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  دلنواز کاربر انجمن قصه سراایدر | ماهیرمان ماه    

 ماهی ماهيمقدمه         

 کدام از سوال ها جواب نداده بود چیه... حواسش را به خودش جلب کرد ی خالي از برگه هایکی        
  سوال آخر نوشته بودریفقط ز

تصادف هم نکردم خوابم نموندم . و سالمن خداروشکر حی بود نه مامانم همه صحضینه بابام مر"        
 ی دورهمهیبعد از ظهر .گفتم سنگ تموم بذارم براش . تولد عشقم بودشبید.فتادهی ام نياتفاق بد

 می گفت بردبع. می زدیبی کباب و جوجه ترکهی و بیشامم بردمش نا.بزن و برقص. با بچه ها میگرفت
 ي های داغ چرخي و لبویمخصوصا باقال.دی ارزیاشته بود اما مدربند؟ پوست دستمون از سرما ترك برد

 تا ببرمش خونه و گهید.میرفت.می بهم برسمی امام زاده صالح دعا کنمیبعدش بهونه کرد بر.دونیسر م
 ي الیعنی. بخونمدرس  حالشو نداشتمینیراست و حس. شبکی سر تهرون ساعت شده بود نیبرگردم ا

 و گرفتیخنده ام م. بود به پک و پوزشدهی لبو رو مالی وقتفتادمی مافشی قادیجزوتم باز کردما اما همش 
 ترم هی.فدا سرت. نده يحاال نمره ام نداد. شدم انگارهوشیب. ام خوابم بردییهوی.شدیحواسم پرت م

 .ی وقت ناراحت نشهی نبوده زای چنی او یتی اهمی که بیفقط خواستم بدون.تشی نهاشمی آوارت مگهید

 "دی چسبیلی خي که دادیستیاون ب" شونه اش زد ي از پشت به رویکیچند سال بعد تو دانشگاه         

 " بچهدادمی برام بهت صد ميدیچیپی لبو مکهی تهی برگه ات ياگه ال"لبخند زد و گفت        

 ... و دست انداخت دور گردنشدیدانشجو خند        

 "شه؟ی ماهشه استاد باورت مشیبچمون ش"        

  اش نشان دادی گوشيعکس پسرش را از رو        

 دیخند        

  کهي نبودينطوری ا؟ي کرددی سفی موهات و کنیا"گفت        

 اطی و سرد حي فلزمکتی نينشست رو        

 نبود بی نبود نای هم تولد عشق او بود که خودش نبود دروهمی شبکی که دی بگوخواستیدلش م        
 مامزاده صالح نبوددربند نبود ا

 فقط        

 .سرد بود        
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 از حد امروز را شی بی خستگيبا خوردن چا...دی را نوشي جرئه چانی را بلند کرد و آخروانیل        
 را شی پلک هاي چند لحظه اي داد ، براهی تکی صندلی پا انداخت و سرش را به پشتي ، پا روکردیکمتر م

 .  بفرستدرونی در اتاق باعث شد نفسش را با شدت بي هم گذاشت که صدايرو

 دییبفرما_        

  ، نامه اش وارد اتاق شدانی ارائه پاي براي سال آخري از دانشجوهایکی        

 سالم استاد_        

  ، انداخت و پاسخ سالمش را دادی چشم هاش گذاشت ، نگاه کوتاهي اش را روی طبنکیع        

  نشستی صندلي قرار داد و روزی مي اش را روی دانشگاهيو پروژه دانشج        

  ، قابل قبول بودندیشگاهی آزماجی گفتند نتایدکتر کاظم_        

  گذشت تا گفتی پروژه را ورق زد ، مدتيبرگه ها        

  ،ستی نی مشکلگهی رو قبول کردند پس دجهی نتیاگر دکتر کاظم_        

 . و تشکر کرددی به جلو کشی دختر نشست ، مقنعه اش را کمي لب هاي روتیلبخند رضا        

 ! بدم؟يحاال بهت چه نمره ا_        

  انداختنیی و سرش را پادیخجالت زده خند        

 شرمنده ام.دی ام دچار مشکل بشی کردم ، باعث شدم با دکتر قوامتتونی اذیلیاستاد خ_        

  ، نوشت و امضا کردستی بي برگه نمره يرو        

  ،مبارك باشه خانوم مهندس_        

 در چشمانش ی نمره اش برق خوشحالدنی برگه را از دستش گرفت و با دیدختر با خوشحال        
  شدانینما

استاد دستتون درد نکنه ، واقعا ارزشش و داشت تا خودم و نه ترمه کنم و با شما پروژه ام و _        
  ممنونیلیخ.بردارم

 ي را از رولشی کوتاه بسنده کرد و وساي جعبه اش گذاشت ، به لبخندي را برداشت تونکشیع        
 مانده را ی باققی دقاتوانستی دانشجو کار امروزش تمام شده بود و حاال منی جمع کرد ، با رفتن آخرزیم

 . کندي سپري روز سخت کارنی استراحت ايبرا
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 از شهی ، همزدی بهم مشهی حالش را همکی شد، ترافنیتظرش بود ،سوار ماش در منيراننده جلو        
  ،شتری جا ماندن بهیچراغ قرمز متنفر بود و از 

 از تلفن ي آورد و روشن کرد ، عادت نداشت در زمان کاررونی بفی کيتلفن همراهش را از تو        
 .شدی با تلفن خاموش وارد دانشگاه مشهی خلع سالح کردن خودش هم شده هميهمراه استفاده کند و برا

 تازه بود ي تلگرام پر از خبرهاشهی خواند و حذف کرد ، اما همي را سرسریغاتی تبلخودی بامیچند پ        
 اش ي هم دوره اي دانشگاهش شده بود ، از دوست هاي از دوستان هم دوره ای عضو گروهی، به تازگ

 اش را ي کاری بي وقت هارشتی کرده بود و بدای اطالع پشانی کاسب و کار ویبا خبر شده بود از وضع زندگ
 .دادی آنان اختصاص مي ها و صحبت هاامیبه خواندن پ

  ، بود به تکرار خاطراتی اما راضزدنی موج مشتری ها بی تلخن،یری تمام خاطرات شانی از منکهیبا ا        

  گروه به سبک خودشان استقبال کردندي فرستاد ، هر کدام از اعضای گروه سالميبرا        

 ...و " دلزیسالم عز " سخت يسالم بر مرد روزهاُ" " ی جان ، خسته نباشقیبه رف"        

 دوم از امی و پالدی اول از مامی حدس بزند پتوانستی فرستنده نگاه کند ، مي به اسم هانکهیبدون ا        
 صبح تا ي هاغامی گروه را داد و به خواندن پي اعضاهیجواب بق. استگری دی هم کار دوستي ، آخرنیحس

 هم ی با اخم و گاهی ، گاهکردی مزی چشم ری آمد ، گاهی لبش مي لبخند رویبحال پرداخت ، گاه
 ...قهقهه

 و کردی و نشاطش را با او قسمت میی خوش روشهی بود که همی کسامی خواندن پي براشیقهقهه ها        
 داشتی خود نگه ميغم و اندوهش را برا

 به منزل سر خودش را مثل دنی دوستان ، تا رسي نداشت و به جبران آن صحبت های تمامکیتراف        
 . کردي ها سپرغامی با خواندن پشهیهم

 فرستاد و تشکر رونی بيگفتن راننده نفسش را با خوشنود"به سالمت " و نیبا توقف ماش        
 ... شدادهی پيتمندیانداخت و با لبخند رضا فیتلفن همراهش را داخل ک.کرد

 که داشت برطرف ی خانه و آرامشنی ادنی با دشی هایتمام کالفگ...شی هایتمام خستگ        
 . زدی اش همچنان برق می مشکي انداخت و وارد شد ، کفش هادیکل.شدیم

 ي هفتم ، خانه ي ، طبقه ستادی سالم گفت و رو به در اي کنارهی همسادنیوارد آسانسور که شد با د        
 .شدی آسوده مالشی نوساز، که هربار با وارد شدن به خانه خينود متر
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 کی مردانه اش را پشت در حمام گذاشت ، دوش رهنی کرد ، پزانی اش را آویکت و شلوار طوس        
 ... گرفتيربعه ا

 و ری پندنی رفت ، با دخچالی به سمت چی ، حوله پدیکشی منی زمي را روشی پاهایار فرط خستگ        
 .خوابدی راحت شد که امشب گرسنه نمالشی تازه خيسبز

 نوبت کتاب نباری را انتخاب کرد ، ای کتابشی از خواب ازقفسه کتاب هاشی خورد و پيشام ساده ا        
 که با چند گل ي سورمه امی بلند و ضخي اش شد ، پرده هارهی روز بود ، وارد اتاق سراسر تيبازمانده 

 شهی همنکهی ، با اي اورمه سي مترشی و فرش شرهی همانقدر تی درآماده بود ، رو تختیرگی از تیزرد کم
 ی فقط زمانگفتی انتخاب کرده بود ، با خودش مرهی خانه اش رنگ تي اما برادیپوشی روشن ميلباس ها

 نداشت شی قبلي از خانه ی خوبي ، خاطره دی آی به چشم نمیفی و کثیاهی و کدر باشد سرهیکه همه جا ت
 کوچک آنقدر به چشم آمد و ي لکه کی اما ییا بود ، پر از نور و روشندی سراسر سفشیاتاق خواب قبل

 .بزرگ شد که تمام خانه را پر کرد

 تخت ي راحت روالی کرد ، با خزانی اش را پشت در آونهی سي و حوله رودی پوشيشلوارك بلند        
 اول را کامل ي را آزاد کرد ، هنوز صفحه شی و دست هادی گلو باال کشری ، لحافش را زدیشدراز ک

 زده ؟ جز سر  موقع شب به اونی اینخوانده بود که زنگ در به صدا درآمد ، با خودش فکر کرد چه کس
 .دی به ذهنش نرسيگری نفر نام دکی

 . و در را گشوددییبا لبخند به سمت در دو        

 . یشی مپیشبا چقدر خوشت_        

  ، داد و به سمتش خم شدیبا پسرك دست        

 گونه اش آب گوجه یسی بفهمد ختوانستی ، مدی بوسسشی خي اش را با لب های استخوانيگونه         
 ! کوچولو ستنی تف ادویسبز و کم

 و در خانه دی را با محبت بوس بلندش کرد ، صورتشنی زميدست به دور کمرش انداخت و از رو        
 . را بست

  دعوات شده باز؟یبا ک_        

  گفتی و با ناراحتدیپسرك کوچولو و بامزه گردنش را بوس        

 کنه؟ی کار ماتی ، شبکه پونمی من کارتون ببذارنی نمنایشهال ، ا_        
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 .رفتی پسرك مینیری شي ، در دلش قربان صدقه کردیلبخندش را کنترل م        

  ،آره عمو جان_        

 ونی تلوزکی آمد ، کاناپه را تا نزدی شب و نصفه شب به سراغش منی چند ماه که ادونیبه عادت ا        
  کاناپه زدي کاناپه نشست ، با کف دستش به روي و مردانه رودی خودش را باال کشنی ، ادودیجلو کش

 نجای انی بشایشهال ب_        

  تکان دادنی ادوي چشم هايانگشت اشاره اش را دوستانه جلو        

 .به من بگو سروش_        

 . نگاهش کردطنتی و با شدیپسرك خند        

 به نقدری را اشیلی تا فامدادی مشی سربازی به هم خدمتی حسابی فرصت گوش مالنی در اولدیبا        
 گری هم دنی را مسخره کرد بود که ادوشیلیقدر در خانه فام ، معلوم نبود چند بار و چردیتمسخر نگ
 .زدی مشیشهال صدا

 گوجه سبز گاز نی در حال رقص ادوي دخترهادنی را روشن کرد ، با دونیکنارش نشست و تلوز        
  فشردشی چشم هاي تپل و کوچکش را روي فرش رها کرد ، دست هايزده را رو

 عمو بزن بره_        

 شی به تماشانی به عادت ادوی بود که گاهي تنها شبکه اای کرد شبکه پودای را پیرانی ايکانال ها        
 نشستیم

  برنامه بود؟نیهم_        

  کوچکش را بهم زدي با ذوق دست هانیادو        

  بودنیهم...آره شهال_        

  شدرهی سروش خيخورد و با ترس به چشم ها جا کهوی ، پسر کوچولو دی را در هم کششیاخم ها        

 ؟يعمو سروش ، گوجه سبز دار_        

 زی مي کاناپه بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت ، سر راه تلفن را از رويبا همان اخم از رو        
  را گرفتنی حسيبرداشت و شماره 

 مراقب پسرم باش_        

  تظاهر کردتیانخنده اش را کنترل کرد و با عصب        



 6 

 ... پشت درذارمی بچه ات و مگهیزنگ زدم بگم دفعه د _        

 دی سرخوشانه خندنیحس        

 و نگه نی ام که شده ادوقهی چند دقي و برايای تا تو بمونمی و فرشته منتظر مدیمن به هزار ام_        
 ي بچه هی گفتمی به آرزو مشی توام ، چند وقت پیی اگه بگم که چقدر به فکر تنهایکنی ، باور نميدار

 ادی دربیی تا شهال از تنهامیاری بگهید

 هی شد دی ناامدمی ساختمون از دست دادم ، امنی اي تو تودنی با ددموی امي ، من همه نی حسنیبب_        
  کنمتی ازت شکاهی همساتی نکن به جرم آزار و اذيکار

  شهالنیبب_        

 به من نگو شهال_        

 دادی فاصله مشی لب هاي تلفن را از جلوی گوشی اما هر ازگاهکردی خنده اش را کنترل منکهیبا ا        

 به باباش نرفته ، نی ادویدونی تر ، خودت که بهتر مکیباشه سروش جان ، گردن من از مو بار_        
 ام بهت نداره ، فقط جون ي ، کارخوابهی و منهیبی خودش کارتونش و مي و واسش روشن بذارونیتلوز
 مونهی مخچالی تو مثل ي بچه ام سر ما نخوره ، خونه نیحس

 ریشب بخ_        

 ، کردی استقبال منی ادودنی از دشهی آورد ، همرونی ها را بوهی مخچالی يتلفن را قطع کرد و از تو        
 .گذارند سر به سر هم بنی آمد تا با حسیاما بدش هم نم

 سرخ بی برداشت ، سزی خوهی گوجه سبز ها به سمت ظرف مدنی با دنی نشست ، ادونیکنار ادو        
 ، هر کردی خوشحالش مشی قهقهه زدن های و گاهنی ادوي خنده هايرا با حوصله پوست کند ، صدا

  اشوهی بشقاب مي و تودیکشی به سرش می دستی ، گاهدیبوسی و صورت کوچش را مشدی خم میازگاه
  ، انداختیگوجه سبز م

 و با اتمامش سراغ قسمت کردی کارتون را دنبال مي ، با کنجکاوشدیخودش هم مثل پسر بچه ها م        
 .گرفتی را ميبعد

 سرش به ی و گاهزدی چرت منی شد ، ادونی هر دو سنگي چشم هادندیعقربه ها که به دوازده رس        
 را به بغل گرفت ، هردو وارد اتاق نی را خاموش کرد و ادوونی ، تلوزکردی سروش برخورد ميبازو

 که نیبا ا.دی اش سمت چپ تخت دراز کششهی را طرف راست تخت گذاشت و به عادت همنیشدند، ادو
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 سرما بخورد ، لحاف نی ادوخواستی آمد اما دلش نمی به سراغش می خوابی بشدی کولر خاموش میوقت
 دی طول نکشیلی بسنده کرد ، خدی وزی که به اتاق میمیرا کامال کنار گذاشت و به باز کردن پنجره و نس

 .دی رسشیتا کم کم خواب به چشم ها

 ، خواب آسوده اش را درهم کرد ، ابانی ، درست وسط بی با چادر مشکی زني زجه هايصدا        
 سر ي را روابانی و خاك بزدی شدن نداشت ، زن ضجه مداری اما توان ببندی خواب مشهی مثل همدانستیم
 ، فقط د برداری تا قدمشدی از زن ، اما ترس مانع مستی که چندان دور ندیدی ، خود را مختیریم
 دستپاچه به پشت سرش نگاه شناختی زن را مي دستش را به سمت زن دراز کند ، صدای گاهتوانستیم
 که جز چند ي ، حرف هازدی میی حرف هاادی از ناله و فرری ،زن اما غسوختی و دلش به حال زن مکردیم

 ! شناختیآن زن را م.دیشنی نميگری دزیکلمه چ

 نگاه کرد ، نی ادوانی چشم از هم باز کرد ، با وحشت به صورت گرنی ادودی شديبا تکان ها        
 زدی مشیا اما همچنان صدنینفسش حبس شده بود ، ادو

 ...عمو شهال ، عمو_        

 نفس بکشد مهی نصفه و نتوانستیحاال م.  دیبه خودش آمد، دست دراز کرد و پسرك را به بغل کش        
 !...آن زن مادرش بود... نفرکی ، باز دنبال آن زن گشت ، جز دیشنی قلبش را مي، تپش ها

  دادشی و دلداردی را بوسشیشانی ، پدی کشنی بور ادوي موهايدستش را رو        

  عمو جان ، ترسوندمتدیببخش_        

  اش چسباندنهی و سرش را محکم به سدی سروش را بوسسی خيپسرك گونه         

 و نی لحظه به لحظه را به حسی مدت چغولنی بخوابد ، حتم داشت مثل انیمنتظر ماند تا ادو        
  سروش بماندشی شب ها پنی ادوگذاشتیمدت ها نم ، بار قبل فرشته تا دیگویمادرش م

 مادرش از ذهنش ری لحظه هم تصوکی آب ، ی آب گرفت ، نفسش رفت از خنکری شریسرش را ز        
 را گارشی آورد و به تن کرد ، بسته سرونی صدا از داخل کشو بی را بدشی شرت سفیت.رفتی نمرونیب

 .برداشت و در اتاق را آرام بست

 و کی تارابانی خکی نداشت جز دنی دي هم برایی نبود ، جایدنی دیلیالکن کوچک خانه اش خب        
 .شدی نفر ختم مکی و هر هزار راه به رفتی را روشن کرد ، فکرش هزار راه مگارشیساکت ، س

 ... افتادشانی قول و قرار هاادی داغ شد ، شی اش سوخت و پلک هاهی ، ردیپک اول را کش        
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پک دوم را . نقش بست ي تار شده اي چشم هاشی پدی زود از هم پاچیلی که خشیاهای روریتصو        
 شد ، به خودش رهی ، بغض را فرو داد و به آسمان خدی از سوزش به نم رسشی و چشم هادی تر کشقیعم

 .اوردی بر زبان نيزی داده بود تا جز شکر چادی

 !خوامیمنم م_        

  ،دی به هول تکان خورد و ترسنی ادويبا صدا        

 ؟يداریتو چرا ب_        

 دستش را دراز کرد و گفت        

 خوامیمنم م_        

 ! بوددهی پنهانش کرد اما پسرك درهنشی بود ، پشت پشی دست هاي توگاری به سنی ادوياشاره         

 خب بده عمو_        

  ، ، نصفه شبهمی بخوابمیبر_        

  ، بالکن فشردي را لبه گاری را به بغل گرفت و سنیادو        

 و سروش زدی پلک هم نمنی بودند ، ادودهی دراز کشگری لحاف صورت به صورت همدریهر دو ز        
  ، به خنده افتاده بودنی ادوی بانمک و دوست داشتنياز چهره 

 ه؟یاسمش چ_        

 با ی و همکالمداری دوست نداشت دچی ، هکشدی هم مگاری آرزو بفهمد ، سهیکرد کافبا خود فکر         
  را از دست بدهدنیادو

 ... جور پستونکه واسه ما آدم بزرگاهی _        

 گرفتی نمشی از چشم هاي اش را لحظه ارهی و نگاه خدادی سروش گوش ميبا دقت به حرف ها        

  کوچولوئه؟نقدریپستونکت چرا ا_        

  نشوندانیلپش را گاز گرفت تا خنده اش نما        

 ! من پستونک دارم؟یگی نمی عمو ، تو که به کسنی ، ببهیخارج_        

  آوردرونی لحاف بری مردانه دستش را از زنیادو        

 .گمی نمیشکیقول مردونه عمو شهال ، به ه_        
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 اعتماد کرد و نیری خواب آلو و شي پسر بچه نی اي راحت نبود اما به قول مردانه الشی خنکهیبا ا        
 .دست داد

 ی و کش و قوسدی کشرونی پاهاش بي شد ، لحاف و از الداری از خواب بنی ادويصبح با سر و صدا        
 مادرش ي ها و ناله هاهی گرادی نداشت و به محض چشم باز کردن ی خواب خوبشبیبه بدنش داد، د

 ... افتاد

 و صورتش را دی رفت ، دست مرطوب شده اش را پشت گردنش کشی بهداشتسیبه سمت سرو        
 و با لبخند از اتاق دی صورتش کشيحوله را رو. زدی می اش به سرخرهی تي چشم هايدیشست ، سف

 خارج شد

 کیسالم بر مرد کوچ_        

 کف دستش را باال برد و همزمان به دست سروش زد فشی با صورت خواب آلو و کثنیادو        

 . نرفتمیسالم عمو ، مامانم اومد دنبالم ول_        

 چرا عمو جون؟_        

  نگاهش کردطنتی دهانش چپاند و با شي چروك شده اش را تورهنی پيپسرك با خنده گوشه         

 .یتخم مرغ عسل_        

 ش گذاشت و گفت انهی سيسروش دستش را رو        

  ،سیبه چشم رئ_        

 بابات بهم دستور يتو سر باز:  با خودش گفت رفتی که با خنده به سمت آشپزخانه میدرحال        
 ... حاالهم تودادیم

 ي برازدی که به پدرش مو نمنی ادوي هاطنتی را نوش جان کردند ، شینیری شي دونفريصبحانه         
 .دیرسی به نظر می سروش کافیی تنهايوقت ها

 شانه نهی آي را با دقت جلوشی به تن کرد ، موهادی سفرهنی اش را به همراه پیکت و شلوار مشک        
 حرکت کرد به خاطر کمربند و بند یبه سمت جاکفش. زدشی نبض هاي روشیشگیکرد و از عطر هم

  ، از خانه خارج شدند را بغل کرد و باهمنی را انتخاب کرد ، ادویشکیساعتش کفش م

  ، از عطر تنش آرامش گرفتدی را محکم بوسنی را فشرد ، صورت ادونی حسيزنگ خانه         

 فرشته در را گشود و با خجالت گفت        
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  شماشی پادی بچه خودش دوست داره بنی آقا سروش ، به خدا ادیتو رو خدا مارو حالل کن_        

 دی و پشت دست کوچکش را بوسدی دست کشنی ادوبه صورت معصومانه        

 .  منم هستقی حاال رفی درسته که پسر شماست ولنی ، ادودی داراریاخت_        

 را به نی کتش پاك کرد و ادوي را با لبه سشی خي به دلش نشست ، گونه یلی خنیماچ آبدار ادو        
 .سمت آرزو گرفت

 فعال. شده رمیبا اجازه من برم ، د_        

  از خانه رفتی دست تکان دادند و سروش با احساس خوبشی وفرشته هر دو برانیادو        

 ازدواج کرده بودند و بهمراه هی از سبحان بقریغ...شدی برگزار مي دوستانه ای مهمانکباریچند ماه         
 را داده بود ینیریرش گل و شظهر قبل از رفتن به دانشگاه سفا... شدندی حاضر میهمسرانشان در مهمان

 . گرفتلشانیو بعد از تمام شدن کالس ها تحو

 با شهی هم مثل همنباری ارفتند،ی می و خانواده اش بهمراه سروش به مهماننی حسشهیمثل هم        
 . نسبت به ظاهر رای تفاوتی دوست نداشت بیلی را انتخاب کرد و خشیوسواس لباس ها

 نهمهی اي برادی نداشت و شاییاش را ساده به سمت باال شانه زد ، سن و سال باال ی جو گندميموها        
 . زود بودیلی خيدیسف

 ، دی را از پشت در شننی حرف زدن ِ ادوي بود که صداشی قهوه ايمشغول واکس زدن به کفش ها        
 ي و لباس مردونه دیپسرك کوچولو با کت و شلوار سف... برداشت و در را باز کرد زی به سمت در خعیسر

 ! پشت در منتظرش بودیصورت

 !میاومدم که باهم حاضر ش_        

 لباس ها را از دستش گرفت و با خنده گفت        

 ؟يدی خری کنویا_        

  را از پا درآورد و داخل شدشیکفش ها        

  توام بخره؟يبگم برا... دهیمامان خر_        

 در را بست و تشکر کرد        

 . تنت کنناروی توام اپوشمی دارم ، تا من کفش هام و مادیلباس ز...نه ممنون_        
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 ي شباهت نبود لباس ها را گرفت و روی پدرش بي که از شرارت به چشم هایی با چشم هانیادو        
  گذاشتنیزم

 ...پوشمی منجایهم_        

 .  به تن کردیکی یکی را شی چشمان سروش شلوارش را از تن درآورد و لباس هاشیپ        

 ادی نتوانسته بود خودش گره زدن را چوقتی را به سخت بست ، هنی ادوی کراوات صورتيگره         
 خودش کروات را توانستی مگری ، دکردی کمتر از کراوات استفاده منکهی بعد با ای زمانهی اما از ردیبگ

 ...ببندد

 . و آرزو بودندنی در منتظر حسي و کامال آراسته جلودهیهر دو کت و شلوار پوش        

 !خدا کنه خونشون گوجه سبز داشته باشند_        

 مثل  ،دیدی هم که مکباری ي را برانی گوجه سبز خوردن ادويگری هرکس ددیشا! دهنش آب افتاد        
  افتادیسروش به هوس م

 خرمیدارن عمو جان ، اگرم نداشتند خودم برات م_        

 امروز مامانم با بابام دعواشون شد_        

 که تا تمام و دانستی بحث و جدل راه انداخته بود ، خوب منی ادوي چشم هاشی پنیبازهم حس        
 .شودی نمالی خی نکند بفی تعرشی دعوا را برانیکمال ا

 ... اتاقي توي برزننی مي جدي مامان و بابا حرف هایعمو من که گفتم وقت_        

 .اونا اومدن تو اتاق من..من تو اتاقم بودم _        

 . به خنده افتادنیمتاسفم شد اما ناخودآگاه از لحن ادو        

 !! خانومقهیمامانم به خواهر بابام گفت عت_        

 انی را که منی کوچک ادوي دست های که کمی در حالردی خنده اش را بگيوانست جلو نتگرید        
  گفتدادیدستانش بود ، فشار م

 ...ذارهی خانوم ته جمله هاش مهیخوبه _        

 اش فرو برده بود که سروش دستش را گرفت و ینی بي انگشت اشاره اش را تا بند دوم تونیادو        
 با اخم گفت

 ؟يدستمال ندار_        
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دستمال را از سروش .شدی مشهی بانمک تر از همزدی روشنش که به سروش زل مي چشم هاياز باال        
 گرفت و استفاده کرد

 ! توئهي قهیبابامم به مامانم گفت بهتر از خواهر عت_        

  بهتر نبود؟گفتی خانوم مقهی ، عتای داری ادبی بيچه بابا_        

باالخره او که بهتر !  گفت نی آفرنی دلش به حسي و سروش تودی خندطنتی هم با شنیادو        
 !استی تر از محقهی خواهر فرشته عتدانستیم

 .رمردیسالم پ_        

  دست داد و به آرزو سالم کردنیبا حس        

 ، هنوز هفت سالش نشده کت شلوار ی به فکر دوماد شدن پسرت باشدی که کم کم باییفعال تو_        
 ؟!دیتنش کرد

  را به بغل گرفتنیآرزو با خنده خم شد و ادو        

 ! مثل عمو شهال کت شلوار بپوشمخوامی مگهی میچند روزه ه_        

 را به نی ادوي دراز شده ي دست های نداشت اما نتوانست وقتدنی از آرزو توقع شهال شننکهیبا ا        
 . لبخند نزندندیبیدش مسمت خو

 . عقب نشستندنی داد و خودش به همراه ادونی را به حسنی ماشچییسو        

  پشتم به شماست سروش خاندیببخش_        

 .دی راحت باشدی داراریاخت_        

 و قی حواس سروش به درست کردن قاشتری و بزدی حرف مرشی اخي هاي از کار و گرفتارنیحس        
 لب ي خنده از روری تمام مسنی حسي هاطنتی و شنی ادوي های بود ، با بلبل زباننی ادويموشک برا

 و کردینم  شلوغ ارتباط برقراري با جمع هایلی بد گذشته ، خي از اتفاق هاشی ، پرفتی کنار نمشیها
 ي تا بلکه برارفتی ها می دوره همنی به ااقی که تنها تر شد با اشتی بود ، اما درست از وقتي فرارشهیهم

 . گذشته سر بزندالیچند ساعت هم که شده کمتر به خ

 ، شدادهی پنی به همراه سروش از ماشنی شد ، ادودای پی پارك به سختيجا        

 می رو سرمون شانس آوردزهی نرواراشیسبحانم خونه گرفته ها ، د_        

  را از صندوق عقب برداشتینیریگل و ش        
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 ی که خونه دار شده ، حاال هرچنهیمهم ا_        

 .کنمی خونه اگه بهش زن دادن من اسممو عوض منیبا ا_        

  بودند که فرشته زنگ طبقه سوم را زدستادهی درب ايهر چهار نفر جلو        

  سوباسا؟يذاریبابا اسمتو م_        

  گفتنی و حسدندیفرشته و سروش خند        

 ی تو بگیآره بابا هرچ_        

 !!پس خاله سوسکه_        

  زنگ در را فشردتی عصبانی با کسنی و حسدنی بلند تر از قبل خندنباریا        

 ال؟ی دارم عیلباس مشک!!  مرده حتماکنه؟یچرا باز نم_        

  و با اخم گفتدیفرشته چادرش را جلو تر کش        

  ،ریزبونتو گاز بگ_        

 .دی به حسابش رسفونی هم از پشت آنیباالخره سبحان در را باز کرد و حس        

  ، بودنددهی رسنی حسي زودتر از سروش و خانواده گریدوستان د        

 گری که تا چند ماه دکتای و اری مازگذشت،ی از ازدواجشان نمیسجاد و همسرش آرزو که مدت        
 .افتی ی و عقد سه ساله شان خاتمه مشدی برگزار مشانیمراسم عروس

  را از دست سروش گرفت و با حالت خنده دار و پر التماس گفتینیریسبحان گل و ش        

  دم کنم؟؟ی برنج و کنی من انی ببایب_        

 دی گرسکردی مهمان ها نگاه مهی بقيسروش که به خنده         

  چرا؟گهیتا خانوم ها هستند من د_        

  گفتدیبوسی را بغل گرفته و بود و منی که ادوکتای        

  رودار شده به نظرم توام کمکش نکنیلی نداره ، سبحان خیبه ما ربط_        

  سبحان نگاه کردي درمانده يبه چهره         

 ! ، برنجت با منقینگران نباش رف_        

 کار نی ، همدی سروش را محکم بوسي خبر خوش به وجد آماده بود گونه نی ادنیسبحان که از شن        
 . نثارش کندیی بود تا سروش از کنترل خارج شود و ناسزایکاف
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 نزده بود و خیجوجه ها را هنوز به س!  سبحان فقط برنج دم کردن نبودی مانده از مهمانیکار باق        
 را زی رفقا گوش داد ، هرچي خنده هايستاد و به صدا فررونیکالفه نفسش را ب.نطوریکباب ها هم هم

 .دکری غذا را آماده مدی ، به خاطر خودش هم شده بای تحمل کند جز گشنگتوانستیم

 از کار را گرفتند ، ي به کمکش آمد ، هر دو گوشه اکتای بود که دهی نکشخیکباب ها را هنوز به س        
 .  شلوغ شد دست به کار شدند و آشپزخانههیکم کم بق

 ی نداشت ، سروش حتی ها و حرف ها تمامی و مدد دوستان غذا حاضر شد ، شوخياریبه لطف         
 .زدی به فکر فرو نرفته بود و مدام لبخند ميلحظه ا

 ، حتما دشی منزل سبحان مخالفت می نبود که هربار با مهمانخودی ، بدی شام را خود سبحان چزیم        
 .ستی نی از مهماني غذارا حاضر کنند و خبردی خودشان بادانستندی بود که مهمان ها ملی دلنیبه ا

 بلند شد و به سراغ پدرش ی صندلي از رونی غذا ادودنی از کششی شام نشستند که پزیهمه سر م        
 رفت

 .نمی عمو شهال بششی پخوامیمن م_        

 فرزندش را غرق بوسه کرد گذاشت و صورت سی دي را توری کفگنیحس        

 دیی چشم حاج قاسم شما بفرمايبه رو_        

 نیو حس.  استقبال کردی شده بود با خوشحالبشی نصنی ادوینی که از همنشيسروش بابت افتخار        
 از یکی ، امدندی که باهم کنار ندی فهمشدیکامال از رفتارشان م. و کنار آرزو نشستنی ادويسر جا
 "نیادو" دوست داشت وفرشته "قاسم " نی بچه بود ، مادر حسنی سر اسم همشانیشگی هميدعواها

 را نیری پسر شنی ای بجز قاسم کسنی حسي بچه جزو فرزندان دو اسم ِ شد ،منزل پدرنی انی هميبرا...
 .زدی صدا نمنیادو

 گوجه سبزش را ي نصفه نی بشقاب گذاشت ، ادوي جوجه کباب توهی و چند تکدی برنج کششیبرا        
 خوردن متنفربود ، به با پشت قاشقش گوجه سبز را ی بشقاب سروش گذاشت ، به شدت از دهنيتو
راحت  الی با ختوانستی کتوجه رفتارش نشده بود و می به مهمان ها ، کسی انداخت و به نگاهزی ميرو

 .غذا بکشد

 دانشگاه بودند، خاطره کی ی علمئتی دانشگاه درس خوانده بودند و هر دو جزو هيبا سجاد تو        
 بعد از تمام آن کردندی فکر نمی مهماننی اي از آدم هاچکسی ، هنیری با او داشت ، تلخ و شيادی زيها
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 نی تریمی شک از صمی بنند،ی دو را کنار هم ببنی که به سروش زده شد ، بازهم اياتفاق ها و ضربه ا
 . اتفاق هم نتوانست آن ها را از هم جدا کندنی و تلخ تررفتندی هم بشمار ميدوست ها

 نی آخری خودشان بودند و مرد ها هم به جلسه فني زنانه ي مشغول صحبت هایخانوم ها حساب        
 و تعصب داشت و ی اطالعات فوتبالی کافيسروش هم به اندازه .پرداختندی مسی استقالل و پرسپولدارید
 . لحظه ام از بحث دور نشدکی

 حرف بال جوجه را به دهن گرفته بود و ی بود که ساکت و بنی همهمه ها ادونی تمام اانی مدیشا        
 و بتواند از حرف ها و ردی نظر بگری افراد را زی تا تمامدادیهر لحظه سرش را به چپ و راست تکان م

 .اوردی سر دربيزی آنان چيخنده ها

 را به عهده گرفتند و مرد ها با زیخانوم ها بر خالف تظاهر و اعالم جنگه قبل از شام ، جمع کردن م        
 . شام بلند شدندزی از سر مي آسوده ترالیخ

 را به بغل نی ادوي راحت ترالی با ختواسنی را شست و سروش حاال منی ادوي دست هانیحس        
 .ردیبگ

 عمو شهال؟_        

  رو برگرداندنی بود به سمت ادوونیسروش که حواسش به دنبال اخبار تلوز        

 جون عمو سروش؟_        

 !!دمیدستم و بر_        

 ي به چشم هارهی گرد شد ، خنی انگشت کوچک ادوي رد خون بر رودنی سروش با ديچشم ها        
  ،ش کرد صدا بغلی مانده بود که به خودش آمد و بنیپر از اشک ادو

 !نهیبی نکن ، مامانت مهیگر_        

  دادي رفتند ، در را پشت سرشان بست و به کودك دلداری بهداشتسیبه سمت سرو        

 هو؟ی شد یچ... عمو ستی نيزیچ_        

  گفتختیری صدا اشک می که آرام و بی درحالنیادو        

 !! انگشت من شدیگوجه سبزه با چاقو نصف نشد ول_        

 ری شری و انگشتش را زدی از اشکش را بوسسی که سروش صورت خشدی اش بلند تر مهی گريصدا        
 آب گرفت
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 ! ، انگشتش نصف شده بود که من مرده بودمهی زخم سطحهی ستی نيزیعمو چ_        

 يش گذاشت و صدا سروي شانه ي خون رو دستش را نداشت ، سرش را بر رودنی طاقت دنیادو        
  اش کم تر شدهیگر

 .ادی خون نمگهی دمی دستمال و روش نگه دارنی بند اومد ، االن انیبب_        

 به اتاق خواب نی به همراه ادوعی سریلی انداخت و خییرای به پذی نگاهکردی که در را باز میدر حال        
 .کوچک منزل سبحان پناه برد

  نشاندنی زمي را رونیادو        

  ، باشه؟ارمی تا من برم چسب زخم بری دستمال رو زخمت بگنیعمو ا_        

 دی گفت و سروش دوباره صورتش را بوسيا "باشه  " حالت نی با مطلومانه ترنیادو        

هنوز پا داخل آشپزخانه نذاشته بود که ... سوم ي بود ، کشودهی چسب زخم را دي آشپزنیدر ح        
 :  مبل بلند شود گفتي آرزو از رونکهی ، قبل از ادی را پرسنیغ ادو سرانیحس

 .میکنی مي بازمی اتاق داريتو_        

 ي براي کم سوژه انی با ادوي و صدا بازبتی هنی ، با ادی به سمت سروش چرخي نگاه هايهمه         
 !خنده نبود

  خب؟؟دایزیعمو جون اتاقمو بهم نر_        

 مهمان ها را بلند کرد ، سروش هم به ي به سروش خنده حتشی سجاد و نصيلحن کودکانه         
 آب برداشت و چند قند داخلش انداخت ، چسب وانی لکی داد و وارد آشپزخانه شد ، تی رضايلبخند

 . شلوارش فرو برد و به سمت اتاق حرکت کردبیزخم را در ج

 ی صحنه دل هر آدمنی ادنی شک دی را به بغل گرفته بود ، بشیانوها زنی ماتم زده و غمگنیادو        
  ، و نوازش کرددی سروش اما دوباره او را بوسدیکشیرا به رنج م

 .  بود اما با چشم زخم احاطه اش کردامدهیخون دستش بند ن        

 !برنش؟یم_        

 شهیخوب م!  نهياگه خودت انگشتاتو نبر_        

 دشی محکم به آغوش کشدی را بوسشیموها. کردهی سروش گذاشت و گري نهی را روس سسرش        

 ! ؟هیحاج قاسم و گر_        
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  ؟ياوردیپستونکتو با خودت ن_        

 حرکت نوازش وار سروش متوقف شد و مکث کرد        

 . خودمون بمونهنیمگه قرار نبود ب_        

  نه؟ای شیحاال آورد... ستی ننجای ایاالن که کس_        

 لبش را گاز گرفت و خنده اش را فرو خورد        

  ، ، خونمهاوردمین_        

 شی به انگشت زخمی کمنی هم ، ادوياز سروش فاصله گرفت و دو زانو نشست ، هر دو رو به رو        
  و بعد رو به سروش گفتدیدست کش

 !؟يتو مامان ندار...عمو _        

  سروش نشستي رو لب هاینیلبخند غمگ        

 نه عمو جان چطور مگه؟_        

 !يخرس گنده شد!! ی کني سن پستونک بازنی به اذاشتی نمیاگه مامان داشت_        

 پستونکش را یواشکی که یی برادرش افتاد ، وقت هاي خرس گنده گفتن هاادی و دیخند        
 يگری سخت پستونک را کنار گذاشته بود ، حاال هم جور دیلی ، خکردی م فرارنی زمری و به زداشتیبرم
 . شده بودریاس

  ،حق با توئه_        

  را با کف دست تپلش کنار زدشی هاي چترنیادو        

 . به پستونکم دست بزنمذارهی نمگهی مامانم دیمن هنوز مثل شما نشدم ول_        

  را به سمت شکمش خم کردشی زد و پاهاواری اش را به دهیتک        

 . ، حرفشو گوش کنکنهی میمامانت کار خوب_        

  را باز و بسته کردشی پلک هانیادو        

 باشه_        

 دی پدرش مثل برق از جا پري بزند که با صدايگریدوباره خواست حرف د        

 .دهی سوباسا داره نشون مای ، قاسم بدو بنیادو_        
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 تا خورده لباسش را ي هانی بلند از اتاق خارج شد ، سروش آستغی جهی با عجله به همراه نیادو        
 . خواندي مادرش فاتحه اادی داد و به نییپا
 

 ، شقدمی در سالم کردن پای و شدندیبه محض ورودش به دانشگاه دانشجوها به احترامش بلند م        
 از حدش شی محبوب دانشگاه مبدل کرده بود ، احترام بدی از اساتیکی را به  اش اوستهیاخالق خوب و شا

 تی عضوي برانکهیبا ا ،  دانشگاه و شاگردها باعث شده بود تا همه با او محترمانه برخورد کنندنیبه ا
 کردی اجحاف نمي ذره اانی را انتخاب کرده بود ، اما در امور مربوط به دانشجویدانشگاه نه چندان معروف
 امکانات بهتر و دی بادهندی خود را ملی گزاف تحصي هانهی که دانشجوها هزی، معتقد بود در دانشگاه

 . قرار دادارشانی را در اختيکامل تر

 از اون ي گذشته بود و خبری ، سه روز از مهماندی نکرده بود که سجاد را دی دوم را طيطبقه         
 .نداشت

 دیاشسالم دکتر خسته نب_        

 دی شانه اش گذاشت و گونه اش رابوسيسجاد دست رو        

 ؟ییمعلوم هست کجا_        

  ، اتهی ساریز_        

 دی ، باخودش فکر کرد که شادیرسی به نظر نمشهیسروش متوجه درهم بودن سجاد شد ، مثل هم        
 . آمدهشی پیسرکالس مشکل

  گفتینیی پايبا صدا صورت سجاد برد و کیسرش را نزد        

  اومده؟شی پیمشکل_        

  او شدی نگاه کرد و سروش متوجه خستگشیسجاد به چشم ها        

 ستی نيزینه چ_        

 دی کشرونی بي دستش را باز کرد و برگه اي تويپوشه         

 .فتهی سر کالس بهش بده دوباره دنبال من راه نيری ِ ، مي ساجديبرا_        

 . کردی و با او خداحافظدی نپرسيگری اما سوال ددانستی سجاد را نمی هنوز علت ناراحتنکهیبا ا        
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 به او هم اجازه نکهی سجاد برا اي افتاد و التماس هاشی پي هفته ی مهمانادی نگران شده بود ، یکم        
 باال انداخت و وارد کالس ياشانه . خودش و همسرش برگزار کنددی را منزل جدي بعدیدهند تا مهمان

 نی و آخرند درب کالس مشغول گپ و گفت بودند پشت سرش وارد شدي که جلوییشد ،دانشجوها
 . سروش در کالس را بستيدانشجو با اشاره 

 نی زمي تخته رونیی کرد و به سمت تخته رفت ، دو رنگ مارکر پازانی آوی صندليکتش را رو        
  ،افتاده بود ،برداشت و امتحان کرد

 میسروش تقد" از دانشجوها گفت یکی سدی تخته بنوي عنوان فصل آخر را پانکهی از اشیپ        
 "کندیم

 . افتادی خودش هم به خنده می ، گاهگرفتی نميرادی دانشجوها اي خنده هايبه صدا        

 . میکنی بسه ، فصل دوازدهم و شروع مطنتیش_        

 شدی مدای پی ، کمتر کسکردی دانشجوها را به خود جلب مي بم و قدرت کالم اش توجه همه يصدا        
 . سروش شهال حواسش به درس و کالس نباشدسیتا بهنگام تدر

  ، به دانشجوها دادي ربعه اکی به ارائه درس پرداخت و آنتراك می ساعت و نکی        

  مادرتیسکوئیباستاد نوتال بزن با _        

 را برداشت و در ظرف نوتال فرو تیسکوی ، بدیپسندی مدل حرف زدن خانوم رستگار را مشهیهم        
 برد

 د؟یاری مدیبری حجم و منی هر روز استیسختتون ن_        

  و گفتدی دختر خنديدانشجو        

  آبدار خونه ، خوشمزه اس؟خچالی تو ذارمینه استاد ، م_        

  امتحان کندگری آمد تا بار دی داشت و بدش نميمزه فوق العاده ا        

 یلیخ_        

 برداشته باشند ، طنتی رفتند ، انگار با دختر سر شزشی پسر کالس سمت ميدو نفر از دانشجوها        
 ها نگاه  برداشت و رفت ، سروش با خنده به پسرتیسکوئیبه محض آمدنشان رستگار ظرف نوتال را با ب

 کرد

  شده باز؟یچ_        
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  را جابجا کرد و منتظر ماندزی مي روي شد اما برگه هاشانیمتوجه تنه زدن ها        

 . کردهرونی مارو از کالس بقتونیرف_        

  قرار دادزی مي چشم برداشت و آرنجش را روي را از رونکشیع        

  فِکرت؟قم؟یرف_        

  سجاد را کردندتی شکای عصبانی درهم و کميا چهره هاپسرها ب        

 میکردی نمي کالم حرف زد ، ما که کارهی باهاش شهی گند اخالقه ، نمیلیاستاد خ_        

  گند اخالقدیگی من بهش مي و جلوقتی رفدیگیخوبه م_        

  بود که پسرها به جبران اشتباه خود بپردازدي جديلحن سروش به اندازه ا        

 خودشون رو به راه نبودند ، روزی ، اصال ددیدونی خودتون بهتر مینه استاد ، جسارت نباشه ول_        
  کردی بهشون ، اونم قاطمی انداختکهی تهیماهم 

 همان مراتب  و بهشناختیبازهم به صورت هر دو اخم کرد ، سجاد و اخالق تندش را خوب م        
 . دو رانی اي هاطنتیش

 اد؟ی از من برميحاال چه کار_        

 دی صورتش کششی ته ري دستش را به روثمیم        

 . وساطت کن مارو راه بدهرهی تن بمنیا_        

 نی اوضاع خراب تر از ادی را در صورت هر دو مشاهده کرد ، بای داد و درماندگزی به مي اهیتک        
 نی از اشتریدوست نداشت ب... بودلی دلنی که سجاد در راه داده بود هم به هميبرگه ا! بوده باشه 

 .رفتندی خوب کالسش بشمار مينگرانشان کنند، به هرحال هر دو دانشجو جزو بچه ها

 . بکنمتونمی مکاری چنمی ، ببدیحاال بر_        

 . دو هم خبر داشتنی اطنتی و از شدانستیم نکرد ، اخالق سجاد را دوارشونی امیلیخ        

 نداشت ، ی درس پرداخت ، خسته نشده بود اما حس جالبيبا شروع کالس تا وقت نهار به ادامه         
 ... امروز صبحشي سجاد سر کالس ، حرف هاتیعصبان

  ، بوددهینگران سجاد شده بود ،رفتار امروزش را مدت ها ند        

 . نشد و سروش به سمت اتاق خود فکرت رفتي منتظر سجاد ماند ،خبردیساتدر اتاق ا        

 دی حال پاسخ شنی بيدر اتاق را زد و با صدا        
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 .رمیپذیدانشجو نم_        

 سمج ي بلند کرد ، فکر کرده بود بازهم دانشجوهازی ميدر را باز کرد و سجاد سرش را از رو        
 سراغش آماده اند

  کالست تموم شد؟؟ییتو_        

  ها نشستی از صندلیکی ي آورد و رورونیوارد اتاق شد و در را بست ، کتش را از تنش ب        

  افتاده؟ی اتفاق؟یستیخوب ن_        

  مانده بودرهی خشی باز به رو به روي گذاشته بود و با چشم هازی مي اش را رویشانیسجاد پ        

 !با فرشته حرفت شده؟...سجاد_        

  را باز کردرهنشی پي باالي فرستاد و دگمه رونی صدا بی ، نفسش را بدی نشنیپاسخ        

 ؟یکشی نفس مي گرمه ، چطوریلیاتاقت خ_        

 را به سمت سروش که خی آب ي دست برد ، بطرزی مری بلند کرد و به ززی ميسرش را از رو        
 . گرفتدینالیخدا از گرما م شهیهم

 شهیبا آب خنک که آدم خنک نم_        

  شدرهی مات سجاد خي ، و به چشم هادی نفس سرکشکی را يبطر        

 !تشنم بود_        

 گشتی ميزی که به دنبال چی قرار داد و درحالزی مي را روفشی ، کدیرسیسجاد کالفه به نظر م        
 گفت

 ! بدای واست خوبه دونمی خبر دارم که نمهی_        

 ... جمله اش ماندي انگشتانش بود ، مکث کرد و منتظر ادامه ي آب هنوز ال به بالی خاليبطر        

 ... دو روزه که_        

  او حبس کردي هانهیمکث سجاد نفس را درس        

 . شدی مدهی بود ، شن افتادهری انگشتان سروش گي آب که البه الي بطريصدا        

 د؟ی و پرساوردیطاقت ن        

 !بانو برگشته؟_        

 . داشته باشدی بود که دوست نداشت جوابی تنها سوالنی اما ادیسروش پرس        
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  شدرهی نگران سروش خي به چشم هاری سجاد متوقف شد و با تاخيحرکت دست ها        

 آره_        

 . افتادنی آب به زمي مشت شدند و بطرشیدست ها        

 ... به دخترِ مو بلوندِ سبزه روالشی آب بود و خي له شده ينگاهش به بطر        

 ای بغل کرده و در دری کسبتشی شده بود نه خوشحال ، فقط انگار که اورا با تمام هینه عصبان        
 .رفتی فرو مشتری ،بزدی شده بود که چون باتالق هرچقدر دست و پا میالیانداخته باشد، غرق فکر و خ

 نزده ی با بانو ، از علت برگشتنش که بانو حرفشی هم زد ، از دعوايگری ديسجاد حرف ها        
 . شده بودنی از قبل خشمگشیو سجاد بعنوان برادر ب...بود

  ، بلند شدی صندليسخت از رو        

  را گرفتشی به سمتش آمد و بازویرانسجاد با نگ        

 ... اومدهی نه ، از وقتای بهت بگم دونستمیداداش به خدا نم_        

 دستش را باال برد و گفت        

 . نگويزی چگهی دکنمیخواهش م_        

 ....  سکوت کردیو سجاد به سخت        
 

 گری دي خاطره به خاطره نینبودند ، مدام از ا نی زمي روشیاز اتاق که خارج شد انگار که پاها        
 نی بعد از سه سال دوباره در عشدی ، باورش نمدیکشی مرونی خود را باری و هربار با تالش بسشدیپرت م

 .  مرگ را تجربه کرده بودشی شود ، سه سال پی مکیفرار به مرگ نزد

 را تجربه يگری دي ، اما حاال که قرار بود اغماداندی مشتری را بی ، قدر زندگدهی که مردن را دیآدم        
 . شده بودشانیکند ، سردرگم و پر

 و رد خاك شی آنکه سر بلند کند و جواب دانشجوها را بدهد وارد کالس شد ، جز کفش هایب        
 مانده بود به زی خمی کفش را گرفت ، همانطور که نی ، خم شد و با دست خاکدی دی نميزی انگار چشیرو

 . دستش نگاه کرد

 ! نه؟شی دست هاي بود و روانی نمایاهی سيچرا رد خاك رو        
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 انی ننگ نماي کرده بود تا لکه رهی داشت ، اتاقش را تیبی تضاد عجکردی فکر مشهی که هميزیبا چ        
 ! شددهی دبی کفش عجیاهی سي خاك رویفینشود اما کث

 نشست و ی صندلي ، روامدی نرونی خود بالیبا سکوت کالس و تعجب شاگردان ، باهم از فکر و خ        
 درون سرش يزی به سراغش آمده بود و مدام چی گرفت، سر درد وحشتناکشی دست هانیسرش را ب

  از دانشجوها سر بلند کردیکی ي بسته بود که با صداشیهنوز چشم ها.دیجوشیم

 دییابفرم_        

 !  از آن هم خاطره داشتی ، لعنتقی دستش نگاه کرد ، انگشتر عقي آب ِ تووانیبه ل        

 چشمانش درد گرفته بود ، ي از کالس افتاد ، حدقه رونی و نگاهش به بدیآب را تا آخر سرکش        
 !دیدی نگاه آخر ِ خود را مریبس که تصو

 !د؟یاستاد خوب_        

 شدی به خود مسلط مدی انداخت ، بانیی بچه ها بلند شد و سرش را پاي همهمه يصدا        

 !!دیشلوغ نکن_        

 . بزندادی با تشر سرشان فرای کرده باشد ، خی نداشت که بچه ها را توبادیتا بحال         

 لیب لون اشپ را باز کرد و کتافشی بلند شد ، کی صندليکالس در بهت فرو رفت و سروش از رو        
 ...  آورد و فصل آخر را باز کردرونیرا ب

...  آن دو را رقم زده بودیی درس آغاز آشنانی چشمانش ظاهر شد ،همشیگذشته مثل برق و باد پ        
 . نکرده بودندي را که باهم سپرییچه ساعت ها

 رفتارش را ي ، تک تک نگاه ها با کنجکارستادی فرستاد و رو به دانشجوها ارونیکالفه نفسش را ب        
  که بلند کرده بود عذاب وجدان داشتیی نظر گرفته بودند ، بابت صداریز

 و کالس و تموم دمی محی ساعت توضکی فصل و يادامه !  کردمی احترامی اگه بخوامیعذر م_        
 .کنمیم

 توانستی اما مشدی دلش به لبخند باز نمنکهی شد ، با اانی دانشجوها نماي لب هايلبخند کم کم رو        
 . هم بکشدي را روشی چند لحظه ام که شده لب هايبرا
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 قی عمی با خوابدی کرد خوردن قرص آرامبخش بود ، شاي کارنی به خانه اولدنیبه محض رس        
 تخت ي انداخت و رونی زمي را نداشت ، کت را روشی لباس هاضیحوصله تعو.. آرامتر شودتوانستیم

  ،دراز افتاد

 کرد ، بلند شد و به تی ، صدا به زنگ خانه هم سرادیشنی زنگ تلفن همراهش را مدام ميصدا        
 !سجاد آمده بود؟. قدم برداشت فونیسمت آ

 گذاشت و مشغول آماده کردن ینی سي تووانیدر را باز کرد و به سمت آشپزخانه رفت ، دو ل        
 . شربت شد

  ، پرت کردنی زمي را روفشی حرف وارد خانه شد و کید بسجا        

 و چند قدم به چپ ، حال او بدتر داشتیسروش گذرا نگاهش کرد ، چند قدم به سمت راست بر م        
 .دانستی را خوب منیاز سروش بود و ا

 . شربتایب_        

 شده بود ، امان از نی سنگی گذاشت ، سرش حسابزی مي را روشی کاناپه نشست و پاهايرو        
 . بخاری بي و قرص هامیتحر

 عاشق و احمق به رفتنش ي ، مثل مرداری بهت گفتم نذار بره ، جلوشو بگرفتی داشت میوقت_        
  ،ي دادتیرضا

 ...  ادامه دادشی به حرف هاتی و به عصبانستادی اکجای        

 اونجا درس يخوای ، اون به فکر رفتنه و توام که مستیو ن با تالشیاز روز اول بهت گفتم بانو خ _        
 ! نگفتم؟ای بشه گفتم زونتی آوخوادی ،میبخون

  سروش را درآورديبا حالت تمسخر ادا        

 کو؟؟؟...اون منو دوست داره ، هرجا من باشم اونم هست ... نهیگفت _        

  گفتشتری بیدور تا دور خونه رو نشان داد و با حرص        

  و تا حاال اون کجا؟يتا االن تو کجا بود_        

  نگاه سروش کردخی را مشی ارغواني فرستاد و چشم هارونی نفسش را باهویپر ه        

 ..حقته!! خوبت شد _        
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 و نگاه از دی کوبیشونی فرو رفت ، کف دستش را محکم به پالی ساکت شد و در خي لحظه ايبرا        
 . آورده باشدادی به يزیسروش گرفت، انگار که چ

 دونهیم!  ستی من ندی ، حاالم اگه برکشته به امی که داشتی گند زد به آرامشتیخودی بنانیاطم_        
  ،يزیری بهم منطوری اسمش ادنی ، توئه احمق که فقط با شنیی تودشی ، اما هنوزم امبخشمشینم

  نشستشیو درست رو به رو تر آمد کینزد        

 گرفت ، ی عمر ازش کولهی بابام و بدست آورد و ينجوری ، به مادرش رفته ، همشناسمیمن اونو م_        
 بانو با کردمی فکر مشهی ، من که کف دستمو بو نکرده بودم ،همکردمی با تو آشناش نمچوقتیکاش ه

 فهمهی دوست داشتنو می ، آدمه ، تنهاس ، معنکنهیمادرش فرق م

  از قبل بود گفتنتریی که پایی فشرد و با صداگرشیدست مشت شده اش را به کف دست د        

 ! الغر شده سروشیلیخ_        

 سروش نداشت ، ي جز دوست داشتن برایفی نگاهش بود ، تعري که توی سجاد و غميلرزش صدا        
 که هم دانستی به تکاپو افتاده ، منهای اي عالقه اش به هر دوي سجاد از رودانستیاو که بهتر از همه م

 ی خالنی از طرفیکی سر بر  افتاده بود و هربار خشمش راری دو نفر گانیم...بانو را دوست دارد و هم او را
  ،کردیم

 اشک را در ي شانه اش گذاشت ، حلقه ي بلند شد و کنارش نشست ، دست رونهیسروش با طمان        
  و لبخند زددیان سجاد دچشم

 من خوبم ، به فکر اون باش_        

 کردی شرم به سروش نگاه ميسجاد شرمنده بود و از رو        

 ، االمی از فکر و خترسمیم!  ، انگار که عوض شدههی چه مرگش شده ، آشفته اس ، عصبدونمینم_        
 ... وقتهینکنه 

 لبخند سروش مهربانانه تر شد        

  بود اسمش؟یچ. ی با دوستش حرف بزنیتونیبچه نشو ، تنها که نبوده ، م_        

 ، بهش زنگ بزنمدی باث،یحد_        

 آدم ِ نی شانه اش زد ، اگر قرار به راست گفتن بود ، سروش دروغگوتري آرام رويچند ضربه         
 !شدی قصه منیا
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با وجود ! کردی و خاطرات گذشته فرار مالی از خدی خود نگه داشت ، باشی نهار سجاد را پيبرا        
 !!رفت؟ی مادشی بانو از يسروش چهره 

 بند انگشت باهم تفاوت داشتند اما کی به اندازه دی را کنار هم گذاشت ، شای سفارشي هاچیساندو        
 ..  خود برداشتي را برانیسجاد با وجود حال نه چندان خوب اش بزرگتر

 در سجاد ، به خنده شی ها و اخالق به جا مانده از سال ها پچی ساندوي سهی مقادنیسروش با د        
 .افتاد

 !ستی ام بد نیلی که حالت خدمی کارت فهمنیبا ا_        

 او ي به خنده های نبود ، با حرف سروش نگاهشیشگیسجاد که انگار حواسش به عادت هم        
 .انداخت و کوتاه و گنگ لبخند زد

  شبو کجا موندهدونمینم.  کردمرونشی از خونه بروزید_        

  نرفته باشه؟تی پدري ممکنه خونه یعنی_        

 .شهیاصال فکرشم نکن ، با بابا و مامانش رو در رو نم_        

 بهش زنگ بزن_        

 ابدا_        

 با داری دي لحظه اي براگری دنکهی از بانو داشت ، با اي دل پرنکهی قبل شد ، با اسروش نگران تر از        
 را گرفته بود اما دوست شانی تمام عاشقانه هاي جاکبارهی که به یی نفرت هاي ، باهمه خواستیاو را نم

 .ندی خانمان و تنها شدن او را ببینداشت ب

 را به زبا شهی همي هایم رفتن بازهم همان شرمندگ ماند ، دششی غروب پي هایکیسجاد تا نزد        
 ي همه عادت شده بود ، خودش از روزي نزد ، سال ها سکوت او ، برای و حرفدیآورد ، سروش شن

 !  که سکوتش فوران کنددیترسیم

 نه چندان ی مشکی بود ، رکابيزی اما بهتر از هرچدی به دلش نچسبیلی گرفت ، خيدوش مختصر        
 که زنگ خانه به صدا زدی را شانه مشی ، موهادی کوتاهش را پوشي را به تن کرد ،شلوارك سورمه ایجذب

 .درآمد

 از حدقه درآمده اش ي چشم هاشی ، جلوتر رفت ، آنقدر که چدی دی نمی واضحریاز دور تصو        
 !!دیرا د "بانو"
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 سروش پارك شده بود ، برانداز کرد ، ي  در خانهي که رو به روینی ماشي شهیخود را در ش        
 ي بود ، لب هادهی خواب راحت به خود ندشبی که از دیی ، چشم هازدی که رنگش به زرد مییموها

 ستجو کوچکش را جی دستفی ، داخل کدنی فرو رفته ، متنفر بود از زشت به نظر رسيخشک و گونه ها
 ي خم شد ، رژ لب را با قدرت روشهی نکرد ، به ناچار به سمت شدای پيزی چیکرد ، به جز رژ لب زرشک

 را مرتب کرد و شال قرمزش را شل شی آمد ، موهای ، به صورت سبزه اش مدی کششی معموليلب ها
 . تر انداخت

 را کردنی مسی را که سجاد و سروش تدری بود که از زبان فرشته اسم دانشگاهشبی دنیهم        
 درب دانشگاه ي بود ، ساعت ها جلودهی کرده بود و به سروش رسبیسجاد را تعق بود ، صبح دهیشن

 رنگ کرده بود ، اگر دبی آمدن سروش بود و بعد از خارج شدنش از دانشگاه او را تعقرونیمنتظر ب
  ، ماندی نمنی ماشي چند ساعت را در گرما تونی ، ارفتی سروش مي و زودتر از سجاد به خانه کردینم

 ...  ها سراغ زنگ سروش را گرفته بودهی از همسایکی زنگ در را فشرد ، از گریبار د        

 کرد؟یپس چرا باز نم        

 رفت و با لحن طلبکارانه کتری را برداشته ، نزدی که سروش گوشدی آمد ، فهمفونی از آییصدا        
 گفت

 !باز کن چهار ساعته معطلم_        

 مکث سروش او را آشفته تر کرد        

 . و داد راه ننداختمغی گرما ، باز کن تا جنی اي سروش؟ ذوب شدم تويشنوینم_        

 که لحظه ی و آرامی بانوست ، دختر خجالتندیبی که می کسکردیسروش زنگ در را فشرد ، باور نم        
 . مالحضه شده بودی پر تنش و بنقدری رفتن هميها

با باال . باز کرد عی سریلی گفت و در را خیظیغل "اه" و چند بار ، دنی آسانسور را زد ، چنديدکمه         
 .دانستی تا آسمان عوض شده بود و خودش هم منی نگاه انداخت ، زمنهی به آگریرفتن آسانسور بار د

 ...  تر شده بود و صورتش الغراهی چشمانش سریز        

 هم زل زدند ، ظاهر سروش همچنان خوب و معقول مانده يه باز کرد ، هر دو به چشم هادر را ک        
 . و رو شده بود ، بانو بودری ظاهر و باطنش زانی منی که ایبود اما کس
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 شی سروش باال برد و به چشم هاي برهنه ي شانه اش انداخت ، نگاهش را از پاهاي را روفیک        
  لب نشاندي رویظیرساند ، پوزخند غل

 !ی برگردم درب و داغون شده باشی ، فکر کردم وقتيچه خوب موند_        

 .  تکان نخوردشی مانده بود از جانیپا داخل گذاشت و سروش که هنوز وسط آسمان و زم        

  شدرهی شد به سروش ، در را با پا بست و با حسادت به سروش خکترینزد        

  کهيزنده ا!! يریقرار بود من که برم تو بم! دروغ بود حرفات يهمه _        

 برداشت ، گری و چند قدم ددی سروش بود ، کوتاه به حال سروش خندي نهی سينوك انگشتش رو        
 و سروش دهی مدت او عذاب کشنی تمام ادیدی منکهی قابل قبول ، از اونی بود ، با دکوراسییبای زيخونه 

 . شدنی خشمگشتریاخته ب سيدی جدیدر آرامش زندگ

 که ، درست پشت سرش دی سروش را شني پاهاي مبل انداخت ، صداي دسته ي را روفشیک        
 . بودستادهیا

 یرسی که رو روال ِ جناب دکتر ، هر روز دانشگاه ، چه به خودتم متمیزندگ_        

 شانی دعوانی ، آخردیترسی از چشم سروش پنهان نماند ، بانو هنوز هم از او مدنشیبا حرص خند        
 ! کرده بودي سپرمارستانی در بهوشی نبرده بود ، فقط سه روز را بادیرا از 

 !!دیدیرا نم "بانو" شی چشم هايچند قدم از سروش فاصله گرفت و به سمتش برگشت ، تو        

  شد حرفات؟ دروغ بود؟یپس چ.ی درمونده شده باشمتنیبی میتوقع داشتم وقت_        

 نکهی جز ادی ندی نظر گرفته بود ، واکنشری کرده بود و حرکات سروش را ززی را رشیچشم ها        
 !  چانه اش قرار دادری مبل نشست ، دستش را زي برداشت و رویسروش قدم

 ش را باز کرد کوتاهي مانتوي سر برداشت و دکمه هايشال را از رو        

 ! ، حموم کجاست؟رمی دوش بگخوامیم_        

 ... به درد آمده بودشی موهاي هاشهی گرفت ، تا رشی دست هاانیسروش سرش را م        

  کجاست؟گمیم_        

 را تنش کرده بود ، سروش ی بد رنگی بلند کرد ، تاپ نازك و نخکهوی بانو سرش را غی جيبا صدا        
  الغر شدهیلی که خگفتیراست م
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 ي قدم هاتی بلند شود به اتاق اشاره کرد و بانو با عصبانادشی و فرغی جي دوباره صدانکهی از اشیپ        
  برداشتيبلند

 شر شر ي سرش گذاشت و به صداری ، دستانش را زدی مبل دراز کشيبانو که در اتاق را بست ، رو        
 ...دادیآب گوش م

 رفتی سجاد مي پدري که به خانه یی از عشق و عالقه نبود ، وقت هاي خبریی اول آشنايروزها        
 يای که دنکردی فکرش را هم نمی حتلی ، آن اوادیرسی به نظر می ، دختر سر به راه و آرامدیدیبانو را م

 . تا آسمان با او متفاوت باشدنیبانو زم

 او بانو فقط ي مشترك ، براي سال از خودش و سجاد کوچکتر بود ، دانشگاه مشترك و درس هاهی        
 که بانو و پدر سجاد گشتی برمي ، به روزدی دگری بار که تو را به چشم دنی اولدیخواهر سجاد بود ، شا

 ، دین را شن خانه شاخل داادی و فرغی جي درب منزل رساند صداي سجاد را جلوی شده بودند ، وقتریدرگ
 ، منتظر بودنی از ماشرونیسجاد به هول وارد خانه شد و سروش ب

 سر و وضع بانو دستپاچه شده دنی ، سروش با ددی دورونی به بی آشفته و صورت خونيبانو با موها        
شست  نی بانو نمي درد و دل هايهمان روز پا... کاشيکه ا... که او را با خود ببرد دیبود ، به فکرش رس

 يایدن!  سوختی نمو کاش دلش به حال اي ، ارفتی او به فکر نمي هاهی گري کاش پا به پاي، ا
 . هم نبودهیکوچکشان اصال شب

 دهیچی سروش را به دور خود پی شخصي نشده بود که در اتاق باز شد ، حوله ي زمان سپریلیخ        
  ،بود

 . زدمخی دو دست لباس بده ایب_        

 رهی شدن بلند شد و به سمت اتاق گام برداشت ، بانو لحظه از نگاه خرهی خهیسروش بعد از چند ثان        
 .کردی نگاهش نمرهی خي و سروش لحظه ادیکشیدست نم

  آوردرونی را از کشو بی تخت گذاشت و شلوار مشکي اش را روی شرت آبیت        

 شلوارك کوتاه بهم بده ، حوصله پاچه باال دادن ندارم_        

 را بغل گرفته بود ، کشو را گشت ، شلوارك شی و دست هازدی منی زمي روتمی را با رشیبانو پاها        
  را نشسته بود و جز شلوار نداشتشیها

  بپوشنوی ، همفهیشلوارکام کث_        
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  شده بود که سروش نگاهش را برگرداندانیاال تنه اش نمابانو به سمتش خم شد ، ب        

 . تنتهنکهیشلوارکتو بده من ، هم_        

 ي از حد توان جلوشی ، بکردی خودش را کنترل میلی هم فشرد ، خي را محکم روشیپلک ها        
 .گرفتی شدن خشمش را مزیلبر

  گفتي از اتاق خارج شود بانو با حالت زننده انکهی از اشی تخت برداشت اما بيشلوار را از رو        

 ؟یکشیاز من خجالت م_        

  شدادآوریبانو با همان لحن به او ... را مشت کرد شی و دست هاستادیسروش ا        

 !میما هنوز زن و شوهر_        
 

تحمل کند ، تمام بانو  رفتار بانو را توانستیاتاق را ترك کرد و در را پشت سرش محکم بست ، نم        
  اش عوض شدمی پشت در قدم زد ، فکر کرد و تصمیعوض شده بود ،کم

  ، شده بودرهی خي تخت نشسته بود به نقطه ايدر اتاق را باز کرد ، بانو رو        

 . من لباسامو عوض کنمرونیبرو ب_        

 تخت بلند شد و آرام آرام با همان ياز رو ، با تعلل دی رخ بود که نگاهش کرد و با تمسخر خندمین        
  ، تر کند از اتاق خارج شدختهی سروش را بهم رتوانستیخنده که خوب م

 بانو را حانهی ماند ، تحمل رفتار وقی نمنجای اش را به تن کرد ، بهتر بود امشب را ارونی بيلباس ها        
 . خراب شودنی از اشی که از او به ذهن دارد بيری دوست نداشت تصودی شااینداشت ، 

 ي درست رو به رونهی آمدنش بانو که دست به سرونی انداخت ، به محض بفیمدارکش را داخل ک        
  بود ،به قهقهه افتادستادهیدر ا

 ؟یکنی فرار ميدار_        

  گفتخوردی از دورن م کهی و با حرصدی کشرونی کت بری مردانه اش را از زرهنی پنیآست        

 . هست ، شبم درو قفل کنی همه چخچالیتو _        

  آنکه نگاهش کندی بستادی خواست از کنارش عبورکند ، بانو به بازوش چنگ انداخت، انکهیهم        

 رمیتو بمون ، من م_        

  ،از کنار هم رد شدند ، سروش به سمت در حرکت کرد و بانو به سمت اتاق        
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 نی زمي را روفشیک. اما در قفل شده بود ، حدس زد کار بانوستدی کشنیی در را پارهیدستگ        
نگاه !  عاشقش شده بود؟ي که روزستی بانو همان بانوشدی داد ، باورش نمهی تکواریگذاشت و به د

 رانیا  کفش کرده بود تا ازکی ي خجول کجاست؟جز دو ماه آخر که پاشو تويمعصومانه و لبخند ها
 . بوددهی بانو را ندي رونی اچوقتیبرن ، ه

 خودش از اتاق خارج شد ، مانتو را از نی و بد رنگ و شلوار جی بعد بانو با همان تاپ نخقهیچند دق        
  مبل برداشت و به تن کرديرو

 نشست ، نی زمي داد روهی تکواری به اوست ، همانطور که به درهی که نگاه بانو خدانستیسروش م        
 . توانستی نمنی از اشتری تفاوت نشان داده بود ، بی از توانش خونسرد و بشی هم بنجایتا هم

 يچشم ها... جمع شده و اما صورتشي الغر بانو ، از شانه هايآرام آرام نگاهش را باال برد ، از پاها        
 !کوتاه کرده بود؟ را شیموها... رفته ويگود رفته ، رنگ و رو

 . توئه ، بهتره من برميخونه _        

 را در قفل چرخاند ، سروش دی کلدی در که رسي آورد ، جلورونی بنشی شلوار جبی را ازجدیکل        
  مشتش گرفتانی بانو را مي در ، مانتوي را بسته بود که با باز شدن صداشیپلک ها

  ،نرو_        

 سروش زل زده ي را باز کرد ، صورتش را به سمت بانو چرخاند ، طلبکارانه به چشم هاشیپلک ها        
 بود

  بروی ، امشب و بمون، صبح هرجا خواستکهی هوا تارگهید_        

  لبش نشستي روي اروزمندانهیبانو نگاه از او گرفت ، لبخند پ        

 م؟ی بخوریشام چ_        

 دی زد و خندواریسرش را به د.  خم شده ، انداخت ي زانو هايو را رشیسروش دست ها        

  پلو با گوشتیباقال_        

 لب داشت نشست ، ي بسته لبخند روي و در را بست ، کنار سروش که با چشم هادیبانو کوتاه خند        
 ...شتری اش به او بود بهیتک

 ؟ي دارنیزیتریس_        
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 به او سال شی جبران تمام ضربه هاي برادانستیروش گذاشت ، خوب م سي شانه يسرش را رو        
 ، اوردی دلش را بدست بدی کردن سروش ، بای راضي داشت برای سال بدهکار است ،اما او وقت کميها

 دانستینقطه ضعف سروش و را خوب م

  سجاد را گرفتي بانو را سفارش داد و شماره ي مورد عالقه يتلفن را برداشت ، غذا        

 ...سالم_        

  شده؟يزیسالم داداش ، چ_        

  رفته بودشی لباس هاضی تعوي به در اتاق انداخت ، بانو برای پنهانینگاه        

 نجاستیبانو ا_        

 ... سروشنی بب؟ي راش دادی چي اومده اونجا ؟ برای به چه حق؟یچ_        

  جمله گفتکی  در اتاق فقطيبا صدا        

 نگران نباش_        

  شلوار مردانه اش گذاشتبی آورد و در جنییتلفن را از کنار گوشش پا        

  من الغر؟ای يتو چاق شد_        

 هر دو_        

  شل لباس را باال داد و به سمت آشپزخانه قدم برداشتي قهی ، زدی تنه اش زار مي شرت تویت        

 ؟ي و گوجه داراریخ_        

  برداشتنی زمي را از روفشیک        

 .فکر کنم داشته باشم_        

 ، پلک دیچی سرش پي توی زنزی ري خنده هاي صدابستیبه سمت اتاق خواب رفت ، در را که م        
 شی دست هاانیسرش را م...گری دی زنونی شي زن ، صداي خنده هاي هم فشرد ، صداي را روشیها

 ...فشرد

 که کمکش کند ، اصال از کجا گرددی می نکرده بود ، پس چرا مدام دنبال زني بدیاو که به کس        
اگر او .. کردی نمشی رهاابانی آن زن در بالیدلش رضا به بخشش بانو نبود اما خ! معلوم آن زن بانو باشد

 . کمک اش کنددیبانو باشد با

 ؟يسروش کجا موند_        
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 نیی را پاشی بود که دست هاستادهی باز کرد ، سروش درست وسط اتاق ای مکثچی هیبانو در را ب        
  بسنده کردیانداخت و به لبخند زورک

  کمک؟امیب..يتو که لباساتو عوض نکرد_        

  به سمتش بردارد دستش را مانع کردی ، تا خواست قدمشناختی را خوب مشی چشم هاطنتیش        

 ...امینه ممنون ، االن م_        

 شی لباس هاي مانده بود که سروش به سمت کشورهیمنتظر نگاهش کرد ، بانو با تعجب به او خ        
 . کردضی بهم خوردن در ، لباسش را تعويرفت و با صدا

 ، کردی نبود ، خودش هم حال خودش را درك نمدست و دلش به رفتن نبود ، به کنار بانو ماندن        
 .ستی رفتنش را گرفته بود و حاال چرا از ماندنش خوشحال نيچرا جلو

 شی پمی خاطرات قدری آشپزخانه نشسته بود ، تصونتی کابي آمد بانو رورونی از اتاق بیوقت        
 ي روشدیانه اش تمام م خي و کارهاپختی که غذا مییچشمانش قدعلم کرد ، عادتش بود ، وقت ها

 ...کردی هردو ساالد درست مي شکل برانی و به همنشستی منتیکاب

 ی مدت چطور زندگنی دوست داشت از او بپرسد که ایلی وسط آشپزخانه زد ،خزی اش را به مهیتک        
 زی مي خود را گرفت و بشقاب ها را رويجلو... نهای دهی که دوست داشته رسی آلدهی اطیکرده ، به شرا

  ، خود غرق شده بودي هاالی ، بانو انگار در خدیچ

 قاشق چنگال ها و بشقاب ها مشغول بود، با خود به دنی به چی حرفچی هیبه سروش نگاه کرد ، ب        
 يرازنده  بی مدت عوض که نشده ، ساده تر از قبل هم شده ، سادگنی فکر کرد که سروش در تمام انیا

  ، را خوردهشی سروش چوبِ مهرباندانستیسروش نبود ، او هم خوب م

 توانستی نداشت ، نمشتری به خواسته اش دو راه بدنی رسي ، براگرفتی از عذاب وجدان مدینبا        
 و کردی مي عمرش را کنار او سپري سال هاي ، ادامه کردیاگر سروش قبول م!  دهدبیخود را فر

 .گشتی رفته اش دوباره باز مياآرامش سال ه

 !سروش چه خبرا؟_        

 ... توئهشیخبرها که پ_        

  ، لبش نشستي رویلبخند پنهان        
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 يری میکنی مکی ، شما هر روز شنهیشی جور واجور سر کالست مي ، شما شاگردادی داراریاخت_        
 ! توئهشی مهم پي خبرهايسرکالس ، اصال همه 

 دیپری منیی پانتی که از کابیی نشست و به بانوی صندلي حرف زدن نداشت ، رويسروش حوصله         
 نگاه کرد

  ،من مثل برادرت سرم به کار خودم گرمه_        

نفس . به او نشستکی و نزددی کنار او را عقب کشی صندلندی سروش بشي رو به رونکهی ايبه جا        
 ... تکرار شدشی برامی قدندی ، پس از سال ها حس خوشاکردی سروش را حس ميها

 .يکردی از دانشجوهات تا االن ازدواج میکی با دی که بایپس اگه مثل سجاد باش_        

 طنتیبانو با ش... شاگرد سجاد نبوده چوقتی بود ، فرشته هدهی سر و ته بانو را فهمی حرف بیمعن        
  ، سپرده بودی او را به فراموشي نگاه هاالی شده بود و سروش مدت ها بود که خرهی خشیبه چشم ها

  ،دی بلند شد و همزمان با بلند شدن او غذا هم رسی صندلياز رو        

  ، را عوض کرد ، با فاصله از او نشستشی گذاشت بانو جازی مي غذا ها را رویوقت        

 داشتند ، هر دو ی پنهانيودش مشغول شد ، هر دو از هم راز ها و سپس خدی بانو غذا کشيبرا        
 !خواستی فاصله را نمنی دو بانو انی انی اما بکردندی میبگیباهم غر

 خنده ي ، صدادیشنی اتاق مي حرف زدن بانو را از توي شام را سر فرصت جمع کرد ، صدازیم        
 ! را داشتشی آرزوشهی که همشیها

 که زنگ در خانه را زدند ، با خود فکر کرد که ذاشتی میی ظرفشونی بشقاب را در ماشنیآخر        
  آمده بودنی هم همراه ادوای تفاوت که محنی اشتباه نبود ، با ایلیحدسش خ... است نیحتما ادو

 ...سالم_        

 سروش را تا نی حسیغوان و صورت اری آبی آمد، رکابنیی و پا برهنه از پله ها پاتی با عصباننیحس        
 .مرز قهقهه برد

  ،انی مشنی مهمون داره باز پا مگمی میه_        

  گفتای را گرفت و رو به محنیدست ادو        

 ... نابغهي دارسانسی لگهی تو که دستی نشی بچس حالنیا_        
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 اش ی برداشت و با شال صورتشی چشم هاي را از روشی گردِ ته استکاننکی عتی با عصبانایمح        
 .. کردن آن شدزیمشغول تم

 . می زبان کار کندیخود دکتر شهال گفتند ، چهارشنبه ها ساعت هشت تا نه با_        

 ی ، وقتدیی و به سمت سروش دودی کشرونی دست کوچکش را از دست پدرش بی به سختنیادو        
 ت گفنی بلند سروش پنهان شد رو به حسيپشت پاها

 !دوسش دارم...دمشیمنم چند روزه ند_        

 دی را به آغوش کشنی و ادواوردیسروش طاقت ن        

 ! دو نفرنی ، مهمون منم مثل اگنیجفتشون راست م_        

 حال او دیفهمی کالمش ، نمی ، از لبخندش ، راحتکردی به سروش نگاه مبی و غربی عجنیحس        
 . نهایخوبست 

  شهالشی پای فردا بمی برایحاج قاسم ب_        

  کوچکش را پشت گردن سروش محکم بهم حلقه زدي دست هانیادو        

 .امینم_        

 زود وارد خانه شد و پشت سر یلی بود که او هم خدهی نرسای هنوز انگشت اشاره اش به محنیحس        
 ...سروش پناه گرفت

  گفتقشی باال انداخت و رو به رفي آنها به خنده افتاده بود ، شانه ايسروش از دست هر دو        

 انی مگهی ساعت دهیبرو _        

 رخ صورت سروش می بود و جز نمهی دستش را به در رساند ، ننی در را ببندد حسنکهی از اشیاما پ        
 .شدی نمدهی ديزیچ

  سروش؟یخوب_        

 .گفتی مدیچه با... بد ای که خوب هست تدانسی خودش هم نمیوقت        

 ...دونمینم_        

  ، فشار دادنی ادوي شانه ي را روشیدر را بست و لب ها        

 !! سالم_        
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 نظر ری کنجکاوانه بانو را زی با نگاهای ، محکردی نگاه منی و ادوای بانو بود که با تعجب به محيصدا        
 ...نطوریگرفته بود و بانو هم هم

  دکتر شهالي هی خواهر دوست و همساامیمن مح...سالم _        

  دراز کردنی را به سمت ادوشی بزند دست هاای به محيگری آنکه حرف دیبانو با او دست داد و ب        

 ه؟ی ، اسمت چي بامزه ايچه کولوچه _        

  را به گوش سروش چسباندشیانو گرفت و لب ها را از بشی رونیادو        

 !ه؟یک_        

  خودش حرف زدهی چسباند و شبنی را به گوش کوچک ادوشیسروش لب ها        

 !دوستمه_        

 .دی رسای ناراحت بانو و متعجب محي سر چرخاند ، نگاه سروش به چشم هانیادو        

  ،قاسم ، نیمن دو تا اسم دارم ، ادو_        

 بانو لبخند زد        

  صدات کنم؟یمن چ_        

  ، جواب گذاشتی کوچش را باال انداخت و بانو را بي شانه هانیادو        

 برنامه کودك ي رونی ادوي را براونی ، کانال تلوزندی مبل بشي اشاره کرد تا روایسروش به مح        
 گذاشت و به آشپزخانه برگشت ، پشت سرش بانو هم آمد

 نا؟ی انیک_        

 . کردمداشی ، چند وقته پيِ سربازي ، از بچه هانیخواهر دوستم حس_        

 ...نجای اومده ای شبیواسه چ_        

  زديشخندی گاز گذاشت و ني آب را رويکتر        

 برات مهمه؟_        

 . که سروش از کنارش رد شد و به سمت مهمان ها رفتزدی منی زمي را با ضرب روشیبانو پاها        

 جواب سروش را داد ، ظی غلي هم با لهجه ای ، محدی از او پرسی را به زبان آلمانایحال و احوال مح        
 . گفت و به اتاق رفتریهنوز کنارش ننشسته بود که بانو شب بخ

 . پرداختایبه صحبت با مح... گفتنش را بدهدری آنکه جواب شب بخیه به او و ب توجیب        



 37 

 کودك شده بود ، ي که مسخ برنامه کردی نگاه منی به ادوای با محشی صحبت هاانی میهر ازگاه        
 آدم بزرگا يایتو دن... ، ساده تر از همه کسی خبر از همه چیب!  او باشدي جاخواستیچقدر دلش م

 بود؟... نبودیاهی و سیفی جز کثيخبر

 ه؟ی کيامتحاناتون برا_        

  پوشه گذاشتي زبانش را توي و با وسواس کاغذ هادی به شال عقب رفته اش کشی دستایمح        

 گهی دياز دو هفته _        

  گذاشتشی پر کرد و رو به روای محي را براوهیبشقاب م        

 واسه درس خوندن ی خوبي جانی با وجود ادونی حسي خونه د،یبگاه بمون خوايپس بهتره تو_        
  کنهجادی رقابت اي زهی که بتونه انگدی باشیطیبهتره تو مح.ستین

 ... خواهر فرشتهي باالتر از درآوردن چشماي ازهیچه انگ_        

 او هنوز يای و لبخند نزند ، دنندی او را ببي و حرص خوردن هاای محي حسادت هاتوانستینم        
 کودکانه بود

 .دی خوابگاه بموني بهتره توکنمیبه هرحال فکر م_        

  نشستنی راحت کنار ادوالی بلند شد و با خی صندلي از روایمح        

  پوست بکنم؟اریقاسم خ_        

  ، را بهم زدشی و با ذوق دست هادی را محکم بوسای صورت محنیادو        

 ! خانومقهیگوجه سبزاشون تموم شده عت_        

  زدنی ادوي به پاي با پشت دست ضربه اایمح        

 ! ، من جواهرمزمیاون خاله ات ِ عز_        

 دی و غش غش خنددی را بوسای دوباره صورت محنیادو        

 دوست دارم_        

 از يزی نکرد و گاز ری انصافی اما بدی دست به کار شد و صورتش را بوسنی از ادوشی پای محنباریا        
  او گرفتيلپ ها

 بانو که ادی به ي خانه را پر کرده بود ، سروش لحظه اای محي و قهقهه هانی ادوغی جي صدایوقت        
 ! ، نبوددیشنی نشسته بود و تمام صداها را مداری اتاق بيتو
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 !دیخندی منی و ادوای محي هاطنتیچانه اش گذاشته بود و به ش ریبا لبخند دست ز        
 

 کاناپه نشست ، ي را برداشت و روگارشی سي خانه را مرتب کرد ، بسته نی و ادوایبا رفتن مح        
 ! ناراحت ؟ای ، خوشحال دی فهمی شده بود ، حال خودش را نمبی و غربی بانو حالش عجدنیامروز با د

 و مثل همان روزها گشتیخوشحال نبود ، بانو را با تمام دوست داشتنش کنار گذاشته بود ، اگر برم        
 را از چشم ی تفاوتی نبود که بي حاال خوشحال بود ، اما سروش مرددی ، شادیدی عشق را مشیاز چشم ها

 که سروش یلیل دارد ، دیلی برگشتنش دلي که برادانستیخودش هم خوب م!  بانو نخوانديها
 .دانستینم

 . و خاطرات گذشته را ورق زددی نفس کشقی را عمگاری سيبو        
 

 *شیبهار شش سال پ*        

 ي و به برنامه هاگذشتی سال ملی بود ، چند ساعت از تحودهی را بانو چینی هفت سيسفره         
 نکرده بود ی با پدر و مادر بانو صحبت رسمی اما تا وقتندی بانو را ببخواستی ، دلش مکردی نگاه مونیتلوز

 .  دادی نمیکی نزدي، به خودش اجازه 

 به ساعت ی نگاهمین. دی چشی براقهی را با سلنی که با سجاد به خانه اش آمده بود ، هفت سشبید        
 ...  انداختيوارید

 پدرش برود اما به دنی آمد به دیبا خودش گفت حتما منزل آن ها پر از مهمان است ، بدش نم        
 .  تلفن و تماس بسنده کردکی

 . دی اش را پوشی رسميلباس ها        

 دعوت کند که زنگ خانه اش ي و امروزکی رستوران شکی نهار خودش را به ي داشت برامیتصم        
 ! اشتباه زنگ را زده اما بانو بودیخورد ، فکر کرد کس

 ؟؟یکنیم کاری چنجایتو ا_        

 ؟یدنی ددیبده اومدم ع_        

 ...  خوشحال بود امانکهیبا ا        

 ؟یبه سجاد گفت_        

  به صورت خوشحال و درهم سروش انداخت و داخل شدی نگاهیبانو با خوشحال        
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  کنمی جمی تو بعد سامیبذار ب_        

 . را از خدا گرفتيدی عنیبهتر. عطر بانو را تمام و کمال استشمام کردي بوبستیدر را که م        

 آوردن شربت به آشپزخانه رفت و شماره سجاد را گرفت ، ي کرد به بهانه دای که پی فرصتنیاول        
  خبر بگذاردیدوست نداشت سجاد را ب

 جونم سروش؟_        

 سالم داداش ، سال نومبارك_        

  نادرخان؟شی پيری نم؟يل نو توام مبارك ، خونه اسا_        

 !نه ، مهمون برام اومد_        

 ؟یک_        

  بودابانی که نگاهش به خیینگاهش به پنجره افتاد و بانو        

 بانو_        

  کرد و سروش گفتیسجاد مکث        

 ...ارمشی مگهی ساعت دمین_        

 .. کردی نزد و سروش از او خداحافظیسجاد به ناچار حرف        

 . گذاشت و بانو را صدا زدزی مي شربت را روي هاوانیل        

 سروش ي آمد ، رو به روی میلی درشت قرمز و سبز به صورتش خي با گل های بلند مشکيروسر        
  شربت را برداشتوانینشست و ل

 ؟ي بریخواستی مییجا! ؟ي زدرونی بپیت_        

  ،دی قلپ را سرکشنیاول        

 ...رونی نهار برم بخواستمیم_        

  گفتي را گرد کرد و با لحن کودکانه و بامزه اشی چشم هاطنتیبانو با ش        

 ام؟ی منم بییبابا_        

  امروز داشته باشد اما گفتکی ي دوست داشت بانو را برایلی خنکهیسروش با ا        

 !گردونمی برت مگهی ساعت دمیبه سجاد گفتم تا ن !نه_        

  نگاهش کردیبانو با ناراحت        
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 رونی با دوستام برمیگفته بودم م...ي بهش زنگ زدی چيبرا_        

 دی داد و خندهیسروش به مبل تک        

 !رون؟ی برهی و با دوستاش مدی روز عنی اولیکدوم آدم احمق_        

  به سروش را گرفتهی شبیتبانو ژس        

 !خود تو_        

  ، صورت داشت متعجب به بانو نگاه کردي رویسروش که لبخند پهن        

  را گرفتي درآورد و شماره افشیبانو تلفن همراهش را از ک        

 یگوش...سالم _        

 دی سجاد را شني خنده هايتلفن را به گوش سروش چسباند و او صدا        

  ،ی سمتنی اایسالمِ دوباره ، پاشو با بانو ب_        

 دیشنی سجاد را مي خنده هاي و صداکردی بانو نگاه مي هاطنتیسروش هنوز متعجب به ش        

  من؟شی پادی داره میدونستیم_        

  گفته چالوس ، بابا همه رو وعده گرفته ، تورم خودشدیایب.دونستمی درصد فکر کن نمهی_        

 ، سجادشمیمن مزاحم م_        

 سجاد ي سروش صدانکهی از اشی به سروش نگاه کرد و پتی گرد شده و با عصبانيبانو با چشم ها        
  گفتي بلند همراه با شادي را از او گرفت و با صدایرا بشنود، گوش

 میایم...میایم_        

 . گرفتدهی او را نادي کرد و تمام التماس هایبانو سروش را راه        

 از شش ماه بود که با سروش شی لذت بخش بود ، بانو بشی خنک جاده و سوز سرما برايهوا        
 تر بودند اما ی رسمیلی خلی ، اواکردندی را باهم صحبت ميادی زي تر از قبل شده بود ، وقت هایمیصم

 ..  با بانو عالقه مند شده بودشتری بيکم کم خود سروش هم به آشنا

 ... کردی منطوری را با عالقه اشتباه گرفته بود ، حداقل ايسروش حس دلسوز        

 . را پر کرده بودنی ماشي بانو فضاي شاديصدا        
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 و اشک ی صورت خوندارشانی دنی او عوض شده بود و اولي هی ، روحکردی بانو نگاه ميبه خنده ها        
 ي که سجاد برایی ها و درمان های آورد و بعد از تمام آن افسردگی سروش مادی بانو را به يار جيها

 ، .بردی دل سروش را مشی خنده هايبانو انجام داده بود ، حاال صدا

 هوا چقدر خوبه سروش_        

 شی و ذوق زده چشم هادیدی انگشتانش مي برده بود ، نم نم باران را رونی از ماشرونیدستش را ب        
  افتادیبرق م

 ای همچنان ابهام داشت ، بماند ندهی آي اش برامی خود بود، تصمي هاالیسروش اما غرق فکر و خ.        
 .برود

 اش قهی شتری بیی ، تنهاکردی ها دور میلی اش، آنهم خارج از کشور او را از خیلیادامه مقطع تحص        
 به رانی با ماندن در ادانستی ، خودش هم خوب مخواستی نمای از دنيدای ززی ، او که چگرفتیرا م

 او را توانستی ، مدادندی بانو اجازه مي رفتن ، اگر خانواده ياما برا...رسدی نچندان بزرگش ميآرزوها
  ،همراه خود ببرد

 ... با بانویحت... رفتن را دوست نداشت رانیاز ا        

 !سرووش؟_        

  ، خوردی بانو تکانغی جي صدابا        

  شده؟یچ_        

 .زنمی ساعته دارم حرف مکی...حواست کجاست_        

  کردییلبخند زد و دلجو        

 ؟یگفتی می ، چزمی عزدیببخش_        

  را به بغل گرفتشی و دست هادی کوبشی پاي را روفشیبانو ک        

 یچیه_        

 سروش لبخند زد        

 ؟يقهر کرد_        

  شدرهی خرونی را باال انداخت و به بشیشانه ها        
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 تو برات مهمه من مدام نکهی ، اي از برف دوست دارشتری تو بارون و بدمی متی من اهمنکهیا_        
 تا ته رمی اگه جلوتو نگنکهی دوست دارم خودم تمام لباس هاتو اطو بکشم،انکهی نگاهت باشم ، ايجلو

 من ي عطسه هی با نکهیا ، کنهی خسته ام فقط حضور توئه که کالفه ام نمی وقتنکهیا.یکنی برام خرج مبتویج
 نکهیا.مونندی جواب می به خاطر تو همه بنکهیا. که مبادا سرما خورده باشميخری برام منیری شموی لیکل
 ، يری هم ته ته نگاهت قربون صدقه ام متتی تو اوج عصباننکهیا.یشی از غر زدن هام خسته نمچوقتیه
 مگه نه؟...می خوشبختیعنی.. حال ما باهم خوبهیعنی

 !تمام...کارش تمام بود... دانستی دل سروش را بانو نگفته ميحرف ها        

  ،معلومه که حال ما باهم خوبه_        

 .  بانو نشستي لب هاي بر روینیلبخند غمگ        

 .  بودزاری شدن او بنیغمگسروش از         

 . را متوقف کردنی جاده، ماشی راهنی بي از رستوران هایکیکنار         

 م؟ی بخوریی چامیوقت دار_        

  را باز کردنی رها شده باشد ، با خوشحال در ماشینیبانو که انگار از عالم غمگ        

 میآره حتما،بر_        

 بانو ي لبخند های بلند باغ ، سوز سرما و خنکيهر دو به سمت رستوران حرکت کردند ، درخت ها        
 .دیکشی، سروش را گرم به آغوش م

 از سرما همچنان از دنی مچاله شدن و لرزنیهر دو نگاهشان به خروش رودخانه ها بود ، بانو در ع        
 دیخندی میحضور سروش گرم بود و با خوشحال

 ...ي که با سجاد اومدي کردی خوبیلی کار خشبید_        

 صورتش نگه داشته بود ، کی را نزدوانی حلقه کرده بود و لي داغ چاوانی را دور لشیبانو دست ها        
 کردی صورتش را گرم ميبخار چا

 ؟ی پس چرا نگفت؟يجد_        

  ،دن را دوست نداشت بویسروش نگاهش را از او گرفت ، مردِ خجالت        

 ! ، سختمونهمی بزنمیتونی حرفارو نمیلیخب ما مردا خ_        

 چرا؟_        
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 ...گهی ، سخته ددونمینم_        

 !دی اگه ازعشق بگدیفتی از مرد بودن مدیکنی فکر مدمیشا_        

 ... اش را برداشتي چاوانی زد و لیسروش لبخند کوتاه        

  بودي به بخارچارهیخ        

 ای ، ادی خوشمون بیکی از دیما ته تهش شا! میشی عاشق نمچوقتی ماها هنجاستیآخه مشکل ا_        
  ،ستی ، عاشق شدن مال مردا نمی طرفمون و دوست داشته باشمی باشوونهی دیلیخ

 چرا اونوقت؟_        

 که مردا یی کاراهیه ، اهل خطرکردن ، اهل  باشي بازوونهی اهل ددی که عاشق ِ بای کسنکهی ايبرا_        
 هاشون ، حسادت هاشون طنتی هاشون ، شي بازوونهی ، دنهیریاهلش نباشن بهتره ، عاشق شدن زن ها ش

 !ستندی عاشق جذاب نيمردا... بودنشونصی حری، حت

 ...دی کشرونی کلمه را بکی سروش فقط يبانو از حرف ها        

  مگه تا حاال چند تا زن عاشق شما بوده؟دیزن ها؟ ببخش_        

 . کننده بانو جا خوردخی لحظه از لحن توبکیسروش         

 . بودیمنظورم کل_        

  مبهوت سروش را نگاه کردي را باال انداخته بود و موشکافانه چشم هاشیبانو ابروها        

  عاشقت باشه، نه؟یکی ي دوست داریلیخ_        

 ... هوا به خنده افتادیوش بسر        

 !خورهی میی نفر االن داره باهام چاهیاون _        

 از زن ها دوست داشت اعتراف عشقش یلی بانوهم مثل خدی او هم رو شده بود ، شايدست بانو برا        
 ...دیپسندی مشتری از ته دل را بي خنده هانیرا از زبان سروش بشنود ، اما هم

 پارك کرد و آرام الی واطی را در حنی ، بانو خوابش برده بود ، سروش ماشدندی رسالی و بهیوقت        
 ... بانو گذاشتي شانه يدستش را رو

 بلند بانو ، ي سروش، مژه هاي دهی ندری خي چشم هاي بود برای او اغواگر خوبيبایصورت ز        
 بانو ي پلک های او رساند ، آرام لمسش کرد وقتينوك انگشتانش را به مژه ها... و کوتاهی مشکيابروها

 سرخ شده بود از شرم و از لذت... و سرفه کرددی ، بالفاصله عقب کشدیلرز
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 م؟یدیرس_        

 ... شدادهیدر را باز کرد و پ        

 پدر ي بود ، اقوام سجاد از عموها و عمه ها و دو خانواده از همکارهای بزرگی خانواده گیمهمان        
 مرموز بانو ي عصا قورت داده سجاد و دخترعمه هاي در جمعشان راحت نبود ، با پسرعموهایلیسجاد ،خ

 تلفن کباری هقی ِ پدر سجاد صحبت کرد که اوهم هر چند دقکی با پسر شریفقط کم. نداشتیحرف
 .ماندی نصفه مشانی و حرف هاخوردیهمراهش زنگ م

 کرد ، قبل از شانی رفتند و سروش هم همراهاطی درست کردن کباب و جوجه به حي برايمرد ها        
 و خنده بود ، ي غرق شادشی به بانو نگاه کرد ، کنار دختر عمه هایخروج از خانه به دور از چشم کس

 . از ته دل او را دوست داشتيچقدر خنده ها

 رفت ، دنشانی که به دشی سال پکی بزرگ ،  و آقازی عزشی پالشی جمع بود اما خانیبه ظاهر درم        
 و زی عزشیهربار که خواست پ!!  باغ نگاهشان کرد و رفتي ، فقط از پشت درخت هادیپدرش را آنجا د

 ي ، صداگرفتی تماس مي ، گه گدارشدی حالشان ميای آنها آنجا نبودند ، جوای آنجا بود ی کسایآقا بره 
 ! خداروشکر که زنده اندگفتی و با خود مدیشنی بزرگ را م آقای مصنوعي و خنده هازی عزيگرفته 

 سجاد را نداشت ، به بهانه تلفن ی از خود راضي پسرعموي متلک هاکهی ها و تی شوخيحوصله         
 . ندی دغدغه بشی از باغ بي گوشه اتوانستی بود و میزدن از جمعشان دور شد ، باغ بزرگ

 یی از تنهايادیزمان ز... کردی بود ،نگاه مختهی سروش ری بانوکه خودش در گوشيبه عکس ها        
 .  تلفن همراهش حک شدي که اسم بانو بر روگذشتیسروش نم

 بله_        

  سروش؟ییکجا_        

 در ی حرص دوست داشتنکی عاشقانه و خاص باشد خنده دار بود ، نکهی از اشیسروش گفتنش ب        
 ...بانو نهفته بودسروش گفتن 

 . دنج خلوت کردمي گوشه هیاومدم _        

 ام؟یمنم ب_        

 . گرفتي چند لحظه ايلحن آرام بانو ، نفس سروش را برا        

  اميداری خانوم ،پشت خونه سراایب_        
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آفتاب برق  نور ری سروش زي قهوه اي خودش را به سروش رساند ،چشم هاوهیبانو با بشقاب م        
 . آمدی به چشم مشتری بانو بدنی که با دی ، برقزدیم

 ؟ي به تک خوريحوصله ات سر رفت زد_        

 ندی آن دو را باهم ببی بود که کسنی هم نشسته بودند ، سروش اما نگران ايشانه به شانه         

 هی بقشی پمی برستیبهتر ن_        

 دیبانو دستش را دور گردن سروش حلقه کرد و او را به سمت خودش کش        

  ؟یترسیاز من م_        

 سروش دست بانو را از دور گردنش آزاد کرد و با فاصله نشست        

 .ترسمیاز خودم م_        

 ! سرخ گاز زدبیبانو به قهقه افتاد و سروش با خجالت به س        
        ********* 

 انداخت و به سمت وهی بشقاب مي را رودهی را ته کشگاری از اتاق ، سيزی افتادن چي صدادنیبا شن        
 اتاق رفت

 چدیپی افتاده و از درد به خود منی زمي که رودیدر اتاق را باز کرد و بانو را د        

  شد؟یچ_        

  گرفته بود و دستش را بغلچدیپیبانو از درد به خود م        

 ،افتادم_        

  ،به سمتش رفت و دستش را گرفت ، به نظر نشکسته بود        

 ؟ي داري چه اصراری رو تخت بخوابیتونی نمیوقت_        

سروش . دی تخت دراز کشي و دوباره رودی کشرونیبانو با حرص دستش را از دستان سروش ب        
 عی هم توان مرور آن را نداشت ، سري لحظه ای خاطره اش را تصور کرد ، حتنی تلخ تري لحظه ايبرا

 . رفترونیبلند شد و از اتاق ب

 ... را بستشی و پلک هادی کاناپه دراز کشيرو        

 ... پاسخ ماند هرکدامی و بازهم بدیپرس...دی جواب را پرسی از خواب از خودش هزار سوال بشیپ        
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 چرا تو م؟یشی مدهی دشتری بمی کمتر جلو چشمی چرا هرچم؟ی ترکی نزدمیشی دور میچچرا هر"        
 به رسهی تره؟ چرا نخواستن می قشنگ تره؟ چرا ساحل آروم ، وقت طوفان خواستندی خورشي ابريهوا

 چرا ه؟کنی قشنگ تره؟ چرا بارون تندش آدم و آروم منهیشی پامون مي جلویخواستن؟چرا پرنده وقت
 منتظرمونن؟چرا ساعت می نری چرا تا وقتم؟ی تری خواستنمی چرا نخوام؟یشی مدهی شنشتری بمیحرف نزن

 "م؟ی ترکی نزدمیشی دور می تره؟ چرا هرچهی تره؟ چرا حال خوب به بد شبکیسه صبح به شب نزد
 

 . خوردیی را آماده کرد و تنهاي مختصري شد ، صبحانه داریصبح زودتر از بانو از خواب ب        

 . ساعت فرصت داشت تا حاضر شودمی و او فقط ندنیرسی ساعت به هشت ميعقربه ها        

 کند ، اما به محض قدم گذاشتن در اتاق، بانو داری با وارد شدنش به اتاق بانو را بخواستی نمنکهیبا ا        
  شدزی خمی بود ،نداریکه انگار از قبل ب

 سالم_        

  رفتشید لباس هاسروش به طرف کم        

 ! ، صبحونه ات و بخور خودم برسونمتریصبح بخ_        

  مناسب گشتیرهنی و به دنبال پدی کشرونی اش را از کمد بیکت و شلوار مشک        

 مسخره یلی خگهی کت شلوارت دگوریف!  پهلو؟نهی سگ سکنهی هوا خر تب منی تو ایکنیفکر نم_        
 اسپرت بپوش! شده

  تخت انداخت و گفتي را روشی باشد لباس هادهی نشنيزیسروش انگار که به کل چ        

 شهی مرمی ، داره درونیبرو ب_        

 برهنه اش کنار زد ، سروش ناخواسته ي پاهاي کرد و لحاف نازك را از روي لب غرولندریبانو ز        
 . نگاهش به اندام بانو افتاد

باز . سروش موهاش را شانه کردی شخصي و با شانه ستادی اتاق اي نهی آي جلواریبسبانو با مکث ِ        
  به او مانده بودرهیهم سروش خ

 ؟یضی مر؟ي الغر شدنقدریتو چرا ا_        

  به سروش انداخت و با تمسخر گفتی نگاهمی نکردی کوتاهش را جمع ميبانو همانطور که موها        

 برات مهمه؟_        
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 . نهای مهم هست دانستی ماند ، خودش هم نمرهی خيسروش نگاهش به نقطه ا        

 !شهی مرمی درون؟؟ی بيریم_        

 برادرش رفت و نی رفتند ، بانو به سمت ماشرونیبعد از حاضر شدن سروش هر دو از خانه ب        
  ماندرهیسروش با تعجب به او خ

 ؟ی داشتنیماش_        

 ، با خودش اوردی که دستش را بلند کرد و خداحافظ گفت، سروش طاقت نرفتیت به سروش مپش        
 زد، شهی به شي رفت و ضربه انی به سمت ماشنی همي با او نداشته ، برای رفتار درستدی شاکردیفکر م

  دادنیی را پاشهیبانو کمربندش را بست و ش

 و هنوز هم خسته بود خم شد ، صورت باننی ماششهیسروش به سمت ش        

  سجاد؟ي خونه يریم_        

 . ، هنوز هم جنگ ِ با خود را کنار نگذاشته بوددیچرخی صورت سروش مي اجزاينگاه بانو رو        

 ستیزنش با من راحت ن...نه_        

 ؟يریپس کجا م_        

 !!زمی شوهر عزمونمی نمابونیتو خ_        

 زود به بانو داد ، یلی حق را خهی و کناشی ننی اما جدا از اشناختی زبان اش را مي هی و کناشین        
 نداشت کارت را به سمت یلی بود دلی که جز تصنعي درآورد و با لبخندفشی کيکارت پولش را از تو

 بانو گرفت

 !باشه؟.. واسه خونه بخر ، شام امشب با توی دونی خودت می هرچپرمارکتیبرو ها_        

 که سروش به سمتش گرفته بود نگاه کرد و بعد به سروش که با ی ابتدا به کارت پولریبانو با تاخ        
  کش آمدشیناخودآگاه لب ها. شده بودرهیلبخند به صورتش خ

 !م؟ی باهم برشهینم_        

  فکر کردی اش شد ، کمیشگی همي هاي همان دلسوزریسروش بازهم اس        

 مارکت همو پری تا دم های ساعت سرگرم کنهی نی خودتو تو ایتونی ساعت کار دارم ، مکی_        
 !م؟ینیبب

  گفتکردی که احساس میقی عمیبانو با خوشحال        
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 یرنکنید...گهی ساعت دهیپس ...آره حتما_        

 در یوز قرار مهم حرکت کرد ، امرنی کردند و سروش با عجله به سمت ماشی خداحافظگریاز همد        
 .شدی داشت که نبودش گران تموم میسی تازه تاسيکارخانه 

 دی نبود و سر وقت رسکی ترافشهی ، خداروشکر کرد که مثل همدی طول نکشتری ربع بکی        

 به ساعتش نگاه دی عامل رسری به اتاق مدی ، وقتدی طول نکشیلی در صحبتش خيبا نگهبان جلو        
 که داخل اتاق يدر اتاق را زد و با اجازه مرد...ی آمد و سروش از بد قولی خوشش نمیکرد ، بانو از معطل

 .منتظر او نشسته بود ، وارد شد

خط ... و شربت و نوشابه سی سانددی شده بود ، شرکت تولی شرکت معرفنی مشاوره به ايبرا        
 از کارخونه ی انجام شد ، وقتیعقد قرار داد طبق توافق قبل. نشده بوديانداز هنوز به طور کامل راه دیتول

 . فرصت داشتقهی آمد فقط ده دقرونیب

 ! ، قول داده بودنباری ، اما اکردی نمی با سرعت رانندگنقدری اچوقتیه        

 ي های صندليا رو مارکت پارك کرد و با عجله وارد فروشگاه شد ، بانورریپی هاي را جلونیماش        
  فرستاد و به سمتش حرکت کردرونی ، نفسش را کوتاه بدی خوردن دیدونفره در حال بستن

 سالم_        

 دی پررونی بالی سروش از فکر و خدنیبانو با د        

 ي به تو که هنوز عوض نشدنیآفر_        

  ،دی سروش را بوسي هوا ، بدون آنکه حواسش به جا و مکان باشد گونه یبلند شد و ب        

 را دور زد و کنار سروش قرار زی همچون سروش داشته باشد می آنکه عکس العملی و بدیبوس        
 ... آوردی هم نمادی بی حتدی که بانو شاکردی مری سیگرفت ، اما سروش در عالم

 کرده بود تا ادداشتی را ازشانی مورد ني هادی سروش مانده بود خر مدت که منتظرنیبانو در ا        
  ، را انجام دادندشانی هادی تا خردی طول نکشیلی را صرف کنند ، خيزمان کمتر

آسانسور پر شده بود ... خودش به خانه آمد نی سروش گذاشتند و بانو با ماشنی ها را در ماشدیخر        
 ...گری دي هادی و گوشت و مرغ و خروهیاز م

  شد؟یکارتم خال_        

  نبودخانهیلحن سروش توب        
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  توش موندهیکمی ، رینخ_        

  سروش زدي آرام به شانه ی و مشتدی بلند خندي با صدالی دلیبانو ب        

 سیخس_        

  که گفتیسروش لبخند به لب داشت وقت        

  ، حسابگرزمی نه عزسیخس_        

 ازدواج و قول و ي حرف هاي که براي کلمه متنفر است ، روزنی که بانو از ادانستیخوب م        
 کرده بود و بانو را تا سر حد مرگ فی اش تعري او از حسابگري بعدش منزل بانو رفته بود ، برايقرارها
 . کرده بودیعصبان

 ي را برای آشپزخانه اتوبوس زرد رنگ بزرگي هادیر ها را داخل خانه بردند ، کنار همه خدیخر        
  کرده بوديداری خرنیادو

  االن خوابه؟نیبه نظرت ادو_        

  کردن گوشت ها شده بودزی ، مشغول تمدهیبانو نرس        

 ه؟ی کنیادو_        

 شیدی ، همونکه دنیپسر حس_        

 ...  رفته بود ، ممکنه خواب باشهادمی..آهان_        

 دیدی با آن مي را سرگرم بازنی ادوالشی خي و توکردیسروش با لذت به اتوبوس زرد نگاه م        

 ؟يدوسش دار_        

 و؟یک_        

 ...منو_        

  هم بانو گفتنی همي نداد جز نگاه گنگ و مبهوت ، برایسروش پاسخ        

 گمی و منیخب ادو_        

 نهیری چقدر شیاگه بدون...نی اندازه آرزو و حسدی شایلیآهان ، معلومه ، خ_        

 ؟یکنی خودت درست نمي برایکیخب چرا _        

  چشمانش نگه داشتي آشپزخانه نشسته بود اتوبوس را جلوی صندليسروش که رو        

 .ستی سخته ، اصال کار من ننایدرست کردن ا_        
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 ...شدی سروش متوجه اشتباهش نمدی بانو نبود شازی تي خنده هاياگر صدا        

 !قهی دقستی نداره ، فوقش بيبچه که درست کردنش کار_        

 ي سن و سال فرزندنی سروش جمع شد ، چقدر دوست داشت اوهم در اي لب هايلبخند از رو        
 به داشتن بچه و او کردی که بانو را التماس می خودش افتاد وقتي آرزوها و خواسته هاادیداشته باشد ، 
 !گهی ده سال دگفتی و مماندی حرف خودش ميمسرانه بر رو

 
 "گذشته        

 !زدی میعی طبشانی بودند ، جسمشان تازه آرام گرفته بود و قلب هادهی تخت دراز کشيهر دو رو        

  مانده به سقف بانو لبخند زدرهی خي چشم ها را باز کرد و بهشیسروش پلک ها        

 !بانو؟_        

 جانم؟_        

 ... یقرار بود برام بگ_        

بوسه . مقابل هم قرار گرفتشانی ، صورت هادی به سمتش چرخدانستیبانو که منظور سروش را م        
  سروش نشاند و لبخند زدي بر لب هايا

نه ساله اش بدون زن برگشت _ از اقوام دورمون با پسر هشت یکیهفت سالم بود که  _شش_        
مادر نداره گناه " که هی توجنیمامان با ا. ، از اون روز بود که مجبور شدم مامانم و قسمت کنمرانیا

 ، دیخریم هی گردش ، براش هدبردی به اون ،اون و مدادیسه چهارم شبانه روزش را اختصاص م"داره
 ی بار زل زد تو چشم هام و گفت که اون و از منهی ی ،حتکردی رو که دوست داشت درست مییبراش غذا

 و شتریو ب. شد که هر روز کمرنگ تر و کمرنگ تر شدمينطوریا. دوست دارهشتریکه بچه اش هستم ب
کنار . نداشت ي ادهی فای ، دعوا، غر زدن ، وليشروع کردم به لج باز. نداشتميچاره ا. شکستمشتریب

 ... و بردم باالدمیاومدم ، پرچم سف

 دی بانو کشي برهنه ي بازوي را که هنوز هم تب داشت بر روشیسروش کف دست ها        

 ! سجاد ِ خودمونهنیو اون پسر هم_        

  شده اش را باز و بسته کرد و با لبخند گفتسی خيبانو پلک ها        

 ... مامانم و نهی ولدم،یدو سال بعد اومدنش بخش یکیسجاد و _        
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 سروش ي نهی پر بغض بود سرش را به سشیبانو که همچنان صدا... دیسروش او را به آغوش کش        
 فشرد و گفت

 ی ، بدبختياری بدست بزی چهی تا ي بدی مختلفيزهای چیکنی که کم کم عادت منهی ایبدبخت_        
 ي وقت ها حاضرنجوریا. باشهی توجه و محبت کسياری بدست بيخوای که ميزی که چنهیبزرگتر ا

 ای حاال طرف دختر باشه خوادی که طرف می بشی هموني دوست داشته شدن حاضري برای بکنيهرکار
 تا دوستت ی ازت خواسته دماغت و عمل کنیکی ینیبی ميای به خوت مکهوی ، بهی غرای لی فامای سرپ

 ي خواسته ساعت مارك دار بندازیکی ی خواسته درس بخونیکی یاسته الغر بش ازت خویکیداشته باشه 
 !" کنیموهات و آب" هم مثل تو اومد و گفت یکی.. یچادر سرت کن...يو خال ات رو بردار

 بر ي بلند بانو فرو برد و بوسه اي موهاانی درست بود ، سروش سرش را مشیبانو تمام حرف ها        
 نی آنکه بخواهد دست از ای گوش داد بشی هاهی گري نشاند ، نوازشش کرد و به صداشی موهايرو

 ...  ها برداردتیاشک ها و شکا

  به خنده افتادشی هاهی گرانیصورتش را غرق بوسه کرد و با نو م        

 ...شروع نکن سروش_        

 ... را فشردشی و آرام دندان ها بانو را به دندان گرفتي برجسته ي تمام گونه یبا بدجنس        

 که یقی آورد اما در تمام دقارونی بالی خاص خودش از فکر و خي هاطنتیسروش بانو را با ش        
 داندی هنوز نمنکهی ، به اکردی او فکر مي مدام به حرف هاکردی پر محبت با بانو ميصرف رابطه ا

 ... ستی درد او چنیبزرگتر
        ****** 

 بچه دار ي دعوانی ، اولدی کشرونی را گرفت و از خاطرات گذشته بالشی دست خعی سریلیخ        
 . شدنشان از همانجا شکل گرفته بود

  گذاشتخچالی ها را داخل وهیکمک بانو کرد و م        

  ، کردي نشست و مرغ ها را بسته بندي نهارخورزی می صندليرو        

 ؟ی ازم بپرسيزی چيخوایتو نم_        

  آن که با نگاه بانو را معذب کند گفتی داد و بهی تکی صندلیسروش به پشت        

 ! نگويدوست دار_        
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 . کنمی نمفی پس برات تعری بدونيخوایحاال که نم_        

ه بود تا مبادا  بداند ، اما گفتنش را به خود او سپردخواستی بود ، او مدهیبانو منظور سروش را نفهم        
 . و هزار سوال ناتمامش ذهن بانو را مکدر تر از حال کندشیبا پرس و جوها

 ؟ی بمونياومد_        

 رهی خشی به رو به روي شدند ، بانو زودتر نگاه از سروش گرفت ، چند لحظه ارهیهر دو بهم خ        
 ...ستی هنوز هم با خودش مشخص نفشی که بانو تکلدیماند ، سروش فهم

 ...او اهل ماندن نبود        

 يخوای ، بازم نمي داری ، حاال که همه چيومدی ، باهام ني بوددهی به آرزوهات نرسشیسه سال پ_        
 ؟يایب

 ! ، آمده بود که سروش را با خود ببرد؟ندازدی رفتن راه بي ماجراخواستیپس بازهم م        

 دارم نه ی که نه دوستییجا. کنمی زندگنجای دور از اتونمی ، نم بودمرانیمن قبال هم دور از ا_        
  بکنم؟ی چه غلطامیدشمن ب

 را شی پشت سرش چسباند ، وحشت زده دست هانتی سروش خودش را به کابادی فريبانو با صدا        
  ،کردی گرد شده به سروش نگاه ميبهم گره زده بود و با چشم ها

 را شی گذاشت ، پلک هازی مي رفتار متعجب شده بود سرش را رونیاسروش که خودش هم از         
 زود نقدری ، دوست نداشت اگشتندی به همان روزها و حرف ها برمکهوی دینبا... هم فشرد يمحکم رو

 .ستیبان سابق عصيکنترل خود را از دست بدهد و نشان دهد که چقدر از برگشتن بانو با همان حرف ها

 به سمت اتاق رفت و در را ندازدی بی که به جانش انداخته بود نگاهی و ترسییبدون آنکه به بانو        
 .دیپشت سرش بهم کوب

 سرد آشپزخانه نشست ، ي هاکی سرامي بر روي چند لحظه ايبا رفتن سروش به اتاق بانو برا        
 که رابطه اش با سروش دانستی هم خوب م داد و به سکوت خانه گوش داد ، اوهی تکواریسرش را به د

 او را باهش باشد اما با اشتیمی داتوانستی خوب با سروش ماندن مي بماند ، روزهاییای روتوانستیم
 . کرده بودنینسبت به خود بدب
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 گرفته بود می تصمرفتی او مشی که از پي برگشتن نبود ، اصال نبود ، روزي او برالیسروش تنها دل        
 که ناچارا اتفاق افتاده یلی با سروش ماندن را دوباره امتحان نکند اما به دالچوقتی برنگردد ، هچوقتیه

 ... کردی سروش مری خودش را درگی و مدتدادی جنگ آرام تن منی به ادیبود با

 قدم گذاشته بود در وجودش شی که دوباره به زندگيحس عذاب وجدان در مقابل سروش از روز        
 .  سر سروش آورده بودیی با رفتنش چه بالدانستیه کرد ، او خوب مرخن

 که به سروش داده بود مشغول آماده کردن شام شد که ی تمامش را تمام کرد ، بابت قولمهیکار ن        
 .دی ضربه زدن به در خانه را شنيصدا

 فیکرد اندام کوچک و ظر باز مهی آب شست و به سمت در رفت ، تا در را نری را زشیدست ها        
  مانده بودرهی گرد و درشتش به صورت بانو خي که سرش را باال گرفته بود و با چشم هادی را دنیادو

 سالم کوچولو_        

 سالم شهال خونس؟_        

 ، نگاه دی سرش کشي خم شد و دست رونی لبش نشست ، به سمت ادوي روی کوتاهیلیلبخند خ        
  به پله بود که مبادا مادرش متوجه فرارش از خانه شودیران با نگنیادو

 شهال هست؟_        

  گفتی آروميبانو در را کامل باز کرد و با صدا        

 . نهای تو رو داره ي حوصله دونمیخونس ، اما نم_        

 . با عجله پا داخل خانه گذاشت و در را بانو بستنیادو        

 خوابه؟_        

 زدی مدی خانه را دي آورده بود و با کنجکاونیی را مثل بانو پاشیپسرك کوچولو صدا        

 .  ، قهر کرده رفته اتاقدونمینم_        

  افتاديزی انگشت اشاره اش را در دهانش فرو برد و انگار به فکر چنیادو        

 شش؟یبرم پ_        

 سر و صدا ی بییرای پذي توی کمنیو به سمت آشپزخانه رفت ، ادو را باال انداخت شیبانو شانه ها        
 .  اما نبودن سروش او را ناراحت کرده بوددی اتوبوس زرد را هم دیچرخ زد ، حت
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 نی زمي ، رودی به سمت اتاق برداشت ، به پشت سرش نگاه کرد و بانو را مشغول کار دیقدم        
 انداخت ، دوباره بلند شد و یصله داشت به داخل اتاق نگاه فانی به زمی در که کمنیینشست و از پا

 نیی را پاهری بلند شد و دستگشی کوچک پاهاي پنجه ي شده بودند ، روسی ، انگشتان دستش خستادیا
 ! اوهم مانند پدرش باشددادی بود اما احتمال مدهی سروش را تا به حال ندتی عصباننکهی ، با ادیکش

 بود ، آرام آرام دهی تخت دراز کشي ، پشتش به در بود و رودیدر را که آرام باز کرد سروش را د        
 داخل دهانش را ي لباس مچاله شده ی سروش با ناراحتي بسته ي چشم هادنیبه سمتش رفت و با د

 . دی کشرونیب

  مبل نشسته بود گفتي آمد و به بانو که رورونیاز اتاق ب        

 امی شب مرمیم_        

  نگاه کردنی پا انداخت و با خنده به راه رفتن ادويبانو پا رو        

  حااليبود_        

  هوا تکان داد و گفتي روشی برای دستنیادو        

 امی شد مداری خواب بود بیلیخ_        

  را صدا زدنینگاه بانو به اتوبوس زرد افتاد ، برداشت و ادو        

 دهی تو خري سروش برانویا_        

 اما خواب بودن سروش حالش را ردی را بگدشی تا اتوبوس جددیکشی پر منی دل ادونکهیبا ا        
 . گرفته بودیحساب

 نمیاومده بودم شهال رو بب_        

 ... باز کرد و پشت سرش بستیدر را به سخت        

 ! ماندرهی دستش خيرفت و بانو به اتوبوس زرد تو        
 

 شده رهی باز به سقف اتاق خيساعت از هشت گذشته بود که بانو به اتاق رفت ، سروش با چشم ها        
  ،بود

  ،زدی توجه به او پلک هم نمیلبه تخت نشست و سروش ب        

 ست؟یگشنه ات ن_        
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 ، رفتی باز راه ميده بود که با چشم ها شلی تبدي بود و گرسنه هم بود اما به مرده ایشکمش خال        
 دیخندی می گاهی ، حتزدیحرف م

 دی تخت بلند شد و بانو بازهم ناامي سروش به خودش آمد ، از رودی بانو کنارش دراز کشنکهیهم        
 . شد

 ، داشتشانی ندهی آي براي بلندي شکست نبود ، بانو فکر هارفتنی حاضر به پذي زودنیبه ا        

 نمی شام و بچزی منم ميریتا تو دوش بگ_        

 ری ، شلوار و لباس زدی سفیرکاب.  لباس سروش را باز کرد ي آمد و کشونیی تخت پاياز رو        
 بود و به ستادهی انهی آي جلوی حرفچی هیسروش را برداشت و پشت در حمام گذاشت ، سروش ب

 ي شباهت به روزهای که بیی لب داشت ، به نگاه هاي که روي ، به لبخندکردیحرکات بانو نگاه م
 ! نبودخوششان

 را فشی ظري را از بند لباس برداشت و به سمت سروش رفت ، کف دست هادی سفيبانو حوله         
 پشت کمر سروش گذاشت و با خنده گفت

  ،يدی نمی خوبي که بوری خان برو دوش بگیهپل_        

 لحظه ي ، براکردی بانو گوش مي خنده هاي بخورد به صدای آنکه تکانیو او ب دادیسروش را هول م        
 ! بوددهی نخندنطوری او ، اي خنده اش را به خاطر آورد ، مدت ها بود براي صدايا

 دیبه سمت او برگشت و بانو متعجب از رفتار سروش دست از خنده کش        

 ؟یشی آروم می کنیبه من بداخالق_        

 ست که بعد از بازگشتش با احترام ی تنها کسدانستی بداخالق؟ به سروش که خوب مگفتیبه او م        
  بود؟رفتهیاو را پذ

 حوله را سمتش گرفت        

 ! ، گشنمهریبرو زود دوش بگ_        

 بانو نی ا ازشی انداخت و به سکوتش ادامه داد ، بنییحوله را از دست بانو گرفت ، سرش را پا        
 ي اشک را روي قطره نی اولبستی رفت ، در را که مرونی رفتار او را تحمل کند ، از اتاق بتوانستینم

 . صورتش احساس کرد

 ! ساکت و مغموم نبودنقدری سروش ارفتی می ضربه را او زده ، وقتنی که بزرگتردانستیخوب م        
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 را يادی زي های امشب به کار برده بود ، عذرخواهيرا برا اش قهی شام را آماده کرد ، تمام سلزیم        
 .به سروش بدهکار بود

 آمد و پله رونی ، از خانه بکردی را هم دعوت منی امشب ادوي ، بهتر بود برادی به ذهنش رسيفکر        
 یکی بود که ستادهی منزل دوست سروش در کدام خانه است ، وسط پله ها ادانستی کرد ، اما نمیها را ط

 که بانو حدسش را ي خانه اه ام بهی را گرفت و همسانی آمد ، سراغ ادورونی ها از آسانسور بهیاز همسا
 .  ، اشاره کردزدیم

در چند . در را باز کرد نی حسری تاخیبا کم. سرش مرتب کرد ي به در زد و شالش را رويضربه ا        
  سراغشان آمده باشد اوکردی بود اما فکر نمدهیعکس بانو را د

 دییسالم بفرما_        

 به خاطر نباری اصال حوصله بچه ها را نداشت اما انکهی آورد ، با اشی لب هايبانو لبخند به رو        
  شده بودشقدمیسروش خودش پ

 همس...سالم ، بانو ام _        

  صحبتش را قطع کردنی حساوردی همسر را به زبان بي کلمه نکهی از اشیپ        

 امرتون؟_        

 . نزندی آشکار حرفی احترامی بنی ايخودش را کنترل کرد تا جلو        

 ، اونموقع سروش خواب بود ، نهی جان اومده بود که سروش و ببنی ادویعنی شده ، داریسروش ب_        
 ! دعوتش کنم که شام و با ما بخوره ، البته با اجازه شما و مادرشامیگفتم شخصا خودم ب

 که از ی مدت کوتاهنی در ای دار شده بود ، حتشهی نفرت رنی ، اکردی با نفرت به بانو نگاه منیحس        
 ! به دل گرفته بودبی زن را عجنی اي نهی ، کگذشتی اش نمیمی کردن دوست قددایپ

  رد شد و پشت بانو پناه گرفتشی از کنار پاهاي به تندنیدومخالف بود اما ا        

 د؟ی داریشام چ_        

  رنگ عوض کردتی از عصباننیبانو به خنده افتاد و حس        

 نوری اایتوله ب_        

  و او را به بغل گرفتدی چرخنی به سمت ادوعیبانو سر        

 کنمی ما باشه ، خواهش مشی امشب شام پدیجناب بذار_        
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 ، صورت کوچکش را به صورت بانو چسبانده بود اوردی خوب بلد بود دل بانو را هم بدست بنیادو        
  گفتنیو با التماس به حس

 !گهیمردِ من ، بذار د_        

 را  اونی ادوي در کنترل خشم خود داشت ، نفرتش از بانو و رفتار کودکانه ی سعبی عجنیحس        
  کرده بودی از حد عصبانشیب

 کنهی دعوامون مادیمامانت م_        

 ...  بانو گذاشتي شانه ي از پدرش رو برگرداند و سرش را رونیادو        

  اصرار کنمتونمی نمنی از اشتری ، من بادی خب ندیستی نیاگه شما راض_        

 شیلحن حرف ها!  بوددهی بانو رسیرکیاز ز ی به شناخت نسبنی کوتاه ، حسقی دقانیدر هم        
 زنانه ي بردن تن صدانیی ، باال و پابشی و غربی عجي بود ، ناز و اداهادهیهمانطور بود که از سروش شن

 . آمدی از دستش برنمياش ، جز تاسف خوردن کار

 باشه_        

 مرور کند یی گفتن به سروش در تنهاي را براشی داشت فکر کند و حرف هاازیقبول کرد ، چون ن        
 . دهدی اشتباه به بانو می و باز فرصتشودی ها می زنانگنی، مطمئن بود که سروش خام ا

 ، بودامدهی نرونی وارد خانه شد ، سروش هنوز هم از اتاق بنی همراه ادویبانو اما با خوشحال        

 !اد؟ی صدات در نيدیقول م_        

  شدرهی دهانش قرار گرفته بود خي گرد شده به دست بانو که درست جلويچشم ها با نیادو        

  ، باشه؟یزنی نمی حرفومدهی تا سروش هم نی رو صندلینیشی ميریم_        

 ی دهانش برداشت به سمت صندلي بانو دستش را از روی کرد و وقتنیی سرش را باال و پانیادو        
قبل از رفتن به . را به بغل گرفت شی نشست و دست هادی سفی صندلي و به سرعت رودییآشپزخانه دو

 . گذاشتزی مي رونی کنجکاو ادوي چشمهاي و جلودیاتاق غذاهارا کش

 صدا وارد اتاق شد ، سروش با باالتنه ی به سمت اتاق حرکت کرد و بي اروزمندانهیبانو با لبخند پ        
 از عطر را به ی ، کماوردی خودش ني حضور بانو شد اما به رو بود ، متوجهستادهی انهی آي برهنه جلويا

 صورت خود بزند با نو ه را بشی کف دست هانکهی از اشیگردنش زد و بعد به کف دست هاش ، اما پ
  دو طرف صورت سروش گذاشتي را روشی شد ، عطر را به دستانش زد و کف دست هاشقدمیپ
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  نرم تنان بوده و من خبر نداشتم؟ي نکنه شوهرم از خانواده نمیبهنوزم پوستت نرم تر از منه ، ب_        

 را با قدرت شی صورتش را عقب بکشد که بانو دست هاخواستی زد ، میسروش لبخند تصنع        
  به صورت او فشار داديشتریب

 ؟ی کنی آشتيخواینم_        

 !زدی منی زمشتری که بانو به خودش گرفته بود سروش را بيلحن کودکانه ا        

 قصه را از بر بود ، نی ايسروش ادامه ...ی را مثل ماهشیصورتش را کودکانه کرده بود و لب ها        
 شی پشت به او شد ، بانو دست هانکهی ، همدی را ببوسد صورتش را عقب کششی بانو لب هانکهیقبل از ا

 نهی سي بر روا رشیت و انگشت ها صورتش را پشت کمرم سروش گذاشيرا به دورش حلقه کرد ، پهنا
  او به حرکت درآوردي

 ... شدمی که میاونموقع ها ماه_        

 ... را از ذهن آشفته اش پس زدشانی از بوسه هایاپی پي خاطره نیسکوت کرد و سروش چند        

  مردانه اش فشار دادي انگشت هاانی بانو را در مفیمچ دستان ظر        

 !خورمیمسرما _        

  او را محکم به بغل گرفتگری به پشت سروش زد و بار ديبانو بوسه ا        

 ! خوشبو؟نقدریمردم ا_        

  و گفتدیسروش با تمسخر خند        

 !دادمی که بو مشی پقهیتا ده دق_        

  ستون فقرات سروش نشاند و جسم او را به التهاب انداختي رویاپی پي چند بوسه نباریبانو ا        

 دروغ گفتم درووغ_        

 به الی و خکردی خودش هم دروغ ها را باور می بود ، آنقدر که گاهي قهاريبه حق که او دروغ گو        
 .بردی مشی حرف هایراست

 که ی برداشت ، در حالنی زمياز رو بانو را با تحکم از هم باز کرد و لباسش را يسروش دست ها        
 به کی که نزدي اهی از اتاق خارج شد ، بانو هم پشت سر او قدم برداشت ، با روحدیپوشیلباس را م

 ! بوديروزیپ

 . اومد دنبالمنیا.سالم_        
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 دست تکان شی که به لب داشت براینی با لبخند دلنشنی ادویسروش قدم از قدم برنداشت وقت        
 .داد

 خوشمزه اس_        

  بوددهی خودش غذا کشي نمانده بود براکاری بنی که بانو و سروش در اتاق بودند ادوی مدتنیدر ا        
. 

 .  نگاه کردنی دلبرانه اش به ادوي و با خنده هاستادیبانو درست کنار سروش ا        

 ! ؟يدیخوب خواب_        

  نگاه مهربانش را نثار بانو کردنی نشست ، اولشی لب هاي روینیریسروش لبخند ش        

 یمرس_        

 بعنوان برگ برنده نیبودن ادو... رفت ، اما بانو خوشحال نشدنیاز بانو تشکر کرد و به سمت ادو        
 .کردیاو را بازنده م

 نی ادوي هاطنتیش خنده ها و ی وقتشدی چند برابر مشی نشست ، اشتهانی ادويسروش رو به رو        
 بخندد نی ادوي تا مثل او به حرف هاکردی کنار سروش نشست و تالش مری با تاخی ، بانو اما کمدیدیرا م

 . را ببوسدنی جلب توجه هم که شده صورت ادوي برایو گاه

 یمی از قدیکی ، انگار که کردی می ، با او شوخزدی بود ، با او حرف منیاما سروش غرق رفتار ادو        
  ، باشد و با او گپ مردانه بزندشی رو به روشی دوست هانی و بهترنیتر

 . کردی مدی سروش به بچه آنهم از نوع پسر ، بانو را نااميعالقه         

  دست نزنگهی تو دکنمی ، من بعدا ظرف ها رو جمع ميخسته شد _        

 کاناپه افتادند ، بانو اما با ي کرد و باهم به رو را بغلنی که تمام شد منتظر نماند ، ادوشیحرف ها        
 آنکه حواسش باشد ی را بشی و آشغال هادیکشی بشقاب ها مي را به رويقدرت و حرص دستمال کاغذ

دلسوزانه اش  ي ، نوازش هانی به ادوشی سروش ، بوسه هاي خنده هاي ، صداختیری منی زميرو
 .دیرسی خودش هم نمیب که به چند وجیکودک!  او بودي برایهمه چ...

 ، آشغال ها دیچی منی بشقاب ها را داخل ماشتی و با عصبانکردی را با خود تکرار مییمدام حرف ها        
 .  ، فکر کردگذشتی که میرا از کف آشپزخانه جمع کرد و به زمان
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 محل سگ هم به او نی مثل ادوی سروش از دست داده بود که در کنارکودکشیآنقدر ارزشش را پ        
  ،دادینم

 تر از نیری شی که کنار هم بودند در اقوام و آشناها کودکانیی که سال هاکردی فکر منیمدام به ا        
 دادی نشان نمي عالقه انینچنی اما سروش ادندیدی منیادو

 !ده باشد پسر ابراز عالقه کری حتی آمد که سروش در مقابل او به کودکی نمادشی به یحت        ، 

 و سروش هر دو با نی ، ادودیچی خرد شدنش در خانه پي ، صدانی زميبا افتادن بشقاب غذا بر رو        
 عجله به سمت آشپزخانه آمدند

 !نره تو پات؟_        

  اش پاك کرد و روبه سروش گفتیشانی پيبانو عرق سرد را از رو        

 .کنمی ، من خودم جمع مادی سمت ننی باش انیتو مراقب ادو_        

  ، دست سروش بودانی در منیدست کوچک ادو        

  ، باشه؟امی تا من بنیبرو کارتون و بب_        

 دیی و به سمت مبل دودی سروش را بوسي پشت دست مردانه نیادو        

 طل انداخت برداشت و داخل سنی زمي بزرگ بشقاب را از روي هاهیبه کمک بانو رفت ، تک        

 ي کار کردیلی ، امروز خيخسته شد_        

  جمع کردي تر را گوشه ازی برداشت ، قطعات رخچالیجارو را از کنار         

 نکی سری زنتی بده ، کابنتیخاك انداز و از کاب_        

 بانو خاك انداز را برداشت و به سمت سروش گرفت        

  شام چطور بود؟ینگفت_        

 لحن قابل چی هی را داخل سطل انداخت و بزی ري هاهیسروش با کمک جارو و خاك انداز تک        
  گفتینیتحس

 !دستپختت عوض نشده_        

 ! بدای غذا خوب بوده دی بانو مهم بود که بگويبرا        

 !ن؟یهم_        
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 که باهم از ی دست بانو را گرفت و در حالی تصنعي را بست و با لبخندنتیسروش در کاب        
  گفتشدندیآشپزخانه خارج م

 شهی بود مثل همیعال_        
 

 به صحبت ي فرو رفت ،؛ تالش بانو براری چند وقت اخنی سروش دوباره در سکوت انیبا رفتن ادو        
 ! ثمر نشستیوادار کردنش ب

  بخوابمرمیم_        

  گذاشتزی مي را روي چاوانینداخت و ل پا ايبانو پا رو        

  بسازم؟یکی خودم ي خونه ات برادی از کلشهیم_        

 نزده ی حرفگفتیم "دیبا" که یی هادی باي هم فشرد ، هنوز درباره ي را روشیسروش پلک ها        
 !بود

 ي سازدی کلبرمیخودم م_        

  بود که دوباره بانو گفتدهی به اتاق نرسشیقدم ها        

 یستی ، توام که نمونمی مدی کلی بیی برم جادیآخه فردا با_        

  فرداروهی کن ، حداقل میبرنامه ات و با من تنظ_        

 ... يوارد اتاق شد و به سمت کمد رختخواب ها قدم برداشت ، بالش نرم با روکش سرمه ا        

  کنم؟می تا باهات تنظیو بگ شما برنامه ات شهیم_        

 ي ، صورتش رنگ و رودی و در را بست ، به سمت بانو چرخدی کشرونی را از کمد بی نازکيپتو        
 ...شی چشم هاری نداشت و زیخوب

 تو حالت خوبه؟_        

 دیفهمی مشی نگاه کردن های ، از دزدکشی هادنی بانو را از لب گزیآشفتگ        

 ... برنامه ات وی نگفتآره ،_        

  به صورت بانو نگاه کرد و گفتنهیسروش با طمان        

 !!  بگو چتهنیبش_        
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 ری زی تخت نشستند ، بانو با کالفگي بزند دستش را گرفت و هر دو روی بانو حرفنکهی از اشیپ        
 دی را خارشیگلو

 !ستی معلوم نفمی ، هنوز تکلگهیکالفه ام د_        

  کرديسروش خنده ا        

 ! دلت؟ای خودت ؟ی با کفت؟یتکل_        

 انداخت و با افسوس به زمان نیی سروش را نداشت ، سرش را پايبانو توان نگاه کردن به چشم ها        
  که از دست داده بود فکر کردییها

 می روشنفیوگرنه خودم و دلم تکل! ستی با تو معلوم نفمیمن تکل_        

 پر از تاسف و يلبخند... غم باري پر از حرف هايسروش هنوز هم لبخند به لب داشت ،لبخند        
 یخستگ

  اولمون؟ي سر خونه میباز قراره بر_        

 ملتهب از اشک یی صورت سروش گذاشت ، با التماس و چشم هاي را روفشی ظريبانو دست ها        
 نگاهش کرد

 ...يای ، اگه تو بتو رو خدا سروش_        

 !امیمن نم_        

 و افسوس با انگشت اشاره اش به یبا ناراحت... آوردنیی بانو را گرفت و پافی ظريمچ دست ها        
  بانو زدي لب هايرو

  ، ، تمومش کنکنمیخواهش م_        

 بانو با التماس اسمش را برد        

 !!سروش_        

 ! نروای بمون ای_        

 حرف از توانستی راحت منطوری ای بود ، وقتی فرصت طلب خوبد،یانگشت اشاره اش را بانو بوس        
 ! خوشحال باشد؟دی بکشد چرا نبارونیزبان سروش ب

  گفتيتمندیخودش را در بغل سروش انداخت و با لبخند رضا        

 ! جان ِ دلمدهی می معنهی جفتش نایا_        
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 ، دادی که او را ازار میاما تنها حس.. روزها را پشت سر گذاشته بودنیبعد از رفتن بانو سخت تر        
 که در بغلش ی زنکردیاز ته قلبش آرزو م... شودلی تبدنیقی به دیترسی که میشک! شک اش به بانو بود

 . باشدای زن دننی راستگو ترکندی و ناز مخنددیم

 ...یی دوتامیتونی ، ميای دارم ، اگه تو بیتاده ام ، االن کار دارم خونه دارم زندگمن اونجا جا اف_        

  داده باشد از او فاصله گرفتی بانو جوابي آنکه به ابراز عالقه هایسروش ب        

  ندارمتی برو، منکه کاري بريخوایم_        

 ! بدون تو؟یعنی_        

 منم ي دارتوی باهات باشم؟ تو زندگيخوای به بعدشم منی که از ايمگه تا االن با من بود_        
 !مویزندگ

  بانو را فرا گرفتتیخشم و عصبان        

  بشه؟ی خودش؟ که چیِ بره سی ، هرکمی زن و شوهررسرمونی مگه؟ من و تو خيمسخره باز_        

 ای که سروش را شناخته کردیفکر م خودش ي ساده ي هاالی بانو با خدیسروش به خنده افتاد ، شا        
 ، از دانستی او را مي نگفته ي اش کند اما سروش ماهرانه تر از بانو بود ، تمام حرف های راضتواندیم

 داشت تا بانو اعتراف وستاما د... خواهدی چه آمده و چه مي برادانستی باخبر بود ، مماتشیتمام تصم
 . کند تا او لب به سخن باز کند

 .داندی را مزی که همه چکردی فکر مالشیرچند به خه        

 رهی خندان سروش خي به چشم های بانو چسباند ، بانو با تعجب و سردرگمیشانی را به پشیشانیپ        
  ،ماند

 رمیگی رفتنتو نميجلو_        

 شی سه سال پي هم گذاشت ، سروش هنوز هم همان حرف هاي رويدی را با ناامشیبانو پلک ها        
 .کردیرا تکرار م

 !پس طالقم بده_        

 پر التماس بانو نگاه کرد ، صورتش را جلوتر برد و لب ي پر از تاسف به چشم هايسروش با لبخند        
 دی بانو را کوتاه بوسيها

 !!دمیمن طالقت نم_        
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 بانو شانی بلند به صورت درهم و پرییها ، از بانو فاصله گرفت اما همچنان با خنده دی خندشتریب        
 اعتراف بانو بود ، نی اولنیا. بود خوشحال شد ختهی سر بانو ري روکهوی را ی آب پاکنکهیاز ا. کردینگاه م
 . از اهدافش مشخص شدیکیپس 

 سرش گذاشت اما بانو همچنان با اخم و ابهام به سروش ری و دستش را زدی تخت دراز کشيرو        
 کردینگاه م

 ی و زندگمیای باهم کنار بمیتونی می ِ دلم تواگه باشزی ، عزيای باهام کنار بدی باياگه دوسم دار_        
  دارهیی بهاهی ، دوست داشتن میکن

  ، بلندش قطع شدي خنده هاي صداکهوی اما دیخندی بانو ميدر طول حرف ها        

  چشم نگاهش را به بانو رساندياز گوشه         

 من گفتم دوست دارم؟_        

 شدی اکو میبی و غربی عجي سروش در سرش با صداهاي به بانو نشست ،صدایلرز سخت        

 و گذشتی مي اگر سال های جمله را نداشت ، حتنی ، توقع ادی خرد شدن قلبش را شنيصدا        
  جمله نداشتنی بازهم توقع ادادی آزار منی از اشیسروش را ب

 ... سروشنی ، آنهم پشت نگاه سنگزدی فرو برنطوری انکهیا        

 ...منو...تو_        

  معنا سر دادی بيسروش دوباره از همان خنده ها        

 من شما را دوست مادمازل خانوم_        

 بدن سروش ي شد و در بغلش افتاد ، گرماری ،غافلگدی بانو را به سمت خودش کشيدست ها        
 کردی مری غافلگشتری به سرش زد اما سروش هرلحظه او را بیاالتیخ. کردی زده را آرام مخی يبانو

 صورتش بوسه ي داشت خود را خوشحال نشان دهد ، به رویخود را در آغوش سروش جا داد ،سع        
 کدام دی ، باالخره باردکی صدها سوال از ذهنش عبور مي رد پاکردی اما هربار که به او فکر منشاندیم

 ... ای ، دوست داشتنش را کردیحرف را باور م

 سروش تمام آن خاطرات و عالقه ها تمام شده ، به ي برسد که برانیقی به ي لحظه اخواستینم        
 و پر عشق نوازش گرفتیخودش آمد ، اوهم مثل سروش به آب و تاب افتاد ، او را پر مهر به بغل م

 کردیم
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 می زود تسلیلی خنی همي ، براگرفتی در نظر مشتری منفعت خود را بماتشی فکرها و تصمانیدر م        
 ... دادی سر می از سر خوشيخنده ها... کند ی کرد با او همراهیسروش شد و سع

 فکر گذشتی با سروش هم آغوش شود ، صد روز هم که مي زودنی که به اکردیفکرش راهم نم        
 نشست سروش از او فاصله شی لب هاي روتی پر رضاي که لبخندي ،درست لحظه اکردی نم رانیا

 . فرو بردخی در شی ها و گمان هاالیگرفت ، دوباره او را با تمام خ

  شد؟یچ_        

 ادیخوابم م_        

از تعجب گرد  ي پر التهام با چشم های ، بانو با بدندی سرش کشيپشت به بانو شد و لحاف را رو        
  ماندرهیشده به سروش خ

 ؟ی چیعنی_        

  خبادیخوابم م_        

 دیی هم ساي را روشی دندان هاتیبا عصبان        

 ! نابغهپرهی خواب از سرت می خوبش فکر کنيبه جاها_        

 حالت را نی صفت را ، انی ، دوست نداشت ادادی که او را بدجنس نشان ميخنده ا... دیسروش خند        
 .  دانستن تمام ناگفته ها مجبور بودياما برا.. را می تصمنی ای، حت

 دی کشنیی صورت سروش پايلحاف را از رو        

  رفتار؟نی ای چیعنی_        

 و دی شده باشد به سمت بانو چرخگری دی چند سال ، انگار که آدمنی تر از تمام االی خیسروش ب        
 دی شکم ِ بانو کشی برهنگينده انگشتش را روبا خ

 ! نداشت ، دلتنگت بودم ، رفع شدی خاصیمعن_        

 که محال بود به بدن پر ی و سروش با آرامشفرستادی مرونی را بشی نفس هاتیبانو با عصبان        
 .کردی نه چندان دلچسب نگاه مي صحنه کیالتهاب بانو همچون 

 !دمی ادامه اش مي دارازی نیکنیحاال اگه فکر م_        

 تخت نیی او را به سمت تخت هل داد و لباسش را از پاتی به سمت بانو رفت ، بانو با عصباننکهیهم        
 برداشت
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  ِ دل؟زی عزيناراحت شد_        

 کردی موانهینبود ، او را د شباهت به تمسخر گرفتن بانو ی سروش که بیالی خی لحن پر از بنیا        

 ادینه ، خوابم م_        

 هم ي ، رودیلرزی را که مشی باال انداخت و پشت به بانو پلک هايسروش مثل پسر بچه ها شانه ا        
 .گذاشت

 
 لی تحوي او در دانشگاه بود و براي شد ، امروز روز امتحان درس هاداریصبح زودتر از بانو ب        

  ،رفتی به دانشگاه مدی امتحان هم که شده باي هاگرفتن برگه

 کردی صبحانه را جمع مزی را به تن کرده بود و مشیلباس ها        

 ریسالم صبح بخ_        

  حرکت او را متوقف کردشهی بدتر از همیی بانو با رنگ و رودنید        

 چت شده؟_        

  حالت تهوع دارمکنهی دلم درد مدونمینم_        

  را بست و خود را به بانو رساندخچالیدر         

  دکترمیلباس بپوش بر_        

  ترك خورده بود از کنار سروش رد شدی که از خشکییبانو با لبها        

  جعبه قرص هات کجاست؟؟ي دارنیوسی هنی ببایب_        

  لباسش شدي رودیون شد پشت بانو به سروش بود ، متوجه رد خیوقت        

 !!ي داريزیخون ر_        

  سروش نگاه کرديبانو با تعجب به چشم ها        

 واقعا؟_        

 کی اش در هم ي کاري شده بود ، تداخل برنامه های به وجود آمده عصبانتیسروش از وضع        
 گری بانو طرف دی و روحی جسمتیطرف و وضع

 آمد ، ی نمرونی که در اتاق مانده بود و بشدی مي اقهیو منتظر بانو ماند ، چند دق کاناپه نشست يرو        
 .دیفهمی تفاوت را منی نبود و سروش اي عادي انهی عادت ماهکی به هی بانو شبيزیخون ر
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 ! سروشادهی زیلی خمیزیخون ر_        

  و بلند شددی کوبشی و کف هر دو دستش را محکم به زانوهادی کشیسروش کالفه پوف        

  دکترمی برایخب ب_        

 امینم_        

 کردی مهی نشسته بود و گریی برهنه پشت در دستشومهیدر اتاق را با شدت باز کرد ، بانو ن        

 ات بند اومد ، رنگ رو يزی داد خون ريزی چی آمپولدی دکتر شامیخب چه مرگته پس؟ بر_        
 ستیصورتت ن

  ، اتاق رفتیی بلند شد و داخل دستشونی زمي از اشک از روسی خی و صورتدهی ژوليبانو با موها        

 هر ي سال برايسال ها...دی پاشی او سروش را از هم نمي هاهی گري صداي به اندازه زی چچیه        
 !دادی اشک او جان اش را صدقه ميقطره 

 سروش_        

 کردی تر موانهی آمد او را دی از دستش بر نمي که کاری بانو وقتي پر ناله يتن هاگف "سروش" نیا        

 شه؟ی بشم پترس فداکار؟ مشکلت حل ميخوایسروش و مرگ ؟ م_        

  ،دی خورد و سروش مشتش را به کف دستش کوبییمشت بانو به در دستشو        

  ، منتظر ماند آورد ورونیمانتو و شلوار بانو را از کشو ب        

  آمدن بانو سروش لباس ها را به سمتش گرفترونیبا ب        

 االی... میبپوش بر_        

 کند ، لباس ها را با کمک دای پي بود تا بانو از او حرف شنودهی رسي سروش به اندازه اتیعصبان        
  همراه او شدیتیسروش به تن کرد و با نارضا

 بانو ي را با وجود دردهايشتری مسافت بنی همي خانه اشان نبود ، براکی نزدی خصوصمارستانیب        
 ، بخش اورژانس خلوت بود و دندی رسمارستانی ساعت به بکی به کی نزدی ، بعد از زمانرفتندی مدیبا

 .  به بانو زود شروع شدیدگیکار رس

 بلند شد و با لبخند از ی صندلي آمدن دکتر بود ، در که باز شد از رورونیپشت در اتاق منتظر ب        
  تشکر کرددیرسیدکتر زنان که کم سن و سال هم به نظر م

 ؟يِمشکل حاد_        
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  باال انداختي برد و با ابهام شانه ادشی روپوش سفبی را در جشیدکتر جوان دست ها        

  بودهادی زيزی بمونن ، شدت خون رنجای ا روی بهتر چند ساعتینه ، ول_        

  دکتر شديسروش متوجه جواب سر باال        

  ، من همسرشمدی هست به من بگيزیاگر چ_        

 تکان ي سری به صورت نگران سروش نگاه کرد و بعد از مدت کوتاهفشی ظرنکی عيدکتر از باال        
 داد و رفت

 الغر بانو ي بود ، دست هادهی حال دراز کشی بی بسته و صورتییداخل اتاق شد ، بانو با چشم ها        
  ، سِرُم به شدت کبود شده بودقیدرست محل تزر

  سرم وصل کنندهی ستمیبلد ن_        

  سروش نماندي بانو پنهان از چشم هاياشک ها        

 ؟یکنی مهی گری چي نبود که ، برايزیچ_        

 از يری سروش جلوگالی راحت کردن خي ، اما برادی باری مدی باي سال هاشدیبغض بانو اگر باز م        
  اش لبخند زديکنجکاو

  بودمدهی ترسیلیصبح خ_        

 ي شده بودنطوریقبال هم ا_        

 ندفعهی ایآره ول_        

 که کنار بانو بود ، ی شبنی ها افتاد ، اولنی اولادی اش شدت گرفت ، سروش هی و گردیلب برچ        
 ...  که او دچار عادت ماهانه بودی شبنیاول

 ي هات دو ساعت مخم و خوردهی با گرينجوری ، هميدی بار اول چقدر ازم خجالت کشادتهی_        

 دی پر رمز و رازش خندي هق هق هاانیبانو م        

 یکنی نه مثل االن که مسخره ام مي دادي بهم دلداریلین روز خ باشه اوادتیالبته اگه _        

 به کی نزدی صندلي بانو را با نوازش پشت گوشش انداخت و روي ختهی بهم ريسروش موها        
 تخت نشست

 شهی تکرار نمگهی حس خاص داره که دهی ی بارِ همه چنی اولشهیاون بار اول بود ، هم_        

  بانو را با دستمال پاك کرد و بانو با لبخند گفتيسروش اشک ها        
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 ! من هربار تکرار ِ با تو بودن مثل روز ِ اولشهي برایول_        

  به غبغب انداختيسروش کمرش را صاف کرد و باد        

 کردمی بهت شک مدی بود بانی ، جز امیخب من آدم جذاب_        

 هم گذاشت و سروش با ي بند آمدن نداشت پلک روالی و خدیباری که همچنان مییبانو با اشک ها        
  جمع کردشی لب هاي بانو لبخندش را از رويبسته شدن چشم ها

 را ینیری نه چندان شي ماند سروش هم در او لحظه های مدی بامارستانی که بانو در بیتمام دو ساعت        
 اما دوست نداشت تمام زدیگذارد ، حدس م جواب بی بتوانستی ذهنش را نمي کرد ، سوال هايسپر

 حاالت یختگیر  مدامش ، بهمي هاهی بانو ، گری جسمانتیوضع.. ببرد شی پشی را با حدس هاشیزندگ
 .کردیبانو او را سردرگم تر م

 مدام بانو و ناله ي هاهی گرکردی که سروش را مشکوك ميزی آمد ، چنیی تخت پايبانو از رو        
  بود سراغ پزشک معالجش رفت اما نتوانست با او حرف بزنددهی که بانو خوابی از درد بود ،در مدتشیها

 ي داشت را رونی که در ماشی نازك مسافرتي دراز بکشد ، پتونی ماشی صندليکمک کرد تا رو        
  ،بانو انداخت و به سمت خانه حرکت کرد

 شد اما حضورش سر جلسه آزمون استرس را ینرفتنش به دانشگاه و کارخانه به ضررش تمام نم        
 . اش اضافه شده بودیختگی به بهم ری و حاال که به خاطر بانو نرفته بود ، حسابگرفتی مانیاز دانشجو

 راهش رفت درخانه متوقف کرد ، بانو را کمک کرد و تا داخل خانه همي را جلونیماش        

 ؟يریکجا م_        

  جابجا کرد تا راحت باشدی سرش را کمری و بالش زدی بانو کشيلحاف را رو        

 داروهاتو نگرفتم_        

 دی بانو را بوسیشونیپ        

 خسته ات کردم _        

  شده بودزی او سر رلی که برخالف مدیدی بانو را مياشک ها        

 امیزود م_        

 اما به دی و مادرش را هم دنی در ادوي جلویدر اتاق را بست و با عجله از خانه خارج شد ، حت        
  ، رساندمارستانی تفاوت به آن دو خودش را به بی که بدجور در ذهنش جاخوش کرده بود بيخاطر فکر
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 شی کوره در رفت و صدا جواب گذاشتنش ازی بقهیسراغ پزشک معالج را گرفت ، بعد از چند دق        
  ،را باال برد

 راه مارستانی که در بيدادی داد و بنی وقت ها جواب گرفته بود و حاال هم با ایلی خدادیبا داد و ب        
  هم آمدندمارستانی حراست بنیانداخته بود مسئول

 توانستیراست نم حنی ، مسئولدی کوبنی زمي سروش آورده بودند را روي که براي آب سردوانیل        
 حرف ها بود نی اش آشفته تر از ای روحتی سروش و وضعي هادی کنند ، تهدرونی بمارستانیاو را از ب

 .که با زبان خوش سکوت کند

 . داخل اتاق حراست منتظر پزشک نشسته بود        

  وارد اتاق شدیباالخره با نگران        

  ،دهی رفتارها از شما بعنجوری محترم ايآقا_        

 ستادی پزشک ای قدمکی بلند شد و به فاصله ی صندليسروش از رو        

  ساده نداشت درسته؟؟يزی خونرهی ، زن ِ من دی به من راستش و بگگمیمن فقط م_        

  همچنان باال بود و پزشک تازه کار و جوان دستپاچه جواب دادشیصدا        

  ، خواستن به شما نگم ، گفتن شما رو نگران نکنمونشینه ، ا_        

 ؟ی چیعنی_        

 ي به خون نشسته ي را مرتب کرد و دستپاچه به چشم هادشی سفي مقنعه یپزشک جوان با نگران        
 سروش نگاه کرد

 شده  در منزل سقطای ماهه داشتن ، که گوکی ي گفتن که هنوز به شما خبر ندادن بچه شونیا_        
 شی پی خانوم مشکلي هم برادی تا هم شما نگران نباشدی خبر بمونیبود خودشون گفتن بهتره ب

 شی پکنه ممی هرخانمي آقا سقط برادینی نبود ، ببی خداروشکر مشکلمی هم انجام دادیسونوگراف!ادین
 چرا شونی که افهممی ، حاال مدی کنتی نکرده شما خانومتون و اذیی که خدافتادهی نی ، اتفاق خاصادیب

 ... بهتون نزنمی که از من خواهش کرد حرفدونستی رفتار شمارو منطورینگران بود ، ا

 ،دیرا شن "سقط"سروش تنها کلمه         

  ،دی شنی استرس به زبان آورد را نمی و لکنت ِ ناشیدگی که پزشک با رنگ پریتمام جمالت        

 . شدی و آوار مدیچرخیسروش م دور سر بتشیاتاق با تمام ه        
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 ...دیدی از اشک مسی خياو تنها بانو را با چشم ها        

 را در ذهنش شبی چسباند و دی صندلی رساند ، سرش را به پشتنی چطور خود را به ماشدینفهم        
 ي بچه برانی دادن او که ابی فري بچه بود؟ برانی الی با او ، به دلی همخوابي بانو برايمرور کرد ، نقشه 

  آن هاست؟يهردو

 را بشی که بانو قصد فرگفتندی روز اولش از درست کردن بچه ، تمام نشانه ها به او ميحرف ها        
 انتی به او خشی پي معصوم سال هاي باور کند که فرشته خواستیداشته اما با تمام خاطرات گذشته نم

 .کرده باشد

  ، شدنی سنگجهی و سرش از سرگدیکشی مریقلبش ت        

 ي قفسه ینی اما باز سنگدی کشقی شد ، چند بار نفس عمادهی نگه داشت و پیابانی را کنار خنیماش        
 .کردی اش را احساس منهیس

  کرد و کنار جوب آب زانو زدی سر خود خالي و رودی را از مغازه خری آبيبطر        

 ن؟یآقا خوب_        

 . محال بودگریدستش را باال آورد و تشکر کرد ، خوب نبود اما خوب شدن اش د        
 

 آورد ، رونی اش را بشی مشکی کت، گوشبی زنگ خورد ، از جنی چندميتلفن همراهش برا        
  دفتر دانشگاه بوديشماره 

 سر ي که روی آبيداشت ، با بطر دانشگاه ي که به رفتن براي بچه ها افتاد و قراري امتحان هاادی        
  ، شده بودختهی کرده بود چهره اش درمانده و بهم ریخود خال

 خواست سر و شگاهی ، با عجله داخل رفت و از صاحب آرادی را دي مردانه اشگاهی جلوتر آرایکم        
 رنگ ی بي نشست ، چهره شگاهی آرای صندلي روی بدهد ، وقتشی موهاي ختهی بهم رتی به وضعیسامان
 را شی هاک بازاش ، درست پشت پلک ها، پلي چشم هاي نشست ، نه روبه روشی بانو رو به رويو رو

بانو را ... افتاده بودشی چشم هاي که روي اهی ساینی انتها و سنگی بیاهی شد به سرهی هم گذاشت خيرو
 الیانگار که خ. باشد ستادهی حال کنارش انی ، انگار که همدیشنی را مشی نفس هاي ، صداکردیحس م

 . کنندسیبانو و سکوتش دست بهم داده بودند تا صورت او را خ
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 بی و از کدام طرف غی بانو کدانستی احساس کرد ، خودش هم نمشی لب هاي را رويطعم شور        
 از حنجره اش دی بايزی حک شده بود؟ چشی چشم هاي درشت تونقدری ِ بودنش استیشده بود که ن

 ... هواي روختیریآمد و م ی مرونیب

 از شی را بی مبلغندازدی به خودش بی نگاهنهی آنکه در آی سروش بشگری آراي ِ آقا"تموم شد"با         
 چوقتی که هیی را تا جانی ضبط ماشي گذاشت و با عجله خارج شد ، در راه صدازی ميمبلغ گفته شده رو

 ، دی که شايبه پدر بچه ا  ، سقط شدهي به بانو فکر کند ، به بچه خواستی کرد ، نمادی نشده بود زادیز
 !! سروش مهم بود پدرش نبودي با خودش رو راست باشد آنقدر که خودش براخواستی ، اگر مدیشا

 شد ، ی سپرد و باعجله وارد ساختمان اصلنی از مسئولیکی دانشگاه به دست نگی را در پارکنیماش        
 از یکی دنی بود ، به محض دقهی ، آزمون دو ساعت و چهل و پنج دقگذشتی آزمون مدو ساعت از شروع

 دی سر جلسه از او پرسنیمراقب

 چند نفر برگه دادن؟_        

 دندی استاد شهال نالدنی ، دانشجوها سر چرخاندن و با ددیچی در سالن پشی صدانکهیهم        

  ِ ؟ مگه فصل سه حذف نبود؟ی چنای ؟ آخه امیاستاد داشت_        

 هم فشرد ي را روشی پلک هاي لحظه اي که سروش براشدیآنقدر سوال ها پشت سرهم مطرح م        
  ، از بچه ها خواست تا مهلت بدهندتی عصبانیو با کم

 ورنطی که داشت ای ِ نامناسبِ روحتی از برگه ها را برداشت سوال ها را نگاه کرد ، با آن وضعیکی        
  نبوددیسوال دادن از او بع

 که از دل مهربان او و نمره یانی از دانشجویلی از خری منتظر لطف شهال بودند ، بغیهمه با نگران        
 دادنش باخبر بودند ، خود سروش هم در سوال دادن امتحان اشتباه کرده بود

 . بچه ها سوال دو و قسمت ب و ج سوال سه حذف_        

 ...ي دونه اهی استاد ، ي داروالیا_        

 دست اش را باال برد و با لبخند گفت        

 ن؟ی ، انشاال که بلدنیسی رو بنوهی بقگهیخب د_        

 لبش را دوباره ي شده رودهی بچه ها و بله گفتن چند دانشجو لبخند ماسزی ري خنده هايصدا        
  ،پررنگ کرد
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  بماندشی زمان امتحان را استراحت کند و خود او جاهیاز مراقب سالن خواست که بق        

  ، بچه ها مشغول نوشتن بودندشتریب        

 دور تا دور وجودش را گرفتند و ی امتحان نمانده بود که همان امواج ناراحتانی به پايادیزمان ز        
 خواستی از دانشجو ها که میکی شدن زی خمیبه محض ن...ند  فرو بردشی روزهانیسروش را در ماتم ا

 کرد ی درخواستانشی سروش از دانشجودیای برگه اش به سمت استاد شهال بلی تحويبرا

 ... دی که خواستی ، هرچسندی برام نامه بنودیلطف کن_        

  اش نبود ، نگاه کردندشهی همهی سروش که شبي سرش را باال آوردند و به چهره یکی یکیبچه ها         

 زمان قهی ، بابتش هم ده دقدیسی ، فقط بنوفهی ، جوك و لطي جدای ، طنز دیسینوی می چستیمهم ن_        
 !دمیاضافه م

 جوك نیدتری دست به قلم شدند و جدی ها با خوشحالی بود ، بعضانی دانشجوي لب هايلبخند رو        
 آماده به ي که با چشم های بودند کسانانی منی بودند را نوشتند ، در ادهی شنی که به تازگيو مطلب طنز

 ي نامه ادانشگاهشان  استادنی و مردترنی مهربانتري براشانی دست به قلم شدند و از دردهادنیبار
 .نوشتند

 ي خنده هاي اوراق به دفتر استادان دانشگاه رفت ، صدالی تحوي امضايبرگه هارا جمع کرد و برا        
 محال است گری دکردی حسادت کرد چرا که با خود فکر مشی بشنود ، به خنده هاتوانستیسجاد را م

 .فتدی به قهقهه بنطوریا

 داد و دی به اساتي حرکت ماند ، شهال سالم مختصریبا وارد شدنش به اتاق سجاد شوکه شده و ب        
  آمدنش سجاد بازوش را گرفترونیبرگه را امضا کرد اما به محض ب

  داداش؟يچطور_        

 شهیلبخند زد ، اما نه مثل هم        

 !!ی ، تو چقدر خوبستمیبد ن_        

 دی پرسهوی معذب شد ، اما یسجاد کم        

  گفته؟يزیبانو چ_        

 سروش متعجب از سوال سجاد با تعجب به او نگاه کرد        

 ! تو؟در مورد_        
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  کردی او مخفنیزبی تي سروش را رها کرد و مشت دستش را از چشم هايسجاد بازو        

 ...  بگهتونهی میدر مورد من چ_        

  متعارفي اما نه خنده ادیخند        

  منم بردهنی ؟ ماشکردهی مکارینگفت کجا بوده چ...در مورد خودش_        

  را به سمت سجاد گرفتنشی ماشچیید سو بزنی آنکه حرفیسروش ب        

  الزمت شددیدستت باشه ، شا_        

  سروش ضربه زدي و به شانه دیسجاد با همان حالت معذب و دستپاچه اش خند        

  گفتمينجوری هست ، همگهی دنی ماشهینه داداش خونه _        

  اش انداخت و با لبخند به سمت سجاد دست دراز کردفی را داخل کچییسو        

 میشی اونورا ، من و بانو خوشحال مایب_        

 به پوزخند معنادار شباهت داشت ، حاال که شتری که بيدست سرد سجاد را محکم فشرد ، با لبخند        
 ها شک زی چیلی که به خ شده بودادآوریحالِ خوش ِ سجاد را گرفته بود خوشحال بود ، حاال که به او 

  ، خوشحال شده بودشتریدارد و به او ب

 که غضبناك باشد دلسوز شتری بانو را گرفت ، دل اش بيبه سمت خانه حرکت کرد ، در راه داروها        
 !بود

 نقشه ها ادامه نی سکوت و انی به اتواندی نمنی از اشتری که بانو بدانستی مدت خوب منیبعد از ا        
 ي پنهان کارنی کند و به اي نقش بازتوانستی دو روز نمیکی از شتریهد ، او مثل برادرش نبود ، ببد

 .آشکار ادامه بدهد

 به خانه کی که نزدی جگر فروشي از مغازه هایکی خانه پارك کرد اما به نگی را داخل پارکنیماش        
 ي مغازه که نشسته بود پنجره ی صندلي و قلوه و خوئک داد ، روگری جخیبود ، رفت و سفارش پانزده س

 ... ضربه را به بانو زدهنی او بزرگتردی ، شادیدیخانه اش را م

 چکسی خودش بوده و نه هری اشتباهات تقصنی تمام ادی که شاکردی فکر را منیباخود هم        
 که بانو ی ، اگر همان چند ماهشدی، همراهش م کردی که بانو مدام اصرار به رفتن میاگر همان سال...گرید

  ،شدینطور نمی ، ادادی و دل به دل اش مداشتی دست برمي از لجبازیرا انگار عوض کرده بودند کم

 ... آمدی بغل راز نگفته و حال آشفته به سراغش نمکیحاال بانو با         
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 نفس توانستی شده بود و راحت نمنی اش ضربه زد ، سنگنهی سي بار رونی چندميبا مشت برا        
  ،بکشد

  براتون؟ارمیآب ب_        

  تکان دادی منفيسرش را به نشانه         

 ي اش ، قرمزنهی سروش به سي محکم و پر صداي نگران سروش شده بود ، ضربه هارمردیپ        
  ،خوردی تکان منی زمي که مدام به روییصورت و پاها

  به سمت سروش گرفتدیلرزی که میی را با دست هاخی آب وانیل        

 یشی آروم مشاالی پسرم ، بسم اهللا بگو ، بخور اایب_        

 لرزانش او را فقط به ي نگران و دست هاي صورتش ، چشم هاي روي چروك هارمرد،یصورت پ        
 .  سراغش نرفته بودشدی که مدت ها می ، کسنداختی نفر مکی ادی

 بنشاند ، اما خجالت ي بوسه ادهی را ازدستش گرفت ، دوست داشت به آن دست زحمت کشانویل        
 .  پا گذاشتي انداخت و مشت دستش را رونییزده سرش را پا

 خبر مانده بود ی برمردی و پرزنی پدربزرگ خود را نداشت ، مدت ها از حال آن پشی رفتن پيرو        
 !  استي خوش خبري خبری بنی اکردی مالیو خ

 ، تا اعماق وجودش دی صورت گر گرفته اش کشي و به روختی از آب خنک را کف دستش ریکم        
 دی اش را بوسیشانی مغازه دار رفت و پرمردیخنک شده بودند ، به سمت پ

 دی سالمت باششهی همشاالیا_        

 گری دکردی مالی که خنیوش با ا کرد و سری از ته دلي نداشته اش خنده ي با دندان هارمردیپ        
 ... دی بخندد ، خندینیری شنطوری اتواندینم

 قلب اش گذاشتند ، چند ي پر اضطراب دست روي ، دوباره تمام آن فکر هادیپشت در خانه که رس        
  در خانه باز شدکهوی که دی کشقیبار نفس عم

  بهتر از قبل در را باز کردییبانو با رنگ و رو        

 .دمی نفس هاتو شنيصدا_        

 ی لبخند بانو خود را وادار کرد که همراهدنی لب داشت و سروش با دي رويبانو لبخند پر مهر        
 اش کند
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  شدری ددیببخش_        

 در را پشت سرش بست        

  هوس کرده بودمي وا؟يدی خرگریج_        

  از او برگرداند و به سمت اتاق رفت بانو روی هوس حاملگالیسروش از خ        

 نمیچی و مزی میتا لباستو عوض کن_        

 ساعت ها با نی در ایحساب!  مدت که شهال در منزل نبود بانو جنگ آخر را برده بود نیدر ا        
 گری ، دیمتی ، به بودن کنار سروش به هر قی زندگنیخودش حرف زده بود و کنار آمده بود به ا

 يبرا گرانی به خواست دخواستی نمگری گذشته را ادامه بدهد ، دي های ها و سختی تلخستخواینم
 ..ی کند ، زندگی زندگخواستی بسازد و دست به اشتباهات گذشته اش بزند ، حاال میخودش زندگ

 آنقدر به او فشار آورده بود که تا آمدن سروش ی و منتظر سروش نشست ، گشنگدی شام را چزیم        
 . ها را بخوردگری از جخیدو س

  شروع کردمي اومدرید_        

 دلخواهش دست بزند ، ي به غذای تا کسدادی گذشته افتاد ، بانو مهلت نمادیسروش لبخند زد و         
 داغ را به جرم خیدند ، بانو س رفته بورونی بگری با سجاد و چند دوست دی دورهمي که براکباری یحت

 . دستان سجاد گذاشته بودي جگر اش روي هیخوردن سهم

 شرمنده نی از اشتری را حفظ کرده و بشی لبش بود که بانو خدا را شکر کرد آبرويلبخند هنوز رو        
 ! دی به خود گرفته بودند ، رنگ اميگری بانو رنگ دينگاه ها.سروش نشده 

 ... کردنی به زندگدی به ماندن ، امدیرگشتن ، ام به بدیام        

 به عنوان زن در گری مهربان و دلسوز او را مدت هاست دشهی سروشِ همکردی نمالی خچوقتیاما ه        
 !ندیبی اش نمیزندگ

 ؟ي شدریس_        

 تند تند خوردم_        

  ِ خوئک را به طرف بانو گرفتخیس        

 شی آخرنی اایب_        

 خواستی ناز کردن میبانو دلش کم        
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 ترکمی ، دارم متونمی نمگهینه د_        

  داشتادیسروش لحن پر ناز بانو را به         

 .کنمی درست مموی ، شربت آبلیشی نمنیبخور سنگ_        

 از سروش يگری دخی سزانی آوي دهد با لب و لوچه ارییبانو که لحن سروش را نتوانسته بود تغ        
 ،گرفت

  ،داروهات و گرفتم ، دکترت گفت سر ساعت بخوره ، دو تا هم آمپوله_        

 باشه حواسم هست_        

 دی بود پرسی اما به هر جان کندندنشیسخت بود پرس        

 ... هنوزميزیخون ر_        

 بانو حرفش را قطع کرد        

 !مایخوری غذا ممیدار_        

 سروش تصورش هم ي عادت ماهانه اما برالی بود آنهم به دلیعی طبدی بانو شايبه بانو زل زد ، برا        
 . پرسدی اش می سروش از نگراندانستیاما بانو چه م! ناممکن و نچسب بود

 !ادی بشه بدم مفی بذار ، تخت کثيزی چرتی زي داريزیاگه هنوز خون ر_        

 با بانو نطوری اخواستینم. آورد را آوردی به زبان مدی را که نبایترل خارج شد و حرفباالخره از کن        
 مانی از کارش پشي آنکه ذره ای او را بي شرمانه و لبخند ها و عشوه های رفتار بیصحبت کند اما وقت

 شدی افزورده تر متشی ، بر عصباندیدیباشد، م

  نشهفی که تختت کثبمخوای منی رو شستم ، امشبم زمیرو تخت_        

  بلند شد و سروش با همان لحن ادامه دادی صندلي از روتی و عصبانیبانو با ناراحت        

 چند شب نی ، اکنهی خون حالم و بد مي که وسواس دارم ، بویدونی تخت ، مي چه رونیچه رو زم_        
 ارمی بخواب ، خودم لحاف و تشک برات مییرای پذيو تو

 ...  زد اما درست وسط قلب بانو خوردیکی ِ آخر را در تارریت        

 بانو هنوز کردی فکر مالشی بلند شد به خی صندلي از روی صدا از کنارش رفت که وقتیبانو آنقدر ب        
  ، سروش از آشپزخانه رفته بودي آشپزخانه است اما او قبل از تمام شدن غذايتو
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 ي کارهاانی لعنت فرستاد ، در می زندگنی لب به خود اش و اریام ز غذا را جمع کرد و مدزیم        
 دیکشی مقی و نفس عمدیکوبی اش منهی سي به روی مشتیمربوط به آشپزخانه هر ازگاه

 ی انداخته بود و به سختنی زمي را رویمی سر و صدا لحاف و تشک قدیمتوجه بانو نشد که ب        
  متوجه اوشدکردی آمد و چراغ آنجا را خاموش مرونی از آشپزخانه بیوقت. بوددهیخواب

 ، شدی بانو مي هادنی مدل خوابنی نگران اشهی ، همدیکشی سرش مي لحاف را روی ناراحتيوقت ها        
 ... نهای دی مدام نفس بکشتواندی ممی ضخي آن لحاف هاری که زنیبه ا

 بانو ي برجسته ي گونه هاي رد اشک را بر رو ،دی تر کشنییآرام به سمت بانو رفت و لحاف را پا        
 کرد ، آرام سی سر بانو را برداشت و انگشتش را خي باالوانی پوسته انداخته بودند ،لشی ، لب هادیدیم

 . بانو انگشت اش را به حرکت دراوردي لب هايآرام رو

 و به کردی آورد ، اول به اسم ها نگاه مرونی زرد بي امتحان را از پوشه يکنار بانو نشست ، برگه ها        
 سر برگ پاسخنامه چاپ شده بود ، چهره ها را خوب به خاطر داشت ، ي که از هر دانشجو بر رویعکس

 .پرداختی اوراق محیتصح  در نظرش باشد و بعد بهانی دانشجوي مگر چهره کردی نمحیسوال ها را تصح

 برگه را که نی نبود ، دهمی خاصزی، جز اتفاقات روزمره چ نوشته بودند شی که برايچند نامه ا        
 امتحانات نوشته شده بود سوال ها را با ي برگه ي نامه چشمش را گرفت ، باالي که قرمزکردی محیتصح

 دی به جز قرمز پاسخ دهیهر رنگ

 کرد که ریپ یمرا اتفاق " خواندن سوال آخر را زد ، خط اول نامه با درشت نوشته شده بود دیق        
 "فتادیهرگز ن

 بود که دست سروش ی پاسخ نامه درست مثل راهنما و نشاننیی پای و دو خطستی بيخواندن نامه         
 . و محزون رها کردخی تاريرا گرفت و در کلبه ا

 سروش را گرفته بانی که سال ها گري شباهت به دردی آن دختر دانشجو بياتفاق ِ افتاده شده برا        
 .بود، نبود

 اش عرق یشانی پي لباس مردانه اش را باز کرد ، بررويآب دهنش را فرو فرستاد و دگمه ها        
 .نشست ، با پشت دست عرق ها را پاك کرد و همزمان به صورت غرق خواب بانو نگاه کرد

 برداشت ، گری دي شده گذاشت و برگه احی تصحي برگه هاي بدهد روي آنکه نمره ایبرگه را ب        
 شده باشد می تقسشی دانشجوهانی بدیکشی نفره مکی که او یی او بود ، انگار که دردهاي برایبیشب عج
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 دانشجوها به نوشتن بابت اصرار بر نامه. داشتند که سال ها او تحملش کرده بود ی، هرکدام درد و رنج
 خود لعنت فرستاد و برگه ها را جمع کرد

 ي درد انباشته رونهمهی که خودش ای ، وقتگذاشتی خواندن آنها مي برايگریبهتر بود وقت د        
 .  اش نداشتنهیس

 نفس بکشد ، قرص توانستی نمی گرفته بود و به راحتیبی گذاشت ، سر درد عجزی ميپوشه را رو        
  ، صدا از کنار بانو گذشتی ،خورد و بکردی موقع اضطرار مصرف مدی دکتر را که بايزی تجويها

 ازدواج فرصت ي به ازدواج ، سروش اما برادی که بانو اصرار ورزگذشتی شان نمییچند ماه از آشنا        
 دی مدام بانو و تشدي ، اصرار هاشدی نمبشی نصندهی فرصت تا چند سال آنی داشت و اازی نيشتریب

 نکهی و جز اکردی او نمه بمی مستقي ابراز عالقه وقتچی هنکهی ، با ارساندیحالش او را به عذاب وجدان م
 درست چه دی که خودش هم نفهمی وقتی به بعد حتی زمانکی آمد اما از ی برادر پشتش در مکیمثل 
 صی و عاطفه اشتباه گرفته شده بود و سروش تشخي که دلسوزي بود به بانو عالقمند شد ، عالقه ایزمان

 .دادی دو را نمنیا

 ، به حرف ها دستورات بانو کردی خرج اش ميشتری ، محبت بگذاشتی بانو مي برايشتریوقت ب        
 من بانو را دوست گفتی ، مدام به خود مشدی حاضر مخواستی و هر جا و هر لحظه که او مدادیگوش م
 بود که او ي هاياما درست در همان روزها و لحظه ها دلسوز... دوست داشتن است فی وظانیدارم و ا

 .کردی و بانو را متوقع تر مدیکشیسروش را به سمت بانو م

 . شدي جارنشانی بغهی وصدندی رسکسالیآن چند ماه به         

 بانو برگزار شده بود متوجه ي ِ خانواده ی خانوادگی که مهماني روزیسروش به طور کامال اتفاق        
  ، اقوام شدي تازه از سفر آمده  از اقوامیکی بانو در مقابل بی عجيرفتار ها

 بود و دهی دکسالی نی بانو را در اي هایختگی ، جنجال ها و بهم ردی از بانو سوال بپرستوانستینم        
  و اوهم به دروغ جواب داددی مراعات حال اش را بکند ، اما از سجاد پرسکردی میسع

 بود و نه شی از عاشقانه هاي نه خبرگری ، دشدیزمان گذشت و بانو هر روز ساکت تر از قبل م        
 که سالروز کردی بودن کنار سروش کم کم داشت فروکش مي ها ، آنهمه تاب و تب براطنتی از شيخبر

 ي ، رابطه گذشتیم  از باهم بودنشانمی را سروش برگذار کرد ، حاال دو سال و نیتولد بانو ، جشن برزگ
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 را برگزار کند و ی داشت جشن عروسمی ساده تصمیم خونگ هي باهم داشتند و سروش به جایکینزد
 . کنندی تر کنار هم زندگیرسم

 ، عادت داشت کردی تاب تر می بشی ، سروش را هر لحظه با خنده هادیدرخشیبانو در آن شب م        
 بانو را بشنود ، همان شب ازی پر ني و صداستدی ، عادت داشت دور باندی بانو را ببی و خوشحالستدیدور با

 ی آنکه از کسی و بدیکش یسرک... متوجه نبودن ِ بانو شد ي اقهی چند دقيبود که به خودش آمد و برا
 دی به آشپزخانه و بالکن ها سرك کشردیسراغ او را بگ

 ختهیهم ر ازدحام حال او را بنی ادی نگران بانو شد و فکر کرد شاي لحظه ايدر اتاق بسته بود ، برا        
 بانو را ي خنده هاي و صداستدی، با عجله به سمت اتاق گام برداشت ، گفته بودم که عادت داشت دور با

 .  در برداشتي هری دستگي دستش را از رودی را که از اتاق شنشی خنده هايبشنود ، صدا

ا را شکر کرد ،  که کنارهم بودند خدي دوسال و اندنی لبش نشست و بابت اي روتیلبخند رضا        
 دو تا از مهمان ها یکی از مبل ها نشست، کم کم یکی يچند قدم به عقب برداشت ، عقب تر که رفت رو

 به دی بکشرونی بت که داشيندی خوشاطی دوست نداشت تا او را از محنکهی ، با اگرفتندیسراغ بانو را م
 ، فقط چند دی کشنیی در را پارهی دستگی آن سر و صداها به آرامانیسمت اتاق قدم برداشت و در م

 ي لحظه تمام آن کلبه کی يبرا!! دی متر از در را به عقب هل داده بود که بانو را کنار همان پسر دیسانت
 راحت نی چننی شد ، بانو کنار او اخراب  سرشي که خودش را کنار بانو تصور کرده بود رويعاشقانه ا

 و در را به عقب هل داد اوردی بانو اوج گرفت طاقت نينده ها خيدوباره که صدا! د؟یخندینشسته بود و م
 کت اش ي قهی به ی تخت بلند شدند ، پسر دستي سروش هر دو به هول از رودنی، بانو و آن پسر با د

  ، پر سوال سروش از اتاق خارج شدي به چشم هادن و بدون نگاه کری و با معذرت خواهدیکش

 بانو با استرس دی که رسشی به سمت اش برداشت ، رو به رویقدم...سروشحاال بانو مانده بود و         
 ، خود بانو هم کردی احساس مشی دندان هاری را زشی از لب های و پوستگرفتی را به دندان مشیلب ها

 ناراحت اریبود بس دهی دتی وضعنی سروش به آن پسر شده بود و حاال که آن دو را در اتیمتوجه حساس
 .بود

 بانو به اتاق آمد و رو به سروش با ي از دختر خاله ها یکی دی بپرسی سروش سوالنکهی از اشیپ        
 "ستیاالن وقت خلوت کردن ن" به همراه داشت گفت طنتی و شی که شوخیلحن

 . سروش از اتاق خارج شدندنیزبی چشمان تيدست بانو را گرفت و جلو        
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 شیمهمان ها که رفتند سروش از پدر بانو خواست تا امشب بانو را پ...هاهمان شب شد شروع دعوا        
 شده بود ، مثل بشی کماالت نصنی به اي دامادی حاضر به مخالفت بود وقتيکدام پدر...خود نگه دارد

 بود ، پدر هم کرده ي زن و شوهر کنار هم شب رو روز را سپرکی که بانو و سروش مثل ی مدتنیتمام ا
 ... اجازه داد

 چسباند و با واری مهمان بانو را به دنی ، به محض رفتن آخراوردیبانو ماند و سروش طاقت ن        
 سروش او را به مرز ي به دور گردن حلقه شده ي ، ترس ِ بانو و دست هادی از آن پسر پرستیعصبان

 که يشب تولد  از کوره در برود و درست درنطوری که سروش اکردیسکته رسانده بود ، فکرش را هم نم
  شودضاحی او گرفته بود استيخودش برا

 بانو و سجاد و ی زندگي که در باره یی مدت سوال هانی ، تمام ازدی مادی مهابا فریسروش ب        
 ی م نتوانسته بود بپرسد، به زبانای جواب دروغ گرفته و ایخانواده اش در ذهن نگه داشته بود و هربار 

سروش ...کردی مهی گریگ پر جواب سروش مواجه شده بود با دستپاچيآورد و بانو که با ازدحام سوال ها
 به ی مرتکب شد که بدون آنکه فرصتنجای بانو نبود ، اشتباه بزرگش را همي هاهیاما گوشش بدهکار گر

و اما بدون مشورت با سجاد  قانع کننده و درست به او بدهد ، باني تا جواب هاخواستیبانو بدهد از او م
  ، بزندی حرفتوانستینم

 . پرخشم سروش ، او را باتمام دوست داشتنش کشتيسکوت آن شب در مقابل خواهش ها        

 جواب تواندی همه سوال که بانو نمنی پشت ایی هست و ماجرایسروش متوجه شد که حتما اتفاق        
 مرگبار ، اصرار کرد تا با بانو عقد دائم کنند ، بانو مخالفت یاز همان شب سکوت کرد اما سکوت...بدهد

 .نزده  پاسخ ها رادی که قدانستی و او مدیپرسی نمی سروش از او سوالگری چون دکردیم

 نی بانو اطالع داد که دخترشان حاال زن سروش شده و اي پروا شده بود ، به خانواده یاما سروش ب        
 عقد ممکن است به صالح خودشان نباشد ، پدر بانو هم موافقت کرد و بانو با ي افتادن ها براقیبه تعو

 ... فراوان با سروش به عقد دائم درآمدي هادیترد

 شب و گری را بزگرار کنند دی ماه جشن عروسانیاز آن روز به بعد ، سروش و بانو که قرار بود پا        
 و دیشنی ، همان سوال ها را مشدی مکی به سروش نزدبانو هربار که...کردندی ميروز را در خانه سپر

 را تی خواست تا واقعدرش بانو از برانکهی ، تا اگرفتی پاسخ دهد سروش از او فاصله متوانستی نمیوقت
 .دی که سروش به او حساس شده بود ، به سروش بگويدرمورد آرمان ، همان پسر
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 ی سروش با بانو ، نامزد رسمییان چند سال قبل از آشنابانو و آرم... دروغشان برمال شد نیبزرگتر        
 !!بودند

 دو ي و دعواهاي بهم خوردن نامزدي درباره ي بعدي گفته شد ، حرف هانجای تا همتیواقع        
 فرق زور و توانستی بانو را از بر بود مي بود که سروش باور نکرد ، او که خنده هایخانواده خزعبالت

 خانواده طی و شرارمان آادی اعتلیاگر حرف سجاد درست بوده بانو به دل... بفهمدتی و رضالیاجبار را با م
 شد؟ی و خوشحال مشکفتی مدت گل از گل او منی در ادنشی پس چرا بادکندیاش او را طرد م

 پدر بانو شی پنی همي را باور نکرده براشانی آنها اعالم کرد که حرف هايسروش به هردو        
 دورادور آنها بوده بعنوان ي از آشناهایکی بانو را که يخانواده . ها را او به زبان آوردتیعواق.رفت
 آرمان مخالف بودند ا آن ها بي کند قبول نداشتند و به شدت هر دوهی که دخترشان بتواند به او تکيپسر
 سر یو سروش درست وقت... دو نی اي بهم خوردن نامزدشودی ها مي آن اختالف ها و پافشارجهی، نت

 . از دست داده و به خارج از کشور رفتهشهی همي آرمان را برای که بانو به تازگدیرسیم

 طالق نه يمخالفتش برا...زدیحاال که سقط بچه اش را متوجه شده بود با خود پدر بچه را حدس م        
 ...ي جز لجباززی چچی هي دوست داشتن بانو بود و نه برايبرا

 سال کی چند ي که لذتش برایدوست داشتن... دی طول نکششتریتمام دوست داشتنش چند ماه ب        
 . نفرت خاك شدي زود در باغچه یلیدر جان و وجود سروش رخنه کرد و خ

 به خواستی و نمدیلرزی مشی ، پلک هادی سر کشي تخت برداشت و روي را از رومیلحاف ضخ        
  ،رفتی سوال مری اش زیمردانگ.فتدی بهیگر

 کی نشود ، ساعت داری تا بانو بدی پرنیی تخت پاي اش بلند شد ، باعجله از روی زنگ گوشيصدا        
  جواب دادندی آنکه ببیشماره را ب.شب بود

 بله؟_        

 ؟يخواب بود_        

 با بهت و تاسف پلک دی به اسم او رسی چند لحظه در ذهن اش دنبال صاحب صدا گشت و وقتيبرا        
 مدت نی اشدی باورش نمد،ی اش کوبیشانی پي هم گذاشت و کف دستش را محکم روي را روشیها

 ستاد داد ، به خود لعنت فرهی تکواری نشست و سرش را به دنی زمي ، بهت زده رودهی او را نشنيصدا
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 است و ونی نبود که چقدر به او مدادشی هفته ها حس نکرده بود؟ چطور نیچطور نبودن اش را در ا.
  دارد؟ازین

 دلم برات تنگ شده بود_        

 !ی ، به خوبشناختی تا کمتر غصه بخورد ، سروش را مدی به او بگوخواستی مشی خنده هايصدا        

  ،مرده شور خودتو با دلت ببرن_        

 . رفتگری بلند شد و به سمت دنی زمي محزون از رويبا لبخند        

 . از خواب بودن او راحت شدالشی به بانو نگاه کرد و خگری بار دبستی که در اتاق را میدر حال        

  اتاق را کنار زدي بالکن رفت و پرده کینزد        

  کردم مگه؟کارتی چاد؟یدلت م_        

 ...  بودنیی هردو پايصدا        

 ؟ی من دوش گرفتي خونه ي اومدیک_        

  آنجا بودهی بار کنیبا تعجب با خود فکر کرد آخر        

 و خونه ات جا فمی فکر کنم همون روز که بردمت فرودگاه ، کستی نادمی.. شیچند هفته پ_        
 ...گذاشتم برگشتم خونه ات

 حرفشو قطع کرد        

  رو بندی گذاشتی لباستو شستدمید_        

 نی توهنی او بود با بدتري جایهرکس...دی چه بگودانستی سروش از حدقه در آمد و نميچشم ها        
 کردی ها سروش را شماتت مریها و تحق

 ... بهم شدی تلفنهی رفته بود ، ادمیبه کل ...فرحانه ، شرمنده_        

 ی در پيزی چندازدی دست فرحانه بدهد و او را به خنده بي که سوژه انی جز اشیعذر و بهانه ها        
 .نداشت

  سوق داديگری به سمت دی فرحانه او را از شرمندگي سرخوشانه ي خنده هايصدا        

  خوشت اومده ؟نکهیمثل ا_        

 دی کشی کوتاهغی جشی خنده هاانیفرحانه م        

  ،پوشمیخودم م _        
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  شدشتری بشی هاطنتی لبش نشست و شي روینیریلبخند ش        

  نه؟ای من تنگ شده ي دلت براینصفه شب_        

 ي ، برایمی داشت و چه صبر عظيچه دل پر... فرحانه جمع شدي لب هاي لبخند از روینیریش        
 بود و خشم فرو ی اش عصبانی در زندگي از هر لحظه اشیدوست داشتن اش احترام قائل بود وگرنه ب

 .خفته داشت

 ! سروشااگذرمیفکر نکن ازت م.ي و تو سه هفته اس بهم زنگم نزدستمیچهار هفته اس ن_        

 نی تلخ تر از تمام اتفاقات انی سروش برده بود و اادی او را از شیبرگشتن بانو با تمام اتفاق ها        
 حس نی بار بهترنی اولي برده بود که برایا به زمانبرگشتن بانو او ر... آمدی به حساب مریچند وقت اخ

 . را تجربه کرده بودای دني حس هانی و پشت سرش بدترای دنيها

 انتی و انگ خي از نامردی دست کمي خبری و بیی وفای بنی سروش با تمام تعهداتش ، ايبرا        
 او احترام قائل بود ، ي ها برانی از اشتری خبر را به فرحان بدهد ، بنی پشت تلفن اتوانستینم.نداشت

 .دوست نداشت آزرده خاطرش کند

 يزدیتو زنگ م_        

ولش کن ، ...نه به... هفته اول ي شب قبل رفتنم و تلفن های تابی سروش ، نه به اون باریبهونه ن_        
  بکشمتخواستمیم... االنم که بهت زنگ زدم صدبار شمارتو گرفتم و پاك کردم نیهم

 ؟يخوای االن نمیعنی_        

  لبخندش را کش دادتوانستی فرستاد و تا مرونیکالفه نفسش را ب        

  رفتادمی دمی وجدان اونقدر دلتنگت شده بودم که تا صداتو شنی ، بتونمیاز پشت تلفن نم_        

 و دی کوبنی زمي دست مشت شده اش را روگری ِ سروش نشست ، بار دیشانی پيعرق خجالت رو        
 تاسف بار تر از قبل سرتکان داد

 سه هفته اس بهت زنگ نزدم ، باور یگی اومده بود ، باور کن االن که مشی پي گرفتارهی_        
 مثل برق و باد گذشت...می باهم بودشی دو روز پکنمیفکر م...شهینم

 .دی آی ها از دلش در نميزیزبان ر حرف ها و نی که دلخور است و با ادادیسکوت فرحانه نشان م        
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 يخوای و مي وقت رفتنم دلخور شدي مهم تر از من بوده؟ فکر کردم از حرف هايچه گرفتار_        
 نگاه میجونم باال اومد بسکه به گوش.  شدی هفته ام که هر روز آخر حرفمون مهی ،اون ی تموم کنویهمه چ

 !امی پهی از غیکردم و در

 تالش ی کلتی مامورنی به عهده گرفتن اي مزاحم کارت بشم ، براخواستمینم...گفتم که شرمنده_        
 که يزی نشه اون چتتی ماموري جهی و نترمی با حرفام تمرکزتو بگدمی ، ترسيدی و زحمت کشيکرد

 يخوایم

 ي که با زبون بازستمیله ن ساجدهی اولت واسه شورتت بود جناب ، دوما من دختر هیِاوال شرمندگ_        
 . مننی تو زمي توپ و بندازیو لوس کردن بتون

 ي لب هاي هم لبخند را به روطی شرانی او بود ، در بدتری حسن اخالقنی فرحانه بهتري هاطنتیش        
 . اگر از او به شدت دلخور بودیحت...کردیسروش مهمان م

 که بر ی بزرگری ها از تقصیی حرف ها بود که سروش بتواند با بهانه جونیفرحانه زرنگ تر از ا        
 . کندیگردن اش افتاده شانه خال

  تخت نگاه کرديسر چرخاند به ساعت باال        

 !شتی پامی بی بخوابيخوایاگه نم_        

  گفتپروراندی که اشک شوق را میی لبخند زد و با چشم هایفرحانه به خوشحال        

 دهی نجوشمیی تا چاایب_        

 . شدی فرحانه راهيتلفن را قطع کرد و دلتنگ تر از هر زمان به سمت خانه         
 

 مدت عذاب وجدان نی اش در ای با آنکه لبخند به لب داشت اما به خاطر کوتاهریدر تمام مس        
 اش از بانو به چه منجر ي خبری ، ب واهمه داشتي خبری خاطر بود که از غفلت و بنی به ادیداشت ، شا

 ي رفتن هاتیر بکشاند؟ماموي ها به نابودي خردی را با همان بگری دی زنخواستیشده بود؟ حاال م
 . ماندی فقط شش ماه را در تهران مدی سال شاکی نی بود و در اادیفرحانه ز

 و آقا را چند سال زیعز... رها شدن ها عادت او شدهنیا...ي خبری بنی اگفتیهرچند که با خود م        
 شد؟ی احوالشان ميای بود و فقط دورادور جودهی که ندشدیم
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 و نداختی می نگاهنی ماشنهی به آی ، شماتت وار گاهزدی به حق و تلخ را به خود ميتمام حرف ها        
 که با او داشت را مرور کرد ؟ يبعد از بانو ، تمام گذشته ا.گشتی خجل مدیدی را مشی چشم هایوقت
  ، که بانو هم مقصر استدی بگوخواستینم

 که در برخورد با او داشت ، کم کم واضح و ی اشتباهاتکردی از روز اول ِ با بانو بودن را مرور میوقت        
 ادی زی سال ها ننی پس از ای را حتي بلدنی و سروش اخواستی ميبلد "زن بودن"آشکار شدند ، با 

 یی مثل مردها ازشان دلجوی حتو  مرد ها بود ، مثل مردها رفتار کردهی شبشودینگرفته بود ، با زن ها نم
  ،کرد

 و کنجکاو رفت و آمدش نبود ، او را ریگی پچوقتیاما سروش مانند مردها با بانو رفتار کرده بود ، ه        
 حق چوقتی بانو داشت اما هي که برایی هايزآزاد گذاشته بود به همان خاطر حس اعتماد ، با تمام دلسو

 .نشستی مشی درد و دل هايرا به او نداد و فقط پا

 که با فرحانه آشنا شده بود جبران کرد ، حداقل با خود فکر یاشتباهات مکرراش را در مدت زمان        
اول برگشته بود و  ي دوباره به خانه ي خبری چند هفته بنی اما حاال بعد از اکندی که جبران مکردیم

 شرمزده بود

 دی آشپزخانه اش دي قدي آمد، فرحانه را منتظر دم پنجره رونی در پارك کرد و بي را جلونیماش        
 ... تکان داد و لبخند زد ، فرحانه همی، دست

 موقع شب باز نی اما در ادیرسی خوب به نظر نمیلی را مرتب کرد ، خشی آسانسور موهاي نهیدر آ        
 در را باز کرد ، با ي خانه زد ، فرحانه الی به در چوبکیتمی ريآسانسور را باز کرد و ضربه ا. معقول بود

 سروش را ي به پاسر  شد ، ازرهی سروش خي برق افتاده ي روشن اش به چشم هاي چشم هاطنتیش
  آوردرونی را بفشی در صورت ظرينگاه کرد و از همان ال

 !! لباسنی شلوار تنت بود با همنی همرفتمی داشتم میوقت_        

  به تن داشته با تعجب به خود نگاه کردی آورد وقت رفتن چه لباسی نمادیسروش که اصال به         

 ؟یگی که نميجد_        

 و ي با همان حالت طنازدیرسی سروش مي نهی سیکیفرحانه که خود را خم کرده بود و تا نزد        
  تکان دادی منفي سرش را به نشانه طنتیش

  تويای بذارمی تنم بود و بپوشم ، بعد مشی که چهارهفته پیی تا من برم همون لباس هایستیمیوا_        
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  به عقب هل بدهدی کرد فرحانه را کمی در را گرفت و سعي رهیسروش با التماس دستگ        

 و تامیجون ِ سروش خسته ام ، بذار ب_        

 .شدی او نمفی بود و سروش حرستادهی اشیاما فرحانه محکم سر جا        

 فرستاد و به پشت به در شد و رونی بي توام با خنده نفس کالفه ایدر را بست و سروش با خستگ        
 شلوار فرو برد ، حواسش به بی را در جشی که دست هاگذشتی مي اقهی داد ، دو سه دقهیبه آن تک
 . خانه را داشتدی نبود ؛ کلادهیدست کل

 به لب داشت داخل خانه ي اروزمندانهی که لبخند پی را در قفل چرخاند و در حالدی کلیبا خوشحال        
 . فرحانه شدی کوچک و نقلي

 باز کرد ، یدر اتاق را کم.دی ، شندی اتاق او رسیکی که به نزدی لباس عوض کردنش را وقتيصدا        
 یکی وقت رفتن کدام شی که چهار هفته پکردی فکر منی بود و به استادهی برهنه وسط اتاق امهیفرحانه ن

 ، آن کردی آن فکر مبه او آنقدر که به سر و ضع سروش حساس بود و.  را به تن داشته شیاز لباس ها
 .  ها را نسبت به خود نداشتینیزبیر

 افتاده را به بغل نی زمي روي و لباس هادیکش یعی فجغی به در زد فرحانه جي که ضربه انیهم        
 گرفت

  تو؟ي اومديچجور_        

  مغرورانه پا داخل اتاق گذاشتيسروش با لبخند        

 ي بوددهی پوشی چادمهی من ی ولستی نادتیاگه تو _        

 دیخندی مزی رزی افتاده حرکت کرد ، فرحانه رنی زمي رويبه سمت لباس ها        

 ی آبنی اش را با شلوار جی صورتزی ري چهارخونه رهنی داشت پادی سروش درست به نکهیبا ا        
 که شب قبل از رفتن به ی کشو رفت و درست لباسي تويروشن به تن داشت اما به سمت لباس خواب ها

  ،تن کرده بود را برداشت

نه خنده سر داد و خودش را به فرحانه به محض برداشتن آن لباس توسط سروش ، سرخوشا        
 فرحانه خوشحال تر از سروش بود که تمام انی منیهر دو دلتنگ هم بودند و در ا.آغوش سروش رساند

 .  بودهودهی بکردی خودش و سروش مي که در باره يخودی بيآن استرس ها و فکر ها
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 يلباس را با دست ها ي را به تن فرحانه کرد و دکمه های صورتي چهارخونه رهنیسروش پ        
  او بستيمردانه اش برا

  مونده بود؟ادتی فقط خودت يفکر کرد_        

  صورت سروش نشاندي بر روی محکميفرحانه بوسه         

واقعا از ...دمی نکشی سختنقدری کدومشون اچی تو هی رفتم ولتی مامورنهمهی سال من اهی نیتو ا_        
مگه ... ی انصافی بیلی خی دارم باهات خوب حرف نزدم ول؟قبولي زنگم نزدهی که يحرفام دلخور بود

 .... امايدی بهم حق می بود سروش؟ خودت گفتیحرفام الک

 دی فرحانه را بوسفی ظريسروش شانه         

 . تو نبودي باور کن به خاطر حرف هایول.من حاال حاالها بهت بدهکارم_        

  دلخورت کرد ، کم مونده بود دستت رومی آخرمون حسابيدعوا...دروغ نگو_        

 هم فشار داد و نفس ي را محکم روشی که باهم داشتند ،پلک هاي بدي دعوايادآوریسروش با         
 دی کشیقیعم

 دمی محیبرات سر فرصت توض_        

  کرده بود لبخند زدنهی که هنوزم در وجودش کمیی هایلبخند زد و فرحانه با تمام نگران        

 فرحانه که تمام اتفاق ي حرف هاي همهمه هاانی خانه برگشتند، سروش در مییرایهر دو به پذ        
 لب به ي حک شده روي در سکوت و با لبخندکردی مفی تعرشی را مو به مو براری چند وقت اخنی ايها

 . کردیاو نگاه م

 ي هافی و تعرنی دلنشيشده بودند ، اما حرف ها ختهی مدت ها بود که ري چايفنجان ها        
 . غافل کرده بودي سروش هر دو را از خوردن چاي فرحان و گوشِ دل دادن هاجانیپره

 مدت نبودنش نی ای دلتنگگذشتی فرحانه نشسته بود و هرچقدر از کنار هم بودنشان ميرو به رو        
 سروش از ی بود که گاهیا همکارانش ، تنها بحث او بي هاطنتیش.شدی مرتری سروش باورپذي براشتریب

 . کردی مخی و بابتش فرحانه را توبرفتیکوره در م

 به ی کند ولفی تعریی جزي داشت تا اخبار را با سانسورنی بر ای امشب هم فرحانه سعنکهیبا ا        
 و با دادی سر منیری شي از آن خنده هادیدی سروش را مي اخم هاگفتی مدی که نبايمحض لو دادن خبر

  آوردی ها دل او را به دست مختنی ها و زبان رطنتیش
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  شلوغ بودهيادیدور و اطرافت ز! ی به من زنگ نزنی پس حق داشتي کردفی که تو تعرنطوریا_        

 .ندازدی فرحانه بنی توپ را در زمخواستی سروش میبا بدجنس        

 نداخت و گفت صورت اي به روینیفرحانه اخم دلنش        

 ! و چهار تا مرد؟رنی داره که دو تا زن میبه من چه ربط_        

 صورت او گرفت و با ي بکشد فرحانه کف دستش را جلوشی را پریتا سروش خواست بحث اخ        
 تحکم گفت

  شده ؟ی زنگ نزدنت به خاطر دعوامون نبوده پس چیگی ، اگه منمی ببسایوا_        

  گفتنی هميبرا. نهای بانو هست ي دادن درباره حی االن وقت توضدانستیسروش نم        

 . بخورم و رفع زحمت کنمیی چاهیجسارتا من اومدم _        

  را به کمر گرفتشی و دست هاستادیفرحانه ا        

 . خونه ات هستکی نزدی که تو دنبالشيجسارتا اون قهوه خونه ا_        

  ، از فرحانه هم که شده بلند شدی رو کم کنيسروش برا        

 باشه خدافظ_        

 فرحانه و ضربات سهمناك اش ی آمد ، باالخره داشتن کمربند مشکی فرحانه درنميبهتر بود جلو        
 . مدت خوب سروش را از پا درآورده بودنیدر ا

 مبل ي و به سرعت رودی کشی کوچکادیفر فرحانه سروش با درد، ي کف پايبا خوردن ضربه         
 نشست

  هرز شدهیلی تو خي پانیا_        

  شدرهی بانمک اما جسور به صورت سروش خيفرحان با چهره ا        

  ، مراقب پاهام باشمشتری بدیآره حق باتوئه با_        

 آمد رونی که به خود گرفته بود بی زود متوجه شد و از حالت دردناکیلیسروش منظور فرحان را خ        
 و سرحال نشست

  ، هم خوبه که همسر ِ آدم ورزشکار باشهیلی خنمیبی مکنمیاالن که فکر م_        

  دادنطوری سروش را اانهیفرحانه اما جواب لحن موز        

 زبونت و فعال تو مشتت نگه دار سروش ، خب؟_        



 90 

 تا او را متهم دانستی داد و ملی بود که فرحانه تشکیاز دادگاه فرار ي سروش برايخنده ها        
 .شودی نمی کوتاهنی االی خی اول نشان ندهد و مجازات نکند ، بفیرد

 دوست نداشت اما یلی تفاوت نشان دادن را خی افتاده بود ، بطنتی فرحان از شيبعد از خوردن چا        
 . کندچشیر منگنه قرار دهد و مدام سوال پ او را دخواستی سروش نمی روحطی شرالیبه دل

 افتاد و سکوت ِ وحشتناك او را ی سروش مي و خسته نی سنگي نگاهش به چشم هانکهی همیول        
  ، آوردی دلش تاب نمدیشنیم

 ی کوتاه حرفي دو جمله یکی سروش به جز شدی که وارد ميشروع به حرف زدن کرد ، از هر در        
 .کردی سر حرف را باز مدی و باز فرحانه بود که بازدینم

 بود که نه حرف زدنش جذبش نی زمي مرد رونی ترتی خاصی بشی سروش براشانیی آشنالیاوا        
 که در حق او کرده یفقط بابت لطف... کردی او را مسخره مینی و نه رفتارش ، مدام سکوت و سنگکردیم

 چند يبرا  که مجبور بود او را همراه خود ببردید و در جلسات احترامش را نگه دارکردی میبود سع
 ... با او را انتخاب کندی همکالمي اقهی چند دقایساعت 

 اش فوق ی فرحان با تمام شوخ و شنگي اش برای خنثيسکوت ِ حوصله سربر سروش و نگاه ها        
  ،العاده کسل کننده بود

 اش ی زندگي خجول خوشش آمد و درباره یساکت و گاههرچند که کم کم از همان مرد ِ         
 . افتدی رفتار سروش به ستوه منی از ای کتمان کند که هنوزم گاهتوانستی به خرج داد اما نميکنجکاو

  منم تموم شد ، بسالمتي ،حرف هاي که خوردتمیی چاگهیخب د_        

 و مظلومانه به دی پا انداخت و کالفه نگاهش را از سروش گرفت ، اما سروش خنديفرحان پا رو        
  غضبناك فرحان نگاه کرديچهره 

 !دمی و پوشمی شلوارریمن فکر کردم شب قراره بمونم ، ز_        

  را عوض کردونی به سروش انداخت و کانال تلوزی نگاهمیفرحان ن        

 ...يدیوش پيرشلواریخوبه باز ز_        

 که در دل یی سروش را به حرف بکشد ، اما بابت دلهره هاشی هاطنتی باز با شخواستیفرحانه م        
 .داشت دوباره سکوت کرد

  بهت بگمدی افتاده که بای اتفاقهی_        
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 ...نگاه فرحانه حاال رنگ ِ دل به خود گرفت ، پر از واهمه و ترس شد        

  شده؟یچ_        

 دست انی ، سروش مِن مِن کنان کنار فرحانه نشست و دستش را در مدیلرزی فرحانه ميصدا        
 و دهدی خوب را به بد سوق مي اتفاق هاي به او بدهد همه خواهدی که مي خبردانستی گرفت ، مشیها

 به بعدش ب از امشي و نبودن هاری اخي هاي خبری از بیی دلجوي ، اما براردیگی هر دو را مي هایخوش
 .دی را به او بگوتیمجبور بود واقع

 ...بانو برگشته_        

 و احساسات شناختیبانو را م.دی پر از اشک شد و چانه اش لرزشیفرحانه به لحظه چشم ها        
 .دانستیمتناقض سروش را نسبت به او م

 دردناك تر، تمام ِ او را از ي از سروش حاال هم خبري خبری بابت بیبعد از آنهمه استرس و نگران        
 .دیهم پاش

  برگشته؟یک_        

 .  شدي صورت اش جاري اشک بر رويجمله اش را کامل نکرده بود که قطره ها        

  شدهی حاال مگه چ؟یکنی مهی گری چيبرا_        

 . کردی سخت مشی که به گلو داشت حرف زدن را برایبغض        

 گرفت؟ی را مبانشی گرندی خوشای فرحانه حسي اشک هادنی سروش با دنکهی نبود ای انصافیب        

  را پاك کردشی اشک هانی غمگيبا لبخند        

  برگشته؟یک_        

 ... یهمون وقت که تو رفت_        

 دی کشرونی را از دستان سروش بشیبغض اش را فرو فرستاد ، و دست ها        

 رگشته؟ بی چيبرا_        

 گرفت ، حرف زدن از بانو و ي را به بازشی انداخت و انگشتان دست هانییسروش سرش را پا        
 .کردی و دوباره زنده مرساندی او را هربار تا سر حد مرگ مشیاتفاق ها

  برات سختهدونمی مدت مجبورم شب و روز کنارش باشم ، مهیمن _        
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 امانش هی صورتش گرفت ، گري را جلوشیه سروش نشست و دست ها پشت بتیفرحانه با عصبان        
 . بوددهیرا بر

  ، فرحانه گذاشتي شانه يدست رو        

 ...فرحان_        

 کردی مووانهیفرحان گفتن اش فرحانه را د        

 ...بانو تازه بچه اش و سقط کرده ، ممکن ِ_        

 متعجب ي مبل بلند شد و به چشم هاي از رورتیهنوز حرف اش تمام نشده بود که فرحانه با ح        
  شدرهیسروش خ

  که حامله شده ؟سروشدی باهم بودی اومده؟ کیک_        

 را دو طرف صورتش گذاشته بود و رنگ شی زد ، کف دست هاادی فري بلندغیرا با ج "سروش"        
 .زدی میصورتش به سرخ

  ،ستی نیکنیاونطور که فکر م_        

  او را آرام کندکردی می فرحانه را گرفت و سعيبازوها        

 ی مدت کوتاه اگر تحمل کنهی ، یکنی متی چرا خودتو اذزمیعز_        

 ، حس تنفرش به خاطر خبر سقط دی کشرونی خود را با خشم و نفرت از دستان سروش بيبازوها        
 و یمی که آنهمه ضربه از بانو خورده ، با برگشتن اش آنقدر صمی سروشگفتی بانو بود، با خود ميه بچ

 .دیباریمهلت م ی بشی و چشم هادیلرزیلبانش م... شده بودند که حاال بانو از او حامله شده؟کینزد

 مثل ی که همه چي که تا زنت برگشته اونقدر خوش و خرم بودنیهم...نی همشهی بودن ، میموقت_        
  ،روز اولش شده

  ادامه دادشی به حرف هاتیبا عصبان        

 مثل روز وی همه چی چطور تونست؟ی بانو رو ببخشی چطور تونستیول... رفت؟ به دركادتیمنو  _        
 م؟ی ما چرا با همگهیپس د...اون از تو حامله شده سروش ... یاولش کن

 نی آورد و سروش با خود به ای که در ذهن اش بود را به زبان مییهافرحانه پشت سرهم فکر         
  را حفظ کند؟شی آبرونکهی اای بهتر است دی را بگوتی که واقعکردیفکر م
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 که اون حامله شده و سقط دی باهم بودی من رفتم اون برگشته؟ شماها کی وقتیگیآخه مگه نم_        
 .کرده

  و نفسش را فرو فرستاددی انداخت ،لبش را گزنییود سرش را پا بستادهی انکهیسروش با ا        

 سروش؟_        

  ، زدشی صدایفرحانه با نگران        

 را ی وحشتناکینی ،سنگدی کوبنهی سي مشتش را روی بزند ، با آرامی آنکه حرفیسروش اما ب        
  اندازه است؟نی سنگ ِ قبرهم همینی سنگگفتی با خود می که گاهنی ، آنقدر سنگکردیاحساس م

  ، او گرفت و سرش را بلند کردي شد ، دست به چانه کیفرحانه به او نزد        

 ی بنیا... فرحانه راي انهی جز نگاه پرسش گراندی را ببیی تا هرجازدی سروش دو دو ميچشم ها        
 ... بردی جان ِ او را مییآبرو

 از چه دی که دوسش داشت ، بای زنشی خودش که به فنا رفته بود حاال هم پي او برایتمام ِ مردانگ        
 گفت؟یم

  تو نبود؟؟يبچه _        

 . رنگ سروش بودی بيفرحانه رنگ به رخسار نداشت و تمام نگاهش به لب ها        

 !نه_        
 

 ...  گذشته بودمهیساعت از ن        

 داری ، فرحانه هم با بدیچرخی سقف ها ميدی سفنی بود و نگاهش مدام بدهیکنار فرحانه دراز کش        
  ،کردی میبود و نگاهش سروش را ط

 آنکه ی بخواندندی تازه را مي خبرهاشانی نبود ، هر کدام در فکر های هر دو شکستننیسکوتِ ب        
 .اورندی بانی به میحرف

 رونیبش را نوازش کرد ، نفسش را که با صدا ب اش نشست ، چند بار قلنهی سيدست سروش رو        
  شدزی خمیفرستاد فرحانه ن

 ؟یخوب_        

 دی ماندن فرحانه نشده بود با تعجب پرسداریمتوجه ب        
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 ؟يدیچرا نخواب_        

 اش نهی سي را روفشی به دست سروش نگاه کرد ، دست ظری تخت نشست و با نگرانيفرحانه رو        
 گذاشت

 ارم؟یبرات آب ب_        

 صورتش یدگی ، از رنگ پردی خودش هم ترسي لحظه اي تر شدند ، برانی سروش سنگينفس ها        
 بزند از اتاق خارج شد ، ی سروش حرفنکهی از اشی ندارد ، فرحانه اما بی مناسبتی که وضعدی فهمشدیم

 که يریکرد تی مقی نفس عمي برای را منظم کند ، اما هربار که تالششیچند بار تالش کرد تا نفس ها
  ، انداختی مي او را از پادیکشیقلبش م

 تخت بلند شد ، اما ي از روی اش حس شد ، به سختنهی سي روشتری بینی شد و سنگزی خمین        
  اش مشت بودنهی سيدستش همچنان رو

 شی افتاد ، چشم هانی زميفته بود که کنترلش را از دست داد و رو از چند قدم نرشتری اما بستادیا        
 در یکی گری دشی و نفس هازدی ، آرام آرام پلک مدیشنی نمیی اما صدادیدی ، فرحانه را مرفتی میاهیس
 دیرسی نمگری بلند فرحانه به گوش سروش ديادهای شده بود ، فرانیم

 ی وقتدیدی بانو را مي ، او فقط خنده هادیباری مبی که وقت رفتن عجدیدی بانو را مياو تنها نگاه ها        
 تخت دو انی ، می اتاقنی زدند ، درست در همچنی زمشی بود ، او را مدت ها پستادهی در ايکه البه ال

 درست يگری و دشی هاچشم شی پیکی ، دوبار شکستن را لمس کرد ، ي قدي نهی آينفره و رو به رو
  کشته بودشی آغوش آرمان سروش را مدت ها پانی بانو در مي ، خنده هانهیدر آ

 تر بود نی خوردن سنگنی زدند ، اما کدام زمنی سقط شده اش سروش را زمي بانو و بچه ينگاه ها        
 همسرش ی از هم آغوشي صحنه ادنی ، دی زندگي روزهانی عاشق، درست در بهتري مرديبرا...

  همسر؟ي بارداردنی متنفر ، شندی تفاوت و شای بي مردي براای و شدیشکست محسوب م

 .شدی هم به شماره افتاده بود هر دو شکست منجر به مرگ مشی او که حاال نفس هايبرا        

 بخوابد متوجه حال نامناسب نکهی از اشی اگر پدی زود با اورژانس تماس گرفت ، شایلیفرحانه خ        
 تنها شهی همي را براای دننی ،سروش در خواب او و اشدی نمدنی اش در نفس کشیسروش و سخت

 گذاشتیم
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 مارستانی ، بود ، با اورژانس به بکردی سروش بدتر از آنچه که فرحانه فکر می جسمتیوضع        
  انتقالش دادنديمجهز

 نه ، مدام ای خبر بدهد یکس به دی باتی وضعنی در ادانستی شده بود که نمجیآنقدر دستپاچه و گ        
 "منتظر باش" گفتندی آنها هم فقط به او مدیپرسیاز پرستارها سوال م

 ی و به او خبر از سالمتدیای بی تا کسدیچرخی نشست ، مدام نگاهش موی ی سيپشت در اتاق آ        
 هرکجا کردی را احساس مدی شدی لرزششی و در پاهاشدیسروش بدهد ، هربار که از راه رفتن خسته م

 . کردی و دوباره با راه رفتن خودش را کنترل منشستی چند لحظه مي براتوانستیکه م

 سروش ی جسمانتی وضعي از پرستارها به سرعت خود را به او رساند ، در باره یکیبا آمدن         
 ...دیپرس

  داشتند؟يماری بي حاد ِ ، سابقه یلی خشونیمشکل ا_        

  مسن به آنها ملحق شدی که پزشککردیات و مبهوت پرستار را نگاه مفرحانه م        

 د؟یشماهمراه سروش شهال هست_        

  آمدی از او در نمیی تکان خورد اما صداشیفرحانه لب ها        

  عروق کرونر هستند ، سابقه داشتند؟يماری و بیتمی متاسفانه دچار آرشونیا_        

  و سردرگم به پزشک نگاه کردجی حالت گفرحانه با همان        

 دونمینم_        

  مصرف کنند؟ی خاصي که دارودیاطالع دار_        

 آمد سروش شب و روز را همراهش باشد متوجه مصرف ی مشی که پکسالهی مدت نیفرحانه در ا        
  نشده بودیقرص خاص

 کنمینه ، فکر نم_        

 تا ماهم دی و پرداخت کنمارستانی بي هانهی باشند ، بهتره که اول هزي بستردی فعال باشونیا_        
  ،میزودتر درمان و شروع کن

 سروش ممنوع دنی که دنی داد ، همحی بخش را به او توضطیبا رفتن پزشک معالج ، پرستار شرا        
 قد کی به کی شی های، نگران را تحمل کند ي دورنی اتواستی آورد ، دستِ تنها نمیبود او را از پا در م

 شدندی و از او بلند تر مدندیکشیم
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 نی اکردی را هم رو مشی همکف رفت ، تمام حساب هاي به طبقه هی اولي نهی پرداخت هزيبرا        
 داد مارستانی را به حسابدار بشی کارت هاکی به کی را پرداخت کند ، ونیلی ده متوانستیموقع شب نم

 داد که تا فردا حی حسابدار توضي هفتصد کم داشت ، براونیلی شد و او دو می، هر کدام از کارت ها خال
 قی خبر که درمان سروش هم به تعونی ادنی مبلغ را پرداخت خواهد کرد ، اما با شنیبعد از ظهر باق

 .  شدمی تسلفتدیم

 و زدی به کدامشان زنگ مکردیاش را مدام نگاه م ی داخل گوشي و شماره هارفتیبا خود کلنجار م        
 مبلغ را داشتند تا به او نی ؟ کدامشان اکردندی انداخت و قبول می ؟ به کدامشان رو مگفتی را متیواقع

 .رفتی بلند مدت اش ميبدهند؟ حداقل تا فردا ظهر که به سراغ حساب ها

 پول فی داد ، کلی سروش را تحولی برگشت ، پرستار لباس ها و وساوی ی سيبه بخش آ        
  رفتي از کارت ها خوشحال شد و به سمت حسابداری کدنیهمراهش بود ، با د

  ، مبلغ در حساب سروش باشدنیمطمئن نبود ا        

 رمزِ کارت؟_        

 ... نبوديزیچ... کند دای پول را گشت تا رمز را پفیک        

  ، دادهی تکشی رو به روي شهیسرش را به ش        

 خانوم با شمام؟_        

 کارت را به تی درست نبود ، حسابدار با عصبانچکدامی تولد و شماره شناسنامه سروش هخیتار        
  ،ردی وقت او را نگنی از اشتریسمت فرحانه گرفت و از او خواست ب

 یی به آدم هاي ، با دردمندشدندی و تر مسی که مدام خیی نشست و با پلک های صندليناالن رو        
 .فتادی و کارشان راه مرفتندی که به سمت حسابدار مکردینگاه م

 نکهی با ای گذاشت و او نگران ترش کرد ، حتانیدوباره به بخش برگشت ، با پرستار مشکل را درم        
و درمان تا  اش را قرار بود کنترل کنند ی جسمانتی مبلغ را پرداخت کرده بود اما فقط وضعشتریب

 گرفتی ها صورت نمنهیپرداخت کامل هز

 يری منزل همان فرد را شماره گنباری و ادادیجواب نم... را که دوست نداشت ، گرفت يشماره ا        
 .کرد

 بله؟_        
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 سروش و به نفس ری قطع کند اما تصوخواستی ، مدیچی ماهان در گوشش پي خواب آلوده يصدا        
  نابود کرده بودکبارهی چشمانش ساخته بود را به شی که از او پیافتادنش کوه

 د؟یخواب بود...سالم ، فرحانه ام _        

 کنند؟ی مکاری موقع شب چنیا_        

  خود را گرفتي هم که شده جلوکباری ي هم فشار داد و براي را روشیلب ها        

 داره؟یخواهرم ب_        

 کارت و بگو_        

 گمی وسطه ، به خدا راست می مرگ و زندگيپا...ي ماهان ، فورخوامیپول م_        

  سردادانهی موزيماهان خنده ا        

 ! مابی تو جي که دستت و کرد؟بازمی پول جمع کنی نتونستیتی به کار و مامورنهمهیا_        

 نامرد بر ي آدم هانی را چنگ زد ، سروش را خدا سر راهش قرار داده بود تا منت اشیبغض گلو        
 ...سرش نباشد اما حاال به خاطر او هم که شده

 . کنم الزم دارمیتا فردا هر که بانک ها باز بشن و بتونم حسابم و خال_        

 ؟ی هست که سه نصفه شب پول الزميحاال چه مورد_        

  ،شدی ماهان ِ لجباز نمفی اش را نتوانست پنهان کند ، حرهیگر        

 اوه ؟ چکت برگشت خورده؟_        

 سوزاندی دل را مبی فرحانه نبود اما عجي هاهی گریقی و عمي ماهان به بلندي خنده هايصدا        

 مارستانهیدوستم ب_        

 کدوم دوستت؟_        

 رفتی سروش می گوشيس را قطع کرد ، بهتر بود سراغ شماره ها شدت گرفت و تماشی هاهیگر        
 د؟ی آنها چه بگوي فکر افتاد که از خودش برانی، اما با خود به ا

 . ماهان بودي اش را احساس کرد ، شماره ی گوشبرهیو        

 بله؟_        

  و بدهمارستانیآدرس ب_        

 .کردی نمری محتاج غچوقتی کرد ، کاش خدا او را هینی گردن سنگيسرش رو        
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 ؟يای صارم ، زود ممارستانیب_        

 آره_        

 از سروش داد؟ی میحی ماهان چه توضي داد ، حاال براهی تکواریتلفن را قطع کرد و سرش را به د        
 بافش ی منفشهی همي هاالی ماهان و آن خکردی می معرفهی همساکی ای همکار کی اگر او را گفت؟یچه م

 کردند؟ی تو چه کار مشی پهی موقع شب همکار و همسانی ادندیپرسینم

 بدتر يزی داد ، چه چي به خود دلدارشد،ی کرده بود اوضاع بدتر میحاال هم که او را دوست معرف        
 ... دادی چشمانش داشت جان مشی که سروش پنیاز ا

 شد ، بلند شد مارستانی که با عجله وارد بدی ساعت زمان برد ، ماهان را دمیمنتظر ماند ، کمتر از ن        
 ... تکان داد ، خود را نشانش دادیو دست

  ،دی عطرش به مشامش رسي بود ، بودهیهنوز به فرحانه نرس        

 !...افشویق_        

 گم؟ی دروغ ميفکر کرد_        

  نشستی صندلي آسوده به سر و وضع فرحانه نگاه کرد و رویالیبا خ        

 ي که تو به خاطرش به من زنگ زدی مشتاقم بدونم اون دوستیلی ، اما خی دروغ بگکردمیفکر نم_        
 ه؟ی کيو طلب پول کرد

  شدرهی فرحانه خانی گريبه چشم ها        

 . تو مشتاق ترم شدمدنیالبته االن با د_        

  پول و بده تا بهت بگمایاول ب_        

 . رفتمارستانی بي باال انداخت و همراه فرحانه به سمت حسابداريشانه ا        

  به فرحانه نگاه کرداری حرص دربي ، ماهان با پوزخنددی را پرسماریمردِ حسابدار اسم ب        

 سروش شهال_        

 ماهان نگاه يحسابدار با تعجب به خنده ها... تر شدنیغمگ و صورت فرحانه دی ماهان ترکيخنده         
 ... فرحانهي هاهی و بعد به گرکردیم

  و هفتصد از حسابتون موندهونیلیدو م_        

  مزحک کارت را به سمت حسابدار گرفتيماهان با همان خنده ها        
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  مردِهی نصفه شبت 3پس دوست ِ ساعت _        

 .دادی و خنده سر مگفتی بلند مي حسابدار با صدايجلو        

 فرحانه خجالت زده در خود مچاله شد        

 رمزتون_        

 که تمام وجود ماهان را گرفته بود ، يندیرمز را گفت و مبلغ از حسابش کسر شد ، احساس خوشا        
 !قابل وصف نبود

 او را رصد ی و با خوشحالدیشنی فرحانه را مي هاهی دور شدند ، گريهمراه فرحانه از حسابدار        
 کردیم

  باهات کار دارمای و ببر کارشو راه بندازن بعد بدیرس_        

  ماهان نگاه کند گرفت و از او دور شدروزِی پي آنکه به چشم هایبرگه ها را ب        

 ، بردی را مشی ، آبروزدی منی کرده بود ، او را زممی به ماهان تقدی که خودش دو دستیفرصت        
 کرد و متوجه شد ماهان همسر بی ، تعقدی جز خواهرش دی زنکی بود که او را با شیدرست سه سال پ

 نهایداشت ، تمام ا  که ماهان با خواهرشییدوم دارد ، نفرت اش از ماهان به خاطر فرامرز بود و رفتارها
  ، همه بردشی ماهان را پيآبرودست به دست هم دادند و او 

 نجات ی نکبتی و هم خواهرش را از زندگختهی هم زهر خود را به ماهان رنکاری بعد از اکردیفکر م        
 فائزه نشست ي وحشت داشت ، به پای نجابتی ، از بدیترسی ، مادرش از ابرو مکردیداده ، اما اشتباه فکر م

 ي را با تمام بوی نکبتیآن زندگ ، و نگذاشت او هم مثل فرحانه مطلقه شود ، فائزه ام مثل فرحانه نبود
 بار آورده ی ترسو و سنتیی آن ها را دخترهای که از بچگي جدا از مادرنکهیتعفن اش دوست داشت ، ا

 ، فرصت مستقل بودن ، ماهان را دادی می ، بودن ماهان به او فرصت زندگداشتی نگه میبود ، او را راض
 ... و فقر، نهی پولی را آنهم در بادرشان و معتقد بودن می تحمل کند اما سنتتوانستیم

 منفور ، دختر مطلقه که ي همگان اشکار کرد و خود شد چهره اشی ماهان را پیفرحانه راز زندگ        
 نی ، اما ای و شرعیم حق اوست ، حق قانون که داشتن همسر دوم و سوم و چندبردی را مي مرديآبرو

 . حق فرحانه نبوديزیآبرو ر

 گرفت و ماهان شد دشمن ِ نهی از او کیی آبروی بنیمادرش او را طرد کرد ، خواهرش بابت ا        
 ... اشیدرشت ِ زندگ
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 اش را راحت کرد که هرچه در توان دارند الی بابت سروش راحت نبود ، با آنکه پرستار خالشیخ        
 . و بدن اش رعشه داشتدیلرزی مشی اما او همچنان دست هادهندی بهبود سروش انجام ميبرا

 دستانش گرفت ، انی نشست ، سرش را می صندلي ماهان روي دور از چشم هاقهی چند دقيبرا        
 آرامش نخواهد ي لحظه اگریرامرز و مادرش د ، از دست فکردی ماهان همه را باخبر منباری بود ایکاف

 .داشت

 کار را کردم ، نی بهترگفتی با خود مآوردی مادی سروش را بي نفس نفس زدن هاي صدانکهیهم        
 رفته بود ، رونی آنها بی که از زندگشدیسال ها م... بود نی آبرو تری رفت که خودش بی کسشی پمیآبرو

 مادرش سر بدون او که مدت ها بود. بودنی موقتنی ندانستن اای دانستن و کردی میحاالهم چه فرق
 در هر کردی که فکر مي که گرفته بود او را از چشمان مادر انداخته بود ، مادری ، همان طالقکردیم

 .  پدر عروس شده بودی کنار شوهرش بماند ، آنهم دخترش که بدی زن باکی یطیشرا

 که دی فهمشدی ، از حرف زدنش مدیگشت او را مشغول صحبت با تلفن د ماهان برشی پیوقت        
 .خواهرش پشت تلفن است

 حل شد؟_        

 که خبر ی ، چهره اش را به خاطر آورد وقتدی خندی نمنطوریکاش ماهان ا... تکان دادیسرش را کم        
 ي پس چرا ماهان براکردی مهیکه گر ، او گفتی پدر و مادر ماهان و مادر و فائزه مي ماهان را جلوانتیخ

  خوشحال بود؟نقدریبرد ِ ناجوانمردانه اش ا

 شوهرته؟_        

 شانی ها را مقابل فرحانه گذاشت و نشست ، زانوهای از صندلیکی جا و مکان مهم نبود ، شیبرا        
  بوددهیبهم چسب

 ندارم ، خودت بگو که اطالعاتم ناقص زی و گربی که من حوصله تعقیدونی مد؟یچند وقته باهم_        
 نباشه

 نی حال جالبترنی و در عنی و خنده دار ترنی بامزه ترخواهدی بود که می ماهان مثل کسانيچهره         
 یخبر را به گوششان برسان

  هست؟ چند سالشه؟کارهیچ_        



 101 

 داشته یود و بدون آنکه استراحت بدهی رسی طوالني و پروازنی سنگي داشت ، تازه از سفرجهیسرگ        
  بودمارستانیباشد حاال هم درب

 !اگه نگم؟_        

  زديماهان پوزخند        

 یگیم_        

 آرام ، ي سروش را داشت ، با لبخندشی هم گذاشت ، پشت پلک هاي اش را رونی سنگيپلک ها        
 منزجر ي و چهره ندی ماهان را ببيکه خنده ها چشمانش نبود فیح...ی از هرکسباتری بم تر و زییبا صدا

 کننده اش را؟

 !می که زن و شوهرکسالهی_        

 دای پي خرهی کار خالف شرع که نبوده ، ؟ی بوده که مارو دعوت نگرفتیپس چه عروس! ؟يجد_        
 ؟ي شام بدهی به ما يمردیشده و نون خور ِ اضافه گرفته ، م

 تا کردی می گفتن ، اگر زن و شوهر بودند که سروش را اول به مادرش معرفي نداشت برایحرف        
  ، دهدداریاورا ببخشد و فرصت د

 ؟ي اش شدغهینکنه ص_        

  اش را گرفتجهی نداشت ، ماهان اما نتیبازهم جواب        

 که هست ، ضمی کلک ، پولداره نه؟ مري ، اياوردی جا در نچی که صداشو هي اش شدغهیپس ص_        
 ، فرامرز و ي ها عادت داري الشخورنیتو به ا! زنمی مبی پول به جی کلرهیمی مفتهی زنش شم میگفت

...  بود؟ی چشیلیفام... ،اروی نیحاال هم ا. ..ي حال و حول کردی ات کلهی زندان و با پول مهریانداخت
 !شهال

  شدرهی ماهان خي را باز کرد ، با خشم در چشم هاشیپلک ها        

 به زمیری ، حاالهم به سالمت، ساعت ده نشده پولتو ميدی رسیخواستی که ميزیبه اون چ_        
 .حسابت

  بلند شدی صندلي زد و از رويشخندیماهان ن        

 ؟يخرت از پل گذشت هار شد_        

  گذشت و به سمت فرحانه آمدشی را سر جایصندل        
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  ، خوب باشيمنتظر خبرا_        

  ،به سمت صورتش خم شد و سرش را ناغافل کنار صورت فرحانه گذاشت        

  به گوشش زمزمه کرددهیچسب        

  خوشحال نبودمنقدری اممیشب عروس_        

 مدارك بانک و حساب را ي سرکی رفت ، رونی بمارستانی هشت صبح بود که از بکیساعت نزد        
 دادی را انجام مشی و قبل از شلوغ شدن بانک ها کارهاداشتیم همراه خود بردیبا

 نید،همیفهمی حال خود را نمی کنارش نبود ، ولکسالی نی سروش هر روز و هرشب را در انکهیبا ا        
 ... به دلش رخنه کردبیکه در را باز کرد، نبودن سروش عج

 استراحت نداشت ، ي زد ، خواب آلوده و خسته بود اما وقت براهیدر خانه را بست و به در تک        
 نهی بود ، حتم داشت هزدهی پرسشانی مالتی وضعي بود که پرستار دوباره درباره شی ساعت پمی ننیهم
 . برگرددمارستانی زودتر به بدی دارد و بايشتری بي

 سروش ي خانه ي ، شماره دیکش رونی بفشی و تلفن را از کدی سروش را شنلی زنگ موبايصدا        
 با سروش ی بدهد و با خود گفت بهتر است تا وقتدی بای چه جوابدانستینم...بود و حتما بانو پشت خط

 . ندهممارستانی شدنش در بي خبر از بستریصحبت نکردم به کس

 مدارکش فی به سراغ کشی هاگرنی دادن به مانی پاي برای آب و قرصوانی لکیبعد از خوردن         
 . انداختفی را برداشت و داخل کشی حساب و کارت هايرفت ، برگه ها

  ،دیی دونیی آسانسور شد و باعجله از پله به پایبا عجله به سراغ آسانسور رفت متوجه خراب        

 مدام تلفن ای در بانک قصد داشت تلفن را خاموش کند ، ی ، حتخوردیتلفن سروش مدام زنگ م        
  سروشي شماره ای خوردی خودش زنگ مهمراه

 به دنی ، به محض رسدندیدی شده اش تار مزی ريسردرد اش شدت گرفته بود ، چشم ها        
 سروش راحت کرد به نمازخانه ي ثابت شده تی درباره وضعی را کمالشی پرستار خی وقتمارستانیب

 . تا او به خود مسلط شوددادی هم گذاشتن اجازه مي ساعت پلک رومی همان ندیرفت ، شا

  ،ندی سروش را ببی مدت کوتاهي براتوانستی ممیساعت دوازده و ن        

 ِ بد رنگ صورتش يدی ، سفرهی تي و ابروهای مشکي ، با آن موهادیچند مشت آب به صورتش پاش        
 .زدی ذق ميتو



 103 

 رونی بی رنگی بنی زد تا از ایلی س نبود ، چند بار به صورتششی از لوازم آراي خبرفشیداخل ک        
 . شوددای هوی تا سرخدی را گزشی ، لب هادیایب

 خاموش کرده بود و همراه خودش رونی کرده بود، تلفن ها را بتی مربوط به ورود را رعانیقوان        
  سروش بودداری دي و آماده دی آورده بود را با عجله پوششی که پرستار برایینداشت ، لباس ها

 آن ي او بر روتی خود داشت ، وضعي در دهان و گلوي مشکل در تنفس لوله الیسروش به دل        
 .کردی و شکسته مفی ضعشی از بشیتخت فرحانه را ب

 که در کنار تخت سروش یی توجه به تخت های به او وصل شده بود ، بيادی زي هامیلوله ها و س        
 . ، به کنار او رفتکردندی را تحمل میهرکدم درد سخت که یی هاضیقرار گرفته بودند و مر

 از يری بود که تصونی ، خوب تر ادیدی فرحانه را نمي بسته بود ، خوب بود که اشک هاشیپلک ها        
 دیدی نممی همه لوله و سنیخود با ا

 يش و لوله  از لوله ها برد ، دهان ِ باز سرویکی را پاك کرد ، دستش را به سمت شیاشک ها        
 . انداختی که داخلش بود دلش را چنگ ميقطور

 که دور مچ دستان سروش بسته شده بود و آن ها را به تخت ینگاهش به به طناب مخصوص        
 چسبانده بود ، افتاد

 اما ، باز نشد تا دی لرزی سروش کمي ، پلک هادی بوسی اش را طوالنیشانیبه سمت او خم شد و پ        
 .ردی آرام گی فرحانه کمدنشانیبا د

  ، بودی دستانش داشت قوت قلبانی کوتاه که فرحانه دست سروش را در مي قهیهمان چند دق        

 و خواستی هفته مراقبت مکی ي سروش انجام گرفته بود حداقل براي روینی سنگيدرمان ها        
 . نهای را باخبر کند  سروشانی از دوستان و آشنای کسدی بادانستیفرحانه هنوز نم

 آورد ی باشد ، اما دلش تاب نميازی آنکه به او و حضورش نی ماند ، بمارستانی را در بییساعت ها        
 شدی مشتری و بشتری بشی هایو نگران

 برگشت به خانه تلفن سروش را خاموش کرد ، بانو بس که به او زنگ زده بود به ستوه ریدر مس        
 درآمد
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 پدال ترمز ي بر روشیهنوز از درب خانه فاصله داشت که متوجه مادرش و فائزه شد ، ناگهان پاها        
 گری ، ددی نگاه مادر و فائزه به سمت او چرخنی زمي ها روکی شدن الستدهی کشيقفل شدند ، با صدا

 . شده بودری دور زدن و برگشتن ديبرا

 به چشم توانستی ، نمنی شدن از ماشادهی در پارك کرد ، تعلل داشت در پي جلوری را با تاخنیماش        
 . مادرش نگاه کنديها

 .سالم_        

  ، شده بوددهی کشنی زمي که رودیدی چادر مادرش را مي بود و فقط گوشه نییسرش پا        

 . فائزه جلوتر آمديپاها        

 را هم ي را از او خورد ، محکم نزده بود ، اما حرمت بزرگتر اولیلیسرش را بلند نکرده بود که س        
 نگه نداشت

 ي چه انتظارابونی تو خي ، از زنای مرد بشهی ي اغهی زن صي حاضرشهی که ادعات میی تویوقت_        
 ي کن بد بودن تو چرا حاضر شدغهی زن صي آدم بده؟ اگر مرداشهی مثل ماهان میکی اونوقت ره؟یم

 ؟یکنارشون باش

 هم ارزشمند نبود ، پسر یلی که از شوهرش رفته بود خیی ، آبروزدی منهیفائزه سنگ خود را به س        
 نشان داده بود ، شی قوم و خوي بد خود را به همه ي رويزی آبرورنی که قبل تر از ایقمارباز و بددهن

  فائزه داشت؟تی به حمايازیچه ن

 خواهرش را نجات داده، خواهر کردیآن روزها فکر م... نسوخت اما دلش چرایلیصورتش خ        
 تعفن بار ینی به سنگي اهی کند و سای راحت و مستقل درست مثل او زندگتواندی کرده اش ملیتحص

 .ماهان را تحمل نکند

 که در دستش مدام دیرسی مفشی کيفائزه به کنار مادرش رفت ، تمام زور فرحانه به دسته ها        
 .شدیمشت م

 شی ، اما چشم هاتیبدون آنکه سر بلند کند به صورت مادرش نگاه کرد ، سرخ شده بود از عصبان        
 .دندی باری که حسابگفتندیم

  ،کردی بلندشان منی زمي هربار که از رودیلرزی مشیبه سمت مادرش قدم برداشت ، پاها        

 مامان_        
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 و لی کل فامي نبود طالق گرفتنت از فرامرز؟ انگشت اشاره  آبرو کردن ما؟ بسیبس نبود ب_        
 . تحمل کنمی تا کدی خفت و من بانی نبود؟ آخه ای سمت ما ، کافيآورد

 ی خانه را به سختنی ها بود، اهی ، فرحانه نگران همسادیکشی مغی و جشدی مادرش بلند تر ميصدا        
 ي روبه روی تر از هر زماندی آورد ، ناامادینگاه رفتن را به  روز به بنیتوانسته بود اجاره کند ، درست اول

 ، دادندی ساختمان به مجردها خانه نمنی ادر  ، امازدی خانه چانه منی اي اجازه يبنگاه دار نشسته بود و برا
 شتری مناسب و خوب را از دست بدهد ، در تمام آن مدت بمتی قنی به اي خانه اخواستیفرحانه هم نم

  ،رفتی به شمار ممتی خانه غننی اي که او داشت اجاره یاز پنجاه بنگاه را سر زده بود ، با پول

 بود و روزنامه نیی که سرش پاي همان بنگاه بود ، مردي هاي از مشتریکیآن روز سروش هم         
 .دیشنی آن خانه مي اجاره ي را براشی فرحانه و التماس هاي ، حرف هاخواندیم

 از بنگاه سر راه فرحانه را رونی بیوقت... بغض فرحانه را که هر لحظه ممکن بود بشکند یحت        
 اصل مطلب را گفت که حاضر است به او عی زود و سریلیخ. جز کمک کردن به او را نداشت یتیگرفت، ن

 . قرض دهد و مشکلش را حل کندیپول

 دارد پول یتی چه نداندی و نمشناسدی که نمي از مرد نداشتیلیفرحانه اما کمک او را رد کرد ، دل        
 ....  همراهش را به او دادي ،اما سروش شماره ردیقرض بگ

 که او ي بدتی آمد نی ، به سروش و حرف زدنش نمکردیفرحانه تا چند روز مدام با خود فکر م        
 ریمعلوم بود به غ.اوردی که به سروش زنگ زد او را به خاطر ني بارنی داشته باشد ، اولکردیفکرش را م

  خط استپشت ی نتوانست حدس بزند چه کسی اش نبوده ، چون حتی در زندگيگریاز فرحانه زن د

 شناسدی بود که اگر سروش بنگاه دار را منی ،تنها درخواست فرحانه اخواستیفرحانه از او پول نم        
 .خانه را به او اجاره دهد و وساطت کند تا دیایب

قبول کرد و چند . بوددهی از بنگاه دار رسی هر دوخانه اش به شناختيسروش از قبل بابت معامله         
 . درب بنگاه قرار گذاشتنديروز بعد هر دو جلو

 ی زنکی سروش ، فرحانه ي بود و براری اما دست به خی مرد معمولکی فرحانه سروش يبرا        
 . به کمکازیما نمستقل ا

 اجاره داده ي بود ، به دختر مجرد خانه ادهی فای کردن بنگاه دار بی راضي سروش برايحرف ها        
 دروغ را به سروش هم گفت ، نی ای ، حتکندی می ، فرحانه اما به دروغ گفت که مادرش با او زندگشدینم
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 که بابت دروغ حانهفر. از اجاره را که فرحانه توان پرداخت نداشت ، توسط سروش پرداخت شدیمبلغ
 مادرش رفت و از او خواست تا به دنی چند بار به دیگفته شده عذاب وجدان داشت تا قبل از اسباب کش

 که یسرسخت کند ، اما مادرش با اعتقادات ی و با او زندگدیای کردن کنار فائزه و ماهان بی زندگيجا
 . کندی زندگشیداشت حاضر نبود با دختر تنها

 حاد یضی ها سراغ مادرش را گرفتند به بهانه مرهی که همساي که در خانه مستقر شد چند باریوقت        
  بودن مدامش در خانه به آن ها دروغ گفتيمادر و بستر

 هی در جلسه حاضر شد ، همساییبه تنها برگزار شد و فرحانه گانی همسانی جلسه بنی اولنکهیتا ا        
  ،کندی می نفر به بنگاه دار گفته بود که او تنها زندگکی یها دست بردار نبودند و حت

 يدی سفته و رسچی را که سروش بدون هی پولتوانستی ماه که وامش آماده شده بود و مکیبعد از         
 ... حضور مجبور شد دروغش را برمال کندداریبا او تماس گرفت و در د.به او قرض داده بود را پس دهد

 ! ساختمان ظاهر شد ، آنهم به عنوان همسري انهیاز بعد آن بود که سروش در جلسه ماه        

 ي ، تالش او برازدی و فرحانه را پس مکردی منی مادرش بلندتر شده بود ، مدام ناله و نفريصدا        
 و ستادی بود ادهی ها که درست همان لحظه سررسهی از همسایکی ثمر بود ، یساکت کردن مادرش ب

  ،دی مادر ِ فرحانه را شنيحرف ها

 و به دنبال هر ستادی اي کرده بودند ، گوشه افی ، او را ضعشی های فرحانه ، خستگي هاهیگر        
  ، در خود مچاله گشتدیشنی که از زبان مادرش مینینفر

 چون او را در ی که زن بدنامخواستی ها مهی و خواهرش از همسازدی میفیمادرش به او تهمت کث        
  ،ساختمان خود نگه ندارند

  گفتن نداشتي برایحرف... زدی نمیحرف        

 ، دلش دی کشادی بلند فري به صورت خود انداخت و با صدای از او داشت ، چنگيمادرش دل ِ پر        
  را گرفتشی مادر سوخت ، به سمت او رفت و دست هايبرا

 مامان تو رو خدا ، جون ِ فرحانه خودتو نزن ، دورت بگردم_        

 لحظه تمام حرف ها و ي ، برادیرسی مادر نمي هاي دلخوري به پاشی او ، زجه هايالتماس ها        
 که ی محکمیلی چشمان مادرش ظاهر شد و با سشیاه انداخته بود پ که ماهان پشت سر او ریی هاثیحد

 . افتادنی شد ، بر زمدهیبه ناحق به صورت فرحانه کوب
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 روح خانه نشسته بود و ی سرد و بییرای پذانی ، مگذشتی از رفتن مادرش و فائزه میحاال ساعت        
 ... را مرور کرداهشی سي های کودکی را که در کنار فرامرز و حتی سختيتمام روزها

 خانه گردِ مرگ ي کرده بود ، انگار که بر روتی هم سرالشیحال ِ بد ِ صاحب خانه به خانه و وسا        
 شد؟ی هم منی تلخ تراز ایزندگ... باشنددهیپاش

 سر ي ها در خانه را زد ، شال چروك شده اش را روهی از همسایکی که رفتی میکیهوا رو به تار        
 ، نگاه ِ دی کشنیی در را پارهی کنان دستگنی فنی را بدون بستن دکمه ها به تن کرد ، فشیانداخت و مانتو

 رنگ تاسف به خود رنبای داشت ، ایی مدت سروش هم با او خوش و بش هانی که در ایمردِ محترم
 قضاوت نینچنی ادیشنی هم آن حرف ها را از فائزه و مادر ميگریحق هم داشت ، هرکس د.گرفته بود

 .کردیم

 ستند؟ی شهال نيآقا_        

 فرحانه سر تکان داد        

 رینخ_        

  ، من با تلفن همراهشون تماس گرفتم خاموشِدی شماره تماس ازشون بدهی شهیم_        

 با اورژانس نجای بهشون دست داد ، از همی قلبي حمله شبی صدر،دي هستند آقامارستانیب_        
 مارستانیبردنش ب

  شهال رو با شما بدونم؟ي نسبت آقاحی صریلی ختونمی ، مرصالحیخانوم ِ م_        

 که ممکن بود از او برود ، سروش به او قول داده بود تا یی و آبروکردیفرحانه به بنگاه دار فکر م        
 یثل زن و شوهرها باشند ، پاك سروش را ب بودن رفت و آمد آنها نشود ، قرار بود می متوجه موقتیکس

 !آبرو کرده بود

  ، آشنا شدمشونی نامزد من هستند ، من بعد از طالق از همسر اولم با اشونیا_        

  ؟نمی شناسنامتون و ببشهیم_        

  گفتیفرحانه با تعجب و دستپاچگ        

 ! ، گم شدهزِی چیعنی...ندارم ...شناسنامه؟ _        

  او را باور نکردهي که هنوز حرف هادادی نشان مهی مرد ِ همساينگاه ها        
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 ری ساختمان شدند ، منم بعنوان مدنی ها خواستار ترك شما از اهی ، متاسفانه همسارصالحیخانومِ م_        
گاه هم با شما  ، حتما از بندی هفته فرصت دارنیشما تا آخر ا.دادمی زودتر به شما اطالع مدیساختمان با

 ریشبتون بخ.رندیگیتماس م

 دی باطی شرانی ، حاال در اشدی نمنی با احترام ِ تمام عذر فرحانه را خواست ، بدتر از اهیمردِ همسا        
 نی از اشتری خبر بماند و هم بی او بی ، تا هم ماهان از مکان زندگکردی میهرچه زودتر خانه را خال

 . نشوديزیآبرور

 تی تماس گرفت اما سروش همچنان در همان وضعمارستانی پلک نگذاشت ، با بيتا صبح پلک رو        
  ، از او ساخته نبودي و کاربردیبد به سر م

 کرد ادداشتی تماس را ي و رو کرد ، چند شماره ری کردن خانه زدای پي را براینترنتی اي هاتیسا        
 . خانه اش شدلی کردن وساو از همان شب شروع به جمع و جور

 ساختمان و آدم نی و مقررات انی که از قوانی طرف با شناختکی که از ماهان داشت و از یبا شناخت        
 شیها

 .کردی رفتن اقدام ميبهتر بود هرچه زودتر برا        ، 

 امانش را هی گرنداختی چمدان مي و تواوردی را از کمد در می که لباسنیحالش دگرگون بود ، هم        
 احمق پولدار کی را که در روز اول ي سروش را به ارمغان آورده بود ، مردشی خانه برانی ، ادیبریم

 زود یلی ، اما خدگردی و ارضا مکندی مینی احساس خودبزرگ بگرانیتصور کرده بود که با کمک به د
 دو یکی شدندیتمان که مجبور م او شد ، در همان جلسات ساخي هایی ها و تنهايریمتوجه گوشه گ

 ساعت را کنار هم باشند و به ظاهر خود را همسران هم نشان دهند

 تا جلسه ساختمان کردی ها عالقه اش شکل گرفت ، کل ماه دعا دعا مکباری یدرست در همان ماه        
 که ین جلسات ، در همارفتی جلسه ها رو به کاهش منی ساعت ارفتندیبرگزار شود هر ماه که جلوتر م

 ، ود شدنش بي کرده بود ، بس که حواسش به ساعت و سپرریی احساسش نسبت به سروش تغگرید
 .افتی ی مانیشوق حضور سروش در وجودش شروع نشده پا

 بلند شی هاهی هق هق گرنباری ، ای و آبدی سفي بود ، چهارخانه هادهی خرشی که سروش برایلباس        
  ، سوز ترنهیتر شد و آه اش س
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 نگه يزی شدند و به جز دو دست مانتو و شلوار چیلباس ها را در دو چمدان جا داد ، کمد ها خال        
 را با ی بار هم آغوشنی اولي که برای وقتشی چند ماه پی را تا کرد ، با چه ذوقدشی سفی، رو تخت.نداشت

 هر دو را از کبارهی ، به ي انهود و نه خا بیحاال نه سروش.دی را خردی سفیاو تجربه کرده بود ، رو تخت
 .دست داده بود

 او ی بتوانستی می او که برود؟ تا کی ، کجا را داشت بلرزاندیفکر نبودن سروش تن و بدنش را م        
 . رو به زوال برودي زودنی شکل نگرفته بود که حال ، به اکبارهی او به سروش به يسر کند؟ عالقه 

 شی افتاده بود ، برداشت و پنی زمي اتاق ، بر روزی مي و مردانه درست رو به رودی سفيدکمه ا        
 ..  که به همراه خودش به خانه آورده بودی لباسنی لباس سروش بود ، هميدکمه .چشمانش آورد

را  مردانه سروش راهنی ، پافتی نی زمي لباس ها را روي سهی خانه برگشت ، کییرایبا عجله به پذ        
 ..  مردانه اشي هانهی سنی آنهم بی خالي دکمه ي ، جادی کشرونیب

 نی که زمی ، وقتدی خوردن سروش را ندنی ، چقدر خوب شد که زمدیلباس را تنگ در آغوش کش        
 ... کنده شده بودراهنشی پي اش چنگ زده بود تا دکمه نهیافتاده بود آنقدر به س

 !  لحظه بودکی لحظه ام کی ی وقتکردی نمی او فرقي خواب ، براای یهوشیچند ساعت ب        

 ي مورد از خانه ها که رهن شده بود براکی کرده بود را گرفت ، به جز ادداشتی که ییشماره ها        
  شدی خانه ها راههی بقدنید

 طرف کی ، از ردکی و فروش خانه اقدام مدی خري نداشت ، بهتر بود از جانب بنگاه هاي ادهیفا        
 خانه را اجاره کند و زودتر خانه کی هرطور شده خواستی دلش مگری دینگران سروش بود و از طرف

دا کند و ی پی سقفخواستی بود ، فقط متی اهمی کامال بشی خانه برالیشکل و شما.اش را ترك کند
 . اندازدی را داخلش بلشیوسا

 نیی دور از و پاي تعلل که باالخره توانست خانه ای وقفه و بیکل روز را دنبال خانه گشت ، آنقدر ب        
  ، و کوچکي پنجاه متري کند ، خانه ادای اش پیتر از محل اکنون زندگ

 صبح فردا قرار ي برداشته بود تماس گرفت و برالشی حمل و نقل وساي که برايشبانه با شماره ا        
 گذاشت

 از ی کاملحی تماس گرفت و پرستار توضمارستانی بار با بنی چندميبا عجله به خانه آمد ، برا        
 ...  سروش خطرناك بودیهوشی سروش به او داد ، بتیوضع
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 هم ، داخل ي ها رفت ، ظروف و بشقابش را رونتی کرد و به سراغ کابی را خالخچالی داخل لیوسا        
خانه و فسخ قرار داد به بنگاه رفته بود  هی پس گرفتن پول کراي امروز که برانیهم.جعبه ها گذاشت 

 آمده نشستی من ساختمانی از طبقات همیکیصدبار از خدا طلب مرگ کرد ، صاحب خانه که خود در 
 .کردی شماتت ميبود و مدام فرحانه را بابت دروغ و بنگاه دار را بابت اهمال کار

 که ی بزرگ و کوچکي کارتن هانی، ب دی رسانی اش به پاي اجباریوقت غروب بود که اسباب کش        
 .  کوچک خانه اش قرار گرفته بود ، نشستییرایوسط پذ

 قند فشار افتاده شده اش را پس ینیری گذاشت و در قندان را برداشت ، شنی زمي را روي چاوانیل        
 . گرفتیم

 شی پشی امروز برانی مانند همیی که از فرامرز جدا شده بود ، لحظه هایی سال هانیدر تمام ا        
 شی هاي زن مطلقه نبود واز فرامرز با تمام بدکی که کاش کردی دلش آرزو ميآمده بود که ته ته ها

 .شدی جدا نمچوقتیه

  ، که هر روز و هر لحظه کنارش باشدي نبود، مردی مرد کاملچوقتی فرحانه ، هيسروش برا        

  ، در کنار خودش داردي زن ، مردنیبفهمد که ا دنشانی با دی که هرکسيمرد        

 ! پارسال بود که به خواهرش حق دادنیهم        

 دی با مرد هم بايای ، از دندی ترسدی مرد بای بيای مثل ماهان بماند ، از دنيحق داد که کنار مرد        
 ... ترس کجا و آن ترس کجانی اما ادیترس

  ، و دوتا نبودیکیدر محل کار هم مشکالتش         

 ی مرد و حتي عامل برمال شد ، رفتار همکارهاری مدی زود توسط منشیلیمطلقه بودنش خ        
 .  کردریی زن ، تغيهمکارها

 .کردیرا تکرار م "غلط کردم" صدبار با خود ي آمد که روزی مشی پیگاه        

 قلپ را خورد نیاول. ستی هم داغ نیلی راحت شد که خالشی ، خدیدی نمگری را دي چايبخار ها        
 که سروش ی طرف ، اما از وقتکی خودش به ي هایامروز فرصت نکرده بود به سروش سر بزند ، نگران.

  ، ماللت بارش گفته بودیلب باز کرده بود و از زندگ

 تواندیرت م که با تمام قدي کرده بود ، مردریی فرحانه کامال نسبت به سروش تغي هاالیفکر و خ        
 ! کندی سکوت منگونهی ، استدی بادهند،ی که مدام با رفتار و گفتارشان آزارش میی آدم هاشیپ
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  ،چکسی هي نبود ، برایعی سروش طبيرفتار ها        

 مارستانی بیکی که نزدینی سنگکی به تن کرد ، با ترافی مرتبي گرفت و لباس هايدوش مختصر        
 .دی رسمارستانی به بزدی که حدس می از زمانرتری دیلی شده بود خجادیا

 ، رفتی را باال ممارستانی بي ، با عجله داشت پله هادی نشده بود که ماهان را دمارستانیهنوز وارد ب        
 . کردی ماهان را تحمل مدی سروش هم که شده بود بادنی ديفرحانه برا

 شود ، اما نگهبان مانع وی ی سي داشت دور از چشم ماهان وارد بخش آی شد و سعمارستانیوارد ب        
 .شد و صحبت کردنش با او از چشم ماهان دور نماند

  نه؟ي رو ول کردچارهیب_        

  چشمانش قرار گرفتي منفور ماهان جلويچهره         

 !به تو چه_        

  فرحانه نگاه کردي خسته ي به چشم هارکانهی و زدیخند        

 .ذارنی نمی درست و حسابهی که مهرغهی به نامت زده؟ آخه واسه صی نه؟ چرهیمیداره م_        

  فرستادرونی هم فشار داد و کالفه نفسش را بي روی را با خستگشیفرحانه پلک ها        

 ؟يکاری بنجا؟ی ايای هر روز می چيتو برا_        

 دی پلي زردش را با همان خنده هاي شلوار مردانه اش فرو برد دندان هايها بیماهان دست در ج        
  کردانینما

 حاضر ِ واسه ای آبروئه ی مثل تو بنمی ، ببادی جناب شهال بهوش بنی ، بذار انهیهمه کارم هم_        
 !آبروش خرج کنه

 باج ي طعمه خواستی مدارانه ماهان درست بود ، او سروش را ماستیحدس فرحانه از رفتار ِ س        
  ، خودش قرار بدهدي هايریگ

 ی بنی بود و حتما که ااوردهی نانی به می بودن حرفی موقتنی از فرحانه و اچکسیسروش به ه        
  ،نداختی منی به زمشتری او را بییآبرو

 اتفاق سروش را مقصر جلوه نی ، تا با علم کردن ا بانوي براشدی می خوبيبه خصوص که بهانه         
 . کم کندشی هایدهد و از بار گناهان و کوتاه
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 چشمان ماهان در دهانش شی آورد و پرونی بفشی را از کی ، شکالت ِ تلخدی امانش را برجهیسرگ        
 گذاشت

 شعوریتعارف کن ب_        

  ِ مردمِی که سرت تو زندگیی توشعوریب_        

  رفته؟ادتی! مثل خودت_        

 می او شود اما تصمیِ جسمطی شرايای جوکی و از نزدندی سروش را ببخواستی دلش منکهیبا ا        
 . برودمارستانیگرفت که از ب

 .دادی او را آزار مشی و مدام با حرف هاداشتیماهان به دنبال او قدم برم        

 ی دور شده بودند که تاکسمارستانیاز ب. کردی اضافه مشی به سرعت قدم هافرحانه اما به شدت        
 .  شدنی ماهان هم سوار ماششیگرفت و با وجود مخالفت ها

 .دادی و مدام او را آزار مدیکشی نمشی هم دست از حرف های در تاکسیحت        

  ، شدندادهیکرد و هر دو پ را ماهان حساب ی تاکسي هی اش شدند ، کرای قبلي خانه کینزد        

 سروش را که تلکه کنند توانندی کند مي که اگر فرحانه با او همکارگفتی مشیماهان از نقشه ها        
 . راه کسب در آمد کنندنی بزنند و از اغی را هم مانند سروش تگری دي ، مرد هاچیه

  ، بوددهی نرسابانی خگری که هنوز به سمت دی عبور کند ،که درست زمانابانیبا عجله خواست از خ        

 . کردخکوبی مکبارهی ، او را به نی زمي اش به روکی شدن الستدهی و کشنی ترمز ماشيصدا        

 او پشت دند،یدوی که در مقابل چشمانش بودند و به سمت صدا مي آدم هاي هیبدون آنکه مانند بق        
 ! ماهان بودي صدادنیظر شن بود و هر لحظه منتستادهیبه صحنه ا

 افتاده بود و رد نی زمي ماهان که رودنی به سمت صدا برگشت و با ددیچند لحظه گذشت ، با ترد        
 .  افتادنی زمي بود ، کنترل خود را از دست داد و رودایخون از لباسش پ

 ای خوشحال باشد دی باداندی که نمکندی در آدم رخنه می حس ها درست زماننی ترندیناخوشا        
  ، بجنگدی با زندگای دیری بمدیناراحت ، با

  ، تا به خود مسلط شوددیطول کش        

 ، متوجه شد که راننده فرار کرده به سمت زدندی سر ماهان مي که مردم باالیی از حرف هانکهیهم        
  ، زنده است و نبض دارهگفتندیماهان رفت ، م
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 درآورده بود ، ي شهر او را از پانی مرد بودن در ای بد ، بای ، خوب دیدیکنار ماهان خواهرش را م        
 ... چه برسد به خواهرش

 ، همراهش نرفت ، ندیای بمارستانی انتقال او به بي اورژانس را گرفت و منتظر ماند تا برايشماره         
 ی دولتمارستانی بکی هیفت و به او خبر داد که ماهان را  خواهرش را گري شماره یفقط در آن شلوغ

 .انتقال دادند

 .  اندازه نبودنی به اشانی های مدت نگراننی را هم خبر کرده بود ، تا انیبانو، سجاد و حس        

 زود به یلی خود در نظر گرفته و خیی تنهاي را برای سروش وقتکردند،ی مالیچون هرکدامشان خ        
 .گرددی برنمی خبر خواهد داد که کجاست و تا چه زمانانشیاطراف

 متر کرد ، بانو و سجاد کنار هم نشسته بودند و شی سروش را با قدم هاي خانه گری بار دنیحس        
 شانشانی هر کدام کالفه از افکار پری و هر از گاهکردندی خود سروش را مرور مشانیهرکدام در ذهن ها

 .دندیکشیآه م

 قشی و رفي کردن همبازدای پدی ، به امگشتی کوچکش اتاق سروش را مي با پاهانی ادوانی منیا        
  ، لباس هاي در کشوی حتای تخت ، داخل کمد و ریدر ز

 .  برگشتهی بقشی نکرد، به پشیدای بار چندم گشت و پي برانکهیهم        

  آورد و گفترونی لباسش را که مچاله در دهانش کرده بود ، بي گوشه یبا ناراحت        

  ، ، همه جارو گشتمستین_        

  گشترهی خشدی پسر کوچکش که رفته رفته مرد مي های و به دلواپسدی کشی کالفه پوفنیحس        

  ،شهی مدایپ_        

  مبل نشستي به سبب کمک مادرش رونیادو        

 پس کو_        

  و دوباره به قدم زدن ادامه داددی لب گزنیحس        

 !پستونکاشم نبرده_        

  گذاشتنی الغر ادوي پاهاي دست روي گرفت اما سجاد با کنجکاودهی حرف را نشننیحس        

 پستونک؟_        

  سر تکان دادتی با جدنیادو        
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 ؟ینی ببارمیآره ، ب_        

 سروش گاری سي ، چند لحظه بعد با بسته دی پرنیی مبل پاي سجاد نماند و از رودییمنتظر تا        
  ،برگشت

 ستادی گذاشت و دست به کمر ازی مي ، آن هارا روهی چشمانِ متعجب بقشیپ        

 پستونکاش_        

  ، و به قهقهه افتادردی خنده اش را بگيسجاد نتوانست جلو        

 . سرخ شده بودتی به فرشته نگاه کرد که صورتش از عصبانی چشمری و زدیبانو هم لب گز        

 . جمع کردزی مي ها را از روگاری برداشت و سی ، با تعلل قدمنیاما حس        

 ! پستونک ِ آدم بزرگاسنمیشهال گفت ا_        

 . برخورد کرد باز سجاد ي به لب هانی حسي نهی که تمام شد ، نگاه ِ پرکنی ادويجمله         

 .دی را برشی باز صدای با دهانکبارهیو سجاد به         

  آقا؟نیمگه نه حس! دادیهرجا رفته بود به ما خبر م_        

  دلخور گفتی حرف را به دل گرفت و با لحننیبانو ا        

  به شما بگه؟دی بودم ، چرا باششی که تو خونه پگفتیبه من م_        

 مقدمه و به سرعت که بانو ی داشت ، به سمت بانو خم شد ، آنقدر بي از همه شان دل پرنیحس        
 دیخود را عقب کش

 !زدیوگرنه به بانوش زنگ م!  براش افتادهی حتما تا االن اتفاقیگی که شما منطورهیپس اگر ا_        

 . سجاد کردي و ترسناکش را حواله خکوبیبعد همان نگاه ِ م        

 !گم؟یدرست نم_        

  مبل برداشتي از جا بلند شد و کتش را از رونی حسي فرار از نگاه هايسجاد برا        

 ! ها ، اگر تصادف کرده باشه ؟مارستانی سراغ بمیبهتره بر_        

 ...  را داشتمی تصمنی هم همنیحس        

اگر .زدی بد مدام با خود حرف می هم و حال دریالی ، بانو هم با خگذشتیچند ساعت از رفتنشان م        
 ، قبل از رفتنش سروش دانستی ، او خودش را مقصر میقی آمد ، حاال به هر طری سر سروش مییبال
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 تنهاست ، اما نهمهیا  چرانکهی ، از ادیپرسی از گذشته اش مشهی و درمانده نبود ، همختهی بهم رنقدریا
 . زدی نمی نامطمئن حرفیی تلخ و پاسخ هايسروش جز لبخند

 حال خوب او را ی را نداشته اما وقتی خوبي کم کم مطمئن شده بود که سروش گذشته نکهیبا ا        
 برگشته بود نکهی ، اما همداردی خوب نگه می ،که بودن با سروش او را با حالگرفتی آرام مالشی ، خدیدیم

  ،اعتراف کرد ، به باخت دی دشهی او را مغموم تر از همنکهی، هم

 مکالماتشان سروش خبر از آمدن بدهد ، اما سروش به انی ، هر روز منتظر بود تا در مرفتی میوقت        
 يایپس بهتره تو ب!  ، نه من یی که رفته توی کسگفتیاو م

 کردی تماس را قطع مي ِ تماسشان ، هربار با دلخورانی پاي خداحافظ هاي بود جاي جمله شده نیا        
 .رفتی به آمدن سروش از دست ممانشیو ا

 سروش را به ي خبری بنی اکردی خبر از خود بگذارد ، فکر می گرفت او را بمی که تصمامدیآنقدر ن        
 . بودی کامال قطعرانی ماندن در اي اش برامی ، اما سروش تصمرساندیاو م

 !شتری را گرفت ، ترس ِ از برگشتن ببانشی گرییتنها        

 . که به خاطر برادرش گرفته بود ، جرئت نداشت برگرددیبا آن نزول ِ کالن        

 ي برایسجاد به او قولِ تمام و کمال داده بود ، قول برگرداندن مبلغ پول آن هم سر موعد، اما وقت        
  ،امدی که بانو پول را از او گرفته بود ، کوتاه ني کرد ، مردیبرگرداندن پول بهانه تراش

 نامزد ي در رابطه شی سروش از هم بپاشد ، بعد از ناگفته هاشی از گذشته پشتری بخواستیبانو نم        
 که یطیآنهم در شرا. دی از هم بپاشکبارهی که تازه به پا کرده بود ، به ي ارانهی وخواستی نمگریسابق ، د

 .  از سروش قرض گرفته بوديادیسجاد مبلغ ز

 سجاد قرار شنهادی ، به پدی و دعوا رسدی اش آنقدر بزرگ و بزرگ تر شد که کار به تهديگرفتار        
 تا دست آن مرد بهشان نرسد ، و بعد با رفتندی مرانی تر از قبل صحبت کند ، از ايشد با سروش جد

 .کردندی خود را با او حساب می بدهي تریمدت زمان طوالن

 .د که بانو از او طلب پول ، آنهم به رسم نزول کرده بود بوی ، نام کسي ِ کثراریاسفند        

به حساب همان ... اش ی نامزد ِ قبلیِمی از دوستان صمیکی ِ آرمان بود ، یمی از دوستان قديکثر        
 نطوری بود که پول را بدون سفته و چک به بانو پرداخت کرده بود ، البته بانو و سجاد ایمی قدیدوست

 .گرددی برمشانیوست دي به سابقه ي از جانب کثري اعتماد و دست و دل بازنی ا کهکردندیگمان م
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 ! ، آرمان بوددی رسیپشت آن مبلغ ِ ب        

 ! استدهی آرمان محترمانه کنار کشکردندی مالی بود و آنها خدهی که از بانو دست نکشیکس        

 چی با هنیگزی داده بود که قابل جایبانو، سروش را دوست داشت ، بودن کنار سروش به او آرامش        
 .  ، بانو و سجاد را ترسانده بودداتشی و تهدي کثرياما فشار ها. او نبودي برايگریحس د

 . آمد گرفته بودند ، سجاد باز به سراغ شهالي که از کثری سوم از مبلغکی جبران يبرا        

 ! اش نسبت به تنها برادری ، وابستگدانستی بانو را نسبت به سجاد مبی عجيسروش عالقه         

 که در يخانه ا. به ماندن کندی مبلغ را به سجاد بدهد بانو را متعهد منی اگر اکردیبا خود فکر م        
 نیماش.ات ِ خوب و بد ، فروخت کشور داشت و از آن خانه پر شده بود از خاطری جنوبي از روستاهایکی

 خانه بدست آورده دیر که از خی را هم به پولگذشتی نمدشی از خريادی را هم که زمان زدیمدل جد
 .بود ، اضافه کرد

اما خوب بلد . ِ خوب اش را بزند نی خانه و ماشدِی بود ، سجاد دوست نداشت قنهای از اشتری بیبده        
 . بکشدنیی خودش پاالی را به خاطر امگرانیبود د

 ! ، شرط بگذاردرانی ماندنش در اي بود که بانو برانی که به سرش زده بود ايگریفکر د        

 .شدی و چند ساله اش منی ِ چندی زندگي مادرش که بانو تنها ثمره ي برایشرط        

 فی ضعشهی ِ همي و بانودیکشی بود ، نقشه ها را سجاد مدهی فایاصرار مادرش به ماندن ِ بانو ب        
 . شدمیتسل

 .  شدروزیبا رفتنش آرمان پ        

 او برگ ي ، برادیرسی که سجاد هم دستش به او نمیجدا کردن بانو از سروش ، آنهم درست وقت        
 . آمدیبرنده به حساب م

  ، راحت به سمت بانو برود و او را جذب کندالی با ختوانستیحاال م        

 بودند ، اما دهی به تفاهم رسي تر از قبل کرد ، با آنکه سجاد و کثرفی بانو را ضعیی سال تنهاکی        
 ...شتریاز دست خودش ب! از دست سروش دلخور بود. برگشتن نداشت الی خگریبانو د

  ، که با او تجربه کرد بودیجانی پر هی ، آرمان و زندگکردی ماسی سابقش را باهم قیهر دو زندگ        

 ... ِ ساکت و غرق ِ آرامششیسروش و زندگ        
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 يآرمان ِ مغرور و جذاب را با تمام ِ ضعف ها. خواهدی کدام را مشتری دلش بدانستیهنوز نم        
 .ی اخالقي های حوصله سر بر را با تمام خوبی سروشِ ساکت و آرام و گاهای یاخالق

 دنی ، با دي دورکسالی کار دستش داد و چند ماه بعد از ي دلخورنیاز سروش و ادلخور بود         
 کجای را که نسبت به سروش داشت ، ی محبتي شهی کلوپ شبانه ، رکی در يآرمان آنهم به طور اتفا

 دیبر

نها  تي وانفسانی کرده بود ، در اي را سپری نه چندان طوالني ِ دوره يبانو که با آرمان نامزد        
 که فقط ی خاصي هاطنتی اش داشت ، به آن شی کوتاه ِ قبلي به تکرار ِ تجربه هایبودنش ، حس خوب

 . بوددهیند  با سروش رنگ ِ آنها را هم به خوابی جذاب بود و در زندگشهیمخصوص آرمان ِ هم

 . با آرمان کردی ِ زندگجانی هيآرامشِ بودن با سروش را فدا        

 از سروش دست به دست هم داد تا بانو را ي خبری از سجاد و بي شد ، دورشتریرفت و آمدشان ب        
 .شدی نمدهی ديگری در اعماقش رنگ دیاهی کنند که جز سی چاهيحواله 

 دی آنها کلي هر دوي به کمک آرمان پرداخت شد ، حاال آرمان براي بانو و سجاد به کثریبده        
 . باز کندتوانستی را می که هر قفليدی ، کل بودیخوشبخت

 ، بعد از سال دانستی مدهی فای بی سروش خبر دار بود ،اما برگشتن بانو را هر زمانیسجاد از زندگ        
 کرد؟ی را از سروش طلب ميزی و چه چگشتیها برم

 مرفه و رو به راه او داشت ، ی بانو را به سمت آرمان سوق داد ، باالخره خبر از زندگشیبا حرف ها        
 ی ، آنهم در هر خالفي شدن با کثرمانی که آرمان بهم زده بود ، هم پیبانو هم متعجب بود از وضع مال

 نی زمي روزکردی را هم نمش فکرچکسی بود ، آنقدر باال که هدهی و شرط ، آرمان را باال کشدی قیب
 !بخورد

 ، کردی فکر مانتشی ، هربار که به خفتادی سروش نادی به ي خوشش با آرمان لحظه ايدر روزها        
 که مردش دانستی می را حق زنانتی خنیا. کردی کار منی سر و ته ، مجاب ِ ای بییخودش را با حرف ها

 .کندیم  لحظه کجاست و چهنی ندارد که در اتی اهمشی گذاشته و براشی دور تنهايدر کشور

 . سجاد بودکردی را به او منتقل مشیکه مدام با او در تماس بود و حرف ها را یبانو در آن، تنها کس        

 .  داشتي از همه هم ، از او حرف شنوشتریب        
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 شده يگری کسِ ديِ تالطم را زده بود ، مدت ها بانوی ساکت و بیِ ِ سروش و آن زندگدی قگرید        
 داشت تا اقدام کند اما لی طالق تماي برانهایزودتر از ا. به سروش نداشتی شباهتچیبود که آن آدم ه

 طالق یابیکند و او را غی را تحمل نمیی و تنهانی سروش است که توهنی که ادادیسجاد مدام به او قول م
 .دهدیم

 کی نزدنی آرمان به زمي ِ در آسمان ساخته شده ی زمان گذشت ، رفته رفته زندگکسالی از شتریب        
 ، به مراتب اخالق ِ شدی تر مختهی لو رفته ، بهم ري اش در قمار و شراکت در کارهای ، وضع مالشدیتر م

 ...شترینداشته اش ب

روز به روز تنها تر و ... ترفی اول را نداشت ، روز به روز خار تر و خفي روز هاگاهی بانو جاگرید        
 .تنها تر

 خبر رانی در اي ساختمان سازي شراکت آن ها برانی خبر را به سجاد بدهد ، از آخرنی ادیترسیم        
 .فتادی می اش را نابود کرده چه اتفاقیی که آرمان تمام داراگفتیاگر به سجاد م.داشت

 و یی تنهانی را ، خودش کرده بود ، اخوردی که روحا و جسما از آرمان میی زخم هاینگفت ، حت        
 . بودی ها و درد ها ، خواست ِ خودش از زندگیلی سنی ا ،رهایتحق

 نی بخواستی که زنش را می از بودن با آرمانگری ِ بازگشت داشت ، دلی شده بود و ممانیپش        
 .دیترسی کند ، ممی تقسگرانید

 . بودن خانه اش تجربه کردکری در و پی را هم به لطف بیکارتن خواب        

  ،کردی مختهین تنها پول بود که حس تملقش را برانگ آرمايبرا        

 .او نسبت به زنش آن احساس را نداشت        

 ! خبر از مادر بودنشی خبر از سجاد بازگشت ، بیب        

 نداشته رتی آرمان ، از غي را گفت ، از حرف هازی با سجاد همه چداری اول ِ ديدر همان لحظه         
 . بوددهی که دیی و آزار هایاش ، از کارتن خواب

 او يبرا. که هم او و هم خواهرش شده بودند را باور کندییرهای تحقخواستی ، نمدیشنیاما سجاد نم        
 شهی ، مثل همدیگوی بانو دروغ مکردیفکر م.  مهم بوددشی ِ جدي پول ِ از دست رفته و گرفتارشتریب

  ،انو را دوست داشت آرمان ، بگفتی و فرار کرده ،با خود مدهیترس
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 مرگبار ِ ياو که نوازش ها!!  هم حق داشتدی ، شادانستی بانو مری جا زدن و در رفتن را تقصنیا        
 ! بوددهیآرمان را ند

 ، اوردی او و اخالق ِ بدش را تاب ني برادرش بماند ، زخم زبان هايتنها چند روز توانست در خانه         
  ، کامل داشتمانی سروش ای نداشت ، به مهربانمانی اای دننی که در ايزیبه هر چ

 هنوز اسم و رسمش را در شناسنامه و دل نگه ي خبری بنهمهی سال و انهمهی که بعد از ايبه مرد        
 . داشتمانی ادیداشته ، با

 
 

الفه شده بود ،  کالی ، بانو در خانه با آنهمه فکر و خگذشتی و سجاد منی از رفتن حسیچند ساعت        
 . زدرونی را به تن کرد و از خانه بشیلباس ها

 خود را ی طوالني اطراف را نداشت اما بعد از قدم زدن هاي هامارستانی قصد سر زدن به بنکهیبا ا        
 . شده بودي سروش در همانجا بسترقای که دقدی دیمارستانیمقابل ب

 سر نزده بود و مارستانی بنی را گفت ، هنوز سجاد به اتانمارسی سجاد را گرفت ، اسم بيشماره         
 . شودمارستانی گرفت داخل بمیبانو تصم

 مغموم ي به لرزه افتاد ، چهره شی ، لب هادی را از بانو پرسماری که مسئول بخش اسم بيلحظه ا        
 ،اسم دانستی مرد منی اییاو خود را مسئول تمام تنها.رفتی چشمانش کنار نمشی از پيسروش لحظه ا

 داده بود و را  که پرستار به فرحانه خبر ِ به هوش آمدن سروشیسروش را گفت ، آنهم درست زمان
 . افتاده بودهی به گریفرحانه از خوشحال

 او ی جسمانتی وضعي است درباره ي بسترمارستانی بنی خبر که سروش در همنی ادنیبانو با شن        
 فرحانه سوزناك تر بود ، آنقدر که بانو ي هاهی گرياما صدا.ا هم به او دادند خبر بهوش آمدن رد،یپرس

 هی فرحانه و گرهه و به او هم خبر بدهد ،متوجردی سجاد را بگي شماره خواستی که ميدرست لحظه ا
 .  شدشیها

 اما دیرسی که به گوش بانو نمي فرحانه نگاه کرد ، به حرف هاي و به اشک هاستادیوسط سالن ا        
 حرف انی منکهی ملموس فرحانه شد ، اي که گذشت متوجه خنده هایکم.کردیفرحانه با خود زمزمه م

  ،دهدی مي و خود را دلدارخنددی میزدن با خودش گاه

 .افتهی آن زن بهبود ضِی بانو نشست ، در دلش خدا را شکر کرد ، که مري لب هايلبخند رو        
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 .ساختی رها مي خبری سجاد را گرفت ، بهتر بود آنها را از بيشماره         

 را شی خبر دادن به او صداي ، برادیرسی سجاد خوب به گوش بانو نميتماس که برقرار شد صدا        
 . باالتر بود و اسم سروش را به زبان آوردیکم

 هی گري صداشی تا چند لحظه پ کهی خبر را به آنها داد و تماس را قطع کرد به سمت خانومیوقت        
 . رفتی منیی که با عجله از پله ها پادیاش سالن را پر کرده بود برگشت ، فرحانه را د

 هر دو ي از راه برسند ، چهره هانی تا سجاد و حسدی طول نکشیلی نشست ، خی از صندلیکی يرو        
 سروش رو به بهبود است ، اما تی هر دو را راحت کند که وضعالی خخواستی بود ، بانو مدهیرنگ پر

 دیپرسی مدام از پرستار سوال منیحس

  شده؟ي بستریک_        

 شیدو روز پ_        

 خودش اومد؟_        

  درهم به او انداختیپرستار نگاه        

ه باشه، بهتره از اورژانس  ، ممکنه خودشون اومدمیدونی شدن و ميما فقط زمان و علت بستر_        
 ...البته.دیبپرس

  مکث کردي چند لحظه ايپرستار برا        

 انی تا بدی باشند ، چند لحظه صبر کنانی در جریاثیفکر کنم خانوم غ_        

 هنوز دلواپس و نگران سروش بود اما نکهی کردند ، با ادای به فرشته خبر داد که سروش را پنیحس        
 . آرامتر کرده بودی را کمالشی رو به بهبود است خشی جسمانتی مطلع شده بود وضع کهنیهم

 همراه پرستار قدم برداشت و از شی به جواب سوال هادنی رسي برانیبا آمدن سر پرستار حس        
 بانو و سجاد دور شد

  سروش شهال ازتون سوال بپرسم؟تی وضعي درباره شهیخانوم پرستار م_        

 تی اما االن با رد کردن سکته وضعبردی به سر مطی شرانی دو روز در بدترنکهیحالش خوبه ، با ا_        
 . دارهيبهتر

 سکته؟_        
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 و درهم شد که سرپرستار ختهی بهم ري لحظه اي متوقف شد ، آنقدر ظاهرش براشی سر جانیحس        
  ، او شودتینگران وضع

 ي درباره ی شهال به او داد ، حتتی وضعي درباره ی کاملحی را به اتاق خود دعوت کرد،توضنیحس        
 . او باشندی به فکر سالمتشتری بدی و باکندی مدی که سروش را مدام تهدییخطرها

 ی صندلي را روي و بطردی نفس سرکشکی بود را دهی که خریسجاد کنار بانو نشست ، آب خنک        
 انداخت

 چش شده؟_        

  فرو خورده بماند گفتخواستی که میبانو با بغض        

 قلبش_        

 کردی پرستارها نگاه مي به صحبت هايسجاد با کنجکاو        

  نبوديقلبش طور_        

 ندی انگشتان مشت شده اش را ببی حتتوانستی پر از اشک شده بود و نمشیبانو چشم ها        

 !!میما مقصر_        

  انداختی چشم به بانو نگاه کوتاهيسجاد از گوشه         

 ، به ما چه که ول دادی داشت به محض رفتن طالقت می خودشه ، با تو مشکلریچرت نگو ، تقص_        
 .کن نبود

 ؟ی حرف بزننطوری سروش اي درباره یتونی ميچجور_        

 خودش و خواهرش اوست اما نی بنی مقصر تردانستی خوب منکهیت ، با ا پا انداخيسجاد پا رو        
  استری تقصی که بکردیوانمود م

 . بدهخوادی می و کمارستانیحاال پول ب_        

  به اطرافش انداختینگاه        

 ؟یحاال چرا اومده خصوص_        

  گفتتیبانو از کوره در رفت و با عصبان        

  داره؟ی اشکالی خرده اشو خرجش کنهی ، یمه پول ازش گرفتاونه_        

 !پوالشو بلد نبود خرج کنه ، من کمکش کردم_        
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 خورد، تو نی زمی کینیبی می خودت و سروش نگاه کنی ، اگر به زندگرهیگیچرت نگو خنده ام م_        
!  از خجالتمردمی تو بودم مي ، جاي دادهی سروش و بقي هاتو با پوالی باال ، بدهيمتراژ خونه ات و برد

 ؟یفهمیم

 . از پرستار ها به او تذکر دادیکی که ي از اندازه باال رفته بود ، طورشی بشیصدا        

 به بانو داده ی جوابنکهی اي هم فشرد و براي را روشی کرد ، دندان هارییسجاد رنگ صورتش تغ        
 باشد گفت

 به شتری بی کی تا بفهمي به خودت بندازی نگاههی، پوالشو زدم ، بهتره  کردم انتمیمن اگر خ_        
 ! کردهانتیسروش خ

  کنار زدشی گونه هاي را با لجاجت از روشیبانو اشک ها        

 رو نگه ی و کندازهی رو دور می کیفهمی ، اونوقته که مگمی و به سروش متی واقعي روز همه هی_        
 دارهیم

  زدشی پاي به روي سر داد و ضربه ايسجاد خنده ا        

 تو ي سقط شده ي بگذره از بچه یمطمئن باش سروش از هرچ. ِ منالی خواهر ِ خوش خيا_        
 !گذرهینم

 ي به لب های جان شد، با نگرانی رمغ و بی بی صندلي ، آنقدر که رودی از هم پاشکبارهیبانو به         
  شدرهیسجاد خ

به جون ِ مامان ملوك خودم و . کشمی که من حامله بودم ، خودم و میبه خدا اگر به سروش بگ_        
 . سجادکشمیم

 آرام کردن بانو ي داد و براریی تفاوتش را تغی شد که سجاد نگاه بختهی بهم رشیآنقدر بانو و صدا        
 گفت

 نگران نباش. زنمی نمی ، منم حرفی که تو به سروش از من نگیتا وقت_        
 

 بانو ي هاهی گري صدای بانو و سجاد تمام شد ، فقط هر از گاهنی بي صحبت هانیبا برگشتن حس        
 .رساندی را بهم منینگاه سجاد و حس
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 سروش داری باالخره با اجازه پرستار به دنی تا حسگذشتی ممارستانی ساعت از ماندنشان در بکی        
 .رفت

 ، قلبش را به تنگ آورد ، اما ظاهرش را حفظ کرد و با لبخند مردانه تی سروش با آن وضعدنید        
 ، کردندی و دستگاه که به تنفس سروش کمک ممی آن همه سنی خود را به کنار تخت رساند ، بيا
 .ندی سروش را ببنی لبخند غمگتوانستیم

 ! شدی نبود اگر چشمانش پر از اشک ميدانه اچند بار پلک زد و به خود لعنت فرستاد ، حرکت مر        

  سروش زدي شانه ي آرام بر رويضربه ا        

 !شدمی اگر دختر بودم زنت متمی وضعنیتو ا_        

  خشک سروش کش آمدي لب هايلبخند رو        

 کنه؟ی غروب می کتتیآفتاب جذاب_        

 اش به شدت باال نهی و سدی کشیقی حرکت ماند ، نفس عمی بشی و لب هادی خندشی چشم هانباریا        
  ، شدنییو پا

 ...دی ترسکبارهی از تخت فاصله گرفت ، به نیحس        

 شاالی بعد دو سه روزم ایشی فردا به بخش منتقل مای پرستار گفت امروز ،يخداروشکر که بهتر_        
 . خونهيگردیبرم

 ته کرد را باز و بسشیسروش پلک ها        

 ، بانو دنتی دامی که پرستار به من اجازه داد بدنی بانو و سجاد هم اومدن ، البته اونا نفهمیراست_        
 اطی حي سجاد بردش توکردی می تابی بیلیخ

 تی و وضعبردی به سر میجی و وجی سخت بود ، حاال هم که در گی سروش حرف زدن کميبرا        
  ، نداشتیمشخص

بچه ام دق کرد از ! ی و رفتي گفتم از دستمون فرار کردم؟ی بودی چند روز چه حالنی ایدونیم_        
 ! اتاقتو دنبالت گشتيبس سوراخ سنبه ها

 ینیریچقدر دلتنگ ش... به برق اشک مبتال شدشی ، چشم هاشی های کودکي همبازادیسروش به         
 ! بودنی ادويها

 !دیببخش_        
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 ی عذرخواهقی حال ، خود را النی ، اي خبری بنیکلمه از دهان سروش خارج شد، بابت ا کیتنها         
 .دانستی و نگرانش مدهی رنگ پرقیاز رف

 .دی سروش را بوسیشانی خم شد و پی به آهستگنیحس        

 !!شهیدرست م_        

 ...یجی پر از سوال بود و سروش پر از گنی حاکم بود ، حسنشانیسکوت ب        

 مارستان؟ی آورده بیمگه منو ک_        

 !دی سوال رسنی که به اکردهی را در سر مرور منی حسيانگار که حرف ها        

  اما از سروش متعجب تر او را نگاه کردنیحس        

 صبح پاشدم سروش خونه دمی شب خوابگفتیبانو م!  خبرن یدو روزه همه ازت ب! یمرد ِ حساب_        
 ؟ي کجا بودستی نادتیخودتم .می کرددای و پمارستانی بنی تا امی خبر بودیبعدشم که کال ازت ب! نبود

  هان؟ارتت؟ی میکی شهی حالت بد ميزی چیابونی تو خدیشا

  زده بود؟رونی شب از خانه بي هامهی ، نکردی اش را مرتب مختهیسروش ذهن بهم ر        

!  حال شدنی فرحانه بود که دچار اي آن اتفاق در خاطرش برگشت ، خانه ي تکه تکه هاکبارهیبه         
 پس فرحانه کجاست؟

  مطرح کندی سوالخواهدیاو هم متوجه شد که سروش م... دی رسنی اش به حسانهینگاه پرسشگرا        
... 

  داداش؟هیچ_        

 !یچیه_        

 ، نگران ِ دیای بدارشی فرحانه به ددی تا شارفتیه نگاهش به سمت در م هر لحظنیبا رفتن حس        
 نی ادانستی خبر از همه جا به خواب رفته بود ، اما خودش هم نمی دو روز که بنینگران ا...حال او بود

 !کندی خود احساس مي شانه ي ها را روی که هنوز تمام خستگستیچه خواب

 ی اطالعی خبر از بي جدي او هم با برخوردکردی مچشیمدام سوال پبا آمدن پرستار به اتاق ،         
 !شدی موانهی ، کم کم داشت ددادیم
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 ی حتچکسی محل کار خود رفته بود با هي برگشته بود و به اداره مارستانی که از بیفرحانه از وقت        
 و خوش قلب بخش چنان در سکوت خود غرق بود که هر ي حرف نزده بود ، کارمند خوش انرژيکلمه ا

 نی هست و ایظم تا باور کند خانوم ِ کاکشدی به اتاق می سرکشدی درب اتاقش رد مي که از جلویکس
 ! ساکت استنینچنیبخش از اداره ا

 ، تمام دادی تلمبار شده بود ، به سرعت انجام مبتی مدت غنی روزانه اش را که در ايکارها        
 ...کردی خود را باز هم به مجموعه ثابت می شناسفهی وظدیبا! حواسش انگار به کار بود

 گرفت و توری اش را از صفحه مانرهی جوان و خوش نام بخش به اتاق باالخره نگاه خسیبا آمدن رئ        
  ،به احترامش بلند شد

 سالم_        

 با دست به فرحانه اشاره کرد تا زدندی مشیصدا لی به اسم فامشهیمرد ِ جوان که او را هم        
 .ندی بنششیسرجا

 دی خانوم ، راحت باشدییبفرما_        

 اداره ، نی اي مردهاری با هم نداشتند اما فرحانه برعکس رفتارش با سايادی زی اختالف سننکهیبا ا        
 .کردی برخورد منی محترمانه و سنگیلیبا او خ

  انشاهللا؟دیبهتر_        

 . گنگ بود که سرش را بلند کرديفرحانه نگاهش به نقطه ا        

 ممنون ، بهترم_        

 ! سوت و کور بود ، کارمندا عادت ندارنیلی بخش خنی ادی چند روز که نبودنیا_        

کمتر به !  شده بودیی فرحانه شناساشی لب فرحبخش نشسته بود ، پي که رویلبخند گشاد و پهن        
 نبود اما عادت هم ی مرد بد اخمنکهی ، با ادادی نشان ممونی پر و پي لبخند هانی بخش از انی در ایکس

 . برخورد کندی با کسیینداشت مدام با لبخند و گشاده رو

 خود ي و متعهدي بخش به قانون مندنی را در اچکسی گذاشت ، هيبازهم سر خود را کاله گشاد        
 !دی باشد و با لبخند سخن بگوی از او راضسی هم رئدیپس با! شناختینم

 د؟یری بگی مرخصدیخوای مست،ی حالتون مساعد نیلیهنوز هم انگار خ_        
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 ، زد و دی ارزی فرحبخش نمي برای را که قِراني امهی به زبانش داد ، لبخند نصفه و نیباالخره تکان        
 گفت

 . عقب افتاده رو جبران کنميرها کادینه ممنون ، با_        

 او ی از چشمانش خواند، فرحبخش متوجه وخامت اوضاع جسمشدی را مشی شب هانی ای خوابیب        
 . رفترونی از اتاق بی خدانگهدار خشک و خالکیشد ، با 

  وقی مدت رفنی ِ فرحبخش که خود ِ او در ای که منشگذشتی از رفتنش نميهنوز چند لحظه ا        
 .  فرحانه شده بود ، تماس گرفتیمی صمي هیهمسا

 ؟ییمعلوم هست کجا_        

 ! کردمیخونه رو خال_        

 ؟یچ_        

 ... تلفن ها چک شوددی که شادیترس        

 ؟ي ، کارم دارگمیبعدا برات م_        

  ،جناب فرحبخش کارت داره_        

 امیباشه االن م_        

 .کردی رمغ بودن جانش را حس می بداشتی که بر می بلند شد و با هرگامی صندلياز رو        

 . بلند شدی صندلي و به سرعت از رودی کشینی فرحانه هي رنگ و روی بي چهره دنی با دیهست        

  شده؟يطور! ي شدی شکلنیتو چرا ا_        

  باال انداخت و گفتي بزند ، سری حرفتوانستیر موش نم پيوارهای و با وجود دتی وضعنی ايتو        

 سفر خوش گذشت؟.مصموم شده بودم_        

 ، تا به حال گذشتی آن دو میی مدت که از آشنانی نبود ، در اي عاطفه ای دوست ِ تازه و بیهست        
 بود ، حتم داشت دهی رنگ و حال ندی بنطوری اش ، ایشگی همیِ در برابر آن دردِ جسمانیفرحانه را حت

  ِ شهال باخبر بود سروشياو از ماجرا...دی افتاده باشد ، ذهنش به سروش رسياتفاق وحشتناك تر

 ؟ی هستییکجا_        

 !دیترسی از آنچه که در فکرش بود ، مینگاه ماتم زده اش به فرحانه افتاد ، هست        

 !شهال خوبه؟_        
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 . تاسف تکان دادي از روي اتاق انداخت ، سررونیه ب بيزیفرحانه نگاه ر        

 !!مردیداشت م_        

 ی فرحانه را از حال خود جدا کرد ، به سمت هستی صندلي و نشستن اش رویگفتن هست "يوا"        
  ،خم شد

خونه  میریباور کن ، امروز بعد کار باهم م!  االن خوبهی ، همه چستیدختر، استرس برات خوب ن_        
 !کنمی مفی برات تعروی من ، همه چدِی جدي

 ؟ی چي آخه برا؟ي کردی شبه خالهیخونه ات و _        

 نی همی گذاشت ، انگار که هستی هستي و مشت شده فی ظري دست هايفرحانه دستش را رو        
  ، باشددهی کشرونی برف بي را از گوله هاشیاالن دست ها

  ،دی مقنعه بوسينوازشش کرد و سرش را از رو        

 . را نداشتي هر خبردنی را بکند ، دل کوچک او تحمل شنی مراعات حال هستدیبا        

 !من زنده ام ، اونم زنده اس ، گلدونامم هنوز سبزن_        

نه بود که گفتنش ، آن هم  ِ فرحای تابی بي رمز شب هانی بهم بود ، ارهی ملتهب هردو خيچشم ها        
  ،دادی منانی اطمی ، حداقل اندکی هستي هایهربار بعد از مکالماتش به نگران

 شده بود ي جارشی بابت اشک هاي اش را که مختصرینی شد ، با دستمال آب بسیوارد اتاق رئ        
 . نشستی صندليپاك کرد و رو

  گذاشتزی مي اش را رویی کائوچونکیفرحبخش ع        

  از دست من ساخته اس؟ی اومده؟ کمکشی پی ، مشکلیخانومِ کاظم_        

  دلخور گفتی تکان داد و با لحنيفرحانه سر        

 ! همه سوال و جواب بشمنی ادی بابتش بادونستمینم! ومدمیمن فقط دو روز سر کار ن_        

 نی و بشاش ترنیفرحانه جزو شادتر.نطوری فرحبخش هم همي بود ، برادی طرز صحبت بعنیاز او ا        
 . بوددهی دی و هفت سالگی که او تا سن سرفتی به شمار مییآدم ها

 يبرا " شمايهمه "و بهتره بگم  "شما" اونقدر دی ، باورکننی دلخور بشخواستمی ، نمیخانومِ کاظم_        
 ِ شما مثل ی روحتیخش اتاقتون و چک کردم ، وضع بنِی که از صبح مدام با دوربدی اداره مهمنیمن و ا
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 زی و هرچیو سرماخوردگ  و تصادفتیقبال هم مصموم!  سه سالنی مثل ایعنی شهیمثل هم! ستی نشهیهم
 . بودمدهی ندنطوری شمارو اچوقتی اومده بود ، اما هشی پي اگهید

حق با او . آورد ی اش میشانی به پیفی گرفته بود و با انگشتانش فشار ضعنییفرحانه سرش را پا        
 متعجب نباشد و پچ پچ راه چکسی بودند که حاال هدهی دتی وضعنی ها ، در انی ایبود ، فرحانه را کِ

 !ندازد؟ین

 رو به کارم ي اون شور و حرارت و شاددمیقول م! چشم!  ِ من مهمهي شما ، همه ياگر برا_        
 .دیبرگردونم، نگران نباش

 در هم قالب کرد و زی مي را روشی لب داشته باشد ، دست هاي روي آنکه لبخندیحبخش اما بفر        
 که هر روز از ي ناگفته بود ، ناگفته ای اش به فرحانه حرفرهی داد ، پشت نگاهِ خی اش را به صندلهیتک

 .شدی تر منی و سنگنی ، سنگگذشتینگفتنش که م

  ،ستادی فرحانه هم ای صندليبا بلند شدن فرحبخش از رو        

 .  رفع زحمت کنمدی ندارياگر با من امر_        

 را با ی داد و در باز شد ،هستنیی در را پاي رهیدستگ.پشت به او شد و چند قدم به سمت در رفت        
 الغرش رفت ، قرار بود ي چهره ي زد و قربان صدقه ي بارطنتی ، لبخند شدی نگران و قرمز ديچشم ها

 یبهتر بود از هست...شی هاطنتی و شي و شادیمثل قبل شود ، شوخ" ِ اويهمه "قرار بود !! قبل شودمثل 
 ... فرحبخشي رهی چشمانِ خشی ، آنهم پکردیشروع م

 ، ی رفتنش از اتاق اصلرونی از بشی ، اما پدی را سرکشزی مي ِ روي از چای ، قلپدی را کشیلپِ هست        
 حالت شگرف ِ خود فرحانه بود ، شهابِ ریی که آنهم بابت تغی چشمانِ متعجب هستشیدرست پ

 . فرحبخش سد راهش شد

 ، هر دو دست مشت شده ی کار ِ هستزِی ميسرش را به سمت فرحانه خم کرد ، درست رو به رو        
 . چشمانِ فرحانه گرفتشیاش را پ

 ...د اما محکم حرف دلش را زنیی پاییبا صدا        

 !خوامی منویمن ا..." ِ تويهمه " دستم نی، تو ا "ییتو" دستم نیتو ا!! نیبب_        

 ! اوينه همه ... خودِ خودِ اویعنی ، که خود ِ او بود ، کردی نگاه می باز به دستمهی نیفرحانه با لب        
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 ی رفت ، حتنییل از پله ها پا و دور از تعادعی سریی چطور شهاب را کنار زد و با گام هادینفهم        
 . فتادهی ننی خورد و زمواری که به دي بخورد ، درست مثل چندبارنی بود به زمکینزد

 سرش نبود ، ي ِ باالنی حواسش به دوربدی به اتاق حبس کرد، به اتاق که رسدنینفسش را تا رس        
 ، دی کشقی داد ، چند بار نفس عمهی که پشت سر خود بسته بود ، تکيچشمانش را بست و سرش را به در

 ...قی ، عمقیعم

 ! بخوابدخواستیدلش م...چشمانش سوخت و گونه اش داغ شد        

 !فتدی به زحمت نچکسی شدنش هداری بي ، بعد بخوابد ، آنقدر که برانی زمفتدیاول ب        
 

 ِ شنهادی اش با پی اوضاع روح نهار ،ي برای نرفت ، حترونی از اتاقش بي ساعت ادارانیتا پا        
 رقابلی برود غنی فرحبخش از بشی تمام عزت و احترامش پي روزنکهیفرحبخش بدتر شده بود ، فکر ا
 را شیا اشک هي جلوتوانستی آمد نمی از سروش به سراغش میالیتحمل بود ، هربار که فکر و خ

 .ردیبگ

 . باشدی قوت قلبدارشی و دندی سروش را ببتوانستی امد حتما می ممارستانی به برتریاگر بانو د        

 لبش آمد و خداروشکر کرد که هنوز سروش زنده اس و ي به ساعت انداخت ، لبخند روینگاه        
 ... کشدینفس م

 نفر همه رفته بودند ، کی به جز بای آمد تقررونی بی برداشت ، وقتزی مي اش را از روی دستفیک        
 به تن احساس یفی لرز خفدی درب اداره که رسي رفت ، جلونییر گفت و از پله ها پا لب خدانگهداریز

 .رفتی می راه بود ، هوا رو به خنکي توزییکرد ، پا

 . لبش مهمان شدي اش لبخند روقهی دم به دقي های سروش و گرمازدگادیباز به         

 دی را شنی هستي رود صدانی به سمت ماشنکهی از اشی باالتر پارك کرده بود اما بابانی را خنیماش        
 . گل انداخته بودشی و لپ هازدی نفس نفس مدی به فرحانه رسیوقت...دییدوی، از دور به سمتش م

 فرحانه با خنده گفت        

  ؟يکجا بود_        

  خونه ات؟امی ، بدیکارم که تموم شد رفتم خر_        
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 و ری قدم خی مهمان ، آنهم هستنیآمدن اول. بود را پاك فراموش کرده بود زدهی که به هستیحرف        
 را داشت که با او درد و دل کند ، که ی را به همراه داشت ، دلش روشن شد ، هنوز هم کسیخوش

 ... نگرانش باشد

 . داشته باشمخچالی ي تويزی چکنمی کنم ، فکر نمدی منم خرمیبر_        

  کنار فرحانه قدم برداشتی با نگرانیهست        

 ؟يخوردی می چند روز چنیپس ا_        

 ...  کش آمدشتریلبخندش ب        

 . گفتشی سروش براتی هارا انجام دادندو در طول راه فرحانه از وضعدیخر        

 پله ها اقی اشتی خانه برونی بي وضع ظاهردنی با دی درب خانه بودند ، هستي ساعت بعد جلوکی        
 .را باال رفت

 ... خانه کجانی کجا و ای قبلي به مشامش خورد ، خانه ی کهنگيدر خانه که باز شد ، بو        

 خانه داشته اما به خودشان ضی تعوي را فرحانه براي قانع کننده الی حتما دلدانستی منکهیبا ا        
 دیمهلت نداد و به محض داخل شدن به خانه از او پرس

 ؟يچرا اون خونه رو پس داد_        

 کردی اش را باز مي اداري مانتويفرحانه دکمه ها        

 .ستندی هام که کر نهیمامان و خواهرم آبرومو بردن ، همسا! ستی سروش شوهرم ندنیفهم_        

  شدکتری گرد شده به فرحانه نزدي با چشم هایهست        

 !دنیاونا از کجا فهم_        

  راحتالتیخ.کنمی مفی برات تعرادی بمانی انکهیبذار شام و آماده کنم تا قبل ا! ...مفصله_        

 ، کردی فرحانه نگاه ميبه لبخندها... مبل نشست ي فرستاد و لبه رونی بی نفسش را با ناراحتیهست        
 ! فرحبخششنهادی اداره افتاد و پادی...انگار حالش بهتر بود

 کنه؟ی نه ، اخراجت می اگه بهش بگم؟ی کنکاری حاال فرحبخش و چيوا_        

 چرا بهش نه بگم؟_        

 . را از سرش درآوردي سورمه اي مبل بلند شد و مقنعه ي با اخم از روی و هستدیفرحانه خند        

 اد؟یدلت م!  سروشچارهیب_        
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 جلز ولز شدن ي قابالمه داغ انداخت ، صداياد و تو برش دی کوچکي تازه را به اندازه يگوشت ها        

 . گوشت و روغن را دوست داشت

 !بانو خوشگله؟_        

 لبخند زد        

 ! بپرسیصدبار عکسشو نشونت دادم ه_        

 !خوشگل بود_        

 ، دیدی ِ دم دستش صورتش را مری کفگلی استي ، رودی بود اما فرحانه شننیی پایلی خی هستيصدا        
 ! هم مهم بود؟یمگه قشنگ

 دلم براش تنگ شده_        

 ... افتاداری خي شده زی ري هاهی اش به تکنی آورد و نگاه سنگرونی چاقو را از دل گوجه بیهست        

 "!ادی ساالد بدم مي تواری خياز صدا" دیچی گوشش پي توییصدا        

 . ساالد ادامه دادي لبش نشست و به خورد کردن گوجه براي کوتاه رويلبخند        

 ؟ي نبودمانی اي غهی سال ص2 مگه توام ؟يکردی مکاری چي من بودي ، تو جایهست_        

 زن نداشت ، مانی ، اکردی فرق میلی من با تو خطیشرا. تو بذارمي خودم و جاتونمیواال من نم_        
 می تصمهی تو، با ی مخالف باشند ، مشکل فقط خود ِ من بودم ، ولای هم نداشت که موافق يخانواده ا

 ! رو هواستی االنم همه چنی ، واسه همي ازدواج کردییایرو

  حرفاس؟نیحاال وقت ِ ا_        

 .. بود که به حرف اومدی هستنباری ، اما ایدلخور شد از هست        

چقدر بهت گفتم واسه چهارتا جلسه . نبوددنی واسه شنییود ، گوش شنوا ام که وقتش بیوقت_        
 سروش آدم میحاال شانس آورد!  نکنیِ کیدونی و نمیشناسی که نمي مردهی ي غهیساختمون خودت و ص

 ، یبست  گفتم؟ گفتم فرحان تو بهش دلی بهت چادتی موعد دوم ، دی از آب در اومد ، سر تمدیخوب
 زن داشتنش باز دنی بعد از فهمنکهی بود؟ انیبهترش ا... چه بهتری گفتيدیدخوشت اومده ازش ، خن

 اگه بانو رو ده؟ی چرا زن اولش و طالق نميدی اصال تا حاال ازش پرس؟ي کرددی و تمدي کرددیتمد
 دوست داره چرا زن دوم گرفته؟
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 ... جواب داددتیفرحانه با جد        

 یلی خنی ، اگردهی برمی بودم که زنش رفته بود و معلوم نبود کي مردیِ تنها زن ِ زندگکسالیمن _        
 کنه؟ًینم!  کنهیبا زنِ دوم فرق م

 ي دو گره چی ههی محبت ِ سروش و فرحانه شبيرشته ... گفتن نداشتي برای حرفگری دیهست        
  ، نبوديگریعاشقانه د

 ي کند اما اصرار هاي امشب را تنها سپرکی مانی دوست داشت جمعشان زنانه بماند و انکهیبا ا        
 .فرحانه مانع شد

 ؟يبهش زنگ زد_        

 ادیم.آره_        

 مانی فرحانه نگاه انداخت ، خوب شد به اي برداشت و دوباره به خانه زی مي را از روي چاوانیل        
 ! بخرديزی چی خونه نوئيگفت تا برا

 اوضاع تو چطوره؟ مسافرت چطور بود؟_        

 .ي اومدی خوب بود ، کاش توام میلیخ_        

 ... نداشتم ، بعدشم که سروشینشد ، مرخص_        

 گفته بود مانیا... ، نوازش کرد کردی میی که داخل گلدان خودنمایدستش را دراز کرد و برگ ِ گل        
 ي هاي از مشتریکی هم ، نی هميبرا.  را باور داشتنی و فرحانه اکندیمنوازش گل ها حالِ آدم را خوب 

  ، بودمانی ایپر و پا قرص گلفروش

 خوابهی مي شبا با دلخوربایتقر... سرکار نروگهی ممانی چند وقته اهی_        

 معنادارِ شهی همي بود و نگاه فرحانه به چشم هاي چاوانی آمده از لرونی به بخار بینگاه هست        
 یهست

 ي اومدشی دکتر و قوم و خوشنهادی مدت به پهی ، توام که کنهی ، کار آدمو خسته میِفکر خوب_        
  ،ي و کاربلد شدي اداره جا افتادي تویلی ، درسته حاال خنجایا

 . فرحانه را گرفت و نگاهش کردي حرف هاي ادامه ي جلویهست        

بخدا راست !  خونه امانی ها ، همه اون آدما و عذابشون مالی اون فکر و خيخونه که بمونم همه _        
 دست و پا ی شامهی تا گردمی که برمیوقت... فکر و ذکرم کارِي سرکار ، همه امی که می وقتیول...گمیم



 133 

از خونه موندن و فکر و   ، فرحانترسمیم.کنهی همه رو واسم پر مي نفره جاهی اومده و مانی اکنهیم
 .ترسمی مشاالیخ

 سراغ گذشته ، از همه يری مدت کوتاه ، بعدم تو خودت مهیدخترِ خوب ، دکتر به تو گفته بود _        
 چطوره؟ زن ِ خونه دار بخواد کار طی شراینی که ببي خونه موندی ، کِيمهمتر ، تو سه سالِ مشغول کار

 . آدم شاغل کار واسه انجام دادن دارههی از شتریکنه ب

 دی اش را نوشي از چای داد و قلپلی اش را به مهی تکیهست        

 ترسمی رو به راهه ، می دوباره حالم بد بشه ، چند سالِ که همه چخوامی ، نمشناسمیمن خودم و م_        
 .اون روزا برگرده

 .قه اش رفت ، خواهرانه نوازشش کرد و قربان صددی را به آغوش کشی و هستاوردیفرحانه تاب ن        

 .ی اونجا مشغول به کار بشیعنی ، ی بگو ببرتت گلفروشمانیبه ا_        

 ...ستیخودش که همش اونجا ن_        

 . کارم و عوض کنمياگه دوست دار!  ستمی بهش بگو من تو خونه بمون نی ، ولدونمیم_        

 . جابجا کردي فرحانه ي شانه ي هم گذاشت و سرش را روي را روشی پلک هایهست        

 . دارهي از تو حرف شنو؟یزنیتو امشب باهاش حرف م_        

 ...دی را بوسیصورت هست        

 بلند ي ، با صداشی آمد ، بلند حرف زدن هارونی به کل بنی خانه از آن سکوت ِ سنگمانیبا آمدن ا        
 .  خانه آرام و قرار داشته باشدگذاشتی مگر مدنشیخند

 و مانی اي هاطنتی ، فرحانه خوب شناخته بودتشان ، شکردی میدگی رسمانی مدام به ایهست        
 ... بودنش رای و احساسی هستتیمعصوم... را شی به جاي هایمردانگ

 ي برای آوردن هستیی از کنارش تکان نخورده بود ، فرحانه از چای آمده بود هستمانی ایاز وقت        
 ! پوست کندن ابداوهیاز م اما گذشتیهمسرش م

 ؟یخودت چالق_        

 . اش را به همسرش دادهی را باال انداخت و تکشی ابروهاطنتی با شمانیا        

 موقع نی که ایکنی کارا واسه شوهرت نمنی پوست بکنه ، تو از اوهی برام میدوست دارم هست_        
 !ومدهیشب خونه ن
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  کننده گفتریغافلگ... بزنه ی رفته بود از سروش حرفادشی که تا االن یهست        

 نگفتم بهت؟! مارستانهیسروش ب_        

 . و فرحانه چشم دوختی به هستی بود ، با نگراندهی که از جا پرمانیا        

 د؟یکنی میشوخ! دیلکسی رنقدریپس شما دوتا چرا ا_        

 فرحانه سر تکان داد و گفت        

  ، درد گرفتنجای ، قلبش همشهی مي سه روزدو_        

 ی امد تا کمی بدش هم نمی راحت نبود ، ولچکسی موضوع با هنی درد و دل کردن آنهم سر ايبرا        
 خود را سبک کند

 . باشهازی به کمک ندی شا؟یستی نششی بابا ، پس تو چرا پيا_        

 . کردنداشی امروز پنی اش همفهیزن اولش و طا_        

 ... کردی نگاهش با فرحانه تالقکبارهی به مانیا        

 !! برگشت که هنوز طالقش ندادهیزن اولش ک_        

 دو نفره اشان از ي های بود ، حتما در خصوصی هستی دم غروبي ، پس همان حرف هامانیحرف ا        
 ...  ، از قضاوت اوگفتندی او میزندگ

 ...یکی از شیه بود و دردش بحالش منقلب کنند        

 ...  مهمان ها بلند شدشی شکمش حس کرد از پری که زيبا درد        

 . باز کردی سر حرف را با هستمانیبا رفتنش ا        

  ؟شهیدعواشون م_        

 نه_        

 مارستانه؟یپس چرا سروش ب_        

 . شده اوضاعشونختهی بهم ریبرگشته ، حساب زن اولشم نی خب ای داشته ، ولیمشکل قلب_        

 .. دی کشبی سي پوسته ي چاقو را رومانیا        

 ! ماقی شده رفشهی می چند وقتی ، ناسالمتمارستانی برمیبعد شام م_        
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 ي شد ، بار قبل جمع ِ چهار نفره اشان پر از شادرهی از پنجره خرونی بزند به بی آنکه حرفی بیهست        
 سروش ، چه ابی و در غیی که حال خوب ندارد ، سه تاي خانه انیدر ا... نباری و خنده بود ، اما ایو خوش

 !کردند؟یم
        ....... 

 خواند ، مارستانی بزی بزرگ و تمي شام اش را خورده بود و نماز مغرب اش را در نماز خانه نیحس        
 .احت تر بود رالشی کرده بود خدایحاال که سروش را پ

قرار ... دور از استرس و آشوب ، آرامش مطلق ، یطیمح!  سر دلشماندی دکتر ميفقط حرف ها        
 ِ ی زندگدنی با برگشتنش به آن خانه و ددانستی دردِ سروش باشند ، اما او که خوب مي ها دوانیبود ا

 .زدیری که برباد رفته بود ، چقدر او را بهم میسه سال

 بود رفت ، ي که سروش در آن بستري اي در نماز خانه به طبقه دنی ساعت دراز کشمی از نبعد        
 قد بلند و چهارشونه مشغول حرف زدن بود ، البته ي هم بود با مردی شب که زن بداخالقفتیپرستار ش
 . شباهت به دعوا نبودی بشانیحرف ها

 .دی اسم سروش شهال را شندی تر که رسکینزد        

  با پرستار گفتشیبه سمت مرد رفت و وسط حرف ها        

 !من همراه ِ سروش هستم_        

  را نشان دهد ، گفتی آنکه عکس العمل خاصی ، بنی حسدنی با دمانیا        

 !ستی امکان مالقات نندیفرمای حالشون و بپرسم ، منجایاومدم ا_        

  دستش را دراز کرد و با لبخند تشکر کردنیحس کالمش به پرستار بود که هیتک        

 ، خداروشکر خطر رفع شده ، فردا دی دانشگاهشون باشي شما از همکاراکنمی ، فکر مدیلطف کرد_        
 دیاری بفی مالقات تشري برادیتونی به بخش اونوقت مکنندیمنتقلش م

 . نشستشی لب هاي رويتمندی لبخند رضامانیا        

 نشون؟یدیخداروشکر ، شما د_        

  ،بله ، امروز صبح_        

 .گردمی ، انشاهللا فردا برمدی ، سالم منو بهش برسوننمشی ببتونستمی منم مشدیکاش م_        
        ............... 
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  روزها بود ،نی کار بازهم مثل اطیفرحانه در مح. گذشتیسه روز از بهوش آمدن سروش م        
 سروش بود ، اگر در ي ، دائم نگران آبروردی را بگشی هاشی استرس ها و تشوي جلوتوانستینم
 او مسر که خود را هی که سروش با زندادندی چه؟ اگر پرستار ها اطالع مشدی او مرِیگی پی کسمارستانیب

 رفتی ممارستانی به ب وشدی از همه بدتر اگر ماهانِ نامرد سرپا مای.. منتقل شدهمارستانی کرده به بیمعرف
  جمع کند؟خواستی می را چه کسشی هايزی، آبرو ر

 مانیا... دی کشرونی را بزی اش کشو میمی ِ قدی گوشي برهی فرستاد ، با ورونینفسش را کالفه ب        
 ، اصرار داشت تا امروز در ساعت مالقات بعنوان شدی نمالی خی بود بدهی که حال او را دیبود ، از وقت

 . اش کندیهمسر همراه

 و شی هاي سروش برود اما کارها و گرفتارادتی عي براخواستی مشی همان چند روز پنکهیبا ا        
 قبل از خواستی و مدیدی فرحانه مانع شده بود و حاال بعد سه روز خود را شرمنده میتی اندك نارضایحت

 . سروش برودداری به دمرخص شدن

 کنندی شک مهوی ، توام نرو تونمی نمگمیم_        

  دوستشمگمی م؟یچه شک_        

 .ولش کن...يری همن ، لو میمی قديسجاد و سروش دوست ها_        

 باهام يخوای ، گفتم بهت بگم اگه مقمی رفادتی برم عخوامی ، مي دارکاری بابا ، تو اصال به من چيا_        
 .میکنی می زن و شوهر معرفهی ، اونجا هم خودمون و به بقيایب

 .شهی مخی بدنم کنمی ، االنم که فکرشو ممانی اتونمینم_        

 صاحاب تموم شد از بس کوچه شرکت و باال ی بنی انی بنزای ، بیشی گرم مخرمی مپی برات هاایب_        
 . کردمنییو پا

 ؟یمگه دم شرکت_        

 ری که دنییبپر پا. نکنم حق ندارم از دم شرکت جم بخورمتی خانوم امر کردن تا راضیهست! بله _        
 .شد

 
 فرحانه دی آی مدارشی که به دی کسنی اولخواستی ، دلش مگذشتی ساعت از زمان مالقات ممین        

 چند روز که به بخش منتقل شده نی ست ، در اي اهودهی بالی خنی ادانستیباشد ، اما خودش هم خوب م
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 کردی نمدای را پهش تلفن همرانکهی تا به فرحانه زنگ بزند ، از همه مهمتر اشدی مانع منیبود حضور حس
 .و حتم داشت که دست ِ فرحانه باشد

 ي کارخانه ي از همکارهایکی و نی خوش و بش کردن حسي را از هم باز کرد و با صداشیپلک ها        
 .تازه با آن ها قرار داد بسته بود سر چرخاند که يدیجد

 حی توان صحبت کردن نداشت و ترجیلی لحظه بد ، خکی لحظه خوب بود و کی که ی حالانیم        
 .اهوی کوتاه باشد و دور از هندی آی مالقاتش مي که برای زماندادیم

 کردی ، خدا خدا مدی تخت جابجا شد و به پهلو چرخي رویبا رفتن همکار جوان و محترم اش ، کم        
 ی پوشالي بانو و حرف هاي هاهی ، حوصله گرندیای اش ندنی دي امروز را براکیبانو و سجاد حداقل 

 را نابود شی هاالیخ  برساند و فکر ویالی خی او را به بتوانستندی قرص ها هم نمیحت. سجاد را نداشت 
 .کنند

 نی در ای شده بود نگاه کرد ، از وقتي آرنج دستش جاري که روی و به رد خوندی کشینینفس سنگ        
 هفته حمام کی که سروش شدی میوگرنه ک... را زده بود یزگی و پاکی پاکدِی شده بود قي بسترمارستانیب

 ! هارو تحمل کندیفی کثنینرود و ا

 !دادی ممارستانی دارو و چسب و بي بودشتری ، بدادی نمیفی کثيبو        

 ي اش باز شد و پشت جعبه ی هم نگذاشته بود که در ِ اتاق خصوصي را روشیهنوز پلک ها        
 بودنش آن هم ي از لطف نبود ، خوش انرژی خالدارشی ، ددی را دمانی خندان اي بزرگ چهره ینیریش

  ، سروش حک کندي لب هاي لبخند را روتوانستی اوضاع منیدر ا

 ي و سردهی پریی که با رنگ و رودی ، فرحانه را دندی تخت بنشي که خواست به احترامش رونیهم        
 . وارد اتاق شدمانیکه در گردن فرو رفته پشت سر ا

 ی کش آمد و حسشتری کنند ، لبخندش بي رگ ها جارانی را در ميگریانگار که خون اش حالِ د        
 .دی پوستش جوشری زندیخوشا

 سالم جناب ِ شهال_        

 تی فرحانه را نگاه کند و از معصومری دل سکی که دی آنقدر طول نکشمانی اش با ایرو بوس        
 .صورتش حظ ببرد

 دیدیزحمت کش_        
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 به تخت ی فرحانه کمنی حنیدر هم. کردی قرار گرفت و با او احوالپرسنی در مقابل حسمانیا        
 نگاه کند ، استرس امان اش را توانستی سروش نمي در چشم هایحت.  سالم کرد شد و آرامکینزد

 .شدی ممانی از کارش پششتری بود و هر لحظه بدهیبر

  ، قرار دادزی مي گرفت و رومانی را از اینیری جعبه شنیحس        

 !می بودارتتونی منتظر زشیآقا ما سه روز پ_        

 و دی آی سروش مدنی در آن شب ادعا کرد که فردا حتما به دمانی مانده بود که اادشیحتما         
 . بودامدهین

  اومد فرصت نشدشی پي از من بود ، کاریکم سعادت_        

 انی بود ، باالخره در مستادهی تر اکی نزدمانی به اشتریفرحانه هنوز از سروش دور بود و ب        
 . زد و سرش را بلند کردای دل را به درشدی مردها رد و بدل منیکه ب یی های ها و شوخیاحوالپرس

 نیدرا. همراه داشت ی خوبي کوتاه اما پر نافذش خبرهاي مدام سروش و نگاه هاي لبخند هادنید        
 ي برای تر کند و فرصتکی او را به سروش نزدی تا کمزدی را به فرحانه مشی بازوي گه گدارمانی اانیم

 .حرف زدن به آن دو دهد

 به بهانه آوردن خانواده اش از اتاق نی حسگذشتی که از آمدنشان مقهیباالخره بعد از چند دق        
 . تخت سروش رها کردکی و نزددی ناغافل دست فرحانه را کشمانیخارج شد و ا

 !دمی که به عمرم ددی هستیی آدم هانیشما دو تا مشکوك تر_        

 ي محکمترلی ها دلي موشک بازمی قانی نداشت که نفهمد ایالخره حرف دلش را زد ، سن کمبا        
 . داشته باشددیبا

 دور تر رفت ، چند قدم به سمت در مانیا.سروش دستش را بلند کرد و دست فرحانه را گرفت        
 تا سروش و دادی مشغول نشان ملشی ، خودش را به چک کردن موباگشتی و چند قدم برمداشتیبرم

 .فرحانه راحت بتوانند صحبت کنند

  به در اتاق نگاه انداختیفرحانه با نگران        

  ، دستم و ول کنادی میکی هوی_        

 ی خوشِ زندگي را داشت که انگار صد سال است که در آرامش فقط رویی آدم هايسروش چهره         
 ... و بسدهیرا د
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 دیکاوی و آرامش صورت نگران فرحانه را متی از رضايبا لبخند        

  کردم؟تتیاذ_        

  دست سروش گذاشت و فشار دادي را روگرشیفرحان دست د        

 ادی منیتو رو خدا دستمو ول کن ، االن حس_        

 التماسش را بابت از دست ندادن ي صداخواستی به سمت سروش خم شده بود ، نمشتریفرحانه ب        
 ...مانی ای بشنود ، حتیآبرو، کس

 دلم برات تنگ شده بود_        

 . او بودي و فرحانه مدام نگران حفظ ِ آبروگفتیسروش از احساساتش م        

 !سروش...ی دستمو گرفتنهیبی داخل ، مادی میکیجون فرحان ولم کن ، االن _        

 نگرانش ته اتاق را دنبال ي صورت سروش بود و چشم هاکیظه که صورتش نزد لحنیدر هم        
 یرگی فرحانه بسته ماند و خي گونه اش نشاند ، آنقدر آرام و پر لذت که لب هاي روي ، بوسه اکردیم

 .دی خندان و براق سروش رسينگاهش از ته اتاق به چشم ها

 !سروش_        

 .کردی را که ناغافل از فرحانه گرفته بود را در وجودش حس مي و لذت بوسه ادیلبش را گز        

 جانم؟_        

 ی ترس از هرکسی حق او هم بود که بدی رنگ التماس خود را از دست داده بود ، شاگرینگاهش د        
 ! نگذاردشی ها تنهای کنار همسرش باشد و در سختيزیو هرچ

 دهی بود ، ددهی فرحانه زد را دي گونه ي که سروش بر رويوسه ا اما چند قدم آن طرف تر ، بمانیا        
 نی آن ها بود ، مطمئن بود انی بيادی زي گرفته بود ، ناگفته هاشانیبود و با لبخند نگاه از عاشقانه ها

 که بانو دانستی مهی بقمثل  ، حداقل او همستی زن اول سروش نيسخت گرفتن ها و ترس ها فقط برا
 ناخودآگاهانه ي که قضاوت هانی از اشیرفته و پشت سر خود را هم نگاه نکرده ، بسه سال است که 

 به داخل عی و دو خانوم ِ همراهش سرنی حسدنی برد و با درونی به بي کند از اتاق سرریذهنش را درگ
 اتاق برگشت و به سروش و فرحانه اطالع داد

 و نگاه ِ عاشقانه اش را کردی دست فرحانه را رها مدی بانکهی ، اکردیدل کندن سروش را درك م        
  ؟نی سخت تر از ايزی ها بود ، چه چي موشک بازمی قانی همری اسیکنترل ، باالخره او هم چند سال
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 ! به همراه فرشته و بانو آمده بودنیحس        

 یی و سروش با پلک هاستادی امانی به آن دو داد ، فرحانه چند قدم دور تر کنار امانی که ایبا اطالع        
 دانستی که می ، حداقل تا مدتکردی اش مرهی ذخدی بود ، باشی همان لذت چند لحظه پيبسته دنبال رد پا

 . و بودنش را لمس کندندی فرحانه را ببتواندی نمگرید

 مانی ای کرد ، حتکی نزدمانی به اشی از پشی گفت و خود را پیفی ضعنی بانو ، فرحانه هدنیبا د        
 توجه به حضور ی دادن به او دستش را محکم گرفت ، بانو بی دلگرميهم متوجه رفتار فرحانه شد ، برا

 نامرتب آن را  ِشی مردانه و خشک سروش را که ته ريآن دو مهمان به سمت سروش رفت و گونه ها
  و قربان صدقه اش رفتدی ، بوسدادیآشفته تر نشان م

 ییبای و زحی ملشی که کامال مشخص بود تازه رنگ شده ، آرادی خوشرنگ بانو را ديموهافرحانه         
 ، که دهی مراقبت از سروش صورت آشفته و رنگ پري ، برادیبه صورت داشت ، او را از خود عاقل تر د

 !خورد؟ی پوست پوست شده ، چه به درد مشی چند جای خشکياز رو

 کرد به سمت فرحانه رفت و بابت ی و همسرش را به او معرفانمی ان،ی حسیفرشته اما وقت        
 .آمدنشان تشکر کرد

 آن ها کرد و دوباره به ي به هر دوی بود ، سالمستادهیبانو اما در همان حال که کنار تخت سروش ا        
  ، شدرهیسروش خ

 ، شدی منتقل مشی به گلونهی که کم کم از راه سيزی ، چکردی مینی در قلب فرحانه سنگيزیچ        
 ، دی نگاه ِ بانو ، به سمت فرحانه چرخرینگاه سروش درست ز...ری بغض ِ گلوگکی مثل یبی عجینیسنگ

 نگاه سروش را د ، آنقدر که بانو رردی سروش را بگي جلوتوانستی فرحانه هم نمي و اشاره هامی ایحت
  متوجه شدمانی، ا فرحانه برسد ي از آنکه درست به چشم هاشیدنبال کرد و پ

  ،می ما رفع زحمت کنگهیخب د_        

 ستادی خطِ نگاهش به فرحانه ، انیبه سمت سروش رفت و درست ب        

 ، ذارهی وقت واسِ منم نمشی کاريمشغله ها!  ، به خدا به خاطر خانوم ، بودامیتا امروزم نتونستم ب_        
 !ی چیعنی یلی زن ذلیدونی خودت که بهتر مگهید

 .دی به بانو رسمانی اي و امتداد خنده هادیسروش خند        

 . زودتر حالِ سروش خانِ ماهم خوب بشهشاالی ، ادمتونیخانوم ،خوشحال شدم که د_        
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 دی به شالش کشی زد و دستینیریبانو لبخند ش        

 محل کار که من ای دی دانشگاه هستي ، از همکارهاارمی نمادی من شمارو بیممنون ، ول_        
 شناسمتون؟ینم

  که به او دست داد گفتی بانو نگاه کرد و با لبخند در حالي به دست دراز شده مانیا        

 دیاری که بجا ندی ، حق دارمی که با سروش خان آشنا شدکسالِیمن و خانومم فقط _        

 زد و به ینی دلنشي شده بود ، خنده کی ِ قبلش نزدي سالهاییبای به زشی مو و آرارییبانو با آن تغ        
  گفتمانیا

 داره ، برام سوال شده بود که ی دوست هاش رفت و آمد خانوادگشتریآهان ، چون سروش با ب_        
 !دمیچرا شما رو ند

  به سمت فرحانه برداشتی تشکر کرد و قدممانیا        

 ، مگه نه شهی مشتری هم بمونی به بعد رفت و آمد خانوادگنی از اشاالی ، حاال ادی نبودرانیشما که ا_        
 فرحان جان؟

  به زور لبخند زددیلرزی که میفرحانه با لب        

 میشیانشاهللا ، ما خوشحال م_        

رد ، اما  کی خداحافظمانی ، از فرحانه و اردی از سروش فاصله بگی آنکه قدمیبانو تشکر کرد و ب        
 . کردشانی آمد و تا آسانسور همراهرونی همراه آن دو از اتاق بنیحس

 شال ری کردن را کنار گذاشت ، دستش را زي درب آسانسور بسته شد ، فرحانه نقش بازنکهیهم        
 نی از اردی بمخواستی ، مدیای برونی بنهی از سخواستی ، می لعنتزدی قلبش گذاشت ، تند ميبرد و رو

 ...ي دورنیترس ، از ا

 ...  از حال برودتی وضعنی با ادیترسی ، مکردی فرحانه را نگاه می با نگرانمانیا        

 بسته کی از آب ری رفت و بغمارستانی بي آمدن از آسانسور به سمت بوفه رونیبه محض ب        
  ،دی فرحانه را خريشکالت ِ مورد عالقه 

 ، ختیری بهم اش مشتری او بیدگی ، ترس و رنگ پرداشتیمت فرحانه برم که به سیبا هر قدم        
 !شد؟ینم...شدی درد مي در کنارش دوای بود ، با خودش گفت االن بودن هستیکاش هست

  آب و بخورنیفرحانه جان ا_        
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ه تشکر کرد  کوتاي دهان فرحانه برد، فرحانه با لبخندکیجلد شکالت را به سرعت باز کرد و نزد        
 که در رفت و آمد بودند یی نشست و به آدم های صندلي را کنار او روقهی چند دقمانی ای حرفچی هیو ب

 ..نگاه کرد

 آن دنیفرحانه فقط بانو و آن بوسه اش ، نبود که قلب او را به درد آورده بود ، وحشت ِ ماهان با د        
 .دادی عذابش مشتری برشی و آن راهرو و آن قسمت پذیصندل

 ي شدند شماره نی سوار ماشی خارج شد ، وقتمارستانی از بمانیبه سرعت برخواست و همراه ا        
 .بعد از چند بار تماس بالخره جواب داد. خواهرش را گرفت

 ..سالم_        

 ؟ی بپرسی چي حاال زنگ زد؟يکم بدبختمون کرد_        

 ره؟نگرانِ ماهانم ، حالش چطو_        

آخه . دو قدم راه برهتونهی دراومده ، نمی به چه وضعنی ببای ، بی هم عالیلی ، خیبه لطف تو عال_        
  ؟می کردکارتیمگه ما چ

 فکر کرد نیبا خود به ا... پشت سرهمشي هانی آخر را مادرش گفت ، آنهم با ناله و نفريجمله         
 کرد؟ی هارا نثارش منی ناله و نفرنیم هم هدیفهمی ماهان مشنهادیکه اگر مادرش از پ

 مارستانه؟یکدوم ب_        

 ادت؟ی عيای بيخوایم_        

 د؟یپول الزم ندار! نه_        

 نی را به صورت خود چسبانده بود ، به ای اما هنوز گوشدیشنیتلفن قطع شده بود، بوق اشغال را م        
 و تا آن موقع سروش دیای بمارستانی قدم از قدم بردارد و به بتواندی که حتما ماهان فعال نمکردیفکر م

 .مرخص شده

 . و تلفن را قطع کرددی کشينفس آسوده ا        

 ...زن ِ اولش_        

 رابطه ي بر روی اسمتوانستی ، نمدیکشی خجالت ممانی اشی تمام گذاشت ، پمهیفرحانه حرف را ن        
 و کندی بغلش مهی چشم بقي جلواقیکه زن اولش با آن همه شور و اشت یاش با سروش بذارد آن هم وقت

 ! هم داشتشتری کم که نداشت ، بزی چچی که از فرحانه هیزن. بوسدیصورتش را م
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  حرفتهی؟ بق...خب_        

 دی کشي ترنی نفس سنگنباریا        

  ولش کنیچیه_        

 ی منیی را پاشی را گرفته و مدام دانه هاحی که چطور تسبکردی فرحانه نگاه مي به دست هامانیا        
 .اندازد

 برسونمت اداره؟_        

 ستی نیآره اگر زحمت_        

 در يری ، توفدادی ، آب دهانش هم هرچه با شدت قورت مکردی را مدام سد مشیبغض راه گلو        
 . بغض نداشتنیفروفرستادن ا

 ...شدی پخش مي ایآهنگ سنت...را بلند تر کرد  وی ضبط رادي صدامانیا        

  از سر ِ من چه کنم؟فتدی تو ، ندنی ِ دي ابد هواياگر برا*        

  کُشته شدن چه کنم؟ي تنِ من،براکِشدیهجوم ِ زخم ِ تو را نم        

  به جنگِ با دل ِ من،ي نفرکیهزار و         

  همه تن، چه کنم؟نی ايبرا        

 .. وی رادي لب ، به برنامه ری زیراهی به فرحانه انداخت و بد و بی نگاهمین        

 .شدی اهنگ بد تر هم منیکم حالشان دگرگون بود ، حاال با ا        

 ... را عوض کردویدست برد و کانال راد        

  دلت کجاستیی و نگويری بمدیبا*        

  اتیاز همزبان به من ، ي که داده ایدرس        

  ام بگویخواهی و نمیستیحاال که ن        

 * ام؟ی نشانی خودت ميحاال چرا به پا        

  زد و رو به فرحانه گفتی تصنعي لبخندمانیا        

 ؟يحفظ بود_        

  گفتکردی مقنعه اش را به ظاهر داشت مرتب می داد و در حالهی تکی صندلیسرش را به پشت        

 ! بشهنی حالم همترسمی ، مخوندمشی ذهنم مدام مي که پخش بشه تونیقبل از ا_        
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 به فرحانه کرد که کامال ی آهنگ را که گوش داد اخمي را برگرداند ، همان ادامه وی کانال رادمانیا        
  و با خشم بوديجد

 چه خبره ، نتونی بفهمهی اگه دو روزم با تو و سروش مراوده کنه می حرف نزن ، هر احمقيخودیب_        
  ،چه برسه به من

 !دانستی را نمزی بود اما او که همه چمانی گفتن نداشت ، حق با اي برایفرحانه حرف        

 ، باشهتونی تو زندگگهی دي ماجراهی ي پانکهیمگه ا_        

  بلند گفت با خود فکر کرد و افکارش رایکم        

 اش هینکنه مهر.خب طالقش بده کارو تموم کنه... کهستی ام باشه بدتر از زن اولش نیآخه هرچ_        
 باالس؟ هان؟

 دادی نمیبه فرحانه نگاه کرد ، او جواب        

 اده؟ی زربهاشی ، شرهیگی بهش تعلق نمهی مهرگهی که چند ساله گذاشته رفته دیآخه زن_        

  خود زدي پاي آرام رویمشت        

 لیاون وک..شیدید!  ، پسرعموش هست ، شهابی هستلی فامنی ایول! فهممیمن ِ خرم قانون نم_        
 !یِخوب

  افزوده شدتشی برعصباندی سکوت فرحانه را دیدوباره وقت        

 ؟ی ساکت بمونيخوای مای یزنیحرف م_        

 هی.ستی و پول نهی طالق دادن بانو ، مهري برالشی دلیمدت هاست ، ول...با شهاب در ارتباطِ _        
 . ارتباطشو قطع کنهخوادی خودشون هست که فعال نمنی بي اگهی ديزایچ

 ی آورد باز هم بی داد ، هرچه به مغزش فشار منیی را پانی ماشي شهی و شدی کشی کالفه پوفمانیا        
 بزند و ی رابطه حرفنی مدت هم اصال به خودش اجازه نداده بود تا به سروش در انیدر ا.ماندیجواب م

 . شدی در سکوت طری مسی ادامه نداد و باقگری دنی هميبرا. بپرسدیسوال

 دنی و مدام دراز کشدنی که عادت به خوابیی اوي مرخص شدن و ماندن در خانه برايروزها        
 . که در طول عمرش تحمل کردهرفتی بحساب میی زمان هانینداشت ، بدتر
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 به توانستی جابجا شد و تلفن همراهش را برداشت ، حاال که بانو خانه نبود می تخت کميرو        
 به ی جواب نداد ، تفن همراه اش هم خاموش بود ، با نگرانیفرحانه زنگ بزند ، تلفن خانه را گرفت ، کس

 . بودی خانه مدی ساعت حتما بانیکرد ا نگاه زی ميساعت ِ رو

 . مصرف کرديگری پس از دیکی را زی مي روي فرستاد و داروهارونی را بنشینفس سنگ        

 شی تنهاي ، اما بانو لحظه اخوردی به کله اش مي باددی ، باخواستی هوا را منیدلش قدم زدن در ا        
 . گذاشتینم

 ، ندی توجه ببی نبود که بانو را به خود بی ، زمانگذشتی که از مرخص شدنش مي هفته اکی نیدر ا        
 کردی خرج مشی که بانو برای همه ابراز محبتنی و اکندی که عذاب وجدان کار خودش را مدیفهمیکامال م

  ،به خاطر همان حس عذاب وجدان بود

 گارکردهی هوا بدجور هوسِ سنی، در ا شد شی گز گزِ سرمادیدر بالکن را باز کرد و با سوزِ شد        
 . خودش نبودي که جانش هم فقط برافی حیبود ، ول

 و به نرده دیچی تخت بود را به دور خود پي که روی نه چندان نازکيبه داخل اتاق برگشت و پتو        
 ي خم کرد ، پژونیی سرش را به پانی ماشکی شدن الستدهی کشي شد ، با صداکی بالکن نزديها

 ... شدادهی که از پی و زنییآلبالو

 بتواند دی خم شد تا شاشتری بکند،ی بحث منی ماشي شدن با راننده ادهی پنی که در حدیبانو را د        
 آن بحث و جدل ها انی باالخره در منکهی ، اما هرچقدر تالش کرد ، نتوانست ، تا اندیصورت راننده را بب

 ست ي آن راننده مرددی که فهمنی ، جز اندی چهره اش را واضح ببوانستتی شد ، بازهم نمادهی پنیاز ماش
 !شناسدیکه او نم

 از همان جا خودش را به خواستی ، مدیگزی و لب مفشردی مشتانش مانی بالکن را در مينرده ها        
 ری است ، قلبش تی چه کسکندی بزند و بفهمد آن مرد که بانو دعوا مادی فرخواستی پرت کند ، منییپا
 دیکوبی در سرش پتک می و کسکشدیم

 رفت ، پتو از رونی نتوانست خودش را کنترل کند ، نرده ها را رها کرد و با عجله از بالکن بگرید        
 .شدی مدهی کشنی زمي اش بر رویمیدورش رها شده بود و ن

 ... ، آن هم با صورت متعجبدی را دنی در خانه را باز کرد ، فرشته و ادونکهیاما هم        

 ن؟یبردی مفی تشرییجا_        
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 ی کم شد ، بشی ، از فشار دندان هازدی مي و رنگ صورت اش به قرمززدیسروش نفس نفس م        
 آنکه بخندد گفت

 نه_        

  چادرش را جلوی سروش شده بود و با حالت معذبیختگی بهم رتیفرشته اما کامال متوجه وضع        
 دیکش

 میای مگهی وقت دهی میریما م_        

 ، منتظر به گذاشتی و حق آن دو را کف دستشان منیی پارفتی مدیسروش منتظر رفتنشان بود ، با        
 نی در بسته شود ادونکهی از اشی و فرشته به داخلش رفتند ، اما پنی که ادوکردیدر آسانسور نگاه م

 ... آوردرونی در بانیسرش را از م

 دلم برات تنگ شده بود_        

 فروخورده اش ، انگار تمام داد و ي ، انگار تمام خشم هافتدی بنیی در وجودش به پايزی چيانگار        
 !! نشانده باشد ، آنهم با لبخندنی زمي آرام رویکیانگار که او را ... ها ادی ها ، تمام فردادیب

 پسر کوچک هم مانع ی بود ، سرماخوردگدهی را ندنی خانه و ادونی هفته آمده بود به اکی        
 تی ، بابت وضعندی و بباورندی ، فرشته نذاشته بود تا او را بنی به حسشی بود ، با وجود اصرارهادارشانید
 . از آن بچه هم سرما بخوردی که حتدندیترسی اش ميماریب

  بست و به داخل رفت ، با همان لحن بچگانه اش به فرشته گفتنیدر آسانسور را ادو        

 ! ؟خورهیالغر شده ، شهال مگه غذا نم_        

 از حرکت آسانسور دکمه را زد ، با خود گفت گورِ پدر تمام شی ، پاوردی طاقت نگریدلش د        
 ...  زنکي هایهرزگ

 ی مشکي الهی تي که دستان مادرش را گرفته بود با چشم های در حالنیدر آسانسور باز شد و ادو        
 دی خندطنتیاش ، با ش

 دییکارم واجب نبود ، بفرما_        

 ندیای برونی آن ها اشاره کرد تا بيدر را کامل باز کرد و به هر دو        

 ي از جلوکهنیهم.. وار دست مادرش را به دست داشت طنتی هنوز هم با همان لبخند شنیادو        
 . و هر سه داخل خانه شدنددی کشنی به سر ادوی ، سروش دستشدندی سروش رد ميپاها
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  ، زانو زدنی ادوي پايجلو        

 و جانی هدانستی ، خوب مکردی مینی و قلبش سنگدی نفس بکشتوانستیهنوز هم راحت نم        
  او مضر بودي راه رفتن هم براادی زیاسترس و حت

 دمت؟ی چند روزه ندیدونی ، مقیرف_        

 . کوچکش را باال انداخت و دست مادر را رها کردي شانه هانیادو        

 گهی دي تاشی شهی تا با شی شهی!  بلدم بشمارمشیمن فقط تا ش_        

 ... پسرنیحساب و کتابش هم مثل خودش درست بود ا        

 ! امتی ق بهفتهی مدارمونیگفتم د_        

 مبل ي گفت و رويا "خدا نکنه" لب ری اما فرشته زدیفهمی حرف سروش را نمي معنانیادو        
 .نشست

 کوچک ي لب هایسی صورتش نشاند و سروش خي روي به سروش شد ، بوسه اکتری نزدنیادو        
  صورتش حس کردي را رونیادو

  کجاست؟امتیق_        

  جا دادنی کوچک ادوي شانه هاي و سرش را رودیصورتش را بوس        

 .دونمی نمقی دوره ، منم دقیلیخ_        

  بشمارم؟دی و باشیچند تا ش_        

  بود به فرشته گفتنی ادوي شانه يسروش با خنده در همان حال که سرش رو        

 نطوره؟یباباشم هم_        

 فرشته دنی را چرخاند و در را باز کرد ، با ددین لحظه بانو کل و سر تکان داد ، و همادیفرشته خند        
 . را به اخم دادشی لبش نشانده بود جاي که روی آن لبخند زورکنیو ادو

 ي مانند پسر بچه هانی راست به آشپزخانه رفت ، ادوکی گفت و ینی لب سالم سر و سنگریز        
 نگاهش به ریش نگاهش به فرشته افتاد که سر به زکنجکاو سرش را به دنبال بانو چرخاند ، اما سرو

 . بودشی پاي رودیچادر سف

 !یِ که شعور ذاتیدونی ، مخوامیمن معذرت م_        

 !! دستش دهدی گوشی گفت که به گوش بانو برسد و به قوليآنقدر بلند و جد        
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 ؟يدی تو بازارچه رو دی فروشوهی مي مغازه نیا!  فرشته جونذارنی آدم اعصاب ميمگه برا_        

  به احترام سروش کنار بگذاردي لحظه اي را براي کرد دلخوریفرشته سع        

  شده؟ی مگه چی ِ ، ولنی ها با حسدی خرشتریب_        

 من ي سهی شده بود انداخت تو کسی لک و پی ، هرچی جدا کنبی سذارهی اخالق نداره ،نمکهیمرت_        
 . خوبشو برداشتمي هاوهی ، کار خودمم کردم مادی کردم تا حساب کار دستش بییا دعوهی گهی، د

  گفتنیی پاي با صداي مضحکانه ايسروش همان لحظه وارد آشپزخانه شد و با خنده         

  هات کو پس؟بیس_        

 دی خندی کرد و زورکنیی را باال و پادی خري هاسهی رنگ عوض کرد ، ککبارهیبانو به         

  جا گذاشتميوا_        

 هم به نی رفت ، ادورونی و پارچ آب را برداشت و از آشپزخانه بوانی توجه به او ، لیسروش ب        
 ختی آب روانی لکی نی ادوي کاناپه که نشست برايدنبال او قدم برداشت ، رو

 ه؟ی هات در چه حالنیچه خبر؟ اوضاع ماش_        

 را دست وانی از آب خورد و لی را احاطه کرده بود ، قلپوانی کوچکش دور ليست ها که دنیادو        
 سروش داد

  بدممشوی شدم پول ندارم جرمهی ، جرنگنیتو پارک_        

  ادامه دادشانی به حرف هاي جدیلی آنکه بخندد ، خیسروش ب        

  شده بودندمهی جرناتی ، بعدم تو تازه ماشریاز بابات پول بگ_        

 ...بانو و فرشته مشغول حرف زدن بودند        

 نه چندان پر ي به بازوهانی کوچک ادوي دادند و شانه هاهی هم هر دو به کاناپه تکنیسروش و ادو        
 . زدندهیسروش تک

  مونده؟ادتیدفعه قبلو _        

 .ي شدمهی ، بعدم جرنیم رو زختنی روغنا ري چپ کردی ، بهم گفتادمهیمعلومه _        

 اش که نه قد یمی و دوست ِ قدقی با رفی داشت بابت همصحبتی ، حس خوبدی از ته دل خندنیادو        
 خوردی او داشت ، نه ظاهرش به او مهی شبيو قواره ا

 ؟يری نمگهید_        
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 کجا_        

 دکتر؟_        

  ، چطور مگه؟کنمیفکر نم_        

 را شانی مطمئن شود حرف هاخواستی ، به مادرش و بانو نگاه کرد ، مستادی کاناپه ايشد و روبلند         
 شنودی نمیکس

 من نشونش دادم!  بابامهشیپستونک هات پ_        

  نگاه کردنیسروش با تعجب به ادو        

 ی نگی به کسيقول داد_        

 سروش گرفت تا تعادلش ي شانه ي سروش شد ، دست کوچکش را بر روی متوجه ناراحتنیادو        
 حفظ شود

  ، من نشونش ندادمدی دهوی کردم ، بابامم داشونی ، پگشتمیدنبالت که م_        

 ! نگاه کرد ،پسرك دروغگو شدنی پر زرق و برق ادويسروش به چشم ها        

  پستونک تو کو؟یراست. پستونک بکشمدی نباگهیاشکال نداره ، دکترم بهم گفته د_        

  صورت ِ سروش بردکی تکان داد و صورتش را نزدي سری با ناراحتنیادو        

 ... دمی خوابوندنش ، منم ترسمارستانی پستونک دهنش گرفت بنقدریمامانم گفت شهال ا_        

اما مدام نگاهش به سمت بانو  ، گرفتی هم مي ، انرژشدی بچه خسته که نمنیاز حرف زدن با ا        
 .گذاردی مزی مي و دوباره روردیگی تلفن همراهش را دست می که هرازگاهرفتیم

  ، کنارش نماندشی کودکانه هاقِی رفشتری ساعت بمین        

 فرحانه گرفت و با ي استراحت به اتاق رفت ، بازهم شماره يبعد از خوردن شام مختصر ، برا        
  ،خاموش بودن تلفن همراه نگران تر از قبل شد

 را جگاهشی دستانش گرفت و گانی با او حرف زده بود ، سرش را در مشی بار دو روز پنیآخر        
 !دادندی ها او را به کشتن منی کدام از اهیباالخره .فشار داد

 به شروع يزیچ...شدی نمنیفه بود و بدتر از ا تخت نشست ، کالي و رودی پوشيلباس راحت تر        
 ی نگرفته بودند ، خودش هم دوست نداشت تماسی نمانده بود و هنوز از دانشگاه با او تماسشیکالس ها
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 بدهکار نبود، ش ارائه نکن ، اما گوشی ترم کالسنیهرچقدر سجاد گفت به خاطر حال خودت ا... ردیبگ
 ...دندیفهمی نمانشیو چه سخت که اطراف... درمان بودی او نوعي براسی دانشگاه و تدرطیمح

 کی که بانو در اتاق را باز کرد و با شدی بوق زده منی فرحانه را گرفت ، چندمي خانه يشماره         
 . شربت آب پرتقال داخل شدوانیل

 یزنی زنگ میبه ک_        

 دوستم_        

 گذشته رفته و تمام شده گری به او بفهماند که دتوانستی ، چطور مشدی بانو منقلب مدنیحالش با د        
 ... کنترل کند و بانو را کنار خود نگه داردگری حداقل چند ماه دي خود را براتوانستی، چطور م

 ي قهی تخت گذاشت و با لبخند دست برد و ي را رووانی تخت نشست ، بشقاب و ليکنارش رو        
 .مرتب کردنامرتب لباس سروش را 

 ؟ياز خونه موندن کالفه ا_        

 نقدری ، همکی نزدنقدری بود ، همنجای او ، ايسروش کوتاه نگاهش کرد ، کاش فرحانه جا        
 ...کینزد

 !د؟یدی اما مگر بانو مدیباری میتی ، از چهره اش نارضادیتا به خودش آمد بانو را در آغوش د        

 ... هامی قدادی بارون ، بری زمیرفتیاگه برات ضرر نداشت م_        

  مونده؟ادتی هارو مگه میقد_        

  سروش فشار دادي به شانه شتریسرش را ب        

 چقدر یدونینم... نگه داشتادتی چند سال فقط همون خاطره ها منو بنی انصاف نباش ، ایب_        
 ی دوستات ، فکرش و بکن که من چنی تري عاديبرا!  همه سختهيدن برا تو بویسخت بود سروش ، ب

 ... بدون تودمیکش

 لب شی دندان هايزی حتما سروش با تدادی ادامه منی دروغي به حرف هانی از اشتریاگر بانو ب        
 . و سکوت کرددی ، بس که لب گزکردیخود را پاره م

  برداشت و لبخند زدنشیی لب پاي را روشیش دندان ها بانو سرش را بلند کرد سرونکهیهم        

 .ي چند روز خسته شدنیا_        
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 ، راستش فکرشم يکردی نمطنتی بودم کم شنجای که ای ، وقتنمتی ببضیعادت ندارم مر_        
 .بخشمی ، بابتش خودم و نمارهی بهت فشار بنهمهی نبود ِ من اکردمینم

 ی اما در ظاهر توانست خود را کنترل کند و حرفدیسروش در دل به بانو و افکار مضحکانه اش خند        
 . نکشدانیبه م

 ؟ی وضع بموننی تو ادی بای ،دکترت نگفته تا کگمیم_        

  ،شدی منیی جهت باال و پای سروش بي نهی سي بانو ، رويبای و زدهی کشيانگشت ها        

 ...دی خندزی به دندان گرفت و رطنتی را با ششیب هال        

 ؟ی مراعات کندی بایواقعا دکترت نگفته تا ک!!  سروشدیدلم پوس_        

 برسد ، ي به گوش مردبشی دلفري بود خنده های قابل انکار ، کافری اش غییبای بود ، زبایبانو ز        
  عاشقش نشود؟ی کسشدیم

 ي قشنگ تر شديموهات و رنگ کرد_        

 دی سروش را کوتاه اما ملتهب بوسي و لب هااوردیطاقت ن        

 . کردي دارضی مرشهی دلم ، به خاطر تو بود ، گفتم با سرو شکل درب و داغون که نمزیعز_        

 ي از البه النباری را ابای و زبی نانجي سروش گذاشت و همان انگشت هاي شانه يسرش را رو        
 ... عبور دادرهنشی پي هادکمه

  بشه؟ هوم؟شهی مثل همخوادی میشهال جون ِ من ک_        

 ...  بانو ، با رژ لب سرخيلب ها        

  که کنترل شده نبود گفتي بانو نگاه کرد و با خنده ايسروش به دست ها        

  خودت نگه دارشی ، دستات و پستی برام خوب نجانیدکتر گفته ه_        

  کردزانی را آوشی لب هايبانو با حالت بامزه ا        

  ، زود خوب شو؟یتا کِ_        

 ي سال هاي لبخند برانی حال نبود ، انی لحظه و انی لب سروش نشست ، لبخند اي که رويلبخند        
 مدام تکرار  بود که در دلش جا مانده بود ، بانو را در همان زمان تصور کرد ، کاش که همان روزهاشیپ
 ... هاانتی خنی ها ، اي نامردنی ، اخوردی اتفاق ها رقم نمنی ای ، ولي و تکرارشدندیم

 !نبود؟...ما کنارهم حالمون خوب بود! ؟یچرا رفت_        



 152 

 شده بود بی دلفری ، انگشتانش را که با الك صورتدی اشک را در چشمان بانو دي زود رگه هایلیخ        
 ... دی کشرونی برهنشی پي، از ال به ال

 .. احمقانه، حاالم برگشتم که جبران کنممی تصمهی...اشتباه کردم_        

 آلوده به گناه نبود ، ي زن هاهی شبدیدی گرفت ، از باال که بانو را منییسروش سرش را پا        
 انتی پر از خی ، حاال با دستکردی می چشم پوششی از خطاهاشهی که همیی باور کند بانوتوانستینم

 .بازگشته

 !!کمکم کن سروش_        

 نازکش رنگ التماس گرفته بود ، آنقدر محتاجانه واژه را به زبان آورد که ينگاهش همچون صدا        
 ... در چشمانش ماندرهی خي لحظه ايسروش برا

 
  ،رفتیبه آنجا م بدون همراه دی اش شده بود بالی که از دفتر وکیبا تماس        

 نهی آيبانو مشغول آماده کردن صبحانه بود که سروش کت و شلوار ساده اش را به تن کرد و جلو        
  ،دی کششی به موهایدست

 ... دیلرزی می کمشی ، دست هاشدی مشتری و بشتری قلبش بيکم کم تپش ها        

 نی گذاشت ، در ازی مي برسد بر روشی به موهانکهی از اشی برداشت اما بزی ميشانه را از رو        
  واقعا ظاهر آراسته و مرتب مهم بود؟تیوضع

 ي و بسته هادی کشقی نداشت ، چند نفس عمنهی خود را در آي توان نگاه کردن در چشم هایحت        
 . انداختفیدارو را در ک

آماده شدن صبحانه به سمت اتاق گام  صدا زدنش بابت ي آمد بانو که برارونی که از اتاق بنیهم        
  با تعجب گفتداشت،یبرم

  کجا؟ي زودنیصبح ِ به ا_        

  از سر ِ اجبار زديسروش لبخند        

 . کنمیدگی بهشون رسدیساعت ده صبحه ، چند جا کار دارم ، با_        

 امیخب منم همراهت م_        
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 چند هی رمی ، بهتره منکه مي ، خسته شدي به زحمت افتادیلی خ چند روزنی ، تو ام استی نيازین_        
 ! هات شارژ بشهي تا باطری بخوابیساعت

  سروش دادي اش را به بازوهیبانو با لبخند تک        

 !ی که انجام ندادم ، شوهرمبهی غريبرا_        

 ...  پا بند نبودي ، روکردیسروش لرزش را در تمام بدن اش احساس م        

  ،دستش را دور بانو حلقه کرد و با هم به سمت آشپزخانه رفتند        

 دست هات چه سردن سروش_        

 و هربار با شدی خود غرق ميمدام در فکر ها... و نشستدی چهار نفره اشان را عقب کشزی میصندل        
 ... آمدی مرونی بد و خوب بالی اش نسبت به حرف ها ، از آن همه خی توجهی بر بیتذکر بانو مبن

 به خورد کجای را شی چقدر از دروغ هاشی ، شب ِ پخوردی که مدام تکان مدیدی بانو را ميلب ها        
 شده اش را رهی ذخي ، تمام ِ انرژیسروش داده بود و همان مقاومت سروش بابت کنترل حالت روح

 ... ِ خود را کردالش بانو کنار بزند اما هربار تمام تي پرده از دروغ هاخواستیر که مهربا...گرفته بود

 يرو... رودرونی از خانه بی کسی همراهی ، باالخره توانست بی بانو بابت همراهيبا وحود اصرار ها        
 از آنچه قرار دیترسی را ،موی رادي را داشت نه حوصله نی نشست ، نه حوصله ضبط ماشنشی ماشیصندل

 که برسد به آن نیا  جزفتدی بشی برای در راه هر اتفاقکردی ، آرزو ماوردیبود شهاب به زبان ب
 و ستادی ای سرعت ، پشت هر چراغ با تامل منی ، با کمترکردی تر را انتخاب می طوالني هاریمس...دفتر

 که در ی ، به التماسکردیوبان نگاه م داخل اتي هانی ، به ماشچرخاندی فرمان را میتی با نارضاچیسر هر پ
 ...  واقعا تمام شودی تمام ، همه چی چه از آن ها محکم بکوبند به او و همیکی تا کردیدلش م

 ، قرار گرفتی که از مغزش می آماده نبود ، قلبش به درك ، فرماني خبرچی هدنی شنيبرا        
 ها و دست دست کردن ها ، ری آن تاخيبه خودش که آمد ، با همه ... به نرفتن ، به ماندن ،گذاشتیم

 !! دفتر بوديجلو

 کی اگر ی بود ، حتشیوقت خوردن داروها... اش نگاه کردیآرنجش را خم کرد و به ساعت مچ        
 ! کردیربع زودتر مصرفشان م

 ی متفاوتي هاالی، هنگام خوردن صبحانه آنقدر فکر و خ مصرف کرد يگری پس از دیکیداروها را         
 !خوردی میبه سرش زده بود که اصال متوجه نشد چ
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 را نی درب ماشنکهی ، همسی و ساندکی چند متر آن طرف تر فکر کرد ، به خوردن کيبه مغازه ا        
 دی به گوشش رسي بم ِ مرديباز کرد ، صدا

 سالم جناب شهال_        

 دست دست ي همه دی ، قدادی همکار شهاب ، که او هم در همان دفتر کار وکالت انجام مدنیبا د        
 !! زدکجایکردن ها را 

 سالم_        

 ی رسملی که همکار و دوست وکدیدی مشی چشم هانیی انداخت ، از پانییبا ناراحت سرش را پا        
 .اش ، منتظر او مانده

 . را قفل کردنی چرمش را برداشت و درب ماشفیک        

  ، وارد ساختمان شدرساالریهمراه ِ ام        

 !دی کسالت داشتدمیشن_        

 . بودمي بسترمارستانی بي چند روزی قلبيماری بلیبله ، به دل_        

حتم داشت که او هم  هم قرار بود کمک شهاب کند ، پس رساالری ، باالخره امکردیسرش را بلند نم        
 . شهاب با خبر باشديریگی از ماجرا و موضوع پدیبا

 شهاب ي حرف هاي پاخواستی میی خودش سر تکان داد ، با چه روي و با تاسف برادیلب گز        
 ! چه کند؟شی هاتی با خرمی ها که بگذریرتی غی ؟ از بشدی مدای او هم پهی شبيمرد! ند؟یبنش

 سر و ته سروش ی بیِ به زندگلی دو وکنی ماه ، چند بار اشی پنج شنیتما در ابا خودش گفت ح        
آسانسور ... کرد و بهشان پر و بال دادی که خودش با دست خودش وارد زندگییبه آدم ها!!  انددهیخند

  آمد و هر دو داخلش رفتندنییپا

 که دانستی خود سروش بود اما مهی شبدی انداخت ، ظاهرش شای نگاهرساالریسر بلند کرد و به ام        
 .کم سن و سال تر از اوست

 !! منيبا زحمتا_        

 . آوردانی به می و حرفاوردیطاقت ن        

 مربوط رانی که به ایی کارها رو شهاب انجام داد ، به جز کارهاشتری نبود ، بی ، زحمتدی داراریاخت_        
 .شدینم
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 د؟؟یدی رسیبه چ_        

 ی لعنتنی ادیبا..دی قلبش کشي کت برد و روری مردانه اش رفت ، دستش را به زي نهینفس از س        
 ...اوردی ، طاقت ماوردیتاب م

 !می که بهش شک داشتییزایبه همون چ_        

  ، نگاه از سروش گرفت و خودش را با تلفن همراه مشغول نشان دادرساالری امنباریا        

 ... رازی همه چدی لحظه بود که فهمنیسروش هم        

 دست از وانمود کردن برداشت و با رساالری که امی داد ، آنقدر به سخترونی بنینفسش را سنگ        
  به سروشِ شهال نگاه کردینگران

 ستی حالتون مساعد نکنمی دفتر؟ فکر مدیای بگهی زمان دهی دیخوایجناب ِ شهال ، م_        

 یی آبروی بنی اگریاما د... بود از دست بدهدکی کردن نزدي همه نقش بازيسروش طاقتش را برا        
 .را تحمل نداشت

 . لب نشاندي روی زورکيلبخند        

 .خوبم_        

 نیی که باال و پاي آن همه برگه انی نشسته بود و بزشی وارد دفتر شدند ، شهاب پشت میوقت        
 که قرار بود بزنند نگران ییخودشان هم بابت حرف ها... زدی ، حرف مرساالری ، مدام نگاهش با امکردیم

 .بودند

 طاقت سروش گذشتی مشتری معمول ، پرداخته شد ، هرچه زمان بي ساعت اول به حرف هامین        
 . آمدی به سر مشتریب

 که سجاد ازم یی به زمان داشت ، مثل پول هاازی سر اصل مطلب ، چند مورد بود که نمیبهتره بر_        
 به من گفت که ورشکسته شده و همه اون پول ها دود ی بود ولختهی اون ساختمون ها ريگرفته بود و پا

 ام در دست گهی ديهبردار ، چند کالشدی جا ختم نمنی مربوط به سجاد به هميالبته کارها!! شد رفت هوا
 ...بانو! همسرم...و...ودم و به شما اطالع دادم بود که ازش باخبر شده بيریشکل گ

 نیپس او با ع... خارج از کشور بودي کارهايریگی ، او مسئول پدی رسرساالریسمت ِ نگاهش به ام        
 . در ارتباط بودتیواقع

 ...  سقط داشتشیبهتون خبر دادم چند هفته پ!! همسرم ، بانو_        
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 حالِ سروش را دیفهمیخوب م. زدگارشی به سي ترظی پوك غلنبارینداخت و ا پا اي پا رورساالریام        
 خواهدی دفتر آمده بود ، اول با خود ِ او صحبت کرده بود ، به او گفته بود که دلش منی که به اي، روز

 ی و کستی چتی واقعنفهمد  تا آخر عمرشی حتگریحاضر است چند سال ِ د...ندی و زمان دروغ بگونیزم
 ...اتفاق افتاده

 . مانده بودقی چشمانش نشسته بود و منتظر به گفتن حقاشی پنباریحاال ا        

 دی از کجا بامیدونی هم گره خورده که من و شهاب نميواال اونقدر ماجراها مربوط به شما ، تو_        
 !!می کنفیتعر

 ، آنقدر کردی او را درك مي هایندگ بلند شد و کنار سروش نشست ، درمای صندليشهاب از رو        
 خبرها ادی زری مدت هم با تاخنیاما هم. گذاردی که همراه دارد ، سروش را زنده نمیی خبرهادانستیکه م

 .را آماده کرده بود

 که یی پرونده هانی چننی اچوقتی نبود ، هی هستي ، اگر اصرارهارفتی کار نمنیدستش به ا        
 ...کردی را قبول نمشودی گندشان بلند مي بویزنیهربار همشان م

 !م؟ی بدحی اول در رابطه با کدوم اتفاق توضدیشما دوست دار_        

 آمد ، ی مرونی که از دهانش بیظی غلي و دود هارساالری مدام امي هادنی کشگاریسروش به س        
 .کردینگاه م

 ...نی بهم بدگاری سهیاول _        

 . دست سروش دادشیادگاری را با فندك ِگاری پاکت سرساالرید اما امشهاب مانع ش        

 ي که مارو فرستادیدونستی ، از اول هم خودت میدونی ، خودت ممی بزنمیخوای که مییحرف ها_        
 .ياریپس بهتره االنم به خودت فشار ن... و سند و مدركقیدنبال تحق

 .دی کشگاری بسته سی داد و با چشمانهی سرش را به مبل تکرساالریام        

 ... دستش را جابجا کردي توياما شهاب برگه ها        

 است ، ي کثراری اسفندنشونیمهم تر!! می برخوردی پرونده ما هزار جور آدم ناحسابنیدر طولِ ا_        
 !ينزول و شرخر هست ، از قاچاق و آب کردن مواد گرفته تا ی کالهبردار ِ کار بلد ، کارش همه چهی

  من داره؟ي به پرونده یچه ربط_        
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 آقا داشتند ، به مشکل نی که به اینی سنگیداره ، چون خانوم ِ شما و بردارش بابت بده_        
 درسته؟!  هستادتونیحتما آرمان و .خورندیم

 یمی قديلبوم ها آانی را از مفی آن مردك کثيخودش از آرمان به آن ها گفته بود ، عکس ها        
 ... داده بودلیسجاد ،خودش به آن ها تحو

 آره چطور مگه؟_        

 که پرونده اشون ری ِ اخیی ، به جز مورد پول شوانی همکار به حساب میی جوراهی يآرمان و کثر_        
 که به اسم خانوم ِ شما ی مدامي پرونده شماهم نقش مهم داشتند ، نزول هاي ، توگسی دلی وکهیدست 

 !گرفته شده و به کام سجاد در اومده ، هنوزم ادامه داره

 .گرفتی ، پس چرا سجاد از من پول قرض مگرفتهیاگه از اونا نزول م_        

 اون نزول هارو سر موعد پرداخت کنه ، البته سجاد نه ، خانومِ دیجوابش که مشخصه ، سجاد با_        
 .رهی مرانی و از ادهی محی همسر شما فرار و بر قرار ترجیی جوراهی ، انیاز پسش برنم ام که یوقت! شما

 زانو گذاشت و کف دستانش را در هم ي را روشیآرنج دست ها... سرش را بلند کرد رساالریام        
 قفل کرد ، بدون آنکه به سروش نگاه کند ادامه داد

 که من و شهاب فکر نطوری ، ارسهی به آرمان که نامزدِ سابقش بود می اتفاقیلیاونجا هم مثال خ_        
 نزول و برگردونه ي بهتر بگم نخواسته پول هاای ، نتونسته می کرددای که ازش پی ، سجاد با شناختمیکنیم

 ، به ادی ، به کمک سجاد مخانومتون  باهم داشتند ، با وجودي که آرمان و کثری دوستي رابطه ونمی منی، ا
 پس گرفتن پول دِی قي ِ کثراری همسرتون و آرمان ، اسفندي که مشخصه بعد از رابطه نطوریهرحال ا

 ...خانوم ِ شما هم... رفاقتش با آرماني پافتهی می بدهنی و ازنهی مشویها

 رساالری امي حرف هاانی شده بود ، مدهی در هم تنشی اخم هاتی که از عصبانیسروش در حال        
 گفت

 ... !خانومِ من اسم داره ، بانو_        

 ... اورندی نام و نشان را به زبان بی صفت ِ بنیدوست نداشت مدام ا        

  ادامه دادشی با اشاره شهاب به حرف هارساالریام        

ردم ،  هاشون صحبت کهی ، من حداقل با دو تا از همساشندی میمی زود باهم صمیلیبانو و آرمان خ_        
 کردم تا شونی اما خب باالخره راضشدندی نمي ، حاضر به همکاربردنی حساب میلیالبته از آرمان خ
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 نبودند اما چند ماه بعد ونه همخلی از دو سالِ که بانو و آرمان در ارتباطن ، اواشتری بگن، بدوننی میهرچ
 طور که شواهد نشون نی ،اکنندی کردم ، شروع مدای که آدرسش و پی ساختموني و توشونیرسما زندگ

 ، البته بماند ادی مشی و آرمان کدورت پي کثرنی ، بی هرچای ي دزدای اختالف حساب هی ، به خاطر دهیم
 ي ، مثل شما ، کم کم رابطه گهیبه اونم دروغ م ،  گرفتهيادی از شما از آرمان هم پول زریکه سجاد بغ

 شدی می بود و چند وقتختهی بانو و آرمان بهم ريرابطه  من اونجا بودم ی ،وقتزهیریآرمان و بانو بهم م
 ...که

 ی نگاهرساالری و ناغافل به صورت ِ امکندی ، سروش سر بلند مشودی حرفش با سکوت دنبال مهیبق        
 ندازدیم

 هاش ، با آرمان وارد رابطه شده يامکانش هست بانو ، به خاطر برادرش و چوشوندن گندکار_        
 باشه؟

 دی همه ماجرا به ذهنش رسنی اانی که در می سوالنی بشود گفت احمقانه تردی و شانیکودکانه تر        
 . شودرهی با تعجب به شهاب خرساالری پاسخ بود که امی سوال گنگ و بنیآنقدر ا.را به زبان آورد

 ؟ي کردری ، چرا چند ماهه مارو اسی خودتو خر کنيخوای میمردِ حساب_        

  آمدرساالری امتی پر از عصباني حرف هاانیشهاب بالفاصله م        

  ، تمومش کنریام_        

 بانو ي نداشته ي پرونده از آبرونی که به دنبال ایی در وقت های کافي به اندازه رساالریاما ام        
 حال ، به مرز خشم و نی ، هزار بار بدتر از اکردی دادگاه آماده مي برای و سند و مدرك کافکردی مقیتحق

 . بوددهی رستیعصبان

 هم هست ي اگهی مردِ دهی ي زن ِ تو پایتو زندگ!  خودتو ای ینیبی ، مارو بچه مگهی می چنیاخه بب_        
 ... کهي اون بچه ای ، حتادی جرمش به حساب مکی ، پس زن ِ توام شريِ که ته کصافط کاري، مرد

 را گرفت ری امي قهی از حرفِ سروش ، ی چشمان ِ خالشیهجوم برد و پ رساالریشهاب به سمت ام        
 . بلند کردی صندليو از رو

  ، و تودونمی ، من می و حرف بزنی دهنتو باز کنگهی بار دهی_        
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 احساس و منطق هر ي ماجرا پانی ، ازنندی چه حرف مي درباره دانستندی آن ها خوب ميهر سه         
 کردن ، از ي از نقش بازخوردیحالش بهم م... شتری را برساالری احساسِ امي بود ، پادهیسه را به وسط کش

 ...دنی حماقت را به سر مالي رهی مدام شنکهیخر کردن ، از ا

 ي که در سکوت به نقطه اي نشست ، به حال ِ مردشی شهاب، آرام سر جايبا رها شدن دست ها        
  ، ، متاثر بودزدی نمی حرفچی مانده بود و هرهیخ

 ، بانو کردی را در ذهن باز و بازتر مرساالری امي و حرف هافرستادی مرونی را بگاریسروش دود س        
 ... شی خنده هاي کرده بود، صداانتی هم به او خرانیقبل از رفتنش از ا

  ،شدی شده بود اما بسته نمنی انگار که صد کوه ِ سنگ گذاشته باشند ، سنگشیپشت پلک ها        

 ، آنقدر که کردی پشت پلک را حس مي تر از همان کوه سنگ هانی ، سنگشی شانه هايرو        
 .ردی که شهاب به سمتش گرفته بود را بگی آبوانی بدهد و لشی به دست های تکانتوانستینم

  ، نبودشتری سنگ بهی تککیدر گلوش اما ،         

 زده رونی سنگ از گلو بي ، انگار که دهنه هاشی سنگ با قطرِ ده برابر بزرگ تر از گلوهی تککی        
 داخل خواستی که به زور می بود و آبدهی که به دهانش چسبی آبوانی و لسوختی مشیباشد ، گلو

 .زدیدهانش شود را پس م

 دست بردار نبودند چکدامی ، هکردی احساس منشیی که در فک باال و پايدفشار دندان ها بهم ، در        
 بر یکی کنند ، هر لحظه زورِ یی به پا افتاده باشد و هر کدام از آنها قدرت نمای جنگدانی مکی، انگار که 

 ... شدی احساس مشتری و درد بکردی غلبه ميگرید

 و شهاب رساالری امي های جمله کوتاه اما پر حرف به نگرانکی هم گذاشت و با ي را روشیپلک ها        
 .خاتمه داد

 زنده ام_        

 نفس کبارهی از شوك ِ رفتار ِ سروش آرام و قرار نداشتند ، به ش،ی پقهی که تا چند دقریشهاب و ام        
 ... از اتاق افتادندی و هرکدام طرفدندی کشیراحت

 نهمهی او را اي آمد پرونده ای مشی داده بود ، کم پهی تکواریود و به د نشسته بنی زميشهاب رو        
 ي پرونده ها ، از سوختن و قتل و دزدنی بکشد ، دردناك تري احساسش را به بازي ِ خود کند و پاریدرگ
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 که ییپرونده از همان ابتدا نی اما اکردی مری ذهن او را درگی زمان کوتاهي برادی شاگری دي هایلیو خ
 .ختی بود ، بهم اش ردهیسروش را د

 تکاند و به زی مي را روگارشی سي ، خاکستر هادی اتاق دراز کشیمی قدي کاناپه ي رورساالریام        
 هم شتری ، بشدی که تعدادشان کمتر که نمیی هاانتی فکر کرد ، به خشی روزهانی اي آدم هايحرف ها

 شی پاسچکی هگری که دیی به تعهد هاشناخت،ی مرد و زن نمگری که دیی هاانتی ، به خشدیم
 نم ِ نی است اگاری را به خورد خودش هم داده بود ، از دود ستی ، خرسوختی مشیپلک ها...ماندینم

 ری کردن ، چه به غلط کردن ، چه به اشتباه کردن ، چه به دهیاشک ها ، وگرنه مرد را چه به گر
 ....دنیرس

 ، مردها که دست دست کنندیمردها هر زمان که برگردند به موقع است ، مردها که اشتباه نم        
 بندی پاي ، اصال زن ها ساخته شدند براردی را بگشانی جاتواندی نمی ، صد سال هم که بگذرد کسکنندینم

امروز و فردا کند ،  ،  دست دست کندشانیبودن، منتظر ماندن ، حاال اگر صد سال هم بگذرد و مرد زندگ
 گرددی روز برمکیباالخره که 

 باور باشند، با دنبال نی و توقع داشت همه آدم ها هم براگفتی که مدام با خودش مییحرف ها        
 !! باران شسته شده بودری پرونده زنیکردن ا

 ... کردهری که سال هاست دی دلي برای نداشت ، حتی رنگگری دشیحنا        

 مدت که با دو موکل نی هم ارتباط داشت ، حداقل در اگری دي سروش به پرونده هايپرونده         
 از یلی که جواب خیمجهوالت. پرونده برده بودندنی از مجهوالت ایلی به خی هم در ارتباط بودند ، پگرید

 بدوزد و سرت را سهی کتی مدام برادی بایمی دوست ِ قدکی که چرا نیبه ا... خودشان هم بوديسوال ها
 و آن دوستِ ی بمانگری دي نانوشته ي تعهد هاي تعهد پاکی به خاطر دی چرا بانکهیکاله بذارد ، به ا

 فهمدی که می آدم وقتي روحِ مردانه خوردی مي چه ضربه انکهیبه ا...يندازی نرونی ات بی را از زندگفیکث
 ... ، مقابلطرف  تو با ارزش است و نهيهمان تعهد ِ ارزشمند فقط برا

 را مانی پر و پي پرونده نی ای وقتياوری بگری دي کنار هزار جمله شدی جمله ها را منیتمام ا        
 .ی کنی ها وارستی شکاهی و ارتباطش را با بقیبخوان

 نیی که باال و پاي انهی بسته اش نگاه کرد ، به سي چشم به سروش و پلک هاي از گوشه رساالریام        
 ! مرده باشددیترسی ، مدشیم
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 با او همکالم ي بود و چند باردهی ، اگر سروش را ندداشتی پرونده برمنی اي برایهربار هر قدم        
 ی کارِ زندگانتی خي بود ، آدم هادهی ، اما چون او را دکردی احمقِ بلفطره فرض مکینشده بود ، او را 

 ... بوددهی اما بلفطره باهوش دفیاش را کث

 درمان ي نشده ، پر از دردهادهی کشي هاادی فرو خورده بود ، پر از فريسروش پر از خشم ها        
 ، خواستی نفر را مکی منفجر شدن فقط آغوش ي نکرده ، انبار باروت بود که براي هاهینشده ، پر از گر

 دهی را ندانتی ِ خگ نفر که رنکی... و ازدواجش بماندی و همراهی تعهد دوستي نفر که القل او پاکی
 ی نفر که گند نزند به زندگکی نفر که اشتباه نکند ، کی ، دنی تپي نفر که دل داشته باشد براکیباشد ، 

 ... جبران برنگردديشان و بعد از چند سال برا

 آدم هی اما شبرساالری ، امکردی نشسته بود و با تلفن صحبت مزشیبه خودش آمد ، شهاب پشت م        
 که گوش ی خالفِ آهنگیتمی را مدام با رشی بود و پاهادهی کاناپه دراز کشي عار، روی و بکاری بيها
 .دادی ،تکان مکردی و زمزمه مدادیم

 . شدزی خمی نرساالری بلند شد و امی چرم صندلي تکان خورد ، صدانکهیهم        

 ! مهندس؟يبهتر_        

 ،شهاب هم از دی خود کشکی اش را نزدی دستفی کیسروش سر تکان داد و با حالت کامال معذب        
 ... شانه اش گذاشتي رویدست... بلند شد و به سمت سروش آمدزشیپشت م

 خانومِ هی با یِگفت که مدت...دمی پرسی شما از هستي درباره ياز سر کنجکاو! گذشته ها گذشته_        
 ، با می ها رو شروع کنتی شکای روند قانونمیتونی سخته ، اما کم کم میلی خدونمی ، منیا شد آشنيدیجد

 ، فقط شندیشناخته م  ، بدون شک متهمدی هستی که ازشون شاکی هم که جمع شده ، همه کسانیمدارک
 ... بهتون بگمدی نکته هست که باکی

 به نوشتی را مي که مبلغ قابل مالحضه ایدر حال... آرود رونی بفیسروش دسته چک اش را از ک        
 حرف شهاب گوش داد

 ! برهرانی که از اکنهیسجاد داره کارهاشو م_        

 .سروش سر بلند کرد و کنجکاوانه به شهاب چشم دوخت        

 همسرتون وسط انتی اونم بابت خي پامیتونی شما متی اما آرمان ، هنوز نه ، با شکایِ زندانيکثر_        
 . سال حبس بکشهنی آرمان اونقدر گند و کصافط هست که بابتش چندی زندگيپشت پرده ...میبکش
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  چک را به طرف شهاب گرفتيسروش برگه         

  ممنونمیلیبابت زحمات شما و دوستتون ، خ_        

 يگری ، در عالم دزدیدست و پا م يگری شهاب را ، در عالم دي باشد حرف هادهیانگار که اصال نشن        
 !خود را نگه داشته بود تا آن انبار باروت منفجر نشود

  ؟یِ چي چک برانیا_        

 بدون نگه توانستی مبل بود ، نمي بلند شد ، دستش هنوز رودی لرزی که مییسروش با زانوها        
 ی چکي و کنارش آمد ، اوهم کنجکاو برگه ستادی ارساالری زمان امنی ، در همستدیداشتن مبل ، صاف با

 .بود که در دستان متعجب شهاب قرار داشت

  ؟یِ چي چک برانی شهال ، ايآقا_        

 ... منتظر ِ جواب سروش بودرساالریام        

 ... ِ کارانی پايبرا_        

 ِ انیپا! دندی را کنار هم چ کلماتنی لب اری شدند و هرکدام زرهی و شهاب هردو بهم خرساالریام        
چه .. صورت نگرفته بودی انجام نشده بود ، هنوز دفاعیتیهنوز شکا!!  شروع نشده بوديکار؟؟ هنوز کار

 !؟ي کارانیپا

 . شانه اش نشستي دست سروش رودی بکشانی به می تا خواست حرفرساالریام        

  ،ختی ررونی نگاه از چشمان ِ سروش بنی ترنیاندوهگ        

 !!نه به خاطر اونا ، به خاطر خودم!! تونمینم_        

  ،کردی سخت و مردانه دست و پنجه نرم می لبانش نشست ، با بغضي روی تصنعيلبخند        

 ...رفتی مرونیپشت به آن دو از اتاق ب        

 و گذاردی منی زمي جانِ نداشته را رونی آورد ، باالخره ای دوام نمشتریحتم داشت چند ساعت ، ب        
 ...  برداشتتی ، مطمئن به نماندن بود که دست از شکاردیگیراه آسمان م

 خود دست و پا بزنند ، بذار روز به روز گناهانشان ي هاي سال در کصافط کارانیبگذار آن ها سال        
 دوستانه از بانو ي های در مهمانیت ، وقت گناه ِ بانو را او به دوش داشینی تر شود ، هرچند که سنگنیسنگ

 خارتر نی ، خودش را از انواختی منو بایی آبروی آمد و بر طبل بیحاال م... و غم ِ نگاه سروشدندیپرسیم
 زندان؟ فتدی بشی هاي به او اعدام شود ؟ که سجاد بابت کاله بردارانتشیبکند که چه ؟ که بانو بابت خ
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 ، کردندی مدای با زندان راه نجات پای با مرگ ای ، باز هم آن ها بودند که فتادی منیاتفاقا اگر راه بر ا
 سروش بود که نی ، دوباره اشدندیث ها و نگاه ها و پچ پچ ها راحت می و از همه حرف ها و حدرفتندیم
 رفتندیمآن ها که ... دیشنی حرف مدیبا... دیکشی نفس مدی ، باکردی می زندگدی ، بارفتی مدی مردم باانیم

 نی سنگي با کوه هاکردیاو چه م...انی اطرافي با حرف هاکردی ، او چه مماندی مثیو پشتشان حرف و حد
 ! ؟شانه يرو

 . که شهاب مانعش شدداشتی قدم اول را به سمت سروش برمرساالریام        

 !میستی اون نيمن و تو جا...بذار بره _        

 که هربار به یی اتاق و خبرهانی انی اتاقش پناه برد ، از سکوت سنگيشهاب تا به پشت پنجره         
 ...  بودزاری بدادی منشیهرکدام از موکل

 شی نزدن هاادی فرجهی نتدانستی که خودش هم خوب مي اما به خنده افتاد ، خنده ارساالریام        
 ... برسر حماقت سروش است

 رونی شد ، انگار آن خنده ها دردِ بيه اش از چشمانش جار ادامه داد کشی هادنیآنقدر به خند        
 !! نبود ، از خنده بودهی که از گریی اشک هانی اشک ها بودند ، همنیآمدن هم

 نی از اریغ... فتادهی نيزی نشده ، از ابهت آن مرد هم چدهی به وسط کشي مردهی گري پایپس وقت        
به حالِ سروش ... بوددهیاو هم که فقط خند...زدیری مرونی اشک از چشمان بی از ته دلياست؟ هر خنده 

 ! بهتر بودزدی که اگر نمیبه حالِ قلب...به حال ِ دلش...

 قدم نی کرده باشند ، سنگقی بهشان تزریهوشی بي دارونی که چندییسروش اما مثل آدم ها        
 . رمغ شده بودی و بداشتیبرم

  انداختي کناری صندلي پا برداشت و بر روي را از روفشی نشست ، کنیماش داخل نکهیهم        

 عصری ها ، از ولابانی را به حرکت درآورد ، کوچه ها و اتوبان ها و خنی به کجا برود ، ماشدانستینم        
 ...  تایدوست داشتن

 و به فتادندی هم مي روشی ، مدام پلک هازدی مدام خوابِ به چشم ها آمده اش را پس مری مسيتو        
 ِ خلوت و آرام که بن بست هم بود پارك ابانی خکی را کنار نی ، ماشداشتیزور و ضرب باز نگهشان م

 ... کرد

 ...بخوابد...که بخوابد... نباشدی شدنداری بچی که به دنبالش هیدنی ، خوابخواستی مدنیدلش خواب        
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        ....... 
 چند وقت با بهوش آمدن سروش نی انکهی اش کرده بود ، با اوانهی امان ، دی بياز صبح دلشوره ها        

 شیشگی همی آمده بود و کم کم به حالت روحرونی بششی پي هفته تیو سر حال آمدنش او هم از وضع
 توز ، درست وسط نهیک  وکاریانگار که چند زن ِ ب..خوردی ته دلش از صبح تکان مزی چیبرگشته بود ، ول

 ... او بزنندي هم به قلب ِ ترك خورده ي مدام سقلبمه اي هایی ِ رخشونیدلش نشسته باشند و ح

 نیی را باال و پازشی مي روحی قلبش گذاشت ، چند بار صلوات فرستاد و تسبيچند بار دست رو        
 هم آرامش نکرده لی شدن به صفحه موبارهی و خدنی کشقی عميخوردن آب خنک و نفس ها...کرد
 ...بود

 داد، خوش و بش لی تحوی فرحبخش به هستي امضايساعت آخر کارش بود که برگه ها را برا        
 که از به خاطر ماهان تلفن همراهش را خاموش کرده بود شبی با او کرد و به اتاقش برگشت ، دیکوتاه
 ...حالش چطور است دانستی بود و نمدهی سروش را نشني، صدا

 داد و شماره رونی اش را بي کارزی مي ، کشودی همراهش مثل برق از جا پری زنگ ِ گوشدنیبا شن        
  که ناآشنا بود جواب دادی همراهي

 بله؟_        

  سروش به گوشش خورديصدا        

 ؟ییکجا_        

  ، دلمزیسالم عز_        

  گذاشتزی مي فراغ بال ، سرش را رو و بادی کشینفس راحت        

 ... که باهاشی مگه همون قبلدته؟یدورت بگردم ، خط جد_        

  فرحان؟ییکجا_        

 نیا... شدرهی خلشی موباي فنر از جا پراند ، با بهت به صفحه کی سروش او را مانند ادی فريصدا        
 ! سروش بود؟زدی مادیکه فر

 ...تو...سرکارم...من ...م_        

 ه؟یخونه چرا خال_        
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 به صورتش يکبود... اش برگشته بود ، رفتنهی که تازه به سینفسش را رفت ، درست همان نفس        
  گفتیبرگشت ، با ناراحت

 ؟یکنی مکاریتو اونجا چ_        

 بهتر بود ، ماجرا را کردی که از او احساس میتی ، با وضعشدی سروش بلند و بلند تر مي هاادیفر        
 .فرستادی ساختمان نمری صاحب بنگاه و مدشی و در نبود خودش ، او را پکردی مفی تعرشی برايحضور

 .دمی محی برات توضدمتی همونجا ، دای ، بدمی و بهت می آدرسهی_        

 کند تلفن را ی آنکه خداحافظیود ،ب افزی که داشت می سروش به اضطرابيدادهای داد و بيصدا        
 . زدرونیقطع کرد و به سرعت از اداره ب

 بهم ی حسابشی آورد ، رنگ و رورونی را بفشی کوچک کي نهی شد ، آی دربستیسوار تاکس        
 بود را باز کرد ، دهی خرشی برامانی که ای ، شکالتدادی به سروش جان مدهی حال نرسنی بود ، با اختهیر

 ي نهی از آننده در دهانش گذاشت ، رای شکالت را که با استرس و نگراننی بسنده نکرد ، پنجمیکیبه 
  ،دی انداخت و خندی شده اش نگاهیی کاکائوي به لب و لوچه نیماش

 که مراقب شکالت گذاشتی نمشی برای حواسگری نبود ، اضطراب فرحانه دنیخنده اش دلنش        
 ، ردی قوت بگخواستی آماده از دهانش باشد ، او فقط مرونیرد کاکائو ب باد کرده و يخوردن و لپ ها

 ... همه مدتنی دادن ، آنهم پس از احی توضي حرف زدن ، برايبرا

نگران ...دیدی و همان شماره را مخوردی که در راه بود تلفن همراهش مدام زنگ می ساعتکیتمام         
 ...حالِ سروش بود نه خودش

 نکن ، باور کن تیخودتو اذ " فرستاد امی پشیبرا... حرص خوردن نهمهی قلب او ضرر داشت ايبرا        
 " که گفتمی به آدرسای ، بدمی محی و برات توضامی ، مفتادهی نیاتفاق

 فرستادن او را آرام امی با پکردی می ، سعفتادی همراهش می گوشي سروش رويهربار که شماره         
 ...  را نداشتشیدن به تلفن هاکند ، جرئت جواب دا

 به اطراف خانه نگاه کرد ، ی با نگراننی درب خانه نگه داشت ، از همان داخل ماشي جلویتاکس        
 ... بود و فرصت داشتامدهیهنوز ن

 ... کردی طیکی داخل قفل چرخاند ، پله ها را دو تا دی را حساب کرد و کلیپول تاکس        
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 ، به زدی و استرس قلبش تند مجانیدر خانه را باز کرد و خودش را داخل انداخت ، از شدت ه        
 و فی نامرتب و کثزی چچی ، هستی اش را نگریمی کوچک و قدينفس نفس افتاده بود ، دور تا دور ِ خانه 

 دهی و ددهیسروش را شن خشم... آوردی خانه منی اي جز ماهان برايگری دي بهانه دی نبود ، باختهیبهم ر
 .خواستیاصال دلش نم...يوا... شود قهی بود با ماهان دست به یبود ، کاف

 آمد عوض کرد ، ی تر از زانو اش منیی که چند انگشت پای کوتاهرهنی را با پشیلباس ها        
ندازه چند  اشیبعد از چند روز که برا. را شانه کرد و کش سرِ همرنگ لباسش را به موها بستشیموها

 ...ندی سروش را ببخواستیسال گذشته بود م

 رونی ، آنقدر که از خط لب بدیلرزی مشی لبانش ، دست هاي بر روی رژ لب صورتدنیهنگام کش        
 لبانش ي برداشت و رژ لب را کامل از روزی مي حالت ممکن را گرفت ، دستمال را از رونیزد و بدتر
 . اقدام کند زنگ در خانه بصدا درآمددنشی کشي خواست دوباره برانکهیهم.پاك کرد

  ، نگاه کردنهی خود در آي دهی ترسي کوتاه به چهره ي لحظه ايبرا        

  ،در را باز کرد و به آشپزخانه رفت.دیی دوفونی انداخت و به سمت آزی ميرژ لب را رو        

 ، دستانش ختی ها روانیبرداشت و داخل ل داشت را خچالی که داخل یشربت خنک        
 .دیپوشی ميبدنش سوز سرما داشت ، کاش لباس بهتر...دیلرزیم

 ، کوفتی که پشت در بود و آن طور به در می خورد ، کسيدی شدن در خانه ، تکان شددهیبا کوب        
 !!دوست نبود

 ي ها در را باز کرد ، چهره هی از باخبر شدن همساشیبا ترس به سمت در قدم برداشت و پ        
 رفته را برگشت ، ي ، همان قدم هادیدرخشی از خون مي که در کاسه ای سروش ، چشمانيبرافروخته 

 ...دی پشت سرش رسواری که به ديآنقدر

 .ن..مــ_        

 " يدی ترسخودیب" زد ، شتری لرزش فک اش را متوقف کند ، به خود نتوانستینم        

 نیی باال و پاتی اش از شدت خشم و عصباننهیش در را پشت سرش محکم بهم کوفت ، سسرو        
 یی ، دست به کمر با پاستادی فرحانه اکی به خون نشسته نزدي و چشم های ، با همان صورت ارغوانشدیم

 ... باز ، دور تا دور خانه را گذرا نگاه کردیکم

 ؟یکنی می چه غلطنجایتو ا_        
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  کرده بودواری ، فرحانه را قفلِ دبشی مهادی بلند سروش و فريصدا        

  گفتم کـــیعنی...بخدا ، مــن _        

 که یی ، نگاه کردن به آن چشم هاستادی اشیهنوز جمله اش تمام نشده بود که سروش رو به رو        
 ...دی اش نداشت ، زبانش را بریگی به سروش همشیشباهت

 ؟یچونی منو بپيخوای ، م؟یکنی می ، خونه امون و خال؟يدیجوابِ تلفن منو نم_        

  بوددهی ، به شدت ترسکردی را در دهانش ميدی شدیفرحانه احساس خشک        

 ...بخدا_        

که  بود ، بتی و هیاگر به آن بزرگ!!  که به صورتش اصابت کرد، نبودي ضربه ای به بزرگشیخدا        
 ... به دلش نبودی غم نداشت ، که ماتمفهی ضعنیا

 ؟یشناسی تو مگه خدا م؟يخوریخدارو قسم م_        

 شده رشی که اسیتی و او هاج و واج از موقعشدندی سروش دور گردن فرحانه حلقه ميدست ها        
 دادی ِ مهربانش را قسم ميبود ، مدام همان خدا

 سروش...به خدا ، _        

 افتاد و ری گشی دندان هاي که به صورتش خورد آنقدر ناغافل بود که زبانش البه الي بعديضربه         
 .دیزود طعم خون را چش

  نکنم؟داتی پگهی که ديخونه رو عوض کرد_        

 که طعم کردی ، اما فرحانه هنوز هم باور نمکردی مشتری سروش فشارش را کم کم بيدست ها        
 !! باشددهیدوست داشتنشان به خون رس

 مـــن_        

 ي لحظه او رااز روکی ي بود که برايفشار دستان سروش به دور گردن ِ کوچک فرحانه آنقدر        
 ... بگذاردنی زمي بلند کند و دوباره رونیزم

 ی آنکه دفاعی ها ، بادیو فر فشارها نی که اگر مقاومت نکند پشت همدیفهمیفرحانه تازه داشت م        
 ...دهدیاز عشقش کند ، جان م

 ...تو...به خاطرِ ...من _        
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 ، آنقدر کردی راه نفسش را با دستان سروش تنگ تر ماوردی که به زبان ميانگار که هر جمله ا        
 . حرف بزندمتوانستی نگریتنگ که د

 . کندشیآورد تا رها ی سروش مي فشار به دست هاشیبا دست ها        

 کشمتی ، خودم می کنانتی تو بهم خذارمی نمگهید_        

  ،دی را در چشمان سروش دشیاهایمرگِ خود و تمام رو        

 از دست شهی همي را براشی ، آنقدر تنگ که توان باز کردن پلک هاشدیراه نفسش تنگ تر م        
 سروش زد ، آنقدر ي نهی به سي مدام سروش با کف دستانش ناغاقل ضربه اي هاادی فرانی ، مدادیم
 ...  به عقب رفت و دستانش شل شدی مقدمه بود که سروش قدمی و بکهوی

 یی نشست و به سرفه افتاد ، سرفه هاشی بخورد سرجایعی تکان سرتوانستیفرحانه با آنکه نم        
 ...خشک و سرد

 ، آن همه بد ری و تحقنی ، آن همه توهادی آن همه داد و فرانی ، مکردی نمدایپ را دنیراه نفس کش        
 . نبوددنی نفس کشي برای راهگری ، دراهیو ب

 حرکت ساده او کیسروش به سمتش خم شد و با ..به گلوش چنگ انداخت ، سرش را بلند کرد         
  ، درد نداشتواری شدنش به ددهی بلند کرد ، کوبنیرا از زم

 ... نگاه سروشینی به سنگي سروش؟ چه دردي بزرگتر از حرف هايچه درد        

 را حس کند و نی کف زمی به مبل اصابت کند ، صورتیی بخورد ، پهلویلی سی ، صورتانی منیحاال ا        
 .... تنگ تر شودییگلو

 او را ي صدم دردِ التماس هاکی ، نهای قلب او را داشت ، کدام ِ اي صدم درد هاکی نهایکدام ِ ا        
 ...نداشت

 !التماس؟        

 حرکت و کج شده ی بي خود نبود ، او که نگران ِ انگشت هاي دهیاو که نگران ِ صورت ِ خراش د        
 ... خانه ماندهدی سفي پرده ي اش روی دست ِ خوني که جای خود نبود ، گورِ پدر ِ کسي

 ...!!سروش نفس بکشد        

 نی دلش را بزند ، مبادا قلبش سنگي تويسروش حرف ها... بشودی خالنهیسروش از حرص و ک        
 .. شودنیی باال و پانیشود ، مبادا نفسش سنگ
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 داشت یتی و کبود شود ، اصال جان دهد ، چه اهماهی ، سدنی نفس کوتاه کشکی يحاال فرحانه برا        
 ...دیدی بانو مهی که شبیی که چشمان ِ سروش پر بود از چهره هایوقت

 که هنوز گرشی و در را پشت سرش بست ، با دست ددی لحظه خودش را داخل اتاق کشکی يبرا        
 ... تکانش دهد ، در را قفل کردتوانستیم

 ...زدی سروش را صدا ممهی نصفه و ني آن نفس هاانی آمد اما مینفسش در نم        

 ...سروش... دلمزیعز_        

 لباسش را به دندان گرفت و ي پهلوی ، پارگشدی رها ممهی نصفه و نشی و التماس هافتادیبه سرفه م        
 ...دیچیاز درد ِ پهلو و دست به خود پ

 آنقدر محکم و د،یکوبی ، به در مدهی به خود دي که تازه رنگ آزادیی هاوانهیاما سروش مثل د        
 . اتاق پناه بردي خودش تکان داد و به گوشه ي که فرحانه را از جانیسهمگ

 که از کجا کردی فراموشکار ، هرچه فکر مي ، مثل آدم هاکردی که گذشته بود را باور نمییلحظه ها        
 ...  آوردی مادی را بيزی ، مگر چی ، با چه عکس العملیشروع شد ، با چه حرف

 ...دیشنی سروش را مي هاادیفقط فر        

 دستا نیخودم با هم...فرحانه...ی ولم کنذارمی ،نمی کنانتی اتو بهم خذارمی نمگهید...باز کن درو _        
باز کن ...ی تا نفس بکشکشتمتی خرابت کنن، مذارمی ، نمی بشفی تو کثذارمی ، فرحـــانه ، نمکشمتیم
  درونیا

 تاب ی بنگونهی که او اردی بمشی ، فرحانه برانداختی مهی را تا حد مرگ به گرفرحانه گفتنش او        
 !است

 دیلرزی که از ترس همچنان مییخودش را به در رساند ، صورتش را به در چسباند و با صدا        
 .التماسش کرد

  ، ، سروش جانماریتو رو خدا به خودت فشار ن_        

 ...باز کن درو!  راحتت کنمخوامی ، میشی خراب نمگهی ، دیشی نمفی کثگهی ديریاگه بم_        

 ، درد ِ جسمش دندیلرزی هم مشی دست های به در او را ترساند ، حتشیحرف ها و ضربه ها        
 . بود ، اما نگران سروش بوددهیامانش را بر



 170 

 ، گهی دیکی سراغ رمی میفت؟؟ گ... راحت شد؟ آرهالتی ، خمارستانی افتادم رو تخت بيدیتا د_        
 ... اومدم ؟؟ آرهی ازم؟ کم سمتت مي بودیشاک... خرجم کنهشوی که خوب خرجم کنه ، همه چیکی

  ،دیکوبی به در فقط با دست نبود ، سرش را هم به در مشیضربه ها        

 در باز شد به ضربِ نکهی را چرخاند ، اما همدی ، به سمت در رفت و کلاوردی طاقت نگریفرحانه د        
 ... افتادنیدر ، به زم

 ســـروش_        

 بود که حاال از دهی دری کوچک و حقنقدری خودش را ای سرش افتاد ، از کي سروش روي هیسا        
 ...دیلرزی سروش هم به خود مي هیسا

 . آوردیبه زبان نم ی حرفچی که هزار حرف داشت و هي شد ، با خنده اکیقدم قدم به فرحانه نزد        

 ...به قرآن قسم ، همون شب که حالت بد شد ، پول نداشتم ، زنگ زدم ماهان_        

 يخانه !!  که در نبودش رفته بوددیدی بانو را مهی شبیسروش زن!! شناختیسروش ماهان نم        
 را به زبان يگریم ِ مرد دو حاال اس... کرده بود و رفته بودی کارتن پاره و پوره خالکیخاطراتشان را با 

 . آوردیم

 ...به مادرم گفت... توامي غهی صدیفهم..اون برام پول آورد _        

 بود و دهی پشت سرش چسبواری ببرد ، حاال او به دنی عقب تر از اتوانستیفرحانه خودش را نم        
 ...شنوندی را نمشیمطمئن بود سروش حرف ها... آمده بودشی ساق پاکیسروش تا نزد

 . به او نشستدهیچسب...نی زميکنار فرحانه زانو زد ، رو        

 ... هاهیهمسا... راه انداختندادیاومدن دم خونه امون ، داد و ب_        

 که کیآنقدر نزد... آمدی دهد ، دستان سروش به سمتش مبی خود را فرتوانستی نمنی از اشتریب        
 ...چشمانش را بست

 رفتنش را خواند ، ي لب دعاری ، زدی نترسشی سروش به دورِ گلوي با حلقه شدن دست هانباریا        
 دنی ، خودش هم خسته بود ، تحمل جنگرودی نمرونی ، زنده بی مرد ِ زخمنی اتاق ، با انی از ادانستیم

 ای ، شی و حماقت هازه فائي مادرش؟ براي که؟ براي براماندی در کار نبود ، زنده مینداشت ، مقاومت
 ؟...شی هایی تنهادنیکم نبود د!  سروش؟يبرا
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 ، مثل کوه دیغری هم شده بودند ، سروش اما همچنان مپِی کشی ، لب هادیلرزی مشیپلک ها        
 ي ، آنهمه خاطره ستی جز فوارن ندارد ، دست ِ خودش نی جز غرش ندارد ، راهي که کاریآتشفشان

 ... آوردی نمادیخوب را ب

 رنگ عوض کرده بودند ، دلش شی مدت ها پشی ، لب هاشدی مکی نزديصورت ِ فرحانه به کبود        
 ی که شکسته بود و به سختی ، چشم باز کرد ، با دستندی جان دادن ، سروش را نبنی آخر ِ اي لحظه امدین

 مردِ ي چهره واستخی مانده بود ، مي جارشی که سالم بود اما رد خون بر روی ، با دستخوردیتکان م
 ي دندان هاندی بی که مي صحنه انی آخرخواستی ، مردی دست ها قاب بگانی اش را میدوست داشتن
 ...  را ببندشی چشم هاخواستی زده از گردنش نباشد ، مرونی بي سروش و رگ هايفشرده شده 

تش برسد ، دستانش  به صورنکهی از اشی صورت سروش برد ، پکیدست ها را بلند کرد و نزد        
 ... جان ، افتادمهین

 نوار کاست ضبط شده کی خودش را مثل ي نداشت ، سروش حرف های گناهی اثبات بي برایراه        
 ... مانده بودشیحکم راهم که صادر کرده بود و فقط اجرا...تکرار...تکرار... ، تکرارکردیتکرار م

 نی نگاهش رنگ التماس گرفت ، مطمئن بود پشت ا دستان سروش گذاشت ،ي را روشیدست ها        
 ... ، خودِ اوستستی که نیخشم ، تنها کس

  ، ددوســـ ت ، داشــتممشهیمـن ، هــ م_        

 است ، کی رفتنش نزدي لحظه دانستی که اصال دست خودش نبود ، مخوردی مییبدنش تکان ها        
 ندهی که اصال آییبا خنده ها... سوخت ، خودش بود و سروشزی ميآنقدر که دلش به حال قابِ عکس رو

 ...اش قرار به خون نبود

 ي ساکت شده بود ، فقط صداگری آورد ، سروش دنیی قاب عکس را پایدست دراز کرد ، به سخت        
 ... فرحانهي آمد و ناله های مدنشیغر

 سروش ي دراز شده ي دست هايست رو که شکسته بود ، قابل عکس را باال برد ، دریبا دست        
 عکس مشخص ينگهش داشت ، عکس را به سمت سروش چرخاند ، جفت چشمان ِ فرحانه از قابِ باال

 ...بود

 نگه داشتن عکس ي برایی ناگریفرحانه اما د... نگاهش به عکس افتاد ي لحظه ايسروش برا        
 ... افتادنینداشت ، دستش رها شد و قابل عکس به زم
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 ی فرحانه را رها کرد ، با بهتي اش ، دستان سروش را متوقف کرد ، گلوشهی شکسته شدن شيصدا        
 خشک فرحانه و ي دراز کرد ، پشت سرفه هازدی ميدی انگشتانش را که به سفدیباریکه از چشمانش م

 نی سخترمدم ، هشناختی بشماره افتاده اش ، قاب عکس را بلند کرد ، زنِ داخلِ عکس را مينفس ها
 ...شی زندگيرهای مسنیهمراه ِ سختتر...شیلحظه ها

 ؟...فراموشش کرده بود        

 خون آلود به یی کبود و دست های با صورتدنی نفس کشي که برادیسرچرخاند و فرحانه را د        
 دیچیپی و به خود مندازذی چنگ مشیگلو

 که در عکس ، دست دور گردن سروش انداخته بود و یقاب عکس را باالتر برد ، تشابه زن        
 !!  کم بودیلی ، خدادی و ناله سر مدیچیپی چشمانش از درد به خود مي که جلوی ، با زندیخندیم

 فرحــــــــآن_        

دست راست .. ،دیدی تا مچ ِ پا ردِ خون مشی ران ِ پاهاي شد ، روزی خمیسروش به سمت فرحانه ن        
 ...  حرکت مانده بودی کنارش بی شباهت به هر دست سالمیبفرحانه 

 ... قصد کشتنش را داشت ، فرحانه بودشی که تا چند لحظه پیزن...دیتازه فهم        

 فرحــــآنه، فرحانه ؟_        

 کند ، با آنکه از دای را پدنشی بود ، تازه توانسته بود راه ِ نفس کشنیصورت فرحانه رو به زم        
 .نفـــس...دیکشی آمد اما نفس می مرونی بیبی و غربی عجي صداهاشیگلو

 ، نگاه متعجب سروش به دی شده بود ، سروش را دختهی صورتش ري که رویی موهاياز البه ال        
 ... شدرهی آورد و به فرحانه خنیی چشمانش پايدستانش ، درست همان لحظه که انگشتانش را از جلو

 ! کردم؟کاریمن چ_        

 ... جز خودش نشوندی بود، که کسنیی سروش آنقدر پاي ، صداشی پيبرعکس لحظه ها        

 ! دلمزیعز... کردمت ؟فرحانه جانکاریمن چ_        

 به دهی از عرق و چسبسی خي بلندش کرد ، موهانی زميبه سمت فرحانه هجوم برد ، از رو        
 ... دی را دشیزد ، چشم هاصورتش را کنار 
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 نکرد و ياری گرشی دي را صاف کرد ، پاشی زانونکهی بلندش کند ، اما همنی زمي از روخواستیم        
 نمانده بود که با آن تکان وحشتناك شی برای سروش شد ، رمقتی افتاد ، فرحانه متوجه وضعنیبه زم

 ...درد پهلو و دستش چشمان ِ او را هم بست

 و دی از بدنش که درد کشیی جانیاول. ..دی را دمارستانی سقف بيدی چشم باز شد که سفیوقت        
به ... که به گردنش آمده بود ، تازه دردش را بروز دادي بود ، فشارشی کرد ، گلوارتریفرحانه راهش

 يشد و دوباره رو  سر ، مانعینی بالش بلند کرد ، اما شدت درد و سنگي از روی و زور سرش را کمیسخت
 .تخت افتاد

 تکان داد اما اگر توانستی را مشیپاها... سِرُم ری و دست سالمش را زدیدست ِ گچ گرفته اش را د        
 ...دادی فرصت می کمشیدرد پهلو

 بلند کردند ، همان لحظه که سروش نی آخر را دستان سروش او را از زميلحظه .. آمدی مادشی        
 ...  تا چشمانش را نبندد و با او حرف بزندکردیالتماسش م

 يادآوری داده بود که از هر اتفاق بد ، کدام قسمتش را محضِ ادی!!  داده بودادی به دلش ی لعنتنیا        
 ...در ذهن نگه دارد

اق  به اتیمنتظر ماند اما کس... ،چانه اش را به لرزه انداخت دی گونه اش غلتي که روی اشکیداغ        
 . سر خود برساندي او را به باالادی در بدنش نمانده بود تا با فری ، سروش را چند بار صدا زد ، جانامدین

 کرد ، اگر سروش خودش را کشته باشد چه؟ با آن نی را تلقي بدالی ذهنش ، خي لحظه ايبرا        
 ... امکانش بودشانیحالِ پر

 که دل دنی ، نالدی نالدی که از درد زوزه بکشی تخت نشست ، مثل گرگي وحشتناك رويبه درد        
  ،نداختی مهی و گرکردی مشیخودش را هم ر

 تا بهفمد پشت آن در چه رساندی منی پاهارا به زمنی ادی ، باشدی مشی دردِ پهلوفی حردیبا        
 ...ستیخبر

 فی حرنباری هم افتاد ، اما اي روشی لحظه از درد پلک هاکی کرد ، زانی پاها را از تخت آونکهیهم        
 از سروش الشی درد او را بکشد خنی انکهی قبل از اخواستی ، مندی سروش را ببخواستیم...خودش بود
 ي تخت را گرفت و پاي ه که سالم بود لبيگری ، با دست ددی کشرونیسِرُم را از دستش ب...راحت باشد
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 سهی ، ردی کشیفی ضعغی افتاد و از درد جنی به سمت زمکبارهیار داد ، به  فشنیراستش را به سمت زم
 ...رفت دلش از ضعف

 دهی برکباری را انگار شی ، چند قدم برداشت ، گلوواری رساند ، با کمک دواریدست سالمش را به د        
 !شد؟ی سر بند ميباشند و دوباره بهم وصله کرده باشند ، مگر رو

در را هل داد و با باز ... دعوای بحث و کمي پشت در بود ، صدايخودش را به در رساند ، همهمه ا        
 ...دی ، دزدندیشدنش ، چند زن و مرد را که آشنا هم م

 ی تصادفهی وحشتناك جان ِ سالم به در برده باشند نبود ، شبي که از دعوایی آدم هاهیظاهرش شب        
 دعوا انی ميلت و پار تر از کتک خورها... کوه نوردان ِ سقوط کرده از کوه هیته ، شب از کما برگشيها

 ...بود

 ...سروش_        

 ... از زن ها به سمتش آمدیکی        

 کشته بودتت می بوددهی رسرتری دکمی سر دختر مردم آورده ، یی چه بالنیخدا لعنتش کنه ، بب_        
 !دختر جون

 ...  ها بودندهیهمسا        

 کجــاست...همسرم_        

 سالم تر بود که پرستار به سمتش ي اش به پهلوهی ، تکخوردی نامتعادل ميگردنش مدام تکان ها        
 دییدو

 ...نیی پانیخانوم شما چرا از تختتون اومد_        

 که پشت سر همان زن گردن دراز کرده بود ، يبا آمدن مرد.فتادی میکی یکی صورتش ياشک رو        
 ، همه ی نامرتب و لباس پاره و خوني ، تعادلش را از دست داد ، آن ظاهر ِ آشفته ، آن موهاندیتا او را بب

 ریتو که پ " گفتماری و بشفته افتاد به صاحب ِ همان ظاهر آنی زمي رونکهی اما همکردی تحمل منهارای اي
 "ينبود

 در بلند کردن یپرستار سع.. را که او را بازداشت کرده بود ، رها کردیسی دست مامور پلسروش ،        
 که ي ِ مردانی داده بود و جز چشمان گرهی تکواریفرحانه داشت ، اما او مثل ماتم زده ها ، سرش را به د

 ...دیدی قصد کشتنش را داشت نمشیچند لحظه پ
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  ، دلمزیعز_        

 صورت سروش نگه داشت ، ي آورد ، کف دست سالمش را رویروش را طاقت نم سي هاهیگر        
 ، اخم کرد ، کردی سروش نگاه مي هاهی به گررتی که با حي به پرستاری کرد ، حتکیخود را به او نزد

 ها ، بهیر چشمان ِ غشی کند ، اما نه پهیبرفرض گر... کندهی اش مثل زن ها گریدوست نداشت مردِ زندگ
 ! خودشيفقط برا

 دی را گرفت و کششی به سمت سروش آمد ، با خشم به سمت او خم شد و بازوسیمامور پل        

 ...می بردیپاشو با_        

 به دستان دیلرزی که میی ، فرحانه اما باهمان دست هاخوردی تکان نمشی هاهی گرانیسروش م        
 .مامور فشار آورد

 !... نکنتشیاذ..ي دارکارشیچ_        

 ...  تا بلندش کند و آن مامورِ جوان و پر خشم دستان سروش رادیکشی فرحانه را ميپرستار بازو        

 را به پا و شیمشت ها...دی کشغی ، تمام خشمش را جدی کشغی اما فرحانه سکوت نکرد ، جنباریا        
 ...دادی و او را به عقب هل مزدی می انتظاميِرویدست مامورِ ن

  دارهی ندارم ، شوهرمه ، دوست داشته منو بزنه ، به شما چه ربطیتیمن شکا_        

 خواسته اش شد ، می زد و به عقب هلش داد که باالخره تسلشی را به مشت هاچارهیآنقدر سربازِ ب        
  ،ددنی نميزی ها اما جز حماقت در وجود فرحانه چهی به رفتن شد ، همسای راضي برگه ايبا امضا

 غرق خون بود و از خانه خارج ی بودند که فرحانه را در آغوش سروش آنهم وقتیآنها تنها کسان        
 . بودنددهی ، دشدیم

 ي مردي که برادانستندی زن ِ احمق و خر مکی ، فقط او را کردندی فرحانه را درك نمچکدامشانیه        
 ...رودیان صدقه م و قربکندی مهی حال در آورده گرنیکه او را به ا

 هم حرف کباری سن نی که تا ایی آدم هاهی سر و زبان ، درست شبی بيسروش مثل پسر بچه ها        
 راهرو به آن راهرو نی از اشیفرحانه اما با تمام درد ها... اتاق نشسته بود ی صندلينزده باشند ، رو

 .. دهدلی تحوتشی رضاي خود را آنهم با امضای مرخصي ، تا برگه هارفتیم

 اداره را که سروش لحظه آخر به تنش ي حال ِ ممکن بود ، مانتونی دردآور ترشیراه رفتن برا        
 ، کردی لباس مدام به سروش نگاه مضی تعوي به تن کرد ، در تمام لحظه هایکرده بود ، با شلوار ِ مشک
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 کردی مالی فرحانه خنکهیم ، فقط هدادی ، جواب فرحانه را هم نمزدی پلک هم نمیحت! انگار که مرده باشد
 !!رفتی منییباال و پا.. شدی مرهی اش خنهی سيمرده است ، به قفسه 

 لی اخالق تحوی دارو را از پرستار ِ بداخم و بزی تجوي شال فرستاد ، برگه هاری را زشیموها        
 .گرفت

 روش رساند ، به سواریخودش را دست به د        

 زمیپاشو عز_        

  ،نداختی اش دل ِ فرحانه را چنگ میسرش را بلند کرد ، نگاه ِ طوالن        

  دلمزیپاشو عز... قربونت برم ، من خوبممیپاشو بر_        

 عوض شده بود ، انگار که فرحانه شانی تا قدم بردارد ، انگار جاکردیاو بود که به سروش کمک م        
 . فرحانه را تاب آورده باشدي ها و مشت هایلیسالم بود و سروش س

 چشم به ي ، از گوشه دادی راه اگر ورم پلکش اجازه مي گرفت ، تونی ماشمارستانی بيجلو        
 .کم گرفته آمده ، سفت و محای تازه به دني که دست فرحانه را مانند پسر بچه کردیسروش نگاه م

 .  پول سروش ، پول راه را حساب کردفی ، از کدندی خانه که رسيجلو        

 همه پله را باال نی اتوانستی ، چطور مبردی او را به آسمان مي هم ناله دنشی خانه ، دياما پله ها        
 .رود

 بغلت کنم؟_        

  کبود ، سر تکان دادی چشم ِ ورم کرده و صورت آمد ، بای چشم ، مکی دور سرش تا نزدیچیباند پ        

 .میآروم آروم بر_        

 ... گذرانديشتری را با زمان بکردی می طیکی که هر روز دو تا ییپله ها        

  ندارمدیمن کل_        

 روحِ سروش لبخند زد، قفل را ی بي آورد، به چشم هارونی بشی مانتوبی خانه را از جدیکل        
 ...چرخاند و درباز شد

 شدی لبش پاك شد ، باورش نمي آشوب ِ خانه ، از روتِی وضعدنی با دمهیتمام ِ آن لبخند نصفه و ن        
 بود جز یی هرجاهیشب... باشدختهی بزرگ خانه را بهم ري خانه ، همان خانه است ، انگار که زلزله انیا

 ... اويخانه 
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 یختگی بهم رنی تمام اشدی ، او هم نگاهش به خانه بود ، باورش نمندیسر چرخاند تا سروش را بب        
 .ها کار ِ او باشد

 دی فرحانه پا داخل خانه گذاشت سروش دستش را کشنکهیهم        

 !نرو_        

 و نفسش را دیکش به صورتش ی گردن ، دستهی ، آنهم از ناحکردیفرحانه بشدت احساس درد م        
  فرستادرونیب

 زشی ، خودمون فردا سر فرصت تممیختی ، خودمون بهمش رایب! ...م؟ی برمیکجا رو دار_        
 !هوم؟.میکنیم

 یبی پر بغض زل زده بود به فرحانه ، بغض عجي کردن بود ، مثل پسربچه هاهی گريسروش آماده         
 . داشت

 .همراه فرحانه وارد خانه شد و در را آرام پشت سرشان بست        

 . دندیرسی خانه مي حال ، به کجانی و با اتی وضعنی بودند ، در استادهیهر دو وسط خانه ا        

 ... نشست ، سروش به سمتش قدم برداشتنی زمي نداشت ، آرام روستادنیفرحانه توان ِ ا        

 !ارم؟یببرات آب _        

 .اری بوانی هست ، دو تا لخچالی پارچ شربت تو هیآره ، _        

 ي دستش رويبا رفتن سروش فرحانه تازه فرصت کرد دور تا دورِ خانه را به دقت نگاه کند ،جا        
 ...ی فرشِ جمع شده و مبل خونی خانه ، حتيپرده 

 ... بغض را فرو فرستاد        

 شی را دستش داد ، چند قرص آرامبخش را به همراه داروهاوانیسروش کنارش نشست و ل        
 . ندادی سروش را گرفت ، اما سروش جوابيمصرف کرد ، سراغ قرص ها

 ...من اگر تو رو_        

 ! کهینکُشت_        

  دوباره ببارد؟خواستی ، صورتش سرخ شده بود ، مدیلرزی مردش ميچانه         

 ، سرش را کنار صورت او گذاشت ، صورتش دی دو سه ساله ، به آغوش کشيسروش را مثل بچه         
 ! فقط نظاره گرِ فرحانه بوددیلرزی که میی اما سروش با پلک هادیرا چند بار بوس
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 کند ، هیم او گر راحت و دور از چشتوانستی کرد ، حاال ممی گردن ِ فرحانه قايسرش را در گود        
 ... فرحانه خم کردي را به سمت پهلوشیدستانش را دور کمر او حلقه کرد و زانوها

 ... داد ، بزرگ مردِ کوچکش را مثل مادرها به آغوش گرفته بودواری اش را به دهیفرحانه تک        

 اش ییها دارا که تنی زمان از خدا مرگ خواست ، در آغوش ِ کسنی لحظه و انیسروش در ا        
 ي دوباره به چشم هاتوانستی و خجالت ، چطور می ، با شرمندگخواستی منی جز ايزی بود چه چیزندگ

 ؟.فرحانه نگاه کند و دم از دوست داشتن بزند

 ی مادرش گفت ،بدش نمي هایی تلفن به فرحانه از الالي ، دلش که گرفته بود ، پاشی وقت پیلیخ        
 او گفت ي مادرش براي هایی از الالیوقت... مادر او را هم بخواندییقشنگش الال يآمد فرحانه با صدا

 بپرسد آن شعر را انه که از فرحامدی نشی پگری دچوقتیه..سدیفرحانه هم از او خواست تا شعررا بنو
 ... خوانده بودشی را برايادی زيفرحانه شعر ها... نهایحفظ کرد 

 !ادته؟ی مامانمو ییالال_        

  داده بودهی تکواریفرحانه سرش را به د        

  مامانتو کرده؟يدلت هوا_        

 ...ردی آن ها را به بغل گي بود تا هردويکاش مادر. مادرش را کرده بودي هایی الاليدلش هوا        

 ادی ِ چشات مونی ، خواب مادی ، الالت مادیالالت م_        

 … ادیغمت بره و خوشت ب        

  کنششی پشی کن ، الال و پششیجوجو اومده ، پ        

  باغتنهیجمجمک برگ خزون ،خزون نب        

 روشن باشه چراغت        

  داغتنهی سراغت ، کاکات نبادی نمگهی خاتون ، دی بیمادرت ، ب        

 ی و نه تا بشی ، نه دال شی و آقا بشیبزرگ بش        

 ی و چه ها بشیچه ها کن        

 .هاپو اومده چِخِش کن ، لولو اومده پِخِش کن        

 . آرام و آرام تر شدشی آمد اما فرحانه کم کم صدایخواب به چشمان ِ سروش نم        

 ...  آمدی گذشته بود و خواب به چشمانش نممهیشب از ن        
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 دست ِ ي تمام حواسش به او بود که روتی بار به اتاق فرحانه رفت ، در آن وضعنی چندميبرا        
 ... شکسته اش غلت نزند

 ...  را نداشتیشگی رنگ همشی ، لب هاستادی سرش ايباال        

 فرحانه را برداشت و کنار تخت گذاشت ، آرام نشست و آرنج دستانش را سر زی میصندل        
 . قرار دادشیزانوها

 ورم ِ پلک ند،ی ببکی و پردرد فرحانه را از نزدی صورت ِ زخم تاکردینور چراغ خواب ،کمکش م        
  ، گونه هاشي ِ روي ، قرمزشیها

  بال را سر او آوردهنی باور کند اتوانستیهنوز هم نم        

 تحمل درد ِ شکستن دست و دانستی ، خوب مدی گچ دست ِ فرحانه کشيدستش را دراز کرد و رو        
 ...پا را

 اش شعر ي مادري کمتر ، پنج ساله بود که دور ِ حوضِ خانه دیشش سالش هم نشده بود شا        
 .دییدوی و مخواندیم

 گوششی و بازطونی پسر شي انداخت ، قربان صدقه ی مالهی که خاتون در در پي اناريبا هر دانه         
 .خواندی و شعر مدیخندی ها پستونک به دهان، می ، پسر پنج ساله اش هنوز طبق عادت بچگرفتیم

 کی مادرش ی و وقتدییدوی به سمت خاتون مدنشی و بعد از هر دو بار چرخدیچرخیدور حوض م        
 .شدی مدنیی و دوباره مشغول دودیبوسی مادر را مي ، گونه گذاشتیدانه انار را در دهانش م

 ...نی زمیفتیمادر به قربون ِ پسر ِ باهوشم ، ن_        

 به سمت درخت ی ، با خوشحالداشتی برمطنتی اما مگر دست از ششناختی مادر را ميدلشوره ها        
 ! مادرش ، خاتون خانومي ِ قرمز آنهم برابی سدنی چي رفت و برااطی حي تويها

 !بی سخوامی مادر نمای سروش ، بایب_        

 دیرسی آن درخت که نمي و بلندی تقال کرد ، قد کوچکش به تنومدنگری بار دي و برادیخند        

 ِ بی درخت وآن سری کوتاهش را همراه خود برد ، زی بلند شد و صندلاوردیخاتون اما طاقت ن        
  را گذاشتی سروش ، صندليمورد عالقه 

 نمیخودم بچ_        
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 را انعکاس طنتیفته بود و چشمانش برق ِ ش به دهن گرشی هایپستونک را با ذوقِ همان کودک        
  ،دادیم

 دی رفت و دستانش را به سمت سروش کشی صندليرو        

  بغل مامانایب_        

 و خود را در آغوشش انداخت ، مادرش با پهلو درد ، سروش را به بغل چسباند و کمرش را دییدو        
 .صاف کرد

 ، کردی را لمس مبی که نوك ِ انگشتان کوچکش سيست لحظه ا سروش ، دريتقال و تکان ها        
  ،فتندی بنی زميباعث شد خاتون تعادل را از دست بدهد و هر دو رو

 حفظ ِ سالمت پسر کوچکش به تنگ ي که برای کرد و با وجود آغوشری گشی پاریچادرِ خاتون ز        
 ... آمده بود

 ...دستِ کوچک پسر شکست        

 داشت ، پستونک از دهانش افتاده بود و مادر به صورت ِ ادی را هنوز بشی هاهی ها و گری طاقتیب        
  ،زدیخود چنگ م

 !خواندی درد مي مادر روضه شِی دلِ ري خود را به بغل گرفته بود و براياز درد بازو        

 و کردندیاگر خانه را ترك م... ود خروج از خانه را نداشتند ، بار ِ اولشان نبي اذن پدر اجازه یب        
 اطالع پدر ترك کرده بودند ی ، چند بارِ قبل که از اجبار خانه را برفتندی مرونی دوا و درمان از خانه بيبرا

 ... داشت جنگ ها و دعوا هاراادی، با وجود سن کم به 

 ي قطره هادادی که سر مي و پشت هر ضجه اکردی ِ خاتون را در دهانش مچاله می و گلدیچادر ِ سف        
 .دیجهی مرونیاشک از هر طرف چشمان کوچکش به ب

 نی و به خود نفررفتی طرف و آن طرف خانه منی تاب تر از او ، پر درد تر از او ، ایحال ِ مادر ب        
 .کردی و مرگ طلب مزدی ، پشت دست ِ خود مفرستادیم

 از چوقتی ساعت فقط بابت ترس از پدر تحمل کرد هدنی که چندي سروش و درديکودکانه ها        
 سر هی آنکه گری رمغ در آغوش مادر بی حال و بی گذشته بود و از درد بمهیشب از ن...ذهنش پاك نشد

 . دوخته بوداطیدهد چشم به در ِ ح
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 از درد خودش و مادر شی های تابی شروع شد ، بشی هاهی آمد ، گردی کلدنی چرخيصدا        
 . در نظر گرفتهشی را پدر براینی سنگهی که تنبدانستیم...بود

 ي گفت ، صدای از اتفاق مشی شد ، هرچه خاتون براي آن دو ، کفري هاهی گردنی با دیپدرش عل        
 از پدر کتک بی سکی شدند و مادر بابت هی تنببی سکی ، آن ها بابت شدی مشتری پدر بي هاادیفر

 !خورد

 زد که ی دوم را وقتیلی کم کرد ، سشی هاهی که به گوش مادرش خورد ، از التهاب گریلی سنیاول        
 .دادی کوچکش را بهم فشار مي و فقط لب هاکردی نمهی سروش گرگرید

 دی آی مادشی کرده بود ، هوشی که در توان ِ تحملش نبود او را بي آورد ، دردی نمادیتا صبح را ب        
 ، کمتر کندیاو که باشد پدر حسابِ کار خود را م...دی آی که فردا صابر مدادیه مکه مادر مدام به او وعد

 و در چاه ِ توالت ردیگی را پدر مکش ، کمتر پستونخوردی میلی ، کمتر مادر سچدیپی دعوا در خانه ميصدا
 .کندی را به سمتش پرت مفی ، کمتر آن پستونک کثمالدیم

 انی گری نداشت ، اما مادر با چشمانی خوشحالي براییصبح ِ زود با آمدن برادر ِ سربازش ، او که نا        
 ... دیبوسی، صورت او را م

 دنی با دکردی ، هر بار که چشم باز مهوشی بود و نه باری چند روز نه هوشي دارد که براادیخوب ب        
 .گذاشتی هم مي و دوباره چشم روگرفتی کودکانه اش آرام مالیبرادرش خ

  ،دی و مردانه اش دی استخواني گونه هاي در چشمانش ، بر روشدیرد اشک را م        

 ِ دستانِ يبو... دی ، بوسیکی یکی از گچ بود ، رونیبه سمت فرحانه خم شد ، انگشتانش را که ب        
 ! شکسته بود و دم نزده بود دستان ِ مادرش را که همزمان با اوي ، بودادیمادرش را م

 تخت ي فرحانه سرش را روي دهی دبی آسي نشست ، درست کنار پهلونی زمي تخت رونییپا        
 . گذاشت

 "!رم؟یمیپس چرا نم"با خودش گفت         

 .دی رنگ ِ خواب ندسشی خي و پلک هادیدینور ِ صبح را کم کم در اتاق م        

اما خودش را به ...شمردی او و خاتون را مي و شباهت هاکردیتمام طولِ شب را به فرحانه نگاه م        
 .دیدی نمی پدرش عليِبد
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 داشت ادی بیاز وقت...سی خی و مادر با چشمانزدی داشت پدرش با مشت و لگد حرف مادی بیاز وقت        
 .کردی مادرش را کبود م ِيبای، هر روز ِ نبودن برادرش ، رنگ و رخسار ز

 دوش ِ حمام کشاند ، با همان لباس ری آب او را به زی ، خنکدی صورتش پاشيچند مشت آب رو        
 شدی آب سرد نمنی ای که در تنش بود با خنکیی آب سرد را باز کرد ، گرمارِی که به تن داشت ، شییها
... 

 ي حس هانی ، با اکردی ، با فرحانه چه مفرستادیبانو را به درك م... ، دوتا نبود یکی شیدرد ها        
 . کرده بوددای که به دلش راه پیشک

 فرحانه را ي آورد قسم ها و حرف های نمادی چرا خانه را عوض کرده ، هنوز بدانستیهنوز هم نم        
 ... در ذهنش نبودیماهان...

  ، صدا نبود ، آرام نبودی آب ، بری زشی هاهیخت ، گر چنگ انداشیبه موها        

 آمده بود ، درد ها را رونی بشی پي ساعت هاياما حاال که بدنش از گرما... کردداریفرحانه را ب        
 .کردی احساس مدیدرهم و شد

 . دی نشنيزی آب چری زشی هاهیسروش را صدا زد و از او جز گر        

 ي ، همه جادهی رسستی اش به دوییلوی وزن شصت کالشی آمد ، به خنییت پا از تخیبه سخت        
 ...شی کوچک ِ پاي انگشت هایتنش ورم داشت ، حت

 ... به در زديخود را به حمام رساند ، ضربه ا        

 سروش ، سروش جان_        

 باز کرد ، شی انداخت ، به عجله به سمت در رفت و در را به روهیگفتنش سروش را از گر "جان"        
  گفتی که هنوز به بتن سروش بود با نگرانیسی خي لباس هادنیفرحانه با د

 ؟ی وضع رفتنیچرا با ا_        

 کردی باز میکی یکی را سشی لباس خيسروش رد انگشتان دست ِ فرحانه را دنبال کرد ، دگمه ها        
.. 

 که از ی آبي قطره هاي آمده بود ، از البه النیی چشمانش پایکی که تا نزدیی موهاياز البه ال        
  بار به خود لعنت فرستادنی هزارمي و برادی صورت فرحانه را ددیچکی مشیموها

 ؟ی ، با آب سرد دوش گرفتخِیبدنت _        

  نگاه کردختیری منیی که از دوش به پایسروش سرچرخاند و به آّب        
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 !فکر کنم ، آب داغ قطع ِ_        

  ،فرحانه متوجه حالِ سروش شد        

 امکان نداره_        

 .. حمام رفت و چرخاندشری را داخل حمام بگذارد سروش به سمت ششی پانکهی از اشیپ        

 می صبحونه بخورمیدوشم تموم شد ، بر_        

 چشمانش يحوله را رو. کردی را در بند بند وجودش حس میانه ، شرمندگ فرحیِ نگاه ِ خالریز        
 . خراب کندنی از اشتری حالِ فرحانه را بشی هاهی با گرخواستیمحکم فشار داد ، نم

 برداشت ی و شلوارك کوتاهي حلقه انی شرت آستی ، تدی کشرونی سروش را بي لباس هايکشو        
 .کندی ذغال احساس مي را در کوره هابتشی باشد و نگران ، تمام هی سروش عصبی، مطمئن بود وقت

  رو بپوشنایا_        

  ، بوددهیچی را دورِ کمرش پگری ديحوله         

 . باشمينجوری همشهینم_        

  نظر گرفتری لباس ها نشست و از نوك پا تا سر سروش را زيفرحانه مقابل کشو        

 قربونت ، مراعات حال ِ منم بکن_        

  ِ حرف ِ فرحانه نشدطنتی اما سروش اصال متوجه شدیلبش را از خنده گز        

 گرمِ آخه_        

  سرش را تکان داد و گفتيفرحانه با حالت بامزه ا        

 !!يری ِ عواقب کارتو گردن بگتیقول بده مسئول_        

 نی که باهم داشته باشند ، اي رابطه انی ِ فرحانه شد ، درست قبل از اولطنتیوجه شسروش تازه مت        
 ي و طنازطنتی به او گفته بود و حاال فرحانه همان حرف ها را با شی و دور از شوخيجمله را سروش جد
 .به او برگردانده بود

 دی لبش خنديگوشه         

 ! گذشتگهیاز من و تو د_        

  اما طنز آلود گفتي جدی را باال انداخت و با لحنشی ابرويحانه تافر        

 م؟ی کنکاری ،حاال چگذرهیاز توام بگذره از من نم_        
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 را از شی گوشه لبش را وسعت داد ، آرام به سمت فرحانه قدم برداشت و لباس هايسروش خنده         
  تخت برداشتيرو

 شکشی اش پهی بقرم،ی که زدم و گردن بگي گندنی ِ همتیمن مسئول_        

 ي چهره دنیسروش با د... به سروش زل زده بودطنتشی رنگ اما پر شی بيفرحانه با چشم ها        
 سالم در بدن ِ يِ ، تنها جادی اش را بوسیشانی فرحانه به سمتش خم شد و پي اما به ظاهر بامزه نیغمگ

 ...  زننیا

  دور کمرش ، به فرحانه گفتيا قبل از باز کردن حوله  شرت را تن کرد امیت        

 میبرو دست و صورتتو آب بزن ، باهم صبحونه رو آماده کن_        

 دی تخت گذاشت و ناليفرحانه سرش را رو        

 . تکون بخورمتونمی نمکنهیمن همه وجودم درد م _        

 و گوشی و بازطونی دختر شنی در سر انستدایخوب م... نگاهش کردی ساختگیسروش با اخم        
 ... جور حرف زدنش چه نشستهنیپشت ِ ا

 خنده اش صدا نباری گرفت، سروش اما اشی چشم هايفرحانه انگشتان دست ِ سالمش را رو        
 . گرفت

 ؟يدادی بود بهم میاون جوشوندهه چ_        

 نشناختن ِ تی به رسمنی اي بود برانی دلش غمگي و فرحانه توکردیحوله را از دور کمرش باز م        
 !همسرِش

 !کدومش؟_        

 ؟يدادیمگه چنتا جوشونده به خوردم م_        

  کامال متفاوت گفتی که با لحنشدی اشک جمع مشیپشت پلک ها        

 ي قواتی تقوي ، آهان ، براشمیکی سنگ صفرات ، ي براشیکی دور شکمت ، ی چربي براشیکی_        
 ي.س.ن.ج

  و شلوارك را به تن کرددیسروش بلند خند        

 ! رو لپمدی رستیشونی پي داشت ، بوسِ روریچقدرم روت تاث_        

 دی و پرسدی خندیبا بدجنس        
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 ومد؟ی ننترییپا_        

 دیرخندی دل سکی ، فرحانه دی کشنیی چشمانش پايدست فرحانه را از رو        

 ومد؟ی نای ، اومد دونمینم_        

 ..دی و بوسدی ، بوسدی کبودش را بوسي فرحانه برد ، لب هاکیسروش صورتش را نزد        

 روزها نی او بدهکار بود ، در سخت تریشانیهزار بوسه به دستان ِ او بدهکار بود ، هزار بوسه به پ        
 ...  کرده بودي مادرشیبرا

از البه ... فرستادرونی اشک بي ، فرحانه نفس حبس شده اش را با قطره ادیعقب کشصورتش را         
 .دیلرزی مشی که در مرداب اشک هادیدی ِ سروش را منی باز شده اش لبخند غمگي پلک هايال

 ی سروش پشتش را خالختنی اما هربار اشک رداشتی خودش را گوشِ دلش نگه مياشک ها        
 !کردیم

 ؟یی تنها؟ي خسته ا؟ی ناراحتچرا_        

 دی دشی پاي از اشکانش را روگری دي انداخت و قطره نییسروش سرش را پا        

 ! تنها نهیخسته هستم ول_        

 دیفرحانه بغض کرده ، دست به صورت سروش کش        

 ؟یکنی مهیپس چرا گر_        

 دی ، بوسدنی از کششیسر بلند کرد و دست ِ فرحانه را پ        

 ! تنها شمترسمیم_        

 ... دی سروش عقب کشيلبخند زد و دستش را از مقابل لب ها        

 ي دردهابِی طبدی با دوا و درمان ، خود باشانی درد هاامی نداشت ، جز التی تمامشانیکارِ بوسه ها        
 .شدندیهم م

 .ارم و تنهات بذرمی ، مگه بمیدرد و درمون ِ من_        

 بلند نی زمي که فرحانه زده بود لبخند زد و به او کمک کرد تا از روی از حرفتیسروش با رضا        
 .شود

 کردی مدادی بشانی هاقهی تفاوت سلرفت،ی نمشی پزیصبحانه درست کردنشان ، محبت آم        
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 ي رهی ، سروش هم از شزدی حالش را بهم ماری خي متنفر بود و بوری و گوجه با پناریفرحانه از خ        
 ... بودزاری که با تخم مرغ درست شود بییخرما

 مورد ي هم احترام بگذارند و هرکس صبحانه ي قهی رفتند به سلمی بحثشان تصمانیحداقل در م        
  خود را آماده کنديعالقه 

  من حاضرهيبرا_        

 ختیشقاب ر بي تخم مرغ را تورهیفرحانه ش        

  منم تمومِيبرا_        

  فکر و کامال ناخودآگاه فکرش را به زبان آوردی نشستند ، فرحانه اما بشانی های صندليهر دو رو        

 !!ی که سالمي خبر بدنی حسای به بانو يخواینم_        

  ، زددنیسروش خود را به نشن        

 اون نون و به من بده_        

 مارستانی زد و بعدم که در ببشی غيفرحانه نگران ِ بار قبل بود که آن زمان هم سروش چند روز        
 . کردندشیدایپ

  خبر بدهنیبه خدا بده ، حداقل به حس_        

  ، بلند شد و ظرف نون را برداشتی صندليسروش از رو        

 ! و گوجه فوق العادساری ، با خاوردمیکاش انگورم م_        

 ، بانو سوختی و همسرش منی حسي هم فشار داد ، دلش براي را روشی لب هاتیفرحانه با عصبان        
 .به درك

 ارمیاالن م_        

 ی و با آب و تابگذاشتی نان مي الری و پناری لج با فرحانه انگور را به همراه گوجه و خياز رو        
 سروش و با تصور ، ي باد کرده ي لپ هادنی با دی ، فرحانه اما هر از گاهدیجوی را مشیفراوان لقمه ها

 دادی تاسف تکان مي از روي سرخ نشده در دهانش ، سري و گوجه اریخ

  فرحانه ادامه دهد با دهن پر گفتیِ به آزار روحنکهی ايسروش برا        

 خوادیدلم م_        
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 آمد با دست ِ گچ گرفته اش به سر یود ، فرحانه اما بدش نم تخس شده بيمثل پسر بچه ها        
 !!سروش بکوبد

  متنفرماریاز خ_        

  نان گذاشتي بزرگ را روي گوجه ااروی چشمان فرحانه چند پر خيجلو        

 اونم از تو متنفره_        

  شده به او زل زدزی ری دستِ سروش گذاشت ، با چشمانيفرحانه دستش را دراز کرد و رو        

 !! تو رو دوست دارمیول_        

 ی بي خنده هاي صداکبارهی منظور فرحانه را بفهمد ، به توانستی داخل اتاق ميبعد از حرف ها        
 ...دیچی در خانه پشانیامان هر دو

 شیونه و پهلو ، از درد گشانی خنده ي قهقه هاانی آمد آنهم می که از چشمان فرحانه مییاشک ها        
 ...شدی به شدت دردش افزوده مدنیبود که با خند

 رو بخوام و واسم يزی بود چی کافای نی زمخوردمی تا میعنی زر زرو بودم ، یلیبچه که بودم خ_        
 بود که صابر و مامان خاتون ی واسه وقتنایالبته همه ا...کردمی مهی و گرکردمی الم شنگه بپا مینخرن ، کل

 هی اول صبح شروع کردم به گرمون ، از هدمی بار پستونکم و صبح که پاشدم کنار بالشم ندهی.خونه بودند
 منتظر بمونم تا صابر دی برداشته انداخته تو توالت و بای که بخدا بابا علخوردی مهیکردن، خاتونم قسم و آ

 ي که داشتم با توپم بازاطی کردنم گذشت تو حهیت از گر دو ساعیکی.. برام بخرهیکی و بره ادیب
 بابا مثل دمی ، فهمشورهی داره پستونک و مدمی ، دنمی ببفتم ریواشکی پله ، ری مامان رفت زدمی دکردمیم

 مامان از پله ها اومد باال نکهی ، همارمی روزا پستونک و فقط انداخته تو توالت و رفته ، سرت و درد نیبعض
 ... را پلهری بره برام اشگنه درست کنه ، رفتم زو قرار شد

 ... آنچه در ذهنش است رخ نداده باشدکردیفرحانه منتظر ادامه داستان بود ، دعا دعا م        

  زدشی به بازوي بود ، ضربه ادهی کاناپه دراز کشي سروش بود و روي پاهايهمانظور که سرش رو        

 !! اشهیبق_        

 ...دی کشرونی آن خانه ، با همان چشم ها باطیسروش را از ح        

 هان؟_        

 ...  راه پله وری زی اش ، خوابت برد؟ رفتهی بقگمیم_        
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  کنار دستش گذاشتزی مي را رووانی و لدی نوششی از چایسروش قلپ        

 کردم و دای پی صندلهی ، نتی کابيته بود رو خاتون پستونک و گذاشی ولدیرسی نمنتیقدم به کاب_        
 اومدم ، اول پستونک و بو کردم نیی پای از صندلی ، وقتدی پام ، باالخره دستم به پستونک رسریگذاشتم ز

 ...دادی صابون مي، بو

 ماند ، جز رهی آمده به سروش خرونی از حدقه بیبا چشمان... فرحانه منزجر تر شديکم کم چهره         
 او ي پاي و سرش را از رواوردیطاقت ن...ندی را ببشی لب های به خوبتوانستی او نمي گلوریچانه و ز
  شد سروش اصل ماجرا را گفتزی خمی ننکهیهم...برداشت 

 !ذاشتمیهمون پستونک و تا دو روز دور از چشم خاتون تو دهنم م_        

 . سرش گذاشتي بلند ِ سروش سکوت ِخانه را رويده ها ممتد فرحانه و خني هاغی جيصدا        

 ي حالم و بهم زدف،یکث_        

  فرحانه را نوازش کرد و گفتيسروش موها        

 .زهی تمگهی ، دهنم دگذرهی سالِ میلینگران نباش ، از اون ماجرا خ_        

  داد و عق زدرونیانش را بزب... افتادششی پقهی چند دقي بوسه ادِیفرحانه ناخودآگاه         

 .اه ، حالم بهم خورد_        

 شی که چند لحظه پی آورد تا فرحانه را دوباره با همان دهاننیی سروش سرش را پانکهیهم        
  گوش خراشِ فرحانه به راه افتادي هاغی را کرده بود ، ببوسد ، جفشیتعر

 شهی قشنگت خراب مي نزن صداغی جنقدریا_        

 . ، سروش کار خود را کرده بوددی کششی لب هايبا حرص کف دستانش را رو        

 خاتون به ي و بغل کردن هااطی حي شب هاي ، حال و هواي خاتون و خوندییِ که برام الالشبید_        
 .یمی قدي خونه می و بري چند روزمیتونستیسرم افتاد ، کاش م

 . کردی را بهتر مشانی سفر کوتاه حال هر دوکی دیشا...فرستاد رونی بظی غلینفسش را با آه        

  سوال بپرسم؟هیسروش ، _        

 ي بود و تپش هادهی سروش چسبي نهی سرش به سنباری ، ادیسرش را بلند کرد و خود را باالتر کش        
 ...دیشنیقلب او را م

 ...  به خاطر عوض کردن خونه کهشبید_        
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 زدیتند م.. شناختی قلب سروش را مي ، تپش هادیلبش را گز        

  بودملمی وکشیپ_        

 .پس حدسش درست بود        

 !خب؟_        

 .  کردنددای پشناسمشونی که نمگهی دي عده هی بانو و سجاد و هی مشت سند و مدرك علهی_        

 ؟ی کنکاری چيخوایحاال م_        

  فرحانه چسباندیشانیه اش را به پچان        

  کنم؟کاری چیگیتو م_        

  فرحانه حرفِ دلش را زدنکهی ، تا اشدی رد و بدل منشانیسکوت ب        

 !تیفقط شکا...تیشکا_        

  مبل گرفت و آرام بلند شدیفرحانه دستش را به پشت        

 ؟ي داري اگهی دمینکنه تصم_        

  ماندرهی فرحانه خي در سکوت به چشم هاسروش        

 !شی بکشيخوایالبدم م_        

  که قابل کنترل نبود گفتیتی با عصباننباری و ادیپلک زدن سروش را د        

 خوبه؟!  کنی سر من خالای ات و بنهی ، تمام حرص و کینه ، چرا بانو رو بکش_        

  مبل بلند شدي در هم رفت و از روشیسروش اخم ها        

 گرفتی را گاز مشی لب هاتی و فرحانه با عصبانرفتی طرف به آن طرف منیمدام از ا        

 !سروش_        

  ،تونمی فرحانه، باور کن نمتونمینم_        

 ...  مبل نشستنیی آمد ، پاکشینزد        

 خودم و گم و گور کنم و خواستمی مبشی ، باور کن دمونمی تا ابد بهت بدهکار مشبمیبابت کار د_        
 .. تونمینم...ی پشت سرم و نگاه نکنم ، ولگهید

  را دور صورت فرحانه قاب گرفتشیدست ها        

 ... به دشمنمیحت!  آزار برسونمی به کسخوامیمن نم_        
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  فرستادرونی صورت سروش بانیفرحانه نفس سردش را م        

 . یکنی قطع رابطه مگهیپس طالقش بده ، با اون پسره ، سجادم ، د_        

 ...  آوردنییدستانش را پا        

 باشه_        

 باشه؟! باشه؟_        

 . سروش شدکی نزدتیصورت فرحانه با عصبان        

 نکشم تیز زندگ که مثل اون زنک پامو ای به من شک کنيخوای باشه و صبح تا شب میگیم_        
 آره؟! رون؟یب

  فرستادرونی اش را بدهی بردهی بريسروش نفس ها        

 من به تو شک ندارم_        

 !ی چطور شک نداشتدمید_        

 شک نهمهی با ای زندگي که از ادامه دادی ، به او حق مدیکاوی نظر مری صورت فرحانه را زياجزا        
 شک و نی که سر او آورده بود به همیی و بالشبی دي دهد ، دعوابیفر توانستیخودش را نم! بترسد

 .گشتی برمدیترد

 !کنند؟یبانو رو اعدام م_        

 کی که دوست نداشت باور کند هنوز وجود دارد ، دیدی را ميزی سروش ، چيفرحانه در چشم ها        
 !!جور دوست داشتن ِ محضِ احمقانه

 فرحـــآنه_        

 تی شکادِی سروش قشدیباورش نم... جواب گذاشت و در اتاق را پشت سرش بستیسروش را ب        
 .را بزند

 . به ساعت انداخت ، هنوز هفت نشده بودی ، نگاهکردی مینی اش سنگنهی سي خانه رويهوا        

 گری دیمی فکر کند و تصمگری به افکار احمقانه اش بارِ ددی تا شاگذاشتیبهتر بود سروش را تنها م        
 .ردیبگ

 تحمل توانستی به درد آمد ، نمشی گلوری اداره را به تن کرد ، مقنعه را که سر کرد زيلباس ها        
 . سر انداختي روی مشکي شالِ ساده شیکند و جا
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 مدام نداشت اما با آن سر و شکل بهتر شی کننده کرد ، عادت به آرادیصورتش را غرق کرم و سف        
 .کردیبود از شدت زخم ها کم م

  ، همرنگي و رژ گونه ی ، رژ لب صورتدی کشيری و شدی سفي هیپشت پلکش را سا        

  مبل بلند شدي از رودنشی آمد ، سروش با درونی از اتاق بیوقت        

 ؟ي بريخوایکجا م_        

 ! خونه؟یمونیتو م. برم اداره ، کار دارم _        

 .  از کجا شروع کنددانستی گفتن داشت اما نميسروش حرف برا        

 يکردیاستراحت م_        

 کار دارم_        

  اش را پا کرد و منتظر ماندی پاشنه دار ِ مشکيکفش ها        

  نبرمدی کلیمونیاگه م_        

 تا لباس دی طول کشي اقهی انداخته بود رفت ، چند دقنی زمي که گوشه ی و کتفیه سمت کسرش ب        
 . را عوض کندشیها

  برداشتنی زمي را از روفشی به تن کرد و کنهیکت را با طمان        

 که کمربندش را نی رفت ، همنشی به سمت ماشی خداحافظیهر دو از خانه خارج شدند و فرحانه ب        
 ...  زدي ضربه انی ماشي شهیبست سروش به ش

  اش بود گفتیشانی پي که روی داد و با اخمنیی را پاشهیش        

 !بگو_        

 . ها عوض شده بودطنتی کرده بود ، آن خنده ها و شرییلحنش تغ        

 ؟ی بگيخوای می شده ، چیاگر بچه ها ازت بپرسن چ_        

  را زدنیاستارت ماش        

 گمی که دروغ نمیدونیم!  شوهرم کتکم زدهگمیم_        

  ، شددهی در هم تنشیسروش اخم ها        

  را باز کردنیدر ماش        

 ي برخوادی نمنیی پاایب_        
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 بودن ي بود شمرده شمرده شرطش را برادی که از او بعیفرحانه دستش را پس زد و با خشم        
 !گفت

 خوامینم!! نمتی ببخوامی نمگهی ، دي که بانو رو طالق ندادیتا وقت_        

  شدرهی راه ماند و با تعجب به فرحانه خانیسروش دستانش م        

  امروزکشک بود؟يپس حرف ها_        

  رو به رو گفتری به مسرهی آنکه به سروش نگاه کند ، خیفرحانه ب        

 !! اعتماد کرددی معاشقه نباونی مي گفتن به حرف هامیاز قد_        

 .سروش هاج و واج مانده بود        

  ،شدی تلخ و سرد فرحانه اکو ميدر سرش صدا        

 نی اي توستی حاضر نی زنچیوگرنه ه!! منم به همون حرف ها دلخوش کرده بودم سروش جان_        
 . شوهرشو نگاه کنهي و حماقت هانهی بشطیشرا

 . پدال گاز فشار دادي را روشی سروش پاي چشمان ِ رنگ باخته شی را محکم بست و پنیدر ماش        

 ، به زور لب گفتی مری سرخوشانه و شاد صبح بخوی ِ رادي را روشن کرد ، مجرنی ضبط ماشيصدا        
  صورت لبخند زدي و به پهنادی هم کشي را روشیها

 يزیچه صبح ِ دل انگ!! ریصبح بخ_        

 سخت بود اما شی کردن برای دست رانندگکی ، با دیچی پنی ماشي تویکیتمیآهنگ شاد و ر        
 ... کردی بود ، همخواندهی و قبال شنشدی پخش موی که از راديتجربه اش را داشت ، با آهنگ شاد

 را نی ماشي هاشهیش. را متوقف کرد نی مدامش ماش ِری مسیشگی همکیپشت چراغ قرمز و تراف        
 .دی لبهاش دست کشی به صورتنهی آيباال داد و از تو

 داشتند، یلی درخواست آهنگ از ساالر عقیمی رحي از بجنورد ، آقای ، درخواستيآهنگ بعد"        
 " یمی رحي آقادییبفرما

 ... مانديمنتظر آهنگ بعد        

 مکن ، از هی گریی بهانه دلِ من ، در خلوت خانه دلِ من ، از تنهازی دلِ من ، لبروانهی دلِ ديا"        
  ، مکنهی گرییتنها
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 مکن ، از هی گریی ام از تنهای ام از عادت دلبستگی ام چون سرشار از خستگی ِ زندگیرگیاز ت        
  مکنهی گرییتنها

        " 
  آمد ادامه آهنگ را گوش ندهدیت اما دلش نم جلو رفنی ضبط ماشکیدستش تا نزد        

 ، خودش شدیاما مگر م!  گرفتدهی آهنگ ، سروش را نادنی چراغ قرمز ، قبل از همنیتا پشت هم        
 بتواند دی که به اجبار به زبان آورده بود تا شایی اش بابت حرف های تابیکه از دل خبر داشت ، از ب

 تا اگر کردی وادار ما حرف ها سروش رنی ادی بکشد ، شارونیستانه بسروش را از آن جهنم ِبه ظاهر دو
 کند؟ تا ی زندگی پنهانتوانستی می کند ، تا کرونی بشی ننگ بانو را از زندگي لکه کندی هم نمیتیشکا

 ...دیگوی و چه مکندی دست و دلش بلرزد که سروش در خانه اش کنار بانو چه متوانستیم

 ، نشان ِ کردی مرونی بی نحسش را از ندگي ، حداقل پاستی کند ، باشد، مهم نتی شکاخواستینم        
 .کردی پاك میاو را از رندگ

 ي بود صدانیی پانی ماشي هاشهی اگر شدی اش بلند شده بود ، شاهیبه خودش که آمد هق هق گر        
 خنده يبود ، او که دلش برا و متلک انداختن نکهیاو که آدم ت...دندیشنی مگری دي هانی اش را ماشهیگر
 !!زدی ، حاال که با او بدتا کرده بود قبلش نمزدی سروش پر ميها

 ، تا دانستی نگه داشت ، اخالق ِ خود را مابانی خگری را طرف دنیاز چراغ قرمز که رد شد ماش        
  ،ستی قادر به صحبت نی کالمی تمام نشود حتشی هاهیگر

 ها رخ نشان ي دوباره کبودنی ماشنهیدر آ... بود ، شستدهی که خری آبيصورتش را با بطر        
 . شدادهی را متوقف کرد و پنی اداره ماشيجلو.دادند

 اگر دانستیم. کردی اش اخراج می باالخره او را از کار دوست داشتنادشی و زییهوی ي هایمرخص        
 ي هاثیبه اخراج نداشه باشد ، حرف و حد تیباز بهانه بتراشد و به اداره نرود ، فرحبخش هم رضا

 .کندیپرسنل او را وادار م

 که آن ینی آمد و به ماشرونی شد ،بمانی اداره نگذاشته بود که پشي پله هاي را روشیهنوز پا        
 ...  آوردی را تاب مشی و درد پهلوگزدیلب م... شدرهی پارك کرده بود خابانیطرف خ

 کی ي ساختمان انداخت ، براي به بلندای نگاهنییدوباره به سمت ساختمان اداره برگشت ، از پا        
  به عقب برداشتی تعادل بهم نخورد ناخودآگاه قدمنکهی اي رفت و براجیلحظه سرش گ
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 !!یخانوم ِ کاظم_        

 رگشت گوشش بود ، با ترس به عقب بکی که نزدی بمي صداننیبا شند        

 ! جنابِ فرحبخشدمی ، ترسيوا_        

  فرحانه نگاه کردي به سر تا پاجی متعجب و گیفرحبخش با چشمان        

  افتاده؟یخانوم، چه اتفاق_        

  شده بوددهی بردهی و نفسش برزدیقلبش تند م        

 ...خدا ازتون نگذره ، شما که صداتون_        

  صورت فرحانه افتادي اش روهی سمتش برداشت ، سا بهیفرحبخش قدم        

 ! شده؟یچ! خانوم با شمام _        

 عطر ِ ي ، بوکردی را در مشامش حس میی نا آشناي حبس کرد ، بونهیفرحانه نفسش را در س        
 .فرحبخش تلخ بود

  اش داد و عقب رفتینی به بینیچ        

  فرحبخش ، خداروشکر خطر رفع شديخوبم آقا_        

  ،کردی و کبود فرحانه نگاه میفرحبخش همچنان هاج و واج صورت زخم        

 گفت و پشت به فرحبخش به يا "با اجازه " نی همه سکوت و نگاه سنگنیفرحانه اما معذب از ا        
 .سمت اداره قدم برداشت

  زدشیبخش صدا اول را باال نرفته بود که فرحيپله ها        

 د؟ی کار و بزندِی وضع بهتره قنی با ادیکنی فکر نمیخانوم ِ کاظم_        

  که خنده داشت به سمت فرحبخش رفتیفرحانه با لب        

 . بده ، پس من برم خونهرتونیخدا خ_        

 ستادهیبه او ا رهی چارچوب در خانی رود اما شهاب ِ فرحبخش مرونیقصد داشت از چارچوب در ب        
 !بود

 ؟!گهیبرم د_        

 ینیری لبخند زد ، شی بود ولختهی فرحانه بهمش ری صورت کبود و زخمدنیفرحبخش با آنکه د        
  ،بردی را می زن ، دل هرکسنیا
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 ! منزلدی ببرفی ، نکه تشردیمن گفتم اداره نر_        

 دیفرحانه لبخندِ از سر ذوقش ماس        

 ؟ی چیعنی_        

  انداختی اش نگاهیساعد دستش را بلند کرد و به ساعت مچ        

 د؟ی صبحانه وقت داريبرا_        

 ! تخم مرغرهیدلتون نخواد ، ش! صبحونه خوردم_        

  ،فرحبخش خنده اش را پنهان نکرد        

  داخل ادارهمیپس بهتره بر_        

 داخل بردارد که فرحانه مانعش شد به یخواست قدم        

 ! همون صبحونه ، بعدشم برم خونه امون؟مینه خب ، بر_        

 يدی سفشیآنقدر صادقه و بچگانه که فرحبخش با خنده ها..فرحانه حرف دلش را به زبان آورد         
  داد و صورتش باز شدشی را نماشیدندان ها

 . خانومدی ، مختاردی بردیتونی مدیقبول، بعدش هرجا که خواست_        

 ستادندیهر دو کنار هم ا        

 !م؟ی من برنیبا ماش_        

  انداخت و گفتی فرحانه نگاهيشهاب ِ فرحبخش به دست ِ شکسته         

 !ست؟ی و زخم بابت تصادف که نی شکستنیا_        

 .  بوددهی او ترسیفرحانه متوجه منظور شهاب شد ، حتما از رانندگ        

 کنمی می من سال هاست رانندگدیجناب فرحبخش نگران نباش_        

 . راه افتادندابانی ِ آن طرف خنی باال انداخت و با خنده به سمت ماشيفرحبخش شانه ا        

 او را به خاطر داشت ، من تو رو يحضور فرحبخش کامال او را معذب کرده بود ، هنوز حرف ها        
 ... تو روي نه همه خوامیم

 اما از بودن با کردی و معذب بودنش را پنهان می ظاهرش را حفظ کرده بود و نگراننکهیبا ا        
 ... بستندیته دلش رخت شورها چادر به کمر م.  نداشت تیفرحبخش رضا
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ا فرحبخش  آشفته سروش بتی وضعنی بود در ای ، کافدی کشیقی داد و نفس عمنیی را پاشهیش        
  او داشت ؟ي هادی شک و تردي برایهیچه توج...نتشیبب

 هم پس از برگشتنش سروش تا چند روز تی هم قبل از ماموررفتندی متی ماموريهر بار که برا        
 !.ندی ببی بود بعد از آن الم شنگه و آن حرف ها سروش او را با کسیحاال کاف. نبودشهیمثل هم

 و تا ندی که ممکن بود در ذهن سروش بشی ، از دروغدیترسی بد مالِی ، از خدیترسیاز مردن که نم        
 !ابد از تمام زن ها متنفر بماند

 دست راست لطفا_        

 ی اصلابانی را چرخاند و وارد خنی فرحبخش به خود آمد ، فرمان ِ ماشنی بم و سنگيبا صدا        
 جشن ها يهربار برا. خوردن صبحانه کدام رستوران را انتخاب کردهي حدس بزند که براتوانستیم.شد

 . به همان رستورانکردیو مناسبت ها پرسنل را دعوت م

 ! قادر به زدن لبخند نبودگری فربخش دي نگاه هاریز        

 دی اهل دعوا هم هستدونستمینم_        

 . خود را اضافه کردیبه لبخند فرحبخش، لبخند تصنع        

 ! ممکنه بشنيزی هرچیِآدما اهل_        

 از جواب ِ مرموز فرحانه ، تعجب کرد        

 د؟یپس واقعا دعوا کرد_        

  را باال انداختشیفرحانه شانه ها        

 آره_        

 کردی صداقت فرحانه راهضم مي اما فرحبخش با کمال ناباوردادی تفاوت نشان میب        

  باور بودرقابلی غفی کتک خوردم، زور ِ حرشتری بگم که بدیته باالب_        

 گه؟ی ددیکنی می شوخدیدار_        

 !شدی نمی دلگرمشی مغموم و ناراحت فرحبخش براي چهره دنی ، ددیفرحانه خند        

  را نگه داشت ، شهاب همچنان منتظر جواب ِ فرحانه بودنی درب رستوران ماشيجلو        

 د؟یاز صبحونه خوردن منصرف شد_        
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 ي را براشی و با تمام زور پلک هادی کشیقینفس عم. شدادهیدر را باز کرد و قبل از فرحبخش پ        
 فرحبخش ي را براتی از واقعیمیبهتر بود ن...زندی بررونی از هم فاصله داد تا مبادا اشک ها به بيلحظه ا

 ...دیبگو

 ی راحتالی بود رفتند ، فرحانه با خی که خالي دو نفره ازیستوران شدند و به سمت مهر دو وارد ر        
 ي ها را برابی آسنی تمام اکردی بود ، باور نمی مبهمي حس هاری داد اما فرحبخش اسهی تکیبه صندل

 ! مثل فرحانهیفیجنس ضع

 د؟یبا همسر سابقتون دعوا کرد_        

 اش ، ی صداقت و سادگي ، روز اول استخدام از رودانستی فرحانه را مي گذشته يشهاب همه         
 . کرده بودفی او تعريگذشته تلخ خود را برا

 !ستمی که من کتک زدن بلد ننهی مهم اکنه؟ی میچه فرق_        

 ..  گذاشتزی مي و فرحبخش دستانش را رودیخند        

 .زدی مزی مي منطق روی و بلی دلیسر انگشتانش را ب        

 فرحبخش را ي رنگ و روریی تغتوانستی برداشت ، خوب مزی مي صبحانه را از روی سفارشيمنو        
  به او زل زده بودی پلک زدنچی هی بدی بود و شای ، عصبانندیبب

 دی شما انتخاب کندیخوای ندارم ، ملی میلیمنکه خ _        

 نگاهش فرحانه را معذب کرد ، چشم از او گرفت ، درست همان لحظه شهاب دست دراز یرگیخ        
 کرد و منو را از او گرفت

  که منتظر ثبت سفارش ها بود گفتيبه مرد        

 !دو تا قهوه ، فعال_        

 نید تا قالِ ا را به خود فرصت داکباری نی ، اما همدیدی حرف زدن نميفرحانه اوضاع را مساعد برا        
 . تمامش کندشهی همي گذشت ، بکَند و برای از آن ميادی طرفه را که مدت زکیعشق ِ 

 د؟ی من فکر کرديبه حرف ها_        

  گذاشتزی ميپا رو پا انداخت و دست گچ گرفته اش را رو        

 ؟یبه چ_        

 ور کند او باعث شد فرحانه خود را جمع و جينگاه طلبکارانه         
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 !آهان ، در رابطه با خودمون_        

  نزدی و منتظر حرفنی از فرحبخش ماند اما او جز نگاه سنگیمنتظر جواب        

 ... آشنا شدمیی آقاهی ِ که با یراستش ، من مدت_        

  تلخ گفتي بود که فرحبخش با خنده انیی و سرش پاکردی ميبا نوك انگشتانش باز        

  بال رو سر شما آورده؟نیالبد همون آقا هم ا_        

  فرحبخش را دادشخندی جواب نتیفرحانه با عصبان        

 ه؟ی جوابم به ابراز عالقه اتون چای منو کتک زده ؟ ی که کنهی شما مهم اياالن برا_        

 !! دیکنی شماهم به من فکر مکردمیمن فکر م_        

  کردشتری بگرشی گچ دست ديفرحانه فشار انگشتانش را رو        

 دی که بهم داشتی از شما بابت اعتماد و لطفشهیمن هم...فکرتون درست نبوده جناب فرحبخش_        
 رفتار کردمیفکر نم. بدمي و چه کاری کردم جواب اعتماد شمارو چه اخالقی ام سعشهیسپاسگزارم ، هم

 ... تفاهم کنهمن شمارو دچار سوء

 رونی شالش بری ِ گردنبند ِ فرحانه که از زکی نزدیی گرفته بود ، به جانییفربحش نگاهش را پا        
 ...آمده بود

 خودتون ي من شده ، اگر با چشم باز به خانواده ی که مدت هاس وارد زندگيجدا از مرد_        
 یلی معتقد و اصي خانواده يانتخاب من برا! میر که کنار هم خنده دادینیبی مدی من نگاه کنيوگذشته 

 ستی قابل قبول و با ارزش نچکسی هيمثل شما ، برا

باالخره حرف .شنودی را نمشی که انگار حرف هاگفتی مي مردي و برادیچیچند کلمه را کنار هم م        
 .  راحت فقط به سروش و تعهداتش نسبت به او فکر کندیالی با ختوانستیحاال م...دلش را زده بود

 را که ی تلخيبا آوردن قهوه ها ، به محضِ گذاشتن آن مقابل فرحبخش ،فنجان را برداشت و قهوه         
 .دی نوشکبارهیسفارش داده بود بدون آنکه مزه مزه کند 

 ، فرحانه متوجه حالش زدی مین لبش گذاشت ، رنگ صورتش به ارغوايدستمال را برداشت و رو        
 گرفتی را به نگاه نميگری دي نشسته بود و جز گچ دستش جاشی سر جاخکوبیشده بود که م

 ! ساده اس؟ی دوستهی فقط ایقصد ازدواج دارند ! دی که باهاشون آشنا شديمرد_        

  دوست بودند؟ فقطای اگر قصد ازدواج داشت کردی می، چه فرق!  بود؟وانهی مرد دنیا        
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  برداشتشی لب هادنیدست از گز        

 ...میقراره ازدواج کن_        

 !پس هنوز فرصت دارم...قراره؟_        

 اش را فرحانه یختی بهم رخواستی بود ، نمی رد گم کني شهاب ، براي لب هايلبخندِ آرام رو        
 مانند همسر ستی را از همان مرد خورده و کافکندی مفی که فرحانه تعریمتوجه شد ، مطمئن بود کتک

 !!دیدی منش گچ دستاي فرحانه را روي رابطه انِی برخوردها ادامه دهد ، پانیاولش او هم به هم
 

        ............. 
 اثر بود اما فرحانه حرف خودش را زده بود یقرارِ کوتاهش با شهابِ فرحبخش اگرچه به ظاهر ب        

 داشت فرحبخش یتی او چه اهميبرا...ب وجدانش نسبت به عالقه شهاب کاسته شده بودواز حسِ عذا
 الیرا گفته بود خ تیحاال که واقع!  عاشق او بماندگری چند سالِ دای گری چند ماه ِ دای گریچند روزِ د

 .کردی را نسبت به شهاب تجربه ميراحت تر

 !!دی د ، سروش رادی به درب خانه برسنکهیقبل از ا        

 ...  را با فاصله از خانه نگه داشتنی زد و ماشي ترمزشین        

 و دوباره شدی ، چند قدم از خانه دور مگشتی و دوباره برمداشتیسروش چند قدم به راست برم        
 ... بستی دوباره مکردی در را باز منکهی رفت و همنی ، چند بار هم به سمت ماششدی مکینزد

 ي پدال گاز فشار داد و با صداي را روشی سروش بماند ، پاي نتوانست شاهدِ خود آزارشتریب        
 . سروش ترمز کردي کردند ، کنار پاجادی انی ماشي هاکی که الستیوحشتناک

 به فرحانه که سرش را از زی از هرچی خالی رنگ ، با نگاهی بی قرمز و صورتیسروش با چشمان        
  شدرهیورده بود خ آرونی بنی ماشي شهیش

 !یکنی دلت ، سکته مي توزی حرفات و نرنقدریا_        

  داره؟یچه ربط_        

 مثل ی وقتي وقتِ هی ي ، تويدی مردم و سر موقع نمي که چون جواب ِ حرفا و کارانهیربطش ا_        
 !رونی بزهیری احمقانه مشبید

 هی پشت سرش تکنی کامل داشت ، به ماشمانی که خودش به آن ها اییسروش خسته از حرف ها        
 . شلوارش فرو بردبیداد و دستانش را در ج
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  بگذارد؟شی و تنهاندی درهم سروش را ببي چهره شدیمگر م... آورد دلشیطاقت نم        

  دفترش؟ادی ها می کلتیوک_        

 دی آشفته صورتش کششِی به ته ریسروش دست        

 .ظهر به بعد_        

 !برمتی خودم مای ، بمیپس وقت دار_        

 را ی حرفی فرحانه وقتدانستی و اتمام حجتش را ، خوب مدیدی درهم فرحانه را ميسروش اخم ها        
 ...کشدی عمل به آن نپوشاند ، از خواسته اش دست نميبزند تا جامه 

  ، فرحــــآنهدمیاز دستت نم_        

 شدی روز مبادا الزمش مي برادی کرد ، شاقی تنش تزري ِلبخند کنج ِ دلش را به همه جاینیریش        

 ... را حرکت دادنیسروش کنارش نشست و فرحانه ماش        

 يگذشته ا... خود غرق شدهي کودکانه ياهای که سروش باز در رودادیسکوتش به فرحانه نشان م        
 .دانستی نميزی کرده بود چفی تعرشی که براي او هم مجهول مانده بود و جز چند خاطره يکه برا

 داشت و حاضر نبود به مانی به آن اشی که در زندگيزی چيسروش هنوز سردرگم بود ، تنها        
 ... کنارِ فرحانه بود و بسی از دستش دهد ، زندگیراحت

 آدم ي همه ي نبودن هايبودن او به پا!  قبول نکندتوانستی نم بودن شرط داشت ،يحاال که او برا        
 ... از وجودش را با خود برده بودندي اهی اش که هرکدام تکی زندگيها

 دندی به دفتر رسکیقبل از ساعت ... نداشت ینی سنگکی ترافشهی برعکس همریمس        

 . مچاله نکندنی از اشتری را باال داد تا سوزِ سرما ، فرحانه را بنی ماششهیش        

 صورت ِ او ، دنی ، هنوز هم با دبردی به سر نمای دننی فرحانه انداخت که انگار در ايکتش را رو        
 .فرستادی خود می به تمام مردانگیلعنت

  ، بلندِ فرحانه را لمس کرديدست دراز کرد و با انگشتانش مژه ها        

 ...باالخره لبخند زد        

 سروش_        

 جـــانم؟_        

 !ترسمیمن م _        
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  دادنی اش را به در ماشهی و تکدیبه سمت فرحانه چرخ        

 ؟یاز چ_        

 دی گلو باال کشری فرستاد و کت سروش را تا زرونینفسش را ب        

 ، ترسمی ، از تنها بودن مترسمی مشتری روزا بنیا!  نتونم سر قولم به تو بمونمترسمی ، میاز همه چ_        
 که ممکنه بشه يزی ، از چترسمی مستمی که نيزی از چترسمی هستم منکهی ، از اترسمیاز تنها نبودن م

 که قراره بشه يزیاز چ...سمتریاز خودم م...ترسمیاز تو م.ترسمی که ممکنه نشه ميزی ، از چترسمیم
 !ترسمی میلیســـــروش من خ... ،ترسمی که قراره نشه ميزی ، از چترسمیم

 . کردمی و به سمت خود تنظنی ماشي بخاري چهیسروش وارد دفتر شد و فرحانه در        

 .  آورد و شروع کرد به فرستادن صلوات، دلشوره داشترونی ببی جي اش را از توحیتسب        

 در ي دوباره او را از پاکندی وارد م که به اوي که نکند فشاردیترسینگرانِ حالِ سروش بود و م        
 خسته شی هاي موشک بازمی و قای پنهانی تحمل کند ، از زندگتوانستی هم نمنطوری ، اما ااوردیب

 .  جز مرگخواستی ميدلش آرامش ابد..بود

 که تلفن همراهش زنگ شدی مشتری بشی ، کم کم دلشوره هاگذشتی ساعت از رفتن سروش ممین        
 . آن افتادي رویخورد و شماره هست

 شی آتي مثل اسپند روی بود و هستدهی دعوا پرسای تصادف ي درباره یفرحبخش دهن لق از هست        
 که واقعا از سر ییخنده ها... هاش خنده ام گرفت هی از غصه خوردن و گرشتریب...دیپری منییباال و پا

او هم غم و غصه است  ي من براي او دارد که غم و غصه ی و لطافتی به پاکیدوست ام بود که يذوق و شاد
 . اوستي من هم برايِو شاد

 . آمدن سروش از دفتر وکالت نشدرونی شده بود که متوجه بی دادن به هستيآنقدر گرمِ دلدار        

 . آمد و بعد از خوش و بش و خنده از او جدا شدرونی کم سن و سال تر از خودش بيهمراه پسر        

 ... دلش صلوات فرستادي ، تونیبا نشستن سروش داخل ماش        

 دی پرسیحال سروش بهتر بود ، آنقدر که شک کرد و با دودل        

 ؟ي نکردتیشکا_        

  را روشن کردنی زد و ماشیسروش لبخند کوتاه        

 ! کردم فرحانهتی از هر دوشون شکات،ی شکاي االن رفت سراغ ِ کارانی هم ازرساالریام_        
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  به تنش برگشتینی دلنشي لبش نشست و گرماي روی بخشتیلبخند رضا        

 اقدام کنن ، البته فکر کنم که شهاب مطمئن بوده دی بره ، زودتر بارانی از اخوادیسجاد م_        
 !ه بودند و شروع کردیی کاراهی ، گردمیبرم

 . جوون و کارکشته احسنت گفتلی تدر دلش به دو وکیبا خوشحال        

 در سر داشتند و فرحانه هر ی مختلفي شد ، هر دو فکر هاي در سکوت هر دو سپرری از مسیمین        
 .کردی منظمش نگاه مي به سروش و نفس هايچند بار

  رو به فرحانه گفترفتی لبش کنار نمي که از رويسروش با لبخند        

 م؟یحاال کجا بر_        

  صورت نشاندي هم اخم رویفرحانه لبخندش را جمع و جور کرد و کم        

 ، منم سر راهت ي ترم دعوت به کار نشدنی اي که چرا برایکنی ميریگی دانشگاه و پيریتو م_        
 ! خونهيذاریم

 ! برم دانشگاه؟ی چيبرا_        

 ، اونا به خاطر اون شاگردا ي ترم آخر که باهات پروژه برداشتن داريتو هنوز دانشجو...عقلِ کل_        
 ؟یستی نی علمئتی نکنند ، بعدم تو مگه جزو هي خودسر تو رو دعوت به همکارتوننیهم که شده نم

 ...چرا خب_        

 . برده که بهت خبر ندادنیم پسغاای غامیخب پس مطمئن باش سجاد از جانب تو پ_        

  اضافه کرد و با خود گفت حق با فرحانه استنیبه سرعت ماش        

 ؟!شتی پامیبعد از دانشگاه ب_        

 !!نه_        

 !نه؟_        

  شدرهی مقابلش خری انداخت و دوباره به مسی به فرحانه نگاهیجا خورد و با ناراحت        

 . کردمتیکه شکامن! چرا نه؟_        

 ! مردنی ِ ادنی از دشدیغرق لذت م... دیکت سروش را بو کش        

 !نگفتم؟...ي خونه بذاري پات و تویتونی نمگهی ، دیگفتم تا طالق نگرفت_        

 ینه نگفت_        
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 !گمیخب حاال م_        

 ... شده بود و لحنش حق به جانبی عصبانهوی شیصدا        

 ؟یکنی وقتا با من بدتا می چرا بعضی مهربوننقدریتو که ا_        

  نگاه کردخوردندی مشهی که به شی بارونيروشو از سروش برگردوند و به قطره ها        

 ستی ها نيری از اون تو بمگهی ديری تو بمنیا_        

 خواسته اش که به حق و درست يِ تمام ، پاتی با جدنباری که فرحانه ، ادونستیسروش خوب م        
 .ستدی ایاست ، م

 .دمیگفتم که از دستت نم_        

  شدندادهی پنیو هر دو از ماش.  و پارك کردنی درب خانه ماشيجلو        

 اشکال که نداره؟! ... تو جلساتت با وکال باشمخوامیم...فقط_        

 سروش کتش را از فرحانه گرفت و به تن کرد        

 کنهی ، فکر تو بهتر از من کار مینه چه اشکال_        

  ، مو گشتي دنبال شانه فشی کي از سروش جدا بشه تونکهیقبل از ا        

 صبر کن_        

 مدرسه شده اند و مادرشان ی که روز اول مدرسه با ظاهر آشفته راهییسروش مثل پسربچه ها        
 صورت فرحانه انی و چشمانش مزدی ظاهرشان است ، لبخند متیمشغول ِ سر و سامان دادن به وضع

 .دیچرخیم

 بدنش را ي مردش برد ، چند جاي نهی سکی سروش که تمام شد ، صورتش را نزديشانه زدن مو        
 آمد وسط آن کوچه او را ی شده بود و سروش بدش نمیبو کرد ، ظاهر فرحانه خنده دار تر از هر زمان

 .ببوسد

 ؟ي دارنتیعطر تو ماش_        

 آره_        

  ،حتما به خودت بزن_        

 ؟! و برممی نهار بزنهی بعد رمی باال دوش بگامی بيخوایم_        

 ...بردی سروش دلش را مي چشم هاي ِ توطنتیش        
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 .نمتی نبنورایشبم ا.ی کندشی عطرت کم بود گفتم تجديالزم نکرده ، چون بو_        

 ... کننده بود اما با خندهخیلحنش توب        

 ؟یکنی مکاریبا بانو چ_        

 تی شکاي تا برگه هاارمی براش نملی که تنهام بذاره ، البته دلخوامی محترمانه ازش میلیامروز خ_        
 . تنها باشمخوامی که مگمیفقط بهش م. و نابود نشهستی نهویدستشون بره و سجاد هم 

  سرش را تکان دادتیبا حرص و عصبان        

 !!؟یمحترمانه بهش بگ_        

 انی بيگری کرد منظورش را طور دی و سعدی را فهمشی اشتباه حرف هاي زود نکته یلیسروش خ        
 کند

  ، ممکنه شک کنهرونیاگر باهاش دعوا کنم و بندازمش ب_        

من .. تنهام بذاری و بهش بگي بربتی روز غهی بعد هوی که نهی ا بهتر ازیلی و خکنهیاتفاقا شک نم_        
 ! داده؟ي به تو دکتری کفهممینم

 کردی سرخ با سروش بحث می و صورتتی و با عصبانخوردیحرص م        

 رونی بکنمی و پرتش مندازمی دعوا راه مهیخب پس .يخوریچرا حرص م_        

 و هر چند بار نفسش را دی کشقی قابل کنترل نبود چند بار نفس عمنی از اشی که بیفرحانه با خشم        
 . صورت ِ خندان ِ سروش فوت کرديتو

 که در بغل مادرش مشغول شعر خواندن بود هر دو ساکت ماندند و سر ي بچه ايبا صدا        
 .چرخاندند

  برددل هر دو را...ی آبی بلوند و چشماني فرفري تپل با موهاي بچه دنید        

  سروشگمیم_        

 با عشق نگاهش کرد        

 جانم؟_        

 دی گچ دست کشي نامعلوم را رویی انداخت و با انگشت اشاره اش شکل هانییفرحانه سرش را پا        

 !!ی باشم که تو پدرشي چقدر دوست دارم مادر بچه ایاگر بدون_        
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 ي و زمان متوقف شده باشند و فقط صدانی ، انگار که زم سروش خشک شدي لب هايلبخند رو        
 .فرحانه به گوشش برسد

 در ی کسنکهیبا ا.دی و او را به آغوش کشدی فرحانه را بوسیشانی را پر کرد و پنشانی ما بيفاصله         
 اش از قضاوت مردم ، از سهم ِ لذت ِ آغوش و بوسه اش کم یآن لحظه در کوچه نبود اما فرحانه با نگران

 .کرد

 ... الله گوشش زمزمه کردکی نزدیی و جادی فرحانه را بوسيسروش گونه         

 مرحبا دل.. دلنیآفر... دلیزه... جدا دلادتی لحظه از کینشد _        

 مهمان دارد اما دی کرد ،با خود فکر کرد شازی ، گوش تدیشنی بانو را از پشت در مي خنده هايصدا        
 کندی پشت تلفن صحبت می که گذشت متوجه شد با کسیکم

 سروش را به تن داشت ، از ي مردانه ي هارهنی از پیکیآرام در خانه را باز کرد ، بانو با تنها،         
 ...وضع ِ ظاهرش بانو خود را جمع و جور کرد

 دی سروش کشي به بازوی خانه را ببندد ، جلو آمد و دست سروش درنکهی از اشیپ        

  زد؟بتیمعلوم هست باز کجا غ_        

  ،جوابش را نداد و پشت به او به سمت آشپزخانه قدم برداشت        

 دیشنی ِ آشپزخانه مکی سرامي بانو را بر روي برهنه ي پايصدا        

 دی آب را برداشت و سر کشيبطر        

 نی لباستو برداشتم ، تو ادی ببخشی برم حموم ، راستخواستمیاز صبح افتادم به جونِ خونه ، تازه م        
 راحت ترم

 ی برهنه اش ،بدون نگاهي و کوتاه بود ،از پاهادیرسی بانو هم نمي از زانویمی سروش به نرهنیپ        
 .عبور کرد

 ! خونه بودينگاهشم به پنجره  پژو قرمز واستاده بود ، هی در يجلو_        

  رنگ ِ صورتش راریی تغدیدیپشتش به بانو بود و نم        

 وا ، خب به من چه؟_        

 دیسروش کوتاه خند        
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 شی چند روز پي دعوای ، اونم فکر کرده به تالفي گلدونارو آب بدی لباس رفتنی با ادیگفتم شا_        
 ي از دلش درآريخوایم

 ... ستادیبانو شوکه و بهت زده درست چندم مانده بود که به سروش برسد ، ا        

 دی رفت و رنگش پري لحظه اي باشند ، نفسش براختهی رشی روخیانگار که سطل ِ آبِ         

 !شناسمی قرمز رو نم206من اصال _        

  بانو پوزخند زدي دهی در به صورت ِ رنگ پرنی نگه داشت و از بمهیسروش در اتاق را ن        

 ! بود؟206من گفتم _        

  ، لباس بانو رفتي گذاشت و به سمت کمد هامهیسروش در اتاق را ن        

 ، کردی چمدان پرت مي اش را تویمی کهنه و قدي ، لباس هادی کشرونی ِ بانو را بیچمدان طوس        
 . به جا بماندیرهنی پيمه  دکی از بانو حتخواستی نمگرید

 .کردی اش حذف می از زندگکجای تمام ِ او را دیبا        

 او يپوزخند هم برا... خوش رنگي ِ ست شده ری زي ، لباس هادی کشرونی را بشیکشو لباس ها        
 .کردی و به سمت چمدان پرت منداختی چنگ می لباس چرککی بود ، همه را مثل ادیو تعلقاتش ز

 ... همشی برداشت ، شونه و عطرهازی مي بانو را از روشیلوام آرا        

 ي به رو آوردن سروش ، جرئت ِ به اتاق آمدن را ندارد ، برانیحتم داشت بانو هاج و واج از ا        
  زدشی هم صدانیهم

 !نیی چمدوناتو ببر پانهیی مرده پانی تا اایبانــو ، ب_        

  زدادی فري بلندتري و با صدادی بانو نشن ازیجواب        

 بــــــآنو_        

 . بانو ، از پشت در به چشم آمدانی باز شد و صورت ِ گریدر اتاق به آرام        

 و ستادی چمدان اي و درست باالدی کشرونی بانو را بي و طالهاجاتی بدلي کشوتیسروش با عصبان        
 به تمام سی خیی افتادند و بانو با چشم های چمدان مي بانو رولی را برعکس کرد ، وسای چوبيکشو
 . ماندرهی چمدان جا شده بود ، خکی اش از سروش که فقط در یزندگ

 !سروش جــان_        

 ... ی طوالني بلند و قهقهه ایی ، با صدادیخند        
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 !  برفری زد زخی و بردار ، پسره تی گم شو وساایب_        

 . لرزان به سمت چمدان و سروش قدم برداشتیی و با زانوهادیلرزیبانو دستانش م        

 ...  نداره ، دوست ِ سجاد ِ کهيبه خدا اون اصال با من کار_        

 ! نخواستمحیمن توض_        

 کرد و ری به چمدان گگرشی دي پاي لحظه اي را بلند کرد تا از چمدان عبور کند که براشیپا        
 .فتدی بنی بود به زمکینزد

 ، اما سروش ردی به جلو برداشت تا دست ِ سروش را بگی و قدمختی قلبش ري لحظه ايبانو برا        
 . را پر کردنشانی بي بلند فاصله ی و با قدمدی بانو کوبي دست ِ دراز شده يمحکم رو

 ستیبه خدا سروش ، اون اصال دوست ِ من ن_        

 ... دیلرزی مشی بانو گذاشت ، لب هاي لب هايسروش انگشت اشاره اش را رو        

 سرت خراب نکردم ، گم شو جور و پالست و ي خونه رو ، رونیحاالم تا ا.  خوامی نمحیمن توض_        
 .رونیجمع کن برو ب

 .دیبوســـ بود ، شی لب هاي سروش را درست همان لحظه که رويبانو انگشت اشاره         

  ،غلط کردم_        

  و به سمت چمدان هلش داددیدستش را کش        

 جمعش کن_        

 که حاال باالتر از حدش آمده بود کنار چمدان نشست ، دستانش را ی مجعد و لباسییبانو با موها        
 .روش نامفهوم بود سي آن هق هق ها براانی که در مزدی میی حرف هارلبی صورت گرفته بود و زيرو

  ،شدی که نمشدی او گول زننده نمي ها و نقش ها براي بازی کولنیا        

  خود زد و پشت گردنش را لمس کردي به موهایچنگ        

  به چمدان بانو زديجلوتر رفت و لگد        

ه بود را با عجله داخل  که کنار چمدان افتادی آورد و چند تکه لباسنییبانو با ترس دستانش را پا        
  ،چمدان انداخت

 .دادی به بانو نمحی توضي برای بود که مهلتستادهی سرش آنقدر غضبناك ايسروش باال        

  بکشدتوانستی نداشت ، نمی و قوتدیلرزی که می چمدان را بانو با دستانپیز        
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 دی چمدان را کشپی زعی سریلی ، خدی نشست و چمدان را به سمت خود کشنی زميسروش رو        

 !بسالمت_        

 . مانده بودرهی خنیی بود و بانو با التماس به او از پاستادهیسروش ا        

 ، تو کننی متمی کردن ، اذدای آدرسم و پگهی ، اون و چند نفر دکنهیسجاد چک منو استفاده م_        
 !کمکم کن

 صورتش ي و دستش را جلودی که بانو از ترس خود را عقب کشبه سمتش خم شد اما آنقدر ناغافل        
 حائل کرد

  شهر دست دارهي نصف ساختمونايبه داداشت بگو که تو نقشه ! من کمکت کنم؟_        

  بلند کردنی زمي او را از روشدی دستش مشت مي که توی بانو را گرفت و با لباسيشانه ها        

 ؟ي بريخوای لباس که نمنیبا ا_        

 غرقِ به خون ِ سروش از دست داده ي چشم هاي و توان ِ حرف زدنش را حلوکردی مهیبانو گر        
 .بود

 خودش که حاال تن ِ بانو بود دست دراز کرد ي ِ چهارخانه رهنیسروش منتظر او نماند و به سمت پ        
فته بود ، دو طرف لباس را گرفت و  اش گري دکمه بازنی ، آخرکردی را با عجله باز مشی، دگمه ها

 . تخت رفتری غلت خورد و به زنی زمي لباس روي ، دکمه دیکش

 . به او کندی تا کمککردیبانو همچنان التماسش م... دی کشنیی شانه لباس را پاياز رو        

  دستم بهت بخوره ، لباستو تنت کن و گم شوخوامینم_        

 . افتادنی زمي و روشی بود و لباس سروش دور پاستادهیابانو برنه در اتاق         

 مگه تو دستم کشهی منیی ، اون با خودش منم پاختشی ِ سجاد بهم رتیتنهام نذار سروش ، وضع_        
 !يریو بگ

 اش را یشانی داد ، چند بار پهی تکواریسروش پشت سرش در اتاق را محکم بست و سرش را به د        
  ، پر بوديگری دي به او وارد کند ، دلش از جای جسماني که دردي ، نه ضربه ادی کوبواریبه د

  زدادی و فردی به در اتاق کوبیمشت        

 رونی بایب_        

 .کی نزدي به کبودشی سرخ شده بود و گونه هاهی بانو از گريچشم ها        
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 ... آمدرونی و بدیچمدان را دنبال خود کش        

 ...  بندازدی آنکه به بانو نگاهیسروش در خانه را باز نگه داشت ، ب        

 را تمام احساس شی کاشته بودند ، جانهی نفرت و کشی از آن عاشقانه ها نبود ، جاي خبرگرید        
 . بد و تلخ گرفته بوديها

 !!رآب رفته بود انگا... دیرسی هم نمشی ، به شانه هاستادی سروش ايروبه رو        

 ! کردمي هفته ازت نگه دارهی من؟ ي جوابِ زحمتانهیا_        

  که اشک را در چشمانش راه داديسروش به خنده افتاد ، خنده ا        

 !خندنی نگو ، بهت میی جانویا_        

دوست نداشت ...کندی مرونی سروش او را از خانه بکردی آخر هم ، باور نمي در آن لحظه یبانو حت        
  ، او باشدکندی می را خالدانی که میکس

 ؟! را کرده بود، وقت ِ مصمم شدن بودشیالتماس ها        

 ، ارهی نبودنم و داره سرم میِ برگشتم هر مدل رفتارتو تحمل کردم ، گفتم تالفیچرا نگم؟ از وقت_        
 ؟!رونی بيو از خونه ام بنداز منیتونی مي ، فکر کردیکنی مي روادهی زي دارگهی تو دیول

 ِ یلی سي ، دستش را بلند کند وجادادی اجازه نمی به صورتش خورد ، اما غرورش حتی محکمیلیس        
 . که سروش زده بود را لمس کندیمحکم

  ، نکنگای پشت سرتم نگهیبرو بانو ، برو د_        

 ! گذاشتیلی بعد از سي اشک هاختنی نريبانو تمام ِ قدرتش را برا        

  بانو را گرفت و به سمت در هل داديسروش بازو        

 !رونی من ببر بيتنِ نجستو از خونه _        

 ، کندی باال را باز مي در آسانسور ِ طبقه ی در ِ خانه ، آنقدر بلند بود که فرشته وقتي ، جلوادشیفر        
  او را بشنوديادهای فريصدا

 ! ، من طرفِ توام ، نه سجادگمی برات مویچهمه _        

 . اش زدرهی نه چندان تي به موهایسروش با هر دو دستش چنگ        

 رونی برو بگمی م؟یفهمی نمزادی ، زبون ِ آدمي وايوا_        
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 از سروش ، که ی ،دنبالِ نقطه ضعفگشتی میبانو گوشش بدهکار نبود ، در سرش دنبال حرف        
  نکندرونشینگهش دارد ، که ب

 ي ، برادی خوردنش را فرشته دنی از خانه هل داد ، زمرونی و بانو را به باوردیاما سروش طاقت ن        
  ،دی بانو کوبي به چمدان لگد زد و آن را به پای نداشت وقتیتیسروش اهم

 . بودی او ببند ، کافي که توانسته بود در را به رونیهم        

 .با عجله به سمت اتاق گام برداشت ، دوش آب سرد الزم داشت        
        ........ 

  خونه ات؟امیشام ب_        

 !نه_        

  خونه ام؟يایشام م_        

 !نه_        

 ؟يشام خونه ات ندار_        

 تلفن فوت کرد ی و نفسش را به سمت گوشدی کشیفرحانه پوف        

 !نجای ايای بیتونیسروش ، گفتم تا اسم بانو از شناسنامه ات خط نخوره نم_        

  انداختی تخت زد و به ساعت نگاهي رویغلت        

  رستوران؟میبر...تازه ساعت نه ِ _        

  گشنتهنکهیمثل ا_        

 .کنمی می احساس ِ گشنگبیبعد چند روز عج_        

  ،دی هم نه بگونباری اامدیفرحانه دلش ن        

 ياز سروش درباره ... آمدنیی کوچکش پاي خانه ي ساعت بعد ، حاضر و آماده از پله هامین        
 بشنود که او هم از سروش کتک خورده ، نه خواستی بود ، دلش نمدهی با بانو نپرسشی دعوااتیجزئ
 ... خود سروشي بانو ، بلکه برايبرا

 که تازه اولش بود یی کشمکش هانی و بعد از استی او ، مناسب نیِ روحتی وضعدانستیخوب م        
 .کردندی درمان او اقدام مي برادیبا
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 لبخند او را ینیری از آن فاصله شی چند بار نور باال زد ، حتشی برادی فرحانه که رسکیسروش نزد        
 .دیچشی و مدیدیم

  ، کندی صورتش را مخفي هاي که بتواند ، کبودي کرده بود ، حداقل به مقدارشیرا آیفرحانه کم        

 ي به روکرندی می نداشت ، هرکدام سعی به رستوران تمامدنی تا رسشیخوش و بش و خنده ها        
 . تحمل کنندی بگذارند و چقدر سختی که قرار است پا به چه آشوباورندیهم ن

 که به ی سروش حلقه کرد و در حالي به رستوران فرحانه دستش را دور بازوبه محض ِ وارد شدن        
  گفتزدی پرسنل لبخند مییخوشامدگو

 !کهیچقدر تار_        

 !گهیشبه د_        

 ي چهارنفره زی از پرسنل ِ رستوران ، میکی داد و با اشاره ي مزه ای سروش صفت ِ بيبه خنده ها        
 . را انتخاب کردندانویکنار پ

 که مشغول حرف زدن و غذا خوردن بودند ییفرحانه با ذوق و شوق فراوان به رستوران و آدم ها        
 . ، اما سروش به انتخاب غذا و سفارش دادن مشغول بودکردینگاه م

 زدی اندك برق میِکی در آن تارشیچشم ها...سفارش ها که تمام شد نگاهش به فرحانه افتاد        

 نجاروی ايدوست دار_        

  اشاره کردانوی پزیفرحانه با ذوق به م        

 ! بخریکی خونه امون يپول دستت اومد برا... بزنمانوی چقدر دوست داشتم پیاگه بدون_        

  داد و با خنده گفتی اش را به صندلهیسروش تک        

 ؟ دارهدهی نه من چه فاي نه تو بلدیوقت_        

  ثروتمند را به خود گرفتيفرحانه ژست ِ آدم ها        

 ! کمتره؟نای از امونیما چ...واال!  واسمون بزنهادی بیکی هر وقت دلمون خواست میگیم_        

 . سالن را پر کردانوی نواختن پي بزند صدايگری حرفِ دنکهی از اشی و پدیسروش خند        

 . شدرهی جوان خيفرحانه سر چرخاند و به نوازنده         

 !زنهی داره منیمع_        

 ... آهنگ ، زمزمه کردتمیسروش با ر        
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 فقط دوست داشتن ِ ستی عادت نیدونی هر لحظه ، خودت مشهی و اما دلم تنگ میکنارم هست_        
 محضِ

 سروش که آهنگ ي آهسته يفته بود و با عشق به صدا چانه اش گرریفرحانه دست آزادش را ز        
 ... گوش سپردکردیرا زمزمه م

 !رمیمی میی که از تنهایی جاي وقت تنها نرهی_        

  و رو به فرحانه گفتدیسروش خند        

 !شنونی مهیتو نخون ، صداتو بق_        

 دارد ی خوبي صدادانستیخوب م... شدرهیخ به او ی کوچک با ناراحتيفرحانه مانند دختر بچه ها        
  ،و سروش عاشق ِ شعر خواندن اوست

 خواندنش را ي صدای بود ، ولی از ظاهرش ناراضشهی قبول نداشت و همچوقتیاگر چهره اش را ه        
 . باشد و با عشق نگاهش کندشی روشِی که سروش پیآنهم وقت.دوست داشت

 ...پس تو بخون_        

 ... آهنگ را زمزمه کرديسروش لبخند زد و ادامه         

 ! کرد ، وقت ِ حرف زدن بودی خواندن ِ دست و پا شکسته اش ، سکوت ِ کوتاهانیسروش م        

 تو و روحِ دونمی ، مدونمی و بهت بزنم که گفتنش و واجب میی حرفاهی خوادیامشب ، دلم م_        
  و بگمییزای چهی دیبا.ستی به نگفتن نی نداره ، اما دلم ، راضیاجی حرفا احتنیبزرگت ، به ا

 !شنومیم...اگه دلت بخواد_        

 من واقعا ازت ممنونم_        

 ی ممنونیبه خاطر چ_        

 ، به ی تنهام نذاشتنکهیبه خاطر ا! کی کوچیلی خيزای بزرگ ، به خاطر چیلی خيزایبه خاطر چ_        
 و من يدیپرسی شده ، نمنجوری کجا بودم و کجا بزرگ شدم و چرا ايدی ازم نپرسچوقتی هنکهیخاطر ا
 ممنونم که ازت! رتی غی احمق ، بزدل ، بی ، بهم نگفتي ، ازت ممنونم که شماتتم نکردگفتمیبهت م

 باشم که تو ي من پدر بچه ايخوای ، ازت ممنونم که که مي و کنارم موندي ، بهم رحم کرديدرکم کرد
 !یدرشما

 ؟يریگی مي اجهی چه نتنای اياز همه _        
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 ..ی ، برام احترام قائلي هنوز دوستم دارنکهیا_        

 ؟ی چگهید_        

 همخونه هی برات شتری بنکهی مهم و بزرگ ، مثل ايزای ، بازم ازت ممنونم به خاطر چنکهی اگهید_        
 .ي نکردی تو پشتم و خالی همسر ولایبودم 

  در هم حلقه شده بودند ، گذاشتزی مي دستان سروش که رويفرحانه لبخند زد و دستش را رو        

 ...من دوست دارم_        

 بود و دهی جز در نگاه ِ مادرش ندچوقتی که هی کوتاه ، تمام ِ دوست داشتني لحظه ايسروش برا        
 !دیحس نکرده بود را در چشمان ِ فرحانه د

 ! وجود دارهکردمی که قبل از تو فکر نمي داديزیتو به من چ_        

 ! مانده بودادشیهنوز ... را فرحانه در خاطر نداشت اما سروششانییسالگرد ِ آشنا        

 ...  تر شدنی از سروش دلنشي اهیجشن کوچک دو نفره شان ، با هد        

 ي قهی که سروش با سلییبایام به انگشترِ نشانِ ز خوابانده بود و مدی را کمنی ماشیفرحانه صندل        
 ...کردی بود نگاه مدهی خرشیخود برا

 و کردی ، خدا را شکر مشانیی و سالگرد آشناهیسروش از ذوق فرحانه و احساسش نسبت به هد        
 ... بوديسراسر غرق شاد

 چی هی که بیزن..رآمد بود بود که از محبت و لطافت سی روزها به زننی اش در سخت ترهیتک        
 او ي ، براشناختی و مدانستی فرحانه را مي هایتمام ِ خوب... محبتش را خرج او کرده بود یچشم داشت

 . او را داشته باشد ِهی شبای دننی در ای باور کند که کستوانستیاصال نم... شدی فرحانه نمهی شبچکسیه

 سجاد ، دعوت به کار ي کجانبهی ي هاي سخنوردنی دانشگاه و فهميامروز که بعد از صحبت ها        
 کرد یکی را با او شی با فرحانه تماس گرفت و با او مشورت کرد حرف هانکهی نشد ، همینشده ، عصبان

 ... دانشگاه رفتسی رئشیو پ

 خواهد خی توب حرف بردن ِ دروغ گران تمام خواهد شد و دانشگاه او رانی سجاد ايحتم داشت برا        
 .کرد

 استاد ي دوباره راحت کرد و ذوق ِ او را براي فرحانه را بابت همکارالیدرست بعد از دانشگاه که خ        
 . رفتی مغازه طال فروشنیبودن همسرش درك کرد ، به اول
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 ي طالچی هچوقتی بود هدهی او خري که خودش برای ستمی و به جز ندانستی فرحانه را نمي قهیسل        
 ... او لذت بخش بودي ، برادیوسوسش موقع خر... بوددهی را بر گردن و دست او نديگرید

 میدی رسگهیخب د_        

  که فرحانه به شانه اش زدکردی پارك مگری دنی را پشت ِ ماشنیماش        

 روقتهی دگهی که دکنمیجنابِ مهندس ، فکر م_        

  گفتی و با ناراحتسروش فرمان را رها کرد        

 ... ي جوشونده اهی یی چاهی باال ، امی آوردمت بذار بنجای تا اگهی دزمیعز_        

 دی تکان داد و شالش را که از سرش افتاده بود جلو کشی منفيفرحانه سرش را به نشانه         

 ستی ني و جوشونده ام خبرییاز چا... ادیاصال ، خوابم م_        

 دی سروش کشي گونه ي انگشتان دستش کاشت و روي رويبوسه ا        

  ممنون ، واقعا برام با ارزشهیلی ام خهیبابت هد_        

 شد و ادهی پنی که در کمال ِ آرامش از ماشکردی فرحانه نگاه ميسروش به رفتار کامال خونسردانه         
 ست تکان داد آمده بود، درونی او که چشمانش از حدقه بيبرا

بهتر بود تا فرحانه در ِ خانه را نبسته خود را به او ... پارك کرد عی سریلی را خنی و ماشاوردیطاقت ن        
 رساندیم

  در گذاشتانی را مشی ، پابستی آخر که فرحانه در را ميدرست لحظه         

  نکنتیجونِ سروش ، اذ_        

 ي نگه داشته بود ، از البه المهی و در را نکردیطور که هنوز مقاومت مفرحانه با دست سالمش همان        
  شدرهی مشتاق و منتظر سروش خيدر به چشم ها

 ...گفتم تا_        

  در به سمت فرحانه برد و در هوا تکان داديدستش را از ال        

 کنمی در سر منی همي شب و تا صبح جلويراهم ند_        

 . زود خود را کنترل کردیلی از دست داد اما خي لحظه ايدر را رها کرد و سروش تعادلش را برا        

 ! حرفا گذشتهنی اگهیاز تو د_        

  بود راه افتادشانی اش از بردِ بازی که بابت سرخوشییپشت سر فرحانه با خنده ها        
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 دونمی نگذشته ، تو رو نمیچیاز من ه_        

 هیدلش گر... به اتاق رفت شی لباس هاضی تعوي هر دو داخل خانه شدند فرحانه برایوقت        
 !!هیگر! خواستیم

 نی و برق ِ نگکردی ، مدام نگاهش مدهی خرشی بود که سروش براییبای و زفی ظريدلخوشِ حلقه         
 ...ختیری درون دلش ميزی چخوردی مشیِ انگشتر که به چشم ها

 واکنش و عکس العمل که سروش کی واکنش نسبت به رفتن بانو باشد ، کی ، نهای تمام ادیترسیم        
 شی دلش پيبرا

 .گرفته        

  به در اتاق زد و گفتيسروش ضربه ا        

  شد؟ی ما چییخانوم چا_        

 باختی سروش خود را نمشِی پدیبا... قلبش گذاشتي و دست رودی کشیقیفرحانه نفس عم        

 ! خودشهي پاشی گفتن مهمون آخر شب همه چمیاز قد_        

 سروش لبخند زنان به سمت آشپزخونه قدم برداشت        

 ...ذارمی ام مییباشه ، چا_        

 را تن کرد اما ی کوتاهرهنی ، پدی لب کشي را رومشی صورتش را پاك کرد و رژ لب مالشیآرا        
 شیموها...ی قرمز و شلوار ك ِ بلندِ مشکزیشوم... را عوض کرد مشی تصمد،ی را دشی پاهايبود کیوقت

  اومدرونی بست و بيرا با کش ساده ا

 در اتاق نشسته بود، سکوتش هنگام نگاه کردن به فرحانه ، ي مبل ، درست روبه رويسروش رو        
 ... رااری بود حالِ دهیفهم...آنهم بدون لبخند 

 
 بزند تلفن همراهش به صدا ی حرفنکهی از اشی فرحانه گذاشت ، اما پي شانه يدستش را رو        
 .درآمد

 "!باالخره زنگ زد " لبش نشست و آرام گفت ي روي شماره سجاد پوزخنددنیبا د        

  گفتردی بگونی آنکه چشم از تلوزیفرحانه ب        

 ؟یک_        
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 رفت ، پرده را آرام ییرای کوچک ِ داخل پذيرحانه بلند شد و به سمت پنجره سروش از کنار ف        
 .زدندی بودند و باهم حرف مستادهی انیکنار زد ، سجاد و بانو هر دو کنار ماش

 بود ، ستادهی تلفن همراهش افتاد ، در همان حال که کنار پنجره اي سجاد رويدوباره که شماره         
  و تلفن را جواب داددیش عقب کشتریپرده را ب

 !سالم_        

 بد موقع که زنگ نزدم؟_        

 متوجه سجاد و کردی را در رستوران پارك منی ، همان موقع که ماششناختیلحن ِ سجاد را م        
  شده بودزشی و گربیتعق

 !! بد موقع استیتو هر موقع که زنگ بزن_        

  شده بود ، او را خوشحال کردلی حرص ، به قهقهه تبدي سجاد را که از روي خنده يصدا        

 ...سجاد متوجه سروش ، پشت پنجره شد        

 نیی پاای بدهیاگه کارت به اتاق خواب نرس_        

 طرف و آن طرف قدم نی بود اما سجاد مدام به انیی داده بود و سرش پاهی تکنیبانو به ماش        
 .داشتیبرم

 سجاد و بانو دنی خود را به سروش رساند ، کنار او پشت پنجره قرار گرفت و با دیفرحانه با نگران        
 . دهان خود گذاشتي گفت و دستش را رویآرام "يوا"

 سال نی اي ، حاال برگِ برنده کردی بود ، احساس غرور مستادهیسروش حاال که کنار فرحانه ا        
  ،ه رخ بکشد بتوانستی را مشیها

  باال؟امی بای نیی پايایم_        

 . دارتر کردحهی خنده اش سجاد را جري و صدادیسروش خند        

 سروش چنگ يفرحانه با ترس و وهم به بازو...پرده را انداخت و به سمت در قدم تند کرد         
 .انداخت

  بشه؟ی که چنیی پايبر_        

 خوبه؟!  و با ما بخورنيچابرم دعوتشون کنم _        
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 رفتن نییبه محضِ پا...دیلرزی اما فرحانه تمام قد مرفتی سروش کنار نمي لب هايلبخند از رو        
 ي شال قرمزش را چطور رودی را عوض کرد ، نفهمشی و لباس هادیسروش به سمت اتاق خوابشان دو

  رفتنیی پاي خانه را به تنديسرش انداخت ، فقط پله ها
 

 .  کردخکوبشی بلند سروش مي بود که صدادهی آخر نرسيبه پله ها        

 در د بحث و شانی دعوادیبا خودش فکر کرد که شا.. رفتنرونی بي ، مردد بود براستادیپشت در ا        
  ،جدل باشد و زود تمام شود

 ...دی اول نشست و صداها را واضح شني پله هايرو        

  داده بود اشاره کردهی تکنی به ماشهیواهرش بانو که با گرسجاد به خ        

 ! سه سال زجر دادنش کم بود؟؟یکنی که دست رو خواهر من بلند مدهی رسییکارت به جا_        

  سجاد زد و او را به عقب هل دادي نهی محکم به سيسروش با کف دستش ضربه ا        

 ی چه غلطستی که دور از چشم من معلوم نینابعال خواهر جای دمیسه سال من زجر کش_        
 !کرده؟یم

  اش را سپر کرد و دوباره به سمت سروش قدم برداشتنهیسجاد س        

 برادر ِ محترمت با اون اعتقادات مزخرف و آشغالش، به ی وقت،ی ِ عشق بانو رو نداشتاقتیتو ل_        
 ! خواهرمويکردی موونهی دی پست زد ، اخالق گهت روز به روز گند تر شد ، داشتنیخاطرِ ا

 نباشد ، سروش دل ِ ي قویلی سجاد خنکهی ، نه ادیرسی سروش زد ، زورش به او نمرهنی به پیچنگ        
 .شدی همشان مفی داشت و حريپر

 زنهیوقاحتتون داره حالم و بهم م_        

 ...  اش جدا کردقهی از دستان سجاد را        

 ! نداشته اتون و نبردمي تا دهنمو باز نکردم و آبرودیگم ش_        

  ،سجاد کتش را درآورد و به سمت بانو گرفت        

 ؟یکنی مانتیبه خواهر من خ...ي خوردی چه گهستی نتی حالنکهی ، مثل اکهیمرت_        

 ...  مشت سجاد به صورت سروش بخورد ، دستش را گرفتنکهی از اشیپ        

 ؟! کردمانتیمن خ! ؟یزنی خنده دار ميحرفا_        
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 افتاده بود با نشانی که بيسکوت ِ لحظه ا... او بود ، معلق در هوا ي دست هاریدست سجاد ، اس        
  بانو شکسته شدي هاغی ها و جهیگر

 ، اون همه سالم که ونهی در مگهی دیکی ي پادمی که برگشتم فهمی ، از وقتي کردانتیآره تو خ_        
 ! سروش؟ی فروختیمنو به ک! يای بذاشتینم... ي کهی تا تو رو بکشونم اونور ، اون زنزدمیمن پرپر م

 ...دیخندی نبود ، از ته دل متی حرص و عصباني ، خنده اش از رودیدست سجاد را رها کرد و خند        

 ...یلی بانو ، خیی پرویلیخ_        

 بود ، نترس و جسور دهی ندنطوری سروش را اچوقتی بود ، هدهیسجاد ، از رفتار سروش ترس        
 که دانستنش داندی مییزهای ، چدادی نشان مشی که حرف های بود ، در حالستادهی آن ها اي هر دويجلو

 ! نبودچکسیبه نفع ه

  ؟نیی پاادی؟ چرا نم!رونی بی انداختتی که به خاطرش منو از زندگهی کهی زنکنیاصال ا_        

  در هوا تکان دادیسروش دست        

 نیی پااریصداتو ب_        

  گفتگذشتی که از کنار سروش می سجاد در حاليبانو با اشاره         

 ... کهیِ ککهی زننی انمیبرم بب_        

 بانو ي شانه يوش دور نشده بود که سروش دستش را دراز کرد و رو از سرشتریهنوز دو قدم ب        
  ،دی کشیفی خفغی را انجام داد که بانو جنکاری اي ، آنقدر لحظه ادیکوب

 ی کننی به اون توهگهی بار ِ دهی رمیگیدهنتو گل م_        

 ... مثل آتشفشان فوران کردکبارهی جمله آنقدر بانو را در منگه نگه داشت که به نیهم        

 انداخت و او را ی و درازش به صورت و دست سروش چنگ مزی تيبا ناخن ها...شیبا دست ها        
  کنترل کندتوانستی بانو را نمي مانده بود که دست هارهیسجاد با پوزخند به سروش خ...کردی منینفر

 ! سجاد محو شدي لب هاي رو سروش به بانو ، خنده ازی ناگهانیِلی سيبا صدا        

 است که یی دست و پای همان سروشِ مظلوم و ساکت و بستادهی بانو اي که جلوی کسکردیباور نم        
 . خواسته بودند به سرش آوردندییتا بحال هر بال

 در چارچوب در قرار گرفت یبانو به سمت ساختمان قدم برداشت ، باعجله و محکم ، درست وقت        
  راه پله نشسته بود سر بلند کردينه همانطور که روفرحا



 219 

 او را آشنا تصور کرد ، ي چهره ي چند لحظه اي ، برادی فرحانه لرزدنی بانو با ديمردمک چشم ها        
  زد و گفتي سجاد و سروش پوزخندي هاادی فري ، درست هنگام بلند شدن صدادی نکشیطول

 !؟ي اومده بودمارستانمیتو ب_        

  زانو گذاشت و آرام بلند شديفرحانه کف دستانش را رو        

 ! من بود که حالش بد شديخونه _        

 ، چند روز دی زود کنار هم چیلی مانده بود ، پازل ذهنش را خرهیبانو مات و مبهوت ، به فرحانه خ        
 ...ي خبری و دوباره چند روز بمارستانی و رفتن از خانه ، بعد هم بي خبریب

 اش چنگ انداخت و او را به نهی سکی نزدیی فرحانه ، جاي ، به مانتودی بلند به فرحانه رسیبا قدم        
 دی از خانه کشرونیهمراه خود به ب

 ؟ي زنک منو ول کردنیبه خاطر ا_        

 او را رها يتو ماندندی چند قدم از خانه فاصله گرفته بودند و پشت سر سجاد و سروش رسیوقت        
 ...کرد

  که نگاهش به سجاد بود گفتی به سمت سروش برداشت و در حالیبا خنده قدم        

 !!نهیهمخوابش ا_        

 از یمنتظر عکس العمل... دادی هم فشار مي را روشی دندان هاتی ، با عصباندیخندیبا حرص م        
 ... شدرهی رنگ و رخسار فرحانه خیسجاد بود که سروش به چشمان ِ ب

 کرد؟ی چکار مي بازنی وسط اگری او سوخت ، او دتی مظلوميدلش برا        

وقاحتش در نگاه کردن به ... فرحانه بود که سجاد خود را به او رساند ي برهنه يسروش محوِ پاها        
 . نداشتی فرحانه تماميچشم ها

 ي ، سروش روردی فرحانه ببرد و سرش را باال بگي چانه ریا ز دستش را دراز کرد تنکهیهم        
 ... و او را به عقب هل داددیدستش کوب

 ... ستادندیخواهر و برادر کنار هم ا        

  ، سرش انداخت و آرام کنار گوشش زمزمه کرديسروش شال فرحانه را رو        

 ...متاسفم_        

 ... از خواهر من بهتر بوده که توشی چی داهات درب و داغون ِنیواقعا ا_        



 220 

 را زودتر از تصورش يمشت بعد. دهانش نشستيجمله را کامل نکرده بود که مشت سروش تو        
 متعجب ی فرحانه را که با چشمانی کرده بود ، حتری پشت سرهم سروش همه را غافلگيضربه ها...خورد

 .بردی لب اسم سروش را مری دهانش گرفته بود و مدام زيدستش را جلو

 مشت ها و انی در می تا سروش را از سجاد جدا کند ، ولکردیبانو از غافله عقب نماند ، تالش م        
 و خود را عقب دیترس... هم به او اصابت کرد یی ، چندتاخوردی که به سر و صورت سجاد مییضربه ها

 ...دیکش

 ...دی کشرونی بلند و ممتدش فرحانه را از شُک ِ رفتار سروش بي هاغیج        

 ، اما ردی سروش را بگي مشت هاي افتاده بود و در تالش بود که بتواند جلونی زميسجاد رو        
 ... فرحانه با درد و ترس کنار سروش زانو زد و التماسش کرد

 دی رسانیه پا ها بهی ناتمام با آمدن همساي دعوانی ايقائله         

 ... شده بود و بانو و سجاد با عجله دور شدندنی ِ زمخیفرحانه م        

 که انگار تازه سر باز کرده بود و خونش همه جا یبهت ِ فرحانه بابت رفتار سروش بود ، بابت زخم        
 ...را گرفته بود

 اش باال نهی سي که به شدت قفسه ی بود و در حالدهی دراز کشنی زميسروش جلوتر از فرحانه رو        
  که به کمکش رفته بود گفتهی به مرد ِ همساشدی منییو پا

 ...داروهام_        

 بودند ، بلند شد و از پله گانی که از همسای به سمت فرحانه ، با کمک چند زنهیبا آمدن مرد ِ همسا        
 .ها باال رفت

  ،دادی نمي دستورچی خشک شده بود و مغزش هشیگلو        

 خودش هم ، همراه او به کمک سروش رود نکهی از اشی از زن ها داد و پیکی دارو را به ي هاسهیک        
 . افتادنی زمي، رو

 
نور اتاق به ...کردی ساعد دستش احساس مي را روی باز کرد ، سوزش کمیچشمانش را به سخت        

 ... آوردیشدت چشمانش را به درد م

 ... را باز کندشی که گذشت توانست دوباره چشم هایکم        
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 !؟ي شدداریباالخره ب_        

 ...  مدت کنارش نشسته بودنیسروش تمام ا        

 کی دستش را بلند کرد و نزدی لب سروش ، با ناراحتي زخم ِ گوشه دنیفرحانه سر چرخاند و با د        
 صورت او برد

 !يدفکر کردم فقط ز_        

 دی راه در دست گرفت و بوسمهیدست فرحانه را ن        

 !نی بود ، فقط تو راه پله خوردم زمنمیهم_        

 ... اما...اوردی بادی فکر کرد تا به یکم        

 من کجا بودم؟_        

 . خوردزی پام چرا لدمی منم نفهمگهید...ي گفت غش کردهیزن ِ همسا_        

  بالش بلند کردي از رویسرش را کم        

  شد؟شیزیزانوت چ_        

  کردتشی فرحانه گذاشت و به عقب هداي نهی سيدستش را رو        

  پله هايفقط لب و دهنم خورد به لبه .ستی نمیزیبخواب ، چ_        

 !!بخند! دندونات؟_        

 ...دی نداشت ، خندیه که تمام هر لحظه فرحاني هایسروش بابت نگران        

  ، قرمز شده بودشی ني دندان هاي باالي لثه ی سالم بود و کمشیدندان ها        

 ؟! چت شدهوی تو نمیبب_        

  ، نشستنی زمي آمد و کنار تخت رونیی پای صندلي ، سروش از رودیفرحانه به پهلو چرخ        

 ... مقابل هم بودشانیصورت ها        

 ...هوی...دونمینم_        

  ، رها کردمهیحرفش را ن        

 که سروش در لحظه ، به سمت سجاد هجوم برد ی بود ، درست وقتستادهی پشت سر سروش ایوقت        
 شده بود که ي مردهی سروش از پشت سر ، شبری انداخت ، تصونی زمي او را روشیو با مشت و لگد ها

 ! عادت ها و رفتارها ترکش کرده بودنیفرحانه او را به هم
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 !...دمیترســـ_        

  فرحانه را آرام آرام کنار زدیشانی پي روي زد و موهایسروش لبخند تلخ        

 !؟یفتی پس بیقراره ه! ؟ی دادگاه ها کنارم باشي تويخوای مينجوریا_        

 همه سال حرف نزدن و نی و بابت اي دست بداگر قرار باشه هر دفعه تو کنترل خودتو از! آره _        
 میچون از مردِ اول زندگ! فتمیمن پس م... تو مشتت و پاهات ، آرهيزی دلتو بريسکوت کردن ، حرف ها

فقط ...ارهی زبون به بیبلند نبود حرف دلشو منطق...چون بلد نبود حرف بزنه!  خاطر جدا شدمنیبه هم
 ! منی و حتلمونی به جون ِ خونه و وسافتادی مردکی مینی حرفا سر دلش سنگنیهربار که ا

 قطره اشک ِ فرحانه را نوك انگشتانش نی فرحانه شد ، اولی مات ِ نگاه ِ باراني لحظه ايسروش برا        
 .گرفت

 !!پس ترسوندمت_        

 ... مثبتي فرحانه باز و بسته شد ، به نشانه يپلک ها        

 !نکنه اونا ، تورم عوض کنن؟_        

 نگاه از چشم ستنی گرقِی و در تمام دقاختیری مرونی را مدام از چشم ها بشیفرحانه اشک ها        
 . مات ِ سروش نگرفتيها

 گرفته بود وگرنه دهی ، بازهم او را ناددادی دفاع نداشت ، حق را به فرحانه مي برایسروش حرف        
 رفتار خشونت ي برایهی توجچی را که تحمل کند ، هزی که بگذرد ، هرچزیفرحانه از هرچ ماندی مادشی

 ...ردیپذیبار نم

 ؟! خود را نگرفته بودي چشمان او جلوشیپس چرا حداقل پ        

 خواستی شد ، کنترل خود را از دست داد ، وگرنه اصال نمدهی به فرحانه وسط کشنی توهي پایوقت        
 ، قرار شدی صادر مادی اتهامات زلیحداقل تا فردا که حکم جلبِ سجاد به دل...اد هجوم ببرد به سمت سج

 !دهی نبرند که او فهمن چشمان ِ بانو و سجاد حاضر نشود تا آنها گماي امروز را جلوکیبود حداقل 

 ي کردند و برانی سجاد و بانو او را خشمگي هانی فرحانه ، توهتیاما دست خودش نبود ، معصوم        
 . نکرددای پیبستن دهانشان جز مشت و لگد راه

 ...خوامیمعذرت م_        
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 او ي برادانستی خود فرحانه باشد ملی اگر آن دلی ، حتاوردی بلی دلشدیسر افکنده شده بود ، نم        
 ... ندارد که نداردیهیتوج

 ... آمدی مشی هاهی گري ، هنوز صدادی مبل دراز کشي گذاشت و رومهیدر اتاق را ن        

 ؟ی از اتاق رفتی چيسروش برا_        

 تخت يدر اتاق را که باز کرد ، فرحانه رو... آمدنیی شد و با عجله پازی خمی مبل نيبالفاصله رو        
  شدرهی به او ختی گونه اش مانده بود با عصباني که هنوز رویینشسته بود و با اشک ها

 ... حالتودنمی ددیمن گفتم شا_        

  که باز کرده بود ضربه زدیی جاي تخت رفت و با کف دستش روي به کناره یفرحانه کم        

 ، تو قول نداده می و دعوا کرده بود ، شب جدا از هم نخوابمی اگر قهر بودی حتمیقول داده بود_        
 ؟يبود

 چشمان ِ شیآب دهانش را قورت داد و پ... تخت نشست يه رو کنار فرحانعی سریلیسروش خ        
 دی تخت دراز کشي فرحانه رونیطلبکار و خشمگ

 !ییرفته بودم دستشو_        

 . به او فهماند که متوجه دروغش شدهی نگاهمی هم فشرد و با ني را روشیفرحانه دندان ها        

 .شماردندی را مشی به سقف اتاق ، ترك هارهی بودند و خدهیهر دو کنار هم دراز کش        

 خسته شدم.شهی تموم می سِرُم کنیا_        

 ي نفس هاي صدای وقتشدیآرام م... خود گرفت ي انگشتان مردانه انیسروش دست فرحانه را م        
 ...دیشنی دو وجب میکی ِ یکی نزدنیفرحانه را از هم

 ي با خاتون خوابم برده بود که صداییرای روز گرمِ تابستون ، وسط پذهی سالم شده بود ،ازدهیده _        
 کتک خوردن ي بودم ، پشت در اتاق صدادهی دیشب قبل دعواهاشو با باباعل... کرددارمیناله هاش ب

 بلند ي و دامن هابلند نی آستي خاتون ، لباس هاشهیاما چون هم... بودمدهیمادرم و التماس هاشو شن
 هی ، اطی تو حرفتی مدی کردن باي آشپزي به هواای اطی تو حمیرفتی وقتا چون مشتری بای ، کردیتنش م

 به ی باباعلي ضربه هانکهیمگر ا..دمیدی هاشو نمي کبودچوقتی من هنیچارقد ِ بلند سرش بود ، واسه هم
 . نشه کمرنگ کردیچیه  محکم زده باشه که جاشو بانقدریصورتش خورده باشه و ا
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 ي و همانطور که گرمادیاو هم به سمت سروش چرخ...به پهلو شد و به صورت فرحانه نگاه کرد        
  ، به نگاهش لبخند زدکردی احساس مفشی انگشتان ظرانیدستان او را م

 چند نفره ای چند هفته يانگار که غذا... بزرگ ي قابالمه هی درست کرده بود ، یظهر برام ماکارون_        
 ي و تودمیکشی مرونی بشقاب بي ها رو از تویهر بار که با انگشت هام ماکارون. جا پخته باشههی وهیو 

آخه ...دمیدیاشک هاشو نم  واضحیلیمن خ...کردی ِ خنده هاش اشک هاشو جمع مونی ، مذاشتمیدهنم م
 و بردی سمت چشم هاش مشوی روسري هربار گوشه یول. نداشتم که بزنمنکمی بود ، عفیچشمم ضع

 و می شستیی ، ظرف ها رو دوتامیغذارو که خورد.کنهی مهی گری ولخندهی داره مدمیفهمی مدیکشیم
 غذا يپر از قابالمه ها...کرد  و بازخچالی آشپزخونه و در يمنو برد تو. دور حوض تا خشک بشهمیگذاشت

 و نشونم ری نون و پني برام داغ کنند ، جاکمی بگم ی باباعلایبود ، بهم گفت هر وقت گشنم شد به صابر 
دامنشو گرفتم و تکون دادم ، گفتم مگه تو ...يِ خبرهی بچه نبودم که نفهمم یلیخ... ها رووهی ميجا...داد

 ، بازم اشک هاشو دیصورتم و چند بار بوس.رمی بگادی خودم ای گم بی به صابر و بابا علدی چرا بایستین
 ...  صورتش ، صورتم ویسی خی ، ولدمیند

 صورتِ مادرش پر رنگ یسی خي هم گذاشت ، جاي را که روشیپلک ها...بغضش را فرو فرستاد         
 !شد

 که گوشه فتادی نگاهم به خاتون می و هگشتمیظهر صابر اومد و منو برد مدرسه ، تو راه همش برم_        
حواسم نه به ...کردم تحمل یزنگ اول و به هر بدبخت.ارهی منیی چشمشو پاکی نزدبرهی مشوی روسري

زنگ ... شدیم  چشم هام تار ترشی خاتون و که روز به روز پيفقط چشم ها...درس بود نه به کالس
 ، سر زانوهام پاره نیچند بار خوردم زم...دمیی اول که گذشت از مدرسه فرار کردم ، تا دم خونه دوحیتفر

 که دمی اومد فهمی نمیی صداچی و هدمیوبکی هر دو دستم و به در خونه میوقت...شده بود و کف دست هام
 !!ستی نگهیخاتون د

 بداند سرِ خاتون چه خواستی اما مدیدی سروش را مي که اشک هانی ، با ااوردیفرحانه طاقت ن        
  آمده بودهییبال

  کرد؟یخودکش_        

 .کردی کم نمشیسکوت ِ کوتاه سروش ، از دلشوره ها        

 !رفته بود!..نه_        
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 ي ، خود را رونی بود ، جز اي هر خبردنی مانده بود و منتظر شنزی خمیفرحانه که تا آن لحظه ن        
 ...دیبالش رها کرد و نال

 ي وايا...ي وايا_        

در  خونه ، چند ساعت گذشته بود و من هنوز به ي ها جمع شدن جلوهی هام همساهی گرياز صدا_        
همه جارو ... به صابر خبر داده بود ، اومد و در خونه رو باز کردیکی! ادی خاتون بدی تا شازدمیخونه م

 صابر و خاتون ي هاهیگر نبود و! نبود... هانتی کابي توی و حتی و جا نونخچالی ي تویمن حت...میگشت
 به جون من و فتادی هر شب می و باباعلگذشتیچند روز از رفتن خاتون م...گفتنش اللم کرد

 سر بابا داد ی کيبرا!  نبود که بخواد دلشو قرص کنهیخاتون...کردی با بابا دعوا نمگهیصابرم د...صابر
 ، کردمی جواب دادن نگاهش ميو من جا دیپرسی ازم که سوال میباباعل...ترسوندی اونو می کيبرا...زدیم
 ، هر روز کردمی و باز مخچالیما هر روز در من ا.رفتی و از خونه مکردی بارم می مشت و لگد و فحشهی

 ي بار توهی همون ي از قابالمه و برایکی تو کردمیهر روز انگشتم و فرو م..کردمیدر قابالمه هارو باز م
 نه دی نون ، شاکهی تهیهر روز ...که گشنه نمونم...که غذامو بخورم ،  ، آخه قول داده بودمذاشتمیدهنم م

شبِ چهارم ... رفتی نمنیی از گلوم پايزیچ...ذاشتمی دهنم مي و توداشتمی بند انگشت ، برمهی اندازه یحت
 ، همون روز می با خاتون بزرگش کرده بودی حوضمون ، که از بچگي تویِماه...ِ نبودن خاتون بود که

 که ی ، تا وقتتا شب... بوددی قرمز نبود و سفگهی که دیبا رنگ..اونم با کمر شکسته ... آبي روبود اومده
 يعکس ماه و که تو... دستم گرفته بودم ي مرده رو تویِعکس ماه ، افتاده بود تو حوضِ خونه ، ماه

 يرو  قوس ماه وي نفس بکشه ، گذاشتم رویِ ماهدی دستم و بردم توش ، گفتم شادمیحوض د
 اول ي پله هايه رو مرده وسط عکس ماه بود کیِهنوز ماه...صابر برگشت خونه.. ولش کردم...شیدیسف

اشاره ام به ... مآه،یبا بغض بعد از چند روز تازه زبون باز کردم و گفتم مآه. شدرهینشست و بهم خ
 سمتم اومد ، به اشاره هبلند شد و ب...نهی صابر همي خبر برانی تلخ ترکردمی بود فکر ماطیحوض وسط ح

 يتا اونموقع فقط هق هق ها...هی گرریبغلم کرد و زد ز... وسط مآهي مرده یدست هام نگاه کرد و مآه
منو محکم به !  مامان خاتونههی صابرم شبي که هق هق هادمی بودم و اون شب تازه ددهیخاتون و د

... " مآه،یمآه..."،مآهیمآه"..." ، مآهیهمآ" کردمیمدام همون دو کلمه رو تکرار م.خودش چسبونده بود 
 می مرده بود ، مآهمی ، آخه من فقط مآهکردمیباور نم ..."خآتون مرده" جمله گفت ، هیفقط ... اونیول

 !!! مرده بود ، نه خاتونمآهی حوض ، مآهيوسطِ مآه ِ تو
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 ... شدزی هم فشار داد و طاقتش لبري را محکم روشیفرحانه پلک ها        

 هق انی و مختی روانی لي سروش توي برايار مقدزی تخت بلند شد و از پارچ ِ آب کنار مياز رو        
 ... زدشی آرام صدايهق ها

 و به کردندی ها عبور مقهی شقي از روشی گذاشته بود ، اشک هاشی چشم هايساعد دستش را رو        
 .دندیرسی مشیالله گوش ها

 را که از هم فاصله شیپلک ها... تخت نشستيآرام بلند شد و رو.. زدشی صداگریفرحانه بار د        
 ، لب دی لرزی نمشیشانه ها...ختندی ررونی بکبارهی شده بودند ی که پشت پلک ها زندانییداد قطره ها

 ... دیلرزی نمشیها

 . را به سمت فرحانه گرفتوانیچند قلپ از آب خورد و ل        

دلش ..به او زل زده بود سرخ ی سر بلند کرد سروش با چشمانی گذاشت ، وقتزی مي را رووانیل        
 ...ختی ري لحظه ايبرا

 ِ شی پرفتهی بار بوده که منی اولی که بره قم ،بعد ازدواجش با باباعلذارهیخاتون ، ما رو تنها م_        
 اونجا که رهی نداشته ، خاتون می اونجا اصال حال خوبرسهی خاتون می وقتگفتی به صابر ممییبرادرش ، دا

 ها و یهمه سخت... و یباعل باي رفتارهايهمه ... چند سالونی اي اتفاق هاي بگه همه مییبه دا
 گفته بوده سهمشو مییبه دا...رهی جدا بشه و بچه ها رو پس بگخوادی گفته بوده ممییبه دا...مشکالتشو

 خودش به خاتون ي از جواب هامییدا... خودششی خونه اجاره کنه و مارو ببره پهی تا باهاش خوادیم
 و دنیشنی خونه منی زمری و از زهاش هی گريتا صبح صدا... شب قبلگهیفقط م... نگفتبرامون

 !...شهی باز نمگهی بسته اش ديچشم ها...صبح

 .آرام با خودش زمزمه کرد        

 ... ،مآه،خاتون، رفتنیمآه_        

 ا پس زد سروش ري نشست ، دست جلو برد و اشک هاشی لب هاي رویفرحانه لبخند تلخ        

 ... واسه چند روزی تو و صابر و نداشته، حتيِطاقتِ دور_        

 !مردی نمدیشا...بردی ، منم باخودش مرفتیکاش همون روز که م_        
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اما ... رد کرده بود خانه بود شی که فرحبخش برایساعت از غروب گذشته بود ، فرحانه با مرخص        
 ، قرار کردی به صفحه تلفن همراهش نگاه مکباری قهی بود، هر چند دقلیسروش از صبح منتظر تماس وک

 . حداکثر تا فردا دست ِ بانو و سجاد برسدای امروز نی همهی احضاريبود برگه 

 !زدندی زنگ مدی کدام باهیباالخره که         

 ..  دندان زده را برداشتبی را برداشت ، سوهیبشقاب م        

 ... دندان زده افتادبیس... بانو را تجسم کردي دهانش برد ، چهره کی نزدنکهیهم        

 !ســـروش؟_        

  ، فرحانه سرچرخانديبا صدا        

 جانم؟_        

 !تلفنت خودشو کشت_        

  پاسخ دادنی شماره حسدنی بود دست دراز کرد ، با دزی ميبه سمت تلفن همراهش که رو        

  جـــآننیحسسالم _        

 !؟یی ، معلوم هست کجایمردِ حساب! سالم ودرد_        

  گفتی توام با شرمندگی کرد و با لحني و خشن بود ، سروش خنده ای به شدت عصبانشیصدا        

 !؟یی نشد ، االن کجای بهت زنگ بزنم ولخواستمیباور کن م_        

 ! خونه_        

  به ساعت انداخت و گفتی ، نگاهشناختی را خوب منی حسی و دور از شوخي لحن جدنیا        

 !د؟یخوای شام مهمون نميبرا_        

  گفتي بلندي سروش با صداي صدادنی بود و فرشته به محضِ شنکری اسپي رونیتلفنِ حســ        

 میشام فسنجون دار_        

 ي خنده هادنیشود به فرشته اخم کرد و بعد از شن خارج ي از آن حالت جدخواستی که نمنیحس        
 سروش گفت

 !دی برم خردی بامی نداروهی ، مای بگهی ساعت دمین_        

  گفترفتی که به سمت فرحانه می مبل بلند شد و در حاليسروش از رو        

 رمیگی ، من تو راه مي بخرخوادینم_        
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  شبشان را خاموش کردي غذاری فرحانه رد کرد و زيدستش را از جلو        

 ایری نگشتریدو سه نوع ب_        

 فرحانه با تعجب به سروش اشاره کرد و او سر تکان داد        

 ؟ي جلوش بذاروهی دو نوع مشهیروت م!  مهمون ناخونده داشتمهی من با خودم دیحاال شا_        

  تر به تلفن همراه شدکی مشکوك شد و فرشته نزدنیحس        

 !يای بيخواینگو که با بانو م!!  ، فقطهیینه بابا، پس خبرا_        

  تعارف نداشتی نزند اما او که با کسی اشاره کرد تا حرفنیفرشته به حس        

 !!یِ خودش خانـــومي برای ، ولستینه ، بانو ن_        

  از او نزندی تا حرفکردی ، به سروش مدام اشاره مگرفتیم خنده اش را ي که جلویفرحانه در حال        

 ! چه خبرهنمی ببایباشه پس زودتر ب_        

  شدرهی گرد شده بود خشیبه صورت فرشته که چشم ها... تماس را قطع کرد نیحس        

 !!یشیلوچ م_        

 رهی گرد و متعجب به تلفن خي ، با چشم هارسدی شانه اش هم نمي فر و وزِ فرشته تا رويموها        
 مانده بود

 يبا توام فِر_        

  گفتدیکشی دندان مریفرشته در حال که پوست دهانش را ز        

  که من تو سرمه؟یکنی و ميتوام همون فکر_        

  فرستادرونی پا انداخت و نفسش را پر صدا بي پا رونیحس        

 ... یکی نیدعا کن ا_        

  تکان داديحرفش را قطع کرد و سر        

  عرضه ها ندارهنی ، مطمئنم سروش از اکردی میشوخ_        

 فرشته کنارش نشست        

  بخره؟وهی میحاال چرا گفت_        

 که تو راحت ادی ندنی مهمونا نرسهی خونه باشه گفتم تا بقکیفکر کردم ممکنه نزد! دونمیچه م_        
 .یباش
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  گفتشستی که کاهو ها را میفرحانه به محضِ قطع شدن تلفن درحال        

  بود؟یک_        

  تو دستش را گرفتيسروش کاهو        

 ! شام دعوتمون کردنیحس_        

  آب را بستری سر داد و شی کوتاهيفرحانه خنده         

 برو ، اتفاقا بد ي بريخوایاگر م.ستیتو رو دعوت کرد ، بنده خدا روحشم از بودن ِ من باخبر ن_        
  بدنهی بهت روحتوننی باخبر باشند ، ممتی اونا از تصمستین

  را گاز زد و دست فرحانه را گرفتيگری ديسروش کاهو        

 .می حاضر شمی ، بررمی نمیی جاگهیبدون تو د_        

 ردی او را بگي تا جلوکردی و او تقال مدیکشیدست فرحانه را م        

 تازه ام،ی ؟ به جون ِ سروش اصال نمافهی قنی اونم با اننی بار قراره منو ببنیاول!  سر و وضع؟نیبا ا_        
 گمیباورکن راست م.. موجه تره یلی خينجوریا..ی من بهشون بگي ، درباره دنمیبهتره قبال از د

 سروش در کمال آرامش دست ِ فرحانه را رها کرد و به سمت اتاق خوابشان قدم برداشت        

. کنمی ، دامنتم خودم اتو مشهی خوب میلی ، خی قرمزه ، با اون شال سرخابی که مشکیِمانتو سنت_        
 ي دارشی آرايوقت برا

 دی و به سمت او چرخستادی ادی درب اتاق که رسکی چشمان متعجب فرحانه نزدشیپ        

  هاتيالبته فقط در حد پوشوندن کبود_        

  و خانواده اش آشنا شود ، گفتنی عالقه داشت زودتر باحسنکهی و با ادی کشغیفرحانه ج        

 امی سرو وضع نمنی ام با ایمنو بکش_        
     

  ، شدندی راهنی حسيو به سمت خانه  دندی اشان را پوشی رسمي ساعت لباس هامیکمتر از ن        

 هم بای دست ِ گل زکی و ینیری جعبه شکی بودند ، دهی خرنی ادوي که براي اهی از هدریبغ        
 ! گرفتندلوی ککی هم از هرکدام وهیدو نوع م.گرفتند

 بود اما می مالششی آرانکهی بود ، با افشی کي کوچک ِ توي نهیفرحانه در تمام مدت نگاهش به آ        
 .دیای ها به چشم ني کبودنکهی طرف نگران اکی بود که زننده نباشد و از نی طرف نگران اکیاز 
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  رونهییول کن اون آ!! یخوشگل_        

 ی سنتي گذاشت ، با دقت به مانتونی عقب ماشی صندلي را روفی انداخت و کفشی را داخل کنهییآ        
  باشد که مبادا چروك شدهدیکشیاش دست م

 ! زنگ نزد؟لتیوک_        

 نه_        

 ؟ي بدامی بهش پيخوایتو نم_        

 ینی ماشنی و بچسب که با انی حرفا رو ول کن ، ادونیا... نفرستادن ي اهینه ، البد امروز احضار_        
  کنهیفی چه کمیدیکه براش خر

 برخورد آن ها را نکهی ، با اشدی میفرحانه خوشحال بود که کم کم به دوستان سروش معرف        
 . نخواهد شدی احترامی حدس بزند اما مطمئن بود به احترام سروش به او بتوانستینم

 به ی حرفنی سروش و حسي به خانه دنی کوتاه و کوتاه تر شد ، آنقدرکه تا رسنشانیصحبت ب        
 .امدی نانیم

 نهییه به محض داخل شدن به آسانسور کامل به سمت آ پارك کرد ، فرحاننگی پارکي را تونیماش        
 ساده را هم نداشت ، شی آراکی همه مدت که فرصت نی ، قشنگ شده بود ، حداقل بعد از ادیاش چرخ

 . بودنی دلنششی که بهم زده بود برای امروز و سر و وضعیمهمان

 ! اگر از دادگاه بپرسند؟یراست_        

  گفتکردی را مرتب مشی که موهایدر آسانسور باز شد و سروش درحال        

 ...گمی متویواقع_        

 آمد سروش را به ی مرونی بنی حسي که از داخل خانه ي آهنگ شادي صدادندی پشت در رسیوقت        
 خنده انداخت

 !چه خبره؟_        

 نگاه دندیرسی سروش که خوشحال به نظر مي تکان داد و با استرس به چشم هايفرحانه شانه ا        
 کرد

  و جاش آورده؟یکی کرد امروز رونی از خونه بروزی بانو رو دگنیاالن نم_        

  صورتش نشاندي رویظیسروش درجا اخم غل        
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 دی که باهیتی اون واقعي همه نی ا،ي سالِ که اومدهی ، اون سه ساله رفته و تو گهیبس کن د_        
 !!بدونن

 
 ، آنقدر که تا سروش دست دراز کرد تا زنگ خانه را فشار شدی مشتریاضطراب فرحانه هر لحظه ب        

 دی ِ کتش را کشنی آستيدهد لبه 

  لحظه صبر کنهیســروش ، _        

  اش دادي و دلداردی فرحانه را بوسیشانیهمان لحظه پ... سروش از خنده به لرزه افتاديشانه ها        

 راجع به یتونی هم ممی تانیتو ا! ؟يای خودت ، توام بعد شام بي ، تو خونه نیی من برم پايخوایم_        
 ... پس فرداای ، حاال فردا یمن بهشون بگ

 که گوشه لبش جاخوش ي که سروش با لبخندساختی خودش پشت سرهم جمله ميفرحانه برا        
  بود زنگ در را زدکرده

  خـــــداای_        

 . تر کردکی و دست آزادش را به دور فرحانه حلقه کرد و او را به خود نزددیسروش بلند تر خند        

 دوســـت دارم_        

 ي دسته حلقه شده دنیبا د. باز کردنیجوابِ دوست داشتنش را با لبخند داد که در خانه را حس        
 ! که بانو نبود تنها دو کلمه را زمزمه کردیور ِ زنسروش ، د

 !بـــه بـــه_        

  خنده سر داد و گفترکانهیسروش ز.. فرحانه را نگاه کرد ی گشاد تر شد وقتنی حسيچشم ها        

 !!ادی که چشمات داره در منمیبیم_        

  به فرحانه زل زديشتری با تعجب بنیحس        

 !شما ؟_        

 ! که سروش نجاتش داداوردیانگار که تازه داشت او را به خاطر م        

 ! داخل؟میای بشهیحاال م!! مارستانی که با دوست ِ من اومده بود بیهمون خانوم_        

 انداخته بود که نییفرحانه از خجالت سرش را پا... کرد تی هم سرانی سروش به حسيخنده ها        
  گفتطنتی سروش گذاشت و با شي شانه ي دست رونیسح
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 !خوشم اومد ازت_        

 دیچی ساختمان پي مردانه شان در راهروي خنده هايصدا        

 بود و نیی که سرش پای زندنی آمد ، با درونیفرشته که متوجه خنده ها شده بود با عجله از اتاق ب        
 . بردیحدس خود پ ی بود ،به درستستادهیکنار سروش ا

 سالم_        

 . زدینیسروش فرشته را مخاطب قرار داد ، فرحانه بالفاصله سرش را بلند کرد و لبخند دلنش        

 ..فرشته زمزمه کرد        

 نیخوش اومد_        

 جمله بسنده کرد و نیبه گفتن هم!  دور از انتظار سروش و فرحانه بود یبرخورد فرشته کم        
  گفتي دییبفرما

 را شیسروش دستش را پشت کمر فرحانه گذاشت ، فرحانه از خجالت سرخ شده بود ، کفش ها        
 . داخل خانه شدنیدرآورد و با اجازه گرفتن از حس

 نکهی صورتش داشت فرحانه را معذب تر کرد ، با اي که روی اخمدی فرشته و شانینگاه سنگ        
 نی فرحانه سنگي اما رفتار فرشته برادندیخندی و هر دو مزدی میی کنار گوشِ سروش حرف هانیحس
 .بود

 چه خبره امشب؟_        

 دهی به سقف چسبای که یکی بزرگ و کوچي خانه و بادکنک هاییرای پذناتی تزئدنیسروش با د        
 دی انداخته شده بود ، دوباره پرسنی زمي روایبود و 

 !تولده؟_        

  جواب دادنیفرشته داخل آشپزخانه رفت و حس        

 !هیحدس بزن تولد ک_        

  فرشته؟نی ادوایحاج قاسم تو _        

  جواب بدهد خودش گفتنی حسنکهی از اشیپ        

 هینه اونکه اسفند_        

  کانتر آشپزخانه گذاشت و رو به فرشته گفتي و گل را روینیری شيسروش جعبه         



 233 

 يبه زحمت افتاد_        

 . مهمان ها رفتشی شربت را بدست گرفت و پینی کوتاه سيفرشته تشکر کرد و با لبخند        

 . به خود لعنت فرستادختیری که میفرحانه دست شکسته اش را به بغل گرفته بود و بابت عرق        

 کجاست؟ نیپس ادو_        

 آنکه به فرشته نگاه کند تشکر کرد و ی فرحانه گرفت ، فرحانه بي شربت را جلوینیفرشته س        
  شربت را برداشتوانیل

  ، فرستادم پاركایحاج قاسم و با مح_        

  ،استیپس تولده مح_        

 رو به فرحانه گفت        

  ،هی دختر ماهیلی خن،ی خواهر ِ حسایمح_        

 سروش کتش را از تن در آورد و فرشته شربت را به او تعارف کرد        

 را ی نامعلومي گچ دستش خط هاي به فرحانه انداخت که روی نگاهمی ، نداشتیشربت را که برم        
 . و سرش را در گردن فرو کرده بوددیکشیم

 گرفت ، معذب بودن فرحانه را نی چشمان فرشته و حسيکنار فرحانه نشست و دست او را جلو        
 ! اما الزم بودکردی مشتریب

  ، از شما دوتا پنهون نگه دارمشخواستمینم_        

 کردی و به فرحانه نگاه مدیخندی مطنتی با شنیحس        

 ! نه؟ای خانوم بگه خاله نی به اتونهی من ميبچه !  االن در چه حالهتتونیوضع_        

  خود را گرفتي خنده اش گرفته بود اما جلونیسروش ازلحن شوخ و شنگ ِ حس        

 ! بگو که بهش بگه خالهنی به ادوی ، ولمی باهم آشنا شدکسالِیما _        

  به فرحانه نگاه کردی چشمری سر داد و فرشته زي قهقهه انیحس        

 باور نکردم اون آقا همسرتون باشه، نگاهتون به شهال ،  ، مننی اومده بودمارستانیاون روز که ب_        
 !میفهمی رو خوب مزای چنجوری دوست نبود ، ما زنا اهیمثل همسرِ 

 فرحانه با خجالت لبخند زد و فرشته ادامه داد        

 !میکردی خب باور نمی ولدی داری گفتم که شما با جناب شهال نسبتنیهمون روزم به حس_        
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  شربت را دست فرحانه دادوانیسروش ل        

 !ن؟یکردیحاال چرا باور نم_        

  تکان دادي زد و سريفرشته لبخند        

 ... راستش ، با وجود ِ بانو_        

  به او زدي سقلمبه انی اسم بانو را برد حسنکهیهم        

 شما ي براينجوری و خب انیگرفتی راستش ، اگر قرار به ازدواج مجدد بود زودتر طالق میعنی_        
 !موجه تر بود ، نبود؟

 ! فرشته از چشمان سروش و فرحانه پنهان نماندي به پهلونی حسیواشکی ي ضربه هایحت        

بمونه ، چون گفتنش برام  راز هی کردم مثل ی سالها سعنی ، ادیدونی هست که شما نمزهای چیلیخ_        
 به تونستمی فرحانه بود که به خاطر بانو و سجاد نممی روزها تنها اتفاق خوب ِ زندگنی سخت بود ، ایلیخ

 ... کنمشی معرفکمی نزديدوست ها

  آرام و مهربان گفتی حرفش آمد و با لحنانی منیحس        

 دیی بفرماینیری ، شحِی به توضيازیداداش اصال چه ن_        

 دی نوشی شربتش را برداشت و قلپوانیسروش ل        

 آزاد تونندی امشب و مهی رو بگم ، بانو و سجاد فقط ییزای چهی دی باومدنی ننی و ادوایاتفاقا تا مح_        
 ی مشترکی و زندگانتشی باشند که من کردم ، از بانو به خاطر خیی هاتی دنبال شکادیباشند ، از فردا با

 قرونشو پس هی ازم گرفت و یلک که ایی چند سال شروع کرده بوده و سجادم به خاطر پول هانیه اک
  ندارهی شاکهی سجاد و بانو فقط ينداده ، البته پرونده 

 نیفرشته و حس...دی لباس سروش را در دست گرفت و آرام به سمت خود کشيفرحانه گوشه         
 هی آنقدر شوکه شده بودند که فرحانه از سروش خواست تا بق سروش بودند ،ي و مات ِ حرف هاجیگ

 ...دی بگويگریحرف ها را زمان د

 بودم که نی ايبلکه برا!  مدت از بانو طالق نگرفتم ، به خاطر دوست داشتنش نبود نی اياگر تو_        
 ي تجربه ي راحت و براالی باشم که زنشو ول کرده و بعد از رفتنش با خي مردهی به چشم بقخواستمینم
 کردن،ی فکر و منیهم  همهدادمیاگر طالقش م!  شروع کرده دشوی جدی طالقش داده و زندگگهی زن دهی

 بود که بلد بود ورق و به نفع ي سجادهی شهی من و بانو همنی بد؟یدادیکدوم ِ شماها حق و به من م
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 و همه جا جار بزنه که نهیجاد بش تا سدادمی بود طالقش میخواهرش و به ضرر من برگردونه ، کاف
 ی کنمیطالقش ندادم تا بب...گهی دیکی تنهاش گذاشت که بره سراغ بیخواهرم و ول کرد تو مملکت غر

 شهی همي بار براکی کنم و تا آخرش برم ، تی گرفتم شکامیحاال که تصم! گردهی ، چطور برمگردهیبرم
 ... ی ولکنهی متمی تکرارش اذنکهی ، با ازنمی حرف هارو منیا

 دست مشت ي و دستش را رودی هم فشرد ، فرحانه به سمت سروش چرخي را روشیدندان ها        
 ... سروش گذاشتيشده 

 ...دیخندی مشی سروش خندان نبود اما لب هايچشم ها        

 هی کافگهی نگو ، دویهمه چ _        

 ...آرام در گوشش زمزمه کرد        

 بلند شد ، آنقدر تند و با عجله که به محض بلند ی صندلي ، از رواوردی طاقت ننی از ارشتی بنیحس        
 ... کردجادی را ای وحشتناکي افتاد و صدانی زمي رویشدنش صندل

 . کردشتری در اتاق ، لبخند ِ سروش را بدنیرفتنش به اتاق و کوب        

 ... صورتش پنهان کرديجلو که پشت چادرِ ینگاهش به فرشته افتاد و اشک        

 صراحت و نی دهد ، به همحی دفاع از فرحانه و موجه نشان دادن حضورِ او ، الزم بود توضيبرا        
 زی به رزی از اول و ری هرکسي را نداشت برانی تحمل اگرید...شی پس و پي ، به دور از کلمه هایکوتاه

 ...  کندفیماجرا را تعر

 ... فرشته تنها ماندسی خي به اتاق رفت و فرحانه در مقابل چشم هانیبه دنبال حس        

 !خوامیمعذرت م_        

 صورت خود ي را برداشت و روي را به سمت فرشته گرفت و او برگه اي دستمال کاغذيجعبه         
 دیکش

 شهی ، اصال باورم نمکردمیفکر نم_        

 مشغول بود ، اگر به شما و همسرتون ی مدرك ِ قانون مدت به جمع کردن سند ونیسروش ا_        
 امکان نداشت از دیدی منو مای اومد ی من مشی بدونه ، به خدا هر روز که پبهی شمارو غرنکهینگفته نه ا
 ها بوده که یاحت نارنی هملشی دلنی نکنه ،مطمئنم که نگفتنش به شما مهم ترفی آقا تعرنیشما و حس

 .کردهی مینی بشیپ
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 یی ها و تنهای تمام خستگي نگه داشته بود و به اندازه شی چشم هاي را جلويفرشته دستمال کاغذ        
 .ختیری درباره اش کرده بود اشک می بود و هربار هر قضاوتدهی که از سروش دییها

دام از  کچی خود سروش را مقصر دانسته بود ، بارها بانو را متهم کرده بود ، اما هشیبارها پ        
 ... بوددهی نرسیفی کثنیاتهامات بانو به ا

 ... حالش خوب نبود        

 ... فرشته آوردي برای آبوانیفرحانه به آشپزخانه رفت ل        

 ، ته دی از آمدنشان بگذرد و بعد بگوقهی دلش به سروش لعنت فرستاد که نگذاشت چند دقيتو        
 . داده بودی خوشيود که به دلش وعده  بي خراب شده ایِدلش ناراحتِ مهمان

 جشن تولد به آن ها کی ي کوتاه ، آنهم اندازه یِبه بخت و سرنوشت خود لعنت فرستاد که خوش        
 .امدهین

 آب را دست فرشته داد و لبخند زد ، انگار ان حرف ها از سوء تفاهم و اخم فرشته کم کرده وانیل        
 زدی فرحانه لبخند مي که حاال به رويبود ، طور

 د؟یکنیراستشو بگم حاللم م_        

 فرحانه لبخندش پهن تر شد        

 دیراحت باش..دیبگ_        

  دست گچ گرفته اش نگه داشتيکنار فرشته نشست و دستش را رو        

قبل از اومدن ِ  چهره اتون برام آشنا بود ، آخه چند ماه قبلش ، مارستانی بيراستش اون روز تو_        
 بانو برگشت ی مدتم وقتنی ، ادمی شباهت به شما نبود ، دی که بی خانومهی بار سروش خان و با هیبانو ، 

 چند سال و نی کنم که شهال ار باوتونستمی نمنیمن مثل حس!!  که خوشحال بود من بودمی تنها کسدیشا
 و رها نکردن و دنبال بانو رانیسروش خان ا که ونهی در مگهی دی کسي پاکردمی فکر مشهیتنها بوده ، هم

 یبه خودم گفتم حدسم درست بوده ، ول... فکر و کردمنی ، همدمتونی دمارستانی ام که بيروز...نرفتند
 مارستانی بي که توي از روزقای ، دقتی و با شخصاوقار ، بنی ، آروم و متهیشهال ، مرد خوب...راستش

 شما و یی که زمان آشناکردمیفکرشم نم... ، همش دچار دو جور حس مخالف و موافق بودمدمتونید
 . به رفتن بانو و اون چند سال ندارهیشهال ربط

 ... اتاق نگاه کردي لب داشت ، سرچرخاند و به درِ بسته ي روینیفرحانه لبخند غمگ        
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 د؟یکنیحاللم م_        

تازه به ..ی ، ولکردی قضاوت مخواستی شما بود هرطور که دلش مي جایسهرک! ه؟ی چه حرفنیا_        
 قرار انی ، چقدر مورد شماتت اطرافدادی بانو رو طالق منهای که ، اگر زودتر از ارسمیحرف سروش م

 زن هی ، دیدونی من مزشما که بهتر ا...بانو مقصره... که بانو گناهکاره کردی نمنوی فکر اچکسیه! گرفتیم
 . نگهش دارهتونهی نمچکسی بمونه هیی زندگهی ي نخواد توی، وقت

 ، دچار حسِ عذاب وجدان دادی امانش نمی ، ناراحتدی کششی چشم هاریفرشته انگشتانش را ز        
 که دانستی که به سروش و فرحانه زده بود مقصر میشده بود ، آنقدر خودش را بابت قضاوت و تهمت

 گرفتی ساده آرام نمی عذرخواهکیدلش به 

 ...دیباور کن! خدا منو ببخشه_        

 دیدی که در چشم ها و صورت ِ فرحانه می حسِ عذاب وجدانبیفرحانه خنده اش بلند تر شد ،عج        
 کردیاو را خوشحال م

 ... کردمی فکر منجوری شما بودم همي منم جادی ، باور کندیکنی متیخانوم ، چرا خودتون و اذ_        

  و بلند شددی سرش کشيفرشته چادرش را رو        

 گهی شهال ، دي اومد ، با حرف های امشب و خراب نکنه ، از بانو اصال خوشش نمنیخدا کنه حس_        
 !!خوابهی نمششیآت

  به بانو پنهان کندنی را بابت حس حسشی خوشحالتوانستینم... زد يتمندیفرحانه لبخند رضا        

 فرشته چند قدم به سمت اتاق برداشت و دوباره برگشت        

  کنم؟یبرم از سروش خان عذرخواه_        

 ستادیفرحانه مقابلش ا        

 . آقا بگهنی حرفا باشه که سروش بخواد به حسیلی تنها باشند ، فکر کنم خدیبذار_        

 . حرف کنار فرحانه نشستی تکان داد و بيفرشته سر        
 

 يادی زي ، اما فرحانه و فرشته حرف هاامدندی نرونی از اتاق بنی سرو و حسنی و ادوایتا آمدن مح        
 ... طال و نقرهمتی قنی ، تا آخرنشانیی باال و پاي هامتی امسال تا قي هاوهی گفتن داشتند ، از ميبرا
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 داخل شوند ، فرحانه لبخند به لب داشت اما با ای و محنیود تا ادودر خانه را فرشته باز نگه داشته ب        
 .کردی به در اتاق که همچنان بسته مانده بود نگاه مینگران

 سالم_        

 را عوض کرد تا شی بود ، جاشی که مشغول درآوردن کفش هاي بامزه اي پسر بچه دنیبا د        
 .ندیخوب او را بب

 شهال اومده؟_        

  و جوابش را داددیفرشته خند        

 پارك خوش گذشت؟..آره_        

 متوقف شی فرحانه سر جادنی که با ددیی خانه دوییرای تکان داد و با عجله به وسط پذي سرنیادو        
 .شد

 سالم پسر خوشگل_        

 شدی جا بند نمکی و خوردی تکان مشی سر جانیادو        

 !گنیکه به پسر نمخوشگل و _        

  زانو زدشی پاي جلوکردی که کنترل مي قدم برداشت و با خنده انیفرحانه به سمت ادو        

 گن؟ی میپس چ_        

 نیی اش را با پایسی و خدی کشرونی دهانش فرو برده بود بي انگشت اشاره اش را که تونیادو        
 .لباسش خشک کرد

 ! جذابگنیل ، به پسرا م خوشگگنیبه دخترا م_        

 . شددهی شنرفتی منی ادوي در قربان صدقه رونی که از بای محي خنده هايصدا        

 ! بهت گفته؟ی کنویا_        

 !!شهال_        

 سالم کرد و به ای مانده بود که محرهی خنی ِ ادوی درشت و مشکيفرحانه با تعجب به چشم ها        
 ستادیاحترامش ا

 ینیفرشته با لبخند دلنش. کندی از فرشته خواست تا او را معرفای ِ کوتاهشان محی ِ روبوسنیدر ح        
 .. کردیفرحانه را بعنوان نامزد ِ سروش معرف
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  و صادقانه گفتدی او را به آغوش کشی با خوشحالایمح        

 چش قشنگ منم مثل شهال ين فردعا ک!  کرددای پشهی منی زمي که روي مردنیشهال ، بهتر_        
 !بشه

 ... فرحانه خنده اش را پنهان نکرد        

 غی پهن سروش ، جي خنده دنی با دنی حال بود که سروش در اتاق را باز کرد و ادونیدر هم        
 دیی و به سمتش دودی کشيبلند

 شــــهال_        

 . بلندش کردنی زمي را بغل کرد و از رونیسروش خم شد و ادو        

  مردِ منيچطور_        

فرحانه از ته دل ... اوهی ، سروش هم درست شبدی و چندبار بوسنی صورت ِ سروش را چندنیادو        
 هی و دور از چشم بقاوردی طاقت نشتری از اتاق بود ، چند لحظه بنی اما فرشته که منتظر آمدن حسدیخندیم

 . بستود بودند به اتاق رفت و در را پشت سر خنی ادوي هاي کارنیریکه انگار گرمِ ش

 !ه؟ی کنیا_        

 و تشکر کردن از او بابت ای محي نشاند و بعد از پاسخ ابراز عالقه هاشی پاي را رونیادو        
 را نی که صورت ادوی نشاند و با خنده در حالنی ادوي موهاي روي نسبت به فرحانه ، بوسه اکاتشیتبر

 ود چسبانده بود ، به فرحانه اشاره کردکنار صورت خ

 ؟یگی منویا_        

  کردنیی باال و پاطنتی سرش را با شنیادو        

 ! دوست منه_        

 ... داشتند ، بردی سروش که برق خوشي چشم هاکی سر چرخاند و انگشتش را نزدنیادو        

 یکنیبچه االن کورش م_        

  گفتتی زد و سروش با جدنی دست ادوي روایمح        

 تو مسائل ما دوتا دخالت نکن_        

 . و دوست استیمی هم با سروش صمای که محدادیلحن شوخ و شنگشان به فرحانه نشان م        

 دستش چرا گندس؟_        
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  لبش جمع شدي اما سروش لبخند از رودندی بلند خندایفرحانه و مح        

  تو گچ بمونه تا خوب بشهدیبا...تهشکس_        

  فرحانه نگاه کردي درشتش به خنده هاي داد و با چشم هاهی سروش تکي نهی سرش را به سنیادو        

 ن؟ی زميخورد_        

 نگاه از در ِ اتاقِ بسته رفتی لبش کنار نمي که لبخند از رویفرحانه در حال... دست بردار نبودنیادو        
 فتگرفت و گ

 نی حواسم نبود ، خوردم زمزم،یآره عز_        

  نامعلوم مانده بودي به نقطه ارهی که خدیهمان لحظه نگاهش به سروش رس        

 ؟ی پوست بکنوهی برام مشهیسروش جان، م_        

  آنکه پنهان کند سر دادی خنده اش را بایمح        

 !خدا گذاشت تو کاسه ات! ی داداش منو مسخره کنیتونی نمگهیآخ آخ شهال ، د_        

 سروش از فکر و دنی کشرونی حرف فقط بنی اما قصدش از گفتن ادی خندایفرحانه به حرف مح        
 . بودالیخ

 ، چند بار به شدی تر از قبل منیری فرحانه شي نداشت و هر لحظه برای تمامنی ادوي هاطنتیش        
 ي شکست خورده روکردی که می بامزه را ببوسد اما هربار با وجود تالشيه سمت رفت تا صورت پسر بچ

 .نشستیمبل م

 که نی حسدنیفرحانه با د... آمدرونی شده بود که فرشته از اتاق بنی کم کم نگرانِ حسایمح        
 . دادهی و به مبل تکدی کشي آمد نفس آسوده ارونی بود و از اتاق بنییسرش پا

 گردنش کامال مشهود بود ، يرگ ِ ورم کرده ... سرخ ترشی سرخ بود و چشم هانیصورت حس        
 . به دنبال فرشته داخل آشپزخانه رفت و از او پرس و جو کردی به نگرانای که محيطور

 ي ، اما فرحانه همه زدی حرف منی و مردانه با ادوکندی ها را با آرامش پوست موهیسروش م        
 ...کردی کوچک خانه را جا به جا ملی وسالی دلی و کامال برفتی که دور خانه راه م بودنیحواسش به حس

  ، افتاد به جون ِ خونهنیباز ا_        

 ...  را مخاطب قرار دادنیسروش بود که حس        

 . سروش نشستي فرحانه و روبه روکی پا و آن پا کرد تا باالخره نزدنی ای کمنیحس        
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 بود که نیسروش حواسش به حس... فرو بردبی را داخل سزی تي برداشت و چاقوي اوهیبشقاب م        
 اش را یمی قدارِی بود ، خوب جهی نتی هم بشی اتاق و خواهش هاي تويآرام و قرار نداشت ، حرف ها

 .شناختیم

 ! فرحانه رو ببرم خونه اشی کنينجوری ايخوایم_        

 دیکوبی منی به زمی کامال عصبی را با حالتشی پانیحس        

  بشقاب پرت کرد و رو به فرحانه گفتيسروش چاقو را تو        

 و نی که من قبلش به حسيای بگهی روز دهی بهتره ی فرحان ، تو گفتخوامیواقعا ازت معذرت م_        
 ! گفته باشم اما من گوش نکردمویفرشته همه چ

 رهی به سروش خی و عصبانی که با همان حالت تهاجمنیرا قورت داد و به حسفرحانه آب دهانش         
 بود نگاه کرد

 !میپاشو بر_        

  گفتی آمد و با ناراحترونی بالفاصله از آشپزخانه بایمح        

 !دمی خرکیک! شه؟ی میپس تولد چ_        

  مبل گذاشتي و او را رودی را بوسنیسروش صورت ِ ادو        

 میای بگهی وقت ِ دهیبهتره _        

 ... رفتنی آمد و به سمت حسرونیفرشته از آشپزخانه ب        

 !ن؟یحســـ_        

 ، آنقدر پر دی را بوسنیفرحانه بلند شد و کنار سروش قرار گرفت ، ناغافل خم شد و صورت ادو        
  گفتيه با خرسند به خنده افتاد و فرحاننی ادوي لحظه ايآب و تاب که برا

 ! ، باالخره تونستم ماچت کنمشیآخــ_        

 لباسش پاك کرد و فرحانه به سروش حسادت کرد که نی فرحانه را با آستي بوسه ي جانیادو        
 ! بوسه اش پاك نشده بودي ، جانی ادودنیهربار بعد از بوس

  گفتدادیان م که فک منقبض شده اش را تکی بلند شد و در حالنیحس        

 ...نیشام نخورد_        

  خودش را جلو انداختایمح... دیی هم ساي را روشیدوباره دندان ها        
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 میاونم نخورد...دمی خریی ، آلبالوکیک_        

  گفتایسروش رو به مح. سروش و فرحانه نشستي لب هاي رویلبخند کوتاه        

 ؟ي بخرییبهتر نبود کاکائو! تولد ِ توئه_        

  انداخت و بعد همان نگاه را به سروش رساند و با تعجب گفتیی نگاه گذراهی به بقایمح        

 ... کهستیتولد من ن_        

  و گفتدی شلوار ِ سروش را کشي پارچه نی جمله اش را کامل کند ، ادونکهی از اشیپ        

 !ولد توئه شهــــالت_        
 

  که حاال به لب داشت نگاه کردي امهی و لبخند نصف و ننیسروش با تعجب به حس        

  امروز مگه چندمه؟يجد_        

 دی سروش کشي بازويفرحانه دستش را رو        

 گهی ، ده مهرِ دگنی ، راست ميوا_        

 دی بلند کرد و صورتش را بوسنی زمي را از رونیسروش ادو        

 !ن؟یدیکادوام برام خر_        

  کوچکش را به گوشِ راست سروش چسباند و آرام گفتي لب هانیادو        

 دنیهمه کادو خر_        

  چسباندنی را به گوش ادوشی را درآورد ، و لب هانی ادويسروش ادا        

 ؟يدی خریتو چ_        

 ...دی باال فرستاد و خندي اش را با حالت بامزه ای کوتاه ِ مشکي ابروهانیادو        

 ؟ي من پوست کندي رو براوهیم_        

  مبل نشست ، با دست به فرحانه اشاره کرد و آرام گفتي را برداشت و رووهی بشقاب منیحس        

 نجای انی بشایب_        

 ... نشستنیاه سروش کنار حس نگری زد و زیفرحانه لبخند کوتاه        
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 سر چرخاند و به فرحانه اشاره کرد ، تا نکهی به سمت اتاق راه افتاد ، با انیسروش به دنبال ادو        
 تولد خود اوست و ی فرحانه فقط به خاطر فراموشی نباشد اما متوجه نشده بود که ناراحتيزینگران چ

 .دلخور نبود نی فرشته و حسي از رفتارهاکی چیفرحانه از ه

 ... را به سمت فرحانه گرفت و اصرار کرد که برداردوهی بشقاب منیحس        

  اگر رفتارم درست نبودخوامیمعذرت م_        

  و قورت داددی دهانش گذاشته بود را با عجله جوي که توياریفرحانه خ        

  اومدمی خبر می بدی ، من نباهی چه حرفنیا_        

 دست نی و امتناع کرد اما حسدی اشاره کرد ، فرحانه با خجالت خندوهی باز هم به بشقاب منیحس        
 ..کردی اشاره موهیبردار نبود و مدام به چشم و ابرو به بشقاب م

 . هم کش آمدندي روشی هم لب هانی و حسدی خندي بلند تريفرحانه با صدا        

 ؟ي اون زنک بود ، با خانواده ات بودریرگ مدت که سروش دنیتو ا_        

  شدرهی دستش خي توبِیفرحانه خجالت زده به س        

 کنهی می مادرم با خواهرم زندگکنم،ی میمن تنها زندگ_        

  شد و آرام گفتکی به فرحانه نزدی کمنیحس        

 ! وضع ِ دست و صورتت ، کار ِ سروشه؟نیا_        

  حبس کردنهی بود ، نفسش را در سرهی دستش خي ِ توبیهمانطور که به سفرحانه         

 !نه_        

 بودند نی ِ ادودی جدي با اسباب بازي که در حال بازنی به سمت سروش و ادوی نگاهنیحس        
  آرام گفتيانداخت و دوباره با همان صدا

 بنده هی ، گهی خره دهی بار به خاطر جرم هی ، ي ، تو دوران سربازشناسمیمن اخالق سروش و م_        
 ، آخه اسم زنهی ماروی داره اون کردی و به قصد کشت کتک زد ، من همون لحظه اونجا بودم ، فکر مییخدا

 !!زدی رو مگهی دیکی داشت ی ولاوردی می نامردو هيِ همون بابا

 اش را ماساژ داد و قهیظه شق چند لحي که براي را در سرش احساس کرد ، طوریبی عجي جهیسرگ        
  گفتنی بود به حسی که کامال تصنعيبا لبخند

 .تصادف کردم_        
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  نگاه کردشدی در مردابِ اشک غوطه ور مشتری فرحانه که هر لحظه بي به چشم هانیحس        

 ...نی زمي خوردی که گفتنیبه ادو_        

  هم فشردي روهی را چند ثانشیفرحانه پلک ها        

 بتونه رو گهی که میی ماجراهانی بعد اشهی نگاه بهش بنداز ، مگه مهیبه خدا نگران ِ تو و سروشم، _        
 شمی موونهیبه قرآن دارم د! سهیپا وا

 . پنهان شدنی پهن حسي و پشت شانه هادیفرحانه متوجه نگاه سروش شد ، سرش را عقب کش        

!  و امروز متوجه بانو و سجاد نشده روزی سروش دی ، ولدیار سروش هستخوشحالم که شما کن_        
 از شتری بشهی میعنی... بود و به منهم گفتدهی فهمزوی ، قبل از برگشتن بانو همه چدونهیمدت هاست که م

 و داد و هوار ستی نهختی ، پس اگر االن مثل شما و فرشته خانوم بهم ردونهی موی سال ِ که همه چکی
 رفتار شما ، ممکنه که حال اونم نی ادیباور کن... چطور خودشو کنترل کنهرهیگی مادی ، چون داره کنهینم

 !سروش هنوزم انبارِ باروته...دی به خودتون مسلط باشکنمیخواهش م...بد کنه

 .  ها بودند نگاه کردی فارغ از تمام اتفاق ها و تلخیی و سروش که گونی ادوي به خنده هانیحس        

 ... لبش نشستي کم کم رويلبخند        

 !!ـــایدوســش دار_        

 یِ اش را به پشتهی لبخند کوتاه بسنده کرد و تککی که داشت تنها به ینی سنگي جهیفرحانه با سرگ        
 مبل داد

 ؟یخوب_        

 بله ، ممنون_        

 و دی را بوسنی ادويفت ، ناغافل دوباره گونه  رنی بلند شد و به طرف سروش و ادونیاز کنار حس        
  ، را گرفتی بهداشتسیاز سروش سراغ سرو

 حالت خوبه؟_        

 ...شونی بهداشتسیسرو!  دارمجهیسر گ_        

  خودش را در بغل سروش انداخت و به فرحانه گفتنیادو        

  درِیکیدم در اون _        

  ، به پشت سر فرحانه بودنی ادوياشاره         
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  اش کردختهی برد و بهم رنی لخت ادوي ِ موهاانیبا لبخند دستش را م        

 ممنون کوچولو_        

 کانتر گذاشت و در ي آب را رووانیبا رفتن فرحانه سروش به سمت آشپزخانه رفت ، ژلوفن و ل        
 .منتظر فرحــانه ماند ، کردی نگاه می بهداشتشی سروي که به در بسته یحال

 ، اما هربار ي زودنی آنهم به استی به آرامش ني قراردانستی منکهیصورتش گُر گرفته بود ، با ا        
 .شدی دلواپس تر مدیشنی سروش را می از زندگيکه گوشه ا

 يآزار شباهت به یپس ب...گری نفر دکی را کتک زده ، آنهم به جرمِ ی کسیاگر در دوران نوجوان        
 ! بود ، نبوددهیکه خودش به خاطر بانو د

 ... قبل از بانوي سروش ، آنهم در تجربه ايسابقه         

دوست داشت چند مشت آب خنک به صورتش بپاشد اما ... مانده بود رهی خشی رو به روي نهیبه آ        
 . آمدندی به چشم مشتری ها بيکبود

 شب نقشه نی ايچند ماه قبل چقدر برا!  برده بودادیتولد سروش را از . دوتا نبودیکیغصه اش         
 . برده بودادی حاال ، روز تولد اورا هم از ی کوچکشان ، ولي خانه نیی تا تزکی بود ، از عکس رو کدهیکش

 همان  ، کاش کهشناختی از او سروش را مشتری بنی آب سرد نگه داشت ، حسریکف دستانش را ز        
 حرف ها ، ی ، بعضکردی درد و دل منی زن ، با خود حسکی درد و دل کردن با يروز اول سروش به جا

 ! داشت؟خواهد  غم توینی از سنگی چه درکیی زن بگوکی به ی ها ،مردانه اند ، وقتدادی داد و بیبعض

  آمدن لبخند زدرونی بود ، فرحانه به محض بستادهیسروش منظر فرحانه پشت در ا        

 ... ژلوفن و بخورنیا_        

 آورده بود شی که برای زبانش گذاشت ، چند قلپ از آب خنکيقرص را از سروش گرفت و رو        
 و سروش هم او را به آغوش دیی بلند به سمت سروش دوغی جکی با نی ادونی حنیدر هم... دینوش
 .دیکش

 !وز تولدته رفته بود امرادمی که دیببخش_        

  نشاندیشانی پي روی ساختگیسروش اخم        

 !من هر روز که کنار توام انگار تولدمه...یزنی حرفو منی چرا اگهیتو د_        

  تر شدکی نزدنی جمله بود به سروش و ادونی ادنی شنی که از خوشحاليفرحانه با خنده ا        
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 !چه عاشقونه_        

 کودکانه داشت ي هاطنتی از شی فرحانه که رنگي مردانه سر داد و به چشم هايسروش خنده ا        
  شدرهیخ

  بلدمیلی عاشقانه ها خنیمن از ا_        

 فرحانه و سروش نشسته ي لب هاي که رویی اش به خنده های درشت مشکي با چشم هاونیاد        
 چرخاندی سرش را ماوردندی که به زبان مي و مدام با هر جمله اکردیبود نگاه م

 ! خانواده نشستهنجای افیح_        

  گذاشت و با خنده رو به فرحانه گفتنی زمي را رونیادو        

 ذارهیخداروشکر انگار قرصِ اثر خودشو داره م_        

خود  ترسو را به ي آدم هاي هم ، چهره نی همي نگاه ِ فرحانه را بفهمد ، براطنتی شتوانستیم        
  از فرحانه دور شدی قدمدیکشی را منی که دست ادویگرفت و در حال

 ! کنميمن برم با بچه باز_        

 دی او را به سمت خودش کشی پشت لباس ِ سروش را گرفت و کمهیفرحانه دور از چشم ِ بق        

 ! نه؟يبچه دوست دار_        

 که فقط خودشان دو نفر یی و با صدادیانه را بوس فرحیشانی بلند سر داد و پيسروش خنده ا        
  گفتدندیشنیم

 !م؟ی درست کنیکی يخوایم_        

  بلند گفتي با صدانی سروش را بدهد ، حسطنتی فرحانه جواب ِ شنکهی از اشیپ        

 ،بچه دم دلتونه ها_        

 چشم ي آمد و دستش را جلونی فرحانه و سروش بلند شود به سمت ادوي خنده هانکهیو قبل از ا        
  او نگه داشتيها

 !دی کنای ، حمی کارا ندارنیما تو خونه امون عادت به ا_        

 .دیگوی مطنتی و شی شوخي از رودانستی بود اما همه ميلحنش کامال جد        

، تالش کرد و با دو دست کوچکش دست سروش را از  بود دهیچی در خانه پیی خنده هاانی منیادو        
 دی کشنیی پاشی چشم هايرو
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 !يخودت امروز مامانو ماچ کرد_        

  زدنی به پشت ِ ادوي با کف دستش ضربه انی سروش گرد شدند و حسيچشم ها        

 ! ادبیقاسم ِ ب_        

  مادرش پناه برد و پشت چادر مادرش پنهان شد و با لحن کودکانه اش گفتشی به پنیادو        

  ، نه قاسمنیادو_        

 بلند ي زد که هر دو با صدای گذاشت و دم گوشش حرفنی حسي شانه يسروش دستش را بر رو        
 .  کردنددنیشروع به خند

 ، کردی ابراز عالقه به او استفاده ميرا بی شام را فرحانه پهن کرد ،سروش از هر فرصتيسفره         
 او را زی محبت آمي جمله اای دوستت دارم کی حواسشان به آنها نبود ، با ی که کسي بود لحظه ایکاف

 .  کندنیتحس

 زن را که در مقابل تمام اشتباهاتش نی ، مظلوم بودن اکردی ، حس مدیفهمی فرحانه را مییتنـــها        
 .ستادهی ها کنارش ای او در سختي به پا کرده و پایچشم پوش

 ...کم بود... عمر هم کم بود کی فرحانه ي جبران محبت هايبرا        

 اسی او را با بانو قشانی ، هرکدام در دلهابردندی با فرحانه لذت می و فرشته از همصحبتایمح        
 .شدندی تا آسمان او منی و متوجه تفاوت زمکردندیم

 و خانواده ، آنقدر واضح و آشکار بود که نی حسي اش برای فرحانه و خون گرمیِکیدل نزد        
 ..شناسندی او را سالهاست که مکردندیهرکدام احساس م

 . تولد سروش بودکیبعد از شام قرار به خوردن ک... شد ي سپرشهی تر ازهمیزمان شام طوالن        

 نی حسي اما مهمان نوازکردی ، سرش همچنان درد مدی سرش کشي روی نشست و دستنیکنار ادو        
 ...دادندی منیو خانواده اش دردش را تسک

 ی مشغول حرف زدن بود نگاه کرد ، عصباننی نشاند و به سروش که با حسشی موهاي رويبوسه ا        
 گرفت؟ی ، پس چرا دلش آرام نمدیرسینبود ، ناراحت هم به نظر نم

 بلند شد و نی ، بلند کرد ، درست همان لحظه ادوخواندی مي ضبط را که آهنگ شادي صداایمح        
 . کوچکش کردي مبل کنار فرحانه بود ، شروع به تکان دادن دست هايهمانطور که رو
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 و کردی مقی فرحانه را به همراه داشت ، او را تشوي خنده هانی بامزه از ادوي صحنه نی همدنید        
 .رفتی منشیری شي خنده هايقربان صدقه 

 به ی آمد تکانی هم که بدش نمای و محگرفتی ملمی با تلفن همراهش فنی ادودنیسروش از رقص        
 . کردی همراهنیخود دهد ، با ادو

 گفتن ها ، کی ، تبرشانی دست زدن هاي لب ها حک شد ، صداي روی مدت طوالنيخنده ها برا        
 . همه رقم زدندي را براي شاديلحظه ها

 نی توقع خرج ِ انی مثل حسی شده بود و از دوستری ، سروش غافلگدی کادوها رسينوبت به اهدا        
 ی ساعتدنی اش به گردن اوست ، اما خري پدري و خانواده ای خرج محدانستی را نداشت ، چون مینیچن

 ... هرچند که کامال باب طبعش بود اما چندان خوشحالش نکردیبه آن گران

 که خودش بافته ی بود و فرشته شال گردنی آبي که پر از چهارخانه هاي لباس مردانه اایمح        
  آمد و خودش را در آغوش سروش انداخترونی نبود که با عجله از اتاق بنی از ادويخبر.بود

  مني کادونمیا_        

 بکشد اما رونی را بيزی چنشی شلوارك جبی از جکردی می شده بودند که سعرهی خنیهمه به ادو        
 ...توانستینم

 ...اورندی برونی را بي به کمکش رفت و باالخره توانستند بسته اایمح        

 ...  شده بودچیکادو پ        

  هست؟یچ..قیدستت درد نکنه رف_        

 ی که برفتی پسرش مي قربان صدقه نی ، حسدیبسته را به دست سروش داد و صورتش را بوس        
 . سروش گرفتهي را براي اهیخبر از آنها هد

 ! که کنار فرحانه نشسته بود مشکوك بودای محياما خنده ها        

 که به ی در حالنیاد و حس سر دي بلندي سروش قهقهه گاری سي بسته دنی و ديبا باز شدن کادو        
  گفتنی تا خنده اش را کنترل کند رو به ادوکردیشدت تالش م

  حاج قاسم؟يدی خرهی چنیا_        

 و فرشته چادرش را ندی نبنی را ادوشی صورتش گرفته بود تا خنده هايفرحانه دستش را جلو        
  صورت گرفتيجلو
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 !شهال دوست داره...پستونکه_        

  را باال گرفت و گفتگاری سي بسته یسروش با خوشحال        

 ... از همه کادو ها بهتر بودنیا_        

  زدنی به سروش زد و لگدش را آرام به پشت ادوی محکمیِ پس گردننیحس        

 تو پولت کجا بود؟_        

  نشستشی پاي سروش رفت و روشی به پنیادو        

  بهم قرض دادایخاله مح_        

 که غش غش خنده اش بلند شده بود ، ای شده بود کوسن مبل را به طرف محی که شاکنیحس        
 ! در کار بودیلی فاميتوطئه ا.پرتاب کرد

 زمان گذشت و نکهی اما همدیرسی به نظر نمندی اگرچه اولش آنچنان خوشانی منزل حسیِمهمان        
 ،که بعد از کردندی باور نمچکدامیآنقدر که فرحانه و سروش ه... کردریی تغطی شد ، شراي ها سپرقهیدق

 ! بودند و شاد بودنددهیمدت ها از ته دل خند

 .دادی دلش را ضعف مدیچیپی که مي اش کم شده بود اما درد بدن اش گه گدارجهیسرگ        

 ...  بوددهی برگشت به خانه را خوابریمس        
       

 خواستی را روشن کرد ، دلش قهوه م گازریز        

 اد؟یخوابت نم_        

  برو بخواب، چشمات خسته اسيخواینه ، تو اگر م_        

  شلوار اسپرتش فرو بردبی را در جشی پشت سرش داد و دست هازی اش را به مهیتک        

 ادینه ، خوابم نم_        

 نظر توانستیم...دی و خانواده اش پرسنی حسيتا آماده شدن قهوه ، سروش نظر فرحانه را درباره         
 خودش ي کرده و او به روتی فرحانه را اذيزیفرحانه را حدس بزند اما ، امروز احساس کرده بود که چ

 اش شده ، اما يلخور به فرحانه زده باشد که موجب دی حرفانی آن می کسدی شاکردیفکر م.. آوردینم
تنها ...شی های از دلواپسی حتد؟ی بگوشی هايمگر عادت داشت از دلخور! زد؟ی زن حرف منیمگر ا

 . داشتنی حسنیری کوچک و شي از خانواده دی و تجدفیتعر
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 خاك و آب را به ي که بوي خانه را کنار زده بودند و به باران نم نم ي کاناپه نشستند ، پرده يرو        
 . شدندرهیراه انداخته بود خ

 ادمی چند روز تولدت و نی بهت بدهکارم سروش، باور کن تا قبل از ای معذرت خواههیمن امروز _        
 ...یبود ول

 دل او را هم نشیری لبخند شي دستش به اندازه ي فرحانه گذاشت ، گرماي پايدستش را بر رو        
 کردیگرم م

 ! نمونده بود؟ادتی واقعا ناراحت شدم که یکنیفکر م_        

  گفتنی آرام و دلنشی و با لحندی از قهوه اش را نوشیفرحانه کم        

 ... بارِهی یباالخره سال! شدمیمن بودم ناراحت م_        

  باال انداختيسروش شانه ا        

 ...گهی از سال د ، اماستی نادتی بار مهم نبود که نی من ايبرا_        

 نگاهش غضب آلود شد و فرحانه به خنده افتاد        

 شهی تکرار نمگهید.. بارهی نی قول، همگهینه د_        

 . شددهی خانه شان کشيسروش لبخند زد و نگاه هر دو باز به سمت پنجره         

 افتادم که بهم ي بارنی ِ اولادی ی چرا ولدونمی ، نميکردی فوت مکتوی شمع ِ کی داشتیامروز ، وقت_        
 ؟؟ی گفتی خونه چری گغامی پي برام روادتهی! يابراز عالقه کرد

اما دوست داشت از زبان فرحانه که انگار دلش حرف زدن و .. به خاطر داشت یسروش به خوب        
 ! ، بشنودخواستیسبک شدن م

  گفتم؟یچ_        

 ... و آرام زمزمه کرددی سروش گذاشت ، عطر تنش را نفس کشي شانه يفرحانه سرش را بر رو        

 ... رفتهادتیپس _        

 آن حرف ها را خوب به خاطر داشت...سروش لبخند زد        

 و یبی جمع دلفریعنی زن کی ی و چند سالگی ، سفهمدی نمی زن را هرکسي ی و چند سالگیس_        
 که یی و موهای با لباس شب مشکی مهمانکی ي و چند ساله را توین سز. ضرب در وقار و متانتطنتیش

 ي گام هاو دنشی ، خرامشودی مدهی کشنی زمي که گاه روي ، لباس بلنددی ددیاز پشت سر جمع کرده با
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 دو ییبای زنانه و زی ست ، سرشار از هوشی و چند ساله تازه اول پختگیزن س...شمرده شمرده اش را
 ي صداهی شبوزد،ی پوست عرق کرده صورت مي روی روز تابستانکی که عصر ی خنکمی نسهیچندان ، شب

 و ی ، زن سکندی مزیگ خلسه شورانکی هرچه که تو را وارد هی برگ ها ، شبي خوردن باران روزیدل انگ
 نقص است از ی ِ بی نقاشکی و چند ساله ی آورد ، زن سی را سرحال می ست که زندگيچند ساله مخدر

 !! قاب جمع کردکی در شودیمجموعه هر آنچه م

 دی سروش را بوسي سر بلند کرد و نرم و آهسته گونه یفرحانه با خوشحال        

 ! ، تا صبح خوابم نبرددمی شنغامتوی که خسته و کوفته از سر کار برگشتم و پیشب_        

  تکان دادي فرحانه سريخمار و خسته  ي چشم هاشی زد و پطنتیسروش خودش را به ش        

 !  ام عاشقانه نبودیلیخ_        

 ...بردی و از داشتنش حظ مکردی سروش را نگاه مي صورت ِ مردانه يِ جايفرحانه جا        

 هی و تجربه کردم ، ي اگهی حالِ دهیاونشب تازه ... بودای دني عاشقانه هايِ من ته ِ همه ي برایول_        
 !شهی قسمتم نمگهی ، دادی سراغم نمگهی دکردمی فکر م کهیحس

 به دنبال دارد و خسته است اما هنوز ، مثل همان ی که نم اشکدیدی فرحانه را ميسروش ، چشم ها        
 .روز ِ اول ، پر از شکوه و آرامش است

  مثل بانویکی دی من ، شااقتی از من و امثال منه و لشتری بیلی ِ تو ، خاقتیل_        

 قلبش او ي ، صداکردی قلبش او را خواب مي سروش گذاشت ، صداي نهی سيفرحانه سرش را رو        
  او بودي ، تپش های ، نبض ِ زندگکردیرا دلگرم م

  و ندارم فرحــــآنهیمن جز تو کس_        

 تکان خورد و پلک  اشنهی سروش سي که با خنده شدندی منی فرحانه آرام آرام سنگيپلک ها        
  فرحانه از هم فاصله گرفتيها

 !؟ی که بخوابيقهوه خورد_        

  هم گذاشتي خسته اش را روي و دوباره پلک هادیفرحانه کوتاه خند        

 ادیخوابم م... بخوابمنجایبذار هم_        

 !؟ی بخوابيری خودت بگيخواب و از سر من پروند_        
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 شی هاي و چترختی فرحان دورش ري ، موهادشی به عقب کشی فرحانه را گرفت و کميبازو        
 !... بوددای اما پشی را پوشاند ، لب هاشیچشم ها

 !؟يخندیم_        

 . کردانی را نماشی تک جمله لبخند فرحانه را پهن تر کرد و دندان هانیهم        

 ي قهوه نخوریخواستی امشبا ،ميبدجنس شد_        

  او گذاشتي نهی سي و دوباره سرش را رودی کشرونی را از دست سروش بشیبازو        

  دستانش گرفتانی فرحانه را مي داد و دوباره بازورونیسروش نفسش را کالفه ب        

 پس برو سرجات بخواب_        

  اش فرحانه را به شک انداختیکالفگ        

  بخوابمنجای همخوامیم_        

 دی پرتاب کرد و فرحانه را عقب کشرونی نفسش را تندتر به بنباریسروش ا        

  بهترهی اتاق بخوابيبر_        

 ي شانه اش گذاشت، صورتش مقابل چشم هايفرحانه دستش را به سمت سروش دراز کرد و رو        
 دیخندی سروش ميکالفه 

 گهی ،بذار بخوابم دي دارکاری به من چ،ینی ببونی تلوزيخوایخب توکه م_        

  خودش برداشتي او را از روي هیسروش دستش را به دور کمر فرحانه حلقه کرد و تک        

 ی تو اتاقت بخوابي نکن ، به نفع خودته برتیبچه اذ_        

 د تا خودش را به آغوش سروش برسانکردی را خم کرد و تالش مشیفرحانه تازه زانوها        

 !ستمیمن بچه ن_        

 نفسش نباریسروش که توان سر و کله زدن با فرحانه را نداشت ، دستانش را از دور او رها کرد و ا        
 .. پرتاب کردرونی به بیرا طوالن

  ،شدی منیی نامتعادل باال و پای اش کمنهی سيقفسه         

 ! فرحــانه چشم دوختي مـــستانه ي و کالفه به لبخند هادی پشت گردنش کشیدست        

 که با چشم دهی که فرحانه حالش را فهمدانستیخوب م!  زن رو شده بودنی ايدست ِ دلش برا        
 ...بردی و دل از او مخنددی منی چننی خمار ايها
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 کنار گوشش زمزمه کرد..دی فرحانه را بوسي به لب هاکی نزدیی برد و جاشیسرش را پ        

 .رهیگــی که لبــخندش نفســمو مي و چند ســاله ای زن ِ سـهیتــو ! یستیتو بچه ن_        
 

  گرفتی برداشت و به سمت هستزشی ميبرگه ها را از کشو        

  ، خودت به فرحبخش بدهنارویا_        

 بود ، دهی دشیا زخم ها به صورت ِ فرحانه انداخت ، تازه او را بيگری دي نگاه موشکافانه یهست        
 ... حالش خوب بودیعنی لبخند به لب داشت نکهیاما هم

 !يای خونه ؟ خسته به نظر مي بريخوایواقعا نم_        

 دی سوخت اما خندشی ، چشم هادی کششی پلک هايفرحانه انگشتانش را رو        

 باور کن خوبم... ، صبحم زود پاشدمدمی وقت خوابری دشبید_        

  کنددای جابجا کرد تا خودکارش را پی را کمزشی مي رويبرگه ها        

  از دوستاش، براش جشن تولد گرفته بودندیکی خونه می با سروش رفتشبید_        

  فرحانه گذاشت و نشستزی مکی را نزدی صندلرفتی که انگار دلش به کار کردن نمیهست        

  رفتار کردند؟يورخب، چطور بودن؟ با تو چج_        

  بودشی رو به روتورینگاه فرحانه به مان        

 دادگاه ها شروع و تموم بشه هی ، واقعا خوش گذشت ، با منم خوب بودن ، حاال قضی عالیلیخ_        
 .کنمیدعوتشون م

 !دادگاه؟_        

 ؟يدیآره مگه از پسرعموت نپرس_        

 د؟ی کنتی شکایقراره از کس...نه_        

  نگاه کردیفرحانه به هست        

 ! من نه ، سروشی مفصله ولانشیجر_        

 شد که فرحانه با تعجب ی ، سکوتش آنقدر طوالندی نپرسيگری ساکت ماند و سوال دیهست        
  بزندشیصدا

 ؟ییکجا! ؟یهست_        
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  بود آرام گفتشی لب هاي روی که لبخند کوتاهی بلند شد و در حالی صندلياز رو        

 !!لرزهی ، بدنم مستی ، دست خودم نادیاسم دادگاه م_        

  زدشیهنوز از اتاق خارج نشده بود که فرحانه صدا        

  وحشتناکه؟یلی زن ، خهی يزندان برا_        

 تا از دیچرخی اما دهنش نمدیشنی را نمشانی صدای انداخت ، کسی از اتاق نگاهرونی به بیهست        
 دی فرحانه بگويخاطرات زندان بودنش برا

  ، آره، سختهی گناه باشیاگر ب_        

 . رفترونی کلمات را بازگو کرد و از اتاق بنیتنها هم        

 ، به خاطر بانو نگران بود؟ واقعا بانو دهی سوال را از او پرسنی چرا ادانستیفرحانه خودش هم نم        
 !داشت که فرحانه به خاطرش نگران باشد؟ را نیارزش ا

  ، همراه سروش را گرفتي فرستاد و شماره رونینفسش را ب        

 لی جلسه کالسش برگزار شود ، وکنیقرار بود بعد از خوردن صبحانه ، به دانشگاه برود و اول        
 .دی دادگاه تا امروز به دست بانو و سجاد خواهد رسهیسروش هم صبح به او خبر داده بود که احضار

 دانشگاه به طی بزنند و در محیی آبروی سجاد و بانو دست به بنکهینگران ِ سروش بود ، نگرانِ ا        
 . آمدی برمیاز آن خواهر و برادر همه چ..سراغ سروش بروند

 س گرفت ساعت بعد خودش تمامیبار اول تلفنش را جواب نداد ، ن        

 الو_        

 ریسالم ، روزت بخ_        

  ، چه خبرا؟ریممنون ، روز توام بخ_        

 ؟یخبرا که دست شماست، خوب_        

  زدینیفرحانه لبخند دلشن        

 من خوبم ، تو بگو ، دانشگاه چه خبر؟_        

 ...کردی سروش حالش را خوب مي خنده يصدا        

 که دمی ، منم بهشون قول مخورندی ، ترم شروع نشده دانشجوها قسم حضرت عباس میچیه_        
  و نندازمیکس
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 که سروش در وقت ِ استراحت خودش هم کالس را ترك دادی چند دانشجو نشان مي خنده يصدا        
 .کندینم

  دانشگاه؟ومدهیسجاد ن!  مردِ نمونهگنیبه تو م_        

  داد تا راحت تر صحبت کندریی را تغشیسروش جا        

  ،نه ، امروزم کالس داشته_        

 نکنه فرار کرده؟_        

  ماندرهی دانشگاه خاطی بچه ها در حی و به شلوغستادی کالس ايسروش کنار پنجره         

 ...خونه است!  که دنبالشن ، واسش بپا گذاشتني اگهی دينه، دو تا پرونده _        

  گذاشتزی مي سرش را روي راحت ترالیفرحانه با خ        

 دلشوره دارم_        

  شدیلبخند سروش اخم کوتاه        

 !یکنی متی خودتو اذي دار؟ی چيبرا_        

  کنن؟یی آبروی بانی دانشگاه نطی محي آبروئن ، توی ، اونا بدونمینم_        

  کردی کوتاهيسروش خنده         

  ، آبرو ، خودت و نگران نکنی بی آبرومنده و کی کدوننی ، مدی که بایی اونايمطمئن باش همه _        

  دادی اش را به صندلهیفرحانه تک        

 ؟يگردی برمیباشه، عصر ک_        

 ! دنبالت؟امی ، بشهی کالسم تموم م5ساعت _        

 مراقب خودت باش، داروهات همراته؟؟...امی می ، با هستزمینه عز_        

  قرص گفتي کتش برد و با لمس بسته هابی دستش را در جیسروش با خوشحال        

 ! کتمبِیخانومم برام گذاشته تو ج_        

 !دست ِ خانومت درد نکنه ، چقدر مآهه_        

 .رد کتی هم به فرحـــانه سراشی و خنده هادیسروش بلند تر خند        
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 رفت ، فرحبخش را در سالن رونی خوردن نهار از اتاق بيساعت از ظهر گذشته بود که برا        
 او ، دنی ام با دی گذاشت ، هستی خالزی مي را روشی کرد و ظرف غذای ، سالم کوتاهدی ديغذاخور
 . را انتخاب کردزیهمان م

 و خانواده اش نی بود ، از حسشبی دیمهمان که کنجکاو ی هستيدر تمام مدت غذاخوردن، برا        
 هم مانی فرحانه آنقدر به ذوق آمده بود که صادقانه گفت کاش او و اي هافی از تعریهست. کردفیتعر

 . بودندیدر مهمان

 بود زبان او را ختهی به حسابش رشی که چند روز پیونیلی مکی نهار به فائزه زنگ زد ، میبعد از تا        
 ِ او به مادرش ی اما دوست نداشت فائزه و ماهان به تالفخوردیحالش از باج دادن بهم م...نرم تر کرده بود

 ... کنندی احترامیب

 خودشی بي ناله هاي کرده بود ، صدادای پینی خانه نشي را برای ، بهانه خوبدیاحوال ِ ماهان را پرس        
 مادرش سوخت که ي دلش براشتریب. حرف زدن با خواهرش بشنودانی م از پشت تلفنتوانستیرا م

 . باز نکندتیا ماهان و فائزه را تحمل کند و لب به شکي رفتارهادی ماندن نداشت و باي براییجا

 نی معمول و سر و سنگي های را با مادرش حرف زد ، جز احوالپرسي اقهیبعد از فائزه چند دق        
 ... ل نشد رد و بدانشی میحرف

 . فرستاد و خودش را به کار مشغول کردرونی آهش را بینیسنگ        

 ي شانه اتی اهمی ، بدی اداره شناطی را از حیفی ضعي دعواي چهار شده بود که صداکیساعت نزد        
  ،باال انداخت و به کارش ادامه داد

 شی مهابا صدای زن که بکی غی جي ، صداشدی دعواها بلند تر مي صداگذشتی مشتری هر چه بیول        
 .زدی را صدا می اداره کسي پله هاکی نزدیی جادیرا در سرش انداخته بود و شا

 ... آن زن شودي متوجه حرف هاتوانستی نمی کرد ، در اتاقش بسته بود و به خوبزیگوشش را ت        

 که با زن دهن دیشنی و خروج اداره را م ، مسئول ورودمی آقا رحي همان زن و صداغی جيتنها صدا        
 .کندیبه دهن م

 و داد آن زن شده غی کارمند ها هم کنجکاو جهی بلند شد و در اتاق را باز کرد ، بقزیاز پشت م        
 .داشتی راهرو قدم برمي تویکی شده بود و رهی از اتاق خرونی به بزی خمی نیکیبودند ، 

 .ستادی بازِ در اي مهی نانی صورتش ، بهت زده مي دهی و رنگ پریبا آمدن هست        
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 چه خبره؟_        

 !زنهیتو رو صدا م... زنه نیا_        

 . شدری احساس کرد هرچه بزاق در دهانش جمع شده ، خشک و کوي لحظه ايبرا        

 ه؟یک! زنه؟_        

 کارمندان دم گوشش هی کنجکاو ِ بقي چشم هاشی تر کرد و پکی خودش را به فرحانه نزدیهست        
 زمزمه کرد

  ، فکر کنم زنشهارهیاسم تو و سروش و م_        

  شداهی سشی رفت و چشم هاي لحظه اينفس فرحانه برا        

 يوا_        

  ، فرحانه را چنگ زد و او را دعوت به آرامش کردي بازویهست        

 !!رهی نمی، ول یستیفرحبخش بهش گفت اداره ن_        

 که زن دهیفهم...دهیپس او فهم...فرحبخش...با خودش نام ِ فرحبخش را زمزمه کرد ، فرحبخش        
 ! شده که همسر اولش هنوز زنده است و اسمش در شناسنامه؟يدوم ِ مرد

 ، پله ها را باال آمده بود ، مطمئن بود که فرحانه دیرسی بانو بلند تر به گوش مي صداگریحاال د        
 .هنوز در اداره است

  ، او را به داخل اتاق هل داد و در را بستیهست        

 و دیچرخیکل اتاق دور سرش م... پشت سرش خوردزی تلو تلو خورد ، عقب عقب رفت و به میکم        
 ... نداشتیگاه هی را گرفته بود تکزی ميجز دستانش که محکم لبه 

 آورد را همه کارمندها ی که پشت سر اسم فرحانه به زبان میی بانو و ناسزاهاي هادادیبا داد و ب        
 .دندیشنیم

بانو درست رو به ... و در را باز کرد دی نفس کشدهی ، کوتاه و برخوردی نمی اش تکاننهی سيقفسه         
 دیکشی مادی در آرام کردنش داشت ،فریسع که ی بود و سرِ هستستادهی اتاق او ايرو

 ، بذار همه نی کردمشی قاي ، کدوم گوررونی بادی خونه خراب کن بگو بي... ِ جـي کهیبه اون زن_        
 ...ي کهی همکار شدن ، زنیبدونن با چه کصافط
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 ي به قفسه دهی در بود و دست شکسته اش چسبي رهی دستش به دستگهیتازه متوجه فرحانه شد ،         
 ... اشنهیس

 دنی سرچرخاند و با دی شد ، هستجادی ای شد ، سکوترهی به صورت ِ سرخ بانو خدهیبا رنگ ِ پر        
 دیفرحانه لبش را گز

 ! تو سرتی که صداتو انداختستی ندونی چاله منجایا_        

 ...شیچشم ها مثل مردمک ش،ی ، درست مثل دستانش ، مثل زانوهادیلرزی مشیصدا        

 که همه کارکنان داخل اتاق تی وضعنی ، آنهم درست در ادانستیاما حرف زدن را حق خود م        
 .کردی مینی فرحانه سنگيجمع بودند و نگاه هرکدامشان رو

 ... از فرحبخش نبوديخبر        

 داشتی به سمت اتاق گام برمی که به آهستگی سرخش نشاند و درحالي لب هاي رويبانو پوزخند        
 گفت

 !خونه است... جــنجای ، استی ندونی چاله منجای ، ایگینه ، تو درست م_        

  شکستی بلند هستي ِ بانو با صداي رهیوقاحت نگاه خ        

 ! راه داده؟ی کنویحرف دهنتو بفهم ، ا_        

 آن ها را ی بود که هرکسنی ، نگاهش آنقدر مغرور و سنگستادی فرحانه ای قدمکیبانو درست در         
  ،دانستی را بانو مي بازنی اي ، برنده کردی مسهی و مقادیدیم

 ... نداشتیوقاحت او تمام        

 ؟ی ثابت کنوی تا چي بشه؟ دم ِ خونه امم اومدی که چنجای اي اومديدوره افتاد_        

  که دور اتاق جمع شده بودند گفتیی مستانه سر داد و رو به مرد و زن هايبانو خنده ا        

 که یکی مثل تو ، به ی خونه خراب کني باشه، زناشونی بگم حواسشون به زندگنایاومدم که به ا_        
  ،شنی نمریس

 ...خفه شو_        

 فرحانه زد ، همراه يورت ِ خسته  که به صیلیپشتش به فرحانه بود که برگشتنش به سمت او، با س        
 .شد

 هیی آبروی بنی ، همکننی مثل تو که به مردِ زن دار رحم نمیفی کثيعاقبت آدم ها_        
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 آن ها ي ِ هردونی فرحانه بود که به سمت بانو هجوم برد و بي ِ خورده یلی که در شوك ِ سیهست        
 .ستادیا

 یلی ترس سي چون او مثل بانو از رودی، محکم تر و بلندتر ، شا داد ی اش را هستیلیجواب ِ س        
 !نزد

  جمع شده بودندی هستي و صداقت فرحانه در دست هایپاک        

 نیی که از چشمانش به پای اشکي قطره هاي ، تنها صدادیشنی نمگری و بانو را ، دی بلندِ هستيصدا        
 ي صدایحت... اش راي قهوه اي لرزش مردمک چشم هاي ، صدادیشنی افتاد را می منی و به زمدی غلتیم

 ...خوردندی که از ترس و ضعف بهم مییدندان ها

  ، نداشتی و بانو با آمدن فرحبخش هم تمامی ِ هستانی ميدعوا        

 ...  ممتد بانوي هاغی بلند فرحبخش و جيصدا        

 ...کردندیصد افتادن نم قشی اگر پلک هادیدی از دعوا را مییزهایچ        

 که فرحبخش دیدی بردارد ، تنها بانو را متوانستی را از هم فاصله داد ، قدم از قدم نمشیپلک ها        
 ...کشدی از اتاق مرونی را گرفته و او را به بشیبازو

 .. به دنبال فرحبخش و بانو از دفتر خارج شدیهست        

 فاصله نشانی بکردی می افتاد و با تمام تالش سعی هم مي که رویلکحاال فرحانه مانده بود و پ        
 ...ندازدیب

 ... نگاهشان مثل قبل نبودگری زن ها و مردان ِ اتاق که حاال دنیحاال فرحانه مانده بود و نگاه سنگ        

 بستند ، خود را شی باال به پاهاي آدم ها وزنه انی تک تک نگاه سنگریز.. به عقب برداشت یقدم        
 . تا در اتاق را بستدیعقب کش

 ی را خالشی پاری خبر و ناغافل زی نفر بکی افتاد ، انگار که نی زمي زنانه اش روفِی ضعبتِیتمام ه        
 ...دی از اتاق رسرونی افتادنش به بي افتاد وصدانی زميکند ، رو

 !!داردی ، قدم از قدم برنم گذاشتهی زوجیِ که پا به زندگی زني برایاما کس        

 را در سرش انداخته شی بانو صدای که وقتداندیخدا م....!  ، فرحبخشکردی اش را میی آبرویفکر ب        
 . داشتهی آورد چه حالی و مفتضح را به زبان می لعنتيبود و مدام آن کلمه 
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 را گم کرده بود ، مثل راه دنی ، راه ِ نفس کشدی کشرونیدست به مقنعه اش برد و از سرش ب        
 .. مثل راه ِ نگاه کردن به چشم همکارهایحت... اداره نی رفتن از ارونی اتاق، مثل راه بنیبرگشتن از ا

 . گوش دادشدی که حاال دور و دور تر می صفتی ِ زن ِ بغی جي و به صدادیچند نفس کوتاه کش        

 ...  چند سال به زحمت حفظ کرده بودنی ك در ایی به باد رفته بود ، تمام آبروتشیسیح        

 . دادهی پشت سرش تکواری و به ددیخودش را عقب کش        

 ری ِ سانی نگاه ِ تلخ و سنگیپوزخند ِ حسابدار اداره و حت... فرحبخشي برافروخته يچهره         
 .رفتی چشمانش کنار نمي از جلوي لحظه ايهمکارها برا

 سر ي برحبخش که بر سر کارکنان زده شد دست دراز کرد و مفنعه اش را روادی فريبا صدا        
 .انداخت

 !د؟یشنویبا شمام خانوم ، نم... خراب شده چه خبره؟نی سر کارتون ، معلوم هست تو ادیبر_        

 .دیای نبود به سمت اتاق او بدی بعچی هکرد،ی خودش را جمع و جور مدیبا        

  ، خورديدیبا باز شدن در اتاق از ترس تکان شد        

 کردی را با مقنعه پاك مشی که مدام اشک های به دست داشت و در حالي ِ آب قندوانی لیهست        
 .،کنار فرحانه نشست

 ... بخورنویا_        

  هم انداختي را روشیفرحانه دستش را پس زد و پلک ها        

 !م کرد آبرویب_        

  ، اش پنهان نماندهی هق هق گریهست        

  لرزان ِ فرحانه گذاشتي شانه هايدستش را رو        

 ... کنهخودی تو فکرِ بي درباره ی کسي سرت ، غلط کرديفدا_        

  فرحانه بردي لب هاکی از آب قند را به همراه قاشق نزدی فرو برد و کموانیقاشق را داخل ل        

  بخور ، فشارت افتادهنی از اکمی_        

 ...گرفتی را مشیفرحانه مدام سراغ ِ آبرو        

 آبروم رفت...آبروم_        
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 را به سمت شکمش شی انداخت و پاهانییبا آمدن فرحبخش به داخل اتاق ، فرحانه سرش را پا        
 جمع کرد

 ... خونهدیبهتره بر_        

 .ندی فرحبخش و چشمان ِ به خون نشسته اش را ببی سربلند نکرد که صورت ارغوانیفرحانه حت        

 فاصله گرفته بود ، فرحبخش حرفش را نی زمي از روی کمیدرست همان لحظه که به کمک هست        
  اصالح کرديگریطور د

 !! خونهدی برشهی هميبهتره برا_        

 .ستادی ای راه گرفت و به سختي انهینفسش م        

 به چشم دنی و اجازه بارفرستادیبغضش را مدام به گلو م... بار زنگ خانه را فشردنی چندميبرا        
 کردن به خود را هی اجازه گری راحتنی چند ساله قبل به اي شده بود ، فرحانه فی ، ضعدادی را نمشیها
 ، زنندی چند ساله شان را مخت شنادِی حرف قکی که با ی جماعتيبرا! فتادهی نی ، حاال هم که اتفاقدادینم

 ...  داشتیتی نداشتن چه اهمایآبرو داشتن 

 ... فائزه را گرفتيشماره         

 سالم_        

 همان دختر ِ گری بازهم ددادی خواهر منی را هم به اای نداشت ، اگر کل دنیلحن طلبکارش تمام        
 !شدی، نم رفتی او ميپانزده ساله که نفسش برا

 د؟یستیسالم ، خونه ن_        

 نه ، چطور؟_        

 ن؟یگردی برمی ، کنمتونی ببمیاومده بود_        

  تعلل کرد و گفتیکم        

 !! حال و هوام عوض بشه ماهان آوردتمون شمالنکهیبه خاطر ا_        

 ناله يصدا... بوددهی بود که با او حرف زده بود و حالشان را پرسروزی دنیدرست هم..تعجب کرد        
  نگفتيزی زبانش را گرفت و چيجلو. ماهان را هنوز در خاطر داشتيها

 باشه پس به مامان سالم برسون_        

  تلفن را قطع کند فائزه به حرف آمدنکهی از اشیپ        
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 ... ، موند تهرانستیمامان که با ما ن_        

 ومد؟ی با شما نی چيبرا_        

 ...تو.... میاوردی من و ماهان مامان و با خودمون نيچراش به خودمون ربط داره، البد فکر کرد_        

 . کند تلفن را قطع کردی آنکه خداحافظی را نداشت ، بشیحوصله غر زدن ها و حرف ها        

 ...  سر داديناله ا... زنگ در فشار داديانگشتش را بر رو        

 که تمام و کمال شد شیدیناام. انداختییرای پذي به پنجره یاز خانه چند قدم دور شد و نگاه        
  ، انداخت و آرام آرام از خانه فاصله گرفتنییسرش را پا

 قدم ابانین طرف خ به دست، آلیزنب...دی که انتظارش را نداشت ، مادرش را ديدرست لحظه ا        
 که ی و در حالدیی دوابانی خگریبه طرف د... شدشتری ، بدنی ، ذوقش بابت به آغوش مادر رسداشتیبرم

 دی خندزدینفس نفس م

 !مامان ، سالم قربونت برم_        

 . مادر برق زدنددنی افتادند اما با دی از التهاب اشک ها نمي لحظه اشیچشم ها        

  ، فرحانه نشستي لب هاي روییبایخسته اما زلبخند         

  پر چروکش داشت زمزمه کردیشانی پي که رویمادر اما با اخم کوچک        

 !نورایا_        

  را از دستان مادر گرفت و هر دو کنار هم قدم زدنددی خري هاسهی و کلیفرحانه زنب        

 ... وقته پشت درم ، زنگ زدم فائزه گفتیلیخ_        

  خلوت کنند بعد ِ چند وقتی گفتم خانوادگگهیهوس شمال کرده بودند ، د_        

 ي کرددی چقدرم ماشاال خرست؟ی سختت نییتنها_        

 .دندی درب خانه رسي رد شدند و جلوابانیاز خ        

  راه انداختی سرخ کردني بوشهی مستندی حاال که ن قورمه و کوکوش تموم شده بود گفتميسبز_        

مادر .رفتی شده اش کنار نمدی سفي لب هاي فرحانه از روي را در قفل خانه چرخاند ، خنده هادیکل        
 .کردی تنش آرامش مي هم ، بودنی فاصله ، بدون به آغوش کشنی از ای بود ، حتدهیرا د

 و دستش درد دی کشری تشی مادر چند بار پهلوادِی زي هادی خرییجابجا ِ باال رفتن از پله ها و نیح        
 .ردی را مادر به دست گدی همه بار ِ خرنی بود که انیگرفته بود اما بهتر از ا
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 ي و مرتب بود ، روزی تمزی خانه برگشت ، همه چییرای آشپزخانه گذاشت و به پذي را تولیوسا        
 .مبل نشست و دست ِ گچ گرفته اش را بغل گرفت

  شده؟ دستت؟یسر و صورتت چ_        

  را پنهان کردشی های نشست خستگشیمادر که رو به رو        

 !االن خوبم. گوشم رد شدخی ، خطر از بستی نيزیچ_        

 !... بودي مادر فراري رهیاز نگاه ِ خ        

 ...اون مرده که_        

  حرفش آمدانی ميبالفاصله         

 ..سروش! شوهرم_        

 ... تر شدظی مادر غلياخم ها        

 ی که بشی خبر طالق گرفتی؟ از اون خدا ب! دختری ِ خودت و جار بزنیی آبروی بيخوایچرا م_        
  و اون؟نی اي غهیص

  گفتکردی که کنترلش میتیوجودش گر گرفت و با عصبان        

 با من ي جورهیتو !  اما حرف دخترتو نه؟ي ِ مادر ِ من؟ چرا حرف ماهان و قبول داری چغهیص_        
 دیکنی اونطور که شما فکر مغمبری به پریبه پ!  تو و بابا بزرگ نشدمي که انگار سر سفره یزنیحرف م

 !ستین

 دی داد و نالــرونینفسش را با آه ب        

 !ستمی ني بدبه خدا من دختر_        

 ...کنهی جور می خودش خونه خالي و براشهی که بعد از طالق شوهرش از مادرش جدا میزن_        

 آورد ی برزبان میکی یکی را یمی قدي مادر تمام ِ حرف هانکهیهم...بغضش آرام آرام سر باز زد        
 .دیکشی مرونی دخترك را از ته عمقِ چشمانش بي و اشک هانداختیانگار در همان حال هم چنگ م

 !!خســـته شدم_        

 زود به هق هق یلی که خییاشک ها... شد رهی فرحانه خيمادر سکوت کرد و با تعجب به اشک ها        
 !دندیرس
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 هیزه  جور ، فائهی مامان، تو تونمی ، نمدمیخسته شدم از بس ترس!! خسته شدم از بس کوتاه اومدم_        
  جور، ســروشهیجور، همکارام 

؟ جز ! چه بودانی منی سروش اری ، تقصشدی مدی انصاف نبای گذاشت ، بشی لب هايدستش را رو        
 !؟ییتنها

 که ی که قرار نبود برگرده ، زنی بودم که زنش رفته بود ، زني مردغهی سال صکیمن فقط _        
  ، برنگردهخواستیم

 ! فاتحش خوندستکنهی مغهی زن ص کهيمرد_        

 ی پنهاهی بي اشک هادنی که مادر باشد اما با دشدی مدای پیمگر کس...دیفهمی مادر را نمياخم ها        
 بچه اش او را به آغوش نکشد؟

 ! بهترهیلی ، از امثال ماهان خهیسروش مرد خوب_        

 . زديمادرش پوزخند        

 کنهی مغهی مطلقه رو صي همونه که زناهیاتفاقا شب_        

  هم بودند؟هیشب!  به خنده افتاد ، سروش و ماهان؟شی هاهی گرانیم        

 حرف و نزن مامان ، سروش اگر تا االن منو عقد نکرده چون خودم نخواستم ، نیتو رو خدا ا_        
 ، به خدا منو دوست داره کنهیقشو م طالياالنم که داره کارا... شمی زنت نميچون گفتم تا زنتو طالق ند

 .مامان

 به سمت ِ فرحانه بود و شی جمله ها پهلونیتا قبل از ا!  رخ ِ مادرش ، تمام رخ شدمیکم کم نگاه ِ ن        
 ! نشسته بودشیحاال به طور کامل رو به رو

 !ده؟ی طالقش میک_        

 میکنی ، ما عقد مگهی دي هفته ای هفته نیتو هم_        

  را برداشت و به طرف فرحانه گرفتي خم شد و دستمال کاغذزیمادرش به سمت م        

 !شون؟ی تو زندگی تو نرفتیعنی_        

 ..منظور مادر را خوب متوجه نشد        

 ؟ی چیعنی_        

 ؟ي تو خونه خراب کنه اون دختره نشدکردن؟ی نمی اون بندگان خدا با هم زندگیعنی_        
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 تا او را کردی التماسش مهی و با گرکردی مخشی که مادر توبشی های چهارده سالگزدهیمانند س        
 دیلرزی مشی بودند و صداي جاراری اختی بشیاشک ها.ببخشد ، شده بود

 یبه من هرچ... زنش دو سال ِ قبلش رفته بود و تنها بوددی به من رسینه ، باور کن سروش وقت_        
 گو اما سروش بيخوایم

 دی چشمانش کشيهق هق اش که بند آمد دستمال را رو        

 ... دوست دارهمونوی منو دوست داره ، زندگه،یمردِ خوب_        

 ؟یاز اون خونه رفت_        

  شدرهی خی تلخ سر داد و به مادرش با ناراحتيخنده ا        

 ! کردنرونمیب!  که بمونم؟نیآبرو برام گذاشت_        

 ي مرده آشنا شدنی ، از همون روز اول که با ایگفتی به من مدیتو با_        

  گرفتي را به بازشی هاقهی شروع شده بودند ، شقشی هاجهیسرگ        

  ، مامانستیحالم خوب ن_        

  دادهی رود سرش ، را عقب برد و به مبل تکیاهی سشی چشم هانکهی از اشیپ        

 کنه؟یسرت درد م_        

 لرزهی ، دست و پاهام مشهی و تار مرهی میاهی شدم ، چشمام سينجوری ، چند وقته ایآره لعنت_        

 .بغضش را پنهان کرد و سکوت خانه را گرفت        

  ، درد ها بود برگشتامی که مخصوص ِ التيچند لحظه بعد ، مادر با جوشانده ا        

 .. که نشستکنار فرحانه         

  را گشودشیحضور مادر را احساس کرد و پلک ها        

 ... از اول!  ی کنفی برام تعری بخور که بتوننارویا_        

 مادر را کش داده و ي نگاهش لب هاي تارکردی مالی اما خيدیدی مادرش را مي مهیلبخند نصفه و ن        
 . لب داردي که مادرش لبخند روکندی مالیاو خ

 
  ، تازه خانه را برداشته بودي تابه قرار داد ، عطرِ سبزي سرخ شدن بر روي کوکو را براگریطرف د        

  ، دوست داشتشتری که به خودش زده بود بي تازه اش را از عطري عطرِ کوکويبو        
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! شده بودند زی رهی از شدت گرشی ، چشم هاکردی را پنهان نمشی های لبش ، خستگيلبخند رو        
 بود ی بود ، کافدهی فای روشن ِ پشت چشمش هم بي هی بود و سادهی که پشت پلکش کشی خط چشمیحت

 کرد؟ی چه مشی ِ چشم های شود ، با سرخرهی او خيسروش در مردمک چشم ها

 به سروش خبر داده رفتی به خانه مادر می بود ، وقتدهی شامش آماده بود و برنجش دم کشزیم        
 به دفتر لشی وکدنی دي و او هم به فرحانه خبر داده بود که برارسدی مرتری دیبود که بود که چند ساعت

 .او خواهد رفت

 خواستی خانه را داشت اما دلش مدی کلنکهیبا ا.. هشت شب بود که سروش آمدکیساعت نزد        
 . باز کندشیفرحانه در را به رو

 ! فرحانیی غذايچه بو_        

 اوردی ِ سروش را گرفت و کمک کرد تا کتش را از تن در بی دستفیک        

 مادر زن فرستاده!  تازستيِسبز_        

 ستادی به او اکی و نزددیلبخند سروش پهن تر شد ، به طرف فرحانه چرخ        

 ...فکر کردم بعد اون اتفاق! جدا؟_        

 ! فرحانه خسته بودنديچشم ها... گذاشت مهیحرفش را خودش ن        

 !؟یتو خوب_        

 فرحآنه خسته بود اما هنوز سپر ننداخته بود... بوددایسوال ِ سروش جوابش پ        

  ،آره_        

 اتاق گذاشت و با عجله به آشپزخانه ي او را تولی سروش فرار کرد و وساي چشم هاياز جلو        
 رهی خشی تر به چشم های طوالننباری از خانه سروش نگهش دارد و ايشت گوشه ابرگشت ،دوست ندا

 .بماند

 ! غذارو بکشم؟ای يریگیدوش م_        

 نی و در فکر فرو رفته بود ، نگران ِ فرحانه بود که در اکردی مردانه اش را باز مرهنی پيدکمه ها        
 !...فتدیوانفسا از نفس ب

  در ، داخلِ اتاق برد و با خنده گفتيسرش را از البه ال        
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 دیخوای مای دیخوری عطرتون کل خونه رو برداشته ، عرض کردم االن شام ميجنابِ استاد که بو_        
 د؟یریدوش بگ

 .. واضح بودشی ، اما خنده هاندی ببتوانستی فرحانه را نمي اتاق چشم هایکیسروش در تار        

 ، او تحت ِ هر دی فهمشودی لبخندش نمي فرحانه را از روي حرف هادانستیخودش هم خوب م        
 ...شی اما چشم هاخنددی میطیشرا

 ! منشی پای توکه پا بهیشما _        

  گفتی ترس و شوخنی ما بی تر کرد و با حالتکیفرحانه درب اتاق را به خودش نزد        

  ، گول بخورمخوامی نمگهی خاطره بد دارم ، دشبیاز د_        

  بود نگاهش کرد و گفتنی که غمگيسروش با خنده ا        

 .میخوریپس شام م_        

 يشتری فرحانه وقتِ بي برادی ِ ذهنش تنها گذاشت ، باکیفرحانه رفت و او را در اتاق تار        
 . فرحانه بگذاردي را براشترشی تا وقت ِ بتگرفی می ترم را مرخصنی ، اصال بهتر بود اگذاشتیم

 . آمدی به خود نگاه کرد ، مرتب به نظر منهیی آي و تودی اش را پوشیلباس خانگ        

 ، مشتاقش خواندی را که فرحانه با خود مي شعري زمزمه ي صدارفتیبه سمت آشپزخانه که م        
 .کرد

 ؟یخونی میچ_        

 و حاال که سروش آن را کردهی زمزمه مانهی ترانه را مخفنیفکار خودش و دلش اانگار که در ا        
 . متعجب شدهدهیشن

 خوندم؟یبلند م_        

 دی را عقب کشي نهار خورزی میصندل        

 ! شعرش؟یِچ...دمینه ، زمزمه هاشو شن_        

  برنج را مقابل سروش گذاشتیِنی و سدیفرحانه خند        

 الی خیب_        

  نشستی صندلي فرحانه چشم دوخته بود که رويسروش با خنده به لب ها        

 ... شام ، جنابِ استادییبفرما_        
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 ! عطرش کل ِ خونه رو برداشتهي که بوياستاد_        

  گفتگذاشتین م دهاي را توحانی از ري که برگه ای را باال انداخت و در حالشی ابرويفرحانه تا        

 !! ، دانشگاستيری که نمیعروس! راست گفتم_        

  ِ فرحانه فرو برد و گفتي برنج ِ خوش رنگ و بوینی را داخل سریسروش کفگ        

 ! نامطبوع ندمي وقت بوهی عطر زدم گفتم نیباور کن تو ماش_        

  قرار گرفت که بکار برده بود مورد تمسخر فرحانهيبابت کلمه ا        

 ؟یکنیمسخره ام م_        

 !خندمینه ، دارم بهت م_        

 . خوش رنگ ِ فرحانه لبخند زدي گفت و به خنده هایآهان        

  گفتیی "به به" را که مزه کرد شیقاشق اول از غذا        

 ! مادر زن جآن و ببوسم ؟نی بشه من دست ِ ایک_        

 .دیچشیفرحانه هم درست مثل او ، طعم دوست داشتن ِ مادرش را م        

  که منم مثلِکردهی نرم شد ، فکر مکمی ، میبهش گفتم قراره عقد کن_        

 ؟یمثل ِ چ_        

 که بسته بود به ی کرده بود و لباندی که بایی از غذا را در دهانش فرو برد و با لپ هايگریقاشق د        
 . سروش و اخمش لبخند زديور

  فرحانه ماندي حرف هاي گذاشت و منتظر ادامه زی ميسروش اما قاشقش را رو        

 ی وقتیول... تو و همسر اولت و شدم زن ِ دومی بود که فکر کرده من اومدم تو زندگنیمنظورم ا_        
 هی ادیمومه ، نرم شد ، به احتمال ز هفته تنی تو اگهی و ددهی طول کشنقدری طالقتون ايبهش گفتم کارا

 ، ادی ، ماهان بنهی تو رو ببم دوست دارم قبل از برگشتن ماهان و فائزه دعوتش کنیعنی ، نوری اادیسر م
 .شهی حل می همه چگهی دنهیمطمئنم مامانم تو رو بب.. دوئونهیموش م

 ي روي هاي قاشق بازنِی انداخت ، حنیی سروش شد و سرش را پايِ رهیفرحانه متوجه نگاه خ        
 دی کشانی را به ميگریظرفش بحثِ د

 ! نشد؟يامروز از بانو و سجاد خبر_        
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 ، قاشقش را برداشت و داخل ظرف ِ ماست شدی صورتش محو مي که کم کم رویسروش با اخم        
 فرو برد

 ي اول ، فرداي پرونده يادگاه ِ سجاده برا دنی که حرف زدم گفت پس فردا اوللمی با وکینه ، ول_        
  ، مني هاتیاون روزم دادگاه ِ مربوط به شکا

  فرستادگری بشقاب جمع کرده بود ، با قاشقش به سمت دگری از برنج ها را که طرف دیفرحانه کم        

 ؟یبانو چ_        

 و باهاش دهن به نمشی قراره دوباره ببنکهی از اخورهیفردا ظهر دادگاهشه ، حالم بهم م! ...فردا_        
 !دهن بشم

 !نشو_        

 سروش با تعجب سر بلند کرد        

 مثل اون شب کنمی حرف بزنه ، خواهش ملتی و قراره وکي دارلیوک...دهن به دهن نشو ...نشو_        
 ... دريجلو

 ... اگر بانو و سجاد باشندی و کتک نزنم ، حتی کسگهیبه تو قول دادم د_        

  فرستادرونیفرحانه نفسش را ب        

 !ست؟یخوشمزه ن_        

 از کوکو را داخل دهانش ي آمد و بالفاصله تکه ارونی نداشت بی که تمامیالیسروش از فکر و خ        
 گذاشت

  ، بهتر و بهترشهیهر روز داره طعم غذاهات عوض م_        

 وقت شتری نداشت ، خودش بی خوبیلیدستپخت خ!  دورغِ سروش را باور کردی خوشحالفرحانه با        
 . کندلی با طعم ِ شاهانه میی بود که سروش غذا بپزد و او غذانیها عاشقِ ا

 ؟ي خوردینهار چ_        

  و قورت داددی را جوشیسروش غذا        

 !! و دو پرس کبابي که تو داده بودییغذا_        

 ... را رقم زدندي خنده داري پر تعجب فرحانه ، صحنه يچشم ها        

 !!ي دانشگاه خوردينگو که از غذا_        
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  و سر تکان داددی خندطنتیسروش با ش        

  نشدمری سي که تو داده بودیی بود ، منم با غذادهیچیبوش پ_        

 ...  چانه اش گذاشتریفرحانه دستش را ز        

 ،يخوش اشتها شد_        

 شبهی ديِفکر کنم واسه اضافه کار _        

 ي را رها کرد و با صدادیکشی مگرشی دندان گرفته بود و با دست دانی را که میسروش تکه نان        
 ...دیبلند خند

ور توش  دانشگاه نخور ، کافي ؟سروش ،تو رو جون ِ فرحانه از غذاگهی ديحاال شد اضافه کار_        
 زنیریم

 دی پررونی اشک از چشمانش بي سروش بلند تر شد و قطره ايخنده ها        

 ...زنیری که توش کافور ميِ سربازياون غذا_        

  گفتدی که کشیظی داد و بعد از آه غلهی تکی به صندلیفرحانه با ناراحت        

 ... کهيهمونارو خورد_        

  لب زدخوردندی مردانه اش از خنده تکان ميه شانه ها کیسروش در حال        

 زنی برادی زذاشتمی نمگفتی تو آشپزخونه بود ، منینگران نباش ، حس_        

  سروش به خنده افتاديفرحانه هم از خنده ها        

 ... تورو از من گرفتهي ذره ام همه هیفعال که همون _        

 ، دیچی شهابِ فرحبخش در گوشش پيصدا... سروش ، سکوت کرد ي خنده هاي صدايالبه ال        
 . بود که شهاب به زبان آورده بودي ِ همان جمله اهی که به سروش گفته بود شبيجمله ا

 ی به زبان می که با وقاحت و راحتیکی که امروز بانو به راه انداخته بود و کلمات رکیی آبرویفکرِ ب        
 ...آورد ، خجالت زده اش کرد

 . اش نشستیشانی پي رويدرست مثل همان لحظه و همان زمان ، عرق ِ سرد        

 سروش از دانشگاه قی دقانیتمام ِ ا... شام را سروش جمع کرد و فرحانه ظرف ها را شست زیم        
 ... دانشجوهاطنتیگفت و ش
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 و با لبخند به حرف کردی مدی او هم تقلدیخندی که سروش میه و گازدی نمی اما حرفدیشنیفرحانه م        
 .دادی گوش مشیها

 .ختی روانی لي داده بود را دم کرد و توشی درمان دردهاي که مادرش برايجوشانده ا        

 . کرد ، سروش کنارش نشستنیی را باال و پاونی مبل نشست و کانال تلوزي رویوقت        

 ؟يخوری مي ِ داری چنیا_        

  را بستشی پهنِ سروش گذاشت و پلک هاي شانه يسرش را رو        

 جوشونده_        

  را انتخاب کرديگریسروش با خنده کنترل را از دستش گرفت و کانال د        

  فرق دارهيدی که به خورد من ميبوش با اون جوشونده ا_        

 و لبخند زد دی او را فهمطنتیفرحانه ش        

 ...گهی دزِی چهی ي برانی اگستی دزِی چهی يخب اون برا_        

 !!ي ، خسته ایستی سرحال نکنمی ، حس میحاال بدون شوخ_        

  از جوشانده را خوردی سروش برداشت و قلپي شانه يفرحانه سرش را از رو        

 ي ام که اومدم خونه رو پا بودم ، لباسای ، صبحم که زود پاشدم ، از وقتدمی که خوب نخوابشبید_        
 به کمی و شستم ، دو تاشو اتو زدم ، بعد شام پختم ، اونقدر سرم شلوغ بود که وقت نکردم یجنابعال

 !!خودم عطر بزنم

 دیسروش دستش را دور گردنِ فرحانه حلقه کرد و گونه اش را بوس        

 ...یستیرم رو مخت رفته ها ، ول کن ن عطيبو_        

  زدهی سروش تکي نهی به سکردی که خنده اش را کنترل میفرحانه در حال        

 .  کارا داشتمیلی بود که امروز خنیبه هرحال منظورم ا_        

 ..  فرستادرونی و نفسش را با آرامش بدی گوشش را بوسيسروش الله         

  ،ی کار داشتیلی پشت ِ پلکت معلومه که خهی سااز خط چشم و_        

  گرفت و سروش گفتشی لب هاي را جلووانیبا لبخند ل        

 ... عطرتم خوبهيبو_        



 272 

 یشگی همنی آرام گرفته بود به دلش تلقی که کمیالی باال انداخت و با خیی ابرویفرحانه با خوشحال        
 !کندی بلکه نگــــآه مندیبیرا داد که سروش او را نم

 پر یلمسِ او ، آرامش... اش را به مبل داد و دستش را به دور کمر فرحانه حلقه کرد هیسروش تک        
 ...دادندیوصف م

چه برسد ..رفتی در مشی های خستگکردی فرحانه را مشِی بعد از دانشگاه فکرِ آمدن پنکهیهم        
 . را حس کندشیا که او را به آغوش بکشد و نفس هیوقت

 . خود غرق بودندي فکرهايایهر دو ساکت بودند و هر کدام در دن        

 !! گرفتمی ماه مرخصهی_        

 ... فرحانه را گرفت و او را به سمت خود چرخانديبازو        

 ؟ی چيبرا! جدا؟_        

 ... سروشي جز چشم هاکردندی فرحانه هرجا را نگاه ميچشم ها        

 ، دلم میکنی عقد مگهی کردن ، ما هم که چند وقته دادی کارم و زیعنی... خسته ام ، از کارکمی_        
  نداره؟یاز نظر تو که اشکال... خودمون بذارم ي برايشتری وقت ِ بخوادیم

 که بفهمد شناختی مي خوب اما به قدریلی ، او را نه خکردی فرحانه را احساس میسروش ناراحت        
 !! نگاه هم نکردهشی به خانه آمده فرحانه به چشم هایچرا از وقت

 که یی نه اما تا جاای ی نداره که تو مشغول کار باشی منم فرقي ، براذارمی احترام ممتیمن به تصم_        
 ... ، حاالی موفقیلی کارتم که خي ، توی ، تو عاشقِ کارت هستدونمیمن م

  کالم گفتکی تنها رفتی که به سمت آشپزخانه می بلند شد و در حالشیافرحانه از ج        

 يذاری احترام مممیممنون که به تصم_        

 و انصراف از کار ی خستگنی پشت ای محکملی شد که حتما دللی تبدنیقیسروش شک اش به         
 .وجود دارد

 مبل ي طول داد ، از روقهی از پنج دقشتری ِ ساده را بوانی لکی شستن یمنتظر فرحانه ماند ، اما وقت        
 .بلند شد و به سمت فرحانه رفت

 ...یکنی می و از من مخفيزی چهی يتو دار_        
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 و ی عصبانيفرحانه با تعجب به چشم ها.. دی فرحانه را گرفت و او را به سمت خود کشيبازو        
  شدرهی سروش خيصورتِ گرفته 

  شده؟يزی ، چیستی نشهی اومدم مثل همیمن حرف بزن ، از وقتبا _        

 جا بگذارد ، سروش شی را پشت دندان هاشی فرحانه دوباره لبخند بزند و حرف هانکهی از اشیپ        
  او گذاشتي لب هايدستش را رو

 رو به راهــه ، ی سراغم که همـه چادی مي باور ِ احمــقانه ايخندی می نخند فرحـان ، وقتخودیب_        
  فرحــــانستین!! ستی نیولـ

 دی کشنیی فرحانه پاي لب هاي را از روشیانگشت ها        

 گونه ها را منجر یسی که مدام با باز و بسته شدنش ، خی لرزان فرحانه و پلکي چشم هادنید        
 . افتادنیی را لرزاند و پاشی ، دست هاشدیم

  ،بانو ، امروز اومد اداره_        

 ... شدنشان در همدهی شد و تنرهی سروش خيبه اخم ها        

 ...  که مندنیهمه فهم... راه انداخت دادی همه داد و بيجلو_        

 با کردی در کنترل خود می ، هربار که سعدادی امان مهیدوست داشت حرف بزند اما مگر گر        
 .شدیشکست مواجه م

 !اخراج شدم... کرد رونمیفرحبخش ب_        

 و دادی هم فشار مي را به شدت بر روشی رو هم افتادند ، دندان های سروش با خستگيپلک ها        
 ... گردنش برجسته شده بوديرگ ها

 ... کردشهیفرحانه سکوت پ        

  اما دستان سروش را گرفتدیلرزیدستش م        

  سرتيـدافـــ_        

 دی که از خشم دو رگه شده بود پرسیی بسته ، با صدايبا همان چشم ها        

 ؟آبروت؟ی سرم چيفدا_        

 ، سروش با عجله به سمت اتاق خوابشان قدم برداشت دی بکشانی به می فرحانه حرفنکهی از اشیپ        
 .دییو فرحانه پشت سرش دو
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 دی با دلهره پرسدی او را در مشغولِ عوض کردن ِ لباسش دی دارد اما وقتیمی چه تصمدانستینم        

 ؟ي بريخوایکجا م_        

 ته ِ ؟بانــــوی اونم کبره؟ی تو رو مي که آبرودهی رسیی کف ِ دستش ، کارش به جاذارمیحقشو م_        
 ! عالميهرزه ها

 . نت فرستاد که چرا سکوت نکرد گذاشت ، به خودش لعشی لب هايفرحانه دستش را رو        

 ي هانتی کابي را در کشودی ، در خانه را قفل کرد و کلدیای برونی سروش از اتاق بنکهیقبل از ا        
 .آشپزخانه انداخت

 ي رهی دست گرفت و منتظر سروش ماند که با عجله به سمت در رفت و چندبار دستگی آبوانیل        
  به فرحانه انداختي لرزه اادشی داد و با فرنییدر را پا

 ؟يقفلش کرد_        

  بودختهی دستش ري از آب روی و کمدیلرزی ِ در دستش موانیل        

 سروش جان_        

 نفس دهی بردهی پشت سرش چسبانده بود و برنتیبه سمت فرحانه قدم برداشت که خود را به کاب        
 دیکشیم

  و بده مندیکل_        

  آب را به سمتش گرفتوانیل        

  و بدهدیگفتم کل_        

  سروش چسباندي آب را باالتر برد و به لب هاوانیل        

 بعد... بخورنی از اکمی_        

 دی کوبزی مي را محکم رووانی از آب خورد و لمیهنوز حرف فرحانه تمام نشده بود که ن        

 ه دستش را دراز کرد لرزان فرحاني چشم هاشیپ        

  و بدهدیکل_        

 !! نداردی احساس کرد ، دستي لحظه اي که براي زده بودند ، به قدرخی فرحانه يدست ها        

 ؟ي بريخوایکجا م_        

 کهی اون زنيخونه _        



 275 

 چرا؟_        

 ...شتری و چانه اش بدیلرزی مشیصدا        

 !فرحانه چرا؟! چرا؟_        

 شد نشانی شان حدِ فاصله بي نهارخورزی ِ می صندلی از سروش فاصله گرفت و وقتیفرحانه کم        
 گفت

 دهن به دهن کردن ي جاستیبهتر ن!!  مني اون ، فردا پاشو برو اداره ي خونه ي برنکهی ايبه جا_        
 ي کارهی دونهی که تمرکز تو رو بهم بزنه ، مخوادی منوی؟ اون هم!ی بهش بزنی تو دهننکاریبا اون زن ، با ا

 دادگاه گهی چند روز دی وقتدهیا چه فیول... کنهتی واسه همون کار ازت شکاتونهی و بعد ميدیدستش م
 ده؟یجواب ِ کارش و م

 دادگاه نی آبروئم که با ای آدم بهیمن ...نی جمعش کرد ، منو ببشهی نمگهی دزهی بریآبرو وقت_        
 تو برام فتمی بی از چشم ِ هرکسنکهی فقط به خاطر ازمیری آبرومم دارم مي که راه انداختم ته مونده يباز

 !!یمونیم

 از آب ، درست ي سرخ شده بود اما در کاسه اشیچشم ها... نشست شی ته ِ گلويبغض مردانه ا        
  ،خوردی آب تکان ممثلِ عکس مآه در آسمان که در حوضِ پر

  ادارهي برخوادی ، اصال منم مثل خودت ، نمستیمنم برام مهم ن_        

 را از قلبِ فرحانه يزی مردانه اش افتاد ، انگار چرهنی پي اشک از چشم ِ سروش رونی اولیوقت        
 ... انداختندنیکندند و به زم

 ... سرت ، چرا پس گيمن که گفتم فدا_        

 ، دی افتادن داشت دست کشالی که خیبه اشک دوم... را کنار زد و خود را به سروش رساندیصندل        
 ... ، گذاشتزدی که پر تپش می قلبي و سرش را رودی زده بود ، بوسرونی را که بیرگ گردن

 مهابا ی و بختیری لباسش ميرو... خودش را نهي سروش را پاك کرده بود اما اشک هاياشک ها        
 .خود را در آغوش سروش جا داده بود

 ...خســته ام کردند_        

 که چند ی صندلينفس ِ سردِ سروش به صورتش که خورد ، از او فاصله گرفت ، کمکش کرد تا رو        
 .ندی بودنش ، فاصله انداختنش با سروش ، به او آرامش داده بود ، بنششیلحظه پ
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 که انگار شی سروش نشست و به چشم هاي پايجلو... خورده بود شی ساعت پمی را نشیداروها        
 . شدرهی را به دوش بکشند خمی عظیشوک

 ... می بخوابمیقربونت برم ، پاشو لباستو عوض کن ، بر_        

 !ا؟ی از بانو؟ از صبر؟ از تحمل؟ از انتقام آگفت؟ی چند جمله نداشت ، از چه منی جز ایحرف        

 داشت ی که به شدت سعی ِ حالِ او را ندارد ، در حالدنی فرحانه طاقت ددانستیسروش که م        
  گفتردی را بگشی هاادی فريجلو

 برم خونه ام؟!  حداقل امشب و تنها باشم؟شهیم_        

 دی خندنیفرحانه غمگ        

 ؟ي بريخوای من کجا میب... نجاستی تو هميخونه _        

 ي حق را نداشت ، آنهم جلونی و سروش اختیری مرونی چشمش بي فرحانه از گوشه ياشک ها        
 رفتیحداقل اگر به خانه اش م...کندی مدشی و نااملرزاندی پشت ِ او را مشی اشک هادانستیفرحانه که م

 !نبود؟... بودی شرمندگنی ، بهتر از اختیری می ، اشککردی ميادی، داد و فر

  بگمی چدونمیشرمنده ام فرحانه ، نم_        

  را با پشت دست پاك کردشیفرحانه اشک ها        

 نبــآش_        

 ... و مشت دستانش هر لحظه سفت ترشدندی هم فشرده مي سروش محکم رويلب ها        

 دی لحظه بانیبه خاطر او هم که شده در ا...دیدی بود ، مشی پايلرزش دست فرحانه را که حاال رو        
 . تر شودرانی زن روز به روز نابود تر و ونی آمد که ای خدا را خوش نمگرفت،ی خشمش را ميجلو

 اش خبر نبود ، سرما جانِ او را هم یشگی همي دست فرحانه گذاشت ، از گرمايدستش را بر رو        
 گرفته بود

 !م؟ی بخوابمیبر_        

  تکان دادي فرحانه انداخت و سري تر به چشم های طوالنیسروش نگاه        

  ،ستادی سرش اي اما فرحانه باالدی تخت دراز کشيبا همان لباس ها رو        

 ؟یکنیلباساتو عوض نم_        

  برداشت و با استفهام نگاهش کردیشانی پيساعد دستش را از رو        
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 ؟یچ_        

  باز کردیکی یکی سروش را رهنی پيد و دگمه هاخم ش        

 یلباس راحت بپوش که راحت بخواب_        

 .مادرانه دستش را پشت کمر سروش گذاشت و آرام وادارش کرد تا بلند شود        

 ي گلوي را از تن درآورد و لباس خانه را به تنش کرد ، باز ردِ بغض را بر رورهنشیبا لبخند پ        
 .دی دشی ، چشم هاشیسروش ، لب ها

 ؟ی اخم هاتو باز کنيخواینم_        

 دی سروش کشي دو ابرونیانگشتش را دراز کرد و ب        

 فتهی منیچ_        

 نشسته و نهیی آي که جلودیدی ، فرحانه را مدی تخت دراز کشيشلوارش را عوض کرد و رو        
 ...زندی را شانه مشیموها

 . آهنگ استکی ي ملودي و تنهاستی که شعر نکندی را زمزمه ميزیچ        

 شی که رو به روی غرور زنیمتی به هر قدادی لگدمال شده بود ، اما اجازه نمنهمی ازاشیغرورش پ        
 ! شودمالی پازندی را شانه مشینشسته و موها

 ... بازدی و سروش از او رو برگرداند ، چشمش ، چشم ِ فرحانه را دور ددیفرحانه کنارش دراز کش        

  نگاه فرحانه بود ، قرار دادری از صورتش که در مسیمی نيساعد دستش را باال آورد و رو        

 ؟یگی نمیچیچرا ه_        

 گفت و به پهلو ي"هان" بود رهی سروش خنهی سي به باال رفتن قفسه شی پيفرحانه که تا لحظه ا        
 شد

  بگم؟یچ_        

 ی خالدی کنند ، چشم ها بای خود را خالشیسروش پشتش را به فرحانه کرد تا راحت تر چشم ها        
 .شدی ،زنده هم نمچی هشدی که نمی اشک ها ، خالنی دل ، با انی وگرنه که اشدندیم

 ي دلخوری وقتای یشی می عصبانی ، تو وقتمدونی بده ، نمی فحشهی بکش ، غی داد بزن ، جکمی_        
 !؟يخندی فقط م؟؟یکنی مکاریچ
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 چقدر ی که گاهکردی سروش نگاه مي مردانه بتیفرحانه لبخندش را پاك کرد و از پشت سر به ه        
 ...شودیکودکانه م

 از دمی به خوردت مقهی که دم به دقیی اون جوشونده هاي کردنم ، فکر کردیمن اهلِ تالف_        
  و گل گاو زبون و نعناست؟شنی آوي فکر کردزم؟یری مای توش چيکجاست؟ اصال فکر کرد

 دی سروش کشي بازوي سر داد و دستش را روی بلند و کوتاهيخنده         

متوجه فرحانه شد که به سمتش خم .. زد و اشکش را بالفاصله پاك کردی کوتاهيسروش لبخند        
 کندی نگاهش مرهیوه اش خ قهيشده و با چشم ها

 ی ، نه تختي ، نه قرارينه عقد! شانسم ندارم ، با اون جوشونده هام نتونستم تو رو سر به راه کنم _        
 ...ی، نه خواب

 !! خواستی فرحانه امان نامه مي خنده هايبرا        

 ...  خنده هانی ابستندی را مشیدست و پا        

 ...دهی او ندي صورت ِ مردانه ي بر روی و خوشحال بود که رد اشکدی سروش را بوسيگونه         

 خندان و یکی... مقابل هم بودشانی ، صورت هادی و رو به او دراز کشدیبه سمت فرحانه چرخ        
 ..  ماتم زدهيگرید

 ..يخوندی تو آشپزخونه ميزی چهی_        

 .کنمی و با خودم زمزمه مي اون ملودرهیگیقت دلم م ، فقط هر وستی نادمیشعرشو _        

 ؟ی منم زمزمه کني براشهیم_        

 !دلت گرفته؟_        

  که فرحانه جزوش نبودی و زماننی هم انداخت ،دلش گرفته بود ، از زمي را روشیپلک ها        

 که دورِ ی او بود ، وقتهی مادرش هم شبيصدا... گوش سپرد کردی که فرحانه زمزمه میبه آهنگ        
 قربان صدقه کنار شی و مادر برادادی کودکانه سر مي و قهقهه ادیپری منیی باال و پايخانه را با شاد

 .گذاشتیم

 یِ ماهي و برادیچرخی ِ سروش دور ِ حوض ِ خانه می که کودکی خاتون بود ، وقتهی شبشیصدا        
 ....گرفتی و با آواز مادر ، آرامش مدادیکوچک ِ در حوض دست تکان م

 ... شدند و به خواب رفتنی سنگشیپلک ها        
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 به نفس الشی ِ سروش نگه داشته بود تا خینی بيفرحانه اما با همان لبخند ، انگشت دستش را جلو        
 ... او گرم بمانديها

 ... مــــــــادرکی همسر بود و امشب شبی مردِ بزرگ اما کوچک ، دنی ايبرا        
 

 ...ستادی از اتاق ها ، چند لحظه ایکی بانو پشت در دنی دادگاه ارشاد را رفت و با ديپله ها        

  به سمت او با عجله قدم برداشتدنشیبانو با د        

  شهرسـي کهی با او زني که بري طالقم بديخوایم_        

  بانو حلقه کرديجمله اش کامل نشده بود که سروش به سمتش هجوم برد و انگشتانش را دور گلو        

 !کشمتی خودم مياری اسم اونو بگهی بار دکی_        

 به او رتی حبس کرد و با بهت و حنهیبانو با شوك ِ رفتار دور از انتظار سروش ، نفسش را در س        
  ماندرهیخ

 فشار نی خود کرده بودند اما همری بود که فرحانه را اسی کمتر از زماناریار انگشتان سروش بسفش        
 ! بودی کافرتشی بانو و حياندك هم برا

 ...تو رو خدا سروش، مــن_        

 بود ستادهی در اي که جلوي بانو به سمت اتاق قدم برداشت و با سربازی توجه به رنگ باختگیب        
 .دصحبت کر

 ...ماندندی را منتظر مي اقهی چند دقدیبا        

 . به آمدن خود سروش نبوديازی نگری دلی راهرو انداخت ، با وجود وکي به ابتدا و انتهاینگاه        

 دیبانو کنار سروش نشست و به سمت او چرخ        

!  آب تو دلم تکون بخوره؟ي رفته قرار بود نذارادتی... کن ، من همون آدمم سروشگایمنو ن_        
 ؟یکنی مکاری باهام چي دارنیبب... رنگ و رومونیبب

 کردی که سمتش بود نگاه می رخمیبه پوزخند سروش و ن        

 هاشو ، حداقل تو از ي گندکاردونمیمن م...ادی نمرونی بگهیسجاد اگر پاش به دادگاه باز بشه ، د_        
 ... اش سبک تر بشه صرفنظر کن ، بذار پروندهتتیشکا

 پوزخند سروش پر رنگ تر شد        
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 ي که سقط کردي و بچه ایبهتره نگران خودت باش_        

 ... همشی هم افتاد و پلک هاي بانو رويلب ها        

 نبوده تا ي که تو اتاق خوابت شاهدی و خداروشکر کنی سه سالت باشنی ايبهتره به فکر رابطه _        
 !ننسنگسارت ک

 بسته اش اشک ي پلک هاي داد و از البه الی اش را به صندلهیبانو همانطور که به پهلو بود تک        
 . را روانه کردشیها

 شهادت بده که با تو رابطه داشته وگرنه حکمت از ادی از آرمان نشه و ني خبریبهتره دعا کن_        
 ..شالق و زندان به

 نشسته بود که ی ، غمشی روشن چشم هاي هالهینسوزاند ، اما پشت ت بانو دلش را ياشک ها        
 !جنسش فرق داشت

  ماندرهینگاه از او گرفت و دوباره به مقابل خود خ        

 !! آبروم نکنیب_        

  خود زدي پاي روي و ضربه ادیبلخند خند        

 گهی دشهی ، بدبخت روش نمي آبرو کردی شبه بهیدختره مردم که پاك تر از صد تا مثل توئه ، _        
  ،يکردی منمی فکر ادیبا...برگرده محل کارش

 ... افتادم کهي شبه وسطِ بازهیمنم ...کردمی نمزاروی چیلی فکر ِ خمیمن تو زندگ_        

 سروش دستش را باال برد و با اخم حرف بانو را قطع کرد        

 !!یرم ، بهتره خفه ش ندادنیحوصله داستان شن_        

 مسئله باعث نی و همشدی مشتری هر لحظه ببردی که به کار می بانو از رفتار سروش و کلماترتیح        
 ! تا بانو خاموش تر شودشدیم

  کنم، خودت قضاوتم کنفی بار برات تعرهیحداقل بذار _        

 به اطرافش نی خشمگی و نگاهدیکوبی منی زمي مدام روتی عصباني را از روشیسروش پاها        
 نداختیم

 اتاق خواب ي که تویکی دارم به ازی ندمی هفته که از شوهرم دور شدم ، دهیبگو !!  کنفیتعر_        
 نامزدم بود ، شی برخوردم که چند سال پي به مردییهوی و ی ، کامال اتفاقایتنهام نذاره ، اون سرِ دن
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 ... لحافرِی شد به زدهیسرما ، بحث کش و سوز و کیخالصه شب بود و هوا تار
 

 نگاه سردش را به لبخند تلخ ِ بانو دوخت        

 ؟!نهی از اریمگه غ_        

 !کنن؟یاعدامم م_        

 دی خندی و کامال تصعنی انداخت و با ناراحتگری دي پاي را روشیسروش پا        

 ، وقاحت ِتو با اعدام و ستی نيزی چنای تو که اي ، برانه ، متاسفانه فقط چند ضربه شالق و زندان_        
 هی من کافي برای نداره ، ولیسنگسارم تموم

 که یدونی ، مبخشمی ام و مهیمنم مهر... میری طالق ِ ساده بگهی...سروش جونِ اون زنه ، بگذر_        
 !حقمه

 چشمش ي که اشک از گوشه ي ، به قدردی از ته ِ دل خندنباری و وقاحت بانو اییسروش از پرو        
 ... دی پررونیب

 ات و تمام و هی ، قبل از رفتنت مهريادآوری جهت ی ، ولي به خودت اعتماد دارنقدریخوبه که ا_        
  باشتی رضاي براگهی راه حلِ دهیبه فکرِ . و امضا هم دارمدیکمال پرداخت کردم ، رس

 . ، از کنار بانو بلند شد و به سمت او رفتدی آی باال مي دادگستريها که از پله دی شهاب را دیوقت        

  مهندس؟يچرا تو اومد_        

  گفتداشتی که کنارش قدم برمیسروش به او دست داد و در حال        

 ه؟یحاال برنامه امروز چ.نتونستم خونه بمونم_        

 ي مشاور ِ امروز براي نشست و درباره ادی زي مقابل او ، با فاصله ی صندلي و رودیشهاب بانو را د        
 . دادحیاو توض

 ! از آرمان نشد؟يخبر_        

  پرونده دوستت بهتره باشهي نباشه ، براازی پرونده ام بهش ننی اينه، برا_        

 ! نباشه؟يازی پرونده بهش ننی اي برای چيبرا_        

 ، در می زنا رو ثابت کنمیتونی دادگاه نباشه ، ما نمي تا اقرار به گناهِ همسرت توهنکیبه خاطر ا_        
 ... و بگهقتیضمن از کجا معلوم آرمان ، حق
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 ...  من نبوده ، اون پرستارم کهي بچه کنهی که ثابت مي ان اي دشی آزما؟یبچه چ_        

 حساسه ، ممکنه یلی مورد خنی ايه ، قانون تو کنریی که بانو حکمش تغشهی باز باعث نمنایهمه ا_        
 خنده ات دنشی که از شنیلیدال... مضحک تر لی دلهی ی حتای.. بچه به خاطر تجاوز بوده باشه نیبگه ا

 !رهیگیم

  سر داديسروش با حرص خنده ا        

 ! بود؟ی چي و رفتن اونور براقیپس اون همه تحق!! مسخره است _        

  شدرهی لحظه با مکث به سروش خي براکردی منیی پرونده را باال و پايشهاب که برگه ها        

 که نجای ، از امی به شاهد و سند و مدرك داشتازی نامشروع همسرت ني اثبات رابطه يبرا_        
  نه؟ای رفتی میکی دیبا... می دنبالش باشمیتونستینم

 روشن تر شی بانو از روز هم براانتی او که خي برادیشنی که مییف هاسروش کالفه شده بود ، حر        
 .رفتی و مسخره به شمار مهودهیبود ، کامال ب

 ... ها ، دوستانهیصاحب اون خونه ، همسا_        

 برخاست و شمرده ی صندلي داده بود از روحی سروش توضي هارا برانی ايشهاب که بارها همه         
 شمرده تکرار کرد

 ...  جز بغل و بوسه و صحبتدنی اتاق خواب نبودن و ندي کدوم از اون شواهد توچیه_        

 ... سروش خوردیشانی نفسش به پی فرستاد و خنکرونینفسش را ب        
    

 ي دلخواه و از روزانی به مکی داد و وارد کالس شد ، دانشجوها هر گری چرمش را به دست دفیک        
  ، بلند شدندی صندلي از روای شدند و زی خمی نایاحترام 

 بی بود ، تلفن همراهش را از جشی که فکرش مدام به بانو و حرف های کرد و در حالیسالم کوتاه        
 ...امی پکیچند تماس از فرحانه داشت و ...کتش دراورد

 * ! يقرار بود منم ببر*        

 *دمی محی توضامیشب که ب*  نوشت و ارسال کرد عیجوابش را سر        

  جدا کردشی که به تن داشت را از گلویمی ِ ضخوری پولي قهی و دی پشت گردنش کشیدست        

 .می شوفاژ و ببندنیاستاد اگر گرمتون ِ ا_        



 283 

 ...  انداخت که هر کدام کاپشن و پالتو به تن داشتندی اول نگاهفی رديبه دختر و پسرها        

 ستی نيازین_        

  ، را از تن درآوردورشی که در همان طبقه قرار داشت مراجعه کرد و پولی بهداشتسیبه سرو        

 آب خنک شده بود پشت گردنش را ي که از سرمای و با دستدیچند مشت آب به صورت خود پاش        
 .مرطوب کرد

 به دست امیبه کالس که برگشت همهمه ها قطع شدند ، دوباره تلفن همراهش را نگاه کرد ، پ        
 ... نهی بود اما جوابدهیفرحانه رس

 .... کالس را ترك کند و به فرحانه زنگ بزندتوانستی نمرشیبابت تاخ        

 ، برنامه امروزش با وجود دو رفتیم ي کالس بعدي برادیکالس اولش که تمام شد ، بالفاصله با        
 ... فشرده بودشی از پشی اش بود ، پي که قرار به برگزاريجلسه ا

 ... شماره فرحانه را گرفترفتی مگرشی که به سمت کالس دیدر حال        

 ریسالم ، روزت بخ_        

 شناختی می فرحانه را به خوبنی خسته و غمگيصدا        

 ... نکردمدارتی بنی همي براي خسته بودیلی خشبیسالم ، د_        

  صحبت کرديسکوت فرحانه او را وادار به ادامه         

 !دلخورت کردم؟_        

  شد؟یاشکال نداره ، حاال چ_        

باور کن ... و بعدم قرار شد تا فردا جلسه دادگاهمون مشخص بشهخودی بي مشاوره هی ،یچیه_        
 نشده از پا يزیهنوز چ! ستی تو خوب ني هی روحي ، برازنهی بهم می دادگاه حالتو از همه چيبودنت تو

 !يافتاد

  تر آوردنیی را پاشی و صداستادی در کالس ايجلو        

 باور کن به خاطر خودته فرحـــآن_        

  جوابش را دادینی خسته و غمگيصدا        

 ...ی که تو بگیباشه ، هرچ_        

  لبش نشستي رویلبخند کوتاه        
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  ، فعالنمتیبیم_        
      

  برداشتبی سي به سمتش گرفته بود ، تکه ای که هستی گذاشت و از بشقابزی ميتلفن را رو        

 سروش بود؟_        

  را در دهانش گذاشتبی تکان داد و سيفرحانه سر        

 شه؟ی تموم مي زودنی به ای تو مطمئنکشه،یم طول یلی طالق خيکارا_        

  حوصله گفتیفرحانه ب        

 ...آره_        

  دستش زدي بزرگ توبی به سيگری گاز دیهست        

 تا يزدی ام تو به زنه مدهی کشهی دادگاه ، ي که با سروش بريدیخوابی صبح حواس جمع مدیبا_        
 !دلت کمتر بسوزه

  و گفتدیتاه خندفرحانه کو        

 ! دستت رو صورتش موندي بود ، جای کافي که تو زدي دونه اهیهمون _        

  زدبی به سي گاز محکم ترتی با عصبانیهست        

 ، حامله بودم و هنوز بچه ام سقط لی ، مخصوصا اون اواکردنی متمیتو زندان که بودم ، همه اذ_        
 تمی اگر اذیکس. فرق کردتمیوضع... ام که بچه مردی خوب نبود ، وقتیلی خمینشده بود ، اوضاع روح

 ! چه با لگدیلی ، حاال چه با سدادمی جوابشو مکردیم

  بود گفتروزی از اتفاق دی که هنوز عصبانی چانه گذاشت و با خنده به هستریفرحانه دستش را ز        

 ؟ی گفتمانی ، به اادی خشونت بهت نمنهمهیاصال ا_        

 دیکوتاه خند        

 یول... يکردی مگای و فقط ني گرفته بودی از دست تو که الل مونشتری شد ، بی عصبانیلی خمانمیا_        
 ...از کار من خوشش اومد

  سر دادي بلند تري آورده باشم ، خنده ادی را به يزیانگار که چ        

 تو رو ي دستادی باای بهت اعتماد ندارم ، گهی دگفتی از شال هام و برداشته بود ، میکی ، شبید_        
 . تو اتاق نخوابمگهی ددی باایببندم به تخت 
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  گذاشتی هستي پاي و سرش را رودی مبل دراز کشيفرحانه رو        

 ... تویرك ول ، نبوده من به دخورهیفرحبخش به مشکل م...!  ادارهیرفتی مدی تو بایول_        

 يدیدی مدی حراست بهش زنگ زد و گفت بایتا اون باشه صداشو باال نبره ، به خدا وقت! به درك_        
 یکال ماتش برده بود و حرف. تو باشهي اون زنه هووکردی بود ، باور نمدهیچطور رنگش پر

 !  بودیتیوضع...زدینم

 يری حقوقتو بگیرفتی ، تا آخر ماه مي نریتونیبه هرحال که نم_        

 می ، حاال چه بهتر که خودت تصمي برگهی که خوشحال شد ، گفت من که دوست نداشتم دمانیا_        
 !فرحبخش به تو زنگ نزد؟.یگرفت

  هم گذاشتي را روشیفرحانه پلک ها        

 نه_        

 !! به من زنگ زدیول_        

  شدرهی سرش بود خي که درست باالیصورتِ هست را بالفاصله باز کرد و شیپلک ها        

 ؟یگی ميجد_        

 آخرش یول... حرفانی باشه و از اومدهی نشی پي اگهی مشکل دنکهی و ادیآره ، حال تو رو پرس_        
 ! ادارهانی فعال ندی اعالم کنی کرد که به خانومِ کاظمدییتاک

 ؟يتو که باهاش بد حرف نزد_        

 دادم حیمنم واسش توض...ی چي گفت نه و چرا و برایاونم ه.امی نمگهی بهش گفتم منم دیول..نه_        
با . شوهرم ازم خواسته بود کارم و بذارم کنارشیکه تا االنم اگر اومدم به خاطر فرحانه بوده و مدت ها پ

 .امی نگهی ددمی محی ترجدی کردرونی و بی اومده و شماهم خانوم کاظمشی که پی اتفاقنیا

  آمده بودنیی که داشت ، از صبح چند بار دچار تن لرزه شده بود و فشارش پايفرحانه با دلشوره ا        

 . خود انداختي انداخته بود را برداشت و رونی زمي که رویمیلحاف ضخ        

  قبل فرق دارهي امسال با سال هازییبه سروش بگو شوفاژ هاتونو روشن کنه ، پا_        

 بدش را هنوز ای قبل فرق داشت ، خوب ي فرحانه با سال هاي امسال برازیی ، پاگفتیراست م        
 نی آخرزیی پانی که ادادی مدی ، فقط به خود امدانستی بدتر بودنش را هم نمایمطمئن نبود ، بهتر بودن 

 . خواهد شدیشگی اش همی او خواهد بود و آرامش بهار در زندگي دلشوره هازییپا
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 هم به او بد نگذشته یلی روزِ خانه ماندن خنی زد ، اولشی به غذايصحبتش با مادر که تمام شد سر        

 ینی از بدبیی که بویی با او و از همه مهمتر تماس مادرش و حرف های و همصحبتیبود ،آمدن هست
 . باشدی خوبي نشانه توانستینداشت م

 ... شدشیغول خشک کردن موهاسشوار را به برق زد و در اتاق مش        

 دی بشنود ، کلتوانستی سشوار را مي به در خانه زد ، صدادشی بار با دست ِ کلنی دوميسروش برا        
 ...را در قفل چرخاند و داخل خانه شد

  ،دیچی فرحانه در مشامش پي غذايهمان ابتدا بو        

 .. ر دستانش جابجا کرد بود را ددهی فرحانه خري را که برایدست گل        

 چرمش عطر فی کي به سمت اتاق رود ، از تونکهی از اشی آمد ، پی سشوار از اتاق ميصدا        
 ادشی عطر زي که فرحانه به خاطر بوشی روز ِ پادی خود زد ، به ي گلوری و به زدی کشرونیمحبوبش را ب

 . کرده بود لبخند زدخشیتوب

 گره خورده اش در حال کلنجار رفتن بود که با يبه سمت اتاق قدم برداشت ، فرحانه با موها        
  قلبش گذاشتي و دست رودیگفتنِ سروش از جا پر "سالم"

  صدای ، چه بيوا_        

 چراغ اتاق را روشن کرد و به سمت فرحانه رفت        

 يدی در زدم نشنیهرچ_        

 ِ فرحانه ، با یشانی پدنی خوبِ عطرِ گل ، به هنگام بوسيبو.. گل را به سمت فرحانه گرفت دست ِ        
 ...  تر شدزی عطر تنِ او دل انگيبو

 چه قشنگن ، ممنون_        

 شی روشی که تا چند لحظه پی فرحانه گذاشت و او را به سمت صندلي شانه هايدستانش را بر رو        
 . کردتینشسته بود هدا

 . برداشتزی مي بود که سروش ، شانه را از روشانی رو به روي نهینگاه هردو به آ        

 ردی برد تا شانه را از سروش بگشی و دستش را پدیفرحانه خجالت زده خند        

 امیولش کن ، خودم از پسش برم_        



 287 

 دیسروش دستش را عقب کش        

 کنمی هاست که دارم با تو تجربه منی از همون اولنمیا_        

 سر ِ فرحانه ي لطافت شانه را روی سر چرخاند و سروش با دقت و کمنهیفرحانه با خنده به سمت آ        
 .دیکش

 !دادگاه چه خبر بود؟_        

 که انگار دادی سرش عبور مي و با دقت شانه را از روکردی فرحانه نگاه مي به موهايسروش طور        
 دهدی را انجام می و بزرگنیار سنگک

 !جان؟_        

 ... دادگاهگمیم_        

 !هی شکرش باقي من شالق نخورم جانکهی هملیآهان ، بد نبود ، به قول جناب وک_        

 ری به شانه گشی آنقدر با عجله بلند شد که موی صندلي سروش از روي جمله دنیفرحانه با شن        
 ستادی مقابل سروش ای بزند با نگرانادی دردش را فرنکهی از اشی ، اما پ شددهیکرد و کش

  تو چرا؟؟ی چیعنی_        

  برگرداند که امتناع کردی صندليسروش قصد داشت که دوباره فرحانه را رو        

 ؟..با توام_        

 محکمه پسند نباشه ، ی قاضي اگر به بانو اتهام ِ زنا زده بشه و سند و مدارکمون برانکهیبه خاطر ا_        
 .شهی که بهش تهمت افترا زده به هشتاد ضربه شالق محکوم میکس

  خود را رها کردی صندلي گفت و روی و طوالنظی ِ غل"يوا"        

  کردزانیو آشی آورد و داخل کمد لباس هارونیسروش کتش را از تن ب        

 ي خب دادگاه برایول. اونقدر سند و مدرك هست که بشه رابطه نامشروعش و ثابت کرد...نترس_        
 !ادی از پسش برنی گذاشته که کسی زن ، شرط و شروطانتیاثبات خ

 دی و نالدیفرحانه کف دستش را به صورت ِ گر گرفته اش کش        

 !نه؟ی اشدِ مجازات و ببدیچرا نبا...کنهی مانتی راحت خقدرنی مثل بانو ای زنیچرا ؟ وقت_        

  مردانه اش را تا زد و با لبخند شونه را دوباره به دست گرفترهنی پي هانیآست        
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 هیامروز شهاب !  کنه انتی زن به مردش خهی باور کن توننی هم نمغمبرای خدا و پنکهی ايبرا_        
 ي دوره اهی ي توگفتیم. خنده ام گرفتدنشی راه انداخته بود که از شنیی و بحث هازدی مییحرف ها

 که بهشون ردنکی زن هاشونو ندن ، براشون پاپوش درست مهی مهرنکهی اي گرفته بودند براادیمردا 
  ، در ارتباطنی کردن و با کسانتیخ

  رو دادهی مهردیبه هرحال که با_        

 همان ي را در دست گرفت و شانه را روشی از موهاي تکه انبارید و ا نشانی صندليفرحانه را رو        
 دیقسمت کش

 بهش زنگ بزنه ، اونا هم ای که مثال با زنه قرار بذاره کردنی مری نفر و اجهی خودشون یآره ، ول_        
 بعد اون دوران نی هميبرا... اشو ببخشه هی که زنه بترسه و مهرکردنی اس ام اس رو منتیعکس و پر

 . شدهریی دستخوشِ تغنی از قواني سرهی

 !؟ي نشدریبا بانو که درگ_        

  سر تکان دادی منفي شد و به نشانه رهی پرسشگرِ فرحانه خي به چشم هانهی آياز تو        

 !؟ي قولت مونديپا...راستشو بگو_        

 . قولم موندميآره ، متاسفانه به خاطر تو پا_        

 . را باز و بسته کرد و چشم به دستان ِ سروش دوختشیفرحانه با لبخند پلک ها        

 از قبل شتری او که هر لحظه بي خاص را براي داشت ، لحظه ايگری طعم ِ دشی شانه کردن برانیا        
 . بودنی ، دلنششدیتشنه محبت سروش م

  ، گفتن نداشتندي برایموقع خوردن شام ، نه فرحانه و نه سروش حرف        

 تمام حرف ها به بانو و سجاد ختم ی خسته بودند ، وقتدنی گفتن بود اما هر دو از شنيحرف برا        
 ...  حرف ها بهي همه ی ، وقتدیرسی و دادگاه متی تمام حرف ها به شکای ، وقتشدیم

 !یی جامی بردیفردا صبح ، باهم با_        

  برنج خاتمه دادي اش با دانه هايفرحانه به باز        

 !کجا؟_        

 ادامه داد ، اما همچنان شی را در دهانش گذاشت و با لذت به خوردن غذايگریسروش قاشقِ پرِ د        
 فرحانه منتظر بود
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  کنمیازش عذرخواهوقتشه ... برادرم صــابرشِیپ_        

 ...اگر نبخشه ، اگر_        

 چند وقت نی ها ، مطمئنم امی خـــاتوني ، بچه هارهی مادشی ی ، همه چنهیصابر تو رو کنار من بب_        
 ... برم سراغشکترمیبهتره من که کوچ.ستی خبر نی بنی که من ازش باخبر نبودم اونهم همچنطوریهم

 .  را با تعلل جمع کردزیو بعد از تمام شدن شام م آرام گفت يباشه ا        

 فوتبال بود نگاه دنی مشغول دونی به سروش که در مقابل تلوزکردی را جابجا میهربار که بشقاب        
 . کردیم

 او با بانو و سجاد ، در خانه حالش بد شد يخوب متوجه شده بود که از بار قبل که به خاطر دعوا        
  ،کندی آن دو ، با او صحبت مي و کمتر از اتفاق هادهیسروش ترس

  ،کردی حالش را بدتر مي خبری ، بخواستی را نمی کم صحبتنیا        

 ضعف ِ خود را ي زودنیچرا به ا..دی و پا پس کشدی ترسي زودنیخود را شماتت کرد که چرا به ا        
 ... اتفاق ها نشان دادنیدر برابر ا

 از خانه ي حاال که سروش گوشه انی ، درست همداشتیاگر محکم و استوار کنار سروش قدم برم        
 ...ماندی گفتن مي برای خود را مشغول کرده ، حرفییدر سکوت نشسته و اوهم در تنها

 ؟! ظرف ها تموم نشددنیچ_        

 .آشپزخانه را خاموش کرد گذاشت و چراغ نی را در ماشوانی لنی سروش آخريبا صدا        

  برداشتوهی را از ظرف ِ می متوسطبیبا فاصله از سروش نشست و س        

  خونه چطور بود؟يامروز تو_        

 فرحانه حلقه کرد و ي داد ، دستش را دور شانه ریی را تغشی را خاموش کرد و جاونیسروش تلوز        
 . کردکی خود نزدي شانه يسرش را به رو

تازه ... با مامان حرف زدم ی اومد ، نهار نگهش داشتم ، بعدم غروبشمی پیخوب بود ، صبح هست_        
 . ساعت هم بخوابمکیوقت کردم 

  زدبشی به سی و فرحانه با لبخند گاز کوچکدیسرش را بوس        

 !رن؟ی خانوم مگه سرکار نمیهست_        
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 خب اتفاق ی ولکردی ساز مخالفت کوك می همانی ، البته از قبل ارهی نمگهینه ، اونم به خاطر من د_        
 . دلش نباشه بدون من بره ادارهگهی ام دیاون روز باعث شد هست

 ِ فرحانه به ری صحبت با مدي تا براگشتی می در طول ِ روزش دنبال زماني وقت هاانیسروش در م        
 رفتن به اداره ي برای داشت ، فرصت کمیلی ها قرار به تشک چند روز که دادگاهنیاما حداقل ا. اداره برود

 .کردی مدایپ

 !يای در مي پکرنی ، از ای کنهی گرشتری حداقل بای ، ی داد بزنکمیاگر که _        

  آمد گفتی که به نظر از ته دل مي سروش برداشت و با خنده اي شانه يسرش را از رو        

 ! ، من کجا پکرم؟وونهیبرو گم شو د_        

 .  انگشتان ِ فرحانه کردری کوتاه سر تکان داد و دستِ گرمش را اسيسروش با خنده ا        

 نداره ، فقط تی اهمیلی خی نکنای ی باشه ، باور کندهی بگو که کنارت نفس نکشی کسي برانویا_        
 روزها؟ اگر به نیا! کنه؟ی متتی اذیچ! حاال بگو چته؟... حال ِ دلتوفهممی مدنتیبدون که من از نفس کش

  فرحانادی از دست من برنمير روزها بره و بگذره ، کانی ادی ، بای تحمل کندی روزهاست که بانیخاطر ا

 دی دری سروش اسي انگشتان مردانه انی انداخت و انگشتانش را در منییفرحانه سرش را پا        

 به کار ِ احمقانه و ی نبردنت ربطي براممیمروزه که راستش تصماگر به خاطر نبردنت به دادگاه ا_        
 و زد که امروز ي مسخره اي حرف هانی رفتم ، هملمی وکدنی دي که براي ِ بانو نداشت ، روز آخرفیکث

و زندان هم محکوم بشه ،   ، پس اگر به شالقهیرممکنی بانو کارِ غانتیعمال ثابت کردن ِ خ.بهت گفتم
  ،يدیدی و وقاحت امروزشو مي بوددیبا. اونهنهیبازهم توپ تو زم

  برگردانده بود ادامه دادشی که دوباره به لب هاي و با لبخنددی اش کشیشانی به پیدست        

 !! تو اشتباه بودي منه ، اما فکرم درباره ي روزها برانی ِ ایشرمندگ_        

 دیلرزی که مي بودن ، با چانه ادنی باريحظه آماده  که هر لیفرحانه سرش را بلند کرد و با چشمان        
 گفت

 و ي قوي ِ اولم ، به قدری زندگي شده باشم ، باور کن من توفی ضعنقدری که اکردمیفکر نم_        
 دونمی ، نمدی دست و پاهام لرزی غش کردم ، کی کردم ، کهی گری که کادی نادمیمحکم بودم که االنم 

 و از دست دادم، فسم و اعتماد به ني و محکمم ، تمام انرژي قویلی خکردمی که فکر میی همون روزادیشا
 امی و پکنمی و نگاه ممی خبرم آروم و قرار ندارم ، صدبار گوشی ازت بی روزا مدام دلشوره دارم ، وقتنیا
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 دنتیا د در طول ِ روزم بي ، تمام دلشوره هاستیحالم خوب ن. آروم بشمنکهی تا مگه اخونمیآخرتو م
 نکهی همشمی و مادی ها سراغم مدلشوره یِ حالی و بی رمقی بی تو کنارمی وقتی ولرهیگیآروم م

 . فتمی گوشه بهی خوادیهمش دلم م...ینیبیم

 ...دی برد و فرحانه را به سمت آغوش خود کششیسروش دستانش را پ        

 ي دلت نذار اما خودت از من بدتري حرفاتو تویگیتو به من م_        

 که مادرش خاتون ی کوچک ِ خانه شان پر داد ، وقتاطی آرام ِ فرحانه دلش را به حي هاهی گريصدا        
 دیشنی را مشی و سروش تنها صداختیری او اشک مفِی ضعيدور از چشم ها

 دادی از داد و بيودته ، نه خبر ِ خشی هات پهی ، گری خودشهی مادرم نباشه ، اما شبهیعمرت شب_        
 جواب ِ شهی لبخند ِ کوتاه ، مهی ، فقط ي فحش بدي ،نه بلدیکنی ، نه قهر مادی و فرغی از جيهست نه خبر

 !ی دق کنترسمیم...فتهی که برات میی اتفاقايهمه 

 دی فرحانه کشي موهايدستش را نوازش وار بر رو        

 ی ، هستی نگهی که دشدی ، تا چند وقت باورمون نممی تنها شدیلیمامانم که رفت ، من و صابر خ_        
 هی و خانواده اش میی شلوغ شد ، داهویدور و ورمون ...کردمی من بغض می و هگفتیخاطره هاشو صابر م

 همسن من و صابر ي هاچه بود و بادی بابا که اونموقع سن و سالشون زيالیمدت اومدن خونه امون ، فام
 هی و ساکت ، کی بهشت زهرا ، تارنهی خونه امون شد عيچهلم که تموم شد ، تازه شبا...توشون کم بود

 ی ، ولکردی نمهی من گريصابر جلو... اومد داخلی خونه مي از درز و پنجره هاشهی هم همییسوزِ سرما
 شونه ي سرم و روکردی صابر بغلم میوقت گهی و نسبت به خاتون کنار گذاشتم ، دتمیخر.دمیفهمیمن م

 ی ، بعضختی ام کلک و پرش ریبابا عل. که قرمزهدمیدی به چشماش و مزدمی ، زل مکردمیاش پنهون نم
 .! که مرددی ، به دو سال نکشاوردی طاقت نیلی شبا نه ، اونم خی اومد خونه و بعضیشبا م

 دی ، بوسختیریوشش اشک م فرحانه را که معصومانه در آغسِی خيگونه         

 !ره؟ی کنم که شما دلت آروم بگکاریحاال من چ.. بهترهمیگذشته رو ول کن ، حالو بچسب_        

  سروش جابجا کردي شانه ي را با پشت دست پاك کرد و سرش را بر روشیفرحانه اشک ها        

 ... زمزمه کرددیلرزی که مییآرام کنار با صدا        

 !دونمینم_        

 دی و فرحانه را تنگ تر به آغوش کشدیسروش خند        
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 .دونمی من میول_        

 . را حرکت دادنی فرحانه گذاشت و ماشي پاي را روینیری شيجعبه         

  ؟میرفتیبهتر نبود با مترو م_        

  اضافه کردنی به سرعت ماشیکم        

 .می زود برسمی که بخوامی ندارينه ، عجله ا_        

  صورتش گرفتي آورد و جلورونی بفی کوچکش را از کي نهییفرحانه آ        

 با حجاب قشنگ تر شدم ، مگه نه؟_        

  نگاهش کردنیسروش لبخند زد و با تحس        

  ،ادی بهت مشتری حجاب بگمیمنکه بهت م_        

  ِ بازارطی من چادر سر کنم ، امروزم فقط به خاطر آقا صابر و محشهی باعث نمنای اي خب همه یول_        

 . کردتی که فرحانه امروز به سر کرده بود ، احساس رضاي کرد و بابت چادريسروش تشکر        

 ، اعالم مخالفت کرد ، اما دی که بانو را دی بود ، درست همان بار اولدی مومن و مقاریبرادرش بس        
 که همه دور هم جمع هستند یی که بانو به احترام ِ او و برادرش حداقل در مراسم هاکردی مالیسروش خ
 . کندیمراعات م

  
 ... اطراف پارك کرد و به سمت فرحانه رفتي هاابانی از خیکی را در نیماش        

  ،هر دو وارد بازار ِ فرش فروشان شدند        

 از یی فرش ها بود و سروش بدنبال ردِ پاي رويرنگ ها و نقش هاچشمان ِ فرحانه مدام به دنبال         
 .برادرش

 نجای که با برادرش دچار کدورت شد به اي بارنی ، درست همان آخرشی وقت پیلی خنکهیبا ا        
 . دو نفر از صاحبان مغازه او را شناختند و به خوش و بش پرداختندیکیآمده بود ، اما 

 .شدی مشتری هم بداری دي اضطرابش براشدی مکی برادرش نزدی فرش فروش بهشتریهرچه ب        

 برگه دی اش کمتر از سروش بود اما به امیدلواپس...فرحانه دو طرف چادرش را محکم گرفته بود         
 .رفتی لبانش کنار نمي که با خود داشت ، خنده از رويبرنده ا

 ... ستادی از مغازه ها ایکی يباالخره سروش جلو        



 293 

 !نجاست؟یهم_        

 .دی به داخل مغازه سرك کششهی گفت و از پشت شی آرامي "آره"        

 .  و چادرش را محکم تر گرفتدی خوشرنگش دست کشيفرحانه به روسر        

 . گفتيهر دو وارد مغازه شدند که سروش سالم ِ بلند        

 سروش ، دنی سر بلند کرد و با دکبارهی بود ، نیی نشسته بود و سرش پازیم که پشت یپسر جوان        
  بلند شد و به طرفشان آمدی صندليبالفاصله از رو

 ! کجا؟نجایبه ، عمـــو سروش ، شما کجا ، ا_        

 ... خودش را در آغوش سروش انداخت        

 ؟ینکی مریی تغنمتیبی تو چرا هر دفعه که میرعلیام_        

 دیپسر جوان که تنها فرزندِ صابر بود ، مردانه خند        

 ...کنمی مریی تغذارمی مشیر_        

 ی آنکه به چشمان ِ فرحانه و حتیاز سروش فاصله گرفت وبا احترام به فرحانه سالم کرد و ب        
  و به آن اشاره کرددی را عقب کشی صندلنی ترکیصورتش اشاره کند ، نزد

 ستی خانوم ، سرپا خوب ندییبفرما_        

  ، نشستی صندلي کرد و رويفرحانه تشکر        

  شانه اش زدي و سروش با خنده آرام بر رودی سروش را به آغوش کشگری بار دیرعلیام        

 !کنهی ات و قطع مانهی ماهیکنی بغل منقدری منو انهیبابات بب_        

  سرخ شده بودندی از خوشحالشی گونه هايدیسف... بلند تر شد یلرعی اميخنده ها        

 خبر ی ماهه ازت بهی عمو یول...می باهم در ارتباطدونهی ، مرهیگی آمارِ شمارو از من مشهیبابام هم_        
 .بودما

  نشست و رو به فرحانه گفتی صندليسروش رو        

 . گفتم داداشم از من باخبرهيدید_        

  ، انداختنیی به فرحانه کرد و سرش را پایی نگاه گذرایرعلیام        

  شد ، در جعبه را باز کردینیری شيمتوجه جعبه         

 ارمی میی منم چادی کننیریتا شما دهنتونو ش_        



 294 

 دی را گرفت و او را به سمت خود کشیرعلیسروش مچِ دست ِ ام        

  ور و اونور چه خبر؟نی ، بگو از انی بشایفعال ب_        

  کنار سروش نشستی با خوشحالیرعلیام        

 یلی خنی که زنگ زدم جواب تلفنم و ندادشی ، اتفاقا چند روز پرسهی مگهی ساعت دمیبابا تا ن_        
 !دلخور شدم

 ِ یرعلیلِ ام کرد از دی سعشی روزهانی نامناسب ِ اطی شراحی و توضیسروش با معذرت خواه        
 اوردیجوان در ب

 !!دمتونیدی ، فردا سر کالس منجای انی اومدیامروز اگر نم_        

  مغازه را پر کردیرعلی امي فرحانه و سروش گرد شد و خنده هايچشم ها        

 . تا سه کالس دارم عموکیفردا باهاتون ساعت ... ام ، دانشگاه ِ شما یترمِ اول_        

  و تعجب را توامان با هم داشتیچشمان ِ سروش برق خوشحال        

 ؟یکنی میشوخ_        

 ي براشی ، دو سه ماه پدمی دانشگاه و رشته ازتون سوال پرسي درباره ستی نادتینه عمو ، _        
 انتخاب رشته ؟

 ... سرخوشانه اش ابراز کردي اش را با خنده هایسروش خوشحال        

 کوچکشان ي خانواده ي که پسر ِ صابر و تنها نوه شدی نمنی او لذت بخش تر از اي برايزی چچیه        
 . از شاگردان ِ کالسش باشدیکی

 رشته و دانشگاه و استادان ِ ي درباره حی زمان ِ مانده تا آمدن ِ صابر را به توضشتری بیرعلی اميبرا        
  ،دانشگاه پرداخت

 داخلِ حجره ي به سمت ِ فرش هااقی حرف ها پر بود ، بلند شد و با اشتنیگوشش از افرحانه که         
  ،رفت

 بود تا فرحانه ی کافنی انتخاب دو فرش را به او محول کرده بود و همشی حرف هاانیسروش در م        
 ها را از نظر چهی بدهد و با دقت فراوان ، فرش ها و قالیاسترس چند لحظه قبلش را به باد فراموش

 .بگذراند

 ! دست بافت؟ای هینی ماشنایا_        
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 حجره اشاره گری ، به سمت دکردی مفی سروش تعري که با آب و تاب برای وسطِ حرفیرعلیام        
 کرد و گفت

  همه دست بافتهنایزن عمو ،ا_        

 واژه را به زبان آورد که فرحانه نی ازن عمو گفتنش دل فرحانه را برد ، آنقدر قشنگ و از ته دل ،        
 ، یرعلی اميای ریرفتار صادقانه و ب.  ماندرهی خیرعلی به لبخندِ امی و با خوشحالدیدست از فرش ها کش

 . خود کرده بودفتهیفرحانه را ش

 اجازه همراه ِ ی سروش را بیِمی را باز کرد ، نوارِ کاست قدفشی ِ کپی اش برگشت و زیبه صندل        
 خوانده و صابر شی که سروش کودك بوده ،برایی خاتون که همان سال هاییخود آورده بود ، تنها الال

 . او را ضبط کردهيصدا

 ... دارددی امیمی نوار کاست ِ قدنی چرا به ادانستیخودش هم نم        

 که قدش بلند تر ي مرددنیهر سه سرچرخاندن و با د... بود که در باز شد زی مي دومشان روییچا        
 . بلند شدندی صندلياز سروش و چهارشانه تر از او بود ، هر سه از رو

وگرنه صابر ، . بود که او هم داشتی اضطرابي ِ سروش و فرحانه ، فقط برای در معرفیرعلیشوقِ ام        
 ؟!شناختیبرادرش را نم

 سالم_        

 . به سمت صابر برداشتی خورد و قدمی تکانشیسروش از سر جا        

 گردنش احساس ي را در مهره هاي انداخت ، آنقدر که دردنیی و سرش را پااوردیفرحانه طاقت ن        
 کرد

 ! هم هستي افتاد بزرگترادتیچه عجب ، _        

 ..  صابر ، کامال مردانه و بم تر از سروش بوديصدا        

 ... سري شمارو باالي هیخدا سا_        

  گذاشتمهیحرف سروش را ن        

 .کنهی مینی سنگای من رو سر بعضي هیزن و بچم نگه داره ، وگرنه که سا_        

 ری از چادر که در دستان مشت شده اش گی فرستاد و به قسمترونی باطیفرحانه نفسش را با احت        
 . ماندرهیافتاده بود خ



 296 

 کش آمد که فرحانه نفس شی از بشی سه مرد بنی آمد سالم کرده باشد ، سکوت ِ بی نمادشی        
 ... و سر بلند کرددی کشیقیعم

  رسا گفتیی لب نشاند و با صداي روي لبخندییبا خوش رو        

 ...دنتونیسالم ،جنابِ شهـــال ، خوشبختم از د_        

  ، نگاهش کردقتری به سمتش برداشت و دقیبود قدمصابر که انگار تازه متوجه فرحانه شده         

 که همراه سروش آمده و چادر به سر کرده ی کرده بود زنالیتا قبل از سر بلند کردن ِ فرحانه ، خ        
 .، بانوست

 ؟ي حجره ايِشما مشتر_        

  کرد و با لبخند به صورت ِ پر محاسن ِ صابر نگاهدی به چادرش کشیفرحانه دست        

  ،نه متاسفانه قسمت نشده بود_        

 د؟یشناسیپس از کجا منو م_        

 ي کم به نشانه یلی جلو رفت و کمرش را خی فرحانه کمفتدی سروش به حرف بنکهی از اشیپ        
 ستادیاحترام خم کرد و ا

وست داشتم شمارو از  دیلی نکردم ، من فرحانه ام ، همسرِ سروش ، خی خودم و معرفدیببخش_        
 . شدبمی سعادت نصنی کنم ، باالخره اارتی زکینزد

  فرحانه گرد شدندی و راحتیچشمان ِ سروش از حاضرجواب        

 ستادی تکان داد و پشت به فرحانه و رو به سروش ايصابر سر        

 ...اون زنه_        

 سروش در جواب ی که فرحانه نشوند ، اما دستپاچگیی آورده بود ، تا جانیی را کامال پاشیصدا        
 دی مردان جا کند و بگوانی خودش را میرعلیدادن به صابر باعث شد که ام

 ...  زن عمونیگفتم که سه ساله ازشون جدا شدن ، ا_        

 . ِ بازش با اخم ِ پدر بسته شد و عقب رفتشین        

 .ندیا دست به او اشاره کرد که بنش زد و بیصابر به سمت فرحانه چرخ        

 ي گفتم و آرام رويا"بااجازه " ، زشی و به محضِ نشستن ِ صابر به پشت مستادیفرحانه اما منتظر ا        
 . نشستیصندل
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 !دهی همه راهو کشنی که سروش خان زحمت ِ ادینی منو ببنیخواستیپس شما م_        

 لحظه از حرکتش از چشم ِ صابر دور بماند با اخم ي که برای و در حالدیفرحانه چادرش را جلو کش        
 .ندیبه سروش اشاره کرد تا کنارش بنش

 به ی که کمی لبش نشاند و با خجالتي گوشه نی دلنشيبه محضِ نشستن سروش ، از آن لبخند ها        
  گفتدیپاشی اش نمک مینینقش آفر

 از یشی سال من و خانواده ام هر وقت سراغ ِ قوم و خوکی نی ، تو ادیستی نبهیواال شما که غر_        
 ، کنمی که با حاج خانوم ، مادرم و عرض مروزی کالم گفت برادرم ، دکی ، سروش میسروش گرفت

 . صحبت کردم ، دوباره سراغ شمارو گرفتند

 !اتندی حـــدِیسالمت باشند ، پس مادرتون در ق_        

 . لحظه محو شد ، آه ِ هر دو برادر دلش را لرزاندينه برالبخند فرحا        

 هیخدا مادرتون و رحمت کنه ، جاشون واقعا خال_        

 ..  انداختزی مي دست را در کشوي توحی کرد و تسبيصابر تشکر        

 .اری تازه دم بردار بییِ سه تا چایرعلیام_        

 .عجله به اتاقک ِ پشت ِ سر ِ صابر رفت گفت و با یظی چشم ِ غلیرعلیام        

 برادر ِ من از نیا.میرسی اگر خدمتم نمدی کنی و عذرخواهدیسالم ِ منو خدمت ِ مادرِ گرام برسون_        
 خودشم د،یبری خودش مگهی رفت ، دادشی کتری بزرگتر کوچگهی ناباب آشنا شد ، دي با دوستایوقت

 .. ، خانوم ِ اولشمدوختیم

  شدرهی فرحانه خيبه چشم ها        

 ؟... کهدی هستانیدر جر_        

  گفتی آرومي انداخت و بله نییفرحانه نگاهش را پا        

 انتخاب منه ، با همون نی امروز، با خودش آورد حجره و گفت انی روز مثل همهیخانوم ِ اولشم _        
دم و باهاش کلنجار رفتم گوشش بدهکار نبود انتخابم خودش و بدبخت کرد ، هرچقدر مانعش ش

 ...امروزم که...

 ... و ادامه نداددی نجابت و شرم ِ فرحانه لب گزدنیبا د        

  کرده بود گفتدایاما فرحانه که جسارت صحبت کردن پ        
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اخت و آشنا  شني برامی ساده داشتي نامزدهی مدت ما نی ، راستش افتادهی نیاالنم هنوز اتفاق_        
 سالم ، نشد که خدمتتون کی نی انکهی رو جز شما نداره ، با ایشدن دو خانواده ، متاسفانه سروش ، کس

...  شما اتفاق نظر دارندي روم ،البته خانواده امتهی اولوي انتخابش ، نظر شما توي اما برامی بشابیشرف 
 !  خاطرِنیاگر منم امروز همراهش اومدم به هم

 ... گوش داديشتری فرحانه با دقت بي لحظه سکوت کرد و به حرف هايصابر برا        

 فرحانه زد ي لب داشت ، دور از چشم ِ صابر با آرنج به پهلوي که رويسروش با پوزخند        
 . فرحانه نشان دادی اش را بابت زرنگیخوشحال...

 ي به خاطر خانواده يگری به خاطر سروش و دیکی... گذاشته بودندقهیاز دو جهت صابر را در مض        
 .فرحانه

 را ي که استکان چای اش ، سروش رو به صابر کرد و در حالیی و خوش رویرعلیبا آمدن ام        
  گفتداشتیبرم

 ! مهندس شدنمی ای مبارك باشه ، بسالمتیرعلی ِ امی داداش ، قبولیراست_        

  گفتکردی را کنترل مشی ها که خندهیصابر در حال        

  ، مارو کنه واسش بسهییِ بمونه پادونجای ، همستمی نیمنکه راض_        

  گفتی را به سمت پدرش گرفت و با خوشحالینیری شیرعلیام        

  تازستیلی ، خدنیعمو و زن عمو زحمت کش_        

 ي ، خلق و خودانستی سروش که خوب مي برای ، حتدیرسی مهربان تر به نظر مشیصابر با اخم ها        
 ... خاتون است تا خود ِ اوهی شبشتریصابر ب

 تیاما واقع...گرفتی چند سال و سر نزدن به او را گردن منی ای ، کوتاهدادیاما به صابر هم حق م        
 ، صابر یرعلی ام بود کهنی اش ای بازگشت نداشت ، تنها دلخوشي برایی بود که بعد از رفتن بانو ، رونیا

 ...کردی مباه سه سال اشتنیاما در تمام ا...بخشدی و صابر او را مکندیرا باخبر م

 .. تر بودریصابر سخت گ        

  از کدوم فرش خوشتون اومد؟یزن عمو راست_        

 فرحانه با دستمال دور لبش را پاك کرد        

 . نگاهشون کردمي ، فقط محضِ کنجکاوردهیاز شما به ما رس_        
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 ي دوره ی و حتشی گرفتن هالی و وکریاتفاقات اخ...بشیبه فکرِ سروش بود و دخل و خرجِ ج        
 ... کرده بودی ِ او را خالبی جیدرمان

 .  دستبافت گران استي فرش هادانستیخوب م        

 ؟!ومدیخوشتون ن...دیعمو گفت دو تا انتخاب کن_        

 ... انداختنیی نگاه ِ سروش سر پاریفرحانه تشکر کرد و ز        

 دو تخته فرشِ دستبافت را دِی بود که پولِ خرنی همتیواقع...سروش متوجه امتناع فرحانه شد        
 .نداشت

 .ومدهیپسر اصرار نکن ، البد خوششون ن_        

 !بدتر شد...دی لب گزیفرحانه با ناراحت        

  گفتدیرسی و راحت به نظر میمیمی صیلی که خی به سمت فرحانه خم شد و با لحنیسروش کم        

  پسر؟ای ارهی بدیفرش و دختر با... رفتهادمیرسم و رسوم _        

  گفتطنتی بلند سر داد و با شي خنده ایرعلیام        

 . که پسر ببرهنهی؟ معلومه رسم ا! چراگهیعمو شما د_        

  بم ِ خود گفتي با صداشانی خنده هاانیصابر م        

 دختر با ای رهیگی همه رو پسر مای که رسم و رسوم بدونه ، االن شهی مدای پي کدوم خانواده اگهید_        
 ... نشسته بودی حکمتهی فرش با پسر ، چون پشتش گفتندی اگر مایمیقد.... ارهیخودش م

  کرد و گفتدییا تکان دادن سر تاسروش حرف برادرش را ب        

 !رفتهی سال تازه دو روزه منو بعنوان دوماد پذکی ، بعد یِاتفاقا مادرِ فرحانه به شدت سنت_        

 دی پرسي مادر فرحانه ، دلخور شده باشد با کنجکاوی احترامیصابرکه انگار بابت ب        

 ؟! قبولت نداشتنی چيبرا_        

  خودش حرف را به دست گرفت و رو به سروش با خنده گفتي هايا لوندفرحانه ب        

 قبولت ی ، دو دستی مامان منکه اونقدر حساسه و سنتي ، توقع داري خواستگاريتک و تنها اومد_        
 !! انصافی سروش جان ، بی انصافیکنه؟ ب

 !... صابر نماندنیزبی و رقی داد که دور از چشمان ِ دقشی به ابروهایتاب        
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 ، هروقت دستور بدن ستی کَس و کارم نی بنی پسر همچنی ،ادیبه حاج خانوم سالم منو برسون_        
 !!میرسی خدمت می دست بوسيبرا

 که کرد نتوانسته شوقِ ي ماند و سروش هرکاریچشمان متعجب و شاد ِ فرحانه پشت چادر مخف        
 ... کندیده بود را مخف کردای که به دلش راه پيکودکانه ا

 .. بلند شد و به طرف برادرش آغوش گشودی صندلياز رو        

 قسمت هی بقنی اش را بینیری از شی که حاال کمي موذب رفتار سروش شد اما با لبخندیصابر کم        
 .دی بلند شد و سروش را به آغوش کشکردیم
   

 آرامش تی و احساس رضاید ، از خوشحال آمدنرونی صابر بي از حجره یهر دو وقت        
 ...ردی آن را بگتوانستی نميزی چچی که انگار هیآرامش.داشتند

 دی گرفت و بوسشی لب هاي از چادرش را رويفرحانه ، گوشه ا... نیبه محض ِ سوار شدن در ماش        
... 

 ! و دروغ گفتمي سرم بودي ، که تو روخوامیمن ازت معذرت م_        

از دلش خبر داشت ، از حس عذاب ...سروش به رفتار صادقانه و خالص ِ فرحانه چشم دوخت        
 . احترام قائل استی محترم و عرفزِی هرچي چقدر برانکهیاز ا...وجدانش

 ...دهی پرسشمی مادرت از من و قوم و خویخودت گفت...می ام دروغ نگفتیلیخ_        

 دی چادر کشیاهی سيش وار بر روفرحانه دستش را نواز        

 و ي گفتم تو انتخابتو به نظر برادرت ربط دادنکهی چادر سر کردنه دروغ بود ، همنیهم...یآره ول_        
 . کنهدییقراره که اون منو تا

  بود گفتي که کامال جدی مکث کرد و بعد با لحنیسروش کم        

 !!هی، جوابم منف نکنه دتیی ، داداشم تاگمیهنوزم م_        

  سروش کردي نثار خنده هاي دندان قروچه اتی سر چرخاند و با عصبانعیفرحانه سر        

 ؟! بودنی نظرت همشبمید_        

  تکان داد و گفتی آورده باشد دستادی را به شبیبالفاصله انگار که د        

 نیا.فتمی کم مونده بود به دست و پات بشبید.  کنمتی ازت شکانی عدم تمکلی باشه به دلادمی_        
 ...ی حقمیزنم...چه وضعشه
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 ِ فرحانه را ی واقعي که حرص خوردن های کنترل کند ، مخصوصا وقتتوانستی را نمشیخنده ها        
 دیدیم

 !پات به دادگاه باز شده خوشت اومده؟_        

  با اخم گفتکردی نگاه مشیه رو رو بری که به مسیسروش لبخندش را جمع کرد و درحال        

 ، چقدر التماس ، چقدر ینداختی منو می داشتی از مردونگشبی دنی ، همامی کوتاه نمگهید_        
 اصال انگار نه انگار من مرده اون خونه ام...خواهش

  هم احساس نکردي درد مختصری بازوش نشست و حتيمشت ِ محکم فرحانه رو        

  سر به سر او بگذارد با همان لحن ِ حق به جانبش گفتشتری بنکهی ايبرا        

 .ی جبران کنیتونیم... دمی مگهی فرصت دهیامشب بهت ... نگران نباش یلیخ_        

  ملتمس به خود گرفتيفرحانه چهره ا        

  ،دینی تون ببی از جوونری ، خیکنی آقا ، دستتون درد نکنه ، لطف ميوا_        

 خط و نشان تی که به خود گرفته بود را کنار زد و با عصبانی معصوميو بعد بالفاصله چهره         
 دیآخرش را کش

 دای برات بسازم که اون سرش ناپی شبهی_        

 دی پرسلشی سجاد و وکدنی راه پله کنار شهاب قدم برداشت و با ديتو        

 ؟! شدی چروزشونیدادگاه د_        

  پر اسم و رسم ِ سجاد چشم دوختلی چشمش گذاشت و با وکي اش را روی طبنکی عشهاب        

 براش گهی ، دفتهی تو هم قبول بتی ، اما اگر شکاادی بره و بدی سال باهی ، تا نهیپروندشون سنگ_        
 !شهی بازداشت مبرن،یحکم م

 .  کردي بودند خوش و بش مردانه ای هم دانشگاهي ِ سجاد که دوره الیشهاب با وک        

  کردی تفاوت و سرد ِ سروش ، با هم تالقی سجاد و نگاه ِ بي رهینگاه خ        

  خواهرم نذاري من و پايکارا_        

 !خفه شو_        

 که کامال در او مشهود بود ی اما نگاهش را به سروش دوخت که با خشمدی را شنشیشهاب صدا        
 !کردیخود را کنترل م
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 .می که باهم داشتی خوبيبه خاطر روزا _        

  سروش قرار گرفتي بلند شد و رو به روی صندلياز رو        

  بهش ضربه نزنگهی من شد ، تو ديمای تصمي چهیبــــانو باز_        

  سجاد را گرفت و بلند شدي قهی کرد ، تیخشم نگاهش به دستانش سرا        

 ! توي که ضربه خورد من بودم ، نه خواهرِ هرزه یاون_        

 سجاد را به سمت لی شهاب و وکتشی گفت ، اما عصباننیی پایی آخرش را آرام و با صدايجمله         
 خود کشاند

 .می کنتی شکامیتونی شما مي ، ما از حرف هادیجناب شهال ، بهتره مراقب حرف زدنتون باش_        

  سروش گذاشت و کنار گوشش زمزمه کردي بازويسجاد دستش را بر رو        

 .یبهتره آروم باش_        

 ..گرفتندی مي سجاد را بهتر بود جدلیحرفِ وک        

  ِ سجاد دور کردرهنی پي قهی فرستاد و دستانش را از رونی بنینفسش را سنگ        

 ، آنقدر که از سروش فاصله گرفت داشتی سروش دست از سرِ سجاد برنمي نهیو پر ک رهینگاه خ        
 . استنی خشمگنقدری ، اشهی او هم سخت بود که سروشِ آرامِ هميباورش برا... عقب تر رفتیو کم

 مربوط به سروش ، با ي ساعت زمان برد ، پرونده کی از شی ، بشیشروع جلسه دادگاه تا انتها        
 سروش بود ، ي قاطع و محکم ِ شهاب ، برگه برنده ي سجاد ارتباط داشت ، صحبت هايپرونده ها ریسا

 . کم آوردر و سرشناس ِ سجاد در دفاع از موکلش چند بای ِ رسملیآنقدر که دست و پا زدن ِ وک

 آمدن از دادگاه رونی داده شد ، هنگام ِ بلی تحوی به قاضتی صالحنیی تعيسند و مدارك برا        
 در بازداشتگاه دی سر راه سروش قرار گرفت ، حاال که حکم ِ جلبش صادر شده بود و باگریسجاد بار د

 . ، نگران ِ بانو بودماندیم

 !شدی میکی ِ زونی اون بود تو شهر غربت آوي ام جای ، هرکسيسه سال ولش کرد_        

 و دستور به حرکت داد ، اما او همچنان ، خود دی را کششیو بود بازستادهی که کنار سجاد ايسرباز        
  نگه داشته بودکیرا به سروش نزد

 يای آبرو به حساب نمی بيری ، زن ِ دومم بگي آبروش نکن ، تو مردیب_        
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 سال ها در خاطرش جمع شده بود ، نی که در ای سر داد و به نفرتکیستری هيسروش تک خنده ا        
  سجاد کردي روانه نی سنگینگاه

 !از جفتتون متنفرم_        

 !... و باور کرددی اش دیمی قدقِیسجاد نفرت را در چشمانِ رف        

 داده و تلکه اش کرده ، حاال بشی خود بارها فرالی که به خي مردکردی باور مدیسخت بود اما با        
 تلخ ي سال هانی ِ گرفتن ِ انتقام اانی گرفتن ِ حق و حقوق خود قامت بلند کرده و تا پاي براشی پاشیپ

 .دی آی اش کوتاه نمیزندگ

 بودند و کالس او از شی از سال پشتری بدی جدي هايورود...بعد از جلسه دادگاه به دانشگاه رفت        
 از ورود به شی اصال مناسب نبود اما پشیا به خاطر سجاد و حرف هشی حال و هوانکهیبا ا...همه شلوغ تر
 . تازه کردی لبش حک کرد و نفسي رويکالس لبخند

 سجاد و اشتباهاتش قرار ری تازه وارد ، گناه آن ها چه بود که تحت ِ تاثي بود و بچه هادیترم جد        
 .رندیگ

 ي خوش خنده اش ، همان اول ِ ورود به کالس ، خنده ي براق و لب هاي و چشم هایرعلی امدنید        
 ... کردلی لبخند تبدنی ترنی و دلنشنی تریعی او را به طبیمصنوع

 . دانشجوها دادری مثل سایرعلی تکان داد و جواب اميسر        

ول را  ِ ازی چشم دوخت که میرعلی ِ درآوردن ِ کتش دوباره به امنی گذاشت و حزی مي را روفشیک        
 . نشستن انتخاب کرده بوديبرا

 گفت و از هرکدامشان کی الورود را تبردی ِ جدانیورود دانشجو... کالس نیشروع ترم و اول        
 ...ندی رشته شان را بگوی قبولي کنند و رتبه یخواست تا خود را معرف

 و سروش با کردندی می خود را معرفکی به کی... بچه ها از انتهاب کالس شروع شدیمعرف        
 ... گفتی به آن ها خوش آمد میمهربان

 . و عرض ارادات کردستادیپسر برادرش صابر ا!  کوبش داشتیقلبش کم        

 5 ی و رتبه قبول7200 ی شهال هستم ، تراز قبولیرعلیام_        

 . شدجادی اي شد ، آنقدر که بچه ها پچ پچ به راه انداختند و همهمه اشتری بشانیخنده ها        
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 بچه ها و چشم چرخاندنشان ، ي خنده هايصدا...دی رفت و او را به آغوش کشیرعلیبه سمت ام        
 . او جذاب بوديبرا

 را  کردنبتی نمره دادن و غي دانشجوها براطنتیش. اعالم کردیرعلینسبت خودش را با ام        
 داشت ، بلند شد و يشتری نفر جسارت بکی تازه وارد ي ِ دانشجوهاانیاما در م.دیخندی و مرفتیپذیم
 ... دانشجوها بودهی ، مردانه تر از بقستادیا

 اما دمی کنکور زحمت کشي ام برایلیخ. گرفتم درس بخونممی رفتنم تصميمن بعد سرباز_        
 و فی مدام تعرنجای خود شما بود ، از اي از اقوام که دانشجویکی. مصاحبه رد شدمي تویدانشگاه دولت

 يگفت برا...دی و بهش معروفدی دانشگاه داري که تویجدا از اخالق و منش...بخصوص شما.. کرددیتمجد
 ي روز ثبت نام با دلخوریحت...اولش واسم مسخره بود...سندی نامه بنودیگیهر امتحان به دانشجوها م

 پکر کمی دیستی دانشگاه ني ترم تونی دو نفر پرسجو کردم و گفتن که شما ایکیاز  یاومدم ، اما وقت
روز انتخاب ...نی هستانشگاه دنی اي هانی و مقاله و مدرك شما از بهترقی تحقيبه هرحال تو...شدم

 ، نی هفته اس که کالسا شروع شده و خودتون اومدهی درس با اسم شما ارائه نشده بود اما نیواحدم ا
 ...هیدنی دیی ترم باالي بچه هايل و هواحا

 که یی دانشجوي حرف هادنی ، با شنکردی سروش را ضبط مي کالس ، صداي که از ابتدایرعلیام        
 ساعات کالس دوست داشت هر چه نیدرست در بهتر... داشت به وجد آمده بودی و خشني جديچهره 

 تا آنها د پدر و مادرش بگذاري الورود را برادی جدي دانشجودی تمجدفی تعرنیزودتر به خانه برسد و ا
 .گوش دهند

 دانشگاه که فقط چند تا استاد نی اي راستش و بگو که درس خوندن توي مردیلیشما که خ_        
 ؟! وقت تلف کردنایمعروف داره ، ارزشمنده 

 چانه گذاشته بود و ری که دست زشی را از دانشجو برگرداند و به عموشی با اخم رویرعلیام        
  نگاه انداختدیخندیم

 ِ ی که هم دانشگاه دولتی منيبرا! مینیبی از ما نمیلی که خهی نعمتنیدرس خوندن ، با ارزشتر_        
 نجای ، اونجا هم مثل استی نی فرقچی دانشجوها هنی که بگمی متی ، با قاطعنجای کردم هم اسیخوب تدر
 !خورندی برگه هاشون قسم حضرت عباس منییبچه ها پا

  ِ لبِ دانشجو آوردي بچه ها لبخند روي خنده هايصدا        
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 نی اي ندارم اما تجربه ام بهم ثابت کرده که بچه هایحی توضگهی دي رشته هايمن درباره _        
 !!گر بخوان ، البته اشنی قبول می دولتي ارشد ، حتما دانشگاه هاي دانشگاه برانی و اشیگرا

 ای دوسال ای کی ، بعد از دادی مشهود بود ، حق را به آن ها مشانی بچه ها در چهره هایخوشحال        
 ِ آدم ها به دانشگاه دگاهید... سخت بود یلی قبول نشدن خی ، تالش و کوشش ، دانشگاه دولتشتری بیحت
 .کردی اما درك نمدیفهمی و آزاد را می دولتری غيها

 ی فرقدشی دانشگاه ها و اساتنکهی کالس را به صحبت از تفاوت دانشجوها پرداخت ، به ايادامه         
 تفاوت دانشجوست نی خود هستند و ای قبلي هاي از دوستان و هم دانشکده اشترشانیباهم ندارند و ب

 . آوردی منیی پاایکه اسم دانشگاه را باال 

 حرف ها ، اطالعاتش انی مشی های بود ، شوخیمیشجوها گرم و صم دانشتری بي براشیصحبت ها        
 ... مختلف و استادانشياز دانشگاه و رشته ها

 ي او را کامال از فضاشانی هاطنتی گذراند ، شانی دانشجوگری دي آخر کالس را به حرف هاقیدقا        
 ... آوردرونی روزمره اش بي هايدادگاه و گرفتار

 دی خسته نباشدوی را بوسشیصورت عمو... دی به سمتش دویرعلی آمد امرونی از کالس بیوقت        
 ... گفتيجانانه ا

 ي معقول تر از وقت های دانشگاه کمطی خاتون تذکر دهد که در محي آمد به نوه یدلش نم        
 . رفتار کندشانییتنها

 ... اش برسدي بعد را کوتاه کرد تا او به کالسیرعلیخوش و بشش با ام        

 . را متوقف کردنی ماشی فروشینیری شکی يدر راه برگشت ، جلو        

 ... احترام،مادر فرحانه بودشِی گرفته بود و آن ها رفتن به پی مهممیتصم        

 . مادرش آورده بوددنی دي فرحانه را براشی وقته پیلیخ... به خاطر داشتيآدرس را حدود        

  ،ستادی آمد ای که به نظرش آشنا مي نه چندان نوسازي خانه يجلو        

 .دانستی را نمشانی محل زندگي پا و آن پا کرد ، طبقه نی ایکم        

 ؟ي کار داریجوون با کس_        

 شباهت به مادر فرحانه یزن ب... مسن و محجبه سر چرخاند و به عقب گام برداشتی زنيبا صدا        
 !نبود
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  خانوم ، من با ، احترام ساداتِدیببخش_        

 !...  زن به مراتب گرفته تر شديچهره         

 !شما ؟_        

 !پس حدس سروش درست بود ، آن زن ِ به ظاهر اخمو مادرِ فرحانه بود        

 !من سروش شهال هستم ، نامزد ِ دخترتون_        

  را در قفل چرخانددی نشاند از کنار سروش رد شد و کلیشانی پي که رویمادر فرحانه ، با اخم        

 !پس دخترم کو؟_        

 دی کوتاه کشی داد و نفسگرشی را به دست دینیری شيسروش جعبه         

 اما دوست داشتم قبل از اومدن با فرحانه خودم می قرار بود فردا با فرحانه مزاحم بشدونمیم_        
 ... برسمحضورا خدمت

  نگه داشت و با همان اخم ها گفتمهیمادرش در را ن        

 !؟یسی همونجا وايخوایم_        

  برداشتي خورد و بالفاصله به سمت خانه قدم بلندیسروش تکان        

 !دیببخش_        

لند کرد و  بگرشی مادر فرحانه را با دست دي هادیخجالت زده به داخل خانه پا گذاشت ، خر        
 .پشت سر او قدم برداشت

 .کردی اش گرفته بود که دستپاچه اش می مربوط به فرحانه و زندگیمی بار تصمنی اوليبرا        

 .منتظر مادر ماند تا داخل خانه رود و با اجازه گرفتن از او داخل خانه شد        

 اما یخانه نقل... قرار دادي نهارخورزی مي را روینیری شي گذاشت و جعبه نی زمي ها را رودیخر        
 ... فرحانه افتادي خانه ادی ماهان و فائزه به ي بود ، با نگاه اول به خانه ییبایز

 ... آمدششی پي چاینی با سری با تاخیمادر فرحانه کم.. نشسته بود ی مبل با حالت معذبيرو        

 .کردی او را پنهان مي و گلدارش اخم هادیچادر سف        

 ... امادمیرسی خدمت منای زودتر از ادیبا_        

 . از صورتش را پشت چادر پنهان کردیمی و ندیمادر فرحانه چادرش را جلوتر کش        

 ! سرد نشهتونییچا_        
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 و سردِ نی سنگياخم ها و نگاه ها.. شدرهی خییرای بازِ پذمهی نيتشکر کرد وبا لبخند به پنجره         
 .شدیاحترام را متوجه م

طعم ِ خوش ... بود تمام ِ مشام ِ سروش را پر کرده بوددهی که مادر فرحانه خریی هااسی عطر يبو        
 . ها به دورش کردشی ، از تشونیدارچ

 ...کردی خود احساس مي مادر فرحانه را بر روي رهی مدت نگاه مداوم و خنیدر تمام ا        

 مشغول چه قهی ساعت و دقنی حدس بزند در اتوانستینگ بودن ِ کنار فرحانه بود ، مدلت        
 ...ستیکار

حالل " فرحانه ي شماره دنی کتش کرد و با دبی زنگ تلفن همراهش با عجله دست در جيبا صدا        
  جوابش را دادیبه او گفت و با با عذرخواه "يزاده ا

 !؟ییسالم ، کجا_        

 !.... شماي هی سارِیسالم ، ز_        

 حک شی لب هاي روی فرحانه دلش را آرام کرد ، انگار که همان لبخند را کسي خنده هايصدا        
 ...کند

 ؟يای میک_        

 دانشگاه بودم.رسمی مشاالی اگهی ساعت دکیتا _        

  شد؟یدادگاه چ_        

 گمی خونه مامیم_        

  قطع کنم؟یعنی_        

 !شدی منی ، جوابش با کرام الکاتبدادی فرحانه را اگر پاسخ نمي هاطنتیش        

 کنمی ، من قطع مزمینه عز_        

  تماس را قطع کردردی از او بگی جوابنکهی از اشیو پ        

 دهی را شن فرحانهي گذاشت و سروش حاال که صدازی مي اش را روي چای خالوانیمادر فرحانه ل        
 . او دلش را آرام کرده بود راحتتر شروع به صحبت کردیِبود و خوشحال
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 ي که جلودی ، شامی تا راحت تر باهم صحبت کنامی که بدمی اما الزم درمی وقتتونو بگخوامینم_        
 ، قرار شد که هر روز که شما امر می برادرم بودشی که پروزید...دیفرحانه جان شما مراعات ما رو بکن

 ... یی و حرف هاي خواستگاري برادیکن

 !د؟یزنی ميحاال حرف از خواستگار! نی و دوختدیدیشما که خودتون بر_        

 . اش دوختی سروش را با حاضرجوابيلب ها        

 فرحانه سر طالقش  ،رندیگی ممی خودشون تصمي بچه ها خودشون براگهی دوره زمونه دنیتو ا_        
 !هم انگار نه انگار که مادر داشت

  انداخت و لبش را به دندان گرفتنییسروش سرش را پا        

 ...  با فرحانه آشنا شدمیمن وقت_        

 یوگرنه االن هرکس!  که دختر خانواده داشته باشهستی مهم نیلی شما و خانواده اتون خيالبد برا_        
 ... بودن شرط اولشهلی و اصي انتخاب کنه خانواده دارشویدگ زنکی شرخوادیم

 ، خاتون هم اگر چی مادرِ فرحانه او که هيبرا... تکان دادي فرستاد و سررونی بيدینفسش را با ناام        
 ! افتادی آمد باز هم مقبول نمیم
 

 ي کاناپه ي که روی و در حالدی کشرونی بفشی کي از دانشجوها را از تویکی مربوط به قِیتحق        
 شب بود و می انداخت ، دوزاده و نی نگاهواری به ساعت ِ ددیکشی فرحانه دراز ميقرمز رنگ ِ خانه 

 .بردیخوابش نم

 نیی شد و قبل از پازی خمین... ختیری مي خودش چاي برادی بود ، بادهیحاال که فرحانه خواب        
 ... دیکاناپه دراز کش ي دوباره روالی خی بشیگذاشتن پاها

 ...خواندی را ورق زد ، بهتر بود اول آخرش را مقی اول تحقيصفحه         

 شما دونمیسالم استاد ِ مهربون و ماه ، خدا شاهده که م " نوشته بود بای زیدختر ِ دانشجو با خط        
 باور ی ، ولرهی هست و پولشم اون قراره بگفری علي با آقاقی تحقنی و خوندن ایستی من نياستاد راهنما

 دی رو بخونشاتی آزمانجام و فقط روش ادی نبوده ، اگر لطف کنشونی کمک از طرف اي که ذره ادیکن
 "!استاد چشم انتظارما... شماره تماسمنمی ، اشمیممنون م

 ... برگشتقی تحقي ابتداي زد و به همان صفحه يلبخند        
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 . رفتادشی شد زمان و مکان از قیرم ِ خواندن تحقچششمش که گ        

 شب بود که به همان میساعت دو و ن...ی از هرگونه اشکالی و خالمانی پر و پقیشصت صفحه تحق        
 ، دی دفاع است ، خسته نباشي شما کامال آماده يسالم سرکار خانوم ، شهال هستم، پروژه " داد امیشماره پ

 " روز افزوني هاتی موفقدیبه ام

 ...  گذاشتزی مي را روقی و تحقیگوش        

 ...  چشمانش قرار داديساعت دستش را رو        

 ... افتاد که با مادرفرحانه زده بودیی حرف هاادیبازهم به         

  مادري کرده بود ، آنقدر که دست به دامان ِ خاتون شد و از او برامی زن ، او را تسلیسرسخت        
 ی کنار برادرش در چارچوبشهی همنکهیاز ا...ي پدری و بییاز تنها...ي مادری تا بیاز کودک...فرحانه گفت

 از جانب او متحمل شد ه کی با بانو و شکستیی آشناي از نحوه یحت... بزرگ شده بودی و مذهبیسنت
 ِ الی، تنها به او گفت که خ دی را بگوتی بود ، به مادر فرحانه نتوانست واقعدهی را پرسشانیی جدالیدل..

 جدا کرد ، مادر فرحانه با ی زندگي سال هانی کردن ، آن ها را از هم در ابتدا تری زندگرانیخارج از ا
 خود را با بانو نداشته و مدت ها تنها ی ، سروش زندگییآشنا  بود که زمان ِدهی از زبان فرحانه شننکهیا

 ... فرحانه را داده بودي و سروش هم همان جواب هادیبوده اما باز از سروش پرس

 نیاما در تمام ا... ساعت شده بودکی از شتری احترام سادات کم نبود و ماندن سروش بيسوال ها        
 ... و از گفتن دروغ امتناع کنددی را بگوتی تالشش را کرد تا واقعیطولِ زمان

 ي خبری بشی و مادرش که درست همان سه سالِ پي پدريسروش از برادرش گفت ، از خانواده         
 ... درآمدزانیاز شغل و کار و م...از آن ها را، شروع کرده بود 

 ... جال دادی آخرشان دلش را کمي را که کنار گذاشت ، حرف هانهای ايهمه         

 شما ، به خاطر یِ دلتنگيوقتا فرحانه خوامی ، چون خودم مادر ندارم ، نمدی من شما مهميمادر ، برا"        
 از دخترش باشم ، آخه اگه ي مادريِ باعث دلخورخوامیمن حسرت ِ آغوشتون و داشته باشه ، من نم

 همه ، هم هی شبشونیدلتنگ  ،فهمنی مشتریدو تا مادر زبون ِ همو ب... اومدیخاتون زنده بود ، خودش م
 باور دی شادارمی و رو چشممم نگهش مکنمی بگم گه دخترتون و خوشبخت میمن هرچ.. هاشون ینگران

 همسر اولم هم يمن روز ِ خواستگار... باشه لی دلهی خودش تونهی ، باالخره ازدواج اول ِ ناموفقم ، مدینکن
 ، کنهیاما فرحانه با همه فرق م!  من نبودمدیباور کن  ، که سر قولش نموندی اونیول.. حرف ها رو زدمنیا
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 ، از کارم ، از حساب و کتابم ، گفتمی هام براش مي ، از گرفتارقیوست بود و رف دهی اول که برام يروزا
 ، کردی مادر نوازشم مهی مثل کردی ام که مهی ، گرکردمیباهاش درد و دل م!  شد ، مادرم ي بعديروزا

 دیراستش و بخوا...ی همه مهربوننیحتما به شما رفته ا! گهی شماست دي ، بچه ارهطاقت اشک هام و ند
 دوست دارم ، فرحانه مویمن زندگ!!  و مادر ، شده همسرمقی رفي چند ماه ِ آخر به جانیفرحانه فقط هم

 حاال خودتون.خورمی حسرت مدمشی که تنها بودم و ندیی سال هانی تمام ِ ايرو دوست دارم ، من برا
 به ظاهر ي بچه هانی ایول.ذارمی مادر احترام مهیمن به فکر و احساس شما بعنوان !  و خودتوندیدونیم

 "!د؟؟ی شما هم به من اعتماد کنشهی دارند ، مازیبزرگ ، به نفسِ گرمِ شما ن

 از یکی موقع شب وقته خوردن نی کاناپه بلند شد ، اي فرستاد و از رورونی بینفسش را با کالفگ        
 ... گل گاو زبان ِ فرحانه بوديجوشانده ها

 ... ِ جوشانده منتظر نشستدنی و تا دم کشدی عقب کش راي نهارخورزی میصندل        

 ی می چه اتفاقکردی ومخالفت مدیپسندی با مادر فرحانه بود ، اگر او را نمدارشینگران فردا و د        
 !افتاد؟

 ...الی ، داغ کرده بود از فکر و خدی اش کشیشانی به پیدست        

 ارزش ی مربوط به آن دو حتي هايسجاد و بانو را که کنار زده بود ، بود و نبودشان و تمام ِ گرفتار        
 ...فکر کردن هم نداشت

 ي خبری کردن ِ مادر ِ فرحانه قبل از آمدن ِ آن مرد ِ از خدا بیاما حاال که صابر نرم شده ، راض        
 . بودیچون ماهان ، کار سخت

 ..شدی لحظه ها و روزها حس منی مادرش خواند ، چقدر نبودن او در اي برايتحه افا        

 بچه نی اي کرده بود ، دستگاه ِ ضبطِ صداافتی دریرعلی که از طرف امیامی ِ صابر افتاد و پادی        
 ي سروش در کالس ، عکس العمل هاي را به هر دو خانواده انتقال داده بود ، بعد از پخش صداجانیه

 همراه فرحانه ه سروش فرستاده بود تا بي اش را براسیصابر و همسرش را هم ضبط کرده بود و وو
 ...گوش دهد

 روزها جدا از بودنه فرحانه نیتنها اتفاق خوب ِ ا.. لبش نشست ي روي خنده ایرعلیاز کارِ جالبِ ام        
 ! بودیرعلی، ام

 ... شباهت به خود او نبودیب... درسي او ، شوق اش برايبرق ِ چشم ها        
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 . باز اتاقشان خوردمهی ني پنجره يجوشانده را جلو        

 که تنها گربه ها در ی خلوتابانی به خز،یی پاي بود و در خنکادهی فرحانه کشي را رومیلحاف ضخ        
 ... چشم دوختزدندیآن قدم م

 ي ارشد ، کالسش را برگزار کرد و براي از دانشجوهایکی جلسه دفاع يصبحِ فردا بعد از برگزار        
 ... دانشگاه آماده شدی ناگهانيجلسه 

 بود ، فقدان ِ استاد دهی دانشکده را به چالش کشری سجاد و نبودش در دانشگاه ، مديِریدستگ        
ر پوست ِ گردو  زمان ، دست ِ همه را دنی مختلف در اي دانشکده هادیمناسب و از همه بدتر اشتغال اسات

 .گذاشته بود

 و حضور دائم و پر صالبتشان در کالس ها بود که به دی اساتالتی دانشکده به تحصنی ايتمام ِ آبرو        
 ... را دانشگاه خوردي بعديلطف ِ سجاد ضربه 

 دییا که اصال مورد تي استاد پروازهی ، آخر سر هم دی معقول به طول انجامی از وقتشتریجلسه ب        
 .سروش نبود انتخاب شد

 آورد و قبل از تماس با فرحانه ، به شهاب زنگ زد ، دادگاه رونی دانشگاه بنگی را از پارکنیماش        
 پرونده نی مربوط به اي آدم هاهی بقیی و او هم کنجکاو شناساشدی ساعت ها برگزار منی سجاد هميبعد
 ...بود

 به پرونده ها باز شده ي خوارنی از زمی بزرگيای مافي که شهاب به او داد ، پایحیبا توض        
 در نی تکه زمکی که به سروش بدهکار بود یی چند سال قبل بود که سجاد بابت پول هانیدرست هم.بود

 نی از آن زمیراغ سگری امضا سند رفته بود دي بار که براکی دماوند به او داده بود و سروش جز یحوال
 ...گری به افراد دنیفروش زم... او بودي هاي از کاله بردارگری دیکی هم نیهمان زم..گرفته بودن

 او از زمان ِ فوت ِ یی تنهاای مادرش ، يری سختگدیشا... آوردی سجاد سر در نمياز کارها        
هرچه که بود سجاد تمام قد از چشم ِ .. بوددهی ِ پدر بانو او را به ورطه کشتی عدم حمای حتای...پدرش

 ...  دوستانشان افتاده بودهیسروش و بق

 را گرفت و به دنبال ینیری کرد ، دسته گل و شکسی فرحانه را گرفت و قرار را با او فيشماره         
 . و با او صحبت کردهدهیهنوز هم به او نگفته بود که مادرش را د.فرحانه رفت
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 ی ، از خوشحالشی او و حرف هاینی ، فرحانه از تماسِ همسرِ صابر گفت و دلنشری در مسکهنیبا ا        
اما سروش مدام نگران ِ احترام سادات بود ... که از صحبت کردن با او گرفته بودی از حدش و آرامششیب

 ي برنده  امروز برگهروش و گذشته فرحانه به او رفته باشد ، سی مهربانی فقط کمی که اگر کمیزن...
 ...دیدی را در دستان خود ميگرید

 از عزا درآورده بود ، اما دلش برنج ی ، دلی فروشینیری در شنکهیخسته بود و گشنه ، با ا        
 !!خواستیم

 !م؟ی داریامشب شام چ_        

  شدادهی فرحانه باز نگه داشته بود که پي را برانیدر ماش        

 .کنمی به حال شام مي فکرهی خونه من میسروش حاال برس_        

 دی شکمش کشي رویدست        

  ،ي به خوردم بدری نون پنشبی مثل ديگشنمه ، اگر بخوا_        

 فرحانه جمله اش را تمام کرد        

 !...یکنی متی ازم شکانیبه جرم عدم تمک_        

 .دی دست کشدیرسی نامرتب می که کمشی موهاي کت سروش را مرتب کرد و به جلوي قهی        

 ... و انگار نه انگاریدونیخوبه که م_        

  چشمانش را در چشمان ِ فرحانه قفل کردیبا نگران        

 !اگر مامانت موافقت نکنه_        

  آمدنیی سروش به پاي نهی سي از روری و بعد با تاخستادیدستانه فرحانه از حرکت ا        

 !قبولم نکنه ، منکه قبولت دارم...میذاری احترام ممیمن و تو فقط دار_        

 مرد که کامال مشهود نی اي های ساده اش از دلواپسي کرد با صداقت حرف هایلبخند زد و سع        
 بود کم کند

 یشانی پي سرد بر روی که به شکل عرقشی هاینگاهش به سروش بود و نگران...زنگ در را فشرد         
 .کردی و مدام پاك منشستیاش م

 .دادی متی اما اگر که رضاشدی اش با مادر کامل میخوش...او هم درست مثل سروش نگران بود        
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در باز شد و پشت سر فرحانه به داخل ساختمان وارد شد ، از پا گرد که عبور کرد در خانه را باز         
 ... لبش بودي که روی و لبخند کوچکبایو ز و مادر فرحانه را با همان چادر گلدار دید

 دیفرحانه مادرش را بغل گرفت و گونه اش را بوس        

 ...سالم خوشگل ِ من_        

 سالم دخترم_        

 امد ی سروش که از پله ها آرام آرام باال ميری و مانند ِ مادرش به سر به زستادیکنار مادرش ا        
  شدرهیخ

 !ه بچه ام؟چطور_        

 داده شی فرحانه که با لبخند نمادی سفي به دندان هایمادرش لبخندش را جمع و جور کرد و اخم        
 . ، کردشدیم

 ...شیه_        

 ستادی فرحانه و مادرش اکی را درآورد و نزدشیسروش کفش ها        

 !می که مزاحم شددیسالم مادر ، ببخش_        

 لب داشت ، ي بر رويگری دزی و هر چهی که حاال بدون ِ تمسخر و گاليت ، با لبخنداحترام سادا        
 . برد و پشت سر سروش قرار دادشیدستش را پ

 مادر ي که سروش سرش را خم کرد و منتظر بوسه ي انهی از هر بغض و کی و خالنهیآنقدر با طمان        
  اش شدیشانی پيفرحانه بر رو

 !نیخوش اومد_        

حکم بانو ... شد دیی داده بود تالی سروش به دادگاه تحولی که وکی هفته سند و مدارککیبعد از         
 ... سال حبسکیشالق و 

دل ِ کوچکش ... ، در دادگاه آخر همراه سروش رفته بود دی بانو به دامان ِ فرحانه هم رسي هاهیگر        
 ..دادیتنها گذاشتن ِ سروش را رضا نم

 هی ، گرکردی نمی التماسگری بانو دنباریپدر ِ بانو و مادر سجاد در دادگاه آخر حضور داشتند ، ا        
 ...  خودش بود و سکوتش همي براشیها
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 یتی به گرفتن رضایمی تصمکردی که فکرش را مي ، با هرکاردیاما پدرش ، با پول ، با وعده و وع        
 ... نبودیداشت که سروش راض

 يبرا... شددهی التماس وسط کشي کند پايریی سروش تغمی ها باعث نشد تا تصمنی تمام ِ ایوقت        
 !چه برسد به سروش... آوردی را به درد می و التماس دل هر کسهی به آن سن و سال ، گريمرد

 ي دادگاه و اتفاق هايهر دو از شوك ِ حرف ها...با فرحانه زودتر از دادگاه خارج شدند        
 . را قدم زدندریدر سکوت مس...بعدش

 و از گوشه کردی ، هربار قدمش را آهسته ملرزاندی ِ سروش قلب فرحانه را منی سنگينفس ها        
 .. رو به روری در هم بود و چشمم به مسشی ، اخم هاکردیچشم ، به سروش نگاه م

 نهی که سال ها در سيدرد...کردی او کم نمی از ناراحتيزیالق هم چ طنیاما ا...بانو را طالق داده بود        
 رفت؟ینگه داشته بود ، با شالق و حبس و طالق مگر از دل م

 . رد شدندابانی وارد شدند ، مچ دستش را گرفت و از خی اصلابانیپشت سر فرحانه به خ        

 دادگاه را مدام با ي ضجه ها و التماس هايمطمئن بود دلِ او هم صدا...دستان فرحانه گرم نبود        
 .  کنترل شده بودنباری اکی آن ها ي ِ هر دویدل رحم. کندیخودم مرور م

 و یرقانونی غي هانی و رشوه ، فروش زمییپول شو... تر از بانو بودعی سجاد اما وسيپرونده         
مغز کوچک . از دوستان سجاد قابل باور نبودکی چی هيهنوز هم برا... نفرنیفروش آپارتمان ها به چند

 نی به اي نقشه استتوانی داشت ، نماجی فرمول ساده به تقلب احتکی حفظ کردن ي برای حتشهیاو که هم
 . باشددهیوسعت کش

 !ياریاسفند... او هم به دادگاه باز شده بود ي که پای به او دستور داده بود ، کسيمغز بزرگ تر        

 ی از دوستان مشترکشان ، بیکی از او ، ریبغ! رفتی هم منی دادگاه سجاد را حسيات بعدجلس        
 . او شده بودي کنجکاوِ دانستن جرم های همه آشکار شده بود و هرکسي او براییآبرو

 ی کوتاه حرفیفرحانه را به خانه رساند و جز خداحافظ... را دور از از دادگاه پارك کرده بود نیماش        
 . رد و بدل نشدنشانیب

 ی دهد ، با عجله پله ها را باال رفت و به سمت کالسیکالس اول دانشگاهش را نتوانسته بود تشکل        
 زمان گذشته بود و طبقِ قانون دانشگاه و دانشجو هرکالس سه واحد به می ساعت و نکیکه از شروعش 
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 دانشجو ها در کالس نداشت ن به مانديدی ، اما ام منتظر مانددی در نبود استاد ، باقهیمدت چهل و پنج دق
 ... استاد و کنسل شدن کالسامدنی نیعنی می ساعت و نکی، 

 دی که با ذوق دستانش را بهم کوبي دختري دانشجويسرش را داخل کالس برد و صدا        

 استاد اومد_        

 و دادی آهنگ گوش میکی بودند ، ير از کالس پر بود و هرکدام از دانشجوها مشغول کایمین        
 و چند نفر مشغول و روق زدن لی موبای خواب ، چند نفر سرش کنار هم بود و نگاهشان به گوشيگرید

 ... بلند شدندنشای های صندلي دانشجوها با آمدن استاد شهال از رونیکه هرکدام از ا... شانیکتاب درس

 ن؟ینرفت_        

  نشستی صندلي و رودی از پسرها خندیکی        

 . نی قبل از کالس اطالع دادشیدفعه پ... خبنیگفتی تو گروه تلگرام مدیایاگر قرار بود ن_        

 نی تحسي داخل کالس شده بود با خنده اشی باالي تنه می حرف فقط ننیسروش که تا قبل از ا        
  وارد کالس شد و رو به دانشجو ها گفتزیبرانگ

 !رهیگی نمره اضافه مهی امی امروز و مونده تا بیهر ک_        

  را باال دادشی دست و سوت دانشجوها ابروهايصدا        

  کالس دارندهی ، بقدیسر و صدا نکن_        

 دختر در را همزمان ي از دانشجوهایکی کالس برد تا در را ببندد که رهیدستش را به سمت دستگ        
 دیبه سمت خود کش

 استاد سالم_        

 طونی مهربان اما شیی به لب داشت و خنده هايلبخند گشاد        

 ؟ی حرف بزنلی با موبارونی بیتو باز رفت_        

 انشگت اشاره اش را باال برد        

 ؟...آقا اجازه_        

  تکان داد و در را به عقب هل داديسروش سر        

 بگو_        

 ! بودمییدستشو_        
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  نداشتی دانشجوها تمامطنتیش        

 نهیصداقتت قابل تحس_        

به دختر اشاره کرد تا داخل کالس ... لبش آوردي روی ، لبخند کوتاهانی دانشجوي خنده هايصدا        
 . وارد کالس شدندگری ديشود اما پشت سر او ، چند دانشجو

 ي برادارشی و ددیدی را هم میرعلیامروز ام... مانده از کالس را به درس پرداختیساعات باق        
 . داشتنی آرامش ِ دلنشکی سخت بود ، ي که فکر و ذهنش خسته از ورق زدن ِ روزهاییاو

 . تلفنش افتاده بودي فرحانه رويشماره         

 . او را گرفت ي نشسته بود اما شماره دی اساتهی در کنار بقنکهیبا ا        

 سالم_        

 ؟يخواب بود_        

 ؟ی دانشگاه؟يتو چطور...آره_        

 ؟یخوب! االن چه ساعت خوابه_        

  فرحانه بودي به ظاهر خوابالوده ي را به گوشش چسبانده بود و تمام حواسش به صدایگوش        

 دمی خوابری دشبید_        

  خوابت بردتوکه زودتر از من_        

 ؟يای میولش کن سروش، ک_        

  رفترونی بلند شد و از اتاق بی صندلياز رو        

 ! شده؟يزی و ول کنم؟ چیچ_        

 چشمش به قاب عکس خودش و سروش افتاد.. تخت زد ي رویفرحانه غلت        

 ! بودي جورهیامروز باهاش حرف زدم ، دوباره ! ماهان و فائزه رفتن رو مخ ِ مامانم_        

  ، نباشدای نگران باشد دی بادانستیسروش نم        

 ! ماهان بگم غلط کردم؟شی دورم برم پهی يخوای مم؟ی کنکاری چیگیم_        

  شدزی خمی تخت ني زدن برداشت و روآنقدر که فرحانه دست از پلک... کردرییلحنش تغ        

 !!سروش؟_        
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 ، اگه کهی اون مرتشی بگم غلط کردم، حاالم حاضرم برم پی هدی روزا بانی من اگم؟ی مينه جد_        
 ! الزمه تعارف نکنیکنیفکر م

 ... حرف هانی گران تمام شده بود زدن ایلی سروش خيبرا        

  آمد؟ی کار چه از دستش برمنیان ، مادر فرحانه متزلزل نشان داده بود ، جز احاال که با آمدن ماه        

  هم سر خم کندفشی ماهان و ذات کثشی بدست آوردن فرحانه حاضر بود پيبرا        

 ي حرص بخورخوادی دانشگاه نمياالن تو.میزنی خونه دربارش حرف مایب_        

  پر بردي موهاانی می هم فشرد و چنگي را روشیپلک ها        

 صابر ي اگه مادرت ، قبول نکنه ، جلویدونی ، مي خواستگارادی قراره مثال بگهیصابر دو روز د_        
 ؟!شهیچقدر بد م

 کننی زنم و مادرش و خواهرش قبول ندارن ، فکر می به صابر بگیکشی؟ خجالت م! چرا بد بشه_        
 انی خانواده ات بیکشی؟ خجالت م!بر ندارم که پشتم درآد مثل صاي برادریکشیخجالت م! هرزه است؟

 ! زنه تنها؟هی يِخواستگار

بوق ...شی هاادی فرحانه و فري هاهیگر... سروش متوقف شد ، خشکش زد ی متواليقدم زدن ها        
 ...ممتد تلفن همراه

 ي اقهی و کالس چند دقدادیجواب نم...تلفن منزل را هم... گرفتی در پی فرحانه را پيشماره         
 !شروع شده بود

 ي جلویرعلی اميسر بلند کرد و چشمان ِ مشتاق و لبخند ها... انداختی صندليکتش را رو        
 .چشمش آمد

 ...دی تخته کشي و مارکر را رودیکوتاه خند        

 یباغبان حت.. دهدیخ م در زمان خودش رزیصبورانه در انتظار زمان بمان ، هرچ " تخته نوشت يباال        
 "!دهندی نموهیاگر باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود م

 . تخته نوشتي بود که سروش پای بچه ها به جمالتي رهی شروع کرد که نگاه خیدرس را وقت        

 یند را کم ، همان لبخداشتندی که از تخته برمی و نتانی دانشجويلبخندش کوتاه بود اما چشم ها        
 . کردنیدلنش

 ...غروب شده بود و هوا سرد        



 318 

 !... گرفتگری بار دي فرحانه را برايسوزِ سرما به صورتش خورد ، شماره         

 به ي دردشی هاهی ، با گرخواستیدلش نم...  دادی جواب تلفن سروش را مکردی نمهیاگر گر        
 ! امروزش ، آن درد را اضافه کرده استي حرف هادانستی او اضافه کند ، هرچند که ميدردها

 ی نگذاشته بود و سروش خسته و کوفته از دانشگاه میی غذاچینگاهش به گاز آشپزخانه بود ، ه        
 ...آمد

 ردی آن بگي اش را رودهی آتش وادارش کرد تا دستان ِ سرما دي گاز را روشن کرد ، شعله هاریز        
 .ت ِ آن گرما به تنش برگردد از حراریتا کم

 . برود قطع شدری گغامی پي رونکهیتلفن خانه زنگ خورد و قبل از ا        

 ! کانتر چرخاند ، خواب رفته بوديسرش را به سمت ساعت ِ رو...حتما سروش بود        

 !گرفتندی غذا مرونی امشب را از بکی گاز را خاموش کرد ، ریز        

 کردی مادرش را حمل مری که انگار تصوی به سقف اتاقيپه خود را انداخت و با دلخور کانايرو        
 نی امروز صبح با او صحبت کرد ، کوتاه جواب دادن و سنگی نزده بود اما وقتی حرفنکهیبا ا. شدرهیخ

از ...دیخواهد از او بگوی فائزه و ماهان ، نمشِی که پیعنی نیا...جواب دادن ِ مادر ِ دلخورش کرده بود
 .. دخترش ماندهي دو شب را خانه نکهیا

 .اما دوباره منصرف شد... دوباره تلفن بلند شد ، دستش رفت به سمتشيصدا        

 "رمیگی حتما تماس مدی بذارغامی ، پستمیخونه ن " را پخش کرد غامی ، پری گغامی پنباریا        

 !رمیگی حتما تماس مدی بگذارغامیه بود پخودش گفت... را کنار اتوبان نگه داشتنیماش        

 دو ساعت کی ترافنی بذارم ، من با اغامی ، بهتره پيدیفرحانه جان ، حاال که تلفن و جواب نم"        
 ... حرف هام و نزنمتونمی ، نمرسمی ام خونه نمگهید

 بغض هی...ستی ني خبرهی از گرگهید...شهی می چستی مهم نگهیدرد که به استخونت برسه د        
کم کم به .هی چلشی دلیدونی که خودتم نمبی سکوت عجهی. همدمتشهی و منهیشی گلوت مي تویلعنت

 فی دردتو توصچکدومی هی ولرنی سرت رژه ميواژه ها تو... یکنی عادت مدناتی کشقینفس عم
 یب ، ستی نی عرضگی ، بستی نی هر روز و هرشب ،کم حرفي به سردرد هایکنی ، عادت مندکنینم
 ی ، بيدی که رسنجای ، اشهی که به گله باز نمیهجوم هزارتا فکر و هزارتا واژه و لب...ستی هم نیرتیغ

 ِ ساکت و کم  آدمهی بودم ، سادهی وانجایمن تا قبل از تــــو هم....یشی مریس...یشی ، سِر میشیتفاوت م



 319 

 دردام ساکت يمن جلو...فرحانه... رهی سگهی اما درهی سرش هزار تا حرف داره رژه ميحرف که تو
 از کردمی که فکر مییدرمــون ِ همه دردها...یتـــو درمون...یستی تــو درد نیول... شمی ، سِـــر ممونمیم

 "... شمی نمـــری ،سشمیسِـــر نم ، فرحــــانمونمی ســـَرِ تو ساکت نمگهیمن د...ارهیپـا درم م
 

 !...غامی زمان ِ پنایبوق ممتد تلفن و پا....و        
 

 !! میدو ساعت در راه ماندنش شد دو ساعت و ن        

 .. زدی نمیحرف... فرحانه هنوز پکر و ناراحت بود دی به خانه رسیوقت        

 تر نی که غمگی و نگاهشدی مبی تنها در جوابش چند قطره اشک نسدیپرسیسروش هرچه از او م        
 ...از هر زمان بود

بودن کنار ...آمدن ِ صابر و همسرش!!  جمع شده بودشانی خودش جمع ِ خانوادگالیفرحانه به خ        
 چند وقت ، آن هاهم تماس گرفته نی دوستان ِ مشترك ِ سروش و سجاد که ایحت... و همسرشنیحس

 احترام الخره راحت شده بود که باالشی خی ابراز احساس کرده بودند ، او حتیی آشنانیبودند و بابت ا
 ...شودی نمنی بهتر از اگری شناخته و دتیسادات آن ها را به رسم

 اگر اسم فرحانه و شودی خانه می که بدهی مادرش ترسدیاما حاال که ماهان و فائزه برگشته بودند شا        
 ...اوردیسروش را ب

 ، اجاره اش را هم خودش به دادی خودش را به مادر مي را هم کرده بود ، خانه نجایفرحانه فکر ا        
 آن دو زن و شوهر ي ، مستقل و راحت ، بدون دعوا و قهرهاکردی می زندگنجای ، مادرش اگرفتیعهده م

 ...وانهید

 ... رفتی سروش ميخود او هم که بعد از عقد ، به خانه         

 مادرش به فائزه و دی بود که شادهی فکر هم رسنی به ایحت...با خودش فکر همه جا را کرده بود        
 . کندی تنها و تحت ِ لطفِ فرحانه زندگستی وابسته است و حاضر نشی از بشیماهان ب

 دو روز نیهم... کردی بود و به او محبت مرفتهی ، مادرش سروش را پذرفتی مشی خوب پزیهمه چ        
 با مادر سر صحبت را باز یان روز وقت همي قرار شد به ماهان و فائزه اطالع بدهد و درست از فرداشیپ
 !نی و سنگگرفتی کوتاه مي جوابهاکردیم
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 ، فرحانه را دیدی همه سال برادرش را کنار خود منیباالخره بعد ا..سروش خوشحال تر از او بود        
 ... نداشت که به خاطرش مثل فرحانه ناراحت باشدياو کمبود...تمام و کمال داشت

 تی که او را به رسمیشینداشتن قوم و خو.. گرفته بودی ِ فرحانه اعتماد او را از زندگییفقط تنها        
 دوستان ِ مشترکش با یحت... اشیمیدوستان صم..برادرزاده اش...اما سروش برادر و همسرش....بشناسد

 ... نمانده بودی خاليجا...سجاد ، کناره او را پر کرده بودند

 ... شبه پر شده بود و فرحانه همچنان تنها مانده بودکی ِ سروش ییتنها        

  توجه ماندی تخت نشسته بود، بي که کنارش روی و به سروشدی سرش کشيلحاف را رو        

 ... شده بودلشی کودکانه دلی که حسادتيدلخور...از او هم دلخور بود        

 ...آمده بودند که همه پشت ِ او دری ، به کسکردیبه او حسادت م        

 ... اش به کار بردی بود که سروش در تماس تلفنی غلط کردني اش از واژه يدلخور        

 نی احترام اشتباهش را به گردن گرفت ، فرحانه هم بابت انتخاب سروش ، همشیاگر سروش پ        
 اندازه کیآن ها به ... اش صابر و خانوادهشی پيگری با زبان دیحت... مادر ادا کرده بودشیواژه را عمال پ

 !.. نداشتی منتيگری بر دیحاال کس... هم قدم برداشته بودنديبرا

 . بودندستادهی اشک ها منتظر اشیپشت پلک ها        

 بازهم همان خواستی و چند بار گوش داده بود و دلش منی سروش را تا قبل از آمدنش چندغامیپ        
 ..رد بباری دل سکی را بشنود و غامیپ

 ؟ياز دست من دلخور_        

  از بغضدی را باال فرستاد و لب ورچشی شانه های و پفدی لحاف سفریفرحانه ز        

 !؟یزنیپس چرا حرف نم_        

 !دیباز هم همان حالت را تکرار کرد و سروش خند        

 خوامی کردم معذرت میاگر اشتباه_        

  نشان ندادی فرحانه عکس العملنباریا        

 کنترلم کمیمشکل تو مشکل منم هست ، فقط !  چون اشتباه کردمدارمیاگرشو از اول جمله ام برم_        
 .خوامیپس بابت اشتباهم معذرت م.و از دست دادم و باهات بد حرف زدم

 ... بشو نبودیفرحانه راض        
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 . سرِ فرحانه بردری زور ز و دستش را بهدی تخت دراز کشيرو        

 ! دوره آخرهنی ، باور کن که امی کنشتری صبرمون و بدی ، من و تو باکنهی حل مویزمان همه چ_        

 که فرحانه هنوز کردی آن ، ثابت مي روي شدن ِ پارچه ادهی ساعد دستش و باالفاصله کشیسیخ        
 ... نشدهشی اشک هافِیحر

 خود ری بکشد اما فرحانه محکم لحاف را به زنیی صورتِ فرحانه پايف را از رو لحای کرد کمیسع        
 .نگه داشته بود

 !؟ي کن ، قهرگایمنو ن_        

  کم نشده بود گفتی که از آن مثقالیبا بغض        

 !قهرم_        

 ؟! به اون راهيخودتو زد_        

  شدسیساعد ِ دست ِ سروش دوباره خ        

 !ه؟ی چیدونی ، اما مهیخودی ، قهرم از تو بستی تو نری تقصدونمیم...خودم و زدم به اون راه _        

 !حاال فرحانه در آغوش ِ سروش مچاله شده بود...لبخند زد و به سمت فرحانه به پهلو شد        

 .دونمیآره م_        

 !و؟یچ_        

 ... به منشهی م ختمی بزنیکه خودتو به هر راه_        

 ... دی هم رسشی فرحانه به صداي هاهیگر        

 ... به توشهی ختم مزنمی میخودمو به هر راه_        

  فرحانه گذاشت و آرام نوازشش کردي لحاف بر پهلويدستش را از رو        

  تا خوابم ببرهریبگو شب بخ_        

  زد ِ کوتاه لبی منت کشنی از ايبا دلخور        

 گمینم_        

 هی شبيزیچ... ، همدم بودن خواستی می دختر، همراهنی سروش نشست ، اي لب هاي رويلبخند        
 و درمان بودن دنی جز ناز کشی و حرف بزنی بخوانشی گوشِ شنوا ، که صاحبش تا صبح هم براکی

  بلد نباشديزیچ
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 ؟یگیچرا نم_        

 ادیچون من خوابم نم_        

  خم شدشی و رودیفرحانه را به آغوش خود کش        

 ...میمونی مداریب_        

 !میمونی مداریب_        

 دل بردی که خوابش نمي دلبري ماندن پا به پاداری لذت بخش است ، اما باری در آغوشِ دنیخواب        
 ...گذاردی ست که جان در جان ِ آدم نميضعفه ا

 !فی ست التوصیحال... خواب شده استی بای تو فکر کند تمام ِ دندنیاو با د... یت بزن از خوابنکهیا        

 ...شودی مفهی وظدنی ، بوسکشدی مشی لب، پاری که یو هنگام        

 ... ماندی جز بغل کردن نمي ، چاره اکندی که آغوش باز میو هنگام        

 !...ستی ماندن نداری جز بی شود ، راهخوابیو اگر که ب        
  

 .شدی گم مششی ته ري و البه الدیچکی مشی آمد ، آب از موهارونیاز حمام ب        

 گشتی ميزی دنبال چشیفرحانه درکمد لباس ها        

 ...نگاهش کرد        

 ؟يخوای ميزیچ_        

  زدیلبخند لرزان        

  ، لباس گرم ترهی_        

 را در کمد شی از گرم کن هایکی داشت ادی رفت ، به شانیحوله پوش به سمت کمد لباس ها        
 . استدهی ديکنار

 گرم کنش را به طرف فرحانه گرفت        

 ...زمی عزایب_        

  به تن کندشی لباس هايکمکش کرد تا گرم کن را رو        

 ! شدهخچالی خودمم ي ، خونه می کم کم شوفاژ هارو روشن کندیبا_        

 ... حوله سر ِ سروش گذاشتيفرحانه با لبخند دستانش را رو        
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  را با حوله گرفتشیآبِ موها        

 ؟! بگمی چهی_        

 دیخم شد و گونه اش را بوس.. فرحانه نشست ي بازويدستش رو        

 ...بگو_        

 ...يوراول لباستو بپوش سرما نخ_        

 که لباس ی رفت ، حوله را از دور خود باز کرد و در حالشی لباس هايسروش به سمت کشو        
  گفتدیپوشی را مشیها

 حاال برو سراغ اصل مطلب...شی از اولنیا_        

نها  و من تنجای انیای ، اونوقت تو و برادرت و خانواده اش بنجای اادی اگه مامانم پس فردا نگمیم_        
 !؟یباشم چ

 شانه به سر سروش ، خودش را دنی تخت نشست و شانه را برداشت ، اما فرحانه زودتر از رسيرو        
 رساند

 .کنمیمن شونه م_        

  نداشتی زن تمامنی اي هایدلواپس        

 از ي کارگهی که دومدنی ، اگرم نیچی ، اگر اومدن که همیمونیفرحانه جان ، ما منتظر مادرت م_        
 از حرف ها و رفتارش با من ي شک و شبهه اچی بود ، هنجای که مادرت اشی ، چند روز پادیدست ما برنم

 . اومدی خودت به چشم نمیو حت

 دی کوتاه سروش را شانه زد و از پشت به آغوشش کشيموها        

 ...  ما وياومده خونه  حرف زد ، انگار نه انگار که ي ، پس چرا اونجوردونمیم_        

 ، ي و به مادرت واگذار کردمیباالخره تو تصم...کردهی رفتار مي ماهان و فائزه اونطوري جلودیشا_        
 ادی و عقد مي جلسه خواستگاري ، صالحم ندونه فقط براگهیخودش گفت صالح بدونه به ماهان و فائزه م

 ... دوبارهتونمی مياگر بخوا... بارهی یو به قول خودش ماه

 ... سروش گذاشتي شانه يسرش را رو        

 ! نهگهید...نه_        
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 ِ قی به خواب رفت و سروش از خوابِ عماالتشیفرحانه با خ... بودند دهیعقربه ها به پنج صبح رس        
 ...فرحانه ، کنارش آرام گرفت

       
 خورد و منتظر ماند تا تماس زی مي روینیری را با شيچا...با تماس شهاب به دفتر وکالت او رفت         

 .ابدی انی اش پایتلفن

  جناب شهالخوامیعذرم_        

 لبخند زد        

 .کنمیخواهش م_        

  سروش نشستي بلند شد و روبه روزشیاز پشت م        

  اومده؟شی پیمشکل_        

 با شما داشته باشه ، گفتم بهتون ي مالقات حضورهی که وادخی دوستتون ، سجاد ، منکهینه ، فقط ا_        
 اطالع بدم

 ؟ی چيبرا_        

  تکان داديسر        

 ي به قدرشونی که مسببش بوده ، به هرحال که جرم ای اتفاقاتنی احی توضي برادی ، شادونمینم_        
 زندان بمونه ، بخصوص اگر نتونه ي حاال حاال ها تودی شما هم باي هست که با انصراف پرونده نیسنگ
  ها رو برگردونه و اموال و پرداخت نکنهی شاکتیرضا

 و قسم لی دلدنی؟ شن! چه بوديمالقات با سجاد ، برا... انداخت و به فکر فرو رفتشی پايپا رو        
 گفت؟ی که خواهرش هم مییها

 هی اتون دارم ، بعنوان هی از شما و روحی باتوجه به شناختیبه خودتون ربط اره جناب شهال ول_        
 !دی مالقات نري که برادمی مشنهادی ، پلتونیدوست نه وک

 !چرا؟_        

 ي بعدي دادگاه شما و چه دادگاه هایی بگم که دوستتون نسبت به جلسات ابتدادیبه هرحال ، با_        
 دوستتون و حرف دنی ، مطمئنم با دنی هستيشما مرد ِ مهربون و از خودگذشته ا... کردهریی تغیلیخ
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 شمارو دچار ی مدتي حداقل براشونی با اداری ، ددی به متوقف شدن پرونده هم ندتیهاش اگر رضا
 .کنهی میناراحت

 ... من از اون آدم متنفرم_        

  کردی مخفشی لب هاي ِ جلويشهاب لبخندش را با بلند کردن استکاان چا        

 دیلیپس هر طور که ما_        

 ! لعنت فرستادي در چانی ِ دارچختنی بابت دستور ررساالری اش را مزه مزه کرد و به اميچا        

 ؟!ادی می من و سجاد کيحکم ِ پرونده _        

 ،  بودهی موقوفینی ازتون گرفته و چه بابت زمی که چه دستی مشخصه ، بازگشت اموالبایحکم تقر_        
 . انجام بشهي زودنی ،بازگشت پول هاتون به اتی همه شکانی با اکنمیالبته فکر نم

 دمی از دادگاه ها بود که شنیکی ي کردن ، توتی ها باهم شکای شاکنی همه اهوی شد که یچ_        
 ... روی ، ساختمونشی دو سال پای کرده ي خوارنی ، زمشمیچهارسال پ

 دونه درشت ي های ، از شاکگهی دي و خونه نی زمهی ي واگذاری حتایبله ، اما خب هربار با رشوه _        
 سکوت دهیرسی هاش نمنهی و هزلی که دستشون به وکزمی خورده ري های گرفته بوده و اون شاکتیرضا

اونم رشوه گرفته بوده و   ، شددهی ها همونجا بوده ، وسط کشنی که زمي محله اي شورايالبته پا...کردند 
 .دادهی مریی تغستمی ثبت به سي هارو برانینقشه زم

 ... شده که دوبارهی نداشتند ، چتی اونموقع توان ِ شکازایاگر خورده ر_        

 که تموم ِ نهی اشی کرده ، جالبتی به شکابی ، همه اونارو ترغياری اسفندي کثربِی رقکنمیفکر م_        
 ی شما جزئيپرونده ... ها هستندی از سجاد گرفته بودند هم جزو شاکنی زمای که از قبل ، خونه ییکسا

  ، ِ که مربوط به دوستتونهي پرونده انیتر

 ! بزرگ نبودي پرونده هانیآدم ِ ا        

مه فعال که ه.. همراهاشو لو بدهای همدست ستیحاضر ن.. یول! دهی رسجهی نتنیدادگاهم به هم_        
 !! گردن گرفتهویچ
 

 کردن خانه اش افتاده زی به فکر تمری ، ددی کشرونی بیی ِ خانه اش را از لباسشوییرای پذيپرده         
 ... دندیرسی مهمان ها مگریبود ، چند ساعت د
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 ... به سمتش رفتیهست        

 بده من_        

 گشتی ميزی دنبال چلشی نشسته بود و در موباهی چهارپاي رومانیا        

 ...قهی دو دقدی ، بذاردی از من کار نکشنقدریدخترا ، ا_        

 دی را از دستش قاپلی موبای و گوشدی به باال پریحرفش تمام نشده بود که هست        

 دل بده به کار_        

  ناراحت و معترض گفتي زد و رو به فرحانه با ظاهرشی به موهای چنگمانیا        

 !یگرفتیخب کارگر م.کردمی کار نمنقدری خودمم اي خونه يخدا ازت نگذره ، من برا_        

  دادهی بود ، تکییرای که وسط پذی ِ مبلی زد و به پشتيفرحانه لبخند خسته ا        

 يتا صبح چشم رو... نشدي به مامانم بود که اونم ازش خبرروزیشرمندتونم به خدا ، همه فکرم د_        
 ...هم نذاشتم

 ستادی اهی چهارپاي گرفت و روی را از دست هستدی بلند سفي پرده مانیا        

 و ي و خاکستراهی سي لکه ی موندنت کار دست من بدبخت داده ، هرچداریهمون تا صبح ب_        
 . بود ، برات پاك کردموارای دنی اي روینامرئ

 ستی نيغر نزن کارتو بکن وگرنه از نهار خبر_        

 ...  گرفتي را جدی هستدیتهد        

 ... رها شده بود نشستفی بالتکلییرای همان مبل که وسط پذيفرحانه اما رو        

 !نی ،کوتاه اما دلنشکردی مبشی نسیی ، خنده های ، آنهم توسط هستمانیسر و کله زدن با ا        

 ي قهیبا دستورات دم به دق...دی مبل ها رسدنی تازه ، نوبت به چینیری و شيبعد از خوردن چا        
 دادن به انی پاي برای و گاهشدی و غر زدنش افزوده متی ، هر لحظه به شکامانی و فرحانه ، ایهست

 نشستی منی زمي و روکردی دو زن ، کار را رها منینظرات مدام ِ ا

 نی ، خسته ام کرددی بعد دستور بددی با هم فکراتونو بکندینیبش_        

  گذاشتشی گوش هايکف دستانش را رو        

 !مینی هارو دور بچی پنجره ، تکي دو نفره رو بذار جلونیبه نظر من ا_        

 کردی را تصور می مد نظر هستدمانی بود و چستادهیفرحانه دست به کمر ا        
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 ... بهترهمینی بچی تکگمیا من منه اتفاق_        

  کرد و سرتکان دادی نوچمانیا        

 خود ي ، مبل ها سر جامانی مبل ها ثابت شد و با کمک ادمانی و فرحانه چی هستمیباالخره با تصم        
 .قرار گرفتند

 ؟! و بشورمنیزم_        

 کردن زی که سال هاست کارش تمی مثل کس کار کرده بود و خانه راشانی امروز از صبح برامانیا        
 !است ، برق انداخته بود

  تکان دادی دسترفتی که به سمت آشپزخانه می و در حالدیفرحانه خند        

  وقت نهارهگهینه د_        

 دی را به سمت خود کششی فاصله اش را با دو گام بلند با فرحانه پر کرد و بازومانیا        

 !!می تو رو بخوري مزه ینگو که قراره دستپخت ب_        

  را نگاه کردمانی تازه کند با اخم ای مبل نشسته بود تا نفسي که تازه رویهست        

 ! دلت بخواد ، عوضش غذاش سالمهیلیخ_        

  دادهی به کانتر پشت سرش تکی با ناراحتمانیا        

 .کنمیخودم مهمونتون م...ری بگرونیغذا از ب کنمیفرحانه خواهش م_        

  تلفن را برداشت و به سمت فرحانه گرفتیگوش        

 هی واسه من کافخی شماره رو ، سه سریبگ_        

 . را راحت کردالشی گرفت و خمانیتلفن را از دست ِ ا        

 ! و داشتممی تصمنیخودمم هم_        

 . مبل ولو کردي خودش را روی گفت و کنار هستيدبلن "خداروشکر" مانیا        

 سروش ، بعد از مدت ها ي سه نفر بود و خانه ي اش به اندازه ی کوچک فرحانه شلوغيخانه         
 . بوددهی مهمان به خود ديادیتعداد ز

 ِ یشلوغ... سفره با فاصله از هم قرار دادي ساالد را همسرِ صابر ، از سروش گرفت و رويظرف ها        
 چون يدی جدي را که حاال همبازنیحتما ادو... به پا شده ، همه را به وجد آورده بوديخانه و سر و صداها

 ..شدی کردن با او خسته نمي کرده بود و از بازدای پیرعلیام
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 خانوم ها آمده بود ، شین پ کمک کردي کانتر گذاشت و سروش که براي برنج را روسیفرشته د        
 ختی برنج ري کرده بود ، رودای پگری دیزعفران ِ دم کرده را که با برنج رنگ و لعاب

 را به حرف ي نهار قبل ِ خواستگاری لحظات هم به فکر فرحانه بود ، مهماننی در خوش تریحت        
 .کرده بود فرحانه تمام ِ چشمش را پر ی خاليجا...فرحانه برگزار کرده بود 

 دانستی اش را با سروش می و عمقِ دوستشناختی که صابر او را از قبل می ، کسنیآمدن حس        
 ...کردی شباهت نمی دورشان بي ِ سال های را به دورهمیمهمان

 ي صدای بدست آورده بود ، با ناراحتزانی عزنی را که با دورهم جمع شدن ِ ای حال ِ خوبيهمه         
 . رفته بودنی از بی که با او حرف زده بود، کمشی ساعت پکیفرحانه آنهم 

 ... دادندحی بودن را ترجي نهار سر سفره ازی ميبه درخواست صابر به جا        

 ... مشغول حرف بودنديگریهرکدام با د        

 که با شی ساعت پکی  به اتاق رفت ،ي لحظه ايمهمان ها را دعوت به خوردن نهار کرد و برا        
 شانی به صحبت هاگذاشتی را از دست فرحان گرفته بود و نمی چند بار گوشمانی ، ازدیفرحانه حرف م

 .ادامه دهند

 فرحانه را آنهم یاما دوست نداشت ، ناراحت...چندبار نوك ِ زبانش آمد تا از مادر فرحانه بپرسد        
 . که از او دور هست ، احساس کندیوقت

 و فرشته ، الی کوچکه سهي و صابر و جمع زنانه نی حسي مهمان ها برگشت ، صحبت هاهی بقشیپ        
 !شدیبا بودن فرحانه جمع تر م

 ، یرعلی با آمدن امگوششی بازقِی و قاشق کوچکش را به دستش داد ، نارفدی غذا کشنی ادويبرا        
 . پاك او را فراموش کرده بود

 خود ي و خورشت را بعد از تعارف کردن به برادر بزرگتر، جلودی خودش برنج کشي برایکم        
 گذاشت

 ! کار خودته؟نایهمه ا_        

 . لبخند بزندتوانستیدهانش پر بود و تنها م        

  سروش جواب داديفرشته به جا        

 کننی درست می عالشهی دو نوع غذارو همنیسروش خان ا_        
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  سروش زدي با خنده به بازونیحس        

 ! دو نوع غذانی مطلبو؟ ایگرفت_        

 بود به سمت دهی که کشي غلو دردي برانی زد و حسنی حسي پايصابر با کف دستش محکم رو        
  خم شدشیزانوها

  کردفی زنم که ازش تعر؟یزنی می چيبرا_        

 ظرف يبلد! ؟یکنی تو اصال تو خونه به خانوم کمک منمی ، ببيخودت که مسخره اش کرد_        
 ؟ي غذا بپز؟يبشور

 انگشت نی که ادوکردی جواب دادن آماده مي به سمت صابر سر چرخانده بود و خود را برانیحس        
  و گفتدی کشرونی اش را از دهان بی ماستيها

 !!دهیفقط دستور م_        

 . گم شدنی اخم و حاج قاسم گفتن ِ حسانی ، مهی بقي خنده يصدا        

 !بچه ات مثل خودت حاضر جوابه_        

 شی صدای و بزی ري اشاره کرد و خنده هایرعلی به امنیحس        

 ! رفته؟یمثال پسر تو به ک_        

 صابر ، قبل از فرو بردن قاشق ِ پرش در دهان ، با چشم و ابرو به سروش اشاره کرد        

 !خوشبختانه به عموش_        

 ِ لحظه ی ِ نگاه صابر ، به خوشنی تحسی ، حتیرعلی اماقی پر اشتي سروش و لبخند هايخنده ها        
 .کردی رو اضافه مشی پيها

 ! زن گرفتن نکنه؟تی وقت پسر شماهم نهی شهی وار مالیعموش داره ع_        

  که داشت گفتي لهجه اینیری با شالیسه        

  درس بخونه ، حاال وقت هستخوادینه ، بچم م_        

 داره ، ادی ، ترگل ورگل زخونهی درس مرجانی که امی دانشگاهنی بگم ادیاتفاقا حاج خانوم ، با_        
  از همونایکی شاالیا

  ماست را برداشتي الهی کرد و پیصابر اخم        

 .نم هر وقت که الزم باشه ، اومیکنیزنشو من و مادرش انتخاب م_        
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 شی ِ خنده هاانی به او گفت که صورت ِ صابر ميزی سرش را به گوش ِ صابر چسباند و چنیحس        
 .سرخ شد

 حفظِ ي و خانواده اش دعوت نبودند ، قطعا حضور آنها برانی ، حسي مراسم خواستگاريبرا        
 اش ، مهمان ی کوچک فرحانه و جمع خودمانينه  نبود ، اما خاری تاثی اش بیآرامش سروش و خوشحال

 .کردی را طلب مي تریمی صميها
  

 ... راحت استراحت کنندالی با ختوانستندی تمام شده بود و حاال مشانیکارها        

 ... دندی تخت دراز کشي رویبا هست        

  را با حوله گرفته بودشی موهایسیخ        

 ؟ی بپوشيخوای میچ_        

 .ستمیکت و شلوارم ، کتش بلنده توش معذب ن.. ی که توگفتیهمون_        

 دی را بسته بودپرسشی که چشم های در حالیهست        

 !ست؟ی بپوشم بد نیمن صورت_        

 ؟يچه بد_        

  ، برادرش مومنهیگیآخه م_        

 .ستنی نیکنی که تو فکر ميراحت باش ، اونطور_        

 ... تر باشه بهترهیگفتم مذهب... بزنه ششوی ته رمانیمنو بگو نذاشتم ا_        

  بالش جابجا کردي و سرش را رودی چرخیبه سمت هست        

  ،ادی خروپفش ميصدا_        

  سردادنی دلنشي خنده ایهست        

  ،از هفت صبح روپاست_        

 آمد ، بغضش ی که پشتش زنگ خانه به صدا در نمی تاککینگاهش به ساعت بود و با هر ت        
 !شدیماندگار تر م

 !...ادی نمگهید_        
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 به آمدن ِ احترام يدی ، او هم امکردی را جستجو ميگری دری فرحانه مسي ،جز چشم هاینگاه هست        
 .سادات نداشت

 !شه؟ی و مادرت نباشه بد نمانین ب ، االستی که مادرت ننیگفتیکاش قبلش به برادر سروش م_        

  را با نوك انگشتان سردش مهار کرددی غلترونی که از چشمش به بیاشک        

 ...دی دارم ، گفتم شايدی امي کور سوهی_        

 ... تخت بلند کردي و فرحانه را باهم از روی زنگ ِ خانه ، هستيصدا        

  هم زوول زدندي ، به چشم هایی خبر از هرجای بيمثل آدم ها        

 !سروشه؟_        

  جواب ِ فرحانه را دادیهست        

 انیساعت هفت قرار بود ب_        

  ، دادی آنها را تکاني زنگ هر دوي دوباره يصدا        

 برخورد کند و از درد ِ انگشت زی فرحانه به مي شان در رفتن به سمت در باعث شد تا پايعجله         
  بنالدشیکوچک پا

 ؟ي شدیچ_        

 ... را محکم در دست خود فشار دادشیانگشت پا        

 شهی مداری بمانی ، االن اهی کنیبرو بب_        

 دی کشیقی نفس عمدی که رسفونیبه آ... رفت رونی با عجله از اتاق بیهست        

 !بله؟_        

 سالم ، باز کن_        

 ..  با سن و سال ِ باالیزن.. زن بودکی يصدا        

  جواب دادیبا خوشحال        

 دییبفرما...نیخوش اومد..نیخوش اومد_        

 دهان خود گرفته بود و با ي که دستانش را جلودی سر چرخاند فرحانه را دنکهیهم..در را باز کرد        
  مانده بودرهی بودند ، به او خدنی باري که گرد شده بودند و هرلحظه آماده ییچشم ها

 ...مامانته ، به خدا خودش بود_        
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 که پله ی کسکردی ِ مدام فرحانه که هنوز هم باور نمدنی و بغل کردن و بوسی هستی ِ خوشحالغیج        
 . کردداری که داشت بینی را از خواب ِ سنگمانی مادرش است ، ادی آی خانه را باال ميها

  ، خبر آمدن ِ مادر فرحانه را دادمانی در خانه را گشود و در همان حال به ایهست        

 رهنی پي قهی و دی کششی به موهای دستنهی آي مبل خود را جمع و جور کرد و جلوي از رومانیا        
 ... مردانه اش را مرتب کرد

 . رفتنیی از پله ها پامانی داشت و اری تاخی مادرش کمآمدن ِ        

 یی معنای هرکسي برادنشی ددی که شای با خودش داشت ، چمداننیمادر ِ فرحانه دو چمدان ِ سنگ        
 ...ی خوشِ زندگي خوب ، معناي روزهايمعنا.دادی ماندن مي فرحانه معنايداشت و برا

 کرد و چمدان ها را پشت ِ سرِ ی ِ فرحانه معرفکی خودش را به عنوان همسر ِ دوست ِ نزدمانیا        
 .احترام سادات از پله ها باال برد

 .کردی مادر مي را فرشِ پاشی صدا اشک های بود و بستادهی در ايفرحانه جلو        

 ... بردی و هستمانیز ا ِ گلدارش ، دل ادی ِ سفي احترام و روسري گل انداخته يلپ ها        

 .دالوصفی از ته دل بود و زاشانی ، خوشحالدی احترام را بوسي آمد و رونیی را پاي چند پله ایهست        

 نی ِ ای دلتنگي فرحانه قرار گرفت ، خود را در آغوش مادر انداخت و به اندازه ي رو به رویوقت        
 ... سر دادهیسال ها گر

 روزها را نی رفتن ِ تلخ تردِی ، نودیچیپی که در گوشش میی خنده هايمادر و صدا ينوازش ها        
 .دادیم

       
 . مبل جا خوش کرده بود و حاضر نبود دست ِ گرم ِ مادرش را رها کنديکنار مادرش رو        

 برداشت و به سمت زی مي را از روینیری ظرف شمانی گذاشت و ازی مي را روي چاینی سیهست        
 مادر فرحانه گرفت

 ! دی کننیریدهنتونو ش_        

  مورد عالقه اش را برداشتینیریلبخند زد و ش        

 !خامه اش تازست؟_        

  زد و آرام گفتی به هستی شده بود ، چشمکجادی از سوال ِ احترام اي با خنده امانیا        
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 !مادرمون اهلِ دله_        

  گفت و با لبخند به صورت ِ فرحانه نگاه کردیواشیِ "سیه" یهست        

 رسنی مگهی ساعت دهیمهمونا ... ستی خوب نشهی نکن ، چشمات قرمز مهیگر_        

 ! و خانه را با دقت رصد کرددی دختر کشي به بازویمادرش دست        

 خونه بود و پرده ها ، واری همه فکرم به در و د،ي کردي مادر ، خوب کارنی شده ، آفرزیچه تم_        
 ...کاش فقط فرش ها رم

 دی از فرش ها نگگهی دکنمی حاج خانوم ، خواهش مدیینفرما_        

 ! به زبان آورد قطع شدمانی که ای احترام ، با حرفيصدا        

 چرا پسرم؟_        

 دی کمر گذاشت و نالي دستش را رومانیا        

 ي چجورنینی ببنی کردم ، خانوم نبودزی تمری ، بنده حقدییفرمای که ميزی تمواری در و دنیهم_        
 .دمیکشی می و تنیزم

 مادر فرحانه لوس ي خود را براشتری اضافه کرد و بمانی ِ ای ، به خستگی فرحانه و هستيخنده ها        
 کرد

 ! غر زدن مادرزی رهی ام که ندادن ، فقط ی درست حسابي لقمه غذاهی_        

 . را پنهان کردشی صورت گرفت و قهقهه هاياحترام چادرش را جلو        

 . شدهزی تمیلیدستت درد نکنه پسرم ، خ_        

  به ساعت نگاه کردیهست        

 !رمیپاشو برو حاضر شو ، منم برم دوش بگ_        

  او گذاشتي شانه يداد و سرش را بر رو هیفرحانه به مادرش تک        

 .ی بکنشی آراهی که صورت منم ری ، آب گرمه ، زود دوش بگیهست_        

 .  گفت و به سمت اتاق رفتيا"باشه" یهست        

 ِ ي اول بازي مهی را برداشت و از فرحانه و مادرش اجازه گرفت ، تا حداقل نونی کنترل تلوزمانیا        
 .ندی اش را ببمورد عالقه
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 ی به تپش می کنار تخت ، قلب او را از خوشحاليفرحانه به همراه مادرش به اتاق رفتند، چمدان ها        
 .انداخت

 !شم؟ی پی که بمونياومد_        

  را از سرش درآورداهی و چادر سدی کشرونی خانه اش را از چمدان بدِیچادرِ سف        

 !به حرفم گوش ندادن، نه فائزه ، نه شوهرش_        

  تخت گذاشتي را تا کرد و رواهشیچادر س        

 دم،ی همه سال تو خونه اشون زحمت کشنیا. به خدا ، من براشون کم نذاشتم کنمیواگذارشون م_        
  به حرفم گوش ندادنیپختم و شستم ، ول

 دی مادر را بوسيه  تلخ زد و گونيفرحانه لبخند        

 ؟یستی کنارشون نگهی به خاطر من ، دیناراحت_        

 دی به صورت ِ فرحانه کشی سر انداخت و دستيچادرش را رو        

 ... ، چشماتگهی نکن ، دوستت راست مهیگر_        

 ...  احترام گذاشتي شانه يسرش را رو        

 دیببخش_        

  نکردغی صورتش نشست و دست نوازشگرش را از فرحانه دريرو ياحترام لبخند        

 ؟!گهی خونه ، مال توئه دنیا_        

 ی و از ته ِ دل احترام ، فرحانه را به ذوق منی دلنشيخنده ها...دی و بوسدی مادرش را بوسيگونه         
 ...آورد

 گفتن به مادر ي برای نه دروغگرید خانه را بخرد ، نی تا اکردی اگر از سروش درخواست مدیشا        
 ...ی غمگریداشت و نه د

 
 صورتش ي با دقت کرم را رویهست... اتاقش نشست ي نهی آي را به تن کرد و جلوشیلباس ها        

 . نماندری تاثی ، بشی بر محو بودن آرای مدامش مبنيتذکرها...پخش کرد

 بای بعد از مدت ها باز و زشی صورت خود نشاند ، رنگ و روي رویمی مالشی ، آرایبا کمک هست        
 ... باشکوه اما آرامیی تر و چشم هاقی عمییخنده ها..شده بود
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 خوانده بود نترنتی بستن شال ِ او از اي برايدی مدل جدی کرد ، هستی شالش مخفری را زشیموها        
 ... کندادهیفرحانه پ بستن شالِ ي بود که همان مدل را برانیو تمام تالشش ا

 و احترام سادات ، قهقهه شان را بلند تر مانی اي صحبت هاشان،ی حرف ها و خنده هاانیم        
 ، احترام ندی اول فوتبال مورد عالقه اش را ببي مهی نکرد تا ندای آخر هم اجازه پي تا لحظه مانیا.کردیم

 ... و فرحانه را به عهده گرفته بودی تمام ِ هستمهیسادات ، چند کار ِ ن

 که تازه ي خوروهی و ظرف مي خوروهی مي پهن کرده بود و بشقاب هايکف ِ آشپزخانه پارچه ا        
 خشک کردن بشقاب فهی که به دستور مادر فرحانه وظمانی قرار داده بود و انی زميشسته بود ، بر رو

 کردن از او شک خي را برايگری و ظرف دکردیر بلند م سزدی مشیهارا داشت و هربار مادر فرحانه صدا
 گرفتیم

 !ی ساعته باز گذاشتهی آب و ریشما ش... هاهی کم آبگنیمادر ، م_        

 و در دیکشی بشقاب ها مي نشسته بود و دستمال خشک را رونی زميپشت سرِ مادر ِ فرحانه رو        
 فرستادی لعنت مداشتی خانه را برمشانی خنده هاي که هر لحظه صدایدلش به فرحانه و هست

 .مونهی نميزی چگهی ، دارمی دربتکسی از واواناروی لنیا_        

به چشم او که همه ...گری ظرف گذاشته بود و چاقو و چنگال ها را طرف دکی را دی سفيبشقاب ها        
 .ظرف ها برق افتاده بودند

 نم؟ی رو ببي بازجهیمن برم نت_        

  و استکان ها را نشانش دادوانیل        

  خشک کنهی کنارویپس ا_        

  شده بود بلند گفتانی به شکل خنده نماشتری که بیخنده اش گرفت و با حرص        

 ...ستمی نشی اهل آراهی؟ گناه من چ! خونه مگه دختر ندارهنیا_        

 د و بلند گفت کررونیو بعد سرش را از آشپزخانه ب        

 ! مادر جون دست تنها خسته شددیای ، بدیکنی که نمي ، بتونه کارگهیدخترا ، بسه د_        

 . خورد و با عجله به سمتش برگشتمانی ايانگشتان مادرِ فرحانه به شانه ها        

 ، رو حرف بزرگتر حرف می قديجوونم جوونا..ی کار کنيخوای ، توام نمشمیمن خسته نم_        
 ...زدنینم
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 نی زميکنار او رو... نثار خود کرد و به سمت احترام رفت نباری را اي ترنی سنگي ناسزامانیا        
  ها چرخاندوانی از لیکینشست و دستمال را در 

  ،ادی بی سمتنی ای اگه بذارم هستگهی ، دمیفرحانه رو شوهر بد_        

 و بشقاب ها را برداشت دیاحترام خند        

 ییرای پذزی مي بذار رونارویپاشو ا_        

  تر شدنی احترام دلنشي کرد و خنده هاي دندان قروچه امانیا        

  احترام گفتگذاشتی مزی مي بشقاب ها را رومانی که ایدرست وقت        

 .کردی ، حتما بهت افتخار میکنی که چقدر تو کار خونه کمک مدیدیاالن اگر مادرت بود و م_        

 . نشستمانی اي لب هاي روینیریلبخند تلخ و ش        

 عوضش دو تا ی دست ِ پدر و مادرشه ، خدا به من که پسر نداد ، ولي گفتن پسر عصامیاز قد_        
 . داماد دارم

 ! مراسم؟ي براادی دخترتون نمیکیاون _        

 ...تکان داد کرد و سر یاحترام نوچ        

 تمام شود ، احترام ي خوروهی ها در موهی ِ مدنی بود تا کارِ چستادهی منتظر اشی رو به رومانی ایوقت        
  و آرام گفتدی صورت ِ خود کشيچادرش را جلو

 ! دخترم دوسش داره ، خوش باشنی ولست،ی اهل ننیاون دامادم همچ_        

  شده بود ، بلند کردنی را که سنگي خوروهی لبخند زد و به سمت احترام خم شد و خودش ممانیا        

 هی با بقیلی ام خی ِ روزگاره ، من و هستکی ني آقاست ، از مردایلی دامادتون خیکی نیعوضش ا_        
 !می هممون مادر دارگهیاالن د... درآوردیی بودن ِ فرحانه و سروش ، مارم از تنهای ، ولمیرفت و آمد ندار

 ...  نشستيدر چشمان ِ اشک آلود ِ احترام برق شاد        

  را به صورت خود زدی ِ نه چندان آرامیلی ، احترام سفونی زنگ ِ آيبا صدا        

 ...خاك بر سرم ، اومدن که_        

 دی بگذارد خندزی مي را روي خوروهی خم شده بود تا مزی که به سمت می در همان حالمانیا        

 . مثال مونده بودی چگهی من انجام دادم ، دنی کار بود دادیشما و دخترتون که هرچ_        
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 و مرتب از اتاق خارج شدند و چشمکِ کی و فرحانه شی ، هستستادی اییرایدست به کمر وسط پذ        
  شدی هستییبای ِ زبی نسمانیا

 !ی بکشی بگم راه پله رو تخواستمیپسرم تازه م_        

 ی هستنی زمي از افتادن بر روشی زد و پیهوشی قلبش گذاشت و خود را به بي دستش را رومانیا        
 . را گرفتمانی ايخودش را رساند و بازو

 . و جواب بدهفونیمامان تو آ_        

 . را جواب دادفونیاحترام چادرش را مرتب کرد و آ        

 . شدندمی هم سهمانی و ای مادرش ، هستي ِ فرحانه و خنده هانیری شي دلشوره هاانیم        

 ی که به سختیی فاصله فرحانه و خنده های و بعد با کمی و هستستادی امانیکنار احترام سادات ا        
 .کردیکنترلش م

 . بوده خوشحاله بختش باز شدهدهی البد ترشگنی بخنده مادیعروس ز_        

  زدي ضربه امانی اي به پهلویهست        

 حرف نزن.ادیصداشون داره م...سیه_        

 ي خنده هاي اما هر لحظه صدازدندی نمی حرفنکهیبا ا... انداختنیی و سرپادیفرحانه لبش را گز        
 .د بودهی فای بزی احترام نی ساختگي انداخت و اخم های را به خنده ميگری کدامشان دکی ِ زیر

 گرفت و دست فرحانه داد ، خوش مانی را اینیری در ، گل و شي صابر و همسرش به جلودنیبا رس        
 .رساندی ها ، صدا را به صدا نمی ِ احوالپرسیو بش و شلوغ

 از آدم ها شور و شعف دل گرم کی هری قلبتی لب داشتند و رضاي که هرکدام روییلبخندها        
 . کرده بودقی تزرکی را به هريکننده ا

 که ي احترام و بوسه ادنی گفت و با دی فرحانه قرار گرفت ، سالم ِ آرامي روبه رویسروش وقت        
 . مبل نشستي روي و خرسندتی اش نشاند ، با رضایشانی پيرو

 بود و بردنش با ی هستي به عهده ي چاختنیر.. زود به آشپزخانه رفتند یلی خمانی و ایهست        
 نشیری شي کار را هم احترام سادات انجام داده بود ، وگرنه که فرحانه و هول و والمی تقسنیهم...مانیا

 .کشاندیاو را هم به آشپزخانه م
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 کوتاه به سر ی مردانه و خاصِ صابر با احترام سادات تازه تمام شده بود و جمع در سکوتیاحوالپرس        
  ِ او برد و گفتکی سرش را نزدیی نشسته بود ، با خوش رو که همسر صابر که کنار فرحانهبردندیم

 ... مايبا زحمتا_        

  لبخند زدزی خجالت زده بود ، ردی معذب و شایفرحانه کم        

 .می نکردي کاردی داراریاخت_        

 ی روزه به گردن کسکی چند سال ِ خانه را نی ایِتمام ِ خانه تکان..!  نکرده بوديواقعا هم که کار        
 .ماندی مدونشیانداخته بود که تا عمر داشت ، م

ماشاال چقدرم .. لباس هات ي خونه ات هست هم توي ام که هم توي رنگ ِ سبزنیمن عاشق ِ ا _        
 نهیشیصورتت به دل م

 را بدهد ، نگاه الی جواب ِ محبتِ سهنکهی از اشیپ...صورتش با لبخند باز شد و سرش را بلند کرد        
 ...یآنهم به خوش... و آرام سروش دلش را لرزاندرهیخ

 تلفن ي رو که پای سنشهی باورم نمدمتونی ، به خدا االن که درسمی ، به شما که نمدیشما لطف دار_        
 ؟!واقعا چهل و شش سالتونه! نیگفت

 يه مهرش را همان اول در دل ِ جار ناخودآگاای کرد که خودآگاه قی تزرالی سهي در رگ هایذوق        
 .اش نشاند

 درشت ، کمی نکه صورت هامون گرده و یعنی ، میمونی خوب میقربونت برم من ، ما خانوادگ_        
 نیی پاادی ، سنمون ممیبری دست که توش مهی گهید

 .دی را شنالی درست در همان لحظه کنار فرحانه نشست و جمالت ِ آخر ِ سهیهست        

  آن ها خم شد و آرام گفتيبه سمت سمت هردو        

 ادی بهتون میلی رنگ رژ لبم خنی ، برعکس من ، اشهیشما صورتتون خوش آرا_        

 اش در صحبت ینیری و شالی سهیِ ، دل گرمزدندی میواشکی یی و حرف هادندیخندیهر سه آرام م        
 ... شباهت به فرحانه نبودیکردن ب

گفتن  "بلهّ" معنادار صابر و ي ، سرفه های حتگری کرده بودند ، ددای خودشان را پهی شبیکیاال که ح        
 .کردی جدا نمطنتشانی و شی احترام سادات ، خانوم هارا از جمع خصوصيها
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 هم دست از صحبت برداشته بودند و مانیسروش و ا... هوا شدینی و سنگکیشروع صحبت از تراف        
 .دادندی صابر گوش ميبه حرف ها

 یداغِ دلِ احترام سادات که زن... ها ابانی خی از گذشته گفت و خلوتشی ِ حرف هاانیصابر اما م        
 . بود ، تازه شدیمی و قدیسنت

 ي ابتداي که بازگو کردنش حال و هوای و مشترکمیخاطرات قد... گل انداخت شانیحرف ها        
 .ار داد خودش قرریمراسم را تحت تاث

 در شی های از کودکمانی کوتاه ِ اي خاطره ی از پدر فرحانه و حتي از خاتون ، خاطره ايخاطره ا        
 ...زدی

 قصد آوردن داشتند که صابر با مانی و ای دوم را هستیی خوب و آرام بود ، چاشانیحال و هوا        
 را او ي بعدي و چاینیریانه خواست که شهمان لحن ِ مردانه اش با اجازه از احترام سادات، از فرح

 .اوردیب

 ي ، از تپش هادادی به او می که هستی و اعتماد به نفسمانی ِ اطنتی ، شيهنگام تعارف کردن چا        
 .قلبش کم کرد

 ...نفر ِ آخر ، سروش بود        

 دست شما درد نکنه_        

 که از ادا کردن ی ِ آرامشزانی میحت... را شی ِ درصداطنتی ، ششناختی می را به خوبشیلحن صدا        
 .جمله اش داشت

  خود برداشتي را که مهمان ها آورده بودند را براي تازه اینیری نشست و شالیکنار سه        

 .  گذاشتزی مي را روي احترام سادات نشسته بود ، استکان چايصابر که رو به رو        

 ! دو تا بچهنی سراغ امی خانوم ، بر حاجيبا اجازه _        

 که او هم لبش را ی دهانش گرفت و به هستي صابر ، دستش را جلوي جمله نی ادنی با شنمانیا        
 . شدرهی تا مبادا بخندد ، خگرفتیگاز م

  ،اجازه ماهم دست شماست_        

  کتش انداختبی جي رنگش را توي اروزهی فحی اش را از مبل برداشت و تسبهیصابر تک        
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 که ي بارنی ، آخردمیتو اون هفته که بچه ها اومدن حجره ، من برادرم و بعد از چند سال د_        
 کیکنه،ی که داره اشتباه مدونستیحجره اومده بود تا از ازدواجش با زن اولش بگه ، خودشم خوب م

 ، به ما ستنی نا مي لقمه نایا.یکنی اشتباه مي اومدم که پسر دارشی حرف هايکالم گفت و صد کالم تو
 چرا نکهیاما ا!  صدبار به خودش زده بودي که روزدونمی که بهش زدم و مییهمه حرف ها...خورنینم

 حرفا نیامروز وقت ِ زدن ِ ا!! دونمی و شروع کنه ، هنوزم نمی برادرش و بزنه و اون زندگدِیحاضر شد ق
اما غرضم از ...والسالم...شد و رفت تموم..گذشته مالِ گذشته است...حرفِ گذشته و اتفاقاتش...ستین

 که سروش با دختر شما اومدن حجره ،همون لحظه يحاج خانوم ، روز... بود که نی حرف ها انیگفتن ا
 راحت المی ، خدمیبعدم که علت ِ حالِ خوبشو فهم!  که حالش خوبهدمیکه چشمم به سروش افتاد ، فهم

 زمان عقد ي درباره م،ی ازدواج و وصلت باشنی به ایاض که اگر شما رمیدی خدمت رسنجایما امروز ا! شد
 ما هم راحت الی ، خانی دربی از آالخون واالخوننای دوتا جوون زودتر از انی تا امیو مراسم ها حرف بزن

 بشه

 که مادر فرحانه شروع به صحبت کرده ي گوش سروش برد و در لحظه اکی سرش را نزدمانیا        
 بود به سروش گفت

  شماهانیچقدم آالخون واالخون بود_        

 کردنی نگاهش مرغصبانهی و فرحانه که می از ترس هستمانی ، اما ادیسروش راحت و آشکار خند        
 . کرد و به ادامه حرف ها گوش دادی، اخم کوتاه

 ي خرج و برج اضافه اچی دختر ، به هنی ايریه ، من جز عاقبت بخ دست خودتونیچی و قشیر_        
  که بچه ها بگنیحاال هرچ.ستمی نیراض

 که امشب داشت را در ازدواج اولش هم یحس و حال..زدیفرحانه با خودش صادقانه حرف م        
 نگاه کردن به ی دزدکنی ناب ، همي و دلشوره هانیری شي های دلواپسنیتمام ا...تجربه نکرده بود

 .بود  بار بدست آوردهنی اولي بود که او برایاتی اش با لبخند او ، تمام تجربيریسروش و غافلگ

 ! خوبه؟کهی که نزدی والدتنی عقد هميبرا_        

 ... به فرحانه نگاه کرد و منتظر او ماندیاحترام سادات با خوشحال        

  به جلو خم شد تا از صابر تشکر کندیداشت و کم بری اش را از صندلهیفرحانه تک        

 ! که سروش بگه ، من موافقمیممنون ، هرچ_        
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 که داده بود ی جوابنی ، فرحانه را از اتی رضاي ِ صابر و تکان دادن ِ سرش از رونیلبخند پرتحس        
 . کردیراض

  روز موافقمنیخانوم ، منم با هم سادات يبا اجازه ... پنجشنبه نی بهتر از هميچه روز_        

 ی لبش نشسته بود نگاهي که روي گفت و صابر به فرحانه و خنده ايا "مبارك باشه" الیسه        
 انداخت

 ن؟ی خودتون دربارش فکر کردای بگه دی ام سروش باهیمهر_        

 ... بودهی مهرنی مدت فکر نکرده بود ، همنی که در ايزیفرحانه به تنها چ        

 ِ دست نی رهن خانه و ماشنهی به او کمک کرده بود تا هزي که در ازدواج اولش ، تا حدودي اهیمهر        
 . کردهیچندمش را ته

 ...ییبه تنها...قرار به طالق... نداشتییقرار به جدا... ازدواجنیاما ا        

 ...ر بود با سروش ، خنده داشی ِ زندگدنی فکر ِ از هم پاشیحت        

 ...  زدشی صدایهست        

 !! با شمان_        

 . شدرهی بود خیفرحانه سرچرخاند و به صورت صابر که منتظر جواب        

 ...یاونم هرچ_        

  حرفش آمدانی کوتاه مي کالفه اما با خنده امانیا        

 !سروش خان بگه؟_        

  گذاشتمانی اي  شانهي و دست رودیسروش خند        

  هایکنی متی اذي داری حکم برادر زن گرفتیاز وقت_        

 . در جمع انداختي و سر به سرش گذاشتنش با سروش ، خنده امانی ِ ایشوخ        

 ... شدنیی هر دو خانواده بود تعتی که تحت رضاي مقداري هی مهرنیی تعياما با اصرار صابر برا        

 ی جشن کوچکي صابر ، قرار به برگزاريبعد از مشخص شدن روز عقد و محضر آشنا        
 ی داشت که آنها به خواست صابر از ازدواج اولش بیشی از دوستان ِ خود ، قوم و خوریسروش به غ...شد

 ... اش را بدهدیشگی وصلت ِ همینیری بود تا به آن ها شازی احترام ني ادايخبر بودند و برا
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 از یکی جشن در ي که با صابر داشت ، فردا روز عقد قرار به برگزاری خاطر ، طبقِ صحبتنیبه هم        
 . شدنیی صابر بود ، تعي از آشناهایکی ي که براییباغ ها

اما بودن .. مثل سروش هنوز هم تلخ بودی و دوستانی آنچنانشی فرحانه نداشتن قوم و خويبرا        
 ، مانی اي برادرانه ي هاتی و از همه مهمتر حمای هستي خواهرانه ي هایرماحترام سادات و دلگ

 . اش را جبران کندی از ناراحتی کمتوانستیم

 که امروز به او محول یی ِ کارهای و تالفی حرص دادن هستي نداشت ، برای تماممانی اي هایشوخ        
 ی هاش سروش را به خنده می آمد با شوخی مشی پی و تا فرصتکردی می زباننیریکرده بودند ، مدام ش

 .انداخت

 . مردها گذشتي خانوم ها و بحث های خودماني به همان صحبت هایلحظات آخر مهمان        

 ي فرحانه و خانواده ي خنده هادنید... کشدار اما پر آرامش احترام سادات ي ، نفس هاانیدر م        
 ...  فرحانه تمام شدهي های که سختکردیدلش را خوش م... ِ سروشی و رسملیاص

 "! و برمنی راحت سرم و بذارم زمتونمیحاال م" گفتی و مدیخندیدر دلش هم م        

 از ته دل را به ي خنده هانی راحت و اي نفس هانی ِ دخترش شده بود ، ابی که نصیبخت ِ خوب        
 .همراه داشت

   
 ي از دانشجوهایکیسروش تازه از دانشگاه آمده بود ، با ... بند برداشت ي را از روشانیلباس ها        

 ...ی دهد و دلگرمدی داشت بابت ِ کار ِ عقب افتاده اش به او امینگرانش مشغول صحبت بود و سع

 استادانه شی دانشجوهاي ِ سروش برايدلسوز... زدتی ، لبخند رضادیشنی او را که ميحرف ها        
 .ه بودنبود و پدران

 . بند برداشته بود ، مرتب تا کردي را که تازه از رویی تخت نشست و لباس هايرو        

 ... دندی مادر خري غرض برای ، خانه را با کمگذشتی مشانی هفته از ازدواج رسمکی        

 خود داشت و يا برا او رنکهی ، اما همرفتی ِ احترام سادات ، به فکر میی به خاطر تنهای گاهنکهیبا ا        
 . شده بود خوشحال بودشی روزهانیوجودش نعمت ِ ا

 ...  خود او گذاشتي سروش را در کشويلباس ها        

 !!کردی مي اهی ، چه گرچارهی بيدختره _        
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 به شاگرد ی چي برادونهی موضوع پروژه رو خود استاد نمی ، خب وقتدیکنی متشونیواقعا چرا اذ_        
 ده؟یم

  باال انداخت و در اتاق را بستيشانه ا        

 .خوننیاالنم که همه دارن ارشد م...شنی که هر سال وارد دانشگاه مهیادیمشکل دانشجوئه ز_        

 .  گذاشتشی لباس هاي خود را داخل کشويلباس ها        

  تخت نشستي بود که بلند شد و لبه دهی تخت دراز کشيسروش رو        

 ایب... خوادیموهات بافتن م_        

  سروش نشستي پاهاي و رودیفرحانه خند        

  سروش بلند شديخنده ها        

 ! ، موهات تو دهنمهنی رو زمنیبش_        

  اش را به سروش دادهیفرحانه تک        

 . راحتمنجایمن ا.. مشکل توئهگهیاون د_        

 فرحانه کرد و يشروع به بافتن موها... گرفته بود ادیرا از احترام سادات سروش که بافتن مو         
  هم گذاشتي را روشیفرحانه پلک ها

  به حرفام گوش کنیبافی مي که دارينجوریهم_        

  کرد و گفتشتریسروش دقتش را ب        

 بگو...کنمیاگه حواسم پرتِ صدات نشه گوش م_        

من !  برادرت نبودی حتای مادرم ، ي به اندازه می خوشحال بودم اما خوشحالیلیشب ِ عقدمون ، خ_        
 یول... می ، جسما و روحا صاحبِ هم شده بودمیکردی می باهم زندگگهی دو ماه ِ آخر دیکیو تو ، 

خوشحالم ... به تو بودتنم بله گفي ، همون لحظه هی بار اگه تو عمرم احساس کردم که ازم راضهی...مامانم
 ...می دو خانواده شدیکه باعث ِ خوشحال

 ! ِ منرانی جدونمیم_        

 ... فرحانه لبخند زد        

 ؟ی چیعنی رانی جی نگفتیراست_        
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 ته نامه شهیهم.. بودشونی ، عاشق دختر همساي تو دوران سربازنیمن و حس... می داشتی دوستهی_        
 بای زيبه معشوقه  .." منرانِی جدهمی می برجک ، چشمانت را نگهبانيتمام ِ شب ، باال" نوشتیهاش م

 به نوشتی جمله آخرو مت که داشیوقت.. به او کلمه ندارم يکار... فرحانهی چیدونیم!آهو...رانی جگنیم
 ...شدی می حالهی چشماش دیرسی ِ من که مرانیج

 دن؟یحاال به هم رس_        

 تو ذهنم مونهی که ازش ميری تصونیدوست داشتم آخر. بهش زنگ نزدم گهی دوره ، دانیبعد پا_        
 ...، همون حال

 !سروووش... چرا؟يساکت شد..؟یحالِ چ_        

 . و سرش را به کنار صورت ِ فرحانه چسبانددیخند        

 ...تموم شد بافتش...کردمیداشتم موهاتو بو م_        

 دی سروش بلند شد و او را به آغوش کشي پايفرحانه با خنده از رو        

 ... از دل ضعفه منرمیمیم... کارارونینکن ا_        

 ...کردی اش مووانهی فرحانه ، دي مستانه يخنده ها...سروش او را محکم به آغوشش فشرد         

 را پشت سر ی سختيوچک خوشحال شود ، روزها کيزهای از چتواندی و مخنددیآنکه از ته دل م        
 !گذاشته است

 .. دی بافته شده اش دست کشي به موهانهیی آي بلند شد و جلوشیاز جا        

 ...چراغ ِ اتاق را خاموش کرد و خودش را در آغوش سروش پرت کرد        

 .. عمر را ازهم داشتندکی يطلب ِ بوسه ها        

 !... داداری لی با بوسه تحودی تمام ِ آخرِ شب را بامهی ِ نيادوستت دارم ه        

 ...و        

 ...می مان حذف کنیرا از زندگ "شتریب" که شودی تجربه مقتای حقیآرامش زمان"        

 ...شتریپول ب        

 ...شتریروابط ب        

 ...شتری بيداشته ها        

 ...شتریلذت ب        
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 ...شتری بیخوشحال        

 ..شتریآرامش ب        

 ...و        

 نی و از،ی عادت کرده خود را فربه کند با همه چیعنیمعتاد شده ،  " داشتنشتریب" که به یذهن        
  اسارتیعنی

 .ندیای ها بشتری بامعناست که بی وقتی زندگیعنی        

 ...اما        

 !! ماستيادی زيرنج ِ ما از خواستن ها..می کن نقاب که نگاهیب        

 داشتنش يممکن است برا.ابدی بشتری بيزهای را در چی و زندگي آرامش و شادخواهدی که میذهن        
 ی کنار دستش ، به همراهانش ، به دوستانش و حتي به آدم هاي آنکه لحظه ایب... بزنديدست به هرکار

 .به خودش فکر کند

 ... حاالنیاگر هم        

 می که چقدر آرام هستمینیبی میدر کمال شگفت...می رها کنی لحظاتي ذهن را برايهمه خواستن ها        
 ...یقی حقی زندگیعنی نیو ا

 ی خالصانه، پر از بي هایی ، پر از راستگوای ری بيپر از دوستت دارم ها... پر از آرامشي ایزندگ        
 و پر از رها شدن از يداری و پاي به عهد ، پر از برادري پر از وفاداردن،ی نقاب خندینقاب حرف زدن و ب

 !!... ییتنها
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