غر. بچهششيپ ميبر دياز پسرا با یکي
  به دادش برسه. ستين چکسيو ه مارستانيب

  .شهيم یچ مينيحاال شما صبر کن بب -

  گفت: تيو با عصبان انيبرخاست و گر شيخانم از جا رايسم
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 نيبعد هم فرستاد ن،ي. همتون متهمش کردیبچه آورد نيالها رو تو سر اب نيا یهمه -
هفت سال تو خودش سوخت و  د،ينفهم چکسيبره. هفت سال تو غربت جون کند و ه

  .نيمقصرش شماها بود مردیساخت. االن اگر اونجا م

  گفت: کردیجالل که احساسات همسرش را درک م آقا

  .ششيپ ميرین نباش، الزم باشه با هم مکامالً حق با توئه. نگرا زم،يعز -

که در آغوشش بود وارد سالن شد.  سايضربه به در خورد و فرخنده خانم با نک چند
  :ديپرس ديها را داندوه آن یها سالم کرد و جواب گرفت. وقتبه آن

  جان؟ رايشده سم یچ -

  و گفت:را از سر گرفت  اشهيناخواسته دوباره گر ساينک دنيخانم با د رايسم

بردنش اتاق عمل و  ره،يبوده بم کيچاقو زدن، نزد دمويبشه؟ وح یچ یخواستیم -
  غربت. یاون هم تو ه،يبستر مارستانياالن ب

  خدا نکنه، االن حالش چطوره؟ -

  باور کرد؟ شهيمگه م یخوبم ول گفتیم -

اصالً چرا چاقوش زدن؟  ؟ینگران یچ یخودش گفته حتماً خوبه، برا یخوب وقت -
  دعوا کرده؟ یا کب

  خانم گفت: رايسم مادر

  کرده که چاقوش زدن. یبلبل زبون اياجنب یالبد جلو -

  بعد جواب داد. یتماس گرفت. او کم ديو بعد با وح ديجالل آرام خند آقا

  سالم بابا. -

خود را جمع و جور  عيلحظه شوک زده شد. سر کي ديوح تيوضع دنيجالل با د آقا
  کرد و گفت:

  حالت چطوره؟ زم،يسالم عز -
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  خوبم شکر. -

  جان؟ خدا بد نده. ديشده وح یچ -

خوب خدا رو شکر  یناغافل به قصد کشت زد ول یاحمق هيبابا،  دهيخدا که بد نم -
  نتونست که بکشه.

  ه؟يچرا بابا، موضوع چ -

اومد زد که مثالً از پرونده دست  کنم،یپرونده کار م هي یو رو ليوک هي اريشدم دست -
  .ميبکش

  خوب بابا تو عقب بکش. -

  فعالً اگر نخوام هم عقب هستم. -

  شت؟يمادر رو بفرستم پ یخوایجان م ديوح -

  شده حاال؟ ینه بابا، مگه چ -

  خانم گفت: رايسم

  دنبال درست. یريبمون بعد م ديپسرم برگرد، تا ع -

  .تونمیو نم رميمامان فعالً که درگ -

 ديکشیمدام دستش را م ساي. نکديرا پرس الشح خانم هم با او صحبت کرد و فرخنده
  :گفتیو م

  من... من... -

  را شناخته بود و حاال دلتنگش شده بود. فرخنده خانم گفت: ديوح یصدا او

  پدرسوخته حرف بزن، دستمو شکست از بس من من کرد. نيجان با ا ديوح -

بغض کرد  سايصورت نک دنيبا د ديگرفت. وح سايرا مقابل صورت نک یبعد گوش و
  احساسات درونش را بفهمد. یکس خواستیکه نتوانست حرف بزند و دلش نم یطور
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برد و چند بار  کيرا نزد ی. گوشکردینگاه م ديهم در سکوت به صورت وح ساينک
را به او نشان  ريو تصو ديو دست فرخنده خانم را کش دي. خندديرا بوس ديوح ريتصو

  داد و گفت:

  بابا. -

را به آغوش فشرد و دوباره  یگوش نشيريش یبا خنده سايه کردند. نکبه هم نگا همه
  .دينگاه کرد و آن را بوس ريبه تصو

شروع به  ساينتوانست تحمل کند، ارتباط را قطع کرد. با قطع شدن تماس نک ديوح
  کنان گفت:نقنشان داد و ناراحت و نق هيرا به بق یکرد و گوش یريگبهانه

  بابا... بابا... -

  کرد. هيشد و گر ینيس یها رواستکان دنيخانم به آشپزخانه رفت و مشغول چ رايسم

سالن را فرا گرفته بود که چند ضربه به در خورد و مژگان به درون  ینيسنگ سکوت
گفت. همه آرام جواب دادند. مژگان تعجب زده از جو آنجا به درون  یآمد و سالم بلند

  ساختمان رفت و کنار مادرش نشست. 

  :ديبه همه کرد و بعد پرس یاهنگ

  شده؟ یزيچ -

صورت مژگان را  قراریب سايو نک دي. او را بوسديرا به آغوش کش سايبعد نک و
  و گفت: ستينگر

  بابا... -

  :ديخانم نگاه کرد و بعد پرس راينگاهش را از او گرفت و به مادر سم مژگان

  افتاده؟ یعمو؟ اتفاق نيگینم یچيچرا ه -

  جواب داد: یهللا گفت و به آرامااللب الاله ريجالل ز آقا

  .ستيهم ن یکه البته مشکل بزرگ ستيخوب ن ديخورده حال وح هي -
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خانم سرخ و ورم کرده بود. مژگان  رايآمد. صورت سم یچا ینيخانم با س رايسم
  و گفت: ستياو را نگر سيخ یهاپلک

  شده؟ یچ ديمگه وح -

ً يرا تقر یچا ینيخانم س رايسم   کوفت و گفت: زيم یرو با

. اگر پسرم نيپسر من ونيشما مد یهر دو ن،يداد یتو و عموت پسر منو فرار -
  ن؟يکردیمن نگاه م یچطور تو چشما مردیم

  جالل سرزنش وار گفت: آقا

  خانم! -

  خانم که اشکش راه گرفته بود خطاب به مژگان گفت: رايسم

  نبود. نيفقط تو رو دوست داشت، حقش ا ديوح -

  شد. آقا جالل گفت: رهيخانم خ رايبه سم مژگان

 وونهيعموت خودش رو دبهش چاقو زده اما خدا رو شکر االن خوبه، زن یکي -
  کرده!

  مبل انداخت و گفت: یخانم خود را رو رايسم

 یچقدر دلم برا نيکه بدون نيستيمن ن یکردم چون جا وونهيبله، من خودم رو د -
  دلش رو بخوره!اش چوب همه ديکه با سوزهیپسرم م

او سرزده  یهاحرف دانستی. نمديفهمیخانم را نم رايسم یهاحرف یمعن مژگان
  ؟یدلسوز اياز نفرت است 

  بود گفت: دهيهمانطور که دراز کش دادیخانم که پا درد آزارش م رايسم مادر

بود  نجاي. انيرو روشن کن فشيتکل نيخودتون رو آزار داد یصبح تا شب ه ميريگ -
  .یکنیدخالت م نيگفت یداد زدم ولچقدر 
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پسرش  یاست دوباره شماره قراریو ب کندیم هيهنوز گر ساينک ديد یجالل وقت آقا
جواب داد و سالم کرد. مژگان حس کرد با  ديرا گرفت. بعد از چند بوق آزاد وح

  در وجودش شکست. یزيو محزون او چ رمقیب یصدا دنيشن

  جالل گفت: آقا

  دلش برات تنگ شده. یليصحبت کن، خ سايبا نک شهيشد، اگه مجان قطع  ديوح -

  رو بده بهش. یباشه بابا. گوش -

که در آغوش مژگان بود داد. نگاه  سايرا به دست نک یجالل برخاست و گوش آقا
  .ختيبود دلش ر یچياش باندپکه شانه ديوح دنيو با د ديُسر ريتصو یمژگان رو

او بود.  ريبه تصو رهيخ ی. مژگان هم با حال بدچند لحظه به مژگان نگاه کرد ديوح
  گفت: دي. وحديبوسیاو را م ريو تصو ديخندیم ساينک

  قربونت برم بگو توپ. سا،ينک یخوب -

  خندان گفت: ساينک

  توپ. -

  .ديبگو وح -

  ...َو...وَ 

  گفت: یرفت. سر بلند کرد و به سخت یاهيمژگان تار شد و چشمش س ديد

  رو زدن؟ زده؟ چرا؟ کجاش یک -

  جان گرفت. او گفت: شيخانم جلو رايسم ريتصو

اومده شبونه  یخبریاز خدا ب هي کنن،یپرونده کار م هي یرو ليوک هيبا  نکهيمثل ا -
  گردنش. فقط خدا رحم کرده... کياش، نزدبا چاقو زده تو شونه
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 یحت د،يخانم را نشن رايسم یهاحرف یرفت. باق جيمژگان بد شد. سرش گ حال
نگاه کند.  ديو سرم دست وح یچيو به بدن باندپ رديبگ نييأت نداشت سرش را پاجر
  او را نداشت.  دنيچرا توان د ديفهمینم

گرفته  یفرار کند و صدا خواستیچرا نفسش گرفته است و چرا دلش م ديفهمینم
  را نشنود. ديوح

توانست ن یرا در آغوش مادرش گذاشت. حت سايبلند شد و نک شياز جا ناخواسته
به رفتن  رهيرا ترک کرد و همه خ شيمنزل عمو یحرف چيکند. بدون ه یعذرخواه
  او بودند.

درد از  نيا ديفهمیافتاد. نم هيو به گر ديکش یقيبا وارد شدن به باغ نفس عم مژگان
 هيها گرتنها باشد و ساعت خواستیکه دلش م شودیم یکجا بر قلب و روانش جار

  کند.

  .کردیو با هربار پلک زدن چند گلوله اشک از چشمش سقوط م دمويباغ را پ طول

. آن دو متعجب سالم کردند ديرا د یکيآرزو و ن د،يحم ديمنزل رس کيبه نزد یوقت
اما او جواب نداد و به درون  دياز مژگان نگرفتند. آرزو حال او را پرس یاما جواب

  ساختمان رفت.

  گفت: دين نگاه کردند. حممژگا یخال یو دخترشان به جا ديو حم آرزو

  شده! یچ مينيبابا بب یخونه ميبر -

بود نشست و  یکه خال واريدراور و د نيب يیخود را به اتاقش رساند و جا مژگان
 یکه منشأش ناشناخته بود. حس یاهيکرد. گر هيکرد و گر هيخود را پنهان کرد. گر

  داشت که قبالً به آن گرفتار نشده بود.

  کند. رشانيتعب یزيبه چه چ دانستیدر درون خود داشت که نم یبيعج یهاحالت
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پرواز  رپاشايداشت. فکرش سمت ام یبيعج یو احساس دلتنگ آمدیبند نم اشهيگر
نزد دخترش  یچند روز خواستیبود و م رازيش یکرد. او نبود و همان روز راه

  بماند. 

اگر  کردیکنند. حس مچکار  ديوح یبرا ديبا دانستیبود م رپاشايکرد اگر ام حس
. حس کردیو از او مراقبت م رفتیم ديو به نزد وح کردیم هيته طيبل عيبود سر

  .کندیبه برگشتن م یرا راض ديکرد اگر باشد وح

 مردیچه! اگر م رفتیرا باال گرفت و فکر کرد اگر چاقو در گردنش فرو م سرش
  چه؟!

  کرد. هيگر شتريگذاشت و ب شيزانو یسرش را رو ديتفکراتش که رس ینجايا به

 ديوح یو اشک و آه برا یو دلتنگ یهمه دلشکستگ نيا ديد یدر کمال ناباور تازه
  است.

 ماريکه ب یديو قلب و روحش پر شده از وح ستيدست خودش ن دانستیم خوب
که پسرش او را بابا  دياو و فرزندش بود. همان وح یحام نيکه بزرگتر یديبود. وح

  مان که به او ابراز عالقه کرده بود. صدا کرده بود، ه

دشمن هم بودند از خود  یشده است که روز یمرد قراریحد ب نيتا ا ديدیکه م حاال
  را. ديو نه وح شناسدینه خود را م گريد کردی. حس مديترسیم

دل نه صد  کي. او ستيکار از کار گذشته است و فقط دوست داشتن ساده ن ديفهمیم
  ده بود.ش ديدل عاشق وح

نبود خواست برود  یبه اتاق کرد، کس یبه درون آمد و نگاه یاتاق باز شد. مان در
  . نفسش را فوت کرد و در را بست. ديمژگان را د یکه پا

هم نگاه کردند.  یها. مقابلش نشست و به چشمديجلو رفت و مقابل مژگان رس آهسته
  نشست. یمان کيو تار نياو در نگاه غمگ سيخ یهانگاه پر درد مژگان و چشم
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راستش که  یپا ینشسته بود و ساعد دست راستش را به زانو شيپا کي یرو یمان
  زد. هيمقابل خود عمود کرده بود تک

  سراند. نييرا از مژگان گرفت و پا نگاهش

  گفت: آهسته

  .یازدواج کن اديبا شه ذاشتمیتر بودم نمذره بزرگ هياگر اون وقتا فقط  -

  .یبش ديبجز وح یزن کس ذاشتمینم د،يرسیعقلم م شتريذره ب هيفقط  اگر

  . یحق دار یاگر نگران ،ی. اگر دلتنگیحق دار ،یکنیم هيگر یاالن دار اگر

  سرگردون باشه.  ديندارم حالت بد باشه، دوست ندارم وح دوست

با هم قهر کردنتون فقط  ني. اديهم وح یبه تو بگم، هم تو عاقل نارويا ديمن نبا مژگان
  !دهيودتون رو عذاب مخ

  گذاشت و گفت: شيزانو یاش را روچانه مژگان

  ! یبچه دارم مان هيرو ندارم، من  ديوح اقتيمن ل -

  نگاهش را بلند کرد و در چشم مژگان دوخت و گفت: یمان

  دونه؟ینم ديمگه وح -

  ...هيبق یول دونهیچرا م -

پسر هل  هيواهرشو سمت خ یبرادر چي... هکشنیتو و اون درد نم یبه جا هيبق -
رو تنها نذار. حس اون به  ديوح گميمن دارم بهت م ی! ولدهياجازه نم رتشي. غدهينم

 نيهر دو حق دار نيکه شد تيهمه آزار و اذ ني. بعد از ایکنار، خودت هم عاشقش
تا  اومدیسرش م يیبال ديالل وح زبونمفکر کن اگر  ني. خودت به انيريآرامش بگ

  .یخودت رو ببخش یتونستیابد نم

 ی. آن را باز کرد و روديکش رونيمژگان را ب یکرد و گوش بشيدست در ج یمان
  مخاطب زد. دستش را سمت مژگان گرفت و گفت: نيآخر
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و  یبهش زنگ بزن یکه بخوا یو حق دار یرو داشته باش ديشماره وح یحق دار -
  اش رو وارد کردم.. من برات شمارهیحالش رو بپرس

 رونيبرخاست و ب شياز جا یدر دست گرفت. مان زدیرا که بوق م یگوش مژگان
  .ديلرزیرفت و در را بست. با هر بوق قلب مژگان م

  شد. انيمژگان نما یبرا ديوح ريوصل شد و تصو تماس

 رهيبه او خ نياندوهگ ديو توان حرف زدن نداشت. وح کردیم هيناخواسته گر مژگان
  و گفت: ديکش یقيبود. نفس عم

  نکن من حالم خوبه. هيرگ -

 کردیم یدرشتش را با آن پاک کرد. هر کار یهاو چشم ديمقنعه را باال کش مژگان
  آرام شود تا حرف بزند و حال او را بپرسد. توانستینم

باور  نويا ديبا ديواقعاً وح ؟یزيریبرام اشک م ینطوريانقد برات مهمم که ا یعني -
  اتو؟ياون سنگدل ايکنه 

  گفت: یسختبه  مژگان

  .دونمینم -

دو کالم با هم  یو زنگ زد یغرورت گذاشت یاشکاتو پاک کن حاال که پا رو -
  .ميحرف بزن

  .ديکش شيهامژه یبا پشت دست رو مژگان

  ش؟يبریم یچطوره؟ گفتار درمان ساينک تيوضع -

  .شهيبله، االن داره بهتر م -

  بابا. گهيبه من هم م -

 یهم فشرد و کم یرا رو شيهاو پلک ديکش ید آهاز در ديسکوت کرد. وح مژگان
  جا کرد و گفت:کمرش را جابه
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  .امیمن راض یول -

  ؟یدرد دار -

  ام کرده.خورده کالفه هيآره،  -

  برات مسکن زدن؟ -

  خودت خوبن؟ ی... دستابرهیوقتا تحمل درد خوبه، صبرتو باال م یبعض -

  بله. -

  چطوره؟ اتیحال روح -

  خوب بودم. شيپ یقهيقچند د نيتا هم -

  من رو به موتم حالت بد شد؟ یديشن یعني ش؟يپ قهيچند دق -

  ه؟يچه حرف نيدور از جون ا -

  و گفت: ديراستش چرخ یشانه یو با آه و ناله رو یلبخند زد و به سخت ديوح

  حرف حساب. -

  ...ستيهم حرف حساب ن چيه -

  پس چرا اشکات اومده؟ -

  دلم خواست. -

  رو؟ یچ -

  .انيهام به اشکک -

. لبخند زد و شدیهمان م هيبه آن مژگان زبان دراز گذشته فکر کرد. داشت شب ديوح
  گفت:

  !ديوح یبرا -
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  ! فقط دلم گرفته بود.رينخ -

  من دلت گرفته بود. یبرا-

  .رينخ -

  .هيمنم پشت گوشام مخمل -

  پلکش گرفت و گفت: رياشک را از ز یلبخند زد و قطره مژگان

  مخمالشو! نميکو، بب -

  زد و گفت: یميلبخند مال ديوح

  .ینيبیشده و تو نم یعمره گوشاش مخمل هي ديوح زم،يعز -

  . ديشينداد. سکوت کرد و در سکوت اند یجواب مژگان

  قصدم ناراحت کردنت نبود مژگان! -

  به خود آمد و گفت: مژگان

  !ديوح دونم،یم -

  .ديجاِن وح -

  ؟یديبهم فرصت م -

  ...؟!یبرا -

  .اميکه باهاش کنار ب -

  حرف بزند گفت: ديوح نکهياز ا قبل

  ...ینه، ول اي تونمیم دونمینم -

  .یتونیم -

  سرش را به دراور چسباند و گفت: مژگان
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  زودتر خوب شو. -

  .شمیحتماً زود خوب م دميد بايحاال که تو رو با مقنعه و انقد ز -

گوشش  ديبا گريحاال د دانستیگرفت. م ديو نگاهش را از وح ديخجالت کش مژگان
  ها از او عادت کند.حرف نيا دنيبه شن

 ميدادیبه هم فرصت م یاگر فقط کم ميباش نايتر از اخوشحال ميتونستیمن و تو م -
  .ميکردینم یبازو لج

  .ميکنیلج نم گهيد -

  .دميشنیرو ازت م ناياونجا بودم و ا خواستیدلم م -

ازت  شهيهم یبود نجاياگر ا دي. شایشنویرو م نايا یردا يیکه االن اونجا نيهم -
  .کردمیفرار م

  بود. یاجبار قيتوف هيپس اومدنم  -

  .ديشا -

راحت بود و داشت از  دياز سالمت وح الشيبعد حال مژگان بهتر بود. خ یساعت
  .کردینگاه م یزييپنجره به باغ پا

بود تا راحت  دهيباال کش یسرش را کم ريداشت و پرستار ز هيهم به تخت تک ديوح
  باشد.

. انتظار کوتاه آمدن مژگان را نداشت و کردیبا او فکر م اشندهيبه مژگان و آ داشت
 یبه او گذشته است که باعث شده کم يیزهايهمه مدت چ نيحاال مطمئن بود بعد از ا

  تر باشد.آرام

 اشید که گوشبعد بو یخوشحال بود. کم گرفتیکم داشت آرام ممژگان کم نکهيا از
را  اشیخوشحال تيتوانیبود که م رپاشايتنها نام ام طيشرا نيبه صدا در آمد. در ا

  کند. جواب داد: ليتکم
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  سالم پاشا! -

  منتظر َسقَط شدنت بودم. زم،يسالم عز -

  اد؟يواقعاً دلت م -

  ؟ینه چندان، خوب -

  .ستميبد ن -

  مارستان؟يشده، چرا حاال ب یچ -

  تو تخت بخوابم. یشد چند روز اجبار نيا قسمت گه،يخوب د -

  !یاجبار یخوابا نيکاش باشه از ا -

  !یاتو جاده ؟يینکنه! کجا بتيخدا نص -

  آره. -

  ؟یريکجا م -

  برم به نازگل سر بزنم. راز،يش -

  به سالمت. -

  و گفت: ديرا نوش یاز چا یکم رپاشايام

  !یراهاالن روبه -

  ل خوبم.در ک یدرد که داره ول ستم،يبد ن -

  نزده تو شاهرگت. یشانس آورد -

  ام.هم قلبم رو نشونه رفته بود که خورد رو شونه ديبود! شا نيقصدش هم ديشا -

  .دهي. خدا رو شکر که به مقصودش نرسديآره، شا -

  آره. -
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ازت بپرسم  خواستیراه بودم. م ینگرانت بود. بهم زنگ زد. من تو یليخ يیدازن -
من بر  ینه. بهش گفتم اگر تو بخوا ايباشه  شتيپ یکس یدار ازيننه!  اي یواقعاً خوب

  .شتيپ اميو م گردمیم

  نه، ممنونم! من خوبم. برو به دخترت برس.  -

 نيلندن، در واقع بهش زنگ زدم گفت هم اديداره م یبه هر حال پسر حاج محمد -
  بهش بگو. یداشت ی. کارزنهیبهت سر م اديامروز پرواز داره. حتماً م

  بود؟! یکيکدوم  یپسر حاج محمد -

بهنام  کنمیاش بهنام سر بزنه. فکر مبه خواهرزاده اديداره م ست؟ين ادتيسروش  -
  .یرو بشناس

  او را به خاطر آورد و گفت: ديوح

 ی. بعضخونهیم یسيانگل اتيبهنام رو نشناسم! اون ادب شهيمگه م شناسم،یآره م -
کمکم کرد خودمو  ليبود که اون اوا يیاز کسا یکي. کردیباهام کار م رفتمیوقتا م

  .ستيسروش رو نه! خاطرم ن یباال بکشم... ول

  .یشناسیحتماً م ینيبب -

  زحمتش نشه. دوارمي. امکنهیباشه، لطف م -

  !هيليخودش زحمت تو نشه خ دونه،یزحمت رو نم یاون معن -

  و گفت:  ديآرام خند رپاشايام

  آبت؟ اينونت نبود  نجاينن؟ اسوراخت ک یبر یدوست داشت -

  رو نداشتم. یترمهم زيهر دو رو داشتم و چ -

  حرف را عوض کرد و گفت:  ديوح

   ؟ینرفت مايچرا تو با هواپ -

  . شهيالزمم م نينازگل بمونم، حتماً ماش شيپ یمدت خوامیچون م -
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  مراقب خودت باش. -

  ؟یندار نانيمن اطم یتو به رانندگ -

رو  تييخطرناکه، چا یساديمراقب خودت باش. کنار جاده وا گمیم ه؟يچه حرف -
  . فتيحتماً زود راه ب یخورد

  چشم. یبه رو -

کراس  یاستراحت کند که آقا یارتباط را قطع کرد تازه خواست کم ديوح نکهياز ا بعد
کرد. بعد هم در مورد  یاو ابراز ناراحت طيو از شرا ديآمد. حالش را پرس دنشيبه د

است اما  دهيصورتش را ند نکهيداد با ا نانيبه او اطم ديکردند و وحضارب صحبت 
  کند. يیشناسا شيصدا یاز رو تواندیم است دهياو را شن یصدا نکهيبه خاطر ا

 یها را کمدهد و آن رييکراس خواهش کرد زمان قرارها را تغ یاز آقا نيهم یبرا
  .اندازديعقب ب

  

  .زدهميس فصل

بود و  ی. هوا سرد و ابرديرس رازيبه ش رپاشايامساعت ده شب بود که  حدود
  خلوت و آرام بودند.  روهاادهيپ

  کرد و به منزل دخترش رفت. ديخر یسر راهش کم رپاشايام

  :ديچينازگل در اطرافش پ یزنگ در را فشرد صدا یوقت

  ه؟يک -

  منم بابا، باز کن. -

  . ديپاشنه چرخ یرو يیپس از صدا در

  مائده در گوشش نشست. یرا زد. صدا نيياپ یزنگ طبقه رپاشايام

  ه؟يک -
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  سالم خانم، پدر نازگلم. -

  . نياومدسالم، خوش -

  دگمه را زد. و

  اط؟يح یتو ارميب نمويممنونم، در بازه، خواستم بپرسم اشکال نداره ماش -

  تو. نياريداره؟ ب ینه، چه اشکال -

  ممنون از شما. -

  .کنمیخواهش م -

برد. در حال بستن  اطيرا داخل ح نشيدر را باز کرد و ماش یهر دو لنگه رپاشايام
  آمد. رونيدر بود که مائده ب

با پدر  يیرو به رو کردیخجالت زده بود و فکر نم شيهنوز از اتفاق بار پ مائده
 یزيکرد چ یحال سع نيصحبت کردن با او باشد. با ا یتر از تلفنسخت شينازگل برا

  .اورديخود ن یبه رو

و به  ديسر کش رونيکرد. مادرش هم به ب یپرسرفت و با او احوال رپاشايبل اممقا به
  آمد گفت و دوباره به درون منزل رفت.خوش رپاشايام

ً به شما ن نينازگل ا ن،يکه اومد نيکرد یکار خوب یليخ - داره.  ازيروزا واقعا
 حالش یليمادربزرگش خ یهاپدربزرگ و مادربزرگش هواش رو دارن اما حرف

  .نيدوباره اعتماد نازگل رو جلب کن نيمدت شما بتون نيا یتو دوارميرو بد کرده. ام

  .نيبه من خبر داد نکهيو ممنون از ا دوارميام -

  .نيموفق باش دوارميام کنم،یخواهش م -

  گفت و به درون منزل رفت. ريسر فرود آورد و مائده شب بخ رپاشايام

به خود زحمت  یها کرد. نازگل حتسمت پله یرا برداشت و نگاه شيدهايخر رپاشايام
  اوضاع بد است.  یليخ ديآمدن نداده بود. فهم رونيب
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به درون سالن انداخت. هر سه  یرا باال رفت و در زد. در را باز کرد و نگاه هاپله
  .دنديدیم لميمبل نشسته بودند و داشتند ف یرو

. ختيبه هم ر یمحلیب نيا به هر سه انداخت. از یکرد و نگاه زيرا ر شيهاچشم
  را داخل گذاشت و گفت: دهايخر

  رو ببر. نايا اينازگل ب -

نگاهش  دهيدر هم کش یبا ابروها رپاشايبلند شد و سمت در آمد. ام شياز جا نازگل
  انداخت و آرام گفت: رپاشايام یهابه چشم ینگاهمي. او نکردیم

  سالم. -

  .کيعل -

را به هم زد.  نيآمد. چمدانش را برداشت و در ماش نييها را پاو پله ديبعد چرخ و
  فشرد. یرا رو شيهاگرفت و پلک نييسرش را پا ینفسش را فوت کرد و با ناراحت

ها باال رفت. وارد هال که شد حالش بهتر شد و به خود مسلط شد از پله یکم یوقت
  جواب گرفت.  یگفت و به همان آرام یسالم آرام

اش شد. نازگل به اتاق آمد و شانه شيهالباس ضيرد و مشغول تعورا به اتاق ب چمدانش
  زد و گفت: هيتک واريرا به د

  ن؟يالزم ندار یزيچ -

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين رپاشايام

  .دارمیالزم داشته باشم خودم برم یزيچ -

  شده؟ یطور -

  شده؟! یاز شما بپرسم، طور ديمن با -

که او را  يیهاشد. چشم رهياو خ یعسل یهادر چشم تيرو به نازگل کرد و با جد و
  . انداختیم نينازن ادي
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  پنهان بود گفت: شيکه ته صدا یبا بغض نازگل

  .دونمی، شما رو نمکه نشده یاز طرف من طور -

داد  یعصب رپاشايزد. ام رونيو از اتاق ب ديگشاد شد. نازگل چرخ رپاشايام یهاچشم
  زد:

  نازگل! -

  هال گفت:  یاز تو او

  بابا. زميریم يیبراتون چا -

را  شيهم فشرد و برس نازگل را برداشت و موها یرا رو شيهادندان رپاشايام
شورانده بود که  اشهينازگل را بر عل یخانم طور ميمر شد؛یمرتب کرد. باورش نم

  پدرش را بغل نکرده بود. یحت

به هم قفل کرد و با  را شيهاانداخت و لب تخت نشست. دست زيم یرا رو برس
  . ديشيگرفت و اند یرا به باز رنشيناخن دو انگشت شصتش لب ز

گذاشت.   نيزم یرا مقابلش رو یکوچک چا ینيبعد نازگل به اتاق آمد و س یکم
  بود.  نگه داشته نيي. نازگل نگاهش را پاستينازگل را نگر رچشميز رپاشايام

  ن؟يشما با پدربزرگ و مادربزرگ قهر -

  .اومدمینم نجاير بودم اقه -

  ن؟ينشست نجايا نيچرا اومد ن؟يزنیپس چرا باهاشون حرف نم -

  .نيمن از در اومدم شما خودتون رو غد کرد -

  بلند شد و سمت در رفت. شيرا برداشت و از جا وانيبعد ل و

  قند بابا. -

  .خورمیتلخ م -
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انداخت و  یگريد یرا رو شينشست و پا یمبل تک یوارد هال شد و رو رپاشايام
  جواب داد. نيسرسنگ یکرد. او کم یپرسرو به پدربزرگ نازگل کرد و با او احوال

  به او نداد. یتيهم اهم رپاشاينکرد و ام رپاشايبه ام یخانم اما توجه ميمر

  نگاه کرد. شيصفحه نما به

در  لميف یمبل نشست. همه در سکوت فرو رفته بودند و تنها صدا یآمد و رو نازگل
  .ديچيپیانه مخ

مادربزرگش حالش را بد  یها. دلتنگ او بود اما حرفستيپدرش را نگر نازگل
دارد و عزادار همسرش تا قبل  یپدرش با مژگان سر و سر کردیکرده بود. باور نم

  از سالگردش نمانده است.

او را  رپاشايگرفت. ام یخود را به باز یگرفت. موها ريو سر به ز ديکش یآه
خانم را صد بار  مي. در دل مرختيریحال نازگل اعصابش را به هم م ني. استينگر

  لعنت کرد.

  به نازگل گفت: رو

  ؟یکالس دار یفردا چه ساعت -

  .شهيکالسم شروع م مي. نُه و نرميساعت نُه م -

  .رسونمتیخودم م -

  .نياخسته ن،يبابا، شما بخواب رميخودم م -

  .رسونمتیم -

  ا.برم باب تونمیخودم م -

  تر گفت:را باال برد و محکم شيصدا یکم رپاشايام

  .رسونمتیم -

  :دياپن گذاشت و پرس یرا رو وانيبلند شد. ل شياز جا رپاشايسکوت کرد و ام نازگل
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  ؟یندار یکم و کسر -

  .دهيهمه رو خر يینه، بابا -

  دستشون درد نکنه. -

در بود که  یفتاد. جلوبه اتاق رفت و کاپشنش را برداشت. آن را تن زد و راه ا او
  :دينازگل پرس

  کجا بابا؟ -

  قدم بزنم. رونيب رميم -

  رفت. نييها پاکه از پله دياو را شن یپا یبعد در را بست. نازگل صدا و

  خانم با حرص گفت: ميمر

  !نجايپا شده اومده ا کشهیخجالت نم -

  مبل جمع کرد و گفت: یرا رو شيپاها نازگل

  خجالت بکشه؟ ديا بااون بابامه! چر یمامان -

  .هيزيهم خوب چ ايکه کرده! ح یبه خاطر کار -

  نکرد! انتيبهش خ چوقتيبا مامانم ه اشیبابام تو زندگ -

  دختر ساده بود مثل خودت. هياز کجا معلوم. مادرت هم  -

  !یمامان هيبابام مرد درست -

  باش. اليخ نيبه هم -

  شد. رهيه فرش خمبل گذاشت و ب یدسته یسرش را رو نيغمگ نازگل

 ابانيدر امتداد خ ی.  کمديرس ابانيها قدم زد تا به خکوچه پس کوچه انيدر م رپاشايام
را در  گارشي. آنجا نشست و پاکت سديسبز کوچک رس یفضا کيحرکت کرد تا به 

  و فندکش دستش نگاه کرد.  گاري. به سديکش رونياز پاکت ب گارينخ س کيآورد. 
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در خود خفه  گاريمرگ او را با س یست داده بود غصههمسرش را از د یوقت از
  شده بود. شتريب کردیکه دود م يیگارهاي. تعداد سکردیم

 يیهابود شب یاما حاال مدت رفت،یم ادشي یو گاه ديکشینخ م کي یاهفته ديشا قبالً 
پاکت  کي یبفهمد شب نکهيبود با گذر زمان بدون ا داريکه در غم فراق همسرش ب

  .کردیدود م

  شده است.  یگاريبود که دخترش س دهيهم شن حاال

 یدوستانه برا یمهمان کيافتاد که چند سال بعد از ازدواجشان در  یبار اول ادي به
  بود. دهيفهم نيدود کرد و همان شب نازن گارينخ س کي بارنياول

زل  شارپايدر چشم ام یدختر قهر کردن و جنجال به پا کردن نبود. آرام و جد نينازن
  »نکش. گهيد« زده بود و گفته بود:

  همسرش احترام بگذارد. یکرده بود به خواسته یبود. سع دهينکش گريهم د او

 نيبود و نازن دهيکش گاريجمع دوستانه س کيدر  یديسال بعد باز هم با مهندس ام چند
« فته بود:کرده بود و گ رپاشايبار پشت به ام نيبود. ا دهيتند لباسش فهم یباز هم از بو

  »نکش. گهيد یاگه دوستم دار

  »تو چشمام؟ یزل نزد گهيچرا د« بود: دهيرا بغل کرده و پرس نينازن رپاشايام

نکش، چون دوستت  گهيبار اول به خاطر خودت گفتم د« آرام جواب داده بود: نينازن
 بار دوم به خاطر خودم گفتم و نخواستم یول فتهيبرات ب یاتفاق خواستمیدارم و نم

  »بمونه. ادمينداره نگاه امشبت به  یتياگر برات اهم

لب به  گريد نياو را به خود فشرده بود و پس از آن تا بعد از مرگ نازن رپاشايام 
  نزده بود. گاريس

و غم نبود او را دود  گرفتیم گاريرا از همان س شيهابوسه نيدر نبود نازن حاال
  .ستينگریرا م شييو تنها کردیم

  دوست نداشت. چوقتيه نيکه نازن کردندیم یخودش هم دخترش کارهم  حاال
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 يیوفایب نيحد با نازن نيخودش تا ا ینفسش را فوت کرد و با خود فکر کرد وقت او
  کارش دست بکشد؟! نيکرده است چگونه از دخترش بخواهد از ا

 گاري. دستش را مشت کرد و سکردندیم یکجنخ به او دهن کيو آن  گاريس پاکت
 شيهااش را به دستو چانه چانديپ یپاکت را حساب گريدر دستش مچاله شد. با دست د

  زد. هيتک

 شيبايدختر ز یندهيو آمد زل زد و در خود غرق شد و به آ رفتیب ابانيخ یکيتار به
  .ديشياند

 یاز پس هم گذشتند. وقت قينشست و دقا يیسبز به تنها یساعت در آن فضا چند
  گذشته بود. شبمهيساعت از ن کيرد ساعتش را نگاه ک

و فندک دستش را درون سطل انداخت و به منزل  گاريسبلند شد و پاکت شيجا از
  برگشت.

پاشنه  یرفته بود. به ناچار زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد در رو ادشياز  ديکل
  . ديچرخ

  ا باال رفت.هرا دور زد و از پله نشيرفت و در را آهسته بست و ماش اطيدرون ح به

قاب  انيبود که در باز شد و مائده و نازگل را کنار هم م دهيآخر نرس یبه پله هنوز
  . ديدر د

  کرد و پاسخ گرفت. یآرام سالم

  ؟یچند ساعته رفت یدونیبابا نگرانت شدم! م -

  االن که برگشتم. -

  بابا. یهم نبرد اتیگوش -

  نداشتم. ازيبهش ن -
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  ن؟ييکجا نيالزم نبود خبر بد یعني -

  گرفت.  یرنگ مهربان رپاشايام نگاه

  نشسته بودم. ابونيسبز سر خ یفضا نيهم یدخترم. تو ستميبچه که ن -

  پشت نازگل گذاشت و گفت: یدستش را رو مائده

راحت  اليبا خ رفتیدوست داره وگرنه م یليمعلومه نازگل پدرش رو خ -
  .ديخوابیم

  .شدمیو البته مزاحم شما هم نم -

  زود. گردنینکردم، گفتم نگران نباش برم ین که کارم -

  .دميبه شما زحمت م شهيمائده جون من هم ديببخش -

  هر وقت الزم باشه کنارت هستم. زم،يعز یچه زحمت -

  گفت.  رپاشايبه ام یديو ببخش دينازگل را بوس یبعد گونه و

  کنار رفت و آهسته گفت: رپاشايام

  .نييبفرما -

الک زده  یرفت و پاها نييپا رپاشاي. نگاه امديرا پوش شيهايیپاو دمآمد  رونيب مائده
نقش  یچرا لبخند کج دي. خودش هم نفهمستينگر یپلنگ یهايیپامائده را در آن دم

  صورتش شد. 

  او شد. دستپاچه گفت: یهم متوجه لبخند ناگهان مائده

  .ريشب بخ -

را از پا  شيهاکفش رپاشايام. ديو نازگل را شن رپاشايگفتن ام ريشب بخ یصدا و
  و به درون رفتند. ديکش رونيب
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ً يافتاد. هر دو تقر نيدر را بست که نگاهش به پدر و مادر نازن رپاشايام مبل  یرو با
  خواب بودند.

  بخوابن؟ یچرا براشون جا ننداخت -

  .زننیدو سه ساعت رو مبل چرت م نطورن،يهر شب هم -

  خوابشان را فراهم کند.  یجا شانيکمک کرد برا به اتاق رفت و به نازگل رپاشايام

  بابا. خوابنیاونا تو هال م -

صبح  گهيد رونيفرداتو جمع کن، بذار ب لياالن من هستم بذار تو اتاق بخوابن. وسا -
  .یمزاحمشون نش

  .چشم -

را برداشت و به هال برد.  ازشيمورد ن ليها و وساهم بعد از نازگل لباس رپاشايام
  شانه پدرزنش گذاشت. یفت و دستش را روبعد هم ر

  آقا جون، آقا جون. -

  و گفت: دياز خواب پر او

  جونم... -

گذشته جواب او را داده بود.  ادينگاه کرد. به  رپاشايچند لحظه به ام یجيبعد با گ و
  نفسش را فوت کرد.

  .نيتو اتاق بخواب نيبر نيپاش -

  نم صدا زد:خا ميو بعد رو به مر ستيرا نگر ونيزيتلو او

  .ميبخواب ميخانم، خانم پاشو بر -

 حرفیو بعد ب ستيرا نگر رپاشايخانم هم چشمش را باز کرد و راست شد. ام ميمر
  برخاست و به اتاق رفت. 
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. نازگل هم بالشش ديکش شيپتو رو کيهم بالشش را وسط هال انداخت و  رپاشايام
  ش کرد.ها را خاموانداخت و چراغ رپاشايبالش ام کيرا نزد

  شد.  رهيبه پدرش خ یکيو در تار ديپتو خز ريهم ز بعد

بعد از مادرش هم خود تنها  ديفهمی. خوب مدادیاو عذابش م طيشرا یبرا یدلتنگ
  و آواره. کسیشده است و هم پدرش ب

  چشم باز کرد و رو به او کرد. رپاشايام د،يکش یقيعم آه

  لب گفت: ريز نازگل

  بده. یليخ یبدون مامان زندگ -

  و رو به او کرد و گفت: ديکامالً سمتش چرخ رپاشايام

  .نيدوتاتون با هم ازم دور بش خواستیهم بدون مامان هم بدون تو. دلم نم -

  ام.خسته شدم بابا. بدون تو، بدون مامان خسته -

گذاشت. نازگل دستش را در  نيزم یدستش را بلند کرد و مقابل نازگل رو رپاشايام
  گذاشت.  رپاشايدست ام

  دست او گذاشت و گفت: یرا رو گرشيدست د رپاشايام

. یخوندیات رو مو درس نجايا یاومدیم يیتنها دياگر مامان هم بود تو با زم،يعز -
که اون همه وقت براش  یدرس یپا نيکن و بش دايخودت رو پ کنمیازت خواهش م

  .یسربلندم کن خوادیدلم م ،یموفق بش خوادی. دلم میديکش یو سخت یگذاشت

  برد و پلک بست و با همان حال خوابش برد. نييو سرش را پا ديکش یآه نازگل

  لب گفت: ريو رو به سقف کرد و ز ديرا پس کش شيهادست رپاشايام

  .استيکار دن نيتردختر بدون مادرش سخت هيبزرگ کردن  نينازن -

  بعد به خواب رفت. یرا بست و کم شيهاپلک او
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شد. دست و صورتش را شست  داريقبل از همه از خواب ب رپاشايمروز بعد ا صبح
را زد و پتو  اشیشگي. عطر همديو لباس پوش ديرا شانه کش شيو مسواک زد. موها

را پر از آب کرد و اجاق  ینازگل درست کرد و به آشپزخانه رفت و کتر یرا رو
  را روشن کرد. 

در حال نرمش  اطيرا وسط ح مائده شيهاکفش دنيرا باز کرد و در حال پوش در
و شلوار  یاو با آن هود رپاشا،يدر گوشش داشت. از نظر ام ی. او هندزفرديکردن د

  به دختران چهارده ساله شده بود.  هيجذب و دستمال سر از پشت شب

سرش برده بود.  یدست راستش را به کمرش گرفته بود و دست چپش را باال مائده
 یعطر ظيغل یبو شدیم ليو به چپ و راست متما کردیهر بار حرکتش را عوض م

  .کردیمشامش حس م ريقبل ز یهياز ثان دتريرا شد

با   زدیقبل م یکه تندتر از چند لحظه یشد و مائده با قلب ريها سرازاز پله رپاشايام
  .ديرا از گوشش کش یهندزفر یهاميس رپاشايام دنيبرگشت و با د اطياحت

شود از کنار مائده  شترشيب یاو را نگاه کند و موجب دستپاچگ نکهيبدون ا رپاشايام
  رد شد و گفت:

  .ريسالم، صبح بخ -

  گفت: یفيضع یبا صدا مائده

  .ريسالم، صبح شمام بخ -

  رفت و در را بست.  رونيب اطياز ح یبدون معّطل رپاشايام

  نرمشش پرداخت. یو به ادامه ديکش ینفس راحت مائده

  کرد و برگشت. هيرفت و نان گرم ته يیه افتاد و به نانوارا ادهيهم پ رپاشايام

منزل خوشه خانم  یشد. در را بست و به جلو اطيرا در قفل انداخت و وارد ح ديکل او
  رفت. در زد و صدا کرد:

  خوشه خانم، مادر! -
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  جانم مادر، اومدم. -

  در آمد و گفت: یجلو دشيخانم با چادر سف خوشه

  تو. ايسالم مادر، ب -

  براتون نون گرفتم. شميممنونم، مزاحم نم -

  .یدست گلت درد نکنه مادر، خدا عمرت بده، راحتم کرد -

  .دميمن انجام م نجاميکه ا یپس تا روز -

  مادر. دميزحمتت نم -

  دستش را باال برد و گفت: رپاشايام

  با اجازه.  ؟یچه زحمت -

  ها را گرفت و باال رفت. بعد راِه پله و

و به کنار نازگل رفت و  ديصبحانه را چ زيحاضر کرد. م یچادرون رفت و  به
  که حاضر و آماده بود گفت: رپاشايام دنيتکانش داد. او با د

   م؟يسالم، خواب موند -

  پاشو.  زم،ينه عز -

  دست نازگل را گرفت و او را از جا بلند کرد. رپاشايام

  بحانه شد و گفت:هم حاضر شد و بعد به آشپزخانه رفت و مشغول خوردن ص نازگل

  باشه بهت برسه. یکيخوبه  یليخ -

  .یتنبل شد -

  بودم، از همون اول! -

  بودند. یو نازگل در راه دانشکده پزشک رپاشايبعد ام قهيدق چند
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  .رسمیبار دارم زود م نياول یبرا -

  ؟یديرسیم ريد شهيمگه هم -

  انظباطم.  یتنبل و شلخته و ب یاوقات! جزو دانشجوها شتريب -

  چرا اونوقت؟  -

  چون حوصله کالس و درس و دانشگاه رو ندارم.  -

  به بعد خودم حواسم بهت هست.  ني. از ایکنيبد م یدار یليخ -

  !نيگردیشما که امروز فردا برم -

  گفته؟  یک -

  . شهيمثل هم -

بار با  نيکه ا ینيبی. مکردمیرفت و آمد م مايشتم و با هواپمن عجله دا شهيهم -
  اومدم.  نيماش

   ؟یخوب که چ -

  نباشه. یشهر مشکل یتو دنيچرخ یموندم برا شتريب یاومدم که وقت نيبا ماش -

  ن؟يمونیم شتريپس ب -

  حتماً. -

  سختتون نشه. -

  ؟یپرونیم کهيت -

  آره. -

  .رميگیم دهينشن -

  .نيريبگ دهيشن -
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 نيبا ا دي. بايیدانشجو گهيد یتوئه نازگل. تو هم مثل هزاران دانشجو یزندگ نيا -
باشه. در  شتيپ شهيتا هم تونستی. اگر مامانت هم زنده بود، نمیايکنار ب یزندگ

  من.  شيخونه پ گشتیبر م ديبا تينها

 رپاشايام دنديدانشکده رس یبه جلو یزل زد. وقت رونيسکوت کرد و به ب نازگل
  :ديپرس

  شن؟یکالسات تموم م یک -

  .ميو ن کي -

  دنبالت. اميم -

  بابا. اميخودم م -

  .نجاميا ميو ن کيدنبالت،  اميم -

  باشه. -

  گفت: رپاشايشود که ام ادهيخواست پ نازگل

  .ميکنیمادربزرگت صحبت م یدر مورد حرفا یبرگشت -

  .خوادیدلم نم -

  .ميحرف بزن دينخواد هم با -

  گفت: یعصب نازگل

  دوست ندارم. -

  .یبزن در موردش حرف یموّظف یدوست هم نداشته باش -

  شما صحبت کنم. یندارم در مورد روابط شخص فهيمن وظ -

  زد و گفت: یپوزخند صدا دار رپاشايام

  .یمنو قضاوت کن گرانيحرف د دنيبا شن یاما بلد یندار فهيو وظ خوادیدلت نم -
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  قضاوت نکردم بابا. -

  پس حکم صادر شده و متهم شدم. -

  بابا... -

  نشه. رتيبرو د -

  بابا گوش بده. -

  بعداً. -

 ی. دو دلستيدور شدن او را نگر رپاشايکرد و رفت. ام یآرام یخداحافظ نازگل
بود. با وارد شدن نازگل به درون  یخانم عصبان مي. از مرکردینازگل را حس م

  پدال گاز فشرد و حرکت کرد. یرا رو شيدانشکده پا

نازگل  یاهم بر یرنگ روشن یهاکرد. لباس ديخودش خر یبازار رفت و برا به
  .ديايب رونيب رهيتا از اسارت آن همه لباس ت ديخر

وارد شد به پدر و  یرا در منزل بگذارد. وقت دهايظهر بود که رفت تا خر کينزد
را در اتاق گذاشت و برگشت و به  دشيخر یهاسالم کرد و پاکت نيمادر نازن

  آشپزخانه رفت.

سمت  ی. نگاهديقل خوردن دقابلمه را برداشت و خورشت فسنجان را در حال  درِ 
  .دانستیرا خوب م نيخانم ا ميدر آشپزخانه کرد. از خورشت فسنجان متنفر بود و مر

  و گفت: ختير وانيدر ل یخود چا یقابلمه را گذاشت و برا در

  ن؟يدار ليم یپدر جان! چا -

  نه. -

  شد. شيچا دنياصرار نکرد و مشغول نوش رپاشايام

کامالً واضح  یخانم با صدا ميتا به سراغ نازگل برود مر زد رونياز آشپزخانه ب یوقت
  گفت:
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  !یمردیدخترم تو م یکاش به جا -

لحظه به خود مسلط شد و  کيبدهد اما در  یخواست جواب تند ستاد،يا رپاشايام
  گفت:

  االنشم مردم. نيکاش! من هم یا -

  ...دينبا گهيد یو اون دار نيکه َسر و ِسر با ا يینکن. تو یانقد نقش باز -

خانم  ميبزند که تهمت نزنند اما نفسش را فوت کرد. رو به مر اديخواست فر رپاشايام
  کرد و جلو رفت و گفت:

خانم وارد رابطه شدم.  هيبا  نيروز بعد از فوت نازن کيمن درست  ه؟يچ نيدونیم -
من هم زنده بود من با چندتا زن تو رابطه بودم و هنوز هستم.  نينازن یاصالً وقت

که دلم بخواد وارد رابطه  یو با هر ک شمیهم نم نيکه هستم. منتظر سال نازن نميهم
  ...شمیم

  خانم داد زد: ميمر

  .يیايحیاز بس ب -

 ن،ي. اگر راست گفتارمينه دليل م دميم حيلحظه به بعد نه براتون توض نيمن از ا -
  باشه، اگر نه... نيجام بغل دست نازن دوارميام

  ؟یاگر نه چ -

 نيکه از من برد يیآبرو تياما شکا کنم،ینم نيهمه سال نفر نيشما رو به خاطر ا -
  .کنمیم نيو حال خراب دخترم رو به نازن نيکه از مژگان سوزوند یو دل

  بعد سرش را باال گرفت و گفت: و

  بذار دخترشون هم شاهد ما باشه. ،یتو شاهد ايخدا -

  خارج شد.بعد راه افتاد و به سرعت از منزل  و
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و بست. چند لحظه  ديشد. کمربند را کش نشيوارد کوچه شد و سوار ماش تيعصبان با
 یتمام توانش را برا خواستیحوصله نداشت. م  گريسرش را در مشت گرفت. د

 نيخانم ا ميمسائل او تمرکز کند اما مر یخوب کردن حال دخترش بگذارد و رو
  .دادیاجازه را به او نم

برگشته بود. او  رونيکه از ب ديخورد. سر بلند کرد و مائده را د شهيضربه به ش چند
که صبح  یبه دختر یشباهت چيسرش ه یرو یکاربن یبلند و شال آب یمشک یبا مانتو

  شد. ادهيبود نداشت. کمربندش را باز کرد و پ دهيد

  و گفت: ستادياو ا مقابل

  سالم. -

  شما حالتون خوبه؟سالم،  -

  داد و گفت: تکان یسر رپاشايام

  .شمیخانم کالفه م ميدارم از دست مر اد،ينه ز -

 یشوکه. تنها فرزندش رو از دست داده. االن تو یمادر خانومتون تو ،یريام یآقا -
 خوادیمسئله رو نم نيکه دخترش فوت شده اما ا دونهیکرده. م ريبد گ یليخ طيشرا هي

 کيو شما االن  ستين گهيکنه اون د باور خوادی. نماديباهاش کنار ب ايقبول کنه و 
تموم  زيو همه چ نيقبل ندار یبه زندگ یتعهد گهيشما د نهيبب خوادی. نمنيمرد مجرد

  شده.

ها شما رو تا سال تونهیکه م هينازگل کس دونهیتعهد شما، دخترونه و اون م تنها
  کنه. تونيمشترک قبل یزندگ بنديپا

رو به  طينازگل و استفاده از اون، شرا یتن روگذاش ريدوست داره با تأث نيهم یبرا
  شما سخت کنه.

  با خودشه. یچه جنگ بزرگ یچقدر حال نازگل بد شده و تو دونهینم یول



716 
 

به  ینه، اصالً هم کار ايخانم درسته  ميمر یحرفا دونمیقبالً هم به شما گفتم، نم من
  ...یندارم ول ینداشتن با کس ايارتباط داشتن  یانتخاب شما برا

ارتباط نداشتم. مگه چند وقته من  چکسيمائده خانم من بعد از فوت همسرم با ه -
  .کنمیحس م امیزندگ یهمسرمو از دست دادم؟ هنوز هم دارم حضورش رو تو

 ادمي یول گردمیو کنارم دنبالش م شمیم دارينصف شب ب خوابمیاز شبا که م یبعض
  .ستين گهيکه د اديم

ام؟ مگه باشم؟ مگه بچه یدوم یکه دارم فکر رابطه یحال حس و نيبا ا ديبا چرا
 گهيو کس د رميبگ دهيناد یمشترک رو به راحت یسال زندگ ستيانقدر زود ب شهیم

  مم؟يتو حر ارميرو ب

با عشق از  نکهينگاه کرد. از ا زدیحرف م تيکه با قاطع یبه صورت مرد مائده
 افتياز کالم و نگاه او در قتيقجز ح یزيو چ بردیلذت م زدیاش حرف مرابطه

خوانده بود، مشاور بود و بارها با مردان و زنان دروغگو  ی. او روانشناسکردینم
  .کندیکه او با صداقت صحبت م دادیم صيرو در رو شده بود. حاال خوب تشخ

به  تونمیکردم رسماً و قلباً بهش متعهد بودم و نم یزندگ نيکه با نازن یمن تا وقت -
  تعهدم رو فراموش کنم. ايزود نيا

خبر  ندهياز آ ینباشه. ک ايزود نيبه ا ديشا یول افتهیاتفاق نم نيهرگز ا گمینم من
 یزيالاقل تا امروز چ یول فتميو کجا ممکنه دوباره به فکر ازدواج ب یداره که من ک

  .ارهيخانم با اتهاماتش داره کفر منو در م نيو ا ستينبوده و ن

  آورد و گفت: سر فرود مائده

تر . مهمانيکنار ب طيکه با شرا نيهم فرصت بد هيبه بق دياما شما با کنم،یدرکتون م -
و عاشق شماست و براش سخته که بشنوه  هياز همه هم نازگله. نازگل واقعاً دختر خوب

  ...ايشده و  دهيد یش نگذشته و پدرش با کسهنوز چند ماه از فوت مادر

 نيدِر ماش یرا رو شيهاسرش را تکان داد. دست تيا عصبانو ب ديکش یآه رپاشايام
  زد و گفت: هيتک
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 ليمن حتماً دل یزن پاشو گذاشت تو خونه هياگر  ستيسؤتفاهم بود. قرار ن هيفقط  -
  دارم. یباشه که من باهاش سر و سر نيبر ا

را به کمرش زد و سرش را به چپ و راست تکان داد  شيهابعد راست شد و دست و
  و گفت: ديمائده کش یشده شيآرا یهانگاهش را به چشمو 

چطور به خودشون اجازه  فهممینم  د،يمرگ کش ینفر رو تا پا کي نايا یحرفا -
  و اون اَنگ بزنن. نيبه ا یحد سنگدل باشن و به راحت نيتا ا دنيم

تمام تالشتون رو  نيينجايو شما حاال که ا کنهیرو درست م زيگذر زمان همه چ -
  افسرده است. یليچون خ نيبهتر شدن نازگل بذار یراب

  باشه حتماً. -

  لبخند زد و سر فرود آورد و گفت: مائده

  مزاحمتون نشم، با اجازه. -

  به سالمت. -

شد و حرکت کرد. مائده در حال  نشيسوار ماش رپاشايبه سمت منزل رفت و ام مائده
شانس نازگل را خوش یليزد و خبه دور شدن او نگاه کرد. لبخند  اطيباز کردن در ح

  دارد. یپدر نيکه چن ديد

 یرازيش یبلند و با لهجه یوارد منزل شد و به درون ساختمان رفت و با صدا او
  گفت:

  ؟يیسالم مادر گلم کجا -

  اتاقم. یسالم مادر، تو -

 یلحاف است. لحاف یدوزکه مادرش در حال پولک ديبه درون اتاق رفت و د مائده
  .ردياو قرار بگ هيزيد در جهکه قرار بو
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داشت و  نيب کينزد نکيصورتش ع ی. روستيمادرش نشست و او را نگر کنار
  دوست بدارد. شتريمائده او را ب شدیباعث م نيا

مادرش پس از فوت زودهنگام پدرش تباه  یبه مادرش بود و جوان هيشب اريبس مائده
ندانش را بزرگ کرده بود. هر دو بود و فرز ستادهيوجود ا یشده بود. مادرش با همه

ازدواج  شيپسرش را دانشگاه فرستاده بود، سر و سامانشان داده بود. حاال هم آرزو
مادرشان را جبران کند و با او  یهامحبت خواستیمائده بود. اما مائده دلش م

  را به سر ببرد.  اشیزندگ

رد. مادرش معترض و صورت او را بوسه باران ک ديمادرش را در آغوش کش کدفعهي
  گفت:

  نماز بخونم. خوامیاالن م یکرد ینکن مائده، نکن مادر منو رنگ -

  و گفت: ديخند مائده

من حاال حاالها ور دل خودتم  ؟یکه چ یکنیم تيهمه خودت رو اذ نيقربونت برم ا -
  خوشه بانو.

  خانم رو به او کرد و گفت: خوشه

  !یغلط کرد -

  وا! مامان! -

  وا داره؟ -

  .ستمينداره من که ازدواج بکن ن اياره د -

  رو روشن کنه. فتيتکل اديداداشت ب زنمیزنگ م -

 کتيحداقل نزد کردیم یزندگ رازيش اومدیروشن کنه، م یفياون اگر بلد بود تکل -
  باشه.
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اش نون زن و بچه تونهیم اديرو ول کنه ب اشیچکار کنه؟ کار و زندگ نجايا اديب -
  رو بده؟

  سر کار. برنشیمامان! هر جا که باشه رو هوا م یاساده -

گرمه، دستشون به  شونيها سرشون به زندگکه بچه ني. همامیمادر من راض -
 اتیسر زندگ ی. تو هم بريی. تنها دغدغه من توهيمن کاف یبرا رسهیدهنشون م

  .شهیمن راحت م اليتازه خ

راحته. ازدواج کنم تازه اول فکر و  الميشمام دغدغه ندارم و خ شيکه پ یمنم تا وقت -
  خودم و شماست. یبرا االتيخ

. تو به فکر خودت مونمیتنها نم رميگیکردن ندارم. مستأجر م اليمن فکر و خ -
 یکس گهيو آخر هم د شنيو خواستگارات کم م یافتیم ختيباش فردا پس فردا از ر

  .رهيتو رو بگ ادينم

مرکز ما  یاياگر ب شه؟يا ازدواج خوشبخت مآدم فقط ب نيکنیمامان چرا فکر م -
  .ستين نطوراميا یفهمیم

  و گفت: ديلحاف دست کش یدوزخانم از پولک خوشه

  ؟یگيرو م نايدخترم تو چرا ا -

اجتماع  یبوده و تو یمادر جون انسان از اول اجتماع ؟یو درس خوند یبا سواد مثالً 
 ینداره. ازدواج راه اجتماع یزگارآدم سا هيکردن با روح یزندگ يیکرده. تنها یزندگ
 تي. انسان بدون مسئولیداشته باش تيمسئول شهيکردنه. ازدواج باعث م یزندگ

  .شهیروحش بزرگ نم

مثل  یو انسان یشيدار مبچه ،یداشته باش یازدواج سالم و خوب یاگر بتون یطرف از
داره و تو هم  ازهيخوب هم ن یبه آدما اي. دنیکنیم تيبهتر از خودت ترب ايخودت 

  مادر! یدار نشيهدف آفر نيا یتو یانسان سهم هيبه عنوان 
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که ازت گذشت و دور  یاما سن دغدغهیو آزاد و ب یممکنه خوش باش یکه بمون تنها
  !یچ یعني يیتنها یفهمیم یديد یو برتو خال

. ستنيخواهر مشغله خودشو داره، پدر مادرت هم ن ه،يسرش به زندگ برادر
 یتکرار یزندگ هيو تو و  یمونیبرادرزاده مشغول خودشونن، تو م خواهرزاده و

ساکت و  یخونه هيو  یمونی. تو مگذرهیکه نم یو ساعت یمونی. تو مهدفیو ب
  !خاطرهیب واريچهارتا در و د

. اگر نکرده زنهیهر روز بهت سر م یکن تشياگر خوب ترب یکه داشته باش بچه
  .یصداش رو بشنو زنهیمبار حداقل زنگ  هي یسال یباش

  مادر االن خودتون... -

ندارم. تو پنج سالت بود که بابات عمرشو داد به شما. خوب  یبد یمادر من زندگ -
 یاطيدر کنارش خ ادتهيبرام جا گذاشت. خودت که  یحقوق مستمر هيخونه و  نيشد ا

تتون که از دستم بر اومد. گفتم دس یدرست کردم و هر کار یکردم، مربا و ترش
. نيبذار نينشه که سر گشنه زم یشبو  ميدراز نباشه، لباس خوب بپوش یکس یجلو

 بارکي یو روز ستين وفای. بشهيزندگ یدوره مادر اما اونم پ ديشا شونيکيپسرم 
 یهر چ گهيم فرستهیم یزيچ هي. هر ماه هم پرسهیو حالمونو م زنهیزنگ م

اش که پا شدن اومدن با زن و بچه خوبه یمن خرج نکنم ول ديبخر. شا یخوایم
  .ارهيزنش کم ن یجلو کنم،یم ودشوندوباره خرج خ

  و گفت: ديخند مائده

. ستين یالک یهمه ولخرج نيا اديکه م یقربون دل مهربونت برم. پس بگو مهد یا -
قلک  ی. شما شدهياش از خود مهدزن و بچه یبرا کيدرجه  یهااون لباسا و پارچه

  براش!

  و گفت: ديم خندخان خوشه
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 یپول هيهر بار  ادي. محمد ممهيچکار؟ همون حقوق کفاف زندگ خوامیمادر من م -
 فيتو ک ذارمی. من همونو هر وقت بدونم الزم دارن مرهيفرش و م ريز ذارهیم

  .یزندگ یعني نيهم یها ولزنش. به قول تو شدم قلک بچه

. تو هم که واريبه د زدمیو زل م دميخوابیم شهيهم ديبا یها نبودن، تو نبودبچه اگر
به مادرت سر  شتريب ،یشيدار مبچه ،ی. تو هستمونمیمن تنها نم اتیسر زندگ یبر
  .شمينم اتیو تموم. مزاحم تو و زندگ رميگیپرستار م هيو کور که شدم  ري. پیزنيم

  مامان؟ هيچه حرف نيا -

  ن.نک تيباش و منم اذ اتیکه هست به فکر زندگ یهر چ -

بلند شد و رفت تا نمازش را بخواند. مائده هم به لحاف  شيخانم از جا خوشه
  .ديشيمادرش اند یهاشده نگاه کرد و به حرف یدوزپولک

. داشت ديايمنتظر ماند تا نازگل ب ی. کمديزودتر از موعد به مقصد رس یکم رپاشايام
  .ديآیم رونيبا دوستش ب ديکه د کردیسمت دانشگاه نگاه م

را که در  یزيآن چ عيسر یليدوستش در دستش قرار گرفت و خ یمشت شده تدس
  انداخت. فشيدستش گذاشت، در ک

  .کردیشده داشت نازگل را نگاه م زير یهابا چشم رپاشايام

کرد و  یبلند یبا دوستش صحبت کرد. دختر خنده یآمدند و نازگل کم رونيدو ب آن
از دانشکده  یکه پسر آمدیت سمت پدرش مکرد و راه افتاد. نازگل داش یخداحافظ

  آمد و او را صدا زد. رونيدوان دوان ب

کتش  یهالبه رپاشاي. هر دو مشغول صحبت شدند. امديو پسر به او رس ديچرخ نازگل
  را به کمرش زد و به آن دو نگاه کرد. شيهارا کنار زد و دست

و  ديعد نازگل چرخب ی. کمکردیو نازگل قبول نم کردیاصرار م یزيبه چ پسر
  حرف پسر ناتمام ماند.

  گفت: رپاشايام دنيو با د ديرس نيبه کنار ماش نازگل
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  سالم. -

  .زميسالم عز -

نگاهش را از پسر که ماتش شده بود گرفت  رپاشايدر را باز کرد و نشست. ام نازگل
  و آمد و سوار شد.

  ت در آورد.را روشن کرد و آن را به حرک نيو بست و ماش ديرا کش کمربندش

  فکرش مشغول آن دختر و پسر بود گفت: نکهيبا ا رپاشايام

  ؟یبخور یناهار چ خوادیروز پر مشغله دلت م هيخوب، حاال بعد از  -

  گفت: ريکه ذهنش مشغول بود و فکرش درگ نازگل

  فرق نداره!  -

  قرار دو نفره؟  هي یبرا دهيجون م یابر یهوا نيکدوم رستوران تو ا -

  .پزهیذا مغ یمامان -

  که من دوست داشته باشم. یزينه چ یبر منکرش لعنت! ول -

  گفت: رپاشايرو به ام نازگل

  ن؟يدوست ندار یمگه شما چ -

  فسنجون. -

  فسنجون پخته؟ -

  بله. -

 شهيها همآن دانستی. مديشيمادربزرگش با پدرش اند یبازو به لج ديخند نازگل
 شيمسائل پ نياما حاال به خاطر ا گذاشتندیپدرش را دوست داشتند و به او احترام م

  با او سر جنگ دارند.  ريآمده اخ

  کرد و به همراه نازگل به درون رفت.  دايرستوران پ کي رپاشايام
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  آمد.  شخدمتينشستند و پ زيم پشت

  کباب برگ با مخلّفات مورد نظرش.  رپاشايسفارش داد و ام یکباب سلطان نازگل

  و گفت:نازگل لبخند زد  یرو به

  خانم دکتر بره دستاشو بشوره.  ارنيتا غذا رو م -

  حوصله ندارم.  -

  پاشو، پاشو برو بابا.  ه؟يحوصله ندارم چ -

او  فيک رپاشايرفت. ام یبهداشت سيبرخاست و به سرو شياز جا یليمیبا ب نازگل
 فيبه درون ک یرا باز کرد. نگاه پشيز عيو سر ديبود جلو کش زيم یرا که رو

  . ديرا د ديخت و آن بسته کوچک سفاندا

را بست و آن را سر جا گذاشت درست به همان حالت  فيک پيرا برداشت و ز بسته
  قبل.

 شخدمتينشست. پ زيگذاشت و منتظر نازگل شد. او برگشت و سر م بشيرا در ج بسته
  .ديرا چ زيهم م

  او اشاره کرد و گفت: یبا دست به غذا رپاشايام

  .زميش جان عزنو -

  بابا. یمرس -

 زندینم یاست و حرف شيپدرش در آرامش در حال خوردن غذا ديد یوقت نازگل
  گفت:

  ن؟يديدانشگاه د یاون پسره رو جلو -

  اش را قورت داد و بدون نگاه به نازگل گفت:لقمه رپاشايام

  ؟یکيکدوم  دم،يد یاديز یپسرا -



724 
 

  اون که اومد و با من حرف زد. -

  .دمشيآره د -

  من خوشش اومده!اون از  -

  و گفت: ديکش یقيو بعد آن را قورت داد و نفس عم دياش را آهسته جولقمه رپاشايام

  ! اديم شيپ -

  پدرش گفت: یو متعجب از خونسرد ستيرا نگر رپاشايام نازگل

   اد؟يم شيپ یچ -

  رو دوست داره.  گهيد یفکر کنه کس یبه اشتباه کس نکهيا -

   اد؟يم شياه پدوست داشتن هم اشتب یمگه تو -

  . ناهارت رو بخور. ميهمه طالق نداشت نيا اومدیاگر نم -

  با اصرار ادامه داد: نازگل

  داد.  يیو آشنا یاون فقط درخواست دوست یول -

   ه؟ينظر خودت چ -

  . اديم شيپ یچ ندهيدر آ دونمینم یمن که قبول نکردم فعالً ول -

  . یشوهر باش نه که دنبال یدرس بخون نجايمن فرستادمت ا -

  نازگل نگاه کرد و لبخند زد و گفت: یهابه چشم رپاشايام

 ايبعدش دوست پسر، عشق  ديرس شتريو عقلت ب یکه بزرگ شد یفعالً درس، کم -
  که من اول اون شازده رو بپسندم.  یازدواج. اون هم ازدواج به شرط

  پسندتون نبود.  نيديکه د ینيا -

  من بپسندم؟! یدارانتظار  یديخودت نپسند یوقت -
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  و گفت: ختير وانينوشابه در ل یخود مقدار یبرا رپاشايام

  .یبه فکر درست باش که دوباره خودت رو باال بکش نيگذشته، بش یاز شوخ -

اگر نظر  یحالتو بد کنم ول خوامیاما نم رميکنم و بهت سخت بگ تتيّ اذ تونمیم من
  زوده. یليفعالً خ یخوایپدرت رو م

اونم به  یزود وابسته بش یتونیم یو از لحاظ عاطف یامانتو از دست دادتازه م چون
  .یدردسر و درد روح شهيکه ممکنه واقعاً مناسبت نباشه و بعدش م یکس

  ...یباشه ول -

  ؟یچ یول -

  پس چطور خودتون دوباره بعد از مامان... -

  شد. رهيخ بشقابش بود یو به نازگل که نگاهش رو ديکش نييرا پا وانيل رپاشايام

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو وانيل او

  ؟یمن بعد از مامان چ -

  سر بلند کرد و گفت: نازگل

غلط باشه و فقط به شکل غلط  دتونياحساس جد ايرابطه  نيممکنه ا نيکنیفکر نم -
  ...اي نيوابسته بش

  !ا؟ي -

  گفت: نيسر بلند کرد و اندوهگ نازگل

  !رهيبگمامانمو  یمژگان جا خوادیدلم نم -

  سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

  درست بهم جواب بده. پرسمیچندتا سوال ازت م -

  .نيبپرس -
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  ام؟یتو زندگ اديکه ب گهيهر زن د اي یمشکل رو فقط با مژگان دار نيتو ا -

 ادياز مژگان بدم م یول اديباشه ازش بدم ب یاگر کس ديشا دونم،یرو نم گهيد یزنا -
شاد و  یلي. مامان خاديش بدم ماش افسرده است. از حالتاهچون آشناست. چون هم

  سرزنده بود.

 یزندگ یروان وونهيد هينازگل جان، مامانت منو داشت که شاد و سرزنده بود با  -
  که حالش مثل مژگان باشه. کردینم

 ً   داره؟ یمژگان با من ارتباط یکنیتو فکر م واقعا

رو به جلو خم شد و  رپاشايو کرد. امدر سکوت چنگالش را درون گوشت فر نازگل
  گفت:

  هرزه؟ یبابا هي ؟یشناخت نطوريقربونت برم تو منو ا -

  سر بلند کرد و گفت: نازگل

  دور از جون بابا. -

  رو ندارم. گهيکه مادربزرگت م یبا مژگان هم اون ارتباط ستميپس اگه من هرزه ن -

  .ميمنه، من و اون با هم بزرگ شد يیدختر دا مژگان

  رفته سراغش و... ديبعد وح نيبا هم تو خونه بود یچند ساعت گفتیم یمامان -

تا حرفش را ادامه ندهد. نازگل سکوت کرد.  ستيغضبناک نازگل را نگر رپاشايام
  گفت: رپاشايام

  با خودم برسونمش. رميبابا م یبارون بود گفتم من که خونه م،ياز سر کار برگشت -

رفتم تو خونه  یاونجا بمونم. وقت یبردارم دوسه روز رفتم دم خونه که لباس قبلش
  آشغال خونه رو برداشته بود. مجبور شدم بمونم جمع و جور کنم. یبو
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 نياش اخونه چوقتيه نينازن«خونه گفت: دنيمژگان اومد تو و با د ديکه کش طول
و دست به کار  ومدياصرار کردم کوتاه ن یهر چ» .کنمیم زشينبود، من تم یشکل
  و... شد

  داد و نازگل در سکوت فقط گوش کرد.  حيرا مو به مو توض زيهمه چ رپاشايام

بود که روز بعد باعث مرگ  کيکردم و نزد ميمژگان رو قا تونيمن از ترس مامان -
  مژگان بشه. 

   راز؟يش اورديتو رو ن ديوح مگه

  بله.  -

ً با  یعنيکرده پس  یاحترامیب نياون مدت به تو کوچکتر یتو دياگر وح - واقعا
 یليارتباطش باهاش خ یعاشق مژگانه اما تو ديهم داره. وح یمژگان رابطه زشت

  ! کنهیمن و تو رو خراب م نيداره ب یشاتيبا چه فرما تونيخودداره، اونوقت مامان

 یرو برا نينازن یبا گرفتن تو از من جا خوادیگرفته و م ديشد یافسردگ یمامان
  .دمياز دست نم یطيشرا چيرو تحت همن تو  یخودش پر کنه، ول

 ذارمینم شت،يپ رازيش اميچند سال ب نيا یرو بفروشم و برا مياگر شده زندگ یحت
  دور کنه. اي رهيتو رو ازم بگ یکس

  !ن؟ييايواقعاً م -

تر از مهم یتو از من باعث رنج و عذابت بشه چرا که نه؟ چ یاگر قرار باشه دور -
به  ميو جون کند ميکرد یزندگ یهر چ نيرم؟ من و نازنتر از تو دامهم ويتوئه؟ ک

  ولت کنم به امون خودت؟ ديخاطر تو بود. االن چرا با

حس کنم  یکه برام بهتره. اما وقت یديبمونم تو شرکت خودم با شراکت مهندس ام من
  . دمينم حيشرکت رو به تو ترج یرياز دستم م یتو دار

مادرتو برآورده کنم؛  یآرزو نيدارم آخر فهيتر از شرکته چون من وظتو مهم ندهيآ
  پزشک شدنت.
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بعد نازگل هم  قهيناهارش را در سکوت خورد. چند دق رپاشايسکوت کرد و ام نازگل
  را حساب کرد. زيم رپاشايرا تمام کرد و ام شيغذا

  آمدند و سوار شدند.  رونيرستوران ب از

 دايآن بسته را پ ی. وقترا باز کرد و مشغول گشتن درون آن شد فشيک پيز نازگل
کوفت و  فشيک ینکرد دستش را رو شيدايپ یگشت. وقت شترينکرد با سماجت ب

  سربلند کرد.  رانيح

  . اورديخود ن یحواسش به او بود اما به رو رپاشايام

  نازگل!  -

  و گفت: دياز جا پر نازگل

  شده؟  یچ -

  شده؟  یچ ،یچ -

  دستپاچه گفت: نازگل

  ابا. حواسم نبود ب ،یچيه -

  . یبپوش یمشک گهيد نمينب زم،يبرات لباس نو گرفتم عز -

  فرو برد و گفت: فشيدوباره سرش را درون ک نازگل

  لباسا راحتم.  نيمن با هم -

  . یبپوش ناياز ا نمينب گهي. دنطوريمادرت هم هم دونمیمن ناراحتم، م -

  تکان داد. کرد و آن را  یخال شيپا یرا رو فشيک اتيمحتو تيبا عصبان نازگل

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين رپاشايام

  . زنمیدارم باهات حرف م ،یگردیم یدو ساعته دنبال چه کوفت -

  گم شده.  امیرم گوش ،یچيه -



729 
 

  . خرمیولش کن برات م -

  عکس روش دارم.  -

  . شهيم داينگران نباش پ -

  .فميککجا؟ من که انداختم تو  یکه معلومه گمش کردم ول نجوريا -

  : ديلب غر رينکرد. ز شيدايرا گشت اما پ شيهاکتاب یبعد ال و

  افتاد؟  یکدوم گور یلعنت -

   ش؟ييخوایرم دارم م هيمن  -

  نه بابا!  -

 ینکرد با اعصاب خورد دايپ یزيچ یرا دوباره گشت و وقت فشيک بيج نازگل
فکر کرد که  نياکرد و به  رونيکرد و رو به ب هيچپاند و تک فشيرا داخل ک لشيوسا
  کوچک موادش را کجا انداخته است.  یبسته

هفته  کي. از اشیدرمان افسردگ یبرا شناسدیم یبه او گفته بود که راه دوستش
آن و لذت  نيريش ريبود. آنقدر از تأث اوردهياما ن اورديمواد ب شيقرار بود برا شيپ

هم که شده  بارکي یبرا خواستیکرده بود که دلش م فيتعر شياش برااستفاده
  را فراموش کند. شيهاامتحان کند و با لذت مصرف آن تمام درد

آورده بود و  شکشيپ یمقدار کم شيو التماس برا دنيهفته قرار چ کيبعد از  حاال
  او را گم کرده بود.  شکشيدرست همان روز پ

  ! ايب -

مقابلش  پاشاريام یبه خود آمد. رو به او کرد. دست مشت شده رپاشايام یصدا با
کوچک مواد  یباز شد و بسته رپاشايدست پدرش برد. دست ام ريبود. دستش را ز

  در دست نازگل افتاد. 
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ً يبسته تقر دنيو با د ديدستش را سمت خود کش نازگل گشاد  شيهاو چشم دياز جا پر با
  شد. 

. دکریدستش نگاه م یکوچک تو یزنان به بستهنکرد پدرش را نگاه کند. نفس جرأت
  گفت: دهيو ترس زدهجانيه

   ه؟يچ نيا -

  رمت نبود؟  نيمگه هم -

 ابانيبه سرعت کنار خ رپاشاي. امستيرو به پدرش کرد و صورت او را نگر نازگل
  گفت: تيپارک کرد و رو به نازگل با عصبان

   گه؟يرمت بود د نيهم -

   ن؟يمن رو گشت فيشما ک -

  نه؟  ايبود  نيهم -

   ن؟يشتمنو گ فيبابا شما ک -

   ن؟ي! اونم به هروئ؟یتو معتاد -

  من؟  فيتو ک نيکردیدست م ديشما نبا -

  داد زد: رپاشايام

  ! یريو مواد بگ گارياز دوستات س ديتو با یول -

  . ديجه شيهاسکوت کرد. اشک به چشم نازگل

 نياز تو هم نينازن تيکارا؟ ترب نيتو خط ا یمادرت که افتاد ايپدرت معتاد بود  -
  ! ن؟يبدهن فِ يدختر ضع هي بود؟

 هيبگه با مواد شب یهر ک ؟یخونه تو باور کن برهیبهت بگه بابات زن م یک هر
از  یکي! ی! اونم ک؟یبده دستت، نه نگ گاريس یهر ک ؟یباور کن یشيها مفرشته
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مهندس  ینوه ،یريام رپاشايکنکور. دختِر مهندس ام یهارتبه نيباالتر
  ... یريهوشمندام

او را چنگ زد و  یشانه رپاشاي. رو به پنجره کرد. امختيریاشک م صدایب نازگل
  برش گرداند. 

   ؟یديبه جهنم از مادرت خجالت نکش نايا یهمه -

پزشک کردنت جان داده  یمادرت به خاطر تو و برا ديبگ امديدلش ن رپاشايام و
  است.

سرش را به  یاحتبا تأسف و نار رپاشايهق کرد. امگرفت و هق ريسر به ز نازگل
  چپ و راست تکان داد و گفت:

  !نيچکار کنم نازن ديمن با -

  گفت: رپاشايبا همان حال رو به ام نازگل

  نه؟ اي کنهیفکرم رو پاک م نميتجربه کنم بب خواستمیداشتم، م يیمن فقط حس تنها -

  رو به نازگل نفسش را فوت کرد و گفت: رپاشايام

  دخترم. هين و اول خونه خرابها ترک شدن ندارتجربه یبعض -

بعد  یقهينازگل گوش کرد. چند دق یهاهيگر یرو به جلو کرد و به صدا رپاشايام
  گفت: نيفنيتر شد با فنازگل که آرام

رستوران  یمصرفش کنم. بعد از صحبتمون با هم تو خواستمیدنبالش گشتم اما نم -
  بندازمش دور. خواستمیحالم بهتر بود. م

 رپاشايدستش را سمت او گرفت. نازگل بسته را در دست او گذاشت. ام رپاشايام
پرت کرد. بسته درون جوب کنارشان افتاد و  رونيو بسته را ب ديکش نييرا پا شهيش

  آب رفت. انيهمراه با جر
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و سمت نازگل گرفت. نازگل آهسته تشکر کرد  ديدستمال از جعبه کش کي رپاشايام
  کرد. زيتم و دستمال را گرفت و صورتش را

  کرد. دنيحال باران شروع به بار نيرا به حرکت در آورد. در هم نيماش رپاشايام

 نيماش دند،يبه مقصد رس یبارش باران گوش کرد. وقت یزد و به صدا هيتک نازگل
  گفت: رپاشايدر پارک کرد. ام یرا رو به رو

  نشو. ادهيپ ن،يبش -

  ت و در را باز کرد.را در قفل انداخ ديشد و کل ادهيبعد خودش پ و

بود و  ستادهيبزرگ اتاقش ا یهل دادن در چشمش به مائده افتاد که پشت پنجره با
 یاتل پارچه کياش انداخته بود و شانه یبلندش را رو ی. موهادينوشیم یداشت چا

 رشيز یبه تن داشت و شلوار جذب یريکوتاه حر نيبزرگ به سرش زده بود. تاب آست
سالم سر فرود آورد  یبه نشانه رپاشايکرد. ام هول رپاشايام دنيه با دبود. مائد دهيپوش

  و مائده چون او پاسخ داد. 

  رو شد.  نيپشت به او کرد و مشغول باز کردن دِر ماش رپاشايام

نشست و  یصندل ی. روديرا جو شيهاهم از پشت پنجره کنار رفت و لب مائده
و با خود  ديملتهبش کش یبه گونه گذاشت. دستش را رشيتحر زيم یاستکان را رو

  . شودیم ريگبار است توسط آن مرد غافل نيفکر کرد که چندم

بچرخد. زود  یزن یندارد که رو یو هرز رهياو اصالً نگاه خ ديکه فکر کرد د شتريب
که حس کرده  ی. به برخورد بار اولشان فکر کرد. شبرفتیو م گرفتینگاهش را م

  هم از دوستان نازگل هستند.  ديمده است و شاشان آبود دزد به خانه

اش چون شکستن دنبال او راه افتاد که ناکارش کند. ضربه یبا چه عقل و منطق دينفهم
نشسته  شيپا یرو ی. حتديشيشدنش در دستان آن مرد اند ريقولنج غول بود. به اس

  بود. 
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 یو رو ديکش شيبازوها انيخجالت زده سرش را م ديافکارش که رس ینجايبه ا مائده
  خطاب به خود گفت: یديفرود آمد و با ناام زيم

  خاک تو سرت مائده. -

  وا! مائده چته مادر؟! -

خاموش شدن  ی. صداستيسر بلند کرد و مادرش را نگر عيبه خود آمد و سر مائده
  در گوشش نشست. نيماش

قش رد اتا یپنجره یکه از جلو يیپاها یبود اما حواسش سمت صدا رهيمادرش خ به
  شدند، رفت.

  مائده حالت خوبه؟! -

  .ديوضع من رو پشت پنجره د نينازگل با ا یآره، بابا -

  به من کمک کن. اينظر حالله. پاشو ب هي -

  لب گفت: ريخانم رفت و مائده ز شهخو

  نظرش حالل باشه! هيکه  رهيمنو بگ خوادیمگه م -

  شد. شيچا دنيبعد مشغول نوش و

ها را کنار کفش شيو با بغل پا ديکش رونيب شيرا از پا شيهادر زد و کفش رپاشايام
  گفت: نيزد و در را باز کرد. وارد هال شد و خطاب به پدر و مادر نازن

  سالم. -

به اتاق رفت. نازگل هم وارد شد  راستکي رپاشايجوابش را دادند. ام رلبيدو ز آن
  شد. یو بعد از سالم به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن چا

  خانم به آشپزخانه رفت و گفت: ميمر

  ناهار بخور. ايمادر لباسات رو عوض کن ب -
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  نوش جان. ن،يشما بخور ،یخوردم مامان -

  .ميما تا االن منتظر تو شد -

  با بابا رفتم رستوران. -

که پدرش  ديبرداشت و به اتاقش رفت و د زيم یرا از رو فشيرا گفت و ک نيا نازگل
  انداخته است. شيهاچشم یاست و ساعدش را رو دهيتخت دراز کش یرو

بودند برداشت و مرتب کرد و از  یصندل یاو را که رو رونيب یهالباس نازگل
  .ديکش رونيکمدش لباس ب

  .زمياز اونا که گرفتم بپوش عز -

 یو بعد از چند لحظه دوباره نگاهش را سمت لباس مشک ستيپدرش را نگر نازگل
  .ديدستش کش

 رونيها را برا باز کرد و لباس ديخر یهان کمد انداخت و رفت پاکترا درو آن
  را به کار گرفته بود. اشقهي. طبق معمول پدرش سلديکش

 یهيمقابلش بود. بق زيسبز ر یو برگها یبزرگ صورت یهابا گل ديسف کيتون کي
  و گفت: ستيرا نگر هایو روسر کيمانتو و تون

  خوشگلن. یليبابا، خ یمرس -

  بارکت باشن.م -

  سرش انداخت و گفت: یرا رو شيکرد و بازو واريرو به د رپاشايام

  اندازته. نيبپوش بب -

به خود نگاه  نهيرا عوض کرد. در آ شيهارا برداشت و لباس کيهمان تون نازگل
  .آمدیاش بود و به صورتش مکرد. کامالً اندازه

  چطوره بابا؟ -

  ازگل در آن لباس لبخند زد و گفت:ن دنيسرش را چرخاند و با د رپاشايام
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  مبارکت باشه. اد،يبهت م یليخ -

نشست و نازگل را بغل کرد و به خود فشرد و  رپاشايبه کنار پدرش رفت. ام نازگل
  گفت:

  باشه. یسراسر شاد تي. کل زندگینيغم نب گهيد دوارميام -

  با آرامش چشمش را بست و گفت: نازگل

  ممنون بابا. -

زنگ  یصدا دنيو احساس آرامش کرد. نازگل با شن دينفس کشتن پدرش را  عطر
توالت برداشت و با  زيم یاو را از رو یبلند شد و رفت گوش شيتلفن پدرش از جا

  صفحه گفت: یاسم رو ستنينگر

  مژگان! -

کمدش رفت و  یرا به دست او داد و به پا یدستش را بلند کرد. نازگل گوش رپاشايام
  کردن کتاب مورد نظرش شد. دايغول پدِر آن را باز کرد و مش

 یرا رو یو گوش ديگذاشت. دراز کش کرياسپ یدگمه اتصال را زد و رو رپاشايام
  گذاشت و گفت: اشنهيس

  الو. -

  ؟یالو سالم پاشا، خوب -

  ؟یسالم مژگان، چطور -

  . نازگل حالش خوبه؟یخوبم مرس -

  .رسونهیآره خوبه، سالم م -

  ه؟ پاش بهتر شده؟چطور تشيزنده باشه. وضع -

  را پشت سرش به هم قفل کرد و گفت: شيهادست رپاشايام
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  راه رفتن نداره. یتو یخوبه. مشکل یليخ -

  چقدر خوب. خوشحالم که حالش خوبه.  -

  مژگان.  یمرس -

  غرض از مزاحمت پسرعمه. -

  جانم.  -

 یآقا یخونه ینه. برا ايخوبه  دونمیرو تموم کردم اما واقعاً نم دميمن پروژه جد -
  انجام دادم. به مهندس آراسته یکار طراح هيهم  یدريح

  .نينيخودتون طرح رو بب ديگرفت و گفت با یجزئ راديا یسر هينشون دادم اما  هم

  گرفته؟ یرادياز مهندس آراسته بهتر بوده، چه ا شهيکار تو هم -

  نه؟ ايتاپتون همراهتون هست لپ دونمیفقط نم د،ينيبب ديبا -

  ه هست.بل -

  نداشته باشه. یرادياگر ا فرستمیپس براتون م -

  .ستين ینه، مشکل -

  پسرعمه. یذاریکه م یممنون از وقت -

  .کنمیخواهش م -

  ن؟يندار یکار گه،يخوب مزاحم نشم د -

  به سالمت. ،یمراحم -

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -

  را در دست گرفت و آن را کنارش گذاشت و گفت: یگوش رپاشايام
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  نازگل بابا! -

  کتاب و جزواتش را در دست گرفت و در کمد را بست و گفت: نازگل

  جانم. -

  .اريبردار ب نيعقب ماش یتاپ من رو از صندلبرو لپ یوقت کرد -

  چشم بابا. -

در هم ضرب کرد  ینيس یرا رو شيهاو دست ديچرخ واريدوباره رو به د رپاشايام
  و چشم بست.

حرف  یو در را بست. پدرش و مژگان با هم آنقدر معمول رفت رونياز اتاق ب نازگل
  فراتر از کار با هم داشته باشند. یباور کند ارتباط توانستینم چکسيزده بودند که ه

کرد آن کتاب را به  یشد و سع شيهاگوشه نشست و مشغول خواندن درس کي
  .و تمام و کمال بخواند و هر چه که جا مانده است را جبران کند یدرست

  لباس تن او گفت: دنيخانم با د ميمر

  ؟یاز عزا در اومد -

  سرش را باال کرد و گفت: نازگل

  نپوشم. اهيس خوادیبابام دلش م -

تو رو مثل  خوادیهفته بعد از فوت مادرت از عزا در اومد و حاال م هيچون بابات  -
  خودش کنه.

  و عزاداره. پوشهیم یبابام که هنوز هم مشک -

  دنه؟يپوش یبه مشک یارمگه عزاد -

 خوادیبابام دلش نم ی. من هم تو قلبم عزادار مادرمم ولنيگیخوبه خودتون هم م -
  ماتمم رو با لباس نشون بدم.
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  زه؟ياعصاب من رو به هم بر نجاياومده ا -

  .نينکن تشي. لطفاً اذیدخترش مامان شيبابام اومده پ -

  لباس گولت زد؟ کهيچهارتا ت نيبهت گفته که گولت زده؟ با ا یچ -

  ...یمامان -

  بلند گفت: یبا صدا رپاشاياتاق به شدت باز شد و ام در

 یروان شيآسا نجايخوشه خانم درست رو بخون، انگار ا شيپ نيينازگل برو پا -
  .یندار

داشت کتاب و جزواتش را جمع کرد و از  مانيپدرش ا یهاکه حاال به حرف نازگل
  ساختمان خارج شد.

  با حرص گفت:خانم  ميمر

  نکن دخترت مثل خودت بشه. یکار رپاشايام -

  وارد هال شد و گفت: رپاشايام

  ؟یشنویپدرجان م -

  آمد و گفت: رونياز آشپزخانه ب نينازن پدر

  بگو. -

بهش وابسته  یليکه نازگل خ یکس یعنيداره. مادرش مرده،  ديشد یدخترم افسردگ -
  بود.

 کنهیحس م نيکنیکه تو مغزش م یمزخرف یبا حرفا ه،يبد طيدخترم تو شرا االن
  .نيدست از سرش بردار دمي. بهتون هشدار مدهيپدرش هم داره از دست م

ندارم. اگر  یسِر دخترم با خدا هم شوخ یاحترامتون واجب، ول نيهست نينازن مادر
 ارهيسر خودش ب يیبشه و بال ديشما باعث بشه دخترم از من ناام یرفتارا و حرفا نيا

  .کشمیم شيخودم و شما رو به آت یزندگ
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دخترم  یزندگ یتو گهيد کنمیو ازتون خواهش م گميبار بهتون م نيآخر یبرا پس
 نينتون کنمیم یکه به وهللا کار نيمزخرف به خوردش ند یو حرفا نيدخالت نکن
  .نيصداش رو بشنو یهرگز حت

  گفت: تيخانم با عصبان ميمر

  آشغال؟ یرو بکنکا نيا یکه بخوا یباش یتو سگ ک -

آشغالتون اونقدر مخ دختر منو پر  یکه شما با حرفا نيخبر دار یآره آشغال منم. ول -
 ايچ ستيو معلوم ن نيکه شما اومد یاون هم درست از وقت کشه؟یم گاريکه س نيکرد

  !نيتو مخش کرد

  ...یتو فکر کرد -

  داد زد: نينازن پدر

 ی. ولیبوده نه شوهر بد یبد یال نه باباتا حا رپاشاي. امگهيراست م م،يبس کن مر -
  !یکنیم تيبا حرفات نازگل رو اذ یتو دار

  حاال من شدم آدم بده؟ -

! روز به یخونیبچه م نيگوش ا ريز یچ دميدیچند روز م ني! اگهيتمومش کن د -
 طيکه باباش اومده حالش خوبه. پس ما بل شبيچشمم پژمرد. از د یجلو شتريروز ب

  امشب. نيهم م،يرکه ب رميگیم

  آخه... -

  .ستيآخه در کار ن -

زد.  رونيو با سردرد از منزل ب ديبه اتاق رفت و کتش را برداشت و پوش رپاشايام
  سبز رساند. ینم باران خود را به همان فضانم ريبه کوچه رفت و ز

  گرفت و در خود مچاله شد. نيينشست و سرش را پا مکتين یرو

  ذاشت و مشغول فکر کردن شد.صورتش گ یرا رو شيهادست
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را روشن  فشيتکل ديهم از برخورد بدش با مادر همسرش ناراحت بود اما با خودش
  .کردیم

 یدر اتاق مائده در حال درس خواندن بود و خبر نداشت که پدرش با ناراحت نازگل
 ديزده است. خوشه خانم اما متوجه شده بود. مائده را به آشپزخانه کش رونياز منزل ب
  :ديآهسته پرس یو با صدا

  ؟یديدعواشون رو شن یصدا -

  آره مادر. -

  کردن. وونهيبنده خدا رو د -

. اون هم کننیم تياذ یليسنگاشو باهاشون وا بکنه. با حرفاشون نازگل رو خ ديبا -
  داشته باشن. قتيکه فکر نکنم حق يیهاحرف

  زد. رونيپسره از خونه ب -

  ؟ینازگل؟! ک یبابا -

  .شيپ قهيد دقچن نيهم -

  اشکال نداره، احتماالً رفته قدم بزنه. -

  خدا خودش بهشون صبر بده. -

آمد. خودش هم در هال نشست  رونيبرد و از اتاق ب ینيريو ش ینازگل چا یبرا مائده
  شد. نيآنال یو مشغول مشاوره

  برنگشت. رپاشايام یاز پشت هم گذشت ول ساعات

مل خواند. خوشحال بود و حاال دوست داشت درسش را تمام کرد و آن را کا نازگل
مائده  دنيرفت و با د رونيرا جمع کرد و از اتاق ب شيهابرود. کتاب رونيبا پدرش ب

بودند، جلو رفت و کنارشان نشست و  یو خوشه خانم که در حال پاک کردن سبز
  گفت:
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  زحمت دادم. یليخوشه خانم خ ديدستتون درد نکنه، ببخش -

  ادر، کدوم زحمت؟م هيچه حرف نيا -

  مائده جون، شرمنده که اتاقت رو اشغال کردم. ديببخش -

  ه؟يچه حرف نيخونه متعلق به توئه، ا نيا یهمه -

  .زميعز یمرس -

  !اديلباس بهت م نيچقدر ا -

  خود کرد و گفت: یبه سراپا ینگاه نازگل

  بابام برام گرفته. -

  .قهيچه خوش سل -

  خانم لبخند زد و گفت: خوشه

  مادر. نهيبه تنت نش اهيرنگ س گهيد یارکت باشه دخترم، الهمب -

  .رونيب ميبا هم بر اديبابام م نميممنونم... من رفع زحمت کنم، برم بب -

  گل دختر؟ یچه زحمت -

  بلند شد که مائده گفت: شياز جا نازگل

  .رونيبابات رفته ب -

  کجا رفته؟ -

  .رونيبابا هم رفته ب ن،ييپا یهمون وقت تو اومد دهي. مامان ددونمینم -

  بابا! یا -

  سر بزن. هيبرو اونجا  یخوایسبز نشسته. م یرفته تو فضا شبيمثل د ديشا -

  .هيفکر نميآره ا -
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و دلگرفته نگاه  یرفت و به آسمان ابر اطيکرد و راه افتاد. به ح یبعد خداحافظ و
باال  یه طبقهرا برداشت و با خود ب رپاشايتاپ املپ نيعقب ماش یکرد. از صندل

  رفت.

  کنار هم است. پرسيد: شيهاچمدان دنيمادربزرگش در حال چ ديوارد هال شد د یوقت

  !ن؟يریم يیجا -

  .ميکه مزاحمتون نباش ميریآره، م -

  ن؟يگفته شما مزاحم یک -

  خود تو... نيتو و پدرت. بابات که اومد هم -

  خانم! -

  خطاب به مادربزرگش گفت: نازگل

نکرده که بخوام  یبه من بد چوقتيهنوز بابامه، زنده است، اون ه رپاشايم! ایمامان -
  باهاش بد باشم قربونت برم.

  اون مادرت رو... -

که  یخودتون ته قلبتون به حرف ی. حتکنهیاون مادرم رو فراموش نکرده و نم -
  .نيندار مانيا نيزنیم

 کيگذاشت و  ريتحر زيم یدستش را رو ليرا گفت و به اتاق رفت. وسا نيا نازگل
 یسر انداخت که نگاهش به گوش ی. شالش را برداشت و روديپالتو برداشت و پوش

  پدرش افتاد.

و خانم  یدياز مهندس ام پاسخیو آن را برداشت و دگمه را زد. چند تماس ب رفت
  داشت. یفخار

با مژگان نداشته  یها را چک کرد. جز آن روز تماسها رفت و آندرون تماس به
آن دو  نيبا مژگان تماس گرفته بود. مطمئن بود اگر ب هانياز ا شيوقت پ یليبود. خ
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و گرفته شده آن دو  یافتيدر یهاپر از تماس یگوش یهاتماس ديبود با یسر و سر
  .بودیم

دوبار پدرش به خاطر  یکيآن دو را خواند. فقط  یهااميرفت و پ هااميدرون پ به
  اصرار کرده بود او را برساند. بودن هوا به مژگان یباران

خود را برداشت و  یانداخت و گوش بشيرا در ج یو سر بلند کرد. گوش ديکش یآه
  در پدربزرگش گفت: یراه افتاد. جلو

  زم؟يکجا عز -

  دنبال بابا. رميم -

  کجا رفته؟ یدونیمگه م -

  .ابونيسبز سر خ یرفته تو فضا ديشا -

  اگه نبود زود برگرد. -

ها را پشت سر گذاشت و رود آورد و از منزل خارج شد. با عجله کوچهسر ف نازگل
  سبز رساند. یخود را به فضا

. حس کرد او ديد مکتين یکه پدرش را نشسته رو کردیبه اطراف نگاه م داشت
  .ستاديخسته است. آهسته جلو رفت و پشت سر او ا اريبس

  گذاشت. او یرا دور گردن پدرش انداخت و سر بر شانه شيهادست

  . لبخند زد و گفت:ديچشم صورت نازگل را د یو با گوشه دياز جا پر رپاشايام

  !یمنو ترسوند ؟يیتو -

او را  رپاشايرا دور زد و کنارش نشست. ام مکتيو راست شد. ن دياو را بوس نازگل
  گرفت و به خود چسباند و لبخند زد. شيبازو ريز

  گفت: سرخ او انداخت و یهابه چشم ینگاه نازگل

  ؟یکرد هيگر -
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  .کنهینه، سرم درد م -

  ؟یديچرا نخواب -

  ذاره؟یخانم م ميمگه مر -

  زد و گفت: هياو تک ینهيلبخند زد و سرش را به س نازگل

  بابا! -

  جان بابا! -

  کردم قربونت برم. تتياذ یليخ خوام،یازت معذرت م -

  و تموم؟ یخواهمعذرت هي -

  ؟یپس چ -

  !یکتک الزم -

فشرد. نازگل  شيبازوها انيبا دست راستش دست چپش را گرفت و نازگل را مبعد  و
  و گفت: ديکش یکوتاه غيو ج ديکه دردش آمده بود خند

  بابا درد داره. -

  و گفت: ديآرام خند رپاشايام

  جوجه. اديدردت ب خوامیمنم م -

 هنکيساکت بودند تا ا یکرد. هر دو کم شياو بوسه زد و رها یموها یبعد رو و
  را به پدرش داد و گفت: ینازگل گوش

  به مژگان زنگ بزنم. خوامیم -

  ؟یچ یبرا -

  بخشه؟یکنم! به نظرتون منو م یخواهازش معذرت -

  .هيدختر خوب یليحتماً. مژگان خ -
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  داد و گفت: هيپدرش تک یسرش را به بازو نازگل

  بابا. -

  جان! -

  ن؟يگیسوال بپرسم راستش رو م هي -

  بپرس. -

فقط به خاطر  اي ن؟يبا مژگان باش ستيحاال که مامان ن خوادیما واقعاً دلتون نمش -
  منه! 

  انداخت.  شيبازو یبه سر او رو یرو به نازگل کرد و نگاه رپاشايام

 ميخونه بزرگ شد هيبا الهام و آرزو نداره بابا! ما با هم تو  یمن فرق یمژگان برا -
مژگان رو نگاه کرده باشم! فکر هم  یرجز به چشم خواه ادينم ادمي چوقتيو ه

  بخوام به دوست داشتنش فکر کنم!  چوقتيه کنمینم

  ... ديوح نيگفت -

 اديدوستش داشت. مژگان با شه یاز بچگ ديبهش عالقه داره. از اول شا ديآره، وح -
  رو دور کرد.  ديازدواج کرد و اون اتفاق وح

  با مژگان...  ستين فيمجرده، ح ديآخه وح -

  بابا جان! دل...  -

  انداخت.  یسر بلند کرد و به پدرش نگاه نازگل

 هيبود. هفت سال تو  شيآت ريخاکستر ز دي. عشق وحشناسهیرو نم زايچ نيدل ا -
 ،یدل ببند یبه کس ینتون ،یباش یشب با کس هي یو نتون یکشوِر آزاد در روابط باش

 ،یعاشق یليخ یعنيه، کن ینتونه ازت دلبر چکسيو ه یرو دوست باش یکس ینخوا
  .هيکس ريدلت بدجور گ یعني
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بهش  دنيجز اون. تب رس کنهیخوبت نم یچيکه ه یهست یکس ضيمر یليخ یعني
  . خوادیو دلت مصرانه اونو م یرو دار

 یعنيبلند  یبا صدا دنيرفته خند ادشياونقدر درد داره که  ،ینيبیهم که م مژگان
  ! یچ

 چکسيو ه یچيه اد،يبدت م شياز افسردگکه تو  یزن نيوقت مژگان، هم هي
باورش  یهاش رو بگيره. اونقدر سر حال و شاد بود که کسخنده یجلو تونستینم
رو از پا در  بود که مژگان یک یروان کهياون مرت ني. بباديروز در ب نيبه ا شدینم

! کنهیرو قالده م شيازدواج کنه، مرد زندگ ميکردیکه ما فکر م یآورد. مژگان
زن افسرده و  هيمشترک،  یجو و شاد و محکم رفت تو زندگزن سلطه هيمژگان 

  اومد.  رونيب نيو حساس و غمگ ضيمر

! نه من، نه دهيکمکش کنه و حالش بهتر بشه وح تونهیهم که م یتنها کس دونمیم
با اون کنار  تونهیو م شناسهیکه مژگان رو خوب م هيتنها کس دي. وحگهيد چکسيه
  .اديب

 ريو ز ارهيدوباره همون مژگان رو بسازه اما جلوش هم کم ن تونهیکه م هيکس هاتن
  توازن رو تو روح هم برقرار کنن. توننیدوتا با هم م نياش نره. اسلطه

و نازگل  رپاشايصحبت به منزل رفتند. سر راه ام یو نازگل بعد از ساعت رپاشايام
  سوپرمارکت رفتند. کيهر دو به 

ها و لواشک ليبزرگ شده و ذوق زده به پاست یهابا چشم ديتنقالت خر یمقدار نازگل
  .بردیآنها لذت م دنيو از د کردینگاه م

  انداخت. دشانيبرداشت و در سبد خر گريد یچند بسته کودکانه

  چکار؟ یخوایهمه م نيا -

  مائده جون! یبرا -

  زد و گفت: یلبخند کج رپاشايام
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  خوره؟یم زايچ نيمگه از ا -

  .رهيگیم شهيمن هم هم یاز من. برا شتريب -

  باشه! -

نازگل  ديخر انيبسته شکالت تلخ برداشت و در سبد انداخت و بعد از پا کي رپاشايام
زمان که رمز و هم ديپولش را در آورد و کارت کش فيکرد و ک بشيدست در ج

  گفت: زدیم

  بابا؟ یالزم ندار گهيد زيچ -

  .ینه بابا، مرس -

آمدن کاغذ از دستگاه پز بود که   رونيو نگاهش به ب ديدستش را پس کش ارپاشيام
فروشنده به خود شد. مرد  یرهيسر بلند کرد و خواست تشکر کند اما متوجه نگاه خ

  :ديپرس عيسر انساليم

  دخترتونه؟ -

  بله. -

  !! بزنم به تختهنيسن و سال داشته باش نيتو ا یدختر اديماشاءهللا اصالً بهتون نم -

تشکر کرد و با نازگل از  رپاشايدستش چند ضربه زد. ام یجلو یچوب زيبه م و
  آمد. رونيسوپرمارکت ب

به  یکردند. وقت یسوپر مارکت تا خانه را قدم زنان در کنار هم ط نيب ريدو مس آن
نشان داد  رپاشايرا باال گرفت و به ام دهايخر کياز پالست یکينازگل  دنديمنزل رس

  گفت:و لبخند زنان 

  رو ببرم بدم به مائده جون. نيمن ا -

  .زميبرو عز -
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و  ستاديکرد و نازگل مقابل دِر منزل خوشه خانم ا یط یکي یکيها را پاشا پله ريام
  او باز کرد و زودتر از نازگل گفت: یبعد مائده در را به رو یچند تقه به در زد. کم

  انداخت و گفت: نييانازگل سرش را باال و پ یکرد دايرو پ سالم بابات -

  سبز نشسته بود. یهمون فضا یآره، تو -

  سر تکان داد و گفت: مائده

رو نداره که بخواد بره؛ پس هر وقت نبودن برو همون جا  گهيد یبنده خدا جا -
  دنبالش بگرد.

  صورتش گفت: ینازگل با همان لبخند رو 

  چشم -

  را مقابل چشم مائده گرفت و گفت: ديخر کيبعد پالست و

  .دميتو خر یبرا نارويا -

  :ديکرد و پرس قيدق کيپالست ینگاهش را رو مائده

  ه؟يچ نايا -

  را از نازگل گرفت و گفت: کيآلوچه و لواشک ذوق زده پالست یهابسته دنيو با د 

  .زميعز یتعارف نداره! مرس گهيد نايا - 

  خندان گفت: نازگل

  نوش جونت. -

  ؟یخودت هم گرفت یبرا -

  بده. ريبه بابام گ ینکنه بازم مامان گهيمن برم باال د .زميآره عز -

  سر فرود آورد و گفت: مائده

  .زميبرو عز -
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ها را گرفت و باال رفت. مائده هم به درون منزل رفت و به آشپزخانه راه پله نازگل
برداشت و مشغول خوردن آلوچه از درون ظرف شد  یخوریقاشق چا کيرفت و 

  ش آلو پر کرد.تر یو وجودش را از مزه

 زيرا پشت م رپاشايو بعد به اتاقش رفت و ام ديچ نتيرا در کاب شيدهايخر نازگل
  .کردیم یرا بررس يیزهايتاپ مقابلش بود و داشت چ. لپديخود د ريتحر

  زده بود.  هياش را به دستش تکگذاشت بود و چانه زيم یدست چپش را رو آرنج

تاپ لپ یند و داشت با دست راستش روبود شيهالب یرو اشدهيکش یهاانگشت
  .کردیکار م

  .پردازدیبا دقت به کارش م دادینشان م نيرا پر کرده بود و ا اشیشانيپ یزير اخم

حال و خوش کردیاحساس آرامش م شياز پ شيب ديدیم نينچنيهر وقت او را ا نازگل
  بود که پدرش را کنار خود دارد.

لبخند  رپاشاين او انداخت و محکم به خود فشرد. امرفت و دستش را را دور گرد جلو
کمر نازگل گذاشت و نوازشش کرد. فشار محکم  یزد و دستش را برداشت و رو

دخترش چقدر از حضور او  ديفهمیو م کردیسر و صورتش حس م ینازگل را رو
  .کندقسمت  یرا با کس یشاد نيخوشحال است و دوست نداشت ا

  .زميقربونت برم عز -

  و گفت: دياو را بوس یقهيشق گلناز

  .يینجايدوستت دارم بابا، خوشحالم که ا یليخ -

  کمر نازگل زد و گفت: یآرام رو یچند ضربه رپاشايام

  تو. شيپ نجاميحالم که او خوش زميمن هم دوستت دارم عز -

  کرد. ضيرا تعو شيهااز پدرش جدا شد و لباس یبعد از کم نازگل
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اصرار کرد تا  رپاشايرش به فرودگاه رفتند. هر چه هم امخانم و همس ميشب مر آن
آنها را به فرودگاه برساند قبول نکردند. خودشان با آژانس تماس گرفتند و بعد از بغل 

  او رفتند. یبرا یکردن نازگل و ابراز دلتنگ

اول صبح حاضر  یروادهيگرفتن نان تازه و پ یباز هم برا رپاشايروز بعد ام صبح
  .رساندینازگل را به دانشکده م ديآن هم با شد. بعد از

 يی. به نانواکردیباران خورده حالش را بهتر م ابانيخ یمنزل خارج شد و بو از
  زنان به منزل برگشت.و قدم ديخر ريکرد. بعد هم ش هيرفت و نان تازه ته

بعد خوشه خانم در را باز کرد و  یمنزل خوشه خانم رفت و در زد. کم یجلو به
  گفت:

  جانم پسرم. -

  سهم نون شما. نميسالم مادر جون، ا -

  .ريصبحت بخ زم،يسالم عز -

  .ريصبح شمام بخ -

 ینان را به دست او داد. خوشه خانم دهان باز کرد تا تشکر کند که با صدا رپاشايام
  به درون رفت. عيو سر ديمائده حرف در دهانش خشک یهاغيج

  ...یمامان...مامان وا یوا یا -

 یخوشه خانم نگاه کرد و بعد صدا یخال یگرد شده به جا یهابا چشم اشارپيام
  که گفت: ديخوشه خانم به گوشش رس یهاغيج

  کنار. ايکنار... ب ايب -

  بلند گفت: یدر زد و با صدا رپاشايام

  شده؟  یمادر چ -

  خوشه خانم آمد که گفت: یصدا
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  حموم شکسته. ريش -

بود. با عجله رفت و  دهيد اطيح یتور را گوشهسرش را چرخاند. قبالً کن رپاشايام
  در برگشت و گفت: یبه هر دو کنتور آب کرد. هر دو را بست و به جلو ینگاه

  تو؟  اميب تونمیهللا... م اي -

  تو مادر. ايب -

به هال انداخت و  یگذاشت. نگاه زيم یدستش را رو یدهايوارد شد و خر رپاشايام
  که گفت: ديرا شنمائده  یبه سمت صدا رفت. صدا

  بده بندازم رو سرم. یزيچ هيمامان  - 

  .ريبگ نويا ايب -

  صبر کرد و بعد گفت: یکم رپاشايام

  هللا. اي -

  .نييبفرما -

افتاد. چادر مادرش را به سر  رپاشايآمد و نگاهش به ام رونياز درون حمام ب مائده
زده بود و  بغل ري. چادر را زديچکیصورتش م یبه رو شيداشت. آب از موها

  . ندياو را بب سيتوانست شلوار خ رپاشايام

  .ريسالم، صبح بخ -

  سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

  .ريسالم، صبح شمام بخ -

بزرگ  یاسورمه يیجفت دمپا کياز کنار او رد شد و به درون حمام رفت و  و
  شده بود. خوشه خانم ناراحت گفت: سيکامالً خ واري. در و دديمردانه پوش

  .گهيشدن د یميها قدلوله نيا -
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ً يحمام تقر ريکه هرز شده است. ش ديآب سرد را چک کرد و د ريش رپاشايام  یميقد با
. لبخند به لبش آمد و با خود فکر کرد که مائده ديد نيزم یرا هم رو یشده بود. آچار
  حمام بوده است. رآالتيکردن ش یدر حال مهندس

  :ديپرس یآرام به

  شه؟يم دايقطع کن پلوازمتون  یتو -

  آره مادر. -

  .نياريلطفاً ب -

  مادر. خدا عمرت بده.  ديببخش -

حمام کرد.  واريبه در و د یو نگاه ديکش یقينفس عم رپاشايخانم رفت و ام خوشه
اند. با خود تر ساختهاست و ساختمان باال را تازه تریميقد نييمعلوم بود ساختمان پا
 نييپا یطبقه یبه سر و رو یدوم دست یقهساختن طب یفکر کرد کاش به جا

  .دنديکشیم

حمام  یبه چوب لباس زانيشسته شده و آو یهارا چرخاند که نگاهش به لباس سرش
ً يکنار تاب شلوارک تقر یآن ست مشک دنيافتاد. با د   شوک زده شد.  با

  حمام بازگرداند. ريرا گرفت و به ش شيرو

شد. صبح زودتر از  شيخشک کردن موها مشغول شيهالباس ضيبعد از تعو مائده
 ريگغافل رپاشايکه مبادا توسط ام یشده بود و نرمش کرده بود. ساعت داريخواب ب

  شود.

را  شيهاشسته بود و دوش گرفته بود. بعد هم لباس نيرا با ماش شيهااز آن لباس پس
چون کرده بود. بعد هم  زانيدر حمام آو رپاشايبه علت بارش باران و حضور ام

آن را سفت کند  یگرفته بود کم مياعصابش بود تصم یآب سرد رو ريش یهاچکه
  آب مواجه شده بود. ريکه با شکستن ش
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ماند. به  شيموها یآورد و دستش با حوله رو اديرا به  زانشيآو یهالباس کبارهي به
و  ديچسب واريرا عقب داد و به د شيهاشد. کمرش سرد شد. شانه رهينقطه خ کي

  .ديشيبه لباسش اند زانيآو یرهايصورتش فشرد و به زنج یه را روحول

آب سرد  ريداد و  او پس از جدا کردن کامل ش رپاشايخانم قطع کن را به ام خوشه
  قطع کن را به آن وصل کرد و گفت:

. من شهيهم درست نم ديجد ی. با مغزدهيشده و پوس یميحموم قد ري. شستين یزيچ -
  .کنمیو درستش م ارميم لهيدانشگاه خودم براش وسامروز نازگل رو بردم 

  !یتو زحمت افتاد یليبده مادر. خ رتيخدا خ -

  است. فهي! وظیچه زحمت -

  کرد و گفت: زانيآو ريبه دوش و ش یخود نگاه یبعد از گذاشتن قطع کن در جا و

  .شهيدرست م -

  کنتور رو باز کنم؟ تونمیاالن م -

  چرا که نه. -

 یرا برداشت و خداحافظ شيدهايخر رپاشايآمدند. ام رونيخانم ب و خوشه رپاشايام
  کرد و رفت کنتورها را باز کند. شيکرد و خوشه خانم دعا

اتاقش رد  یکه داشت از جلو یمرد یهيبه پنجره سا رهياتاق خ یهم از تو مائده
  .ستيرا نگر شدیم

  دهانش فشرد و به شانس بدش لعنت فرستاد. یرا رو حوله

دم  ینازگل چا یخود برا یها در جاوارد منزل شد و بعد از گذاشتن نان شارپايام
  را جوشاند. ريکرد و ش

  آلود بود.خواب یکرد. نازگل کم دارشياتاق او رفت و ب به

  .یصبحانه بخور یک یحاضر بش ی. کشهيم ريپاشو دختر، پاشو د -
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  .نيکه انقدر سرحال نيشد داريب یهنوز زوده! شما ک -

  پاشو. ش،يعت پسا کي -

آورد و سمت هال  رونيو او را از تخت ب ديبعد جلو رفت و دست نازگل را کش و
  کرد. تيهدا

  و منتظر شد. چند ديرا چ زيهم به درون آشپزخانه رفت و م خودش

  بعد نازگل حاضر و آماده به آشپزخانه آمد. قهيدق

را در  یاز رفت و چا. بعد هم به کنار گديچ ینيس یها را روفنجان برداشت و آن دو
  .ختيها رفنجان

  گذاشت.  رپاشايدست ام یفنجان جلو کينشست و  زيم پشت

ل . بعد هم مشغوديرا نوش رياز ش یرا برداشت و کم وانيگرم بود. ل ريعاشق ش او
  لقمه گرفتن و صبحانه خوردن شد.

 بستیرا مدر  یهاداشت لنگه رپاشايو نازگل در کوچه بودند. ام رپاشايبعد ام یقيدقا
  .رفتیشد. او هم داشت به سر کارش م اطيکه مائده وارد ح

ها همراه کرد و بعد نازگل از او خواست تا با آن یپرسبا نازگل سالم و احوال مائده
  شود که پدرش سر راهش او را هم به محل کارش برساند.

نظرش را تا  دينگاهش را سمت مائده کش ديشنیها را مآن یهاکه حرف رپاشايام 
  او متعجب شد. بيصورت سرخ مائده و حالت عج دنيبداند و با د

زودتر از آن دو  خواستیدستپاچه و هول است و انگار م یکرد مائده کم احساس
باعث شد او هم با آن دو همراه  رپاشاينازگل و تعارف ام یفرار کند اما اصرارها

  شود. نازگل در عقب را باز کرد و گفت:

  .زميعز نيمائده جون، بشتعارف نکن  -
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سوار شد و در را  رپاشايتشکر کرد و نشست. نازگل هم در جلو نشست. ام مائده
  و خطاب به نازگل گفت: ديبست و کمربندش را کش

  کمربند. -

پس بدون اعتراض کمربند  دانستیم نيپدرش را هنگام نشستن در ماش نيقوان نازگل
  و بست. ديرا کش

در  یبعد نگاه یرکت در آورد و به سمت دانشکده رفت کمرا به ح نيماش رپاشايام
  :ديپرس توجهیو ب ستيانداخت و صورت سرخ و حالت خجل مائده را نگر نهيآ

  شما کجاست؟ ريمس -

  نگاه کند آهسته گفت: نهيدر آ نکهيبدون ا مائده

 یباق شميازتون ممنون م نيکه دانشکده نازگل هست برسون یابانيمنو تا همون خ -
  .رميرو خودم م راه

  پاشا جواب داد: ريام 

  رم.ندا یمن که کار رسونمتون،یباشه م يیشما هر جا ريمس ن؟يکنیچرا تعارف م -

  رو به پدرش گفت: نازگل

  .کهيما نزد یاون طرف دانشکده ماست. به جا ابونيدو خ یکيمحل کار مائده جون  -

  پاشا گفت: ريام

  .ميرسونیهم م شونيخب چه بهتر! پس ا -

  آهسته گفت: مائده

  .یمرس -

دانشکده توقف کرد تا نازگل  یکرد. او جلو یدانشکده نازگل را ط ريپاشا مس ريام
مائده را گرفته بود،  یجلو روزيکه د یشود. سرش را که گرداند همان پسر ادهيپ

  .کردیم شيرا پس و پ یسنگ شيبود و داشت با پا ستادهيکه ا ديکنار در دانشکده د
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حرکت نکرد و منتظر ماند تا نازگل وارد دانشکده شود. مائده هم متوجه  ارپاشيام 
 یرد شد و به جلو ابانيکه نازگل از خ نيرا بداند. هم لشيتوقف او شد و خواست دل

پسر به استقبالش رفت و شروع به حرف زدن با او کرد و هر دو  ديدر دانشکده رس
  با هم وارد دانشکده شدند.

  :ديبعد پرس یتکان داد و متفکر به راه افتاد و کمسرش را  رپاشايام 

  برم؟ ميمستق -

  مائده آهسته گفت: 

  بله ممنونم. -

در خود فرو  ینازگل کنار آن پسر کم دنياز د رپاشايام کردیمائده احساس م حاال
 اريبس رپاشاياز ام دنديکه به مقصد رس ینگفت و زمان یزيحال چ نيرفته است، با ا
  شد و در را بست و به محل کارش رفت.  دهايتشکر کرد و پ

اش انداخت و نوشته کردیکه مائده در آن کار م یبه سر در ساختمان ینگاه رپاشايام
 دايرا پ یساختمان رآالتيراه افتاد و پرسان محل فروش ش ابانيرا خواند و بعد در خ

  کرد.

در آمد. آن به صدا  اشیکه سوار شد گوش نيو هم ديو دوش خر ريپک کامل ش کي
  که نازگل است. جواب داد و گفت: ديرا برداشت و د

  جانم. -

  نازگل در گوشش نشست که گفت: انيگر یصدا

  دانشکده؟ نيبرگرد شهيبابا م -

  :دينگران پرس رپاشايام

  شده نازگل؟ یچ -

  .دميم حيبراتون توض نييايب -
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  حرف بزن خوب! -

  حاال. نييايشما ب -

سمت دانشکده  یرا به حرکت در آورد و عصب نيرد و ماشارتباط را قطع ک رپاشايام
نکنه با « :گفتی. باخود مديهزار فکر ناجور به سرش رس ديراند تا به مقصد رس

و » کنن! رونشي! نکنه بخوان از دانشکده بدنيدستش د گاريمواد گرفتنش! نکنه س
  در سرش جوالن داد. گريهزار نکند د

رفتن به درون دانشکده  نيشد. ح ادهيپارک کرد و پ را نشيماش ديبه دانشکده رس یوقت
  جواب داد و گفت: عيبا نازگل تماس گرفت. او سر

  بابا! -

  بابا؟   يیکجا -

  حراست. ايب -

  نفسش را فوت کرد و گفت: رپاشايام

  اومدم. -

کرد. وارد شد و  دايوارد ساختمان شد و اتاق حراست را پ رپاشايلحظه بعد ام چند
گل برخاست و جواب داد. دو پسر و دو دختر هم در اتاق بودند که سالم کرد. ناز

  شدند. رهيخ رپاشايجواب دادند و به ام

 يیزهاينشسته بود و داشت چ زيگلو پشت م ريبسته شده ز قهيو  شيبا ر یمرد
او  یصندل یجواب داد. نازگل برخاست تا پدرش رو رلبيو ز کردیم ادداشتي

  . ندياره کرد بنشبا دست اش رپاشاي. امنديبنش

  و گفت: ستاديا زيم یجلو رپاشايام

  افتاده؟ یجناب اتفاق -

  .نيداشته باش فيتشر -
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زد و دست راستش  هيگذاشت و به آن تک زيم یخم شد و دست چپش را رو رپاشايام
  دست مسئول حراست گذاشت و گفت: یکاغذ جلو یرا رو

  شده؟ یکه چ دييبفرماو  نيرو کنار بذار تونيادار یهانوشتن نامه شهيم -

  خانمه! نيحکم اخراج ا نيا -

  به نازگل اشاره کرد.  و

  لش؟يدل -

  بستن خودکارش گفت: نيکرد و ح هيسر بلند کرد و تک مرد

  دختر؟ نيهمراه ا نيرابطه نامشروع با نامحرم. شما بود ليبه دل -

  و گفت: ديحرف مسئول حراست پر انيبه م انيگر نازگل

 کنهیفکر م شعوریب یآقا نيپدر من هستن. ا شونيمن بودن، ا همراه شونيبله ا -
کنه و صداش رو بندازه سرش و بگه تو  یحق داره تو کار همه سرک بشه و فضول

و هزارتا  ريبگ یترم بگذره بعد شوگردد هيهنوز بذار  ؟یکنیچکار م ارويبا اون 
  دورمون! نزيدانشکده بر یمهباعث شد ه خودشه و قيکه فقط ال گهيحرف د

  کردند.  دييتا گريد یو پسرها دختر

شده بود و همه را به حراست  قهيدست به  یکيبا آن  گريموضوع پسر د نياز هم بعد
  رو به مسئول حراست گفت: رپاشايآورده بودند. ام

  خانم هستم. نيعرض کردن خدمتتون که من پدر ا -

  ن؟همراهتون هست يی! مدارک شناسااديبه سن و سالتون نم -

کتش کرد و  بيمانده بود کرد و دست در ج رهيبه پسر که به او خ ینگاه رپاشايام
  و به مسئول حراست داد. ديکش رونيرا ب اشیآورد. کارت مل رونيرا ب فشيک

  کارت گفت: یرو لياسم و فام دنيبا د او

  شناسنامه. -
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  !ستيهمراهم ن -

جواب داد. مرد از او  یرا برداشت و تماس گرفت. چند لحظه بعد کس یگوش مرد
 شياز صفحه اول شناسنامه نازگل برا یکپ کيمدارک نازگل  انيخواست از م

  بفرستند.

  گفت: رپاشاياز قطع ارتباط خطاب به ام بعد

  .نيداشته باش فيتشر -

زد و کتش را کنار زد و  هيتک وارياتاق رفت. به د یو به ابتدا ديچرخ رپاشايام
د. نگاهش  را سمت پسر چرخاند و او را برانداز فرو کر بشيرا در ج شيهادست

حراست  سيبرگه به دست رئ کيبا عجله آمد و  یبعد مرد یکرد و منتظر شد. کم
  داد. 

  به جمع انداخت و رفت. ینگاه

 شيپدرش از جا یمل شناسمه نازگل و کارت یحراست با مطابقت دادن کپ سيرئ
  برخاست و گفت:

ً شما پدِر خانم ام کردمی. فکر نمیريجناب ام خوامیمعذرت م یليخ -  یريواقعا
  سن باشه.  نيدخترتون تو ا ادي. اصالً بهتون نمنيباش

  را گرفت و گفت: اشیسمت او رفت و کارت مل رپاشايام

زود ازدواج  یليخ یکيممکنه  ه؟يحرف اصالً منطق نيا اد؟يبهش ب ديمگه آدم با -
دانشکده  طير هر دانشجو خارج از مح. در ضمن رفتارتريد یليخ یکيکرده باشه و 

پا گذاشته  ريداخل دانشکده ز نيقوان نهي. مهم اگرانيبه خودش مربوطه نه شما و د
  نشه.

  حراست رو به نازگل گفت: سيرئ

  . ديسر کالستون. خانما شماها بر ديببر فيشما تشر -
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جوان  یليرفتند و با ذوق در مورد پدرش حرف زدند که خ رونيو دوستانش ب نازگل
  سن داشته باشد. نيدختر در ا کيکه  آمدیبود و اصالً به او نم

  گفت: یگريبه پسر انداخت و بعد رو به د یگرينگاه د رپاشايام

  !؟یآقا -

  هستم. یفيشر -

با او دست داد و از او تشکر کرد که به خاطر دخترش خود را به دردسر  رپاشايام
  انداخته است.

 طيدر مح ديبا هر دو پسر برخورد کرد و گفت که نباحراست با توپ و تشر  مسئول
  و گفت: کردندیو دعوا م شدندیم زيچشم آن همه دانشجو با هم گالو یدانشکده جلو

  .کنمیگذشت م یريام یبار فقط به خاطر حضور آقا نيا -

  خطاب به پسر گفت: رپاشايام

از چشم تو  فتهيمن بدختر  یبرا یهر اتفاق گهيو البته بگم از االن تا هر وقت د -
  .نميبیم

  قدم جلو رفت و گفت: کي پسر

  !دمشيکردم که با شما د گهيلحظه ناراحت شدم و فکر د کي یريام یآقا ديببخش -

  به دست او خطاب به مسئول حراست گفت: توجهیب رپاشايآورد. ام شيدستش را پ و

  ست؟ين یامر -

  بود. یبد و سؤتفاهم نيشد تي. اذیريجناب ام ديببخش یليخ -

  سر فرود آورد و خطاب به پسر گفت:  رپاشايام

  کارت دارم. رونيب ايب -
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ها انداخت. به آن یچنگ یو عصب ديکش شيبعد راه افتاد. پسر دستش را به موها و
  بود. اشیاتفاق زندگ نيبدتر نيمرد جوان پدر نازگل باشد و ا نيا کردیفکر نم

از دانشکده باز  رونيب یريلکه او را از درگرفت تا ب رپاشايحراست دنبال ام مسئول
داد  نانيبه مسئول حراست اطم رپاشايهم رفت و پسر هم به دنبالش. ام یفيدارد. شر

  .افتدینم یاتفاق

  و ناراحت گفت:  ستاديا رپاشايشد منتظر شد. پسر آمد و مقابل ام ابانيوارد خ یوقت

  .خوامیباز هم معذرت م -

بلند  یرا آزاد کند. محکم و با صدا شيراحت باشد و صدا تتوانسیحاال م رپاشايام
  گفت:

   ؟یکرد نيهمه آدم توه نيا یبه دختر من جلو ؟یکرد یتو چه غلط -

 هيمردم با بق یاصالً مگه ارتباط دخترا ؟یچ یعنيغلطا  ني! ا؟یدار یشوگردد یگفت
  ؟یچ اي یداره؟ فضول یبه تو ربط

  ...یرينه، فقط خانم ام گهيد یدخترا -

صورت پسر فرود آمد و با انگشت  یرو هيباال رفت و قبل از دخالت بق رپاشايام دست
  خطاب به او گفت: دوارياشاره تهد

  ؟یدخالت کن یکه بخوا یاچکاره ؟یبرادرش ؟ی. پدرشیغلط کرد -

  .گفتینم چيه فشردیهم م یکه رو يیهاگرفته بود و با دندان ريسر به ز پسر

به هر عنوان و هر  ،یدور و بر دخترم بپلک گهيبار د کيبود. اخطار  هيفقط  نيا -
  .کنمیم اتکهيت کهيدستم بهت برسه ت ،یليدل

 یآدم باشعور رفتار کنه و من از باسوادا شهینم ليدرس خوندن و سواد دل 
  مثل تو متنفرم. یشعوریب

  پسر زد و گفت: ینهيس یاش را روبعد چند بار انگشت اشاره و
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 ايو  یکه مزاحم دخترم بش یامتحان کن ینکن حت یسع گم،یبار م نيرآخ یبرا -
  .نشونمیچون بار بعد مادرتو به عزات م یکن تشياذ

منزل  یآن پسر را رها کرد و راه یفيمسئول حراست و شر یگريانجيبعد با م و
  شد.

فک آن پسر را خورد  خواستیآمده به شدت ناراحت بود و دلش م شياتفاق پ از
به خود اجازه داده بود و در مسائل دخترش دخالت کرده بود  یکس نکهي. از ادکریم

  بود. یمالک بودن او را در آورده بود عصب یو ادا

از کارش  یقيدرون منزل رفت و به سراغ خوشه خانم رفت و از او خواست دقا به
ا فکر را وصل کند. او کنتور آب را بست و به حمام رفت. ب ريدست بکشد تا بتواند ش

  را کامالً جدا کرد.  ريآب گرم شد و ش ريمشوش مشغول باز کردن ش

کرد و  چيرا نوار تفلون پ هایآب سرد جدا کرد. مغز یاز آن قطع کن را از لوله بعد
  را با حوصله وصل کرد. ديجد ريش

 ريرفت و کنتور را باز کرد. ش اطيخود، به ح یاز محکم کردن دوش سر جا بعد
 شي. دوش را هم امتحان کرد و خطاب به خوشه خانم که دعاکردیچکه نم گريد
  گفت: کردیم

  !یمشکل چيبدون ه ديجد ريهم ش نيا -

  .زميبر يیبرات چا نيبش ايدستت درد نکنه مادر. ب -

  چشم، ممنون. -

 شيمبل نشست. خوشه خانم برا یبه هال رفت و رو ليبعد از جمع کردن وسا او
  کنارش گذاشت و مقابلش نشست و گفت:را  ینيريآورد و ظرف ش یچا

  .نيتو خودش بود، خوب شد که اومد یليچند وقت نازگل خ نيا -

. من شدیاوضاع بد م یليخ ديشا زدنیو زنگ نم کردنیاگر دختر شما لطف نم -
  دختر شمام. ونيمورد رو مد نيا
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ا پدرش نگران نازگل بود. من مخالفت کردم که زنگ بزنه اما گفت شم یليمائده خ -
  بهش کمک کنه. تونهیجز شما نم یو کس نيهست

  درست گفتن. کنمیفکر م -

سخته. چه پدر نباشه چه مادر  یليمادر! بزرگ کردن بچه دست تنها خ یدونیم -
حضورش قوت قلب  ده،يم یاندازه بده. پدر ستون خونه است. خرج کيهر دوش به 

و همه رو دور هم نگه  دهي. عشق مدهينظم م یداره. مادر به زندگ گاههي. بچه تکدهيم
به تلق تلوق  یو ارابه زندگ شهيلنگ م یزندگ یجا هي. هر کدوم که نباشه دارهیم
  .شهي. حاال بماند اگر دوتاشون نباشن چقدر بدتر مافتهیم

من کتاب  یس تيسه تا بچه بدون پدر بزرگ کردم و دردسراش بماند که حکا من
خورد تا بچه  يیچه خون دال ديکه چقدر سخته و با نمدویحاال م یشاهنامه است ول

. باز کنمیو درکتون م نيرو دست تنها بزرگ کرد. شما هم االن به درد من گرفتار
قد بزرگ  ميقد و ن یخوبه نازگل از آب و گل در اومده. من مجبور شدم سه تا بچه

  کنم.

  دوتا. ،یکيه سخته، اون هم ن یليمادر دست تنها خ هي یکردن پسر برا بزرگ

 یو با دوستا رفتنیتا بزرگ کردم. پسرام تو کوچه م دميهامو به دندون کشبچه من
 ه،يگارياون س گردهیم یبا فالن یمهد گفتنیم اومدنی. مردم مگشتنیناباب م

تو کوچه،  یبر یبه بعد حق ندار نيپسرم رو بچسبم بگم از ا قهي رفتمیمعتاده، من نم
 گفتمیدم خونه سراغ پسرم شبهش م اومدیم ه. همون کیبگرد یبا فالن یحق ندار

وقت  هيمادر، قربونت برم پسر من بابا نداره، داداش بزرگتر و مراقب نداره، مبادا 
  .ام بدهمواد دست بچه یکس یدست پسرم بده، مبادا بذار گاريس یکس یبذار

 رتتي. مبادا غاميبچه نااهل در ب یروز جلو یفردا تونمیزن دست تنهام نم هي من
  بشه. نيياجازه بده منه تنها سرم به خاطر کج رفتن پسرم پا

هام مراقب بچه یناباب هستن به خاطر حرف من چهار چشم گفتنیکه مردم م همونا
  بهتر از برادر، بهتر از پدر. شدن،یم
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کردنشون سخت بود و گذشت اما بزرگ کردن دخترم دو برابر پسرام برام  بزرگ
  ت. داش یسخت

احساس کمبود نکنه. نه کمبود محبت  یمراقب باش دي. دختر بااسگهيجور د کي دختر
سن و ساالش کم هم نيباشه که ب یاونقدر یباشه، ول اديز گمی. نماتينه کمبود ماد

  بهتر. شتر،يب ی. محبت اما هر چارهين

  .یخودت و رام خودت نگه دار کيدختر رو نزد یتونیکه م هيتنها راه محبت

غمش رو درک  دياحساساتش ترک بر داره. با یبذار ديتوجهت بهش کم بشه. نبا دينبا
کرد  هيگر هويهاش . اگر وسط خندهیعالقه نشون داد رو درک کن یبه هر چ ،یکن

  . یقهقهه زد رو هم کامالً بفهم هوي اشهياگر وسط گر ،یدرک کن

معموالً تو پسرا کمتر  که گهيد یدردسرا یليو خ یدلش گرفت رو بفهم هوایب اگر
  . شهيم دهيد

  .استيکار دن نيترسخت نيکنه و ا يیدخترت احساس تنها یبذار ديهم نبا شما

 اشیجرعه چا نيآخر کرد،یخوشه خانم گوش م یهاکه با عالقه به حرف رپاشايام
  و گفت: ديرا نوش

  .خورهیمثل من م یکيهاتون به درد و تجربه نيگیشما درست م کنمیفکر م -

  آورد و گفت: رپاشايام یبرا یچا گرياستکان د کيخانم  خوشه

 شتريچند روز ب نيخانم و مائده و نازگل ا مي. من و مرنيخوب شد که خودتون اومد -
شما زن  نکهيخانم از ا ميبود که مر نيا ديکه عقل ناقص من فهم یزي. چميبا هم بود

خودش  رپاشاياگر ام گفتیاش مهمه ناراحت بود و رازيش یات رو تنها فرستادو بچه
  .افتادیاتفاقا نم نيا اومدیم

 شيات طورنوه دي. زبونم الل شاشدیبدتر م ديشا ؟یخدا نشست یآخه مگه جا گفتم
  .رفتیهم دامادت. به گوشش نم ديشا شدیم

  .شدیو رو م ريدختر به کل ز نيکه ا گفتینازگل م یهم از روابط شما برا بعد
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 گفتمینداشتم. اگر بود که م یارتباط یواقعاً من با کس یول گفتنیم یچ مدونینم -
  هست.

 نياش رو از دست داده و ااون زن هم افسرده شده و تنها بچه یمادر! ول دونمیم -
. اديبه مرور زمان بتونه آروم بشه و با درد نبودن دخترش کنار ب ديبراش سخته. شا

شون رو از که تک فرزند دارن و بچه يیکسا یابر اديز یروان یفشارا نيا شهيهم
  .اديم شيپ دنيدست م

صحبت با خوشه خانم برخاست تا برود که  یسر تکان داد و بعد از کم رپاشايام
  خوشه خانم گفت:

  مادر؟! یرو چند گرفت هالهيوس نيپسرم ا -

  گفت: شيهاکفش دنيپوش نيرفت و ح رونيب رپاشايام

  مادر؟ هيفرقش چ -

  که حساب حسابه کاکا برادر. نهيافرقش  -

  .نينبود مادر، مهمون من باش یخاص زيچ -

  چند شده؟ نمينه پسر گلم، بهم بگو بب -

  لبخند زد و گفت: رپاشايام

  .نيحرفش هم نزن گهيمادر جون، د یچيه -

  ها باال رفت.گفت و از پله ريبعد روز بخ و

  .رديذا بگغ رونيمجبور بود از ب نيهم یبلد نبود و برا یآشپز

  خود غذا سفارش داد. یقهيرستوران زنگ زد و به سل به

  سه هم قبل از اتمام کالس نازگل به دانشکده رفت و او را آورد.  ساعت

  !یرو کتک زد یاحمد گفتنیها مبچه -
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  بشه. نيريآره، که عبرت سا -

  با من. فتهيلج ن -

  بهش بدم. یحساب یمالگوش هيکرد بهم بگو که  تتيبهش نداشته باش. اذ یکار -

  و گفت: ديآرام خند نازگل

  قربونت برم. -

__________________________  

  

اش را عوض بود و داشت خودش پانسمان شانه ستادهيا نهيمقابل آ ديشب وح آن
  :دي. زنگ آپارتمان زده شد. به پشت در رفت و پرسکردیم

  ه؟يک -

  .یباز کن منم اشل -

  به درون ساختمان آمد. یدر را باز کرد و اشل او

  لبخندزنان گفت: یاشل

  ؟یدر رو باز کن یديترس -

  مراقبت کنم. شتريب یکم ديآره با -

  .ديکش هاهيبخ یجا یبرگشت و پنبه را برداشت و رو نهيبه سمت آ ديوح

  پشتش قرار داد و گفت: یصندل کيبه کنارش آمد و  یاشل

  .دميمن برات انجام م ن،يبش -

 هاهيضربه و بخ یجا دنيکردن زخم او شد. از د زيمشغول تم ینشست و اشل ديوح
  لب گفت: ري. زکردیم دايپ یحال بد

  ه؟يچه وضع ني. ایمراقب خودت باش شتريب ديبا -
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  شد. بعد مشغول پانسمان آن و

  اونجا. یبر گفتمینم چوقتيه کاشیسخته، ا یليکراس خ یکار کردن با آقا -

 یليمن خ یبرا شونيرضمن کار کردن با امن خوبم، نگران نباش د یول -
  .رهيانگجانيه

  ؟یزنیم جانيحرف از ه ،یريبود بم کينزد -

دستش را بلند کرد تا آن  یرا برداشت و به سخت اشیبلند شد و رکاب شياز جا ديوح
  لباسش را بپوشد. ديبلند شد و کمک کرد تا وح شياز جا یرا بپوشد. اشل

  تشکر کرد و گفت: ديوح

  ه؟قهو -

  .ارميمن م نيبش -

به آشپزخانه رفت و مشغول حاضر کردن قهوه شد. زنگ آپارتمان دوباره به  یاشل
  :ديبه پشت در رفت و پرس ديصدا در آمد. وح

  ه؟يک -

  در گوشش نشست که گفت: یزبان یفارس یصدا

  . منم بهنام خوشدل.کخواهين یباز کن آقا -

 ديشد. به هم سالم کردند و دست دادند. وحدر را باز کرد و با بهنام رو به رو  ديوح
 یپرسمقابلش قرار گرفت. با او هم احوال یگرياو را به درون دعوت کرد که مرد د
  بهنام باشد.  يیِ دا ،یکرد و حدس زد همان سروش محمد

کرد و دعوت کرد تا وارد شود. در را بست و سروش با برانداز  یپرساو هم احوال با
  گفت: ديوح طيشرا دنيرا به او بدهد که با د او خواست پاکت دستش

  حالت چطوره؟ -

  .دييخوبم ممنون، بفرما -



768 
 

ها مبل یتشکر کرد و هر سه مرد رو ديگذاشت که وح زيم یپاکت را رو سروش
  نشستند.

مادر و  دادینشان م نينبود و ا اديز یليبهنام و سروش خ نيبود اختالف سن ب معلوم
  دار شده بودند.بچهاز هم  یدختر با فاصله کم

 حيتوض شيبرا ديشد. وح ايآمده را جو شياتفاق پ ليو دل ديرا پرس ديحال وح بهنام
قهوه به هال آمد. دو مرد برخاستند و به او سالم کردند و به  ینيبا س یداد که اشل
  نشستند. ديتعارف وح

  کرد.  یمعرف اشیکالسرا به عنوان دوست و هم یاَشل ديوح

 یمعرف یبه اَشل یخانوادگ یو آشنا یرانيرا هم به عنوان دوستان ا و بهنام سروش
  کرد.

 زيم یرا رو ینيبعد از گرداندن قهوه، س یبا هم خوش و بش کردند و اَشل هاآن
  خود فنجان آخر را برداشت. یگذاشت و برا

  گفت: یو رو به اَشل ديجرعه از قهوه را نوش کي سروش

  العاده است.فوق یليخ -

  م.ممنون -

  انداخت و گفت: یگريد یرا رو شيپا کيکرد و  هيتک سروش

  .نيسالمت هست نميبینگران حالتون بودن و االن خوشحالم که م یليمادرتون خ -

  ممنون از لطف شما. -

سفارش کرد که  یليبه گردن ما حق داره. خ یليخ رپاشايدر کار نبود. ام یلطف -
  . یخوب ميو مطمئن بش مييايب

  .نيآورد فيتشر نکهياممنون از  -
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شد  وهيبلند شد و به آشپزخانه رفت و مشغول حاضر کردن ظرف م شياز جا ديوح
  .دياز قبل شسته شده را در آن چ یهاوهيو م

  آورد. رونيب یدست شيپ چند

  ؟یکنیم يیرايپذ یرانيبه سبک ا -

  سروش لبخند زد و گفت: دنيسرش را چرخاند و با د ديوح

  بله. ايرانياز ا -

  بشه. يیرايپذ یازم خارج نجايمن اومدم ا -

  ن؟يدوست دار یچ -

  رو باز کنم؟ خچالياجازه هست در  -

  بله. -

را  خچاليبه آن انداخت و در  نيياز باال تا پا یرا باز کرد و نگاه خچاليدر  سروش
  به هم زد و گفت:

  ؟یندار یزيچ یدنيواقعاً نوش -

  د زد و گفت:بود، لبخن دهيکه منظور سروش را فهم ديوح

  نه متأسفانه. -

  بلند گفت: یبا صدا سروش

  هم نداره. ديبهنام، دوستت وح -

  از داخل سالن گفت: بهنام

  ؟یچ -

  مشروب. -

  به آشپزخانه آمد و گفت: بهنام
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  کن. یامروز آبرودار هيسروش،  نيبش ايتو رو قرآن ب -

  ن؟يکنیم یزندگ ینجوريا نجايتون اشماها همه -

  ؟یچجور یعني -

  !یانقدر اسالم یعني -

  و رفت.  شودیآمد و گفت مزاحمشان نم ی. اَشلدنديو بهنام ناخواسته خند ديوح

  داد و گفت: یاَشل یخال یبه جا یااشاره سروش

  دوست دخترته؟ -

  نه. -

  .تهيپس دوست اجتماع -

  و گفت: دياو را کش یبازو بهنام

  .نيبش ميبر ايب ،یلعنت یمگه فضول -

  و نشست و گفت: ديکش یصندل کيتکان نخورد و همانجا  شياز جا سروش

. احساس ارمياز عزا در ب یدل يیجا هي نيامشب منو ببر نيهم ديبا دونمیمن نم -
  با عطر گالب. امیتو خونه حاج محمد کنمیم

  اش گرفته بود، گفت:هم خنده ديکشیکه هم خجالت م بهنام

  ...ميومدي. نميبنده خدا سر بزن نيبه ا ميباشه، ما اومد -

  حرفش را نزد. سروش گفت: او

  ؟یچ ميومدين -

  بار. ميومدين -

  خوب منو ببر بار. خسته شدم بس که تو معبد تو نشستم. -



771 
 

  تکان داد و گفت: یو سر ديخند ديوح

  فردا شب. یبرا کنمیرو هماهنگ م يیمن جا -

اطر سروش به خ خواستیخبر داشت و دلش نم ديوح یگذشته تيکه از وضع بهنام
  هندوستان کند معترض گفت: ادي لشيدوباره ف

  .شهيم یجان، پدربزرگم عصبان دينه وح -

  سرش را سمت او چرخاند و گفت: سروش

  فهمه؟یپدربزرگت از کجا م ديببخش -

  .گميمن بهش م -

  ! عه!یکنیتو غلط م -

  !يیبه شما بگم خان دا ديعه رو من با -

  گفت: ديرو به وح سروش

  با من. اشیکن. باقهماهنگ  -

  لب گفت: ريز بهنام

  .نيبا ا اشيکار آره، کثافت -

  گفت: دنيچ نيآورد و ح یدستشيگذاشت و پ زيم یرا رو وهيظرف م ديوح

. یسيانگل یاز مهمونا يیرايپذ ی. اون هم برادارمینگه م شهيش کي شهيمن هم -
  برم. دينتونستم خر گهيمدت د نيا یتو یول

  جان! ديبهتر وح -

  هر سه دور هم نشستند سروش خطاب به بهنام گفت: یوقت

  تو تنها، شمام تنها...  ن؟يشما دو تا چرا با هم خونه نگرفت -

  کرد و گفت: هيتک ديوح
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  بهش فکر نکرده بودم. -

. سروش در حال پوست کندن ستيسروش را نگر ینداد و به سرد یاما جواب بهنام
  موز گفت:

  به من؟ یزل زد خوادیکه موز م یمونيچرا مثل م -

  موز سمت بهنام گرفت و تکانش داد و گفت: کيبعد  و

  !هيب ه،يب -

  و گفت: ديناخواسته خند ديوح

  !ديببخش -

  گفت:  سروش

  راحت باش. -

 ديتا انجام دهد و وح ديآیاز دستش بر م یگفت اگر کمک ديشد و به وح یبعد جد و
  محبت او را رد کرد.

به اواخر آن  گريشد که د یکتاب یمشغول ترجمه دي، وحاز رفتن سروش و بهنام بعد
  بود. دهيرس

 هيمبل تک یرا فشرد و به گوشه شيهاشب بود که خسته کتاب را بست. چشم اواسط
  .ستيسقف را نگر یزد. کم

دوازده شب بود.  کيهم دستش را بلند کرد و ساعتش را نگاه کرد. ساعت نزد بعد
را برداشت  اشیو گوش ديکش یصبح است. آه مين ساعت سه و رانياالن ا دانستیم

  ها قبل بود. ساعت یاو برا ديمژگان وارد شد. بازد یشخص یو به صفحه

  شدت دلتنگ مژگان شده بود و خود را در غربت گرفتار کرده بود. به

 نينه! و ا اي کندی. عشقش را قبول مشودیجواب مژگان به او چه م دانستینم
را در دستش فشرد و به قسمت  یشخص بود. گوش کي یحال برا نيبدتر یفيبالتکل
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تکرار  یکرد و آهنگ را رو یآهنگ انتخاب کرد. آن را پل کيرفت و  یقيموس
و به آهنگ گوش کرد.  زدبغلش  ريرا ز شيهارا کنار گذاشت و دست یگذاشت. گوش

  کم خوابش گرفت.تکرار شد تا که کم شيبارها و بارها آهنگ برا

  

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh   

  اوووه -اوووه  -اوووه -اوووه  - اوووه

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh  

  اوووه -اوووه  -اوووه  -اوووه - اوووه

A broken heart is all that's left  

  که مونده هيزيقلب شکسته تنها چ کي

I'm still fixing all the cracks  

  کنمیرو درست م هاششهيهنوز دارم خورده ش من

Lost a couple of pieces when  

  هاش رو گم کردماز قطعه چندتا

I carried it, carried it, carried it home  

  خونه بردمشی، م بردمشیداشتم م یوقت

I'm afraid of all I am  

  ترسمیکه هستم م یزيچ از

My mind feels like a foreign land  

  مونهیم انهگيب نيسرزم کيمن مثل  ذهن

Silence ringing inside my head  
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  چهيپیسکوت داره تو ذهنم م یصدا

Please, carry me, carry me, carry me hom  

  منو ببر، ببر خونه لطفاً،

I've spent all of the love I saved  

  انداز کرده بودم رو خرج کردمپس که یاون عشق همه

We were always a losing game  

  هيکه باختش حتم ميبود یباز هيمثل  شهيهم ما

Small-town boy in a big Arcade  

  ديآرک هيباز هي هيتو یپسر شهرستان هي

I got addicted to a losing game  

  کردم دايپ ادياعت ه،يکه باختش حتم یباز کي به

Ooh, ooh  

  اووه اووه،

All I know, all I know  

  دونمیه مک یزيتمام چ دونم،یکه م یزيچ تمام

Loving you is a losing game  

  هيکه باختش حتم هييداشتنت باز دوست

How many pennies in the slot?  

  )ديآرک یسوراخ بندازم؟ (سوراخ باز یتو ديبا گهيد یپن چندتا

Giving us up didn't take a lot  
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  نبود نيشدن از خودمون انقدر بهاش سنگ ديام نا

I saw the end 'fore it begun  

  دميد انشويشروع بشه پا نکهيا قبل

Still I carried, I carried, I carry on  

  مه دادم، ادامه دادم، ادامه دادموجود، ادا نيا با

Ooh, ooh  

  اووه اووه،

All I know, all I know  

  دونمیکه م یزيتمام چ دونم،یکه م یزيچ تمام

Loving you is a losing game  

  هيکه باختش حتم هييداشتنت باز دوست

Ooh, ooh  

  اووه اووه،

All I know, all I know  

  دونمیکه م یزيتمام چ دونم،یکه م یزيچ تمام

Loving you is a losing game  

  هيکه باختش حتم هييداشتنت باز دوست

I don't need your games, game over  

  تمومه یندارم، باز اجيتو احت یهایبه باز گهيد من

Get me off this rollercoaster  
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  کن ادهيپ يیترن هوا نياز ا منو

Ooh, ooh 

  اووه اووه،

All I know, all I know  

  دونمیکه م یزيتمام چ دونم،یکه م یزيچ تمام

Loving you is a losing game  

  هيکه باختش حتم هييداشتنت باز دوست

Ooh, ooh 

  اووه اووه،

All I know, all I know  

  دونمیکه م یزيتمام چ دونم،یم که یزيچ تمام

Loving you is a losing game 

  هيکه باختش حتم هييداشتنت باز دوست

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh  

  اوووه  -اوووه  - اوووه

  اوووه -اوووه  -

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh  

  اوووه -اوووه  - اوووه

  اوووه -اوووه  - 
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را  یاَشل یهاهيکراس رفت و توص یشد و به دفتر آقاروز بعد بود که آماده  صبح
خوش و  ايکراس و مار یگرفت. او به دفتر رفت و با آقا دهيماندن در خانه ناد یبرا

  اش را انجام داد.عقب افتاده  یبش کرد و به اتاق کارش رفت و کارها

 یکيبا  هابسکتبال رفتند. آن نيبا هم به زم ديکراس و وح یظهر بود که آقا کينزد
 قيدر او دق ديو وح دياز او پرس یکراس سؤاالت یقرار داشتند. آقا تياز دوستان ک

  شده بود.

  ؟یديدیرو م تيک اديز -

  .یگهگاه -

  ؟یروز قتل کجا بود -

. صبح تا ظهر سر کار بودم. ميمسابقه بودم. اون روز مسابقه داشت نيزم یمن تو -
باشگاهم رو جمع  ليدوش گرفتن، وساظهر رفتم خونه و بعد از خوردن ناهار و 

  . مياونا به سالن اومد نيکردم. دوستام اومدن دنبالم و با ماش

  ؟ینداشت تيبا ک یمالقات چياون روز ه -

  .ومدياما ن اديبه سالن ب يینه، قرار بود با جو -

  ه؟يک يیجو -

  با اون ارتباط داشت.  شتريب تيو ک هيخجالت یجو دوستش بود. اون کم -

  جواب گرفت تشکر کرد. نکهيو بعد از ا ديتولد او را پرس خيتار ديوح

 یها شدند به مادرش خود را معرفوارد منزل آن یوقت از آن به سراغ جو رفتند. بعد
  دند.کر یمزاحم شدنشان عذرخواه یکردند و از او برا

  قرار داشت نشستند و منتظر جو شدند. شيرو یاقهوه یزيروم کيگرد که  زيم پشت

را پاک  یاليخ یهالکه یو جا ديکشیم ليوسا یدستش را رو یادستمال پارچه زن
  .کردیم
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  :ديکراس پرس یآقا

  ن؟ييپا انيپسرتون نم -

  .ادياالن م ه،ياون مشغول کار -

  بعد رفت و دو فنجان قهوه آورد. و

  نشد. یو باز هم منتظر شدند اما خبر دنديها را نوشدو در سکوت قهوه هر

  آهسته گفت: ديها را برد. وح. زن فنجانستياس ساعتش را نگرکر یآقا

  سراغش. ميبهتره خودمون بر -

  ممکنه ناراحت بشن. -

 یها رفت. آقابلند شد و سمت پله شيبه در آشپزخانه کرد و بعد از جا ینگاه ديوح
 یها باال رفت. خود را به طبقهاز پله اليخیب ديکراس او را آهسته صدا زد و وح

  .شدیم یبهداشت سيسرو کيم رساند. آنجا فقط شامل دو اتاق و دو

پسر وسط اتاق وارد  دنيآن را هل داد و با د ديباز بود. وح مهيها ناز اتاق یکي در
  شد.

ترش بگو من کار دارم و مالقات احمق ارياحمق و دست ليبهت که گفتم به اون وک -
  .گهيوقت د هيرو بذارن 

مانده  رهيبه او خ ديو وح ديچیصفحه مخصوصش م یرو را یداشت پازل بزرگ او
  بود. پسر سر بلند کرد و داد زد:

  ...سايوا نجايپس چرا ا -

گرفت و دوباره  ريو بعد سر به ز ستيرا نگر ديدر دهانش ماند. چند لحظه وح حرف
  پازل شد. دنيمشغول چ

  .ميحبت کنص تيدوستان ک یزودتر با همه دي. بايیجو ميندار یاديما وقت ز -

  دوستش داشتم. یليکه من خ یابود. دختر شاد و سر زنده یدختر خوب تيک -
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قطعه  کيشد. لمسش کرد. آن را کنار انداخت و  رهيبرداشت و به آن خ یاقطعه او
  برداشت. گريد

رو خوب  گريهمد یول خوردیاون هم من رو دوست داشت. سنش به سن من نم -
  .ميديفهمیم

  !یوز قتل تو خونه بودر گهیمادرت م -

  .یمسابقه بسکتباِل ر یبه تماشا ميو با هم بر نجايا اديب تيبله، قرار بود ک -

  شد؟! یو بعد چ -

  !ومديهنوز هم منتظرم و اون هرگز ن -

  نداشت؟ یدشمن تيبه نظرت ک -

  آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: يیجو

  هم نداشت. یدشمن چيبود و ه یااون دختر شاد و سر زنده -

  کرد. واريبه د دهيچسب یهابه پازل یدر اتاق قدم زد و نگاه ديوح

 یرو نييرا هم در طبقه پا يیچندتا یمختلف بود. حت یهاپر از پازل واريد یرو
 ايبودند و  ايها عکس از منظره و چهره افراد سرشناس دنبود. همه آن دهيد واريد

  با پازل ساخته بود.را  ايافراد معروف دن یهاینقاش

  لب گفت: ريز ديوح

  کنار هم قرار گرفتن! یبه سخت کيهمه قطعات کوچ نيواقعاً قشنگن و سخت. ا -

  لبخند زد و سر بلند کرد و ذوق زده گفت: يیجو

  !ه؟يبه نظرت عال -

  هستن. باي. من هم پازال رو دوست دارم. واقعاً زاديز یليخ -

  سرش را تکان داد و گفت: جو
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  .یرو امتحان کن دنشيو چ یبخر ديتماً باپس ح -

  گفت: رلبيبعد ز یساکت شد و در خود فرو رفت. کم او

کار رو  نيکه من چقدر ا ديفهمیخوب م تيک ی! ولهيمعنیبه نظر مادرم کار من ب -
. به رميگیآرامش م کنمیکار رو م نيا یپازلم. وقت دنيدوست دارم. من عاشق چ

 یليخودش خ ديوسواس شد دونهیه است و اون نمنظر مادرم کار من احمقان
  . استيدن یتو یتر از هر عادتاحمقانه

  قطعه را جا زد و سر بلند کرد و گفت: کي او

که وجود  يیهاپاک کردن گرد و خاک و لکه یبرا هاشهيو ش نهييآ دنيبه نظرت ساب -
 یپوستت زخمکه  یدر حد هالهيها و وسشستن مدام دست اي ست؟ينداره احمقانه ن

  ست؟ياحمقانه ن ،یبشه بعد شب تا صبح از درد زخم و درد مفاصل آه و ناله کن

. یزکاريتم یط اي یجاروبرق کي ايو  ستين يیشوظرف نيماش فهمهینم یحت اون
خودش رو سرگرم  یبهتر زيکارا با چ نيا یبه جا تونهیانسانه و م کي فهمهینم

  احمق. گهيکنه بعد به من م

  تکان داد و گفت:سر  ديوح

  روانپزشک مالقات داشته؟ ايشناس مادرت با روان -

  نه. -

  روانشناس که بتونه بهشون کمک کنه. شيپ ديحتماً مادرتون رو ببر خوب

 یو با استفاده از دارو بعد از مدت کننیم شونيالزم باشه به روانپزشک معرف اگر
  .شنيخوب م

که  کردیها را نگاه مپازل یکي یکيو  زدیهمانطور آهسته در اتاق قدم م ديوح 
 یخال یافتاد که به آن دقت کرد و به جا واريد یپازل بزرگ رو کينگاهش به 

  شد. رهيوسط پازل خ یاقطعه

  به جو کرد و گفت: رو
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  اش کمه؟قطعه کيپازل چرا  نيا -

  شد و بعد سر بلند کرد و گفت:  رهيدستش خ یچند لحظه به پازل جلو جو

  کجا افتاده! مدونینم - 

  سر فرود آورد و گفت: ديوح

  خوب! یليخ -

  :ديرفت و پرس گريپازل د یاز آن گذشت و به جلو و

ً يتقر کنمیفکر م ؟یرو داشته باش یپازل چ خوادیتو دلت م - رو  زايچ یليپازل خ با
  .یدرست کرد

  لبخند زد و گفت: جو

 نميخودم که بش یرهبزرگ از چه یليپازل خ کي یکي. خوادیم زيدلم دو تا چ -
شام آخر!  یاز نقاش بايپازل ز کيدرستش کنم و حداقل هزار قطعه داشته باشه. دوم 

 خواستیدلم م یليپازل شام آخر رو گذاشته بودن که خ یحراج هي یتو شيچند وقت پ
کار رو نکرد، من هم  نياما ا خرهیم رامبهم قول داد اونو ب یداشته باشمش و کس

  بتونم داشته باشمش. یروز هي ديشا کنمیرو نداشتم و فکر م دشيخر يیتوانا

  ش؟يداشته باش یتونیحراج فروخته باشنش پس چطور م یتا حاال تو ديشا -

 هيبهم هد اي ديمن خر یتونست و اونو برا یکس يیجا هي یوقت هي ديشا دونم،ینم -
  نده شدم.مسابقه بر هي یتونستم و اونو تو یخوش شانس هيبر اساس  ايداد و 

  آهسته سر تکان داد و گفت: ديوح 

  .یبش یعصبان یليبخواد به پازالت دست بزنه خ یاگر کس زنمیحدس م -

  من هستن. یهامثل بچه ناي. ااديز یليمعلومه! خ -

  ؟یهست یخيتو متولد چه تار -
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دستش را بلند کرد و متفکر با انگشت شصتش  ديتولدش را گفت و وح خيتار جو
  را خاراند.لبش  یگوشه

  و گفت: ديو روابطش پرس تيکرد و چند سؤال در مورد ک واريبه د رو

  تره!گاز دور قشن یکي نيا -

قطعات پازل جو برود که او  یرو شيبود پا کيدو قدم بلند با عجله عقب آمد. نزد و
  بلند گفت: یرا چنگ زد و با صدا ديوح یساق پا عيسر

  مراقب باش. -

آزادش کرد و  فشردیرا برداشت و از چنگ جو که م شيپازد و  یلبخند سرد ديوح
  و گفت: ديچرخ

  حواسم نبود. ديببخش -

  نشد. یزيچ -

رفت مادر جو با  نييپا یبه طبقه یاز او تشکر کرد و اتاق را ترک کرد. وقت ديوح
بود و انگار از  رهيخ ديوح یها. به کفشکردیآمدنش را نگاه م نييپا یحالت خاص

  نبود.  یو راض آمدیتا طبقه باال رفته بود خوشش نم شيهابا کفش ديوح نکهيا

 دي. وحفشردیبود را داشت در چنگ م دهيکه از بدو ورودشان در دست او د یدستمال
  و گفت: اورديخود ن یبه رو

  د؟ياريآب ب وانيل هيمن  یخواهش کنم برا تونمیم -

ه دنبال او راه افتاد. مادر جو ب ديجو قبول کرد و به داخل آشپزخانه رفت و وح مادر
بود و با نگاهش  ستادهياما صاف ا دي. وحتعجب کرده بود ديرفتار وح نياز ا اريبس

و  ديآب را گرفت آن را سر کش وانياز مادر جو ل ی. وقتکردیبه اطراف نگاه م
  کراس گفت: یرون آمد و خطاب به آقايتشکر کرد. بعد هم از آشپزخانه ب

  .دميصحبتا رو به شما گزارش م جهي. نتميرب ميتونیما م -
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 نيها خارج شدند هر دو سوار ماشاز منزل آن یبلند شد و وقت شيکراس از جا یآقا
  کراس شدند. یآقا

  کراس کرد و گفت: یرو به آقا ديوح

  !تهيجو قاتل ک -

  را نگاه کرد و گفت: ديکراس با تعجب برگشت و وح یآقا

  ؟یدونیتو از کجا م -

  کراس گفت: یاب به آقاخط ديوح 

  هست. تيتو اتاق ک یمهم یسر نخا هي. اونجا حتماً تيپدر ک یخونه ميبهتره بر -

  :ديکراس با تعجب و سر در گم پرس یآقا

  ؟یچه سرنخ -

نه و  ايدرست هست  دميکه من د یزياون چ ميکه بفهم تيپدر ک یخونه ميبر نيايب -
  .نيريتماس بگ سيبهتره با پل

ً يه دقکراس ک یآقا رو به جلو خم شد و چند ضربه  د،يفهمیرا نم ديوح یهاحرف قا
  را باز کرد و گفت: شهيزد. راننده ش شهيبه ش

  قربان! -

  برو. تيبه منزل پدر ک -

  بله، قربان. -

تماس گرفت و به او خبر داد که  کردیپرونده کار م یکه رو یبا کارآگاه ديوح
  برساند. تيخودش را به منزل پدر ک

 حيکراس توض یآقا یجو و خودش را برا یهابعد از قطع تماس موضوع صحبت و
  داد.
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کراس با او  یرفتند و وارد خانه شدند دور هم نشستند و آقا تيبه منزل پدر ک یوقت
  کرد و گفت: یخوش و بش مختصر

  داره! یکار نجايا ديوح نکهيمثل ا -

 یها با هم دست دادند و آقامرد ی. همهديبود که کارآگاه از راه رس نيح نيهم در
  آنجا باشد. عيثبت وقا یداد که الزم بوده است کارآگاه برا حيکراس توض

  والتر گفت: یرو به آقا ديوح

که  دميرس یکيکوچ یزايبه چ کنمیتو اتاق دخترتون؟ من فکر م ميبر مياجازه دار -
 تونيراحت به زندگ الياون رو با خ ديتونیثابت کنم جما قاتل نبوده و شما هم م تونمیم

  .نيبرگردون

  والتر متعجب گفت: یآقا 

  ده؟يرو به شما م نانياطم نيکه ا نيکرد دايرو پ یزيچه چ -

  دوباره گفت: ديوح

  ت؟يتو اتاق ک ميبر ميتونیم -

  گفت: زدهجانياو ه 

  حتماً  -

ند. برخاستند و از راه پله باال رفت ارشيبعد هر سه مرد همراه با کارآگاه و دست و
  رفتند. تينکرد و به اتاق ک یکرد، به حالش توجه جهياحساس سرگ یکم ديوح

کارآگاه را گرفت و چند عکس از تخت  اريدست نيدورب ديوارد اتاق شدند وح یوقت
 تيرا پس داد و به سمت تخت ک نيعکس گرفت. دورب شتريگرفت. خم شد و با دقت ب

 کيرا که قبالً نزد یزيشد و چ آن گذاشت، رو به جلو خم یرا رو شيرفت و زانو
را  افتادیپشت تخت م خوردیبود و اگر تکان م دهيتخت د یلبه یرو واريبه د
  و گفت: ستينگر
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  بردارم. نويکه من ا نيدار یزيچ -

 یدستمال را گرفت و تشکر کرد. آن ش ديدستمال داد. وح کيکارآگاه به او  اريدست
  نشان داد. هيرفت. آن را به بق نييپا را برداشت و نگاه کرد. برگشت و از تخت

 ديکرد و بعد رو به وح واريو د زيم یکوچک رو یهابه پازل یکراس نگاه یآقا 
  گفت:

  بوده. تيمال ک نيخوب ا -

کلنل اکالند و لرد  یاز پازل نقاش قطعه هي ني! ادينيقطعه رو خوب بب ني. استينه، ن -
  . ستين تياتاق ک یوت یپازل نيو چن نولدزهياثر جاشوا ر یدنيس

  با دقت به اطراف نگاه کردند.  همه

  مخصوص دست کارآگاه انداخت و گفت: لونيقطعه را در نا ديوح

 یها وسواس خاص! و نسبت به اوناديز یليدوست داره، خ یليرو خ هاشجو پازل -
ا قطعه چر نيقطعه نداشته باشه و ا کيهاش از پازل یکي ديچرا با فهممیداره اما نم

  باشه؟!  تيک شيپ ديبا

پام رو  یعمداً پام رو به سمت قطعات پازل جو بردم، جو طور یامروز وقت من
قطعه از پازلش که  کي ديگوشتم فرو رفتن. پس چرا با یچنگ زد که ناخناش تو

قطعه  نيممکنه گم شدن ا ايباشه؟ از نظر شما آ نجايا دونهیهاش ماونا رو مثل بچه
  شته باشه؟دا تيبه مرگ ک یربط

  کراس با تعجب گفت: یآقا 

  !شهيرو کشته باشه؟ مگه م یقطعه ممکنه کس کيگم شدن  یفقط برا یعني -

  گفت: کارآگاه

  مسخره هستن! یليقتل خ ليوقتا دال یبعض نيدونیشما که بهتر م -

  بله. -
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دوست نامعلومش  یبرا تيکه ک چيکادوپ یبه جعبه یرفت و نگاه زيبه سمت م ديوح 
  او آورد و گفت: ادداشتيبود کرد و بعد نگاهش را به سمت دفتر  ديخر

نوشته و گفته که روز تولد دوستشه، اون دوست جو بوده  تيکه ک یخيتار نيا دينيبب -
جو باشه  یپازل برا هي ديبا زنمیجعبه به اون داده بشه. من حدس م نيو قرار شده ا
که بتونه اون رو  نياما قبل از اکنه  ريگدوستش رو غافل خواستهیو احتماالً م

 زيبه خاطر هر چ ايپازل ساده و  کيبه خاطر  ايکنه، جو اونو کشته!  ريگغافل
  !یاگهيد

  گفت: تيبعد خطاب به پدر ک و

جعبه قطعات پازل از  نيا یتو دميرو باز کنم؟ و احتمال م هيهد نيا تونمیمن م -
  .دهيجو خر یبرا یحراج هياز  تيشام آخر باشه که ک ینقاش

  انداخت و گفت: نييسرش را تندتند باال و پا تيک پدر

  پس بازش کن. کنهیبه حل پرونده م یکمک یکنینداره! اگه فکر م یاشکال چيه -

که  دنديکه کاغذ کادو را از آن جدا کرد د یشد و زمان هيمشغول باز کردن هد ديوح
ً يجعبه پازل است و دق کي   ر بود.شام آخ یآن عکس نقاش یرو قا

  کراس آهسته گفت: یکراس کرد. آقا یرو به آقا ديوح

  که جو قاتل باشه. دونهینم یمحکم ليرو دال نايدادگاه ا یقاض یول -

  درسته! -

  راست شد و گفت: ديوح

 خواستهیم ديقطعات پازل جو رو برداشته و جو تا خونه دنبالش کرده. شا تيک ديشا -
ا کارد و ب ختهيکنه اما جو روانش به هم ر رشيگاون رو به اتاقش بکشونه و غافل

  اون رو زده!

  را بغل کرد و گفت: شيهازد و دست هيتک زيکارآگاه به م اريدست
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  از آشپزخونه بر نداشته. یکارد چي. اون هشهینه، نم -

ً يدق - جو بوده. اونا قرار داشتن  یحتماً قبلش خونه تيو حتماً از خونه برداشته. ک قا
شون نرفته اما حتماً دروغ به خونه تيک گفتی. جو میدوستشون ر یزبا دنيبرن د

  .گهيم

  ؟یچ نايدورب یپس خراب -

  .گهيد ليکرده و به دال شونيدستکار گهيکس د ايبوده  یاتفاق اي نايدورب یخراب -

  گزارش نشده بود قبل و بعدش. یو اتفاق یدزد چياما ه -

جو اون  کنهیهست که ثابت م گهيد زيدو تا چو اما  ميکن دايپ ديرو با لشيدرسته. دل -
  بوده. نجايروز ا

  :ديپرس کارآگاه

  ل؟يو اون دو دل -

  ماساژ داد و گفت: کردیاش را که درد منشست و شانه یصندل یرو ديوح 

  که به من حمله کرد جو بود. یاول از همه مطمئنم کس -

  اش را فشرد و گفت:کارآگاه چانه 

  ن شخص صورتش رو پوشونده!او یتو که گفته بود -

 ی. صدادميرو مقابل خودم د کلشيو ه دميمن صداش رو شن یکامالً درسته، ول -
صدا رو  وقت من اون چيو امکان نداره ه زنهیگوش من زنگ م یاون آدم هنوز تو

  . شناسمشیکه اون صدا رو بشنوم حتماً م يیببرم و هر جا ادياز 

ً يه صداش رو باال برد دقکه خودش بود چون امروز ک مطمئنم کردم  دايپ نانياطم قا
  بود که به من حمله کرد.  یهمون شخص

 وانيل کيآشپزخونه و از مادرش خواستم به من  یکه رفتم تو یزمان نه،يدومم ا ليدل
ً يآشپزخونه توجه کردم. دق یآب بده به کاردها دست  یبود که تو یبه کارد هيشب قا



788 
 

آشپزخونه اونا رو  یکاردها ميتونیو بکشه. ممن ر خواستیاون شخص بود که م
 ايمدل هستن  هياز  ايآ مينيو بب ميبد قيباهاش کشته شده رو هم تطب تيکه ک یبا کارد

  باشه؟! گهيمدل د هيو  گهيکارد د هينه امکانش هست که 

  را دو طرف بدنش باز کرد و گفت: شيهادست کارآگاه

که  خواستی. اون میجو رو شناخت یصدا که تو نهيبازداشت جو ا ليدل نيترمهم -
ً ب و ازش  ميدی. ما دستور بازداشت مجرم رو مستين ليدلیتو را بکشه و حتما

ً ياون روز دق مينيکه بب ميکنیم يیبازجو که  ميشیو حتماً متوجه م کردهیچکار م قا
  بوده! یچ لشيدل

 یو با دست آن را کم کردیاش درد مانداخت و تشکر کرد. شانه نييسرش را پا ديوح
که شاد بودند او را  يیهاکراس دستش را به پشت او زد و با چشم یفشرد که آقا

والتر را ترک کردند. کارآگاه مجوز  ی. بعد از آن گفت و گو همه منزل آقاستينگر
که جو در  دنديد د،يها رسمنزل آن یجلو هب سيکه پل یبازداشت جو را گرفت. زمان

  را دارد. یاديز ليدوستش است و همراه خود وسا نياشحال سوار شدن بر م

  صدا زد: سيپل

  .ديجو شرمن؟ صبر کن یآقا -

  دوستش سوار شد و خطاب به او گفت: نيبر ماش هاسيپل دنيبا د او

  برو برو. -

سوار  عيسر هاسيرا به حرکت درآورد و از آنجا دور شد و پل نيماش عيسر دوستش
در حال فرار  ید و گزارش کردند که جو همراه با کسها رفتنشدند و به دنبال آن

  کردن است.

داشتند هر طور که  یآمد و آن دو سع شيشهر لندن پ انيدر م یسخت زيو گر بيتعق
 دنديچراغ قرمز رس کيها به که آن یفرار کنند اما درست زمان سيشده از دست پل

با  گرياز سمت د نيماش کيکردند که از آن رد شوند اما  یبدون توجه به آن سع
  منحرف کرد. ابانيبه کنار خ اها رزد و آن شاننيسرعت آمد و به بغل ماش



789 
 

را باز کردند  نيآن دو استفاده کردند. در ماش یجيرفتند و از گ نيبه کنار ماش هاسيپل 
 ادهيپ نيها را از ماشآن سيرا به سمت جو و دوستش نشانه گرفتند. پل شانيهاو اسلحه

 نيو ماش نديايخواستند ب یکمک یرويخود انتقال دادند و از ن نيو را به ماشکرد و آن د
  آن دو را ببرند.

به آپارتمانش رفت تا استراحت کند. بعد از در آوردن  ديوح طيروز بعد از آن شرا آن
. در جسمش ديدراز کش یبه درون تخت رفت و با خستگ مياز تن، مستق شيهالباس

از  یو خبر غاميپ چيه ستيرا نگر اشیداشت. گوش یو حالت بد یاحساس کرخت
  . ديرا کنار گذاشت و خواب یوشگ ی. با خستگدادیآزارش م نيمژگان نداشت و ا

را به  شيهاپلک یال شنود،یدر اطرافش م يیکه گذشت حس کرد صدا یساعت چند
هم  یرو شيها. پلککردیبود، احساس سرما م یکيباز کرد. اتاقش غرق تار یسخت

شدند دوباره به  دتريشد. حس کرد صداها شد یجار اشیشانياز پ یفتاد. عرق سردا
  پلک گشود.  یسخت

 یبود. قاب پنجره روشن شد. صدا یزنگ گوش ی. صداشدیدر سرش اکو م صدا
  .ديبارینگاه کرد، باران م ترقي. دقديبه پنجره را شن یزيخوردن چ

درد  شيدرد مرکزش کجاست؟! سر تا پا نيا ديفهمیو نم ديچيپیدر تمام تنش م درد
اما  لرزاندیشده بود و احساس سرما بدنش را م یو عرق از بدنش جار کردیم

  برداشتن پتو را هم نداشت.  يیتوانا

. با آن کردندیم ینيسنگ شيهاپلک یرو شيهامژه یهم افتاد، حت یرو شيهاپلک
در گوشش  یزنگ گوش یصدا. هنوز هم سوختندیکه چشم بسته بود اما از درون م

  .کردیم جاديتوهم ا

که درست  ديشنیم يیدر سرش جر خورد. صداها یزياما انگار چ ديشن یبلند یصدا
  به جر خوردن پارچه بود. هيشب

زبانش چون چوب  کردی. حس مدندييگرا یبه خشک شيهاخشک شده بود، لب دهانش
  است. دهيخشک به سقف دهانش چسب
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 مهينشسته بود. چشمش را ن شيهاشده بود. عرق پشت پلک دهيبر ده،يبر شيهانفس
  . ذهنش هشدار خطر داد. ديتخت د کينزد یرا در لباس مشک ی. کسباز کرد

هوش  یکامالً ب یاز شدت ضعف جسمان یول ديکش یقينفس عم زد،يبرخ خواست
  شد.

تخت روان است و نگاهش  کي یپلکش باز شد حس کرد رو یال یبعد وقت یمدت
  . ديرا د دينور سف رير از زگذ

  هم افتادند. یرو شيهاهم پلک باز

وصل  شيرا برا ژنيتخت منتقل کردند. اکس یاو را به اتاق بردند و به رو پرستارها
  کردند. قيبه درون آن تزر یبه دستش زدند و آمپول یکردند. تبش باال بود. سرم

آمده  ديوح دنيو سروش به دبهنام و سروش پشت در اتاق منتظر بودند. بهنام  ،یاشل
 یبروند که اشل خواستندیهر چه زنگ زدند و او در را باز نکرد م یبودند اما وقت

کرده بود. بهنام  یپرسبا آن دو احوال ديدوستان وح دنيبازگشته بود. او با د رونياز ب
 یمورد تعجب کرده بود. خودش به جلو نياز ا یاشلبود و  دهيرا پرس ديحال وح

 نياو چند یجواب نداده بود با گوش ديوح یرفته بود و در زده بود. وقت ديوحمنزل 
  بار تماس گرفته بود. 

  بهنام و سروش هم منتقل شده بود. به یاشل ینگران حس

جوابگو  یبود کس ليکراس تماس گرفته بود اما چون روز تعط یبا دفتر آقا یاشل
 یکارت بود. با منش یاو رو یکراس داشت. شماره منش یاز دفتر آقا ینبود. کارت

درد شانه و گردن و  ليبه دل ديگفته بود که روز قبل وح اياو تماس گرفته بود. مار
  است.  رفتهبه منزل  شهيزودتر از هم جهيکتفش و سرگ

 تيک یقاتل  اصل یريها از دستگروزنامه ديدی. مکردیحالش را بد م طيآن شرا حاال
ً يتقر یداده بود که مسئله چگونه و توسط چه کس حياند و کارآگاه توضخبر نوشته  با

  هم نبود. دياز خود وح یمطرح شده است و اما خبر
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اش به جان در افتاده بود بود، بدون فکر با شانه دهيرا د یاشل ینگران یوقت سروش
اما او هم نگران بود.  رديرا بگ شيکرده بود جلو یو به آن ضربه زده بود. بهنام سع

تختش  یرو انيعرمهيرفته بودند او را ن ديمنزل شده بودند و به اتاق وحوارد  یوقت
سرش کامالً از هوش رفته بود. تنش  یباال دنيرس انکرده بودند که درست زم دايپ

تمام بدنش را فرا گرفته بود. با اورژانس تماس  یداغ و تب دار بود و عرق سرد
  د.رسانده بودن مارستانيگرفته بودند و او را به ب

را خواست. سروش  ديدکتر همراه وح نکهيمنتظر ماندند تا ا یرا با نگران یقيدقا
  برود که بهنام گفت: خواستیم

  .رميمن م -

  .گهيد رميم نيبش -

  خوب! رميم -

  .گردمیتا بر م گهيد نيبش فهمم،یرو من بهتر م یسيلهجه انگل -

  و گفت: نشست یصندل ینشست و بهنام به اتاق دکتر رفت و رو سروش

  ما چطوره؟ ضيمر تيوضع -

 یشده. از جا فياز دست داده و بدنش ضع یادي. قبالً خون زستيمتأسفانه خوب ن -
مراقبت نکرده و موجب عفونت شده. عفونت وارد خون شده و  یبه خوب یعمل قبل

  ممکنه باعث مرگش بشه. ینشه حت یدگياگر زودتر بهش رس

  و دوخت و گفت:شوک زده نگاه نگرانش را به ا بهنام

  باعث مرگش بشه؟ یچ یعني -

 ژنيوارد خون شده، دوستتون سطح اکس ديهام واضح نبودن؟ عفونت شدحرف -
ً به کما  نيديرسیو خودتون اگر بهش نم نهييپا یليداره، فشارش خ ینييپا حتما
ً يرو تقر شياريحاال هم هوش نيهم رفت،یم   از دست داده. با
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به اونا  یازين یماً عفونت و التهاب خون مشهوده اما حتحت انيکه ب هاشيآزما جواب
قرمز  یهاپوستش پر از لک یداره. رو صيتشخ یرو برا یچون عالئم کاف ستين

 یزخمش اصالً خوب نشده و از جا یشده که نشونه التهاب خون هست. جا یو کبود
  زده. رونيعفونت ب هيبخ

  :و خطاب به دکتر گفت ديجلو کش یخود را کم بهنام

نشه، چطوره  یدگياگر بهش رس نيگیهم واضح بودن، اما شما م یليشما خ یحرفا -
  !نيکردن بهش رو بد یدگياالن دستور رس نياز هم

  نشده باشه. ريد دوارميمن دستورات الزم رو دادم، فقط ام -

  بلند شد و گفت: شياز جا بهنام

  .نينشده، شما تالش خودتون رو بکن ريد -

شده بود به نزد  ديوح طيشرا ريکه حاال درگ یرا ترک کرد و با فکربعد اتاق دکتر  و
  سروش برگشت و نشست.

  شد؟ یچ -

 صشوني. تشخمهيوخ تشيبوده که به کما بره. االن هم وضع کينزد گهيدکتر م -
  التهاب خون بود.

را در هم گره زد  شيهاو بعد انگشت ديصورتش کش یهر دو دستش را رو سروش
  :دياز حالت او پرس یزد. اشل هيتک شيهادست را به شيهاو لب

  شده؟ یچ -

 نيکرد و سکوت کرد و به ا هيتک یبا نگران یداد. اشل حياو را توض تيوضع بهنام
را بخورد و او  شيکرده بود که حتماً داروها یادآوري ديکه صد بار به وح ديشياند

  .خورمیگفته بود بعد م
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 کيج یدر دهانش بود و صدا ژنياکس ی. لولهدستگاه بود ريدر اتاق مراقبت ز ديوح
تا  ديچکیسرم م عي. قطرات سرديرسیآرام دستگاه در اتاق ساکت به گوش م کيج

  بکشد. نييتبش را پازودتر وارد خونش شود و 

را  کيوتيبیبود، وارد اتاق شد و طبق دستور پزشک آنت یکه پسر جوان پرستار
  رل کرد و رفت.را کنت ژنيکرد و اکس قياو تزر یبرا

  

  چهاردهم. فصل

 داريکه زودتر ب خواستیو از او م زدینازگل مدام پدرش را صدا م یروز باران آن
ً يسرش زده بود و با پلک بسته تقر ريرا ز شيهادست یاليخیبا ب رپاشايشود اما ام  با

  در خواب بود.

  به کنارش رفت و نشست و گفت: نازگل

. امروز چرا نيشدیم داريزودتر از من ب شهي. شما همنينبود ینطوريبابا شما که ا -
  منتظرمون هستن. ن؟يو پاش نيزودتر از خوابتون دل بکن شهيم ن؟ياش خوابهمه

  صورت او گذاشت و گفت: یجواب نداد و نازگل دستش را رو رپاشايام

ً خميبر نيپاش شهيبابا جون، خوشه خانوم ما رو دعوت کردن، اگه م -  یلي. واقعا
هم دارن، فقط ما که  گهيد ی. اونا مهموناميشون کنمعّطل نياز ا شتريب ميبخوا زشته

 ديخودش را به خواب زده بود شا اليخیب رپاشايمنتظرمون بشن. ام ميبگ ميستين
  او را به حال خود بگذارد. یقيقانازگل دست از غرغر کردن بردارد و د

 یکم خواستیواب بود. دلش مخ جيبود و حاال گ دهينخواب یشب قبل درست حساب او
  .رفتیاعصابش راه م ینازگل رو یاستفاده کند  اما صدا لشياز روز تعط شتريب

 ريدستش را از ز کينازگل دست از حرف زدن برنداشت  یمنتظر ماند، وقت یکم
خش  یبسته دست نازگل را گرفت و با صدا یهاسرش درآورد و همانطور با پلک

  گفت: یدار
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   ؟یغر بزن زير کي یخوایفقط م نکهيا اي یخورده ساکت باش هي یتونیم -

  معترض گفت: نازگل

بابا جون، خوشه خانوم ما رو دعوت کردن. پسرشون هم با خانواده اومدن! لطفاً  -
  .ميکه بر نيپاش

  لب غر زد و گفت:  ريز رپاشايام

 یدونیه ماگ اد،يمن خوابم م کنن؟یرو واسه ناهار دعوت م یآخه کس دونمیمن نم -
  تو برو.

  و گفت:  ستيوار پدرش را نگربا نگاه سرزنش نازگل

  .خوابمی! من هم مدهيها از شما بعحرف نيا -

  و سرش را کنار سر پدرش گذاشت و گفت: ديبعد دراز کش و

  اش نگاه کنم.تو چشم شهيروم نم گهيجواب خوشه خانوم با شما! من که د یول -

در هم  نهيس یرا رو شيهاا به نازگل کرد و دستجواب نداد و پشتش ر رپاشايام
  کرد دوباره بخوابد. یضرب کرد و سع

پلک گشود و  رپاشايچند ضربه به در خورد. ام نکهيساکت شد تا ا قهيچند دق نازگل
اومدن سراغمون؟  یدياو گذاشت و گفت د یبازو ینازگل نشست و دستش را رو

  .نيخودتون در رو باز کن نيحاال پاش

مائده  دنيتکان نخورد. نازگل برخاست و رفت در را گشود. با د شياز جا اشارپيام
  گفت:

  .زميسالم عز -

  ن؟يومدي. بابا هست؟ چرا نميسالم، ما منتظرتون بود -

  در کنار رفت و پدرش را به مائده نشان داد.  یاز جلو نازگل

  دن؟يخواب -
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  .دارهيب مهيزد و گفت ن یاانهيلبخند موذ نازگل

ناهار  رتريد یبخوابن، ما کم شوني. بذار اميتو حاضر شو که ما بر خوب - 
  .ميخوریم

  .شهيتنبل م یليوقتا خ ی. بابام بعضگهيد ديببخش -

  .ايتو هم حاضر شو ب رمياشکال نداره، من م -

  باشه. -

 یبه سخت رپاشايرفت و نازگل در را بست و به اتاقش رفت تا حاضر شود. ام مائده
  اتاق نازگل رفت و گفت: ید و رختخوابش را جمع کرد. به جلوبلند ش شياز جا

  تو؟ اميب -

  بابا. ايب -

  ها را درون کمد انداخت و گفت:وارد اتاق شد و رختخواب او

  برام لباس اطو بکش. -

  چرا من؟ -

  که هست. نهيهم -

  ؟یو لباس حاضر نکرد یدونستیتا حاال م روزيبابا از د -

  ؟یورخیم یپس تو به چه درد -

 یشلوار مشک کيو  یمشک راهنيپ کيرفت و نازگل نفسش را فوت کرد.  رپاشايام
هم به آشپزخانه رفت و  رپاشايها شد. امو مشغول اطو زدن آن ديکش رونيب یاپارچه

  حاضر کرد. یچا وانيل کيخود  یبرا

تماس گرفت. هر چه منتظر ماند جواب نداد. شب  ديبا وح اشیچا دنيبعد از نوش او
نگران شد پس با سروش تماس  یگذاشته بود. کم پاسخیرا ب شيهاو تماس اميقبل هم پ
  گرفت.
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  جواب داد: سروش

  جانم پاشا. -

  ؟یسالم سروش، خوب -

  ؟یخوبم ممنون. تو چطور -

  .دهيجواب نم زنمیبهش زنگ م یهر چ ؟یما خبر دار دي! از وحیشکر، عال -

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

  داداش. هيبستر انمارستيب -

  :ديگرد شد و هول پرس رپاشايام یهاچشم

  شده مگه؟ یچرا؟ چ -

زده تو خونش.  عملش عفونت کرده یرو نخورده. جا کاشيوتيبیجانت آنت يیپسر دا -
 یتو م،يشکوندیاش رو نمنبودنش، دِر خونه یِ خونش ملتهب شده و اگر ما از نگران

  .مردیم یخبریب

  گفت: و ستاديا رپاشايام

  خدا نکنه، االن چطوره؟ -

 یدلدار ستميکه من بلد ن یدونی. مدمینم یالک دي. بهت امستيخوب ن هوشه،یب -
  .گمیکه هست رو م یبدم. هر چ

 رفتیم نيديرسیم رتريد گفتیبد بود پاشا. دکتر م یليباال سرش وضعش خ ميديرس
  تو کما. 

  ... برگردم پاسپورت بردارم بعد...مرازي... من شاميچکار کنم؟ من ب دياالن با -

ما  نجاي. ا. هول برت ندارهمي. من و بهنام هستیايب خوادیگوش کن، گوش کن، نم -
دم و دستگاهه و خودشون مدام بهش  رياتاق و ز هي. گذاشتنش تو دنيرو هم راه نم

  .کننیم یدگيرس
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و  ميزنیبا دکترش حرف م ميریبمونه. ما هم م ششيپ یکس ذارنینم اصالً 
  .ميگردیبرم

  گه؟يم یدکترش چ -

و  رنيعفونت رو بگ ی. جلورهيدارو بگ ديو با ستيمشخص ن یزيفعالً چ گهيم -
  که تو کما نره. ارنيخون رو باال ب ژنيسطح اکس

  پس اوضاع بده. -

  دعا کن درست بشه. -

نشد . تا فردا صبح اگر بهتر نينگ یزي. به مادرش چنيرو جواب ند اشیگوش نيبب -
  .اميخبرم کن که خودم ب

  ؟یکنیچکار م یحاال مثالً تو اومد -

بود گرفت و از آشپزخانه خارج  رهينگران نگاهش را از نازگل که به او خ رپاشايام
  شد و گفت:

  هم صبر کنم. تونمیفقط نم دونم،ینم -

داره، همه هم  یخوب یدوستا دي. وحیايب گمينگران نباش من هستم، الزم بود م -
  .یخودت رو در به در کن ستي. الزم نزننیگرانشن و مدام بهش سر من

و گردنش  ديکش شيرا درون موها شيهادست یبعد از قطع تماس با نگران رپاشايام
  را فشرد.

  شده؟ اشیطور ديشده بابا؟ وح یچ -

  و گفت: ستينازگل را نگر رپاشايام

  .هوشهیکه التهاب خون گرفته و ب گنیم -

  اونجا باشه؟ یالزمه کس -



798 
 

بود بهش  ی. اگر کسمارستانيو کار افتاده رو تخت ب کسیحتماً، به هر حال ب -
بود.  یاز خوردن دارو فرار ی. از بچگشدینم یعملش عفون یکنه جا یدگيرس

  که اصالً دارو نخورده. دونمیم

  .خورهیکرده و االن داره چوبش رو م یکار اشتباه -

  بگم! یچ -

چون خوشه خانم ناراحت  نييپا مي. بهتره برادياز دستتون برنم یکارشما که  ،یچيه -
  رفتن آورد. ريد یبرا یابهونه شهیو نم شهيم

  باشه. -

را شانه زد و مرتب کرد. نازگل شالش را  ششيو موها و ر ديلباس پوش رپاشايام
  رفتند.  نييسر انداخت و هر دو به طبقه پا یرو

 یپرسمائده، محمد و همسر و فرزندان او احوال وارد شدند با خوشه خانم، یوقت
را قرار داده بودند  نينشقسمت از هال که شاه نيکردند و به تعارف محمد در باالتر

  نشستند.

خانم به مائده اشاره کرد و او رفت و مشغول پهن کردن سفره شد. محمد با  خوشه
بعد از شغل و  گفت و تيفوت همسرش تسل یگرم صحبت شد و به او برا رپاشايام

  .دياو پرس یکار طيشرا

که حاال در  یداد و در مورد شغل محمد و بعد مهد حيرا توض زيهمه چ رپاشايام
  کردند مجلس گرم صحبت بماند. یسع بيترت نيو به ا ديها ساکن بود پرسشهر آن

و بعد به کمک خوشه خانم  دنديشکل چ نيبرادرش سفره را به بهترو زن مائده
  . دنديرنگارنگ را سر سفره چ یاز غذاها پر یهاظرف

  همه سر سفره نشستند خوشه خانم گفت: یوقت

  تعارف نکنم. گهيهللا، دبسم -
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 یبه زحمت افتاده و خوشه خانم گفت که زحمت ارياز او تشکر کرد که بس رپاشايام
  کرده است. یآشپز شانيها فرزندانش هستند و با عشق براآن ینبوده و همه

گذاشت که  ديو کنارش برنج سف ديپلو در بشقاب کشکلم یمقدار رپاشايام یبرا محمد
  حال گفت: نيهر کدام را دوست دارد بخورد، با ا

  .یشيم یمشتر یبار بخور کيمادر حرف نداره،  یپلوهاکلم -

  دستشون درد نکنه. -

  خانم. یمعروف و هنر آبج یرازيساالد ش نميا -

  .یمرس -

 ینيسنگ اشنهيدر س یزيارنگ نگاه کرد، گرسنه بود اما چرنگ یبه غذاها رپاشايام
 ديچيو عطر خوب غذا در دهانش پ پلو را به دهان برد. مزهقاشق از کلم کي. کردیم

  .رودیم نييپا شياز گلو غيقورت دادن آن حس کرد ت یحال لحظه نيبا ا

اعصابش  در پس ذهنش آنقدر ديبه خوردن غذا نداشت. فکر وح یليبود و م گرسنه
به  رد،يو برود و دوباره با او تماس بگ زديرا متشنج کرده بود که دوست داشت برخ

  د او جواب بدهد.خو ديکه شا ديام نيا

 یانگه داشته بود و عالقه نييافتاد که قاشق چنگال دستش را پا رپاشايمائده به ام نگاه
  . دادیبه خوردن غذا نشان نم

مادرش  یکرده بود با نوک انگشتش به پا  ليمتما را به سمت راستش شيکه پاها او
  زد.

  داد.  رپاشايبه ام یا. مائده با ابرو اشارهستيخانم او را نگر خوشه

  خانم خطاب به او گفت: خوشه

  ؟یمادر دوست ندار -

  کردند. او به خود آمد و گفت: رپاشايرو به ام همه
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  هم خوبه. دستتون درد نکنه. یلينه، خ -

  ؟یبکش ديبرنج سف ارميبمادر بشقاب  -

  که بشقابم جا نداره. دنيهم هست، آقا محمد لطف کردن انقد کش دينه مادر، برنج سف -

  مادر، بخور نوش جونت. یمرد -

  چشم. -

خورد  گريچند قاشق د یرا به خود جلب نکند به سخت یتوجه کس گريد نکهيا یبرا و
  .خوردیزهر م کردیفرستاد و حس م نييرا به زور نوشابه پا شيهاو لقمه

بشقاب  اتيمحتو شتريب دنديرا تمام کردند و از خوردن دست کش شانيهمه غذا یوقت
  مانده بود. یباق رپاشايام

  :گفتیو م زدیدستش م یرو یخانم با ناراحت خوشه

. حاال اديشما چطوره! فکر کردم خوشتون ب ذائقه دونستمیتو رو خدا. نم ديببخش -
  درست کنه. یزينازگل جان براتون چ ینيشکم گرسنه بش ديبا

  زد و گفت: یرا به بالش مثلث اشهيتک رپاشايام

 نييپا اميب نکهيهم خوشمزه بود. فقط قبل از ا یلينه مادر، اصالً تعارف ندارم، خ -
 یپررنگ خوردم فکر کنم همون اشتهام رو بست و اگر نه دستپخت شما عال يیچا هي

  .ميلذت ببر یو حساب مينياز هم سر سفره شما بششاءهللا قسمت بشه ببود. ان

  مادر... ینخورد یزيشما که چ -

بر سر سفره او با لذت غذا نخورده است  رپاشايام نکهيخوشه خانم ناراحت از ا و
  مشغول جمع کردن ظروف شد.

او  یو نازگل را صدا کرد. وقت ديکش یاز غذا را در ظرف یدر آشپزخانه مقدار مائده
  ه آمد، گفت:به آشپزخان

  جانم. -
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  غذا رو دوست نداشتن. نکهيبابا مثل ا -

پخت خوشه و فقط فسنجون دوست نداره واگرنه دست ستيبابا بد غذا ن دونمیم -
  .هيخانم عال

  رفت. مائده آهسته گفت: رونياز آشپزخانه ب عروسشان

 یر گذاشتم وقتغذاها رو کنا نيبه غذا نداره. ا ليشده م داريفکر کنم چون بابا تازه ب -
  ببر باال، گرسنه شدن بخورن. یرفت

  تو رو خدا. نينه! زحمت نکش یوا -

  !زم؟يعز یچه زحمت -

  نتونست غذا بخوره. نيهم یاشه. برابابا نگران پسرعمه -

  شده؟ یچ -

 یکه برا یآشنا بود و از اتفاق ديکرد. مائده با وح فيرا تعر دينازگل موضوع وح و
  أثر شد.او افتاده بود سخت مت

در سکوت گذراند. او در افکار خود غوطه  رپاشايتمام آن روز را ام یاز مهمان بعد
  تا مزاحم او نباشد. خواندیور بود و نازگل در سکوت درسش را م

___________________  

. آنجا مهد کودک بردیرا با خود به ساختمان محل کارش م سايروزها مژگان نک آن
مژگان بعد از کارش  نطوري. اکردندیمراقبت م ساينک داشت و با دقت از یخوب

 شنهادياو بپردازد. پ یبرود و به جلسات گفتار درمان سايبه سراغ نک عيسر توانستیم
  او بود. یبرا یکمک بزرگ یديمهندس ام

که  یابه طبقه اشیساعت کار انيروز طبق معمول چند روز گذشته او بعد از پا آن
و دگمه  ستاديآسانسور ا یگرفت. جلو ليرا تحو سايفت و نکمهد کودک در آن بود ر

  را زد و منتظر شد. 
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لبخند  یديمهندس ام دنيکه در آسانسور باز شد. با د ديبوسیرا عاشقانه م ساينک
  زد و وارد شد. یکمرنگ

  مهندس. یسالم آقا -

  .کخواهيسالم خانم مهندس ن -

هم همانطور به او  سايشد. نک رهيخ سايهمکف را زد و به نک یدگمه یديام مهندس
  زل زده بود.

  و گفت: ديرا کش سايلبخند زد و لپ نک کدفعهي یديام مهندس

  .یخوشگل یليتو خ -

را دور گردن مژگان انداخت و  شيهارا برگرداند و محکم دست شيرو ساينک
  را بست. شيهاچشم

  لبخند زد و گفت: مژگان

  عادت نره. هابهيبه غر -

  خوبه. یليکه خ نيا -

برود.  رونيبه مژگان اشاره کرد ب یديمهندس ام دنديهمکف رس یبه طبقه یوقت
  جوابش را داد. یديکرد و مهندس ام یمژگان خداحافظ

  رفت و گفت:  رونيرفت و مژگان خندان از ساختمان ب نگيبه پارک او

  هم با ما نداره. ی. کارستين ینگران نباش، اون آقا رفت. اون مرد بد -

  رفت و گفت: نييساختمان را پا یجلو یهاپله بعد و

  .ميو به کالست برس ميريبگ یتاکس هي -

  .رسونمتیم یريهر جا م -
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 شيشد و پاها حسیخشک شد. دلش ب عيمژگان گشاد شد. رگ گردنش سر یهاچشم
  را بچرخاند. شيرو ديترسیم یبه لرزش افتاد. حت

 يیهاافتاد و مژگان با نفس هيو به گر ديشک غيج ارياختیافتاد. ب اديبه شه ساينک نگاه
  تر بغل کرد.  را محکم سايکه به شمارش افتاده بودند نک

  را نگاه کند. اديرا برگرداند و صورت شه شيرو ديترسیم

  به ساختمان نگاه کرد و گفت: اديشه

به مقابل مژگان  اديشه نجا؟يا یاريپسر من هم م ؟یکنیکار م رپاشايام شيپ یايم -
  و گفت: ديکش سايت و دستش را به سر نکرف

عقلم بزرگ بشه و  یکم یو تو نذاشت امیخوب یچرا؟ من که بابا ترسه؟یاز من م -
  کنم. یبراش پدر

اعصاب مژگان خط  یرو غشيج یو صدا ديلرزیدر آغوش مژگان م ساينک
  .انداختیم

  هست. ني. ماشرسونمتیسوار شو م ايب -

  .کردیم ینيسنگ اشنهيقدم عقب رفت. نفس در س کيه گشاد شد یهابا چشم مژگان

  قدم جلو رفت و گفت: کي اديشه

برسونمت که به کالس  خوامیندارم. من فقط م تيمن که کار ؟یترسیاز من م -
  .یپسرم برس یگفتار درمان

 سايخورد. او اصرار داشت نک سايبه خاطر نک اديافتاد که از شه يیهاکتک ادي مژگان
  .کردیبسپارند و حاال مدام پسرم پسرم م یستيرا به بهز

 ايبابت خوشحالم. ب نياز ا یليبتونه حرف بزنه. خ یروز کي ساينک کردمیفکر نم -
  .یارو بده به من، تو خسته ساي! نکگهيد ميبر
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 یو گرم شد. وقت سيبلند کرد. مژگان حس کرد بدنش خ سايدستش را سمت نک و
لباس  یکرده است و ادرارش رو سيخود را خ سايککه ن ديگرفت د نيينگاهش را پا
  .چکدیم نيمژگان و زم

  قدم جلو رفت و گفت: کي اديعقب رفت. شه مژگان

ً اجازه مکنمیفقط بغلش م زم،يبدش به من. نترس عز - بغلش  یدي. پسرمه و حتما
  کنم!

چرا در آن ساعت از  کردیکمک برآورده بود و تعجب م اديدر ذهنش فر مژگان
  .ستين روادهيدر پ یرهگذر چيهروز 

زد و  اديو فر ديو مژگان ناخواسته او را عقب کش ديرس ساينک یبه بازو اديشه دست
  گفت:

  ؟یخوایاز جونم م یام دست نزن، کمک، کمک. ولم کن چبه بچه -

متوجه مژگان و  شدیشرکت رد م یداشت از جلو یديزمان که مهندس ام نيهم در
  ترمز گرفت. عيمرد ناشناس شد. سر و آن شيادهايو فر غيج

تا او را دنبال خود بکشد و مژگان محکم  رديرا از مژگان بگ سايداشت نک یسع اديشه
  .فشردیرا به خود م ساينک

  .ديکش رونيرا ب سبالشيبرد و چوب ب یصندل ريدستش را ز یديام مهندس

  و گفت: ديرو دو ادهيشد و سمت پ ادهيرا باز کرد و پ در

  شده؟ یچ کخواهينمهندس  -

  زد: اديهراسان فر مژگان

  کمک. -
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را رها کرد  ساينک ديدویکه سمتشان م ديبرگشت و آن مرد را با چوب د یوقت اديشه
سوار  عيسر اديچند قدم دنبالش کرد. اما شه یديو از آنجا دور شد و مهندس ام ديو دو

  شد و از آنجا دور شد. 

داشت کرد. نفسش را  ادياو را در ذهنش  نيو شماره پالک ماش ستاديا یديام مهندس
  فوت کرد و برگشت و گفت:

  ن؟يخوب کخواهيمهندس ن -

  .ديکشیم غيج سايو نک ديلرزیفقط م مژگان

  کرد و گفت:  تيهدا نشياو را سمت ماش یديام مهندس

  .رسونمتونیم د،ييبفرما -

 یندلص رينشست و چوب را ز یديرفت و سوار شد. مهندس ام حرفیب مژگان
  انداخت و در را بست و گفت:

  بود؟ یک گهيد ني. اکردمیلهش م ديرسیاگر دستم بهش م -

 شيصدا آوردیاست. به خود فشار م ستنيکه در حال گر ديرو به مژگان کرد و د و
به  هيهم از شدت گر ساي. نکختيریم نييپا شيهاو اشک تندتند از چشم ديايدر ن

  سکسکه افتاده بود.

  رو به جلو کرد و گفت: یديام مهندس

  م؟يکن تيازش شکا یکالنتر ميشماره پالکش رو برداشتم. بر -

  سرش را تکان داد. دهيترس مژگان

  نه. -

  ش؟يشناسیم برد؟یچرا؟! اون داشت پسرت رو م -

  همسر سابقمه. -

  کرد. هيگذاشت و گر سايسر نک یرا رو شيهارا گفت و لب نيا مژگان
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  .نهيببپس حق داره پسرش رو  -

 یتا کم ختيریزده اشک مرا گفت و حرکت کرد. مژگان غم نيا یديام مهندس
  . زديترسش فرو بر

  نبر. یخونه پدرت، امروز پسرت رو گفتار درمان برمتیم -

از طالقش تعجب نکرد و برنامه گفتار  یديکه مهندس ام کردیتعجب م مژگان
  .دانستیرا هم م ساينک یدرمان

  را آرام کند. سايکرد نک یسعنداد و فقط  جواب

. مژگان آهسته کردیو همانطور در خواب سکسکه م ديبعد از ترس خواب یکم ساينک
  گفت:

 تيو کنارش امن کردی. اون ما رو شکنجه منهياون اجازه نداره من و پسرم رو بب -
دادم  تي. بهش هم رضادميرو بخش امهي. زمان طالق من نود درصد مهرمينداشت یجان
هم داد  صيرو بهم بده. دادگاه تشخ ساينک نکهيا یخاطر ضرب و شتمش. در ازابه 

  .یستيرو بذاره بهز ساينک خواستیپسرش رو نداره چون م ینگهدار تيکه صالح

  و گفت: ديکش یقي. نفس عمختياشک ر نيغمگ مژگان

 یرچون با پسرم هم بد رفتا ادين سايو سراغ نک نهيدادگاه منعش کرده که ما رو بب -
  .زدیو کتکش م کردیم

مرد نامرد بود و  کياز  شييکه انگار روز اول جدا ختيریاشک م یطور مژگان
  ناله سر داده بود. شيدردها یبرا

! چرا باز هم اومده سراغم خوادیم یچ دونمیشده، نم داياش پدوباره سر و کله -
. سر به نمشينب بذارم که ابونيسر به کدوم ب دونمیمن ازش وحشت دارم. نم یول

  توش نباشه. نيکدوم جهنم بذارم که ا

  لب گفت: ريمتأثر از حال و روز او ز یديام مهندس

  مادر... کهيمرد؟! مرت گنيم نميبه ا -
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در محل  یدي. مهندس امدانستیم دياستفاده کرد که مژگان از او بع یاز الفاظ و
الفاظ از دهان  نيا شدیباورش نم یکه کس کردیعمل م دهيو سنج نيکارش آنقدر مت
  او خارج شوند.

او را  یدهيدر هم کش یو ابروها یبه او انداخت و صورت عصب ینگاهمين مژگان
انداخت. با  ديوح ادياو را به  یديحالت مهندس ام ني. نگاهش را از او گرفت و اديد
  بود. دهينشن یکيحرف رک یطيشرا چيدر ه ديتفاوت که از وح نيا

تشکر کرد و تعارف کرد که در  اريمژگان بس دنديها رسزل آنمن یبه جلو یوقت
  گفت: یديخدمت او باشند اما مهندس ام

انجام  یو دورکار نيفعالً سه روز منزل باش کخواهي. مهندس ننيممنونم، لطف دار -
  .نيبد

  ...یول -

 ايالزم بود به دستتون برسه  یزيچ ن،يانجام بد یو دور کار نيگفتم فعال منزل باش -
  .فرستمیانجامش م یرو برا یکس نيشرکت خبرم کن نيبفرست

  .شهيزحمت م -

  .شهيم تياذ دهي. بچه خوابدياستراحت کن ديبر ديي. بفرماستين یزحمت -

 یشد و در را بست. زنگ در را فشرد. در کم ادهيپ نيتشکر کرد و از ماش مژگان
حرکت در آورد و با را به  نشيهم ماش یديبعد باز شد و او وارد شد. مهندس ام

  سرعت رفت.

را بغل زد و  سايبود نک دهيکه تازه رس یمان ديبه درون ساختمان رس یوقت مژگان
  گفت:

  کرده؟ سيخودش رو خ -

  آره. -

  گفت: ديمژگان را د یگرفته یچهره یوقت یمان
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  شده؟ یچ -

  .یچيه -

  ؟ینبرد یرو گفتار درمان سايشده؟ چرا نک یچ گمیم -

گر . فرخنده خانم و آقا جمال متعجب نظارهستيو گر ستياو را نگر نياندوهگ مژگان
  مبل گذاشت و نشست. یدستش را رو لياو بودند. مژگان وسا

  .کردیطور سرپا داشت او را برانداز مهمان یمان

  نه؟ ايشده  یچ یگيم -

رو خواست با خودش  سايهمراهش برم. نک خواستیاومده بود دم شرکت. م اديشه -
 رپاشايام کيشر یدي. مهندس امدميکش غيه که من هم دنبالش برم. از ترس فقط جببر

رد خونه و گفت . دنبالش کرد و اون فرار کرد. بعد هم مهندس ما رو آوديبه دادم رس
  فعالً سر کار نرم.

انداخت.  کردیزمزمه م يیزهايچ رلبيرا در آغوش مادرش که داشت ز ساينک یمان
  و گفت: ديصورتش کشآقا جالل دستش را به 

  چه مرگشه؟ کهيمرت نياالهللا! االاله -

  و گفت: ديمبل چنگ زد و پوش یکتش را از رو یمان

  .کنمیخودم ادبش م -

  مادر و پدرش توجه نکرد. یهابه صدا زدن یبرخاست و دنبال او رفت. مان مژگان

  را گرفت و گفت: شيزودتر از او خودش را به در رساند و جلو مژگان

  بزنه و شر بشه برامون. یکي. خوادیرو م نياون هم هم ،یولش کن مان -

  مزاحمت بشه. یپس بذارم ه -

  .کنمیم تينه ازش شکا -
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  گرفت و دور از خود گفت: ريبعد نگاهش را به ز و

  رفتم. نجايهم از ا ديشا -

  هان؟ ؟یکجا بر -

  که اون نباشه. يی. جادونمینم -

  ا عقب هل داد و گفت:ر یسر بلند کرد و مان دوباره

  کردم. دايراه بهتر پ هي دي. شایبکن یکار چيه خوادینم -

  آخه؟! یچ -

  سرش را تکان داد و گفت: مژگان

  .دونمینم دونم،ینم -

  کنان گفت:لب زمزمه ريرا جمع کرد و ز لشيبعد رفت و وسا و

  .گهيد شهيم یطور کي کنم،یم یکار کي -

 یهاگرفت و به صحبت ريمبل نشست و سر به ز یهدست یرو یبه اتاقش رفت. مان و
  پدر و مادرش راجع به مژگان گوش کرد.

تماس گرفت و موضوع مژگان را به او اطالع داد و فکر  رپاشايبا ام یديام مهندس
  .دياش بگوبه خانواده یزيمژگان نخواهد چ زدیکرد که بهتر است بداند چون حدس م

  و گفت: ديکش یقي. نفس عمکردیگوش م یديس اممهند یهاداشت به حرف رپاشايام

  که نکرد؟! تشياذ -

 داياش پکرده حتماً باز هم سر و کله دايبود. حاال که محل کارش رو پ دهياون ترس -
  ؟یچ ارهيسرشون ب يیتو شرکتت بمونه؟ اگر بال یخوای. مشهيم

  .دونمینم -

  .ستين دونمیجواب من نم رپاشايام -
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  گفت:بلندتر  رپاشايام

  بکنم. یکار هيبرگردم بعد  دي. بادونمیگفتم که نم -

  خوب. یليخ -

سمت  کيگرفت. از  شيهادست انيسرش را م رپاشايارتباط را قطع کردند. ام هاآن
  داشتند. اجيکه به کمک احت ديدیم یمسائل ريمژگان را درگ گرياز طرف د ديوح

زودتر از  توانستیماند و نمکنارش ب یطرف به نازگل قول داده بود مدت نيا از
  دخترش بازگردد. یهيبماند و کمک کند روح یمدت خواستیکند. م شيموعد رها

نگران شد. آهسته جلو  تيدر آن وضع رپاشايام دنيآمد و با د رونياز حمام ب نازگل
  متوجه حضورش نشد. یرفت. پدرش آنقدر متفکر بود که حت

  بابا جون! -

  سر بلند کرد و گفت:به خود آمد و  رپاشايام

  جونم. -

  شده قربونت برم؟ یزيچ -

  نگران نباش. زم،ينه عز -

  کنار او نشست و گفت: نازگل

  .یريتو خودت فرو م ینطوريا یناراحت یليخ یقربونت برم وقت -

  و گفت: دينازگل انداخت و او را به آغوش کش یدستش را دور شانه رپاشايام

شرکت و مزاحم  یاومده جلو اديفت که شهزنگ زد و گ یديمهندس ام زميعز -
  و داد کردن. غيج یو کل دنيترس یليخ سايمژگان شده. مژگان و نک

  هم زده؟ یبيبهشون آس -

  فرار کرده. دهيرو که د یدي. مهندس امزمينه عز -
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  کنه؟ینم تيچرا مژگان شکا -

  لت؟و دادگاه خالص شده دوباره برگرده تو اون حا تيمژگان تازه از شر شکا -

  ست؟يعاقالنه ن نيبه نظرتون ا -

  مژگان اونقدر دست تنهاست که... ی. ولنهيکار هم نيترچرا! عاقالنه -

شما نگرانش  ستي. پدر و مادر داره، برادر داره و الزم نستيبابا مژگان تنها ن -
  . نيباش

  .یگيهم تو درست م ديشا -

  او بوسه زد و گفت: یموها یرو رپاشايام

  .یخوریسرما م زم،يو خشک کن عزبرو موهات ر -

  چشم. -

 ینگاه رپاشايرا خشک کند. ام شيبرخاست و به اتاقش رفت تا موها شياز جا نازگل
و او گفت  ديرا پرس ديدستش انداخت. با سروش تماس گرفت و حال وح یبه گوش

  .کردیرا دو چندان م اشینگران نيو ا ستيهنوز هم خوب ن

گرفته  یبعد او با صدا یطش با مژگان تماس گرفت. کمبعد از قطع ارتبا رپاشايام
  جواب داد:

  الو. -

  سالم مژگان، حالت چطوره؟ -

  خوبم. رپاشا،يسالم ام -

  افتاده.  یبهم گفت چه اتفاق یديمهندس ام -

  اومده بود سراغم. اديبله امروز شه -

  .گردمیشرکت. صبر کن تا خود بر م یبر ستيالزم ن گهيد -
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  آخه... -

  نداد؟ یبهت مرخص یديه مهندس اممگ -

  .ستياون که به بخش ما مربوط ن یآره ول -

و  ارميخودم م گهي. بعد داميخودم م یانجام بده تا وقت ینداره، دور کار راديا -
  .ادينم کتيهمراهت باشه، اون نزد ی. کسبرمتیم

  .گردمیبرم یو با مان رميبابام م با

  ازش؟ یکن تيشکا یبر ديبا یفتبه هر جهت تنها نباش. به بابات گ -

  باهاش رو به رو بشم. خوامینه، نم -

  سراغت. اديبشه و ب ريش شنيافکارت باعث م ني. همجایب -

  آخه... یول -

  را باال برد و گفت: شيصدا رپاشايام

چند نفرتون باشه؟  شيبه فکر چندتاتون باشم؟ حواسم پ ؟یآخه چ ی! ولگهيبسه د -
باشه، به  یباشه، به نازگل باشه، به مان ديآرزو باشه، به وح حواسم به تو باشه، به

  شماها؟ نيشیبزرگ م ینفرم، ک هيباشه؟ بابا من  یک

  همه بود.  یزندگ ريدرگ شهيحق داد. او هم رپاشايسکوت کرد. به ام مژگان

  بذار. تيات رو در اولوخودت و بچه یزندگ رپاشايام -

 نهيمهم ا ن،ييباشم. مهم شماها تيودم در اولوکه بخوام خ ستمين یتو سن گهيمن د -
  . نياريسر خودتون ن يیبال یشماها با ندونم کار

  تر گفت:و بعد آرام ديسکوت کرد و کف دستش را به صورتش کش هيثان چند

  ؟یرو دار ديخبر وح -

  نه. گهينه. بعد از عملش بهش زنگ زدم اما بعدش د -
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شده. بهتره حالش  یبستر مارستانيباره ب. دوستيخودت بمونه، حالش خوب ن شيپ -
  بدونه. یکس ستياما جز تو قرار ن یرو بپرس

  :دينگران پرس مژگان

  شده؟ یچ -

. دو روزه ستيشده و حالش خوب ن یعملش عفون یکه جا دهياونقدر به خودش نرس -
  . بهتر شد حالشو بپرس.هوشهیب

  باشه. -

هم  رپاشايآمد. حاضر شده بود. ام ونريارتباط را قطع کردند نازگل از اتاق ب یوقت
  برخاست و گفت:

  .ميبر -

  و گفت: ستاديمقابل او ا نازگل

  بابا. -

  جانم. -

سر خودم  يیبال یو نذاشت ميدي. خوشحالم که زود رسنيينجايخوشحالم که ا یليمن خ -
  .نيبرگرد گهيبهتره د یبه من خوش گذشت ول یليچند روز هم خ ني. اارميب

  ؟ینکیم رونميب -

 یاعضا شن،يشرکت تلنبار م ی. کارانينگران دونمیفقط م ه؟يچه حرف نينه! ا -
 دونمیم یول نيباش نجايا خوادیدارن. دلم م اجيخانواده هم به وجودتون احت

عاقل و سر به راه باشم. شما هم  کنمیم ی. من هم سعستين یداشتنتون کار درستنگه
  .شميپ نييايزود به زود ب

  سر او بوسه گذاشت و گفت: یازگل را بغل کرد و رون رپاشايام

  . حداقل تا آخر هفته.مونمیم نجايفعالً ا -
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  باشه بابا. -

 نيمشغول خارج کردن ماش رپاشايرفتند. ام نييها پابعد هر دو راه افتادند و از پله و
  از منزل شد و نازگل به سراغ مائده رفت.

نازگل در عقب را باز کرد و سوار شد و  بعد نازگل و مائده وارد کوچه شدند. یکم
  آن را از داخل قفل کرد. 

 رپاشايفرو برده بود. ام اشیمتعجب به نازگل نگاه کرد که سرش را در گوش مائده
به نازگل انداخت و به خاطر معطل شدن مائده به کنار خم شد و در  ینگاه نهيدر آ

  و گفت: جلو را باز کرد. مائده به ناچار نشست و در را بست

  ترم ها.نازگل جان من عقب راحت -

  .یرو بلد ابونايشما بهتر خ ن،يبش زمينه عز -

  لب گفت: ريرا به حرکت در آورد و ز نيماش رپاشايام

  کمربند. -

  و آن را بست. ديکمربند را کش مائده

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه رپاشايام

  نازگل! -

  و بست. ديکمربند را کش اورديسرش را باال ب نکهيبدون ا نازگل

  :ديپرس مائده

  م؟يخوب نازگل جان اول کجا بر -

  اول باغ ارم. -

  .زميباشه عز -

  .دادیرا به او نشان م ترکيخلوت و نزد یهاابانيداد و خ رپاشايآدرس را به ام مائده



815 
 

درخشان و حالت ذوق زده  یهاو به درون رفتند مائده با چشم دنديبه مقصد رس یوقت
  گفت:

  .مينيباغ رو بب مياول بر -

از باغ سر زدند و عکس گرفتند و توانستند درخت سرو بزرگ باغ را  يیبه جاها و
 وان،يها رفتند و از اسنگ نوشته دنيکه به سرو ناز معروف بود. بعد به د ننديهم بب

   کردند. دنيد نهيعمارت و تاالر آ

  :دادیم حيرا توض زيبا حوصله همه چ مائده

 ديو با تقل هيساختمون در زمان قاجار نيباغه. ا نيا یوسط، هسته مرکزعمارت  -
 یکاش ،ینقاش ،یعمارت از نظر معمار ني. اساخته شده هيزند یاز سبک معمار

  زمان قاجاره. یمعمار یاز شاهکارها یو گچ بر یکار

و  دادیم حينازگل توض یرا برا زيخوب همه چ یراهنما کيبه دقت چون  مائده
  .کردیاو گوش م یهابه حرف زدیسرشان قدم مکه آهسته پشت شارپايام

 حيتوض شيکه دست نازگل را گرفته بود برا یرفتند و مائده در حال نيرزميبه ز هاآن
  .دادیم

ً يکه تقر نجايمختلف ساخته شده. ا ناتيعمارت، از سه طبقه، با تزئ نيا -  هيشب با
به اتاقا سر  ميگرم تابستون بوده. بر یروزها یاستراحت تو یبرا يیجا نهيرزميز

  داره. يیايکاریچه کاش نيبب ميبزن

  .دنديها سر کشبعد هر دو خندان و با عجله به اتاق و

  باال رفتند مائده گفت: یبه طبقه یوقت

الهام  ديجمشتخت یساختنشون از ستونا یقشنگه که برا یدو طبقه پر از ستونا نيا
اش به رشته یربط نکهيائده خوشش آمده بود. با ام حاتياز توض رپاشايام گرفتن

اما با دقت  رپاشايداشت. ام یشهرشان اطالعات خوب یفرهنگ راثينداشت اما از م
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بود  مانيو پش کردیباغ ارم نگاه م یو فرم معمار واريمختص به خودش به در و د
  ود.نگذاشته ب یخيتار مکان نيسر زدن به ا یبرا یها وقتسال نيکه در طول ا

و  ستادنديایم وارهاياز د یکنار بعض یو گاه رفتندیراه م گريو نازگل با همد مائده
 کيکدام  یعکس گوش نکهياوقات هم بر سر ا یو گاه گرفتندیعکس م گريبا همد

  .دنديخندیم یو بعد از آن کل کردندیکل ماست با هم کل یگريبهتر از د

اش با مادرش رابطه ادياو را  کرد،یگاه منازگل با مائده ن یبه رابطه رپاشايام 
  شاد بود. قدرني. نازگل کنار مادرش هم همانداختیم

 یايو دن دنديخندیو م گفتندیم کردندیها خلوت مبا هم ساعت یآن دو هم گاه 
  .گذشتیم یو در شاد یبه آرام گريشان کنار همدزنانه

مادر و دختر باشد مانند دو  یابطهبه ر هيشب نکهياز ا شيب نيرابطه نازگل و نازن 
  دوست و دو خواهر بود. 

همان دوران انداخت پس نخواست مزاحمشان  اديرابطه نازگل با مائده او را  حاال
  ود و آن دو را به حال خود گذاشت.ش

شلوارش فرو برد و  بيرا در ج شيهاو منتظر آن دو ماند. دست ستاديا یاگوشه در
که داشتند صحبت  ديحال بود که دو مرد را کنار خود د نيآهسته قدم زد. در هم

  .کردندیم

  ها گفت:از آن یکي 

  .نيرو بب دشيسف یهاتو رو خدا پاچه -

. هنوز هم ستي. سرش را بلند کرد و آن دو مرد را نگرديباال پر رپاشايام یابروها
ز داشته اندازه چشم و مغز هر نيمرد تا ا کيبود که  یرعاديو غ بيعج یليخ شيبرا

بودند و داشتند نماها را نگاه  ستادهيکه آنجا ا یکسان انيباشد. بعد هم نگاهش را در م
مشخص  شيشلوارش باال نبود که ساقه پا یپاچه ئدهجز ما یچرخاند. کس کردندیم

فرمش و خوش ديسف یهابود و ساق دهيجذب پوش یشلوار کوتاه نود سانت کيباشد. او 
  ود.گذاشته ب شيرا به نما
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است که کمر  دهيپوش یتاب مشک کيکه او  ديو د ديباال کش ینگاهش را کم رپاشايام 
  بود. دهيآن کش یشلوارش را رو

گذاشته بود.  شيرا به نما اشنهيگردن و س یديباز بود و سف اريگرد تابش هم بس یقهي
بزرگ  یروسر کيبود و  دهيجلو باز پوش یمشک زهييپا یمانتو کيتابش  یرو

  قرمز به سر انداخته بود. یهابا گل یمشک

  گذاشته بود. شيها را به نماشانه انداخته بود و آن کي یبلندش را رو یموها 

  کرده بود. جاديا یانيصورتش تناقض نما ديلبش با پوست سف یرژ لب قرمز رو 

ها مدام به مائده از آن یکيرا از مائده گرفت و به دو مرد کنارش برگرداند.  نگاهش
  .زدیو لبخند م کردینازگل نگاه مو 

  .ميفردا باهاشون قرار بذار ميتونست ديبرو بهشون شماره بده. شا -

  بعد. رونيب مي. برشهيزشت م هيبق یبهمون بگن و جلو یزيممکنه چ -

  شد. رهيکرد و به آن دو خ زيرا ر شيهاچشم رپاشايام

 نهيذاشته! از رو لباس اگ شيچقدر قشنگ خودشو به نما نيتو رو خدا نگاه کن بب -
  داره! یچ رشيز نيبب

همانجا  خواستیسرخ شد و حس کرد فشارش باال رفت. دلش م رپاشايناگاه ام به
  مکانشان کرد. طيو شرا تيبه جمع یاما نگاه رديدهان هر دو را گل بگ

  در چشم مرد گفت: رهيو جلو رفت و خ ديکش اشیشانيرا محکم به پ دستش

  داره. یچ گميهت ممن ب رونيب ميبر -

  متعجب گفت: مرد

  !؟یبه تو چه عوض -

  به من چه. گميم رونيب نييايب -

  خندان سمت پدرش آمد و گفت: نازگل
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  .ميريعکس بگ هيبا هم  ايبابا ب -

  رو به او کرد و گفت: رپاشايام

  .اميم زم،يهمونجا باش عز -

  مرد زد و گفت:  ینهيس یبعد پشت دستش را محکم رو و

  .ريجوابت رو بگ رونيب ايب -

دو مرد به هم نگاه کردند. دنبال دردسر نبودند. خودشان هم خانواده به همراه  آن
  رو به آن دو گفت:  رپاشايراه افتادند تا از ساختمان خارج شوند. ام عيداشتند. سر

  .گردمیمن برم نيبمون جانيهم -

  آن دو مرد رفت. یبه سرعت از پ و

را. متوجه شده  رپاشايام عي. بعد هم رفتن سرديدو مرد را د آن یرفتن و عجله مائده
  نشان نداده بودند. یاند اما توجهبه او و نازگل متلک انداخته یبود که آن دو مرد کل

  :ديپرس

  نازگل بابات اهل دعواست؟ -

  الزم باشه آره. -

  .ميبر اي. بدعوا یفکر کنم دنبال اون دوتا رفت برا -

ً يبعد هر دو تقر و شان را جمع کردند دوان به دنبال او رفتند. دو مرد خانواده دوان با
  اعتراض همراهنشان در آمد. یکه صدا یرفتند طور یو با عجله سمت خروج

  و گفت: ديها رسبه آن رپاشايام

  .نميبب سايوا یه -

او زد. هر دو خانواده مات  یاستخوان گونه یرو یمشت محکم ديتا مرد چرخ و
دست او را مهار  رپاشايانداخت. ام یرا هل داد و مشت رپاشايام یگريشده بودند. د
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و اعتراض  دنديکشیکرد و مشتش در صورت او نشست.  زن و دخترها داد م
  .کردندیم

  ها گرفت و گفت:انگشتش را سمت آن ظيبا غ رپاشايام

نگاه به سر و وضع  هي ن؟يگیو به ناموس مردم چرت و پرت م نيزن و بچه دار -
  .نيحرفا رو بزن نيبعد به ناموس مردم ا نيخودتون بنداز یزنا

 یگرياز د یحواسش به او بود مشت رپاشايانداخت و تا ام یگريها مشت داز آن یکي
  به بغل صورتش خورد.

 شيهادست انياو زد. مرد صورتش را م ینيو مشتش را در ب ديآمد اما چرخ دردش
  .دنديها رسو نازگل به آن. مائده ديچک شيهاگرفت و خون در دست

  ها انداخت و گفت: آن نيخود را ب مائده

  ولشون کن. گه،يبسه د -

  پدرش را گرفت و گفت: یبازو نازگل

  بابا. گهيکن د بس

  شد و گفت: رهيدر چشم مائده خ یعصب رپاشايام

  گفتم؟ یمن به شماها چ -

که  شانيهاو بچه دنديها هم آن دو را کنار کشآن یهاباال رفته بود. زن شيصدا
  .کردندیم هيو گر دهيکوچک بودند ترس

  :ديغر تيبا عصبان رپاشايام

 دادمیدهنتونو جر م ديزن و بچه همراهتونه واگرنه با نيخداتونو شکر کن ديبر -
  زبونتون واسه ناموس مردم نچرخه. گهيد یدفعه

  او را گرفت و به عقب هل داد و گفت: یبازو مائده

  .ميبر نيياي. بنيتمومش کن کنمیخواهش م -
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او فرو رفت و به  ینهيتکان نخورد که مائده خودش با سر در س شياز جا رپاشايام
  افتاد. رپاشايآغوش ام

  گفت: رپاشايام نيخشمگ یهاو با نگاه در چشم ديعقب کش عيسر

  !کنمیخواهش م -

رده هم دست او را گرفت و هر سه حرکت کردند. نازگل و مائده سکوت ک نازگل
  بودند و جرأت حرف زدن نداشتند.

در  یابه صورت سرخ شده پدرش کرد. ناراحت بود که ضربه ینگاه نازگل
در سکوت راه آمده را  رپاشايشدند ام نيسوار ماش یصورتش خورده است. وقت

  بازگشت.

  به خود جرأت داد و گفت: نازگل

  .رميبرات آب بگ سايوا يیجا هيبابا!  -

  .ستميتشنه ن -

  بود.  دهيدو کلمه را غر نيا پاشاريام

رو صورتت. قرمز شده و نگرانم که کبود  یرو بذار شيبطر رميآب سرد بگ گميم -
  .بشه

  .ستيدعوا مال مرده، ممکنه کتک بخوره و کبود هم بشه. مهم ن -

  درد نداره؟ -

  انداخت و دوباره محکم گفت: نهيدر آ ینگاه رپاشايام

  کجا؟ مينه نازگل... فقط بگو بر -

  خونه. -

  ؟یو کفش بخر فيک یخواستیمگه نم -
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  .خرمیبعداً م -

  م؟يکجا بر ست،يدر کار ن یبعدن -

سمت صورتش  کيشد.  رهيرا سمت مائده کرد. مائده در صورت او خ شيرو و
 ديچيدر دل مائده پ یزي. چکردیاز ابهتش کم نم یزيهم چ نيقرمز شده بود. اما هم

  شد. آهسته گفت: حسیو ب

  چهار راه دوم سمت چپ. نيبر ميمستق -

چرا  ديفهمیو نم زدیسر فرود آورد و مائده رو به جلو کرد. قلبش تندتند م رپاشايام
  گرفت. ديدفعه تپش قلب شد کي

داشت با گرفتن دست چپش توسط دست راستش  یو سع ديلرزیم یکم شيهادست
از استرس است اما  یانشانه نيا دانستیحال خود را بهتر کند. خودش هم م یکم
  حالت دچار شد. نينگران است که به ا یزياز چه چ ديفهمینم

گرفت و متوجه لرزش دست مائده شد. دنده  ريلحظه نگاهش را به ز کي رپاشايام
  توقف کرد و گفت: ابانيها کنار خرا عوض کرد و با نگاه به مغازه

  .ريبگ ینازگل بدو برو سه تا ران -

  باشه. -

  :ديپرس رپاشايشد و رفت. ام ادهيپ عيسر نازگل

  شما حالتون خوبه؟ -

  بله من خوبم. -

  لرزه؟یدستتون چرا م -

  ضرب گرفت و گفت: شتريمائده ب قلب

  .دونمینم -

  شدم. تونياگر باعث ناراحت ديببخش -
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  گفت: یآرام یسر تکان داد و با صدا مائده

  گفتن. یزيو به من چ مقصر من بودم کنمیفکر م -

  سرش را تکان داد و گفت: رپاشايام

  که ادب شدن. نهينداره، مهم ا یتياهم -

  آرام گفت: رپاشايرو به ام مائده

  صورتتون... -

  رو به او گفت: رپاشايام

  گفتم که، کتک خوردن مال مرده. -

گرفته بود  یباز بيشد. قلبش عج رهيخ رپاشايام یمشک یهاناخواسته در چشم مائده
نگاهش را از او گرفت و خود را با پخش صوت سرگرم  رپاشايم. اکردیم تشيو اذ

داد که خودش هم به زور  نييرا پا شيآهنگ گذاشت. آن هم آنقدر صدا کيکرد و 
  نگاه کرد. رونيگذاشت و به ب شهي. مائده آرنجش را کنار شديشنیم

به ها را آن یبرگشت و سوار شد و دو تا یلحظه بعد نازگل خندان با چند ران چند
  پدرش و مائده داد.

  و گفت: ديرا باز کرد و آن را سر کش یقوط نازگل

  ام بود.تشنه -

پوست صورتش گذاشت  یرا رو یاما قوط رپاشاي. امدياز آن را نوش یهم کم مائده
بعد  دنديبه مقصد رس یرا به حرکت در آورد و وقت نياز آن کبود نشود. ماش شتريتا ب

  رفتند.به سمت بازار  نياز پارک ماش

 کيو ش یجنس عال خواستیو دلش م کردیها را نگاه مو کفش فيبا دقت ک نازگل
  و مناسب دانشگاه رفتنش بخرد.
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را  هافيو ک کردیبا مائده مشورت م کردیعادت که با مادرش مشورت م طبق
  .کردیدوشش امتحان م یها را روو آن گرفتیدستش م

منتظر انتخاب نازگل بود. دوباره نگاهش به نشسته بود و  یصندل کي یرو رپاشايام
  اسپرتش. یهامائده افتاد و کفش نيساق شلوار ج

 ینگاهش باال رفت و روسر ستيفصل ن نيمدل پوشش مناسب ا نيخود فکر کرد ا با
 یشانه انداخته بود و بند بلند دوش یسمتش را رو کيبزرگ سر او را نگاه کرد که 

 یدياز سف یرا باال برده بود. مقدار یروسر آن قرار گرفته بود و یرو فشيک
 اشیزييپا یو مانتو دادیتکان م را شيهامعلوم بود. هر وقت دست اشنهياستخوان س

  .شدیم ترانياش نمازنانه یهایبرجستگ رفتیکنار م

را به چپ و راست تکان داد و دو دستش را به هم قفل کرد و صورتش را  سرش
نگاهش  کردیبا نازگل صحبت م نکهيا نيوشنده افتاد. حچرخاند که نگاهش به فر

  .گشتیو بر م رفتیسمت مائده م

 شيپا یجدا کرد و رو یگريو دستش را از د ديکش یقياز آن وضع نفس عم یعصب
  او کردند.  یشد و هر سه رو به سو جاديا یبلند یزد که صدا

  خطاب به نازگل گفت: رپاشايام

  .گهيد ميانتخاب کن بر ،یديو کفش د فيک صدتايس -

  شده است. گفت: یعصب رپاشايحس کرد ام نازگل

  .اميوقت خودم م هي ميخوب بر -

  گفت: تيبا جد رپاشايام

  هم مونده. گهيد ی. چند جاميگفتم انتخاب کن که بر م،يبر ینطورينگفتم هم -

  چشم. -

را  یشدارد. کف یبيکرد. حس کرد او حالت عج رپاشايبه ام یچشم نگاه ريز مائده
ها . پشتش را به آندهدیاو را آزار م یزيو رو کرد. مطمئن بود چ ريدر دستش ز
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 ديمقابلش بود. خم شد و کفش خود را از پا در آورد و کفش جد یبزرگ یقد نهيکرد. آ
نگاهش به فروشنده افتاد که  شدیم راست. همانطور که خم بود و داشت ديرا پوش

باز شده  اشیزدن بود. روسر ديد هيشب شتريکه ب ی. نگاهکردیداشت او را نگاه م
  افتاده بود. رونيب اشنهيشده بودند و تمام س زانيآو شيهابود و گوشه

  فروشنده رفت و گفت: ديد یجلو رپاشايام

  .نيبد یبوت مشک ميجفت از اون مدل ن هي -

  ؟یزيچه سا -

  سرش را به عقب چرخاند و گفت: رپاشايام

  اتون چنده؟پ زيسا -

  :ديمتعجب پرس ائدهم

  من؟ -

  بله شما!-

  .٣٨من  -

  رو به فروشنده گفت: رپاشايام

  . نيرو بد ٣٨ -

  .چشم -

  رو به نازگل گفت: رپاشايو مائده به هم نگاه کردند. ام نازگل

  .هيعال یليکه دستته خ فيمدل ک نيهم -

  سمت مائده رفت و گفت: به

  !فيک -
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را از  فشيک رپاشايام یهابه چشم رهيخ دستش را سمت او گرفت. مائده ناخواسته و
کنارش  شخانيپ یرا گرفت و رو فيک رپاشايدوشش جدا کرد و سمت او گرفت. ام

 یآن را رو یگوشه کيمائده را گرفت و  یبا دو انگشت روسر رپاشايگذاشت. ام
  اش پرت کرد.شانه

  بود. رپاشايبه حرکات ام رهيخ مائده

ها را از کفش یکيعبه را گرفت و آن را باز کرد. ج رپاشايها را آورد. امکفش پسر
  نشست. شيپا یگرفت و رو

  سر بلند کرد و گفت: رپاشايخواست اعتراض کند و خم شود که ام مائده

  فقط بپوش. -

پاشنه  رپاشايمائده هل داد. ام یپا یو آن را جلو ديکش نييبغل کفش را پا پيبعد ز و
کفش را گرفت. مائده  یلبه گرشيا دست داو گذاشت و ب یکش را برداشت و پشت پا

را  پيز رپاشايرا با آن الک قرمز درون کفش فرو کرد. ام دشيسف یو منگ پا جيگ
  او را پوشانده بود. یساق پا شتري. بستياو را نگر یو برخاست و پا ديباال کش

 رونيرا هم از داخل جعبه ب یبعد بوتمين رپاشايبه او بودند. ام رهيو مائده خ نازگل
  و گفت: ديکش نييرا پا پشيو نشست و ز ديکش

  بپوش. -

را از کفشش در آورد و درون  شيفشار پا کيپشت کفش مائده را گرفت و او با  و
و برخاست  ديرا باال کش پيو ز ديکش رونيپاشنه کش را ب رپاشايفرو برد. ام بوتمين

  .کردیاو نگاه کرد. مائده خشک شده بود و مغزش کار نم یو به پاها

  مائده بود گفت: یبه پاها رهيکه خ نازگل

  .خوامیم نايتو پات قشنگن، منم از ا یليخ -

  سرش را باال کرد و گفت: رپاشايام

  قشنگن.  یليخ نايا -
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  دست پسر گذاشت و گفت: یمائده را برداشت و درون جعبه یقبل یهابعد کفش و

  پسند شد. -

  رو به نازگل گفت: و

  تموم شد؟ -

  .دارمیرو برم ناينم همآره م -

  و ذوق زده گفت: ديمائده پر یبه جلو نازگل

  .انيبهت م یليخ -

شده بود اما  یها عالخود را نگاه کرد. در آن کفش پيو ت ديبه خود آمد و چرخ مائده
او را جمع و جور کرده است و پوشانده  یزبانیبه زبان ب رپاشايام گفتیبه او م یحس

  است.

او را نگاه  نهيباد کرده است. داشت در آ رتشيکه او رگ غ فتگیبه او م یزيچ
شود.  زانيآو اشی. آن مرد اجازه نداده بود خم شود. اجازه نداده بود روسرکردیم

 يیهابه خاطر او خورده بود آن هم به خاطر حرف یآن روز آن مرد مشت محکم
  به او گفته بودند. گرانيکه د

  کرد و گفت: بشيکه دست در ج دي. درديو بگنگاهش را از ا توانستینم یحت

  شه؟يحساب خانما چند م -

رفت  رپاشايرا برداشت و به کنار ام فشيو ک ديچرخ عيرا گفت و مائده سر متيق پسر
  و گفت:

  .کنمیخودمو حساب م یمن کفشا نيصبر کن -

. ديکارت را در آورد و آن را در دستگاه پز کش رپاشايرا باز کرد. ام فشيک پيز
 رپاشايمبلغ را وارد کرد که مائده دستش را سمت دستگاه برد تا آن را لغو کند. ام
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بعد  یپشت دستش را سد دست او کرد و با دست چپ رمزش را وارد کرد و کم
  فرستاد. رونيکاغذ چاپ شده ب کهيت کيدستگاه 

  نگاهش را سمت مائده چرخاند و گفت: رپاشايام

  .گهيد ميمبارک باشه، بر -

رفتند و  رونيب یها را برداشت. وقتآن یدهاياز فروشنده تشکر کرد و خربعد  و
  گفت: رپاشايپاساژ حرکت کردند ام یزنان به سمت خروجقدم

  .امياالن م یتو ساعت فروش ديبر -

  کجا بابا؟ -

  .اميم -

  گفت: رلبيها دور شد. مائده زبعد برگشت و از آن و

  باز هم نره دعوا. -

  د گفت:بو دهينازگل که شن 

  .ستين وونهيبابام انقدرام د -

 یاکهيت هي. مطمئنم ديبابات هم فهم کردیفروشنده بد نگاه م زم،يدور از جونش عز -
. رهيبگ بوتميپسره باعث شد بابات برام ن نيا یهابه پر و پاچه من پروندن و نگاه

  .خانشيرو گذاشت رو پ فميک ايام. رو انداخت رو شونه یروسر یکه چجور یديد

 اوردياحساساتشه. بابات به زبون ن انيب یزبان انسان برا نيترزبان بدن مهم نازگل
 شيچشم همه رو درو تونهینم نکهيا یبرا يیجورا کيو  اديکه از پوشش من بدش م

پام  یرو درست کرد و کفش ساق بلندتر امیکنه و دهن همه رو ببنده اومد روسر
  کرد و...

  .دادیو اگر نه به من تذکر م ستين زايچ نيند او ب ديبابام در ق یول -

  .یديتو مثل من نپوش -
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  دخالت کنه. یپوشش کس یباشه که تو یآدم دمياما بابام رو ند -

  .ميشرط ببند ايپس ب -

  ؟یسر چ -

  .اديبابات از پوشش من بدش م نکهيا -

  مون من.حق با من بود فردا ناهار مهمون تو اگر حق با تو بود فردا ناهار مه اگر

  باشه؟ یناهار چ -

  .یتو بگ یهر چ -

  کباب. -

و جوابش رو به  یتو از بابات بپرس نکهيمگر ا یاز االن بگم که باخت یباشه، ول -
  .یمن برعکس بگ

  خوبه؟ کنم،یصداش رو ضبط م -

  خوبه. -

اضافه  دشيخر یهابا عجله برگشت. چند پاکت به پاکت رپاشايگذشت که ام قهيدق چند
  . نازگل گفت:شده بود

  بابا؟! یديخر یچ -

  موقوف. یفضول -

  بابا! -

  ؟یتو ساعت فروش ديمگه نگفتم بر -

را برانداز  نيتريدرون و یهاساعت رپاشايبه درون رفتند و سالم کردند. ام هاآن
را به او  گريرا از فروشنده خواست که نداشت اما فروشنده مارک د یکرد. مارک

  زار با هم رقابت دارند.کرد و گفت که در با یمعرف
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ها بودند و به ساعت ستادهي. مائده و نازگل در دو طرف او اديچ نيتريو یمدل رو چند
زمان با هم برد که نازگل و مائده هم یدستش را سمت ساعت رپاشاي. امکردندینگاه م

  ساعت بردند و گفتند: کيشان را سمت انگشت اشاره

  خوبه. نيا -

  ها اشاره کرد و گفت:به ساعت رپاشايگاه به امو با ن ديخند فروشنده

  .نيبه حرفشون گوش کن نيهستن، مجبور قهيخانما هم سل -

  سر فرود آورد و آن را برداشت و دور دستش انداخت و بست. رپاشايام

  را دور گرفت و هر دو با هم گفتند: دستش

  .اديقشنگه بهت م یليخ -

مرد آنقدر وفادار است که  نيا کردیر مفک ی. وقتستيدست او را نگر یحلقه مائده
 دهياش را دارد و بعد از فوت همسرش از آن دست نکشهمه سال هنوز حلقه نيبعد از ا

وجود دارد که زن  يیهایپس هنوز هم زندگ کردی. با خود فکر مبردیاست لذت م
  و مرد، تمام و کمال به هم وابسته و وفادار باشند.

ها را آمدند. رفتند پاکت رونيب دينتخاب کرد و بعد از خرهمان ساعت را ا رپاشايام
  ها گفت:رو به آن رپاشايگذاشتند و ام نيدرون ماش

  م؟يخوب، کجا بر -

با  رپاشايبه گشت و گذار پرداختند و شب که شد ام رازيها در شآن روز ساعت هاآن
  خطاب به نازگل گفت: نهينگاه در آ

  .زميعز -

  جانم بابا. -

  گرسنمه. یليمن خ م،يبخور یزيچ هي ميبر یديم تيرضا -

  موافقم، من هم گرسنمه. -
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 نيو خوشحال بود که ا ديشيو نازگل اند رپاشايخوب ام یلبخند زد و به رابطه مائده
  حد به هم عالقمندند. نيدو تا ا

 کيشدند و به درون رستوران رفتند. پشت  ادهيپ دنديبه مکان مورد نظر رس یوقت
 یاقهوه یچوب یها یو صندل زيروشن رستوران با م واريتند. در و دگرد نشس زيم
حالشان  زهايم دمانيکرم رنگ و نحوه چ یهایزيکرده بود. روم جاديآن تضاد ا رهيت

  راحت  اليفاصله بود که با خ نشاني. آنقدر بکردیرا خوب م

  دهانش گذاشت و گفت: یو دستش را رو ديکش یبلند ازهيخم نازگل

  دم، خوابم گرفت.خسته ش -

  خونه. ميریم گهيد یشام که خورد -

  باشه. -

  ها را گرفت. مائده و نازگل مشغول صحبت شدند. آمد و سفارش شخدمتيپ

  در ذهنش جان گرفت.  شيو صحنه دعوا ديشيکه گذشت اند یبه روز رپاشايام

به حواسش  ديکه چرا با زدیم بيو به خود نه رفتیور م زيم یبا قاشق رو داشت
حرکت مائده افتاد.  ادي بارهکي. به خوردیمشت م کينبود و از او  گريآن مرد د

را گرفت و نتوانست با هل دادن او را تکان دهد و خودش با سر در  شيبازوها یوقت
  او خورد.  ینهيس

  زد و نگاه مائده و نازگل را به خود جلب کرد. یپوزخند رپاشايام

  شده بابا؟ یچ -

آن لحظه  یدوباره یادآورينگاه نازگل و  دنيد دنيلند کرد و با دسر ب رپاشايام
دو نفر از  یکي یباال رفت و حت شيکه صدا یطور دي. از ته دل خندديناخواسته خند

  اهش کردند.برگشتند و نگ هایمشتر

  بابا زشته. -
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  توانست خود را کنترل کند گفت: یدهان خود را گرفت و وقت یبه سخت رپاشايام

  .افتادم یزيچ ادي د،يببخش خوام،یرت ممعذ -

  . ميخوب بگو ما هم بخند -

  فراموش کن. -

نکرد و بعد از صرف شام برخاستند و رفتند سوار شدند. نازگل  یريگيپ گريد نازگل
  کم بخوابد.باعث شد کم نيماش یهاهم رفت و تکان یرو شيهاتا سوار شد پلک

  بود. رهيخ ابانيهم در سکوت به خ مائده

  :ديپرس رپاشايام

  برم؟ ابونيخ نياز ا -

  .نهيبله، هم -

  و گفت: ديچيراهنما زد و به سمت چپ پ رپاشايام

  خوش گذشت. یلي. مطمئنم به نازگل خنيممنون که امروز همراهمون بود -

  .نطوريبه من هم هم کنم،یخواهش م -

  اگر باعث جو نامناسب شدم! ديببخش -

  .نيمقصر شما نبود -

  سکوت کرد و مائده گفت: رپاشايام

 خواستیبه زحمت نبودم و دلم م یها هم ممنون هر چند راضکفش نيا یبرا -
  خودم حساب کنم. نيبذار

  .کنمیخواهش م -

 ريشد. شب بخ داريرا به درون برد که نازگل ب نيماش رپاشايام دنديبه منزل رس یوقت
  گرفت.  شيها را در پشد و راه پله ادهيگفت و خسته پ
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  گفت: رپاشايدر را بست و مائده دوباره از او تشکر کرد که ام رپاشايما

  .نيصبر کن -

و دو پاکت سمت مائده گرفت و  ديکش رونيها را ببعد در عقب را باز کرد و پاکت و
  گفت:

  شماست. یبرا نايا -

  و بعد دوباره سر بلند کرد و گفت:  ستيرا نگر رپاشايمتعجب دست ام مائده

  کفشا... نيبت آخه؟ همبه چه مناس -

لبش گذاشت و او را به سکوت دعوت کرد و  یاش را روانگشت اشاره رپاشايام
  گفت:

زودتر به  نيو خواست نيکه در حق نازگل کرد ینداره جز محبت یمناسبت خاص -
خواهر بزرگتر حواستون  هيلطفتون رو جبران کنم که مثل  خوادیدادش برسم. دلم م

  به دخترم بود.

  کار رو کردم. نينازگل رو دوست دارم که امن  -

  .نيرو قبول کن نايپس لطفاً ا -

  .ادهيز یليخ نيا -

  . رديها را بگدستش را جلوتر برد و مائده را مجبور کرد آن رپاشايام

  مادره. یبرا ترکيپاکت کوچ -

  به او داد و گفت: یبعد پاکت و

  خودتونه. یهم کفشا نيا -

  ها باال رفت. گفت و از پله ريسرش را تکان داد و شب بخ شارپايتشکر کرد و ام مائده
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آسمان را  رپاشايزد و باران شروع به بارش کرد. ام یزمان رعد و برق بلند همان
  باال رفت. یو بعد از مکث کوتاه ستينگر

نشسته بود و  ونيزيتلو یهم به درون رفت و به مادرش سالم کرد. او جلو مائده
  مائده پاکت را به او داد. خوشه خانم تشکر کرد.. ديدیم اليداشت سر

  .ديمن نگرفتم، پدر نازگل براتون خر -

  دستش درد نکنه. -

  طرح و پارچه آن گفت: دني. با دديکش رونيبلوز از آن ب کيبعد  و

  .دهيقشنگه. حتماً گرون خر یليخ -

  .ديرو خر نايرفت ا یک دميمادر! من اصالً نفهم دونمینم -

  د نکنه.دستشون در -

که اصالً  ديد بايز یمشک فيک کيبعد به اتاق رفت و پاکت خودش را باز کرد و  و
  مثلش در آن مغازه به چشمش نخورده بود.

  .ديشياند رپاشايتخت نشست و به ام یرو

هم  یکالم بودنش و گاه کيمحکم و  تش،ياو، صبرش، عصبان یرفتارها به
  .غشيدریب یهامحبت

  بوده است. یهمسر خوب اشیبود و حتماً هم در زندگ یاو مرد خوب نکهيا به

خانم  ميمر یهاکه هنوز هم وفادار به زنش بود و متوجه شده بود که حرف یهمسر
  ذره هم راست باشد. کي تواندینم

زن جوان زود دست و  کي دنيو با د ستين یکه آدم هول کردیبه او فکر م داشت
بخواهد  نکهيبدون ا یطوالن یقيو دقا نيو مت ردکی. آرام رفتار مکندیرا گم نم شيپا
  آن مرد شد. ريمتوجه شود فکرش درگ ايو 

  .رساندیداشت نازگل را به دانشکده م رپاشايروز بعد بود که ام صبح
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  بعد رو به پدرش گفت: یکم

  بابا! -

  جانم. -

  ؟یديمائده جون کفش خر یبرا روزيچطور شد د -

  .ینطوريهم -

  .نيکنینم یکار ینطوريشما هم -

  خواستم محبتش به تو رو جبران کرده باشم.  -

از پوشش بدت اومد  ؟یرو درست کرد شي... پس چرا روسرنيبگ ینطوريخوبه، ا -
  بابا؟

  سکوت کرد. نازگل لبخند زد و گفت: رپاشايام

  م بهش متلک انداختن که بدت اومد؟باغ ار یتو -

  تر شد و گفت:لبخندش بزرگ طنتيبا ش نازگل

  و ... ديگفتن؟ پوست سف یزيبهش چ دنيرو که د دشيپروپاچه سف -

  بلند گفت: یاخم کرد و با صدا رپاشايام

  .ستيدرست ن گرانيحرف زدن در مورد د ینطوريا ؟یبس کن نازگل! بچه شد -

بود. دلش  رهيبه او انداخت. نازگل لبخندش را جمع کرد. به پدرش خ یبعد نگاه و
که متوجه نگاه نازگل بود،  رپاشايفش ضعف رفت. اماو و آن دل پاک و صا یبرا

  تر گفت:آرام

. پوشش هر کس فقط به خودش مربوطه و اديبدم نم ی! من از پوشش کسزميعز -
  .زنهیو تن م کنهیخودش لباس انتخاب م تيهر کس مناسب با شخص
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اما  ده،يشخص به آدما م یدرون تيآمار از شخص کيکه در نگاه اول لباس  درسته
  .بردیبه درونش پ یاز ظاهر کس شهیهم نم یاهگ

 ميتونیپس نم م،يديو مؤدب و محترم د تيخانم با شخص کيخانم رو  نيما ا مثالً 
  .ميريبگ راديطرز پوشش ا اياز خودش  مييچون ساق پاش مشخصه فالنه و بخوا ميبگ

وع نبود. فکر خراب هم هيمن پوشش اون خانم نبود، مشکل من فکر هرز بق مشکل
  خودم آزارم داد.

رو درست کردم چون دلم نخواست فک فروشنده رو به خاطر  اشیمن روسر آره
  نگاهش خورد کنم.

انتخابشون  یکنترل بشه بدم اومد. به هر حال به همه برا تونستیکه نم یاز نگاه من
 ذارنیانتخاب احترام نم نيبه ا یشرمیکه با ب هيياحترام گذاشت مشکل من کسا ديبا
  دارن. یفکر فاسد و

مغز که عقلشون به چشمشونه طرفت  جامعه سبک نيا یتو یشيهم مجبور م آخر
 ،یداريد یبردارازش بهره یتا کس یتر کنجامعه هماهنگ یارهايبا مع یرو کم

  نکنه. یو جنس یاخالق اي یفکر

  .یايباهاش کنار ب یمجبور یگاه یهم تلخه ول یليو خ ستين نيرياجبار ش نيا

  جهم.متو -

  مائده ارسال کرد و نوشت: یبعد نازگل همان صدا را برا و

  با تو. یکباب عال هيامشب  ،یباخت -

 یگوش یبود که با صدا نشيمراجع تيوضع ادداشتيدر دفتر کارش در حال  مائده
  نازگل صدا را باز کرد و گوش کرد. اميپ دنيبه خود آمد و با د

پوست سرش  ختنديسرش ر یرو یردحس کرد آب س رپاشايام یهاحرف دنيشن با
بود و خودش  امدهياز حرف زدن نازگل خوشش ن رپاشايام نکهيبه گزگز افتاد. با ا
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کرده است و با  دايپ یچرا حس بد ديفهمیبا پوشش مائده نداشت اما نم یهم مخالفت
  حال در جواب نازگل نوشت: نيا

  چشم. -

برق رفت است و  وزيف یبه پا اطيکه خوشه خانم در ح ديبرگشت د یوقت رپاشايام
  در حال ور رفتن با آن است.

  شده؟ یسالم مادر، چ -

  خانم رو به او گفت: خوشه

  . پدر منو در آورده.پرهیم یه وزيف نيا ؟یسالم مادر، خوب -

  ممنون خوبم.  -

  انداخت گفت: ینم باران نگاهو نم یکه به آسمان ابر یرا بست و در حال اطيدر ح او

ً اتصاالت برق تو خونه مشکل داره. پر پرهیم اديز وزياگه ف - که  وزيف دنيحتما
  .ستين ليدلیب

  آمد و گفت: نييپا هيچهارپا یرا به حالت اول برگرداند و از رو وزيخانم ف خوشه

  به سر و روش بکشم. یداره دست ازي. نشهيم یميکم داره قدخونه کم نيا -

  مشکل از کجاست؟ نميببمن چک کنم  نييخوایم یاون که بله ول -

  مادر. شهيزحمت م -

  در خدمتم. ؟یچه زحمت -

  همراه با خوشه خانم به درون منزل رفت و گفت:  رپاشايام

  پره؟یم وزيف يیچه وقتا نيمتوجه شد -

  .پرهیم وزيف هوي زنمیآشپزخونه و اتاق رو که م ديآره مادر، کل -

  ن؟يندار یميقد یبرق لهيوس -
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  رو عوض کنم. ايبرق لهيمائده مجبورم کرده همه وس ستيل نسا کينه مادر،  -

  ن؟يکنیجدا استفاده م زيهر کدوم از پر یبرا -

  براشون گذاشتم. ايچندراه نينه مادر از ا -

  ؟یچند راه ايمحافظه  -

  مادر. یچند راه -

  اجازه هست برم تو آشپزخونه؟ -

  خونه خودته مادر جان. -

  و گفت: ستيرا نگر زهايو پر ديکل وارد آشپزخانه شد و رپاشايام

جدا شدن به هم  چيکالً از پ ايلق شدن  اي ماشونيشدن، حتماً از تو س یميقد یليخ -
  .کننیم یو اتصال واريبه د اي خورنیم

قرار داشت. دستش را به آن  شيرو یرفت که چند راه يیلباسشو نيبه سمت ماش او
  زد و گفت:

  بشه. یسوز شيو آت وزيف دنيباعث پر تونهیداغ شدن م نيداغ شده، ا یليخ -

  چکار کنم مادر؟! ديبا -

  .گردمیو بر م رميمن م ن،يمادر، شما کارتون رو انجام بد یچيه -

به  یلوازم برق یتعداد دنيبعد از منزل خارج شد و به بازار رفت و بعد از خر و
وشه خانم رفت برداشت و به سراغ خ نشيمنزل بازگشت. جعبه ابزار خود را از ماش

  و بعد از کسب اجازه وارد شد.

  آن همه جعبه گفت: دنيخانم با د خوشه

  بهت کارت بدم. یگفتیحداقل م ؟یکرد ديخر یباز که رفت -
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حالمو  نايانجام ا کارميکه ب نجاي. اهيمن سرگرم یکارا برا نيمادر. ا ستيالزم ن -
  .کنهیخوب م

  ؟یکرد نهيخوب حداقل بگو چقدر هز -

  .کنمیباهاتون حساب م بعد -

  حموم. رآالتينشه نقل اون ش ،یکنیحساب م یباشه، پس گفت -

  .چشم -

  گذاشت و گفت: نتيکاب یها را روجعبه او

  رو بزنم. وزيمن ف نيندار یاگر کار -

  ندارم. ینه مادر، کار -

شد.  زهايرا زد و به آشپزخانه برگشت و مشغول باز کردن پر وزيرفت و ف رپاشايام
و جا  کردیرا وصل م ديجد یزهايو پر انداختیرا کنار م یميقد یزهايرپ
  .انداختیم

  را عوض کرد. سيها و سروآشپزخانه، هال، اتاق تمام

را امتحان کرد و همه  ديجد یبايز یزهايو پر ديرا زد و تمام کل وزيهم رفت و ف بعد
  .کردندیهم درست کار م

  گفت:و  کردیم شيخانم هم مدام دعا خوشه

  استراحت کن. نييپا ايآوردم مادر، ب يیبرات چا -

  رو تموم کنم بعد. نايممنون مادر، فعالً ا -

 نيو ماش خچاليرا کنار انداخت و محافظ را به آن وصل کرد و  یچند راه او
  ها وصل کرد و بعد از خوشه خانم پله خواست. را که کنار هم بودند به آن يیلباسشو

 یهاچيسرپ ضيرا زد و مشغول تعو وزيرفت و ف رپاشايرد. امپله آو کي شيبرا او
  شد. یميکهنه و قد
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  کرد. یقبل یهاالمپ نيگزيرا جا تریقو یهارا وصل کرد و المپ ديجد یهاچيسرپ

اتاق مائده رفت و پله را وسط اتاق گذاشت و مشغول جدا کردن المپ شد و از  به
از  ديکر کرد با توجه به تابش نور خورشاو کرد و ف یانهيبه را یهمان باال نگاه

  قرار دارد. یبد یدر جا زشيپنجره و نور المپ م

 یمائده که با صدا یو صدا ديباز شدن در هال را شن یحال بود که صدا نيهم در
  بلند گفت:

  سالم مامان.  -

  .یسالم مادر، خسته نباش -

  .هيممنون، عجب بارون -

  آره ماشاءهللا. -

  خونه؟ ومدهينازگل ن -

  ه؟يچ نينه مادر... ا -

  .یو تازه گوسفند زيگوشت تم -

  ه؟يچ یبرا -

  باختم. یبندمهمون کنم، به نازگل تو شرط خوامیامشب نازگل و باباش رو م -

  ن؟يشرط بست یحاال سر چ -

  و گفت: ديخند مائده

  خوردش کن مامان. ی. کباببوسهیدست شما رو م گهيد ناينبود. فقط ا یمهم زيچ -

  .زميباشه عز -

  و گفت: ديکش یبلند نيآن صحنه ه دنيباز اتاق باز شد و مائده با د مهيبعد در ن یکم

  هللا!بسم -
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  شد. رهيخ رپاشايزد و به ام هيقلبش گذاشت و به در تک یدستش را رو و

  انداخت و گفت: ینيانداخت و به اطرافش نگاه نماد نييرا پا چيسرپ رپاشايام

  .فرار کردنشون همه -

 دنيبعد از شن یفرار جن و پر«را  رپاشايکه تازه به خود آمده بود و منظور ام مائده
  بود گفت: دهيفهم» هللابسم

  واقعاً انتظارش رو نداشتم. -

  ن؟يخوب -

  بله. -

  را برداشت و مشغول وصل کردن آن شد. چيسرپ رپاشايام

  مامان باز هم شما رو به زحمت انداختن؟ -

  م خواستم انجام بدم.و خود ستين یزحمت -

به  یبرداشت و نگاه یرا در کمد گذاشت و لباس راحت فشيوارد اتاق شد و ک مائده
سوم بود  یپله یچپش رو یچهارم و پا یپله یراستش را رو یانداخت که پا یمرد

خانه چقدر  ني. با خود فکر کرد که اکردیرا وصل م چيسرپ یو داشت با ژست خاص
ً  یدارد. مرد ازيمرد ن کيبه حضور   هيکند و بشود به او تک ازيبتواند رفع ن که واقعا

  .ديفهمیمادرش را م یهاکرد و حاال حرف

  کرد. ضيرا تعو شيهارفت و در اتاق مادرش لباس رونياتاق ب از

  و گفت: ديآمد به آشپزخانه رفت و تازه آن همه جعبه را د رونيب یوقت

  ن؟يديخر ديجد زيو پر ديکل -

عوض بشن، خودش  نايا ديمهندس گفت با یاز کنتور چندبار باال زد، آقاامروز ب -
  .ديو خر ديرفت و زحمت کش

  ؟یباهاشون حساب کرد -
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  خورشت را به هم زد و گفت: مادرش

  هنوز نه مادر. -

  نشه، زشته به خدا مامان. رآالتيباز مثل اون ش -

چقدر  نيزش بپرس ببدوست دارم حساب نکنه. خودت برو ا ايمادر مگه من گفتم؟  -
  .حساب کتاب کنه ديشده. بهش گفتم با

  .نيکردیتعارف م یزيچ ،ینيريش ،یاوهيباشه. م -

  گفت بعد از کار. -

  بزرگ را وصل کرد. ديالمپ جد رپاشايام

  کوب شد. واريو مشغول درست کردن د ديهم پله را جلو کش بعد

  به اتاق آمد و گفت: مائده

  ما به دوشتون افتاد. ینازگل اما زحمتا شيپ نياومدزحمتتون شد، شما  یليخ -

را محکم کرد و با بستن  شيپا یگذاشت و جا زيم یلبه یرا رو شيپا رپاشايام
  گفت: وارکوبيد

ور  یمجبورم دراز بکشم و با گوش ستينازگل ن یوقت رهيام سر مخودم حوصله -
  متنفرم.  یکاريبرم، از ب

  و نفسش را فوت کرد و گفت: ستاديپله ا یو رو ديرا پس کش شيپا او

  خوب! تموم شد. -

  .نيخسته نباش -

  .کننیهمه درست کار م نميرو بزنم بب وزيف رميممنون، م -

  .رميمن م -
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بعد برق وصل شد.  ی. کمآمد نيياز پله پا رپاشايرفت. ام عيرا گفت و سر نيا مائده
  ا روشن و خاموش شدند.هکرد و چراغ نييرا باال و پا يیطال زياو اهرم کوچک پر

  آمد.  اطيکف ح یزيمائده و بعد هم افتادن چ غيج یصدا

و خوشه خانم هم  ديدو رونيچطور فازمتر دستش را پرت کرد و ب دينفهم رپاشايام
  بعد از او آمد.

 هيافتاده است و چهارپا نيزم یمائده رو ديو د ديباران دو ريز اطيبرهنه به ح یبا پا او
 یاهيو در ثان دياو جلو دو یده است. هراسان از برق گرفتگپرت ش یاهم گوشه

  که از درد جمع شده بود.  ديبسته و صورتش را د یهاچشم

سر او انداخت و او را بلند کرد  ريهم متوجه نشد چطور نشست و دستش را ز خودش
  و گفت:

  مائده؟ یخوب -

  گفت: کنانغيجغيج دهيو ترس ديخانم رس خوشه

  مائده مادر! -

به او  یجيبه خود آمد و چشم باز کرد و با گ رپاشاينامش از زبان ام دنيبا شن مائده
  و گفت: ستينگاه کرد و بعد مادرش را نگر

  خوبم مامان، خوبم، نگران نباش. -

  ؟یشد یچ -

 حرفیب زد،یم اشنهيکه قلبش به شدت سر بر س رپاشاي. امزديکرد برخ یسع او
  حکم گرفت و از جا بلندش کرد.او را م یهنگام برخاستن بازو

  نگاه کرد و رپاشايبه صورت مات ام مائده

  از درد گفت: رلبيرا به کمرش گرفت و ز دستش

  !یآخ مارمولک لعنت - 
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  شدند. رهيو خوشه خانم به دهان او خ رپاشايام

  آخ کمرم، آخ سرم. -

  شده؟ یچ -

 ینگان خود را روشدند، به درون رفتند که مائده ل سيباران خ ريز یسه حساب هر
  مبل انداخت و گفت:

 دميکنتور سر در آورد و نفهم ريمارمولک از ز هي نييپا اميرو زدم خواستم ب وزيف
  . نيعقب پرت شدم رو زم دميو کش دميشد! ترس یچ

  و گفت: ديکش رونيب شيرا از پا سشيخ یهامبل نشست و جوراب یرو رپاشايام

  دم رو به کشتن دادم.گذشت. گفتم با کارم دختر مر ريبه خ -

  برد و شست.  سياو را با اصرار گرفت و به سرو سيخ یهاخانم جوراب خوشه

  کرد. ضيکرد و لنگان به اتاقش رفت و لباسش را تعو یعذرخواه مائده

. خوشه خانم کردندیرا امتحان کرد، همه درست کار م زهايو پر ديکل یهمه رپاشايام
  مد و گفت:آ رونياز او تشکر کرد و مائده ب

  قشنگن. دايکل یليدستتون درد نکنه، خ -

  . مبارکتون باشه.کنمیخواهش م -

برگرداند. خوشه خانم هم خواست  شيرا جمع کرد و پله را به سرجا ليوسا رپاشايام
به سراغ  ديبا نگاه به ساعتش تشکر کرد و گفت با رپاشايکند که ام يیراياز او پذ

  نازگل برود.

  ناراحت گفت: مائده

  .ميمنتظرتو نيپس برگرد -

  .دمینه ممنون، زحمت نم -



844 
 

  خطاب به مائده گفت: شيهاکفش دنيپوش نيدر رفت و ح یبعد به جلو و

  !کنه؟یدرد نم تييجا -

  .یفقط کم یکمرم و سرم ول یکم -

  حاضر شو ببرمت دکتر. -

  گفت: ديلرزیکه م یمحبت لبخند زد و با قلب نيناخواسته از ا مائده

  که دکتر الزم باشم. ستين یطور -

  .نيريمن تماس بگ ايهست  ازين نيپس اگر حس کرد -

  حتماً. -

ناهار رد کرد و به  یکرد و دعوت و اصرار خوشه خانم را برا یخداحافظ رپاشايام
  سراغ دخترش رفت.

از آوردن نازگل از دانشکده با هم به رستوران رفتند و ناهار خوردند و نازگل  بعد
رفت و آمدش منظم شده  نکهيکه سر کالس داشت صحبت کرد. از ا یبياز روز عج

باعث  نيرا بلد بود و ا زيو همه چ خواندیرا مرتب م شيهابود و دوباره درس
  بود. دشياسات یخوشحال

  .کردیم قيو او را تشو کردیبا شوق گوش م رپاشايام

او خبر داشت  نکهيو نازگل از ا دياو را با مائده پرس یبندهم موضوع شرط بعد
  متعجب بود.

و بعد  ديبه افتادن مائده خند یداد و نازگل کل حيموضوع آن روز را توض رپاشايام
  موضوع دخترانه بوده است. کيتنها بر سر  شانيبندگفت شرط

از نازگل خواست برود و حال مائده را بپرسد چون  رپاشايبه منزل برگشتند ام یوقت
  بود. دهيلنگ زدن او را د رپاشايام

  باال رفت. یاستراحت به طبقه یبرا رپاشايها رفت و امبه سراغ آن نازگل
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  را از او گرفت و حالش بهتر شد. ديسروش تماس گرفت و خبر به هوش آمدن وح با

رفتن به نزدش را هم  یصحبت کردن ندارد و اجازه يیگفته بود فعالً او توانا یول
  ندارند.

  .خوردندیته بود و هر دو داشتند آلوچه متخت نشس یکنار مائده رو نازگل

  شد؟ یبعد چ -

شدم که بلدم کار  ريجوگ دميبابات ترس دنياز د نکهيمن هم بعد از ا گهيد یچيه -
و  دميکش غيمارمولکه ج دنيرو زدم که با د وزيرفتم ف دمييدو هويخوب هم بکنم، 

  .نيکه محکم پرت شدم زم هيخال رپاميز دمياومدم عقب و نفهم

  شدم. سيبارون خ ريسر و پشت و کمرم درد گرفت و ز ههم

  که مائده گفت: ديخندیبلند م یبا صدا نازگل

  بودا... دهيترس یجمعم کردم. ول نيبعدش بابات اومد از رو زم -

  گفت: یادهيرا در آورد و با حالت ترس رپاشايام یبعد ادا و

  مائده؟ یخوب -

  مائده زد و گفت: ی. نازگل آرنجش را به بازوديخودش خند و

  .ديرقصیبارون م ريباهات ز اطيدور هم تو ح هيو  کردیبغلت م ايهند لميحاال مثل ف -

را گرفت که انگار  شيهادست یو طور ديو دور خود چرخ ديپر نييبعد از تخت پا و
  گفت: رقصدیم یبا کس

  

Hum tere bin ab reh nahi sakte 

Tere bina kya wajood mera 

Tujhse juda gar ho jaayenge 



846 
 

Toh khud se hi ho jaayenge judaa 

  

  و مائده با تعجب گفت: ديبلند خند یبعد با صدا و

  هم داشت؟ یمعن ؟یچ یعني نيخوب ا -

  ؟یفکر کرد یبله که داشت، چ -

  اونوقت؟ شهيم یچ -

  قاشق از ترشک را خورد و گفت: کي نازگل

  کنم یزندگ بدون تو تونميکه در حال حاضر من نم گهيم -

  ستمين یزيتو، من چ بدون

  کنم یبدون تو زندگ تونميحال حاضر من نم در

  ستمين یزيتو، من چ بدون

  من از تو جدا شم اگر

  رو ترک خواهم کرد ايدن نيا

  قاشق از ترشک را به دهان برد و گفت: کيو  ستينازگل را نگر مائده

  ام. -

  با تعجب گفت: نازگل

  ؟یچ یعنيام  -

  ! چقدر عاشقانه! چقدر دلبرانه!نطوري! که اآهان یعني -

  رقص عاشقانه و دلبرانه تو بغل بابام. هي گهيبله د -

  رو در مورد بابات! نايزشته نگو ا -
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  و گفت: ديخند نازگل

  خورده و بارون و بغل... نيدختر زم هيمرد نگران و  هيکجاش زشته،  -

  و گفت: ديخند مائده

  !یزنیمن با پدرت حرف م یورد پر و پاچهدر م یکشیتو خجالت نم یراست -

  و گفت: ديخند نازگل

  .دهيد یکه نه چون خودش به اندازه کاف معلومه

 گهيچشماشو باز کنه و طور د شهيتو باعث م یتوجه نکرده اما حرفا یول دهيد -
  . نهيبب

  لبخندش را جمع کرد و گفت: نازگل

  داره. ازيبابام به استارت ن -

  !؟یچ -

  ممنون. یليترشک هم خ یرا! بیچيه -

 یپنجره یکرد و آنجا را ترک کرد. از جلو یبرخاست و خداحافظ شيبعد از جا و
  پر از اشک شد و با خود گفت: شيهاها را باال رفت. چشماتاق مائده گذشت و پله

باشه که من ازش  یدوست ندارم کس یول رهيگیبابام آخرش زن م دونمیمن که م -
  .یمامانم هيشب یليتو خ. اما اديخوشم ن

نازگل و حال او  دنيتاپش نشسته بود و با دلپ یپا رپاشايبعد وارد منزل شد. ام و
  گفت:

  شده؟ یچ -

  .یچيه -
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برخاست و خود را به  شيو از جا ديترس رپاشايافتاد. ام هيبعد در را بست و به گر و
  او رساند و گفت:

  شده؟ ینازگل، قربونت برم چ -

  !یچيه -

  :ديبغلش کرد و پرس شارپايام

  شده؟ شيمائده خانم طور -

  نه! -

  حرف بزن. ؟یپس چ -

  مامانه. هيشب یليمائده خ -

  گذاشت و به خود فشرد و گفت: نهيس یسر او را رو رپاشايام

  نازگلم. ستيمامان ن هيمائده خانم اصالً شب -

  او جدا کرد و گفت: ینهيسرش را از س نازگل

. مثل مامان اندازهیمامان م ادي یليامانه. اون من رو خچرا اخالقش درست مثل م -
  دوست خوب و مهربونه. هي

  لب گفت: ريو ز ديکش یکالفه آه رپاشايبعد از پدرش جدا شد و به اتاقش رفت. ام و

  کار رو نکن. ني. با خودت استيمادرت ن هياصالً هم شب -

  کند. دايد پرا که نازگل گفته بو یااما از گوگل توانست ترانه مائده

  در خود فرو رفت. یبيرا دانلود کرد و با حال عج آن

 يیکه تا به حال با آن آشنا کندیرا تجربه م يیهاروزها حس نيا دانستیهم م خودش
  .دادیآزارش م نينداشته است و ا

Hum tere bin ab reh nahi sakte 
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Tere bina kya wajood mera 

Tujhse juda gar ho jaayenge 

Toh khud se hi ho jaayenge judaa 

  کنم یبدون تو زندگ تونميحال حاضر من نم در

  ستمين یزيتو، من چ بدون

  کنم یبدون تو زندگ تونميحال حاضر من نم در

  ستمين یزيتو، من چ بدون

  من از تو جدا شم اگر

  رو ترک خواهم کرد ايدن نيا

Kyunki tum hi ho 

Ab tum hi ho 

Zindagi ab tum hi ho 

Chain bhi, mera dard bhi 

Meri aashiqui ab tum hi ho 

  یفقط تو هست چون

  یتو هست اکنون

  يیمن فقط تو یزندگ اکنون

  و درد من ارامش

  يیعشق من فقط تو اکنون

Tera mera rishta hai kaisa 
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Ik pal door gawara nahi 

Tere liye har roz hai jeete 

Tujh ko diya mera waqt sabhi 

Koi lamha mera na ho tere bina 

Har saans pe naam tera 

  من و تو هست؟ نيب ینوع رابطه ا چه

  کنم یلحظه زندگ کي یبه دور از تو برا تونمينم

  کنم یم یتو هر روز من زندگ یبرا فقط

  و زمان من رو وجود تو فراگرفته یزندگ همه

  بدون تو وجود نداشته باشم یلحظه ا چيکنم ه یآرزو م من

  ر نفسم نام تو نوشته شدهه در

Kyunki tum hi ho 

Ab tum hi ho 

Zindagi ab tum hi ho 

Chain bhi, mera dard bhi 

Meri aashiqui ab tum hi ho 

  یفقط تو هست چون

  یتو هست اکنون

  يیمن فقط تو یزندگ اکنون

  و درد من ارامش
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  يیعشق من فقط تو اکنون

Tumhi ho... Tumhi ho... 

Tere liye hi jiya main 

Khud ko jo yun de diya hai 

Teri wafa ne mujhko sambhala 

Saare ghamon ko dil se nikala 

Tere saath mera hai naseeb juda 

Tujhe paake adhoora naa raha hmm.. 

  ی، تو هست یهست تو

  توجهم رو به تو دادم همه

  تو من رو مراقبت کرد یو وفادار عشق

  کرد رونيلم بغم هام رو از د همه

  تو به من وصل شده سرنوشت

  شدم یکردم کامل نم ینم دايتو رک پ اگر

Kyunki tum hi ho 

Ab tum hi ho 

Zindagi ab tum hi ho.. 

Chain bhi, mera dard bhi 

Meri aashiqui ab tum hi ho 

  یفقط تو هست چون
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  یتو هست اکنون

  يیمن فقط تو یزندگ اکنون

  و درد من ارامش

  يیق من فقط توعش اکنون

  

  :گفتیو نازگل مهمان مائده بودند. نازگل با خنده به مائده م رپاشايشب ام همان

  .ايبندشرط نيتا هست، باشه از ا -

  شده دستش بود گفت: دهيکش خيبه س یهابه دست که گوشت ینيس مائده

  .یبرنده بش گهيد دمیاحتمال نم یباشه ول -

  .زميعز یکنیاشتباه م -

  ها را کباب کند.انداخته آنزغال گل یشد تا رو اطيارد حبعد و و

ور  اشیداشت با گوش رپاشايسفره بودند و ام دنيخانم و نازگل در حال چ خوشه
  باشد. ديکه مراقب وح کردیو به او سفارش م دادیم اميو تندتند به سروش پ رفتیم

  با پارچ پر از دوغ وارد هال شد و گفت: نازگل

  بابا! -

  انم!ج -

  دست تنهاست. رونيمائده جون ب -

  به او رفت که خوشه خانم از آشپزخانه گفت: یاغرهچشم رپاشايام

  ما اونه. یکارا عادت داره. مرد خونه نيمائده به ا زميعز -

  تو خونه نشسته. ديمرد رش کيکه  یبله نه تا وقت -



853 
 

از عصر نازگل  .ستيبا اخم او را نگر رپاشايزد. ام يینمالبخند دندان نازگل
  .نديبیمادرش م هي. گفته بود مائده را شبزدیم بيعج یهاکرده بود. حرف اشوانهيد

کرده است.  کينازگل عمداً او را به مائده نزد ديفهمیم کردیروز قبل که فکر م به
 یبد یروح ینبودن مادرش ضربه کردیاز احساسات دخترش نگران بود. حس م

  مائده شده است. یهادختر جذب محبت نيه ابه او وارد کرده است ک

است  هيشب نيبه نازن تشيخصوص نيمائده کامالً سرزنده و شاداب است و ا ديفهمیم
چرا  ديفهمیاست اما نم یميدوست صم کياش با نازگل چون که رابطه ديفهمیو م

 که از یزيشود و در مقابل چ کيبه پدرش نزد تواندیمائده م کندینازگل فکر م
  گرفته است. بههحد ج نيبود تا ا دهيارتباطش با مژگان شن

  را از دست او گرفت و گفت: یرفت و استکان چا رپاشايبه مقابل ام نازگل

  بابا. گهيبرو د -

  خطاب به نازگل گفت: رپاشايام

  ت شده نازگل؟بذار کارش رو بکنه، تو چه -

  باب درست کنه.زن براش ک کيو  نهيمرد بش کيپاشو بابا، زشته  ،یچيه -

  و من هم باور کردم. یباشه تو گفت -

به او انداخت و  ینگاهميرفت. مائده ن رونيو ب ديبعد برخاست و کتش را پوش و
  و مشغول باد زدن شد.  ديرا هم چ خيس نيآخر

  جلو رفت و بادبزن قرمز رنگ را از دست او گرفت و مشغول باد زدن شد.  رپاشايام

  .رهيگیدود م یلباساتون بو -

  .شورمشونیاشکال نداره، م -

 یليبرق خونه ازتون ممنونم. نور خونه و اتاق من خ یدرست کردن اتصال یبرا -
  خوب شده.
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  نکردم. یکار -

 یشاک وزيخوب شده. نور خوب شده و مامان از باال زدن ف یليخ زيچرا، همه چ -
  و قشنگن. کيش یليهم خ یاهرم یدايکل ني. استين

  مبارک باشه. -

  .نيکرد نهيچقدر هز نيهنوز شما به ما نگفت یممنون ول -

  .نيبهش فکر نکن -

  شه؟يمگه م -

  چرا که نه! -

  کنم!  دايپ گهيراه د کي دياست با دهيفایبحث کردن با شما ب -

که دوستتون  نيندارد. هم یو ارزش ستين یزيدخترم چ یدر قبال شاد هانهيهز نيا -
  لذت بخشه. یليمن خ یبرا خندهیداره و با شما م

  .دونهیخوشحالم که نازگل بهم اعتماد داره و من رو دوست خودش م -

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين رپاشايام

. از وجودش دادیم یمن انرژ یبود. اون به خونه یحالزن شاد و خوش نينازن -
و  یخال پاش ريز هويشاد بود. نازگل  یليبود. نازگل با مادرش خ یرنگ مونيزندگ

که  یماه هيمثل  نيهم یدوستش رو از دست داد و برا نيتنها شد. مادرش و بهتر
  .هيمحبت کس یخاک افتاده تشنه یتو

  باعث شده به ازين نيهم کنمیم احساس

  وابسته بشه.  یليخ شما

  باشم و... یبراش دوست خوب کنمیم یمن سع -

در مقابل  ديضعف شد یعني یوابستگ يیوقتا کي نيبهش بفهمون نيکن یشما سع -
  .ستنيکه قابل کنترل ن یاحساسات
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  ن؟يبه من وابسته بشه ناراحت نکهياز ا -

  خودم و... شيبرگرده پ دينازگل بعد از درسش با یول ه؟يچه حرف نينه! ا -

و مستقل  یدختر قو کياما تا اون موقع با نبودن مادرش کنار اومده و  گردهیبرم -
  نداره. یازين چکسيو به ه شهیم

  .ستين هایسادگ نيآخه مسئله به ا -

  و گفت: ديرنگش کش یاپسته یبه روسر یلبخند زد و دست مائده

  شده! تونينکنه به ارتباط خوب نازگل با من حسود -

  تکان داد و گفت: یرا گرداند و سر هاخيس رپاشايام

  .ارهيو دووم بر گهيد يیجدا هينگرانم که نازگل نتونه  نيوجه. فقط از ا چيبه ه -

 رپاشايسردش بود. ام ی. کمديکش شيرا به بازوها شيهافکر کرد. دست یکم مائده
  متوجه او شد و گفت:

  داخل هوا سرده. ديبر -

رابطه ضربه  نينازگل ممکنه از ا نيکنیکه چرا فکر م نيبد حيمن توض یبرا شهيم -
  بخوره؟

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: رپاشايام

 یو دنبال محبت مادرانه از کس ومدهينازگل هنوز هم با مرگ مادرش کنار ن -
داشت، سرزنده  یشاد هيسن و سال شما بود، جوون بود، روحهم ني. نازنگردهیم

. کالً گذروندنیها مثل دو دوست با هم وقت مو ساعت دادیم تيبود، به نازگل اهم
به  اومدیم شيپ یو اگر مشکل فتهين یتفاقا نکهي. به ادادیم تيبه خانواده اهم نينازن

  حاد بشه و بهمون ضربه بزنه... یامسئله ذاشتی. نمکردیحلش م یراحت

زده  خيرا حس کرد اما پشتش  شينگاه کرد و گرما هاخيس ريبه آتش سرخ ز مائده
  و گفت: ديکش شيبود. دستش را به پشت بازو
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  ...یعني نيخوب ا -

رو راست باشد، پس  دادیم حينه!  اما ترج ايرا بزند  حرفش دانستینم رپاشايام
  گفت:

  !نهيبیشما م یدختر من مادرش رو تو نکهيا یعني -

  او در عمق مغزش نشست. یدوخت. جمله رپاشايام رخمينگاهش را به ن مائده

  ست؟يبشه بد ن اديز یوابستگ ني! انيخوند یشما خودتون روانشناس -

  بد باشه. تونهیم -

  نگرانم. نيهم یبرا -

 یجا تونمیو نم ستميحواسم هست به نازگل بفهمونم که من مادرش ن ن،ينگران نباش -
  مادرش باشم.

شده بود. او به بلوز سبز و جذب او نگاه  رهيبه مائده نگاه کرد که به آتش خ رپاشايام
 ترکليه بود و او را قد بلندتر و خوش دهيکش شيرو یدامن بلند مشک کيکرد که 
  .نشستیبه دل م اريکمر دامن بس یرو وني. پاپدادینشان م

  را از او گرفت و گفت: نگاهش

  ن؟ياريمن م یظرف برا هي -

  بله حتماً. -

مشغول  رپاشايظرف برگشت و ام کيبعد با  یصدا به درون رفت و کم یب مائده
  شد و گفت: هاخيکردن س یخال

 نيکه بتون نينم اونقدر باهوش هست. مطمئنيکن تيخودتون رو اذ یليخ ستيالزم ن -
  .یزندگ قيبه باور حقا نيکن ینازگل رو راض

  و گفت: ستيرا نگر رپاشايام یهاچشم مائده
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هم  دي. شاميکنیکه من و شما فکر م ستين یزيهم اون چ شهيهم یزندگ قيحقا -
و اتفاق افتاده کنار اومده که داره محبت مادرش ر اشیزندگ یکه تو یزينازگل با چ

  .کنهیم نيگزيجا گهيطور د

مائده را برانداز کرد. مائده به دست او نگاه کرد و حلقه درخشان را با اشاره  رپاشايام
  دستش نشان داد و گفت:

  ن؟يشما با نبودن همسرتون کنار اومد -

  بله، من... -

 با نينتونست ايپس چرا هنوز بعد از چند ماه حلقه هنوز به دستتونه؟ از سر عادته  -
  ن؟يياينبودنشون کنار ب

  کرد و گفت: یرا هم خال خيس نيو آخر دينگاهش را سمت دستش کش رپاشايام

  زود فراموشش کنم. تونمیبودم و نم نيمن عاشق نازن -

  .نيکن یو خاطره همسرتون زندگ اديبا  نهيپس انتخابتون ا -

  بله و... -

به من وابسته باشه. شما به  نيو اجازه بد نيپس به انتخاب نازگل هم احترام بذار -
اون هم به روش  مونمیو من مراقب نازگل م تونيسر زندگ نيگردیبر م یزود

  خودم.

  چند لحظه سکوت کرد و بعد ظرف را سمت او گرفت و گفت: رپاشايام

  باشه. -

آمد. سر سفره نشست که  رپاشايبعد ام یظرف را گرفت و به درون رفت و کم مائده
  و گفت:  ستيمائده را نگر رپاشاياز او تشکر کردند. ام خوشه خانم و نازگل

  که شرط رو باخت. نياز مائده خانم تشکر کن -
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است.  دهيآن دو را فهم نيشدند. فکر کردند موضوع ب رهيو نازگل به او خ مائده
شد که آن دو هم مجبور شدند  شيبه او زد و مشغول خوردن غذا یلبخند کج رپاشايام

  مشغول شوند. شانيبه خوردن غذا

 یدگيرس شيو به کارها گشتیبرم ديقصد برگشتن داشت. با رپاشايهفته ام آخر
که درسش را  کردیم حتيو داشت نازگل را نص کردیرا جمع م لشي. وساکردیم

. با دوستان ناباب نگردد و خواهدیاش را مدرست بخواند و سر هر ترم کارنامه
  .ديشه خانم بگوخو ايزمان رفت و آمدش را به مائده 

صدقه گذاشت و او را از  شيداد خوشه خانم برا یجا نيرا در ماش لشيوسا یوقت
  گفت: انيقرآن رد کرد. نازگل پدرش را محکم بغل کرد و گر ريز

  مراقب خودت باش بابا. -

  وبه.که حالم خ زنمیهر ساعت بهت زنگ م زم،يچشم عز -

 یشدند. او رو رهيبه مائده افتاد. به هم خ رپاشاي. چشم امکردیآن دو را نگاه م مائده
  سر نازگل بوسه گذاشت و گفت:

  ؟یمراقبش که هست -

  حتماً. -

  مونه؟یدخترم تنها نم -

  .چوقتيه -

زد و رفت.  یو سوار شد و بوق کوتاه ديتشکر کرد و دوباره نازگل را بوس رپاشايام
  .ختيخوشه خانم پشت سرش آب ر

  است. نيکه از رفتن آن مرد غمگ کردیرک مو خودش خوب د ديکش یآه مائده

 یرا برداشت و مبلغ اشیاز رفتن او همه به درون رفتند و نشستند. مائده گوش بعد
 یکرد. بعد هم از صفحه عکس گرفت و آن را به صفحه زيوار رپاشايبه حساب ام

  نگاه کرد. زدیفرستاد و در سکوت به نازگل که با مادرش حرف م رپاشايام یمجاز
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  عکس نوشت: ريز

  مدت از شما ممنونم. نيا یزحمتا یبرا -

  دو ساعت بعد جواب داد و گفت: رپاشايام

  ق؟يدق نقدريچطور ا -

  او نوشت. اميپ دنيبا د خواندیکه داشت کتاب م مائده

شماره کارت  کيو  نيکرد ديخر یاون روز چه مبلغ یتو نهياز نازگل خواستم بب -
  از شما به من بده.

  راحت قبول کرد؟ و اون -

  نه! قسمش دادم. -

  به روح مادرش؟ -

  نه! به جون شما. -

  !نيکار رو بکن نينبود ا ازين -

  چرا! الزم بود. -

  خوبه؟ حالش

  باال درس بخونه. رهيبله. گفت م -

  .نيشد خبرم کن یطور ن،يبهش سر بزن ن،يمراقبش باش -

  .نيمراقب خودتون باش ريمس یباشه حتماً. شما هم تو -

  حتماً. -

  خواهش بکنم. هي تونمیم -

  .نييامر بفرما -
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  .ستيباشه مهم ن ی! هر ساعتنيخبرم کن نيديرس یوقت -

  جواب گرفت. تيبود و در نها نيآنال رپاشايام قهيدق چند

  چشم. -

  

  پانزدهم. فصل

را نگاه  ی. به فکر فرو رفته بود و نقطه نامعلومکردیسکوت مقابلش را نگاه م در
  .تسينگریم

  .یبهتره صحبت کن م،يجو، ما تمام روز فرصت ندار -

  به خود آمد و گفت: جو

من و پدرم رو  یزندگ یداشت و تو ديبود. اون وسواس شد ضيمر شهيمادرم هم -
دعوا  سيسرو ايخونه  یتار مو تو کيبه خاطر افتادن  شهيجون به لب کرده بود. هم

جز دستورات اون رو  ینداشتم کار و من اجازه ديرسیداشتن. مادرم مرتب به من م
  انجام بدم.

چمن  یکردن رو نداشتم. اجازه نداشتم تو یباز رونيب ینداشتم. اجازه دنيدو اجازه
  .نيمثل ا یهر کار ايبغلتم و 

رفت چون مادرم در برابر دکتر رفتن  شهيهم یروز خسته شد و برا کي پدرم
  تنها موندم.  شهيهم یبرا یروان مادر کي. پدرم رفت و من با دادیمقاومت نشون م

 کي فيبعد از انجام تکال شهيو مجبور بودم هم اديز یليبه من سخت گذشت، خ یليخ
  داشته باشم.  یتيدست بزنم و نه فعال یزيو نه به چ نميگوشه بش

  شدم. دنشيداد و مشغول چ هيپازل هد کيها به من از معلم یکيروز  کي

که مادرم به  یپازل شدم. تنها سرگرم دنيو چ دنياون روز به بعد مشغول خر از
  .کردینم تميخاطرش اذ
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  شدم. یو عصب یآدم تنها و منزو کيبه  ليتبد کمکم

  از دست اون مادر غرغرو. شتريخسته بود و از همه ب زيکه از همه چ یآدم

  .ميذاشتیبه هم احترام نم گهيو د ميبا هم دعوا داشت شهيهم ما

 کردیتر از خودش بود و فکر مبزرگ یبا پسرا شهيشدم. اون همآشنا  تيبا ک نکهيا تا
  نبود. نطورياما ا فهمهیم یليخ

  گوشم. ريشروع کرد به زمزمه ز یر نکهيتا ا ميبا هم بود یمدت

  را فشرد و گفت: شيهاگرفت و انگشت نييسرش را پا جو

با برداشتن خونشون و  ميبر ميتونیپول داره و ما م یليخ تيپدر ک گفتیاون م -
  .ميهامون برسو پول به خواسته قهيلوازم عت یمقدار

از مادرم جدا بشم،  تونمیم گفتیم یر یول اديز یليمخالفت کردم، خ یليخ من
  شدم. یشام آخر رو داشته باشم. اونقدر گفت تا که راض یپازل نقاش تونمیم

 نيو همچن ستيو نامزد پدرش هم ن رهيم رونيبا پدرش ب تيروز متوجه شدم ک کي
  خدمتکارشون.

دستگاه  کيساختمون با  یکشمينوسان تو س جاديتونست با ا یو ر مياون روز رفت پس
  ورودمون رو پاک کنه. لميرو از کار بندازه و بعد ف نايدورب

و ما  دنياونا سر رس ميبردار یزيچ ميخواست یمدت زمان وقت نيدرست بعد از ا و
موکول  گهيزمان د کيو برداشتن پول رو به  مينفرار ک یاز در پشت ميمجبور شد

  .ميکن

  .یر یباز دنيبه د ميبا هم بر اديبودم که ب تيروز بعد بود که منتظر ک درست

حرف زد. من حرف زدناش رو دوست داشتم چون  یکل شهياومد و مثل هم اون
  بود. قيو عال یغرغر نبود. حرف زدن از آرزو و زندگ
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مادرم با همون کفشا اومد داخل و مادرم  طيبه شرا توجهیب تيروز بارون بود. ک اون
 یعصبان یلي. خداديموضوع شروع کرد به غرغر کردن و داد و ب دنيبعد از فهم

 ازيو ن دميچیرو م یو من داشتم پازل سخت ميپا شم که بر خواستیمدام م تيشدم. ک
شد  یعصب تيک عهکدفي. ديکشیو داد م زدیداشتم تمرکز کنم. مادر هنوز هم غر م

به بعد من  نيخونه که از ا رميمن م«من رو برداشت و گفت: یمشت از پازال کيو 
اش رو برداشت و راه افتاد. من صداش و بعد کوله »یند حيپازال ترج نيرو به ا

از پازال رو تو دستش فشار داد و نصف شد.  یکيکردم اما توجه نکرد. دنبالش رفتم 
. کشمتیم تيزدم و گفتم ک اديخت و من با برداشتنش فرها انداپله یاون رو رو

شما  یو گفت هر دو ستاديصداش زدم نا یانگار قلبم رو نصف کرده بود. هر چ
  زد.  رونيو از خونه ب نيهست وونهيد

. لحظه دست خودم نبود که رفتم تو آشپزخونه و با برداشتن کارد دنبالش کردم اون
شون. بعد شد و رفتم به خونه یمن سوار تاکسشد و رفت و  یتاکس هيسوار  تيک

 ديها بود. بهم خندپله یاون باال اديز یليبودم، خ یدر باز بود. من عصب دميرس یوقت
  .یپازل دنبالم اومد کهيت دچن یکه برا یاوونهيو گفت واقعا د

شون خونه دميرس یاز قطعات رو نشونم داد و خواست اون رو بشکنه. وقت یکيبعد  و
  .دمييها دوپازل دوم رو خواست فشار بده سمت پله یکمتر شده بوده اما وقت خشمم

شد که دستم  یچ دميو اصالً نفهم دمياتاق بهش رس یو فرار کرد و من تو ديخند اون
  رو باال بردن و زدم تو پشتش.

که  دميتازه فهم دميچاقو رو د یوقت یفقط دستم رو بهش زدم ول کردمیفکر م خودم
  ستم بوده.کارد تو د

تخت افتاد و قطعات پخش شدن. جلو رفتم و صداش  یدو قدم جلو رفت و رو اون
  و بعد ساکت شد.» تولدت مبارک«زدم، آروم گفت:

دستمال  کيانداختم. بعد هم  بميقطعات رو جمع کردم و تو ج دهيبا عجله و ترس من
به  یدم. وقتبرداشتم و دسته کارد رو پاک کردم و از اونجا فرار کر زيم یاز رو
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بعد هم ازش خواستم هر  کردیخونه رفتم به مادرم گفتم چکار کردم و فقط نگاهم م
  .ومدهين نجايا تيکس سراغمون اومد فقط بگه من تمام طول روز خونه بودم و ک

  ؟یکراس رفت یآقا اريو چرا به سراغ دست -

راغ خود داشتم بعدش به س ميموضوع رو بفهمن. تصم توننیم دونستمیچون م -
همون  کردمیاش حس منکردم و همه داشيقطعه از پازالم گم شد و پ کيکراس برم. 

  .شهيمن دردسر م یبرا

و  جيگ یبه اطرافش انداخت. داروها حساب یچشم باز کرد و نگاه یجيبا گ ديوح
 سيخ شيهالب یخشک شده بودند و آب خواست. کم شيهاکرده بودند. لب فشيضع

  . لبخند زد و گفت:ديو سروش را د شدند. چشم باز کرد

  تحمل کن. -

بعد  یقيدوباره خوابش برد. دقا عيسر یليو خ دينکش هياو به چند ثان رمقیب نگاه
  شد و ناله کرد. داريب یديبعد از چند ساعت با سر درد شد ديسروش رفت و وح

  او را چک کرد و رفت. تيکرد و وضع قيتزر کيوتيبیمسکن و آنت شيبرا پرستار

 یاتاق خصوص کيبعد حالش بهتر بود و او را به بخش منتقل کردند. در  روز
آمده  دنشينفر به د نيوصل کرده بودند. از صبح چند ژنياکس شيبود و برا یبستر

اَندرو. سروش  یو حت یجگر و همسرش به همراه دوروت یآقا ،یو اشل سونيبود. ج
  . ايکراس و مار یو بهنام، در آخر هم آقا

خوب بود ابراز  ديحال وح نکهيگذاشتند و از ا گريد یهادسته گلشان را کنار گل هاآن
کراس روزنامه را به او نشان داد و از  یتشکر کرد که آقا ديکردند. وح یخوشحال

  بلند بخواند. یخواست آن را با صدا ايمار

 ليکردن قاتل توسط وک دايرا نوشته بودند و شرح پ یجو و ر یريآن خبر دستگ در
  کراس گفت: یباهوشش نوشته شده بود. آقا اريزبده و دست
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روزنامه،  یماجرا و نوشته شدنش تو نيبعد از خوب شدنت منتظرتم چون بعد از ا -
  من چند برابر شدن. یهاپرونده

  که بتونم  هر چه زودتر برگردم. دوارميام -

  .دوارميام -

  کردم به حسابت. زيدستمزدت رو هم وار -

  ممنونم. -

  .ینکن ريبعد از خوب شدنت د دوارميام -

  بله قربان. -

  تا بخوابد. ديشانه راستش چرخ یجان روکم ديرفتند و وح ايو مار او

  .ديچيدر اتاق پ اشیگوش اميپ یصدا شدیم نيداشت سنگ شيهابعد که چشم قهيدق چند

 اشیگشود و آن را برداشت. صفحه را باز کرد و به سراغ صفحات مجاز چشم
  از مژگان داشت. یصوت اميپ کي. رفت

  گشاد شدند. دگمه را زد و صدا پخش شد. شيهاو چشم دياز سرش پر خواب

و من هر لحظه  یدار یبد طيبهم گفت که شرا رپاشاي. حالت چطوره؟ امديسالم وح -
 خوامیکه بهت فکر نکنم و از خدا م ستين یا. لحظهکنمیبهتر شدنت دعا م یبرا

  .یش زودتر رو به راه

  خودم. یندارم. هم نگران توام هم زندگ یخوش یروزا حال و هوا نيا ديوح

اما  کنمیرو فراموش نم نايو من هرگز ا یکرد یدر حق من خوب یليتو خ دونمیم
  .ميخوریمن و تو به درد هم نم کنمیهر جور فکر م یرو بخوا قتشيحق

 یليو عشق تو به من خکه من ازدواج کردم راهمون از هم جدا شد  یروز همون
  اشتباهه.
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اشتباهه چون من بچه دارم و  ستم،يتجردم ن یچون من اون دختر سابق دوره اشتباهه
کردن. اشتباهه چون  ی! چه برسه به پدریچ یعنيمشترک  یزندگ یدونینم یتو حت

  . اديدارم به نام شه امینحس تو زندگ یهيسا کيمن 

  .مهيزندگ یرو شهيهم اشهي. ساسرمه یرو شهياون هم یهيسا

داده بود. اون نوشته  امي. بعدش پدمياومد سراغم و از رفتارش ترس شيچند روز پ 
هم  ديشا ،یخودت رو قالب اون بکن یخوایمرده، نکنه م رپاشايزن ام دميبود شن

  !یشرکتش بهش حال بد یاومد

که گفته بود  دميترس نياز ا شتريحرفا ناراحت شدم اما ب نيندارم که چقدر از ا یکار
. گفته بود با هر کس ازدواج کنم از کشهیرو م رپاشايام امين رونياگر از شرکت ب
ام بچه ینگرانم، برا رپاشايام ی. برااديز یليخ دم،ي. من ترسدارهیسر راه برش م

  داغونم کرده.  ین همه نگرانيتو نگرانم و ا ینگرانم، برا

تو رو هم از دست  یروز هيباعث بشه  نيبهت جواب مثبت بدم و ا خوامینم ديوح
که  يیزايچ یاز همه ادياز شه رپاشايدور شم، از خودم از تو از ام خوامیبدم. فقط م

 نياز ا شتريب گهيبرم گم و گور بشم. د خوامی. مکنهیمن رو به اون جهنم وصل م
  .تونمینم

 یشده و هر کار یچ یرو گفتم که بدون نايانجام بدم. ا ديهست که با یقبلش کار فقط
  مجبورم و خسته. یبدون خوامیکردم. فقط م ینامرد یکه کردم فکر نکن

  .ديخوب شو وح زودتر

 یها. حرفديشيو اند ديشد. لبش را گز رهيو به مقابلش خ ديکش یقينفس عم ديوح
را کنارش گذاشت و به  یو بعد گوش ديلبش را جو یاش کرده بود. کممژگان کالفه

  بست. پلک یآرام

کرد گفت که حالش بهتر است  نهيکه دکتر به سراغش آمد و او را معا یبعد زمان روز
 زيقرص و دارو تجو یمقدار شيبعد هم برا را از او جدا کنند. ژنياکس توانندیو م

  به منزل برود. تواندیکرد و گفت که روز بعد م
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اه با سروش به توانست همر ديو وح افتي انيهم پا ريگروز سخت و نفس کي آن
  منزلش برود.

شد. فکر  رهيمقابلش خ واريمبل نشست و به د یرا رو یاز رفتن سروش ساعت بعد
او و جواب ردش حالش را خراب کرده بود.  یها. حرفکردینم شيمژگان رها

  را حق خود ندانست. یهمه بدبخت نيزد و ا شيموها انيچنگ م

رفتار را کند.  نيکه حاال با او ا ديدیها دوست داشت و درست نممژگان را سال او
 اميپ کيکند و دوباره  دواريام گريروز مژگان او را از خود براند و روز د کي

  » که بخواد آزارم بده؟ هيمگه مژگان ک«:ديکند. از خود پرس دشيبفرستد و ناام یصوت

همه سال ازت  نيا« و ناراحت گفت: یو عصب ديدستش را دور دهانش کش پشت
  »!شهینم یگيراحت م یليبودم حاال خ داريهمه شب ب نيردم. ازخم خو

بعد دوباره  یانداخت و توجه نکرد. کم یسمت ورود ینگاه ميدر را زدند. ن زنگ
 یبرخاست و سمت در رفت. بدون پرسش در را باز کرد. اشل شيزنگ خورد. از جا

  که گفت: بود

  .ديسالم وح -

  فت:در چشم او گ رهيزده خ خيسرد و  ديوح

  .سالم -

  را کنار زد و خندان ظرف دستش را به او نشان داد و گفت: ديجلو آمد و وح  او

  برات غذا آوردم. -

در ذهنش به تالطم  یشد. افکار رهيجواب نداد و در را بست. به در بسته خ ديوح
  جان گرفته بود و زنده شده بود.  یدينا ام یافتاد. حسش در آن واد

رفت  کينزد یتا آرام شود. اشل خواستیرابطه م کيش دلش اسفناک طيآن شرا در
  :ديو متعجب پرس

  شده؟ ی! چد؟يوح -
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  را گرفت و صدا زد: ديوح یجلو رفت و بازو او

  !زميعز د،يوح -

انداخت و او  یو دستش را دور کمر اشل ديرا پس کش شيحرکت بازو کيدر  ديوح
 ی. ظرف از دست اشلديو چسبمقابلش هل داد و جلو رفت و به ا واريرا به سمت د

هراسان و  یبرد و اشل کيصورتش را نزد ديافتاد و غذا در اطراف پخش شد. وح
  مانده بود. رهيمتعجب به او خ

او نگه داشت. فکر به  یمتریليم کيصورت او برد و در  کيلبش را نزد ديوح
بهت به از  یبا حالت ی. اشلداشتیکار باز م نياو را از ا یاشل طيو شرا سونيج

لب  ريصورتش را عقب برد و ز یکم یبعد از مکث کوتاه ديبود. وح رهيخ ديوح
  گفت:

  .شهيبا تو نه، با تو نم -

  .ديچک نييپا سوختیاشک از چشمش که م و

  گفت: یبه آرام یاشل

  افتاده؟ ی! اتفاقديوح -

ر به او نگاه کند و د نکهيبدون ا کردیرا به شدت حس م یبدن اشل یکه گرما ديوح
  گفت: ختيریبود و اشک م نييکه نگاهش پا یحال

  که آروم بشم. خوامیرابطه م هيفقط  ینشده اشل یزيچ -

اوست  کردیباشد. باور نم ديوح نيا کردی. باور نمگرفتینگاهش را از او نم یاشل
  .کندیابراز م یفور یرابطه کيرا به  ازشيو ن کندیم هيکه گر

هم  یرا رو شيهاگذاشت. چشم یسر اشل یباال روايد یرا رو شيهادست ديوح
  گفت: یفشرد. کمرش را از بدن او فاصله داد و با حالت پر درد

  برو. -
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  !ديوح -

  بلندتر گفت: یبا صدا ديوح

  گفتم برو. -

گذاشت و او را  یاشل یبازو یحرکت در را باز کرد و دستش را رو کيبعد با  و
 یرا رو شيهاو خم شد و دست دي. چرخبست شيهل داد و در را به رو رونيبه ب

  کرد. هيگذاشت و گر شيزانوها

  است. ختهيفرو ر مارستانيتخت ب انيدر م روزيهمان د کردیم احساس

او را  چوقتيمژگان ه نکهيمژگان لگدمال شده است. از ا یپا ريز کردیم احساس
  بود. ینداد عصب يیبه او بها گاهچيو ه ديند

و آن را حبس کرد.  ديکش شيهاهيو هوا را درون ر ديشک یقيشد و نفس عم راست
شد. طاقت نداشت و نفسش را رها کرد و با  رياشک از چشمش به سرعت سراز

  کرد. هيبلند گر یصدا

دوش  ريو به ز ديکش رونيرا از تن ب شيهابعد راه افتاد و به حمام رفت. لباس یکم
و  ديلرزیآب م ري. زکشتیرا م ازشيآب احساسات و ن ی. سردآب سرد رفت

  .کردیبه هم برخورد م شيهادندان

  . ديچيگرفت و حوله را دور خود پ یعيسر دوش

بعد  قهيو چند دق ديسرش کش یتخت افتاد و پتو را رو یتن لرزان رفت و رو با
  خوابش برد.

  . ستيو ساعت را نگر ديکش نييشد پتو را پا داريب یو وقت ديدو ساعت خواب حدود

آن  یکرد و رو زيزخمش را تم ی. جاديرفت و لباس برداشت و پوش نيياتخت پ از
  تن زد. شرتيت کيو  ديرا پوش اشیپوشاند. رکاب ليرا با گاز استر

. به آشپزخانه رفت ديرا شانه کش شيانداخت و موها یصندل گاههيتک یرا رو حوله
  اجاق گذاشت.  یرا پر کرد و رو یو کتر
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  کرد. زيشده را تم ختهير یغذا یهم رفت و جا بعد

که  آمدی. از خود بدش مديشيکه با او کرده بود اند یبه کار یشستن ظرف اشل نيح
  شده بود. کينتوانسته بود خود را کنترل کند و تا آن حد به او نزد

و مشغول حاضر  ديکش رونيب زرياز فر یماه کهيرا کنار گذاشت و چند ت ظرف
   هایکردنشان شد. زمان سرخ شدن ماه

  جواب داد. عيسر یليزنگ زد. او خ یاشل به

  .ديبله وح -

  ؟یاخونه -

  آره. -

  .نجايا یايب یتونیم -

  .امياالن م -

 یدر زد. او رفت در را باز کرد. اشل یارتباط را قطع کرد و چند لحظه بعد اشل ديوح
 در را ديحس و حال او را بفهمد. وح خواستیوارد شد. م ديوح یبا نگاه به چهره

  کمر او گذاشت و گفت: یبست و دستش را رو

  آشپزخونه. یتو ايب -

اجاق  یدر سکوت پا دينشست و وح زيپشت م یبعد هر دو به آشپزخانه رفتند. اشل و
  پرداخت. هایو رو کردن ماه ريو به ز ستاديا

  .کردیرا نگاه م ديدر سکوت وح یدرست کرد و تمام مدت اشل یهم چا بعد

  . ديسختش د یرفته در آن پوستهرا دوباره فرو  او

  ...تونمیم یدار ازيرابطه ن کيهنوز هم به  یکنیاگه فکر م -

اش حرف را در دهان او خفه کرد. کرده و اخم یرو به او کرد و با نگاه جد ديوح
 یقاچ کرد و کنارش گذاشت. مقدار مويل کي. ديرا درون ظرف چ هایبرگشت و ماه
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گذاشت. نان را در  زيم یاده کنارش گذاشت و آن را روآم یسرخ شده ینيزمبيس
آورد  یترش یکم خچاليرا خاموش کرد و از  یچا ري. زديسبد گذاشت و کنارش چ

  و نشست.

  .بخور -

لقمه گرفت و بدون نگاه به او  کيخود  یدر سکوت برا ديشد. وح رهيبه او خ یاشل
  مشغول خوردن شد.

  گفت: یبعد رو به اشل یکم

  غذام رو بخورم. تونمیتو صورتم نم یشه مثل الما زل بزنقرار با -

لقمه گرفت و به آن  کيخود  ینفسش را فوت کرد و مشغول شد. او هم برا یاشل
  گاز زد. 

  گفت: یوسط غذا خوردنشان اشل در

و  ستين یو بد بيعج زياصالً چ یزن دار کيبه ارتباط با  ازين یکنیاگر فکر م -
  .یريخودت سخت بگ حد به نيتا ا ديتو نبا

  ات مونده.به عروس گهينه با تو که چند روز د یآره ول -

  وسط نبود... سونيج یپا اياگر نمونده بود  یعني -

  و گفت: ستيرا نگر یاشل یهاچشم ديوح

  اصالً بهش فکر هم نکن. -

 ديو نبا ديبا ريچرا خودت رو درگ ؟یدينم تيچرا به خودت اهم د؟يتو چته وح -
  ؟یهمه زجر بکش نيکه ا یکرد

  و گفت: ديو رو به او چرخ ديکش یرا سمت اشل اشیصندل ديوح

  ؟یدونیواژه رو م نيا یمعن ؟یچ یعني انتيخ یفهمیم -

  بلند گفت: یبا صدا یاشل



871 
 

فقط فکرم از کار افتاده بود  ؟یبر شيپ دادمیبهت اجازه م یبا من نه، تو فکر کرد -
من رو کرده. خوبه  دنيچطور شده هوس بوس تمشناخیکه من م یديوح دميفهمیو نم

 یبا کس یاگر الزم دار نهيهوس زودگذر بود. حرف من ا هيکه االن مطمئنم فقط 
که من بهت کمک کنم. من چند  یرو ندار شکردن آدم مناسب دايپ یو عرضه یبخواب

  باشن. شتيشب پ کيکه آرزو دارن اگر شده  شناسمینفر رو م

زد و نگاهش را سمت  هياش را به دستش تکگذاشت و چانه زيآرنجش را رو م ديوح
  دوخت. گريد

  .ستياو را نگر رخمين یاشل

  ؟یداروهات رو خورد -

  نه. -

  ؟یستياون تو؟ چرا به فکر خودت ن یبرگرد خوادیدلت م -

  خودم رو هم ندارم. یحوصله -

  شت و گفت:که مقابلش بود گذا ديوح یزانوها یرا جلو برد و رو شيهادست یاشل

  ؟یامشب تنها نباش یخوایم -

  و گفت: ديچرخ یداد و رو به اشل رونيلبخند ب کينفسش را با  ديوح

  . یحالم خوبه اشل -

  .ديوح یستيخوب ن -

  برخاست و گفت:  یدر به صدا در آمد. اشل زنگ

  .رميمن م -

 زيرا سمت م یاشل یصندل یرو دي. وحديرا شن سونيج یبعد صدا یرفت و کم یاشل
 ديبا وح سونيآمدند. ج یو اشل سونيخود را هم درست کرد که ج یکرد و بعد صندل

  لقمه گرفت و گفت: کيخود  ینان برداشت و برا یدست داد و نشست و کم
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  حالت خوبه؟ -

  آره! -

  گفت: ديگذاشت. وح زيم یاو را آورد و رو یداروها یاشل

  .اريمن ب یبرا يیچا هي -

از  سونيشدند. ج دنيآورد و مشغول نوش یاستکان چاو خود دو  ديوح یبرا یاشل
که کار  کردیداشت خدا را شکر م ديحرف زد و وح شانيعروس یکارها یهماهنگ

  زمان عذاب وجدان او را بکشد. نينکرده است که در ا یغلط

جشن  یدر مورد نحوه برگزار یرا خورد و کم شيداروها اشیچا دنياز نوش بعد
را در  یاشل ديگرفتند بروند وح ميآن دو تصم نکهيعد از ابا آن دو صحبت کرد. ب

  کرد. یخواهآشپزخانه نگه داشت و از او معذرت

 یتاپش رفت و مشغول ترجمهلپ یها را شست و به پااز رفتن آن دو، ظرف بعد
  .ديکتاب رس یانتها یکتابش شد. آنقدر نوشت و نوشت تا به ده صفحه

 اديکرد که  یآهنگ پل کيز صفحه خارج شد و خسته شد کتاب را بست و ا یوقت
و مژگان به اتاقش آمد و مشغول  کردیتاپش نگاه مدر لپ یلميافتاد داشت ف یروز

  کار شد. 

بود مژگان از اتاقش فرار  دهيرس جدهيمثبت ه یصحنه یکه به رو یالحظه درست
  .دنيبیم یلميکرده بود و مطمئن بود که مژگان متوجه شده است که چه ف

هوا  یو به خاطر سرد ديتاپ را خاموش کرد. لباس پوشبرخاست و لپ شيجا از
را خاموش کرد و  ینبود. گوش ی. منتظر کسستيرا نگر اشی. گوشديکتش را پوش

  شهر را قدم زد.  یهاابانيراه افتاد و خ ادهيآن را جا گذاشت و از منزل خارج شد. پ

  مژگان به او. یناعادالنهفکر کرد و جواب  طشيخود در مورد شرا با

  آزارش بدهد. یمبادا کس نکهيفقط به فکر خودش بود و ا مژگان

  .نديرا به خود بب ديوح یساله نيچشمش را باز کند و عشق چند خواستینم او



873 
 

. به زدیفرو برده بود و داشت متفکر، آهسته قدم م بشيرا در ج شيهادست ديوح
که مبادا مورد  رپاشايان را ترسانده بود. به امکه مژگ شيدهايفکر کرد و تهد اديشه

 بشيغر بيعج یها. به مادرش فکر کرد و انتخابرديقرار بگ اديشه یوانگيهجوم د
  مانند نازگل! یاو، انتخاب یبرا

او  رپاشاي. مطمئن بود امديدیو واکنش او را م گفتیم رپاشايبه ام خواستیم دلش
  خواهد کرد. يیرايرا با مشت پذ

  قهوه داد.  کيکافه رفت و سفارش  کي. به درون ديکش یقيزد و نفس عم یتلخ دلبخن

  که سفارش نداده بود آورد. کيتکه ک کيقهوه با  شيبرا شخدمتيپ

و مشغول ورق زدن  ديکش رونيمجله ب کيدستش  یکرد و از داخل سبد جلو تشکر
  مزه کرد.شد و قهوه را مزه

 یريجما و دستگ یخبر آزاد دنيو با شن شدیبزرگ پخش م شياز صفحه نما اخبار
کراس مصاحبه کردند و او از  یسر بلند کرد و به صفحه نگاه کرد. با آقا یجو و ر

  صفحه نشان داد. یرا گوشه ديتشکر کرد و عکس وح ديوح

چقدر در حل ماجرا به  ديکه وح دادیم حيخبرنگار توض یکراس داشت برا یآقا
 انيتوسط جو جانش به خطر افتاده است و بعد از پاها کمک کرده است و چگونه آن

 ديهمه رو به او کردند، او رو به وح یدار شروع به کف زدن کرد و وقتخبر کافه
  کرد و با دست به سمتش اشاره کرد.

 یدست زدند و حت دنشيدار او را شناخته است و مردم با دمتوجه شد که کافه ديوح
زد و تشکر  ديوح یبازو یتش را دو بار روهنگام رد شدن از کنار او دس یمرد

  کرد.

  انداخت و لبخند زد. نييسرش را باال و پا ديوح

گرفت و مشغول خواندن  نييشد و دوباره سرش را پا ريبه جانش سراز یخوب حس
  مجله شد.
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را از او  کيقهوه و ک ینهيدار قبول نکرد هزخواست از کافه خارج شود، کافه یوقت
شده  اشیاو در آن شب مشتر نکهيکرد و از ا یرا راه ديوح يیورو با خوش رديبگ

  کرد. یبود ابراز خوشحال

خسته شد.  ادهيپ نيو رد شدن از کنار عابر ابانيدر خ یرو ادهيپ یبعد از مدت ديوح
 رينگاه کرد. فکرش درگ ابانيخ گريو به سمت د ستاديا ادهيچراغ عابر پ کيکنار 

که کنارش  یاندک تيّ د چراغ سبز شد. همراه با جمعنم باران که شروع شبود و نم
  رفت. گريبودند حرکت کرد و به سمت د

بلند کرد و سوار شد  یتاکس کي یشد. دستش را برا سيکم خکه کم موديرا پ یريمس
  و به منزل برگشت. 

مورد نظرش توقف کرد و وارد شد. نگاهش به  یوارد آسانسور شد و در طبقه یوقت
کرده بود و بهنام هم  هي. سروش به کنار در تکديه سروش و بهنام  را دراهرو افتاد ک
  زده بود.  هيتک واريمقابل او به د

. بهنام هم کردیفرو برده بود و سقف را نگاه م بشيرا در ج شيهادست سروش
  داشت. هيتک واريرا پشتش گذاشته بود و به د شيهادست

  گفت: که شد بهنام راست شد و کيافتاد و نزد راه

  سالم. -

  سالم، حالتون چطوره؟ -

  م.ممنونم، خوب -

  گفت: کردیرو به سروش که با همان حال نگاهش م او

  شما؟ نيخوب -

  .ستميبد ن -

  را در قفل انداخت و در را باز کرد و گفت: ديکل ديوح
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  .نييبفرما -

ودش وارد شد و بهنام که جلو آمده بود دستش را به پشت او زد و وارد شد. خ سروش
  هم به درون رفت و در را بست.

  ها را روشن کرد و گفت:چراغ سروش

  !ینبود -

  رفتم قدم بزنم. -

  و گفت: ديکش سشيخ یو دستش را به موها ديکش رونيکتش را از تن ب ديوح

  فکر کنم. یالزم بود کم -

  هم خاموش بود. تيگوش م،ينگرانت شد -

  خونه جاش گذاشتم. یتو -

  مبل انداخت و بهنام نشست. یخود را گوشه سروش

  به آشپزخانه رفت و گفت: ديوح

  قهوه؟ ،یچا -

  .نيبش اي. بمينيخودت رو بب قهيدو دق مياومد یچيه -

  به سروش انداخت و گفت: ینگاه ديوح

  مطمئن؟! -

  .نيبش ايآره بابا، ب -

  برگشت و کنار آن دو نشست و در سکوت نگاهشان کرد. ديوح

  حالت بهتره؟ -

  .آره خوبم -
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  ؟یداروهات رو خورد -

  را خاراند و فکر کرد. اشیشانيپ ديوح

  رو به بهنام گفت: سروش

  .ارينخورده برو براش ب -

  بلند شد و گفت: شياز جا بهنام

  کجان؟ -

  ...نييشما بفرما ارم،يخودم م -

  کجان؟ -

  فکر کنم تو آشپزخونه باشه. -

  رفت و سروش رو به او گفت: بهنام

  ؟ینک یخودکش یخوایم -

  ه؟يچه حرف نينه! ا -

   ؟یداشت یحاد طيچه شرا یدونیم -

  !دونمیبله م -

  پس لطفاً به فکر خودت باش. خوردن چهارتا دونه قرص و دارو سر ساعت سخته؟ -

  .کنمیفقط فراموش م -

  آب آورد و نشست. وانيل کياو را همراه با  یداروها بهنام

  مژگان؟! گم؟يکه مژگان... درست م . گفتیديزنگ زد و گفت جواب نم رپاشايام -

  بله مژگان، خوب! -
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 ،یدست خودت بد یو نکنه کار یتحمل کن یبهت جواب رد داده و احتماالً نتون -
 دهيگفت د هاهياز همسا یکيبار دوم در رو بشکنم که  یسراغت. خواستم برا مييايب

  .رونيب یرفت

ً بهش بگما کرده. من حالم  ريخودش رو درگ یاديز رپاشايام - که  نيخوبه، لطفا
راحت  الشيکه خ رسمیم امیبه زندگ یمعمول یليو من دارم خ فتادهين یاصالً اتفاق

  بشه.

  !هيرعاديغ یليخ هيعاد زيهمه چ نکهيا -

  ؟یچ یعني -

  .یداشته باش ی. احساس بدیو افسرده باش نيغمگ ديتو االن با نکهيا یعني -

  نه، من خوبم، کامالً. -

 یگرفت و با موها ريو سر به ز ديکش یم به هم نگاه کردند. بهنام آهو بهنا سروش
  کرد. یباز اشیپر کالغ

  شد و گفت: رهيخ ديدر مبل فرو رفت و به وح شترياما ب سروش

  .ستيتو حالت خوب ن -

  چرا من خوبم! -

 یسرداونقدر خون ی! ولیدادینشون م ختهيبه هم ر یليخ دياالن با یاگر خوب بود -
  ! یو فقط ظاهرت رو حفظ کرد یدياز تو از هم پاش دهيون مکه نش

  گرفت. سروش راست شد و گفت: رينگاهش را به ز ديوح

 یخوایبهنام. اگر م شيپ گردمیباز برم گهيمدت د هي. رميدارم م گهيمن چند روز د -
 یدونی. اگر میدار یمرخص ديگفت تا بعد از ع رپاشايرزرو کنم. ام طيبگو برات بل

و با  یرو درست کن طتيشرا یتونیخونه. اونجا م ميبر ايکن ب ليات رو تعطکار
  .یمژگان هم سنگات رو وا بکن
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  . لبخند زد و گفت:ديوح

  نمونده. یباق یحرف زدن گهيبه من گذشت. د یهفت سال چ یدونیتو نم -

  .ینکرد یو کار خاص ینشست نجايتو هفت سال فقط ا دونمیتا اونجا که من م -

 ديخاصش دست از نگاه کردن وح یافهيشد. با آن ق رهيسروش خ یهادر چشم ديوح
  . داشتیبرنم

  آهسته گفت: ديوح

. اونجا رانيبرگردم ا خوامینم گهيبه حال خودم باشم. د خوامیام! مخسته یليخ -
 امیبمونم و به زندگ جاني. دوست دارم همکشهیبجز رنج انتظار من رو نم یچيه

  دور. زميگذشته رو بر خوامیادامه بدم. م

 شهيدارد. هم یبه بهنام نگاه کرد. بهنام هم مشخص بود در خود درد مشابه سروش
  صورتش بود. یرو یاحرف و اخم ناخواستهساکت بود و کم

  گفت: یبه آرام بهنام

راه  اي یايباهاش کنار ب ديبا اي. تهياز زندگ ی. اون بخشستين یختنيگذشته دور ر -
  .یکن دايپبراش  یحل

  لب گفت: ريرا در آغوشش جمع کرد و ز شيدر خود مچاله شد. بازوها ديوح

ادامه ندارم. اون به داشتن  یبرا یحس گهياون اصالً نسبت به من عاطفه نداره. د -
اصرار کرد و دست  وونيح هيداشتن  یچقدر برا رهينم ادمي ینداره ول یمن اصرار
  زد. يیبه چه کارا

  دو کتف او گذاشت و گفت: نيدستش را ب سروش

  .اعتمادیب اي شنيترسو م اي. زخم بخورن شني! آدما عوض مديوح -

  سرش را سمت سروش گرداند و گفت: ديوح

  !سادميکه چطور پشتش وا ديبودم د رانيکه ا یچند وقت -
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شدن  یبرا ست،ينبوده. مچاله شدنت تو خودت جالب ن یجواب نداده البد کاف یوقت -
که تا ابد به  ستي. قرار نستين نيم نشد به خودت بگو قسمت من اه یبجنگ. وقت

  !نياصرار کن ديکه نبا یزيداشتن چ

سروش به بهنام  یهاحرف یرو کي ديفهم دياز فعل جمع استفاده کرده بود. وح او
 شي. فکش محکم شده بود و ابروهاستياست. نگاهش را باال گرفت و بهنام را نگر

. بهنام از شوندیهر آن از جا کنده م کردیودند که حس مشده ب کيبه هم نزد یطور
 رهيخ رونيکرد و به ب هيآن تک یلبه یروبلند شد و رفت پنجره را باز کرد و  شيجا

  .ستيرا نگر یشد و باران شبانگاه

  .ديچيدر اتاق پ یخنک باد

  گفت: ی. به آرامديکش سشيخ یموها یکف دستش را رو ديوح

  .کنمیخبرت م اميخواستم ب -

بلند شد و خطاب به  شي. سروش از جاستيرا نگر ديسرش را چرخاند و وح بهنام
  بهنام گفت:

  تره.از تو عاقل -

  را گرفت و به آسمان شب داد. سروش کاپشنش را مرتب کرد و گفت: شيرو بهنام

  .ميبهنام، بر -

  برخاست و گفت: دياز پنجره جدا شد و آن را بست. وح بهنام

  .نيشب رو بد بگذرون کي ن؟يمونیچرا نم -

  کرد و گفت: یاتک خنده سروش

  !گذرهیبد م یکاف یبه اندازه نيا یخونه یقرار به بد گذروندن باشه تو -

و دستش را محکم به  دينگاهش کرد. سروش آرام خند یبا حالت کج و سوال بهنام
  پشت بهنام زد و گفت:
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  حرکت کن آقا! حرکت کن. - 

  زد و گفت:دست او را پس  بهنام

  .یباش یراض ینگرفت اديکالً  -

  .خورهیم یراض یبه آدما یليتو خ افهياالن ق -

  کردند و رفتند. یخداحافظ ديسروش کرد و از وح بينص يیلب برو بابا ريز بهنام

را روشن کرد. چند تماس  یبه تخت رفت و گوش شيهالباس ضيبعد از تعو ديوح
  داشت. پاسخیب

  .ديگذاشت و دمر خواب زيم یرو را ینکرد و گوش توجه

 سونيو ج یمانده بود. اشل سونيو ج یروز گذشت و دو روز به جشن ازدواج اشل چند
راه انداختن جشن به  یدادند تا او هم دوستانش را که برا ديچند کارت دعوت به وح

  ها کمک کرده بودند دعوت کند. آن

 یاشل یخانواده اريدر اخت آپارتمانش را خواستیکه داده بود م یطبق قول ديوح
  جگر رفت. یرا جمع کرد و به منزل آقا لشيبگذارد. وسا

  از او خواست به اتاق خودش برود. جگر خانم

داد و  یکارت را به دوروت کيآقا و خانم جگر برده بود.  یکارت را برا کي ديوح
  برساند. یبه برادر دوروت خواستیرا م گريکارت د

  گفت: یدوروت

  .رسونمیانجام بده، من خودم کارت رو به برادرم م یدار یراگر کا -

 ديکش شيرا درون موها شيهاو انگشت ستاديدرون راهرو ا یکار نهيمقابل آ ديوح
  و مرتبشان کرد.

  . نمياندرو رو بب گهيد بارکي خوادینه، دلم م -

  باشه. -
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شد و خود را  نشيجگر را ترک کرد. سوار ماش یکرد و منزل آقا یخداحافظ ديوح
 یبرا شتريآن ب یبه محل کار اندرو رساند. آن ساعت روز آنجا خلوت بود و شلوغ

  شب بود.

بزنند. او پشت بار نشست و  شيوارد شد سراغ اندرو را گرفت و رفتند تا صدا یوقت
خوشحال شد و با او دست داد.  ديوح دنيبعد اندرو آمد. با د قهيمنتظر ماند. چند دق

  :ديست و پرسنش ديمقابل وح

  !موناد؟يل -

  لطفاً. اليتِک کينه!  -

  گاوه با پنجاه تا نود درصد الکل)آ اهياز گ ی: مشروبالي(تک

گفته بود او اهل مشروب خوردن  ینگاه کرد. دوروت ديوح یهابه عمق چشم اندرو
او به  ديفهمی. مديدیجز درد نم یزينگاه و لبخند شکسته چ نيو حاال در ا ستين

  تن خاطرات و اتفاقات تلخ در خود است.دنبال کش

 دهيچگونه از الکل دست کش نکهي. داستان ادانستیبه الکل را م ديوح ادياعت داستان
  .دانستیبود را هم م

 وانيو دو ل یبطر کيپشت سرش  یچوب یبرخاست و از قفسه شيحال از جا نيا با
  نشست و گفت: ديبزرگ برداشت. مقابل وح

  ! نهيسنگ یليخ اليتک -

  ...یول دونمیم -

 ديکه به لب داشت با تحکم خطاب به وح یرا باز کرد و با لبخند شهيدر ش اندرو
  گفت:

  !یگردیبرنم یو به الکل قو یخوریتو نم یول -
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  کرد.»  یپر« او را پر از  وانيبعد ل و

  با هشت تا دوازده درصد الکل) ی: مشروب گالبی(پر

  را کنار گذاشت و گفت: یو بطر پر کرد وانيل کيخود هم  یبرا او

و دوباره  یبه الکل برگرد طتيبه خاطر شرا یکه نخوا یهست یمطمئنم اونقدر قو -
  ببرن. مارستانيبه ب هوشيتو رو ب

آور سال چرخاند و به احوال تهوع زيم یرا گرفت و رو وانيل يیباال یهالبه ديوح
  .ديشياند سياول ورودش به انگل

  بشم؟ ینطوريواقعاً حق منه که به خاطر مژگان ا ديپرسیاز خود م مدام

را  وانيو ماساژ داد. اندرو ل ديکش اشیشانيسردرد کرد. دستش را به پ احساس
جرعه  کياو زد و  وانيرا برداشت و به ل وانيل دي. وحستيرا نگر ديبرداشت و وح

  . دينوش

 یرا رو وانيو ل دياز آن نوش گريکوچک د یجرعه کيآن خوشش آمد.  یمزه از
  برگرداند و گفت: زيم

 کنمی. حس مرهينم شيبرهه از زمان قفل شده و پ کي یتو امیزندگ کنمیاحساس م -
کردم، اون هم به خاطر نخواستنم  ريتکرار گ یاز شکنجه یحالت کي یهفت ساله تو

  زن. کيدختر...  هيتوسط 

د. اندرو در سکوت به او زد. نگاهش را باال برد و به اندرو دا یبعد پوزخند تلخ و
  بود. دهيو شن دهيبار، غم و اندوه صدها نفر را د نيشده بود. پشت ا رهيخ

 یجشن شاد دني. عادت کرده بود به دگرانيد یهاغم دنيکرده بود به شن عادت
فرو نشاندن غمش  یمرد را با خوردن مشروب برا نيا خواستی. اما دلش نمگرانيد
  .نديبب

  .دهيزن جواب عکس م کيبه  یاديتوجه ز یگاه -

  . ستيپرسشگر او را نگر ديوح
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به بعد برعکس شو. رفتار معکوس نشون بده  نياز ا یتا حاال هر طور رفتار کرد -
 یکن با کس یاگر باز هم تو رو نخواست رهاش کن و سع شه،يم یچ جهينت نيو بب

  . خوادیکه تو رو م یعشق رو تجربه کن

که تو رو دوست داره بهتر  یبا کس ی. زندگستيما ن هم فقط خواستن شهيهم یزندگ
  .یکه فقط تو بهش عالقمند هيبا کس یاز زندگ

صحبت  یقي. آن دو دقادياز مشروبش را نوش یداد و مقدار یسرش را تکان ديوح
  کارت دعوت را به او داد. ديکردند و بعد وح

  د و گفت:دست او را فشر ديگفت و زمان رفتن وح کيتبر یحالبا خوش اندرو

جما، که  یناج خوادیدلم نم نم،يبیم نجايمشروب سبک ا دنينوش یتو رو فقط برا -
بار من،  یکرده با خوردن مشروب تو دايمردم پ نيب یدوست داشتن یچهره نيچن

اخبار نشون  یتو ابونايخ یتو یو رانندگ یرو زمان مست رشيحالش بد بشه و تصو
  بده.

  فت:هم دست او را فشرد و گ ديوح

  باشه. -

سروش آنجا را ترک کرد و به ساختمان  یمشروب برا شهيش کي دنياز خر پس
  کارت دعوت را به سروش داد. ديبهنام رفت. او حضور نداشت و وح

گرفت و آن را به آشپزخانه  ديرا از وح شهيگفت و بعد ش کيتشکر کرد و تبر سروش
  برد.

  نشست و گفت: ديبرگشت و کنار وح یرانيظرف تنقالت ا کيبا  او

  نه؟ اي یايشد؟ م یچ متيتصم -

  . رميکراس صحبت کنم و ازش وقت بگ یبرم و با آقا ديبا -

  !یريوقت بگ -



884 
 

  رو از دست بدم. شياريدست خوادینباشم. چون دلم نم یاهوم! چند ماه -

  باشه، خوبه. -

  .ريبگ طيبل هيمن هم  یبرا -

  باشه. -

  کارت به او داد و گفت: کي ديوح

 ني. من حوصله ندارم دنبال اشهيالزمت م طيگرفتن بل یهم همرات باشه، برا نيا -
  .فتميکارا ب

  .کنمیخودم حساب م -

  انداخت و گفت: زيم یکارت را رو ديوح

  دستت باشه. -

  دانه پسته برداشت و گفت: کيبعد رمز کارت را به او گفت و  و

  بار؟ ميامشب بر یايم -

  چرا که نه! -

  اد؟يبهنام م -

 ادي... حاال چطور شد ادي. فکر نکنم بزنهی. در واقع خر مخونهیبهنام شبا درس م -
  !یافتاد نيا

  کنم. لکسير یقبل از رفتن حساب خوامی! میچيه -

  .امهيپا -

  چند؟ -

  !هيچهارپا -
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کراس رفت و موضوع  یمشتش را به مشت سروش زد. بعد هم به سراغ آقا ديوح
  فکر کرد و گفت: یکراس کم یاشت. آقاگذ انيرفتنش را با او در م

و زود  یمشکلت رو حل کن یبتون دوارمياما ام ارميتو نم یرو جا یباشه. کس -
  .یبرگرد

بود  دهيکه از آن لباس عروسش را خر یتماس گرفت و مکان مزون یبا اشل ديوح
  .ستيعروس را نگر یهاگرفت و به آنجا رفت و لباس

و  ستادي. مقابلش اديمانکن د کيرا به تن  یخر لباسها قدم زد و در آلباس انيم در
آن شکل دامن بلند و دنباله آن همان  قهيو طرح  هانيمژگان را در آن تصور کرد. آست

  . نديدوست داشت بر تن همسرش بب شهيبود که هم

  آمد و گفت: کردیکه آنجا کار م یزن

  کمکتون کنم؟ تونمیم -

  خوام؟یلباس رو م نيا -

  :ديجب پرسبا تع زن

  خودتون؟ یبرا -

  نامزدم. ینه، برا -

  ان؟يخودشون نم -

  نه، حضور ندارن. -

جعبه  کيخواست از رگال در آورد و آن را درون  ديکه وح یزيلباس با سا زن
  کرد. نيبزرگ گذاشت و با روبان قرمز تزئ ديسف یليمستط

  .ديخر یبازاسباب سايو نک شيهابرادرزاده یبعد هم برا 

  جگر رفت. یآن به منزل آقا از بعد

  ها با لبخند گفت:جعبه دنيدر را باز کرد با د یدوروت یوقت
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  ؟یديخر یک یبرا -

  .برمی. سوغات مرانيبرگردم ا خوامیم -

  کرد و گفت: یلبخند زد و وانمود به ناراحت یدوروت

  !یديمن خر یآه! فکر کردم برا -

  فکر کرد و گفت: یکم ديوح

  .دونمیرو نم اتقهي. فقط سلمخریتو هم م یبرا -

  .ميزنیامشب در موردش حرف م -

  جگر کجا هستن؟ یخوبه... خانم و آقا -

  .زننیباغچه قدم م یتو -

  ها گفت:باال رفتن از پله نيح ديوح

  ؟یايکلوپ برادرت، م رميمن امشب م -

  تنها بذارم. تونمیجگر رو نم یخانم و آقا -

  رو به او گفت: ديوح

  .مشونيبریون مبا خودم -

  باشه. -

تاپش را کنار گذاشت و به سراغ لپ شيدهايسر فرود آورد و به اتاقش رفت. خر ديوح
  آخر را تمام کرد. یرفت و مشغول ترجمه کتابش شد و تا صفحه

  کرد. ميآن را به پدر و مادرش تقد افتي انيکارش پا یوقت

 شيهاکرد و دست هيتک لشيفا یرهيدرست کرد و بعد از ذخ افیدیپ ليفا کيهم  بعد
  .ديرا به صورتش کش
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که قبالً با او صحبت کرده بود ارسال کرد و  یناشر یرا برا ليفا یمعّطل بدون
  منتظر جواب شد.

سرش  ريدستش را ز کي. ديرا خاموش کرد و آن را کنار گذاشت و دراز کش تاپلپ
که چند ضربه به  بردیانداخت و داشت خوابش م شيهاچشم یزد و ساعدش را رو

  در باِز اتاق خورد.

ساعد او  یبه کنارش رفت و دستش را رو ینداد که چند لحظه بعد دوروت جواب
  گذاشت.

  گفت: یو دستش را برداشت و رو به دوروت ديکش یقينفس عم ديوح

  بله؟ -

  . آقا و خانم جگر منتظرت هستن.دميرو چ زيم -

  و خطاب به او گفت: ديکش شيهامو یتخت نشست و دستش را محکم رو یرو ديوح

  .یمرس ام،ياالن م -

  او انداخت و گفت: یبازو ريدستش را ز یدوروت

  . ميپاشو با هم بر -

  بلند شد و گفت: شياز جا ديوح

  .اميفقط دست و صورتم رو بشورم. برو منم م ديبا -

 یرا برداشت و به طبقه اشیرفت و او دست و صورتش را شست و گوش یدوروت
  رفت. نييپا

  غذا شد. دنيکرد و مشغول کش یخواهنشست و معذرت زيم سر

  جگر گفت: یآقا

  .ديوح یباز هم ساکت شد -
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  چطور؟ -

  ؟یکن یکار یخوایم -

  .رانيآره، برگردم ا -

  م؟يدنبال همون کار که حرفش رو زد -

  بله. -

  ؟یسر عقل اومد -

  بکنم. تونمیچکار م نميبب رميدارم م یداده ول یمن که بهم جواب منف -

  ؟یچکار کن یخوایم -

  و گفت: ستياو را نگر ديبود. وح یسؤال دوروت نيا

  ادبش کنم. -

  سرش را کج کرد و گفت: یدوروت

  ؟یچ یعني -

  بدم. ادميرو بهش  زيچندتا چ -

  رو؟ یچ -

دوستش داره  یکس ینباشه، وقت توجهیترسو نباشه، ب نکهيرو از جمله ا زايچ یليخ -
  نشون بده. خودش رو اقتيل

  جگر رو به او کرد و گفت: خانم

  ؟ینداره، چرا بهش عالقه دار اقتياگر ل -

  رو ثابت کنه. اقتشيل تونهیدوست داشتن رو داره، اما نم اقتيل -
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از آن دو خواست حاضر شوند تا به بار برادرش بروند  یاز صرف شام دوروت بعد
 یهم بمانند و اصرار دروت در خانه و با خواهندیجگر گفت که آن دو م یو آقا

  بود. دهيفایب

  آن دو با هم از منزل خارج شدند و به سراغ سروش رفتند.  نکهيا تا

  گفت: ديآمدند و سوار شدند و بعد از سالم وح نييبعد بهنام و سروش پا یقيدقا

  !یايبهنام خوب شد که م -

  .کنهیم چکار ممن نباش دونمیسروش رو ول کنم چون م تونمینم یدرس داشتم ول -

  :ديو حرکت کرد. سروش پرس ديخند ديوح

  ده؟يدختره جد -

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه ديوح

  کنم... یرفت معرف ادمي -

و سرش را  ديکش یدو صندل نيکرد. سروش خود را ب یهر سه نفر را به هم معرف و
  جلو برد و گفت:

  ! همه هم دوستن فقط.یپلکیبا دخترا م یخوب سوسک -

  و گفت: ديخند ديبه او زد. وح یاسقلمه بهنام

  .ميآشنا شد ستيوقت ن یليواقعاً فقط دوست من هستن و خ یول -

 ،یابه عنوان نون اضافه ست،يبودمش... چشمت که دنبالش ن دهيد مارستانيب یتو -
  ...یدسر

  لبخند زد و گفت: ديو وح ديدوباره او را زد. سروش خند بهنام

  ام نه دسر.ون اضافهنه، من نه اهل ن -
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همه دختر خوشگل دور و برتونه  نيکه ا عرضهیو دوتاتون چقدر ب یذوقیچقدر ب -
  ...نيو تا حاال نتونست

و  ديرا گرفت و خند شيبار سروش آخ گفت و پهلو نيتر او را زد که امحکم بهنام
  گفت: شيهاخنده نيب

  زنه؟یرو م شييدا یکثافت آخه کس -

  ادب کرد. ديبا رو ادبیب يیدا -

  .ديسروش خند یبه عقب کرد و به خنده ینگاه یدوروت

  نشستند. یزيبه درون بار رفتند و پشت م دنديبه مقصد رس یوقت

 دني. او با درديها را بگرا فرستاد تا سفارش شخدمتشيها شد. پمتوجه ورود آن اندرو
  برخورد کرد و سفارش گرفت. مانهيلبخند زد و صم یدوروت

  گفت: یطاب به دوروتخ ديوح

  نباشه. نيسنگ -

پخش  یشاد کيو به برادرم بگو موز اريب ینيبرل ديسف یپس برامون چهارتا آبجو -
  کنه.

  حتماً. -

را عوض کرد و  کيرا به اندرو منتقل کرد. اندرو موز یرفت و حرف دوروت او
  برآوردند. یشاد اديصدا فر کي هایمشتر یهمه

 ديلبخند زد. بهنام رو به وح بايد که سروش به آن دختر زهم خود را تکان دا یدوروت
  گفت:

  ؟یبرگرد یخوایم -

  آره. -



891 
 

 ؟یگرفت یچرا مرخص ؟یکنیچرا انقد زود؟ چرا زودتر درست رو شروع نم -
  ده؟يم یتلف کردن وقت چه معن نيباالست و ا یليکشور خ نيا یتو یزندگ ینهيهز

  درس بخونم. اواخر ذهنم مشغول شد و نتونستم  نيا -

  زد و گفت: یلبخند تلخ بهنام

  .شنيم یباعث سقوط زندگ شهيعاشقانه هم یماجراها -

  دست برداشت و گفت: یاز نگاه کردن دوروت سروش

  .نجايا یديچپ یاومد یتو باعث صعود شد. فرار کرد یالبته برا -

  خطاب به سروش گفت: تيو با جد ختيبه هم ر عيسر بهنام

  .ستيتو مربوط ن و البته اصالً به -

  به خود گرفت: یجد یافهيهم ق سروش

با نقش  زنمتیم نيهمچ ترسم،یازت م یمن کلفت کن یفکر نکن صدات رو برا -
  .یش یکي زيو نگار م

  شده بود گفت: شانيکه از لحن آن دو متوجه دعوا یدوروت

  ن؟يکنیدعوا م نيشما االن دار ديببخش -

  لب زد: یعصب بهنام

  نه. -

  فت:گ سروش

  نصفش کنم. خوامیآره، م -

  دست سروش گذاشت و گفت: یدستش را رو ديوح

  تمومش کن! -

  و رفت. ديچ زيم یها را روبا آبجو آمد. آن شخدمتيکه پ ديکش یقينفس عم سروش
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در  دي. بهنام و وحدنديجرعه نوش کيرا به هم زدند و  شانيهاوانيچهار نفر ل هر
  سرگرم بودند.  یو سروش و دوروت زدندیمورد درس و دانشگاه حرف م

  .یزنیحرف م يیکايآمر کنه،یلهجه تو فرق م یول -

  معلمم بد بود.  -

  معلّمت بود. یک -

  تکان داد و گفت: یبه بهنام اشاره کرد. بهنام سر او

  .ني. بهش توجه نکنگهياون دروغ م -

مشغول  نکهيا بهنام با ديدیچون م ديبرگشت. سروش خند ديدوباره به صحبت با وح و
است اما نصف حواسش را به آن دو داده است که سروش دست از پا  ديگفتگو با وح

  خطا نکند.

را زودتر سر بکشد برنده است.  وانشيل اتيدو مسابقه گذاشتند که هر کس محتو آن
و بهنام به آن  ديشدند و وح دنيرا به هم زدند و بعد مشغول سر کش هاوانيهر دو ل

  شدند. رهيدو خ

آورد  نييرا پا وانيل یبعد دوروت هيزد و دو ثان زيم یرا زودتر رو وانشيل سروش
  .ديآه کش یو با ناراحت

  رقص مهمونم کن! هي یخوب حاال که باخت -

  چرا که نه؟ -

  سن رفتند.  یبرخاست و دست سروش را گرفت و به رو یدوروت

  گفت: ديخطاب به وح بهنام

  .رهبیآبرومون رو م یريجلوش رو نگ -

  به سروش بده. يیندا هي. هيصاحب بار برادر دوروت -
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 یدوروت ی. سروش طوردنديرقص یاحرفه اريهر دو با هم و بس ديبا آهنگ جد اما
  مات شده بود. ديکه وح چرخاندیم شيهادست انيرا م

  .بردیو لذت م گذشتیهم خوش م یدوروت به

رقص هر  اني. با پاکردیداز مبران ديرقصیهم آن مرد را که با خواهرش م اندرو
دستش را پشتش گذاشت و  کيآهنگ سروش  رييدست زدند و با تغ یگريد یدو برا

رقص  یبار او تقاضا نيخم شد. ا یگرفت و کم یرا مقابل دوروت گرشيدست د
  کرده بود.

شدند. سروش او را به  کيو دست سروش را گرفت و به هم نزد رفتيپذ یدوروت
شدند. نگاهشان در هم قفل شده بود. سروش لبخند  دنيرقص و مشغول ديآغوش کش

را  شيها. دستکردیرا نگاه م باينافذ و لبخند ز یهاآن چشم یبه لب داشت و دوروت
  .ديصورت سروش کش یرو

. آهسته بردیآن لذت م دنيو از د کردیرا برانداز م یدوروت یبايصورت ز سروش
  :خم کرد و گفت یصورت دوروت یسرش را رو

  ؟يیاييز یليبهت گفته که خ یتا حاال کس -

  مثل تو. يیاز پسرا دميبله، شن -

  مثل من؟ -

  مثل تو. یبازو زبون طونيش یبله، پسرا -

زد و سروش دستش را رها  یاز او دور شد و چرخ یو دوروت ديآهسته خند سروش
باند شکم او گذاشت و کمرش را به خود چس یشد و دستش را رو کينکرد. به او نزد

  سر خم کرد و گفت: دنيرقص نيو ح

  باز کامالً درست گفتن.و زبون طونيش یاون پسرا یو البته همه -

 ديلغزیبدن هم م یبودند و دستشان رو دهينگاهش را از آن دو که به هم چسب ديوح
  را باال انداخت و گفت: شيگرفت. بهنام ابروها
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  .دهيکارش رو خوب انجام م شهيهم -

   ؟یچه کار -

  .یمخ زن -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  که احتماال من توش فلجم. یکار -

  لبخند زد و گفت: بهنام

  ؟یبش کيبهش نزد یچطور تا حاال نتونست هييبايدختر ز یدوروت -

  است. گهيد یجا ريچون دلم گ -

  چه کاره است؟ یدوست دار رانيا یکه تو یدختر -

شرکت پسرعمم کار  یندسه و توخونده و در حال حاضر مه یدخترعومه، معمار -
  .کنهیم

  پسر داره. هياست و  وهيزنه. ب هي ست،يدختر ن اون

  ماند.  ديمات وح بهنام

  ردم کرد.  یبچه بودم دوستش داشتم و بهش ابراز عالقه کردم ول یاز وقت -

  اد؟يم رشيچرا؟ مگه از تو بهتر هم گ -

  که ردم کرد. اديم رشياحتماالً گ -

 زيآمدند و به م نييسن پا یاز رو یبعد سروش و دوروت یو کمسکوت کرد  بهنام
  سفارش داد.  یسکيو السيبرگشتند. سروش دو گ

  معترض گفت: بهنام

  ندارم. یجنازه کش ینکن سروش، حوصله یرو ادهيز -

  خندان گفت: سروش
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  تو آبجوت رو بخور. یو بهتره دخالت نکن ستيواقعاً به تو مربوط ن -

 ینکرده بودند. کم یرا هم خال وانشانيره کرد. آن دو هنوز نصف لاو اشا وانيبه ل و
را به هم زدند و بهنام و  هاالسيآمد. آن دو گ یسکيو یهاالسيبا گ شخدمتيبعد پ

که بر سر شوق  یرا به جام آن دو بزنند. سروش و دوروت هاوانيمجبور شدند ل ديوح
  . گرفتندینمنگاه  گرياز همد و کردندیبودند رو به هم صحبت م

مقابل بار  یهایصندل یبه بهنام داد و هر دو برخاستند و رفتند رو یااشاره ديوح
  نشستند. 

 یاندرو را معرف دي. وحنطوريمقابلش نشست و با او دست داد. با بهنام هم هم اندرو
. نگران بود که مست کند و با ستيکرد و بهنام ناخودآگاه برگشت و سروش را نگر

  شود. یدوروت یافه موجب ناراحتحرکت اض کي

کرد و  یاو را معرف ديکه همراه خواهرش بود سوال کرد. وح یدر مورد پسر اندرو
  گفت:

  نگرانش نباش. ه،يمرد خوب -

ساعت بعد هم بهنام ساعتش را  کينگاه کرد و اندرو سر فرود آورد.  ديبه وح بهنام
رو به  یه بروند. زمانو اندرو خواست ک ديبا وح یو بعد از گپ و گفت ستينگر

  .زنندیآن دو با هم در حال صحبت هستند و لبخند م دنديکردند د یسروش و دوروت

هم  یرفتن شوند. دوروت یرفت و سروش را صدا زد و از او خواست آماده بهنام
انداخت و به سمت اندرو  شخانيپ یرفت. خود را رو شخانيبرخاست و به کنار پ

  که سروش مات شد. ديگوشش را بوس کينزد يی. اندرو صورت او، جاديکش

که متوجه حال او شد خواست اندرو را  ديانداخت. وح ديبه بهنام و بعد وح ینگاه
  رو به او سکوت کرد.  ديکند که بهنام دست او را گرفت. وح یمعرف

  و گفت: دياندرو را بوس یدوروت

  .نجايا مييآیباز هم م -
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  .گذرهیبهت خوش م ايتازگ -

  خوش نگذره! شهيم مگه -

  گفت: یو بعد رو به دوروت ستيسروش را نگر اندرو

  مراقب خودت باش. -

سروش را صدا زد. سروش جلو رفت و  یرا حساب کرد. دوروت زيرفت و م ديوح
  رو به برادرش گفت: یدوروت

  سروش. دميدوست جد -

  خطاب به سروش گفت: و

  برادرم اندرو. -

 یاو با بدجنس یاقهيدق کي یام به حال گرفتهتازه متوجه ماجرا شد و بهن سروش
  . زدیلبخند م

و بعد از هم  ديپر نييپا یدستش را دراز کرد و دست اندرو را فشرد. دوروت سروش
  کردند. یخداحافظ

را در عقب سوار  یشدند سروش بهنام را جلو هل داد و دوروت نيسوار ماش یوقت
  معترض گفت: ديبه وحکرد. خودش هم کنارش نشست. بهنام با نگاه 

  .ارهيداره شورش رو در م نيمن، ا یخدا -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  ولش کن، بذار راحت باشه. -

را روشن کرد و حرکت کرد. سروش دستش را دور  نيماش ديبعد سوار شدند. وح و
  گذاشت. اشنهيس یانداخت و سر او را رو یدوروت یشانه
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گذاشت.  یدوروت یبازو یتش را رودر سکوت پلک بست و سروش دس یدوروت
را  نهي. دست برد و آديافتاد. آن دو را در آن حالت عاشقانه د نهينگاهش در آ ديوح
  خارج شوند. دشيکرد که آن دو از د ميرو به باال تنظ یکم

  شلوغ شهر گذشت.  یهاابانيکرد و از خ یرانندگ یآرام به

را به عقب کرد  شيتشکر کرد و روآن شب از او  یبهنام برا دنديبه مقصد رس یوقت
  و گفت:

  سروش. ميبر -

 تيگرد شد. با عصبان شيهاچشم ديبوسیرا م یسروش که داشت دوروت دنيبا د و
  شد و در را بست. ادهيپ

  گفت: یزد و تشکر کرد و خطاب به دوروت ديوح یشانه یدستش را رو سروش

  .زميعز نمتيبیفردا م -

  ه.باش -

را به حرکت در آورد و سروش دور  نشيماش ديدر را بست. وحشد و  ادهيبعد پ و
  .ستيشدن او را نگر

  گفت: تيبا عصبان بهنام

  .یليزشت بود سروش، خ یليکارت خ -

  چرا زشت بود؟ -

  تو باشم. ینبودنا یمن جوابگو یکه رفت گهيدو روز د خوامیچون نم -

ن باشه. شماره تلفن م یکارا یجوابگو یمن انقدر بزرگ شدم که الزم نباشه کس -
  . اديرو بهش دادم. مطمئن باش سراغ تو نم رانميو ا نجايا

 یبرگشت یوقت ده،يکن. اون دوست وح یآبرودار نجايدو روز ا یکي نيحداقل ا -
  جواب بده؟ یچ ره،يگیم ديسراغت رو از وح رانيا
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  بود: جيگ یرا در قفل انداخت. سروش که کم ديکل بهنام

تموم  یدوست نيا ايزود نيبه ا ستيقرار ن ؟یفهمیفن بهش دادم، مگفتم که شماره تل -
  بشه.

  .یآهان، رزرو کرد -

  بعد در را هل داد و گفت: و

  .یبذار نجايپات رو ا گهيکه نذاره د گميمن به بابابزرگ م -

  با خودت. یکرد ليتو شکر اضافه م -

  داخل رفت و سروش هم دنبالش بود. یعصب بهنام

را  یدوروت یبازو ريشد و ز ادهيرا پارک کرد. پ نيو ماش ديبه مقصد رس ديوح
  کرد. ادهيگرفت و او را همراه خود پ

  :ديپرس ديوح

  حالت خوبه؟ -

  .ینگران باش ستيآره، خوبم. الزم ن -

 ديبعد هر دو به درون منزل رفتند. حدس زدند آقا و خانم جگر خواب باشند. اما وح و
  گفت: یکرد و رو به دوروت یفکر

  نه؟ ايو اتاقشونن  نيحرفان، برو بب نياز ا قرارتریاونا ب -

جگر آمد  یآقا یدر رفت و در زد. صدا یحال به جلو نيبود، با ا جيگ یکم یدوروت
  که گفت:

  !یدوروت يیتو -

  ن؟يندار یاجياحت یزيبه چ نميبله، خواستم بب -

  ؟یبخواب یبر یتونینه دخترم، م -
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  .ريجگر، شب بخ یممنون آقا -

  .ريشبتون بخ -

  :ديپرس یگفت و خواست به اتاقش برود. دوروت ريو شب بخ ديکش ینفس راحت ديوح

  ه؟ي! به نظرت سروش چطور مردديوح -

  فکر کرد.  یو کم ستاديا ديوح

  !انهيهست  بنديپا دونمیروابط عاشقانه نم یدرباره یول هياون پسر خوب -

 یبه اتاقش رفت و رو ديرفت. وح ريسر فرود آورد و بعد از گفتن شب بخ یدوروت
  سر زد.  اشیتخت نشست و به گوش

گفته بود و از او خواسته بود  ديفرستاده بود و به او خسته نباش یاميپ شيبرا ناشر
  منتظر خبرش باشد.

بود. ساعت را  ني. آنالمژگان رفت یدر جوابش تشکر کرد و به سراغ صفحه ديوح
  ندارد. یکه حتماً حال خوش دادیاو نشان م یداري. بستينگر

مشغول  یمتوجه نشد مژگان ک یصفحه ظاهر شد. حت یرو یفکر بود که سالم در
  خورده بود. یآب کيمژگان دو ت یبرا عينوشتن شد و حتماً سر

  ارسال کرد: دوباره

  حالت خوبه؟ -

  نداد. او دوباره نوشت: یجواب ديوح

به تهش  گهي. باور کن دیدلخور. گفتم حتماً ازم یمن رو نداد یصوت اميجواب پ -
  .دميرس

که در حال نوشتن است، دست برد و او را بالک  دياو د اميبعد از خواندن پ ديوح
  کرد.
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که مبادا هوس جواب دادن به مژگان به  ديپتو خز ريرا کنار انداخت و به ز یگوش
مژگان و صورت در هم و مات  یو داشت به حال گرفته ديخند رلبيسرش بزند و ز

  .کردیاو فکر م

___________  

 یدو روز را همراه با آنان کل نيا ديبود. وح سونيو ج یاشل یروز بعد عروس دو
مجبورش کرده بود همراه با دو  سونيخوب بگذرد. ج یبود تا عروس دهيزحمت کش

 یهااز ساقدوش یکيبزند. خواسته بود او هم  ونيشلوار ست بپوشد و پاپکت گرينفر د
  داماد باشد.

خانم جگر  یپا یهاجگر نشسته بود و داشت انگشت یمنزل آقا يیرايدر سالن پذ او
را  یکوسن گذاشت و برخاست و صندل یاو را رو ی. پاهازدیرا با دقت الک م

  دست او شد.  یهامقابلش گذاشت و مشغول الک زدن انگشت

  او لبخند زد و گفت: دنيآمد و با د یدوروت

  لباسم چطوره؟ -

سرش جمع کرده بود  یرا باال شياو نگاه کرد. موها یآسمان یلباس بلند آببه  ديوح
شده بود که مطمئن بود هوش از سر سروش  بايداشت. آنقدر ز یميمال شيو آرا

  .پردیم

  زد و گفت: لبخند

  .یالبته بعد از اَشل يیدختر امشب تو نيباتريخوبه. مطمئنم ز یليخ زيهمه چ -

  ت:که ذوق کرده بود گف یدوروت

  ممنون.  -

  کارش که تمام شد گفت:  ديوح

  ک، کمک کن خانم جگر لباس بپوشه. لطفاً بعد از خشک شدن ال -
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جگر  یرفت و کراوات آقا ديدر الک را بست که خانم جگر از او تشکر کرد. وح او
  را درست کرد و آن را گره زد.

  هم به اتاق خودش رفت و حاضر شد.  بعد

  شدند.  رهيگشت همه به او خبر نييپا یبه طبقه یوقت

شده بود که لبخند  یو خواستن کيبودند. آنقدر ش دهيشلوار ندبه حال او را در کت تا
  را به لب هر سه آورد. نيتحس

وارد شد. همه آن چهار مرد  شيهابودند و داماد با ساقدوش سايبعد همه در کل یساعت
همراه با پدرش  یبعد هم اشل. ستادنديا گاهي. در جاکردندیم نيقامت را تحسخوش

  . کردیو مقدمش را گلباران م رفتیراه م شيجلو یاوارد شد. دختر بچه

او را فشرد.  یلبخند زد شانه دي. وحکردیم هيشده بود، گر یکه احساسات سونيج
 یبعد از نطق شيها عقب رفتند و کش. ساقدوشستاديا سونيمقابل ج یبعد اشل یکم
  م در آورد.ه یها را به همسرآن

خارج شدند و به  ساياز کل کيهمه دست زدند و بعد از تبر دنديرا بوس گريهمد یوقت
  بودند رفتند. دهيکه تدارک د یسالن

کرد و  یها معرفجگر و اندرو را به آن یآقا ديدر آنجا برگزار شد. وح یشاد جشن
بغل کردند.  ها راآن یو اشل سونيبرود. ج شيپ یاند تا عروسگفت آن دو کمک کرده

 یعروس یبرا یها کمک مالآن نکهيبودند اما از ا دهيجگر را د یآن دو قبالً خانم و آقا
  .بودند خبریداده بودند ب ديبه وح

 یدنيو نوش دنديرقصیو با هم م کردندیرا رها نم گريهمد یو دوروت سروش
  .دندينوشیم

  .کردیرا نگاه م هيبق گوشه نشسته بود و کيغد و ساکت در  شهيهم مثل هم بهنام

  مجردها جمع شدند. یانداختن دسته گل همه زمان

  .کردیکنار اندرو و بهنام نشسته بود و با او صحبت م ديوح
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و  دنديخندیتا گل را پرت کند. همه م بردیهم داشت دستش را عقب و جلو م یاَشل
  و سروش هم بودند.  ی. دوروتشمردندیم

ها پرتاب کرد. آن زيو دسته گل دستش را محکم سمت م ديچرخ یسه اشل یشماره با
او و اندرو  نيو دسته گل از ب ديبهنام که حواسش به آن سمت بود، سرش را عقب کش

  خورد. ديرد شد و در صورت وح

و  هيو داد بق غيبه دسته گل کرد و سربلند کرد و ج یکه جا خورده بود نگاه ديوح
  .ستيم را نگرکج بهنا یاندرو و لبخندها یهاخنده

به سراغش رفت و او  یدستش را تکان داد. اشل یاشل یگل را برداشت و برا دسته
  گفت: دنيرقص نيرا دعوت به رقص کرد و ح

. رقص یبرقص یکه دوست دار یاز کس ريغ یبا کس دمياما اجازه نم يینفر بعد تو -
طرش غصه همه به خا نيکه ا یهمراه با عشقت باشه. عشق رانيا یتو ديبا تيبعد

  .یو الغر شد یخورد

جعبه در آورد. هر دو  کيکتش کرد و  بيبا همان حال لبخند زد و دست در ج ديوح
  و گفت: ديکش رونياز جعبه ب یگردنبند دي. وحستادنديمقابل هم ا

  .یدوستش داشته باش دوارمي. امزميتو عز یبرا نيا -

 اورديطاقت ن شهيو مثل هم ديرا بوس دياز داشتن آن ذوق زده بود و صورت وح یاَشل
  را دور او انداخت. شيشد و پاها ديوح زانيو آو

را  ديبه وح ی. دوستانشان که حس اَشلديخند یحرکت اَشل نيخجالت زده به ا ديوح
  . زدندیو دست م دنديخندیشود م ديوح زانيآو یبودند اَشل دهيو بارها د دانستندیم

  و گفت:را محکم دور او انداخت  شيهادست ديوح

  باش. سونيمراقب خودت باش، مراقب ج -

  حتماً. -

  را به خود فشرد و گفت: او



903 
 

  .یديحالم که به آرزوت رسخوش -

و به  ديگذاشت گردنبند را به گردن او انداخت. دستش را بوس نيرا زم یاَشل یوقت و
هم اضافه شده  ینشست. سروش و دوروت زشيداد و برگشت و سر م سونيدست ج

  وش گفت:بودند. سر

  مال توئه؟ یبعد یعروس یبه سالمت -

  !ديشا -

  

  شانزدهم فصل

سرخ  یهابا چشم ديو سروش کنار هم نشسته بودند. سروش خواب بود و وح ديوح
شده بود. ساعتش را نگاه کرد.  رهيبه مقابلش خ مايهواپ یکيشده از سر درد در تار

  مانده بود تا به مقصد برسند. یليخ

گوشش گذاشته  ی. او هدفون را روستيت. سروش را نگررا در مشت گرف سرش
  بود. یقيبود و در خواب عم

 قيبود. دست برد و از طر اديز یليخ شيگوش او برداشت. صدا یرا از رو هدفون
گوش خود  یبود صدا را کم کرد و آن را رو شيپا یدست سروش که رو یگوش

  گذاشت.

 نيسروش ا قهيسل کردی. فکر نمفيبخش و لطمورد عالقه او بودند، آرام یهاآهنگ
  زد و پلک بست. هيباشد. سرش را تک

  که از شدت سر درد تهوع گرفت.  دينکش یطول اما

رفت و  سيبلند شد و به درون سرو شيو از جا ديکش نييسرش پا یرا از رو هدفون
  اش را باال آورد.معده اتيمحتو

  لش آمد. به او گفت:آمد. مهماندار از مقاب رونيو صورتش را شست و ب دست
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  ن؟ياريمسکن برام ب هي شهيم کنه،یسرم درد م یليخ -

  بله حتماً. -

کرد  یمسکن آورد. آن را خورد و سع شينشست و مهماندار برا شيسر جا ديوح
شد سروش  داريب یبخواد. وقت یبعد حالش بهتر شد و توانست کم ساعتميبخوابد. ن

  .دينوشیو قهوه م خواندیداشت روزنامه م

  حالت خوبه؟ -

  .کشتیبهترم، سردرد داشت من رو م -

  . تحمل کن.ميشیم رانيوارد خاک ا گهيساعت د کي -

  ندارم. یاچاره -

  شد. رهينقطه خ کيبغلش زد و به  ريرا ز شيهاکرد و دست هيهم تک ديوح

 را برداشتند. لشانيچمدان و وسا دند،يبعد از آن پرواز کسل کننده به مقصد رس یوقت
 یکردند و سوار تاکس تيموفق یآرزو گريهمد یهر دو با هم دست دادند و برا

  جداگانه شدند و هر کدام به سمت منزل خود رفتند.

را حساب کرد و زنگ در را فشرد و  هيشد کرا ادهيدِر باغ پ یبعد او جلو یقيدقا
  منتظر ماند.

  آلود گفت:زنگ زد که چند لحظه بعد مادرش خواب دوباره

  ؟هيک -

  منم مامان، باز کن. -

  کالفه. بلندتر گفت: ديشد. هوا سرد بود و وح سکوت

  ؟یکنیقربونت برم باز نم -

  خانم گفت: رايسم
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  .نميبیتو، دردت به جونم فکر کردم خواب م ايدلم ب زيعز -

  در را بست. شيو او وارد شد و با پا ديپاشنه چرخ یرو در

  .دياش رسذشت. بعد هم به منزل عمهگ شيمنزل عمو یباغ عبور کرد.از جلو از

خانم منتظرش بود. او از  راي. سمديآنجا هم گذشت و به ساختمان خودشان رس از
  گذاشت و مادرش را بغل کرد. نيدستش را زم ليها باال رفت و وساپله

  و خوشحال بود که او برگشته است و حالش خوب است. کردیم هيخانم گر رايسم

  کرد و کمک کرد به اتاقش برود. تيمان هدارا به داخل ساخت ديوح

  و گفت: ستيرا نگر ديبزرگ سف یجعبه یشادمان با

  ه؟يک یسوغات برا نيا -

  مژگان. یبرا -

  تختش هل داد و گفت: ريآن را ز ديخانم سکوت کرد. وح رايسم

  بدونه. خوامیخود مژگان نم یحت چکسيو ه مونهیم نجايا -

  زم؟يچرا عز -

  مامان. نيشیمتوجه م -

  تخت نشست و مادرش را کنارش نشاند و گفت: یرو او

  ن؟يکنیمامان، شما که با ازدواج من با مژگان مخالفت نم -

  را به هم گره زد و گفت: شيهاخانم دست رايسم

  هم داره؟  یمخالفت کنم اثر -

  گرفت. ريسکوت کرد و سر به ز ديوح

  ام؟من چکاره یمژگان خوشحال اگر تو با خواد،یتو رو م یدل من فقط خوشبخت -
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  .یتاج سر من ،یشما مادر من -

دختر مجرد ازدواج  هيبا  گهيد یجوونا یتاج سرت دوست داشت تو هم مثل همه -
  .یکن

خون  ديبا آرزو خوشبخته؟ مگه هر دو مجرد نبودن قربونت برم؟ حم ديمامان حم -
که از  یخوشه. کس . دل من با مژگانکنهیم یبه دل شده و آرزو احساس بدبخت

که مژگان زن  ستيدوستش داشتم و عاشقشم. برام مهم ن ادمهيکه  یاز وقت ،یبچگ
داره. به خدا اگر مژگان نباشه  ازينکه قلبم بهش  نهيشده و بچه هم داره. مهم ا یکس

همه  نيا تونستمی. اگر مکنمینم یو احساس خوشبخت ستميخوشبخت ن چکسيمن با ه
  .گرفتیچشمم رو م یکيسال 

  .فتهيبرات ب یاتفاق ترسمیم کنه،یم تيداره مژگان رو اذ ادياما االن باز شه - 

  مامان، نترس. شهینم یچيه -

  و خسته گفت: ديتخت دراز کش یرو او

  بخوابم. خوامیام، مخسته و کوفته -

  و گفت: ديکش ديوح یموها یخانم دستش را رو رايسم

زبون و خوشگل بود  نيرياز بس ش یچگمن هم مژگان رو دوست دارم. از ب -
مثل  کنمیم یمن هم سع ،ی. اگر تو عاشقشونزهيهم برام عز سايدوستش داشتم. نک

  دختر و نوه خودم بدونمشون.

  .ديخانم را گرفت و بوس رايدست سم ديوح

  لباسات رو عوض کن. ذارم،یتنهات م -

شود  هوشیانگار که برا بست و  شيهاچشم ديو رفت. وح ديخانم او را بوس رايسم
  .ديخواب
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و مقنعه  ديرفتن به سر کار بود. لباس پوش یمژگان در حال حاضر شدن برا صبح
را از خانه  ساينک ديترسیشد. م رهينشست و به او خ سايرا سرش کرد. کنار تخت نک

  و راست شد. ديببرد. او را بوس رونيب

 رهيرنگ خود خخوش یهاچشمو در  ستاديا نهيرا برداشت. مقابل آ اشیو گوش رفت
و اگر اصرار  رفتیشده بود. با ترس به سر کار م فروغیباز هم ب شيهاشد. چشم

 یوانگيد اديشه ديترسی. مشدینم شيداينبود اصالً در اطراف آن ساختمان پ رپاشايام
او را به زور با خود همراه  دندهکي یرپاشايام ماا اورديب رپاشايسر ام يیکند و بال

  :گفتیو م کردیم

  .اديمنتظرم ب -

را نداده  اشیصوت اميرفت. جواب پ ديوح یرا باز کرد و به صفحه اشیگوش قفل
نه.  اي کندینه. نگفته بود تحمل م اي بخشدیبود. آرامش نکرده بود، نگفته بود او را م

ن مژگا یبرا ینه. حت اي رودیم اشیو به سراغ زندگ کندینگفته بود فراموشش م
  نکرده بود. یابراز نگران

خورده  یآب کيت عيبود که سالمش سر رهيدر صفحه او خ ديشب مطمئن بود وح آن
  اش کرده بود.بعدش مسدودش کرده بود، او را از خود رانده و خفه یبود ول

. رسدیسر م شيهاغم انيزمان پا یک دانستی. نمکردیم ینيدر دلش سنگ یزيچ
  شد. مسئله تمام خواهد نيا یک

از لحاظ  ديعمل داشت و با ی. پسرش به زودشودیم اشیآرامش مهمان زندگ یک
  .افتادیاتفاق نم نيا یول داشتیآرامش مناسب را م یروح

لقمه برداشت و در دهانش چپاند. از  کيرفت به زور مادرش  رونياز اتاق ب یوقت
 یه بود. به سختبد شد بيشکسته بود حالش عج یمحلیغرورش را با ب ديکه وح یشب

  نداشت. یزيبه چ ليو م خوردیغذا م

  شد. رپاشايام نيرفت و سوار ماش رونيکرد از باغ ب یاز خانواده خداحافظ یوقت

  گذاشت. شيپا یرا رو لشيگفت و وسا ريبخ صبح
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حال مژگان خوب  کردیحس م یحرکت کرد و سمت شرکت رفت. به خوب رپاشايام
  فرو رفته است.در خود  بيروزها عج نيو ا ستين

  حالت خوبه؟ -

  خوبم. -

  ؟ینگران یزيبده. از چ یليحالت خ کنمی. حس ماديبه نظر نم نطوريا -

  .اديفقط شه -

مزاحم بشه. اون االن  ادياگر دوست داره جرواجرش کنم ب یعني اد،يبذار ب اديشه -
مزاحم رو داره. چون نه به تو محرمه و نه حضانت بچه رو داره. اون  کيحکم 

سراغش.  اديدادگاه تعهد داده ن یتو یبهش نداره. حت یپسرش رو به تو فروخته و حق
مدرک  یپرونده طالقتون کل ی. ما تونتشيبب یاجازه بد یتونیاگر تو دلت بسوزه م

  . کنهینم یغلط چيپس ه نينداشت یجان تيامن ششيپ چکدومتونيکه ه ميدار

  نترس.  یچيمن هستم از ه تا

  ؟یبش تياذ ی. تو تا کیکن یتو هم زندگ مياجازه بد ديبا یگفتیخودت م -

  من همش نگرانتون باشم. نيو نذار نيمن گفتم به فکر خودتون باش -

  نگران ما نباش... -

 اطيدارد پس با احت یترمژگان مسئله بزرگ ديفهمیم ست،ياو را نگر رپاشايام
  :ديپرس

  ؟یخبر دار دياز وح -

  نه! -

  جواب داد؟ یچ ین رو قبول ندارازدواجتو یگفت یوقت -

  نگفت. یچيه -

  ؟یثيحد ،ی! اصرار نکرد اصالً؟ حرفیچيه -



909 
 

  و بالکم کرد. یچيه -

 یچقدر عصب ديوح ديحرف او تعجب کرد و فهم ني. از استيمژگان را نگر رپاشايام
  هم بود. ديشده است. حاال نگران وح

  و گفت: ديکش شيرا به موها دستش

  اره.حرف د یکارش کل نيا -

را به  نيهم به ساختمان محل کارش رفت و ماش رپاشايسکوت کرد. ام مژگان
خارج  یباال رفتند. وقت یجا سوار آسانسور شدند و به طبقهبرد. از همان نگيپارک

  رفت.  یديبه نزد مهندس ام رپاشايشدند مژگان به درون واحد رفت و سالم کرد و ام

و آن روز  به اتاقش رفت رپاشايبعد ام یکم به اتاق کارش رفت و مشغول شد. مژگان
  جلساتش را برگزار کرد.

ظهر بود که نگهبان ساختمان به سرعت و نگران به درون واحد آمد و  کينزد
  . نديرا بب رپاشاياصرار کرد ام

  نگران بود. ارياما او بس ستين یگفت که جلسه دارد و االن زمان مناسب یفخار خانم

برگشت  یکرد. وقت شانعتيرفتند. او تا دم در مشا رپاشايامساعت بعد مهمانان  مين
  نگهبان مقابلش ظاهر شد و گفت:

  .نگيپارک یتو ميبر نياريب فيتشر شهیجناب مهندس م -

  ؟یميسل یشده آقا یچ -

حتماً تا  اد،يب یکالنتر مي. زنگ زدرو خط انداخته نيدور تا دور ماش ینامرد هي -
  . دنيحاال رس

  بود. ستادهيکه کنار در ا ستيمژگان را نگر رپاشايبودند. ام رهيو خبه آن د همه

  گفت: دهيترس یميسل یاو لبخند زد تا نگران نباشد. آقا به



910 
 

و کار  نگياومدن رفتن تو پارک یشد و ک یچ دونمیمهندس، اصالًا نم یآقا ديببخش -
  بوده. یک

  شده. یچ مينيبب مي. برخط انداخته که انداخته ،یميسل یسرت آقا یفدا -

 شيهادست انيرفتند. مژگان رفت و نشست و سرش را م نييپا یبعد با هم به طبقه و
  .کندیاست و او دنبالش م اديکار شه دانستیگرفت. م

  .خواهدیاز جانش چه م یجهنم یهمه وقت و آن زندگ نيپس از ا دانستینم

ده بود سرش را تکان داد خط افتا یکه کل نشيدور تا دور ماش دنيبعد از د رپاشايام
  و گفت:

  خصومت ندارم آخه. یواقعاً من با کس دونمینم -

  ن؟يمطمئن هست -

  بله. -

  از او نبرد. یفعالً اسم دياست اما عاقالنه د اديکار شه دانستیم او

  گفت: یميسل یرفتند. آقا یبه اتاق نگهبان سيو مأمور پل رپاشايام

. رونيپا شدم رفتم ب قهيدعواشون شد. من دو دقبا هم  یدر ورود یدو تا جوون جلو -
 زادهیبود. دکتر مهد یمعمول تورياتاق رفت و آمدها هم از مان یبرگشتم تو یوقت

 دميد نييشده. منم رفتم پا یچرا خط خط یريمهندس ام نياومدن تو اتاق گفتن ماش
  داغون شده.  نيماش

 کيبود مطمئن شدم  خط خورده نيدور ماش یوقت یکردم تصادف کردن. ول فکر
و با  نگيرفت تو پارک دميپسره رو د نيکه ا نايافتاده. برگشتم سروقت دورب یاتفاق

اومد اون  رونيکه از ساختمون ب نيبعد هم ديرو خط کش نيچاقو دور تا دور ماش
  دوتا هم دعوا رو ول کردن و رفتن.

مهندس  نيماشبعد هم به جون  رونيبود تا من پاشم برم ب یسور یدعوا هي انگار
  .فتنيب
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 یبود اما موها دهيدار پوشکاله نقاب کيبود که  اديرا نگاه کرد. شه ريتصو رپاشايام
  زده بود. رونيکاله ب ريفر و بلندش از ز

  آقا؟ شيشناسیم -

  بله. -

  ه؟ياسمشون چ -

  .یدينو اديشه -

  دارن؟ یباهاتون نسبت -

  .کنهیمن کار م شيپ جانيا مييالبته دختر دا مه،ييهمسر سابق دختر دا -

اقدام به  ی. حتکنهیم جاديو مزاحمت ا مييدوباره اومده سر وقت دختردا هيوقت چند
از  یکيکرده بود که  شدیم یدارساختمون نگه نيمهد ا یاش که توگرفتن بچه

  همکارا  مانع شدن.

  بچه مال خودشه؟ -

  سربلند کرد و گفت: رپاشايام

 کيزن و پسرش نزد نيبه ا ديو پسره تعهد داده که نبا ميدار يیحکم قضا یبله، ول -
  بشه. حضانت بچه با مادرشه.

  ن؟يپس چرا اقدام نکرد نطور،يکه ا -

اش زنگ هست که همه یبشه. چند روز یرينگران بود که درگ یکم مييدختردا -
  .کنهیم ديو تهد فرستهیم اميو پ زنهیم

  .یکالنتر نييايب تيطرح شکا یخوب، پس شما حتماً برا یليخ -

  باشه حتماً. -

  تشکر کرد. رپاشايبا هم دست دادند و ام هاآن
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  به سرکارش برگشت و مشغول انجام آن شد. او

  به سراغ مژگان رفت و گفت: یساعت کار انياز پا بعد

  .ميبر نيرو جمع کن لتونيوسا کخواهيمهندس ن -

  خورده از کارم مونده. هي -

  ظرم.زود، منت م،يبر نيجمع کن -

 دادیم حيکار مهندس محجوب را توض راديرا جمع کرد. او داشت ا لشيرفت وسا و
  رفتند. نگيکردند و به پارک یکه مژگان آمد. خداحافظ

  ناراحت شد و غصه خورد. اريبس رپاشايام نيماش دنيبا د مژگان

  با خنده گفت: رپاشايام

 تونهیم ینطوريکرده ا که فکر رهياون چقدر حق نيبب ر،يعزا بگ نيا یحاال برا -
  کنه! تياذ

  تونه؟ینم -

  نه. -

 کيرا نوشت و بعد از مژگان خواست  تنامهيشکا رپاشايرفتند و ام یبه کالنتر هاآن
  کند.  ميتنظ تنامهيشکا

  .ديترسیو م زدیکار سر باز م نياز ا او

  باشه؟ زم،يمن پشتتم، نترس عز گمیم -

  باهاش رو به رو بشم. ترسمیم -

  .یبترس یزياز چ ديا من هستم تو نبات -

بعد  یها را مشت کرد و کماش نگاه کرد. آنعرق کرده یهابه کف دست مژگان
  مشغول نوشتن شد و آن را امضا کرد.
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  به منزل برگشت. رپاشايهم همراه با ام بعد

کرد و رفت. مژگان با  یخداحافظ رپاشايام دنديساختمان آقا جمال رس یبه جلو یوقت
  آمده بود فکر کرد.  رپاشايام نيکه سر ماش يیدر زد و به بال یخستگ

  خانم در را گشود و شاداب جواب سالم مژگان را داد. فرخنده

و به او سالم کرد  ديخانم را د رايرا از پا در آورد. سم شيهاوارد شد و کفش مژگان
و  فيخانم او را دعوت به نشستن کرد. مژگان نشست و ک رايو جواب گرفت. سم

  تاپش را کنارش گذاشت.لپ

  :ديحال او پرس دنيخانم با د رايسم

  مژگان؟ یخوب -

  بده. یلينه، حالم خ -

  زم؟يچرا عز -

  کرد و گفت: هيتک نيغمگ مژگان

رو دور تا دور  رپاشايام نياومده بود تو ساختمون محل کارم، ماش اديامروز شه -
  . ميکرد تيازش شکا یکالنتر ميکرده بود. رفت یخطخط

  کرد. فيتعر شانيآن روز را برا یبعد تمام ماجرا و

 ديياو را تأ تيو شکا کردندیخانم هر دو نگران به هم نگاه م رايفرخنده خانم و سم 
  کردند.

. مژگان فکر ديرسیبود و به گوش مژگان م دهيچيدر اتاق پ ساينک یهاخنده یصدا
  گفت: در اتاقش است. مقنعه را از سرش در آورد و یکرد مان

 طي! با اون شراخوادیاز جونم م یخدا لعنتش کنه. چ کنهیم اموونهيداره د گهيد -
  کنه؟یم تميچرا دوباره برگشته سراغ من بدبخت و اذ م،ياسفناک جدا شد
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را برداشت و به سمت  لشيرا در آورد و وسا شيبلند شد و پالتو شيبعد از جا و
  اتاقش رفت و گفت:

  االن. اميبرم لباس بپوشم، م -

مات شد.  کردیم یکه داشت با او باز سايمقابل نک ديوح دنيوارد اتاقش شد با د یوقت
او در اتاقش نشسته است. چند بار پلک زد تا اگر توهم است محو شود.  کردیباور نم

  .زدیو دست م ديخندیم د،يچرخیکه دورش م ینيماش یبرا ساينک

را کنار گذاشت و با لبخندش  نيکنترل ماش ديحباز کرد. و ديرا سمت وح شيهادست او
  گفت: ساينک یهاو با نگاه در چشم ديبوس صانهيرا بغل کرد و او را حر ساينک

  دلم برات تنگ شده بود. یليخ -

  فشرد. نهياو را محکم به س و

  او گذاشت و گفت: یانداخت و سر بر شانه ديرا دور گردن وح شيهادست ساينک

  بابا. -

  با.اجاِن ب -

به مژگان نگاه کند. مژگان  نکهيبرخاست و به سمت در آمد. بدون ا شياز جا ديوح
  گفت: ختهيپاچه و به هم ردست

  سالم. -

 یکه انگار اصالً مژگان یطور نداختيبه او ن ینگاهمين یاما جواب نداد و حت ديوح
  رفت و در را بست. رونيدر اتاق وجود ندارد و از آنجا ب

در اتاقش  شيپ هيکه تا چند ثان ديشياند یدياو نگاه کرد. به وح یلخا یبه جا مژگان
  بود، نه نگاهش کرد و نه سالمش را جواب داد. از کنارش رد شد و رفت.

که با او حرف  یديرا باور داشت و نه قهر او را با خود. وح دينه حضور وح مژگان
  را جاِن بابا خطاب کرده بود. سايو نک زدینم
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. با خواستیاو را م یصدا دنيافتاد. چقدر دلش شن هيواسته به گرکرد و ناخ بغض
به قلب و جانش هجوم آورده بود. دو حس متناقض، هم احساس  بيدو حس عج دنشيد

 دياو برگشته است و هم حس غم و رنجش داشت از رفتار وح یآرامش داشت که حام
  با خود.

 ستاديا نهي. مقابل آکردیم هيگر انداختیتخت م یرا رو شيکه داشت پالتو یحال در
  .ديرا شانه کش شيو موها

پاک کند  زتريرا هر چه تم شيهاکرد اشک یسرش انداخت و سع یرا رو یروسر
  رفت. رونيکرد و از اتاق ب ضيو بعد لباسش را تعو

. مژگان رفت دست و کردیکه تازه برگشته بود صحبت م شيداشت با عمو ديوح
 ديرا بوس ساينک ديمبل نشست وح یلن آمد و تا روبه سا یصورتش را شست و وقت

  نشاند و گفت: نيزم یو او را رو

  ببرمش. يیکار دارم به پدربزرگم قول دادم تا جا یبرم، کل گهيمن د -

  گفت: شيعمودست داد و خطاب به زن شيبعد با عمو و

  .نيبرسون یسالمم رو به مان -

  .رسونمیرو م اتیسالمت -

  .نييايود بمادر من رفتم، ز -

  باشه مادر. -

درشتش پر از اشک  یها. چشمکردیرفت و مژگان فقط رفتن او را تماشا م ديوح
به خاطر جواب  ديوح کردیها را گرفت. باور نمآن زشير یجلو یبه سخت یشدند ول

کردن نگاهش از او رنَجش  غيو در یمحلیجبهه گرفته باشد و با ب نينچنيا اشیمنف
و آن  کردیبود باز هم نگاهش نم شتهبرگ ديکه وح یاول یروزها آمد ادشيبدهد. 

و  ديرسیکه داشت به جنون م یآور بودند، طورعذاب شيبه شدت برا هایمحلیب
فرار کند. اما حاال همان جنون را در  شيهر چه زودتر از منزل عمو خواستیم
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: ديو بگو ستديبا ديتفاوت که دوست داشت برود و مقابل وح نيبا ا کردیخود حس م
تو محتاجم.  یمن به نگاه تو به صدا ،یرينگاهت رو از من بگ یتو حق ندار« 
تر درونم حل ها راحتغصه شه،يبودنت هستم. ترسم کم م ازمنديباش که ن شهيهم
  »من رو نگاه کن. شهي. پس همشنيم

  :ديبر قلبش چنگ زد و از خود پرس یقراریو ب دياشک از چشمش چک و

 اتیرو از زندگ اديشه یخوایچرا نم ؟یا عجوالنه بهش جواب رد دادپس چر -
رو داشته باشه  ديکه وح یمژگان؟ مگه کس یاندازه ترسو شد نيچرا تا ا ؟یحذف کن

  بترسه؟ ديبا

کرد  یآب، سع وانيل کي دنيبلند شد و به آشپزخانه رفت و با نوش شيبعد از جا و
  ببرد. نييو پا ديبغضش را بشو

  اشک مژگان شده بود. دنيو چک ديوح یمحلینم متوجه بخا رايسم

به پا بود و در ذهنش طوفان به راه افتاده بود و خود را سرزنش  يیقلبش غوغا در
مژگان را  شهينشان نکرد. خودش هم ديوح یکه چرا از اول مژگان را برا کردیم

به  ديحدوست داشت و او در آغوشش بزرگ شده بود و حاال غم و رنج مژگان و و
آن دو کنار هم آرام  ديو شا فتديب یقزودتر اتفا خواستیو دلش م دادیشدت عذابش م

  .رنديبگ

 دنيدر را گشود و با د رپاشايبعد ام یاش رفت و در زد. کممنزل عمه یبه جلو ديوح
  .ديباال پر شيابروها ديوح

  لبخند زد و گفت: ديوح

  نه؟! اي یچطور -

  :ديه پرسگرد شد یهابا چشم رپاشايام

  ؟یکنیچکار م نجايتو ا -

  کنم. جادياومدم مزاحمت ا -
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  .نميتو بب ايآرزوم بود، ب یمزاحم نيداشته باشم. همچ یمزاحم نيمنم از خدامه همچ -

 دنيخانم از د نيکرد. مه یپرساش احوالبعد به درون رفت و با عمه و شوهرعمه و
  کرد.  اسفند دود شيرفت برا عياو ذوق زده شده بود و سر

  خندان گفت: رپاشايام

  لوس کردنا لطفاً. نياز ا -

  و گفت: ديخند ديوح

   .یهمه هست تيگمشو تو که مورد عنا -

  نشست و گفت: ديخانم مقابل وح نيمه

  سراغ مژگان؟ یمادر، اومد -

  نه عمه جان. فقط اومدم استراحت کنم و برم. -

  وا! پس مژگان؟ -

  سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  . مژگان جواب رد داد و تموم شد.یچيه -

  و گفت: ستيرا نگر ديبه همسرش کرد و بعد وح یخانم نگاه نيمه

  ؟یپس چرا اومد -

  .التياومدم تعط یچيه -

  .زميباشه عز -

بلند شد. به صفحه  رپاشايام یگوش یبه هم نگاه کردند. صدا رپاشايخانم و ام نيمه
  رفت و آن را باز کرد.  اشیمجاز

  گفت: رلبينازگل و مائده لبخند زد. ز یهاعکس دنيد با

  قربونت برم. -
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  !نميبب هيچ -

در  طنتيکه ش یزد و با چشم یلبخند کج دينشان داد. وح ديعکس را به وح رپاشايام
  گفت: زدیآن موج م

  !؟یبر یکيقربون کدوم  -

  زد و گفت: ديوح یبه پا یلگد رپاشايام

  دخترم! گه،يمسخره، معلومه د -

  انم گفت:خ نيمه

  مادر. نميبب -

و به صورت مائده  ستيعکس را به مادرش نشان داد. او عکس را نگر رپاشايام
  تر کرد و گفت:نگاه کرد و عکس را بزرگ

  اسمشه؟ یدختره چ نيا -

  مائده. -

  چند سالشه؟ -

  داره.شش رو  اي وپنجیس یول دونمینم -

  انداخت و گفت: نييخانم سرش را باال و پا نيمه

  خوشگله! چرا ازدواج نکرده؟ یليخ -

  مادر! دونمیچه م -

که نازگل از  ديآن زد تا باز شود. بعد از باز کردنش د یخانم رو نيآمد. مه لميف کي
  نازگل پخش شد. یگرفته است. صدا یخود و مائده سلف

  ! سالم کن مائده.هيحافظ ميسالم بابا، من و مائده جون اومد -

  و گفت:دستش را تکان داد  مائده
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  .هيخال یليخ یليشما خ یجا ،یريام یسالم آقا -

  بعد نازگل گفت: و

  .ميدوستت دار یليبابا. خ هيآره واقعاً جاتون خال -

  تر شد و گفت:کج ديتمام شد. لبخند کج وح لميو ف ديبعد بلند خند و

  دوستتون دارم. یليبراشون بفرست بگو من هم خ ريبگ لميف يیجا کيتو هم برو  -

گرفت و با  دياش را سمت وحشد. انگشت اشاره ديمتوجه جمع بستن وح پاشاريام
  گفت: دواريگشاد شده تهد یهاچشم

  !ديوح -

  انگشت او را گرفت و خندان گفت: ديوح

  جون! -

  به کمر او زد و گفت: یاو ضربه ديرا کش ديو دست وح ديخند رپاشايام

  مسخره. -

 رپاشايرا به ام یکرد بعد هم گوش دييو او تأرا به همسرش نشان داد  یخانم گوش نيمه
  داد و گفت:

  گل حق داره که دوستش داشته باشه.. نازهيماشاءهللا دختر خوب -

 ديسوال کرد. وح ديحرف را عوض کرد و در مورد چاقو خوردن وح رپاشايام
 یرا کنار زد و جا اشیرا در آورد و بند رکاب راهنشيداد و بعد پ حيتوض شانيبرا

  را نشان داد.  ضربه

  زد و گفت: گرشيدست د یخانم دستش را رو نيشد و مه یخال رپاشايدل ام ته

  زبونم الل. کشتیبود تو رو م نوريا گهيذره د هيخدا لعنتش کنه،  -

  تکان داد و گفت: یسر رپاشايام پدر
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  !هيچه حرف نيخدا نکنه خانم، ا -

  و با حرص گفت: ديلبش را گز رپاشايام

  م کرده شاهرگت رو نزده.خدا بهت رح -

  ام.دنبال جنازه یاومدیم ديآره... وگرنه با -

  او زد و گفت: یبه بازو یمشت رپاشايام

  ببند بابا، خدا نکنه. -

  بدم. یزيچ ینذر هيبرات  ديکر بچه... فردا با طونيگوش ش -

  .نيممنون زحمت نکش -

  و گفت: ديرا پوش راهنشيبرخاست و پ شيبعد از جا و

  ام.خاله یم بابابزرگ رو ببرم خونهمن بر -

  .هيديرو جاکل چيرو بردار. سوئ نيبرو به سالمت... ماش -

  قربون دستت. -

  مادر! ینخورد یزيچ -

  خونه عمو صرف شد، ممنون. -

  نوش جونت. -

کرد و رفت. او به منزل رفت و حاضر شد و  یرا برداشت و خداحافظ چيسوئ ديوح
 ريدزدگ یدر رفتند. وقت یبه همراه برد و به جلو بعد پدربزرگ و مادربزرگش را

  درها گفت: یرو یمواز یهاخط دنيرا زد جلو رفت و با د

  .دهيکه مال نيبابا! ا یا -

  گفت: پدربزرگش

  طرفشم خط خورده. نيا -
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 رپاشايبا ام عيسر طيشرا نيو متعجب از ا ديچرخ نيدور ماش ديبعد سوار شد. وح و
تازه  ديکرد و وح فيموضوع را تعر رپاشايشد. ام ايتماس گرفت و موضوع را جو

  . کردیم فيمادر خود و او تعر یمژگان شد که داشت برا یهامتوجه حرف

متفکر آن دو را به منزل  ی. بعد از خداحافظشدیبود و حاال متوجه م دهينشن درست
 خورد و یاستکان چا کيبه درون منزل رفت و  نيرياش رساند. با اصرار شخاله

  .ديرا شن اشیاز زبان او خبر نامزد

آنقدر  کردیبود. فکر م اديکار شه ريتمام ذهنش درگ گشتیداشت به منزل برم یوقت
  .دهدیم يیکارها نيپررو شده است که به خودش اجازه چن

  به درون باغ برد.  نانياطم یرا برا نيبه منزل بازگشت ماش یوقت

 یجلو یرا به او برگرداند و کم چيت. سوئرف رپاشايباغ را بست و به سراغ ام در
  در صحبت کردند و بعد به منزل رفت.

پشت  قيآالچ ريخانم در ز نيبعد در کنار بارش باران و آب خوردن باغ مه روز
  گذاشته بود و قصد پختن آش داشت. را بار یبزرگ نذر گيمنزل برادرش د

 یتازه یرده بود. سبزعطر را هم حاضر کرا جدا جوشانده بود. کشک خوش حبوبات
 یکرده و خورد کرده بود. به کمک پسرها همه زيتم شيآش را به کمک زن برادرها

  بود. ختهيبزرگ ر گيها را در درا به باغ برده و آن ليوسا

  و گفت: ستياجاق را نگر ريز ديحم

  خوبه عمه؟ ششيآت -

  آره دستت درد نکنه. -

  حبوبات را به هم زد و گفت: ديمج

  ن؟ياريم یک شم،يسبز یبوعاشق  -

  .ارنياالن دخترا م -



922 
 

  اش تشکر کرد و گفت:ها اضافه شد و از عمهبه جمع آن ديبعد وح یکم

  .نيبارون واجب نبود. به زحمت افتاد نيتو ا -

  .ستيهم ن یزحمت چيدلم ه زيهم واجب بود عز یليخ -

را  فکر کرد که با مژگان تشک تختش ینشست و به شب مکتين کي یرو ديوح
شد.  ديزد که مژگان به سرعت از آن طرف باغ آمد. باران شد یشستند. لبخند نرم

  خطاب به او گفت: ديمج

   .یشد سيبدو خ -

  .ديشد و خند قيو وارد آالچ ديدو مژگان

  .رونيب اميبارونم دست نگه داشته بود من ب -

  .زميبر يیبرات چا نيبده من برو بش -

  ممنون. -

 نيآن را به هم زد و مه دي. حمختير گياو گرفت و در درا از  یظرف سبز ديمج
  .ختير یخانم چند استکان چا

رفت و  ديتعارف کرد. بعد هم به سمت وح ديو مج ديرا گرفت و به حم ینيس مژگان
  .ستاديمقابل او ا

 کياستکان بردارد. مژگان خودش  کي بردیو دست نم کردینگاهش نم یحت ديوح
  و گذاشت.استکان برداشت و کنار ا

را کنارش گذاشت و استکان خود را برداشت و دو جرعه  ینيهم نشست و س بعد
  . آهسته گفت:دينوش

 قيآالچ نيا یتو ینطوريهم ا یپختن آش نذر ده،يم یبارون چه حال ريز يیچا -
  داره. یخوب یجالبه، چه بو

  خوبه. یليآره مادر خ -
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  و گفت: ديرا به مشام کش یسبز یبو ديحم

  .کنهیم یوانآدمو ر -

  .یبود یتو که روان -

رفتار او به  ني. اعصاب مژگان از اکردیدر سکوت فقط نگاه م ديو وح ديخند ديحم
 اشیجرعه چا ني. مژگان آخرزدینه حرف م کردینه نگاهش م دي. وحختيریهم م

  گفت: ديرفت که حم قيآالچ یو سمت خروج ديرا نوش

  .اديفعال نرو بذار بارون بند ب -

  خطاب او گفت: ديجم

  .یريهم بزن حاجت بگ ايب -

  کرد و گفت: یاتک خنده مژگان

  زبونش هم وا شه. نيکه نذر کرد یاون یبرا کنمیآرزو م -

که مژگان به او پرانده  یاکهيبه ت ديرفت و دوان رفت. وح رونيب قيبعد از آالچ و
  گفت: ديزد و استکان را برداشت. حم یبود پوزخند

  بود؟ یمنظورش چ -

  نزد.  یاشاره کرد و حرف ديبه وح ديمج

بزرگ آمده  قيرشته و کشک و نمک، آش حاضر شد. همه به آالچ ختنياز ر بعد
و نعنا و  ازداغيو با پ ختنديریبزرگ آش م ینيچ یهابودند و داشتند درون کاسه

  .کردندیم نيکشک تزئ

جز مژگان.  کردندیم فيخانم تعر نيبودند و هر کس داشت از طعم خوب آش مه همه
 ی. دلش براکردیرا حس م ساياو و نک یخال یجا یبه خوب دياو در جمع نبود و وح

  .شدیدر جمع آب م ساينبودن نک
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در  گرينگاه کرد، حاال د یکيچشم به ماهان و ن ريو ز زدیآشش را به هم م یکاسه
  خوردن آش نداشت. یبرا یرغبت ساينبود نک

  خانم گفت: نيمه

خودتون هم  ها،هيهمسا یبرا نيببر نيو بردار ینيس یرو نينيها رو بچاسهپسرا ک -
  .نيبخور

  :ديپرس الهام

  کجان؟ سايمژگان و نک -

  بود گفت: دهيکه تازه از راه رس یمان

 ششيهم پ سايگفت حوصله ندارم. تو تختش بود، نک ميبر اياس، بهش گفتم بخونه -
  .کردیم یداشت باز

. زدیو آشش را به هم م ديشنیداشت م رياو سر به ز .ستينگررا  ديخانم وح رايسم
  گفت: ديخانم خطاب به وح رايسم

  د؟يوح یکرد داشيپ -

  سر بلند کرد و گفت: ديوح

  رو؟ یچ -

  !گهيات... بخور دته کاسه ميکه انداخت یسنگ -

  خانم با مژگان تماس گرفت. چند بوق خورد بعد جواب داد. رايسکوت کرد. سم ديوح

  جانم زن عمو. -

  ؟یها باشبا بچه قيآالچ یتو یاياست. چرا نم آش آماده زميعز -

  گرفته گفت: یبا صدا مژگان

  بخوابم. خوامی، معموحوصله ندارم زن -
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  منتظرتم. ايو ب اريرو ب سايآخه االن چه وقت خوابه؟ همه هستن، نک -

  !ن؟يندار ی! کارام، خستهعموممنون زن -

  .زمينه عز -

بود و قاشق را در آش  نيي. سرش هنوز پاستيرا نگر ديارتباط را قطع کرد و وح وا
  . گرداندیم

  مادرش مواجه شد. یشد. سر بلند کرد که با نگاه جد دهيکش ديدست وح رياز ز کاسه

  دستش گذاشت و گفت: یجلو گريکاسه د کي او

  .گهيتا گرمه بخور د -

. چسبدیاگر مژگان نباشد به جانش نم دانستینداشت. خودش هم م ليم ديوح اما
  آهسته گفت:

  .خورمیندارم االن، بعداً م ليم -

  خانم کرد. رايبه صورت مستأصل سم یو بعد نگاه ستياو را نگر رپاشايام

  گفت: رپاشايام

  پاشو. ديوح -

  جان؟! -

  .ساينک یکاسه بردار ببر برا هي -

  به من چه؟! نيخودتون ببر -

  گفت: رپاشايخوردند. ام کهيجواب  نياز ا همه

  .یلم داد نجايو تا حاال ا یکاريکه ب يی! تومياخسته م،يهمه تا حاال مشغول بود -

  کاسه بزرگ به دست او داد و گفت: کيخانم  رايسم

  .گهيبرو د -
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  گذاشت و گفت: ینيس یکاسه را رو ديوح

  عمو. یرو هم بده در خونه سايرفت سهم نک ميتقس یبرا یهر ک -

سمت مژگان  خواهدینم ديوح دنديفهمیم ی. به خوبکردندیجب او را نگاه ممتع همه
  .دنديفهمیبازگشتش را هم نم ليبرود اما دل

  ست؟يپس چ ستيبازگشتش مژگان ن لياگر دل دنديپرسیخود م از

اش تشکر کرد و با حال گرفته به منزل رفت. همه در سکوت به رفتن از عمه ديوح
  .کردندیاو فکر م

ناراحت  دي. از رفتار وحختيریاشک م صدایبود و ب دهيتخت دراز کش یرو انمژگ
  .زدیکالم هم با مژگان حرف نم کي ی. او حتشدیم

با او صحبت کرد و گفت خودش را در وجود  ديآن شبشان افتاد که وح یهاحرف ادي
  .نديبیاصالً او را نم گريد ديچرا وح کردیو حاال داشت فکر م نديبیاو م

 ديترسی. مديترسیم اديشه یدهايجواب رد داده است چون از تهد کردیفکر م داشت
اما درست  کردیاز ترس فکر رفتن از شهر را م ی. مژگان حتاورديب یسر کس يیبال
نرسد اما حاال که  سايبه او و نک اديبرود تا دست شه خواستیبه کجا؟! م دانستینم

  داشت. یبد احساس کردیم یمحلیبود و به او ب ديوح

را همان بار قبل  ديشد، وح یجار شيهاچشم یو اشک از گوشه ستيرا نگر سقف
 ديفهمیو نم کردیرفتارها داشت خوردش م نيبود اما حاال با ا دهينشسته در قلبش د

  رفتارها را ندارد. نيچرا از او انتظار ا

ته  یزيبزند اما چ حرف یبا او کالم گريحق دارد نخواهد د ديوح دانستیم خودش
  » کنه!  یمحلیحق نداره به من ب« :گفتیذهنش م

  گفت: قراریکه ب ديرا شن ساينک یصدا

  ماما! -

  رو به او گفت: مژگان
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  جانم مامان. -

  و کودکانه گفت: ديلباس مژگان را کش او

  .ميبر -

  کجا؟ -

  فت:تخت نشست و او را بغل زد و گ یبا دست به در اشاره کرد. مژگان رو او

  باشه. -

 ديلباس گرم پوشاند. خودش هم لباس پوش سايرا پاک کرد و به نک شيهابعد اشک و
را بغل زد و از خانه خارج شد. چترش را باز کرد و  سايو چترش را برداشت و نک

  حرکت کرد. قيسمت آالچ

 یخوب اريخوشحال شدند و به او گفتند کار بس دنشيهمه از د ديرس قيبه آالچ یوقت
  است که خود را از اسارت آن اتاق در آورده است.  کرده

  تعجب کرد. ديرا ند ديچشم چرخاند و وح یوقت مژگان

  دستش را کنارش زد و گفت: رپاشايام

  .نجايا نيبش ايب -

را که  ساينک رپاشايجا باز کرد. مژگان نشست و تشکر کرد. ام شيبرا شتريب یکم و
  و گفت: ستيشده بود نگر دهيچيدر کاپشن و کاله پ

  .نميبغلم بب ايب -

  را بغل کرد و گفت: او

  .ساينک یکاسه آش بده برا هيمادر  -

  چشم. یبه رو -

  .اش رفتصدقه قربان یبا شادمان سايخانم رو به نک نيمه و
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  کاسه آش به مژگان داد و گفت: کي آرزو

  زد! یچ نيرو ع ديوح نيا ديبا -

  خانم گفت: رايسم

  وا چرا؟ -

بارون،  نيتو ا ميتقس یرفتن برا مييما و پسر دا یمال اونه، شوهرا یچون آش نذر -
  تو خونه! دهيخودش رفته چپ

  و گفت: ديخانم خند رايبه وا گفتن سم رپاشايام

  !هيهم حرف نيا -

  کرد و جواب آرزو را نداد.  پيتا یاميپ اشیخانم با گوش رايسم

خورده  سيخ یبود و کم شيهاشانه ی. کتش روهم به جمع اضافه شد رپاشايام پدر
  کرد و گفت: قيبه آالچ یبود. نگاه

  به حال خودش. یگذاشت نطوريهم فهي. حیدکور باغ رو درست کن ديپاشا، بابا با -

وقت که هوا خوب باشه  هي ميبذار ديهر روز بارونه، با ن،يدونیبابا شما که بهتر م -
  .ميدیبعد ادامه م

کدومش رو انتخاب  کي یجمع قهيدور هم و با سل مينيشیچندتا طرح زده بعد م مژگان
  .ميکنیم ادهيباغ پ یو تو ميکنیم

 مهيباغ نصف ن یجمال بود که زودتر درست بشه. کارا يیدا یمن خونه دغدغه
  موند.

  .دهيجون م هایدورهم نيا یتر بود، باغ حاضر بشه برااون که مهم -

شدند  قيطرف باغ آمدند و وارد آالچ که پسرها از آن دادیآش م سايآهسته به نک او
  جمع را شلوغ کردند. یو حساب
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و خنده را به لب همه  خواندیطنز م یهاضرب گرفته بود ترانه ینيپشت س ديحم
  آورده بود.

 شهيکه هم کردیو در فکرش خود را محکوم به بد بودن م کردینگاهش م آرزو
  .شدیمرد م نيا یموجب ناراحت

 کردیم یبدخلق شتريهر چه ب شد،یاو صبورتر م انداختیراه مدعوا  شتريچه ب هر
پاسخ  ترنيرياو ش شدیتر مکالمش تلخ شيهر چه ن داد،یانعطاف نشان م شترياو ب

  .دادیم

  کرد. سيپلکش را خ ی. قطره اشکشدیم زارياخالق تندش از خود ب یبرا یگاه

 یو نگاه ديرا به هم مال شيهاپلکش گرفت. دست ريانگشت شصتش اشک را از ز با
که قدر  یدهد و تنها کس هيرا هد یبه صورت شاد جمع کرد. همسرش بلد بود شاد

  خودش بود. دادینشان م تفاوتیب شهيو خود را هم دانستینم

  خطاب به الهام گفت:  ديحم

  بده قربون دستت. گلوم خشک شد. يیچا هيالهام جان  -

  ه آرزو گفت:ک زديکه نشسته بود خواست برخ الهام

  .زميریخودم م نيبش -

کارها نداشت و اگر  نيبود تا جمع مات او شوند. او عادت به ا یجمله کاف نيهم و
  .شدیرو به رو م یمحلیب اي یبا جواب منف کردیاز خود او درخواست م ديحم

 یاو از سماور نفت یشست و با حوصله برا زياستکان را تم کيبرخاست و  آرزو
استکان  کيآرزو باشد که در جمع  نيباور نداشت ا ی. کسختير یچااستکان  کي

  به دست همسرش داده است. یچا

 یرفتارها چوقتيحرکت عروس بداخالقش ذوق کرده بود. ه دنيخانم از د رايسم
  بود. ديحم یناراحت از زندگ شهيو هم دانستیآرزو با پسرش را حق نم
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سرد حال جمع را گرم و خوب کرده  یدر آن هوا یاستکان چا کي حاال همان اما
استکان را از دست آرزو  ديحم یو وقت زدیغمش لبخند م انيبود. مژگان در م

  و گفت: ستياو را نگر یسرشار از عشق چهره یگرفت، با نگاه

  قربون دستات بانو. -

  جا باز کرد و گفت: شيگذاشت و برا نييرا پا ینيس ديسر تکان داد که حم آرزو

  .جانيا نيبش -

  نشست و متوجه سکوت جمع شد. صورتش سرخ شد و گفت: آرزو

  چتونه؟ -

گذاشت که نگاهش به  سايقاشق را در دهان نک رپاشايچشم از آن دو برداشتند. ام همه
  .رفتیور م اشیو با گوش آمدیافتاد. داشت سمتشان م ديوح

 رايست. سمنش مکتين یلبه یگفت و همان کنار رو یسالم جمع ديبه جمع رس یوقت
  او گذاشت و گفت: یهاکاسه آش در دست کيخانم 

  تو نذر درست کرده. یبرا دهيدفعه بخور، عمه زحمت کش نيا -

  چشم. -

قاشق برداشت و در دهان گذاشت و  کيو پاوربانکش را کنار گذاشت و  یگوش او
ان با حوصله آش را در ده رپاشايبود نگاه کرد. ام رپاشايکه در آغوش ام سايبه نک
بود و بغل دستش  رپاشايام یمژگان کرد که کنار پاها یبه پاها ی. نگاهگذاشتیاو م

  نشسته بود. 

  .شودیم اشیکه حسود کردیخود اعتراف م به

  لحظه مژگان را نگاه کند. کي یحت نکهيحال در سکوت مشغول بود بدون ا نيا با

  بود.  ديوح یهم کامالً متوجه رفتارها مژگان
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خانم  نيمقابلش گذاشت و از مه زيم یآش را رو یخال یکاسه ديوح یقياز دقا بعد
  تشکر کرد.

را برداشت و دوباره پشت آن ضرب گرفت و  ینيس اشیچا دنيبعد از نوش ديحم
  کردند و دست زدند. یبا او همراه هيشد که بق یمشغول خواندن شعر طنز

شد و کنار گوشش  سمت او خم رپاشاي. امکردیگوش م ديدر سکوت به حم مژگان
  لب زد:

  شما دو تا چتون شده؟ -

  سرش را تکان داد و گفت: مژگان

  !یچيه -

باعث  اتیبرج زهرمار شده؟ جواب منف نيتو خودشه و ع نقدريا ديپس چرا وح -
  شده رد بده؟!

  گفت: یرو به او کرد و به آرام مژگان

هم  ديوح خوامینم هگيد ه،يهستم کاف سايتو و خودم و نک یکه نگران سالمت نيهم -
 ني. ماشارهيسرش ب يیبشه و بخواد بال تریجر دنشيبا د اديبهش اضافه بشه و شه

  ؟یديخودت رو ند

  با آرامش سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

پرسه زدن دور و  تشياذ تيها نداره! نهاعرضه نيو از ا کنهینم یغلط چياون ه -
  برمونه.

  ؟یکرد چ یاگر کار -

نشده،  ريحاالم در به دره که تا حاال دستگ ني. همکنمیودت پوستش رو مبه جون خ -
  پس نگران نباش.

  و گفت: ديکش یآه مژگان
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 ی. اون وقت چه خاکاشنهيچاقو فرو کنه تو س کيسبز بشه و  یکس یجلو ترسمیم -
 ابونياگر تو خ اي! یبابام، هر ک ،یباشه، تو، مان یهر ک خوادیم زم؟يبه سرم بر

  چکار کنم؟ ديرو ازم قاپ ساينک

  افکار آشفته؟ نيبا ا یکنیم یو زندگ یخوابیم ینطوريا شهيتو هم -

  انداخت و تکان داد و گفت: نييو سرش را پا ديکش یآه مژگان

  چکار کنم؟! -

  .یکنیم یهمه خودخور نيو گاگول که تو ا ميو خنگ ميما هم ُمرد -

  .حرفا رو نداره نيکه ا یاز پشت زدن و نامرد یول ه؟يچه حرف نيا -

  .شهينم یچيه -

  .دوارميام -

را مقابلش  ديسر بلند کرد و وح رپاشايدوخت. ام ديزد و نگاهش را به حم هيتک مژگان
 دانستیداشت و م شانشياش نشان از حال پرگونه یکه به او زل زده بود و سرخ ديد

  آن دو را بداند. یواشکي یهاحتماً دوست دارد موضوع صحبت

  داد. ديمثل خودش رفتار کرد و نگاهش را از او گرفت و به حم اما

گرفت، همه به کمک هم  یشتريکه هوا سردتر شد و باران شدت ب یاز ساعت بعد
  .نديخانم بردند تا بشو نيرا جمع کردند و به منزل مه ليوسا

 اتاقش یتاپش سر گرم کرد. مژگان هم پنجرهبه منزل رفت و خودش را با لپ ديوح
  باران گوش کرد. یخود به صدا يیرا باز کرد و در تنها

  و قصد بند آمدن نداشت.  ديباریم امانیروز بعد باران ب صبح

سرش  یبه آسمان کرد و وقت یآمد و چترش را باز کرد. نگاه رونياز منزل ب مژگان
  . آمدیافتاد که با سرعت سمت او م ديآورد چشمش به وح نييرا پا

  گرفت و راه افتاد.را از او  شيرو



933 
 

  .کردیباغ حرکت م یبود و با چتر بزرگش سمت خروج دهيهم مژگان را د ديوح

 ديشد و هنگام بستن چترش وح رپاشايام نيرفت و سوار ماش رونياز باغ ب مژگان
  که از باغ خارج شد و در را بست. ديرا د

  را بست و گفت: نيدِر ماش مژگان

  .ريصبح بخ -

  ؟یخوب ر،يبخ تيصبح بارون -

  خوبم. -

هم آمد و در عقب را باز کرد و نشست و بعد از  ديو بست که وح ديکمربند را کش او
  بستن چترش در را بست و گفت:

  .رپاشايام ريسالم، صبحت بخ -

  جان. ديوح ريسالم، صبحت بخ -

چرا  ديفهمیاست. نم رپاشايبا ام ديصحبت وح یرو ديجواب نداد چون فهم مژگان
  و همراه شده است.با آن د ديوح

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش رپاشايام

  قبول شده؟ یبه سالمت -

  آره. -

  .گميم کيچقدر خوب، بهت تبر -

  ممنون داداش. -

  و امضا گرفتن. يیرونما یبرا مييايب یک -

  شاءهللا هر وقت چاپش تموم شد.ان -

  اون روز. ديبه ام -



934 
 

  .یمرس -

  قرارداد پس؟ بستن یبرا یريم یحاال دار -

  بله. -

  انداخت. نييسرش را باال و پا رپاشايام

چاپ مورد قبول انتشارات قرار گرفته  یبرا ديوح یکتاب ترجمه شده ديفهم مژگان
  دهان خود را گرفت مبادا باز شود. یجلو یول ديبگو کياست. خواست تبر

  جوابش را ندهد و خورد شود. ديوح ديترسیم

  بود. دهيچيپ نيدر اتاقک ماش شيو صدا آمدیرود مف شهيبه شدت بر ش باران

  و گفت: ستينگر نهيرا در آ ديوح رپاشايام

  ! یپس مترجم هم شد -

  آروم آروم. زيبله، همه چ -

  گفت: یبار طنتيانداخت و با لبخند ش نهيدر آ ینگاه رپاشايام

  ؟یآروم آروم دوست دار -

 یو انداخت و دستش را روجل یدو صندل نيرو به جلو خم شد و خود را ب ديوح
  انداخت و گفت: رپاشايام یشانه

  آرومش خوبه! زيآره، همه چ -

و  ديو صورتش را پس کش ديخند رپاشاي. امديرا کش رپاشايبعد با دو انگشت لپ ام و
  گفت:

  !شرفیب -

خود را با  عيآن دو سرخ شده بود سر یمردانه طنتيو مژگان که از ش ديخند ديوح
  کرد. مشغول اشیگوش
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  را فشرد و گفت: رپاشايام یشانه ديوح

  آروم، آهسته... م،يمال -

  و گفت: ديخند رپاشايام

  کثافت! ینکن رتيسیمن رو ب یحاال اول صبح -

دست  رپاشاياو گذاشت. ام یصندل گاههيتک یو سرش را رو دياز ته دل خند ديوح
  را کنار انداخت و گفت: ديوح

  !ستايهم جوابگو ن شهيوار همالکپشت هم فکر کن، گهيد یهابه روش -

  به هم قفل کرد و گفت: رپاشايام ینهيس یرا رو شيهادست ديوح

  !یو خشن دوست دار عيسر ،یمعلومه ضربت -

  را از هم باز کرد و خندان گفت: ديوح یهافرمان را رها کرد و دست رپاشايام

  ؟یو رو نکرد یبود یعوض نقدريهم شهيتو هم -

  .ميهم آشنا بش اتيبا خصوص شتريبود باهات تبادل نظر کنم که ب ومدهين شيپ -

  گفت: ديخندیهمانطور که م رپاشايکرد و ام هيتک ديوح

  !زيچ همهیب یا -

زد و نگاهش را سمت مژگان  هيو آرنجش را به کنار پنجره تک ديغش خندغش ديوح
  که در سکوت در خود مچاله شده بود.  ديکش

  گان گفت:خطاب به مژ رپاشايام

  تو غذاش. زهيبر يیدابدم به زن رميکافور بگ شهيش کيباشه  ادمي -

  شد و زودتر از مژگان گفت: یلبخندش موذ ديوح

  بفرسته! یکه مائده خانم کافور سفارش رازيکار رو بکن، زنگ بزن ش نيحتماً ا -

  پرد.را به او س اشیانداخت و مژگان نگاه متعجب و پرسش نهيدر آ ینگاه رپاشايام
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  .فتهيسرزبون ب خوامینکن که نم یشوخ یکي نيبا ا ديوح -

جلو انداخت. دستش را  نيدورب یرا روشن کرد و رو اشیو گوش ديجلو کش ديوح
  و گفت: فتنديب ريکرد که هر دو در تصو ميتنظ یدراز کرد و طور

  !سالم کن رپاشا،يام نميشهرمونه، ا یبارون یابونايخ نجايسالم نازگل جون، ا -

  انداخت و گفت: نيياست سرش را باال و پا یموضوع جد کردیکه فکر م رپاشايام

  .زميسالم عز -

  گفت:  نيرو به دورب ديوح

  ائده خانم سالم مخصوصش رو برسون.دوستتون داره، به م یليخ رپاشايام -

  گفت: یحرص رپاشاي. امديو بلند خند ديبعد دستش را عقب کش و

  درد! یا -

تمام کردن موضوع  یصورتش مشهود بود برا ی داغ شده بود و سرخکه کامالً  مژگان
  گفت:

  اگر بشه. رميرو ازت بگ یکار یاجازه خوامیباهات داشتم، م یحرف کي -

آن را  یاجازه رپاشايام دياست که با یچه کار ديفهمیشد. نم زيت ديوح یهاگوش
  بدهد.

  شده است. کينزد رپاشايبه ام یليکرد مژگان خ حس

  !نميبگو بب ه؟يچ -

خانواده  رميتولد کوچولو بگ هيبراش  خوامیم ساست،يتولد نک گهيدو روز د -
اشکال  یکنیو فکر م یباش یاگر راض خواستمی. فقط مميخودمون دور هم باش

  نداره!

تولدش  شيشاپيپ م،يدار اجياحت ايشاد نيروزا همه به ا نيداره؟ اتفاقاً ا یچه اشکال -
  .اميحتماً م یدعوتم بد ،گميم کيرو تبر
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  ازت ممنونم. -

. حاال که با مژگان ديشياند سايو در سکوت به تولد نک ديلبش کش یدستش را رو ديوح
اش پکر آن لحظه یافهي. قکردیتولد او بود و مسلماً مژگان دعوتش نم زدیحرف نم

  »ن. رو من حساب ک سايتولد نک یبرا ،یمژ« :ديبگو خواستیبود و دلش م یدنيد

 ادشي یزيشدن چ ادهيپ نيتشکر کرد و در را گشود، ح ديوح دند،يبه مقصد رس یوقت
  گفت: رپاشايآمد، رو به ام

آروم و  ديبود که با یزندگ یمن روند انجام کارا یحرفا ی! منظور همهیراست -
 یرو باهاش بشور کم اتیبره، کافور رو بخر مغز منف شيپ نهيآهسته و با طمأن

  کنه. ليمثبت تحل

دور شدن دستش را  نيشد و چترش را باز کرد. در را بست و ح ادهيو پ ديبلند خند و
. رو به ستيرفتن او را نگر شهيکه مات شده بود از ش رپاشاي. امدر هوا تکان داد

  و گفت: ديمژگان کرد که او هم مات بود. خند

  ده!متره تا حاال رو نکر شيزبونش ش نيکرد، ا عمونيضا یچطور نيبب -

کرد و بعد  ادهيشرکت پ یاو را جلو رپاشايلبخند زد و سکوت جوابش بود. ام مژگان
را  اديوجو کرد که به او گفتند شهپرس اديرفت و در مورد شه یخودش به کالنتر

  .کنندیاو را خبر م اشیرياند و به محض دستگنکرده دايپ

 کي اديبه شه ديد. بابو طيشرا ريذهنش درگ یخارج شد. کم یاز کالنتر رپاشايام
  .دادیم یحساب یگوشمال

 اشیگوش کدفعهيرا روشن کرد  ستمشيگذاشت و س زيم یرا رو فشيک یوقت مژگان
  شروع به زنگ خوردن کرد.

کرد. دستش به لرزش افتاد.  خيتمام بدنش  ادياسم شه دنيو با د ستيرا نگر صفحه
  را خفه کند.  یگوش یدگمه را زد تا صدا
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از  یکرد و با حالت صدایرا ب یبار گوش نيشد، او دوباره زنگ زد. ا هريخ ستميس به
  انداخت. فشيوحشت آن را درون ک

و  کردیحواسش را جمع کارش کند. احساس ضعف م توانستینم کردیکار م هر
  تنگ و خفه کننده شده بود. شيبرا یاتاق به آن بزرگ

لعنت فرستاد.  اديبر شه رلبيو ز ديرا به هم مال شيهاگرفت و دست نييرا پا سرش
 یروزها از شدت نگران نياحساس درد داشت. حالش اصالً خوب نبود. ا شيدر بازو

  .ديچيپیدرد در دست و گردنش م

چقدر ذهنش مشغول بود و به همان حال ماند  ديزد و نفهم هيرا به دستش تک سرش
  :ديرا شن یخانم فخار یکه صدا

  کخواه؟يحالتون خوبه مهندس ن -

  سر بلند کرد و گفت: ژگانم

  خوبم، در خدمتم! -

  گذاشت و گفت: زيم یچند برگه رو او

  .دييدادن که مطالعه بفرما یريمهندس ام -

  چشم. -

  خانم مهندس. بالیب -

رفت و  فشيها گذاشت. مژگان به سراغ کهم از همان برگه هيبق زيم یرفت و رو او
را برداشت. آنقدر  یبا ترس گوش. خوردیآن را باز کرد. هنوز هم داشت زنگ م

  زنگ خورده بود که داغ کرده بود.

  .ستيدست بردار ن اديشه ديد ستيصفحه را نگر یوقت

. حرکات مضطربش دست خودش نبود. قلبش ديدست خود را گز یباال ینگران با
  که نفس کم آورده بود. زدیآنقدر تندتند م
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 یبلوک بتون کي یبه اندازه یگوش یک ديبود که نفهم اديآنقدر ز شيرو یروان فشار
  افتاد. نيزم یشد و رو نيدر دستش سنگ

متوجه شود  نکهيچشمش را پوشاند. بدون ا یجلو یاهيس یرفت و پرده جيگ سرش
  سقوط کرد. زيم یبا صورت رو

بلند کردند و  زيم یو سرش را از رو دنديو خانم محجوب سمت او دو یديسع خانم
  چند ضربه در صورتش زدند.

آب قند به دستشان  وانيل کيتا هر چه زودتر  زدندیرا صدا م یخانم فخار هاآن
  برساند. 

از  ديکه به گوشش رس يیبا سر و صدا رپاشايدو همه جمع شدند. ام و داد آن غيج از
  :ديها رساند و پرساتاقش خارج شد و خود را به اتاق آن

  چه خبره؟! نجايشده مهندس محجوب، ا یچ -

  حالشون به هم خورده. کخواهيخانم ن -

. ديد هوشیرا کنار زد مژگان را ب هيبق یاو گشاد شد و جلو رفت و وقت یهاچشم
  جلو رفت و صدا زد:

  ؟یمژگان، مژگان خوب -

  گفت: یرو به خانم فخار او

  .عيسر اديرو صدا بزن ب زادهیبرو دکتر مهد -

  چشم. -

 یحد او رساند. موضوع را براوا یبه سرعت رفت و خود را به جلو یفخار خانم
کرد و از دکتر  یعذرخواه ماريبه اتاق رفت و از ب یداد. منش حياو توض یمنش

  برود. نيخواست به واحد مهندس
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 یهمراه با خانم فخار لشيرا نوشت و بعد از برداشتن وسا ضيمر ینسخه دکتر
  گفت: تيجمع دنيرفت. با د رپاشايمطب را ترک کرد و به واحد ام

  رو.  نجايا نيه خبره، خلوت کنچ -

. دکتر مشغول ستنديو مژگان را نگر ستادنديدر ا یآمدند و جلو رونياز اتاق ب همه
  :دياو شد و پرس ینهيمعا

  خبر داره؟ یکس ست؟يباردار ن -

  گفت: رپاشايام

  دکتر! ريخ -

  ن؟ياز کجا مطمئن -

  دکتر. مهييدختر دا -

  !شيميدوست صم اي! نيستيهمسرش که ن -

  .مطمئنم ست،يباردار ن -

  او را برانداز کرد و فشارش را گرفت و گفت: دکتر

  .نهييپا یليفشارش خ -

  گفت: یبه خانم فخار رو

  .نييبفرسته پا ینمک یسرم قند هيمن بگو  یبرو باال به منش -

  چشم. -

  را به کمرش زد و گفت: شيهانگران دست رپاشايرفت و ام او

  !ان؟مارستيببرمش ب ستيالزم ن -

  .شنيبهتر م رنيسرم بگ هي یحتماً الزم بود، ول -
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گرفت و با  نييرفت. سرش را پا یزيچ یرو شيقدم کنار آمد که پا کي رپاشايام
بر  ادي. با افتادن نام شهستيشکسته آن را نگر یمژگان خم شد و صفحه یگوش دنيد

 اديشه یهاحتماً باز مزاحمت ديگر گرفت. فهم تيصفحه صورتش از عصبان یرو
  باعث ترس او شده است. 

  و جواب داد: دياتاق خودش رفت و نشانگر سبز را کش به

  مرگ! -

  گفت: تيجوابش بود. با عصبان سکوت

  .اديشه کنمیات مدستم بهت برسه پوست از کله -

  و گفت: ديخند او

  چطور بود؟ نتيماش یرو یپاشا. نقاش اديبودن بهت م یجان، جان، چقدر عصب -

 ،یشيو آزارات ادب م تياذ یبرا یکيتو  یول سايسر نک یفدا نايز اون ماشصدتا ا -
  .ميبچرخ تا بچرخ

. دوستش اشیبرگرده سر زندگ خوامیپاشا، من زنم رو م خوامینم یاديز زيمن چ -
تحمل کردم.  یچند ماه هم نبودنش رو با بدبخت نياونم. هم یدارم، عاشقشم، روان

  نکنم.  تشياذ گهيد دمیبهش تعهد م

  بنداز. رونيفکر برگشتنش رو از کله پوکت ب -

 یمثل تو. زنت مرده حاال زن منو کشوند یدست الشخور فتهيب ذارمیم یفکر کرد -
  ؟یدفترت واسه چ

 یکه خبر گفتیبهم م یحس هي. دمشيروز تعجب کردم دور و بر محل کار تو د اون
  هست.

ژگان هنوز واسه منه پاشا. مژگان م یاينيريدستت بهش بخوره؟ ش ذارمیم یکرد فکر
  !ذارمی. نمگهيد چکسيبده، نه ه سيبه من سرو ديحاال حاالها با
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  هم فشرد و گفت: یفکش را رو رپاشايام

رو ببند واگرنه دستم بهت  فتياون دهن کث یول ست،ين یدرش شک یکه هست یروان -
  .ميندازینم مژگان هم رو دوشت یجنازه گهي. ما درميگیبرسه خودم برات گل م

مژگان و انتخابش به  یباهات نداره، زندگ ینسبت چيو ه ستيوقته زن تو ن یليخ اون
  که فکر یهست یروان ماريتو هنوزم همون ب یخودش مربوطه ول

بود  نطورياگر ا یخودم. البته حت شيمن چون زنم مرده مژگان رو آوردم پ یکنیم
  .یان نداربه مژگ یحق چيچون تو ه ستيهم به تو مربوط ن

  دهنت رو ببند مادر... -

 یکرد گوش یفحاش یحساب اديشه نکهيرا از خود دور کرد و بعد از ا یگوش رپاشايام
  گفت: یکرد و با خونسرد کيرا به گوشش نزد

 شتريبودنت رو ب یحروم ستيالزم ن یول یرو به خودت گفت نايا یهمه دونمیم -
فرار  شهي. مثل همايرو در رو ب یردم ه،يدادن خودت کاف حيتوض ،یبرام شرح بد

  .بتهینکن ب

و آن را  ديکش رونيب یمژگان را از گوش کارتميبعد ارتباط را قطع کرد و س و
  شکاند.

  بود. جواب داد: اديزنگ زد. باز هم شه رپاشايام یبعد گوش قهيدق دو

  بخارونمت! یخوایو م یبدجور خارش گرفت نکهيمثل ا -

ج...!  یو اون فرخنده لتهيتو فقط واسه فک و فام ی، بزرگپاشا کنمیم مونتيپش -
شکمت رو سفره  نه،يتو رو کنار دخترش بب تونهیفرخنده کورخونده  که فکر کرده م

  ...کنمیم

  حرفش آمد و گفت: انيم حوصلهیب رپاشايام

  .ايرو در رو ب یات رو ندارم، مردحوصله وون،يح یواق کردواق یاديز -
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زاده تشکر  یرا قطع کرد و به اتاق نزد مژگان برگشت. او از دکتر مهدبعد ارتباط  و
  کرد. دکتر سر فرود آورد و گفت:

  .اديحالش جا م گهيخورده د هي. ديسرم رو باال نگهدار نيا -

 رپاشايبه سر کارشان رفتند و ام هيکرد و دکتر رفت. بق زانيمحجوب آن را آو خانم
  رفت.نشست و به فکر فرو  یصندل کي یرو

به هشت سال  بي. قرسوختیاو م ینگاه کرد. دلش برا اشدهيمژگان و رنگ پر به
اخالق  نيمرد با ا نياز ا دادینشده بود. به او حق م دشيجز درد و رنج عا یزيچ

 خواستیبود که م ادبیو ب وانهيمرد د کينبود.  یمشمئز کننده بترسد. او مرد عاقل
  العملشان شود.عکس جاديو باعث ا کند وانهيها را دبا کارها و رفتارش آن

  برخاست و خطاب به خانم محجوب گفت: شياز جا رپاشايام

 چيتحت ه نيکردم اجازه ند ري. دگردمیو برم رميم يی. من تا جانيمراقبش باش -
  تنها از ساختمون خارج بشه. یطيشرا

  خانم محجوب نوشت و گفت: زيم یرو یبرگه یشماره رو کيبعد  و

 هاستیکينزد نيدنبالش، هم اديب ديکردم زنگ بزن ري... دکخواهين ديوح یقاآ -
  احتماالً.

  شم جناب مهندس.چ -

 یشد و به سرعت سمت منزل پدر نشياز ساختمان  خارج شد و سوار ماش رپاشايام
  رفت. اديشه

  نداشت. هاابانيخ یبه شلوغ یو توجه تاختیبه سرعت م امانیآن باران ب ريز در

خودش  رفتیم شيمانند الهام و آرزو. اگر خار به پا زيبود. عز زيعز شيبرا نمژگا
  .ديکشیم رونيآن را ب

 یترسو کي ادي. شهکردیاز دستش فرار م شهيشده بود و او هم ريدرگ اديبا شه بارها
  قط آزردن مژگان را بلد بود و بس.بزدل بود که ف
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و زنگ در را چند بار به شدت شد  ادهيتوقف کرد پ اديمنزل پدر شه یجلو یوقت
  فشرد.

  جواب داد: اديلحظه بعد پدر شه چند

  ؟یسر آورد ه؟يک -

 نيينه؟ اگه هست بفرستش پا اياومدم سر بِبَرم، اون پسر الدنگت هست  رپاشام،يام -
  بگو پاشا منتظرته.

  ؟یخوایم ی. چومدهيچند شبه خونه ن ست،ين نجايپسرم ا -

بده  ايبکشه  خواستیرو که م یامژگان، اون بچه مزاحم ناموسم شده، مزاحم -
داشت رو زن  رتيمرد بود، غ ده،يداره آزارش م ره،يرو از مژگان بگ یستيبهز

شرف  کرد،یاش رو ناقص نمخون مرد تو رگاش داشت بچه کرد،یدست بلند نم
  ...کردیرو بزرگ م چارهیب یداشت بچه

و حتماً زنش مشکل داشت که دست روش معلول رو بزرگ کنه  یمجبور نبود بچه -
  !کردیبلند م

مشت و لگد  ريز رنيم قهيدم به دق یعه؟ پس زن و دختر شما مشکل دارن که ه -
  شما!

  .ناموسیب یحرف دهنت رو بفهم -

در به در دنبالش  کنم،ی. بهش بگو ولش نمزتيچ همهیو اون پسر ب يیتو ناموسیب -
  .کنمیم شدايهم بره پ نيزم ريز گردم،یم

  ...کنمیم تيازت شکا -

 یدر به در دنبالشه، من تازه گرم شدم برا یتره بردار بخور، کالنتربزرگ یهر چ -
  .کنمیم داشيواگرنه خودم پ اديدعوا. بگو جامو بلده ب

آنجا گرفت و او جواب  ريرفت. سراغش را از مد اديبعد راه افتاد و به محل کار شه و
 رپاشاياند. امبه سراغش آمده یآموزشگاه نرفته است و از کالنتراست که به  یداد مدت
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 يیهاها و باشگاههمچون کافه يیزد و به سراغش در جاها رونياز آموزشگاه هم ب
  داشت و پاتوقش بود. یو دوستان کردیرفت که قبالً رفت و آمد م

  .کردندیم یاطالعیاز او خبر نداشت و همه اظهار ب یکس

شد. او با  رپاشايخانم محجوب فراخوانده شده بود وارد شرکت ام که توسط ديوح
زنگ  رپاشايرسانده بود. هر چه به ام رپاشايعجله از منزل خودش را به محل کار ام

 زينگران خود را به شرکت رساند. سمت م نيهم یبرا داد،یجوابش را نم زدیم
  رفت و گفت: یخانم فخار

  کجاست؟ یريمهندس ام نجا؟يا اميکه ب نيبا من تماس گرفت -

شرکت اگر خودشون برنگشتن با شما  یليسفارش کردن زمان تعط یريمهندس ام -
  .کخواهيسراغ مهندس ن نييايکه ب ميريتماس بگ

  شده مگه؟ یچ -

خواستن برن  ستن،يکم حالشون به هم خورد. االن هم چندان خوب ن کيامروز  -
  . تنها نرن ميخونه که با اصرار نگهشون داشت

  کخواه؟يکجان مهندس ن -

وارد اتاق  ديوح یکرد. وقت یرا همراه ديسمت اتاق اشاره کرد و وح یفخار خانم
چرمش  یصندل گاههيمژگان که به تک یدهيصورت رنگ پر دنيشد سالم کرد و با د

  . ختيداشت و پلک بسته بود دلش فرو ر هيتک

  گفت: یبه خانم فخار رو

  چشون شده؟ -

باشن.  یعصب یدردا دي. شاکنهیدستم و گردنم درد م گفتیده بود. مفشارشون افتا -
  ن؟يشما برادرشون

  !ريخ -
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  پس... -

  سمت مژگان رفت و خم شد و صدا زد: ديوح

  مژگان! مژگان! -

و  زندیتوهم م ايفکر کرد خواب است و  ديوح دنيآهسته پلک گشود. با د مژگان
  !کندیاشتباه م

  حالت خوبه؟ -

به سراغش آمده است و  ديوح شدی. باورش نمدياو جه یهادر چشم به سرعت اشک
  .شودیم ايحالش را جو

کنار  ی. براکردیم غيرا از او در شيو صدا گرفتیرا از او م شيکه رو یديوح
او با تمام قدرت او را در بر  یحام نکهيا ی. براکردیم یقراریبودن دلش ب ديوح
  .رديزور بگ ايزار برساند و به او آ یو اجازه ندهد کس رديبگ

از مژگان صد بار ضربه خورده بود باز هم در  نکهينجاتش مقابلش بود. با ا یفرشته
چقدر خوب است  ديشياسفناک خود را به او رسانده بود. در ذهن خود اند طيشرا کي

 نياو حضور دارد و خودش چقدر بد است که ا طيشرا نيدر بدتر شهيهم ديکه وح
  !کردیبرخورد نم ستها درو با آن دانستیقدر نمها را بودن

و  ستينگر زدیدر آن موج م یرا که نگران ديوح یمشک یهابغض و اندوه چشم با
  گفت:

  .ستميخوب ن -

  خونه.  ميپاشو بر -

 ینيگردنش سنگ ینتوانست. سرش رو یجدا شود ول یخواست از صندل مژگان
  آهسته گفت: ديآن افتاد. وح یوباره روفاصله گرفت و د ی. دو سانت از صندلکردیم

  .کنمیرو جمع م لتيخوب، تکون نخور. خودم وسا یليخ -
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و خانم محجوب که فکر  یديمژگان شد. خانم سع ليمشغول جمع کردن وسا ديوح
آن  ینگران یو برا کردندیاو را نگاه م یهمسر مژگان است با شاد ديوح کردندیم

  .شدیمرد قند در دلشان آب م

  گفت: یديخطاب به خانم سع ديوح

  حالشون بد شد؟  یاز ک نيدونینم -

  محجوب زودتر از او پاسخ داد: خانم

نشستن سرشون رو به  یاومدن تو چندان حالشون خوب نبود. وقت یانگار از وقت -
از دستشون  یگوش هويکار کردن نداشتن،  يیکرده بودن و اصالً توانا هيدستشون تک

  ن.افتاد و از حال رفت

  :ديو پرس ستيمژگان را نگر یدهيصورت رنگ پر ديوح

  ؟یخورد یزيچ یصبح اومد -

او را  فيک ديانداخت. وح نييبسته سرش را باال و پا یهابا حال بد و پلک مژگان
  را  گرفت و گفت: شيربازويبرداشت و جلو رفت و ز

  .ميپاشو بر -

  رداشت.آهسته ب یهاو منگ قدم جيبه کمک او برخاست و گ مژگان

ببرد و مراقبش باشد تا  مارستانياو را به ب کردندیسفارش م ديبه وح همکارانشان
  استراحت کند.

به  یرفت و نگاه ديخانم محجوب به کنار وح دنديرس یدر خروج کينزد یوقت
  مژگان کرد و گفت:

  .نيريبگ شيدکتر گفتن ممکنه همسرتون باردار باشن، حتماً ازشون آزما -

حال سر فرود  نيخانم محجوب چشم دوخت و تا بناگوش سرخ شد با ا به دهان ديوح
  آورد و گفت:
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  .ممنونم، چشم -

  .ميهست ینيريپس اگر جواب مثبت بود منتظر ش -

  چشم. یبه رو -

جمله بدنش به  نيا دنيو منگ به خانم محجوب نگاه کرد و بدتر از شن جيگ مژگان
ت داشت زودتر فرار کند. فکش شل و دوس ديکشیخجالت م ديلرزش در آمد. از وح

  حرف زدن هم نداشت. يیشده بود و توانا حسیو ب

منتظر  یکرد و مژگان را سمت آسانسور برد. دگمه را زد و کم یخداحافظ ديوح
  کرد.  تيمژگان را به درون هدا د،يشدند. با بازشدن در وح

که  فتديسور ببود کف آسان کيسست شد و نزد شيحال مژگان بد بود که پاها آنقدر
  را به خود داد. اشهيدستش را دور کمر او انداخت و تک عيسر ديوح

او را محکم گرفته بود و سرش  دي. وحديدیم ديخود را درست در آغوش وح مژگان
  .ديکشیرا به مشام م ديخود گذاشته بود و او عطر تلخ وح ینهيس یرا رو

 ليپدرش سوار کرد و وسا نياشم یاز ساختمان خارج شدند مژگان را در جلو یوقت
را دور زد و پشت فرمان نشست  نيعقب گذاشت. خودش هم ماش یصندل یاو را رو

  .ديتماس گرفت و موضوع را پرس رپاشايو دوباره با ام

. گرددیم اديداد و گفت حاال دنبال شه حيرا توض زيهمه چ تيبا عصبان رپاشايام
کرد و خواست به منزل برگردد تا در کار بازداشت و سرزنشش  نياو را از ا ديوح

  موردش حرف بزنند.

سر من داد  یکه دار ستمين اديگوش کن... گوش کن پاشا! انقد داد نزن من شه -
و با هم صحبت  نمتيبیحاال تمومش کن و برگرد خونه، اونجا م ني! همیزنیم
  .ميکنیم

  نکنم... داشيتا پ ديوح -

  کاره. نيترحرکت تو غلط نيا طيشرا نيا یتو ،یکنیسختش م یپاشا! دار -
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  چرا؟ -

که سراغش  یتو مقصر یو دعواتون بشه از لحاظ قانون یکن داشيچون اگر پ -
  . پس لطفاً دردسر نتراش و برگرد خونه منتظرم.یرفت

  حقش رو بذارم کف دستش. ديداد با يیچه فوحشا یدونینم ديوح -

  . ميصحبت کن ديرگرد خونه بااالن ب ني! همستم؟يپاشا! مگه من با تو ن -

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: رپاشايام

  باشه. -

  خوبه! -

به مژگان انداخت  ینگاهميرا به حرکت درآورد و ن نيبعد از قطع ارتباط ماش ديوح
  را در صورتش کوبانده است. یحد عجوالنه جواب منف نيچرا تا ا ديفهمیو حاال م

آمده  شيپ طيشرا ريذهنش درگ ريفت. تمام طول مسر مارستانيدر سکوت به ب ديوح
بار دوست داشت خودش او را  ني. اخواستیرا م اديبا شه يیبود و دلش رو در رو

  کند و حسابش را برسد.  دايپ

او را دوباره  یزيچه چ ديپرسیو برگشتنش. از خود م کردیفکر م ديبه وح مژگان
. تمام طول ترساندیاو را م ديوح یالنو طو نيکشانده است اما سکوت سنگ رانيبه ا
  .زدیرا به هم م شيفرو رفته بود و متفکر موها قيعم یدر سکوت ديوح ريمس

را  نيماش ديکرد. وح یبه در ورود یتوقف کرد مژگان نگاه مارستانيب یجلو یوقت
  شد و در سمت او را باز کرد و گفت: ادهيخاموش کرد و پ

  شو. ادهيپ ا،يب -

 صيخشم را در آن تشخ اياز محبت  یحالت چينگاه کرد. ه ديوح یهابه چشم مژگان
  . آهسته گفت:دادینم

  خونه. ميبر -
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  در صدا و کالمش گفت: تيبا همان جد ديوح

  نه؟ ايحال بچه خوبه  ميبفهم ديبا -

او در  یشد. لودگ رهيخ ديبه وح کردیم تشيکه به شدت گردن درد داشت اذ مژگان
  .ديفهمینم طيرا در آن شرا اشیجد ینگاه و صدا ريز

  دستش را جلو برد و گفت: ديوح

  .گهيد ايب شم،یم سيدارم خ -

جلو رفت دستش را از پشت کمر او رد کرد و  ديحرکت نداشت. وح يیتوانا مژگان
  .ديکش نييرا گرفت و او را پا شيبازو گريبا دست د

  را با خود حرکت داد. مژگان ن،يماش یدگمه زد. با صدا یدر را بست و رو شيپا با

چرا او  ديفهمی. نمزدیدر عمق وجودش نگران مژگان بود و قلبش به شدت م ديوح
  دارد. یشکل ضعف عضالن نيبه ا

  نشاند و گفت: یصندل کي یبرد و رو مارستانيرا به درون ب مژگان

  .گردمیتا بر م نيبش -

کرد و به مقابلش  هي. تکگرفت و برگشت و کنارش نشست تيزيو شيرفت و برا او
  شد.  رهيخ

  نامعلوم بود.  ینقطه کيبه  رمقشیکرده بود و نگاه ب هيهم تک مژگان

که ذهنشان را مشغول کرده است  یزيسکوت را بشکند و از چ توانستینم چکداميه
  صحبت کنند.

 ینوبتشان شد و منش نکهي. بعد از اکردندیناچار فقط رفت و آمد مردم را نگاه م به
  کمک کرد تا مژگان به اتاق دکتر برود. ديرا صدا زد وحها آن

  مژگان گفت: یدهيرنگ پر دنينشاند. دکتر با د یصندل یاو را رو ديوح

  زم؟يشده عز یچ -



951 
 

شدن و با  هوشیهستن، امروز ب اديز یتحت فشار عصب هيمدت شونيدکتر ا یآقا -
  کت رو ندارن.و حر ستادنيسر پا ا يیسرم گرفتن اما توانا هيدکتر  زيتجو

  ستن؟يباردار ن -

  با نگاه به مژگان گفت: ديوح

  نه. -

  دادن؟ شيآزما -

  .ميمطمئن ست،يالزم ن -

  تخت دراز بکشن. یرو نيکمک کن -

و نگاهش  ستاديجلو رفت و مژگان را بلند کرد و سمت تخت برد. مقابل او ا ديوح
 یرد. مژگان را روحرکت بلندش ک کيبغل او انداخت و با  ريرا ز شيهاکرد. دست

 یهادر آورد. بعد هم راست شد و شانه شيرا از پا شيهاتخت نشاند و خم شد و کفش
  او را گرفت و کمک کرد دراز بکشد.

 نهيمژگان را معا یشد و دست و پا نهيکنار رفت. او مشغول معا ديآمد و وح دکتر
  کرد. دستش را در دست مژگان گذاشت و گفت:

  فشار بده. -

بود که  جانیکرد دست دکتر را فشار بدهد. آنقدر فشار دست مژگان ب یسع مژگان
  دکتر سرش را به چپ و راست تکان داد. 

  ن؟يدار جهيسرگ -

  .بله -

  کجات درد داره؟ -

انگار  یو حت کنمیاصالً پاهامو حس نم یهستن، گاه حسیدستم، گردنم، پاهام ب -
  قدم بردارم. ستميبلد ن
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ضربان نامنظم قلب او  یرا به گوشش گذاشت و صدا یگوش سر فرود آورد و دکتر
  .ديرا شن

  کمک کرد مژگان دينشست و مشغول نوشتن نسخه شد و وح زيهم رفت و پشت م بعد

  برود.  نيياز تخت پا

و جوابش  نيدیبراتون نوشتم که حتماً انجام م ی.آر.آام کيخون و  شيآزما کي -
  ن؟ياريرو برام م

  ر؟دکت هيچ صتونيتشخ -

  .شايتا گرفتن جواب آزما مونهیاحتمال م هيفقط  یول دمياس ماحتمال ام -

را چرخاند و  نشيگشاد شده به مژگان نگاه کرد. مژگان نگاه غمگ یهابا چشم ديوح
  . ستيرا نگر ديوح

  .زميعز نجايا ايب -

پوشاند  شياو را به پا یها. کفشزديجلو رفت و کمک کرد مژگان برخ نيغمگ ديوح
  را گرفت. شيبازو ريزو 

  را مقابل دکتر نشاند. او

  فشار او را گرفت و گفت:  دکتر

 نيا ميکه مطمئن بش نهيا یبرا شيآزما نيا ن،ياالن فشارت خوبه. نگران نباش -
  .ستين یماريب

مژگان را گرفت و او را به  یربازويها را برداشت و زتشکر کرد و نسخه ديوح
و چون حالش  ديسوار شد دستش را به صورتش کش خودش هم یبرگرداند. وقت نيماش

  در سکوت به مقابلش نگاه کرد. یخوب نبود کم

او را  خواستیشده است. نم یماريب نيا ريباور کند مژگان درگ توانستینم یحت -
  .نديبب ماريرنجور و ب
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 یخودش را خال یطور کي خواستیبود و دلش م قراریبود، خسته بود، ب یعصب
 دنياوِل کار با شن نيا خواستیداشت و دلش نم اجيقلبش احت یگان براکند. به مژ

  بر باد بروند. شيآرزوها یاو همه یماريخبر ب

به مشکالتشان اضافه شده  یمشکل نديبود که بب امدهيبود که او را مال خود کند، ن آمده
  گفت: ابانيدر خ ستادنياز ا حوصلهیو ب ديکش یقياست. مژگان نفس عم

  ؟یکنیحرکت نمچرا  -

آلود او را بشنود. مژگان با بغض یمژگان صدا خواستیجواب نداد، دلش نم ديوح
هنوز هم با او  ديکه وح ديدیکرد. م رونيرا به ب شيکه در گردنش بود رو یدرد

  . زندیحرف نم

 نشيسنگ یو بغضش را فرو خورد و با صدا ديدستش را محکم به صورتش کش ديوح
  گفت:

حرص خوردن  ني. دست بکش از اغصه خوردن و استرسه هایضيمر یمادِر همه -
  و استرس.

  مرگه.  یته همه چ -

  گفت: یعصب ديوح

  تا تهش مونده. یليخ ،یتهش آره تو هنوز اول راه -

از جواب ردش به او بزند،  یحرف ديدو سکوت کردند. مژگان منتظر بود تا وح هر
را روشن کرد. از پارک  نيزد و ماش چييسو ديرا بپرسد. اما وح لشيدل ايگله کند و 

  درآمد و حرکت کرد.

  گرفته بود. یرا به باز شيهم در سکوت موها دي. وحکردیرا تماشا م رونيب مژگان

  آهسته گفت: مژگان

  !ديوح -
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  بله! -

  با من قهر نباش. -

  مژگان انداخت و گفت: رخميبه ن ینگاهمين ديوح

  هم داره؟ یمگه برات فرق -

  ره؟ندا -

  .یبگ ديتو با دونم،ینم -

  بغض کرده گفت: زد،یکه غم در آن موج م یبا نگاه مژگان

 د،يو مج ديگردش نرفتم! با الهام، آرزو، حم ليفام یهااز بچه یچند ساله با کس -
  ...رپاشايام

  .ديچيپ یبعد ابانيبغل کرد و در خ نهيبه آ ی. نگاهديفقط اسم خود را نشن ديوح

  .با تو یحت اي -

. از حالت چهره و مچاله شدنش کشدیکه مژگان درد م ديو د ستياو را نگر ديوح
  . ديدر خود فهم

  ؟یدرد دار -

  پلک گشود و گفت: مژگان

  نداره. یتياهم چيه -

  من داره! یبرا -

  آهسته گفت: ديرو به او کرد. وح مژگان

  .یکه بخوا يیگردش، هر جا ميریتو خوب شو، ما همه با هم م -

  گفت: رمقیرو به او ب مژگان

  به حرفات گوش کنم. دميقول م م؟يکنیم یهم باز باليوال -
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او را  ديکرد. وح هيزد و گر رونيرا گفت و اشک با فشار از چشمش ب نيا مژگان
ً يمژگان تقر دي. فهمستينگر که در  یگذشته افتاده بود و روز ادي. ديگویم انيهذ با

  ود چشم او را باز کند.کرده ب یسع ديوح باليوال یباز نيب

  دستش را بلند کرد و دست مژگان را گرفت و گفت: ديوح

  باشه، آروم باش. -

  کرد. یافکار پرآشوبش رانندگ انيدر سکوت و م ديبه مقصد وح دنيتا رس و

را  نيبود. ماش دهيهم رس رپاشايرا به درون باغ برد. ام نيماش دنديبه منزل رس یوقت
  شود.  ادهيشد و کمک کرد تا مژگان هم پ ادهيپ او پارک کرد و نيپشت ماش

شتافت و  ديدر را باز کرد به کمک وح یمان یدِر منزلشان برد و وقت یرا به جلو او
  با هم مژگان را به درون اتاق بردند. 

تخت نشاندند و فرخنده خانم و الهام کمک کردند تا لباسش را عوض کند.  یرا رو او
  گفت: اشيیخطاب به دا رپاشايخنده خانم در را بست، امآمدند و فر رونيهمه ب یوقت

  .ميبهش بد یدرس حساب هيخودمون  دي! باطلبهیسکوت نم طيشرا نيا گهيد -

  زد و گفت: گرشيدست د انيمشتش را در م یمان

  باهاش چکار کنم. دونمیم کنمیم داشيخودم پ -

  ه حضور داشتند. خانواد یبه جمع کرد. همه یو نگاه ديابرو در هم کش ديوح

  ؟یبچه شد ؟یديرو خودت بهش درس م یچ -

  گفت: ديخطاب به وح یعصب رپاشايام

  ؟یديبکنه؟ مژگان رو ند خوادیدلش م یهر کار ميپس بذار -

  .ميفکر کن یو منطق ميآروم باش یبهتره کم گمیمن هم به خاطر مژگان م -

رو،  سايگان رو، نکمن رو، مژ کنه،یم ديتهد زنهیزنگ م ؟یچه منطق گهيد -
  خانواده رو...
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  .اون فقط بلده هارت و پورت کنه -

بکنه خودمون  یاغلط اضافه نکهيپس تا قبل از ا ؟یشد چ یاگر هارت و پورتش جد -
  .ميکن داشيپ ديبا

  ه؟يبق شيتو آت یندازیم زميه یبرادر من، چرا دار -

  .کنهیم دياون آدم ناموس ما رو تهد د؟يوح هيچ زميه -

  .ضهيمژگان مر -

  چشم دوختند.  ديسکوت کردند. به دهان وح همه

از اضطراب و  یضيمر نياس هست. اامروز بردمش دکتر، بهم گفت احتمال ام -
 دي. باميدامن بزن طيشرا نيبه ا شتريو ب ميرفتار کن اديمثل شه ميتونی. ما نماديغصه م

. کنهیژگان رو بدتر م. اضطراب حال مميرو کنترل کن خودمون و ميخونسرد باش
  راه بره.  تونستینم یامروز اصالً حت

  م؟يچکار کن نييفرمایپس شما م -

. اديخونه نم نيا ی. بگو مگو و دعوا و اضطراب توشهینم ريباهاش درگ یکس -
 ی. کسرهينم اديدنبال شه یکس ده،يمژگان جواب نم یبه هر کس زنگ زد جلو اديشه

 ارزشیآدم ب هيشما  اي کشهیاز شما رو م یکي زنهیم ايبشه. چون  ريحق نداره درگ
  به من. نشي. بسپرکشهیم ارد یو بعد باباش شما رو باال نيکشیرو م

  ؟یکنیتو چکار م -

  .کنمیفقط مثل شماها اوضاع رو بدتر نم گه،يد کنمیم یکار هي -

  جالل خطاب به برادرش گفت: آقا

عجوالنه  ديحق داره، نبا ديحل بشه. وح ديبا شهيهم یبرا بارکيموضوع مژگان  -
  . ميبش مونيکه هممون پش ميبکن یکار

  با حرص گفت: رپاشايام
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  .درازتر کرده مشيپاش رو از گل یوقت مييايکوتاه ب ديچرا با -

  کرده بود راست شد و خطاب به او گفت: هيتک شيساعدها یکه رو ديوح

  مرسومه. نجايکه ا یاز روشنه  یول مياريپدرش هم در م م،ييايکوتاه نم -

  گفت: یبا تعجب و سؤال رپاشايام

  مرسومه؟ نجايا یچ -

خودتون  نيدیخودتون حکم م له،يدادگاهه، وک ه،يهر کس خودش قانونه، قاض نکهيا -
 نيترگناهیها سر بکاسه کوزه یدار و همه یباال رهيم یکيبعد سر  ن،يکنیهم اجرا م

  ان.مثل مژگ یکس شه،يآدم شکسته م

  :ديجمال با تعجب پرس آقا

  م؟يچکار کن ديپس با ؟یچ یعنيخوب  -

. اون از ما باز کرده یکه خودش برا یاتله ی. توتله یتو ميرو بنداز اديشه ديما با -
 کنهیفکر م نکهياز ا بره،یلذت م رپاشاياز کالفه کردن ام شه،يم یترس مژگان قو

 یجا ميکن یحاال کار دي. باکنهیؤاستفاده ممژگانن س اليخیمثل گذشته ب یعمو و مان
  .ميبد لشيارتکاب به جرم تحو نيح  همسمتمون بعد  اديفرار ب

  معترض گفت: رپاشايام

  !ینيبیم لميف یاديز -

  .نيآره، که نذارم شماها خودتون رو بدبخت کن -

  .ديچيپیم نيکن در اتاقک ماشبرف پاک یو صدا کوفتیرا م نيماش یشهيش باران

  م؟يبمون جانيهم اد؟يشه ميچکار کن -

  گفت: رلبيز کردیدار دستش را باز و بسته مضامن یکه چاقو اديشه
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کرد که من باهاش  یاندازسنگ یليمژگان بود و خ شيريبرگشته! اون س ديپس وح -
و  یريام یخانواده یدوباره برگشته. مردا مي. حاال که ما طالق گرفتازدواج نکنم

  فطرتا! زن من افتادن. پستدور  کخواهين

مژگان مال  دمیاجازه نم چوقتي. هرسهیکورخونده که فکر کنه به زن من م ديوح
  اون بشه!

  ؟یچ ساينک -

. اگر هم بخوامش ستين یزيو جز دردسر چ مارهي. اون بستيبرام مهم ن ساينک -
  .ديشکینبود ما کارمون به طالق نم ساي. اگر نکخوامشیجلب نظر مژگان م یبرا

  م؟يبمون اياالن چکار کنم؟ برم  -

  برو. -

و  ديچاقو کش یزيت یانگشتش را رو اديرا به حرکت درآورد. شه نيماش دوستش
  گفت:

ازم  یچند ماه هم به حد کاف نيکه مژگان برگشته تو اون خانواده. هم اديخوشم نم -
  دور مونده.

  .ندانتو ز یريکنن دوباره م تيچون ازت شکا یمواظب باش ديبا -

مژگان رو  دنيفاتحه د ديبا ارم،يدوباره بدتر سرشون م رونيب اميبرم زندان ب -
  بخونن.

  کرد و کالفه گفت: هيتک رپاشايام

  دق کنم. خوامیم نميبیم ینطوريخسته شدم. مژگان رو ا گهيمن که د -

  همه آزارش بده. نيا یاون عوض ميبذار ديبا چرا

  نشسته بود رو به او کرد و گفت: پاشاريکنار ام فيکه در همان رد ديوح

  .خوادیکه اون م یکار م،يندازیدردسر نم یخودمون هم تو یول م،يذارینم گهيد -
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  به فرش نگاه کرد، در خود فرو رفت و آهسته گفت: ديوح

  .رسمیمن برگشتم، خودم حسابش رو م دونهیمسلماً اون نم -

  و چه در سر دارد! و دلش خواست بداند ا ستياو را نگر رپاشايام

آورد و دور گرداند که زنگ منزلشان به صدا درآمد.  یچا ینيس کيخانم  فرخنده
  برخاست و جواب داد: یهمه به هم نگاه کردند. مان

  ه؟يک -

  منم. ن،يباز کن -

و در  ستاديرا سر جا گذاشت و همانجا ا یصدا دگمه را زد و گوش دنيبعد از شن و
  :ديسخود فرو رفت. آقا جالل پر

  ؟یبود مان یک -

  و رو به جمع کرد و گفت: ديکش یقينفس هم عم یمان

  دوست مژگان. -

 کيرفت و در را بست و خود را به او رساند. همراز با  رونيبعد از ساختمان ب و
  .آمدیشده سمت او م چيکادوپ یجعبه کيدسته گل و 

  شده بود. بايز اريخز داشت بس شيهاکه دور گردن و دست یصورت یآن پالتو در

به مقابلش سرش  یمان دنيسرش گرفته بود و با رس یدارش را روگل یصورت چتر
  را باال کرد و گفت:

  سالم. -

  .نيخوش اومد یليسالم همراز خانم، خ -

  ممنونم، باز هم مزاحمتون شدم. -

  لبخند زد و سرش را تکان داد و گفت: یمان
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  .نيداررو چشم ما جا  ن،يستيمزاحم ن چوقتيشما ه -

بود آهسته  رهيخ یدو زد. همراز که به مانهمراز دو یبايدر دو چشم ز شيهاچشم و
  گفت:

 شه،يمژگان تنگ م ی. دلم براشمیم دهيکش نجايکه باز هم به ا ستيدست خودم ن -
  ...ساينک یبرا

  سرخ شد و آهسته گفت: یکم صورتش

  شما! یبرا -

فرستاد و  شيهاهي. هوارا به عمق رديکش شيپا شيلبخند زد و نگاهش را به پ یمان
بود با هم قطع ارتباط کرده  یکه مدت هيسا اديباران مشامش را نوازش کرد.  یبو

 یدارهايد نيفاصله با هم داشتند و همراز را در ا يیاي. دنديبودند در ذهنش چرخ
  به خود حس کرد. ترکيکوتاه مدت نزد

  فت:همراز دوخت و آهسته گ یهارا به چشم نگاهش

  .نجايا نييايب شتريپس ب نم،يشما رو بب شتريب خوادیمن هم دلم م -

 یآن روز برا يیالال نيباتريبرخورد باران با چترش ز یلبخند زد و صدا همراز
  قلبش بود.

  شماره تلفنت رو داشته باشم؟ تونمیم -

  بله، حتماً. -

به  یفت و ماندر آورد و همراز شماره همراهش را گ بشيرا از ج اشیگوش یمان
  همراز دگمه قطع اتصال را زد و گفت: یگوش یاو زنگ زد. با بلند شدن صدا

  شماره منه. نيا -

  .یمرس -

  بلند گفت: یدر آمد و با صدا یبه جلو رپاشايام
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  !یمان -

  بله؟ -

  !گهيد ايب ؟یبارون نگه داشت ريچرا خانم رو ز -

  اومدم. -

  کنان گفت:لبخند زد و به درون رفت و خندهبه آن دو انداخت و  یقينگاه دق رپاشايام

  !کهيتو ج کيچقدر با دوست مژگان ج -

  نشست و گفت: شيسرجا رپاشاي. امدنديجمع خند یهمه

   ؟یبه سالمت هييخبرا يیزن دا -

اخالقش با  گفتیاش رو تموم کرد. مکه رابطه هيبگم مادر؟! با اون دختره سا یچ -
 داد،یم ري. به طالق مژگان گاميمن از پسش بر نم توقعش باالست سازه،یاخالقم نم

فقط دوسال تا دستم باز بشه،  گفتیم ی. ماناميخونتون نم یباال یطبقه گفتیم
  نه! گفتیم

ً ينها ميما بهش گفت دونن،یجون م رايو سم مادرت برات  کيآپارتمان کوچ هي ميبتون تا
  نه. گفتیم ميبخر

داره  یمژگان هم سهم یول ميبخر ميتونستیم .خوامیخوب م یبزرگ و جا یخونه
  خونه و...! دنيو خر ی. خرج عروسیبه مان ميرو بد ميدار یهر چ ميتونیو ما نم

 یرو خودت جور کن که جا اشیکار کن، باق ميگفت ميبراش کنار گذاشت یسهم هي 
  دختره صبر نداشت. یول یريبگ یبهتر

  :و گفت دياش کشدستش را به چانه رپاشايام

  خورن؟یبه درد هم نم ديفهم ريد نقدريپس چرا ا -
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دختره فقط  ديبعد د ی. کمادياز پسش برم کردیفکر م یمان یبود ول دهيزود فهم -
 گهيد خواست،یرو آماده م زي. همه چستين یراه و روش زندگ نايو ا رهيگیبهونه م

  دل ازش بِبُره. یتا مان ديکش طول

  سالم کرد. تيخورده از حضور آن جمع کهيمد و باز شد و همراز به درون آ در

  آمد گفتند.از جا بلند شدند و به او جواب دادند و خوش همه

شده  چيکادوپ یجلو رفت و دسته گل را از او گرفت و تشکر کرد. همراز جعبه آرزو
  را به سمت آرزو گرفت و گفت:

  .ساسينک یبرا نيا -

  .یديزحمت کش یليخ -

  .کنمیخواهش م -

خانم با او خوش و بش کرد و مشغول  نيعد او را به کنار مادرش برد و نشاند. مهب و
. کردندیدر بحثشان شرکت م یخانم و الهام هم گاه راياز او شد و سم دنيسؤال پرس

  زدند. بارطنتيو ش یمفهوم یکرد و به هم لبخندها ديرو به وح رپاشايام

  با بزرگترها مشغول بحث شدند.  ديو مج ديحم

  .گشتیو برم رفتینگاهش به سمت همراز م یخود نشاندند. مان نيرا ب یدو مان نآ

  انداخت و گفت: یمان یشانه یدستش را رو رپاشايام

  مبارک. ديعشق جد -

  شد و گفت: کيهم به او نزد ديوح

  ؟یکن یخونه به اسم عشقت معرف یاريرو ب یکيبه بعد هر روز  نيحاال قراره از ا -

  آن دو کرد و گفت: به ینگاه یمان

  نزدم. یمن که حرف -
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  کنهیم یچشات خوب بلبل زبون -

  .ستيرا نگر رپاشايصورت ام او

  از آن سمت گفت: ديوح

  خوشگله. -

  رو به او کرد و گفت: یمان

  ؟یک -

  .نيکه نشسته بغل دست عمه مه یاون -

  زشته! -

  هم خوشگله. یلينه اصالً خ -

  .یديزشته که در موردش نظر م گمیم -

  گفت: رپاشايام

  خوب خوشگله، خواهر داره؟ ؟یپس فقط تو نظر بد -

  ش؟يريبگ یخواینگفتم، نه نداره. م یزيمن که چ -

  .خوامیم دينه، واسه وح -

  :ديپرس ديوح

  !ه؟يخوب نظر شما چ -

  ندارم. یمن نظر -

  واقعاً؟! -

  و گفت: ديکش یمان یقهيدستش را به  رپاشايام

  !هيدر موردش چ ینظر مان ميعالم کرده. از خودش بپرسنظرش رو به دختره ا -
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  ادامه داد: ديوح

  بارون و خلوت دو نفره اظهار نظراشون رو کردن. ريآره، ز -

  کالفه گفت: یمان

  .مينزد یما که حرف -

  او را فشرد و گفت: یشانه رپاشايام

  ن؟يکردیبارون چکار م ريهمه وقت ز نيپس ا -

  تو. اديفقط تعارف کردم ب یچيه -

  زد و گفت: یقيلبخند عم ديوح

کجاش رو بوس  ؟یهمه طوالن نيعمل نکن، تعارف ا یسانسورچ نيمرد باش ع -
  ؟یکرد

  متعجب گفت: یمان

  مرض! -

  تو دلت، از خودش بپرسم؟ -

  بپرس. -

  و گفت: ستيرا نگر یصورت سرخ مان رپاشايام

  .یمکياز بوس بوس قا دهدینداره، رنگ رخساره خبر م دنيپرس -

  بود؟ یاسمش چ -

  گفت: رپاشايرو به ام یمان

  کار رو نکردم، ازش شماره همراهش رو گرفتم. نيا -

  گفت: ديبعد رو به وح و
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  همراز. -

  تو و همراز! نيباشد ب یچه راز -

  خواند: رلبيز رپاشايام

  بارون،  ريمن و تو ز -

  چتر، لب رو لب و ريز

  ناودون. یصدا 

همه  ديو وح رپاشايام یخنده کيشل ی. با صداديجا جه آن دو از نيکالفه از ب یمان
  آن دو کردند. یرو به سو

  لب گفت: ريتکان داد و ز یسر ديوح

  ناودون! یلب رو لب و صدا -

  نشسته بود. ديداد که کنار مج یمان یکالفه یافهينگاهش را به ق و

  :ديبعد همراز پرس یکم

  ستن؟يمژگان جون ن -

  خانم گفت: نيمه

  .دهياتاقش دراز کش یکسالت داره و تو یمچرا ک -

  نمش؟يبب تونمیم -

  چرا که نه. -

  بلند شد و به اتاق مژگان رفت و کنار او نشست. شيبا اجازه از جا همراز

 یدهيپرخواب بودند نگاه کرد و بعد صورت رنگ سايتخت نک یها که روبچه به
  .ستيمژگان را نگر
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 دنيبود. مژگان آهسته پلک باز کرد و با د او را در دست گرفت. دست او سرد دست
  زد. یجانهمراز لبخند کم

  ؟یسالم مژگان، خوب -

  سالم، خوبم. -

  شده؟ یچ -

  .حالمیو ب کنهیبدنم درد م یکم ،یچيه -

  ؟یدکتر رفت -

  آره. -

  گفتن؟ یچ -

  .شيفردا برم آزما ديفعالً با ،یچيه -

  خوب. یليخ -

  اومده؟ هيهد -

  .زمينه عز -

  لبخند زد و همانطور کم توان گفت: نمژگا

  تنگ شده؟ یمان یدلت برا -

  آهسته دست او را فشرد و گفت: همراز

  آره. -

  سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت: مژگان

. ندازهیبده و آدم رو از پا م یليدرد داره. طالق خ یليخ یزندگ یمرد بد تو ايزن بد  -
  .کنهیابودت موسط باشه ن نيهم ا یامخصوصاً اگر بچه

  و گفت: ديکش یقينفس عم مژگان
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 یگذشته رو فراموش کنم ول خوامیاش مسرپا شم. همه تونمینم کنمیم یهر کار -
 یحرفا اياشتباهات برادر،  ايترحم مادر،  اي. هر وقت خواستم سرپا شم ذارنینم هيبق

وحشتناک  یهيسا ايخانم  ميمر هينگاه غلط  ايکه داداشم رو دوست داشت  یدختر
  استخونام رو خورد کردن. بدترنذاشت و با ضرباتشون  یهمسر قبل

اومدم،  رونيمتشنج ب یزندگ کيمن درد دارم، زخم خوردم، از  ديفهمینم چکسيه
که حرف زدنش با  یمرد بود، مرد کي یگریوحش ريهفت سال روحم، جسمم، درگ

  قلبم. کردن تنفر به هينداشت جز هد یمشت و لگد بود، احساس

 هيبق یول رم،يداشتم آروم بگ ازيدرد و جار و جنجال جدا شدم ن یکه بعد از کل حاال
  ضربه بهم زدن. هيبا حرفاشون با نگاهشون با رفتارشون هر دفعه 

جا  ديکه نبا یکس یزندگ یخودم رو تو خواستمینبود، من نم یچشمم دنبال کس من
 یتا نفس راحت خواستمیم تریمعمولارتباط  کيو  یمعمول یزندگ کيبزنم، من فقط 

  نفر. کينامهربون باهام رفتار کردن جز  یليهمه خ یبکشم ول

و بلندم کنه، بهم کمک کنه سرپا شم. پسرم بهتر شد،  رهيکرد دستم رو بگ یسع اون
 یاسفناک و منزجر کننده برم تو طيشرا نيمن با ا ومديکردم اما دلم ن دايپ ديخودم ام

مژگان  گهيکه د ینه من هيو عال هيزن با روح کياون  اقتيل کردمیحس م اش،یزندگ
  فاصله گرفتم. یصد سال نور ژگانو با اون م ستميزمان تجردم ن

 یخودش بسازه به دور از دغدغه یبهتر برا یزندگ کياز خودم رنجوندمش که  یحت
  معلول و دردسراش. یبچه کيمطلقه،  یزن افسرده کي

 یمن احساس یايمثل جوون ديرو بهتر تجربه کنه و نبا یاره زندگکردم اون حق د فکر
زن مطلقه کنه، اما اون  کيمشکالت مضاعف  ريو خودش رو درگ رهيبگ ميتصم

  شده. داشيدوباره پ امیزندگ طيشرا نيبدتر یدلش از من شکست و حاال تو

  انتخاب غلط هم به خودم حروم کردم هم اون. کيرو با  یزندگ

 طيشرا یليجو خ نيا یتو رهيکه طالق بگ ی. زنريبگ ميهم درست تصم همراز تو پس
  .یو کمتر اشتباه کن یريبگ ميکن از اول بهتر تصم یداره، سع یسخت
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  ه؟ياون مرد ک -

  .ديوح -

  ؟یدوستش دار -

  . آهسته گفت:ديکش یو آه بلند ديچشم مژگان فرو چک یاز گوشه اشک

  .کردمیم یآدما و با اون زندگ یهتمام عمرم رو دور از هم شدیم کاشيا -

  .یبهش بگو که دوستش دار -

بعد مژگان به خواب  یاو را نوازش کرد. کم یجواب نداد و همراز موها مژگان
  رفته بود.

و  ديدیهم رنج مضاعف او را م شي. در کستياو را نگر سيخ یهامژه همراز
  .خوردیاش را مغصه

آمد و با غصه او را  شيهاد. اشک به چشمدست او نگاه کر یرو یهازخم یجا به
  برانداز کرد.

  آمد و همه متوجه اندوه او شدند.  رونياو بوسه زد. از اتاق ب یموها یشد و رو خم

 دي. بعد هم رو به حمستيرا نگر رپاشاينشست نگاهش را چرخاند و ام یوقت همراز
  باشد. ديوح تواندیها ماز آن کيکدام  ديکرد. نفهم ديو مج

  :دياز الهام پرس وا

  شما دوقلوها کدومن؟ یشوهرا -

 رپاشايکرد. همراز ام یبه همراز معرف یکي یکيشد و همه را  یمشغول معرف الهام
  پنداشته بود که الهام گفت: ديرا همان وح

  برادر بزرگتر بنده است، تاج سرمون. رپاشايهم ام شونيا -

  اشاره کرد و گفت: ديبعد به وح و
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و اومدن  خوننیدرس م رانيماست که خارج از ا يیگل پسر دا ديا وحهم آق شونيا -
  بهمون سر بزنن.

که  یمرد کردی. فکر نمديد مايشد، او را جوان و خوش س رهيخ ديبه وح همراز
  حد جوان باشد. نيعاشق مژگان است تا ا

تکان داد و  یهم سر رپاشاينگاه کرد. ام رپاشايمتعجب از نگاه او به ام ديوح
  نگفت. یزيکرد و چ زيرا ر شيهاچشم

مراقب مژگان  شتريها خواست بمشغول صحبت با الهام و آرزو شد و از آن همراز
  بود. دهيد فيضع اريباشند چو او را بس

گرم و مهربان تشکر کرد.  یآن خانواده يیرايرفتن همراز برخاست و از پذ زمان
  آقا جمال خطاب به او گفت:

شما با  یدوست نيهم ديهمراه پدرتون رو داشته باشم؟ شا یشماره شهیدخترم م -
  تر بشه.مون بزرگو خانواده ميبا هم رفت و آمد کن یمژگان باعث بشه گاه

  که سرخ شده بود، آهسته گفت: همراز

  چشم حتماً. -

کرد.  ادداشتي اشیآقا جمال خواند و او در گوش یبعد شماره همراه پدرش را برا و
هم از خجالت  ی. مانزدیم انهيو لبخند موذ آمدیچشم و ابرو م ینما یبرا رپاشايام

  . ديدیم ديبع ديرا از او و وح هایلودگ نيو ا شدیداشت آب م

  گفت: دينداد و رو به وح یبه کس عتيمشا یاجازه یزمان خداحافظ همراز

  !ديآقا وح -

  آرام جواب داد: ديسکوت کردند. وح همه

  بله؟! -

  در؟ یجلو نياريب فيشما تشر شهيم -
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  کرد و رو به همراز گفت: یمستأصل به جمع و بعد به مان ینگاه ديوح

  بله. -

  بعد با دست به در اشاره کرد. و

 رونيکرد و جواب گرفت. او از در ب یجمع یو خداحافظ ديرا پوش شيهاکفش همراز
  دنبالش بود. ديرفت و وح

سرش گرفت  یکرد و آن را روهم گذاشت و همراز چترش را باز  یدر را رو ديوح
  گفت: ديوح یهاو با نگاه به چشم

  کنه. یآدما و با شما زندگ یرو دور از همه اشیزندگ یباق نهيمژگان ا یآرزو -

  مات صورت همراز شد. همراز آهسته گفت: ديوح

  ... خداحافظ.دميرو از خودش شن نيا -

 دگانشيد یهمراز از جلو یقتمات دور شدن او بود. و ديبعد راه افتاد و رفت و وح و
 کردیمحو شد به داخل ساختمان برگشت. همه منتظر نگاهش کردند. خودش حس م

. چقدر دوست داشت همان لحظه به اتاق مژگان برود و او را در سوزدیقلبش م
او را باز  ايدارد اما ح سراغدور شدنش  یآن مکان را برا ديآغوش بکشد و بگو

  .داشتیم

  :ديمتعجب پرس رپاشاي. امديدِر اتاق او کشرا سمت  نگاهش

  شده؟ یطور -

  نه! -

بارش باران قدم  ريزد و ز رونيو راه افتاد و از آنجا ب ديبعد سرگشته دوباره چرخ و
  زد و با حس نشستن باران بر صورتش لبخند زد.

  

  هفدهم فصل
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  شود.بود و منتظر بود تا مژگان حاضر  ستادهيا شيمنزل عمو یجلو ديزود وح صبح

خانم اصرار کرده بود خودش و فرخنده  رايببرد، سم شيآزما یاو را برا خواستیم
  .شدینم یو دلش راض کردیقبول نم ديخانم او را ببرند اما وح

 رونيب یاعتماد کند و مژگان را با کس توانستینگران بود و نم یدلش هم کم ته
  بفرستد.

آمد و با  رونيبه کمک مادرش بکه دست و گردنش به شدت خشک شده بود  مژگان
  آهسته گفت: کيش یهادر آن لباس ديوح دنيد

  سالم. -

  سالم. -

  گفت: شيعموبعد جلو رفت و خطاب به زن ديوح

  ن؟يدیاجازه م -

  .زميعز یدستت درد نکنه مادر، تو زحمت افتاد -

  عمو.زن ستيزحمت ن -

. گردهیمو کوفته برپنج بعد از ظهر خسته  رهيصبح م شيش یببخش مادر، مان -
  .تکون خوردن نداره یهم برا یجون

  من هستم. -

  پدرش رساند. نيکرد و او را به ماش یمژگان را گرفت و خداحافظ یبازو او

برد و بعد از بستن درها سوار شد  رونيرا از باغ ب نيسوار شدند ماش نکهياز ا بعد
  حرکت کرد. شگاهيو در سکوت به سمت آزما

  .زدینم یبود و حرف هم ساکت مژگان

  :ديبغل انداخت و پرس ینهيبه آ ینگاه ديوح
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  است؟ گهيچند وقت د سايزمان عمل نک -

  کم جان پاسخ داد: مژگان

  .گهيدوازده روز د -

  خوبه. -

  ؟یچطور شد برگشت -

  و بعد آهسته گفت: ديشياند یسکوت کرد، کم ديوح

  چاپ کتابم اومدم. یبرا -

و نوبت مژگان  دنديرس شگاهيبه آزما یته پلک بست. وقتنزد و بعد آهس یحرف مژگان
و  ستاديکنار ا ديو نشست. وح ديکش رونيرا از تنش ب شيپالتو ديشد، او به کمک وح

  . ديدختر مقابل مژگان نشست و خون را از رگ او کش

زد و  هيرفت. سرش را به دستش تک جياحساس ضعف کرد و سرش گ مژگان
   هم فشرد. یرا رو شيهاپلک

  :ديپرس ديوح

  حالت خوبه؟ -

  خوبم، بله. -

 نيکه حس کرد زم زديبرخ یصندل یو خواست از رو ديکش نييرا پا نشيبعد آست و
تا بپوشد متوجه  کردیکه داشت کاپشن او را درست م ديکج شد و تلوتلو خورد. وح

  او شد.

  را از هم باز کرد و مژگان در آغوشش افتاد. شيهادست

  و نگاهش کرد.گرفت او را محکم  ديوح

  گفت: دختر
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  .ارميب نيريش زيچ کيبراش  نهيسالن بش یتو دشيببر ست،يحالش خوب ن -

 دايپ یبيقلبش داشت حس عج کيمژگان را نزد نکهيبود و از ا نييسرش پا ديوح
  بود. دهيکرده بود. مخصوصاً که روز قبل اعتراف مژگان را از زبان همراز شن

. ستيرا نگر ديرد و سرش را باال گرفت و صورت وحو منگ پلک باز ک جيگ مژگان
و  از او جدا شد یاز تنش درد نگرفت. به سخت يیکجا افتاده است که جا ديتازه فهم

  .ستاديا شيپا یرو

 کي شينشست و دختر برا یصندل یکمک کرد تا به سالن انتظار برود. رو ديوح
را بنوشد.  وهياز آبم یمبا حوصله کمک کرد ک ديو شکالت آورد. وح نيريش وهيآبم

  شکالت از جلد در آورد و در دهان او گذاشت.  کيبعد هم 

 یمزه کرد و سعشکالت را در دهان مزه زدیکه تندتند م یبا حال بد و قلب مژگان
 کردیحس م یصورتش توجه نشان ندهد. به خوب یرو ديوح یرهيکرد به نگاه خ

  به او عوض شده است.  دينگاه وح

بداند از  خواستیکرده بود و دلش م یبزرگ رييل تا حاال حالت نگاهش تغروز قب از
  ست؟يچ

  آهسته گفت: ديوح

  ؟یبهتر شد -

  بله. -

. مژگان هم داشتیزانو زده بود و از نگاه کردنش دست بر نم شيپا یجلو ديوح
و  ديبه وح گرانيد یرهيو ستاره باران او به خود، و نگاه خ قيعاجز از نگاه عم

  .زدیدودو م شيهاچشمخودش 

  آهسته گفت: ديوح

  ؟یخوب یمطمئن -

  گفت: ديوح یدر پ یپ یهارو به او کرد و متعجب از سؤال مژگان
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  باور کن خوبم. -

  گفت: یو با لبخند محو ديدرخش ديوح یهاچشم

  مطمئن باشم حال بچمون خوبه؟ -

  »زده به سرت! ديوح« :ديخواست معترض بگو مژگان

  او را صدا زد و برگه را به دستش داد و گفت: اهشگيآزما یمتصد که

  جواب. یبرا نياريب فيفردا عصر ساعت چهار بعدازظهر تشر -

  که کنار مژگان نشسته بود گفت: یزن

نگرانته. نه مثل شوهر من که خواب بود و حاضر نشد من  یليقدرش رو بدون، خ -
  .نجايرو برسونه ا

  به سر کرده بود. اديبا شه یمژگان درد او را خوب درک کرد. عمر و

بلندش گذاشت. به مژگان  یرهيت یپالتو پوست عسل بيبرگشت و کاغذ را در ج ديوح
  کمک کرد و او را به دو طبقه باالتر برد.

  کرد و بعد به او گفت: هيته مارستانيدست لباس ب کي شيبرا

. یپوشیرو م نايو ا یاريلباسات رو در م یتو اتاق، قبلش همه یبر یخواست یوقت -
  که؟! یتونیم

  .تونمیآره، م -

  مژگان حس کرد تمام بدنش در حال سوختن است. و

  دست او را گرفت و مژگان هراسان رو به او کرد. ديوح

 بيعج شيبرا نقدريا ديدستش را گرفته بود، اما نه حالت نگاه وح ديقبل هم وح روز
حالش خوب  روزي. اصالً دزدیم قراریو ب بياندازه عج نيبود و نه قلب خودش تا ا

  ها را به او نداده بود.حالت نيا ليتحل یاجازه اشیجينبود و گ
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 رونيدست او را باز کرد. بعد هم انگشتر را از دست راست او ب یدستبند قفل ديوح
شال او را کنار زد و دستش را جلو برد و مشغول باز کردن قفل  دي. وحديکش

. شدیم یبه حال یوست دستش با صورت داغ مژگان حالها شد. با برخورد پگوشواره
واگرنه  کشدیبه پوست مژگان م ادستش ر یبا بدجنس دانستیم یخودش هم به خوب

  را از گوش او جدا کند. هاگوشواره بدون برخورد هم توانستیم خواستیاگر م

مژگان  یهاها و بعد لبچشم یو نگاهش رو ديکش رونيرا هم ب گريد یگوشواره او
  :ديو پرس ديچرخ

  ؟یگردنبند ندار -

  نه. -

که  قراریب یکه خراب بود و قلب یانداخت و با حال بشيجواهرات او را در ج ديوح
  شد. رهيخ شيپا یبه جلو خواستیلمس مژگان را م

را به شدت  دهيبه درون کش یو هوا ديکش یقي. نفس عمشدیم شتريلحظه حسش ب هر
  د.فرستا رونيب اشنهياز س

  شده بود. ديوح بيعج یقراریطاقت نداشت و مژگان متوجه ب گريد

  برخاست و گفت: شياز جا ديوح

  .امياالن م -

رفت و آب سرد را باز کرد و اجازه داد سردتر شود.  یبهداشت سيبعد به سرو و
 ديآب گرفت و هرم داغ تنش را کشت. صورتش را شست تا شا ريرا ز شيهادست

  .رديش آرام بگحالش بهتر شود و حس

نگاه  نهيدر آورد دست و صورتش را خشک کرد و به آ بشيکه از ج یبا دستمال بعد
که مژگان چقدر او را  ديکرد. به خود پوزخند زد و نتوانست به خود دروغ بگو

  جلودار خود باشد. نياز ا شتريب تواندینم گريو د کندیوسوسه م

  گشت و کنار مژگان نشست.را مچاله کرد و در سطل انداخت و بر دستمال
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  به مژگان نگاه نکند.  گريکرد د یبغلش زد و سع ريرا ز شيهادست

  بعد نوبت مژگان شد و به درون اتاق رفت. ساعتمين

را  شيپا کيانداخت و منتظر شد. مضطرب  یگريد یرا رو شيزد و پا هيتک ديوح
انتظار به ستوه آمده  نيو او از ا رفتندیم شيپ یبه کند قيتکان داد و صبر کرد. دقا

  بود. 

و مرتب و عطر  کيش یهالباس در سالن قدم زد. قد بلند و یبلند شد و کم شيجا از
  یو چهره شدیتندش که با حرکتش در فضا پخش م

  .شدیم هيباعث جلب توجه بق نشيدلنش

را  شيخود را به او رساند و بازو ديآمد. وح رونيبعد در باز شد و مژگان ب یکم
و بعد از  ستيساعتش را نگر ديبروند. وح رونيو کمک کرد تا از ساختمان ب گرفت

  .ستيمنتظر شد و مقابلش را نگر یسوار شدن کم

  !کندیفکر م یزيبه چه چ دياو کرد و نفهم یبه چهره ینگاه مژگان

  منتظر مژگان زد.  یهابه چشم یو لبخند مهربان ستياو را نگر ديوح

  وصل کرد و گفت: نيرا به ماش اشیوشرابط برداشت و گ ميس کي

  ؟یآهنگ موافق هيبا  -

  نکنه آره. یاگه مغزم رو متالش -

را روشن کرد و بعد از روشن کردن پخش صوت  نيزد و بعد ماش یلبخند نرم ديوح
  را به حرکت درآورد. نيپخش آهنگ ماش یو زدن دگمه برا

  

  )کرد و به خود اشاره کرد: یخوانبا خواننده هم دي(وح

I found a love for me  

  کردم دايدونه عشق پ هيواسه خودم  من
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  (به مژگان نگاه کرد و ادامه داد:)

Darling, just dive right in and follow my lead 

  من توجه کن(منو دنبال کن) یهايیبزن و به راهنما رجهيفقط به درون ش زميعز

  با لبخند ادامه داد:) ديوح ست،ي(مژگان او را نگر

Well, I found a girl, beautiful and sweet  

  نهيريکردم که خوشگل و ش دايپ یمن دختر خب

Oh, I never knew you were the someone waiting for me  

  که منتظرمه یبود یاصالً متوجه نشدم تو آدم اوه

‘Cause we were just kids when we fell in love  

  ميعاشق هم شد ميدکه بچه بو یما زمان نکهيا یبرا

Not knowing what it was  

  !هياحساس چ نيکه ا دونستمینم

  ت و ادامه داد:)به مژگان انداخ ینگاه مياش را تکان داد و نانگشت اشاره دي(وح

I will not give you up this time  

  زمان نيدر ا کشمیازت دست نم من

  کرد و خواند) لب خود اشاره ی(و با لبخند رو به مژگان به گوشه

  darling, just kiss me slow  

  منو آروم ببوس زميعز اما

 your heart is all I own  

  .تمام قلبت متعلق به منه 
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And in your eyes, you’re holding mine  

  »نشون بده«کن یچشات نگهدار یتو قلبمو تو و

  )ديفهمیرا م یمعن شيبا خواننده توجه کرد و کم و ب ديوح قيدق یخوان(مژگان به هم

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms  

  بازوهام دارمت نيکه ب یدر حال رقصمیباهات م یکيتار یمن تو زم،يعز

Barefoot on the grass, listening to our favourite song  

  ميکنیها به آهنگ مورد عالقمون گوش معلف یکفش رو بدون

When you said you looked a mess, I whispered underneath my 
breath  

  لب زمزمه کردم ريمن ز ،یايآشفته به نظر م یکه گفت یزمان

But you heard it, darling, you look perfect tonight  

  یالعاده شدتو امشب فوق زميکه گفتم، عز یديتو اونو نشن یول

  ( او رو به مژگان کرد و خواند)

Well I found a woman, stronger than anyone I know  

  .ترهیقو شناسمیکه م یکردم که از هر آدم دايرا پ یمن زن خب

  و همانطور خواند): ديچيسمت راست پ ابانيرو به جلو کرد و در خ دي(وح

She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home  

  خانه شومروز با او هم هيدارم که  ديمنو داره، ام یاهايهم رو او

I found a love, to carry more than just my secrets  

  من بود یرازها ینگهدار یبرا شتريکردم که ب دايعشق رو پ هي من
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To carry love, to carry children of our own  

  فرزندان خودمان یعشق و نگهدار ینگهدار یبرا

We are still kids, but we’re so in love  

  ميعاشق هم یليخ یول ميهنوز بچه هست ما

Fighting against all odds  

  جنگمیمشکالت م یهمه با

I know we’ll be alright this time  

  العادسزمانمون فوق نيکه ا دونمیم

  واندن دست مژگان را گرفت و فشرد)دستش را سمت او گرفت. همراه با خ دي(وح

Darling, just hold my hand  

  ريفقط دستامو بگ زميعز

Be my girl, I’ll be your man  

  من باش، مردت خواهم بود خانوم

I see my future in your eyes  

  نميبیتو چشات م ندمويآ

دستش را آهسته در هوا تکان  شيخوان(او دست مژگان را رها کرد و همراه با هم
  داد):

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms  

  که دارمت یدر حال رقصمیباهات م یکيتار یتو من

Barefoot on the grass, listening to our favorite song  
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  ميکنیمون گوش مها، به آهنگ مورد عالقهعلف یکفش رو بدون

When I saw you in that dress, looking so beautiful  

  یديرسیبه نظر م بايز یليخ دميتو را در آن لباس قشنگ د یوقت

  به چپ و راست تکان داد و خواند:)سرش را  دي(وح

I don’t deserve this, darling, you look perfect tonight 

  یرسیالعاده به نظر متو امشب فوق زم،يعز ستم،ين نيا قيال من

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms  

  بازوهام دارم. نيکه تو رو ب یدر حال رقصمیباهات م یکيتار یمن تو زم،يعز

Barefoot on the grass, listening to our favorite song  

  ميکنیمون گوش مها ، به آهنگ مورد عالقهعلف یکفش رو بدون

I have faith in what I see  

  باور دارم نميبیکه م یزيبه چ من

Now I know I have met an angel in person  

  فرشته رو مالقات کردم هيکه  دونمیم االن

And she looks perfect 

  رسهیبه نظر م یعال و

I don’t deserve this 

  ستمين نايا قيال من

You look perfect tonight  

  یرسیبه نظر م یامشب عال تو
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  صدا را کم کرد و گفت: ديوح افتي انيآهنگ پا یوقت

  ؟یحال کرد -

  داشت آهسته گفت: هيتک یصندل گاههيکه به تک یحالدر  مژگان

  .یخوب خوند یليخ -

  هم خوب بود.  اشیمعن -

  .شمیمتوجه نم یليخ -

  زد و گفت: یلبخند بزرگ ديوح

  متوجه نشدم. یکه بگ نهيالبته بهتر ا -

  رو متوجه شدم. کشيکوچ یواقعاً فقط چندتا جا -

  مثالً! -

  .ميکنیها به آهنگ مورد عالقمون گوش ماونجا که گفت بدون کفش رو چمن -

  ؟یدياونجا که گفت. منو ببوس نفهم یول یديفهم نويا -

 دهيرا بهتر فهم ديوح یهابود. اشاره دهيبود، خوب هم فهم دهيسرخ شد. فهم مژگان
  بزند. یحرف شدینم شيبود اما رو

  گفت: زدیکه لبخند م یبه او انداخت و در حال ینگاهمين ديوح

  !یکه حفظت بشه، با معن یاونقدر گوشش کن دي. بافرستمیبرات م یشب با معنام -

  چرا؟ -

  شدن گفت: ادهيپ نيتوقف کرد و ح یفروش ینيريش کي یرو به رو ديوح

  .شهيالزمت م -
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 یبزرگ دو طبقه برا کيک کيرفت و  یشد و در را بست و به درون قناد ادهيپ او
و  کردیزودتر اقدام م ديکرد و گفت با اعتراض یسفارش داد. متصد سايتولد نک

  .رديکند تا سفارش را بپذ یکرد او را راض یسع ديوح

و شکالت  ینيريو کاله تولد و ش ناتيو تزئ يیرايپذ ليشمع و فشفشه و وسا سپس
  داد.  یعقب جا یها را در صندلبرگشت و آن ديبزرگ خر یهاکيو با پالست ديخر

  :ديسوار شد مژگان پرس یوقت

  ه؟يچ نايا -

  !ستين سايمگه فردا تولد نک -

  را روشن کرد. نيبعد ماش و

  .کردمیم شيکار هيخودم  یچرا ول -

او انداخت و بدنش را چرخاند. صورت مژگان را  یدستش را پشت صندل ديوح
و دنده را جا انداخت  ديو بعد دنده عقب گرفت و بعد دوباره رو به جلو چرخ ستينگر

  و حرکت کرد. آمد رونيو از پارک ب

 ادهيتوقف کرد و خواست پ یبازفروشگاه بزرگ اسباب کي یجلو یقيبعد از دقا او
  شود که مژگان گفت:

  .اميبذار من هم م -

  ؟یخوایعروسک م -

  خورده از جواب او گفت: کهيرا به مژگان کرد. مژگان  شيرو و

  نه! -

  بعد آرام لب زد: و

  .ساينک یبرا یبازاسباب هي -

  .گردمیمزود بر  -
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رفت و در را بست. مژگان متعجب از حرکت او ناخواسته در سکوت در اتاقک  ديوح
 ستاديدوچرخه آمد و کنار پنجره ا کيبا  ديبعد وح ینشست و منتظر ماند. کم نيماش

  و گفت:

  ش؟ييخوایم -

  من؟! -

  و بعد گفت: ستيچند لحظه او را نگر ديوح

  دوازده. زيه سادور بزن، با دوچرخ کيشو  ادهيآره، پ -

آن تصور کرد و  یو بعد خود را رو ستيقرمز دست او را نگر یدوچرخه مژگان
لبخند زد و رفت و آن را در صندوق  ديدستش گرفت که وح اني. صورتش را مديخند

  داد. برگشت و سوار شد. یعقب جا

  آهسته گفت: مژگان

  نبود. یچرخه فکر خوبدو نيرفته؟ ا ادتي سته،يپاش با یرو تونهینم ساينک ديوح -

  رفته. ادتيتو  نکهيمثل ا شه،يخوب م گهيماه د کي ساينک -

او  ینينگاه کرد و بعد رو به مژگان دستش را دراز کرد و ب ابانيچند لحظه به خ او
  را گرفت و فشار داد و گفت:

  .یستين نگرندهيو آ ینيبینوک دماغتو م شهيهم نهيمشکلت ا -

 اشینيو در حال ماساژ دادن ب ديکش یقيمژگان نفس عم. ديبعد دستش را پس کش و
  که درد آمده بود گفت:

  .ستيکه معلوم ن جهينت -

  !یهم ندار ديپس ام -
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 یپاساژ رفت و برا کي یحرکت کرد. به جلو دينفسش را فوت کرد و وح مژگان
ها لباس انتخاب کرد و برگشت و به مژگان نشان داد. مژگان ذوق زده به لباس ساينک

  گفت: کردیکه خم شده بود و از پنجره او را نگاه م ديو بعد رو به وح کردینگاه م

پولش رو  یقراره باز هم زورک اي یکرد نهيقشنگن، الزمه بپرسم چقدر هز یليخ -
  .یرينگ

  شد و گفت: رهيمژگان خ یهامهربان لبخند زد و در عمق چشم ديوح

  راحت. التيخ رم،يگیازت م -

او را  دانستیخوب م ديزد. به وضوح حالش بهتر شده بود. وح هم لبخند مژگان
  چطور خوشحال کند.

  جشن کرد. یهم برا ديخر یتوقف کرد و رفت مقدار يیدر جا او

 یهاوهيم یرا بسته بود. بو شيهاداشت چشم هيمنتظر بود. تک نيدر ماش مژگان
  بود. دهيچيدر اطرافش پ یزييپا

  .بح حالش بهتره بودنسبت به ص کردیآرامش م احساس

  گوشش نشست: ريز يیصدا

  از من ازت لذت ببره. ريغ یکس دمیاجازه نم -

خم شده  اديدوخت. شه رونيها راست شد و نگاهش را به بچون برق گرفته مژگان
 ديلرزیم شيهااو زل زد. دست یرهيسبز ت یها. در چشمکردیبود و داشت نگاهش م

  و نفسش بند آمد.

  .ارهيکورخونده که بتونه تو رو به دست ب دي! وحیتم تو فقط مال منبهت که گف -

. صورت ديصورت مژگان پاش یدستش را رو یبطر اتيمحتو کبارهيبه  اديشه و
  کرد و کمک خواست. دنيکش غي. او ناخواسته شروع به جگرم شد عيمژگان سر

  او را چنگ زد و گفت: یدستش را داخل آورد و موها اديشه
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  .هشدار بود هي نيا -

 اديو فر ديکشیم غيداشبورد زد. مژگان فقط ج یو رو ديکش نييمحکم سر او را پا و
  :زدیم

  کمک. دي...وحديوح -

از تجمع مردم دور  گشتیمکه داشت بر ديفرار کرد و مردم جمع شدند. وح اديشه
  تعجب کرد. زدندیکه در را باز کرده بودند و با مژگان حرف م نشيماش

را کنار زد و  تيرساند و جمع نيافزود. خود را به ماش شيهابه سرعت قدم نگران
  :ديگذاشت و از مژگان پرس نيزم یدستش را رو یسبدها

  شده؟ یچ -

کمربندش را  ديرو به وح انيبود، گر اشیشانيپ یو دستش رو ديلرزیکه م مژگان
  باز کرد و گفت:

 یدپاشيبه اس ديکار من رو تهد نيا ا. اون بختيصورتم آب ر یبود. رو نجايا اديشه -
  .یکه تو برگشت دونستیهشداره. اون م هي ني. بهم گفت اديکرد وح

  نگاه کرد. تيرا به کمرش زد و به اطرافش و به جمع شيهاراست شد و دست ديوح

 یصندل یرا برداشت و رو وهيم یهارا بست و سبد نيدر ماش حرفی. بديرا ند اديشه
حرکت کرد. دگمه را  تيجمع نيرا دور زد و سوار شد و از ب نيعقب گذاشت. ماش

  رفته بود.  نيآن روزشان از ب ی. خوشديبغل دست مژگان را باال کش یشهيزد و ش

او را به خود کرد. مژگان که  یمژگان برد و رو یچانه ريدستش را ز تيعصبان با
  گفت: کرد،یم هيگر

  د تو داشبورد.سرم رو کوبن -

چند  تيبا عصبان کدفعهي. رو به جلو کرد و ستيکبود مژگان را نگر ینشايپ ديوح
  فرمان زد و گفت: یمشت رو
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  چکار کنم. دونستمیم دميرسیاگر زودتر م -

  و گفت: ديکش یقيو نفس عم ديکش نييکنار خود را پا یشهيبعد ش و

  .ميکه رو در رو بش یروز دي. به اماديکنم شه اتچارهیب خورمیقسم م -

  خطاب به مژگان گفت: ديوح دنديبه منزل رس یقتو

افتاده. بذار  یبفهمن که اتفاق هيرفتار نکن بق یخوب فکر کن. لطفاً طور یزايبه چ -
  ؟یتونیمن و تو باشه. م نيب

انداخت.  نييمژگان نگاه کرد. او سرش را باال و پا سيو خ دهيترس یهابه چشم ديوح
  آهسته گفت: ديوح

  .مييايکاراس. نگران نباش، از پسش بر م نيهم اديشه یناتموم جوالن داد -

  .دوارميام -

  اصالً نترس، من پشتتم. -

  .ديکنه وح رتيگغافل ترسمیم -

ها مژگان را مرتب کرد و به آن یرا جلو برد و موها شيهاو دست ديکش یآه ديوح
  انداخت و گفت: اشیشانيپ یاو را رو یاز موها یاحالت داد. دسته

که از رو به رو شدن با  ینيبیراحت باشه. م التي. خکنمیرو روشن م فشيتکل من -
واگرنه  ،یترسیازش م دونهیچون م کنهیم تي. اون فقط داره تو رو اذترسهیمن م

  پاشا نشون بده. اي یبذار خودش رو به من، مان

  شود.  ادهيکمکش کرد تا پ ديسر فرود آورد و وح مژگان

را به آشپزخانه برد و برگشت  ليوسا ديمبل نشست و وح یه روبعد مژگان خست یکم
  و گفت:

  الزمه. یچ دونمینم گهيبخرم، من د نيالزم بود بهم بگ یهر چ -

  کرده بود آهسته گفت:  هيکه تک مژگان



987 
 

  .یديزحمت کش -

  مبل انداخت و نشست و گفت: یو آن را رو ديکش رونيرا از تن ب شيپالتو ديوح

  کجاست؟ ساينک -

  مادرت اومد با اون رفت. -

  .نمشيبیخوب، پس االن که رفتم خونه م یليخ -

  ناهار بخور بعد برو. -

  ن؟يدار یچ -

  چلو گوشت! -

  .مونمیخوبه پس م -

  .ديشيمردها اند یپرستلبخند زد و به شکم مژگان

  :دياستکان برداشت که مژگان پرس کي ديآورد وح یفرخنده خانم چا یوقت

  ؟یا حاال چقدر خرج کرداز صبح ت ديوح -

  ؟یحساب کن یخوایم -

  آره. -

  . ميفکر کردم در موردش حرف زد -

  نره. ادموني گميم -

  و رو به مژگان گفت: دينوش یجرعه چا کي ديوح

  .یدار شميباشه، همون اندازه که طال پ -

  ل خودت.پس همش ما -

  و گفت: دينوش یچا گريد یجرعه کي ديوح
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و از  کوبهیتو خودش داره، بدنت رو م یچ دونمیفت. نمدر ر امیخستگ ش،يآخ -
  .سازهینو م

سفره  دنيبا د ديآن شد. وح دنيسفره کوچک پهن کرد و مشغول چ کيخانم  فرخنده
  گفت:

  .اديعمو ب یکنیعمو چرا صبر نمزن -

  .نيناهار بخور ن،ي. شما خسته هسترسنیم ريقربونت برم اونا د -

  ممنون.  -

شد فرخنده خانم به آشپزخانه رفت و خود را  دهيکوچک دونفره چ یسفره یوقت
بلند  یتعارف کرد و هر دو نشستند. مژگان با صدا ديمشغول کرد. مژگان به وح

  :ديپرس

  ن؟ييايمامان، شما خودتون هم ب -

  .خورمینوش جان مامان، من همراه بابات م -

. امدياصالً سمت سالن ندو کنار هم مشغول صرف ناهار شدند و فرخنده خانم  آن
 نيهمراه با مادرش و رفتن فرخنده خانم به آشپزخانه و ا سايرفتن نک ديفهم ديوح

  . ستين خودیدو نفره ب یسفره

  حتماً مادرش از فرخنده خانم خواسته است آنجا را خلوت کنند. دانستیم

  .آمدیم ینيچ یهابرخورد قاشق و چنگال با بشقاب یآن سکوت تنها صدا در

اش است. لقمه دنيدر حال جو یکه مژگان به آرام ديو د دينگاهش را باال کش ديوح
بود.  یخواستن اندازهیب شيبرا یسنت یقاب گرفته شده با آن روسر بايآن صورت ز

  قاشقش را پر کرد و آهسته دستش را بلند کرد و سمت دهان مژگان برد. 

لبخند زد و دستش  دياند. وححالتش را سمت او چرخ بزرگ خوش یهاچشم مژگان
چکار کند صورتش رنگ گرفت  خواهدیم ديوح ديبرد. مژگان که فهم ترکيرا نزد

  و گرمش شد. 
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گرفته  دنيکه به شدت تپ یبه قاشق دستش اشاره داد. مژگان خجالت زده و با قلب ديوح
 نييبرگرداند و سرش را پا ديو دوباره به وح ديبود نگاهش را سمت آشپزخانه کش

  گرفت. 

و مضطرب  دهيبرد.مژگان با حالت ترس ترکيتر قاشقش را نزدبا لبخند گرم ديوح
را  شيدست و پا ديوح طنتيو بعد سمت آشپزخانه نگاه کرد. از ش ديدوباره به وح

دست بردار نبود  طنتيباران و پرش ستاره یهابا آن لبخند و چشم ديگم کرده بود. وح
  و گفت:

  کرد. خيبخور  -

  دستپاچه گفت: نمژگا

  .دييشما بفرما خورم،یدارم م -

  .یکنیخونه خودت تعارف م یکه، تو یخورینم -

  آمد که گفت: کردیها را جا به جا مفرخنده خانم که داشت ظرف یصدا

  .یريبخور مادر جون بگ -

  زد و گفت: یچشمک ديوح

  .یريکه جون بگ یعمو دستور دادن بخورکه، زن یديشن -

دست بردارد دهانش را  شيهایباز وانهيد نياز ا ديوح نکهيا یرده براهول ک مژگان
  آن را خورد. اتيقاشق را برگرداند و خودش محتو ديباز کرد، اما وح

پر  گريقاشق د کيو  دياش آرام خندلقمه دنيدر حال جو ديمات او شد. وح مژگان
  کرد و سمت دهان مژگان برد. 

  گفت: گذاردیمسر به سرش  ديکه حس کرد وح مژگان

  .خورمینم -

  بلند گفت: یبا صدا ديوح
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  !خورهیعمو نمزن یديشن -

  غذات رو. گهي! بخور د؟یمژگان مادر بچه شد -

  آهسته گفت: ديمقاومت کرد که وح مژگان

  صداش کنم؟ -

قاشق  ديدهان باز کرد و وح ند،يبب نطوريمادرش او را ا خواستیکه دلش نم مژگان
  ت و آهسته گفت:را در دهان او گذاش

  سرد شده بود. یکياون  -

  گرفت. رينگاهش را به ز نيلقمه شرمگ دنيجو نيدر ح مژگان

مژگان را هم  وانيآمده بود مشغول شد و ل شيکه در قلبش پ یمضاعف یبا شاد ديوح
  پر کرد. یدنياز نوش

 ددایبازگشتش نشان م نيتنها کتابش را بهانه کرده است و ا ديوح ديفهمیم مژگان
  برگشته است.  یتربزرگ زيچ یکه برا

شدنش به مژگان داشت آن را  کياما با حرکات و نزد زدیکه از آن حرف نم یزيچ
  .دادینشان م

  بدهد! یچه جواب ديدوباره او را بخواهد با ديفکر کرد اگر وح مژگان

کردن  زيدستمال برداشت و در حال تم کيبشقابش را تمام کرد  ديوح نکهياز ا بعد
  گفت: شيهادست

  بود. یعال یليعمو. خزن یمرس -

  .زمينوش جان عز -

سر  یبود رو زيخميبرخاست و در همان حال که ن شيو از جا ديرا کش شيپالتو ديوح
  .ديمژگان بوسه زد که او از جا پر

  و گفت: ديبا دو انگشت لپ او را کش ديوح
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  غذات رو بخور. یهمه -

به او پراند و راست  یچشمک دينگفت. وح یزيچ شده بود. ديمات حرکات وح مژگان
  و گفت: ديرا پوش شيشد و پالتو

  عمو، با اجازه.من برم زن -

  آمد و گفت: رونيخانم ب فرخنده

  .ارميبرات دسر ب یکردیکجا مادر؟ صبر م -

که به لب داشت رو به مژگان  یرا باال انداخت و با لبخند بدجنس شيابروها ديوح
  گفت:

وقت  هيام، باشه خسته یلي. خگهيبرم د ديبا یول ديچسبیم شتريدسر غذا ب مسلماً با -
  .گهيد

  .زميبه سالمت عز -

  ش به جا گذاشت. کرد و رفت و مژگان را با قلب لرزان یخداحافظ ديوح

کرد و او را بوسه باران کرد و بعد هم  یباز سايبا نک یقيبه منزل رفت و دقا ديوح
در آورد و آن را در دست گرفت  بشيتر مژگان را از جخسته به اتاقش رفت و انگش

 ديخواب شيهالباس ضيبعد انگشتر را سرجا انداخت و بعد از تعو ی. کمستيو نگر
  و استراحت کرد.

شب با فکر  یدعوت کرد و در انتها سايتولد نک یشب هنگام همه را برا مژگان
  .ديشياند و تمام حرکات آن روزش ديمشغول کنار پنجره نشست و به وح

_________________________  

بود  ستادهيبزرگ اتاقش ا یپشت پنجره دار،يشده بود و ب خوابیشب مائده هم ب آن
کرده بود.  یاز او دلبر بيکه عج کردیفکر م یو به مرد دينوشیم یو داشت چا

  او بود. قراریکه حاال چند روز بعد از رفتنش قلب مائده به شدت ب یمرد
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دور از مائده رفته  لومترهايدر قلبش زنگ عشق را نواخته بود و خود ک که یمرد
  بود.

بود  یو چند روز کردیو بغض کرد. به شدت احساس غم و اندوه م ديکش یآه مائده
که  یهمه مرد خوب و عال نيا نياز ب کردیکه اصالً حالش خوب نبود. اصالً فکر نم
 چيدختر جوان داشت و ه کيکه  بگذارد یخواستگارش بود دلش را در گرو مرد

  بود.  دادهاز خود بروز ن یزيهم به مائده نداشت و چ یحس

  گفت: رلبيگرفت و ز نييرا پا سرش

  پاشا؟ یشد زيقلبم عز یحد برا نيتا ا یچطور -

  گفت: یکرد و با نگاه به آسمان ابر سربلند

  پاشا صدات کنم؟ امييتنها یاجازه دارم تو -

  پلک بست. نيگرفت و غمگ ريبه زبعد دوباره سر  یکم و

___________________________  

  رفت. شيبه سراغ جواب آزما ديروز بعد وح عصر

  ها را خواند و بعد گفت:ها به نزد دکتر رفت. دکتر با دقت جواباز گرفتن جواب بعد

بره ممکنه منجر به  شيپ نطوريهم طيشرا نياگر ا یول ستياس نخوشبختانه ام -
هم باعث  یعصب یفشارها نيکه ا نيو بدون نيمراقبشون باش یليه. بهتره خاس بشام

  .یهم جسمان شنيم یاختالالت روح

 ١٢خانمتون به شدت ب نکهيبشه بهتره و ا ايکمتر غصه خوردن مه یبرا طيشرا اگر
و حاالت  ديشد یو خستگ یدرد عضالن جاديخودش باعث ا نيکه ا نهييبدنشون پا

کنن و  قيسر موقع تزر ديبا سمينویم یتين چندتا آمپول تقو. براشوشهيم یافسردگ
  .هيهم منف شونيتست باردار نيو همچن ادين شيپ یمشکل گهيد دوارميام

  خوشحال سر فرود آورد و گفت: ديوح
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  مثبت باشه. یو جواب تست باردار مييايب گهيچند وقت د دوارميممنونم و ام -

  نوشتن نسخه شد. لبخند زد و سر فرود آورد و مشغول دکتر

ها گشت و در حلقه نيرفت. در ب یمژگان را گرفت و به طالفروش یداروها ديوح
کند. انگشتر مژگان را نشان داد و  دايبود را پ لشيکه باب م یزيتوانست چ تينها

  قدر باشد.اش همانخواست اندازه

  آن را اندازه گرفت و گفت: مرد

  هستن. زيسا کيدرست  -

 ليرنگ تحو ديسف یجعبه کيرا پرداخت و آن را در  نهيهز تشکر کرد و ديوح
  گرفت.

 دنياند و مشغول تدارک دخانواده دور هم جمع شده یکه همه ديبه منزل رفت د یوقت
  .انددهيرا چ زهايکرده بودند و م نييرا تز وارهايهستند. د سايجشن تولد نک یبرا

  زد و گفت: اشیشانيدستش را به پ ديوح

  .رميرو بگ کيت کرف ادمي -

  شد. یمژگان چ یهاشيجواب آزما چ،يرفت ه ادتياون  -

  داروها را نشان داد و خطاب به الهام گفت:  ديوح

  بشه. یکمتر عصب ديبدنش کمه و دکتر گفت با نيتاميچندتا و -

  خوب خدا رو شکر. -

را  شيداشت. موها یميمال شيآمد. اصالح کرده بود و آرا رونياز اتاق ب مژگان
مات  ديبود که وح دهيپوش یرنگ یابلند سورمه راهنيسرش جمع کرده بود و پ یباال

روز قبل را پوشانده بود. مژگان  یضربه یجا شياو شد. با کرم پودر و موها یچهره
  جلو رفت و گفت:

  .نيلطف کرد یليخ د،يممنون آقا وح یليخ -
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او  یان مات چهره. مژگديدستش را پس کش ديکه وح رديخواست داروها را بگ و
فرم و سرخ رنگ خوش یهالب یصورت او را برانداز کرد و چشمش رو ديشد. وح
  مژگان برگشت و گفت: یکرده شيآرا یهاو به چشم دياو چرخ

  .ميريرو هم بگ کيآمپول بزن، ک هي ميحاضر شو بر -

  بهترم و کمتر درد دارم. یليامروز که خدا رو شکر خ -

او االن چقدر دلش  دانستیبه مژگان شده بود و م ديوح یرهيخکه متوجه نگاه  آرزو
دستش را رها کرد و تا آن دو مشغول بحث بودند  یهابادکنک خواهدیمژگان را م

  دوشش انداخت و گفت: یمژگان را آورد و رو یرفت پالتو

  برو آمپولت رو بزن و برگرد. گه،يراست م -

  اما آخه... -

  انقد زر نزن.  گهيبرو د -

  متعجب رو به آرزو گفت: مژگان

  وا! آرزو؟! -

  خانم از آشپزخانه گفت: رايسم

  که بهتره. یمادر... انقدر معّطل نکن. امشب سر حال باش گهيبرو د -

ً يبعد مژگان را با هل دادن تقر و کردند و مجبورش کردند همراه با  رونياز منزل ب با
  داخت.به آرزو ان یزينگاه تشکرآم ديشود. وح یراه ديوح

  زد و در را بست. ديبه وح یلبخند آرزو

  را به هم قفل کرد و شاد گفت: شيهاکرد و دست هيبا بستن در آرزو خندان رو به بق 

  .کردیمژگان رو نگاه م یچجور یبردش، وا ديوح -

  خندان گفت: الهام
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  داره. دهيچه فا ستين شيحال یچيمژگان ه -

  و گفت: ديچ زيم یها را آورد و روخانم ظرف رايسم

  ام.بچه یبرا نيدعا کن -

  و گفت: ديرا در ظرف چ هاوهيآمد و کنار مادرش نشست و م آرزو

  .شنیخدا خوشبخت م ديبه ام -

  گفت: یخانم با شادمان نيمه

  شاءهللا.ان -

  خانم رو به جمع گفت: رايسم

ازش  سايروز تولد نک خوادیو م خرهیحلقه م هيمژگان  یگفت برا ديوح -
  کنه! یکنه. احتماالً رفت که ازش خواستگار یستگارخوا

  به آرزو نگاه کرد و گفت: یبا شادمان الهام

. مژگان رهيبگ یزن خارج ديوح شدیم مي. چقدر حسوداديهم داره م کهيکوچ یجار -
  از خودمونه!

  و گفت: ديخند آرزو

  منم. -

  .ستين ترشيب یشوخ کي نيکه ا دانستندیو همه م دنديجمع به آن دو خند و

مژگان را در آورد و سمتش گرفت  یکرد و طالها بشيدست در ج ديراه وح نيب در
  و گفت:

  .هاتیامانت نميا -

  ...یول -

  .ريبگ شن،يمن گم م شيپ -
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  گرفت و گفت: ديها را از وحتشکر کرد و آن مژگان

  ...یکه کرد نهيهمه هز نيپس ا -

  !دارم؟یمواقعاً طالهات رو به جاش بر ینکنه فکر کرد -

  ...ینه، ول -

او نگاه کرد. قلبش  یبايمژگان گذاشت و به صورت ز یپا یداروها را رو ديوح
. از خود سؤال کرد اگر ببوسمش ختيریکه اعصابش را به هم م زدیم یطور

  کنه؟یچکار م

  شده؟ یچ -

  به خود آمد و گفت: ديوح

  .یچيه -

  ن؟يجلوت رو ببخطرناکه،  ؟یکنیاش به من نگاه مپس چرا همه -

  باشه... فقط... -

  ؟یفقط چ -

  دکتر گفت که حال بچه هم خوبه. -

  معترض گفت: یبا حالت ديکالفه شد و خطاب به وح مژگان

  ؟یکنیجمله رو تکرار م نيا یدار روزياز د یتو حالت خوبه؟ ه -

  و گفت: ديخند ديوح 

  به من چه؟ همه به من گفتن احتماالً خانومت باردار باشه. -

  حاال مگه من... -

  شد و گفت: یحرف او را قطع کرد و جد ديوح

  .ستمينه، خوب ن -
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  بگو که انجام بدم. اد،ياز من برم یخوب چه کار -

  ام باش.مادر بچه -

  کدوم بچ... -

بود. حرف او را چند بار  رهيخ شي. چند لحظه به جلوديدر دهان مژگان ماس حرف
  کرد.  نييدر ذهنش باال و پا

جور درخواست  کيهم  ني. اديطلبیشدن همسر او شدن را م ديوح یهبچ مادر
  ازدواج بود.

  افکار او را پاره کرد و گفت: ريزنج ديوح

  تمومش کن، لطفاً! گهيد -

. یدونیو تموم شده، من هم که تو رو دوست دارم. خودت هم خوب م یگرفت طالق
رو قبول دارم، خودت  سايرو قبول دارم، نک اديتو رو قبول دارم. شه طيشرا یهمه

  .یزياز هر چ شتريرو که ب

 م،يمشترک شروع کن یزندگ کيزودتر  ميتو هم من رو قبول داشته باش که بتون 
  باشه؟

  و رو به مژگان گفت: ستاديپشت چراغ قرمز ا او

  چقدر دوست دارم... یدونینم -

  نفسش را فوت کرد و گفت: ديوح

  .یباهام مخالفت کن اي یازم فرار کن یببوسمت و تو نخوا -

و از خجالت  کردیگوش م ديوح یهابه حرف زدیم یقراریب تميکه ر یبا قلب مژگان
  الل شده بود.

  سرخ شده بود و در آن سرما گرمش شده بود. صورتش

  رو به او گفت: ديکه وح ديکش نييرا پا شهيش
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هم که  بارکي ی. برازميریرو به پات م امیزندگ یهمه ا،يبا دلم راه ب بارکيفقط  -
فکر نکن. فقط به من فکر  یو چ یشده به طالق و بچه داشتنت و حرف مردم و چ

  کن که دوستت دارم. 

  بار دلم رو نشکن. ني. استيدر کار ن یبرگشتن گهيبار برم و دور بشم د نيا مژگان

 ادهيپ یکار یبرا ديرا به حرکت در آورد و مژگان دوست داشت وح نيماش ديوح
  راحت نفس بکشد. قهيچند دق یتا براشود 

 یکرد و جعبه را در آورد و آن را باز کرد و رو شيپالتو بيدست در ج ديوح
  داشبورد مقابل مژگان گذاشت و گفت:

. یوقت دار ميبردار و به دستت بکن. فقط هم تا با هم ،یکنیاگر عشقم رو قبول م -
  .زنمیباهات حرف نم از عشق چوقتيه گهيد یباش دهيخونه و نپوش ميبرگرد

  .دانستیرا نم لشيکه خودش هم دل یاهيافتاد. گر هيناخواسته به گر مژگان

به انگشتر  شيهاهيگر نياو گوش داد. مژگان در ب یسکوت کرد و به صدا ديوح
  شده بود.  رهيخ ديسف دارنينگ

د که گذشته را به خاطر آور یها. رنج سالکردیها عذاب از ذهنش عبور مسال درد
  بود.  افتهي اميحاال الت ديبا آمدن وح

  و هراس داشت. آهسته گفت: ديترسیم اديشه از

  ...اديشه -

  :ديکش اديبرافروخت و بر سر مژگان فر ديوح

بگو  بارکيخدا فقط  ی. محض رضاديبگو وح اد،يبره به جهنم. نگو شه اديشه -
ام کوفت، زهرمار... خسته ...اديشه اد،يشه یهم به من اعتماد کن. ه بارکي. ديوح

  همه سال.  نيهمه وقت، ا ني. ایکرد

ترست آنقدر  ني. با ایداره که تو مرهمم باش ازيقلبم ن خواد،یآدمم، دلم تو رو م منم
  باعث شکنجه من نباش. 
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. دور از همه که یکه آرزوش رو دار ايبه اون گوشه خلوت دن برمتیم نجايا از
 یاهيچطور از س یرنگ زندگ ینيبهم بگو آره که بب. فقط یکن یآرامش زندگ یتو
  .شهيم یديبه سف ليتبد

  توقف کرد و گفت: یدرمانگاه یجلو ديگرفت. وح ريجواب نداد و سر به ز مژگان

  شو. ادهيپ -

آمپول به  قيشدند و در سکوت به درون رفتند. مژگان بعد از تزر ادهيدو با هم پ هر
  . کردیمژگان به حلقه نگاه م ريام طول مسبرگشت. در تم نيبه ماش ديهمراه وح

  گفت: ديوح دنديرس یقناد یبه جلو یوقت

  .شهيوقتت داره تموم م -

  .رديبگ ليرا تحو کيشد و رفت ک ادهيبعد پ و

  . ستيحلقه را نگر نيرا پاک کرد. چند لحظه درخشش نگ شيهااشک مژگان

. ستيو آن را نگر ديکش رونيجعبه ب انيزد و دست برد و حلقه را از م ايرا به در دل
  داشتنش تندتند زد. یبود که قلبش برا بايآنقدر در نظرش ز

کرد.  یسمت قناد ی. نگاهشودیمتعهد م دياگر آن را به انگشت کند به وح دانستیم
  دوباره به حلقه نگاه کرد و آن را به انگشتش کرد.

. رديرا بگ شياهاشک یکرد و نتوانست جلو هيلبخندش گر انيزد و در م لبخند
  و چگونه است! ستيحلقه در دست او چ دنياز د ديالعمل وحعکس دانستینم

و  دهي. ترسديکش رونيباز شد و دو دست بزرگ او را در بر گرفت و ب نيماش در
  زدن کرد. غيهراسان شروع به ج

  :گفتیو م دادیگردن او گذاشته بود و فشار م ريچاقو را ز اديشه

  .کشمتیواگر نه م ايبحرکت کن، با من  -

  زد: اديگرفت و فر دشيکشیاو را که رو به عقب م یهاناخواسته دست مژگان



1000 
 

  ...دي... وحديوح -

 افتادیم رونيکه ب یافتاده بود اصالً حواسش به اتّفاق ريمغازه گ یکه در شلوغ ديوح
  نبود.

  خطاب به شوهرش گفت: کردیرا نگاه م رونيب نيتريکه از و یزن

  .دزدنیرگم بده دارن اون دخترو مخدا م -

  درون مغازه گفت: تيّ رو به جمع و

  بره کمکش. یکي -

 شخانيپ یمغزش فعال شد و کارتش را رو گرفتیم ليرا تحو کيکه داشت ک ديوح
  .ديدو رونيرها کرد و ب

  .ختيقلبش فرو ر شدیم دهيکش ینيکه سمت ماش اديشه یهامژگان در دست دنيد با

گفتن مژگان زنگ خطر را در مغزش به صدا در آورد.  ديوح ديوح یادهايفر یصدا
  . ديدو نيبه سمت ماش

  زد: اديو فر ديدر عقب سوار شد و مژگان را با خود به درون کش اديشه

تو کارت  یاشکال هي دونستمی. میاهرزه دونستمیآره؟ از اول م ديوح رپاشا،يام -
  . نميبباال ب ايحقت بود. ب یکتک خورد یهست. هر چ

  گفت: راننده

  .رونيب ختنيمردم ر اد،يزود باش شه -

خود خواباند و در را  یپا یمژگان را جلو اد،يو شه ديکشیم غيهراسان ج مژگان
  به شدت باز شد. يیرويتا ببندد که با ن ديکش

  زد: اديفر اديشه

  برو، برو. مانيپ -
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 نياز پارک در آمد و ماش یني. ماشديدو نيهمراه ماش ديپدال گاز را فشرد و وح مانيپ
  با آن تصادف کرد. مانيپ

زد که او  اديکنار چشم شه یخم شد و مشت محکم ديو وح ديکش غيج شتريب مژگان
و  تيفرو برد. با عصبان نياش را داخل ماشکامالً خم شد و باالتنه ديکرد. وح جيرا گ

  حرص گفت:

  !یخوب شد خودت اومد -

چاقو در دستش فرو  غهي. تديکوب ديدر ساعد وححرکت چاقو را محکم  کيبا  اديشه
هم فشرد که آخش در  یرا رو شيهابه شدت احساس درد کرد اما دندان ديرفت. وح

  .دياين

  فرار کند.  یطور کيبه ناچار دنده عقب گرفت تا  مانيپ

که چاقو در آن بود را گرفت و با دست راستش که  اديبا دست چپ دست شه ديوح
را  شيپا اديشه ديد یدر صورت او زد. وقت گريمشت محکم د کيشده بود،  یزخم
در  یدر پ یشد و دو مشت پ تریعصبان ديايتا باال ن دهدیسر مژگان فشار م یرو

  او زد.  ینيب

پشت سرش  زدندیکه م یمتوال یهابا بوق نيکرد چون دو ماش یديترمز شد مانيپ
  بودند.

را در  شيهارا بزند که داشت مشت ديوح شيبه ناچار برگشت و خواست با چاقو او
  و او را غرق خون کرده بود.  آوردیفرود م اديسر و صورت شه

  آزاد کرد. اديشه یپا ريهمان زمان راست شد و خود را از ز مژگان

  .ديکش غيحمله ور شد، دو دست او را محکم گرفت و ج ديکه سمت وح مانيپ دنيد با

 نيکف ماش اديکه چاقو از دست راست شه نيو همان ح چانديرا پ اديدست شه ديوح
  زد. ديبه سمت راست صورت وح یاافتاد، با دست چپ ضربه
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 یابود و با دو دست دست او را گرفته بود تا مبادا ضربه ريدرگ مانيهنوز با پ مژگان
  بزند. ديبه وح

  به مژگان زد. یمحکم یليبا دست چپش س مانيپ

در  یمحکم اريبس یو با قدرت مشت ديکش یلندب اديصحنه بود فر نيکه شاهد ا ديوح
داخل انداخت  شتري. او خود را بديجه رونيزد که خون از دماغش ب اديصورت شه

زد که دستش سست شد و  مانيپ یقهيدر شق یرا رها کرد و مشت محکم اديو شه
  بکشد. رونيمژگان توانست چاقو را از دست او ب

  . دنديکش ونريرا ب مانيجلو باز شد و دو مرد پ در

  انداخت. رونيهم در عقب را باز کرد و خود را ب مژگان

 ني. دست برد و چاقو را از کف ماشديد نيرا کف ماش شيکه خم شده بود چاقو اديشه
  فرو ببرد. ديوح ینهيبرداشت و آن را باال برد تا در س

 اديو با دست چپ مچ دست شه دياما متوجه دست او شده بود. خود را عقب کش ديوح
 رونيبا دست راست در سر او زد. چاقو را از دستش ب یگريد یرا گرفت و ضربه

  و آن را به جلو پرت کرد. ديکش

 نياو را از ماش یبيبا قدرت عج هاوانهيانداخت و چون د اديشه یچنگ در موها ديوح
  کرد با لگد به جان او افتاد. شيرها یو وقت ديآسفالت کش یو چند قدم رو ديکش نييپا

 نيبه ماش یبه سخت کردیها را داشت تماشا مو آن کردیم هيکه به شدت گر مژگان
  .ستديزده بود تا سرپا با هيتک مانيپ

  خطاب به مژگان گفت: ديوح

  ن؟ياز ا ؟یديترسیم وونيح نياز ا -

  کرد. یدر تن و بدن او خال شيهااش را با مشتتن او افتاد و حرص چندساله یرو و

  . دنديد که مردم جمع شده در صحنه جلو رفتند و او را عقب کشاو را ز آنقدر
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برخاست  شيو تلوتلوخوران از جا یبه سخت اديشه سيپل نيماش ريآژ یصدا دنيچيپ با
  زد: اديفر ديکرد که وح دنيو شروع به دو

  . ني. ولم کنکنهیداره فرار م نيولم کن -

 ريمرد او را نگه داشته بودند دستگرا که دو  مانيشدند و پ ادهي. پديبه مقصد رس سيپل
  کردند.

داد. اما او همچنان  ستيکرد و ا کيشل يیهوا ريو ت ديدو ادياز مامورها دنبال شه یکي
  . ديدویم

را خواست دستبند بزند که مردم دخالت کردند و گفتند آن دو جوان  ديوح گريد مأمور
  اند.همسر او بوده دنيدر حال دزد

نگاه کرد و خواست به دنبالش برود که  ديدویم اديکه شه یسمت یبا نگران ديوح
  و گفت: ديدست او را گرفت و کش یمأمور

  .نيدار یزيو خونر نيشد یخودتون هم زخم ن،يشما دخالت نکن -

 رونيآمد که چاقو در ساعدش فرو رفته است و خون از دستش ب ادشيتازه  ديوح
  .ديجهیم

  کرد. کياو را نشانه گرفت و شل یپا ديدویم اديکه دنبال شه مأمور

. مأمور دنبالش ديافتاد و از درد نال نيزم یو رو ديکش اديزد. او فر اديشه یبه پا 
زندان  یهالهيها پشت مسال ديبه او برسد با سياگر دست پل دانستیم ادي. شهديدو

  آب خنک بخورد.

 شيدرد در پا برخاست. یگرفت و به سخت نيکه داشت دستش را به زم ديدرد شد با
و به  ديدردش لنگان دو یو با همه ديآلودش کش. ساعدش را به صورت خونديچيپ

 دودیکه مأمور سمتش م ديو د ستيرفت. پشت سرش را نگر ابانيبلوار وسط خ یرو
  است.  کيو نزد

  افتاد.  ابانيآن طرف خ یفرع یرا چرخاند که نگاهش به کوچه سرش
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با سرعت به او  نيماش کيحال بود که  نيو در هم ديپر ابانيعجله به وسط خ با
  افتاد. نيزم یتر پرتش کرد و رومتر آن طرف نيبرخورد کرد و چند

  بود.  یخون جار اديرساند. از سر و صورت شه اديزنان خود را به شهنفس مأمور

 گريبار د کيکه از آن فرار کرده بود چرخاند. دلش خواست  ینگاهش را سمت اديشه
  دور شده بود. یلياما خ نديا ببمژگان ر

  کنار خم شد و نفسش رفت و برنگشت.بار از شدت درد ناله کوتاه کرد و سرش به  چند

  بود. سيپر از پل ابانيبعد خ یقهيدق چند

 دينشسته بودند. وح یصندل یبرده بودند. آن دو رو یرا به درون قناد ديو وح مژگان
 ديوش داشت و فروشنده داشت ساعد وحدر آغ کردیم هيمژگان را که به شدت گر

  . کردیم یچيرا محکم باندپ

 نيدورب لميداشت ف گريو مأمور د دادیهم داشت به سؤاالت مأمور جواب م ديوح
و چاقو  ديکشیم نيزم یچگونه مژگان را رو اديکه شه کردیرا نگاه م یقناد یجلو

  گردن او گذاشته بود. ريرا ز

  ژگان انداخته بود. آهسته رو به او گفت:م یدستش را دور شانه ديوح

  . آروم باش.گهيتموم شد د زم،يآروم باش عز -

  به درون آمد و گفت: مأمور

تصادف کرد و در جا  یسوار نيماش کيقربان، اون پسره که فرار کرد با  ديببخش -
  تموم کرد.

د. واقعاً از افتا شانيدوران دوست اديشد. آه از نهادش بر آمد.  رهيبه دهان او خ ديوح
  .خواستیته قلب مرگ او را نم

  سر مژگان گذاشت و آهسته گفت: یرا رو اشیشانيپ

  منتظره. سايخونه. نک ميبر ديبا زم،يبس کن عز -
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ببرند.  مارستانيها همراه شود تا او را به بخواستند با آن دياز وح نيبعد مأمور یکم
ً يکه تقر ديست وحد یچيبعد از باندپ کردیکار م یکه در قناد یمرد هم بود،  دهيفایب با

  دستش را به کتف او زد و گفت:

  زاده رو.حروم کهيمرت یوهللا مرد، دمت گرم. خوب دخلش رو آورد یا -

  سر فرود آورد که مرد خطاب به مژگان گفت: ديوح 

. رو ناموسیب کهيلت و پارش کرد مرت ريشوهرت مثل ش ،ینکن آبج هيگر گهيد -
  به درک واصل شد. خدا رو شکر که

نوشت. کارت  شيبدهد و آدرس را برا یتاکس کيرا به  کياز او خواست ک ديوح
  را به موقع به مقصد برسانند.  کيو سفارش کرد ک ديرا کش

  رفتند.  مارستانيخود به ب نيمأمور با ماش کيسپس همراه  

  زدن شدند. هيو مشغول بخ ديدست او را د دکتر

طاقت نداشت و  ديسرم رفت. وح ريده بود دوباره زهم که فشارش افتا مژگان
زودتر کارش را  خواستیاز پزشک م نيهم یبه کنار مژگان برود، برا خواستیم

  انجام بدهد.

  جواب دادن نداشت. یو او حوصله گرفتندیتماس م ديمدام با وح خانواده

  نداشت. یمژگان تمام یبرا اشیمتشنج بود و نگران اعصابش

  به ناچار جواب داد: ديرا د رپاشايام یشماره یوقت

  جانم. -

نه  نيتنها باش ميتولد. خواست یشما دوتا، شب شد بابا. همه منتظر شمان برا نييکجا -
  . شب تولد بچه است هان!نييايخودتون ن نيرو بفرست کيکه ک

  .مييايما هم م نيشما شروع کن -

  مژگان!مثالً تولد داره  د،يکارا نبود وح نيامشب وقت ا -
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  .کنمیم فيتعر اميم -

  مکث کرد و بعد گفت: یکم ديرا شن ديو خشک وح یجد یصدا یوقت رپاشايام

  شده؟ یطور ،ینگرانم کرد -

  .مييايم نه،يسنگ یليخ کيتراف د،يخر مينه بابا، اومد -

  باشه. -

  ارتباط را قطع کرد مأمور گفت: یوقت

 تيچه و ضرر به اموال هم شکاب دنيبه جرم مزاحمت و اقدام به دزد شونياز ا -
  شده.

  بله.  -

خونه  ديشده. امشب رو بر ادداشتي حاتتونيو توض ستيشما معلومه حالتون خوب ن -
  .یکالنتر دياريب فيو فردا اول وقت تشر دياستراحت کن

  بله، چشم. -

سرم  ريکه ز ديخوردن ساعدش تمام شد به سراغ مژگان رفت و د هيکار بخ یوقت
  است. ختهيبه هم ر شيهاچشم شيو آرا ديآیو اشکش بند نم کندیم هيهنوز هم گر

  او را گرفت و گفت: گرينشست و دست د کنارش

  آروم باش... -

  د؟ياون ُمرد وح -

  کنده شد. شهيهم یشرش برا گهيآره، د -

من  خواستینبود. اون م ادشياش روز تولد بچه یبود. حت ساينک یاون بابا ديوح -
روز تولد پسرم با روز مرگ پدرش  خواستیدلم نم یهم بکشه. ول ديرو بدزده، شا

  بشه. یکي
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کارش باعث  نيو امسال هم با ا رميتولد بگ ساينک یقبل بهم اجازه نداد برا یهاظسال
 نيو ا اديمرگ شه سا،يتا ابد روز تولد نک گهيمرگ خودش و تلخ شدن کام من شد. د

  !کنهیم اموونهيچشمم و د یجلو ادياتفاق م

  ! آروم باش.سيه -

  کرد آرامش کند. یدست او را آهسته فشرد و سع ديوح

برد. بعد هم در سکوت  نيکمک کرد و مژگان را به ماش ديسرم تمام شد، وح یوقت
  مژگان به منزل رفتند. یهاهيگر یکالم و صدا

بود. نگاهش را به دست مژگان داد و  یدست برد و جعبه را برداشت، خال ديوح
  .ديکش ی. لبخند زد و نفس راحتدير را در دست چپ او دانگشت

در را گشود و همه با هم به  ديو به منزل آقا جمال رفتند مج دنديبه منزل رس یوقت
  .دنديبر سرشان پاش یهجوم آوردند و نقل و برف شاد رونيب

م ها هم آراها نگاه کردند. آنگشاد شده و حالت مات به آن یهابا چشم ديو وح مژگان
  شدند.  رهيخ ديمژگان و وح یشدند و متعجب و هراسان به حالت آشفته

  زبان باز کرد و گفت: ديمج

  شده؟ یچ -

  به خود آمد و گفت: ديوح

  تو؟ مييايب نيذاریم -

و نگران کنار رفتند و آن دو وارد سالن شدند. آهنگ تولدت مبارک با  دهيترس همه
آن  یختهيو به حال و روز به هم ر فتگینم یزيچ یو کس شدیبلند پخش م یصدا

  .کردندینگاه م شانيهالباس یدو و خون رو

  :ديآهسته پرس رپاشايام

  د؟يشده وح یچ -
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افتاد. همه هراسان جلو  هيو دوباره به گر ديسؤال بغضش ترک نيا دنيبا شن مژگان
  دعوا؟ اي ديافتاده؟! تصادف کرد یچه اتفاق دنديرفتند و پرس

  :آهسته گفت ديوح

 ن،يبزن نيشده، بر یها متوجه بشن طوربچه ني. نذارستين یچينشده، ه یچيه -
  .ميياياالن م نيبرقص

رو به  دي. همه به دنبالشان رفتند که وحديمژگان را گرفت و سمت اتاق کش یبازو و
  گفت: یها با حالت عصبآن

  گفتم؟ یچ -

پشت در اتاق جا  یانبعد مژگان را به اتاق برد و در را بست و همه را با نگر و
تخت نشست و به  یتخت نشاند. خودش هم خسته پا یمژگان را رو د،يگذاشتند. وح

  شده بود در آورد و کنار انداخت.  نيپاره و خون نشيرا که آست شيزد و پالتو هيآن تک

نگران بودند و طاقت نداشتند. به پشت در آمدند و در زده و نزده، به اتاق هجوم  همه
 انيکه عمود کرده بود گذاشت و پنجه در م شيزانو یآرنجش را رو ديآوردند. وح

  انداخت. شيموها

  :ديهراسان پرس ديحم

رو  اشهيشده؟ چرا مژگان گر یدستت چ ديشده؟ چرا خون رو لباستونه، وح یچ -
  کنه؟یتموم نم

  خانم مقابلش نشست و گفت: رايسم

  شده مادر، حرف بزن. یچ -

 یرا خسته دراز کرد. دو دستش را رو شياست شد و پاهاو ر ديکش یقينفس عم ديوح
آورد و  نييرا پا شيهاو دست ديکش یصورتش فشرد و سرش را باال گرفت. آه

  خطاب به جمع گفت:

  . اما انگار نه انگار.نيبه ما فرصت بد قهيو چند دق نيباش رونيگفتم ب -



1009 
 

  :دينگران پرس ديمج

  چرا صورتت کبود شده؟  -

  ن گفت:خطاب به مژگا و

  .ميحرف بزنه جون به لب شد تونيکيتمومش کن مژگان  -

  گفت: ديخطاب به مج ديوح

  کنه. هيگر نيآروم باش خوب، بذار -

  خانم با ترس گفت: فرخنده

  شده؟  ی. چديتو رو خدا حرف بزن وح -

 یچيدست باندپ دنيو همه با د ديرا باال کش اشیجذب مشک شرتيت یهانيآست ديوح
  .دنديکش یبلند نياو ه

  .ميشد ريدرگ اديبا شه -

  خانم نگران گفت: رايسم

  شده؟ یخدا مرگم بده، چ -

و الهام و آرزو در سکوت با حالت  زدیم شيهادست یخانم با ترس رو نيمه
  مادرشان را ماساژ دادند.  یهاشانه یمضطرب

  آن دو بودند. حاتيخانواده اما صبور منتظر توض یپدرها

اومده بود مژگان رو  یکيبا  اديبود، شه نيمژگان تو ماش ،رميرو بگ کيرفتم ک -
  بدزده.

مژگانه که  دمياومدم د دزدن،یدختر رو م هيخانم گفت دارن  هيبودم که  یتو قناد من
  .بردشیاش و داره مخرخره ريچاقو گذاشته ز هي اديشه
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و زدم . من اون رميداشت ديزد و خورد شد اديکه رفتم و با شه نيماش یتو دنشيکش
  چاقو زد به من. هياونم 

از  نيزدن به پاش باز بلند شد فرار کنه، ماش ريت هياومد و اون فرار کرد.  سيپل
  اونور بهش زد.

  منتظر گفت: رپاشايام

  خوب! -

  .یکالنتر ميبر ديهمونجا تموم کرد و مرد. ما هم فردا با اديشه -

  و شب تولدش باباش رو از دست داد.امشب ت ساينک

  سکوت و بهت جمع را شکست و گفت:  فشردیهم م یرا رو شيهاه دندانک یمان

  رذل. کهي. حقش بود مرتهم کردن اديشه یکدوم بابا؟ گور بابا -

  زد: اديرو به مژگان فر و

که به قرآن  یو فاز غم بردار زهياشکت بر نمينب ؟یکنیم هيگر یواسه اون عوض -
  .رسمیخودم حسابت رو م

  وار گفت:رو به او با آرامش اما سرزنش دياب بدهد. وحنتوانست جو مژگان

  .ميداشت یامروز روز بد ،یبسه مان -

 یناراحت نيکه خواهرم رو بدبخت کرد گور به گور شد، ا یاون ه،يچه روز بد -
  داره؟

  گفت: دتيسر مژگان خم شد و با جد یرو و

  .ريداد، پس آبغوره نگ اتیو جسم یروح یهفت سال شکنجه یلعنت -

گرفت و سرش را باال  یمان یمستأصل سر تکان داد و دستش را به ساق پا ديوح
  گفت: یکرد و نچ
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تو  شمیحوصله ندارم. االن پا م کنهیداد بزن. سرم درد م رونيتو رو خدا برو ب -
  .زنمیفصل م هيرو هم 

  و گفت: ديخند ديحم

  .طلبهیکش مبه بعد نفس نيداداشمون الت شده، از ا -

  و مژگان. ديجز وح دنديناخواسته خند همه

 ختيریاشک م زير کيخطاب به مژگان که  دوارياما دست بردار نبود و تهد یمان
  گفت:

  .کنمیم زونتيباشه، اشک و آه باشه خودم آو ادياز شه یخونه حرف نيتو ا نميبب -

ش که از گردن یو با رگ ستاديا یبرخاست و مقابل مان کبارهيناخواسته، به  ديوح
  زده بود در صورت او داد زد و گفت: رونيب

 م،يگلوش گذاشتن. زد و خورد داشت خيچاقو ب ن،يدزدیگفتم داشتن خواهرت رو م -
 یهر ک خوادیآدم اون وسط مرده. حاال م هياومده،  سيگرفتن، پل لميو ف ختنيمردم ر

  باشه! شوکه شده ولش کن و بذا به حال خودش باشه.

نکن تولد بچه با خوردن  ی. کارروني. صدات رو بِبُر گمشو بکنهیسرم درد م گفتم
  تو صورتت خراب شه. کشيک

زد و  رونينگاه کرد. با غصه و حرص از اتاق ب ديوح یهاچند لحظه به چشم یمان
رد شد. رفت  کردندیبه بزرگترها نگاه م دهيو دختر آرزو که ترس ديپسر مج نياز ب

را که تنها شده بود بغل  سايها را صدا زد و نکپخش را بلندتر کرد و بچه یو صدا
  .ديکرد و رقص

  جمال گفت: آقا

  دست خودت خوبه؟ -

  تخت کنار مژگان نشست و گفت: یلبه یرو ديوح
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 دمينفهم گهيهمون لحظه اول حسش کردم. بعدش د یآره چاقو رو زد تو ساعدم ول -
  شد. یچ

  :ديو پرس زدیم شيهادست یخانم رو فرخنده

  !شيتو که نکشت د،يخدا راستش رو بگو وح تو رو -

  سر تکان داد و گفت: ديوح

  کشته شد. سيفرار از دست پل یلحظه ینه قربونت برم، کتکش زدم ول -

الهام  یجواب داد و بعد وقت یکيیکيها را به جمع کرد و سواالت آن ینگاه ديوح
  :ديپرس

  م؟يرو ببر ساي! نک؟یخاکسپار ميبر -

که  ديفهمیداد. خوب م حيمسئله دخالت کند و سکوت را ترج نينخواست در ا ديوح
  باشد. رندهيگ ميتصم تواندیموضوع نم نيو در ا ستين ساياو پدر نک

  جالل گفت: آقا

  .رهينم چکسينه، ه -

  لب گفت: ريداشت ز هيتک واريکه به د رپاشايام

 مشياال ببرکرد، ح یپدر ساينک یبرا یلي. نه خرهينم یچکيگور باباشم کردم، ه -
  هم. یخاکسپار

 یخاکسپار ميما بر دهيدزدیداشته مژگان رو م ست،يحالتون خوب ن نکهيمثل ا شماها
 یمژگان. ممکن بود امشب شب عزا اي ديوح یخاکسپار مياون؟ ممکن بود فردا ما بر

 تيتسل ميهم داره بر یادهيفهم یليخ یبابا اديدوتا باشه. نه که خود شه نياز ا یکي
راه گور به  نيا یناموسمون رو بدزده و تو نستخدا رحمت کنه که نتو ميبگ. ميبگ

  !یدوهزار کهيمرت گور شد

  و گفت: ديکش یگريد قينفس عم دي. وحدنديناخواسته خند ديو حم آرزو
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  تولد بچه خراب نشه. نيبر ن،يبر -

  گفت: ختيریرو به مژگان که فقط اشک م نيغمگ ديوح

 ،یپسرته. نذار تولدش رو از دست بد ساينک یداشت ولبا تو ن ینسبت گهيد اديشه
  به خاطرش تحمل کن. یسخته ول دونمیم

  بلند شد و گفت: شياز جا او

  .اميو ب رميدوش بگ رمي. من منيکن رو از صورتش پاک شيآرا نيآرزو ا -

  نشه. سيمواظب باش دستت خ -

  چشم مادر. -

انداخت و  نيزم یرد و آن را روک یرا خال شيهابيرا برداشت و ج شيپالتو ديوح
  گفت:

  دور. نيبنداز نميا -

بعد خسته و کسل راه افتاد و به منزل رفت. بزرگترها به سالن رفتند و نشستند و  و
در خود فرو رفته بود و آرزو داشت صورت  رپاشايها نگاه کردند. امو بچه یبه مان

  کند.  شيتا دوباره آرا کردیم زيمژگان را تم

را  اشیزود برگشت. آرزو تمام سع یليو خ ديگرفت، لباس مرتب پوش دوش ديوح
  .رديکند و چند عکس با پسرش بگ هيکند که کمتر گر یکرد تا مژگان را راض

چند فشفشه برداشت  ديخوشحال نداشت. وح یچهره یکس گريعکس گرفتند اما د همه
 یآن نورها دنيا از دهها را روشن کرد و بچهو به باغ رفت و همه را صدا زد و آن

  .دنديزده شدند و خند به شدت ذوق یرنگ

  نداشت و در خود فرو رفته بود. یکه حال خوب کردیمژگان را نگاه م ديوح

او جشن  یو خوشحال سايبه نک هيو آواز تولدت مبارک و دادن هد کيک دنياز بر بعد
  رفتند. الهام و آرزو با همسرانشان دند،يها خوابدادند. بچه انيرا پا
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  هم دور هم در سکوت نشستند. هيبق

  :ديخانم پرس نيمه

  ست؟ين ريشما پاتون گ یمادر، از لحاظ قانون ديوح -

هست،  لميف م،ينه، چون ما از خودمون دفاع کرد ميمرتکب شده باش یکه جرم ريگ -
ال به چندتا سو مييايو ب مي. فقط ممکنه بخوان برنيبابت نگران نباش ني. از اميشاهد دار
  شده. رهي. اون پسره که همراهش بود دستگميهست ی. ما خودمون هم شاکميجواب بد

تحمل  ديبود. وح رهينقطه خ کيدوباره رو به مژگان کرد. او در سکوت به  ديوح
  حال او را نداشت. نيا دنيد

  بلند شد و گفت: شيجا از

  .یکالنتر ميبردنبالت  اميصبح م زم،يخسته ام. مژگان، عز یليمن برم بخوابم، خ -

  با مژگان شدند.  ديجواب نداد و همه متوجه لحن متفاوت وح مژگان

ناراحت شد که در روز تولد او  یليو خ ديرا بوس سايبه اتاق مژگان رفت و نک ديوح
  بود. ختهيبه هم ر شيهانداشت و تمام برنامه یارمق و حوصله

کوچکش بوسه  یهاانگشت یتخت نشست و دست او را در دست گرفت و رو کنار
  زد و آهسته گفت:

. یتالشم رو بکنم تا خوشبخت بش یبرات باشم و همه یپدر خوب دم،يبهت قول م -
  .ینگران مادرت نش چوقتيکه ه یمادرت باشم طور یبرا یهمسر خوب دميقول م

 فينرم و لط یبلند شد و دستش را به موها شيو از جا ديبعد دوباره او را بوس و
  بر آورد. نهياز س یقياو نفس عم که ديکش ساينک

  و گفت: ديکش نشيريش یساينک یپتو را رو ديوح

  هستم. شهيبه بعد من هم نياز ا زم،يآروم بخواب عز -

  گفت و راه افتاد. ريبه مژگان شب بخ یقيآمد و با نگاه عم رونياز اتاق ب ديوح
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 دهيخواب دزد اي رفتیهم م یشب مژگان خواب نداشت. هر بار چشمش رو آن
و هربار که از خواب  ديخواب مردن خودش و وح اي د،يدیرا م اديشدنش توسط شه

 اشیتا به صبح گذراند و حال روح ی. شب سختکردیم هياز ترس گر یقيدقا ديپریم
  اصالً مناسب نبود.

 یکرد. مدت ادداشتيرفت و اظهاراتش را  یبه کالنتر ديروز بعد همراه با وح صبح
قانون باشند تا پرونده بسته  یو بروند و پاسخگو نديايمنوال ب نيممجبور بودند به ه

  شود.

شرکت کند و از همه خواست  اديشه یدر مراسم خاکسپار یجالل اجازه نداد کس آقا
 اديبسپارند و بعد از مژگان خواست اقدام کند و نام شه یبه فراموش شهيهم یاو را برا

حرف را از  نيا یپاک کند. مژگان وقت هشيهم یبرا سايخود و نک یرا از شناسنامه
  شد. رهيبه او خ ديشن شيعمو

. برو دادگاه درخواست بده و اسمش رو پاک کن. انگار که زميبهتره عز ینطوريا -
  رفته.  یروز هياومده و نه  یروز هينه 

  .سايخودت و هم نک یهم برا اد،ياسم شه یجا یرو بزن دياسم وح خوامیم

  ...ديوح ديشا یول -

  که گفتم اقدام کن. یکار ی. برو و براميو اما و اگر ندار ديو شا یول -

  چشم. -

  .ديرس ساينک یروز نوبت بستر نکهيتا ا رفتیم شيپ یدر سکوت و خفقان بد روزها

برد و به عمل  مارستانيدر ب یبستر یرا برا سايبا آن احوال در همش نک مژگان
  داد. تيرضا

از  نانياطم یتکرار شدند و دوباره برا هاشياد. آزماتمام دستورات الزم را د دکتر
  عکس و نوار مغز و ... گرفتند. ساينک

  .شدیم ترکيو نزد کيعمل نزد یهر ساعت به لحظه ساينک
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را از دست بدهد و آن روزها از شدت اضطراب  ساينک ديترسینگران بود و م مژگان
  شده بود.  شيهاچشم یو ترس اشک مهمان خانه

 شيتنها ديمژگان شده بود و وح یاز زندگ یو اندوه بخش هيبود که گر اروزه
  .کردیم یدر تمام لحظات سخت او را همراه يیبايو با صبر و شک گذاشتینم

را  سايسر نک یموها دي. پرستار آمد و به مژگان گفت باديروز عمل فرا رس نکهيا تا
  .دهندیمبتراشند. مژگان اجازه نداد و گفت که خودشان انجام 

 چياو بزند و ه یدست به موها چکسيسخت بود که اجازه نداد ه شيآنقدر برا یول
  .شدینم یطور راض

حال  یوقت دي. وحامدنديخانم هم از پس مژگان برن رايو سم رپاشايآقا جالل و ام یحت
  گفت: دياو را د

 هيبخ قسمت یاتاق عمل فقط موها یتو گميباشه مژگان. ولش کن، خودم به دکتر م -
عملشه  یموندن جا زيو تم یچيباندپ یسهولت تو یکار برا نيرو بردارن هر چند ا

دوباره  گهيمدت د کي. هيبيعج یزينه ترس داره نه چ نيکه عفونت نکنه. بعدش هم ا
  .اديدر م

خدا رو شکر کن که  ؟یدرمان یميش رنيکه م یديها رو دبچه سا،ياز جون نک دور
  نداره. یدرمان یميپسرت ش

  و گفت: ديرا بغل کرد و او را بوس سايبعد نک و

 برمیرو م سايمن هم نک ،یو دست و روت رو بشور یهات رو پاک کنتا تو اشک -
  کنه. یتو محوطه باز یکم

رفت و از پرستار خواست خدمه را بفرستند.  یپرستار ستگاهيبعد راه افتاد و به ا و
 ساينک یآن مشغول زدن موها یداشتبه سيبرد و در سرو گريرا به اتاق د ساياو نک
  شدند.
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به  دي. وحکنندیچکار م نديو منتظر بود بب کردینگاه متعجب م ديفقط به وح ساينک
اعتماد داشت که  ديآنقدر به وح ساي. نکديکشیو دستش را به سر او م ديخندیم ساينک

  ساکت و آرام نشسته بود. شيتمام طول کوتاه کردن موها

و اندوهبار لبخند زد و اشک از از چشمش  ستيرا نگر ساينک ديد وحکار تمام ش یوقت
را تکان داد و  سايرا پاک کرد و لباس نک شيهاحال با ساعدش اشک ني. با اديچک

  گردنش سوار کرد و به اتاق برد. یبعد از کار او را رو

  من کو؟! یهانيخدمت، پوت رميسالم، من دارم م -

  گفت: رپاشايلبخند زدند. ام یو مان رپاشايمکردند. ا ديوح یرو به سو همه

  شده واسه خودش. یمرد -

کرد که چند بار  هيشوک زده شد و آنقدر گر تيدر آن وضع ساينک دنياز د مژگان
بد بود و آنقدر  اريبه هوش آوردند. حالش بس یسخت طياز هوش رفت و او را با شرا

  د.مسائل را تحمل کن نيا توانستیداشت که نم یضعف روح

را در آغوش گرفت و او را به خود  ساينک یطوالن یقياز به هوش آمدنش دقا بعد
اگر قرار  یحت رد،يرا از او نگ سايو به خدا التماس کرد نک دييو بو ديفشرد و بوس

بهتر از آن حالت بود که هرگز او  اريبس شيبود خوب نشود و تا آخر فلج بماند برا
  را نداشته باشد.

 دادی. اجازه مکردینم یکار چيو ه کردیقط به حالت مژگان نگاه مدر سکوت ف ديوح
باشد. او خطرات  دارشانيد نيراحت باشد مبادا که آن آخر نشيريمژگان با پسر ش

او  تينگران وضع شيبود و حاال خودش هم کماب دهيشن سايرا از پزشک نک یاحتمال
  بود.

  را ببرند. اسينک دادیمژگان اجازه نم کردندیهر کار م خدمه

از دستشان بر  یکار چيو ه کردندیم هيحالت مژگان گر نيهم از ا اشخانواده
  .آمدینم
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 مارستانيب یباران یبود و فضا ستادهيرفت که پشت پنجره ا ديبه کنار وح رپاشايام
  .کردیرا نگاه م

کرد. نگاه  رپاشايام یهابه خود آمد و به چشم ديزد. وح ديوح یرا به شانه اششانه
  به مژگان داد. یااشاره رپاشايام

و  کردندیم هيتخت مقابل مژگان نشست. همه گر یلبه یو رفت رو ديکش یآه ديوح
  .کردیو مژگان او را رها نم خواستیرا م ديوح سايطاقتشان سر آمده بود. نک

  مژگان نگاه کرد و گفت: یدر اشک شکسته یهابه چشم ديوح

دل  یليخ یعنيپسرت رو عمل کنن  یکه اجازه داد ني. همیهست یقو یليتو خ -
سالم  یپا یپسرت رو ببرن و با دوتا یاجازه بد یتونی. تو االن میدار یبزرگ

  افته. یاتفاق نم نيا چوقتيه یرفتار بکن ینطوريبرگرده. اما اگر قرار باشه ا

  د؟يوح یاگر پسرم مرد چ -

سالم شد بعد از عمل  یفکر کن وقت نيبه افکر نکن.  زايچ ني. به اافتهیاتفاق نم نيا -
  .نيو با هم راه بر یريو دستش رو بگ ستهيکنارت با تونهیم

  زل زد. ديبه صورت آرام وح مژگان

  و گفت: ديکش رونيرا از آغوش او ب ساينک ديوح

  .گهيد ميبر -

  دستش را بلند کرد و دست مژگان را گرفت و با او حرکت کرد. ديوح

  .رودیسمت مرگ م کردیحس م مژگان

و از خدا  دنديکشیدست م سايبر سر و تن نک انيدنبالشان راه افتادند و گر هيبق
  .خواستندیسالمتش را م
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 ديبود سقوط کند. وح کيافتاد و نزد هيمژگان به گر دندياتاق عمل رس یبه جلو یوقت
رعت و به س ديرا در آغوش کش سايدستش را دور او انداخت. پرستار جلو آمد و نک

  کند. یقراریوارد شد و در را بست تا مژگان کمتر ب

  نشاند. یصندل کي یمژگان را رو ،یبه کمک مان ديوح 

زودتر از او  ديرا خواستند. آقا جمال خواست برود که وح سايبعد پدر نک قهيدق چند
  به نزد پرستار رفت و گفت:

  بله؟ -

  داد و گفت: دينسخه به دست وح کي او

  کن. هيرو ته نايا یوم شدن به عمل همهتا قبل از تم -

  چشم. -

  خانم گفت: رايخطاب به سم ديوح

  .گردمیمراقب مژگان باش تا برم -

 مياز صم واريسالن رفته بود و رو به د یهم به گوشه یبا عجله رفت و مان ديوح
  .ختيریو اشک م کردیم هيقلب گر

  . کردیاو نذر م یلحظه برا و در دل لحظه به زدیدر طول راهرو قدم م رپاشايام

  فرزندانشان بودند. یهابال زدندر سکوت نشسته بودند و شاهد بال پدرها

  .گفتندیو ذکر م گرداندیم حيهم تسب مادرها

اتاق عمل رساند و زنگ در را  یبعد به سرعت آمد و خود را به جلو یکم ديوح
  فشرد.

  کرده و آورده بود.  هينوشته بودند ته شيرا که برا يیو داروها ليوسا

را از دست او گرفت و  ليدر لباس اتاق عمل آمد و وسا دهيزن پوش کيبعد  یکم
  رفت.
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تر شکسته کياز  کياش نگاه کرد. همه نشست و به افراد خانواده یصندل یرو ديوح
  تر بودند. و نگران

  به خود مسلط باشد. کردیم یبه پا بود اما سع یبيعج یدل خودش هم غوغا در

 یبرا شانيهاهيگر انيو در م کردندیم هيگر یخانم به آرام رايخانم و سم فرخنده
  .کردندیدعا م سايمژگان و نک

. معلوم بود کالفه است و االن ستيرا نگر رپاشايام یهازدن با نگاهش قدم ديوح
  بدهد. ريکند و به او گ دايرا پ یکياست که دوست داشت  یحالش همان شکل

عقب برد  یصندل ريرا به ز شيبغلش زد. پاها ريرا ز شيهارد و دستک هيتک ديوح
  را بست. شيهازد و پلک هيتک واريو سرش را به د

همانجا  دادیرفت و آمدها اجازه م یکه اگر صدا کردیم یاحساس خستگ آنقدر
  .بردیخوابش م

گرفت. کرد و جواب  یآمد. سالم جمع مارستانيگل به بدسته کيبعد همراز با  یکم
  کرد.  یسالمت یفرزند او آرزو یبه سراغ مژگان رفت و برا

دسته گل را کنار گذاشت و از همراز تشکر کرد. ناخواسته به آغوش او رفت  مژگان
  تکانش داد و گفت: یو همراز لحظات

زود با پسرت تو  یليو خ یهست یتو قو دونمیمژگان جان، م شهيهم تموم م نيا -
  .یزنیشهر قدم م یهاکوچه

ً يدق مژگان  یبود. تشکر کرد و همراز به سراغ مان دهيشن ديها را از وححرف نيهم قا
  .ختيریاشک م صدایرفت که داشت ب

  و گفت: ستادياو ا مقابل

  کنه. هيبودم مرد گر دهيند -

  و دلشکسته گفت: رمقیب یمان
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  .زمهيخواهرزادمه، عز -

هات رو . اشکهاتهيداره نه گر جاياالن مژگان به قوت قلب تو احت یباشه، ول -
  پاک کن و مراقب خواهرت باش.

  .تونمیمن نم -

  . یاياز پسش بر م م،يندار تونمینم -

  داد و گفت: یرا باز کرد و چند دستمال در آورد و به مان فشيک او

پشتش محکم بشه  دنتيبا د ديصورتت رو پاک کن. خواهرت با زم،ينکن عز هيگر -
  .نه که بدتر بلرزه

سر بلند کرد  سيبلند شد و به مقابل مژگان رفت. مژگان با صورت خ شياز جا ديوح
  لبخند زد و گفت: شيبه رو دي. وحستيو او را نگر

  .شهينترس، درست م -

  را به هم فشرد و گفت: شيهادست مژگان

  اون تو هستن؟ چند ساعته یدونینترسم؟ م شهيمگه م -

  .شهيآره حدود پنج ساعت م -

  .نديگفت بنش دياز کنار مژگان برخاست و خطاب به وح الهام

مژگان انداخت. مژگان سرش  یدستش را دور شانه محابایاو نشست و ب یجا ديوح
  گفت: کردیم هيگذاشت و همانطور که گر ديوح یشانه یرا رو

  .شهیخوب م سايبگو نک ديوح -

 دونمی. فقط نمرونيب اديمحتماً سالمت از اون اتاق  ساينک زم،يگفتم عز شهيمن هم -
  !یکن هياش گرکه همه یدار یتو چه اصرار

آهسته دست او را در دست گرفت و فشرد و حضورش  ديسکوت کرد و وح مژگان
  را به قلب او القا کرد.
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مژگان  گاههيامن و تک یخانه شيهاکه شانه کردندیرا نگاه م ديوح یبا شادمان همه
  شده بودند.

 تيسکويو ب کيو ک وهيمآب یرفت و با کل ديرفتند. وح شيپ یکي یکي قيو دقا ساعات
 انيبود. ده صبح شروع و هفت شب پا یکرد. عمل سخت يیرايبرگشت و از همه پذ

  . افتي

  هنوز در انتظار بودند. رمقیخسته و ب همه

 سايکه در اتاق عمل باز شد و نک دادیم یکنار مژگان نشسته بود و او را دلدار ديوح
  بردند. ژهيو یهابا سرعت سمت اتاق مراقبت را

  . دنديرا پرس ساياز جا بلند شدند و همراه با تخت روان حرکت کردند و حال نک همه

  از خدمه گفت: یکي

 سايرفت. نک ژهيو یهااتاق مراقبت ی. مژگان تا جلوديسؤال کن ادياالن دکترش م -
  پشت در ماند. انيرا به اتاق بردند و مژگان گر

  با خروج دکتر خود را به او رساند و گفت: ديوح

  دکتر. ديخسته نباش -

  خسته که هستم اما خوب حالم خوبه. -

  چطور بود؟ سايدکتر عمل نک یخدا رو شکر، آقا -

 ديشد یزيخونر م،يها رو کار گذاشتتراشه م،ينداشت یرفت، مشکل شيپ یعال یليخ -
چون خسته است. تا اون تحت  دهياباون االن خو نکهيو خالصه ا مينداشت یرعاديو غ

و مادرش از فردا  ديخونه استراحت کن ديبر نيتونیاست شما هم م ژهيمراقبت و
  .زيعز یسايسراغ نک اديسرحال ب

ها رساند و از آن هيتشکر کرد. خود را به بق اريبا دکتر دست داد و از او بس ديوح
  خواست به منزل بروند.
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  .ديآیاز تو بر نم یکار گفتندیو م کردندیمه مخالفت مبماند. ه کردیاصرار م مژگان

  خطاب به او گفت: رپاشايام

 ش،ينيبب ذارنیتو، نه م یبر یتونینه م اد،ياز دستت بر م یچه کار یبمون زميعز -
خونه،  یايهمه خسته هستن، اگر تو ن ،یااون تو بهتر از تو مراقبش هستن، خسته

. خودت ميکم استراحت بکن هي ميکه همه بر فتيراه ب بمونن. پس تو خوانیهم م هيبق
  .ميگردیهم برم ازاستراحت کن، فردا ب یهم امشب کم

  گفت: زدیهق مکه هق یدر حال مژگان

  . تونمینم رپاشا،ينه ام -

  هان؟ اد،ياز دستت بر م یدر چه کار نيپشت ا یبمون نجايا -

  پسرم بمونم. کينزد خوامیاما م یچيه -

  گفت: ديآیمژگان کوتاه نم ديدکه  ديوح

 ینيبش یبر دي. باکنهیم رونيهمه رو ب ادينگهبان م گهيد یقهيقربونت برم چند دق -
 کينزد سايبه نک ديبا یشيکه خوب م یتا روز یبش ضي. اونوقت مراطيح یتو سرما

  ؟یخوایرو م ناي. اینش

 ديهمه حرف وح. ديکش شيهاچشم ريسر تکان داد و دستش را ز نياندوهگ مژگان
  .ديايکردند و با مژگان حرف زدند تا کوتاه ب دييرا تا

 حيمژگان را توض طيبه نزد دکتر رفت و شرا شودینم یمژگان راض ديد یوقت ديوح
  .نديهم که شده پسرش را بب قهيپنج دق یداد و خواهش کرد دستور دهد او برا

  سر تکان داد و گفت: دکتر

  .کنمیمن هماهنگ م دييشما بفرما -

  دوان خود را به مژگان رساند و گفت:دوان ديوح

  خونه؟ ميبر یايم ینيرو بب سايتو نک یاگه بر ،یگوش کن مژ -
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  به جمع کرد و گفت: یااشاره دي. وحستيرا نگر ديوح مژگان

همه هم خسته و گرسنه  سادن،يوا نجاياز صبح تا حاال همه به خاطر تو ا زم،يعز -
 نايا یايخونه، تو ن شونيببر یکه موظف يیتراحت کنن، توبرن خونه اس ديهستن، با
  . باشه؟ميکه بر نيرو بب سايبرو نک افتن،یهم راه نم

  دن؟ياجازه م -

  .شينيبب یبه دکتر گفتم اجازه بده بر -

. دوست داشت خود را در آغوش او ستيرا نگر ديوح یزيبا نگاه تشکرآم مژگان
 توانستینم چکسيبه او داده بود ه ديوح مدت نيکه در ا یتيدهد. احساس امن یجا

  بدهد.

  باز شد و پرستار صدا زد:  در

  .کخواهيخانم مژگان ن -

  و گفت: ديجلو دو مژگان

  بله. -

فردا وقت رفتن  یو برو خونه. باور کن خونه نر نيپسرت رو بب قهيتو پنج دق ايب -
  .مارستانيب یتو یاينذارن ب گميبه حراست م

  باشه، باشه. -

  .ارميب زهيدر باش برات لباس استرل یتو جلو ايب -

. ستيکرد و سقف را نگر هيتک واريبه د ديبه درون رفت و در بسته شد. وح مژگان
مژگان  ميو منتظر تصم دادیبه استراحت داشت. سر درد آزارش م ازيخسته بود و ن

  بود.

اشتند بحث مژگان بودند و د طيدر حال صحبت در مورد شرا یريام یجمال و آقا آقا
  که هر طور شده او را به منزل ببرند. کردندیم
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از  یاميزده بود. با آمدن پ هيتک وارينشسته بود و سرش را به د نيزم یرو یمان
 سايکرده بود به او جواب داد عمل تمام شده است و حال نک یهمراز که ابراز نگران

  خوب است.

به منزل بروند و استراحت  کردینداشتند و فرخنده خانم اصرار م یرمق گريد هازن
  بدون مژگان برود. خواستیدلش نم چکسيکنند اما ه

نازگل جواب داد و  یو نگران بود. با زنگ زدن صدباره زدیهنوز قدم م رپاشايام
  . گفت:کردیم یقراریو ب ختيریتماس را وصل کرد. نازگل داشت اشک م

  شده؟ یچ سايا راستش رو بگو. بگو نکتو رو خد د،يعمل انقد طول کش نيبابا چرا ا -

اون حالش خوبه. عمل تموم شد االن هم  سا،ينازگل جان به جون خودت به جون نک -
  .ژهيبردنش اتاق مراقبت و

  ن؟يگیراست م -

  دلم. اون حالش خوبه. زيآره عز -

  مژگان هست؟ -

که بعد بره  نهيپسرش رو بب قهيبد بود، دکتر اجازه داد چند دق یلينه، اون حالش خ -
  خونه.

 یکار چيچقدر دلم تنگه و نگرانم و ه نجايبابا ا یدونیخوبه، خدا رو شکر. نم یليخ -
  .ادياز دستم بر نم

  . فقط براش دعا کن.مييمثل تو ميينجايقربونت برم ما هم که ا -

  .نيچشم بابا. لطفاً با مائده جون صحبت کن -

به او بودند. مائده سالم کرد و  رهيخبه جمع انداخت که در سکوت  ینگاه رپاشايام
  جواب داد. رپاشايام

  محترم خوبن؟ یخانواده ن؟يخوب هست یريام یآقا -
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  همه خوبن، سالم دارن خدمتتون. ن،يممنونم، زنده باش -

  ؟یريام یسالمت باشن. حال بچه چطوره آقا -

  رفته. شيخدا رو شکر خوبه. دکترش گفت عملش خوب پ -

  .ستين یرتبه شکر، پس مشکلخدارو صد هزار م -

  نه اصالً. -

 یلينتونست سر کالس بره. خ یاست. حت هينازگل جان امروز از صبح کارش گر -
  نگران اون کوچولو بود.

  لبخند زد و نفسش را رها کرد و گفت: رپاشايام

  خوبه. یلياون کوچولو حالش خ -

  .نهيبیحتماً راه رفتنش رو م اديبار بعد که ب نينازگل بگ به

به دوش  ینيمادرش االن بار سنگ دونمیزودتر خوب بشه که م دوارميشاءهللا! امان -
  .کشهیم

  .رتونيخ یممنون از دعا -

  مکث کرد و بعد گفت: هيچند ثان مائده

  .نيحتماً استراحت کن ن،ييايخودتون هم خسته به نظر م -

  بله، چشم. -

ها داد که آرزو به آن یاخانم اشاره نيو آرزو به هم نگاه کردند و لبخند زدند. مه الهام
  جلو رفت و گفت:

  .نيدیرو م یخان داداش گوش -

 یکرد. همه یگرم یپرسو با مائده احوال ديکش رپاشايرا از دست ام یبعد گوش و
  ها دور آرزو حلقه زدند.خانم
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  مراقبت از نازگل تشکر کردند. یکردند و از او برا یپرسمائده احوال با

  کرد و گفت: هيتک واريبه د ديکنار وح ارپاشيام

  هر طور شده مژگان رو ببر خونه. -

  ؟یريببرم خونه؟! تو کجا م -

  .خودم یخونه رميمنم م -

  ؟یخودت چکار کن یخونه -

  !یليام، خدلتنگ اونجام، خسته -

نگاه کرد و  شيها. سر تکان داد و به کفشدياو را فهم یخسته یکلمه یمعن ديوح
  گفت:آهسته 

 نياز ا شتريکه قسمت نبود ب فيبود و ح یزن خوب یليخ نينازن ،یحق دار -
  .یرو باهاش قسمت کن هاتیخستگ

  و گفت: ديکش یقينفس عم رپاشايام

  .شهينم دايهم مثلش پ گهيبود د یدوست داشتن یفرشته هيهمسرم  -

  فت:او انداخت و گ یشانه یدستش را رو دي. وحستيرا نگر ديبعد صورت وح و

  .کنهیآدم رو دل مرده م يی. تنهایتنها بمون دينبا یول دونمیم -

دادند  تيصحبت با مائده رضا یها بعد از کل. خانمديرا بوس رپاشايام یقهيبعد شق و
 رپاشايخطاب به ام یرا پس دادند. الهام با مهربان رپاشايام یارتباط را قطع کند و گوش

  گفت:

دختر باشعور و خوش سر و  یلي. خهينانيآدم اطم هيشکر که نازگل دست  یاله -
  .هيزبون

  اهوم. -
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  و آرزو هر دو با هم گفتند: الهام

  ن؟ياهوم؟! هم -

  بگم؟ یچ نيانتظار دار -

  آهسته گفت: الهام

  !یچيه -

  را کج کرد و زمزمه کرد: شيهالب آرزو

  منتش رو بکشه. اديحاال انتظار داره دختره ب -

  و؟!با خودت آرز یگيم یچ -

  داداش. یچيه -

لباس و حاضر شدن همراه با پرستار به کنار تخت او رفت.  دنيبعد از پوش مژگان
  که آرام باشد.  خواستیو م فشردیاو را م یهاو پرستار شانه کردیم هيبه شدت گر

قلبش در حال شکافته شدن  کردیحس م ديدیآن همه دستگاه م ريرا که ز ساينک او
. کردیدرون دهانش حالش را بدتر م ژنياکس یاو و لوله یشده یچياست. سر باندپ

  را گرفت و بوسه باران کرد و گفت: سايدست نک

  .رهيمیخونه، مامان تنهاست، مامان بدون تو م ايزود ب -

  و چشم بست و گفت: ديصورت او کش یرا رو دستش

بود. پس ازم  ساينک یجهنم یمن از اون زندگ یتنها دلخوش یدونیتو که م ايخدا -
  لطفاً. رشينگ

  که پرستار برگشت و گفت: کردیداشت صحبت م نطوريهم

  .یبر ديبا گهيد زميعز -

  بمونم. شتريبذار ب کنمیخواهش م -
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برو خونه  ،ینشستن ندار یخودت ازش مراقبت کنم. نا یاندازه دميبهت قول م -
به بعد  نياز ا ديبخش و با فرستنیزود پسرت رو م یليخ دمياستراحت کن، قول م

  .یزحمت بکش یباهاش کل

  تو رو خدا خانم... -

دلم براش سوخت.  دمي. به خدا شوهرت رو دستيتو که فقط پسرت ن ی! زندگزميعز -
  کم استراحت کنه. کيچند ساعت نصف شده. پاشو برو خونه اون هم  نيبنده خدا تو ا

. نه تنها آن چند گفتیفکر کرد. پرستار راست م شيهایو دوندگ ديبه وح مژگان
اعتراض گوش  ايبود و بدون غر زدن  دهيزحمت کش یساعت بلکه آن چند روز حساب

و به  کندیهم دل م ديتا وح رفتیم ديبه فرمان دکتر و پرستار و مژگان بود. حاال با
  .رفتیمنزل م

جا از آن یاز او جدا شد و راه افتاد. وقت یرا بوسه زد و به سخت ساينک دست مژگان
خروج از بخش مراقبت  یرمقش را برا نينداشت. آخر ستادنيتوان ا گريخارج شد د

 یبازو ريو فرخنده خانم ز رايکه سم نديبنش نيزم یخرج کرده بود. خواست رو ژهيو
  صدا زد: راياو را گرفتند. سم

  !ديوح -

مژگان  دنيسرش را چرخاند و با د زدیحرف م رپاشايو ام یکه داشت با مان ديوح
برخاست  یرا به خود داد. مان اشهيمژگان را گرفت و تک یبه کمکشان شتافت و بازو

  را گرفت و گفت: گرشيو دست د

  مژگان. گهيد ميبر -

  متحرک همراه با آن دو راه افتاد. ینزد و چون مرده یحرف مژگان

  داد و گفت: ديرا به وح چييسو رپاشايام مارستانيب یجلو

  . بذار چند روز دستت باشه.یالزم دار نياز من ماش شتريتو ب -

  پس؟ یخودت چ -
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. رمياونور م نوريا یبا تاکس ی. چند روزرميم یخونه، با تاکس رميمن که االن م -
  تنوعه!

  ما فعالً... یخونه ميبر ايب ،یهم نخورد یزيآخه چ -

  .ارنيب یزيچ هي رونياز ب دميخونه سفارش م رمي. مميتعارف که ندار -

  دستش را بلند کرد. یتاکس کي دنيبا د و

قاب گرفت و  شيهاصورت او را با دست رپاشاياز او تشکر کرد. ام حالیب مژگان
  گفت:

  .یشيم کيخوبت نزد یبه روزا یباش، دار یفقط قو -

  ممنونم. زيهمه چ یباشه. ممنونم ازت پاشا، برا -

  سر او بوسه زد و با محبت گفت:  یرو رپاشايام

  م. نکرد یکار چيمن ه -

  گفت: ديبعد رو به وح و

  مراقبش باش. -

  کرد و رفت. یاو زد و بلند از همه خداحافظ یدستش را به شانه و

  کمک کرد مژگان سوار شود و همه با هم به منزل رفتند. ديوح

را نگاه  یچراغان یهازل زده بود و داشت مغازه ابانيمژگان به خ ريطول مس در
. از خود ديشيها اندآن یگاه کرد و به دغدغه زندگ. به مردم در حال حرکت نکردیم
 یکه اندازه او درد داشته باشد و در عنفوان جوان شودیم دايهم پ یکس ايآ ديپرسیم
  همه رنج تحمل کرده باشد! نيا

  و فکرش مشغول مسائل آن چند وقته بود. کردیم یهم در سکوت رانندگ ديوح

را پشت  شيهامدت دست نيکه در ا یمرد. ديمرد کنارش پر کش اديمژگان به  ذهن
  .دادیو سعادت هل م یداشته بود و او را به سمت خوشبخت مژگان نگه
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 گذاشتینم شيبود و تنها ستادهيپشتش ا ريناپذ یمرد که از روز بازگشتش، خستگ آن
  .اورديو کم ب فتديمژگان در برابر مشکالتش از پا ب دادیو اجازه نم

و کارش از  ديپرستیکه مژگان را عاشقانه م یو مهربان خوردهصبور، زخم مرد
  دوست داشتن گذشته بود. مژگان آهسته گفت:

  فقط چاپ کتابت بود. لتياگر دل یحت ،یممنونم که برگشت -

  . جواب داد:بود رونيبه ب شي. روستيمژگان را نگر ديوح

  .زميعز يیکتاب من تو -

لبخند داد  کيهم جوابش را با  ديد. وحز یاکرد و لبخند شکسته ديرو به وح مژگان
  تکان داد. شيموها انيرا در م شيهاو در سکوت انگشت

خوب بشه و راه  تونهیحرف بزنه، م تونهیم ساينک دونستمیچه م یاگه تو نبود -
 شدمیخالص نم طيشرا نياز ا چوقتيهست. خودم ه یديام دميفهمینم چوقتيبره، ه
که دوبار  دي. ببخشی. ممنونم که برگشتديوح یکه هست . ممنونمگرفتمینم هيو روح

که باعث  دي. ببخشیبر رانياز ا ردهو افس نيدلت رو شکستم و باعث شدم غمگ
  رنجشت شدم.

  سکوت گفت: یدست مژگان را گرفت و بعد از کم ديوح

کنارت باشم و مثل گذشته چپ و راست  یهم من ممنونم که بهم فرصت داد ديشا -
  پرم.تو  ینزد یه

  کرد. شيو رها ديبعد دست مژگان را بوس و

  سکوت کرد و در خود فرو رفت. مژگان

را که او از  يیهمه به منزل فرخنده خانم رفتند و دور هم غذا دنديبه مقصد رس یوقت
  صبح اول وقت حاضر کرده بود گرم کردند و خوردند.

سراغش رفت و  هم به دي. وحديرمق نداشت. به اتاق رفت و دراز کش گريد مژگان
  :ديو پرس ستاديکنار تخت او ا



1032 
 

  سا؟ينک ايخودت  یکنم؟ برا هيبرات ته یالزم دار یزيچ -

باز و بسته  بارکيرا  رمقشیب یهاپلک د،يآرام گرفته از حضور وح یبا دل مژگان
  کرد و گفت:

  . زمينه عز -

زد. مژگان به مقابلش زل  قهيتخت نشست و چند دق یلبخند به لب آورد و لبه ديوح
روزها با نگاه کردن به او  نيکه ا ی. کسکردیهم آرام و در سکوت به او نگاه م

  .شدیاز قلب و جانش زدوده م یخستگ

  را سمت مژگان گرداند و آهسته گفت: شيرو ديوح

 زيبود. واقعاً االن من عز یو دوست داشتن نيرياز زبون تو ش زميعز دنيچقدر شن -
  تو هستم؟

کرد. نگاهش را بلند کرد  یدست او باز یهارا گرفت و با انگشت ديدست وح مژگان
  او داد و گفت: یهاو به چشم

  هم دارم؟ یاگهيد زياز تو عز ريمگه من غ -

زد و در همان  یامژگان بوسه یشانيپ یزد و خم شد و رو یترقيلبخند عم ديوح
  صورت او بود گفت: کيحال که صورتش نزد

  نه؟ ايانجام بدم  یارد یروز بعد کار یبرا -

  .زمينه عز -

  مژگان نگاه کرد و گفت: رمقیب یهاشادمان به چشم ديوح

که بود  یهر ساعت یداشت یخونه بخوابم، تو هم خوب استراحت کن. کار رميمن م -
  بهم زنگ بزن.

  باشه حتماً. -
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گفت و پس از خاموش کردن چراغ اتاق مژگان رفت  ريراست شد و شب بخ ديوح
 شتريرا ب شيازهاياش و ننکند و حال آشفته یشروياز آن پ شتريب قرارشیب تا قلب

  نگذارد. شياز آن به نما

به درون تخت رفت و با فکر به  شيهالباس ضيبه منزل رفت، بعد از تعو یوقت 
  .ديرا پر خواهد کرد خواب شييتنها یکه ک نيمژگان و ا

. کردینم شي. کابوس رهادياب پرمژگان آن شب را تا خود صبح هزار بار از خو یول
و اشک  کردیم هيگر یقراری. با بگشتیو برم رفتیم سايبه سراغ تخت نک

  تحمل کند. توانستیرا نم یدور نيو ا ختيریم

  را گرفت. ديوح یصبح بود که طاقت از کف داد و شماره ميپنج و ن ساعت

 یاسم مژگان کم دنيرا برداشت و با د اشیآلود پلک گشود و گوشخواب ديوح
  هراسان جواب داد:

  .یجانم مژ -

  مارستان؟يب یمن رو ببر یاي! مبرهیکردم، خوابم نم دارتيکه ب ديببخش د،يالو وح -

  تا ساعت ده صبح. دنيکه راهمون نم ميساعت چنده؟!بر یدونیم زم؟ياالن عز -

  باشم حالم بهتره. کشي. همونجا نزدديتو رو خدا وح -

  مژگان گفت: سکوت کرد. ديوح

  ؟یديخواب -

  دار نفسش را فوت کرد و گفت:خش یبا صدا ديوح

  .برمتینه، حاضر شو م -

  تشکر کرد و ارتباط را قطع کرد. مژگان

 رقابليغ اشیآلودگو خواب یتخت درازکش بود. حس خستگ یچند لحظه رو ديوح
  انکار بود.
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اغ مژگان رفت و از تختخواب جدا شد و برخاست و حاضر شد و به سر یسخت به
  از منزل خارج شدند. صدایهر دو ب

  کامالً مشهود بود.  اشیآلودگخواب ست،يرا نگر ديراه مژگان صورت وح نيب در

  و نذاشتم. یکردیاستراحت م دي. بارونيو کشوندمت ب یهنوزم خواب د،يوح ديببخش -

 یپوزخند شده و خسته چند لحظه سکوت کرد و بعد با خود زير یهابا چشم ديوح
  :ديزد. مژگان متعجب پرس

  شده؟! یچ -

  سرش را تکان داد و گفت: ديوح

  !یچيه -

  !یخندیهست که م یزيچ هيچرا  -

  !زميعز ستين یچيه -

  .گهيبگو د -

  .یشيم مونيپش دنشياز شن -

  :ديشد. با تعجب پرس ديمات صورت وح مژگان

  !؟یبگ یخوایم یخوب حرفت رو بزن! چ -

زد و رو به جلو کرد و  انهيلبخند موذ کيرت مژگان انداخت و به صو ینگاه ديوح
  گفت:

  .یکنیو تو لطف امشب رو جبران م مونهینم جوابیحرکت ب نيمسلماً ا -

  زد و پلک بست و گفت: هيتک مژگان

  .یبه من لطف داشت یليجبران کنم. تو خ ديتو رو با یمحبتا یاون که بله! همه -

  مژگان بشنود:که  یزمزمه کرد، طور ديوح
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  .یبمون داريشبا ب یليخ ندهيو در آ یجبران کن ديآره، با -

  پلک گشود و راست شد و برافروخته گفت: ديها رو به وحچون برق گرفته مژگان

  !یادبیب یليخ -

  گفت: یرو به او با همان لبخند موذ ديوح

هامون وب از بچهو خ یبمون داريشبا که الزمه ب یليمحبتم بخوام خ نيا یبه جا نکهيا -
  !ه؟يادبیب یمراقبت کن

اش رو به جلو هم با برگ برنده دي. وحزدینم یبود و حرف ديمات صورت وح مژگان
  کرد و آهسته گفت:

  باشه! دهيکافور خر رپاشايفکر کنم ام -

خود را گرفت تا قهقهه نزند. مژگان با صورت سرخ رو به پنجره کرد و  یجلو و
  زد و آهسته گفت:بغلش  ريرا ز شيهادست

  !یعوض -

  و مژگان خجالت زده و سرخ در خود مچاله شد. ديبلندتر خند یو با صدا ديشن ديوح

  را پارک کرد و گفت: نيماش دي. وحدنديرس مارستانيب یبعد جلو یکم

  بخواب. جاني. همميبر ذارنیداخل که نم -

  باشه. -

 کردیل که سقف را نگاه م. مژگان در حادنديخواب هایدگمه را زد که صندل ديوح
  گفت:

که من باعث ضرر خوردن بهش  فيح یبهتره، ول یليخ یپاشا از قبل ديجد نيماش -
  شدم.

  بغل زد و چشم بست و گفت: ريرا ز شيهاو دست ديدراز کش ديوح
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  داره؟ یتيپاشا اهم یاصالً برا یکنیفکر م -

  نه واقعاً! -

  آهسته گفت: دينگاه کرد. وح مهربانش یرو به او کرد و به چهره مژگان

  .برهیو خوابم نم کنمیبهم نگاه کنه حسش م یکس -

چشم باز کرد و لبخند زد. دوباره پلک بست  ديرا برگرداند. وح شيرو عيسر مژگان
  راحت خوابش برد. یليو خ

____________________  

  اش،یعروس یهاو عکس لميبعد از نگاه کردن ف رپاشايصبح بود که ام دم

  .ستيکرد و سقف را نگر هيخاطرات مختلف به مبل تک یادآوريو  یخانوادگ آلبوم

وجود او  هي یلي. خبود ني. دلتنگ نازنديدیکرده بود که چشمش تار م هيگر آنقدر
  . آمدیسوت و کور بدون او بدش م یداشت و از آن خانه اجياحت

  :بود. آهسته گفت یقلبش درد داشت که از سرنوشت شاک آنقدر

  حجم از غصه رو نداره بهم کمک کن. نيقلبم تحمل ا ا،يخدا -

  و گفت: ديها دراز کشآلبوم انيدر م نيزم یبعد همانجا رو و

  .اميمسئله کنار ب نيقدرت رو بده که بتونم با ا نيبهم ا -

  ها و صورتش پاک کرد.نفسش را رها کرد و با پشت دستش اشک را از چشم و

  او پاک کند.  اديمشترک را از  یسال زندگ ستيب یرهخاط توانستینم زيچ چيه

را دوست  گريو به شدت همد دنديورزیکه واقعاً به هم عشق م یبا کس یهم زندگ آن
  هم احترام قائل بودند. یداشتند و برا
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و او را به بخش فرستادند.  کردیم یقراریب یخوب بود. کم سايروز بعد حال نک دو
مژگان راحت  ازيگرفت تا در صورت ن یوچک خصوصاتاق ک کياو  یبرا ديوح

  باشد.

 شي. براشدیم ايرا جو سايو حال نک زدیسر م مارستانيهم هر روز به ب خودش
 چرخاندیو م بردیبه محوطه م یو گاه کردیم فيداستان تعر د،يخریم یبازاسباب

 تيا اذشده بود ر فيعوض شود و کمتر مژگان را که الغر و ضع شيتا حال و هوا
  استراحت کند. یکند و او هم کم

  را به حمام برده بودند. سايپزشک نک هيو مژگان طبقه توص دياز دوازده روز وح پس

بود و آن را پر از  دهيرنگ خر یشکل بزرگ و آب یتشت خرس کي شيبرا ديوح
  آب گرم کرده بود.

کردن او  . مژگان جرأت حمامختيتن او آب گرم ر یرا در تشت نشاند و رو ساينک
 سايو صابون آهسته تن نک فيکار را به عهده گرفت و با ل ديرا از دست داده بود. وح

  به دست او بود.  رهيو مژگان خ شستیرا م

هم حمامش  خواندیم یسيشعر به زبان انگل شيو برا کردیم یباز سايبا نک هم
  کند. هيتا کمتر گر کردیم

بعد از شستن بدن او بانداژ  ديز کند. وحجرأت نداشت که باند سر او را با مژگان
 شيکه ر یو با دل کردیم هيسرش را باز کرد و مشغول شستن سر او شد. مژگان گر

  .ستيرا نگر هيبخ یجا شدیم

  .رونيب یبهتره بر یزياشک بر ینجورياگه قراره ا -

  .ديوح ستيدست خودم ن -

  ه؟يپس دست ک -

  !دونمیچه م -

  !کنهیم تياذ یاديهست داره ز یدست هر ک -
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  زد. یو لبخند کج ستياو را نگر ديوح

  شد و گفت: رهيمژگان به او خ 

  !؟یباز شروع کرد -

  کرد. یزد و به کارش ادامه داد. مژگان پف یپوزخند ديوح

را شست حوله را دورش انداخت و او را  سايبا دوش سر و تن نک ديوح نکهياز ا بعد
  ام را مرتب کرد.بغل مژگان گذاشت تا ببرد و خودش حم

خشک  یرا حساب هيبخ یآمد مشغول خشک کردن تن او شدند و جا رونيب یوقت
  کردند.

از  ديجد یهاو به عکس ستيزخم را نگر یبعد دکتر آمد و او را چک و جا یکم
  انداخت و گفت: نييسر او نگاه کرد و سرش را باال و پا

 نيخونه و فقط از ا رهيم یزود هم به سايمرتبه. نک زيها جا گرفتن و همه چتراشه -
  . یمرکز توانبخش دشيبریبه بعد به صورت مرتب م

  .نيدیو به پزشک اونجا م سمينویالزم رو م دستورات

دکتر رفت  یخدا را شکر کرد و از دکتر به خاطر زحماتش تشکر کرد. وقت مژگان
  کرد. یچيپرستار آمد و دوباره سر او را باندپ

  .رفتیبود و اصال منزل نم رستانمايآن مدت در ب مژگان

  که نگرانش بود گفت: ديوح

  .ششيخونه من بمونم پ یبر یخوایم -

  نه اصالً. -

  ؟یبهم اعتماد ندار -

  نشست و گفت: یصندل یرو مژگان
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و  شهيعمل بشه. فردا مرخص م سايمن با اعتماد به تو گذاشتم نک ه؟يچه حرف نيا -
  خونه. ميریبا هم م

  باشه. -

  .ینصف شد یچند روز از بس رفت و آمد کرد نياستراحت کن. ا گهيم برو دتو ه -

  وارد اتاق شد و گفت: چيبزرگ کادوپ یجعبه کيبا  رپاشايام

  . فشهيوظ -

و  آمدندیم ادتيها هر روز به عوارد اتاق شدند. آن ليفام یپشت سر او همه و
ً ا ساينک یمژگان و شاد یحضورشان دلگرم هر روز  نکهيبود. مخصوصا

  .بردیو لذت م گرفتیم هيهد ديجد یهایبازاسباب

او را هر  ديو رفتنش به منزل، از روز بعد وح مارستانياز ب ساينک صياز ترخ بعد
عقب  یو مژگان به سر کارش برگشت تا کارها بردیم یروز به مرکز توانبخش

  اش را سر و سامان بدهد.افتاده

را  شيپاها یوتراپيوزيو ف ینست با حرکات ورزشبعد از چند جلسه توا ساينک یوقت
  کند. ريگگرفت مژگان را غافل ميتصم ديتکان بدهد وح

  رفت و گفت: شيبه منزل عمو ديوح

  داره. دنيامروز د ساينک يیهنرنما -

  بدن او قرار داد و گفت: یخواباند و دستش را باال نيزم یرا رو ساينک او

  ن.راست بزن به دست م یبا پا ساينک -

  زد. ديراستش را بلند کرد و به دست وح یپا ساينک

و  ديکشیم غي. مژگان ذوق زده جکردندیرا نگاه م ساينک یخانواده با شادمان یهمه
  .کردیم هيدهانش گذاشته بود و گر یرا رو شيهادست

  گفت: یبا شادمان ديوح
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  چپ! یحاال پا -

  کرد و با دستمال صورتش را پوشاند. هيجمال گر آقا

  .کردیرا دعا م ديو فرخنده خانم تندتند وح ديرا بوس ساينک یجلو رفت و پاها یمان

  رو به مژگان گفت: ديوح

  .شهيبهتر هم م ساينک -

  پرشوق اما سوزناک مژگان متأثر شد. یهاهياز گر و

و در منزل  دادیرا نرمش م سايو نک آمدیبه کمک مژگان م ديها وحشب کمکم
  و چند قدم راه برود. ستديسرپا با کردندیو کمک م گرفتندیاو را م یهادست

راه  شيدو پا یرو گرانيو مانند د زديتا برخ کردیخودش هم با شوق تالش م ساينک
 شيپاها یو رو گرفتیمنزل م یهالهيو وس واريرا به مبل و د شيهابرود. دست

  .کردیو حرکت م ستاديایم

 اشیبه خستگ یو توجه زديبرخ خواستیمو با حرص  کردیآنقدر تالش م یگاه
  .آوردیکه اشک همه را در م کردینم

______________________  

سرد همه دور هم در منزل آقا جالل نشسته بودند  اري. آن شب بسدياز راه فرا رس شب
بودند چون مژگان خسته بود  امدهين ساي. فقط مژگان و نککردندیو داشتند صحبت م

  بود. دهيابهم خو سايو نک

که چاپ آن تمام شده است  گفتیو م کردیداشت در مورد کتابش صحبت م ديوح 
  کند. نييآن تع یو امضا يیرونما یروز را برا کي ديو با

  کردند که برق قطع شد.  تيموفق یآرزو شيگفتند و برا کيبه او تبر همه

 یو ظلمان کيرخانه انداخت و برخاست و از پنجره باغ تا یکيبه تار ینگاه ديوح
  .ستيرا نگر
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و  ديرا روشن کرد و به اتاقش رفت و کاپشنش را برداشت و پوش اشیگوش نور
  آمد و گفت: رونيب

  . تنهان نکنه بترسن.سايمژگان و نک شيپ رميمن م -

  بود گفت: ستادهيا یکيدر تار رهيجسم ت کيکه چون  ديخانم رو به وح رايسم

  برو مادر. -

  :ديپرس ديوح

  ؟یانم یايم -

  نه، برو. -

با مژگان تنها باشد. بعد از آن  یقيبرود و دقا ديخودش دلش خواست وح یمان و
  خود باشند. یهم برا یکم دانستیحقشان م هایدردسرها و سخت

 یکرد و به جلو یرفت. طول باغ را ط نييها پااز منزل خارج شد و از پله ديوح
  :دين را شنمژگا یبعد صدا یرفت. در زد و کم شيمنزل عمو

  !ه؟يک -

  منم باز کن. -

  . کنار رفت و گفت:ديقاب در د انيرا در م ديدر را باز کرد و وح مژگان

  .دييبفرما -

  به درون رفت و مژگان در را بست. ديوح

  کجاست؟ ساينک -

  .ديخسته بود، خواب -

  حالش خوب بود؟ -

  آره. -
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  ام چطوره؟بچه -

. ديگفت و خند یآخ بلند ديزد که وح ديحو یبه بازو یمحکم یضربه یعصب مژگان
  مژگان هشدار داد:

  .گهيلوس نشو د -

  و گفت: ديدست او را گرفت و به مقابل خود کش ديخواست برود که وح و

  .ینکن ممي! مراقب باشم که عقیدست بزن هم که دار -

به  شانيهانگاه کرد. چشم ديوح یهابه چشم یکيگفت و در تار یبلند نيه مژگان
  آرام گفت: یدست مژگان را آهسته فشرد و با صدا ديعادت کرده بود که وح یکيتار

  کنم؟ یداره با نامزدم شوخ یچه اشکال -

  گفت: یاخفه یبا صدا مژگان

  نامزد؟! -

  و گفت: ديحلقه دست او کش یدست او را بلند کرد و انگشتش را رو ديوح

  !؟یرفته حلقه نشون من رو قبول کرد ادتينکنه،  -

  .ادمهيه! ن -

  و گفت: ديدست او کش یآهسته انگشتش را رو ديوح

  !؟یترسیاز من م ديشا اي -

  همانطور آهسته گفت: مژگان

  .ترسمینه، نم -

  ؟ینيبش شميپ یايپس م -

  ارم؟يب يیچا -

  دست او را محکم گرفت و گفت: ديخواست فرار کند. خواست برود که وح مژگان



1043 
 

  .خورمینم -

  گفت: زدیم خيکم که داشت کم یو دست زدیشدت م که به یبا قلب مژگان

  ...وهيم -

  .ینيکنارم بش خوامیمژگان، فقط م خورمینم یچيه -

  باف نشستند.کوچک دست چهيقال یآن رو کيو نزد ديکش نهيبعد او را به سمت شوم و

جانشان  نهيشوم ی. گرمانديرا بب گريصورت همد توانستندیم نهيدر نور شوم حاال
  .کردیم مرا گر

 ديبر جسم وح نهيشوم یاصالً دست خودش نبود. گرما نينگران بود و ا یکم مژگان
  .کردیو رو م ريو حال او را ز نشستیم

انداخت  شيرا دور زانوها شيهارا مقابلش عمود کرده بود. دست شيهر دو پا ديوح
  گرم و رقصان آتش داد. یهاو نگاهش را به شعله

را کنارش جمع کرده بود و در  شيکرده بود و پاها هيتک دست چپش یهم رو مژگان
  .کردیسکوت آتش را نگاه م

  حل شدن؟ سايمشکالت نک یبه سالمت -

  .غتيدریب یهابله، ممنون از کمک -

  حل شد؟ اديمشکلت در مورد شه -

  آره. -

  بهتره؟ اتهياالن روح -

  حالم خوبه. اديز یليخ -

  نه؟! ،ین هم فکر کنبه م یکم یتونیم گهيپس االن د -
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آتش صورت او را روشن  ینگاه کرد. رنگ زرد و نارنج ديبه صورت وح مژگان
  افتاده بود. شيهاگونه یبلندش رو یهامژه یهيکرده بود. سا

از  ريبود که مگر غ دهيبود، آنقدر عشق ورز یخوب یحام ديآن مدت آنقدر وح یط
  انجام دهد؟ توانستیهم م نيا

  مژگان نگاهش کرد و گفت: یوت طوالنبه خاطر سک ديوح

  ؟یساکت -

  با آرامش گفت: ديگرفت. وح رينگاهش را به ز مژگان

چقدر هم تو  یدونیخودت هم خوب م ت،ينهایعاشقتم ب اد،يز یليخ ،یزيبرام عز -
. یمنتظرم بذار نياز ا شتريب ستيانصاف ن گهيد یرو دوست دارم هم پسرت رو، ول

  . امیزندگ یبودنت تو یداشتنت برا یر کردن ندارم. براتوان صب گهيمن واقعاً د

بدم، متأهل بشم و شبا بتونم راحت بخوابم...  یزندگ ليهم الزم دارم تشک یليخ
  !گم؟يم یکه چ یفهمیم

  داشته باشم. یزندگ یادامه یبرا یاروزا دغدغه نکهيو ا 

  گفت: بود نييسکوت به مژگان نگاه کرد. مژگان همانطور که سرش پا در

  .یاز خودم بشنو ديبا يیزايچ هي ديوح -

  .شنومیم -

پسر دارم،  كي ستم،ي. تنها نستيمجرد ن یبه آدما هيشب امیچيکه من ه یدونیم -
  خودم هم...

  آهسته گفت: ديگرفت. وح ريسکوت کرد و نگاهش را به ز مژگان

 یتو یايب یکنیرو با خودم حل نکردم؟ چرا فکر م نايمن ا یکنیچرا فکر م -
رو با خودم حل کردم و در خدمت  زيچکار کردم؟ من همه چ فهممیتازه م امیزندگ

  تو و پسرت هم هستم... در خدمت تو و پسرمون.
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را از  شيهادست دينگاه کرد. وح ديوح یهانگاهش را باال گرفت و به چشم مژگان
  در آورد و گفت: شيدور پاها

بجنب که کارامون رو  ینوروز. اگر موافق التي. درست بعد از تعطنجاميتا بهار ا -
  .ميو بر ميانجام بد

  !م؟يبر -

  .ميکن یآدما با هم زندگ یدور از همه ايدن یگوشه کيآره، که  -

  .دانستیرا م شياو از کجا آرزو دياو را برانداز کرد و نفهم مژگان

  لبخند زد و گفت: ديوح

  .شهيبخت محتماً باهاش خوش ی. مانهيهمراز دختر شجاع -

  و گفت: ديکش یقينفس عم ديسر فرود آورد. وح مژگان

  تا دل گرم بشم. یازت بشنوم مژ یزيچ کيدارم  اجيمن احت -

 ديبه وح شدینم شيرو کردیداشت. هر کار م ريدر سکوت نگاهش را به ز مژگان
 داشت که عاشقانه نانيهم دوستش داشت و حاال اطم اريبس نکهيابراز عالقه کند با ا

  ها را نخواهد.با هم بودن آن اياگر دن یحت پرستدیمرد را م نيا

  که مژگان گفت: زدينفسش را فوت کرد و خواست برخ ديسکوت او را د یوقت ديوح

  عاشقتم. -

  نشست و گفت: شيسست شد و سر جا ديوح

  ؟یچ -

  در چشم او گفت: رهيسر بلند کرد و خ مژگان

رو از تو  سايکاش نک دم،يفهمیرفات رو مکاش از اول ح د،يدوستت دارم وح یليخ
  داشتم.
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. مژگان به ديدستش را بلند کرد و دور مژگان انداخت و او را سمت خود کش ديوح
  .ديچسب ديوح

  .زدیدرخشان مژگان نگاه کرد. قلب هر دو به شدت م یهالحظه به چشم چند

شان را در بوسه نيصورت مژگان برد تا اگر او اول کيآهسته سرش را نزد ديوح
  برود. خواست،یآن لحظه نم

داد و با  یلب مژگان جا یمژگان آهسته پلک بست، لبش را با آرامش رو ديد یوقت
  .ديبوس یاحساس و طوالن

سرش را از او فاصله داد و هر دو دستش را دور مژگان انداخت و او را به  یکم
تن او  ديوح یهانشست و دست ديوح یهاشانه یمژگان رو یها. دستديآغوش کش

  را در بر گرفت.

 ی. وقتديرا آهسته بوس شيهاخود را از حس داشتن مژگان پر کرد. دوباره لب ديوح
 یو دستش را رو ديرا بوس ديوح یهالب یکرد و داغ یبار مژگان او را همراه نيا

  است. رفتهيقلبش را پذ یکه مژگان همراه ديفهم ديصورت او گذاشت، وح

او چسباند  یشانيرا به پ اشیشانيو دور گردنش انداخت و پمژگان را گرفت  دست
  و گفت:

  .ذارمیتنهات نم چوقتيه -

 ديحد به وح نيکه تا ا کردی. مژگان باور نمدياو را بوس یهادوباره با ولع لب و
ناراحت نبود، بلکه قلب هر دو سرشار از عشق  یکيشده است اما از آن نزد کينزد
  بود. ازيو ن

  دار گفت:زنان و تبزد و نفس هيمژگان تک یشانيرا به پ اشیشانيه پدوبار ديوح

همه سال نبودنت رو تو آغوشم  نيتحمل کنم مژگان! ا تونمینم نياز ا شتريب گهيد -
  چطور تحمل کردم؟ 
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گردن او گذاشت و مشامش را از عطر تن  ريگونه و چانه و ز یچند بوسه رو و
  مژگان پر کرد.

او تکان داد و  یرا در موها شيهادست ديفهمیرا م ديوح ديشد ازيکه حس ن مژگان
  کنار گوش او لب زد و گفت:

  جانم.  ديوح شهيزود تموم م یليخ -

  باشه؟ یازدواجمون ک -

  .یهر وقت تو بگ -

 یهم تو موني. جشن عروسميطولش ند نياز ا شتريب گهيو د ميهفته عقد کن نيهم -
  ماه باشه. نيفرورد

  ؟یبا هم باشه چ مونيعروساگه عقد و  -

  از دست دادم. یتا حاال چ دميتحمل ندارم، مخصوصاً حاال که فهم گهيمن د -

  ؟یواسه چ ینگ ،یبهت گفتم هول من بود یروز هياگر  -

مژگان نگاه کرد. داشت مژگان  طنتيو به صورت پرش ديسرش را عقب کش ديوح
 عيسر ديتا فرار کند و وح برخاست دي. مژگان خندان از آغوش وحديدیگذشته را م

  .ديچيآن دو در سالن پ یخنده یو او را دنبال کرد که برق آمد و صدا دياز جا پر

 کيو با  ديمبل پر یرو ديزمان با باز شدن دِر سالن وحکه هم دنديدویها ممبل دور
را از پشت دور مژگان انداخت و او را بغل  شيهاو دست ديحرکت به پشت آن جه

 دنياو از د یو نگاه گرد شده یچسباند که مصادف شد با ورود مان اشنهيس کرد و به
  آن دو به آن حالت. 

بعد از چند  یشدند. مان یافتاده بودند و به همان حالت مات مان ريدو پشت مبل گ هر
بستن در  نيسرش را به چپ و راست تکان داد و دستش را به هوا انداخت و ح هيثان

  گفت:

  .نيمشغول باش دم،يند یزيمن که چ -
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باز و بسته شدن در اتاق به  یها باال رفت و صدابعد سالن را عبور کرد و از پله و
  . ديگوششان رس

  . مژگان گفت:دنديمژگان را سمت خود چرخاند و هر دو خند ديوح

  بد شد. یليخ -

  .یاون هم تو هر حالت نيهمه من رو با تو بب یعادت کن ديبا گهيد -

 ديمبل پر ی. بعد هم به جلودياو را بوس یهامژگان برد و لب یچانه ريدستش را ز و
  و گفت: ديرا بوس سايبه اتاق مژگان رفت و نک ديآمد. وح رونيو مژگان آهسته ب

  دارم. زيما که برات سورپرا یخونه ايمراقبش باش و فردا ب -

  هست؟ یچ -

  .ینيو بب یايخودت ب ديحاال! با -

  بگو خوب. -

  شد و لبخند زد و گفت: رهيمژگان خ یهاچشمدر  ديوح

  .ینيخودت بب ديکرد با فيتعر شهينم -

  وار گفت: ديتهد مژگان

  .ینکن یادبیب -

  خورد.  یتکان سايکه نک ديبلند خند ديوح

  دهانش گذاشت و گفت: یدستش را رو او

  هنوز کافور داشته باشه. رپاشاياحتماالً ام -

  گفت: دياو زد که وح یزوبه با یاخجالت زده ضربه مژگان

  .نيادبیب یليهر دوتاتون خ يیخدا -
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 یمژگان جلو دنيزد و با رس رونيب شيو از منزل عمو ديمژگان دو یقبل از حمله و
  در گفت:

  .اديداره برف م -

  گفت: ديدو به آسمان و بارش برف نگاه کردند. مژگان لرز کرد که وح آن

  .ريهوا سرده. شب بخ زم،يبرو تو عز -

  .ريشب تو هم بخ -

  رو به مژگان کرد و عقب عقب رفت و گفت: ديوح

  شب عمرم بود. نيامشب بهتر -

  دستش را باال برد. مژگان دستش را تکان داد و در را بست. و

نگاه  نيزم یو آهسته سمت منزل رفت و به دامن نازک برف رو ديهم چرخ ديوح
  کرد.

هم مشغول  یعقد افتاد و از طرف یهابه دنبال انجام کار ديوح ديآغاز روز جد از
مژگان و  یبرا ديجد یدرست کردن گذرنامه و پاسپورت و درست کردن شناسنامه

  شد. ساينک

بود.  ندهيگذشته و آ ريو ذهنش درگ زدیآهسته قدم م یپارک زمستان انيدر م او
روشنش  یندهياز به دست آوردن آ از به هم خوردن عشق بزرگش و خوشحال نيغمگ

  ود. ب

  .داشتیمفرو برده بود و دور از خود قدم بر بشيرا در ج شيهادست

شاد همراز  یچهره دنيبا او همقدم شد. سرش را چرخاند و با د یلحظه بعد کس چند
  و گفت: ديخند

  !یخوش اومد -

  انداخت و گفت: یمان یدست در بازو همراز
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  !یتو فکر بود یليوقته پشت سرتم، خ یليخ ،یمرس -

  همه و همه ذهنم رو مشغول کردن. د،يخودم، تو، مژگان و وح نده،يته، آگذش -

 داتيپ رهيجز هي یتو هويکه  يیتو م،يذره هم تفاهم نداشت هيکه دوست داشتم و  یدختر
  .یکردم و باعث آرامشم

خودش و پسرش  دنيند یکه اگر بره دلم برا یمژگان کنم،یدرکت م ،یکنیم درکم
  .زنهیحتماً لک م

  و گفت: ديکش یقينفس عم یمان

  است. دهيچيپ یليخ یزندگ -

  .ميکرد اشدهيچيما آدما پ ست،ين دهيچيپ یزندگ -

وجودش را پر از  بيدختر عج نيزد. ا ی. لبخند پر از آرامشستياو را نگر یمان
تر از همه غر آرام بود و صبور، شاد بود و خندان، مهم شهي. همکردیآرامش م

  .زدینم

او رفته بود. جواب مثبت هم گرفته بود و  یاش به خواستگارخانوادهبا  یراحت به
  بودند. یجشن نامزد یحاال در حال فراهم کردن کارها

  باشد. یو دوست مان اريشکل  نيبه بهتر کردیم یدختر همراهش بود و سع نيا

  او را دوست دارد. یليخ کردیهم حس م یمان نيهم یبرا

منزل آقا  یباال یرا در طبقه یبودند تا مدت یزندگ ليوسا ديدو با هم در حال خر آن
  بزرگتر بخرند.  یخانه کيبتوانند  یکنند و بعد از مدت یجمال زندگ

 شي. برازدیو به نازگل سر م رفتیم رازيآخر هر ماه را به ش یهفته رپاشايام
  .کردیخوشه خانم را مرتب م یو کارها کردیرا برآورده م اجاتشياحت

هم نازگل و هم خوشه  رفت،یم رتريد یکم یليو به دل کردیم ريد یوقت کي اگر
  .شدندیخانم و مائده دلتنگ و نگرانش م
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چون اون  یمرد یهر سه به حضور او عادت کرده بودند و آن خانه به وجود هاآن
  .کردیم ازيبه شدت احساس ن

 شد،یآمدنش مآنقدر مهربان و دل صاف و آرام بود که هر وقت زمان  رپاشايام
که دخترها سر کار و درسشان بودند نگاهش به  یخود و زمان يیخوشه خانم در تنها

 یبه خانه نور و زندگ یو چند روز ديايکه او سالمت از در ب شدیقاب در خشک م
  ببخشد.

و  دانستیم یداشت و او را همچون پسرانش محمد و مهد رپاشايبه ام یخوب حس
به نزد  یدخترها نبودند گاه یکرده بود؛ مخصوصاً که وقتعادت  شيهاآمدن نيبه ا

  .کردیگوش م اشیاو در مورد زندگ یهاو به حرف رفتیخوشه خانم م

مشترکش، ازدست دادن همسرش  یاش، ازدواجش، زندگداستان تولدش،خانواده به
  و...

ش جان گو رپاشايو ام کردیم فيتعر یکس یرا برا اشیبار بود که زندگ نياو اول و
  .سپردیاو م یهابه حرف

 کردیصحبت م رپاشايبا ام یخانم که از مائده خوشش آمده بود گاه نيمه نيب نيا در
  دعوت کند. اشیکه به مائده فکر کند و او را به زندگ خواستیو م

  »حرفشو نزن مامان« بود: زيچ کياما جوابش  رپاشايام

العاده او در نوع خود فوق ديفهمیاست. م يیبايز اريمائده دختر بس ديفهمیم رپاشايام
  و جذاب است.

  هر کس باشد شاد و خوشبخت است. یدختر در زندگ نيا ديفهمیم

باشد؛  توانستیرابطه م نيجنبه مثبت ا نيبهتر نيبود و ا یبا نازگل هم عال اشرابطه
  کار اشکال داشت. گريد یجا رپاشاياما از نظر ام
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کرده بود.  یزندگ نشيسال با نازن ستيگذشته بود. ب یزندگ ريکه هنوز درگ قلبش
 یزود نيبه ا توانستیو حاال نم ديپرستیبود و او را م دهينفس کش یسال با زن ستيب

  کند. نشيگزيرا جا یکس

که  یخواب یاش بنشاند و جاو در خانه اورديب نينازن یرا به جا یکس توانستینم
  بشود. کيشر یزن چيبا ه توانستیبود را نم کيشر نشيسال با نازن ستيب

 یجار شيهاهنوز هم در رگ نيهنوز هم در ذهنش خانه داشت. عشق نازن نينازن ادي
از خاطر  هایزود نيذهن و قلبش را به ا توانستیو نم زدیاو م اديبود و قلبش به 

  او پاک کند.

و  زود است اريبس گريزن د کيبا  اشیشدن زندگ کيشر یهنوز برا دانستیم
  به فرصت داشت. ازين

. خوشه خانم ديدیحاال خودش را در او و مثل او م کردیبه خوشه خانم نگاه م یوقت
همسرش را با قاب  اديبود و  ستادهيبود. ا دهيبود و فرزندانش را به دندان کش ستادهيا

 اديحد زود  نيکه تا ا ديدیدر قلبش حفظ کرده بود. او انصاف نم واريد یعکس رو
که  ديدیرا در خود م ازين نيبسپارد و ا یهمسرش را به دست فراموش یاطرهو خ

صادر  ازيکه قلبش، خود دوباره فرمان عشق و ن یکند تا زمان یفعالً با عشق او زندگ
  کند.

__________________________  

ساز و آواز همه جا را  یشده بود. صدا یماه، باغ چراغان نيدر ششم فرورد درست
بود  ختهيکه وسط اتاق ر يیهایبازداشت در اتاقش با اسباب سايفته بود. نکفرا گر

 گريکند. او حاال د یسوارو رفت تا دوچرخه ديبلند شد و دو شي. از جاکردیم یباز
رفتار  یکودک معمول کيو چون  زدیم ف. حرديدویو م ستاديایم شيپا یرو

  .کردیم

  گفت: تينبا عصبا یکيآرزو بعد از حاضر کردن ن 
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از راه  دي. االن مژگان و وحاريب ريرو بگ سايجون مادرت برو نک دجان،يحم -
  بچه رو حاضر نکردم. نيمن هنوز ا رسنیم

  حرص نخور، چشم عشقم. -

دست و  سايو او را بغل زد. نک ديدر اتاق دو سايو به دنبال نک ديبعد آرزو را بوس و
  پا زد و اعتراض کرد و گفت:

  ولم کن... -

  .گهيدل بکن د ،یديتو هنوز لباس نپوش انياالن ننه بابات م -

کرده بود او را به سالن آورد و به دست  زانيشانه آو یرا رو سايکه نک یدر حال و
  آرزو داد تا به او لباس بپوشاند.

. بعد از خاموش کردن سشوار سرش را ديرسیم شيداشت در اتاق به موها رپاشايام
  خوش فرمش نگاه کرد. یبه موها نهيچپ و راست کرد و در آ

ً يشد نگاهش را از خود گرفت و عطرش را برداشت و تقر یراض یوقت با آن دوش  با
  گرفت.

انداخت و آن را گره زد. هر کار  اشیخاکستر راهنيپ قهيهم کراواتش را دور  بعد
صورتش  یکه رو یلب اَه گفت و با اخم ريو لج کرده بود. ز شدیدرست نم کردیم

  ست هر طور شد آن را گره زد. نش

داد و رفت و کتش را برداشت که در  تينبود اما به همان رضا یاش راضگره از
  اتاق باز شد.

 شيخانم در را پشت سرش بست تا صدا نيخانم وارد اتاق شدند. مه نيو مه نازگل
  نرود چون در منزلشان مهمان داشتند. رونيب

ها به همراه نازگل آمده دعوت داشتند و آن ديوح یعروس یخانم و مائده برا خوشه
 نيپسرش اقامت داشتند و حاال دو روز بود که مه ،یدر منزل مهد یبودند. چند روز

  مائده و خوشه خانم را بشناسند. شتريها را دعوت کرده بود تا بخانم آن
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  .آمدیدر دلش نشسته بود و از خوشه خانم هم خوشش م بيعج مائده

  کتش شد و گفت: دنيسمت آن دو انداخت و مشغول پوش یهنگا مين رپاشايام

  باشه! ريخ -

  خود را لوس کرد و جلو رفت و گفت: نازگل

  ماشاءهللا، هزار ماشاءهللا... -

  خوب، بعد... -

  بابا... یخوشگل شد -

  دختر جون؟ یخوشگل شد گنيمگه به مرد هم م -

  !یخوب حاال هر چ -

 ونيشن یتش  را مرتب کرد و دستش را به موهاک رپاشايبعد پدرش را بغل کرد. ام و
  خانم گفت: ني. مهدينازگل کش یشده

  ه؟ينظرت چ ینگفت زم،يعز -

  راجع به؟! -

  !گهيمائده د -

  و من هم گفتم نه! نيبه من گفت نجا،يهمون شب اول هم که اومده بودن ا -

  وا رفته سرش را بلند کرد و گفت: نازگل

  چرا بابا؟ -

  نازگل نگاه کرد و گفت: یهابه چشم رپاشايد. اماز پدرش جدا ش و

  نه! گمیمنه م یزندگ ،یاگر زندگ -

  من دوستش دارم و ... ه،ييبايدختر ز ه،يبابا؟ مائده دختر خوب هيچ لتونيآخه دل -
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  ! ؟یپس من چ -

  !؟یشما چ -

داشته باشم به  اقيکه قراره زنم بشه رو دوست باشم؟! احساس اشت یکس ديمن نبا -
  ازدواج؟! نيا یرغبت داشته برا ديوع؟! من نباموض

  رو به مادرش گفت: او

رو ندارم...  ديآدم جد هيفکر کردن به  يیهفت ماه از فوت همسرم گذشته، توانا تازه
  رو یکه کس هي! چه اصرارن؟يمتوجه نويا

  من؟ یزندگ یتو نيکن پرت

  باست؟يو ز بينجمگه مائده کم باوقار و  ه؟يچه حرف نيبابا! ا ميکنیپرت نم -

ام چرا اون شخص مائده نباشه که هم من رابطه نياگر قراره ازدواج کن گمیفقط م من
  .باستيباهاش خوبه، هم باسواده هم باشعوره، هم ز

  ه؟يمگه ازدواج خاله باز یول زميدرست عز نايا یهمه -

  چرا؟ یوا؟! خاله باز -

  رو ندارم. تيقبول مسئول طيدخترم و من االن شرا ارهيم تيازدواج مسئول -

زود به زود بهش  دي. من نامزدش کنم بانجايو من ا کنهیم یزندگ رازيخانم ش اون
. به نجايا اديجمع کنه ب دياون با اي رازيش اميرو جمع کنم ب امیزندگ ديبا ايسر بزنم، 

   ن؟يمادرش که تنهاست فکر کرد

ً ازم توقع خواهند  رازيش اميپاشم ب قهياونوقت دم به دق ديمن با نکهيا به چون حتما
  داشت.

داشتن تحت هر  یاگر درخواست ديمشکالتش رو حل کنم، با ديبهش عشق بدم، با ديبا
  .بهش ظلم کردم یعنيکه دارم نتونم پس  یحال و روز نيانجام بدم. اگر تو ا یطيشرا



1056 
 

 نگذشته، یادي. هنوز مدت زمان زکنمیم یهنوز دارم با خاطرات مادرت زندگ من
  رو ببرم بذارم جاش. یمادرت رو داره پس ازم نخواه کس یهنوز خونه رنگ و بو

  . ستين نيگیکه شما م هایسادگ نيبه ا یچيه

دختر ترگل ورگل ازدواج کنم و داستان به  هيزن داشتم که مرد و االن برم با  هي
 کردم و یسال با مادرت زندگ ستي. من بزميتموم بشه بره! نه عز یو خوش یخوب

تو قلبم جا داشت و هنوز هم محکم  نيسال نازن ستي. بديرو ند یچشمم جز اون کس
  رو جاش بنشونم.  یکس تونمیسرجاش نشسته و نم

  .طيشرا نيا یکه قلبم دوباره بلرزه، نه امروز تو افتهیاتفاق م نيا یروز

 یغذاچون فقط تنهام و تو خونه  تيبار مسئول ريداره من خودم رو بندازم ز یمعن چه
 ايآ اديب یاکنه و فردا هم بچه یبا من زندگ اديکه قرارها ب یگرم ندارم. پس اون کس

  ندارن؟ ازيبه محبت، عشق، توجه ن

  داره؟ یو تموم؟ معن اديجاش ب یکيرفت  یکي ینطوريهم

  خانم با اصرار گفت: نيمه

با  نجانيو تا ا ميبکش شيبحثش رو پ یبد تياالن فقط اگر رضا ميگیما که نم -
  مادرش صحبت کنم!

  نه! -

  ؟یمطمئن -

  بله! -

  گفت: یخانم با ناراحت نيمه

دختره. بهش فکر  نيوجود ا یتو نيروح نازن کنمیحس م کنمینگاهش م یهر چ -
  کن مادر.

  . ستيخانم رفت. نازگل دلشکسته پدرش را نگر نيسکوت کرد و مه رپاشايام
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  و گفت: ديکش یقينفس عم رپاشايام

  .ستيلباست مناسب ن رسنیجالل االن مهمونا م يیدا یبرو خونه ،زميبرو عز -

صدا  رپاشايرفت و خواست در را ببندد که ام رونيبه سمت در رفت، از آن ب نازگل
  زد:

  نازگل! -

  شد. رهيخ رپاشايدر را باز کرد و به ام نازگل

  …! حداقل االن نه.زميعز -

کرد که نه تو گذشته  فيچون برام تعر نداره، یبابا مائده اصرار به ازدواج با کس -
  بوده و نه... یعاشق کس

  !زم؟يعز یو نه چ -

  خوشش اومده. یاز کس نهيشما رو بب نکهيو نه تا قبل از ا -

تخت نشست و به فکر فرو  یلبه یرفت و رو رپاشايرفت و در را بست. ام نازگل
شد و مائده با عجله بعد نفسش را فوت کرد و به سالن رفت که در باز  یقيرفت. دقا

العاده شده و فوق بايشده به شدت ز یدوزبلند پولک راهنيوارد سالن شد. در آن پ
  بود.

  :ديمتعجب پرس رپاشاياش امخاطر عجله به

  شده؟ یطور -

  لبخند زد و گفت: مائده

  عروس توشه. یهيرو فراموش کردم، هد فمينه، فقط ک -

  .نيديزحمت کش -

  .کنمیخواهش م -
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. نگاهش را کردیداشت او را دنبال م رپاشايها باال رفت. امراه افتاد و از پله مائده
نتوانست  چکسيه چوقتيکه ه کردیفرم او گرفت و به خود اعتراف ماز اندام خوش

چشمش  یگاه شدیدختر باعث م ني. اما حاال انينگاه او را به خود جذب کند جز نازن
  دنبال کند. ديرا که نبا یريمس

  گفت: رشينظیمائده برگشت با همان لبخند ب یوقت

  فراموش کار شدم. ايتازگ -

. آن را باز کرد ديکش رونيب یارا باز کرد و جعبه فشيو در ک ستاديبعد مقابل او ا و
  و گفت:

  خوبه؟ امقهيچطوره؟ سل -

  دست برد و دستبند را برداشت و نگاه کرد و گفت: رپاشايام

  .ميجبران کن تونيعروس ميشاءهللا بتون. انهيالع تونقهيقشنگه! سل یليخ -

بند را سر جا گذاشت و مائده دِر جعبه را بست که دست رپاشايسرخ شد. ام مائده
  افتاد و گفت: رپاشاينگاهش به کراوات ام

  کج شده. -

  ؟یچ -

  گذاشت و گفت: رپاشايجعبه را در دست ام مائده

  کراواتتون. -

ن شد. کراوات را اندازه کرد و مشغول گره زدن آ یبعد مشغول باز کردن گره و
دستش باز شد  یهاشده بود. شالش به خاطر تکان رهيبه صورت او خ رپاشايشد. ام
  مشخص شد.  اشنهيس یگردن و برجستگ یديلباسش سف یدلبر قهيو از 
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 یبه صحنه توانستیباال را نگاه کند و به صورت او زل بزند و نه م توانستیم نه
 کردیداشت.  احساس م یگر گرفتند و حس بد شيهامقابلش نگاه کند. گونهجذاب 

  تب کرده است.

  گره را مرتب کرد و بعد عقب آمد و گفت: مائده

  بهتر شد. یلياالن خ -

  ممنونم. -

  بودمتون.  دهيد یبا مشک شهي. من هماديبهتون م یليهم خ یرنگ خاکستر -

  رنگ انتخاب کردم. نيرو ا راهنمياون پنپوشم. به خاطر  یاصرار کرد مشک ديوح -

  .نهيبه تنتون نش یرنگ مشک گهيد دوارميام -

  ممنون. -

  گفت: رپاشايگرفت و خواست برود که ام رپاشايجعبه را از ام مائده

  مائده... خانم! -

شان را کم کرد و با آب دهانش را قورت داد و فاصله رپاشايرو به او کرد. ام مائده
  شرم گفت:

  ...نييبايز یليخشما  -

 رپاشاينداشت. ام رپاشايها را از امحرف نيا دنيگر گرفت و انتظار شن مائده
 یسمت آن را رو کيرا جلو برد و شال او را گرفت و مرتب کرد و  شيهادست
  راست او انداخت و گفت: یشانه

  .نيبذار شيبه نما یهر چشم یرو برا هاتونيیبايکه ز فهيح -

زودتر  رپاشايندارد. اما ام دنيلباس پوش نياز ا یمنظور دياست بگودستپاچه خو مائده
  گفت:



1060 
 

خودشون رو  توننینم گرانياما د ن،يندار یمدل شماست و منظور نيا دونمیم -
  کنترل کنن. 

  پاکن. یليشما خ یاما چشما -

  نتونم بهش فکر نکنم! یممکنه گاه نميبیناخواسته م یوقت یول نم،ينب کنمیم یسع -

  سرخ شد و ادامه نداد. مائده سر فرود آورد و گفت: رپاشايام

  چشم. -

  در رفت و آن را باز کرد که برگشت و گفت: سمت

  ن؟يبمون رازيش نييايباز هم م -

  چطور؟! دونم،ینم -

  .نيچون... چون جز نازگل باز هم چشم انتظار دار -

را تنها گذاشت.  شارپايشد. او سر تکان داد و رفت و ام رهيبه مائده خ رپاشايام
به خود  توانستیمبل انداخت و نفس داغش را فوت کرد و نم یخود را رو رپاشايام

که  یکار شود،یکه مائده با چهره و اندامش باعث جلب توجه او م ديدروغ بگو
  دهد. نجامها نتوانست اسال نيا یط نيجز نازن چکسيه

_______________________  

  شدن به سمت منزل آقا جالل رفتند. ادهيو بعد از پ دنديو مژگان از راه رس ديوح

 هيکه الهام گر آمدیشده بود و به چشم م بايدرخشان آنقدر ز ديدر آن لباس سف مژگان
  :گفتیو م کردیم

  .کردیازدواج م ديکاش مژگان از اول با وح اومد،ینم ديبه وح چکسيجز مژگان ه -

  ؟یه گرفتتو چرا آبغور دنيحاال که به هم رس -

  .دهيبراش خر یچه لباس قشنگ ديوح نيمژگان چقدر خوشگل شده! بب نيبب -
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  را از صورتش گرفت. شياشک ها و

دختر و دامادش  یرا به فرخنده خانم رساند تا برا یو با عجله جا اسپند ديدو همراز
  اسپند دود کند.

  دستت درد نکنه عروس قشنگم. -

  .کنمیخواهش م -

  شگاه؟يااز آر ديرس یمان -

  بله مادر جون. -

  شما دو تا قشنگم. یعروس گهيماه د هي شااليا -

  .شااليا -

بسته بودند. در باغ  نيکرده بودند و آذ يیآراعروس و داماد گل یرا برا یورود
  بود. دهيچيدست و سوت در باغ پ یبه راه بود و صدا یبازآتش

 ديرفتند و نشستند. وح گاهيجا آمد گفتند و بهوارد سالن شدند به مهمانان خوش یوقت
 رياو س یبايو بعد هم منزل از صورت ز هيتا آتل شگاهيرو به مژگان کرد. از آرا

  .شدینم

  گفت: ديوح

 شيدر پ یکه فردا پرواز طوالن یدونیخودت رو خسته نکن، م یليخ زم،يعز -
  .ميدار

  باشه حتماً. -

  .کردیرا دنبال م سايکو شاد بودند. مژگان با نگاهش ن دنديرقصیم هابچه

مژگان را به رقص دعوت  ديرقص آن دو وح یآهنگ مخصوص برا کيگذاشتن  با
  شدند. دنيکرد و هر دو به وسط سالن رفتند و در آغوش هم مشغول رقص
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مژگان را  ديبود. وح دايدر هم گره خورده بود و عشق سرشان از آن نگاه پ نگاهشان
 یبرا گريد کردیو حاال حس م دياو را بوس یشانيدور خود چرخاند و با محبت پ

آرامش  یايندارد و مژگان بعد از آن همه رنج خود را در در ازين یزيبه چ یخوشبخت
  .ديغرق و شاد د

  .بردندیها لذت مو همه در جشن آن کردندیم يیراياز خود پذ دند،يرقصیم مهمانان

 نيو همه به ا ديرقصیاش مدر منزل عمه لشيدوستان و فام انيدر م ديوح
  .خواندندیرا در چهره و نگاه او م یو شاد دنديخندیاو م یهایوانگيد

و ظروف  یو صندل زيجشن، همه با هم مشغول جمع کردن م انيشب بعد از پا مهين
او را بوسه باران کرد و به اتاقش برد و  ديبود و وح دهيخواب سايشدند. نک يیرايپذ

  تخت خود خواباند. یرو

  گردنش فشرد و بعد گفت: یهم دستش را رو مژگان

  کمک. اميو م کنمیلباسم رو عوض م رمياالن م ن،يهمتون به زحمت افتاد -

  برداشتن ظروف گفت: نيخانم لبخند زد و ح رايسم

چند روز به  نيو ا نيبرو استراحت کن. فردا پرواز دار زم،يپاشو برو خونه عز -
  .نيشد تياذ یقدر کاف

  عمو.زن ميکرد تيما شما رو اذ -

  قشنگم. هيچه حرف نيا -

را از او گرفت و  ليوسا ديآمد و مشغول کمک کردن شد. حم رونياز اتاق ب ديوح
  گفت:

  .گهيبرو د -

  کار مونده. یليآخه خ -

  .نيبخواب ني. مژگان خسته است، برميمگه واجبه امشب انجام بد -
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  تشکر کرد و دست مژگان را گرفت و گفت: ديوح

  .ميبر -

  ؟یچ ساينک -

  خانم جواب داد: فرخنده

. برو مادر شهینم داريهست. اونقدر خسته است که ب سايمن امشب حواسم به نک -
  شوهرت رو معطل نکن.

  شد و راه افتاد. ی. راضستيمنتظر او را نگر یهاو چشم ديوح مژگان

  گفتند و از ساختمان خارج شدند.  رياو را گرفت و هر دو شب بخ یبازو ديوح

که مژگان در  کردیباور نم دي. وحزندینم یباغ هر دو ساکت بودند و حرف ريمس در
  درخشان حاال متعلق به اوست.  ديلباس سف نيا

برگشت و حاال عشق  ديهمه سال باز هم به وح نيهم باور نداشت که بعد از ا مژگان
  را با هم باشند. شانيداريب یهاپس قرار بود شب نيهم بودند و از ا

و در  ديرا باز کرد. ابتدا مژگان وارد شد و بعد هم وح شيدر منزل عمو ديوح یتوق
  را پشت سرش بست.

تخت را پر از گلبرگ گل کرده بود و  یکرد. الهام رو تياو را به اتاق هدا ديوح
  بود. دهيها را چآن یهالباس

  آهسته گفت: مژگان

  ... من که...دنيدختر تخت چ یانگار برا -

  و گفت:  دياز پشت در آغوش کش او را ديوح

  هم قشنگه. یليها رو فراموش کن. خحرف نيا -
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و بعد  ديمرتب بود. گردن مژگان را بوس زيها رفت. همه چسمت پرده ديوح نگاه
کند و بعد از  ضي. کمک کرد تا مژگان لباسش را تعوديکش نييلباس او را پا پيز
  ون تختش رفت. خودش هم لباسش را عوض کرد با او به در نکهيا

  و او را بوسه باران کرد.  ديرا به آغوش کش مژگان

  بشود. کيشر ديبود که تختش را با وح نيا ريفکر کرد آخر باز هم تقد مژگان

بود.  دهيرس خواستیقلب م ميو عذاب به آنچه از صم یها سختبعد از سال ديوح
  و آهسته در گوش مژگان گفت: ديمژگان کش یخود را رو

  ؟یديم اجازه -

  انداخت. ديرا دور گردن وح شيهادست مژگان

مژگان را دوباره به آغوش  ديکه در کنار هم آرامش گرفتند وح یبعد از ساعت یوقت
  و گفت: ديکش

  .بکنم سايتو نک یخوشبخت یرو برا امیتمام سع دميبهت قول م -

اشت صورت او گذ یفرو برد و دستش را رو ديدر آغوش وح شتريسرش را ب مژگان
  و گفت:

  .ديعاشقتم وح -

  . یمنم عاشقتم مژ -

  

  انيپا 
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کتاب  نيکه تمام لحظات نوشتن ا ررضايام زميبه پسر عز ميتقد یداريب یهاشب کتاب
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