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 کیو در  کند،یم یخودش را قربان یخواهرش، زندگ

 اشینابود شده و تمام زندگ اشیشب زندگ
 تی. حکاردیگیالشعاع آن شب قرارمتحت
 کنند؛یحکم داده و قضاوت م دهیکه ناد ستییهاانسان

 ستییهاانسان انگریدر مسند قضاوت باشند. ب آنکهیب
و  نندیبیکه م ییو انسانها ندیگویو م نندیبیکه نم
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 مقدمه:

از کفر و  ازینیکند/ ب رانتی: "عشق آن باشد که حدیفرمایحضرت موالنا م
 کند." مانتیا

 تویرا به همراه دارد. عشق آن است که تو را ب یحس نیعشق چن یآر  
 شد! یکیچطور راهمان  دانمیکه نم ییکند، تو

 .میهست دونیوتو مصداق شعر فر جاِن دل، من یدانیم

 د؟یدر کدام سحر، بر کدام اسب سپ تو

 را کدام خدا؟ تو

 از کدام جهان؟ تو

 در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو

 م؟یره کدام نسدر کدام چمن، هم تو

 از کدام سبو؟ تو

 ؟یازخود گرفت مرا

 ام؟یستین

 ییبساز؛ تو میهای. با تلخینهاد ممیشب تلخ، پا به حر  کیکه در  ییتو
از  یمأمن میکه حصار آغوشت برا یی. تویکنیم خودیکه مرا از خودب
رشک  دیدستانت، خورش یکه ازگرم ییاست؛ تو میهادردها و اشک

 .بردیم
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ها را باش که ناخواسته زمانه آن میهارا مرهم باش... مرهم زخم میدردها
 بر ما روا داشته است!...

مام عالم ت انیاز کدام گذرگاه راهم سمت آغوشت خم شد؟ چطور از م من
موقع عالمم چشمانت که آن دانستمیبه چشمان تو پناه بردم؟ چه م

 ...یدیکه باز هم تو، به دادم رس دونیباشد فر  رای. نفست گشودیم

 از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! من

 آه...! ن،یر یکرد با دل من آن نگاه ش چه

 نگاه! شیمدام پ ،ینگاه شیپ مدام

 از تو در تن من؟ استدهینشئه دو کدام

 ند،یبیوجودم تو را که م یهاذره که

 ند،یآیرقص م به

 !خوانندیم سرود

تو را دارد.  یهوا میبه سالمت باش! خدا یراحت! هر کجا هست التیخ
 تو بر من حرام است... حرام!  یرو که فراموش نیچرا؟ از ا یدانیم

 است. رممکنیغ اتیعشقت تا ابد در من خفته؛ پس فراموش یهاشهیر 

چه وقت  یندان یعنی یرانیکند، و ح رانتیعشق آن است که ح یآر 
کند، و  مانتیاز کفر وا ازینیعشق آن است که ب ی... آر یاشده خودیب
 .یبه خدا برس وسفیاز  خاواریزل یعنی یاز ینیب
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جاکرد و را در دستش جابه هاوهیم لونیوارد خانه شد. نا یبا خستگ
 یهاپچو پچ هاهیهمسا خانه را باال رفت. دلش از نگاه یورود یهاپله

پسرانشان  ینقشه برا آمدیمحله گرفته و خسته بود. زود م کاریزنان ب
 معلوم نبوده سرش در کدام آخور بند بوده. آمدیرمیداشت؛ د

 سوزان تابستان، در را باز کرد. از همان بدو ورود صدا زد: یاز گرما کالفه

 دستم افتاد...! ر،یرو بگ هاوهیم نیا ایب ؟ییکجا مینس-

کوچِک خانه  یسمت آشپزخانه کراستیخودش  دینشن ییصدا یوقت
آب را باز کرد. صورتش را آب زد و  ریو ش ختیر  نکیرا در س هاوهیرفت. م
 یصدا دینشن یجواب یرا صدا زد؛ وقت میبلندتر، دوباره نس ییبا صدا

 یرا بلندتر کرد تا  آن صدا شیصدا!"؛ ستیدرونش گفت: "بازم خونه ن
 حرص درار درونش را نشنود... ِی لعنت

حواستو  گمیگفت. بابا َبده م یز یبهت چ شهی! نمیخدا قهر  یشهیهم ـ
 خاطر خودت و مامان.خاطر من نه، بهبه کالسات ِبده؟ به

که در دستش  یبی... خانه در سکوت مطلق فرورفته بود. با خشم سنه
انداخت و از  نکینه، را محکم درون س ایاست  زیتم ندیببتا  چرخاندیم

آمد؛  رونیسرعت دِر اتاق اورا گشود. نفسش آه مانند بهال گذشت؛ به
 نبود. درست مثل شب گذشته که... نبود که

خودش  کهیطور به د،یهم کوبتکان داد. در را محکم به نیرا به طرف سرش
مادرش هنوز از  دادینشان م. شواهد دیبرخورد آن از جا پر  یاز صدا

اگر بود،  دیخاطرش به شمال رفته بود بازنگشته؛ شاکه به یاجنازه عییتش
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و  د،. باز راهش را به سمت آشپزخانه کج کردادیبه حرف او گوش م مینس
 یهادکمه زد،یگاز م نکهیا نیبرداشت در ح یسرخبیآب را بست. س ریش

 کرم رنگش را باز کرد و یمانتو

رهاکرد. با  یاگوشه یحوصلگیرا با بمت اتاقش روانه شد وآنس به
 یصدچندان شده بود، خود را بر رو میکه حاال با نبودن نس یایخستگ

. به ذهنش زدیاو طعنه م ملحفه به یدیاش رها کرد. سفنفرهتخت تک
ملحفه هم از تو..." با خشم از دست افکار مزاحمش  نیا ی: "حتدیرس
کرد... هنوز گاز دوم را نزده بود که چشمش به  کین نزدرا به دها بیس

به سمت  واروانهیسرخش از دستش رها شد. د بیکبودش افتاد؛ س یبازو
تنش بود. تاپ قرمز رنگش را  ی. هنوز اثرات شب گذشته رودیحمام دو

را برداشت و محکم  فشیدوش انداخت. ل ریرها کرد و خود را ز  یاگوشه
 فیدستانش از قدرت افتاد، ل ی. وقتکردیرا حس نم تنش... درد دیکشیم

از حمام  خواستیرها شد. دلش نم هایاز دستانش ُسر خورد و بر کاش
غرق  نیچننیتن متعلق به او نبود، تن او پاک بود! ا نیبرود؛ انگار ا رونیب

 ی... تن او بودادیتعفن نم یبو نیچننیکبود نبود؛ ا نیچننیگناه نبود؛ ا
را که کرد باز شروع به شستن تن  اسی ی. دلش تمنادادیم اسی
قرار بود بر جسمش  یگناه تا ک نیدرد ِا کرد؟یم دیکرد. چه با رمقشیب

جسم  نیا گرید کرد،یهم که م یزده و روحش را بکشد؟ هر کار  خونیشب
را  شبیمثاًل د گرفت؛یم مریآلزا ینشد. کاش کم شد،یم دیآنکه با شیبرا

بود...  یگذشته. بستر چه حوادث . َاه... لعنت به شببردیم ادیکامل از 
او استقبال  یآغوشباز از  هم ی! با رودیایمرگ به سراغش ب یکاش کم

 ...کندیم
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که خود را بازنشسته  نیحسحاج یحجره که داخل شد. مغازه یاز ابتدا
خود را به  دنشیخود کرده بود، با د نیگز یکرده بود و رضا پسرش را جا

 در مغازه رساند:

 احوالت؟ ،یسالم حاج-

 اشاره به داخل کرد و ادامه داد: دیکشیخود را کنار م کهیدرحال وبعد

 ...یبفرماحاج-

 تکان داده و گفت: سر

 .میشیسر بزنه، دلتنگش م هیچطوره؟ بگو به ما  یسالم، ممنونم... حاج-

 چشم برده و گفت: یخندان دست به رو رضا،

 ."رهیگی... اونم سراغتونو مادیب گمیحتمًا م ؛یبه چشم حاج یا-

 حیطورکه تسببا گفتن سالم برسون" از او دور شد. همان یحاج
لب رو به صادق که دوشادوشش  ریز  گرداند،یمقصودش را در دست مشاه

 :آمدگفتیم

من کجا؟ دلم خون شد بس به  یپسر کجا و پسرا نیا ن،یرضا رو بب نیا-
 دیسیوردست خودم وا نیایب نیگفتم، بابا پاش امندیو س اوشیس نیا

تأسف به  یمردم پسر دارن ما هم... سرش را به نشانه د؛یر یبگ ادی یکاسب
اش که با او محسن از مغازهحاج یصدا دنیتکان داد. با شن نیطرف

 نداشت، لبخند بر لب نشاند: یافاصله

 ؟یاحوالت حاج-
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 گفت: فشردیدستش را م کهیبه سمتش رفت و درحال ناچار

 کاروبار... اوضاع بازار... ؟یخداروشکر...! خودت چطور -

 ِی روز گروناوضاعمون چطوره؟ روزبه ینیبی... خودت که میحاج یـآ
 یاهلُل َاعلم. و به باال شه،یم یتورم چ شیافزا نی... اوضاع با اشتریب

 سرش اشاره کرد.

 تکان داد و گفت: یسر 

 مونه.کاسه یکه تو هیکرد؟ نون شهیم کارشیچ-

صابر کرد. به پشت سر حاج یپشتش را چرخاند و نگاهَسِر کم محسنحاج
 صابر بود گفت:کنار حاج شهیصادق که مثل هم دنیبا د

ها! هرچقدر شده بتینص یداماد خوب یحاج گمیم ؟یصادق چطور -
 دومادت هواتو داره! ستن،یبازار ن یپسرات دنبال کاسب

محسن، حاج یرخواهانهیمثاًل دوستانه و خ یهاحرف نیکرد؛ ا یا خنده
مثل کنه خودشو بهم  دمیدامادش؟ در دل گفت: "با زد،یم شتریبه قلبش ن

از  یحوصلگیبهش برسه." با ب یکنه تا مال یخدمتبچسبونه و خوش
اش "فعال"، بحث را خاتمه داد و راهش را سمت مغازه کیاو با  یپرچانگ

. شدیتا کمر خم م ای بردیدست باال م ای دش،یدیکه م یکس. هر کردکج 
در انتظارش نشسته بود. تا  یپسر جوان دیبزرگش که رس یدِر مغازه

 ...!میشناختش، تورج بود، پسر ابراه دشید

نداشت؛ حال،  یخوب یآوازه میپسر ابراه نیدر هم رفت. ا شیهااخم
 خواست؟یاو چه م یمقابل مغازه
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در هم رفت .تورج به  شتریب شیهاباز و ابروان نازکش، اخم یقهی دنید با
 زد ودگفت: یدرهمش پوزخند یابروها دنیمحض د

 اخمات تو هم رفت؟ ومدهیبود، ن نیقدمم سنگ شد؟یچ ؟یاحوال حاج -

 ادامه داد: مرموزانه

 !ریبگ افهیبعد برام  ق ن،یکه برات آوردمو بب ییصبرکن کادو-

 گفت: چرخاندیرا در قفل م  دیکل کهیو درحال دیکرکره را باال کش صادق

 حواله کن؛ برو... گهید یجا تویبرو، خدا روز -

 پوزخندزنان گفت: داد،ینازکش را باال م یابرو کی کهیدرحال تورج

ادا کرد و  زیآقاصــــادق!آقا را تمسخرآم یــــرشدیاست؟شیجور نیا-
 به صادق انداخت. صادق با خشم گفت: زیآمریتحق ینگاه

 .یزنیحرف م یبا ک نیکن، بب... حواستوجمعیه-

 با همان لحن گفت: تورج

 اگه جمع نکنم؟!-

 حرص و خشم گفت:با صادق

 وپزتو...بزنم دک گهیم طونهیش-

 با اخم نگاهش کرد و گفت: صابرحاج

 !؟ییکجا نیصادق... چشاتو واکن، بب-



9 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 یسرعت جمله! بهستیمحله شما ن دون،یمچاله نجایا یعنی نیا
او  شدنعیکرد. تورج خوشحال از ضا ینینشرا گرفت و عقب اشهیپرکنا

 زد و گفت: شیبه رو یشخندین

 بعد گردن بکش! ،ییکجا نیکن ببآره داداش... حواستوجمع-

 بعد رو به حاج صابر گفت: و

 برم؟ یحاج یگیم یچ-

 ر کشاند و گفت:صاببعد خودش را سمت حاج و

 ؟یدی... آبرو به باد مشهیاگه برم... آبروت حراج م-

 او گفت: یهاکالفه از حرف صابرحاج

 !؟یکنیبلغور م ی... چنمیاببیب-

 بعد هردو وارد مغازه شدند. و

جواب دادن دور شد.  یصادق بلند شد و او به ناچار برا یزنگ گوش یصدا
چرمش فرو رفت. تورج هم  یصندل یرادور زد و بر رو زشیصابر محاج

رنگارنگ، رنگش گم  یهافرش انیکه در م یرنگ یامبل چرم قهوه یرو
 شده بود نشست.

در  یهادر کالمش نبود، با همان اخم یانعطاف چیه کهیدرحال صبر،حاج
 مهمان ناخوانده نشٔات گرفته بود گفت: نیهم که از حضور ا

 !؟یکنیآبروآبرو م یشده، ه یچ نمیخب بنال بب-
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 که حساب شده و با دست پر آمده بود، پوزخند زد: تورج

از خجالتش در  یحساب شبیاحوال پسرت چطوره؟ خوبه؟ سالمته؟د-
ادامه  دیکشیلبانش م یانگشتش را به گوشه کهی!و بعد درحالمیاومد
 داد:

 .گهیمعامله بود د ییجوراهیخب...  یول م،یهرچند، بدجور تو کِفش موند-

 شیهااخم یگره گفت؟یبه او چشم دوخت، مرد مقابلش چه م ریمتح
 کورتر شد و گفت:

 من با تو چه یپسرا ؟یگیم یچ نمی! واضح حرف بزن بب؟یچه خجالت-
 کار دارن؟ هان...؟

 وقاحت گفت: با

پسرت... و پسرت... گلپسرات َنه ،یاشتباه کرد جون،ینچ... نچ! حاج-
 قندعسلت!

 و گفت: دیشده خود را جلو کش زیو بعد با چشمان ر  

فشارخونتو  کنه؟یو باال م نییپا توابتیکدوم پسرت قنده برات؟ د-
 ...یجور نیباال، ا برهیم نییپا ارهیم شهیوفلک، سوار مچرخ

 و ادامه داد: دیکش نییبه پا یبعد دستش را مثل موشک و

 ...نهیباالشم ا نشه،ییپا نیا-

 را به سمت باال گرفت. دست چپش و
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 :دیخشم غر با صابرحاج

 ...!اوشیس-

 اش را رها کرد:قهقهه تورج

 ...نیمدرک، خودت بب نمیقندعسلتو درست حدس زد! بفرما ا نیبب-

 .دیکش رونیرا ب اشیگوش

 !نیبعد من الل، خودت ببمن-

. تمام وجودش چشم شده بود و دیکش یفرض یبه دهان خودش خط و
 یباشکوه یصابر را از دست ندهد؛ لحظهالعمل حاجداشت عکس یسع
 بود.

 داد صادق بلند شد: یهنوز نگاه نکرده بود که صدا صابرحاج

 ...!میبدبخت شد یحاج-

 زده رو به صادق گفت:جست، وحشت یاز صندل صابرحاج

 شده؟ یچ-

 نگاهش کرد: صادق

 !امندیس-

 بهت نگاهش کرد و گفت: با

 !؟یچ امندیِد بنال س ـ
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را  امندیس یراستشده بود. به رهیها خآن یوگوبه گفت رتیهم با ح تورج
صابر با خشم آلود صادق بود، که حاجچه شده بود؟! نگاهش به نگاه بغض

 زد: ادیفر 

هان...؟ مگه مرده که  ؟یکنیم زونیاتو آوولوچهکه لب شدهیچ-
 ؟یکنیم یجور نیا

 از حلقش خارج شد: ییوار صدازمزمه دوخته شد و نیصادق به زم نگاه

 !یخداصبرت بده حاج-

بود؟ گله کرده بود که  دهیکه امروز از دستش نال... پسر او...! همانامندیس
 یرحمیب رحم،یب یاینبود...! دن شهیهم یبرا گری! حال دست؟یکنارش ن

! نفسش تنگ دیکشیکرده بود که جوانش را گرفته بود و خودش نفس م
 درشسر ماکه سربه امندیخندان س یچهره یباز هم  برد. وقت ایشد و دن

در مقابل چشمانش  آورد،یخوارانش را در م غیج یو صدا گذاشتیم
شد.  نیو نقش زم دهیبا تمام عظمتش بر سرش کوب اینقش بست. دن

 ... امان...!اتیشرمیب نی! امان از اایدن اتینامرد نیامان از ا

 ادیو فر  دیپاشیخود م یو خاک بر سر و رو زدیخانم زار مطاهره
گوش فلک را کر کرده و اشک را مهمان چشمان  امندمشیس امندم،یس

از خاک برادر نشسته  یا. سحر و سارا، هرکدام گوشهکردیم نیحاضر 
 شان عالم را پر کرده بود.داداش داداش ادیبودند و فر 

 نکیع یایاز پشت دن بود و ستادهیا یا... ساکت و آرام گوشهاوشیس اما
قبل همبستر  یقیآنکه دقا شدی. باورش نمکردیخاک را نظاره م ک،یتار 
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 یامندیباشد. س امندیبود، س دهیکوچک آرم یخاک شده بود، و در آن جا
از  بارهکیکه  یامندیاو کوچک بود؛ س یعظمتش برا یبا همه ایکه دن

 یناگهان رییهنوز همه در شوک تغ کهیرو شده بود؛ کسبه آن رونیا
را مرهم دلش بداند، حال در  یبزند و کس یحرف آنکهیرفتارش بودند؛ ب

... یکم توانستیخاک سرد آرام گرفته بود. دلش به درد آمد. کاش م نیا
قانع بود! چشمانش به چشمان  یابه قطره یحت زد؛یاشک بر  یفقط کم

 بارند؛یاشک م نیچننیکه ا کردیحسادت م هایو خود انیآشنا انیگر 
 .کردندیشرم نم دنشانیخودشان از نبار  یول

 درمانیدردب نیمرِگ برادر کمرشکن است، حال ا ندیگویبود که م دهیشن
طعم  نیاز ا شدی... حالش بد مدیچشیم اشیوپ. با رگکردیرا حس م

 .یبرادر یگِس ب

 ِی شب مست کیبلد بود. در  یبرادر  اش،یکوچک یکه باهمه یبرادر 
 زد،ینم گاریکه لب به س یامندیخاک شده بود. س ریشراب... حال اس

مبهم و مجهول بود. چه  شیچطور در شراب غرق شد؟! هنوز برا بارهکی
گودال  کیبزرگش را در  یاهایشب تمام رو کیشد؟! در  نیچننیشد که ا

 .بردیم بازگشتیوب رممکنیغ یاهایرو نیبه سرزم خودکوچک همراه 

 شیمتر خاک جا گرفته بود؟ آرزوها کی نیاو چطور در ا یآرزوها یراستبه
مرگ آرزو هم فاتحه  ی. براشدیدفن م یاهمراه خودش بافاتحه

 یگر یباز  ای... عجب دنخفتیدر خاک م لشیبدیب یلبخندها خوانند؟یم
هنوز در شوک . گرفتیبه او تعلق م یازهیجا شیهایباز  یبرا دیبود؛ با

که سحر  زدیحوادث شب گذشته بود. در آن حوادث تلخ، دست و پام
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 یکه شب گذشته در حال مست ست؛ین گرید امندیخبردارش کرد که س
علت ضربه به سرش و به مارستانیبه ب دنیبعد از رس تصادف کرده و

بوده جانش را از  یار یبودن سطح هوش نییآن پا یجهیکه نت یایز یخونر 
گاه افکارش  دانست؛یداشت خودش هم نم یداده است؛ چه حال دست

 شده بود... بشیحول آن اتفاق تلخ و جانکاه بود و گاه مرگ برادر که نص

 :کردیزمزمه م رلبیبود و ز  ستادهیا یاگوشه صابرحاج

خودت نسوخت؟  یجوون یبا خودت؟! دلت برا یکرد کاریآخ... چ-
داشت که  یچ یمست نی...! ایدرآورد یشد که سر از مست یچ دفعهکی

عقلت زائل شه و سر جاش نباشه؟! غم نبودنت رو چطور  ،یداد حیترج
 . من هستم و تو...ارمیتاب ب

 .دادیسرش را با افسوس تکان م و

از مردمان حجره و دور و اطراف بودند که به احترام  ت،یجمع نصف
ر با غم النه کرده صابصابر در مجلس پسرش شرکت کرده بودند. حاجحاج

بود؛ به صادق اشاره کرد کنارش  شیدنبال حفظ آبروهنوز به ش،یدر صدا
سرعت خود را به او رساند و به اهشیس کدستیبرود. صادق در آن لباس 

مرد مقابلش در جواب خدا  یبرا یتشکر سر  یکه به نشانهیدرحال
 گفت: دادیصبرتون بده، تکان م

 !؟یجونم حاج-

 فاصله گرفتند: تیاز جمع یتش را به پشت او رساند و قدمدس صابرحاج
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 خوامی... نموهیکم باشه. خرما... حلوا... م یز یچ دینبا گم،یم یچ نیبب-
کم و  یز یچ دینبا یبخورن، بپاشن؛ ول انیتوش باشه. بذار ب یفردا حرف

 کسر باشه...

 انداختیبه اطراف م یو نگاه آوردیم نییرا پا شیصدا کهیبعد درحال و
جمع شد ادامه  الشیخ یاو نباشد و وقت یهاحواسش به حرف یتا کس

 داد:

آبروم  خوامیمست بوده، نم امندیبفهمه س دینبا ی... کسیز یچ هیفقط -
 جورهیباز  ستیدردسر، حاال هم که ن هیچوب حراج شه؛ تاخودش بود 

فکر  دیبفهمه؛ همه با دینبا کسچی! ه؟یفهمی. ممیجورشو بکش دیبا گهید
براش حجله  خوامیعرق. م یروادهیکنن که اون از تصادف مرده نه ز 

 .رنیبگ

 !یباشه حاج ـ

 به سرعت دور شد. و

مردگان  یایباد در دن یو تنها وهم و صدا شدندیبلند م تیکم جمعکم
او را به فرا  ،ییآنان کرده و تنها یخود را مهمان دائم ،یکیو تار  دهیچیپ
 .خواندیم

و گاه به  کردیتشکر م نیبود و از حضور مدعو ستادهیا یاگوشه صابرحاج
 .ردیبگ لیبزرگ را تحو یهاگلدسته زدیمسعود اشاره م
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تنش در آن جا گرفته بود  یکه پاره یخانم بود که هنوز از خاکطاهره تنها
را گرفت و  شیبازو ریز  د،یکه حال زار مادرش را د اوشی. سکندیدل نم

 مه کرد:کنار گوشش زمز

 !هاشهیحالت بد م میمامان، قربونت برم؛ پاشو بر -

خود  یایبود و غرق اندوه، در دن دهیرا ند اوشیموقع سکه تا آن طاهره
و  هیخود را در آغوش استوار او انداخت و گر  اوشیس دنیبود؛ با د

 را از سر گرفت: اشیزار 

خدا...  ی! داداشت رفت. ایشد داداشیب اوشمیس نیشد؟ بب یچ یدید-
امو ام رفتو من زندهبچه ؟یر یگیتنم رفت؛ پس چرا جون منو نم یپاره

 ...!رمیتقد یتو یبود گذاشت یچ نی...! اکشمیدارم نفس م

به آرام  یشتافت، و هر دو سع اوشیمادرش به کمک س یهاهیبا گر  سحر
 کردن او داشتند.

وقرب همه ارج شیبازار بود و پ یمیاز کاسبان قد یکیکه  ییرضاحاج
 بود به سمتش رفت: ستادهیا یاصابر که گوشهحاج دنیداشت، با د

خودش داده،  ست،یچاره ن ی...! غم اوالد سخته؛ ولیخدا صبرت بده حاج-
 یبه رضا میباش یراض نکهیکرد؛ جز ا شهینم اشیکار  ره،یگیخودشم م

 خودش.

 . ممنونم!یاومد یدیزحمت کش ؛یدرسته حاج ـ

طور که دستش در دست همان ییرضامحکم دست او را فشرد. حاج و
 صابر بود ادامه داد:حاج
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 یونیمد م؛یها اومدخودم و بچه یزنگ بزن هی یداشت ی! کار استفهیوظ-
 .یاگه نگ

 یهمراه یاو نهاد و او را قدم یتشکر بر شانه یبه نشانه یدست صابرحاج
 یبه دختر  دیچرخیو با هر قدمش نگاهش م شدیدور م ییرضاکرد. حاج
گوشه لبش  یبود و منتظر پدرش بود. لبخند ستادهیا ابانیکه کنار خ

همچون  د،یدرخشیم ینیهمچون نگ ینشست. دختر در چادر مشک
. او عروس برحق کاشتیبود که حسرت در دل م یافتنیدست ن یالماس

کم  ییرضا. دخترحاجبردینام او را باال م امده،یکه ن یخاندانش بود. کس
 .گشتندیو خوشنام م همتایب نیچن یدنبال عروساز پدر نداشت؛ همه به

.... کردیصبر م دیتکان داد؛ با یبا افسوس سر  امند،یمرگ س یادآور ی با
 یتنها وارث اوشی. سگرفتیم اوشیس یدختر را برا نیصبر. بعد از آن، ا

... داشتینامش را زنده نگه م کهیمانده بود. تنها کس شیبود که برا
 او بود و بس. نکیا

 شدند،یکه فوج، فوج دور م یرا بلند کرده بود و به مردم شیصدا صادق
و  شدندی. همه دور مکردیمکان مراسم جوان ناکامشان را اعالم م زمان و

... تنها شدیشراب، مدفون در خاک، داشت تنها م ریاس شبکیدر  یجوان
 گاهیوبهمراهش بود که گاه یغرق در ماتم مادر  یزدهنگاه حسرت 

که از عذاب  ی. مادر کردیو پشت سرش را نگاه م گشتیبرم عقببه
. دیترسیعقوبت بزرگ فرزندش که م نیاز آخر  ی... مادر دیترسیفرزندش م

 یبرا ساختیو روانه م خواندیمادرانه م یدعاها رلبیز 
رو دارد. در  ِش یرا پ یبس طوالن یشب دانستیکه م یفرزندش....فرزند
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پسرکش اثر کند. خداوندا... کاش  یاش برامادرانه یهاکه دعا دینالیدل م
 نرود...! کاش.. کاش...! نیاز ب یاثر کند! کاش حرمت مادر 

وجب  به شد. نگاهش وجب کینزد جانیب یکه همه رفتند، دختر  نیهم
او...  یهمتایاو... عشق ب امندی! سدیدیچه م کرد؛یخاک را نظاره م

افتاد.  نیرخت بست و برزم شیتوان از پاها کرد؟یچه م نجای... ااویب
. خودش هم ندانست چندبار... دستش دیزده دستش را بر خاک کشبهت

 نیپرپرشده را در مشت گرفت و نگاه کرد. هم یهارا مشت کرد و گل
مرگ و  یفاصله یعنید؛ نبود که آرامش کن گریبود؛ اما د دهیاو را د شبید

با  کرد؟یدردل م یکوتاه بود؟ حال که او نبود، با چه کس قدرنیا یزندگ
آرامشش را از کجا  کرد؟یم هیراتخل اشیجوان جانیه یچه کس

در خاک جا گرفته بود؟! هنوز  بارهکیبا آن قد و قامت  رچطو افت؟ییم
هنوز بر  شیهاسهگرش بر صورتش بود! حرارت بوهم رد دستان نوازش

 کیگذشته با  کرد؟شبینابش چه م یهاو محبت اویبود! ب شیموها
شده  وانهیبود، د دیبع امندشیکه از س یبغضش... بغض کیزنگش... با 

 ود.و به سمتش پرواز کرده ب دهکس را زهمه دیبود و ق

اش جان از تنش و با بغض و گله دادیجان م امندشیس یصدا کیبا  او
اش سهبود، در آغوشش فرو رفته بود. بو دهیکه او را د نی. همرفتیم

و غرق  د،یکشیرا نشانه گرفته و صورتش را به آتش م شیموها
سرشار بود از محبت،  امندیس یهاخواستن شد،یاو م یهاخواستن

را  رشیکه نظ یکالم عشق...! سرشار از محبت کیجنون... و در  ،یدلدادگ
را از طعم شراب  اشیطعم شکالت دوست داشتن یبود. وقت دهیند

گله کرده بود و از  داد، با گله خود را دور نگه داشت و با اشک صیتشخ
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بود؛  ختهیگر  خواندیهم مها را بهبود و آن شانیبرا یپاک که معبد یمکان
قلبش را  کهیبود، درحال ختهیتبدارش گر  یها. از بوسهکندآرامش  آنکهیب

هردو آرام شوند. حسرت بردل او  آنکهیآنجا جا گذاشته بود. رفته بود، ب
شد و خود را بر خاک  یجار  شیهانبود. اشک گریکه د ییگذاشته بود! او

 انداخت:

با  نیبب اتم؟یدن ی! مگه نگفتنیحال و روزمو بب ؟یکرد کاری_ با من چ
. ییتو شمیاشکه، باعث و بان سی...! خنیصورتمو بب ؟یکارکردیچ اتیدن

تا آخرش  ی! خودت گفتخوامیبلندشو و پاکش کن.... من دستاتو م
 بود؟هان؟ نی... آخرش ایباهام

و او بود که همراه  زدیو باران بود که م بردیو دست به خاک م زدیم زار
 :کردیم هیبا باران گال

 ؛یبلد نبود یمرده و حرفش! تو که نامرد ی... گفتیت بهم قول داد_خود
تو که  ی... ولمعرفتیمن بد؛ من ب ن،یپس بلندشو، باز آرومم کن! بب

 ؟یرو به دلم بذار  یداغ نی! چطور دلت اومد همچینبود یانهیک

 یدختر  جانمهیبر جسم ن رحمانهیشالقش را برداشته بود و ب باران
 :دینبود بگو یو کس دیبار یم گناهیب

 دهد،یتو جان م یهاقطره ریدر ز  گناهیب یدختر  نجایتر... اباران! آرام ی_آ
 مروت داشته و به حالش دل بسوزان! یتر ببار... اندکآرام یاندک

هم طاقت نظاره کردن حال او را نداشت که خود را پشت  دیخورش ایگو
جوان را  کیغروب  یطور که پنهانهمان د؛ینکش رونیب یباران یابرها
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غروب کجا و آن  نینظاره کرده بود، حال وقت غروب خودش بود؛ اما ا
 غروب کجا؟!

او که خود را  دنیشد. با د ادهیپ نیآمدنش، از ماش ریهراسان از د دهیسپ
. صورت غرق اشکش و دیخاک انداخته بود، به سمتش دو یبر رو

شد؛ اما  رشیو بغض گلوگ د،یرا شن دیبار یمها گله که از آن ییهازمزمه
او خود را در آغوشش  ی. وقتشکستیمقابل او م دیاالن وقتش نبود! نبا

و  دینمناکش کش یدست بر موها یسر داد، با مهربان هیو گر  کردرها 
 گفت:

 !ایخور یسرما م م،ینکن... بلندشو بر  هیگر  -

را دارم آن دنیکه نه من دل د خواهد،یدل م تیهااشک دنیکه د نگفت
 یدختر، چشمه نیا ینامش برا یول ست،ین گریکه د یامندیو نه س

و  زدیباشد، زار م افتهی یگاههیاست؛ اما او انگار که تکجوشان اشک
 .دادیسر م هیهوا گر  یکیبه تار  توجهیب

زده وحشت دهیسست شد و بر خاک فرو افتاد. سپ بارهکیکه به  تنش
داشت.  دنیبه بار  لیکرد. از شدت باران کاسته شده بود، اما باز م نگاهش
کمک، نگاهش را به  یوجوجست یبرا کرد؟یباران چه م نیحال در ا

 یآب تا قطره دیدو نیسمت ماشسرعت بهنبود. به یاطراف گرداند... کس
بود؟!  یهوشیمردگان وقت ب نیا انیو برصورتش بپاشد. اآلن در م اوردیب

 یاما وقت د؛یاو دو یسوو به دیکش رونیب فشیآب کوچکش را از ک یبطر 
فرورفته بود؟!  نیآب شده و در زم بارهکیاز او نبود که نبود! به  یاثر  دیرس

او  شیاز ذهنش گذشت "نکند پ یاافتاد، لحظه امندینگاهش به خاک س
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 کهیزد و درحال یاش پوزخندشده بود. به افکار احمقانه وانهی..." درفته
 لب گفت: ریز  گرداندیدنبالش چشم مبه

 !؟یکجا رفت-

 کرد: امندیبه خاک س ینگاه

 ؟یکرد کاریبا خودت و اون چ -

. دیند یز یکرد؛ چ دنیدر سکوت قبرستان شروع به دو وسانهیمأ و
 انیچطور؟! در م کرد؟امایم شیدایپ دیزنان دست به زانو شد، بانفس

 زد: ادیفر  اریاختیکه نبود. ب گشتیم یامردگان به دنبال زنده

 ...؟!ـــمینس-

. دیچیسرد و تلخ گورستان پ یخودش بود که در فضا یپژواک صدا فقط
در  شیوجوماند. دوباره به جست جهینتیاش را گرفت و بچندبار شماره

 دنیکرد. نگاهش به اطراف بود که با د دنیسمت مخالف شروع به دو
را  ینیرا در آغوش داشت، ماش یکرد؛ مرد دختر  زیمرد، چشمانش را ر  کی

او  یزدهخواباند و بعد در مقابل نگاه بهت یرا بر صندل ختردور زد. د
 حرکت کرد...

زد؛ اما تنها گرد و  غیو ج دیدو نیاو فرمان داد، به سمت ماش شیپاها
به سمت  یتعلل چیهیشد و او را به سرفه انداخت. ب دشیخاک بود که عا

 دانستیکه نم یاز وجود مرد یو با عجله و نگران دیود دوخ نیماش
 داشت. یبود و چه قصدکه
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 یاو افتاد که بر رو ینگاهش به گوش ن،یروشن کردن ماش نیح در
 داشبورد گذاشته شده بود.

 یوجورا نداد و به جست ترشیبه زمان امان تاختن ب گریو د دیکش یپوف
 رفت. مینس

 یدهیرو پر کنترل نگاهش به دختر رنِگ  یگاهگهرو بود. نگاهش به روبه
قدر که تنش را شده بود، اما نه آن سی. لباسش خدیچرخیکنارش م

هنوز صورتش  کرد؟یساعت... در قبرستان چه م نیسازد. در ا انینما
اشک را داشت؛ حتمًا تنها آمده بود که از حال رفته و آنجا رها شده  یردپا

دختر نهاد... داغ بود. دختر  یشانیبر پبرد و  شی. دستش را پودب
در حال  یسرعت دستش را برداشت؛ حتبه سرش داد و او به یز یر تکان

را بر  شیسرعت پادستش را حس کرده بود؟! به ینیهم سنگ یهوشیب
خصوص به رساندش؛یم مارستانیب ایزودتر به درمانگاه  دیپدال فشرد؛ با
بفهمد  توانستیحال نم نیهرچند در ا د،یشنیهم م ییهاهکه حاال زمزم

 یاز رو یدر خانه منتظرش هستند، سر  نکهیا یادآور ی. با دیگویچه م
 دختر دور کرد. یهاتکان داد و افکارش را از زمزمه یکالفگ

** 

سمت و به دهیرا در آغوش کش جانیشد و دختر ب ادهیپ سرعتبه
که به جان دختر افتاده  یتب سرد و لرز  دنی. پرستار باددیدو یپرستار 
 کرد. اشییراهنما یسمت اتاقبود، به

و او  دادیدوباره را م یزندگ دینو شدیم یسرم که در رگش جار  یهاقطره
. گذراندیاش وقت متمام شده یاهایرو انیو اطرافش، م یاز زندگ خبریب
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که گفته  یکرد و در جواب عل دیکه در دستش لرز  یایبه گوش یمرد نگاه
 ود:ب

 پس؟" یی_"کجا

 نوشت: یمعطلیب

 !امی. حواستون به مهمونا باشه تا بدیحاال، شما شروع کن امی_ م

عرِق  یهانشست. نگاهش به قطره یصندل یرا رها کرد و بر رو یگوش
 صورت دختر نشست و زمزمه کرد: یرو

 برم. دردسریزود چشاتو وا کن تا ب یدار دوست ی_ جون هرک

سمت در کرد و بعد سرش را به ینگاه د،یلبش را شن ریز  یهازمزمه یوقت
 دهان دختر که زمزمه کیجلو برد و نزد

 متوقف شد. کردیم

 _ نرو... باشه...

دستش را بلند کرد و بعد  اشیالیخ یایو دن انیهذ انیبعد در م و
اما دست دختر  د؛یسرعت خود را عقب کشاو نهاد، به یبر بازو بارهکی

 بود: یهنوز جار  شیهابود و زمزمه دهیاو را چسب یبازو

 ...امندی_ نرو... س

لب "دختر  ریبر صورت سرخ او نشست. دلش سوخت. ز  نگاهش
خود جدا کند، اما نگاهش  ی" گفت و خواست دست او را از بازویاچارهیب

نگاه  کهنی. همستینگر یبه چشمان دختر افتاد که باز شده بود و او را م
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دستان او شد.  ریاس راهنشیخواست پرستار را صدا کند که پ دیدختر را د
داغ دختر که همراه  یهاحفظ کرد. نفس شیداشتن بازوتعادلش را با نگه

 ی... چشمان عسلنشستیآلود تنش شده بود، بر صورتش متب یگرما
 یتب به سرخ یبود و صورتش از گرما بایز  اریفاصله بس نیدختر از ا

 نیدر هم رفت. از ا شیهاگل کرده بود. اخم برگو او را چون  زدیم
که دختر در تب  دانستینداشت. م یخوبصورتشان حس  یکینزد

اش را مصمم جمع کرد و و او را اشتباه گرفته، پس اراده مردانه سوزدیم
خواست عقب بکشد که دختر با چشمان غرق اشک  د،ینگاه از او دزد

 زمزمه کرد:

 ... تنهام نذار... نرو... باشه؟یر ی... کجامامندی_ س

 ش،یچنان نگاهش کرد که دلش به لرزه افتاد. از غم صدا باچشمانش
 اریاختیبود، که گم شده بود. ب دهیبود که ند یتیچشمانش غرق معصوم

 و گفت: دیلبانش جنب

 _ باشه...

او، دخترک بود که  یزدهکرد و بعد در مقابل نگاه بهت یحیمل یخنده
تر از آن درشت گریش را به تنش منتقل کرد. چشمانش دلبان یگرما

دختر بود که به  یسهبو جیفراتر از باورش بود. هنوز گ گرید نی. اشدینم
جفت  کیدر گشوده شد و او دستپاچه و نگران نگاهش را به  بارهکی

 دوخت. طلبکارچشم 

را  اشقهی یهراس چیهیب د،یسمتش دودرشت شده به یبا چشمان دهیسپ
 در دست فشرد و با حرص گفت:
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 ! هان؟!؟یکردیم یچه غلط یاحمق...! داشت یکهیمرت-

شد که چشمانش بسته شده بود و درکمال  دهیکش میسمت نسبه نگاهش
 مرد کرد و گفت:روبه امانیب یآرامش به خواب فرو رفته بود. با خشم

 !یابخجالت بکش مرد حس ؟یکردیاز حال بدش سوءاستفاده م ی_داشت

 با خشم نگاهش را به او دوخت و گفت: اریسام

... نجایدختره رو رسوندم ا نیدخترجون، من ا نیکن! بب یخوب ائویب-
 هم نداشتم... یقصد

 و گفت: دیحرفش دو انیم یمعطلیب دهیسپ

 !یگیآره خب، تو که راست م-

بعد باحالت حرص و تمسخر انگشت به دهان برد و خود را متفکر  و
 نشان داد و گفت:

 سوال... هیاما  -

 برداشت و گفت: اریسمت سامبه یقدم

 ...؟! هان؟!یپس چرا تو حلقش بود ،ینداشت یاگه قصد نم،یبگو بب-

سمتش نهاد، خم شد و آرام به یدخترک، قدم ریسوءتعب نیاز ا نیخشمگ
 نفسش را رها کرد و لب زد:

تو و دوستت تکرار کنم تا  یام رو رونکن که مجبور شم کار نکرده یکار -
 ...گمیم یو گوش کن چ ریدلم به حال خودم نسوزه... زبون به دهن بگ
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 به نگاه ترسان دختر نکرد و ادامه داد: یتوجه

از  یز یچ دیتا شا گه،یم یچ نمیخم شدم بب گه،یم ییزایچ هیداره  دمید-
 گفتیش ماشتباه گرفته؛ همه یکیمنو با  دمیشه... فهم رمیحرفاش دستگ

 ...دفعهکی امندشم،یمن س نکهیا الی... بعدم به خامندیس

 یمیسمت نسبا بهت نگاهش کرد و بعد با تعلل نگاهش به دهیسپ
ت و اشک در که حاال چشمانش را بسته بود. بغضش گرف دیچرخ

 و گفت: دیحالش، عقب کش دنیبا د اریچشمانش حلقه بست. سام

داره  یکه هست بدجور  یهرچ ینشده؛ ول یشده، چ یچ دونمیمن نم-
 ...دهیعذابش م

بود تا بفهمد اشتباه کرده، از  یسند شیبرا امندیکه نام س دهیسپ
 و آرام گفت: دیموضعش عقب کش

 بود... امندیس یامروز... خاکسپار -

بود که اصرار  نیهم ینگاهش به صورت دختر نشست؛ پس برا اریاختیب
و غرق در  چشمان بسته انیکرد، از م زیبه ماندن او داشت. نگاهش را ر 

درخواب هم...  یحت د؛یکشیم ی... چه درددیچک یاشک خواب دختر، قطره
لب  ریتو خوابم..." ز  یدر دلش اعتراف کرد: "چقدر دوستش داره که حت

 کرد: مهزمز

 خداحافظ...! رم،یم گهیمن د-

 از رفتارش لب زد: یبه خود آمد، با شرمندگ دهیسپ
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 خوامیعذر م ممینس ی! از رفتار ناخواستهخوامیمن بابت رفتارم عذر م-
 محترم... یآقا

 کهیبرگشت، درحال دهیحرف سپ نیبا ا رفتیسمت در مبه کهیدرحال
نام مانده  میچشم دختِر نس یاشک گوشههنوز ذهنش غرق همان قطره 

 بود، گفت:

 .ینیحس اری... سامارمیسام-

 از اتاق خارج شد. یمعطلیب و

غرق  ِم یسمت نسگذاشت، نگاهش به رونیرا از اتاق ب شیمرد پا کهنیهم
از تِب  یکه حاک یسرخ یبه چهره یدر عالم خواب افتاد. جلو رفت و نگاه

را آن اش،یلرزش گوش یصدا دنیاش بود انداخت. باشناز سر گذرانده
به  یهنگا یبا کالفگ ،ینام شاد دنیو شماره را نگاه کرد؛ با د دیکش رونیب

 بلند شد: یشاد یارتباط را برقرار کرد صدا کهنیانداخت، هم مینس

 کجاست؟ مینس د؟یدیجواب نم زنمیزنگ م ی... چرا هرچدهیالو... سپ-

خواب است  دیغرق خواب افتاد؛ مطمئنًا بهتر بود که بگو ِم یبه نس نگاهش
از حد او  شیب یو نگران یشاد یها... باسوال و جوابمارستانیتا در ب

 آشنا بود: مینسبت به نس

 ....مویخاموش شده بود. منم االن گوش شیمنه؛ گوش شیسالم... پ-

 بلند شد: یپر حرص شاد یصدا

 ! حاال کجاست؟!دهیتر آخر منو دق مدخ نیا -
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 خوابه! ـ

وقت خودش غرق خوابه... تو هم راه کرده، اونآهان! منو با کاراش زابه ـ
 برو بخواب!

دو خواهر از حال هم دلش گرفت، اما سکوت کرد  یخبر یب نیاز ا دهیسپ
سرش را  د،یکش یتماس را قطع کرد. نفس راحت ،یو بعد از خداحافظ

بود که پدر و  ارشیتخت نهاد و چشمانش را بر هم نهاد، شانس  یگوشه
 لیاز اقوامشان به اردب یکی یمراسم عروس یمادرش درخانه نبودند و برا

 یرا بهانه کرده بود، و برا شیهاو او در مقابل اصرارشان کالس ودندرفته ب
 هیرا چند سال ثابت کرده بود ما اشیکه دوست میاز نس اشییتنها

بر پا  یعروس یگر یو د مردیم یکیبود!  یبیعج یایته بود. چه دنگذاش
 .گفتیرا وداع م ایدن یگر یو د افتییبه اذن خدا تولد م یکی کرد؛یم

ور شد؛ هنوز زود بود که افتاد، اشک در چشمانش غوطه میبه نس نگاهش
نگاه و  ادی... بهامندیطعم تلخ مرگ را حس کند. اول پدرش و حاال هم س

 لیاش چون سچهره بر شیهااو که افتاد، اشک یبرادرانه یهامحبت
ها و محبت ی...! براشدیاو تنگ م یهابرادرانه یروان شد! دلش برا

و به  خوردیحرص م می... چقدر نساشیپوست ریز  یهاتیاحم
 کیتنها با  امندیآمد که س ادشی!کردیحسادت م امندیس یهاتیحما

 یو شعله کردیاو را، آرام م ستیچ دینفهم وقتچیکه ه یحرف دِرگوش
 .کردیتلخ حسادت را در وجود او خاموش م

 یهوشیب یایدن ریاس یچشمانش را بر هم نهاد تا اندک د،یکش یپوف
 شود.
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 یمنتظر بود که شاد صبرانهیب د؛یاز او نپرس چیدفعات قبل، ه برخالف
اما  د؛یبود بگو اشنهیکه درون س یاز درد شیبرا لیبپرسد و او با کمال م

خود را با  یفراموش نیاز ا میسکوت کرده بود. نس بارنیا زین یشاد
 نیبود که ماب یقیعم یفاصله نیب نیو در ا کردیسرگرم م شیهاکتاب

بردن آن  نیاز ب یبرا یتالش کدامچیو ه کردیم دایها نمود پآن
خود بودند؛  یایو در حال دست و پا زدن در دن  ری. هر دو اسکردندینم

 دست سمت هم دراز کنند. دیبا ییرها یبرا نکهیغافل از ا

** 

 

اتاق  یجایبابغض در اتاق نشسته بود. نگاهش در جا طاهره
از رفتن پسرش  ماهکی یراحت نیبه هم شد،ی... باورش نمدیچرخیم

از در اتاق  امندیس بارهکیگذشته بود! چشمانش را بست و باز کرد. به 
 او حلقه کرد و گفت: یداخل شد و کنارش نشست. خندان دست بر شانه

 احوال حاج خانم خودم!...-

... ستین کسچیه دیکرد و دست بلند کرد تا او را کنار بزند که د یاخنده
 اوشی. سدیچیدر اتاق سرد و ساکت پ اشهیگر  یبغضش شکست و صدا

مداوم صادق را  یهایفتگیخودش یکه تحمل جو سرد خانه، و از طرف
 انیگر  یصدا دنیخود بازگردد، با شن ینداشت، قصد داشت به خانه

بلندش کرد و سرش رابه  حرفیرساند. ب امندیاتاق س بهمادرش خود را 
 :دینال انیگرفت. طاهره گر  نهیس
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سرم سربه ی... کلدنجابوی... چطور تحمل کنم؟ هرروز انیاتاقشو بب-
 ...! قرار بود براش فسنجون بپزم...ذاشتیم

 فشرد و گفت: نهیتر به ساو را محکم اوشیس

 ... آروم...!شیه-

 یشهیکه هم شیهامرتبش، لباس یبه اتاق انداخت. کتابخانه ینگاه
او را گرفته بود.  یاتاق بو ی... همهشدیرها م زیم یرو ایمبل  یخدا بر رو

 تحمل کند... توانستیمادرش حق داشت که نم

 را بلند کرد و گفت: او

 بلندشو مامان... ـ

 یاساس یفکر  دیزور بلند کرد و از اتاق خارج شدند؛ بابعد او را به و
تمام  یبزرگ، به اندازه ی! قفلکردیاتاق را قفل م نیدِر ا دیبا کرد؛یم

 مانده بود. یجاکه به یخاطرات تلخ

 یهاخنده یهم طاقت اتاق سرد و ساکت او را نداشت. صدا خودش
... شیهاطنتی... شنواختیکه م ییهاکی... موز شیهای... شوخامندیس

 نیکه هوس ا زدیدلش هم قفل م یبر رو دیبا د؛یچیهمه در گوشش پ
 یامندیس گریتنگ نشود... د شیهاداشته یاتاق را نکند... که دلش برا

 ،یبه حاج توجهیدهد و ب رییتغ شیهارا با حرف انهخ یود که فضانب
 یهم باشند. برادر کوچکش با رفتنش بو یمثل او راه خود را برود و حام

 یکجا چیکه ه یهمانیشان کرده بود؛ مخانه یناخوانده همانیمرگ را م
را  شانیکیکه آمده بود و یهمانی... مگفتیآمدش نمخوش یعالم کس
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بودند را  گانهیکه با آن ب یز یآن، غم و ماتم... چ یازاسوا کرده بود و در 
 سوغات گذاشته بود. شانیبرا

 

 

به آپارتمان خودش  یستیرودربا یب اوشیمراسم چهلم که تمام شد س
رانداشت ،از  یصادق و مسعود واز همه بدتر حاج یرفت حوصله نگاه ها

هم  امندیاش خفته شده بود....مرگ س نهیدرس یآن شب به بعد انگاردرد
اماعذاب وجدان که  دانستیکرده بود...علت مرگ را م یمنزو شتریاو را ب

 .ردیگ یتاب وتوانت را م یچکیبه جانت بچسبد همچون پ

 

مالحظه به داغداربودن حاج صابروارد حجره شدبا  یچهلم تورج ب بعداز
مرد بدقدم آمده  نیآمد که آن روز شوم ا ادشیورودش حاج صابرتازه 

بود.خوب  دهیرس امندیخبر مرگ س دکهیبگو اوشیبود تااز شاهکار س
انصافا  شانیواختالفها یباوجود مخالفت ها ولجباز  اوشیس دانستیم

مرد...تورج که واردشداشاره زدکه  نیاما پس ا استنداشته  ییخطا
 نیبب یحاج-وگفت: دیکش رونیخودراب یمقدمه گوش یتورج ب ندیبنش

 شاهکار قندعسلتو!

 

باحرف  ستادامایبه نظاره ا یهمان موقع ازبانک برگشته بود گوشه ا صادق
 ؟یحاج رونیبندازمش ب یخوایم -نشان دادن گفت: یخود یتورج برا
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شد زمزمه کنان  کیشودصادق که نزد کیزد واشاره کردنزد یپوزخند تورج
 گنیکه م یندوی....مزدیم ییحرفا هی یتومست امندمیداداش س -گفت:

 ...یوراست یمس*ت

 

-زدوگفت: یشخندیکرد ن دوسکوتیداد وصادق رنگش پر  جهینت بلوفش
بود  لمی!حاج صابر نگاهش به فرهیرودا ختمیپته اتو نر  رتایپس خفه بم
تخت نشسته بود  یدختر که رو کیآنهانبود... یزمزمه ها یوحوسش پ

 یگرفته؟" که صدا تیباز  هیچ نی"ادیدرهم رفت خواست بگو شیاخم ها
 اوشیازکاسه در آمد آنجا چه خبر بود؟ س انشچشم دیراشن اوشیس

 قهی یتنگ شد دست برد و دکمه  کرد؟نفسشیم یداشت چه غلط
شد  انیاش نما یشانیعرق برپ یراگشود...دانه ها اهشیس راهنیپ

آن  لیو وسا ختیرابهم ر  زیپنهان شد م اوشیتن س ریدخترکه بدنش ز 
تو  یکرد یچه غلط -راسرنگون کردباخشم دادزد:

دختر....نگاه صادق و پوزخند تورج   هیصابر به  اوش؟پسرمن؟پسرحاجیس
 از کجا اومده؟هان؟ لمیف نیا -دور زدوگفت: زرایوار م وانهیراکه دسد د

 

فشرد و  شیاش را در مشت ها قهی دیحقارت بار تورج راکه د نگاه
 باتوام!-گفت: ادزنانیفر 

 



33 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

و تورج گردش  یحاج نیبود ونگاهش ماب ستادهیهاج و واج ا صادق
 نییپا ابتتوید یکارقندعسلته...همون که خودتم قبول دار -:کردیم

 دی....بایحاج یفک کنم تست الزم شد-....وبعدباوقاحت گفت:کنهیوباالم
 باالرفته .... ینیبب یتست بد هی

 

 !کهیجواب منوبده مرت-مانع حرف شدوگفت: ادشیفر  یصدا

 

 فشویجون ک یحاج-حرص درار آرام گفت: ییوبا صدا دیراجلو کش سرش
گرفته که از دختره زهرچشم گرفته باشه!باخشم اورا رهاکرد  لممیکرده ف

تورج را پرتاب کردکه  یخشمش چشم گرداندگوش هی...به دنبال تخل
باعث  ادیشکستن و داد وفر  یتکه تکه شد...صدا نیدراثربرخوردبازم

جمع  یبرا یوارد مغازه شدند حت نتوانست لبخند یتجمع شد تعداد
 برو جمع و جور کن اوضاع رو...-وجور کردن اوضاع بزند روبه صادق گفت:

 

نهاد همه دورش حلقه  رونیرا ب شیپا نکهیبه سرعت خارج شد هم صادق
 یز یکه گفت "چ شده" صادق یسوال مشترک داشتند"چ کی کهیزدنددرحال

هس  یخبر  هی"ندیگویم دکهیشنیصادق م کهی"همه دور شدند در حالسین
ساله  ی"..."سهیآورد...اون آدم خونسرد یوگرنه حاج صابر جوش نم

نه" صادق لبخندش  یصدا دراومده از حاج واریدر ود نیاز ا نجاسیا
از  شتریاوکه بدنبودهرچه ب یبود برا اوشیراقورت داد هرچه بود شاهکارس
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 یشماره  دنی...بادکردیم کتریافتاد او خودش را نزد یم یچشم حاج
 مسعود قدم زنان ،دور و اطراف مغازه ارتباط را برقرار کرد.

 

 ؟یکارکردیخبر ؟چ ـچه

 

 یکی...اون ادیآسته م رهینکرده تابه حال...آسته م یدراومد...کار  ـباباپدرم
 ....یکی نیمرد راحت شدم حاال ا

 

پسر...چه  یه-به دور و برش کردوگفت: یحرفش،نگاه دوسطیپر  صادق
دور وورت نباشه حرف دهنتو  ینگاه کن کس هی...یر یخبرته تخت گاز م

 مزه کن!

 

خان رو  اوشیس کیکش دینچ!مثالبا-به اطراف کردوگفت: ینگاه مسعود
آتو از اون  هیکه کارشونو ول کنن دنبال  ستنیکارنیبده!همه که مثل ماب

 باشن !

 

فک کن  نی!به اادیخودش داره م یآتوباپا -گفت: یالبخند مرموز ب صادق
 دنشویچشم د یکه حاج اوشهیداره واونم س یوارث اصل هیکه حاالفقط 

 کارش تمومه! گهیکه به آب داده د یینداره!با دسته گال
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 ؟ییچه دسته گال-که حواسش جمع شده بود کنجکاوانه گفت: مسعود

 

دفعه رو  نیا یانگار  یول دونمینم قی...منم دقفهمنیکم کم همه م ـ
 شاهکارکرده!

 

 یهنوز!فک کن حاج میراه دار  یلیبشه پسرشه!خ یفراموش نکن هرچ ـ
 ...شهیم یخودش پرورش داده، چ نیبفهمه مار تو آست

 

چون  خواستیدلش م یآورد درحال نییراباحرص پا شیصدا صادق
فراموش نکن  یگینومیبار آخرت باشه ا نیبب-شود: رانیبرسراو و یبهمن

 یفرستادیو اون نامه هارو م یخراب کرد امندویکه ذهن س یتو بود نیا
از خانواده اش زده بشه...سربه  نیبراش....وگرنه اون که اهلش نبود همچ

 راه بود...

 

ضبط شده اتو دارم که  یمنو احمق فرض نکن!صدا-:دوگفتیمسعودغر 
من کجاذهنم  یودو من اجرا کردم ...اگه تو نب یدینقشه هارو توکش

 قیکه اونم تحق امندیداستانارو سرهم کنم و بفرستم واسه س داداونیقدم
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 یسرتوئه...پس ادا ریکه اونم ز  دونمیکنه ...حاال چطور باورشون کردو نم
 ...اریواسه من درن گناهویب یدومادا

 

 یدهوایمنو تو با-کردوگفت: میرامال کردلحنشینجارونمیکه فکر ا صادق
 ییپس تو تنها هیراز ماست بفهمن جامون هلفدون نیا میهمو داشته باش

 !اریوخلوت خودتم به زبون ن

 

 یگفت وقطع کردبا خشم که از حرفا یی"خب حاال" مسعودباحرص
را در ذهنش  شیاحمق! و کارها -داد وگفت: یرلبیز  یمسعودبود فحش

 مرور کرد.

 

*********** 

 

را  یز یچ شدیتورج نشست بادادوقال نم یکه صادق رفت روبرو نیهم
از کجا بدونم -خودش واردشودوگفت: استیکرداز س یحل کرد سع

 ه؟یواقع

 

 ببر نشونش بده!ازخودش بپرس!عمرا منکرشه-سردادوگفت: یخنده ا تورج
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 ی...تورج پوزخند لمیف ادیعمرا ب گهیهم کرده باشه د یخبط نیهمچ ـاگه
بودن  فیاونا در حال ک یده؟نکنه وقتاز کجا اوم لمیف نیپس ا-زدوگفت:

 م؟یماگرفت

 

پسر او  یعنیردیتوانست بپذ یرا نم اوشیکار س نیکردایفکر م هرچه
 یهرچ-تمام شدن قائله وبستن دهانش گفت: یشده بود؟برا حیآنقدر وق

چک  هی-زدوگفت: یکن!تورج لبخند کج لموپاکیف نیفقط ا دمیم یبخوا
 ...خوامیامضام دیسف

 

 یصفر ول تینهایب یهنیامضا  دیچک سف دانستیکردم یقروچه ا دندان
 دویکش رونیمهمتربودسمت گاوصندوق رفت ودسته چکش راب شیآبرو

 هیچک سرقت گمیاگه دروغ بودم-امضا کرد سمتش انداخت وگفت:
 ی...تورج خنده ایبه پسرمن تهمت نزن یتاتوباش یهلفدون ندازمتیوم

شکسته  ی!همزمان گوشم؟یگوش خرج-کرد و چک را برداشت وگفت:
آنراسمت حاج صابرگرفت که باخشم دست در دخل  یرابرداشت وممور 

که بود را سمتش گرفت و او خنده کنان  یکرده بود...نصف پول
 پولهاراگرفت و سمت در رفت...

 روکه...؟ لمیف-لحظه آخر روبه اوگفت:
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-ت:کردوگف نیبه طرف یزنگاهیدرفاصله گرفت وتظاهرآم یدرچندقدم
داره موشم گوش داره! وراهش رااز  وارموشی...نگو....دیحاج سیه

 ریسرگرفت به محض خروجش صادق داخل شد وباز درنقش داماد سربه ز 
 شیرادرگوش یحرف اشاره کرد که ممور  یحاج صابر فرورفت.ب بیونج
 کرد. رااجابتدهد وصادق خواسته اش  یجا

 

راگرفت جواب که ندادشماره خانه  اوشیآن فرصت چندبار شماره س در
 یتبربه دست گرفته تاآبرو اوشیکه س شدیشان راگرفت هنوز باورش نم

وبده حاج  یگوش-:دیدغر یچیپ یساراکه در گوش یالو یاوراببرد صدا
 خانم....

 

 ستمیمگه باتو ن-:دیچیدادش که پ ی....صدا؟خوییاه !آقاجون شما ـ
! آقاجونه! ایمامان ب-داکرد :بده مادرت! وحشت زده مادرش راص ویگوش

 نیتوپش پره! طاهره خانم درح-:شدگفتیم کیوبعد به طاهره که نزد
 وقتیبروحواست به برنج باشه -روبه اوگفت: گرفتیرا م یگوش نکهیا

که تابه  یالو سال....باخشم-را کنارگوشش نهاد: یشفته نشه! وبعد گوش
پسرت....بگو آب دستشه بذاره زنگ بزن شازده -:دیبودغر  دهیحال از او ند

 قبل من اونجا باشه! گهید قهیدق ستیب خوامیخونه....م ادیب نیزم

 

 شده؟ یخدامرگم بده باز چ ـ
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چرا -رو به صادق گفت: دویرا کوب یکه گفتموبکن وبعد گوش یـ کار  
 .می...دبر یکنیبروبر من نگاه م یسادیوا

 

************* 

 

کتش  بیآن رااز ج یزنگ گوش دنیوکوفته وارد خانه شدباشن خسته
 یتمام نشدن یحاج صابر بود اصال حوصله کل کل کردن ها دیکش رونیب

وسط سالن رها کرد و سمت اتاقش  زیم یرا رو یشان را نداشت گوش
بغل* زد  ریحوصله ز  یو ب دیکش رونیراب یبرداشتن لباس رفت،لباس یبرا

 ربلندیغامگیپ یآمدصدا رونیکه ب نیکرد هم رهادوش  ریو خودرا ز 
 !؟یپسرم...خونه ا اوشیس-:دیچیمادرش درخانه پ یشدصدا

 

سمت تلفن رفت آن  اوردویکرد نتوانست ...دلش طاقت ن هرچه
 جانم مامان؟-رابرداشت وجواب داد:

 

خودتو برسون  یپسرم؟هرجا هست ییکجا-گرفت وگفت: ینفس طاهره
 از دستت شکاره! یکه حاج یکارکرد یخونه چ
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 داره؟منیدست از سر من برم یشما ک یحاج نیخدا! ا یا-: دیکش یپوف
 کنم یکه بخوام کار  دمشیاصال ند

 

 یچ دونمیدفعه بود...نم نیا یجور  هیکارت داره... یچ نیخونه بب ایـب
 !امادریشده....فقط ب

 

 !ای!جون مامان بارینه ن-طاهره زودتر گفت: اوردکهینه ب خواست

 

با حرص از  دیرا محکم کوب یاومدم وگوش-وزمزمه وار گفت: دیکش یپوف
که  یخبر از طوفان یلباس ،ب ضیتعو یبرا یتمام نشدن یقسم دادنها نیا

 در راه بود،سمت اتاقش رفت.

 

 خانم شازده ات اومد؟ ـحاج

 

شده  یچ گهیاددی...گفت م ینه حاج-باپادردسمتش رفت وگفت: طاهره
 حاال؟
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بلندگو دست  هیمنو ببره...فقط مونده  یآبرو خوادینپرس...نپرس...م ـ
 کورخونده مگه ازنعش من ردشه! یبوق وکرنااعالم کنه!ول یوتو رهیبگ

 

 یکیراخوابانده بودواردسالن شدبرعکس دفعات قبل عل نیلیتازه آ سحرکه
 دنیکه بلند شد بلندشدباد فونیآ ی...صدادیدر جواب سالمش نشن

 داداشمه!-فت:خندان دکمه رافشرد وگ اوشیس

 

 داداشت ! نیبه آب داده ا یچه دسته گل نیآره داداشه دسته گلته!بب ـ

 

 شودسختیبه پام ییبازدعوا نکهی...حدس ادیسحرماس یبرلبها خنده
که داخل  نینبود!صادق ومسعودوساراهم به جمعشان اضافه شدند.هم

 یا زتازهیچ یاو وحاج یشدازنگاه ترسان اهل خانه تعجب کرددعواها
 !؟یآشفتگ نینبودپس ا

 

 نکهیجزو همه نبود.هم یسالم کردهمه سرتکان دادندالبته که حاج آرام
 لمیوف دیکش رونیراب یگوش ستادیجلورفت حاج صابر بلندشدو مقابلش ا

راگرفت  یحرف سمت اوگرفت متعجب از رفتارش گوش یوب افتیرا
کرد.چشمانش  یرا پل لمیباشد ف یآنکه منتظر جواب یه؟وبیچ نیا-وگفت:

 یازکجاآمده بود...ب لمیف نی...همان دختربود...انکهیااز کاسه درآمد 
 ده؟یشمارس ی...چطور به گوشلمیف نیا-:ارگفتیاخت
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 دنشیانکار از چطوربدست او رس یکردجایبهت به اونگاه کرد باورنم با
پس صحت داشت! دستش بلندشدو برصورت اونشست طاهره  گفتیم

دختران  عیه یطاهر ه در صدا یحاج یدندصدایبه همراه دختران ازجاپر 
-راهوارکردوگفت: شیتوجه به حضور دامادان صدا یگم شد...حاج صابرب

بازار ،رواسمش  هی..پسرحاج صابررادمهرکه ؟هان؟پسرمنیکرد یچه غلط
 وبهش تجاوز کرده! دختر وبرده  هی خورنیقسم م

 

به  شانیها دهیبه حاصل از شن انیافتادو دختران در م نیبرزم طاهره
 سمت مادرشان روان شدند...

 

صدتا دختر آفتاب  یکردیلب* ترم یخواستیم ؟زنیدیتوخجالت نکش ـ
ازچه  سیکه معلوم ن یدختر  نینه ا دمیکشیرو برات صف م دهیمهتاب ند

-و ادامه داد: اوشی...دورشد از سیکه باتو پاشده اومده خونه خال هیقماش
به عمل اومدن ...دختران  ربوتهیکه از ز  کننیم ییکارو فقط دخترا نیا

 !ییهرجا

 

! اون دختر از یگیم ی!بفهم چیحاجــــ-:دیچیدادش کل خانه پ یصدا
 وبس! دونمیمن م نویبرگ گلم پاکتتره!ا
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 بوده! رخوابتیز  یبدون دمی!باهه -:سوزاندیپوزخندش دل م 

 

کند صادق  هیبرداردوخشمش راتخل یز یراباخشم بلندکردتاچ دستش
 هس؟ ؟معلومیکنیکارم یچ-عمداجلو رفت وگفت:

 

 ...ارهیدخترپت هیخجالت نکش به خاطر -زدوگفت: یپوزخند یحاج

 

...بس کن!مگه اهل نماز وقرآن یحاج-:دوگفتیحرفش دو انیم
خداگفته تهمت نزن...متهم  ؟همونیشناسینمغمبرویخداو پ ؟مگهیستین

 !یخبر  یب ینکن وقت

 

سارا با آب قند  کردیراتکرارم اوشیگونه نام س انیهذ رلبیز  طاهره
روبه  رکنانیبلندشد تحق یحاج یخنده  یبرگشت و به خوردش داد...صدا

 نیبه من اصول د خوادیخبر م یازخداب نیا نیگفت:بب اوشیس
 روزیدورکعت نماز بخونه...توتاد هیادیکه زورش م ینی....اادبدهی

 ؟هان؟یمن خداشناس شد اسهحاالو یشناختیخدارونم

 

 ه؟فروعیچ نتیاصول د نمیبگو ب-رفت دست به چانه اوبرد وگفت: سمتش
دختر دست  هیکه به  یشناختیآدم خداشناس!تواگه خدارو م ه؟یچ نتید
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از  یر یکه زهرچشم بگ یگرفت لمی...تازه از شاهکارت فیکردینم یدراز 
 یاز داشتن پسر  شهی....شرمم میمرد...آبرو برد گنیدختره..به توهم م

 مثل تو!

 ی...نبوت...منتظر دیتوح -پشتش به او بود که دستش را باالبرد وگفت:
 ی! نه حاجیخداشناس نیبرام که آفر  یبرات از بر کنم تا کف بزن نارویا

و  یاز بر بدون نتوید وعافری نیکه اصول د سین نیبه ا ی!خداشناس
 عهیکه آره من بچه مسلمون...من بچه ش یو ذوق مرگ ش یوار بگ یطوط

به نماز  دیبچه رو تهد هیکه  سین نیبه ا ی...خداشناسشناسمخدا یعل
 یفرق داره....خدا یشما کل یمن با خدا ی...خداشیواز خدا بترسون یکن

 هیمن خدارو  گهیبچه شش ساله رو از خدابترسون....نم ی گهیمن نم
نمازش که نکنه خدا  یشب قضا هیبساز که بچه از ترس  یلیتخ

 یکه از ب سهیلنگه پا وا هیترس صبح تاشب  ازمجازاتم کنه  ادسراغمویب
داره همون طور که  ریمن باشما صد من توف نی....اصول دفتهیب یخبر 

 خدامون فرق داره...

 

شما نه -تلنبارشده در دلش بود گفت: یکه حاصل سالها حرفها یباخشم
دخترو  هی یدونستی...که اگه مینه عدلو به جا آورد یشناخت دویتوح

به  یزدی...تهمت نمیکردیمتهم نم گهید یکیگنا ه  یندونسته به پا
 ....یحاج شیپاک
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ساکت  خواستندیکه مدام م هیکرد ودر مقابل نگاه طوفان زده بق یمکث
 یرو نیفروع د ه؟یچ نمی!...فروع دیه !حاجه-زدوگفت: یبماند پوزخند

نره به جا  ادتیاعمالشو  یحج ومنا ول ی! رفتیتوهه....حاجــــ
خوش نکن از ترسشونه که  نایگفتن ا یحاج ی....دلتو به حاجیار یب

 .... دهیگرفتن...اصل حج به دله که مال تو حجو ند یاللمون

 

-وگفت: ستادیاش ا یبرداشت در چند قدم یصابر سمتش قدم حاج
واسه  یبرداشت یخداشناس پی....تر   ؟یهاتو کرد ی؟سخنرانیحرفاتو زد

مومن....توکه از خداشرم  یمن؟ قبول من بد ....من بد عالم ...تو بگو آقا
  ؟یرو چرا کرد یکار  نیهمچ یکردیم

 

پس گوش کن! وشروع به  یبدون یخوایبود که شر شد...م ریقصدم خ ـ
-آن چه که گذشته بود کرد....آنگاه کف دستش راباالگرفت وگفت: فیتعر 

 مدرکش... نمیا

 

که کمرنگ برکف دستش مانده بود چشم دوختند نگاه  یارخطیبه ش همه
من هنوز تو عذاب اون  یحاج د؟یگیم یچ-ادامه داد: دید ریهمه را متح

کارکنم تا آروم شم ...اونوقت  یچ دونمینم زنمیشب دارم دست وپا م
 شما...

 



46 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 کردینگاهش م رتیباح اوشیسرداد و دورشد س یصابر خنده ا حاج
-وبا انگشت به سرش ضربه زدوگفت: ستادیقهقهه زنان مقابلش ا یحاج

به ذهنت  یز یچ نی....چطور همچکنهیخوب کارم نجاتیا ادیخوشم م
 یلط اضافه کردغ -گفت: شدیدست به کمر دور م کهیوبعد درحال دیرس

جونشو گرفتم  اینجات دادم  دونمینم یگیبود...م ریقصدم خ یگیبعد م
آبرو  یفهمیهمراه آبروش ....م یبهت....جونشو گرفت گمی؟من م

هم که  یدختر -....نگاهش رابه چشمان طوفان زده او دوخت وگفت:یبرد
که  ینه من گهید ییببرجا فویاراج نیلنگه خودت....ا هی یکی یآبروشو برد

 ام... نکارهیخودم ا

 

گفتم  یحاج-روبه زوال گفت: ییو با صدا کردیبابهت نگاهش م اوشیس
حاالهم حرف خودتو  یگفتم که بدون یزنیتهمت م یفهمینم انویجر 
 ؟یزنیم

 

مث خودت  یمعلومه !فکر کرد-زنان نگاهش کردوگفت: پوزخند
 نیا گهید یباهاش حال کن یگاگولم؟هه برو مردباش و بگوخواست

باشه  -کرد وادامه داد: زیمکث کرد چشمانش را ر  ی....کمه؟یخزعبالت چ
اگه اون  ی...ول؟قبولیقبول...حرفات درست!جون دختره رو نجات داد

رو  ؟یفهمیرو گردن اون بودم دیدست،با ارکفیش نیبود ا بیدختر نج
تو  رخوابیز  یول خیازب زدیرگو م نیگردن اون نه رودست تو!اگه پاک بود ا

که شده  هیکار -زار افتادگفت: ینگاهش به طاهره  کهی...در حالدشینم
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 دیچک سف کیخرجشم شد یزد هی یدرزکنه گند ییجا خوامینم
سمت او گرفت  دوارانهید...انگشتش را با نگاهش تهزیچ هیامضا..فقط 

من  یآخرت باشه...دست ازپاخطا کن یمراقب باش که خطا -وگفت:
دخترحاج  یخواستگار  میر یم امندیوتو....بعد از چهارماه س دونمیم

عروس من  اقتی...لبیدختر پاک ونج هی-گفت: انیگو هی....وبعدکناییرضا
 بودنو اون داره وبس!

 

همه مبهوت مانده بودند سمت اتاقش حرکت  کهیدرحال وبعد
 والسالم!...-کردودرهمان حال گفت:

 

شما آبم  یها یادخترحاجوالسالم؟!من ب یچ-باحرص گفت: اوشیس
 چه برسه وصلت! خورمینم

 

از خشم رنگش به  کهیددرحالیگره کرده سمتش چرخ یصابر با ابروها حاج
 ؟یگفت یچ-شده گفت: زیر  یزدباچشمانیم یسرخ

 

رادمهر....پسر  اوشیمن....س-داد: ستادوجوابیمحکم وقاطع ا اوشیس
شهره و حاج صابر....که همه رواسمش قسم  هیشما،حاج صابر...که 

،چه حاج  ییشما....چه حاج رضا یها ی....بادختر حاجگمیم خورنیم
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حاال -!وعمداادامه وارگفت:کنمیوصلت نم یا گهید یوهرحاج یمحسن
 والسالم!

 

غلط  یلیتوخ-سمتش برداشت وگفت: یصابرباخشم قدم حاج
 دیاهره!پسره چش سفط نیبب-وگفت: دی....وبعد روبه طاهره چرخیکنیم

 گه؟یم یکه باالآورده چ یزل زده توچشم من بعد اون گند

 

از شمابه ارث  ارمیهم باالب ی!گندگهیپسرشمام د-ترس گفت: یب اوشیس
 بردم!

 

از جابلند شد وزودتر  اوشیحاج صابر قدم تند کرد سمت س دیکه د طاهره
 یمعلوم هست؟احترام حاج یگیم ی!چاوشیس-خودرابه او رساندوگفت:

که  خوادیبد بچشو م یبگو چشم،کدوم پدر  گهیم یرو نگه دار وهرچ
 م؟یمابخوا

 

...نه یحاج یگیخودتم م نیبب-از چشمان ناباور مادرش گفت: یر یبادلگ
ها خسته شدم واسه  یحاج نی! من ازایحاج یگیبابا....نه آقاجون...م

 حترام!چه برسه ا کنمیواسشون تره هم خورد نم نیهم
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بودندوباچشم وابرو اوضاع راکه به نفع خودشان  ستادهیومسعود ا صادق
نکنه -حاج صابر بلندشد که گفت: یصدا بردندیولذت م کردندیبود رصدم

 بیهان؟دخترنج یار یوب یر یروبگ ییهرجا یدخترا نیاز هم یکی یخوایم
 !ومدهیبه تون

 

حقش  کردکهیمتهم م یرابالقب چارهیدخترب یآمد وقت یبه جوش م خونش
از  دیلحظه مصمم شد محکم وقاطع روبه او کرد وبه تقل کیدر  ستین

خوب  نجاتیا ینه !خوشم اومد حاج-خودش به سرش ضربه زدوگفت:
!به قول خودت یدی....درست فهم دمیکش ی...معلوم شد به ک کنهیکارم

 کنمیم داشیدخترو پ نیهم رمی!منم مگهید ومدهیبه من ن بیدخترنج
 . کنمیوعقدش م

 

 یحاج یآبرو یخوای؟میگیم یچ اوشیس-وگفت: دیکش یعیه طاهره
 ؟یشد وونهی؟هان؟دیروببر 

 

عمر  هی یشماخسته نشد-!باحرص نگاهش کردوگفت:یهم حاج باز
 کنمیم داشیسنگم باشه پ ریازز  یدیشن ؟درستیبود یحاج نیرچترایز 

  کنمیوعقدش م
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اوراگرفتند ومانع  یصابرسمتش حمله ورشدصادق ومسعود بازو حاج
 یکنیغلط م یلیتو خ-: دیکشیشدندبه شدت هوار م یاحتمال یبرخوردها

 ...یبکن ویکار  نیهمچ یبخوا

 

مثل  خوادیالبد م ادیب دیولش کن-اعتنا نگاهشان کردوگفت: یب اوشیس
!نه سیها ن یر یاز اون توبم گهید یر یتوبم نیا یهام ادبم کنه...ول یبچگ

 یتوعالم بچگ دیترسیکه م اوشینه من اون س یشمااون حاج صابر 
عقدش کردم ودستشو گرفتم آوردمش  یوقت-تکان داد وگفت: ی...سر 

 !انهیغلطو کردم  نیا دینیبیم یواسه دست بوس

 

 یبخوا-:رآخررارهاکردوگفتیخودش ت الیدر رفت حاج صابر به خ سمت
 ....زنمیاسنامه ام خط ماسمتو از شن یکن ویکار  نیهمچ

 

 ستمیمجبورن گهیبهتر!د-کردوگفت: یخنده ا تیاهم یب اوشیس
 ! شمیراحت م گهید ستمیمثل تو سروکله بزنم چون پسرت ن یباصدتاحاج

 

 !کنمیاز ارث محرومت م -بهت نگاهش کردوگفت: با

 

 !شدیبهترنم نیاز ا رانداختیصادق برق زد ونگاهش رابه ز  چشمان
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 گهید یاسممو خط بزن ی؟وقتیخوب یحاج-خندان جواب داد: اوشیس
الصالحاتت....وبعد  یارث!نگه دار واسه باق یپس ارثم ب ستمیپسرت ن

مهرو موم شده..نوشته  فرستمیبرگه م هیفردا واست -ادامه داد: یکامال جد
نداشته وندارم  یرادمهر به ارث حاج صابر چشمداشت اویس نجانبیشده ا

 یشماحاج دیگیم یبذارش چ ریراحت شه توراه خ التی....تا خ
که  ییو آبروها یکه زد ییتهمتا نیا دیها؟....ها...اوقاف !بده اونجا....شا

شه...!وبعد  اتیاون دن ریخبر واست دستگ یچندتا از خداب یبادعا یختیر 
 نشد. ستادنشیطاهره هم مانع ا یصدا یحت دورفتیپوزخندزنان درراکوب

ابه کمک صادق تامبل رساندو خودرارهاکردباخشم نفس نفس زنان خودر
 هیتو در و همسا خوادیمنو ببره....م یآبرو خوادیاحمق...م یپسره -گفت:

دختر  هیسرافکنده ام کنه.....مگه از نعش من ردشه که عقدش کنه...هه...
 ...یپسر! هنوز منو نشناخت یپدرو مادر عروس من ....کورخوند یب

 

 دیش؟شاینداز یسرلج م یچراحاج-سمتش رفت وگفت: انیگر  طاهره
 که دختره... گهیراست م

 

اگه هم راست باشه اون دختر -رابه نشانه سکوت باالبرد وگفت: دستش
که حض  ییمث دخترحاج رضا هیکی....عروس من شهیعروس من نم



52 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 شونمشیسفره عقد بشونمش ، م یشده با زور وجبر پا ینگاش کن یکنیم
 رو به خانواده وا کنه! یرکه یپا ذارهیو نم

 

************ 

 

به آنجا نخواهد  رشیهرگز مس گرید کردیکه فکر م یبه محل کراستی
دفعات قبل سوت وکور بود....هرکس به کارخودش  راندبرعکسیخورد م

تورج سمتش رفت  دنیهم نهاده شده بود باد یمیمال کیمشغول بودموز 
از  لمیاون ف ؟هان؟یکرد یتو چه غلط-اش راگرفت وباخشم گفت: قهیو

 رفته؟ یحاج شیکجااومده؟چطور پ

 

 تو؟من... یگی...مم...م یچ-من من کنان گفت: تورج

 

 کالم!آدرس دختره رو بده وخالص! کیزر اضافه نزن.... ـ

 

 کار؟یچ یخوایم ـ

 

 به توچه؟بنال آدرس!-:دوگفتیخشم غر  با
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 رادمهر؟ اوشیس یآقا-دست برشانه اش نهادوگفت: یمرد

 

 بعله شما؟ ـ

 

که مقابلش قرارگرفت چشمش رازد مرد دستش  نیدستبند آهن برق
 شونیشمابه جرم تجاوز به عنف به خواهر خونده ا-راجلوبردوگفت:

 رتیدربرگرفت باح نیهستد وهمزمان دستش راحلقه آهن ریدستگ
 ؟یچ -جواب داد: جیمرد وتورج در گردش نشست وگ نینگاهش ب

*ه مقابلش بود اشاره کرد نیس هوبه تورج که دست ب ن؟یتجاوزبه خواهر ا
به تمام  وونیح هیتو  -شد باخشم روبه او گفت: نییسر تورج که باال وپا

 چه خبره؟ نجای....انویآقاباز کن ا-!و رو به مرد گفت:ییمعنا

 

 انی" اورا مشهیخودت استفاده م هیعل یبزن یباز با،گفتن "حرف سر
 ل داد.انتقا یبه کالنتر  شیتقالها

 

که  شدهردفعهیشدچه داشت برسرش نازل م یومبهوت روانه کالنتر  جیگ
 .دیبار یبال م شیوزمان برا نیگذاشت از زم یخراب شده م نیرادرا شیپا
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گره خورده نشسته بود باگره  ییوخشک باابروها یجد یمرد شیرورو
 ییجوونا فیح-آن رانداشت گفت: شیعنوان قصدگشا چیکه به ه یکور 

 ...دیکنیکارارو م نیکه ا دیدونیتون رو نم یمث شماس!قدرجوون

 

 دیبه خودمم بگ شهیقا؟میکدوم کار دق-نگاهش کرد وگفت: باحرص
 تابدونم!

 

 قا؟یدق یدونیکه خودتم نم یکاراکرد نی!مگه چندبار از اـهه

 

 .دیزنینکردم که بدونم درمورد کدومش حرف م ییمن خطا ـ

 

 یشاهکارتو! وبعدباصدا نیاه !پس بب-اعصابش بود: یمرد رو پوزخند
 !اریولپ تاپو ب ید یاون س-راصدا کردوگفت: یسرباز  یبلند

 

در  لمیکه سرباز،بازگشت ودر مقابل نگاه منتظرش همان ف دینکش یطول
 نشست . شیبرموها صالیقاب چشمانش نشست دستانش از فرط است
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دخترتعرض  هیرتو! به شاهکا یدیخب د-لپ تاپ را بست وگفت: سروان
چه  یدونی...م یدیسرش اومده ول چرخ ییچه بال یبدون نکهیا یب یکرد
 ؟یآورد چارهیسر دختره ب ییبال

 

دختره -ادامه دا: یرحم یبهت نگاهش به مرد نشست مرد با ب با
...دختره رو با مادرش واسه  رهیگیتوشوکه...برادرش داره دنبال کارشو م

وکالت داره تمام کاراشو خودش انجام  یطول درمان فرستاده آلمان ول
 ...ذارهینم یباق یحرف یوجا کنهیرو ثابت م یهمه چ لمیف نیبده...ا

 

شماکه  دیکنیکنکاش م دیپس چرا نشست-برلبش نشست: یتلخ پوزخند
به قول خودتون که ... دیتنمم کرد دیدوخت دویدیبر  ویخودتون همه چ

که اقرار کنم به کارم ؟  نجایا دیگرفت زگردیپس چرا م سیهم ن یحرف یجا
 کردم ! نکارویدرسته من ا

 

بود که به  یکس نیماتش برد از لحن محکم وقاطع مرد جوان...اول سروان
 یادیبود نگاهش ز  رفتهیو جرمش را پذ کردیبه گناهش اقرار م یراحت
فقط خودشان  خواهدیکه م ییبود پسر سرش راجلو برد و آرام گو نیسنگ

 تونستیم یسوال!داداشش بابرگه پزشک قانون هیفقط -بشنوند لب* زد:
 یآبرو یداداش چرخونه؟کدومیدست گرفته وم لمویف نیا ادجلو،چرایب
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مثال  نیکه تنشو رصد کنن که ا کنهیخواهرشو حراج هزارتاچشم نامحرم م
 کنه؟؟یم نکارویداره ا رتیداداش خوش غ

 

چرا از  گفتینم راهمیب یپسرجوان بود ول هیعل زیماتش بردهمه چ سروان
 درمان رفته بود؟ ینبود؟ازکجا واقعا برا یخواهر اثر  نیا

 

فعال همه -بود ناچارگفت: رشدهیکه فکرش درگ یکرد وبعد از لحظات سکوت
تا زمان  یبه گناهت..موقت بازداشت یتوئه...خودتم که اقرار کرد هیعل زیچ

از خانواده ات بده تا  یا اشمارهیدادگاهت مشخص بشه...درضمن آدرس 
 .یبر  یتونیم یندار  یکارت باشن ...اگه حرف انیدرجر 

 

سکوت  یکند وگناه خودرا سبک کند ول انیرا ب زیهمه چ توانستیم راحت
شده دختر  تهخیر  یآبرو یدر ازا گفتیکرد حس عذاب وجدانش بود که م

دختر را برده  یآبرو یبه اندازه کاف یلعنت لمیتقاص پس دهد آن ف دیبا
 .شدیجانش تمام م متیحال اگر به ق دادیتاوان کار م دیبود پس او هم با

 

قدم تند  دنشیکه با د دیتورج راد بردشیسرباز سمت بازداشتگاه م یوقت
به گوشش نواخت سرباز  یلیکرد و هنوز درک نکرده بود رفتار را،س

 گنیبه توهم م-زدوگفت: یش پوزخند اویواخطار داد س ستادیمقابلش ا
بشه؟ وبعد  یکه چ یمثال خواهرتو دست گرفت ییآبرو یب لمیداداش؟!ف
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که تو برادرش  یبدبخت اون خواهر -را در آورد وگفت: آوردنتف در  یادا
باشد که  یمرد یآنکه حواسش پ یب کردی! تورج با خشم نگاهش میباش

 قرار داده است. نیذره ب ریرا ز  اوشیرفتار او و س

که حاج صابر باپدرش کرده بود را درآورده بود او به پدرش  یکار  یتالف
را زده  یزده بود و حال اوهم به پسرش تهمت ناموس دزد یتهمت دزد

 یبود به پزشک قانون شیتمام کارها نیامضا تضم دیبود...آن چک سف
 یبود که به دنبال آبرو دهیراد ییبدبخت وتنها یمادر  یوقت رفته بود و

 شینقشه ها زدیدخترش که مورد تعرض قرارگرفته بود زار م رفتهازدست 
نشان داده بود و در اندک زمان توانست  ریشد خودراخ نیدر ذهنش گلچ

پرونده دختر راگرفته بودتا  کهیرا بدست آورد بطور  چارهیاعتماد مادر ب
 لمیهمان دختر در ف یرابه جا یوبعد آن دختر گلناز موسو کمکشان کند

بود و به طور واضح صورت  نییپا  لمیف تیفیبود هرچند ک دهکر یمعرف
در آن  یشک چیاما از آنجا که مدارک اصل بود وه شدیدختر مشخص نم

دور نگه داشته بود  یباز  نینبود با گرفتن وکالت از مادر ساده آنهاراازا
انجام داده بود که خانواده حاج صابر عزادار  یکارها را زمان نیا یتمام

وجلو  تاختیوقفه م یو ب دیچیشطرنجش را م یبودند و حال مهره ها
کردن حاج صابر بود آنهم توسط  تیثیح یآبرو و ب ی...نقشه اش برفتیم

 ...شیمانده برا یتنها پسر باق

 

نزد وعکس  یحرف یرا به تورج دوخته بود وقت قشینگاه دق سروان
 نکهیبه فکر فرو رفت ...با ا دیبرادر توقع داشت را ند کیکه از  یالعمل
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 کردیاما حس م گرفتیخدمتش م یاعتراف را در تمام سالها نیآسانتر 
 پیچیدر ذهنش که پ اوشیس یدر آن است صدا یونقص لنگدیکار م یجا

خواهرشو دست به  یآبرو یب لمیف یکدوم برادر  واقعا"دیاز خود پرس
 "چرخونه؟یدست م

 

بعد از دو روز حاضربه دادن آدرس از خانه و حجره نشد  اوشیس یوقت
 ارشانیآدرس رادراخت شناسدیازقبل پدرش را م نکهیتورج خود به بهانه ا

بودند و تند  رانیسرباز ح دنیروانه آنجاشد همه باد یقرارداد وسرباز 
که خطا نرفته بودند به خود  کهیانکس یحت کردندیتنداعمال خودرا مرور م

 رانیح شتریسرباز سراغ حجره حاج صابر را گرفت ب یبردند،اماوقتیم وهم
روانه  یکه حاج صابر به همراه سرباز  دندیوبهت د رتیماندنددرکمال ح

وفاتحه  دیرابرباد رفته د شیشد پچ پچ ها که بلندشدحاج صابر آبرو
 ساله اش را خواند. یاعتبارس

 

آتش از  یچون اسفند بر رو دیایکه با دستبند سمتش م دیراکه د اوشیس
به سمتش پاتند  زدیانگار او نبود که حرف از پاک کرن اسمش م دیجا پر 

که  یو رو به سروان ؟یکنیکار م یچ نجایشده؟ا یچ-کرد وگفت:
بازش  دیگرفت یجان ه؟مگهیچ یدستبند برا نیا -:دیپرس ستینگر یآنهارام

 ! دیکن
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بهتره  ریاخی میبازش کن میدونیخودمون م -به اوکردوگفت: ینگاه سروان
 !نجاستیپسرتون ا یچراوبه چ جرم دیحرفا بپرس نیا یبه جا

 

الزم  ؟یایگفت ب یک -توجه به سروان روبه حاج صابرگفت: یب اوشیس
 یحاج میندار  ی...من وتو که باهم نسبتینبود خودتو ،تو زحمت بنداز 

 س؟ین ادتی!

 

رو به مرد از  یقیعم یر یدوخت که با دلگ اوشینگاهش را به س سروان
ادا  یر یاما با دلگ نهیک نیکه در ح یجمالت زدیانکار نسبتشان حرف م

پسرم چرا  -توجه به او رو به سروان گفت: ی....حاج صابر بشدیم
 نجاس؟یا

 

که مرد شوکه نشد و در  دیگفت در کمال تعجب د شیرا برا انیجر  یوقت
 ....یپسرم به کس نهیا انیجر  دینیبب-بهت او از رفتارش گفت: انیم

 

که خودتم باور  یز یچ یدار  یچرا سع-کردوگفت: شیباحرص صدا اوشیس
 !؟یکن گهید یکیتو باور  یندار 

 

 بدونم! دی؟ بگ هیچ انیجر  -کرد وگفت: رمردیرو به پ کنجکاو
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گناهمو  ! من کهلشهیتخ دهیدروغه!زا گهیم یهرچ -باحرص گفت: اوشیس
در مقابل نگاه سروان و حاج صابر  د؟ویهست یدنبال چ گهیگردن گرفتم د

 خودش سمت بازداشتگاه به راه افتاد.

 

از سر لج داره  گهیدروغ م -صابر با خشم رفتش را نظاره کردوگفت: حاج
باور رساند  نیماوقع کردو مرد را به ا انی...و شروع به جر کنهیرو م نکارایا

 ریاست که در ناکجا آباد س یماجرا به دست دختر  نیکه تنها سرنخ ا
 .یباشهرت گلناز موسو یدختر  کندیم

 

بود در  دهیفا یرا بشنود ب قتیحق اوشیتالش کرد تا از زبان س هرچه
اورا باور داشت ناچارا پرونده اش را به دادگاه  یگناه یکه خود ب یحال

 فرستاد .

 

به سرکارش رازده  درفتنیبودآنقدرکه ق دهیتهوع امانش رابر  حالت
خواست بازبه  یسرعت پسش زد نم دبهیبود،ذهنش که حول کارچرخ

 شیوضعف مانتو یحال یبازهم خانه نبود با ب میممنوعه هافکرکند نس
-:دیمرد از اوپرس یروان شدوقت ابانشانیداروخانه سرخ دوسمتیراپوش
 ...دییبفرما
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 چک... یب یب هی-:فتدوگیزودتر از عقلش به کارآمدوخودکار چرخ زبانش

 

 کردکهیکه قرارگرفت آن راچنگ زدوبه خانه رفت خداخدا م مقابلش
به همراه نداشته باشدکه  یادآور یدرست نباشد...که آن شب شوم همراه و

نکرده ودرقسمتش  زیتجو شینحس برا یا هیخداوند از آن شب هد
 نیقرمز...ا...امان از آن دوخط دیدو یینکرده باشد...سمت دستشو نیگلچ

اش درآن شب  یبود...رنگ دخترانگ شیها بتیمص ادآورتمامیرنگ 
بود...نفس  زارشدهیرنگ ب نیرنگ تلخ بود....از همان شب از ا نیهم
تو دامنم  یگذاشت یخداچ-آمددست برشکمش نهادوگفت: یباالنم شیها

 نجایا یاومد -باخبرشده اش گفت: قهیتازه چنددق نیهان؟وبعد رو به جن
آدما رنگشون رنگ  نجای! اکننیم راتیحلوا خ نجایا ی؟فکرکردیکه چ
وبه به وچه  شنیدعوتت خوشحال م یواسه اومدن ب ی...فک کرد هینامرد

 دیمحکم برشکمش کوب یومشت ؟یکه چ نجایا یندازن؟اومدیچه به راه م
به سرعت اشک  اطیدرح یصدا دنیآمدبا شن رونیاز لبش ب یو آخ

 ییوبفرما بازشدبلندشدوبعد درخانه  میخندان نس یراپاک کردصدا شیها
 او کشاند. همانیکه زد نگاهش راسمت م

 

راقبول  دهیبالها از جانب اوبودهرچقدر سپ یبود!شعله....همه  خودش
 وانهیبود اود ی....اگر او دوست خوبامدیدختر بدش م نیداشت از ا

خانمان سوز به  یآواره شود و آن بال میشب به دنبال نس مهیکه ن شدینم
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که پابه هال کوچک خانه نهاد سمت  نیشدهم وانهی.ددیسرش آ
 !رونیب-:دوبازکردوگفتیدردو

 

 جون؟! یجانم شاد-متعجب نگاهش کردوگفت: شعله

 

بارم هس که من  نی....آخر رونیبروب گمیم-:دیچیهوارش درخانه پ یصدا
 ؟یدی...فهمنجایا یایبعد م

 

روبه اوباحرص  یکند که شاد حیخواست حرف بزند ورفتاراورا توج مینس
 ؟یچ یعنی یفهم ی!نمادیصدات درن-گفت:

 

 !رونیب گمیم-اوراگرفت ودگفت: یرفت وبازو سمتش

 

 ؟یشد وونهی؟دیکنیکارمیچ-زنان گفت: غیج مینس

 

-باحرص نگاهش کردوگفت: مینگاهش کرد ودورشد نس ضیباغ شعله
 هان؟ یکنیکارمیچ
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 انهارتویب-وگفت: دیواردستش راگرفت وسمت آشپزخانه کش وانهید
 !یواستخون شد ،پوستیر یپختم!بخورتاچون بگ مهیبخور...ق

 

!پوست یبخوره تو سرم آبرومو برد مهیق-باخشم وحرص گفت: مینس
! دست یستین ؟مادرمیفهمیم یستیواستخون شدم که شدم ....تومادرم ن

 !یاز سرم بردار!خسته ام کرد

 

بلندشد جنون زده  مینس نکهیآبرو برده بود؟اوخسته اش کرده بود؟هم او
 میکردنسیکلمه حس م یرابه معنا صالیبرداشت اوج است ییچاقو

 م؟ینس-گرفت وگفت: رگردنشیغرغرکنان سمت دررفت چاقورراز 

 

 مینس ی..بیراحت ش رهیبم می"نسدیباخشم دررابازکردخواست بگو مینس
-نهاده است چشمانش ازکاسه درآمد وگفت: رگردنیچاقوبرز  دیش....که د

 ؟یکنیکارمیچ

 

 خودمو کشتم! یبر -تامل گفت: یلحظه ا یب

 

اش داشت درشکمش  جهینداشت آبروداده بود...نت یز یچ اوکه
اش  یشانیبرپ ییرشدمکرد...همان بهترکه قبل از انگ ب آبرو
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شد  ی....باان افکار چاقورا درگردنش فروبرد خون جار ندوخودرابکشدیبنش
 یآنکه تماشاگر مشتاق یبرپاکردب یباز خودش تئاتر  یزار یهمان رنگ ب

لب*  دهیبر  دهیدن خون بلندشد وباوحشت بر یباد مینس غیداشته باشدج
 ...وبعدبابغض گفت: رمینکن....نکن....با...باشه نم -زد:

 ؟یکنیم نیچراهمچ یـ چته شاد

 

 بود. دهیاوراد ریشده بود؟چه د چش

 

 یشد صدا نیدستش سرخورد وخود هم همراه با چاقو نقش زم چاقواز
 یافتاده بپرس ادتیحاال -:دینال دهیبر  دهیاش سکوت راشکست بر  هیبلندگر 

مامان به  یخبر دار -:دیکنان نال هیمن چمه؟حاال؟از کدومش بگم برات؟ گر 
پو...پول عملشو از   یدونیکه قلبشو عمل کنه؟م لیرفته اردب یبهونه عروس

ها گردشده بود و   یخبر  یب نیاز ا میقرض گرفتم ....چشمان نس دهقان
...خونمو  یدونیم-:گفتیم ختهیافسار گر  یشاد یول ستینگر  یاورا م
پول  گهیم یشد؟...اصال خبر دار  یکرده از بس گفت پولم چ شهیتوش
 شو؟! اوزنمیسرت ب یفدا

 

چطور زنش شم -برد و آنهاراچنگ زدوگفت: شیبلندطال یبرموها دست
 ؟هان؟ شمیناخونده م یبچه  هیدارم مادر  یوقت
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بچه  هیتکرار شد"مادر  یچون زنگ میدر گوش نس دیچیوپ دیچیپ شیصدا
 ناخونده" یبچه  هیناخونده.... یبچه  هیناخونده.... ی

 

که حال بعداز مدتها  یرانداد با خم وحرص عیباز مهلت هضم وقا یشاد اما
به خاطر -دوخت وگفت: میرادر چشمان نس شدنگاهشیم هیداشت تخل

حروم تو شکم منه  یتولد....نطفه  هیتو...به خاطر رفتن توبه  یلجباز 
 حروم! ی؟نطفه  یفهمی؟م

 

 امدهین رونیاو ب یقبل یهنوز از شوک حرفها کردیبابهت نگاهش م مینس 
نگاه  نیبر زم یافتادن ش یسد که صدابود که متهم شده بود خواست بپر

باوحشت از  مینس دویکش یعیه یشاد سیان دنیهردورا چرخاند باد
تنهاوتنها انگار در آن خانه  سیبه مادرش نگاه کرد اما ان یشاد یگفته ها

 !دوبسید یباشد فقط اورا م یشادفقط 

 

از شرم نقش  یافتاده شاد ریو سربه ز  مینس جینگاه بهت زده وگ درمقابل
 .دندیشد هردو سمتش دو نیزم

 

 شیبر گلو یوپرهراس آب آورد حس عذاب وجدان چون مار  انیگر  مینس
خودراغرق کرده بود که  امندیچنبره زده بود او آنقدر در غم نبودن ومرگ س

نشده بودخانواده اش را بالکل  رامونشیحوادث پ نیمتوجه کوچکتر  چیه
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پرس  کبارهمیاست  ییمادرش خانه دا هنکیفراموش کرده بود به گمان ا
 یخبر  یب نیرا نکرده بود و کنجکاو هم نشده بود از ا حالش یوجو
فرزنداش رانداشت ...آب رابه  یتاب دور  شتریهفته ب کیکه  یمادر 

چمان  نکهیچشمانش را برهم زد وآرام پلک گشودهم دیپاش سیصورت ان
 یتو داشت-راکنارزد وگفت: مینس دیراد یچشمان شرم آلود شاد اهشیس

 ...آره مامان؟ ؟آرهیکردیم یشوخ مینس...بای؟داشتیگفتیم ی..چ

 

مامان جان بلندشو...حا...حالت -آنکه نگاهش رابه او بدزددگفت: یب
 ها...ا شهیبدم

 

 نیکلمه بگو...ا کی-او بردوگفت: یدست به چانه  دیخودراجلوکش سین
 ین حرف نداره که؟!....داشتبه او یچشم دوختن وشرم کردنت ازمن ربط

 ؟یذاشتیم میسربه سر نس

 

به بارش داشت...سرش راباز  لیبود...چشمانش م دهیامانش رابر  بغض
به چشمان پراعتمادمادرش را  ستنیبدوزد طاقت نگر  نییخواست به پا
 کی-:دیباخشم پرس نباریاز رو بسته بود و ا ریشمش سینداشت اما ان

که...بگو که دختر من...هنوز مثل  ینکرد یمون باز  ییکلمه...تو با تنها دارا
 پاکه؟! اولشروز 
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که  یشاد ی...اشک هایکلمه سه واج کی یبرا کردیوار التماس م ملتمس
 یسکوت خانه راشکست صدا سیان یلیس یجواب سوالش شد صدا

و متهم وار  ریاما...هنوز سربه ز  یشاد دیچیدر اتاق پ میمامان گفتن نس
 نشسته بود وسکوت کرده بود.

 

...چطورباورم بشه ....دخترمن ...داره ی...واای...خدا؟یکارکردیتو..چ ـ
 یحروم ....وا ینطفه -...نگاهش برشکم اونشست :شهیمادرم
که تبربه  یبرخاست همچون درخت شی....دست به کمر از جای....وا

داشت....دردش جگرسوز  وارقدم برداشت....درد دهیجانش زده باشند خم
تاکرده  نیچن نیدردانه اش ا ریاش....دخترک عز  یبود چراکمرش را خود

 وهیو م هیاز سا رشیکه ز  یباغبان دیدیرا داشت که م یبود....حال درخت
 کمربه قتلش بسته است... کردیاش تناول م

 

گاه به مادرش  ینگاهش راگاه به شاد انیگر  مینس
 یز یچ هی-نهاد وگفت : یودست برشانه شاد دی....خودراجلوکشدوختیم

 باتوام.... ی...شادکنهیبگو...طوروخدا..مامان دق م

 

که به چشمان لبالب  میدوخته اش که باال آمد نگاه نس ریبه ز  چشمان
به  یغرق اشک خواهرش که افتاد لبانش بسته شدانگار حال سکوت شاد
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عمق فاجعه روبه رو مادرش را با دیبود با میاو منتقل شده بود حق بانس
 .کردیم

 

 ...ختمیر -وار گفت: زمزمه

 

 ختمیر -:دندبلندترگفتیکدام نشن چیآنقدرآرام بودکه ه شیصدا
 یبهش که آبرو یبچسب یدودست دیبا یمگفت شهیکه هم یمامان!...همون

 شیبلندترشدپاها شی...صداختمیدختره ...ر  هی ییدختره....تنها دارا هی
 ستادهیفقط ا یجان از تنش رفته بود وچون مرده ا سیجان گرفت اما ان

درچشمان  سشیبلندشدوسمتش رفت چشمان خ انیگر  یبود .شاد
اش  جهیدادم به باد...نت-گفت: انیکرد وگر  یناباورمادر نشست شرم را،ق

...تو شکمم....دردداشت....آبرو دادن اونم ناخواسته درد نجاستیا
...وبه قلبش نجامیا کنهیم ینیداشت....هنوز دردش مث همون شب سنگ

...راست بود حرفات گردهیآبرو اسمش روشه بره برنم یگفتیم-اشاره کرد:
 هم نداره! یبرگشت -امان لب* زد: یب ی...آبروم رفت با بغض

 

دوخته شد جلو رفت دست برد وصورت  نیکه از او به زم سیسرد ان نگاه
آبرومو  گمیمنو مامان....م نیبب -مادر را باال آورد وگفت: یدوخته  نیبه زم

 نطفه حروم.... هیبچه ...شده  هیشده  مییآبرو یب جهیدادم ...نت
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 ی.... بییآبرو یحروم...ب ینطفه  -:دیچیدرگوشش پ یچون زنگ شیصدا
 ....بچه ....ییآبرو

 

باالرفت وباقدرت برصورت دختر نواخت دختر که تعادلش  دستش
 شیم همراه او توان از پاهاسقوط کرد خوده نیراازدست داد وبر زم

به  انیگر  میفرود آمد...نس نیشکست خورده بر زم یر یشکست چون ام
و سرش را به آغو ش  ستیرفت و او را نگر  یسمتشان آمد وسمت شاد

که  یحرام یبه شکمش ونطفه  کردگاهینگاهش م انیگر  سیان دیکش
بود  انیاش نما یکه برصورت شاد ییآنجا جاخوش کرده بود گاه به اشکها

بهم  شبید نی....همتیخواستگار  ادیب خواستیحامد م-:دیبا بغض نال
...شرم گفتیداشت از تو وعالقه اش م یگفت...چشماش چلچراغ بودوقت

 ....ستین روزیو د روز...عالقه اش عالقه امگفتینگاهش م یول کردیم

 

 یچ-:دوگفتینگاه حامد که در ذهنش پررنگ شدآتش گرفت نال شرم
 ....داره نطفه حرامشو....شهیدخترم داره مادر م اکهی...ن ایبگم؟بگم ن

 

 ....زدیاش دل را آتش م یتلخ بود....دلخراش بود وتلخ سکوتش

 

 شیمحبت ها ریدلش گ یاش بودهمان که درکودک ییپسردا حامد
بود  یچشمانش دوست داشتن یها یبود...همان که قهوه ا
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افتاد باخود اعتراف  یم ادشانیبه  یکه وقت ی...همان چشمانشیبرا
که  سیان هیگر  یاست....چرا حاال؟! صدا دهیند رآنرادرعالمینظ کردیم

تورو، روح بابا گوش کن...وآرام -کنان گفت: هیوگر  دیبلندشد سمتش دو
شروع به گفتن کرد....درد داشت از آن شب گفتن....دردداشت دوباره آن 

 یبا درد سیدانیچیاش که در اتاق پ هیگر  یلحظات را مرور کردن...صدا
چطور  دینفهم یگشودوشاد شی*ه اش بود آغو ش به سونیکه در س

از پشت دورش حلقه  که میداد...دستان نس یخودرا درون بهشت مادر جا
مهربان مادرش را در آن شب  ی...دستها دیاش به اوج رس هیگر  یشد صدا

 یابد شیدردبرا نیوا کردیحس م شینداشت....و حال آنهارا برموها
 ینیاش داشت سنگ جهیکه حال نت یتلخ قتیحق یتاانتها یبود...ابد

تلخ را  جهینت نیشکمش...کاش شانه اش طاقت ا کرددریم
کودک خفته در  نیاش آن مرد آبروبر نبود....ا یداشت...آشوبگر زندگ

....کاش که شدیآن شب م شتریبطنش بودکه باعث مرور هرلحظه ب
 یبودپس بااجازه ودعوت چه کس نگفته کینبود...اوکه دعوتش رالب

وجانش را  دینوشیجانش م رهیبود وداشت از ش دهیگز  یدرشکمش سکن
که  یمورد یب یها یجرم نگران ندبهک شیبود که رسوا کرد؟آمدهیآب م

 یاز جنس وطعم خواهرانه که بو ییها یکرده بود؟نگران مشیدرحق نس
 ....دیکشیرابه مشام م یمادر 

چمباته زده ،نشستند.انگار درخانه گردماتم  یهرسه گوشه ا یبعداز لحظات
 بود. تیوقابل رو دیپاشیخانه م واریغم از درود یبودندکه بو دهیپاش
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-به خود جرات داد وسکوت راشکست روبه مادرش گفت: مینس عاقبت
 بچه... م؟اونیکارکنیچ دیحاالبا

 

 دنیپرس-تامل نگاهش کردوقاطع گفت: یلحظه ا یب یشاد
 ....خوامشی....نمندازمشیداره...م

 

 در وجودش فوران کرداما مگرمهم بود؟نبود.... یحس تلخ همزمان

 

 یشهر هست ول نییپا دمیمن شن ؟یچه طور  -زمزمه کنان گفت: مینس
 خطرش...

 

که به اعتراض  سیان یو خطرناکه" که صدا ادهی"خطرش ز  دیبگو خواست
....خب آدرسم بده واسش...اصال ؟یچ گهید-نامش رابلند خواند بلند شد :

از همون کشتارگاهها تا هم  یکیببرش  ریخودت دستشو بگ هیچه کار 
 یطوالن یهم اون ....حرفش راخورد وسکوت کرد بعد از مکث رهیخودش بم

 یر یم -دوخت ولب زد: یشاد ینگاهش را به چشمان سراسر درماندگ
 سراغ پدربچه....
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 -:دیزمزمه کنان نال یدوخته شد شاد سیهردوبه ان میونس یشاد چشمان
 یبچه ا نیمن همچ ؟یفهمیمامان ؟م یگیم یچ
 ی....تلخ بود جمله اش ....تلخ خوامیحروم نم ی....من...ُن...نطفه خوامینم

اما مادر  دیوشعله شد و دلش را به آتش کش دیرس سیاش تا عمق دل ان
بد  نیمکن را از براه م نیکرد و بهتر  ی....مادر اوردیخود ن یبود و به رو

کرد و  یاش نهاد ....مادر  یکرد و مقابل شاد نیراهها گلچ نیوبدترتر 
اصل  یبچه رو انداخت -برخواسته اش ماندوگفت: یمحکم چون کوه

 ی....پاکسیمهم ن یکه بگ سیغرب ن نجاینه ....ا شه؟یفراموش م انیجر 
 نیدخترو به هم هی....نجابت  ننیبیچند قطره خون م یدخترو تو هی

نشونه  نیهم دیکنه شب ازدواج با یحاال دختره هر خالف کننیبسنده م
شب  کنهیکه آخر خالفه و هزارتا غلط م یپسر  هیداشته باشه....  شویپاک

 یدونیباشه ...نم دهیعروسش آفتاب مهتاب ند خوادیم رسهیازدواج که م
 نجای....اییکجا نیو بب دارشویب یواببه خواب...اگه خ یخودتو زد ای نارویا
....عقلشون به شنیمسائل حساسن و کوته فکر م نیا ی! مردم رورانهیا

ندارن  یکار  گهیدخترپاک باشه براشون مهمه...د هی نکهیچشمشونه...ا
گرفت وادامه  یسرت اومده ....نفس ییبال نیناخواسته همچ ایخواسته 

رو  یندوتا رو رد ک یرو رد کن یکی ادیفردا پس فردا که خواستگارب-داد:
دختر که.....جمله  هیبه  ادینم یک چیخودت...ه یرو ذارنیم بیع یسوم

 -تلخ جامعه اش گفت: یها تیبا بغض از واقع یاش ناتمام ماند شاد
 بگو مامان...راحت باش....
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اشک مانع از حرفش نشود....که  شتریچشمانش رابرهم زدتا ن سیان
 یسراغت...پسر  ادیکس نم چیه -:دیهمان لحظه روشن کند وبگو دهارایبا

 یو جونشو بذاره کف دستش کمه...حت سهیدختر وا هی یکه به خاطر آبرو
 تونهیم یآدم نیاگه ناخواسته وباالجبار بوده هم ،بازمونده...همچ

 یر یبچشو قبول کنه....شب م تونهیقبول کنه....م شوکار تیمسئول
 ....یگیم انویسراغش....بهش جر 

 

 مامان! ـ

 

 دونمی....میخواینم دونمیم گمیم یچ نیکن! بب! گوش سیه ـ
هزار  ادیماست...فردا که شکمت باالب یبفهم مسئله آبرو ی...ولخوادینم

 ....شهیحرف پشتت قطار م

 

 کاربه اونجا برسه.... ذارمی....نمندازمیبچه رو م رمیم گمیم-گفت: هیگر  با

 

 یر یبازم تو اصل مطلب توف -رابه نشانه سکوت باالگرفت وگفت: دستش
 هی کنهیباورم یهمون پسره....وگرنه خودت بگو ک نهیگز  نینداره....بهتر 

 دختر دست خورده پاک بوده؟
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راکه ملتمس واربه او دوخته شده بود بند دلش پاره  یبغض آلود شاد نگاه
 نیو ا کردیم هیگر  یاحتنبود و حال به ر یو زار  هیشد دخترکش اهل گر 

دل شکسته و ترک خورده از  یعنی نیبه حالش...ا بتیمص یعنی
 روزگارش...

 

 شیدرد برا نیآرام آرام سمت اتاقش روان شدا اوردوبلندشدین طاقت
توجه سمت  یب یول دیکش یرمی*ه اش تنیگزاف بودسمت چپ س یادیز 

به سمتش هجوم آورد و  کبارهیاتاق خودش رفت درهاراکه بست دردها 
 ...دیمادر را ند یازپا افتادن او شیجز خدا ی...وکسدنشیدر آغو ش کش

 

 کردازیرانترمیگرفته بودواعصاب متشنج اورا و شانیساعت باز  یها عقربه
چه خواسته  نی...ادیفهمینم چیدرآن قدم بردارده خواستیکه م یراه

 شیانکارها ی...اما باوجود همه خواستیبودکه مادرش ازاو م یرعقالنیغ
 دنیبه د دادیبازهم دلش رضانم دادامایاعماق ذهنش حق رابه مادرش م

 آن مرد. هدوبار

 

 یاهیخودش رابر آسمانش پهن کردتا خودرا درقاب س یاهیکه س شب
مادرش رااز آمدن زده بود با دادن  یرا کهیدرحال میدهد،نس یآسمان جا

بود  دهیبه قلبش رس یرا که از درد و دلنگرانناآرام او الیآدرس آن مکان خ
که مراتب بدتر بود به انتظار  یبا استرس واضطراب سیراحت کردو ان
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از رفتن  یشاد ینگاه ناراض کهیبه در دوخته شد درحال ونگاهشنشست 
 یفکرکند که خود هم از انتها یا جهیداشت به نت یدادسعیهنوز آزارش م

 آن خبر نداشت.

 

از وحشت  میونس عیوقا یادآور یاز  یدندشادیلرز  یوحشت م هردواز
نگاهش  یگذشته بود.بااشاره دست شاد گناهشیآنچه که از سر خواهر ب

 یرنگ وشلوار  یچهارشانه درکاپشن مشک یگرفت مرد یرابه سمت مرد
 به همان رنگ

 

 خو...خودشه! ـ

 

 یردوبدل کردند وقت یباشاد ینگاه دیکش رونیاش راب یگوش مینس
 !اروی یه-که خود درعجب بودگفت: یبادل وجرات دیرادسکوت او

 

 ادهیحاج صابر بود،پ ییآبرو یب ی جهیکه نت نشیکه تازه از ماش تورج
به  -زد وسمت آنها قدم برداشت وگفت: یقهقهه ا یشاد دنیشده بود باد

 دربست درخدمتتم. ؟خودمیبرگشت یرشدیگ نجاست؟نمکیا یک نیبب

 

 یکنیتوغلط م-:دیزبانش بازشد وباخشم غر  ارقفلیاخت یب
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 یه مته؟ینس نیا-زدوگفت: یدوخت لبخند کج مینگاهش رابه نس تورج
 شما دوخواهر نیدار  ییالخالق چه بررو رو ؟جللیکردیم مینس مینس

 

 ممیدستت به نس-را پشتش پنهان کردوگفت: میبا وحشت نس یشاد
 . کنمیبخوره دستتو قلم م

 

به نامش  یکه شاد یمیبغضش گرفت از م میزد اما نس یپوزخند تورج
داشت پنهان کند  یافتاد که سع یچسباند نگاهش که به دست لرزان شاد

را مقابل چشم تورج گرفت  یآمدگوش رونیاز پشت سنگرگاه محکمش ب
 آدرس ...از اون مردبده. هی -وگفت:

 

 !یآدرسشو دار  یهم بشناس یش،وقتیشناسیم ،پسیپسر حاج یگفتیم ـ

 

دکمه رو  نیوگرنه ا شمرمیتاسه م-گفت: دگرانهیتهد دیسکوت اورا د یوقت
 ...کی...نجایا زنیبر  گمیوم زنمیم

 

 نشست که مقابلش گرفته شده بود یتورج به شماره ا نگاه
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 دو ـ

 

تاحکم  شدیدر دادگاه حاضر م ستیبایسرعت دودوتا کردفردا م به
 رازیغ کردیرا دوا نم یقرائت شود پس دادن آدرس حجره درد اوشیس
 نبود.... یگر یزدیچ کردیراتازه م یداغ حاج نکهیا

 

 ابانیآن خ انیسکوت شب را م یمرد ی...دکمه رافشرد صداـسه
 تماس...110 سیشما با پل-شکست:

 

حاج صابر  یبگ-سرعت ارتباط راقطع کرد آدرس راگفت ودر آخر گفت: به
 شناسنشیهمه م

 

 لجن آلود ونگاه هرزاو دورکردند. یوخودرا از بو گرنماندندید

 

 یدوخت که درخود فرورفته بوددست بربازو ینگاهش رابه شاد مینس
 دیببخش-اونهادوگفت:
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 ؟یچ-متعجب نگاهش کردوگفت: یشاد

 

اگه من  -حرفش راتکرار کرد وادامه داد: ردوختیسرش رابه ز  باخجالت
 تو هم االن.... رفتمینم رونیباتوب یاون شب سرلجباز 

 

به  یپس ربط رفتمیبه اون خونه م دی!حرفشم نزن!من با سیه ـ
 خودتو مقصر ندون... خودیتونداره...ب

 

به خودآمدن داده بود خودرا غرق  یبرا یتاوان بزرگ یکرد به راست سکوت
غم نبودن او  یوبرا دادیم بیخودرا فر  گرینبود...د گریکرده بود که د یکس

خودرا از دست  یفقط فرصت زندگ گشتیاوبازنم گرید کردیهزار کارم
او  یبود اما فراموش دهی...هرچند رفته بود به خاطراتش چسبدادیم
دلچسب بود که حال به  یتجربه وخاطره ا شیبود...او برا رممکنیغ

دور کرده  زانشیکه در نبودنش اورا از عز  یشده بود حسرت لیتبد یحسرت
 .گشودیخواب داشت چشم م نیبود و چه خوب که از ا

 یدخترانش نفس راحت دنیباد دیدراز جاپر  یصدا دنیبه محض شن
حال وارد  یخسته وب یبردند شاد یاش پ یهردوبه عمق نگران دکهیکش

اورا  یکرد.وقت فیمادرش تعر  یرا برا اناتیزمزمه کنان جر  میشد ونس
بگذارد...دست در  شیرا دراز کرد واشاره کرد سربرپا شیپا دیچمباته زده د
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،که حاصل  شیخفته درصدا یبلندش فروکردوبا بغض یطال یموها
 شبنم  یبایالال کن دخترز  -دخترکش بود زمزمه کرد: زشیدرحال ر  یاشکها

 

 قیشقا یزانو یرو الالکن

 

 ییتلخ الال یدار یتوب ینینب یمهر  یتارنگ ب بخواب

 

 نخون مامان...نخون....-گفت: رلبیز 

 

 .دیکشیم ادیاورا فر  یشعر فقط دردها نیساکت شدا سیان

 

 روزگار نامرادش... یها وجفاها یمهر  یاز ب افتیجوشش  شیاشکها

 

دست از  دویچیپ یبا آن سوزش درگوشش م یلیزندوک یعل یبایز  یصدا
 .داشتیسرش برنم

 

 دمیشونه هات چک ونیشب م کیکه  یمونیالتماس من م تومثل
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 دمیاون بودکه خوابم بردوکوچشوند یگرم نوازش ها سرم

 

 افتاد... شیاشک هاوالتماسها ادی به

 

 کم کم.... چکهیم یبیکنج خلوت که از سقفش غر  یدما نیا الالکن

 

 زده کاشونمو تکه کرده... ییامواج جدا یها تالطم

 

بود  یدرد نشانیماب یدرذهنش پررنگ شدفاصله  میخودش ونس یبیغر 
 بابت آن داده بود.... یکه او،تاوان بزرگ

 

 شدیاوانمیچشمم به دن گهید نیر یپس از اون خواب ش خواستیم دلم
 .... شدیدانمیاز خاطره پ گهید یقلب متروکم نشون ونیم

 

دلش آن گنا ه را  گریکه داشت گنا ه بود؟پس بارد یمرگ یآرزو
 ...خواستیم
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 سین یآوازه ا چیاسم وه چیکردم ازم ه هیازبس گر  نهیغمگ صدام

 

 ...ستیتازه ن ی،خبر از آشنا یدرچه حال یکس پرسهینم

 

چه  شیبرا گرانید یرادرسکوت خودخفه کرده بود،حال دلسوز  شیدردها
 اوباشد؟ یداشت؟نوش داروبعداز مرگ سهراب جوابگوست که برا یحکم

 

 ستیمن ن یخاموش لیپروانه صفت هاگفته بودم که شمعم م به

 

 ستیمن ن یکن حاالوقت فراموش ونیدرخت آش ونیم پرنده

 

 از او؟ دانستینم چیاوکجابود؟ کنار آن مردکه ه ونیآش

 

اورا به قعرخواب  سینوازش پر محبت ان انیدر م ییالال یصدا
 .کردیم یفراموش یایرا رهسپار دن خواندوچشمانشیفرام

 

************* 
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کرد مرددقدم برداشتند وداخل  تیرا رو یکه مغازه فرش فروش نگاهشان
آره امروز حکمشو -:گفتیودوخنده کنان مداده ب زلمیپشت م یشدند مرد

 سرداد . ی...معلوم که چوبه داره...وخنده اگهیدادن د

 

شده  دهیبر  یکس یکردند،حکم چوبه دار برا یاراده هردو به هم نگاه یب
 زد؟یآنقدر لذت بخش بودکه چشمان مرد ناشناس برق م نیبودوا

 

-وبعدروبه خانم ها گفت: زنمیبعدزنگ م-متوجه شان شدگفت: یوقت
 دامرتون؟ییبفرما

 

 .میباحاج صابرکاردار -گفت: کردنلرزدیم یکه سع ییباصدا یشاد

 

 !ستین ـ

 

  اد؟یم یپ....پسرش ک ـ
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هم  یکی...اون یباق اریکه رفته د شونیکی -گفت: زشدهیر  یچشمان با
 درشرفشه

 

 ؟یچ یعنی-هردو گفتند: متعجب

 

 سیهم معلوم ن ی،امروز حکمش اومده حاج هیبابا! پسرش دادگاه یا ـ
 !ادیب یک

 

 نباشه... یفضول کارکرده؟البتهیمگه چ دیببخش-:ازدوگفتیدل به در  مینس

 

 گفتم . یادیز  نجاهمی!تاهمهیفضول-به هردوکردوگفت: ینگاه صادق

 

مردد  یمتعجب از رفتار صادق به هم چشم دوختند شاد یوشاد مینس
 یکارواجب دهیآبروشو خر  کنهیکه فک م یسک دیدبگیدیاگه پسرشو د-گفت:

 داره باهاش...
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نه  یراست گفته بود...ول اوش؟پسیده؟سیآبرو خر  دیاز جاپر  صادق
حاج  ماندوثروتیاوم شدآنگاهیامروز از شر او خالص م توانستینم

 مگر عقلش پاره سنگ برداشته بود؟ دیصابر!محال بود بگو

 

 حجره گرفتند. یرا سمت در خروج دراهشانیناام هردو

 

پسر حاج صابر...وبعد آرامتر -:گفتینگهشان داشت که م یمرد یصدا
 ی....وسر اوردیاز پسرشانس ن چارهی...بادیامروز حکمش م -ادامه داد:

 افسوس وارتکان داد.

 

 دختر.... هیبه  گنی...راسته که میحاج گنی....میگیآره راست م ـ

 

چه خبربود؟تعرض؟نکند تعرض به  نجایسرعت بهم چشم دوختندا هردوبه
 شییاوزبانزدخاص وعام شده بود وخود خبرنداشت!طبل رسوا

 بود وخود خبرنداشت! دهیچیتاکجاهاپ

 

دودختر درجمع مردان ابرودرهم  دنیمردان رفتندباد هردوسمت
 حاج صابر! چارهیب-خود ادامه دادند: یگفتگو دندامابازبهیکش
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 پ....پسرحاج صابرکدوم دادگاس؟-لرزانش بلندشد: یصدا

 

 زشدهیقدباچشمان ر  ستندمردکوتاهیبه اونگر  یلرزان شاد یصدا دنیباشن
 !کار؟یچ یخوایچطور؟م-گفت:

 

 !گناسیب دیدرصدفک کن هی... دیطوروخدابگ-ملتمس وار گفت: مینس

 

 جانیباه گناس؟وی؟بیچ-زده به هم نگاه دوختند وگفتند: جانیهردومرده
 ...نجایا برنشیم دمیهمان مرد قدکوتاه گفت:ـ شن

 

 یگر یمرد به د کهینکردند وبه سرعت محل راترک کردنددر حال معطل
 .رهیدار نم یباال رهیدارم یتاپا گناهیسرب گنیم-:گفتیم

 

 آره درسته. ـ

 

به اتاق مربوطه  نکهیهم دندیسرعت به سمت طبقه دوم دو به
 یکه کناردربود برا یسرباز  دندیناظره دزن ومرد رادرحال م یدندتعدادیرس

 یجداکردن جلو رفت ازفرصت استفاده کرده وداخل شدند قاض
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بنابر اظهارات -نشسته بود و در حال قرائت حکم بود : گاهشیدرجا
 متهم به تجاوز به.... دمهررا اوشیومدارک موجودجناب س

 

مرد ،جاخورد وبه او چشم دوخت اما به سرعت  یلینام فام دنیباشن مینس
از  ی....االن مساله شادهیتشابه اسم هی -سرش راتکان داد وباخود گفت :

 مهمتره. یهمه چ

 

حقته تاتو -در اغتشاش کردوگفت: یجرم برخاست وسع دنیباشن تورج
 ...یتعرض نکن یبه دختر  گهید یباش

 

مجهول بود؟ او در نگاهش برتورج نشست اوبرادر دختر  رانیح یشاد
آمده بود چطور  شیپ یمشکل نیخواهرش همچن یخود برا کهیحال

 بکشاند؟ یبتیمص نیرا به همچن گرید یتوانسته بود کس

 

اراده جلو رفت نگاه چند نفر به او جلب شد رو به سمت تورج کرد  یب
 داشته باشه؟ یتیشکا نیهمچ تونهیمرد چطور م نیا-وگفت:

 

بهت زده نگاهش برصورت متعجب  اوشیشدس ندهیهمه جلب گو توجه
 کرد؟یچه م نجایاونشست او ا
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 ی....همون دختر تو نیخو...خودشه...ا -صابر بابهت گفت: حاج
 ....خودشه....لمهی...ف

 

تنش توسط  دنید گفتند؟ازتصوریبود که سخن م یلمیف لم؟مگرچهیف
ه او خودرا ب میخورد،نس یضعف وجودش رافراگرفت وسکندر  بهیمردان غر 

االن وقتشه از حقت دفاع  -راگرفت وزمزمه کنان گفت: شیرساند وبازو
 بگو.... وی....برو همه چ یکن

 

 یبودروبه قاض دهیدر دلش تاب دیدختر نور ام دنیصابر که انگار باد حاج
 هستند...همون که... یخانم گلناز کاشان شونیا یجناب قاض -گفت:

 

 یشاد ه؟منیک یگلناز کاشان-مقابل کردوگفت: رمردیمتعجب روبه پ یشاد
 یانیک یام...شاد

 

 .گاهیجا دییبفرما دیدار  یخانم اگه حرف -رساگفت: ییباصدا یقاض

 

همه چشم  نیخود کلمه نادم شدوسکوت کردچطور در مقابل ا یمعنا به
 گفت؟یازتعرضش سخن م
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 یچه موقع نیبرو جلو...همه چزو بگو...بب-هلش دادوگفت: مینس
 که قصدش کمک بودمحکوم شه؟ یکس یخوای...ممیدیرس

 

جان کنده بود وحال مقابل  روزید دانستینشست اوچه م شیدرگلو بغض
" که میبر  تونمی"نم دی....خواست بگوتوانستیهمه چشم....نه نم نیا

او بودقدم  یروز یپ دینگاهش به نگاه ترسان تورج افتادترس چشمان او نو
 یمن اسمم گلناز کاشان -قرار گرفت: گاهیجان گرفت وپشت جا شیها

 یهاشو قربان یمرد شاد نیکه ا ی...کسیانیک یام...شاد ید...من شاسین
 یکه به دنبال راه یرو ازش گرفت...انگشتش که سمت تورج یکردوشاد

قبل در  یکه تا لحظات دیرس ییفراربود دراز شد همه نگاهشان به او یبرا
....حال همان فرد مدافع گر دیکشیم ادیفر  نشیمدافع خواهر دروغ گاهیجا

...و او بود و  دادینام م ضیبه متهم تعو گاهشیمان،جااز ز یدر کسر 
 بود به آن شب شوم... دهیکه پر کش یبغض دارش و ذهن یصدا

 نکهیفرو رفته بودازتصور ا یخسته از کار برگشته بود خانه در سکوت مبهم
وشماره  دیکش رونیاش راب یگوش یمعطل یکرده ورفته ،ب یلجباز  میباز نس

سمت اتاقش  نانیاطم ی"گفت وبرای"لعنتکیاش راگرفت جواب که نداد 
توجهش  رماوسیز  یشود که کاغذ الشیخ یروانه شد نبود ...خواست ب

 شبید نیهم دیکش یراجلب کردبرداشت وخواند آدرس بود...پوف
اوباز کارخودش راکرده بود  یشده بود ول شانیجشجن دعوا نیسرنرفتن ا

انگ  دهیمنطق نبود ند یآنقدر ب یآمد ول یورفته بود از شعله خوشش نم
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مختلف آن هم  یها نیبزند خودش چندباراوراسوار ماش یتهمت به کس
نداشت که  دهیفا گفتیم میهربارکه به نس ودب دهید یدرحال نامناسب

 نیگذراندایوقت م شترباشعلهیاز لج اوب شدیاش معکوس م جهینداشت نت
چون شعله دعوت  یدختر  یاست برا یچطور مجلس دانستیتولد هم م

 شتریکه ب یز یچ یول شدیمحسول م یپسران به خانه جزو شان اجتماع
به خانه شعله نبود  تعلقم یکه حت یآن آدرس بود آدرس کردینگرانش م

شد فقط خداخدا  یدرنگ راه یلحظه ا ی....آدرس رابرداشت وب
 یساعت از دوازده گذشته بود ول دیایساده اش ن میسرنس ییکردبالیم

خانه راکه گذشت از جع  لیطو اطیبزن وبکوب هنوز پابرجابود ح یصدا
 مینسکجابود؟ گرید نجایشد ا خیمردان که لرزان عبورکرد موبه تنش س

پدرش ،ازصبح تاشب  یحقوق بازنشستگ کرد؟باوجودیم یچه غلط نجایا
چشمش به درخشک  زدیردان سروکله مبام یدرمغازه ا فتیدوش

واردشود تاچندرغاز کف دست ،آن هم  یمشتر  کیشدتایم
 دیفکرش فقط وفقط معطوف درسش باشدحال با میبامنت،بگذارندتانس

*ه نیودختران س لیوپات تمردان مس انیم کرددریم نجا،اوراجمعیا
 یول گشتیسنگدلش م میبه دنبال نس دهیپر  یحقش بود؟بارنگ نیلرزان؟ا

 یمناسب سیک یبود ونگاهش پ ستادهیا یکه گوشه ا ینبود..لرزان از مرد
 ممیبه اسم نس یآقا من دنبال دختر -:دیگذران شبش ود رفت وپرس یبرا

 !دنشون؟ی...نددشونیبشناس دیهمراه دوستش اومده شعله شا
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 یباال یزد دخترباآن مانتو یکرد چشمانش برق شیبه سرتاپا ینگاه مرد
خوراک  نمی"ادیچیکننده بوددر ذهنش پ رهیاندامش خ نیزانو وشلوارج

 امشبمون".

 

 ؟یشیم شیچ دمشید ـآره

 

بود خوش  میاالن مهم نس شتر،امایاز نگاهش ب امدیلحن مردخوشش ن از
 او که مهم نبود! امدنین ایآمدن 

 

 ...ششیپ دیمنو ببر  ایکجاس؟ دیبگ دیدونیخواهرشم ...لطفا اگه م ـ

 

 !ادیب تونهیشرمنده نم ـ

 

 یقبل به تند یلحنش تند شد برعکس لحظه ا ختی*ه اش ر نیدر س دل
 کنمیسرتون خراب م یرو نجارو،یا ادیسرش ب ییگفت:مگه چش شده؟بال
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 ی" اما پوزخندیوحش یگربه ها یبرا رمیمیزدوگفت"م یدل پوزخند در
کرده....گفتم  یرو ادهیکه...ز  یفمیحالش بده!م-برلبش نشاندوگفت:

 ببرنش باالدراز بکشه..

 

 کرده؟ یرو ادهیکه ز  کارکردهیمگه چ-ومبهوت گفت: جیگ

 

 برم دنبال کارم؟! ای یایشد حاال م ی!چگهید یدنینوش ـ

 

تنومند،که  یکلیباه ینگاهش رابه مرد مقابلش دوخت مرد مردد
از چشمانش  شدویم دهید یکوچک یاش شکستگ یشانیبرصورتش در پ

باشه -فائقش کرد وگفت: دشیبرترد می...فکر حال بدنسدیبار یشرارت م
 و مرد جلوتر رفت . میبر 

 

بابهت نگاهش رابه  یشدشاد دهیکش شیرفت که بازو مردجلوتر
کجا؟!منو  یه-گره خورده گفت: ییمردکنارش دوخت مردبا ابروها

 کجاست؟ امندیاه؟سیدنبال نخودس یفرستاد

 

...فعالبرم خواهر خانومو شینیبیم یبگردبابا!داداش من ....گفتم که  یا ـ
 کمکت. امیکنم م دایپ
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 دیاو غر  یجمله  نیکه باا دیبه مرد بود د ارنگاهشیاخت یب یشاد
 توخونته... یکثافتکار  -وگفت:

 

 نیشما از ا-دادوگفت: یکرد ونگاهش رااز مرد گرفت وبه شاد یاخم تورج
 کجاست... دمینشونت م امیپله هابرو باال من م

 

برداشت اضطراب  یکه مرد گفت چشم دوخت وقدم یر یبه مس مردد
 ...کردیوترس درو م کاشتیاش رادرجانش م شهیر 

 

سمت آن شب بعد از  دیبود ذهنش پرکش ینگاهش به شاد اوشیس
 میبذار خوش باش-رفتن دختر،  تورج باوقاحت روبه او زمزمه کرد :

از -وبعد آرامترگفت: سین داشیبه راهه که پ فشیحتما ک امندجونمی...س
که  یبودا....وبه دختر  یتوپ سیباش...ک اخوشیتوهم ب یشنویمن م

" به او گفت تورج قهقهه ی" کثافترلبیرفت اشاره کردز یلرزان ازپله هاباال م
...بهش ادیخوشت ب دمیکوچولو بچشش ...قول م هیایب-:دوگفتیوارخند

 دته!!رد کارخویپسر حاجــ ایدست نخورده باشه....ب ومدیم

 



93 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

حوصله  یشد اوکه خسته شده بود ب دشیعا اوشینگاه پر خشم س اماتنها
صبر کن االن  -مبل گوشه سالن رها کرد تورج روبه او گفت: یخود را بررو

  امیم

 

آب پرتقال  هیسالن بزرگ خانه رفت  گرازید یسرعت به سمت گوشه ا به
درون آن  یقرص هیگرفت ودور از چشم پسر وبق یبه قول خودش اسالم

که توهمات  ی...قرص دیکشیم دکیرا یکه نام مسموم یانداخت قرص
 دانستیکه خودم ی...قرصکردیم دهاراممکنیونبا نشاندیباورهام یراجا

را نابود  یخصوص یها میممنوعه را آسان وحر  یشکندوکارهایهنجارهارا م
که منتظر برگشتش بودرفت آب پرتقال  اوشیزنان سمت س کند؛لبخندیم

 ! یایب فیبخورتا سرک نویا-تش گرفت وگفت:راسم

 

 یداداش! وقهقهه ا هیبه جون تو اسالم-که پس زد گفت: اوشیس
که  اوشی...س دیبود سرکش یاز هرمواد یکه عار  گرراید وانیسردادوبعد ل

 دیراسر کش وانیکرد ول کدلیبزاق دهانش خشک شده دل را  کردیحس م
درد گرفته بود رابه دست  کبارهیسرش راکه به  یقیو نشست بعد از دقا

راگشود  راهنشیپ یباال ی...دست برد ودکمه کردیمگرفت حس گرما 
بود به  اوشیس یهمه حواسش پ کهیتورج در حال دیکش یقینفس عم

که دختر به  ییجا قایاشاره کرد دق شیچند نفر چشمک زد وبه روبرو
جفت چشم  کی دیحرکات از د نیا دانستیبودخوب م ستادهیانتظار ا

 نجایباز شد تنش رالرزاند....ا یشخندی...لبان مردان که به ن ماندیپنهان نم
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آدرس  دیچه خبر بود؟ اصال کجابود؟ چرابردر او که کار خودش راداشت با
که درشرف  یرا در خانه اش داشته باشد؟ از حوادث یملعون یجا نیهمچ

که  ید ودختر نگاهش به پله ها افتا دیوقوع بود چهارستون بدنش لرز 
 رفتیکه به همان سمت م یتورج دوبو ستادهیلرزان وهراسان به انتظار ا

کشننده و  یگرما نیاز ا توانستی....چرانم دیکشیو.....چرا سرش سوت م
 ابد؟یامان نجات  یب یدرد

بپردافکارش مثل نگاهش متمرکز  نییباالوپا هیچون بق خواستیدلش م
 یونگاهش پ شدیکه تنگ م ینفس وگاه امندینبود گاه تورج ...گاه س

حرومش -:گفتندیکه خندان م یوچهارپسر  رفتیبود که باال م یتورج
 بود.... یز یبشه...عجب چ

 

 !چارهیدخترب-: دیکشیم ریت شیسردلعنت نیماب وجدانش

 

 گفتیسخن م یشتر یجلب دختر شدکه هربار تنش ب شیوصدا نگاهش
 از آب افتاده. رونیب یچون ماه گرفتیونفس م

 

 یشود منج یتا اوهم منج گفتیمقابل آن همه چشم داشت م یسخت به
 ...شیجان همان مرد غارتگر آبرو
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بفرما  -زدوگفت: شیبرو یپشتش رانگاه تورج لبخند دیدر اتاق که رس به
 ! هییاون تو

 

 یخواست برگرددکه باضربه ا دیراکه ند یخبراز همه جادرراباز کرد وکس یب
برسرش نازل شده  ییچه بال دیشددرکه قفل شد فهم نیبرکتفش نقش زم

خب، بجاش  یول یدانکردیپ تویبهار  مینس -است تورج لبخندزنان گفت:
 . می! در بست درخدمتیکرد دایوزمستون عمرتو پ زییتابستون وپا

 

به  یبرخورد نگاه یز یعقب نهادمرد قدمش را جبران کرد به چ یقدم
راپرتاب  یا یگرد دست برد وشآنکه بن یبودب شیآرا زیپشتش کرد م

 یا-زدوگفت: یکردخط لب* بود تورج خندان آن رابرداشت سوت
 یتارولبات نقاش یخط لبو انداخت نیجـــونم!چشت منو گرفته؟بب

به  یموافقم.نگاه یا گهید زیاون باچ یمن به جا یکنم؟...هوم ول
سر  می...خب بر زمیعز  یبر یهمه جوره دل م-دختر کردوگفت: یسرتاپا

ته  زنمیاول خودم گازت م-ادامه داد: شدیم کینزد کهیکارمون...درحال
 کنن! فیامشب همه ک هی!بذار هیمونده ات سهم بق

 

نبود که به درد  یز یتادور اتاق رانگاه کردچ ددوریزدو مرد خند یغیج
آن  ینیسربردسنگ یراباال شیبزرگ آرا نهیبخوردبه سرعت برگشت وآ

 گرید نهیپس آ کردیم ینیبرابر آن سنگ نیچند شیکردآبرویراحس نم
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 یاز آن پا یشکست وتکه ا نهیسمتش آن را پرتاب کردآ کبارهینبود! یز یچ
ناله مرد بلند شد هلش داد و به سرعت  یکه صدا نیدادهم شمرد را خرا

افتاده بود چنگ زدو سمت در  رونیاز آن ب یمیدر اثر افتادن مرد ن درایکل
ش لنگان قدم برداشت اما دختر فرزتر پابه روانه شد تورج برخاست سمت

 یساکت شد وب شیدرد خراش کوچک پا نیفرار نهاد،در اثر برخورد با زم
 رمتیفقط بگ-:دیکشیکنان خط ونشان م دیوتهد دیدنبالش دو ناعتنابه آ

 اوشیخوردس یراهرو را که دور زد محکم به کس چیچموش ....پ ی...آهو
برحرکتش نداشت تعادلش را  یکه توقع برخورد را نداشت هم تعادل

 دنیبر اثردو شی...موهاشیبررو یافتاد وشاد نیازدست داد وبر زم
با صورتش  شیاز برخورد موها ختیرهاشده بود وبر صورت مرد فرو ر 

اراده جمع شد اما دختر آنقدر هراس فرار از تورج را داشت  یچشمانش ب
بود،تورج  ریداشته باشد نگاهش به آن مس تشیاز موقع یآنکه درک یکه ب

چشمتو گرفته گفتم بهت که!چرا -سر داد وگفت: یقهقهه ا دیکه به آنها رس
 فت وفراوونه! ییرایپذ لیاونور وسا دیینجا؟بفرمایا

 

کدام از  چیه یاز وحشت نگاهش رابه تورج دوخته بود ول یشاد
صورتش  کبارهیخورد به  یکه تکان اوشیکردسیرادرک نم شیحرفها

پرپشت و گره خورده او تازه  یابروها دنیراسمت او چرخاند با د
را درک کرد وبه سرعت برخاست ،از همان مردان پست به  تشیموقع

 ...خوادیکمکم کن...اون م-خودشان پناه برد:
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مگه دنبال -:دگفتیکشیدستش را م کهیاورددرحالیخودش ن یبه رو تورج
 ؟یستین مینس

 

رحمانه  ی...کمک...همانطور که بگمیولم کن م-داد زد وگفت: اریاخت یب
 ...خوادیم نیآقا کمک کن..ا-گفت: اوشیروبه س شدیم دهیدستش کش

 

دختر در گوش مرد  یصدا یودورش کرد ول دیمحکمتر دستش راکش تورج
 . شدیتکرار م ییچون پژواک صدا

 

 دانستیخود م کهیداخل اتاق انداختش ابتدا درراقفل کرد درحال به
زد  یاول را طور  یلی...سشودیباشد درشکسته م یبعد به هرشکل یلحظات

 شیشدنشسته عقب عقب رفت بازبلندش کرد موها نیکه دختر نقش زم
که صورتش از درد به ذوق  یدوم را زد به طور  یلیرا گرفت وبلندش کرد س

 یشدباز دستش رابلند کرد که بزند که صدا یجار  شیکهاذوق افتادواش
 راه ،برگشت.. انهیدربلندشد ودستش م

 

است از جنس  یپنجره سبز  شهیهم یدیبهت وناام انیدرم
 یبودکه کس دهیدل شکسته اش راشن هیگر  یتوکل...نورخدا...انگارخداصدا

تخت انداخت  یدراورا رو یتوجه به صدا یفرستاده بود...ب شیرابه سو
 شیاشکها انیمحکم در همزمان شددر م یبا ضربه ها شیغهایج یصدا
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سرش  یاهوهایه انیکه درم ییدسهاح انیهمان مرد واردشددر م
 یدار -دختر در آن وضع بهت زده شدوگفت : دنیبود باز هم از د دهیچیپ

 ؟یکنیم یچه غلط

 

 داداش!توهم ازش بچش! اتویب-وگفت: دیرو به او چرخ یشرم یباب مرد

 

حواله صورتش  یدختر کنار زد و مشت یحمله ورشدو او را از رو سمتش
 ددریدستش را گرفت وبلندش کردسمت در چرخ دیکرد وسمت دختر چرخ

که حال مقابلش بودندرا از  یتورج و چهارپسر  خواستیدلش م کهیحال
-...باحرص وخشم گفت:دیفهم یرا نم لشیم نیکند و خودا رونیاتاق ب

وحرفش راتکرار  دینخوردند روبه تورج چرخ یتکان یکنار...وقت دیبر 
 شدیباورم نم یبودم ول دهیشن-ک حواله اش شد گفت: یکردپوزخند

 !یشده باش یگند نیهمچ

 

روز مث ما باش !مزه اش  هی-اعصاب خردکنش راتکرارکردوگفت: پوزخند
 !  یا یآشغالون نیآدم همچ یشیدندونت م ریکه بره ز 

 

 زر مفت نزن بگو برن کنار! ـ

 



99 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 !یراه دار  هی...تنها ینزن یحور  نیبه دوره دست به همچ ینچ !از مرد ـ

 

دست  خواستیهم بوددلش م ی!نگاهش راسمت دختر گرداندحور ؟یحور 
 هیبرود تنها ودور ازچشم حس درونش را تخل ییجا ردویدختررابگ

 یافکارممنوعه به تند جانی...نفسش ازگرما وهدیکشیکند...سرش سوت م
 ..دیفهمیاز حالش نم چیشدوهیم نییباالوپا

 

 بگو برن کنار ! گمیم-ونگاهش کرد وباحرص گفت: برگشت

 

 کنار! دیبر -تخت انداخت وگفت: یخودرا رو الیخ یب تورج

 

 نچ!-زدندوگفتندوگفتند: یهرچهارنفرپوزخند

 

 رنیبهشون،خودشون کنارنم گمیمن م یپسرحاج نیبب-خندان گفت: تورج
 از من دلخورنباش!

 

 !شهیکه نم میانگولش نکن هیتا  نیـبب
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 که! میکوچولو ناخنکش بزن هیدیبا-کرد وگفت: یا دخندهیحم

 

وعدم تعادل باعث  جهیدختررارهاکرد وسمتشان حمله ورشد سرگ دست
نگاهش به  یشد شاد نیونقش زم فتندیشد هرچهارنفربه جانش ب

به وجدانش گره خورده  شیاماپاها زدیبگر  توانستیدرشکسته بودم
ولش -نشست وگفت: انیسرش گر  یباال داشتیبرنمبودوقدم 

 نفر هی...چندنفربه نشی...کشتدنامردایکن

 

-:دیکه به تنش فرود آمده بود نال ییضربه ها انیکردند درم شیرها
 برو... گمیبرو...م

 

 قساوت را... نیکرداینم یار ی شیبرداشت اما نتوانست...قدمها یقدم

 

 !خوادیم اد،دلشیخودشم بدش نم نیبب-نگاهش کردوخندان گفت: تورج

 

 ناموسا... یدبیولش کن-:دیدخترکه رفتندنال سمت
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واسه  یراه دار  هی یناموس!توکه خوش ناموس یماب ـقبول
 ما پنج تا اونقدر که جون بده... ایباش  اتوباهاشینجاتش...

 

به نشانه ،نه سرتکان داد وعقب  یشدند شاد رهیزده هردو بهم خ بهت
دختر روانه شدنددست به زانو شد و  دندسمتیکه نشن یعقب رفت جواب

 قبوله.-وگفت: ستادیا

 

ساعتم هم  می،نیساعت وقت دار  مین هی-تورج برق زدوگفت: چشمان
 یرآبیتو!فکر رفتن وفرار وز  میایساعت بعدم هی شهیم فتیواسه ک میگیم

تاخودمون  یخطاکن میمنتظر  میهم نکن که بست پشت درنشست
که دربسته  نیرفتندهم رونینج نفر لبخندزنان بوهرپ مینوازشش کن

زد چه برسرش آمده  وارچمباتهید هدختر روان شد گوش یشداشکها
 ؟یکار کن یچ یخوایم-:دیبود؟مردکه بلندشد ناباور نگاهش کردبا بغض نال

 

 !نوریا ایـب

 

 نجای....من اومدم اکشمیخودمو م یدست بهم بزن -زده گفت: وحشت
 !نوریا ای...نای....ن میدنبال نس
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 !اریمانتوت رو درب ـ

 

 مانتو تو درار... گمیِد م-داد زد وگفت: نباریدایزده سمت تخت دو وحشت

 

 قهقهه برخاست... یزار زدنش که بلندشد از آن طرف در صدا یصدا

 ریراگشود دختر درز  شیمانتو یاز پشت اوراگرفت وچرخاندش ؛دکمه ها
و  یخاط یصداها انیرا کند در م شیمانتو نکهیدهمیلرز  یدستانش م

 ..کنمیم تتیبزن تا فک کنن اذ غیج-ذهنش زمزمه کرد: انگریطغ

 

بر  نهیآ یوسمت تکه ا دیچرخ ندیرنگ لباسش رابب یآنکه حت یب مرد
کف دستش  دیدستش رابر  نهیبرد وبا آ شیافتاده رفت دستش را پ نیزم

توجه به او بلند  یدختر برخاست ب یقیحق غیج یکه خون فواره زد صدا
مقصود کارش دختر  دازیکش یشد ودست غرق خونش رابه مالفه ورو تخت

 کی دیتا خونش بند آ دیکش دیدستش را بر مالفه سف رشرمزده شدآنقد
رابه  رهنشیکه پ اوشیس دنیساعت که گذشت تورج در را باز کرد باد

 نیوا یبر  یتونی!میپسرحاج نیآفر -زد وگفت: یا دقهقههیپوشیتظاهر م
 حاال! یدخترم ببر 
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که  دیبگو یز یبود برگشت که چ یبلندشدندنگاه تورج به لحاف خون هردو
افتاد رد خون که به  شدیم یجار  نیکه برزم یخون یچشمش به قطره ها

بچه  ؟یزرنگ یلیخ ی!تو فکر کرد یه-با خشم گفت: دیرس اوشیدست س
 ....نوریا اریپسره رو ببند...دختره هم ب یدستا ی...کام دشونیار یها ب

 

 ؟مگهیگیم یباز چ-راگرفت وگفت: یدرهم محکم دست شاد ییها بااخم
 ...ینگفت

 

،خودتو خرفرض  اروی یه-اشاره اش راسمت او دراز کرد وگفت: انگشت
 یخون دختره اس؟حاال که جلو یکه بگ یدیشده ؟بر  یکن !دستت چ

 !یفهمیواونو م نیخودت کارشو تموم کردم فرق ا

 

ولش کن ....قبوله -که بلندشد باخشم گفت: یشاد غیج یصدا
 ....قبوله ولش کن... یتو بگ ی...باش...هرچ

 

دفعه بعد  یفرصت آخره ،دبه درار -گفت: یرا به او دوخت بامکث نگاهش
 ...سیدرکار ن یبلوف یخودت تابفهم یرو یجلو میخودمون باهاش
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بذاربرم...من -نگاهش رابه تورج دوخت وملتمس وار گفت: انیگر  یشاد
 باشم؟ولم کن... نکارهیا ادیفقط دنبال خواهرم اومدم ...اصال به من م

 

اونکه بعله !از سرو وضعت معلومه دست -سرداد وگفت: یخنده ا تورج
ردش کنم  نویا یخوایباهات کنن اگه م یحال هی هی!بذار بقینخورده ا

 بهت! هگذریباماباش بد نم

 

شد  کشینگاهش رابه چشمان شرورانه مرد دوخت مرد که نزد بانفرت
وپشت او سنگر گرفت  دیاش دو یودادش بلند شد و سمت مرد ناج غیج

رو  گولیپسر ژ  نیوضع خنده کنان گفت:ـ باشه پس ا نیا دنیتورج با د
 ؟یدیپسند

 

در که بلند شد  یدصدایشن اوشی" گفت که فقط سیی"خفه شو رلبیز 
گفتم  ینره چ ادتی شهیشروع م متیاز حاال تا-تورج درهمان حال گفت:

 یوگرنه پسره حاج شهیاثر قرصه اس که داره شروع م-...و آرامتر گفت:
 اونم تو! یخبط نیوهمچ

 

سمت  اوشینشست س نیودرمانده برزم دیآرامش راشن یصدا یشاد
شانس  نمیبود "ا دهیسرش دوباره امانش رابر  ینشسته بودصدا گرید

آن راقاب  شیدختر افتاد که موها مرخیبه ن ارنگاهشیاخت یدوباره"ب
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 تیسرش اورابه جلو هدا یبودبرخاست صدا سیگرفته بود وصورتش خ
 راهنشیپ یبرداشت دکمه ها یم"بروجلو"همزمان که قدکردیم

 دنیآرام سرش راباال گرفت باد یراگشود...مقابل دختر که قرارگرفت شاد
-ته دلش رالرزاند...روبه او با بغض گفت: یز یاز اشکش چ سیصورت خ

 !؟یعنی سین یفرار  م؟راهیکار کن یچ

 

...اون سیتو حالت خوب ن-که به صورت عرق کرده او افتاد گفت: نگاهش
 مرده گفت اثرقرصه ...

 

...خم شد  دیرانشن شیدختر افتاد اما صدا یبه لبان صورت نگاهش
 نهیدست بغل* کرد ضربات دخترکه برس یه او،اورا رودرمقابل نگاه بهت زد

درون سرش رابلند تر کرد وسوزش دستش را  ینشست صدا انشیعر 
 کردیم دیرا با دهای....نباشتریب شترویرا ب اقشیتندترو اشت
نکن و -بغض کنان گفت: یزد شاد مهیخ هتنش راک شکستیومرزهارام

 سختش نکن!-:دیبه چشمان دختر افتادآرام لبانش جنب د،نگاهیاشکش چک

 

 ی"نکن ب یقهقهه سرداد لبان دختر به زمزمه  طانیبست...ش خداچشم
به گوش  شیلبانشان گم شد وصدا یاما در هم نفس دیمعرفت" جنب

 ی...تن ها آواز گنا ه سرودندودستها مرزهادیاش نرس یخاط یمنج
 ادیفر  طانیشد...ش ریاشکها سراز  دویکردند...خدا چشم پوش یممنوعه را ط



106 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 شیپ اوشیغرق گنا ه سر داد...و س یتن ها یبستر هم نیاز ا یروز یپ
...هو شدیوگناهها کاشته م شدیبرداشته م انشانیم یها میوحر  رفتیم

 زدندیپوزخند م کردندویم انیوگناهها خودرا عر* کاشتیس ها بو*سه م
....ته دلش روشن  شدیدرون سرش کم وکمتر م یز ی..چانیم نیودر ا

 شده یکه ط ییکه ممکن شده...خطاها ییدهایاز نبا شدیم

 

 یب یمرده ا ددخترچونیدخترافتاد،خودراکنارکش فیبه تن نح نگاهش
اش هم  هیازتقال افتاده بود ...گر  کبارهیروح باهرلمسش جان داده بود وبه 

روبه زوال رفته  کبارهیسر او که به  یاهویمتوقف شده بود درست چون ه
رابر هم  شانیایآمده بود ودن کبارهیکه به  یکشمکش درون لیبود...آن م

کرده  کرد،چهیم ینیزده بودحال رفته بود..نگاهش بروجدانش سنگ
برداشتن شلوارش هم شد که دربازشد به  یرا تن کرد برا راهنشیبود؟پ

 .دیکش شیدختردوخت لحاف روبرو انیسرعت نگاهش را برتن عر*

 

 یخوش گذشت؟و قهقهه زنان نگاهش رابه شاد-خنده کنان گفت: ورجت
 رمونیگ یجور  نیحرومت باشه همچ-دوخت و ادامه داد: دهیرنگ پر 

...حاال بذارکمکت کنم لباساشو...با خشم دستش میاومد تو آب نمک موند
 ؟یآشغال چه کمک کهیمرت-راپس زد وگفت:

 

 کرد؟ رتینمک گ ردندونتی!مزه اش رفته ز اربابایهان!جوش ن-
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مانتو وشلوار را برداشت  دیچیپ یتوجه خم شد و لحاف را به روزشاد یب
 نمیب یم-تورج بلندشد: یرفت صدا رونیو ب دشیودست برد درآغوش کش

 !نجایا شهیم دایازفرداسروکله ات پ

 

غافل از  ختیمردان وزنان که درسالن درهم فرو رفته بودند گر  انیم از
 مجهزشد است... نیخانه به دورب ی اتاقها یتمام نکهیا

 

 همانیروح دختر ترس را م یسرعت برعقب خواباندش،چشمان ب به
 دانستیآبرو گرفته بود خود هم نم ای...آبرو داده بود کردیجانش م

عقب،جلو  یصندل یاو افتاد خودرا بر رو یجان ی...نگاهش که به ب
 کیبه  کیرا  شیتهران لباسها ریدلگ یکشانددرسکوت خلوت وتلخ شبها

 انیتن عر* یسرما ریددرز یلرز یگرمش م تاندس کهیبرتنش کرددرحال
غرور  دادیاش برباد فنا رفته بود...جان م یگنا ه که پاکدامن یب یدختر 

که نه آشنا بود  یجان دختر  یخفته شده ب یها یزنانگ ریمردانه اش در ز 
 .بیونه غر 

 

نش حالش رابرهم تعف ینکردو دور شد از آن خانه که بو گرمعطلید
دانست مقصدش  یوخود نم خوردی..نگاهش چون مستان تلوتلو مزدیم

بهم...من که آبرو بر  یبود داد یچ نیخدا...ا-لب** گفت: ریکجاست...ز 
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اون باال و  ینشست دهی....زورت به من رسنکهیبه ا یحالم وا نینبودم شد ا
 هینه ،شده  یدختر که الم تا کام حرف نم نیهان!من باا یکنیم ییخدا

دختر بود  یپ یبه دنبال تکان نهیکنم؟نگاهش از آ یجون چه غلط یمرده ب
!خدا در ؟یاز انزجار...خدا کجا بود به راست شدیم زیبانگاه به دختر دلش لبر 

 افتنی یداشت؟هردوشان برا یآسمانش جا یآن شب کجا
شد حالشان!با حرص  نیخواهروبرادرشان پا در آنجا نهاده بودند و ا

 نیباشه باهام ا ایاز ر  یکه نخواستم مث حاج یواسه دو رکعت نماز -:دیالن
 ؟آره؟یکارو کرد

 

 زد وگفت:خدا... رانددادیم شیکه پ همانطور

 

 یبه باد...مردانگ دهدیشکسته که با بغض همراه شود دودمانت رام دل
سوت و کور باال رفت  ابانیوخ نیسقف ماش انیاز م شی...صداشناسدینم

 یتکان ددختریدرخش ینور  یکیدر آن تار  دیاش رس ییایوبه گوش عالم کبر 
جفت چشم که  کیامان نگاهش رابه  یب یوبا درد دیخوردچشمانش لرز 

 احاطه شده بود نشست. شکدر حلقه ا

امان بلند شد زمزمه وار  یب یدوبادردیخوردچشمانش لرز  یدخترتکان
 نگه دار!-:دینال
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که خدا را صدا کرده  یبه هوش آمدن دختر بود درست لحظه ا جیگ
 ؟یخوب-بودگفت:

 

نگه داشت روبه او  یدختر اعصاب خرد کن بود با حرص گوشه ا پوزخند
کردم نشد!من  یهرکار  یدیمگه من خواستم؟خودت د-وگفت: دیچرخ

نگو که  یجور  هی!پس  یشدینجابت دادم وگرنه خوراک اون الشخورام
 و متجاوزم! ینجا هیفک کنم 

 

در آن نفرت و گله را با هم  اوشیکه س یحرف نگاهش کرد نگاه یب
 یاز لحظه ا زدبعدیداد حرکت کند تا از آن نگاه پرحرف بگر  حیترج دویدیم

 شمیم ادهینگه دار پ -تنش گفت: یتوجه به دردها یسکوت  دختر ب

 

 !شه؟ینم نجاکهیا-بلند شد : شیصدا

 

 گهید-فراخواند: ختیگر  یکه از آن م یتیاو را به عمق واقع یشاد یصدا
 واسه از دست دادن ندارم هرجاشد نگه دار! یز یچ

 

که سمت آنجا  دیشد و د ادهینگه داشت دختر پ مارستانیب نیتر  کینزد
که درون سرش که  ییصداها کهینماند و دور شد در حال گریگام برداشت د
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 یبر دلش شده بود و خود نم یار غماورا سمت دختر کشانده بود حال ب
 نجات دهنده! ایدانست آبرو بر بوده 

 

 مارستانیمقابل ب یتاکس نیمرد دور شد او هم با اول نیماش نکهیاز ا بعد
 ست گام برداشت. یگاه تیچه امن دانستیسمت خانه شان که حال م

 

داشت  ینام دوخت چه اسم یبهت زده نگاهش رابه دخترشاد اوشیس
نبود تنها غم بود و  تیدر چهره دختر قابل رو یاز شاد یاثر  چی!هیشاد
 غم.

 

حس  یکم دیفهمیرا م یدرون یعلت آن سردرد و کشمکش ها تازه
و عدم  یخبر  یکه در ب کردیگناهش کاسته شده بود و خود را مبرا م

دو  نیکرده است.با خشم نگاهش به تورج افتاد که ب یخبط نیچن یآگاه
دختر  یدر گردش بود وقت هیدختر و  بق ی.نگاهش پبود.. رشدهیمامور اس

آقا قصد کمک داشت که شر شدو  نیگفته بود"ا رامدر جواب کار او آ
اس"و نگاهش تورج را هدف  گهید یبابت اون نداره مقصر کس یگناه

 گریبود د یآرامشش کاف یجمله برا نیگرفته بود،  آرام گرفته بود هم
نباشد مهم نبود دختر گفت وبه ناگاه در مقابل  ایباشد  یاز او شاک نکهیا

و در آغوشش  دیسمتش دو میشد نس نیسکوت تلخ جمع نقش برزم
کرد  سیصورتش را خ ندازدیحال ب نیاورا به ا یفشار روان نکهیفکر ا دیکش
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 یتعلل آن را بر صورت شاد یکه سمتش گرفته شد ب یآب یبطر 
آخر  فیت و هردو به ردبرخاس میخورد وبا کمک نس یتکان ددختریپاش

 زیآن تورج ن دنبالکردو به  رییتغ اوشیاو ،حکم س یرفتند با گفته ها
محاکمه اش به جلسات بعد اعالم شد در حال  جهیبازداشت شد و نت

گونه تورج که دستبند در دست در حال  دیتهد یخروج بودند که صدا
 کارت کنم. یچ دونمیاونوقت م رونیب امیمن که م-انتقال بود بلند شد:

 

که  میتوجه دست نس یب یکردند شاد رتیزده از وقاحت او ح رتیح همه
و از آنجا خارج  دیزد را کش یم یاز خشم حرف مرد چهره اش به قرمز 

به آنجا رفته  یچه هدف یهردو فراموش کرده بودند برا ییشدند گو
 بودند.

 

آن شب  یادآور ی یدشواربود حت شیتحمل فضابرا گرفتیم نفسش
اش  یحاملگ دنیخود ممنوع کرده بوداما حاال از روز قبل با فهم یرابرا

 عذاب. یآن لحظه ها شدندیم یادآور یمدام 

 

 دنیکه هردو به عقب برگشتند با د ییراهرو خارج شده بودند که باصدا از
او را نشان داده بود متعجب شدند وتازه به  یکه روبه قاض رمردیهمان پ

 آوردند که هدفشان چه بود و چه شد! ادی
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 دخترجون ! سایـوا

 

آنها نباشد  ونیکه جان پسرش را مد ییدرهم گو ییصابر با اخم ها حاج
 میکن یجا چال م نیوشر همه رو هم ریشده خ یتموم شد! هرچ -گفت:

 نتویهم شما هم ما!پسرم جونتو نجات داده تو هم با نجات جونش د
 خوامیخودش! نم یس رهیم یهرک نیا من بعد از گهید یپرداخت

 گه؟یمنظورمو د یفهمی!م رهیصورت بگ یدار ی،دیحرف

 

به هر بهونه  خوادیدلم نم-ادامه داد: یشاد دهیپر  یتوجه به رنگ و رو یب
نخود نخود هرکه رود خانه خود!  گنیم یباشه ...چ نتونیب یارتباط یا

 من راه خودش تو هم راه خودت... اوشیس

 

واسه خودت تخت گاز  یحاج آقا دار  یآقا-و گفت: اوردیطاقت ن مینس
طاق  نجا؟یا میدفعه چراما اومد هیها! اصال برات سوال نشده  یر یم

آسمون سوراخ شد و دو تا دختر شدن فرشته نجات جون پسرت ؟هه ! نه 
 هیحجره ات! میایما فردا م یچه نخوا ی! چه بخواستیخبرا ن نی!از ا

 !فعال با اجازه!سیگفتنش ن یجا نجایا ههست ک ییحرفا
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روزه بزرگ شده بود و حال  کی ییگو دیرا کش یسرعت دست شاد وبه
خواهر کوچکش  یعوض شده بوداو شده بود خواهر بزرگ وشاد شانیجا

. 

 

 کردیپرجنب وجوش نظاره م یراهرو انیکه رفتن آنها را م یدر حال یحاج
تو  یکس نیعد همچمن ب یوحرفاتو زد یفردا هم اومد-زمزمه کنان گفت:

بره  ادتیکه خودتم  یوپشت سرتو نگاه نکن یما نبوده!چنان بر  یزندگ
 .یگم کن دیپسرم با ینشده!نام ونشونتو اززندگ یشده وچ یچ

 

ارتباط  یوشماره صادق راگرفت به محض برقرار  دیکش رونیاش راب یگوش
 دادگاه! ایصادق بپرب-گفت:

 

 میبدبخت شد یشد حاج یچ-که گفت: دیمغموم صادق راشن یصدا
 نه؟حکمشو دادن؟

 

کل  رهیبگ ینیر یبپره ش یفقط قبلش به مسعود زنگ بزن بگو جلد ـآره
 حجره ودور واطرافو پخش کنه.
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شده بود!دستانش  وانهید یرابرده بود حاج یخنده اش گرفت باز  صادق
-شد: یحرف حاج صابر بادش خال یرابه نشانه هورا تکان دادکه با،باق

برسه که  یوخود بی...بذاربه گوش غر گناسی...ب شهیادمآز اوشیس
تافرداصبح آزادباشه  خوامیم نجایاایبپرب ی! خودتم جلدگناسیپسرمن،ب

 ی...وبعد گوش میکن یگوسفند قربون دی..با دیبا میکار دار  یپسرم آزاااد...کل
 راقطع کرد .

 

وچه شده بود دلش  کردیکرد چه فکرم یازخشم دندان قورچه ا صادق
را باخته بود ...اما نه  ی!اما حاال باز، باز یوارث شدن حاج یخوش بود به ب

عمر تحمل نکرده بود که  کینداشت ...او  یی!در قاموس او باخت معنا
 و باخت خودرا به تماشا باشد . ندیحال راحت بش

 

******* 

 

 میآورد سه روز گذشته بود و هرچه مادرش و نس یرا باال م خوردیم هرچه
گوش نکرده بود  دیاصرار کرده بودند که به حجره برود و اصل ماجرا را بگو

اش  یاو سکوت کرده بودند وبا کم محل یدر انتها هرکدام از سر ناسازگار 
داشت آنها  ازیبه آنها ن گریاز هروقت د شتریاو را رها کرده بودند حال که ب

 ایبه دن دانستیخود هم نم کردندیم یر یدرمقابلش جبهه گ نیچن نیا
 یومادرش از احساس مادرانه ا مینس انه؟یبچه درست است  نیآوردن ا
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او  یول کردندیاو را به آن خوش م ردودلیگیکه درونش شکل م گفتندیم
 ستیبا یاز نام شوهر که ظاهرا نام فرزند را م یشناسنامه خال کیبود و

آنچه که درست بود وغلط وحس  انیو خود هم م دیدیزودتر به خود م
کنجکاو هم نشده  یکه حت یچه کند مرد دانستیبه آن مرد نم شیها

همان حرف پدرش !که هرکه رود  یعنی نیبود علت رفتن اورا بفهمد وا
 خودش! یس

 

به سمت  دیکه باکوله دو مینس دنیبستن محکم در به خود آمد با د با
شد خود را به آنچه سپرد که در  یسمت اتاقش راه اریاخت ی،ب رونیب

 یمحل یکه هنوز شروع نشده دوست نداشت ب یسرنوشتش بود سرنوشت
غلط مقصدش حجره حاج صابر بود و  ایکند درست  بشیمادرش را نص

 یباتالق زندگ انیم کندیم یچه کار  دانستیفقط خود بود که نم نیب نیا
خود به محل  یو حال با پا زدیدست وپا م ییرها یرهاشده بود و برا

 .شدیم کیکشتارش نزد

 یرفتن نداشت اگر اصرارها یبرا یرغبت لیبه سرعت حاضرشد اصال م
بر علت شده بود  دیهم مز  یشاد طیشرا زدیدانشگاه را م دینبودق دهیسپ

بودکه حال با نرفتنش  دهیزجر نکش ریاخ یاش کم از اتفاقها چارهیخواهر ب
که مقابل  ینیماش نیجانش باشد.بااول شیبر دردها یبه دانشگاه باز درد

 یعدم آن هم توجه ایبودن  یبه تاکس یشد حت یترمز  کرد راه شیاپ
 اطیبود و در ح دهیزودتر از او رس دهیشد.سپ ادهیپ دنینکرد به محض رس

شک درحال زنگ زدم به او بود  یبود ب ستادهیبه دست ا یدانشگاه گوش
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 یابانینشست به سرعت از خ شیبرا یاش لبخند یبا زنگ خوردن گوش
کوچک بپر دکه  یگذشت خواست از جو زدیم دیده را دیکه در آن سپ

سرعت به خرج نداده بود  یاگر کم ستادیا شیمماس او،کنار پا ینیماش
خشم نگاهش به راننده  دیشدیم شیها کیاز الست یکی همانیم شیپا

از در دانشگاه داخل شد مات توجه به او  یشد ب ادهیپ ینشست پسرجوان
او کنار درب  دنیکه با د دهیبه سپ یوقاحت پسرک شده بود نگاه

نداشت با  یبود و شاهد ماجرا بود کرد او هم دست کم ستادهیدانشگاه ا
که  نیرانند برداشت هم شیقدم ها دیکشیکه درونش شعله م یخشم

 آقا!...باشماهستم... یه-گفت: دیپسر رس یچندقدم

 

-زده اش را به او دوخت وگفت: خینگاه  نکیواز پشت ع ستادیا پسر
 امرتون؟

 

 امرتون؟ یگیحاال م یکردیپامو قلم م یهه!امرم؟داشت-

 

حاال که قلم نشده پس -گفت: یتفاوت یکرد و با ب شیبه پا ینگاه طاها
 ؟یگیم یچ

 

؟قلم  شدیقلم م دی!مگه بایچقدر پرروئ-باخشم نگاهش کردوگفت: مینس
 !یشده بود چ یزنیم ینشده دار 
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 .رفتمیبازم راه مو م یچیه-

 

حرص  شتریب شیکرد اما عمدا گفت تا دختر روبرو یرا نم نکاریا نکهیا با
 بخورد .

 

 یعذرخواه هیآقا -مرد جوان گفت: یحاضرجواب نیبا اخم از ا دهیسپ
 کنه! یازتون کم نم یز یچ

 

 یشونیالوصیوک ای یشونیشما زبون ا-به او زد وگفت : یلبخند کج طاها
هوا!پس شما به فکر  نیخودش زبون داره ا نمیب یک من م ینیماشاهلل ا

 نقدریا دونستمیبگم ...نم دیبا یخودت باش ! واما در مورد عذرخواه
پوزش بنده رو   بایز  یگفتم بانو یوگرنه م دیهست یعذرخواه هیمحتاج 

از حال دو دختر  یکمرنگ طنتی! وبعد نگاهش را که رنگ شریبپذ
با اجازه !و رو -دوخت وگفت : میگرفته بود به نس نکیاز پشت ع شیروبرو
 !لیفعال خانم وک-زد و گفت: یپوزخندزنان چرخ دهیبه سپ
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با حرص اورا  دهیوسپ میراتند به سمت کالسش برداشت نس شیقدم ها و
 ایب-گفت: میزودتر ببهبود مسلط شد و رو به نس دهیسپ کردندینظاره م

 !ادنیز  نجایپسرا ا نیشد  ولش کن از ا رید میبر 

 

هنوز در حال غر  مینس کهیشدند در حال یبه سمت کالس شان راه وهردو
 زدن بود.

 

 هیبق زیر  ینشستند.گاه به پچ پچ ها فیرد نیتر  ییدر انتها هردو
 ینگاهش از کتابش که عکس دهیباسقلمه سپ دکهینکش یدندطولیخندیم

 دهیبود، گرفت وبه سپ امندیآن پنهان کرده بودو متعلق به س یرا ال
 ستندیدوخت  با اشاره او رد نگاهش را گرفت هردو با بهت به هم نگر 

 !یخوش الابال یالک پسرکخودش بود همان 

 

 شانس! نیبخشکد ا-لب* رو به او گفت : ریز  دهیسپ

 

از بچه ها دوره اش کردند و او خندان جواب  یادیتعداد ز  دندید رتیباغ
 ییادب نبود!پسر بعد از رها یو ب یخیآن پسر با نگاه سرد و ییگو دادیم

رفت  یبه سمت صندل یپسران دختران سرخوش  درکنار خونسرد انیازم
لبخند بر لب*  دنشیوارد کالس شد با د یکه مرد دینکش یو نشست طول

تند و بااشاره اش نشستند  مرد همه به احترامش برخاس شستهمه ن
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 انیکه هنوز معلق مانده بود را گفت وم یکالس فعل میلبخند زنان تا
بچه ها از کالس خارج شد که نگاهش به طاهاافتاد که  یها یشوخ

مرد سمت او گام بردارد  نکهیقبل از ا ستینگر  یلبخند بر لب* او رام
متعجب  دهیوسپ میودستش رافشرد نس برخاستطاهابه احترامش زودتر 

-لبخندزنان دست اورافشردوگفت: یستندسجادینگر  یصحنه ها م نیبه ا
 مهندس! یکنیم کاریچ نمیبب

 

 !گولیپسرک ژ  نیمهندس؟!ا-نشست : دهیوسپ مینس برلبانیپوزخند

 

رو  سوهایگ نیفقط خ واهشا ا-خندان نگاهش کردوگفت: یساجد
 کوتاهش کن!

 

آخه -کردوگفت: هیبه بق یکرد و اشاره ا زیچشم ر  طاهالبخندزنان
زلفارو دارن.و عمدا دست بر آنها برو و بر  نیا یقوم آرزو هیاد؟یدلتم

که از کار او خنده اش گرفته بود  یشانترکردسجادیآنهارا پر  شیشانیپ
حضور استاد  یشد وقت یراه یگر یدست برنامه او نهاد و سمت کالس د

پرس وجو رفته بود بازگشت و گفت  یاز دختران که برا یکی دیطول کش
به ناچار همه  یاعتراض همه بلند شد ول یشودصدایکه کالس برگزار نم

 گرفتند. شیرا در پ یشدند و سمت یراه
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شدن بود رفتند  یبرخاستند و سمت کالس که در حال خال دهیوسپ مینس
روح به  زدیم یرا برداشت و طرح یخودکار  هیتوجه به بق یطاها اما،ب

داشت بکشد  یکه سع ییکنتراست ها انیشده اش را م دهیکش انیعص
 یشاک ختهیبهم ر  یها یکه از صندل دهیباحرص روبه سپ می.نسکردیآزاد م
ذره به  هیجور استادا! نیاز ا ادیبدم م-،گفت: دیغر  یلب* م ریبود وز 

 .دنینم تیدانشجو اهم

 

اراده به آن سمت نگاه  یدختر که آشنا بود ب یصدا دنیطاهاباشن
باال  شیبود جفت باورها دهیکه درب دانشکده د یدختر  دنیچرخاندباد

شما -چشمان دخترک کند گفت: همانیآمد با حرص را م یبدش نم دیپر 
 کنن! یشخصا ازتون عذرخواه گهیدفعه د دمی!قول مدیببخش

 

باتو حرف  یآخه به تو چه ؟ک -لب* گفت: ریباحرص نگاهش کرد وز  مینس
 احمق! یزد لو ده 

 

 بایراکه کنتراست ز  یکارش طرح جهیخندان از نت دیاورا شن یرابیکه ز  طاها
باحرص نگاهش به طرح او  میرها کرد نس نیبا خودکار شده بود را برزم

طرح خوب زده  یها هیسا نکهیطوفان زده بود باا یکشت کیافتاد که 
بود وبا خود  بایبازهم ز  کردیم انینشده بود و عجله صاحب اثر را نما
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شماها  نیهم-به کار او زد وگفت: یاما پوزخند باستیکرد ز  عترافا
 .دیکنیم فیکه شهرو کث دیهست

 

 ! دیخب بردار  دیشما که فراش محل هست-زد وگفت: یطاهالبخند

 

با  دیرا د ستینگر  یکه آنها را م دهیسپ رتیح مینس نینگاه خشمگ یوقت
 یش خواستمیولش کن !نم-زد وگفت: ییبایچشمک ز  میروبه نس ییپررو

 .دارمشیبرم د؟خودمیکه خودتون و به زحمت بنداز  سیشما ن فیح

 

 یخوایم-گرفت وگفت: میشد کاغذ را برداشت وبعد سمت نس وخم
به عنوان  هیهد هی-به طنز وجد ادامه داد: ختهیآم یبردارش! وبا لحن

 .یعذرخواه

 

را هم کار خودش  میگرفت هم نس یچشمانش به سخره م طنتیش
 یبه جد بود و هرکس رابه شک م ختهیآم شتریرا...هرچند لحنش ب

کرد ودر  زیانداخت برداشت آن را وبعددرمقابل نگاه خندان طاها آن را ر 
در چشمان پسر همان طوفان را  هیصورتش رها کرد در کمتر از چند ثان

آن  اما به سرعت دیکشیم ادیدر چشمانش فر  شطرح ییمشاهده کرد گو
-گفت: کردیکاغذهارا جمع م کهیدرحال یکامال جد یرا پس زد و با لحن

 !دیکنیکه شهرو آلوده م دیشماها هست نیهم
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عوض  دهیسپ رانیوح میبهت زده نس یبه چهره  یرابا پوزخند لبخندش
چشمانش را روشن تر کرده بود او  یروز یکردو از کالس خارج شد برق پ

 آمد! یبر نم دهیالف بچه تازه به دوران رس کیطاها نبود اگر از پس زبان 

 

 یبود سر  دهیکه روز قبل د دیدرراگشود و داخل شد همان مرد را د آرام
نهاد برعکس روز آخر که  شیپ یگرفت قدم یتکان داد متعاقب جواب

 یبرتنش بود ازشوق زباد آزاد یقهوه ا یلباس اهپوشیس یبود حاج دهید
 دنشیداده بود؟! سوالش راپس زد حاج صابرباد رییپسرش رنگش را تغ

-گفت: یبه تند نهادیگرمید یپا یرا رو شیگره کرد پا درهمابروانش را 
 اوقاتم خراب شه حرف تو بزن وبرو رد کارت! یاول صبح خوامینم

 

تن اخالق ورک بود!آب دهانش را قورت داد مقابل مرد  یادیز  یحاج نیا
نگاهش گرفته بود معذب بود چطورحرفش  ریو او را ز  ستادهیجوان که ا

 . یبه صادق کر دوبعد به حاج یرابزند نگاه

 

 وبه صادق اشاره کرد که برود سراغ کارش ... دیرافهم منظورش
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ماجرا خودرا  گوشه  دنیفهم یبه سمت انبار ته راهرو رفت اما برا صادق
حاج -فت:بلندتر گ ییپنهان کرددختر زمزمه کنان بسم اهلل گفت وباصدا یا

 بگم؟! ی...چه جور  یناخواسته بوده ول یهمه چ دونمیآقا!م

 

اصل حرف تو -وگفت: دیراند شیاز چا یصابر نگاهش کرد جرعه ا حاج
 بگو

 

 من ..من باردارم!-

 

-سرفه کنان گفت:  دیپر  شیبه گلو کبارهیبه  یچا
 ؟یگیم ی؟چیچ یعنی...ی؟ی...باردار ؟بایچ...چ

 

انداخت.چقدر سخت  ریباحرص دستش رامشت کرد سرش را ز  یشاد
که از قضا از پسرش باردار  یمثل جان کندن بود مقابل مرد شیبود... برا
انداخت  ریاز شرم سرش رابه ز  یدوقتیاش بگو یواز باردار  ندیبود بنش

 مال پسرمنه؟-با حرص از جا بلند شد وباخشم گفت: یحاج

 

مرد چه  نیش از کاسه در آمد احرف چشمان نیا دنیبا شن صادق
 !گفت؟یم
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 لیاو بخ یبر جانش افتاده در آن مغازه نفس برا کبارهیکرد مرگ به  حس
که بود خود را جمع و جور کرد  یباهر جان کنون کردیم یبود که حس خفگ

که به بغض  شیدرمورد من؟ صدا نیفکر کرد یمعلومه!شما چ--وگفت:
پول  یبو-گفت: شیبغض صدا توجه به ینشست ساکت شد حاج صابر ب

بلوف  یتنهاوارث من پسرمه اومد یدیهان؟!فهم هبه دماغت خورد
که عروس من  دونمیم نویبه قصه شماها ندارم تنها ا یکار  ؟نه؟منیزنیم

 یدختر خوشنام باشه نه کس هی دیبا یفهمی...م دی...عروس حاج صابر با
 دنیکه تن وبدنشو صد چشم  د یپخش شده نه کس لمشیکه ف

 ...یهلل حاال هم جل پالستو جمع کن وهر  ای؟یفهمیم

 

شما  یول رمیبا...باشه م-که روان شده بود بلند شد گفت: ییبااشکها یشاد
من خواستم  د؟مگهیو از حج رفتن دل شکستنش بلد یهست یمثال حاج

 اون ...

 

بلندشوبرو!حالموبهم -کرد وگفت: نیینگاهش کرد دستش راباالوپا بالفاصله
 من حامله ام !  گهی....دختره پروپرو امده میول صبحا یزد

 

 صبرکن دختر جون...-کردوگفت: شیدصدایکه رس درحجره
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نگاهش رابه آن سو دوخت از آن  دیدرونش درخش یدیاراده نور ام یب
نوشت و سمت او دراز کرد .راه رفته را  یز یمعلوم نبود چ یز یفاصله چ

نگاهش به صفر  دیگرفته ،چک را که د شیکه چه به سو ندیبرگشت تا بب
 یبرلبش نشست حاج یبودپوزخند ادیآن نشست تعداد شان ز  یها

چک اون  نیباا یر ی!میاشو نبستم کمه اضافه کن صفرجلو -باتمسخر گفت:
من اسم حروم روشون باشه  شهیرگ ور  خوامی...نمینداز  یتخم حروم رو م

 یاومده و نه خان یان! نه خیو مثل قبلت ش یعمل کن یتونی...بعدم م
کمه واسه ساختن  اردیلیم هیبگذرون! یکن وزندگ فیشم ک یرفته!با باق

پسرم بکش  یپاتو از زندگ یکن  ول ادیز  و!کمه صفراشدت؟یجد یزندگ
 ! رونیب

 

-کرد وگفت: زیر  زینگاهش کرد دست بردو چک را مقابلش ر   زانیاشکر 
که واست  ریگدا...به فق! ببخش به اتیپوالتو نگه دار واسه اون دن یحاج

 شخندتیور  یحاج یکه گول حاج ییبذارن...واسه اونجا نیالصالح یباق
که خدا  یگناهیپول شماس که حرومه ...نه بچه ب نی...اخورنیرو م

 !هخواسته باش

 

 یخوش کرد نیخدا؟خواسته؟دلتو به ا-زدوگفت: یصابر پوزخند حاج
 یبالئ نیکه همچ رونیب یاز خونه ات بزن ی؟خدا خواسته تو نصف شب

 یاز همه جا ب یونفله ات کنن؟!برو !برو!گناهتو نو گردن خدا ادیسرت ب
 پولمو بهتر!حاالهم برو شر تو کم کن! ی!برو نخواستنیخبر ننداز 
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 یحاج نیاز ا خوردینماند وبه سرعت از آنجا دور شد حالش بهم م گرید
 زیبرام تجو هی یچه سرنوشت نیا ایخدا-:دیبه دست زبر لب** نال حیتسب
*ه مو نی...سکنهیم سی...چشماموخنهیسنگ یادیعوارضش ز  یکرد

سرم سرمم درد  ی...راست شهی...نفسم تنگ مرهیگ ی...گلوم مسوزنهیم
باشه!به نظرت  دنیکه تو سرم صدام م هی ییخاطر حرفا هفک کنم ب کنهیم
درد  کنهینصفه گوشته ک تو تنم رشد م نیاز خودم ا کارکنم؟بدتریچ دیبا

 .ترهنیاون از همه بدتر و سنگ

درحجره که بلند  دنیکوب یصدا دادیگوش م شانیبه حرفها رتیصادق باح
کن  بیبرو دختره رو تعق-کرد وگفت: شیبعدم ان صابر صدا یقیشددقا

 !یبشی...حواست باشه نفهمه تعقخوامیآدرس خونشوم

 

 .یچشم حاج-وگفت: دیاز جاپر  یباخوشحال صادق

 

 نیمنتظر ماش ابانیرا برداشت دردانه شد دختر هنوز کنار خ چیسوئ
 ادهیمتوسط پ یکرد در محله ا بشیبود به محض حرکتش تعق ستادهیا

کرد هنوز ساعت دوازده نشده  یرد شودنگاه ابانیخواست از خ یشد م
ردشدپشت بندش  ینینداشت ماش یرفت و آمد ادیز  ابانیبود وخ
 یجلو نهاد که همزمان شد با پا یبودقدم ستادهیاماهنوز ا ،دختریموتور 

 یتاخت اما هنوز به شاد زیرا که نهاد او ن گریاو بر پدال گاز ..قدم د
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از خشم دستش مشت  دیاز پشت به سرعت دست اوراکش یکه زن دهینرس
زن  دیلرز  یم بهیباد تست در آغو ش زن غر  یدشادیشد و بر فرمان کوب

 شنیم دایپ یی!چه آدمها یآورد نسدخترجون؟!شا یخوب-روبه اوگفت:
 گرفت راننده اس!؟ نامهیگواه یهرک

 

ردش  ابانیکه افتاد دستش را گرفت واز خ دهیرنگ پر  یکه به او نگاهش
را  یگر ید یکرد تا خانه او را رساند زنگ در رافشرد در که باز شد دختر 

سالم دخترم....حواست به خواهرت باشه ...خواهرته -کرد گفت: تیرو
 دآب قن هی! چارهی!... فک کنم فشارش افتاده رنگ به رو نداره دختر بگه؟ید

سر جاش ! نهارت که آماده اس؟! بده بخور  ادیبهش بده بخوره فشارش ب
 تا..... ارمیب یز یچ هیخودم  یخوای...م سهینا نداره وا یر یخرده قوت بگ هی

 

 یچشم دوخته بودشاد رفتیم شیپ نطوریبه زن که هم رتیبا ح مینس
 خانم خوبم ...ممنون ....-گفت: دید جیکه او را گ

 

از  یخدا نکرده پس افتاده باش دمیخداروشکر....ترس-زد وگفت: یلبخند زن
 ترس!
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تکان  یناچار سر  دیبگر  ایدانست بخندد  یآمده نم شیاز اوضاع پ یشاد
باز  مهیکه نگاهش را از در ن یتکان داد و در حال یداد زن هم با مکث سر 

 !خداحافظ!گه؟یپس من ببرم د-به داخل خانه دوخته بود گفت :

 

بود و از  دهیکه تازه از راه رس میتکان دادند و زن دور شدنس یسر  هردو
 نیکه همچ یکجا بود-نشده بود گفت: رشیدستگ یادیز  زیزن چ یحرفا
 ؟ یشد

 

 یگشنمه! راست-آنچه گذرانده بود بغضش راقورت دادوگفت: یادآور ی با
 امان کجاست؟!م

 

 حمامه.-

 

 یکه دورشد حس کرد ضربان تصاعد می....نسیاز گشنگ رمیگ یدارم م-
قلبش که از ترس بود آرام تر شده ...باورش سخت بود اما در ان لحظه 

اندک تنها نگران همان تکه گوشت درونش شده بود و بس!همان که 
 یاهخودش وتب یستین یعنیدردسر  یعنیهنوزهم مطمئن بود،بودنش 

 آشوبگر! یاو
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 لینگیواسه اون ج شتریب یول ارمیم-حواسش راپرت کرد: مینس یصدا
 یچوندیپ دمیتو هم فک نکن نفهم یبراش! ول رمیم یخاله اس !خودم م

 .یو جوابمو نداد

 

راسته -زمزمه کنان گفت: دیکش یقینهاد نفس عم رونیرا ب شیپا نکهیهم
 ارزش شو! یفهمینم ینباش یگنجه تاتو قفس یکه آزاد

 

 یاش بود وقت یحاال شکرگزار آزاد یسه روز قبل در انتظار مرگ بود ول تا
کرده بود گفته بود  بشیرانص یاش آزاد رمنتظرهیبا حضور غ یآنطور شاد

را دوباره به وجودش برگردانده  یندارد انگار شوق به زندگ یتیشکا
دختر چطور سراز آنجا در آورده  دیفهم یم دیداشت با یادیز  یبود.کارها

 ینهاده بود قطعا با اخالق موسو بشیافتاد که در ج یبود نگاهش به کارت
چند پروژه مهم را از دست داده بود آن رامچاله کرد انداخت واز خانه 

حال خانه حاج صابر بود دروغ  یخارج شد مقصدش بعد از سه روز آزاد
 انرم شده بود ام یبود کم دهیش دا یآزاد یسگ دوزدن اورا برا یچرا؛وقت

آرامشش را بدست آورد اما  یداشت تا کم اجیاحت ییمدت تنها نیبه ا
به دادگاه باز شده بود مهم بود و  شیچطورپا یشاد نکهیا دنیهنوز فهم

.از کشاندیم یاو به خانه پدر  شتریحضور او ب یچگونگ یچه بسا کنجکاو
دوساله  نیلیسحر آمد که به آ یشد و زنگ رافشردصدا ادهیپ نیماش

 جون! ییدا یبگو خوش اومد-:گفتیم
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از  اوشیکه جمله مادرش را تکرار کند س زدیهم دست وپا م نیلیآ
 یقلقلک دادن وروجک دوست داشتن یدلش رفت برا شیصدا

 دربازکن بچه ام پشت دره!-طاهره بلند شد که گفت: یخواهرش.صدا

 

ت در است وگرنه بود که او پش ادشیبه  یکه کس خوب
 کند! ادهیاو پ یجمله اش را رو نیلیتا آ ماندیدهمانجامیبا

 

که بازشد داخل شد پشت سرش صادق هم داخل شد معلوم بود که از  در
را کامل  شیکردند و جلو رفتند هنوز کفش ها یبرگشته است سالم یکار 
بود که گردنش حلقه دست طاهره شدوصورتش آماج بو*سه  اوردهیدرن
تکرار مادر ماند  یدر آغو ش ب قهیکردوچنددق یقرار گرفت،خنده ا شیها

 ادیم تینکن حاج هیگر -کردوگفت: یداخمیرا د شیها نهلرزش شا یوقت
 !شهیروم هوارم دهینرس

 

کرد به  یبوس دهیکرد وبه نوبت باهمه د شیزد درها شیبه بازو یمشت
 کردندیم ارتشیز  دمیبود که زنده شده بود پس با یقول خودش مرده ا

تکان دادن حاج صابر  یسمتش دراز کرد و سر  یکه آمد تنهادست یحاج
 "رابلغور کرد. ی" خوش آمدرلبیدستش رافشرد وز 
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 یحاج صابر بلند شد وبه سمت اتاق کارش برا نکهیبه محض ا زشامیسرم
 یهم که منتظر فرصت اوشیاش رفت س یبه گوش ییپاسخ گو

بزند که  یباز بود خواست تق مهیبودبرخاست  وبه دنبالش رفت در اتاق ن
 یشاد-:گفتیمجهول م یحاج صابر  متوقفش کرد روبه مخاطب یصدا

که فقط بچه  یبزن یجور  هیپاک باشه  ارتک خوامیاسمش...م هی یانیک
 دینبا یفک کنن تصادفه ...گوشاتو باز کن کس دیسقط شه بسشه همه با

الطلوع باشه بهتره  یصبح عل یتی..بفهمن دخلت اومده....رابفهمه  یز یچ
 کن... ادداشتیخلوتتره ودردسرش کمتره...حاال هم آدرس و  ابونیخ

 

 ...؟!یعنی!بچه؟..؟یشاد دیشن یم چه

 

گنا  یبچه ب کیچه کند؟! خواستیلب* خدا را صدا کردن حاج صابر م ریز 
 حاج صابر! یزنیحال مو بهم م-لب* گفت: ریه را بکشد؟!نوه خودش را...ز 

 

زد و داخل  یکه قطع شدتق شیکه او متوجه شودصدا کردیم یکار  دینبا
 شد.

 مدت. نیا یدیبگم زحمت کش خواستمیم یحاج -
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 مینباشه من وتو پدروپسر  یپسر هرچ-صابرخندان برخاست وگفت: حاج
ه او زد باشه دست برشان مینداز یاستخون همو دورنم میگوشت هموبخور 

به  یفکر  هی دینرم ترشده بود فقط با اوشیس شدیکارها داشت درست م
خودش حجره رابچرخاند که آن هم به  شیپ دیایکه ب کردیحال کارش م

 . ردیگموقع دست به کار 

 

 زنگ زده برم کارم داره. ی؟هاد یندار  یکار  یخب حاج -

 

 امشبوبمون. هیفردا ... یبذار  شهینم -

 

معلوم نبود نقشه او آن هم صبح چقدر  شدیرمیهرلحظه د ماندیم اگر
 امیفردا شب م رمینه امشب و م-تکان داد وگفت: یسر  بردیزمان م

 .یاعلی...

 

شد  یراه یمعطل یشود به رفتنش،ب یحرف زدتاراض یهم کل بامادرش
روشن  یبود در کوچک آب13اسی یگفته بود کوچه  یکه حاج یطبق آدرس

  یچهچهه بلبل بلند شد لبخند یشد و زنگ را فشرد.صدا ادهیپ دیراکه د
 لبش نشست.
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کوچک چهارنفره  یپشت م سیخبر از همه جا همراه ان یو بهار ب یشاد
 میزنگ نس یصدا کردندبایشان نشسته بودند و شام ساده شان را صرف م

 .هیک نمیبب رمیمن م-گفت: سیبلندشدوروبه ان

 

روان  اطیت وبرسرانداخت و سمت حرااز مبل تک نفره هال برداش شال
 !ه؟یک-:دیشد و درهمان حال پرس

 

 دیلطفا درو باز کن شهیم-که گفت: دیداشت یمرد یصدا

 

 خواست؟یپشت در چه م یا بهیوقت شب ،مردغر  نیشد ا مرد

 

 شناسمتون؟ینم یوقت ددروبازکنمیچرابا-آنکه درراباز کندگفت: یب

 

 رادمهر. اوشیس-گفت: یباکالفگ

 

 ....شناینم-

 



134 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

!پشت درخانه شان!به سرعت درراگشود نجا؟یرادمهر؟ا اوشی!سد؟یشن چه
نگاهش کرد نه خودش بود!همان مرد در دادگاه!گرچه ظاهرش عوض 

بر تنش بود  ینیوشلوار ج راهنینبودپ یزندان خبر  یشده بود ازلباس ها
به دنبال مادرش پشتش  یچون کودک میداخل شدونس اوشیکنار رفت س
 !خواست؟یبچه را م یعنیبود  نجایا کهنیروان شد ا

 

برخاست و سمت در رفت درراگشود  دینشن میاز نس ییکه صدا سیان
 کیآمد و نزد یافتاد که به سمتش م ینگاهش به پسرجوان

 دیسالم کرد جوابش راشن یروبه او مودبانه و جد بهیغر  شدمردیکترمیونزد
لب** به  میدوخت هنوز نس میبه نس یحیو نگاهش رابه دنبال توض

از همه جا شال به دست ظاهر شد  خبر یب یسخن نگشوده بود که شاد
مامان؟و  هیک-:دیپرس سیبود روبه ان فتادهین اوشیهنوز نگاهش به س

کرد  یسالم اوشیبود س ستادهیکه معذب ا ییسمت او دینگاهش چرخ
مادرش شده بود  یفیوبالتکل یکه متوجه حال شاد میدنسینشن یاما جواب

 نی!مامان ا دنتونیدجاخورده از -جلو رفت زمزمه وار روبه او گفت:
 رادمهر هستند همون آقا که... اوشیآقاس

 

شد  اوشیس رهیدر سکوت فقط خ دیرا فهم میکه تازه منظور نس سیان
 ! نیمنو بب یشاد-گفت: یهم روبه شاد مینس

 



135 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 .دیکوب داخل خانه شدودررابه هم میاراده پشت به نس یب

 

تعارف کرد  نیکردودراگشودو سرسنگ یاز رفتار اوشرمزده عذرخواه سیان
 نیگا مش را کامل برزم نیرا داخل نهاد،اول شیپا نکهیکه داخل شودهم

شالش راسمتش پرتاب کرد شال به صورتش  ینگذاشته بود که شاد
خوش عطرش در مشام او فرو رفت قبل از برخورد به  یبرخورد کرد وبو

که  ییپرخشم او حواسش را از عطر خوش بو یآنرا گرفت صدا نیزم
از خونه  رونیب ؟برویکه چ یاومد نجایا-مسخ کننده بودگرفت: بیعج
 من!

 

درهم رفت  اوشیس یباخجالت نامش راخواندند ،اخمها سیو ان مینس
 دیدیبار آنهارام نیاول یکه برا ییطال یسوهایکرد نگاهش رااز گ یسع
  کرد؟یادبانه با اورفتارم یب نطوریا یوجوابش رابدهد اوباچه حق ردیبگ

 

تون خبر داره  یحاج -گفت: ختهیامانش ندادو افسارگس یشاد
 یبرم س گفتی!به من که مدونه؟یمن؟!آره؟م یتو خونه  یپاتوگذاشت
 شده شازده اش اومده دم خونه ام؟!هان؟  یخودم چ

 

کدامشان نداشت انگار تنها او  چیبه ه یو توجه تاختیم ختهیگس افسار
 در مقابلش بود و بس!
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 تیاز جونم؟اون حاج گهید یخوایم یبا نجات جونت چ نمواداکردمید-
همون  شیرو زخمم؟برو پ ینمک بپاش یکرد توهم اومد رمیکم تحق

نه  رهیرو برات بگ دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیخبرت!تا یاز خدا ب یحاج
و قراره بچه  یی...پخش ...ش...شده وهر...هرجا لمشی...فلمیکه...ف یکی

 دهیامضا م دیچک سف ومدهیکه هنوز ن ارهیب اینبد تویحروم
 واسه....قت...قتلش....

 

حرفا را زده بود در عالم خود بود  نیا یمبهوت نگاهش کرد حاج اوشیس
 گمیم-باز بلند شد : یشاد ادیفر  ی*ه اش خورد صدانیبه س یز یکه باز چ
 .برو خو...

 

نه از خشم از  دیلرز  یافتاد که م یساکت شد نگاه تلخش به زن کبارهی به
 دخترش . یحرمت یب

 

 ییصدا تو جا-:دیرا به رخش کش یزن اوج مهمان نواز  یمادرانه  یصدا
به مهمون  یمن مادر هستم تو حق ندار  یبلند کن که مادرت نباشه وقت

 . یکن یحرمت یخونه من ب
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 ستینگر یرا م سینشست که نا باور ان یشاد سیدر صورت خ نگاهش
 مامان؟! یزنیمنو م نیبخاطر ا -با بغض گفت:

 

-توجه به زخم دل خود ودخترکش گفت: یو ب ستادیمحکم مقتدر ا سیان
با نقل  یکن ییرایتو خونه ات ازش پذ ادیدشمنم ب ادیب ادتیزدمت تا 

 ی...من ک یگرفت ادیرو ازمن  یرسم مهمون نواز  ادیب ادتینبات!زدمت تا 
 ؟یگرفت ادیمهمون از خونم روندم که تو ازم 

 

آورد سربه  ادیرنگ شرم گرفت انگار تازه رفتار زشت خودرا به  یشاد نگاه
معذب لب*** به سخن  دیکه وضع رانابه سامان د اوشیانداخت س ریز 

 یحاج یکه حامله اس...کارا دمیامشب فهم نیمن هم-گشود و گفت:
امشب تو  نیباهم...هم میر یکارد پن دوننیم به من نداره همه یدخل

 هی میکه بر  نجاینداشت اومدم ا یخوب یکه بو زدیم ییحرفا هیاتاقش 
 امن ! یجا

 

 یهرچ میوندین-گفت: رلبیباحرص ز  یمتعجب نگاهش کرد شاد سیان
 ....نکهیبه حال ا یبارم کرده وا دهید

 

 یعنیواسه اون آبروش  دینیبب-کردوگفت: سیروبه ان اوشیس
 یبالئ دیخواهیاگه م ادیاون بچه ن نکهیواسه ا کنهیم یجونش...هرکار 



138 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

لج -ادامه داد: یخونه من  و رو به شاد میبر  ادیسردخترتون و بچه ن
 تونهینم یمن پشتتم کار  یوقت میکنیمحضرعقدم میر ینکن...فردا هم م
رو  نجایفردا صبح ...تازه اگه بفهمه من ا نیهم ستین ینیبکنه وگرنه تضم

 .شناسمیمن اونو م دهینشون م یبلدم عکس العمل بدتر 

 

مگه فردا قراره -گفت: رتیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود باح مینس
 !کارکنه؟یچ

 

 که... رکردهیرو اج یکی-ازرفتارپدرش گفت: باخجالت

 

را شکست  اوشیتمام اما پرحرف س مهیسکوت ن مینس سی"انعی"ه یصدا
چه  میخوب بفهم دیپسرم ...با نیبش ایب-هراسان روبه او گفت: سیان

 !شه؟یداره م یخبره ؟چ

 

 بود کرد. دهیشروع به آنچه که شن اوشیس

 نینگرد در ب یو م گذاردیم نیذره ب ریتمام مدت رفتار اورا ز  سیان
دلش گرم  کندیازدواج را که مطرح م یچند بار خواسته  شیحرفها

 یقیدقا خواهدیاز او م یدل شاد یتوجه به اعتراض و ناخشنود یشودبیم
هدف  یب دوزدیم نیباحرص از رفتار آنهانگاهش رابه زم یندشادیبنش
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سکوت چهارنفره شان را  سیان یصدا ردیگیرا هدف م یلقا ینگاهش گلها
درک  دونمیکار در حال حاضر ا زدواجه....م نیدرسته...بهتر -شکست :

 ی.. شاددیحرفاتونم بزن دیحاال که نظرتان مساعده بر  یینجایک ا یکنیم
دانست چه  ینم یدوخت در آن لحظه حت سیرا به ان ینگاه ناباور 

به نشانه سکوت  سیکند اما ان عتراضدرست است و چه غلط خواست ا
نگاه چرخاند  یکه باچنته پر آمده بود سمت شاد اوشیچشم برهم نهاد س

 یحاال که با روسر  یکه حت ییطال یها کرد نگاهش را از آن افشان یسع
دل  رددریبود بگ انیبود اما هنوز ع دهیپوشانده بود و اوزمان آن را نفهم

 یر یبفهمه من تقص دیبگم !با یتا آخر آ دیاز االن جلوش وابدم با -گفت:
منو مقصر بدونه. روبه  دینداشتم پس نبا ینداشتم من از اون قرص خبر 

 ی! شادد؟یکن ییلطفا راهنما شهیم شناسمیمن اتاقارو نم-دختر کردوگفت:
حواله اش کرد وبرخاست  ییپررو" ی"پسره  رلبیمتعجب نگاهش کرد ز 

بلندش افتاد  ینگاهش به موها ازجلوتر از او سمت اتاقش حرکت کرد ب
مرموزانه  یخت فکر دو نیگفت نگاهش رابه زم ییلب**"الاله االاهلل" ریز 

 یها وگرنه شناگر ماهر  یدید یآب نم ی"پسر حاجخوردیدر سرش وول م
تخت نشست  یباشد رو یکرد جد یراقورت دادو سع ی" لبخندیهست

در زمان  رانشکه خواه ییزهاینگاهش در اتاق ساده او گشت تمام چ
اش در  قهیشدسلیاتاق را شامل م لیتجرد داشتند به استثنا ساده تر وسا

با  ینگاهش رابه دختردوخت در حال باز  یرچشمیبودز  انیع یسادگ نیع
برات سخته  دونمیم-ر اصاف کرد وگفت: شیانگشتان دستش بود صدا

فاجعه اس! باحرص نگاهش  سیسخت ن-آرام دختربلندشد: ی... صدایول
بگم فاجعه اس -تخت نشسته بود کرد وگفت: یسمت او که انتها ار

تنها راه ممکن -و ادامه داد: دیکش یپوف شه؟ین حل محله؟!نصف مشکلمو
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نگاهش رابه او  دیواسه شما آره واسه من.... سمتش چرخ-...  نهیهم
اون شب  ان؟منیحر  نیخوشحالم از ا یلیمن خ یفک کرد-دوخت وگفت:

 ی...دست خودم نبود شاد دمیفهم ینم یچیقرص به خوردم دادن...ه
 اوشیواسه تبرئه کردن! س هیخوب آره خب...راه حل-زدوگفت: یپوزخند

بار در آن اتاق به سمتش رو  نیاول ی! برا؟یتبرئه چ-باحرص گفت:
منو نابودکردن  یتبرئه کردن وجدانت...زندگ-برگرداند و نگاهش کردوگفت:

 یچیکه من ه یراحت کرد وخودت یقرص کوفت هیقرص؟!با  یگیم
داشت باخت  قتیحق یکه رنگ وبو ییبا حرفها اوشی! سدم؟ینفهم

 ستین یچاره ا-درهمان حال گفت: ینگاهش را گرفت وبرخاست شاد
وش خواست سمتش بچرخد  ایقبلش بگم س یز یچ هی خوامیم یقبوله ول
برنگرد...فقط خوب گوش کن خب؟ -گفت: یلرزان یباصدا یکه شاد
لرزان که  ییاز بغض دورگه و مرتعش شده بود با لب** ها هک ییباصدا

دختر و...نابود  هی یوقت آرزوها چیه-:گفتیاماش ر یحال درون
قشنگ آرزوهاش...هرچقدر هم که خودتو  یایدختره و دن هینکن....چون...

 ستیکه اله و بله ..واسه اون مهم ن یار یب لیپشت دل لیدل یتبرئه کن
مرده  هی شهی...ن...نداره...م یدلخوش گهی...دیشو ازش گرفت ایچون دن

 هی ینداره...پس با آرزوها ییایخنده امارو ی...مگهیکه فقط م یتوخال
دخترا  یآرزوها-ادامه داد: یز ینکن....باهق هق ر  یدختر باز 

 کشنیم ی...نقاشکننی...دختراپشت آرزوهاخودشونو قائم ماشونهیدن
به  یختیر  ارویدن هی یپاره کن یاغذاگه اون ک دنیوپزشو به عالم و آدم م

 یآرزوها یکاغذ پاره پاره شده با کل هیو  موننیهم...اونوقت اونا م
 گهیآرزو که رفته اون باالباالها...اونا که برن د هیهم و  یتلنبارشده رو

مث من...پس خودتو واسه  یکی شنی...م شنیبراشون...م مونهینم یچیه
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 یتبرئه ...اگه نم نیچون درد داره ا نکنتبرئه  یکس یبردن آرزوها نیاز ب
نکن...باشه؟ نگاهش به دستان مشت  ین باز باهاشو یبرآورده کن یتون

 یلحظه در چشمان پسر طوفان کیرابرگرداند در  مرخین یشده او افتاد وقت
 هی یباشه...باآرزو-لب** گفت: ریچشمانش خون شده بود ز  دیسرخ را د

برگشت  یسمت در برداشت امابامکث کوتاه ی...قدمکنمینم یدختر شوخ
نکردم  یشوخ یکس یوقت با آرزوها چیمن ه یاما بهتره بدون-وگفت:

تو رو نابود کرد نه من بودم نه خواهرت  یکه آرزوها یبکنم اون تونمیونم
که  یبه خواهرت بود اون تیاعتماد ی...بزیهمه چ یاون تورج ب ینه حت

که داره تقاصشوپس  تورجهماجرا داره و داشت  نیا یتو ینقش پررنگ
ماند و  یرفت وشاد رونینه من که قصدش کمک بود گفت و ب دهیم

 کهیکه آرزوهات ت یشده بود"اون دهیبر سرش کوب یکه چون پتک یقتیحق
ومادرش  میبه خواهرت بود" نس تیاعتماد ی...بیکرد خودت بود کهیت

عقدزن  یمن سروتهه؟ ب ی:_چرا زندگدیدوره اش کرده بودند بابغض نال
دستش را رفت  یبا دلسوز  می! نسدعقدکنمیشدم حاال هم مادر! بعدم با

 باشه.... یآدم بد دیبهش نما نیوگفت:_بب

اومده  یحامله ا دهینکرده، االن تافهم یاون شب ولت کنه ول تونستیم
حجره پدرش که  مینرفت نیمگه اصال واسه هم ؟یخواستینونمیمگه هم

بلندشو من  ؟یهست یحاال خودش اومده دنبالت منتظرچ م؟یبگ نویهم
سمت  کهیحاضرشو. ودر حال یمع کنم توهم زودکه الزمه راج یلیوسا رمیم

 یروسر  راونیطالتم جمع کن ز  سویرفت خندان گفت:_اون گیآشپزخانه م
 ! پسر مردم به زورنگاشوگرفته بود. یمتر  مین
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 گمی"حواله اش کرد که اوخندان گفت:_مگه دروغ م یمزه ا یحوصله" ب یب
 توبگومامان؟ 

 یحرف برخاست و روبه هردوگفت:_به جا یب سیان
... شناسنامه خودت وباباتم بردار.... وبه سرعت نینکارازودترحاضرشیا

 رابه دل دخترکش نزند. دیچشمانش، باز آتش ترد دیخارج شدتاترد

که پارک  ینیکوچه به سمت ماش یراقفل کردندو به سمت انتها درخانه
 یحرف چیه ید رفتند. بدر آن به انتظارنشسته بو اوشیشده بود وس

کالم هم نبود هرکدام  یب یقیاز موس یخبر  یمودندحتیپ ررایمس
ابتدا  شهیهم شیایدر رو نکهیا الیدر خ یدرافکارخودشان غرق بودند. شاد

زمانه به نفع  یها یوبعد خودش اما....! کدام باز  کندیرا عروس م مینس
بچرخد؟! بعد از مرگ پدربه اصرارمادرشان خانه  نیبود که ا دهیاوچرخ

سخت بود... مرد  شانیحضور پدربرا یرافروختند تحمل بودن در خانه ب
از  دندویرا به جان خر  یسرشان، که رفت آنها هم آوارگ هیخانه شان.... سا

از سرگرفتند کم کم  یکوچکترگرفتندوباز زندگ ی. خانه اکردندآن خانه کوچ 
 یکیآمد...  یم یکی... گریبود د یعادت کردند زندگاو یخال یبه جا

 . رفتیم

خود جمع  یبرا یپدرش مجبور شد کار  یحقوق کم بازنشستگ با
بالبرسرشان  نیچه شد که ا گذشتیوجورکندروزگارشان سخت وآسان م

 نازل شد؟ 

نگاهشان به ساختمان چند طبقه مقابلشان  نیتوقف ماش با
نگاهش  نهیاز آ دیکش رونیب یدیخم شد واز داشبورد کل اوشیدوختندس
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 ستیداد وگفت:_طبقه پنجم واحدب یروح شاد یب یها یرابه قهوه ا
 ... امیکاردارم شب نم ییخودم جا دی... راحت باشدیکل نمیوپنجم.... ا

 کننده موفق هم شد.  تیگفت تاهرسه احساس امن دروغ

رفت  یبه شاد یت وچشم غره ارا گرف دیکل مینخورد نس یکه تکان یشاد
شدندو سمت ساختمان  ادهیهمراه مادر تشکرکنان پ اوشیو روبه س

شان تفاوت  یمیقد یتا آسمان باخانه  نیلوکس ونوساز مقابلشان که زم
 داشت روانه شدند.

بر آن چسبانده شده بود  یبه آسانسور انداختند که کاغذ ینگاه یباکالفگ
 زدیغر م رلبیز  میپله حرکت کردند. نسراه "، ناچار به سمتریتعم"درحال

 :گفتیو مدام م

 داخلش! بهنه ه،ییکه چه تماشا رونشیببه_نه

 یبر رو ،یاز خستگ سی. انزدندینفس م پنجم نفس یطبقه دندیرس تا
 یبه شماره افتاده یهااز نفس ینگرانبا دل میآخر نشست. نس یپله

او را به داخل بردند. دستشان  یانداخت و با کمک شاد دیمادرش، کل
 یآب خچال،یآمد. هر سه ابتدا از  ییروشنا بارهکیگشت، و  زیدنبال پر به
خانه را رصد کردند.  دمانیمبل رها کردند و چ یو بعد خود را رو دندیشنو
 پسر مجرد خوب و قابل تحمل بود. کی یبرا

 ت:سکوت را شکست و گف یبه آرام مینشستند؛ نس حرفیب یقیدقا

 ! ؟یباش نجایبه بعد ا نی_قراره از ا

 ! می؛ باشنه ی_باش
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سکوت چشم  یکه به نشانه سی. انستینگر  سیسکوت کرد و به ان مینس
 باشد گفت: یمنتظر حرف آنکهیب یبر هم نهاد، او هم سکوت کرد. شاد

. دیشما هم باش دیبتونم، با نیخوای! اگه مستمیبمون ن نجایا یی_من تنها
واسه خرج دانشگاه و  میکنیانداز ماجاره، پولشو پس میدیهم مخونه رو 

 که حوصله ندارم!  میهم نباشه نس تو! حرف اضافه یهیز یجه

 گفت: سینگاهش کرد. رو به ان رتیبا ح مینس

  ؟یبهش بگ یز یچ هی یخوایجاشم کرده! مامان نم_ دخترت فکر همه

 و گفت: دیاو چرخحرص روبه با

من  هینکن مامانو عل ینزن! سع خودیبگه هان؟! حرف ب ی_چ
حرفا بلندشو  نیا یجاو تو! به دونمیکه من م یبد یمغز  یوشوشست

 .میبخواب میبر 

برداشتند و  یشد. لحاف یبا حرص سکوت کرد و همراه او وارد اتاق مینس
پهن کردند. چند بالشت هم برداشتند و هر سه کنار هم دراز  نیزم بر

 . نددیکش

 د؛یکشیو گاه باال م خواباندیرا م نیماش یگاه صندل یبا کالفگ اوشیس
بود. ساعتش که ُنه صبح  امدهیهم خواب به چشمانش ن ساعتکی یحت

 نیآشفته از ماش یو سرووضع یخوابیقرمز از ب یداد، با چشمان شیرا نما
به در خرابش زد  یخارج شد. نگاهش که به آسانسور خراب که افتاد لگد

راه  یانهیاما م د؛یکش رونیزاپاسش را ب دیشد. کلها روانه پله سمتو 
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در  سیکه ان دینکش یبرگرداند و در زد. طول بشیشد و داخل ج مانیپش
 گفت: یو با شرمندگ دیلب گز  سیگشود. سالم که کرد ان شیرا برا

 . یخودت مثل مهمونا شد یخونه ی_حالل کن پسرم! تو

 ! ه؟یچه حرف نی_ا

قدم  ییرا پا کرد، به سمت دستشو اشییرا از پا جدا کرد. دمپا کفشش
 دنیباز شد. با د گریبه صورتش بزند، که در از سمت د یبرداشت تا آب

هم  یانداخته بود، خشکش زد. شاد طرفکیرا به  شیکه موها یشاد
را داشت جز او، که صاحبخانه  یاز او نداشت. انتظار هر کس یدسِت کم

 باشد! 

کنار رفت و  یبه خود آمدند. شاد مینس ی"ِاهم... ِاهم" تصنع یصدا با
از  یبود دست کم دهیکه د یداخل شد. برعکس تصورش، مرد اوشیس

که از  یچشمان دهد؛ینشان م طورنیخودش نداشت. الاقل ظاهرش که ا
 رونیوار از شلوارش بختهکه شل یراهنیقرمز بودند، و پ یخوابیفرط ب

 افتاده بود!

به اطرافش کند،  یتوجه آنکهیسمت اتاقش روانه شد. ب سروصدایب
 حمام شد.  یلباسش را برداشت و راه

رفت و  نهیبه سمت آ د،یرا ند یکس یرا در اتاق گرداند؛ وقت نگاهش
 دنیافتاد؛ با د میو نس یادکلن به خود زده و خارج شد. نگاهش به شاد

ست، پس چطور شکمش به کمرش حامله نکهی: "ادیچیدر ذهنش پ یشاد
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تذکر  یبه نگهبان دیچطور اون همه پله رو..." با شبیاصاًل د ده؟یچسب
 اقدام کنند.  راتیتعم یتا زودتر برا دادیم

 گفت: سیها، رو انآن یحواسیب دنید با

 خچالی. تو دنیواسه ساعت چند نوبت م نمیسراغ محضر، بب رمی_من م
 ساختمون هست. یروروبه یسوپر  نیالزم داشت امیز یهست؛ چ یخوراک

 گفت: رفتیاو که به سمت در م دنیبا د سیان

 اتو بخور، بعد برو.پسرم؟ صبحانه ی_پس خودت چ

 .ستیام ن_نه! گشنه

هجوم برد؛ انگار منتظر مجوز  خچالیبه سمت  میخارج شد، نس کهنیهم
 رونیکره و مربا را ب یشهیاش گرفت؛ شندهحرکتش خ دنیبا د یبود. شاد

 زدنش بود گفت: دیاو که درحال د به و رو دهیکش

 _بفرما بانو!

کوچکش را  زریبرخاست. فر  حرفیب د،یبه درازا کش اوشیآمدن س یوقت
که حواسش  سیان و رو به دیکش رونیکرده بگوشت چرخ یاگشود. بسته

 او بود، گفت: یپ

 .رمیبگ یماکارون رمی_م

 دنیبا د سیها باال رفت و داخل شد. اننفس زنان از پلهو نفس یکالفگ با
غره رفت، که به ناچار برخاست و خودش چشم میحال او، به نس

 کار شد. بهدست
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او در  دنیبا د ی. شاددیسمت چرخنفر نگاهشان به آندر، هرسه یصدا با
 !"شهیعروس یجدیجد دردل گفت: "انگار ،یو شلوار مشک دیسف راهنیپ

در  یخسته و کالفه با ابروها اوشیرا برگرداند. س شیبعد با حرص رو و
 دنیجوابش را داد. با د یبه گرم سیسالم کرد. ان سیان به هم، رو

 کرد و گفت: کدلیدل  یشاد یبرزخ یافهیق

زورت  کننیفکر م ،یر یبگ یاافهیق نیهمچ ی_اگه اونجا، تو محضرم بخوا
 کردم.

 افتاد که او را هدف گرفته بود: یبه چشمان یشاد نگاه

 چشه؟  امافهیبعدم مگه ق ؟ی_مگه نکرد

 از همان سمت کانتر گفت: یبا کالفگ اوشیس

 تو بهش بگو!  م،ی_نس

 گفت: یشاد ها رو بهبحث و جدل نیمتعجب از ا مینس

 ! هایبابا مثاًل عروس ه؟یاافهیچه ق نیا ،یآبج گهی_خب راست م

 گفت: مینس ِی بغض از طرفدار  با

!... نیبب ؟یدیند بختاهیمثاًل عروسم! عروس س یگی_آره خب، راست م
 خنده داره.

دهد به سمت  یتیاهم آنکهیب یزده نامش را صدا زد؛ اما شادبهت مینس
شعله را خاموش کرد؛ بعد سمت همان اتاِق شب  ریآشپزخانه رفت، و ز 



148 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

مانع شد  سیکه ان زد،یبرخ ییدلجو یخواست برا میشد. نس یگذشته راه
 رفت. یخلوت مادر و دختر  یو خودش برا

 گفت: اوشیس رو به یبه آرام میدر بسته شد، نس کهنیهم

 یوحت کردیهمه مراعات م نیا کهیواسه کس ست،ی_اون حالش خوش ن
درکش  دیخود فاجعه؛ با یعنی ییبال نیپسر هم نداشت، همچدوست هی

 رفتاراش اوضاع از کنترل خارجه! اگه حامله نبود... . نیبا ا یگاه م،یکن

فرو کرده  شیجلو خم شده و دست در موهاروبه یکه با کالفگ اوشیس
بود. نگاهش کرد؛ واقعًا اگر حامله نبود، محال بود هردو سراغ هم بروند. 

هم ها را بهو آن کودک، آن یحاملگ نیدردناک بود! حال، ا یآن شِب لعنت
 زده بود.  یمحکم گره

 کردیم یسع اوشیاز اتاق خارج شدند. س یو شاد سیبعد ان یقیدقا
اما محال  فتد،یپف کرده بود ن هینگاهش به چشمان سرخ او، که از گر 

 کرد و گفت: شیصدا سیبعد، ان یابود. لحظه

 ست! نهار آماده ایب جاناوشی_س

از  یکی ییدوخت؛ اما مادرش گو سیمتعجب نگاهش را به ان یشاد
 خانه را صدا کرده در ادامه گفت: یشگیهم یاعضا

 ...دیای_دخترا شما هم ب

 گفت: طنتیبا ش مینس

  م؟یصدا کن یچ دیرادمهر، شما رو با ی_آقا
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کرده، که از آلود پفبا آن چشمان اشک یزور نگاهش را از شادبه اوشیس
 دوخت: میدرشت شده بود گرفت و به نس میسوال نس

آدما رو به اسمشون  یقبل صدام کردن... همه قهیکه چند دق ی_همون
رادمهر  یرادمهر، آقا یخونه هم آقا یتو ادی. خوشم نمگهید کننیصدا م
 بشنوم.

منظورش را گرفت؛ مصداق "به در  یخوببه یشروع به خوردن کرد. شاد و
حس کرد. بعد از خوردن نهارش به سمت  یخوببشنوه" را به وارید گنیم

ها اتاق یباق دنید یبرا یازهیانگ چیشد. ه یگذشته راههمان اتاق شب 
به  گر،ی. تا چند ساعت دشدیخود را آرام کند؛ اما نم ینداشت. رفت تا کم

او بود و از قضا، پدر  ونیکه جان خودش را مد دیآیدر م یعقد مرد
 یقد نهیآ یو جلو دیرا باال کش راهنشیپ اریاختی. بشدیکودکش هم م

 . دانستیجلو آمده بود؛ چندماهه بارداربود؟ نم یکم . شکمشستادیا

ملموس  یلرزانش جلو رفت و بر شکم کوچکش، بر آن گرد دستان
 نشست؛ رو به کودکش زمزمه کرد:

 ! زیخاطر توئه! همه چبه زی_همه چ

 زدهجانیشکم گرد او ه دنیداخل شد. باد میدر باز شد و نس باره،کی به
 و گفت: دیکش یغیج

 ...!یمن! شاد یخدا ...ی_وا

 . دیسمتش دو و

 خندان از حرکت او گفت: یشاد
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 خبره؟! _چه

کوچک  یبر آن برآمدگ یازانو زد و بوسه شیبه او مقابل پا توجهیب مینس
 که از جنس خدا بود، زد. 

که  مینس غیج یجا با صدااز همه خبریب سیو پشت سرش ان اوشیس
دو بودند که آن یو سمت اتاق دندیرا به نام خواند، از جا پر  یشاد
. در ستادیاز حرکت ا شیمقابلش، پاها یصحنه دنیبا د اوشی. سدندیدو

آن کودک  م،ینس یاالن او جا کاشیحس داشت، که ا کیآن لحظه تنها 
 کرد!یرا نوازش م

 اوشیس دنیبا د میرا عقب زد. نس میکه متوجه حضورش شد، نس یشاد
 گفت: کردیوجور مخود را جمع کهینگاهش کرد و او درحال یسوال

 شده؟  یچ نمیاومده بب دمیترس ؟یکنیم غیجغیمثل جغجغه، ج ی_چته ه

که لبخندزنان پشتش بود،  سیان دنیغرغرکنان به عقب برگشت؛ با د و
ندارد.  یاو رنگ شیپ شیحنا دیزده از آنجا دور شد. خوب فهمخجالت

با نگاه و لبخندش عمق حسرت درون چشمان ساکت او را لمس  سیان
 به نام حس پدرانه! یکرده بود. حسرت

درهم  شیهاو صورت ساده، اخم یمشک یدر آن مانتو دنشیبا د مینس
تا  د،یبر لبان او کش یزور رژ بکند. به توانستینم یرفت. درمورد مانتو کار 

جلو رفت و آن  حرفیب شاویذوق بزند. س یتر توکم روحشیب یچهره
هر سه نشستند، نگاهش از  کهنیشدند. هم یسه هم پشت سرش راه

فقط همان  یشیآرا چیهیساده بود؛ ب یاو نشست. ساده ورتبر ص نهیآ
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ها و لب د،یسف یدهیرژکمرنگ! نه که زشت باشد، نه! با همان صورت کش
عروس شباهت  کیبه  یبود؛ ول بایز  اشییطال یمتناسب و موها ینیب

رهگذر  هیهم بود. در دل گفت: " دهیرنگ پر  یخصوص که کمنداشت. به
رو صورتشه..." در دل حق را به او  شینکه عروسه آرایاز ا شتریب ابونیخ
او که دختر بود، به مراتب  یاو که مرد بود سخت بود، و برا ی. برادادیم

 تر. سخت

حال  یخواهرانش افتاد که چه با شکوه برگزار شده بود؛ ول یعروس ادی به
. بردیهمه، همچون دزدان، عروسش را به محضر م یخبر یاو در ب

 یالحظه و ستاد،یا دیمغازه را که د نینگاهش کرد. اول ترقیدق اریاختیب
م با یکرده بود بازگشت. نس هینفر تههرسه یکه برا کیو ک وهیمبعد با آب

 کرد و آرام گفت: یبه شاد یااشاره وهیمآب دنید

 هواتو داره!  ه؛یچه پسر خوب نی_بب

اش سر رفته بود. اش گرفت. بدجور حوصلهخنده دیاو را که د یغره چشم
 بشنود گفت: اوشیکه س یطور  س،یرا برگرداند رو به ان شیرو

 ! میانگار عروس دار انگارنه گمی_مامان جان... م

با حرص   میلب کرد که نس ریز  یعروس غرولند یبا حرص از کلمه یشاد
 گفت:

با  دت،یجد تیموقع نیبا ا ؛یرو زهر کن هیاوقات خودت و بق نکهیا ی_جا
 بخور! نارویو ا ایخاله کنار ب لینگیج نیا

 را در دستانش چپاند. وهیمو آب کیک
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که  اوشیکرد. س اعصابشیب مینس یحواله یو مشت دیخند اریاختیب
 میدست برد، پخش را روشن کرد و رو به نس دیرا د میحرص خوردن نس

 گفت:

  ؟یامو بخور سر بچه یخوایباز م ای ؟یشد ی_چطوره خواهرزن؟ راض

 کرد و گفت: یاخم مالحظهیب مینس

اش غر نزدم که، سر خاله لینگیبهتون بگم؟ بعدش هم من سر ج دی_با
 دوماد! داد شاه امجهیمامانش  غر زدم؛ نت

 کرد و مقابل محضر نگه داشت.  یاخنده اوشیس

دلش  کردند،یکه در اتاق کنار هم پچ پچ م یعروس و داماد دنید با
صورت  دنیجو تلخ، ساکت نشست. با د ریتأثهم تحت میگرفت. نس

 انیکه خطبه عقدشان خوانده شده بود و در م یخندان عروس و داماد
 یشاد یدلش برا کردند،یهمراهانشان محضر را ترک م یو خنده یشاد

اش محروم شده دخترانه یایرو نیتر او، از ساده دیفهمیسوخت؛ تازه م
دستانش،  یدستش رافشرد. با احساس سرما اشیدلگرم یاست. برا

نم چشمانش بغضش  دنینگاهش را سمت صورت او برگرداند. با د
 گرفت. 

شد و  یعقد جار  یخطبه ،ینشدن امضاء تمام یبعد از کل عاقبت
 تلخ محضر را ترک کردند. یهرچهارنفر در سکوت
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سکوت او بود که انگار قصد شکستن رل  یتمام مدت حواسش پ سیان
شدند.  ادهیپ یو شاد سیمتوقف شد؛ ان نیمقابل ماش کهنینداشت. هم

 گفت: یو به آرام دیچرخ میرو به نس اوشیس

بدونه که هست،  خوامیم ،یحاج یرو ببرم خونه یشاد خوامی_شب م
 اشودهیپر  یرنگ و رو یکس خوادیبرش نداره... دلم نم الیکه پشتشه و خ

 ...خردههی خوامی. مدوننیاونا که نم فهمم،یمسخره کنه. من حالشو م

 میتا منظورش را برساند، که نس گشتیم یادنبال جملهکرد. به سکوت
 یبه آرام ،یصورت در هم شاد دنیانداخت. با د نرویبه ب ینگاه مین

 گفت:

ناخواه ها رو به خودش هم بگو، بذار بفهمه خواهحرف نی. ادمی_باشه فهم
البته خواهر من  ر؛یبگ لیخوشگل تحو یشاد هی ای. شب بیکنارش

 خوشگله!  امیطور نیهم

رو  سیها تمام شود. با حرص از انمنتظر بود پچ پچ آن یبا کالفگ یشاد
 زد: هیگرفت و رو به آن دو کنا

 _تموم نشد؟ 

 کنان گفت:خنده مینس

 !کشهیمنو م گهید قهی_برم که دو دق

 یبرا یانداخت، و دست یشاد یدست در بازو ییشد و با پررو ادهیپ
 یشاد یهااخم دنیاش گرفت، اما با دخنده اوشیتکان داد. س اوشیس
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با حرص،  یو حرکت کرد.  شاد  دهیرا در هم کش شیهااو هم اخم
 گفت: رفتیها را باال مپله کهیدرحال

 کیداره، نه به باره، با پسر مردم ج ! هنوز نه به؟ینیبی_مامان... دخترتو م
 شده!  کیتو ج

 و گفت: دیرا محکم بر پله کوب شیکنان با اعتراض پااخم مینس

! اوشهیو س ستیسره ناسمشم پ ًا،یدامادمه! ثان ست،ین بهی_اواًل، پسر غر 
که، فکر  دونهیام نماون بچه شهیثالثا، انقدر اخم نکن، صورتت چروک م

! رابعًا بهم گفت، البته حرفش رهیگیم ادیازت  هیخوب زیچ کنهیم
 خوادیو ورگل کنم واسش که شب مبود، زنشو خوشگل، ترگل میرمستقیغ

 ! یحاج یببردش خونه

 را باز کرد و داخل شد و گفت: در

 ! رمینم جاچی_من ه

 کرد و گفت: یدستشیپ سیبزند که ان یخواست حرف مینس

 یچ گهید ؛یکنیم میخودتو  قا یدار  نیهان؟ واسه هم یترسی_م
بدونن که پشتته،  ،یناموسش ،یببردت که بدونن زنش خوادیم ؟یخوایم

بلرزه! آخه چرا  یتن و بدنت ه خوادیتو بگن... نم هیکه حق ندارن بهت 
 ! ؟یکنیلج م چارهیپسر ب نیانقدر با ا

 ادامه داد و گفت:  آوردیمرا در شیمانتو کهیدرحال مینس

 بار بلرزه، بهتره تا هزاربار بلرزه!  هی_حق بامامانه! لج نکن، تن و بدنت 
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 گفت: می، رو به نسباکالفه از بحث یشاد

  ؟یدیآب م وانیل هی_

 دیرفت، تنها نخ کم داشت که با فشیبرگشت و بعد به سمت ک وانیل با
 نیتر کیآدرس نزد دنیخارج شد. بعد از پرس سروصدای. بکردیم هیته

زمان برد. متعجب از زنگ  یساعتمیوبرگشتش نبرگشت. رفت ،یخراز 
او بر کاناپه خوابش برده  دنیوارد خانه شد. باد ،ینزدن مادرش و شاد

 لبانش نشست و به سمتش رفت.بر  یبود لبخند

*********** 

ساعت عدد نه را نشان داد  کهیبه تنش داد. وقت یوقوسکش یخستگ با
اش جز خودش در خانه نبود. با برگشت دوباره کسچیبرخاست. ه

کنندگان ِگل  عهیاز همه طرف ثابت شده بود و دهان شا اشیگناهیب
 ییهاگذاشته بودند، حرفکه پشتش صفحه  ییهاگرفته شده بود؛ همان

خود را  آنکهیحال خندان ب اش،یگناهیشدن و ب آزادزده بودند و با 
و چه خوب که قبل از تماس او  گفتند،یشان مدوباره یببازند، از همکار 

 یخوباو به یکار  یهاخودشان تماس گرفته بودند؛ چرا که همه از ظرافت
در چشمانش شده بود؛  یخار  ون،یلیصدمیس یهیآگاه بودند؛ فقط ته

ها و . با نبودنش تمام پروندهدانستینم کردیم هیچطور آن را ته
 زبانیچک ب ونیلیم صدیهوا مانده بود، و حال او بود و س یقراردادها رو

و  دیخوابیم شدیکاش م داد؛یرا نشان م رشیکه اعتبار چندسال اخ
 ! دیدیرا خواب م ریاتفاقات اخ نیا یهمه
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 ریآمد آه از نهادش برخاست. ز  ادشیرا که به  یحاج یرفتن به خانه قرارِ 
 لب گفت:

 کشش اونو ندارم.  گهیکه د ارهیدرن ی_خدا کنه دختره چموش باز 

را برداشت و بعد از قفل کردن در واحد، سمت آسانسور روانه شد.  چیسوئ
 آسانسور گفت: دنیبا د

 نه؟  ایدرستش کردن  ستی_معلوم ن

 یکه شکم شاد یآن موجود کوچک یچرا دلش برا دیفهمیهم نم خودش
سهم او شده  بارکیکه فقط  یای. گردرفتیرا گرد کرده بود، ضعف م

 .آمدیهم از دور، و چقدر کوچک بود که به چشم نمبود... آن

 شیبه رو یمتوجه شده و لبخند میدر را گشود و داخل شد، نس کهنیهم
 ! یدادیبه خودت م یامروز مرخص هی ؛یزد: _خسته نباش

 آب راهش را سمت آشپزخانه کج کرد. دنینوش یزد و برا یلبخند

 گفت: کردیکاناپه رها م یخود را بر رو کهیدرحال

 _اوضاع چطوره؟! 

 بود گفت: ستادهیا شیروروبه کهیوار درحالزمزمه مینس

 !...می_امن و امان؛ فعاًل آتش بس دار 

 داد: بعد با مکث ادامه و

 رفت لباساشو آورد، خب...  ی... امروز عصر، شادگمی_م



157 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 شد و گفت: قیدق دینگاهش را معذب د یوقت

 _راحت باش، بگو! فکر کن منم داداشت. 

 تکان داد: یسر  مینس

 ...ی_راستش هرچ

 و گفت: دیکش ینفس راحت س،یشدن ان کینزد با

 !گهی_اصاًل مامان م

 کرد و گفت: اوشیبا خجالت رو به س سیان

 پسرم. ی_خسته نباش

ناچار  سیتشکر کرد و ان کردیوجور مخود را جمع کهیدرحال اوشیس
 ادامه داد:

درست  نجایدختر بفهمونن بودن ما ا نیکردم به ا یسع ی_من هرچ
 ... گهید دونمینشد. نم شیحرف حال ستین

 اش گرفت و گفت:خنده اوشیس

 المیبهتره، منم خ دیباش نجای! شما ادیکرده نذاشته بر  ی! خوب کار ن؟ی_هم
شما به بعدم  ؛یشما هست اد،یب شیپ یراحته که اگه من نباشمو مشکل

 . میتعارفا داشته باش نیاز ا دینبا گهیپسرم پس د یگیمن م

خودش  یبه رو اوشیلب تشکر کردند، که س ریهر دو ز  میو نس سیان
 .اوردین
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 از اتاق خارج شد وگفت: اوشیاز آمدن س خبریب یشاد

 تو اون... مینس گمی_م

به او کرد. لباسش  ینگاه اوشیساکت شد. س اوشیس دنیبا د که
به همان رنگ  یزانو با دامن یکرم رنگ تا باال ییمناسب بود، مانتو

هم رها بود. نگاهش را به صورتش  اشییطال یبود؛ موها دهیپوش
و  دیشده بود و صورتش سف رتکیاش بار پر دخترانه یدوخت... ابروها

کرد  ی" سعرکردهیی: "چقدرتغدیچی. در ذهنش پداز قبل شده بو باتریز 
آن کلمه تا  یدور کند؛ ول اشیلغات ذهن رهی"خوشگل شده" را از دا یکلمه
 رممکنیصورتش چون قرص ماه مقابل او بود، دور شدنش غ کهیزمان

 بود. 

 شیممنوعه برا یاز آن فاصله هم چون خط یبه لبان او که حت نگاهش
 کننده بود. وسوسه یادیدر هم رفت. ز  شیهاافتاد، اخم زدیچشمک م

 یخجالت چیهیب د،یکه رس اشیرفت. در چند قدم ترکیشد نزد بلند
از او در بطنش، از  یابا وجود بچه ینگاهش را به لبان او دوخت. شاد

بود که  بارنیگرفت. اول نییا پاسرخ شد. سرش ر مشیو مستق رهینگاه خ
آلود مرد مقابلش با آن نگاه اخم نی. اکردیرا تجربه م یز یچ نیچن

 ی. طور بردیفرو م نیتنها با نگاهش داشت او را تا قعر زم ،یحرف چیهیب
از او داشت.  یانگارکه کودکنهکه دوست داشت از شرم ذوب شود؛ انگار

 کرد و گفت: یمصلحت یاسرفه مینس

 چه هلو شده!  نیبب ،ی_خواهرمو خورد
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و او  دیرا کش شیبازو سیو ان میفکر کند، مقابل نگاه نس یالحظه آنکهیب
 سیگرد شده رو به ان یبا چشمان میکرد. نس تیرا به سمت اتاقش هدا

 و گفت: دیچرخ

 کنه؟!  کاریرفت چ نی_ا

 به او رفت.  یاو چشم غره دیلبش را گز  سیان

وجور کند. با افکارش را جمع توانستیکه نگاهش نبود راحت م حاال
بکشد، اما نتوانست.  رونیرا از دست او ب شیکرد بازو یحرص سع

 ینگاه چرخاند؛ وقت یز یکرد و خود به دنبال چ شیاتاق رها انیم اوشیس
 را صدا کرد و گفت: میبلند نس ییبا صدا دیآن را ند

 ! خوامیدستمال م هی... می_نس

 سیکه ان یطور به د،یبه سرعت پر  ینامش چون کبوتر  دنیبا شن میسن
را وسط اتاق  یو شاد اوشیس یاش گرفت. در را گشود، وقتخنده

 گفت: دید حرکتیب

 _چرا؟ 

 به او گفت:نگاهش را بدزدد بلندتر رو آنکهیب اوشیس

 _گفتم دستمال! 

 و گفت: دیکش رونیب یدستمال زیغرغر جلو آمد و از م با

 بداخالق!  ریکه! بگ ینیبیدستمال، جلو چشمته، نم نمی... اای_ب
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برد  نیدستمال مقابلش قرار گرفت، همان اندک فاصله را هم از ب کهنیهم
 دند،یفهمیکارش را نم لیکه دل میو نس یزده شادو در مقابل نگاه بهت

او نهاد و دست راسِت دستمال به دستش را، به  یدست چپش را بر شانه
 گفت: میطور، رو به نسو همان دیکش یان شادلب

 ! یکن یرو لبش نقاش نکهینه ا ،ی_ گفتم بهش برس

تر او را گرفت و تا محکم اوشیخواست خود را عقب بکشد، اما س یشاد
دور شدن از آن  یرا پاک کرد، براآن کهنینکرد. هم شیرژش پاک نشد رها

باال  یاشانه توجهیهم ب میگرفت. نس میحال و هوا دستمال را رو به نس
 انداخت و گفت:

 ! کارکنم؟ی_رژ لب زن توئه من چ

دستش را  اعتنایب اوشیدوخت. س میبا حرص نگاهش را به نس یشاد
 نهاد و گفت: میدراز کرد و دستمال را در دست نس

که پاک و  یها و رژ لبشاهکار تو بود! و اشاره به لب نیا یکه بله، ول_اون
با حرص رو به  یرفت و شاد رونیب توجهیب میکرد. نس درهم شده بود

 گفت: اوشیس

 ! کنهیعروِس جلف پسند نم تونی_حاج

 نگاهش کرد و گفت: یهم با پرروئ اوشیس

 ! پسندهینم یکه زنشو هرطور  هی_مهم پسر حاج
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وجرأت به جان دختر دل گرفت،یپسر از او فاصله م نیا یوقت انگار
رژ لبش را  کهیقدم برداشت و درحال نهیبه سمت آ اعتنایکه ب گشتیبرم
 گفت: داشتیبرم

 ! کنمیعوض نم موقهیسل یپسر حاج یقهی_منم به سل

با خشم او را به سمت  اوشیبود که س دهیرژش را بر لبش نکش هنوز
 خودش برگرداند و گفت:

رژ رو  نی! تا صبحم ادی... بایعمل کن یپسر حاج یقهیبه سل دیبعد با_ ِمن
و  قهیتو باشه! با سل یقهیبه سل دمیقول نم گهیاما د کنم؛یپاکش م ،یبزن

سرش را  ؟یفهمی! منظورمو مکنمیپاکش م خوامیکه خودم م یروش
 برد، با خشونت گفت: کینزد

 کل نکن...! مرد کل هیرژ لب با  هیسر  وقتچی_ه

مقابل صورتش را  کردیخودش هم حس خودش را درک نم کهیدرحال
 ادامه داد: ردیبگ شیهانگاهش را از چشم آنکهیصورت او گرفت و ب

چون اگه حرف  ،یبذار  رونیپاتو از اتاق ب یحرف چیهیب کنمیم هی_توص
 ُبرمیو در سالمت کامل عقل، نه تنها صداتو م لیبا م بارنیخودم ا یبزن

 چیه گهید بارنیا ،یقدم ازم دورش هی ؟یفهمیقدم... م هیذارم  یبلکه نم
 .ستیهم ن یوجدانعذاب

. شدیگرفت. نگاهش از نگاه او قطع نم یکرد، نفس شیرها کهنیهم
قلب  یپشت در نفس گرفت. صدا خت،یبه خودش آمد و گر  بارهکی

به سمت آشپزخانه رفت تا آب بنوشد.  عی. سر کردینم شیرها اشیعاص
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عطرش که  ینه! تمام تنش نبض گرفته بود و حاال که خودش هم نبود، بو
 ...کردینم شیرها ودکرده ب تیبه او سرا

 نیدر ماش کهنیداشتند. هم شانیهانگاه دنیدر دزد یهردو به وضوح سع
 جلو بود گفت:نگاهش روبه کهیدرحال اوشیگرفتند، س یجا

 چکاپ. میبر  دیبا رم،یگینوبت دکتر م هیفته _آخره

 کهیاو پرت کند؛ درحال یبند بستن جملهکرد حواسش را از جمع یسع
 گفت: یرو بود به آرامنگاهش به روبه

 حالم خوبه!  ست،ین ازی_ن

 مصمم ادامه داد: اوشیس اما

بدونم حال اون فنچ چطور   خوامیخوبه، م دونمی_حال تو رو که م
 یوحسابدرست یهیتغذ هی دیبا ؛یاحامله سیمطوره؛ بعدم اصاًل معلوم ن

 ! یداشته باش

 گفت: یکالفگ با

 تا اونا و صدالبته... ؟یاضافه شد می_تو هم به جمع مامان و نس

 ادامه داد: هیباکنا

به دکتر باشه! ماشاءاهلل نرفته دکتر برام  یاز ین کنمی_باباش هست فکر نم
هم نباش، سالم  اتبرم!نگران بچه نکهیا حالبهیوا د،یکنیم ستیل هیتغذ

 !ادیم
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حاضر لحن او شد سکوت کرد. درحال یهیکه متوجه کنا اوشیس
تمام  دیگو را به بعد موکول کند؛ بادختر گزافه نیداشت جواب ادوست

 . کردیم رهیبا حاج صابر ذخ یاساس یدالج یرهبر  یقدرتش را برا

او نشست.  نینشانیحاج صابر، نگاه دختر بر خانه اع یبه خانه دنیرس با
 یتکرار  یهااز حرف دیترسیزمان خوف به جانش افتاد. دروغ نبود؛ مهم

قبل خودش بود و خودش،  یبه دست. دفعه حیتسب یآن مرد، حاج
 رشیهمه تحق یخفته در شکمش، حال اگر جلو خبریکودک ب یعالوهبه
 یشد ول ادهیپ اوشیبغضش گرفت. س اریاختیتصور ب نیاز ا ه؟چ کردیم

نداشت. حواسش مرده  یاو منجمد شده بود و گردش یانگار خون درپاها
قدرت تکان خوردن داشتند، نه دستانش قدرت  شیبودند؛ نه پاها

د و سمت او رفت، در را گشود را دور ز نیخود ماش اوشیگشودن در را. س
 و گفت:

  ؟یشینم ادهی_چرا پ

نگاهش  یاش را باال گرفت. وقتچانه دیاش را دافتاده ریصورت به ز  یوقت
 و اشک حاصل از ترس درون چشمان او افتاد گفت: دهیبه رنگ پر 

من هستم،  ؟یترسیم یصابر؟ از چحاج یجلو یایب یکخوایم یجور نی_ا
 انگشتشم به سمتت دراز کنه. ذارمینم

اشکش را  یدست برد و حلقه اعتنایب یدستش را دراز کرد؛ اما شاد و
 آنکهیو جلو رفت. ب د،یرا کنار کش فشیدست بالتکل اوشیپاک کرد. س

 کهنیبه او داده است. هم یچه جان ،یگفتار  ِت یحما کیبداند با 
باز  شیدر را برا حرفیبود. زنگ را که زد، ب یحواسش به او باشد، کاف
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حاج  یخنده یگذشته و سمت خانه روان شدند. صدا اطیح ازکردند. 
 دندیدر که رس ِی . چند قدمدیرسیصابر، طاهره خانم و دختران، به گوش م

نگاهش  یکه به انگشتان او داد، شاد یدستش را گرفت. با فشار  اوشیس
 یاو را سمت خود چرخاند؛ دست برد و موها اوشیرا گرداند. س

 کرد و گفت: تیشال هدا ریبود به ز  شدهرا که آشفته  اشییطال

 بهتره!  یجور نی_ا

حاضر توان اما درحال آورد؛یدر م یباز بود چموش یگر یهروقت د اگر
 یکه سع یآرام صورتش را جلو برد و با لحن اوشیمخالفت هم نداشت. س

 گفت:مقتدر باشد  کردیم

 کن! من کنارتم... هی_فقط چشماتو ببند و به من تک

 آرامش دلش را لرزاند. قفل زبانش شکست و گفت: یزمزمه

 _باشه!

 دستش را گرفت و گفت: د،ییدلگرم از تا اوشیس

 خانمم؟  می_بر 

 حاج صابر بلند شد: یصدا

 پسر؟  ی_ پس کجا موند

 ،یقدر جدمانده بود. آن اوشیخانمم س یذهنش در پ د؛ینشن یشاد اما
 ایهاست زن و شوهرند و گفت که انگار مدت نیطنقاطع و خوش

 ازدواج ممکن بوده است.  نیتر یازدواجشان معمول
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رفتار  یداشت همچون خود او عاد یسع کهیو درحال دیرا دزد نگاهش
 یهادر راگشود و داخل شد. در مقابل نگاه اوشیقدم شد. سکند، با او هم

 و گفت: کرد یو سرخوش حاج صابر، رو به شاد ارانهدویام

 !زمی_بفرما داخل عز 

پسر قصدش  نیاش کرد. اروانه رونیرا از همان ب رتشینگاه پر ح ،یشاد
هم آن برد؟یخود و پدرش بود م انیکه م یدوئل دانیچه بود! او را به م

  دانست؟یواکنش پدرش را نسبت به او م یوقت

به داخل کرد و  یااشاره دیدیکه نگاه همه را معطوف خود م اوشیس
 گفت:

 ! ؟یکشی... چرا خجالت مگهید ایب زمی_عز 

 دیدستش را به سمت او دراز کرد. به ناچار دستش را به او سپرد. نفهم و
 یاما هرچه که بود نفس ،یگر ید زیچ ایاز فشار دستان او بر دستانش بود 

 گرفت و گفت:

 _سالم! 

همگام با او نشده بود که حاج صابر  یرو به جلو نهاد. شاد یقدم وشایس
 نفس زنان بلند شد و گفت:_

 دار!نگه یجا که هستهمون پاتو
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افتاد و خواست قدم عقب بگذارد که  اوشینگاهش به س حرفیب یشاد
عقب  آنکهیب ترشد؛کیبه او نزد ارادهینگاهش را به او دوخت. ب اوشیس

 .ستادیبکشد کنارش ا

. باحرص خوردیبود که خون، خونش رام یحاج صابر  ینگاه هردو به رو
 گفت: اوشیرو به س

  خواد؟یم یمن چ یخونه یدختر تو نیخبره پسر؟ اچه نجای_ا

را مجبور به  یرا رها کند جلو آمد و شاد یدست شاد آنکهیب اوشیس
 خود کرد و گفت: یهمراه

من  گهیرو که د نایا ن؟یدیها! سالم کرد نشنجواب سالم واجبه ی_حاج
 به شما بگم!  دینبا

 نگاهش کرد و ادامه داد: روزمندانهیپ دیکه سکوت او را د اوشیس

 داشیسنگم باشه پ ریروز قبل بهت گفتم از ز  ستیب ؟یحاج ستین ادتی_
بعد الوعده وفا! و  ،یبوسدست ارمشیبعدم م کنم،یو عقدش م کنمیم
 گفت: خانهیاهالبهرو

... نه یانیک یبنده، شاد یو قانون یشرع ،یهمسر رسم کنم،یم ی_معرف
 رادمهر.  یشاد دیببخش

 کنان گفت:. طاهره خانم زمزمهکردندینگاهش م یبا ناباور  همه

 آره؟!  یذار یسرمون مسربه یدار  ؟یکارکردیچ اوشی_س

 برداره؟  یموضوع شوخ نیا یخانم زنمه. کجا_حاج
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 اوشیورشد. سمداوم او سمتش حمله دیبا حرص از تأک صابرحاج
که بلند شد  اشیلیس یرا پشت خود پنهان کرد. صدا یسرعت شادبه

 او را چنگ زد.  راهنیو از پشت پ دیکش یغیاز وحشت ج یشاد

 خود را ببازد گفت: آنکهیب اوشیس

 یجو هیشما تو  یهای! گفتم بهت که آبم با حاجی! باختیحاج یدی_د
  ؟ینیبیباورت نشد... حاال م رهینم

 :دیکش ادیبا خشم فر  صابرحاج

 .بهینانج یدختره نیهم اقتتیل یگی_راست م

 !؟یگیم یبفهم چ ی_حاج

 رونیها بآن انیکه سحر و سارا مراقبش بودند خود را از م خانمطاهره
 و گفت: دیکش

 ! ؟یحاج یگیم ی_ چ

 اشاره کرد و گفت: اوشیحرص رو به س با

 ،یحظ کن رمیبرات زن بگ خواستمیبپرس؛ م دیسفچشم یپسره نی_از ا
 . هیدوهزار  بینانج یدختره نیبه هم اقتتیخب ل یول

دوخته بود اشاره کرد. داشت  اوشیس راهنیکه نگاهش را به پ یبه شاد و
و سکوت کرده بود.  شدیم دهی. به آتش کشزدیو دم نم سوختیم
صابر از کند. و باز حاج شیرسوا شیو بغض صدا دیلب بگشا دیترسیم

با خشم نگاهش کرد،  اوشیبسازد و دور گردنش طوق کند. س یآن طناب
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آن  یجابه یگر یپا نگذارد؛ اگر هرکس د ریرا ز  هاحرمتکه  کندیجان م
 کهیدرحال گذاشتیاش نمحال زندهتابه شکیمرد مقابلش بود. ب

 ود گفت:دستش را مشت کرده ب

 _زن من پاکه!

 کننیم میشما که خودشونو پشت لقب باباهاشون قا یهایدخترحاج
تار موش  هیکه  دینزن یبیپس به زن من تهمت نانج ؛یخبر یازشون ب

 شما!  یهاییرضا یبه صدتا دختر حاج ارزهیم

 ور شدسمتش حمله گریبار د ییرضاحاج

 ستیمهم ن شیبود برا یکه مدع یکودک دنید بیاز ترس آس یشاد
 :دینال

 !میبر  ای_ب

 نذار! نجایپاتو ا وقتچیه امگهی_آره... به حرف زنت گوش کن برو و د

 زد و گفت: شیبه رو یپوزخند

که  دمیفهم شبتی! به لطف دینداشتم و ندارم حاج دنتیبه د یا_عالقه
 ینیکردم. اآلنم فقط اومدم بب دایاومده بودم باهات حرف بزنم؛ آدرسشو پ

 . یبش کیمن نزد یوبچهبه زن یو بهت بگم حق ندار 

 با بغض گفت: طاهره

 صبر بده!  ای... آه خدای_بچه... بچه
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که از مادر بودن فقط  ییاوروبه دیسمتش چرخ یر یبا دلگ اوشیس
 را داشت کرد و گفت: شیهاینگران

 ومدهیز نکه هنو یامنه؛ نوه اته! نوه ی_نگو مامان... نگو...! اون بچه، بچه
 دستور قتلش رو امضا کرده.  یحاج

مکث  یب اوشی" طاهره که به همراه سحر و سارا، بلند شد. سعی"ه یصدا
 ادامه داد:

. حکم قتلش برابر با رهیگیاون بچه االن داره شکل م یحاج ،یدونی_م
 من دور باش! یوبچهاس؛ پس حواستو جمع کن و از زنآدم زنده هیقتل 

من گم  یبه درک! از خونه دیتون بر ات... همهو بچه کهی_خودت و اون زن
 ! ی.... هر رونیب دیش

 یهیگر  یصدا یزد؛ حت رونیرا گرفت و ب یدست شاد یمعطلیب اوشیس
او را  تیمادرانه و حما یطاهره هم دلش را نرم نکرد. دلش کم

از  شیهاو دور بودن یطاهره با نگران شهیکه هم یهامادرانه خواست،یم
 مهابا،یکه ب خواستیرا م سیان یهامادرانه ین بهره برده بود. دلش کمآ

بشکند  آنکهیو در سکوت ب کردینم شیپشت بود و رها خترشد یبرا
 .کردیمادرانه خرج م یپرسش چیهیو ب کردیمحبت م

صابر حاج یتمام نشدن یهانیکه حاصل توه یانهیبا بغض و ک یشاد
 گفت: رفتیم نیکه جلوتر از او به سمت ماش اوشیرو به س ظ،یبود؛ با غ

 یهرچ تیکه حاج نجایا یار یمنو ب یخواستیم ؟یخواستیم نوی_هم
 ....یبلده بارم کنه؟ اونم جلو چاریل
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 سروتهیب یهاکه هنوز حرف اوشیحرفش شد. س یمانع ادامه بغض
حس کرد به اوج  یحرف شاد نیبا ا داد،یدر سرش جوالن م یحاج
 و گفت: دیاست؛ با خشم به سمتش چرخ دهیرس صالیاست

پشتتم و  نهیکه بب ،یمنو دار  نهیواسه خودت؟ آوردمت که بب یگیم ی_چ
 دست از سرت برداره...

به سرعت خود را به او رساند.  د،یچرخ حوصلهیاو ب کهنیهم یشاد
 را گرفته و نگهش داشت: شیتأمل بازو یالحظهیب

مثل  میتونینه ما م کنن،یبگذره اونا نه منو قبول مهم  ... صدسالنی_بب
ازآب تکون نخورده نشده و آب یچیه میو بگ میایوشوهر باهم کناربزن هی

 و... 

 به چشمانش زل زد و گفت: میمستق اوشیس

 ات؟! جمله ی_خب... ادامه

مرد شهامت  نیبه چشمان ا میدر دل اعتراف کرد که نگاه مستق باز
نگاه جسور و محکم مرد  ریشهامتش در ز  کردی. حس مدطلبیم یار یبس
او دوخت و  یچانه انیم ییحال آب شدن است. نگاهش را به جا در

 گفت:

 و گفت: دیکش یاومدن بچه... نفس ای_بهتره بعد از... به دن

 ...می_از هم جداش
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 یشتر یوتاب ببا آب ندازد،یبه چشمان پر خشم مرد ب ینگاه آنکهیبعد ب و
 ادامه داد:

هم پشت سرمون  یثیحرف و حد گهیکارممکنه... د نیبهتر  نیا ن،ی_بب
و  میخوایکه م یخودمون و با هرک ِی س میبر  میتونیراحت م ست؛ین

 .... میدوست دار 

ممکن  ینقطه نیاش را باد، با خود به دورتر که به او افتاد جمله نگاهش
 :دیبا خشم غر  اوشی. سدیاو لرز  نیاز نگاه خون اریاختیبرد. ب

 ات؟! جمله یهی_خب... بق

 گفت: ظیبا غ د،ینگاه پر ترس او را د یوقت

دار و بچه میازدواج کن میدوست دار  یمن کامل کنم. با هرک شوهی_بذار بق
 ... آره؟! میش

او را گرفت و به سمت  یهاکه حاصل افکار بعدش بود، شانه یحرص با
 و گفت: دیخود کش

 هان؟... یجاشم کردکه فکر همه یسر دار  ریز  ویکینکنه  نمی_بب

بود، سرش را  ابانیسکوت خ انیجوابش نگاه پر بهت او در م یوقت
 شمرده ادامه داد:گوشش برد و شمرده کینزد

غلط اضافه!  ؟یفهمی! میفکر کن یاگهیبه مرد د یکنی_تو... غلط اضافه م
ات به کس که بخواد جز من، جز شوهرت، پدر بچه یخودم اون مغز 

 یاگهیجز من به کس د ذارمیاما نم کنم؛یم یفکر کنه رو متالش یاگهید
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 یو روح یمرگه دخترخانم. جسم انتیخ ی...! تو قاموس من سزایفکر کن
نشون بدم  گاهمویجا گهید جورهی دیبا ای یشد رفهمیهم نداره؛ ش یذهنو 

 که باورت شه؟!... 

. با فهم و درک آمد رونیب شیهااز شوک و ترس حاصل از حرف کمکم
جم نخورد.  شیاز جا اوشیاو را به عقب هل داد؛ اما س شیهاحرف

 برخورد کرد، و باحرص گفت: نیناچار خودش عقب رفت که به ماشبه

 گمیم نکهیرو به من نسبت نده؛ ا گذرهیمغز خرابت، م یکه تو یز ی_چ
 ..نداشت. یکه گفت یخزعبالت نیبه ا یربط میجداش

نگاهش کند  آنکهیب ندازد؛یاو ب نینگاهش را به چشمان خون دیترسیم
 داد: ادامه

... )لحنش را ملتسمانه کرد(؛ میوتو صرفًا واسه خاطر بچه ازدواج کرد_من
 و...  مینکن تیاذ روگهیدهم ایپس ب

نکند. هنوز ذهنش  ییکه خطا کردیزور خودش را کنترل مبه اوشیس
 .زدیم اشقهیاول او بود و از شدت خشم، نبض شق یجمله ریدرگ

بد،  ای. خوب دادیادامه م شیهابفهمد، هنوز هم به حرف آنکهیب یشاد
 یحت دانست؛یاز همان لحظه که محرمش شده بود او را متعلق به خود م
 نداشت.  را یگر یاگر دوستش هم نداشت، باز هم حق فکر کردن به کس د

او بود، دستش را بر لبان او  فکریب یهایبنداز جمله یکه حاک یحرص با
 نهاد و با خشم گفت:
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دارم؟ هان؟! مگه  یباتو شوخ... بسه! صداتو نشنوم...! مگه منسی_ه
من  یتو هنوز باور نکرد گه؟ید یکیبرداره؟ امروز من، فردا  یشوخ یزندگ

 شوهرتم، آره؟ 

 شد...  ترکیبه او نزد یقدم و

 کیبه ترسش  توجهیب اوشی. سدیچسب نیاز ترس به در ماش اریاختیب
 سر او نگه داشت و گفت: یدستش را باال

صدبار  یاز امروز روز  ؟یو بر  یایدفعه ب هی یجور نیهم ه،ی_مگه شوخ
رادمهره تکرار  اوشیخودت تکرار کن من... شوهر... دارم. شوهرمم س یبرا

 .ستیبردار ن یشوخ یدگکن تا باورت بشه. زن

 ادامه داد: یشتر یب ظیو با غ 

 !اریاز ازدواجت بگذره، بعد اسم طالق ب روزهی_بذار 

 دور شد... یبعد قدم و

 گفت: یمصمم با لجباز  یدور شد، که شاد یقدم

 کنمیم تیخودم حال شه؟ینم تیپا داره نه؟! حرف آدم حال هی_مرغت 
 ! یتابفهم

دستان خود کرد و  ریاو اس جینگاه گ انیرا در م یصورت شاد و
 یاتأمل و درنگ هدفش را فتح کرد. دخترک چون پرنده یالحظهیب
 شده بود. ریاس نوا،یب
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او کرد؛ اما  یرا، حواله شیهاخود که آمد بال پروازش را گشود و مشت به
تمامش  دنیکه در جام عسل افتد و قصد نوش یاهمچون تشنه اوشیس

و با هر مشت  دینوشیور شده بود مکه در آن غوطه یرا دارد. از شهد عسل
کرد. نگاهش که به  شیکه گذشت رها ی. چندشدیم صیحر  شتریاو ب

 شود گفت: مانیپش یالحظه آنکهیاو افتاد، ب یچشمان اشک

 شوهرته؟  یک یرو داشت بفهم _ارزشش

سکوت بود و  یآمد. صدابلند شد و محکم به صورتش فرود  یشاد دست
 سکوت...

نزدند. دست  یحرف کدامچی. هکردیصابر فوران محاج یدر مقابل خانه که
 نیاز شدت ضربه به گزگز افتاد. نگاهش به صورت او بود که به زم یشاد

 یهانیاول یکند. او همه اشهیدوخته شده بود. منتظر بود که تنب
بار نیرا، اول یلیس نیاول نیا یحت کرد؛یمرد تجربه م نیرا با ا اشیزندگ

صابر که افتاد دستش را مشت حاج یلیس ادی... زدیم یلیس یبود به کس
او فقط سکوت کرده بود، با  یول زد؛یم یو حرف گفتیم یز یکرد؛ کاش چ

 ...دیلرز یکه م یاچانه

دوخت.  یلیس یجارا به کرد،یم دادیدر آن ب یمانیپر بغضش که پش نگاه
 گفت: دیکه نگاه پر بغضش را د اوشیس

دست  یول د؛یبیشما دخترا عج ؟یکنیخودتم بغض م یزنی_خودت م
 ! هایرو زد یدست حاج ی...! ناِز شستت! همون جازادیمر 
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که منتظر تلنگر بودند، از چشمان  ییهاادا کرد؛ اشک یبه شوخ نکهیا با
افتاد  سشیخبه صورت  مینور مال ری. نگاهش که در ز رشدیسراز  یشاد
 و گفت: دیخند

 که نبود! ریشمش یاز خانمم بود، ضربه یلیس هی...! بابای_ا

. دیشد جلو رفت و او را به آغوش کش شتریب شیهاشدت اشک یوقت
 یناج ینهیدر آغوشش فرو رفت و سرش را به س یتنش چیهیب بارنیا

 یچسباند صدا نهیکه سرش را به س اوشیخطاکارش سپرد. دستان س
 یهاحرف ینیبود که سنگ یادنبال بهانهاش بلند شد. انگار بههقهق

 نیکه از ا ی. از خود و حس آرامشکند هیرا تخل مهوهصابر... همهحاج
 یبود که او برا نیا قتیحق یول کرد؛یحس تنفر م گرفتیآغوش م

 شانیدعوا نیهم بعد از اولکه شوهرش بود، آن یدر آغوش مرد بارنیاول
 از او جداشود.  خواستیو دلش نم کرد،یحس آرامش م

همان  یمأمن دختر باشد؛ حت اشنهیاجازه داد تا آرام شود و س اوشیس
بعد او را از خود  یاکرده بود. لحظه اشیکه آشوب را وارد زندگ یدختر 

چسباند، دستانش را دور، صورت او قاب کرد و  نشیجدا کرده و به ماش
 کرد و گفت: وقاطع نگاهشمحکم

و  میچال کن جانیجنگ اول به از صلح آخر، بذار دعواهامونو هم گنی_ م
که  کنمیمن چندتا قانون واسه شما وضع م یول م،یازش نبر  یاسم گهید

 ! یانجام بد یشما موظف
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 کردیم فیاز لحن مصمم و پرتوقعش که او را موظف به انجام وظا یشاد
مرموزانه  یبا لبخند کم اوشیکه س. خواست اعتراض کند امدیخوشش ن

 نگاهش را به لبان او دوخت و گفت:

 ! کنمایبه روش خودم ساکتت م ی_گوش نکن

 نکرد و ادامه داد: یتوجه د،یرا که د یشاد اخم

 ! ادیزرزرو بدم م یمن از دخترا یکردن ندار  هی: حق گر کی_

 به اخمش گفت: توجهیب اوشیاخم کرد وس یشاد

 سیو بنو ریکاغذ و خودکار دست بگ هیهرشب  گم،یبازم م_دو: قباًل گفتم 
 !(اوشی... ساوشی)س

زور خودش را کنترل کرد که صورت او را به اوشی. سدیباال پر  یشاد یابرو
باش!" که  الیخ نیهم "به دیخواست بگو یغرق بوسه نکند؛ اما شاد

 ادامه داد: یجد اوشیس

تر، حق فکر کردن از تصورش لحنش تلخ شد... _و از همه مهم ی_سه... حت
بدون  یباشه! ول ه؟ی! خودخواهیجز منو ندار  یمرد چی... هیمرد چیبه ه

 یتو یاگهیندارم.  بفهمم اسم مرد، د یمورد اصاًل اهات شوخ نیمن تو ا
 خلوت از ذهنت گذشته...

 تا ته ماجرا، را رفت. یفرو بست و ادامه نداد، اما شاد لب

 _ و اما پنجم:
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زن است و  دانستیمرد بود و م د؛یاو کش یوار بر گونه را نوازش دستش
 خواستیدلش م یطور  ،یگوشش برد و به آرام کینوازش! سرش را نزد

 گوشش شود گفت: یزهیآو یاحرفش چون گوشواره

خدا انتخاب . مینبود که خودمون انتخاب کرده باش یما عشق اون ی_برا
کل  ینیعقب بب یبرگرد یکه وقت هیکرد و کنار هم گذاشتمون... عشق اون

 ....یکه خودت خواست یگذروند یبا اون تویزندگ ریمس

 گرفت نگاهش را در چشمان مشتاق دخترک دوخت و ادامه داد: فاصله

برم  یبا کس مویزندگ ریمس یهیبق خوامیام... م_"من االن تو همون نقطه
 .خوامیودم مکه خ

دختر داشت که تا قبل از،  نیخودخواهانه نسبت به ا ینبود. حس دروغ
 خواستیخود م یوکمال برا. او را تمامکردیازدواجشان در خود حس نم

 و بس! 

 :زدیم ادیکه در سکوت فر  دیچیآرام در دل دختر پ ییصدا

 تیعصبان یتو یوقت یکه حت ییخودمو بسپرم به دستا خوامی_اما من نم
 !ترسوندمینه م د،ی... نه تهدکنهینم یکار  کنمیدستمو روش بلند م

 و بلند گفت: مصمم

 _اما من ازت متنفرم!

 و گفت: دیلبخند زد. دستش را گرفت و او را به سمت خود کش اوشیس
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و من  ،یمن ییتو عروسک موطال ؟یدونیم یول اد؛ی_منم ازت بدم م
! بخشمیهم نم یبه کس شم،ینم کیشر  یکه مال خودمه رو با کس یز یچ

 یتو یحسو تا آخر عمرم داشته باش. منم دارم؛ ول نیا اد؟یازم بدت م
 نداره! یخلل یکنارم باش خوامیم نکهیا

 انیم ب،یغر  یدوخت. قلبش از التهاب رونینگاهش را به ب حرفیب یشاد
و  زدیتند م دیکشیاو قد م ارِ یاختیبود و ب اشنهیکه درون س یعطش

 یفروشچشمش به گل د؛یکش یقیدر پس زدن آن داشت. نفس عم یسع
 کی ی. روز عقدش حتدیکشیم نییاش را پامغازه یافتاد که داشت کرکره

گل رز داشته باشد، مهم بود که  خواستیشاخه گل هم نداشت؛ دلش م
 ! گریخب رز دوست داشت د ست؟یتکرار 

 شیهاچک یبرا هفتهکیتنها  یدر افکارخودش غرق بود. از طرف اوشیس
تر دختِر کنار دستش! صابرش و از همه مهمحاج یوقت داشت و از طرف

 یها و صدااشک ادی. سوزاندیصابر که دل محاج یفهاامان از حر
را در هم کرد. آن مرد چطور  شیهادلش را سنگ و اخم یآلود شادبغض

بزند؟! از تصورش هم  یاش، تهمت هرزگزن او... مادر بچه به توانستیم
چطور وجدانش  دانست،یرا م انی. حال که جر آمدیخونش به جوش م

بند  یموجود دو پا که نفسش به دم نیکه دل بشکند؟ امان از ا دیروا د
شکستن را هنر دل کرد،یم یینمامغرورانه قدرت نیچننیبود و ا

 یفروشیبه بستن یخود کرده بود. نگاه شاد یوحهرا سرلو آن دانستیم
 یکم د،یکشیاما خجالت م دیبگو یز یافتاد؛ دلش مالش رفت. خواست چ

 ریکم از ز کم شیهادور شدند غرورش را کنار نهاد، مادرانه شتریکه ب
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کودک خفته در بطنش چه معنا  یو غرور برا کردیم انیها خود را عگلبرگ
 گفت: یداشت؟ به آرام

 . اوشی_س

 ی. هومدیذهنش دست کش سروتهیاز افکار ب نامش، دنیبا شن اوشیس
 وگفت: دیلب برچ دند،یرس یگفت؛ وقت

 ! میدی... رسیچی_ه

 اش گرفت و گفت:افتاد، خنده زانشیولوچه آوکه به لب اوشیس نگاه

  م؟یدیرس ی_به چ

 گفت: یرا گاز گرفت و با خجالت به آرام نشیر یز  لب

 دلم هوس کرد!  دفعههی!... یفروشی_بستن

حس  نیا ینوبرانه! برا یهاهوس نیا یبرا دادی! آخ که جان مجانیا
 شد. ریکه به دلش سراز  یخوب

 گفت: خندان

 . ستمیبگو وا یدیکرده؟ هرجا د ی_پدرسوخته هوس بستن

کنارش بود دست در گردنش  میبلند بخندد. اگر نس خواستیم دلش
 نبود!  میاو که نس یول دش،یبوسیحرف م نیو از ا انداختیم

را دور زد، کنارش  نینگه داشت. ماش یفروشیبستن دنیبعد با د یالحظه
 یرا همچون کودک اشیبستن یکه با چه لذت ینشست. نگاهش به شاد



180 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

بطن او نهاد و  ی. خم شد سمتش، دستش را رودیافتاد، خند زد،یم سیل
 گفت:

 میبود ! اگه خونهیکن یهوس بستن نکهیوروجک! نه ا یبخواب دی_االن با
  ؟یکردیم کاریچ

 شیاز برخورد دستش، خود را جمع کرد. او که متوجه شد، سر جا یشاد
که در حال آب شدن بود  اشیپر لذت به بستن ینگاه یبرگشت. شاد

 گفت: هیزد و باکنا یانداخت. ناچارًا به آن گاز 

 ! دیخر یبراش م رفتیم ست؟کارهی_خب باباش چ

 و گفت: دیباال پر  شیابروها

 ! است؟یجور نیبه اسم بچه، به کام مامانش ا ،یگی_آره خب... راست م

 اش را پس زد و گفت:خنده یشاد

 ...دیمنه، تو هم با ی_فعاًل دور دور منو کوچولو

 ادامه داد: اوشیاز خود س دیبه تقل و

 ش من تحمل کنم. که همه شهی! نمیاتو بکشجور بچه دیبا ؟یفهمی_م

دختر کنار دستش خوب بلد بود  نی. اگرفتیحرفش را پس م دی... بانه
 شد؛یم یداشتناز تصورش دوست شیب یکند. گاه ییمثل االن دلربا

و چون خودش  زدیخصوص االن که داشت درمورد کودکشان حرف مبه
 .کردیبه او محول م یفیوظا

 زد و گفت: یلبخند
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 که اطاعت کنه؟  هی! شما امر کن، کترکی_گردن من از مو بار 

 لب گفت: ریکرد و ز  یااخم که نگاهش کرد خنده با

 پدرسوخته! کنهیهم م ی_چه اخم

 رفت و رو گرفت. شیبه سو یاغرهو چشم دیشن یشاد

 در دل ادامه داد: اوشیس

 چ،یام مثل مامانش اخمو نشه! اخمش به مامانش بره که هکنه بچه _خدا
 .مونهیازش نم یچیه هیاز بس خوردن

 زد و گفت: اشیبه بستن یگاز 

 کردیفکرشو م یداره. جون منو نجات داد.. ک یچه قدم ومدهیبچه ن نی_ا
وقت، اون م؟یبخور  یبستن موینیبش نجایا یبعداز اون جاروجنجال با حاج

 ...گهیم ادیصابر چطور محاج

کودک  گفت؛ی. راست مدیلرز  شیپاهم یکه دل شاد دیکش یآه
آن حال  یپدرش، حال هم منج یبود. منج یمنج امدهیآشوبگرش ن

از  بردیو لذت م شدیکم نو پا ماش کمبدشان. لبخند زد... حس مادرانه
 سر به فلک بود.  شاننیکه امروز اول یادفعهکی یهاهوس نیا

 گفت: یآرام به

 مگه نه؟  م،یکه دوستش دار  مش،یخوایکه م  می_مهم خودمون
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بود؛  دیی. ماندنش تاخواستیاو را م دییرا به او دوخت، دلش تا نگاهش
 یاینگاهش به لب بستن اوشی. سخواستیرا هم م اشیزبان دییاما تا
 کرد: زیو تم دیاش افتاد. دستش را جلو برد و بر لب او کششده

 برن به درک!  هیبسه، بق مشیخوایکه خودمون م نی_آره هم

 کهیدرحال اوشی. ساوردیخودش ن یاما به رو د؛یاز لمس لبانش لرز  یشاد
 گفت: کردیحرکت م

نکرده  یخور و مامانت که تک میهم گرفتم واسه نس یخانوادگ یبستن هی_
 ! میباش

را جزء  میخانواده بودند. چه خوب بود که مادرش و نس یآر  ؟یخانوادگ
 !دانستیکوچکش م یخانواده

 را صدا کرد: اوشیکنان سمنکه وارد شدند نگهبان من نیهم

 وآمد... خانما... خب چطور بگم؟!... از رفتهاهی_چندتا از همسا

 گرفت: ینفس

 _ناراحت بودن... 

که در ذهنش جرقه زده  استیز یکه شک داشت منظور مرد آن چ اوشیس
 گفت:

 ! ه؟یمنظورت چ نم؛یتربگو ببواضح ؟یچ یعنی_

چون خونه از  ستی... درست نکنهیم یخانواده زندگ نجایا گنی_م
 رو...  یخودتونه... هر کس
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خشم صورتش سرخ شد. دستش را مشت کرد که در صورت مرد فرود  از
 :دیاین

هم بگو قبل  خبریفضول از خدا ب یهاهی_حرف دهنتو بفهم! به اون همسا
که چند  دختر نیاز حرف زدن دهنشونو غسل طهارت بدن. بهشون بگو ا

و  دونمیمن م ارنیزن منه! حرف مفت براش در ب ستاده،یمن وا یقدم
 ! ؟یشد رفهمیتک اونا... شتک

 نگاهش کرد و گفت: رتیبا غ نگهبان

 ! سروصدای...! مبارک باشه چه ب_باشه آقا؛ حتماً 

 :گفتیکه م آمدیمرد هنوز م یو دور شد؛ اما صدا ستادینا

 نره!  ادتیما  ی_آقا مژدگون

دستش را  ارادهیب دیکه رس یگر". به شادلب گفت "مردک سوءاستفاده ریز 
 یکه متوجه حالش شد با ترس  مخالفت یانگشتانش گرفت؛ شاد انیم

 نکرد و گفت:

 شده؟  یز ی_چ

 و گفت: دیکش ینداد، پوف یجواب یوقت

  ام؟یها رو برمو بپله نی_من چطور هر روز ا

 بمش شوکه شد: یصدا از

 هر روز؟  _چرا
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 _خب از فردا سرکارم. 

 کرد و گفت: شیبه رو یاخم

کم  یز یبکن... مگه چ تویخانم نویسرکار! تو خونه بش ی_الزم نکرده بر 
 سرکار؟  یبر  یوضعت بخوا نیکه با ا یدار 

 خرج داره  خرج دانشگاه...  مینس ی_خب نه؛ ول

 _بسپارش به خودم. 

از  رونیاز نقش مرد ب گرید. خوب بود، دیکش ینبو که نفس راحت دروغ
 یخوب گاههیخودخواه، تک یمرد بداخالق اخمو نیخانه خسته شده بود. ا

 بود. 

بود به سمت  میکه نشان از خواب مادرش و نس ،یکیتار  دنید محضبه
خود را بر کاناپه رها کرد.  یبا خستگ اوشیروانه شد.  س اوشیاتاق س

 دیکه با ش،یهالباس ندمایاو رامعذب کند؛ فقط م خواستیدلش نم
در حال  زیپشت م ی. سمت اتاق روانه شد؛ شادکردیها را عوض مآن

بود که او را چون  دهیپوش یخرس یبود. بلوز و شلوار  شیاشانه کردن موه
که داخل شد دلش باز از آن التهاب  اوشیس دنیکودکان کرده بود. با د

به  حرفیب اوشی. سآن اتفاق تکرار شود خواستی. دلش نمدیلرز  بیغر 
نگاهش کرد،  رتیبا ح یرا از تن کند. شاد راهنشیسمت کمد رفت؛ پ

نگاهش  آنکهیب اوشیرا از او گرفته بودند؟! س ام! حمکرد؟یداشت چه م
 کند گفت:

 لباسامو عوض کنم!  خوامی_م
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مانده بود.  یقبل باق یاو را راحت کرد، اما هنوز مسئله الیجمله خ نیا با
 نگاهش کرد و گفت:

 تو لباساتو عوض کن! _مگه حمامو ازت گرفتن؟ برو اون

به زل  نهیکه در آ ی. نگاهش را به دختر دیکش یپوف یباخستگ اوشیس
 را به تن کرد و گفت: شرتشیزده بود دوخت. ت

از من  ریاتاق غ نیا ی. در ضمن، توکنمی_هرجا دلم بخواد لباسمو عوض م
 نداره!  یمشکل زمیعز  یتوئم که زنم ست،ین یاگهید یو تو کس

را به خنده انداخت. کارش که  اوشیانداخت و س ریسرش را به ز  سرعتبه
 ریو صورت به ز  ییطال یبه او افتاد؛ با آن موها نهیتمام شد نگاهش از آ
 ! کردیها که نمافتاده از شرمش چه

سرش کشاند. دستش که به  یاو را باال شیخودش نبود که پاها دست
 باال آمد. یابا رعشه یاو نشست، سر شاد یشانه

که صورتش را  ییطال یسویهم زل زدند. دختر با آن گبه حرفیب هردو
به او دوخته  نهینگاهش در آ کهیشده بود. درحال رینظیقاب گرفته بود ب

منکر  ینداشت، ول یاشده بود، سرش جلو رفت... او که به دخترک عالقه
. دست خودش نبود شدیداشت هم، نمرا دوست اشییطال یسویگ نکهیا

. که نتوانست دادیبهشت م یبو دشان؛ییاو فرو برد و بو یکه سر به موها
بر آن نهاد. نگاهش که به صورت سرخ  یاو بوسه ردیخود را بگ یجلو
 ...!یانار  یهاو گونه شرمشیکه افتاد. آخ از دل ب یشاد

  شد؟یدر او، تمنا به پا م بارهکیها چه بود که کشمکش نیا
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 گوشش نجوا کرد: ریپنهان ماندن از آن حس وحال ز  یبرا

 نره!  ادتیت وضع کردمو که واسه ی_قانون

 زد و گفت: نهیبه دل آ ینگاه پر سوال دختر را شکار کرد، لبخند یوقت

 رادمهر!  اوشی. سسی_اسم شوهرتو بنو

سست شد. نگاهش را به  شتریرفتنش ب یگرفت، پا اشکه خنده یشاد
 لبخند او دوخت:

تا اومدن بچه صبر  گذرم،ی_بهت گفتم من از اون مردام که از حقم نم
 ! کنمیم

او  فیبخش دختر را که لمس کرد، صورت زبرش را به صورت لطآرام نفس
 چسباند و گفت:

 رهیم ادمیه وگرن ؛یکه توهم مثل امشب خوشگل نکن ی_ البته! به شرط
 ! یخود دان گهیگفتم... د یچ

گرفته بود.  اشیتند قلبش باز  تمیدر که آمد، چشمانش را گشود. ر  یصدا
 گفت: زدهجانیدست بر شکمش نهاد و ه

 ! کنهیباباته که حال آدمو آشوب م ری_تقص

نه به حاال  اش،یعالقگیکاناپه انداخت. نه به آن ب یحرص خود را رو با
او بود؟ نه!  ریبگذارد. تقص رونیرا از اتاق ب شیپا خواستیکه دلش نم

او بود  یبارویغد، ز  ،ینارنجبداخالق، نازک یآن دختر، شاد ریاش تقصهمه
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 یهاپآن ل ادیکرده بود.  ییدلش را هوا اشییطال سوانیکه با آن گ
 لب گفت: ری. گناه بود که ز دیکش یانارش که افتاد پوف

 !؟یدختر که خوابو از چشام گرفت_خواب حرومت باشه 

به ساعتش انداخت؛ همزمان خم شد و بند کفشش را  یباعجله نگاه
اش پوف کالفه یکه درخانه پخش شد، صدا اشیزنگ گوش یبست. صدا

و  دی. باحرص به سمت او چرخختیدر هم آم یشاد یخنده یباصدا
 گفت:

  ؟یخندیبهم م یستادیوقت واشده، اون رمی_من د

 برداشت و گفت: شیسو به یدست به کمر، قدم یشاد

 کمکت!  انیجواب بده م تویکنم؟ گوش کاریچ یگی_م

مقابلش زانو زد و شروع به  یکه مشغول جواب دادن شد، شاد مینس
در  میبا بهت نس دهیپر اعتراض سپ غیج یبستن بند کفشش کرد. صدا

 گفت: یسرعت نشست و رو به شادرا قطع کرد و به ی. گوشختیهم آم

منو دار  ادیشوهر جونت ب یخوایم ؟یکنیم کاریچ یوضعت دار  نی_با ا
 بزنه؟ 

 کرد و با اخم گفت: شیسو ینگاه یشاد

خش بندازه، چه برسه به دار! غلط  هیبهت  یکس ذارمی_تا من هستم نم
 منو...  میکه بخوان نس ییاونا کننیم

 نگاه هر دو را به سمت خود چرخاند: س،یان یصدا
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 ست؟یدرمورد شوهرت که ن یگیکه م یغلط نی_ا

 میشد، جلو رفت و به کمک نس بشینص یسکوت پر بهت شاد یوقت
 بلندش کرد:

 د،یاگه با هم اختالف دار  یحت ؛ینکن کیشوهرتو کوچ وقتچیه ریبگ ادی_
 ریبگ ادیببره،  ییاتاقتون از اوش بو یوار یاز اون چهارد رونیب ینذار کس

 میتا همسرش... و رو به نس یهمدمش باش شتریب یحاال که همسر شد
 گفت:

 یوقت ریبگ ادیکردم؛ اما تو بشنو و  یمن کوتاه ست،یخواهرت ن ری_تقص
محرم داشته  توننیمرهم باش! همه م شتریب یشیم یکیکه محرم 

خونه در  یو سر از کاناپه شهینکن ازت فرار  یباشن، اما مرهم نه! کار 
 ! ارهیب

دو نگاهش را از آن کهیحالگرفت در دهیرا ند یخشک شده شاد نگاه
 دامه داد: گرفتیم

بستن کفشت خم  یبرا یشاد کهی... گذشت اون زمانمینس گهید زیچ هی_
شل ببند،  یادینه ز  ،یدرست بزن تویزندگ یهاخودت گره ریبگ ادی شد؛یم

 ...! یرو خسته کن هیکه خودت و بق یسفت که باهاش کلنجار بر  یادینه ز 

 یادیهم زدن قابلمه از درون آشپزخانه، در سکوت اتاق، همچون فر  یصدا
زد و  یتلخند یها را به خود آورد. شادآن قت،یسرشار از حق یهااز گفته
 گفت:

 نشه! رتی_برو سر کالست، د
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 و گفت: دیهچون او تلخ خند مینس

  نرم هم مهم... گهیرو از مامان گرفتم، د ی_درس اصل

 برو... گمی_م

به  کهیدرحال میو نس دندیهر دو خند د،یچیکه باز پ یزنگ گوش یصدا
 از خانه خارج شد.  دیخندیم دهیسپ یهاغیج

***** 

نقطه  نیتر ییبه سمت انتها ده،یسپ یتمام نشدن یاز دست غرغرها کالفه
 لب گفت: ریکالس رفتند. ز 

 نیا رمیم اد،یقبل ن یهم مثل سر  بارنیاگه ا اد؛ی_خداکنه فقط زودتر ب
 واحد... 

زمان با وارد کالس شد و هم یاش تمام نشده بود که مردجمله هنوز
و هر کدام  آمدیم انیدانشجو یورودش، همه برخاستند. هنوز سروصدا

 .کردندیخود را دنبال م یمبحث مورد عالقه

سر شروع کالس!" همه  میاستاد که گفت "اگه بحث تموم شده بر  یصدا با
 سکوت کردند. 

 به کالس شلوغش انداخت و گفت: یزنان نگاهبرخاست و قدم مرد

 شناسن،یباالتر منو م یترما یهستم؛ دانشجوها ینیحس اری_سام
 هستم و... یآدم منضبط دوننیم
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و توجه چند نفر جلب شد.  دیخند زیر  میبا کلمه منضبط نس زمانهم
 گفت: دیبه عقب د را هینگاه بق ارکهیسام

 اومده؟  شیپ ی_مشکل

آشفته  یدر آن وضع، موها دنشیظاهر شد. با د ایکالس باز شد و ارم در
لبخند بر لب همه  شد،یم نییزدن باال و پانفسکه از نفس یانهیو س

 نیکه خوب ا اریدوخت. سام اریمظلومانه نگاهش را به سام اینشست. ارم
چشمانش را  شناخت،یم یخوباو را به یظاهر  یهایینماو مظلوم افهیق
 کرد و گفت: زیر 

من که داشتم  د؟یکجا تصادف کرد بارنیا دیمنتظرم بگ ا،یارم ی_خب آقا
 ! ؟یتصادف شده نکنه تو بود نییسر چهارراه پا دمید اومدم،یم

را، از بر است لبخندش  شیهاخوب او و نقشه اریسام دانستیکه م ایارم
 را پس زد و گفت:

جنازه  عییتصادف نکردم؛ راستش دارم از تش بارنی_نه استاد، خوشبختانه ا
 !امیم

 ایباال رفت و اشاره کرد که داخل شود. ارم رتیاز ح اریسام یابروها
 اشیشگیهم یسمت جامحکم و استوار داخل شد و به شهیهمچون هم

مرموز  یافتاد. لبخند میگاهش به نسمحض نشستن، نشد. به یراه
 دور نماند. دهیو سپ مینس دیلبش نشست که از د یگوشه

بود  ارشیکه در اخت یستیکه کالمش را فراموش کرده بود، سمت ل اریسام
 یمکث دیجد یکرد. مقابل اسام ابیشد و شروع به حضور و غ یراه
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نگاهش  ده،یبه نام سپ دنی. با رسدوختیها مو نگاهش را به آن کردیم
و نگاه  اریچشمانش با سام یبه محض تالق دهیرا به او دوخت. سپ

که بر  یو مکث میاش به نسبه دنبال آن نگاه کش آمده واو،  رتیپرح
جز همان  ستین یآشنا کسمرد نام نیکه ا دیرس نیقیاش داشت به چهره
سرعت نگاهش را به اریرساند. هرچند سام مارستانیرا به ب میکه نس یمرد
 مینگاهش به صورت نس یبخواهد هرازگاه آنکهیاما ب د،یدزد

اما حال در  ند،یبیهرگز آن دختر را نم گرید هک کردی. گمان منشستیم
بخواهد، دلش  آنکهی. بدیدیاو را م برد،یکه هرگز گمان نم ییجا
در چه  ده،یکه فقط نامش را شن یامندیبداند بعد از س خواستیم

 . ستیحال

 گفت: دهیرو به سپ دید یخود م یرا رو اریسام گاهیوبکه نگاه گاه مینس

 کنه؟ینگاه نگاه م نیچرا همچ نی_ا

که در  یمحض سکوتنشان دهد به یکه منتظر فرصت بود تا خود ایارم
 فرما شده بود گفت:کالس حکم

 ناراحت شده بودن.  یلیها خبچه دیومدیقبل که ن ی_سر 

نبود، به او  میجز نس ینگاهش را از دختر پشت سر او که کس اریسام
 معطوف کرد و گفت:

 ینشناساومد؛ وگرنه من آدم وقت شیپ یمشکل هی_درسته...! راستش 
 .ستمین

  ؟یعذرخواه یعنی نی_ا



192 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 یاش گرفته بود. سر خنده اینگاهش کرد؛ از سماجت ارم رتیبا ح اریسام
 تکان داد و گفت:

به  دیدرسته...! بذار  م،یکن یعذرخواه دیبا ادیم شیپ یاشتباه ی_وقت
 !یرساناز عدم اطالع یخواهحساب معذرت

 زد و گفت: میرو به نس یو چشمک دیبه پشت چرخ ایارم

 گنی! به من م؟یداشت نویکنه؟ ا یعذرخواه کنمیم یکار  هیگفتم  یدی_ د
 ! ایارم

. رو به ستیدو نگر با تعجب به آن ارینگاهش کرد و سام رتیبا ح مینس
 کرد و حواسش را به او داد.  یلبخند زنان عذرخواه ایتذکر داد. ارم ایارم

که خودش از بر بود خسته شده بود؛  یمباحث یکه از گفتار تکرار  مینس
 دادیم نتیدر هم ز  ییهادستش را با شکل ریکاغذ ز  ار،یبه سام توجهیب

که  نشیشد. در مقابل نگاه شرمگ دهیدستش کش ریکاغذ از ز  بارهکیکه 
به کاغذ  اریانداخت. سام ریصورتش شده بود، سرش را ز  یباعث سرخ

 یحرف و اعتراض چیهیانداخت؛ مچاله کرد و ب ینگاه دستش انیم
"جلسه بعد یکرد و با جمله هیشد. رو به بق یراه زشیسمت مبه
شد. ترکش نگاه  کالس برپا در یا!" کالس را ترک کرد. همهمهنمتونیبیم

از شدت شرم بغضش  کهیطور به کرد؛یهمه به او اصابت م نیخشمگ
. عاقبت همه اعتراض کردینم شیرها دانگرفته بود. حس عذاب وج

 ایارم یصدا کهیشد. درحال یسمت دِر کالس راه حرفیب میکردند و نس
 :دیغر یکه با خشم م
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 کار کرده!  یچ دی! خودشم فهمدی_د بسه... تموم کن

در  یطوفان ار،یبا نگاه سام ایارم ی. صدادادیدر گوشش صدا م یطبل چون
 .کردیم غیرا از او در  دنینفس کش یارایپا کرده بود که  جانش به

 یسمت اتاقش رفت. صدا کراستی حرفیوارد خانه شد. ب یبا خستگ
 گفت: یخورد و رو به شاد یتکان میهم خوردن در که آمد نسبه

 ! دیرسینظر م_چش بود؟! داغون به

سمج او را،  یحس کهیمتعجب از سر و وضع آشفته او، درحال یشاد
 گفت: کردیم اوشیس یبه رفتن سو قیتشو

 داره؟!  ی... در ضمن، به من چه ربطدونمی_نم

 یداشت کالفه بود، لبخند ینیحس اریکه در کالس سام یبتیکه از غ مینس
 پر حرص زد و گفت:

 !یچشه... مثال زنش نیل من! خب برو بب_خنگو

 او رفت و گفت: به یاغرهچشم مینگاهش کرد نس مردد

 ! ششید برو پ ؟یخواینامه م_دعوت

 یرا صدا کرد، تا شاد میها بود، نسآن یهردو یکه حواسش پ سیان
که ظاهرا کوچک بود،  یمیتصم رد؛یبگ مینرفتن تصم ایرفتن  یخودش برا
 یداشت. شاد ییسزاها نقش بهآن نیفاصله ماب واریشدن د کیاما در نزد

 ینگاهش سو یکه بلند شد، لبخند به لب مادر و دختر نشست. شاد
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که در بطنش جا خوش کرده بود  یبه کودک یلبخند د،ش دهیشکمش کش
 لب گفت: ریزد و ز 

 _حال باباتو خوب کن، باشه؟ 

آن دختر  گرید کرد،یکم تفاوت را احساس مجلو آمده بود، کم شکمش
که حال  یامادر کودک ناخواسته شد،ینبود؛ داشت مادر م یپدر  یخانه

ها و حرف کردیدر خلوت با او درددل م یکه گاه یبود. کودک تابشیب
به  دیپزشک نرفته بود؛ با شی. هنوز پشدیحالش م تابیب یو گاه زدیم
  بود؟یخودش حواسش جمع او م ای گفتیم اوشیس

ها تخت نشسته بود. دست یتکان داد، در را گشود و داخل شد. لبه یسر 
پرپشتش فرو برده بود. از  یکرده و انگشتانش را در موها هیرا بر زانو تک

را پس زد به سرعت آنبر لبش شکل گرفت که به یاش لبخندژست مردانه
 تر گفت:رفت، و آرام شیبه سو یآرام

 شده؟  ی_چ

 دنشیفشرد. با د اشقهینگفت، در عوض دستش را به شق چیه اوشیس
آب برگشت و به   یوانیبعد با قرص و ل یادر آن حال برخاست و لحظه

 برنداشت گفت: یسمتش گرفت؛ وقت

 ! گهیخب بخور د کنه؟ی_مگه سرت درد نم

از دختر مقابلش  یها توجهباال گرفت، بعد از مدت یآرام را به سرش
و دخترانه بود؛ اگر  بایز  ،یکه صورتش در قاب شال صورت یدختر  د،یدیم
 قشیتشو کرد؟یچه م ون،یلیم صدیهم سپول نزول کرده، آن گفتیم
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اما در مورد دوم  شدیاول رد م نهیمسلما گز  زد؟یسرش داد م ای کرد؟یم
العملش که عکس شناختیدختر را م نینداشت؛ مگر چقدر ا یهم اطالع

 را حدس بزند؟ 

بسته شد؛ از  یقرار گرفت چشمانش به آن اشقهیکه کنارشق یشاد دستان
اش صورت او را تصور کرد، اعتراف کرد که آرامش چشمان بسته انیم

 یکه االن برا اشییطال یدرست مثل موها دارد،یدستانش را دوست م
 یاو از شاد یداشتندوست ونیکم کلکسشده بود. کم تابیب دنشانید

حال هم انگشتان  ش،یاول موها شد؛یم ترشیو ب ترشیداشت ب
 برود؟  شی! تا کجا قرار بود پاشییجادو

چشمانش را گشود. نگاهش که به شکمش افتاد لبخند زد.  تابیب
وجود  خواستیدستش را دراز کرد و او را کنارخود نشاند. دلش م

که در  یحس انیم یبهت شاد انیفرزندش را حس کند. خم شد و در م
او نهاد.  یپاها یسرش را بر رو گرفت،یدختر اوج م بزدهانیقلب طغ

گرفت و چشمانش را بست، همزمان  ینفس د،که مبهوت کارش بو یشاد
 دستانش را مشت کرد که او را عقب نزند. 

او چرخاند و  یزد و صورتش را سمت شکم برآمده یآرام چرخ اوشیس
 گفت:

 لمسش کنم؟  یذار ی_م

شکم  یبلوز بر رو یگونه از روه جوابش شد دستش را نوازشک سکوت
 و گفت: دیاو کش یبرآمده
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... بوت کنم... بغلت کنم... نمتیهرچه زودتر بب خوامی... مایب ای_زود به دن
ت خودم برام نکرد رو واسه یداشتمو باباکه دوست ییببوسمت؛ تموم کارا

 ... ایب یتو فقط زود کنم؛یم

درون قلبش به بار نشست؛ دلش  یحس تلخ د،یدرون دل دختر لرز  یز یچ
 مرد مقابلش ماالمال اندوه شد.  یناگفته یهااز بار حسرت

 گفت: فشردیبه شکم او م ترشیطور که صورتش را بهمان اوشیس

 دختر؟  ایمون پسره نظرت بچه_به

و را بدون بود که ا بارنیمردانه و جذاب او نشست؛ اول مرخیبه ن نگاهش
 وار گفت:. زمزمهکردیخود حس م کینزد نیچننیا ،یمخالفت چیه

 باشه خوبه!  یهرچ کنه؟یم ی_چه فرق

 ! یگی_اوهوم! راست م

 کرد و گفت: یعوض کردن حال او اخم یبرا

 ! رهیگیم ادی شنوهیام مبچه ه؟ی_اوهوم چ

را به  بیغر  یاز آرامش یر یاش تنش را لرزاند؛ اما موج دلپذخنده یصدا
 کرد.  ریدلش سراز 

کرد و  یزد صورتش را رو به باال سمت او گرفت، اخم یچرخ اوشیس
 گفت:

 مگه؟  شهیم ی! چرهیبگ ادیحرف رو از باباش  نی_بذار اول
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 نگه داشت و گفت: شیاخمش را سرجا همچنان

 اوهوم هم شد حرف؟  یول شه،ینم یز ی_چ

 گفت: بردیلذت م یباز  نیکه از ا اوشیس

 بگم؟!  ی_پس چ

بعد  یارو دوخت. لحظهحالت تفکر به روبهو نگاهش را به دیبرچ لب
 دوخت و گفت: اوشینگاهش را به چشمان غرق در لذت س

 _خب... بگو دوستت دارم!

 در همان حال گفت: یجد یبا نگاه د،یخشک لبخندش

 بگم؟  ی_ چ

 _بگو دوستت دارم!

 گفت: دید جینگاه او را گ یوقت

دوستت  یات بگاگر به بچه شکنهیکه غرورت م ییاون مردا _نکنه از
 ! دوستت دارم!گه؟یتکرار کن تا ورد لبت شه! بگو د ستیدارم؟! سخت ن

او فاصله  یاز پا یبداند، کم آنکهینگاهش را به او دوخت؛ ب اوشیس
... نگاهش را به اوشیاما س د؛یصورتش را عقب کش ارادهیب یگرفت. شاد

که خون  یطور  ن،یآرام اما قاطع و دلنش یدوخت؛ با لحنقاب چشمان او 
 با شدت به صورت دختر فوران کند گفت:

 _دوستت دارم!
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 شیهاو گونه دیاو دلش لرز  هامینگاهش کرد که از لحن پر از ا آنچنان
که از بلند شدن  یبرخاست؛ شاد یبا کالفگ اوشیرنگ گرفت. خود س

رفت،  شیبه سو یاغرهچشم اوشیس د،یکش یاو نفس راحت ییهوکی
 انداخت.  ریخود دختر شرمزده سر به ز  کهیطور به

شالش را برداشت،  یتامل چیهیضعف رفت؛ دستانش جلو رفت و ب دلش
را باز کرد. با  شیموها یرهیگرفت، دستش جلو رفت و گ دهینگاه او را ناد

عوض  ایطال رو با دن یموها نیبگه، من ا خوادیم یخود گفت: "بذار هرچ
 که دوستش ندارم!" ستی. مهم نکنمینم

بود  دهیرا د شیشان رفته بود و موهاروز اول که به خانههمان از
ها آن انیشان سر در مو دوباره دنید یبرا رفتیچشمانش ضعف م

 کردن. 

اش نشست و تنها فرو رفت دستش کنار شانه شیموها انیکه در م سرش
خودش نبود که  یی. گودییها را بوفرو کرد و آن شیموها انیسر در م

 گفت:

 _موهات رو دوست دارم! 

حال  نیچننیا یها زد. وقتچند بوسه بر آن ش،یخوش موها یبو مست
چند بوسه که گناه نبود،  آوردیبه ارمغان م شیطالها برا سویگ نیا یخوب

 بود؟ 

 یاو در حصار موها دیرا که باال گرفت، نگاهش که به صورت سف سرش
به او  یاو که دوستش نداشت... حس د؛یکه افتاد، دلش ارز  اشییطال
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که  آمدیاز کجا م یاکدفعهی یهاکشش نیو ا دنیلرز  نینداشت؛ پس ا
 رد؟یجانش را بگ خواستیم

بر شرکت در تولد  یمبن دهیسپ یاز اصرار تمام نشدن یوخستگ یبا کالفگ
از  یکه ناش ییگرفت؛ صدا یجا زیپشت م شان،یهایاز همکالس یکی

اعصابش را خرد  شدیم جادیها در فضا او بشقاب برخورد قاشق، چنگال
اش نشست، سرش را که برشانه یااما سکوت کرده بود. با ضربه کرد؛یم

به  سیشد. ان اشینفر، باعث دستپاچگسه یشده زیباال گرفت؛ نگاه ر 
 بشقاب او اشاره کرد و گفت:

 از دهن افتاد!  گه،ی! د بخور د؟یکنیم یباز  ی_چرا با غذات باز 

 که کنارش نشسته بود گفت: یبه بشقابش کرد. شاد ینگاه لیمیب

 شده؟  یز ی_چ

امشب را همراه دوستانش  آمدیبدش نم نکهیبا ا د؛یرا از او دزد نگاهش
 بگذراند؛ گفت:

 ! رمیبشه؟ فقط س دیبا ی_نه. چ

با  خوردیرا م شیدر همان حال که غذا اوشیبلند شود که س خواست
 که همه بشنوند گفت: ییصدا

 نیهم توه هی! اما به شعور بقستین ینگو؛ اصرار  ،ینگ یخواینم نی_بب
 نکن! 
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 ینگاه کرد، اما وقت یمادر و شاد یکرد. حق به جانب سو شیسوبه یاخم
و  دیرو به مادرش چرخ یمکث کرد و به آرام دیها را هم دسکوت آن

 گفت:

ول کن  امینم گمیتولد، منم م میبر  ایداده ب ریقبل گ هفته هیاز  دهی_سپ
 ام کرده! ... خستهستین

. ییسمت آن تولد کذا دیذهنش پر کش اریاختیب د؛ینگاهش را دزد یشاد
 گفت: یبعد از سکوت کوتاه سیان

 . ایزود ب یول ،یبر  یتونیم یدار _ دوست

 آنکهیب دیها سمت او چرخکش آمد همه نگاه یشاد یکه رو نگاهش
 کند گفت: مینس یسو ینگاه

 برو! خوش بگذره! یدار _دوست

 کرد و گفت: یاخنده اوشیکه به لبش آمد س لبخند

 یگفتیشده؛ ِد... زودتر م یچ یبود انگار  زونیاش آوولوچهلب نی_همچ
 برم تولد!  خوامیم

سرعت حاضر شد، به یخندان نگاهش را گرفت و سمت اتاقش راه مینس
 " از خانه خارج شد. میر یکادو بگ میکه بر  دهیخونه سپ رمیشد و با گفتن "م

** 

و  یدختران و پسران گرم شوخ شدیقطع نم یابزن و بکوب لحظه یصدا
که سمتشان دراز  ییهاجام دنینشستند. با د یاخنده بودند؛ هر دو گوشه
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رد کردند. همزمان با رد کردنشان  دهیشد، از ترس رنگ قرمز آن، نچش
در هم رفت و  مینس یهاطاها اخم دنیبلند شد، با د یاخنده یصدا

 :دیغر  دهیبه سپ ور رلبیز 

 از کجا اومد؟  گهید نی_ا

 گفت: نشستیمقابلشان م کهیطاها خندان، درحال ده،یسپ یجابه

 !  یکه شما اومد ییجا_از همون

نگاهش  اعتنایو ب اوردیخودش ن یاو جا خورد، اما به رو زیت یهاگوش از
به وضوح جا خورد و  ینیحس اریسام دنیسالن گرداند. با د یجایرا در جا

 گفت:

  کنه؟یم کاریچ نجایا نی_ا

که  دهیسپ دند؛یرس اریرد نگاهش را گرفتند و به سام دهیو سپ طاها
 بود گفت: اطالعیخودش هم ب

 !دونمی_نم

 گفت: یطاها با پرروئ اما

 یهستن، برا زبانیم یاز دوستان خانوادگ اری_محض اطالع، استاد سام
 .نجاستیا نیهم

نشست. طاها که بلند  اعتنایبه او گفت و ب “یلب "نخود آش ریز  مینس
 گفت: یبه آرام دهیشد، سپ
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استاد تا اومد  ،یبود ومدهیکه ن یروز اون یدونیم ی_بهت نگفتم، ول
تابلو جا خورد، فکر کنم  یلیخ یستین دید یداخل سمت تو نگاه کرد؛ وقت
 ! یایو ن یتوقع نداشت از کالسش بزن

 رفتارش گفت: یادآور یبا  مینس

 ! رمیاز خجالت بم خوامیم افتهیم ادمی_نگو... 

 آمد،یاو که به سمتش م دنیسرش را باال گرفت. با د دهی" سپی"وا با
او  رگوشیطاها که ز  دنی. با درسدیگمان کرد خون به مغزش نم یالحظه

در دل هرچه فحش بلد بود نثار روح پرفتوح او و اجدادش  کردیپچ مپچ
 نانطاها تشرزها نداشت با خنده روبهبا آن یاکه حال فاصله اریکرد. سام

 مینسروبه اریرفت. سام رونینامش را گفت. طاها خندان از او دور شد و ب
 و گفت: دیچرخ

  د؟یخوب ؟یخانم زمان فی_احوال شر 

 یسر  دهیبا خنده رو به سپ اریبا خجالت سالم و تشکر کرد. سام مینس
 مرموزانه گفت: مینستکان داد و روبه

سر  ونیدر م یکیو کال  نیکسالت داشت یچند وقت هی گفتی_طاها م
 درسته؟!  نیشدیکالسا حاضر م

 ریاش گرفت و ز خنده اری. سامستیگرد شده او را نگر  یبا چشمان مینس
 ".یشیتو روحت طاها که آدم نم یلب گفت: "ا

 معذب و ناچار گفت: مینس
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 بود! کیکسالت کوچ هی_ب... بله 

 .نمیازتون نب یبتیبعد غِمن دوارمی_پس حاال که برطرف شده ام

 گفت: یاو سرخ شد و به آرام یاز اشاره نیشرمگ

 !دی_ببخش

 گفت: بردیحالت او لذت م نیکه از ا اریمسا

 _بابِت... 

 که...  یکار _بابت اون

 ! ادینم ادمی یز ی_کدوم کار؟ من که چ

 دهی" گفت و دور شد. سپیایلب "لعنت ریز  اشیبا زنگ خوردن گوش و
 یبود که خندان در حال حرف زدن بود؛ چندبار  اریسام ینگاهش سو

 یقبرستان است، اما برا یمرد همان ناج نیکه ا دیخواسته بود به او بگو
از آن  یز یهم چ اریخصوص که ساممعذب نشدن او سکوت کرده بود. به

 . آوردیخود نم یروبه انیجر 

. متعجب نگاهش را چرخاند اما دیرا ند میبه کنارش کرد، نس ینگاه یوقت
 یزبانیوبش بود؛ صدف در حال مهنوز در حال خوش ارینبود. سام مینس

بود با آن لباس افتضاحش تمام دارو  دنیپر  نییبود؛ نگار در حال باالوپا
 نبود! میکرده بود! همه بودند اما... نس انیندارش را ع
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درندشت بود پا تند کرد. خودش را  اطیاو که در ح یسوبا سرعت به
 یبلند طاها که به مخاطب ادیفر  یکرده بود؛ با صدا یهر طوفان یآماده

 :فتگینامشخص م

که من  گهید قهیتا ده دق نی! بب؟یکنیم یچه غلط ی"پس تو اونجا دار 
و تو !"پس از آن  دونمیوگرنه غزل من م ؛یکن داشیپ یوقت دار  امیب

 . دیبر درخت مقابلش کوب یرا قطع کرد و مشت یگوش

جا خورد، اگر هر  اشیدر چند قدم مینس دنیاز د دن؟یچرخ محضبه
اما  کرد؛ینم شیرها تفاوتیب ستادن،یخاطر فالگوش ابود به یگر یزمان د

 می. نگاه نسکردیم دایرا پآن دینبود؛ با اشیحاال فرق داشت، تمام زندگ
 ِی به سرخ شان،یاقهوه یهانگاه یچشمدر همان چرخش کوتاه و هم

! از حال زدیها طعنه مرنگ به شراب نیا ییچشمان او نشست، گو روند
قبل  قهیچند دق یپسر آن طاها نیرو به افول طاها جا خورد... ا کبارهی

را خاموش کرد و  نینشست چند بار ماش نیدرون ماش ینبود. وقت
درنگ  یابر فرمان نشست. بدون لحظه زشیآماعتراض یهامشت

 یگام برداشت. نگاه سرخ طاها در چشمان او نشست؛ با خشم شیسوبه
 :دیکش نییرا پا شهینگاهش کرد و ش بیغر 

 یبچه جون؛ االن وقت مناسب یکن دایپ یرو واسه باز  یاگهی_بهتره وقت د
 ! ستین

. چند دیخود خر  یرا برا مینس رانیرا بر پدال گذاشت و نگاه ح شیپا و
... با دیچرخ یوحشتناک یصدا دنیخانه برگشت اما با شن یقدم سو

درون کوچه خورده بود   واریکه به د ینیو ماش اطیباز بودن در ح دنید
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 اریاختیب کردیشره م اشیشانیکه از پ یخون دنیبا د د،یسرعت دوبه
 : دینال دهزوحشت

 !؟ی!؟ خوبیشد ی_چ

 یشانیدستش را به پ تفاوتیمهم نبود؛ ب شیبرا زیچ چیآن لحظه ه در
باز قصد  تفاوت،یشد؛ اما ب دشیسف راهنیقرمز شدن پ اشجهینت د؟یکش

 بود گفت: دهیچسب شهیکنار ش کهیزده درحالوحشت میرفتن کرد. نس

 ؟یدار  ی! قصد خودکش؟یشد وونهی_د

 او شد، تندتند ادامه داد: یجوابش گاز پر صدا یوقت 

 رسونمت؟یم یکه بخوا ییبگو من  هرجا ،یبر  یتونیحالت نم نی_با ا
 هان؟! ،یر یکجا م

اما مصمم قصد داشت آن را باز نگه  ،شدیآن کم م یکه سو یچشمان با
 دارد گفت:

 ! رمی_خودم م

 دِر سمت او را گشود و گفت: بارهکیبه  مینس

 !رونمیشاگرد! من م ی_برو صندل

 میخورد؛ نس ی. چشمانش را فشار داد و تکانشدیم ترشیب یاهیس کمکم
 او را اشغال کرد و گفت: یسرعت جابه

 !مارستانیب میاول بر  دی_با
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 دیچرخ میسمت نس یتنش دور شد. طور  یتمام سست ییگو بارهکی به
 که دخترک جا خورد:

  ؟یاک گم؛یکه من م یر یم یی_فقط جا

 اش را تکرار کرد:خواسته یبلندتر  یبا صدا دینشن یجواب یوقت

 !؟یدی_نشن

 گفت: شدیاز کوچه خارج م کهیحرص در حال با

 _آدرس؟!

چندبار به آرام رفتنش اعتراض  دییپایاو را م یرچشمیز  ریطول مس تمام
که  یاو و خون ینگاهش به حال آشفته یکرد، اما او جوابش را نداد وقت

 یدستمال ،یدستمال کاغذ یبسته شده بود افتاد، دست برد و از جعبه
 گرفت و گفت: شیسوبه

 زخمت...  ی_بذار رو

 نخورد با حرص گفت: یتکان یوقت

بردار...  یخودتو ناکار کرد یکه زد یالاقل واسه خاطر اون! گهی_د بردار د
 !افتهیپس م ندتیبب یختیر  نیا

کرد؛ هرچند باز  زیحال او دستمال را گرفت و زخمش را تم دنیتصور د از
. کالفه بود و نگاهش مدام کردیحال او را بد م دیهم با آن لباس سف

انتظار  ییگو کرد؛یم و هر نقطه شهر گردش هاابانیو خ روادهیپ نیماب
 . ابدیب ییداشت او را هر جا
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و  دیکش رونیب بشیرا از ج دشیشد؛ کل ادهیسرعت پبه ن،یتوقف ماش با
و با هر  کردینم شیکه رها یاجهیبه سرگ توجهیکرد. ب دنیشروع به دو

پر بود از  یکه زمان یادر را گشود و داخل خانه شد،یم شتریحرکتش ب
 شده بود، شد.  ماتمکده هیو نشاط و حال شب یشاد

آنجا به انتظار او  طورنیهم دیمات و مبهوت نشسته بود؛ با مینس
داشته باشد، در آن  یصبر  نینبود که چن ی! مسلمًا او کسنشست؟یم

ها کج خانه آن یکه راهش سو دینکش یلحظه خود را سرگرم کرد اما طول
حق او بود که بفهمد چرا  نیتر کوچک نیا داد،یشد. در دل به خود حق م

طاها او را به اجبار همراه  ییدر آورده است! گو نجایسر از ا علتو به چه 
 ! دانستیخود کرده بود که حال خود را ملزم گرفتن حق هم، م

آن مشخص بود  ییبایها که با نور، ز درندشت آن اطیقدم درون ح یوقت
دخترانه، سمت خانه  یغیدنبال آن جبلند طاها و به ادینهاد، با درک فر 

 کرد. دنیشروع به دو

شده بود آه از نهادش  یشکستن لیاز وسا دهیپوش بایکه تقر  یاتاق دنیبا د
 زیدختر ر  یطاها توجهش سو ادیکه با فر  دینکش یبرخاست؛ اما طول
 نقش جلب شد.

 اد،یسرش ب ییبالخدا  یوگور کن، به خداوند_"برو غزل.... برو خودتو گم
 !"کشمتیتار مو ازش کم شه خودم م هی

 سوخت: شیغزل دلش برا هیگر  با

 خدا من... _به
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...! چندبار بهت گفتم سرتو از اون کنمیلهت م زنمی_قسم نخور که م
حواستو به کارت بده! چندبار گفتم جون تو و  رون،یبکش ب تیلعنت یگوش

خراب شده  نیا یمن االن کجا انصافیجون مادر بدبخت من! ِد... ب
 دنبالش بگردم؟ تو بگو؟! 

 گفت: هیگر  انیغزل اوج گرفت، م هیگر  یآلود طاها، صدابغض یصدا با

 ...خواستمی...! من... نمدی_ببخش

 !نمتینب گهیکه گفتم بکن، اومدم د ی...! کار سی_ه

 او یهااز اشک آنکهیسر داد و به التماس افتاد، اما طاها ب هیگر  غزل
جا خورد؛ چند  یالحظه مینس دنیدلش نرم شود خارج شد؛ با د یاندک
 و گفت: ستادیدر، ا ِی قدم

 بگو بدونم، اگه نه که بازم بگو تا بفهمم چند چندم!  یای_اگه م

 زد و گفت: دهیبه سپ یسرعت اس ام اسکه دور شد به طاها

 ".گمیت مواسه ویتوئم... بعد همه چ شی_"به مامانم بگو شب پ

 یرو نیاز ا بیعج یرتیبا ح میتلخ فرو رفته بودند. نس یدر سکوت هردو
بابت شب  اشیپسر شاد دانشگاه در سکوت فرو رفته بود و طاها دلنگران

 طاها که آرام گفت: یبود. با صدا نشیزتر یعز  ییو تنها

 _نگهدار!

 واریبر د یکاغذ یهاکه گل یابه سمت خانه یمعطلیشد طاها ب متوقف
مکث  یهم با کم میروانه شد. نس کردندیرا مسخ م نندهیبود و ب زانیآو
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 دیترسیداد. جرأت نداشت جلوتر برود... م هیتک نیشد و به ماش ادهیپ
در را  یکه مرد دینکش یروابط مجهول او کند. طول ریدرگ شتریخود را ب

لباس قرمزش لبخندش  دنیزد، اما با د یطاها لبخند دنیگشود. با د
 و گفت: خشک شد

 طاها؟  یشده؟ خوب ی_چ

 یبه او زد و داخل شد، مرد که موها یاتنه د،یدیاو را نم ییگو طاها
بود که  بارنیاول ست؛یرا نگر  میداشت، با تعجب نس یدیسف کدستی

در را  حرفیدختر! ب کیهم با ... آنآمدیاو م یاو دِر خانه یطاها
روشن کرده بود تعارف  یدیکه در دلش نور ام یدختر داشت و روبهنگه

سالم تکان داد، فرد مقابلش  یبه نشانه یسر  میکرد که داخل شود. نس
... گفتیسخن م زیچ کیجا افتاده بود و شباهتش به طاها از  یمرد

طاها سر  بیو غر  بیعج تی! از عصبانیپدر و فرزند یخون یرابطه
 . آوردیدرنم

 شیسرعت بازوسرخ خارج شد، مرد به یاکه طاها با چهره دینکش یطول
 دستانش کرد و گفت: ریرا اس

کرده که باز  کاریچ نینسر  د؟یاز زبونت حرف کش دی_ِد حرف بزن! با انبر با
 به جون مِن...  یو افتاد یشد یشیآت

باال گرفت  دوارانهیاش را تهد... انگشت اشارهدیاو چرخ یسوبه بارهکی به
 و شمرده شمرده گفت:

 ! ؟یدی! فهماری...! حرف نزن! اسم مادر منو به زبونت نسی_ه
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. دیاز جا پر  مینس کهیطور به شکستیسکوت شب را م ادشیفر  یصدا
 مرد مصمم رو به او گفت:

واسه  نیا یول یبرات سخته! حق دار  دونمیطاها جان... پسرم، م نی_بب
هم تو  یطور نی... اشگاهیهمه خوبه، حرف منو  قبول کن! مادرتو ببر آسا

  ؟یلج کرد یهم اون زن بدبخت! حرفمو قبول کن! با ک یتر راحت

را به صفر رساند. فرهاد از نگاه طوفان  نشانیخشم فاصله اندک ب با
 :دیاش، از چشمان ماالمال از خونش سکوت کرد، و طاها با خشم غر زده

 ی! حاال برگشتییفقط تو امچارهینگو...! مسبب حال بد مادر ب یز ی_چ
با کشتن  شو،ی... زندگشویکه جوون هیزن بدبخت! زن بدبخت اون یگیم

 نه مادر بدبخت من!  سازه،یروح متحرک م هیو  گناهیب هیجسم 

که  میکه پشت مرد بود دوخت. نس یبا خشم نگاهش را به زن جوان و
در  یو شرمندگ یمانینگاهش کرد. پش رتیتازه متوجه زن شده بود با ح

 یبه نگاه ُپر ندامتش، نگاه سو اعتنایطاها ب یول زد؛ینگاه زن موج م
 فرهاد چرخاند و گفت:

بنده، درواقع بند بود! که تو امروز با اسم  ییوتو به مومن نیب ی_رابطه
 !میشناسیبعد منو تو همو نم! ِمنیهمونم پاره کرد شگاه،یآسا

 فرهاد بلند شد: ادیفر  یرفت. صدا نیبه سمت ماش و

 منو... طاها...  نی_طاها... بب

از قبل رنگ  شیب بیکه نگاهش امروز عج یبه مرد و زن توجهیب او
 گفت: میندامت داشت، رو به نس
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 ! می_بر 

دور تنش به یچکیچنان پ ان،ینفرت از زن و مرد کنارش، در تمام سال حس
ها مسبب برهم زدن . آنشدینگاه، کمرنگ نم کیبود که با  دهیچیپ

بودند... آن ها مسبب نبودن مادرش بودند...  اشیخوش کودک یروزها
 مسبب نبودن...

عزمش را جزم  دیچشمانش را پس زد. االن وقت باختن نبود؛ با اشک
 . کردیم دایشهر پ نیتنش را در ا یو پاره کردیم

تن،  یپاره یتن است؟ گاه یتنها فرزند پاره دیگویم یکس چه
تن،  یپاره ی... گاهردیگیکه در نبودنش تمام نفست م ستیمادر 
و فکر نبودنش بغض به تمام  کندیکه چشمانت را نمدار م ستیمادر 

که از فراق و نبودش  ستیتن، مادر  یپاره ی.. گاهگذاردیتنت م
 یوجوکه به جست ی... مادر یبگذار  نیدر کدام مأمن سر به زم یدانینم
 !یکن یقربان یخواهیتنش تمام جانت را م یبو

غرق شده بود،  د؛یدیضربه زد؛ اما طاها او را نم شهیچندبار به ش فرهاد
که با رفتنش تمام  ییای... رواشیدوازده سالگ نیر یش یاهایغرق در رو

 کشاند.  یرا به نابود شانیزندگ

مادر  افتنی یبرا یمقصد بعد دانستی. نمراندیم شیپ حرفیب مینس
 نگاه پر شرم زن که افتاد با خود گفت: ادیطاها کجاست! به  یگمشده

 باباش بود؟!"زن یعنی_"

 زد: خونکیدر سرش س یز یچ
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 !"گهینداره، خب بود د یعنی_"

 د؛یخر  یآب یشد و بطر  ادهیپ ،یادکه دنیبا د د،یسکوت طاها دلش لرز  از
 دِر سمت او را گشود و گفت:

 شو...! ادهی_پ

بود؛ خودش  یعالم نبود، هنوز غرق در دوازده سالگ نیدر ا ییگو طاها
و  دیبود... مادرش بود... پدرش بود... باز هم خودش بود... مادرش خند

... مادرش دیپدرش نهاد؛ خودش بلند شد و دنبال خودش دو یسر به زانو
 :دیکش ادیفر 

 _"طاها مراقب باش!"

 خندان گفت: پدرش

 شه!" کنن دلمون وا ی_"ولشون کن، بذار باز 

را چنگ زد؛ برد و آن راهنشیدست به سمت پ د،یاو را د یجیگ مینس
او را به عقب  ی... کسکردیمنع م دنیکم او را از دوکم یکس ییگو

 ... دیکش

از  بارهکیکرد. به  یرا گشود و بر سر طاها خال یبطر  یمعطلیب مینس
 یدورهم نیآخر  یای... رویدوازده سالگ یایکه در آن غرق بود... رو ییایرو

خنک،  یتلخ پر تظاهر حال پرتاب شد. حس یبه روزها شان،یخانوادگ
 یعیاز سرما ه اریاختیهمچون موج به تنش نشست و مورمورش شد. ب

 یادیو فر  دیدویکه م دیدی. نگاهش را چرخاند... هنوز خودش را مدیکش
 :گفتیکه م



213 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 !"گهی_"جر نزن د

بود...! دستش را  بیکه آشنا نبود، غر  ییاو را به نام خواند؛ صدا ییصدا
 یبه اطراف کرد؛ شبح یآمد... نگاه بهیغر  یبر گوشش نهاد... باز صدا
کم پدرش دور کم داد؛یکه او را تکان م ینگران مقابلش بود... شبح

 ... شدندیو همه دور م ... خودش... همهشدی... مادرش دور مشدیم

نشست،  میبر صورتش پخش شد، نگاهش به صورت نس بارنیکه ا یآب با
 دورش بود گفت: یایرو ریکه تحت تاث یبا صدا

 _خوبم...!خو... بم...نترس!

هم در  بارکی.. یاو وحشت داشت؛ حت بیاز حال غر  مینبود! نس اما
نکرده بود. کنارش به  ادهیپ یرا به کس یایحس دلسوز  نیعمرش چن

 یکس یوجوشب در جست یکیداد. نگاه هر دو در تار  هیتک نیکاپوت ماش
 نجوا کرد: یبه آرام اریاختی. بدانستندیبود که خودشان هم نم

 ...!میکنیم داشی... پمیوقت دار  یهنوز کل ؟یکم آورد یزود نی_به ا

 خواست؟یدختر از او چه م نی. ادیاو چرخ رخمین یسونگاهش به طاها
_دو ساعت قبل با یکی نیکه تا هم یدختر  نیبه دنبال مادرش برود؟ هم

و او را دلگرم  شدیهمراهش م شیپابودند، حال پابه ریهم کارد و پن
شب،  یکرنگی نیدختر در سکوت شب، در ا نی! همستیکه تنها ن کردیم

 ! اوردیکه مقاوم باشد! که کم ن خواستیاز او م

 لب زد: بیغر  یبغض با

  ؟یهست ی! معطل چمی_پس بر 
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 گرفتیکه جان او را م یااز بغض مردانه مینس یدهی... و دل داغ دگفت
 شد. دهیرفت و به آتش کش غمایبه  شکستیو نم

که منشأش خود او بود را  یبیکرد حال غر  یطاها که کنارش نشست، سع
 .ردیبگ دهیناد

 گفت: یآرام به

  ؟ی_مقصد بعد

بود  افتهیکه مادرش را  یبار نیفرو رفته بود. آخر  قیعم یدر سکوت طاها
 لب گشود و گفت: یآور بود. به آرامو وهم کیدر آن مکان تار 

 _قبرستون! 

انداخت؛ با دستان  میبه جان نس یچه حال دیقبرستان و نفهم گفت
موهوم و پرحرف  یرا چرخاند و به راه افتاد. در سکوت چیمرتعش سوئ

 شدند.  یاهاز آشوب بود ر پر شانیکه برا یمقصد یسوهردو به

که  یمادر باشد... آرامگاه کیقرار بود آن مکان ناامن، مأمن  بارنیا
 . رفتیمادر به آنجا م یدر پ یفرزند

ها را از گرداب نبود آن یور بودند، کسدر افکار تلخ خود غوطه هردو
 بکشد.  رونیافکارشان ب

وجور طاها خود را جمع آمد،یبه داخل م شهیو سوز هوا که از ش یسرد با
اما  آورد؛یرا از تن درم سشیخ راهنیپ درنگینبود ب میکرد؛ اگر نس
 .دادیاجازه را نم نیحضور او ا
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کرد،  دنیشروع به دو یمعطلیشدند. طاها ب ادهیهردو پ نیتوقف ماش با
بود؛ نگاهش به سمت مخالف  دهیچسب نیبه زم مینس یپاها  ییاما گو

دل او نبود. االن تنها  ییجوا کنترل کرد؛ االن وقت بهانهزور دلش ربود، به
 هادهن نجایمادرش سر به ا یو در پ کردیرا کنترل م شیهاکه بغض یپسر 

 او!  یشده ییبود، مهم بود، نه دل هوا

طاها که در  دنیو نگاهش را کنترل کرد؛ با د دیهوا را نفس کش سرعتبه
 شیسقوط کرده بود، پاها نیاز نفس افتاده بود و بر زم اشیچند متر 

 یقبر حکاک یکه بر رو یعکس دنیکردند. با د تیاو را به جلو هدا ارادهیب
از  شاز نفس افتاد! او هم کنار طاها به زانو نشست. نگاه ییشده بود گو

به  زد،یهم به او چشمک م لینور اندک موبا انیاز م یکه حت یعکس
صاحب عکس و پسر  نیشست؛ نگاهش چندبار مدام بصورت طاها ن

 .شدیمقابلش، در گردش بود و رها نم

 رونیرا رها کرد و نفسش را ب ی...! باقیقبر را خواند: معراج گوهر  یرو نام
بود که  ییطاها یفرستاد؛ پس صاحب آن عکس طاها نبود! نگاهش سو

کم همچون همزادش در حال کم ییکه گو ییرنگ به رو نداشت... طاها
 اریکه سام یهمه، و معراج یاز طاها یخبر  نجایجان دادن است. ا

نبود... طاها داشت  خواندیاو را به نام شناسنامه م السدر ک ینیحس
 :دیلب نال ریهجوم برد. ز  شیبغض به گلو داد؛یکم جان مکم

او  یهایبو حاضرجوا هاطنتی! تمام شانتهاستیغمش ب خنددی_آنکه م
 !بیبود... غر  بیمقابلش غر  یطاها نی. چقدر اگرفتیدر مقابلش جان م
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را مشت کرد تا روحش برگردد؛ . چندبار آنکردیلرزانش حرکت نم دستان
 طاها نهاد... یرا بر شانهآن دیلرز یم کهیدرحال

ساله... آنکه مقابلش بود معراج بود؛ معراج دوازده د،یدیطاها او را نم یول
جانش را از دست  اشیکه با حماقت فرهاد و خوشگذران ییبرادر دوقلو

را گرفت و  شیاهایمعراج رو یقهیدست جلو برد و  ارادهیداده بود... ب
 گفت:

رو  ی...! تو با رفتنت همه چیتوئه لعنت ریتوئه... تقص ریش تقص_همه
 یخوای... حاال میمامانو هم برد ،ی...! نصِف منو کشتیختیهم ر به
 ؟یخوایم نویراحت شه؟! هم التیخودت تا خ شیپ شیببر  دفعهکی
 آره...؟! ؟یتر کنمنو بدبخت یخوایم

 یاش افتاد. دست سوو بر گونه دیاشکش چک اریاختیماتش برد! ب مینس
عالم نبود. با بغض  نیهلش داد... اما طاها در ا یاو برد و کم ینهیس
 :دینال

 ...! برو داداشم... برو...!میکن ی_برو معراج... برو... بذار زندگ

طاها نشاند او را  جانمهیکه به تن ن یو سوز  آمد،یکه م یسرد یباد
در آغوشش بود افتاد،  بایکه تقر  یانیگر  میخود آورد. نگاهش که به نسبه

 :دینالپر خش  ییبا صدا ارادهیکرد... ب شیرها

 نیا م؟یکجا بگرد گهی... دستیهم ن نجای! استیهم ن نجای... انی_بب
 داشتم...! دیبود که ام ییجا نیآخر 

 خود را ببازد، رو به او گفت: آنکهیب مینس
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 . میفرصتو از دست بد دینبا م،ی_بلندشو بر 

فرو  شیها برخاست. کالفه دست در موهاخوردههمچون شکست طاها
از مادر  یدنبال رد. نگاهش هنوز بهکردینم شیرها یالحظه یبرد. نگران

مادرش  افتنی یبرا د؛ینداشت که بگو یمقصد بارنیبود. ا اشدهیرنج د
سرش را تکان  واروانهید ؟یقانون یپزشک ؟یکالنتر  زد؟یبه کجا سر م دیبا

 ییگو د؛یدختر چرخ یسونشست نگاهش به شیکه بر بازو ی. با دستداد
که تمام جانش نصف او هم  یتمام قدرتش رو به زوال رفته بود که دختر 

به خود داد و به راه  ی! تکانآوردیفشار م شیحرکت به بازو یبرا شدینم
 اشیار ینفسش قادر به  ییدور شد، گو طیکه از آن مح نیافتاد. ماش

ود خ یسومعراج او را به ییگو افتد؛یاالن از نفس م کردیگمان م ؛نبود
هرچه کرد  کرد؛ینم شیدر تمام تنش رها یکه حس خفگ کردیصدا م

نتوانست تکان بخورد. تمام جانش را در انگشتانش جمع کرد و به 
بلند شد و  مینس ادیفر  ی.. صداهوا گشود. دنیبلع یدر را برا بارهکی

 خلوت متوقف شد: ابانیوسط خ نسرعت همابه

 !؟یشد وونهی_د

را دور زد، با  نیشد... ماش ادهیپ ارادهیب مینخورد، نس یتکان کهنیهم
را  راهنشیعرق بر صورتش وحشت به جانش افتاد. پ یهادانه دنید

زور وزنش کشاند. به رونیشده بود به ب یچنگ زد و او را که همچون کوه
نداشت، تنها دهانش  یحرکت چی. هفتدیخودش ن یرا تحمل کرد که بر رو

با  ابان،یدر آن ب ییو بس! از وحشت و تنها شدیته مهوا باز و بس یبرا
پر از خار و خاشاک و  ابانیافتاد. در ب هیحال و روز طاها به گر  دنید
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 شیروروبه کرد؟یچه م زد،یپر نم یموجود چیکه ه امان،یب یاهیس
و  بردشیدست پ د،یند یباز حرکت یاش را تکان داد. وقتنشست و شانه

و شروع به  دیتر نفس بکشد. چرخرا گشود، تا راحت راهنشیپ یهادکمه
وارد  کم هوا از خساست خود کم کرد و با منتاو کرد. کم یهامالش شانه

 یصدا کیشد. خوب که دقت کرد، در تمام آن سکوت، تنها  اشهیر 
که  یطور که نشسته بود دست برد و انگشتان. همانشدیهق قطع نمهق

 میرا لمس کرد و او را به جلو کشاند. نس ستنشیم اشنهبر شا منتیب
. طاها کردینگاهش م انیاو، با صورت گر  بیزده از حال غر وحشت

سکوت و  انیو او را سمت خود کشاند. در م بردشیدست پ اریاختیب
 یصدا یشرم چیهیهردو ب بارنیگرفت و ا نهیهوا سر او را به س یسرما

 میدست طاها که بر سر نس . درست مثلختیدر هم آو شانیهاهیگر 
و آرام شود... درست مثل  زدیاز ترسش بر  یتا اندک شد،یو باال م نییپا

 اش،یو در قلب خال دیدیاز او م بارنیاول یبرا میکه نس یبیحال غر 
 ...شدیپر م یاحفره

 یکه آدم دچار شگفت شوندیم کیهم نزدچنان به بیدو غر  یگاه
 رتیدر ح یکه آدم شوندیدو آشنا چنان از هم دور م یگاه شود؛یم

 یگاه شود؛یآن فاصله پر م یز یکه با چه چ ماندیم نشان،یب یهافاصله
 ،یبشکن دیهزاران فرسنگ است با یکنیکه گمان م یپر شدن فاصله یبرا

 ...استیشروع دوباره زندگ یبه معنا نشکست یو گاه

 دیاز شرم لب گز  میهم انداختند؛ نسبه یهردو نگاه ،یزنگ گوش یبا صدا
و  دیاش نگاه دزدشرم دخترانه دنی. طاها با ددیو خود را عقب کش

 را جواب داد: اشیسرعت گوشبرخاست، به
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 _بله؟ 

تلخ  یاهر آن منتظر حادثه ایلرز داشت، گو یبم بود، و اندک شیصدا هنوز
 شد؛ با حرص گفت:باز آتش به جانش افتاده با ییغزل، گو یبود. با صدا

 واسه عجز و التماس...  ی_وقت خوب

 گرفته غزل که گفت: یصدا با

 خونه!  دیایکردم، ب دای_خانمو پ

داد، خواست  رونیروح به جسمش بازگشت، نفسش را ب گریبار د ییگو
سرد خود را  یاز هوا کهیدرحال میبوق مانع شد. نس یبزند که صدا یحرف

ابتدا  د،یچرخ شیسوطاها که به دنیجلو رفت. با د یجمع کرده بود، قدم
داد، با  صیاز نور مهتاب تشخ یانعکاس ریلبخند او را ز  یاما وقت د؛یترس
 گفت: زدهجانیه ییصدا

 ! شهیم دایگفتم پ یدی_د

ها با خدا که بغضش هوار نشود، حرف کندیتکان داد. جان م یسر  طاها
 ختهیدر هم آم اشیه غم و شادک ییداشت که االن وقتش نبود. با صدا

 شده بود، گفت:

 ! کنمیرو فراموش نم کارتنی! امیطلبت نس یکی_

رفت، در را گشود و اشاره کرد سوار شود؛  نیسرعت سمت ماشبه و
 یمعطلیکرد و ب میتنظ مینسرا روبه یمحض نشستن، ابتدا بخار به
سالم بودن  یهزاربار در دل برا دن،یمادرش پرواز کرد. تا زمان رس یسوبه
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 شدیباعث نم شیگله داشتن از خدا  نکهیمادرش خدا را شکر کرد. ا
 دیو ام اتیرا ح دیناام ِی او اشیی! امروز خدا با خداندینبالطافش را 

 بود.  دهیبخش

 دشیشد. در خانه را با کل ادهیرا نگه داشت و پ نیماش دن،یرس محضبه
 انیاز م یوقت د؛یاو چرخ یسوکرد، به یکثم مینس یادآور یگشود؛ با 

قدم برداشت. دِر سمت  شیسوهم دوخته شد، به ینگاهشان سو شهیش
 گفت: آرامش را به او دوخته و یهایاقهوه یاو را گشود و به آرام

پس  تا  ،یکه همدم بود ؟امشبوینیمنو بب یبهشت زندگ یخوای_نم
 آخرش همراهم باش!

شد و همراهش داخل خانه قدم نهاد. طاها طاقت  ادهیلبخند زنان پ مینس
مادرش  یسولبخندزنان او را که به میو به سمت خانه پر گشود. نس اوردین
امشب را  یهم طاها شیاهایو رو الیدر خ یحت ست؛ینگر  دیدویم
 . کردیمعصوم تصور نم نیچننیا

رفت. معذب نگاه انداخت و  یسمتتکان داد و به یورودش، غزل سر  با
غزل که گفت: "رفت باال، اتاق اول  یدنبال طاها سر چرخاند. با صدابه

بود؛ طاها سر بر  بازمهیها باال رفت. در ناز پله ارادهیسمت راست". ب
 یادآور ی. از دیلرز یم شیهاخاموش زن نهاده بود و شانه یهاشانه

را تنها به دوش  شیم هاکه غ یمرد مقابل یو دِل شکسته هاهیر گ
 بر تنش نشست. یلرز  د،یکشیم
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طاها لبخند زن  دنیخورد و به ناگاه چشمانش را گشود، با د یتکان زن
را  شیهاصورت پسرش دراز شد و آرام اشک یسواوج گرفت، دستش به

 گفت: فیلط ییپاک کرد و با صدا

 معراجم؟!  یکنیم هیدل مامان! چرا گر  زی_عز 

که  یاگرد شد از نام مرده میطاها اوج گرفت و چشمان نس یهیگر  یصدا
 . دادیخود نسبت م یمادر به فرزند زنده کی

دوست نداشت بشنود. پشت به هر دو  گریاما د آمد،یزن باز م یصدا
بر صورتش شالق زدند و امانش  شیهاداد اشک هیتک واریو به د دیچرخ

 ندادند.

 ! "کنمیکرده؟ خودم دعواش م تتیاها اذکنه... ط هیگر  دی"پسر مامان نبا 

ها در آن قبر از نفس افتاده بود که سال ی!  طاها مرده بود! کسطاها؟
مادرش مرده بود!  یاش... براهمه کس یطاها بود، نه معراج! طاها برا

 یمرده را برا کینقش  توانستیدلش از غم او آتش گرفت! چطور م
معراج  ای ار،یسام ِب یغر  یایارم ایکند؟ او که بود؟ طاها بود  یمادرش باز 

در سکوت خود را به  نیچننیمادرش؟ طاها که بود که ا یمرده
طاها مرده  شکیمادرش سپرده بود و خود را کشته بود!  ب یهانوازش
 و بس!  دیکشیطاها بود که نفس م ِی جسم خاک نیبود! ا

حفظ ظاهر  یاو که برا دنیاها با دط د،یبه گوشش رس ییهاقدم یصدا
 وگفت: دیکش یاتازه باال آمده است، نفس آسوده کردیوانمود م
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ما باش و بد بگذرون... هر کدوم از  یامشبو مهمون خونه هیوقته  ری_د
 ...یتونیم یاتاقا  رو بخوا نیا

 !ستین یاز ی_ن

راه به امان خدا  یمهیکه بهم لطف کردنو ن یی_نه هست! عادت ندارم آدما
 چشمات قرمزه! شب خوش!  یاول کنم... برو بخواب خسته

روان شد؛ بدون  گرید یاتاق یسوباشد، به یمنتظر جواب آنکهیاو هم ب و
کرده است را  هیظاهر آرام او هدبه یایکه به دن یشانیآنکه به حال پر 

 .ندیبب

 ! ریرو بگ نایا ایب می_نس

 کیکاغذ تلنبار و لول شده در  یکل دنیدسمتش رفت، با به عیسر  مینس
 گفت: گرش،یدر دست د وهیم لونیدستش  و نا

 ! چه خبره؟ ه؟یچ نای_ا

 ! رشیبگ گمی_م

 ! شناسنیم موینس کارانی_اه! زن و شوهر فقط واسه ا

 گفت: شیچشم غره رفتن برا  نینگاهش کرد و ح یبا کالفگ اوشیس

 ! رشیبگ گمی_م

 گفت: اوشیس دنیسمتشان آمد، با دبه یشده، شاد جادیا یسروصدا از

 _چه خبره؟! 
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 گفت: ظیباغ بردیرا به آشپزخانه م وهیم یهالونینا کهیدرحال مینس

 شوهر بد اخالقت بپرس!  نی_از ا

 ستنیاز نگر  یطور واضحگرفت، به مینگاهش را از نس یباکالفگ اوشیس
در حال حاضر در جمعشان نبود.  سیخوب بود که ان خت،یگر یم یبه شاد

روزش  نیبدتر  گذشت،یم شیهاهفته از وصول شدن چک کیامروز که 
: گفتیم هیدر گوشش بود که مدام با کنا یهاد ی. صداشدیمحسوب م

 دفعههیآه تو بساطت نبود! چطور  روزیدفعه؟ تو که د هی یکرد دای"گنج پ
 " ؟یکرد دایپ ونیلیچند صد م

را  گریجوانان د یحسادت بعض یهمه و حت قیتشو دانستیم خوب
بود؛ اما  یاجتماع یهارده نیسن در بهتر  نیاست، چرا که با ا ختهیبرانگ

که تنها خود از آن خبر  یذهنش، آن پول نقش داشت؛ پول یگوشه
کرده بود و به  دیکه امروز بعد از روزها کلنجار رفتن، با آن خر  یداشت، پول

هم جا به او زل زده بود، آناز همه خبریدختر ب نیحال ابود، و  آمدهخانه 
 مینس دید یبود. وقت زانیآن گر  زیکه خودش ن یدرک حال و روز  یبرا
 ارادهیکرده، ب ادیرا هم ز  شیرفته و صدا ونیز یسمت تلوبه اعتنایب

 گفت: میرا خاموش کرد و رو به نسطرفش رفت و آنبه

 هان!  ؟ی_ تو مگه درس ندار 

 یر یگبهانه طورنیکالفه بود هم یافتاد، او هم وقت امندیس ادیبه  ارادهیب
 گفت: یو رو به شاد دیکش یقی. نفس عمکردیم
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 لیدرست! اما دل یاکالفه ،یاجونت بگو! خسته اوشیس نیبه ا نی_بب
 !یکه سر من غر بزن شهینم

و  دیچرخ اوشیس یسوبه ،یشاد یبعد در مقابل چشمان گرد شده و
 گفت:

برو سر  یغر بزن یخوای. مستادهیو حاضر اونجا وا یزنت، ح نیا نی_بب
 ! یدار  کاریزنت غر بزن به من چ

نگاهش که به او با آن چشمان گرد و  د،یچرخ یسمت شادبه اوشیس
 یپرتاب شد. با پرروئ ایزوا نیشکم گردترش افتاد، عقلش به دورتر 

 گفت: میسمتش رفت و  رو به نسبه

 !یگیخب، راست م _آره

 و گفت: دیرا همراه خود کش یدست شاد و

 ! می_بر 

 دیچرخیم اوشیدست به کمر، و س ِم ینس نینگاهش ب کهیدر حال یشاد
 گفت:

 _کجا؟! 

 خندان گفت: مینس

سرت  یاما قراره چه بالئ گه،یسرت غر بزنه د بردتی! داره مگهی_معلومه د
 اعلم! اهلل ارهیب
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گره کرده همزمان  ییکردند و با ابروها یهردو مکث یو شاد اوشیس
 و گفتند: دهیاو چرخ یسوبه

 ! می_نس

 خندان دست باال برد و گفت: مینس

 خدا چه زود هم باهم مچ شدن!  ی! امی_باشه بابا، تسل

که  یاصحنه دنیرا روشن و تماشا کرد، با د ونیز یکه بسته شد، تلو در
پشت در به انتظار مالقات  یبود و پسر  مارستانیدر بستر تخت ب یمادر 

که  یبیطاها در ذهنش پررنگ شد؛ طاها و حس غر  ادی گذراند،یزمان م
را نبود که آن یز یچ بست،یشب در ذهنش نقش مآن یادآور یهربار با 

 ادی یقیموس کیبا  یگاه لم،یف کیعکس، با  کیبا  یکند. گاه شفرامو
ذهنش پر  لمیف کیو او با  شودیآدم زنده م یدر ذهن خسته یکس

که باعث  یکه گذرانده بودند، شب یشب دراز و پر التهاببه آن دیکشیم
 دانستندیکه خودشان م یز ی... گر زندیهم بگر طاها و او از نگاه به شدیم
 میآن را سه یگر یبا د کدامچیکه دوست نداشتند ه استییرازها لیدلبه

از  یبخواهد، حت آنکهیلق داشت. بشب تنها به آن دو تعآن ییشوند؛ گو
تصادف داستان را  کینزده بود و تنها با  یهم حرف دهیآن شب به سپ

آن هراس  یکه از انتها یز یبود... گر  ختهیسرهم آورده بود و از او گر 
بود که  یگر یهر حس د یورا یهمراه با حس زیگر  نیا بارنیا ماداشتند، ا

 آن روز تجربه کرده بودند. تا به

او را رها کرد  یاندک شاد یبا تقال د،یدست او را همراه خود کش اوشیس
 او کرد و گفت: یسوبه یشد. نگاه یسمت تخت راهو خودش به
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 سرت غر بزنم!  خوامی... مگهید ای_ِد ب

 و گفت: ستادیا نهیاش گرفت، از همان فاصله دست به سخنده یشاد

 ! شنومیغر بزن، م جانی_خب از هم

گاه از  ست؛یچ یدر پ دانستیبلند شد، خودش هم نم یبا کالفگ اوشیس
! با خواستیخود م کیو حال او را نزد کرد،یم ینگاه کردن به او دور 

 بود گفت: یفیکه نشأت گرفته از بالتکل یحرص

 ماساژش بده! کنهی_سرم درد م

انگشتان  یشد و بعد از مکث کوتاه نییتخت کنارش باال و پا کهنیهم
بود  اشیکه در پ یقرار گرفت، حس آرامش اشقهیدختر کنار شق فیظر 

 یکه برا یدرونش وسعت گرفت... حس یوجودش را فرا گرفته و حس
به آن توجه کرده بود؛ او آرامشش را  دیشا ایرا حس کرده، و آن بارنیاول

او که آرام بود، دل او هم از تمام  گرفت،یدختر وام م نیاز آرامش ا
 نیدور بودن از ا گری. دنشستیو به آرامش م شدیها رها مآشوب

را حس نکرده بود  یز یچ نیدر تمام عمرش چن خواستیآرامش را نم
 باز گفت: اریاختیب

 !کننیدارم، جادو م_انگشتاتو دوست

او افتاد  توقف دستانش، چشمانش را گشود و نگاهش که به شکم گرد با
را  یداشتنآن موجود دوست یلبخند به لبش نشست. دلش لمس دوباره

و در مقابل نگاه پر سوالش، او  دیخود کش یسو. دست او را بهخواستیم
گرفت، مثل دفعات  یکنارش جا کهنیکرد؛ هم دنیرا مجبور به دراز کش
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بود. از  دهیخود را جمع کرده و دراز کش اریاختیب یکرد. شاد ازششقبل نو
که  یز یچ دانست،یشده بود! نم کیبه او نزد قدرنیمرد کنارش ا نیا یک
 گرید یحاج کیو  اوشیس کیبود که دوست نداشت  نیا دانستیم

که چشم  اوشیسمت صورت سجامعه دهد. چشمانش به نیا لیتحو
بر چهره  اهشیس یبود نشست. موها لیبدیب یبسته بود و غرق آرامش

 کرده بود. در دل گفت: ترنیصورتش را دلنشنشسته بود و 

 شه خوبه!  اوشیس هی_بچه شب

و  دیچشمانش را باز کرد و مچش را گرفت، از خجالت نگاه دزد کهنیهم
را عمود سرش کرد،  گریزد و دست د یخندان چرخ اوشی. سدیلب گز 
او  یسوبه د،یکشیگونه بر کودکش مرا نوازش گرشیدست د کهیدرحال

 قهیحال چند دق ادیبه اریاختیب یزد. شاد یتصنع ینگاه کرد و لبخند
 نگران رو به او گفت: گر،یبخواهد، هچون زنان د آنکهیقبلش افتاد. ب

 ! ؟یاکالفه قدرنیشده ا یز ی_چ

به آن  یشباهت چیدختر مقابلش ه نیمتعجب نگاهش کرد. ا اوشیس
دخترک مقابل سراپا  نینه ا توز؟نهیاول نداشت، ک یروزها توزنهیدختر ک

. شدینم یخاطر خواهرش قربانبه شبمهیهمه مهر بود؛ اگر نبود که ن
که بود  یبا هرجان کندن د،یو حرف دلش را بگو دیکرد زبان بگشا یسع

 گفت:

 ! ؟یکنیم کاریچ کردمیم دیکار اشتباه کردم که نبا هی ی_اگه بدون
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گفت؛  یآخ اریاختی. بدیپهلو دراز کشزد و سمت او، رو به  یچرخ یشاد
 فاصله گرفت و گفت: یبا نگران اوشیس

 ! یخوب ؟یشد ی_چ

بود پرت کند، اما  شیکه سو یشانیکرد حواسش را از نگاه پر  یسع
 شده بود زمزمه کرد: ختهیآم هیکه با گال ی. با لحنشدینم

 برم دکتر هنوز نرفتم!  دیبا شه؛یم ادیکم وزنم داره ز کم ست،ین یز ی_چ

 شد و رو به او گفت: ترکیگرفت نزد ینفس یبا همان نگران اوشیس

 نه؟یدردت از هم دی_به پهلو نخواب! شا

 :دیچیپیدر دلش م بیغر  یلذت اشیکالفگ دنینبود که از د دروغ

 ! ستین یز ی_چ

 اما حرفمو گوش کن!  دونم؛ی_م

 ! یداد یر ی_باشه چه گ

 گفت: شیدر صدا ختهیآم یبا حرص دیبه باال که دراز کش رو

 _حاال خوبه؟ 

پر حرص را غرق  یچهره نیا خواستیاش گرفت، دلش مخنده اوشیس
 بر شکم او نهاد و گفت: یابوسه کند اما خم شد و بوسه

 یار ینکن! قرارمون نبود آخ خانمو در ب تیرو اذ ی! مامانیی_دختر بابا
 وروجک! 
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باشد  تفاوتیکرد ب یزد، آب دهانش را قورت داد و سعخشکش  یشاد
که از  یز یو چ شدیبرداشته م یکییکیحصارها  یهمه شد؟یاما مگر م

 یکه تمام یاز جنس یمحبت کرد؛یرا حال لمس م دیچشیم دیقبل با
به آن کودک  یاندک یچرا، ول دیرا لمس کنند، نفهمها دوست دارن آنزن

حسادت کرد! از  دیچشیپدرش را م یهاراحت لذت بوسه نیچننیکه ا
 از حس و حالش گفت: ییرها یدست حال خود کالفه شد، برا

 ! یگفتیم یچ ی_داشت

او  راهنیبر پ ارادهیکه جوابش شد، هول به دلش افتاد. دستش ب سکوت
نگاهش کرد  یبا شرمندگ اوشیوار نامش را تکرار کرد. سنشست و زمزمه

 و گفت:

 ! نزول کردم!.... دونمی_خطا رفتم م

بلند شد، دستش بر شانه او  یمعطلیب اوشی. سدیاز جا پر  اریاختیب
 که بر دلش افتاده بود گفت: یاز هراس وقفهینشست تند و ب

نبود، مجبور  یپول چیچکام بود؛ ه دیاون اتفاق افتاد نبودم، سررس ی_وقت
 کردم... یشدم... هرکار 

 کرد و گفت: شیصامت او که نشست صدا یبه چهره نگاهش

  ؟ی_شاد

نگاهش را که از او  د،ینشن یکرد... جواب شیبلند شد، باز صدا حرفیب
از نبودنش درون خود  یهر لحظه هراس نکهیا نیدر ح اورد،یگرفت تاب ن

 کنارش جا گرفت: کردیحس م
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 نداشتم....! ی_چاره ا

از هر لحظه  شیکه حال ب یجوابش باز سکوت او شد، با درماندگ یوقت
 :دیبود نال

 ! گفتم آرومم.... یکن نی_نگفتم که همچ

 ساکت شد. دیرا که د نگاهش

 ینداره... فدا یبی: "عگفتیمثال م ای! کردیداشت؟ آرامش م یتوقع چه
 سرت!"

مستأصل  یو با حال یبا کالفگ د،یکه شد نگاهش با او قد کش بلند
شد. قبل از  یسمت در راهگاهش کند، بهن آنکهیب ینگاهش کرد؛ اما شاد

 به او انداخت و گفت: نهیاز جانب آ یگشودن در نگاه

مادر و خواهر  ذارمینه م دم،یام منه به بچه خورمیحروم م ی_نه لقمه
 بخورن!

که داشت  یو با تمام حال بد دیافتاد، لبانش جنب ریکه به ز  اوشیس سر
 ادامه داد:

 حروم بخوره!  یلقمه هیشوهرم  ذارمی_نه م

نبود مگر  ییصدا چیه آمد؛ینم ونیز یتلو یصدا گریدر بلند شد. د یصدا
 :گفتیاو که م یصدا

 لقمه حروم بخوره!"  هیشوهرم  ذارمی"نه م
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لبش نشست؛ کاش در  صفت بر نیتلخ از ا ی... شوهرش! لبخندشوهرش
حس تلخ، ...! باز هم آن کردندینسبتشان را باور م یگر ید تیموقع

. شوهرش بود... شدینم یحرف شاد ریدلپذ ینیر یرفتن ش نیموجب از ب
 شوهر او...

از جا  میبلند نس یتر شد. اصاًل چرا به او گفت؟! با صداکالفه بود کالفه
 کیرا در پالست هاوهیم ی. تمامدیچرخ یشاد ینگاهش سو رتیبا ح د،یپر 
او از  دنیبا د شد؛یمانع م میببرد و نس رونیبود و قصد داشت ب ختهیر 

 حرص گفت:

 شده؟!  یجن یکارش کرد ی_چ

همان دختر آرام  نیبود متعجبش کرد، ا میکه رو به نس یداد شاد یصدا
 قبل بود: قهیچند دق

 آخه!  یبه من دار  کاریچ ،یکنی_برو کنار! کمک که نم

 گفت: شدیم شتریکه هر لحظه ب یبا حرص مینس

 رو...  نایهمه پله... حاال ا نیوضعت ا نی_آخه با ا

نگاهش به چشمان  کهنیرا گرفت؛ هم هاکیجلو رفت پالست حرفیب
گفتن  نیا یمانیو پش دیشد. ترد یها راهنماند و از پله گریلرزان او افتاد د

 ی" و از سوگفتمی"کاش نم گفتیبا خود م سوکیاز  کرد،ینم شیرها
راهو  نیا یخواستیم یوقت تاک"اون: دادیجواب م اشیدرون یندا گرید
 "؟یبر 
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سامان خانه برد و نابه انیبه جر  یپ دیها را دآن یکه وضع آشفته مینس
 اشیکالفه بر مبل نشست. حس بد درون یاتاقش شد. شاد ،یراه
داده که  هیتک یتوخال وارید کیتمام مدت به  نکهی. حس اکردینم شیرها

 یسادگ نینبود که به ا یز یچ رودیغلط م یکارها یسومشکل به نیبا اول
 اد ببرد. یاز 

******** 

و  میطلبکار نس اوشینگران س یهاافهیداخل خانه شد ق کهنیهم
با همان لحن طلبکار رو به او  میمقابلش ظاهر شد. نس سیسرزنشگر ان
 کرد و گفت:

 ! ستایبد ن یبنداز  تینگاه به اون گوش هی_

و  دیچرخ اوشیس یسوشد، به یشاد یتفاوتیجوابش سکوت و ب یوقت
 گفت: گرداندیم سیو ان یشاد نینگاهش را ب کهیدرحال

 نیراه کرده، قباًل همچانگار که ما و زابهکرد؟ انگارنه نیچرا همچ نی_ا
 نبودا! 

 یبه آن وارد شده بود راه یکه شاد یاتاق یسوبه کهیدرحال اوشیس
 گفت: شدیم

  !گنیبه درخت م نی_ ا

 اشیبه سو توجهی. بدیلباسش د ضیاتاق که شد او را در حال تعو داخل
 به او نباشد گفت: مینگاهش مستق کردیم یسع کهیگام برداشت درحال
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 ! ؟ی_معلومه تا حاال کجا بود

با شرم و حرص از حضور او  د،یاز جا پر  بارهکیاو به  یبا صدا یشاد
 گفت:

 ! یایم یطور نیاتاق در نداره که هم نی_مگه ا

عمدًا نگاهش را بر  کهیدرحال ستادیا نهیدست به س یبا پرروئ اوشیس
 او در حال گردش قرار داده بود گفت: یرو

تو اتاق خودم در بزنم و  نمیبینم یمنتها لزوم یول زم،ی_در که داره عز 
 دهیاگه نپوش فتاده،ین یاتفاق یدیکنم!  خب لباستو که پوش فیکسب تکل

 یه دیبا یشوهرتم! گاه زمیعز  ستمین بهیبازم مهم نبود، چون غر  یبود
 نیا اذهنت بشه؛ خب حاال بگو ت یت تکرار کنم تا ملکهکلمه رو واسه نیا

 ! یوقت شب کجا بود

 کهیداد، درحال هیبه کمد تک صدایطور بنداد و همان یجواب یشاد یوقت
 داشت و گفت:گام بر اشیسوخشمش را کنترل کند به کردیم یسع

 ریرفتن و د نکهیا گهید دم،یباشه! فهم ؟یبخور  یخوایحروم نم ی_ لقمه
 شم از گفتنش!  مونینکن پش یاومدن نداره! کار 

 او نهاد وگفت: یرا دو طرف بازو دستش

 میبا نس ایبا خودم  ای یر یم رونیخونه! ب یایشب نم وقتنیبعد، ا_ ِمن
 ! یو مادرت! اک
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 یخودش را از دست او رها کند سر  کردیم یسع کهیمعذب درحال یشاد
. دستش بر پشت لباسش مانده بود کیبود که  یدر حال نیتکان داد، ا

"سر تکان هی"چیبه نشانه دیاو را د بیو غر  بیکه سکوت عج اوشیس
شد، نگاهش به دست او افتاد. سرش را که  بشیباز سکوت نص یداد. وقت

مصمم شد. نگاهش که  شتریبا اخم ب د،یجلو برد و او به سرعت عقب کش
 یبرا کردیکه تقال م یشانه به کمر بدون پوشش او افتاد و دست یاز ورا

 لباس، حالش دگرگون شد.  بیبستن ز 

دست به دست هم داده بود تا او را  بارهکیتمام وجودش به  کهیدرحال
 زد و گفت: اشیبه رو زیآمطنتیش یشخندیلمس کند، ن

 برات ببندم!  یفتگیم زمی_خب عز 

همزمان جلو رفت و از دو طرف او را در بر گرفت. دستش که بر  دستش
کمر او نشست... لرزش تن دختر را که لمس کرد... نگاهش در چشمان او 

 کهیبست، درحال یرا با بدبخت بینشست، لبخند بر لبش عمق گرفت. ز 
 گفت: گرفتیو سهمش را م دانستیبوسه از گردن او را سهم خود م کی

باش!  طورنیهم شهی! هماشهیزن شرم و ح ییدارا نیباتر ی_راسته که ز 
 ! یدلبر  قدرنیخودت که ا یعواقبشم پا

 یو عاد زدیقلبش هنوز تند م تمیگرفت، ر  ینفس یشاد دیکه کش عقب
 سمت در قدم برداشت گفت: که به اوشی. سشدینم

کرد  یبشه کار  دیتم شا... گفدی_رفته بودم واسه رهن و اجاره خونه، شا
 ... نشد!یول
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و اخطارگونه  دیاو چرخ یسوبه یجد یاز همان فاصله با نگاه اوشیس
 گفت:

 یخصوص کارا! بهیکنیرو م دیکه نبا ی_بار آخره بدون اطالع من کار 
 هامویبهت نداره! در ضمن خونه رو فروختم و بده یمردونه که دخل

 !  میدار  یکشدادم، تا آخر هفته اسباب

 یروادهیز  ایومبهوت خشکش زد! گومات یدر که بلند شد، شاد یصدا
عذابش  اوشیدر چشمان س یاعتمادیب نیا یر یکرده بود. رنگ دلگ

نبود و  یپوچ و توخال وارید کیداده بود  هیکه به آن تک یوار ی. ددادیم
 .دیفهم رانیا ریچه بد که د

تر از کوچک یکم دیجد یبودند. خانه یکشاسباب ریتمام درگ یهفته کی
 یسع یها بود که شادبود، تنها وجه اشتراکشان پله اوشیخود س یخانه

 هانیاز ا کدامچیاش را بروز دهد، اما هکمتر آه و ناله بارنیا کردیم
 زیر  زیها را پس گرفته بود و مقابلش ر چک کهنیمهم نبود؛ هم شیبرا

 ش داشت. ارز ییایدن شیکرده بود برا

تر بود و سرحال یهمه شاد بودند، شاد گذراندندیکه م ییروزها نیا
 دیجد یخانه یکه برا ییدردسرها رغمیبس بود. عل اوشیس یبرا نیهم
 یاو هم به زندگ دیدیم یرا در چشمان شاد تیرضا یبود، وقت دهیکش
سرشار از  یزندگ دند،یچشیرا م یمعمول یزندگ شد؛یدلگرم م دشانیجد

و  گذشتیم مینس یهابا غر زدن یکه گاه یای... زندگیو آشت رخنده، قه
... همه در دشانیجد یهاالیو فکر و خ یشاد یهاگاه با دل دل زدن
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 هایو غافل بودند از شوخ کردندیگذر م یگر یپس از د یکیقاموس روزگار 
 بودند.  یکه خود زندگ ییو نازها

*********** 

و به  دیجویاش را مشکم گردش توجه همه را جلب کرده بود. آدامس با
در  افتی. مکان موردنظرش را که داشتیسمت آدرس داده شده گام برم

 به نگاه مرد مقابلش گفت: توجهیگشود و داخل شد. ب

 ! نم؟یبب تونمی_حاج صابرتونو م

م شده برداشتن دسته چکش کنار گاوصندوق خ یصابر که  بود برا حاج
 بود، سرش را باال گرفت و گفت:

 _بفرما... امرت؟!

باال انداخت و  ییرو به او ابرو دیجویاش را مآدامس کهیدرحال دختر
 گفت:

  ؟ی_شما حاج صابر 

 یمانتو امد،یخوشش ن چیدختر ه دنیکرد از طرز لباس پوش یاخم
 چیاش هخصوص که با شکم برآمدهبه کرد،یقرمزش بدجور جلب توجه م

! شدیباز م نجایدختران حامله به ا یروزها چقدر پا نینداشت. ا یتیسنخ
 و گفت: دیخز  اشیشانیبه پ شیهااخم

 امرت؟  گمی_حتما خودمم که م

 و گفت: دیکش رونیب ییکرد و کاغذها فشیدست درون ک دختر
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 اومدم!  یواسه چ یفهمی! میحاج نیرو بب نای_ ا

 به کاغذها کند گفت: ینگاه آنکهیب

 ندارم.رو نایو ا ی_حرفتو بزن! حوصله کاغذباز 

 باال انداخت و گفت: یاشانه دختر

رد کارم،  رمیو م زنمینداره، حرفمو م یواسه من که فرق ی_باشه حاج
 . ادی! بدت نمنیبب

 به کاغذها کرد و همزمان گفت: ینگاه حوصلهیصابر ب حاج

 هست؟  ی_حاال چ

 اش گفت:آدامس دنیدر حال جو یالابال دختر

س نامه غهیص ی! برگهنایباا یستیناآشنا ن نی! همچیفهمی_نگاه کن، م
 ! گهید

 خشم برخاست و گفت: با

 به من نداره؟! یچه دخل نی_ا

 بر لبان دختر نشست: یپوزخند

و بزن به  ریبگ نکیع هیوضعت توپه خب  نقدریا ،یحاج یکرد دمی_ناام
 چشمات!

 ادامه داد: یبعد با لحن جد و
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بودم،  امندیمن شش ماه قبل من زن س گهیبرگه م نیا ،یحاج نی_بب
 ! یاک امنده؟یبچه س نیحاال هم پدر ا

 برگه را در صورت دختر پرتاب کرد و گفت: باخشم

حواله  گهید یجا تویکارا نبود! برو خدا روز  جورنی_برو، پسر من اهل ا
 کنه؛ تن اون بدبخت رو تو گور نلرزون... برو رد کارت! 

شما، کار  شیکه اومدم پ دمیبه تنم مال ویهمه چ یمن پ ،یحاج شهی_نم
 ش که هست! اما بچه ستیپسر شمائه، درسته خودش ن

 خشم به سمتش گام برداشت و گفت: با

پسر حرومتو به  یمن نطفه یبرو گم شو! خجالت بکش، تو رو ای_ب
 ! یکه چ یدیکوتاهه نسبت م ایبدبخت من که دستش از دن

 مبل لم داد و نشست افتاد و گفت: یبر رو یرو به او که با پرروئ نگاهش

  ؟یخوای_چقدر م

اما نه  خوامیام ماسم شوهر تو شناسنامه خوام،یمن پول نم ی_هه! حاج
 شوهر مرده! 

 واسه تو؟!  ارمیمرده، شوهر از کجا ب ستین امندی_س

 و گفت: دیوقاحت خود را جلو کش با

 ام باشه.خون باال سر بچههم هی خوامیاما من م اده،ی_شوهر واسه من ز 

 کرد و گفت: زیخون؟ چشمانش را ر _هم
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  ؟یخوایم یچ نمی_واضح حرفتو بزن بب

 یکی ،ییشما یکیخون داره، دوتا هم امندیس دونمی_تا اونجا که من م
 چه شما چه...  کنهینم یاسه من فرقهم برادرش! و

 :دیخشم غر  با

 ! یحرفا پسرمو گول زد نی! واسه همکهیشو زن_خفه

و ال  کنهینم کارانیپسر من از ا یگفتیکه م شیپ قهیدو دق ی_هه! حاج
 شد حاال...!  یو بل! چ

 یکه من... من جا یوب گ یتو صورت من نگاه کن شهی_چطور روت م
 پدرتم...

 ! سیپدرم ن یدرست اما پسرت که نه، اونکه جا_باشه 

 ...!دیچشم سف ی_خجالت بکش دختره

شوور  تونمیوگرنه راحت م گم،یمن واسه خاطر خودت م یحاج نی_بب
 دیو ککمم نگزه! گفتم شا ارهیت بخواست سر نوه ییهر بال یکنم و هرک

پسرت با دوز و کلک به من  نیپسرت بسوزه! بب یادگار یدلت واسه 
 ایتو  ایاومدم جلو و گفتم  ینیشد، اما من نه؛ راست و حس کینزد

 پسرت! 

 _تمومش کن! 

خود  گهیاگه فردا آبروت شد چوب حراج، د ؛یتا فردا وقت دار  ی_باشه، ول
 ! یدان
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خودشان بودند؛ همان  د،یعکس چرخ یرفت نگاهش سو رونیکه ب دختر
 ...یواقع یبودند... واقع یاو... واقع امندیدختر بود با س

مزدش شده  نیرا گشود؛ چه کرده بود که ا راهنشیپ یقهیدست برد و 
 !امندیهم از س نیا اوش،یبود؟ آن از س

 گفت: رلبیز  دشیوارث جد یادآور یبه برگه انداخت، با  ینگاه یکالفگ با

 اوشیبچه حالله، برعکس اون س گهیبرگه م نیا ی_ درسته خطا کرده، ول
 ...! دیچشم سف

 ادی! به حیاست و صد البته وق یبود دخترک با دل وجرات مشخص
 د؛یاش او را پدر بخواند تنش لرز نوه نکهیکه افتاد، از تصور ا شنهادشیپ

کند،  یچطور او را راض نکهی! اما ااوشیس ماندی. مشدیم یپس منتف
 چیو امضاء پر پ نامهغهیص یبرگه دنیبود. با دوباره د نحلشیمشکل ال

 نیقیبه  لیبود، شکش تبد اوشیس یمضحکه شهیکه هم امندیوخم س
 شدیدر ظواهر خالصه م زیاو همه چ ی. براستیدر کار ن یشد که اشتباه

 مهم نبود.  گرید زهایچ یباق شد،یحفظ م اشیو بس، تنها آبرو

 جوابیبعد از چند بوق ب یش را گرفت؛ وقتارا برداشت و شماره یگوش
 لب گفت: ریماند ز 

اگه  یحت د؛ی... بایجواب بد دیبا زنهیبابات زنگ م یغد، وقت ی_پسره
 ! یبد دیکوه باشه، جواب بابات رو با یاندازه اتنهیو ک یدلخور 

مادرش  یبرا یاتفاق نکهیبا تصور ا دیرا د یحاج یبار دوم که شماره یبرا
اتاقش شد هنوز  یراه یدست در مقابل نگاه شادبه یافتاده باشد گوش
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 یشماره را گرفت. صدا یمعطلی. باتصال را نزده بود که قطع شد
 بر لبش نشست و گفت: یپوزخند دیصابر را که شنحاج

  ؟یحاج یات افتادپسر نداشته ادیشده  ی_چ

 وگرنه قائله را باخته بود: دادینرمش به خرج م یکم دیبا

 کار واجب دارم!  اوش،یحجره س ایب ی_زود

برخاست و با  یبا نگران ارادهیبخواهد از لحنش استرس گرفت، ب آنکهیب
 و نابود شود گفت: ستیکه دوست داشت در آن لحظه ن یغرور 

 .امیب تونمیشده؟ کار دارم، نم ی_مگه چ

 بست و گفت: یاوجودش را گرفت، چشمانش را لحظه خشم

 ! ایب یعنی ا،ی_گفتم ب

عادت  ییگو ست،ین نیآرام حاج صابر اصال دلنش یدل اعتراف کرد صدا در
 داشت که باز گفت: شیهابه نعره

 ... توی_گفتم که نم

 باشد گفت: ادیها فقط داد و فر زبان آن یی! گوشدی... نمنتوانست

شده؛  یز یچ هی یعنی ایب گمیم زنمویماجراها زنگ م نیبعد از ا ی_وقت
هست که باعث شده من به  یز یچ هی یعنی ا؛یته بذار و بآب دست یعنی

 ! یام طاقچه باال بذار زنگ بزنم تا تو واسه دیچشم سف ِی تو

 گفت: یجد یبود! تنها با لحن یمسئله جد ای... گونه
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 _باشه!

" کار دارم" اکتفا کرد  کیبه  ی" شادِی سرعت خارج شد، در جواب "کجا به
 یمحتاج شده بود راه دشیکه به پسِر چشم سف یصابر حاج یسوو به
 شد. 

اجبارًا متوقف شد. با  دشان،ید یحاج آقاها را نداشت، اما وقت یحوصله
صابر و افکار حاج ست،ینگر یکه با لبخند او را م ییحاج رضا دنید

د را به زور کنترل کرد که خو یهاقد علم کردند؛ اخم اشیجلو شیهانقشه
 یاو روانه نشود؛ در عوض با تکان دادن سرش، راهش را سو یسوبه

 کج کرد.  هحجر

بود که با  یاطراف کرد؛ صادق نبود، تنها عل یسوبه یکه شد نگاه داخل
تکان داد و  یشد سر  یکه راه یحاج یسوتکان داد. به یسر  دنشید

مقابلش  حرفیب ند،یطور جواب گرفت، اشاره کرد که بنشمتقاباًل همان
ها را سمت او هل داد... جفت محض نشستن مقابلش برگهنشست؛ به

را  یکاغذها، دست برد و عکس دنیاز د ریرفت، متح باال اشیابروها
 بر لبش یو دختر گمنام، لبخند کج امندیعکس س دنی. با ددیکش رونیب

 :دیخز 

و خبر  دهیپر یم ی! پسرت با کی_اوه...! به به! چشمت روشن حاج
 ! هاینداشت

 ظیها تنها دعوا بود و بس! با غصابر هرچه کرد نتوانست، زبان آن حاج
 گفت:
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 ! نیبب شوهی_بق

 تیشد. کاغذها را رها کرد با جد ینگاهش جد نامه،غهیص یبرگه دنید با
 او کرد و گفت: یسوبه ینگاه

 داره؟!  یبه من چه ربط ؟ی_خب که چ

 صابر گفت:خودش رفت سر اصل مطلب حاج چون

 بزرگ شه؟  یدست ناپدر  ریبرادرت ز  یبچه یخوای_م

 با حرص لب زد: اوشیس

 گفته که...  ی_خب شوهر نکنه، مگه ک

 .خوامیام متو شناسنامه تهیاسم فرمال هی گهی_م

 و آرام گفت: دیرا جلو کش خودش

اش بوده، بچه غهیص میدونیخودمون م گه،یهم نم راههیپسرم! ب نی_بب
اش شناسنامه ننیعقلشون به چشمشونه! بب دونن،یحالله؛ اما مردم که نم

 ! زننیبه خودشو بچه انگ م هیخال

درونش وسعت  شیهاکه هر لحظه از عمق جمله یبا خشم اوشیس
 گفت: افتییم

 ! هیحسابت چ! حرف ی_حرف آخرتو اول بزن حاج

 صابر شمرده شمرده گفت: حاج
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ام همخون باال سر بچه هی خوامیم گهی.... دختره ماوشیس نی_خب... بب
 یخودت راض نیتو... بب مونهیم شه،یتو! من که نم ایمن  مونهیباشه، م

 ؟  کنهیدست نااهل، وجدانت قبول م فتهیبرادرت ب ادگاری یشیم

 !؟یچ یعنی_

 المونیخودمونه، خ شیپ امندیبچه س یجور نیا! اوشی_عقدش کن س
 راحته! 

 بابا... گهی! من خودم زن دارم، چند وقت د؟یحاج یگیم ی_ چ

! پس گهید یشیکه...! نم یشیم یخودت، راض یبچه نی! ببگهید نی_هم
! نذار دختره شوهر کنه و بره و هابهیدست غر  ریز  فتهیبرادرت ب ینذار بچه

 ....مینیبرادرتو نب ادگارینذاره 

 نهاد و گفت: نشانیب زیم یدست بر رو باخشم

 یکار  نیگفته همچ ی! کنهیلرزشم بش یپا دیبا خورهیخربزه م ی_هرک
 حرف مردمو آبروش افتاده؟!  ادیبشه؟ حاال  یکنه؟ اصال حاال اومده که چ

بوده،  غهیص گمی_تو واسه من از آبرو حرف نزن که چوب خطت پره! م
شو باشه که بچه بهیغر  خوادیاش، نمتو شناسنامه خوادیر ماسم شوه

 کنه؛ باز بگو چرا اومده؟   تیاذ

 ! کنمینم کارونی_من ا

 نقطه ضعفش و گفت: یگذاشت بر رو دست
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کن، اصال هم فکر  توی! برو زندگ رتیخوش غ رتتی_باشه، حاشا به غ
لحظه بچه  هی ذاشتیبود نم امندیتو س یبرادرت نباش! اگه جا یبچه

! منو باش، گفتم تو هم ومدهیها به تو نحرف نیبرادرش... برو... اصال ا
اما نه... تو چشمات کوره! جز خودت  ،یبرادرت تعصب دار  یادگار ی یرو
تو صورت  امتیق یفردا شهی! برو... اگه روت مینیبیرو نم یکسچیه
 برو...!  ینگاه کن امندیس

افتاد،  یاکاغذها کرد؛ چشمش به شماره یدوباره سو ینگاه  ظیغ با
آخر  یصابر متوجه شود شماره را حفظ کرد و برخاست، لحظهحاج آنکهیب

در  دیحاج صابر رنگ باخت و ام یچهره یدیکه در را گشود برگشت، ناام
 دلش زنده شد:

 ! کنمی_خبرت م

 خارج شد. نشاندیگنگ که داشت او را به خاکستر م یبا حس و

آه از  یشاد یشماره دنیبا د د،یکش رونیرا بآن اشیگوش با لرزش
 هاابانیدر خ یاز ک دانستینهادش برخاست؛ ساعت ده شب بود و نم

 نینگرانش شده بود. حاال که ا چارهیدختر ب شکیتاخته است ب هدفیب
دختر با او کنار آمده بود و مثل همه که نه، دوستانه کنارش وقت 

  شد؟یاش گذاشته منان در کاسه نیا دیاب گذراند،یم

 دینگرانش را شن یصدا یاز قطع ارتباط، تماسش را جواب داد، وقت قبل
که فقط  یاییطال سوانیگ انیسرفرو کردن م یتمام جانش دلتنگ شد برا

 زیچ نیتر مورد کوچک نیاو بود و بس! خودخواه بود و در ا یو فقط برا
 مهم نبود!  شیهم برا
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  وش؟ای_الو... الو س

 شده!  یز ی_جونم؟ چ

را از دل و چشمان منتظر  یچه قرار  اشمهیبا جونم نصف ون دینفهم
 دخترک برد.

 ! ؟یکجا رفت هوکی_

 چشمانش را بست و کالفه گفت: گفت؟یم چه

 .امیم روقتیبخواب، منتظرم نمون د ریکار داشتم، تو بگ یی_جا

اما سکوت  دیلبانش به اعتراض جنب خت،یدرون دل دختر فرو ر  یز یچ
 ریبوق در گوشش نشست ز  یصدا یخداحافظیبعد که ب یاکرد؛ لحظه

 که بهانه بود گفت: یلب رو به کودک

 ! یگفت بخواب اد،یکنم بابات نم کاری_چ

به حضور  ییتخت جمع کرد، گو یبغض کرد و خود را گوشه ارادهیب
که گاه  یچند وجب دورتر عادت کرده بود؛ به حضور  یساکت و آرام او حت

سرش  یباال قهیچند دق زدیخیچندبار که برم دیدیشب م مهین گاهیو ب
از او دور  اشیشانیبر پ یاو با بوسه کندیو لحافش را مرتب م ستدیایم
کمد روانه  یسوبرداشتن لحاف به یبرا اعتراضیو درسکوت و ب شودیم
تخت  نییپا یحت شیو صدا سری. سخت بود اما حضور آرام و بشودیم

همه صبر و  نیا یگاه کرد؛یم قیو اعتماد به تنش تزر  کردیاو را آرام م
که  آوردیم ادشیرا به  ییها. زمانشدیم رتشیسکوت او باعث ح

 یرا باور نداشت؛ الاقل به پسر  یخوددار  همهنی. اکردیم اهشنگ تابیب
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 یخوددار  همهنیا دیدزدیو نگاهش را م شدیم تابیب یکه وقت
 .آمدینم

به  یشباهت چیدست دومش که ه دیپرا نیمحض نشستن در ماش به
 شیهاوحرف گرفتیم ینفس نکهیلوکس قبلش نداشت، ضمن ا نیماش

که حفظ کرده بود را گرفت منتظر به  یاشماره کرد،یرا در ذهن مرور م
بر لبانش نشاند.  یکه گفت "جونم" پوزخند یدختر  یگوش نشست. صدا

 صل مطلب...رفت سر ا کراستی

 ! امندیبرادر س اوشمی_س

 گفت: ندینه چندان خوشا یسکوت کرد و بعد با لحن یالحظه دختر

 یسیبیگرم بابا، از ب تونیسالم پسر حاج آقا! بابا دم حاج کی_عل
 تره! فعال

 دختر گفت: یخرد از پر چانگ یو اعصاب یحوصلگیب با

 _آدرس؟ 

بابا  ای! بهالهیکرد و گفت: _اعصاب مصاب تعط یاخنده مالحظهیب دختر
 کن!  ادداشتیآدرس،  نمیا

********* 

نور چراغ برق شناختش، خودش بود... ستاره!  ریبه کوچه بود. از ز  نگاهش
 ! امندیکن برادرش سخانه خراب یستاره
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 کیبرادرش زد.  یقهیبه سل یجا گرفت پوزخند شیهاکه در مردمک کامل
 اهیس ییکه رها کرده بود، با مانتو ییبر سرش بود با موها یمتر  میشال ن
 با حرص گفت: رلبیرنگش! ز هم یو دامن

آخه  ؟یکرد دایرو از کجا پ قهیعت نیا یگرفت امیوقت ،ینگرفت ی_زن نگرفت
 ! خورد؟یکجاش به تو م کهیزن نیا

او دراز  یدستش را سو کهیزد و درحال یاو چشمانش برق دنیبا د دختر
 گفت: کردیم

 چه خبر؟ اوضاع و...  ی! خوبی_سالم پسر حاج

خود را جمع کرد؛ اما  یحواله کرد که ستاره اندک اشیبه سو یاخم
 اش بلند شد:قهقهه یبعد صدا یالحظه

 وقت... هی ترسهیام معمو جون! بچه یجور نی_نکن ا

 تر ادامه داد:بعد آرام و

 ! ادی_از اون بدتر به خودت نم

بعد  یا. لحظهندیچشمانش را بست تا چشمانش وقاحت او را نب اوشیس
 چارهیاو افتاد. دلش سوخت، ب ینگاهش به شکم گرد و برآمده ارادهیب

بعد بر خود تشر زد از کجا  یاشده بود؛ اما لحظه میتی امدهیآن کودک که ن
 معلوم که کودک برادرش باشد؟ 

 گفت: ریدرگ یذهن با
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که  نهینگفته باشه، اونم ا ویز یچ هی کنمیگفت، اما فکر م انویجر  ی_حاج
 ! شمیدار مبچه امیمن زن دارم و به زود

اسم رو بچه و خودم  خوامیم تهینگفت فرمال اتیحاج ؟ی_خب که چ
 شما دارم آخه؟  یهابه خانم بچه کاریباشه؟ من چ

 ییوباشد، گ قتیبرخالف حق ییاش گوشد؛ جمله یطوفان اوشیس نگاه
 .کردیاش را عنوان مبرعکس

 حرص گفت: با

 هیتنها  ست،یخبرا ن نی_ فکر نکن احمقمو حرفتو باور کردم، نه... از ا
اما نود و نه  نجام،یدرصد احتمال دادم که حرفات راست باشه که االن ا

به  ریپر از تحق ی!  نگاهیتو انتخاب برادر من نباش دادمیدرصد احتمال م
 تیاهمیکرد. چشمان ستاره که در آتش نگاهش سوخت، ب شیسرتاپا
 :گفت

حرفاتو باور  نامهغهیص یبرگه هیکه با چندتا عکسو  ستمین ی_ من حاج
 !؟یگیکنم، از کجا معلوم راست م

پر خشم  یو با چشمان دیجلو کش یترس چیهیبا حرص خود را ب ستاره
 گفت:

چپش داشت  یبازو یرو یگرفتگماه هی امندی_نشون به اون نشون که س
شد، نشون به اون نشون که  دایرو تنش پ یسالگ زدهیاز س کدفعهیکه 

 رهیهاش مدور از چشم خانم بچه یآپارتمان داره که گاه هی اتیحاج
 !گذرونهیخوش م هایحاجاونجا و با امثال زن
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دروغ  ی... نه! دروغ بود! الاقل دومدیچرخ اشیبا بهت به سو اوشیس
 لیهم حاج صابر! محال بود؛ پس دلبه حاج خانمش آن انتیبود. خ

نگاهش را گرفت، ستاره  یبود؟ وقت نیا امندیس کدفعهی یهایر یگکناره
 او نهاد و گفت: یدست به بازو مالحظهیب

 ازاشین یبراش سخته جوابگو گهیداره! حاج خانم هم د ازیمرده، ن زمی_عز 
 ! یپسر حاج ریباشه... سخت نگ

 به صورتش نشست گفت: شیکه از بازو دیاو را د نینگاه خشمگ یوقت

 وقت کار نده دست حاج خانم؟!  هی ه،یشیآقاتون کال آت_حاج

 تش،یبه وضع توجهیب اورد،یاو گرفت  تاب ن یپر غضبش را سو نگاه
 صورتش گفت: یاو حلقه شد و در چند قدم فیدستش دور گردن ظر 

 کنم! حرف دهنتو... ات خفه جانینکن هم ی_ دختر کار 

جمالت گم  کبارهیبه  د،یزنان در همان حال خود را جلو کشنفس ستاره
و با  دیوقاحت دختر، خود را عقب کش نیشدند و چشمانش گرد شد از ا

 دهیچسب نیاو بلند کرد که حال از ترس به دِر ماش یخشم دستش را سو
 سرخ از خشم او گفت: یبه چهره توجهیگرفت و ب یبود. ستاره نفس

 ... ی! کال خانوادگیهست یشی_ تو هم آت

 بلند شد: ادشیفر  یصدا

 نخور!  ی_گه اضاف

 کرد و گفت: یاخنده
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  ؟ی_نگو! گناهه! حرف بد پسرحاج

سکوت کرد،  یوقت قبلش بود قهیگرفت، هنوز در شوک کار چند دق ینفس
 و گفت: دیکش رونیرا ب اشیبعد دختر گوش یالحظه

  ه؟یها... حرف آخرت چحرف نیاز ا _جدا

 .کندینم یشک نداشت کمک گریدختر د یمالحظهیاخالق و رفتار ب نیا با

 لب زد: دیتردیب

 نداره!  ی_نه! به من ربط

 با خشم نگاهش کرد و گفت: ستاره

اما بابا  ست،ین امندی. سنمیشینم کاریکه آبرو بره، منم ب نهی_اگه قرار بر ا
با چه  گمیحاج خانمتونو بهش م شیپ رمیکه هست! م هاشیو گه کار 

 مونهیمادرتم آروم نم ینما بشم زندگ! اگه من انگشتکنهیم یزندگ یآدم
 تاوان پس بدم!  دیاش که من نبا! همهزمیعز 

 ...! یکنی_تو غلط م

 نگاهش کرد و گفت: هراسیب ستاره

 نه!  ای کنمیغلطو م نی_بب

نهاد.  کریاسپ یرو اوشیرا گرفت و بعد در مقابل چشمان  س یاشماره
به  د،یکه شن ییبعد با صدا یارو گرفت، اما لحظه توجهیب اوشیس

 : دیاو چرخ یسوسرعت به
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 _الو... بله؟ 

را صاف کرد  شی. ستاره صداکردیاز همه جا الو الو م خبریخانم ب طاهره
 و گفت:

 _سالم حاج خانم! 

 ستاره بود: یشده نگاهش سو گرد یچشمان با

  د؟ی_احوال شما، خوب هست

 که گفت: دیمتعجب مادرش را شن یصدا

 _شما؟ 

 چشمک زنان گفت: ستاره

 _آشنا هستم، راستش حاج آ... 

 نه،یرا گرفت. ستاره دست به س یور شد و گوشاو حمله یحرص سو با
 گفت: فتادهین یاتفاق چیه ییگو

 غلطمو کنم؟  ی_چرا نذاشت

 گفت: ادزنانیرا گرفت و فر  شی. بازودیطرفش چرخ به

 نکن!  وونهی.... منو دجانیهم اندازمینعشتو م یکن یکار  نیهمچ ی_ بخوا

 طلبانه گفت:فرصت ستاره

 _پس قبول! 
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 و گفت: دیکرد. ستاره خود را جلو و به سمت او کش شیخشم رها با

 _قبوله! 

چند  یزندگ مش،یحرص او را به عقب راند و با تمام غلط بودن تصم با
 .دیمادرش قد کش یساله

 :دیحرص نال با

 ! کنمیات ِاس م_آدرسو واسه

 را باز کرد و گفت: نیخندان دِر ماش ستاره

 ! زمیعز  ی_فعال با

 نگاهش کرد و گفت: ظیهمان حال با  غ در

 ... دی_ زنم نبا

از مدل زن  خطرم،یب تینارس! من کبر  !ستتهی_گفتم که فرمال
 ... بلدم چطور... هایحاج

به سمت  یمعطلیگفت و او را خنداند و ب یلب ری" ز ی"گمشو اوشیس
مادرش چشمان منتظرش را به آمدن  یبه پاک یزن دانستیکه م یاخانه

 کی نیر یش یو لبخندها نینگاه شرمگ تابیشد. دلش ب یاو دوخته راه
که  یبود. با قلب قراریاخم کردنش هم ب یدلش برا یدر هزار او بود؛ حت

 شد. یخود راه یخانه یبه سو گرفتیاو وسعت م ینبضش برا

فرو رفته بود. خود را  یکیرا چرخاند و داخل شد. خانه در تار  دیآرام کل
را قبول  شانیها به خانه قبلبر رفتن آن یرا مبن سیلعنت کرد که حرف ان
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داشت.  یبابت شاد یبودند تا او کمتر نگران یرده است؛ کاش کنار شادک
او لب  نخورد؛ با تکان خورد یتکان یبا ورود به اتاق به محض ورود شاد

آرام  یبه گردش آمد. با صدا اشیساعت مچ یو نگاهش به سو دیگز 
 او چرخاند: ینگاهش را به سو یشاد

  ؟یوقت شب کجا بود نی_ تا ا

. شدیدرونش بود که مانع از جلو رفتنش م یرا گرفت، حس بد نگاهش
رفتارش را ناخواسته تلخ  ندیتلخ ناخوشا یستاره و رفتارش و آن بوسه

 را گرفت و گفت: شیرو حوصلهی. بکردیم

 االنم کار دارم! تو بخواب!  ام،یم ری_گفتم که بخواب د

. کردیرا حس م ینگاه تلخ شاد ینیحمام قدم برداشت، اما سنگ یسو به
از  یدوش آب هرچه تقال کرد از حال بدش رها نشد که نشد. وقت ریز 

از قبل کالفه شد.  شتریب دید داریطور برا همان یآمد و شاد رونیحمام ب
حالش  نیا یشد. برا یاتاق کارش راه یحال بدش به سو دنیند یبرا
ستاره تلخ  یهاحرف. باور شدیم وانهیوگرنه د کردیرا سرگرم م دخو دیبا

 تر از همه! تلخ انتشیبود. حاج صابر و خ

 چیبرداشت، اما انگشتانش ه یرا مقابل خود نهاد، قلم و خودکار  هانقشه
برده  ادیاش را از مورد عالقه یخطوط هندس اینکردند؛ گو میرا ترس ینقش

با  مقابلش قرار گرفت. سرش را باال گرفت، بارهکیکه به  یوانیبودند. با ل
 ییگو ییطال یو دامن بلندش و موها دهیدر آن بلوز پوش یشاد دنید

که مقابل  ی... به دنبال چه بود؟ آرامشدیدردش را بفهمد. دست کش
 کردیکه مقابلش گردش م یز یچقدر کور بود! چ د،یدیچشمانش بود را نم
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 هیبق یکار پنهان ای امندیس بیو غر  بی. آنگاه به دنبال رفتار عجدیدیرا نم
 بود؟ 

 کهیانداخت و درحال ریسر به ز  یشد شاد یاو که طوالن یبه سو نگاهش
شد. افکارش  یاتاقشان راه یکمرش بود، به سو زانیدستش آو کی

مگر او از  شد؛یپدر م یگر یکودک د یبرا دیاز قبل شد. چرا او با ترشانیپر 
ها به نماز آدم تیپدرش جز نماز و روزه و دعا چه آموخته بود؟ مگر انسان

و در خفا  کردیرا حفظ م ها آناو تمام سال یکه حاج آقا شدیختم م
که ستاره گفته  ییاو کرد؟یاو را باور م ی. کدام چهرهکردیم گرید یکارها

عمرش در ذهنش  انیکه خودش تمام سال ییاو ای شیهاخانمبود و حاج
 داشت؟ 

آرامشش پشت دِر  کرد،یم ی. اتاق در بسته بدجور دهن کجدیکش یپوف
او بود  یشد. نگاهش سو یاتاق راه یآن اتاق بود نشد... نتوانست! سو

از  خبریب یشد شاد نییتخت باال و پا ینگاه قانع نشد. وقت کیدلش به 
 نامش را صدا کرد و گفت: اریاختیو ب دیهمه جا از جا پر 

 !اوشی_س

دور شد و به باد فنا رفت. به سرعت  شیهاآرام گرفت... تمام آشوب دلش
 و او را در برگرفت و گفت: دیبه سمتش چرخ

 _منم... نترس! 
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او نگاهش کرد. در  یهابعد از مدت یبارهکی یکیهراسان از نزد یشاد
نگاهش به وجد  نیو برق شرمگ ییبایبا ز  اوشینور آباژور، دل س یروشنا

 بر لبانش نشست: یآمد و لبخند

 !؟نجای_تو... ا

 یاندک یفاصله دیفهمیاو که خود م بیبه حال غر  توجهیب اوشیس
 گرفت و گفت:

 نبودم، دلم تنگشه.. ششیپ شبیام باشم، از دبچه شیپ خوامی_آره... م

 یشکمش نهاد وقت یبر برآمدگ یاتوجه به حال او خم شد و بوسه یب
به حال او زد و خود را کنارش رها کرد. نگاه  یلبخند د،یانقباض تنش را د

 یحرف نکهیقبل از ا د،یاو چرخ یکه از سقف به سو دیرا د یپر حرف شاد
 گفت: یبزند نگاهش کرد و به آرام

 _ آرومم کن! 

. مهم نبود چه شده بود، مهم نبود تا دیاز ذهنش پرکش یشاد یهاحرف
 خواستیرامشش را از او محاال کنار او بود و آ کهنیحاال کجا بوده، هم

 شیاو به حرکت در آمد. موها یقهیبس بود. دستانش خم شد و کنار شق
 ینمناکش را لمس کرد، به آرام یبر صورت او نشست و دستش موها

 گفت:

 ! یخور یسرما م سه،ی_موهات هنوز خ
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بعد مقابل چشمان پر  یابرخاست. لحظه یبه آرام دیسکوت او را د یوقت
به صورتش  ینکرد با اخم یحرکت یبا سشوار برگشت. وقت اوشیبهت س

 گفت:

 ! گهی_بلندشو د

به  نهیبعد نگاهش از قاب آ یاشدن دستش برخاست. لحظه دهیکش با
هم گره خورده بود. دستان به شانینشست که ناخواسته زندگ یدختر 

در سرش  ییبه گردش نشست تمام جانش گو شیدختر که در موها
 ییجدا نکرد، گو نهیبض نشست. نگاهش را از قاب آخالصه شود به ن

 ینیحفظ کند. سنگ گرشید یروزها یتمام رفتار او را برا خواستیم
 ینگاه او را به تماشا ینگاهش را که حس کرد، سرش را چرخاند؛ وقت

بعد برخاست.  یااو هم نگاهش را به او دوخت، لحظه اریاختیب دیخود د
 گفت: یسشوار را از دست او گرفت و با لحن آرام

 وقت واسه من خانومم! اون کنن،یرو م کارانیمردا ا ای_تموم دن

 نگاهش را به او دوخت: یشاد

 _مگه بده؟! 

شان خسته شده بود که امشب دختر مقابلش هم از نقش دوستانه ییگو
 یو زنانه نگران نشستیانتظارش م. زنانه تمام شب به کردیزنانه رفتار م

 یلبخند قراریب د،یخود کش ی. دستش را گرفت و سوکردیخرجش م
 زد و دستش را گرفت و گفت: اشیسو

 ! م؟ی_بخواب
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از شرم سکوت کرد و دستش را از او  د؛یکه بست دل دختر لرز  یجمع از
 :دیمزاحم درون ذهنش جنب یحس د،یلرز  اوشیجدا نکرد. دل س

 خوبه؟  قدرنیا زی؟ چرا امشب همه چ_چرا امشب

که او را در آغوش گرفت. سر دخترک را که  حرفیکه قرار گرفت، ب کنارش
اش مردانه یدختر که به پهلو نیسپرد؛ دستان شرمگ اشنهیبه آغوش س

ها نشست و چشم بست، هر دو غرق در آرامش آغوش هم شدند. مدت
دست به  زیهمه چ ییرا تجربه نکرده بودند. گو یآرامش نیبود که چن

چون زهر  ینیر یش نیدر ع اوشیس یکه امشب را برا بوددست هم داده 
که از فردا بود را در  یبسته شد و آشوب یکند. چشمان دختر به زود

اش نشست را حس که بر شانه یآرام یتنها بوسه د،یند اوشیچشمان س
 دیآن از فرداها نو یخبر یکه ب یتلخ یایدن یکرد و چشم بست به رو

 .دادیم

 وانهیپسر از شب گذشته تا کنون قصد د نینهاد؛ ا دنیتپ یدلش بنا
دست  یدستش را گرفت؛ وقت اوشیخورد که س یکردنش را داشت؟! تکان

 و با اعتراض گفت: اوردیاو بر شکمش حرکت کرد، تاب ن

 ! ادی_اه... نکن قلقلکم م

از قبل دستانش به  شیحس تلخش را پس زد و برخاست، ب اوشیس
غرق در لذت شد.  دیبلند او را شن یخنده یصدا یحرکت در آمد، وقت

پر شوق و ذوق او را  یخنده یصدا نیچننیبار بود که تنها بودند و ا نیاول
به التماس نامش را تکرار کرد و  ادیز  یدر آخر از تقال ی. وقتدیشنیم

 گفت:
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 ... جون من... بسه...!اوشی.! نکن توروخدا...! س_بسه..

 یکه زنگ گوش شدیاش خم مگونه دنیبوس یکرد. برا شیرها خندان
 لب گفت: ریگرفت و ز  ینگاه از شاد حوصلهیمانع شد. ب

 _بر خر مگس معرکه لعنت! 

 ردینگاهش را از او بگ آنکهیب اوشیخندان برخاست و دور شد.  س یشاد
 گفت:

 ملخک، آخر... یملخک، دوبار جست یبار جست هی_

که  ییزهایستاره تمام چ یتمام ماند؛ شماره مهیحرفش ن ینگاه به گوش با
که در هم رفت،  شیهاسپرده بود را به ذهنش آورد. اخم یبه فراموش
فشرده شد و به سمتش روانه شد؛ اما او به سرعت پشت به  یقلب شاد

حمام رفت  یکه در آن بود ناچارًا به سو یتیفرار از موقع یو برا دیاو چرخ
 :دیبه حال او با حرص رو به ستاره غر  توجهیرا رها کرد. ب یو شاد

 چه مرگته!  گهیبرات، د کنمی_گفتم که اس م

 و نوش با همسر جانت... شی_چته! نکنه وسط ع

 زنگ نزن!  امگهی_خفه شو! د

کرد با حاضر کردن  ی. سعکردیمتعجب و نگران به او فکر م یشاد
 دنیکه با د یانداشت. مدام لحظه دهیصبحانه خود را آرام کند، اما فا

حمام روانه شده بود مقابل  یبود و سو دهیچرخ نیخشمگ یگوش
 .کردینم شیچشمانش بود و رها
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 با حرص گفت: نهیخود درون آ دنید با

  ؟یخوایم یچ گهید ،یهم کرد اتی_حمام دوماد

 دنی. با ددیپوش دیکه به دستش رس یلباس نیزد. اول رونیحرص ب با
 لب گفت: ریز  یو چون مجرم دیکه منتظرش بود، چشم دزد یشاد

 _ عجله دارم.... خودت بخور! 

رفتنش نشست و  یاو، به تماشا یبارهکیخشک شده از رفتار  یشاد
را جمع کرد و سمت اتاقشان  زیخودش م حوصلهیب د،یند یلیدل یوقت
 اشیوا یمانده بود، صدا زیم یاو که رو یگوش دنی. با دشد یراه

اما آن را به زحمت پس  کرد؛یم تیهدا یاو را سو. گوش یبرخاست. حس
به  اوشیس یزنگ گوش دنیبعد با شن یاشد؛ لحظه جزد و از اتاق خار 

ها که به انتها حاج صابر مردد ماند. زنگ یشماره دنیاتاق برگشت. با د
 ناچار جواب داد: دیاش را دکه شماره گریلبش را گاز گرفت؛ بار د دیرس

 _بله؟ 

  اوش؟ی_س

 گفت: یکرد و به آرام یمکث

 خونه جا گذاشته؟  شویگوش اوشی_سالم... س

نکنه مهمون ناخونده  د؟یکنیدرو باز نم زنمیبابا...! پس چرا زنگ م ی_ا
 ات؟! تو خونه یدیراه نم

 گفت: متعجب
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  اد؟یزنگ نم یپس؟! پس چرا صدا یی_ کجا

 لبش را گاز گرفت و گفت: دیجد یخانه یادآور یبعد با  یالحظه

 شو فروخته! خونه اوشی... سمی_راستش ما از اون خونه رفت

 از دلش بلند کرد: یآه رمردیغرولند پ یصدا

 یشو فروخت... آپسرم خونه ومدهیات! هنوز ناز قدم خودتو بچه نمی_ا
 پسرمو ندارم!  یخونهخدا! آدرس 

 گفت: یپر بغض یصدا با

 ... نجاستی_آدرس ا

 تلخ او را فراموش کند، رو به کودکش گفت: یهاکرد حرف یسع

 ستیمهم ن م،یدوستت دار  ایکل دن ی! منو بابات اندازههای_غصه نخور 
 مامان؟!  ی... باشه فندقگنیم یچ هیبق

به  یلگد زد خنده بر لبانش جان گرفت، اشک شاد بارهکیکه به  کودکش
 لب گفت: ریصورتش نشست و ز 

 _کاش بابات بود! 

 د،یند یاوهیم یرفت؛ وقت خچالیاش به طرف مهمان ناخوانده یادآور ی با
اش مهمان خانه بارنیاول خواستیشد. دلش م یمغازه راه یبه سو

 . ردیبگ یرادیا اشییراینتواند از پذ
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شد،  دیدچار ترد دیخود را  مقابل محضر د ی. وقترفتیم شیپ اوشیس
 یسو شد، به ادهیستاره و شکم گرد او چشمانش را بست و پ دنیبا د

و جان از تنش  رفتیسمت قتلگاه خود م به ییمحضر گام برداشت، گو
 ... رفتیم

خسته  رفت،یرا حمل کرده و باال م وهیم یهاسهیزنان کنفسنفس یشاد
 لب گفت: ریتوقف کرد، ز  یاپله یرو

 بودن کمک کنن... نفسم رفت!  نایمامان ا ای اوشی_کاش س

اش را بله یبا آن شکم ِگرد کنارش قرار گرفت و به راحت یدیقیبا ب ستاره
 رونیب اشنهی.... نفس از سگذشتیم یداد، چقدر لحظات به سخت

 ! آمدینم

 ستاره که گفت: یصدا با

 ؟یخوایم یلفظ ری_ز 

خندان صبحش! اخم از  یمقابلش جان گرفت... چهره یشاد یچهره
 اش نقش بست.زن مقابلش بر چهره یچشم و ابرو دنید

حاج صابر که پشت دِر  دنیها باال رفت؛ با دزنان از پلهنفسنفس یشاد
 یاخم دنشی. حاج صابر با ددیبود لبش را گز  ستادهیواحدشان به انتظار ا

 کرد و گفت:

  رون؟یب یو خودت رفت یمهمون دعوت کرد ات؟یمهمون نواز  رسم نهی_ا

 :دیدختر پر  یاو برداشت رنگ از رو یکه سو یقدم
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 !یچاق شد ده،ی_نه... بهت رس

 نگاهش را به شکم دختر دوخت... و با حرص ادامه داد: و

شو ات انقدر نحسه که پسرم خونهزادهحروم ی_قدم خودتو اون بچه
 فروخت.... 

 !"ادیزودتر ب اوشیبغض در دل زمزمه کرد "کاش س با

دختر، باز همان  نیا یجا با حرص نگاهش را گرفت. کاش به اوشیس
وقت جان بود! آن ییبار قبل بود! کاش همان دخترک موطال یدختر اخمو
 مملو از غم زمزمه کرد: یی. با صدادادیدر رهش م

 _بله!

 بغض گفت: با

 من... ریمجبور... ش... تقصهاش... _واسه خاطر چک

که دختر از ترس خود را  ردیرا بگ هاوهیم لونیرا دراز کرد که نا دستش
و آسمان قرار گرفت... دست و  نیزم انیبعد م یا. لحظهدیعقب کش

بعد غرق  یا. لحظهدیبه کمکش نرس یکمک دراز شد، اما کس یبرا غشیج
زده نگاهش صابر وحشتبسته شد. حاج ایدن یدر خون، چشمانش به رو

غرق در خونش نشست، چه  یدختر به مانتو نیاز سر خون شکرد، نگاه
! تنها کودک یسادگ نی! به همدیکشیحرامش داشت پر م ینوه شد؟یم
اش اوج گرفت... خنده ی... صدادیو بس! خند ماندیم امندشیس

هش به دخترک غرق نگا کهیبلند شد. درحال اشیبعد زنگ گوش یالحظه
 در خون بود جواب داد:
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 شد؟  ی_چ

 ات موندگاره! ات تو خانواده! نوهی_تموم شد حاج

اش! از االن جا پاتو محکم کن! زن و بچه شیپ ادیبگو ب اوشی_به س
 . ستیچشمت دنبالش ن گهیم جورنیا

کهنه  یهاکیبود که سرام یعیبالفاصله قطع کرد، نگاهش به خون ما و
اش داشت داشت... نوه یکرده بود، چه رنگ زشت نیرنگ و رو رفته را رنگ

 ...رفتی... داشت مدادیجان م

 لب گفت: ریز 

 ! برو! ستیبچه حروم ن یجا واسه نجای_نمون! برو! ا

غرق در خون خود؛  جانیب یرفت و پشت سرش را نگاه نکرد، دختر  و
نداشت!  شکی؟ نداشت! بتماشا داشت دادند،یخود و کودکش جان م

 یرا به راحت زدیکه دم از خدا م یمرد یچند ماهه، باورها یکودک
 اکارشیر  یهاشکست و عباداتش را به باد داد! عرش خدا از ظلم بنده

مغرور لب فرو بست و چشم فرو بست و راهش را   اکارخط یو بنده دیلرز 
 کی یبه سادگ" رهیشب به باد م کی"هفتاد سال عبادت  دیرفت و ند

 چشم بر هم زدن است.

ستاره که  ی. با صداکردیو حال بد خود را درک نم شدینفسش تنگ م
 گفت:

 !یات  پسرحاجزن و بچه شی_برو خونه پ
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بود. او چه  یحاج یاز قبل اعصابش خرد شد. بدتر از همه کلمه شتریب
 :دیلب غر  ریبا پدرش داشت؟ با خشم ز  یتفاوت

 ... ال اله اال اهلل...یکهیزن ی_منتظر بودم تو بگ

رفتن او را  کهیخانه شد. ستاره درحال یستاره راه تیبه وضع توجهیب
 لب گفت: ریز  ستینگر یم

 شمی! خودم مهیتازه اول باز  نی! اجونیباش، حاج الیخ نی_به هم
 پسرت!  یزندگ یعروس و تک ستاره

********** 

 ،یشاد تیوضع یادآور ی. با رفتیها باال مزنان و ناالن از پلهنفس سیان
خشکش  چیسرش را به چپ و راست تکان داد. چند قدم مانده به سر پ

 یهمکار  یازد. رد قرمز خون نفسش را بند آورد، هوا خساست کرد و ذره
به صورت  نیرفت. نگاهش از سرِ خون شیو وحشتزده پ دهینکرد، نفس بر 

نبود... تمام قوتش به انتها  ییهوا چیصاحبش نشست... ه یدهیرنگ پر 
به  اشمهیوننفس نصف انی. نگاهش مدیکش ریت اشنهیو س دهیرس

شد و در تمام راهرو  ادیاو که افتاد همان اندک نفسش فر  نیخون یمانتو
خفته در خواب ساختمان مخوف را از واقعه آگاه  نیو تمام ساکن دیچیپ

 کرد:

 ...!ی_شاد

 ریت اشنهیس کند، اما نتوانست... سرا دراز کرد که او را لم دستش
مقابل چشمانش چشم بسته بود، او چطور نفس  زشی. عز دیکشیم
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تمام  ی. وقتکردیرا با خبر م یکس دیبا آورد؛یتاب نم ییبه تنها د؟یکشیم
توان  شیهالرزان برخاست. قدم یبا دست و پا د،ید هوشیجانش را ب
 دنی... با درساندیم یخود را به کس دیافتاد؛ با نیبر زم زیخنهینداشت، س

خارج شد، نگاهش را چرخاند. زن که خود را  شانیروکه از واحد روبه یزن
زن که لبانش  یدخترش دوخت. صدا یسوبه او رساند نگاهش را به

 دنیکهنه فرو افتاد. زن با د یهاکیبر سرام نهیو ناگاه با س دیرا شن دیجنب
کمک سر داد.  ادیراه پله چرخاند و فر  نایغرق در خون، سر به م یشاد

خود برد...  بیدست به ج کردینم شیکه رها یدرمانده از حال اوشیس
 خانه روان شود.  یسوکه به افتی یابهانه دیرا ند اشیگوش یوقت

جمع شده دور ساختمان متعجب شد،  تیآمبوالنس و جمع دنید با
 یز یچ یاو گاه سکوت کرده بودند و گاه دِر گوش دنیکه با د تیجمع

. زشدیخوفناک به دلش سرر  یاز قبل تعجب کرد، هراس شتری. بگفتندیم
... دیرس شیآلود باال رفت و به مانتوخون ییجلو رفت... نگاهش از پاها

 :دیکش ادیفر  شدرون ذهن یز یچ

 _"چه آشناست!"

 یدر را بست. صدا ینترننکرده بود، که ا تینگاهش را به باال هدا هنوز
در گوشش نواخت و او را از جا پراند.  یبسته شدن محکِم در، چون طبل

بود  افتهیرا  یکه شاد هیگرداند... زن همسا تیجمع یسونگاهش را به
 جلو رفت و لرزان گفت:

 ! شهینم اشیشاءاهلل که طور ! خدا بد نده... انهی_همسا
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 اوشیدوخت. س ریخودش هم به حرفش اعتماد نداشت که سر به ز  ایگو
 نگاهش کرد و گفت: یسوال

 نشه خانم؟  اشیطور  ی_ک

 نگاه ناباور خود را به او دوخت و گفت: زن

  ؟یدی_ خدا مرگم بده! مگه ند

 برخاست: یگر یزن د یصدا

 کلمه بهش بگو و خالص!  کی! یراه کردبدبختو زابه نی_خب تو که ا

اما  گرفت،یدرون سرش قوت م ینگاهشان کرد. کم کم فکر  یکالفگ با
 گفت: دید یدر پس زدنش داشت. زن مقابلش که نگاه او را عصب یسع

 ها... افتاده! ! از پلهمارستانی_ همسرتونو بردن... ب

 که به جاده دوخته شد، زن تندتند گفت: اوشیس چشمان

 مادرشونم حالش بد شد...  ی_راست

همه خون هم دختره رو تو اون گهیگفت: "بدبخت! هر کس د یگر ید زن
 که مادرشه! "چه برسه به اون شد،ینصفه جون م دیدیم

 افتهیرا  یشاد یدر چه حال سیبود؟ مگر ان یاو در چه حال یشاد مگر
 بود جلو رفت و رو به او گفت: ستادهیا یاکه گوشه یبود؟ مرد

 تنهاش نذار!  زنت باش! برو شی_برو داداش... برو پ
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 شیهاهلش داد، به خود آمد. قدم بایو تقر  دیاش کوبمرد به شانه یوقت
که رو به او نام  دیآخر شن یمرد را لحظه یکرد. صدا دنیشروع به دو

 . بردیرا م مارستانیب

او در حال  یاو در محضر بوده، شاد کهی! درست زمانشدینم باورش
 رشیو به پذ دیرس مارستانیبه ب یدست و پا زدن با مرگ بوده است. وقت

را  یعمل فور  یبرا تنامهیرضا یزمان ممکن برگه نیتر مراجعه کرد، در کم
روز...  نیدست به دست هم داده بود که بدتر  زیمقابلش نهادند. همه چ

 تیاز وضع یکه حتبود  نیرا از سر بگذراند. بدتر از همه ا عیوقا نیتر بد
 بود. یجنونش کاف یخودش برا نیو ا دانستینم چیمادر و دختر ه

و  دهیرا چسب اشقهی... همه و همه ییمعنایب ،ییتنها ،یجیگ ،یدرماندگ
 دنی. با دکردندیتر مسخت شیرا برا دنیو نفس کش کردندینم شیرها
افتاده  جانیآن ب یکه بر رو یجسم دنیکه از مقابلش گذشت، با د یتخت

بر  جانیو رو و ب رنگیکه ب یبود، نگاهش مات شد. باور نداشت دختر 
همان دخترک شب گذشته باشد.  استیهوشیب یایغرق در دن خت،ت

به داخل اتاق رفت و از  کهنیهمراه تخت به راه افتاد، هم شیهاقدم
منتظرم ... ایمنتظرتم... زود ب یایشد زمزمه کرد: "من تا تو ن دینظرش ناپد
افتاد، به  سیاز آنچه که رخ داده، به ان جشیبعد نگاه گ یانذار!" لحظه

را صدا کرد؛ پرستار که حال و وضع  یبه خود داد و پرستار  یتکان ورر
 گفت: دیرا د شانشیپر 

 یبه خدا باشه.... همه چ دتونی_ متاسفانه مادرش سکته کرده...! ام
 ! شهیدرست م
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اما  کردیرا خبر م مینس دیفرو کرد؛ با هشایس یدست در موها درمانده
 . دانستیباخبر کند را نم زانشیچطور او را از وضع عز  نکهیا

 در گوشش نشست: میشاد و خندان نس یاز چند بوق صدا بعد

  ؟یمن افتاد ادی_سالم! چه عجب شما 

 گفت: دینشن یجواب یوقت

  اوش؟ی_الو... الو... س

 را تر کرد و گفت: اشدهیخشک یهالب

 ! مارستانیب یایب دی_ با

 یبزرگ دانشگاه کنار لبه اطیدر ح ارادهی. بدیپر  یبه آن مینس یو رو رنگ
 گفت: دهیبر  دهینشست و بر  نیباغچه بر زم

 ... شده؟ ی_چ

با  هیبه بق اعتنایاعصابش را خراب کرد، ب شتریب اوشیس یکالفه یصدا
 بلند شده بود گفت: ارادهیکه ب ییصدا

 شده؟  یچ گمی_م

 دهیکه منتظر سپ میرا گفت. نس انیجر  دهیبر  دهیبر  یبا کالفگ اوشیس
تا خود را  دیدویکرد. تنها م دنیشروع به دو دیبود، از آنچه شن ستادهیا

 یصدا دنیو نگران طاها که با شن دهیبرساند. نگاه ترس یاصل ابانیبه خ
 یالفگ. با کدیو تنها به سرعت دو دهیبود را ند دهیاو چرخ یبلندش به سو
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قبل از  ستاد،یمقابلش ا ینیکه ماش کردیبلند م هانیماش یدستش را برا
 و گفت: دیکش نییرا پا شهیفکر کند، راننده ش نکهیا

  ؟یاومده خانم زمان شیپ ی_مشکل

در چشمان او نشست. با بغض سرش را به  میغرق در اشک نس نگاه
که از دو طرف صورتش را  ییهاداد؛ اما حواسش به اشکتکان  نیطرف
 مارستانیمرد سوار شد و آدرس ب یگرفته بود نبود. با تعارف دوباره یباز 

آن روز  ادیمرد جوان را به  ارادهیب شیهاتند و اشک یهارا داد. نفس
 دهیکش مارستانیب یسوبار هم مقصدشان به نی... آن روز، اولاختاند یم

 شده بود و حال باز هم...

 :دیپرس دیرا د شیهاناخن دنیو جو ینگراندل یوقت

  اد؟یازمن برم یشده؟ کمک یز یچ ی_خانم زمان

به مقصد  یلب تشکر کرد. وقت ریتنها سر تکان داد و معذب ز  مینس
 اری. سامدیدو مارستانیب یسوبه سرعت تشکر کرد و به د،یموردنظرش رس

داشت  دیاو دوخت. ترد یشود رو دیکه از نظرش ناپد ینگاهش را تا زمان
آن داخل منتظر اوست  یحتما کس نکهینه؛  با فکر ا ایکه داخل شود 

قوت گرفت که از دانشگاه بابت  یزمان مشیبه رفتن گرفت، تصم میتصم
 تماس گرفته بودند.  رشیتاخ

ا او ر یزدهنگاه ماتم ی. وقتدیدو اشیسو اوشیحال س دنیبا د مینس
 گفت: دید

 شده؟  ی_چ
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 . با مکث گفت:دیدرمانده سکوت کرد، لب گز  اوشیس

 ...ی_شاد

 شد و گفت: سیدختر حبس شد. چشمانش خ ینهیدر س نفس

 ! شدهی! چ؟یچ ی_شاد

او نشست و  یدستانش بر بازو ارادهیب د،یرا د اوشیسکوت س یوقت
 تکانش داد:

 ! ؟یچ ی_شاد

 ها افتاده! _از پله

نشست. بعد از  هاکیسرام یبر رو انیعقب رفت. گر درمانده عقب مینس
 خود جان کندن بود گفت: یکه برا یالحظه

 !؟ دونهیم ؟ی_ مامانم چ

به  قدرنی. در تمام عمرش ادیدرمانده و مستأصل نگاهش را دزد اوشیس
 گام برداشت: اشیسوبا وحشت به میبود. نس دهینرس یحس سرخوردگ

  گه؟ینداره د_مامانم خبر 

 کرده! دای_مادرت... اونو... پ

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 _االن اتاق عمله! 
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بود نقش  دهیرا زود نچسب اشیبازو اوشیرفت، اگر س جیگ یبه آن سرش
 یهااش...! مادر مهربانش! تنها داشته چارهیخواهر ب ی. شادشدیم نیزم

از  خبریب گر،یر سمت دمقابل آن در منفور بودند و او د ارزششیب یزندگ
 نی. تنها و درمانده نشست؛ دلش سنگگذراندیرا م شیهاها لحظهآن

قدر کالفه بود خودش آن اوشی. سکردیآرامش نم یحرف چیبود و ه شده
 د،یقدر ساکت داو را آن یتوان آرام کردن او را نداشت. تنها وقت گریکه د

 بود گفت: شیکه درون صدا یاکنارش نشست و با بغض مردانه

 ! نترس، خب؟رونیب انیو سالم م حی_هردوشون صح

که حال  اوشیآلود ، سر تکان داد. ساشک یمرتعش و چشمان یلبان با
 گفت: یبه آرام دیرا د اشبهیغر 

 ... گهیمن د یکنیم یجور نی! تو که امینکن نس یجور نی_ا

از  اوشی! سباختیخود را م دیبغضش را پس زد؛ نبا یبه آرام مینس
 یآرام و قرار نداشت؛ زن و کودکش... آه از نهادش بلند شد ،حت یکالفگ

فکر کند. با زنگ  یداشتنلحظه نخواست به نبودن آن موجود دوست کی
که از  یاشماره دنی. با دشد تیهدا فشیک ینگاهش به سو یگوش

مرتعش  ییشد. با صدا یقلبش دچار لرز آن گذشتیها متماسش ماه
 جواب داد:

 _بله؟ 
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ها از . مدتها لرزاندنگران و بم طاها دلش را بعد از ماه یصدا
با او تماس گرفته  یطیشرا نیو حال در چن گذشتیم شانیصحبتهم

 بود:

 ؟یکنیم هی_چرا گر 

ملتمس طاها که از  یرنگ بغض گرفت سکوت کرد. صدا شیصدا یوقت
 انداخت: رتینشأت گرفته بود، او را به ح اشیاوج نگران

  نمت؟یبب خوامی... ماطمی... تو حرونیب ای_ب

 یبود. به آرام یگر ی... در عالم ددیچرخ اوشیس یسونگاهش به ارادهیب
 گفت:

  ؟یاطیچه ح ام؟ی_کجا ب

 ! امی! اگه سختته من بگهید مارستانیب اطی_ح

بدتر از همه طاها بود که  د؛یفهمیبه راه افتاد. حال خودش را نم ارادهیب
شده است. تاب  یدختر راه نیبه دنبال ا اریچرا پشت سام دانستینم
او  خواستینامعلوم او را به آنجا کشانده بود و حال م یآشفتگ نیا دنید

زده  بیکه چندبار به آن نه یدل ناآرامش آرام شود. دل یتا اندک ندیرا بب
بار چندم باز به همان  یا براکرده بود، ام تشیهدا یگر ید یبود و سو

 بود. دهیرس مارستانیدرب ب

را فراموش  اوشیقدر عجله داشت که سآن یبه سرعت خارج شد؛ حت
 خواست؟یچه م نجایحضور او وجود نداشت، پس ا یبرا یلیدل چیکرد. ه
بودنش را بشنود، هرچه  لیو دل ندیهرچه زودتر او را بب خواستیدلش م
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دنبال  ایداشت. گو یبود حال خوب نجایا یطیشرا نیدر چن نکهیکه بود از ا
به خود آمد که او را  یوقت گشتیبا هم بودنشان م یبرا یتراکوجه اش

. از همان فاصله تا دید مارستانیب اطیدر ح یمکتین یآشفته و منتظر بر رو
از همان  یبه راه افتاد. دروغ نبود حت اشیبرخاست و به سو دیاو را د

 ی. وقتندیرا در چشمانش بب یو نگران شیتشو توانستیم فاصله هم
 سالم کند گفت: آنکهیگرفت ب قرارمقابلش 

 افتاده؟  یاتفاق شده؟ی_چ

 قدم برداشت و گفت: اشیسوبه بارهکینگاهش کرد به  متعجب

 افتاده؟  یواسه مادرت اتفاق ؟یکنیکارمیچ نجای_تو ا

 گفت: خودیتبرئه یبه ناچار برا دیمستاصل ماند، لب گز  طاها

 ! نجامیاز دوستام ا یکی_نه، مامان خوبه. واسه خاطر 

 :دی" گفت و خسته سر تکان داد. طاها مجددًا پرسی"آهان مینس

  ؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا

و  دیآنچه که اتفاق افتاده بود بغضش گرفت و نگاهش را دزد یادآور ی با
 گفت:

 ! ستین یز ی_چ

زنگ خورد.  مینس یبزند که گوش یکه قانع نشده بود خواست حرف طاها
و داد  غیج یگفت و جواب داد. صدا ی"ای"وادهینام سپ دنیبا د مینس
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 دهیسپ ی. صدادیو پشت به طاها چرخ دیکه بلند شد، لب گز  دهیسپ
 بود بلند شد: ختهیدرآم هیبا گال کهیدرحال

به خدا  گه؟ید یر یم یذار یمنو قال م یجور نی_دستت درد نکنه، ا
 باورم نشد!  هایها گفتن رفتبچه

 :گفت

 ... یفهمیمجبور بودم م دهی_ سپ

 گفت: یبا ناراحت دهیسپ

دارم که بدونم؟ بگو  بیبگو تا بدونم! مگه علم غ فهمم،ی_نه، من نفهمم نم
 شده وگرنه...  یباز چ

از حال  یخبر یب اوش،یس یواماندگ ده،یمداوم سپ یاصرارها ،یکالفگ
 ی. به ناگاه با صداکردیم اشوانهیو همه داشت د و مادرش همه یشاد
 گفت: یبلند

 ستیافتاده، معلوم ن مارستانی_ مامانم سکته کرده، خواهرم رو تخت ب
من  ؟یآورد ریوقت تو هم وقت گاون اد،یاش بسر خودشو بچه ییچه بال

 ! یوقت... وااون دنیدارن جون م نجایا زامیعز 

که بلند  اشهیگر  ینشست. صدا نیرا پرتاب کرد و بر زم یحرص گوش با
 از پشت آرام او را در بر گرفت و گفت: یشد دست

 ! گذرهیم نمی! اشهی... تموم مستین یز ی_آروم...! چ
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طاها پنهان ماند و تا توانست  یمردانه یشانه انیم سشیخ صورت
 شیآوردن آب تنها یرااش را رها کرد. عاقبت طاها بخفه شده یهابغض

و حال طاها افتاده بود؛ گمان  ابانیآن ب ادیبخواهد به  آنکهیگذاشت. ب
داشته  ازین یایدوار یو ام یدلدار  نیخودش هم به چن یروز  کردینم

که کنارش قرار  یآب یبدتر از همه طاها کنارش باشد! با بطر  وباشد، 
به  یقبلش تشکر کرد و آب قیاز حال دقا نیگرفت سرش را بلند کرد. شرمگ

 بلند شد: یطاها به آرام یزد. صداصورتش 

 نگران نباش!  شنیخوب م دونمی_من م

که باز  یقطره اشک دنینگاهش را به صورت او گره زد. با د مینس پوزخند
 بر صورتش نشسته بود گفت:

 ! گهیرو تموم کن د هیبابا گر  ؟یهمه رو غرق کن یخوای_مگه م

 را برگرداند و گفت: شیحرص رو با

من  یول ،یزدیبال مبال یو داشت یقبل تو مادرت رو گم کرده بود ی_ سر 
آروم  ی! توقع دار دنیدارن جون م مارستانیاون تخت ب یرو زامیعز 

کردنم ندارم؟ اونم  هیهواست، بعد حق گر  یاالن رو امیباشم؟ تموم زندگ
همون دوستت!  شیهان؟ برو پ نجایا یایگفته ب یاصال ک د؟یر یگیازم م

 از سرم منم بردار!  ستد

. دیبرداشت که طاها دستش را کش یروان شده بود. قدم شیهااشک باز
آغوشش که قرار گرفت، نگاه طاها به چشمانش گره خورد؛  یدر چند قدم

 و گفت: دیدستش را کش یو قصد رفتن کرد که طاها به آرام دیچشم دزد
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... تو... دمید یوقت ست؛ین نجایامون بده! دروغ گفتم، دوستم ا قهیدق هی_
شد، اومدم  یچ دمیشد، نفهم نیدانشگاه حالت همچ اطیح یتو

 یکنیکه م هینکن! گر  هیگر  گمیکه م ستیدنبالت... االنم دست خودم ن
هست،  ینباشه ول نیهمچ خوامیم ست،ی! دست خودم نرهیگیقلبم م

و هربار برگشتم اما نشد!  مارستانیار اومدم جلو بده ب کنم؟ کاریچ یگیم
 نجامیباداباد! حاال که ا یبرم و بگم به من چه! هرچ الیخینتونستم ب

 باداباد!   یبگم... از االن هستم تا تهش! هرچ خوامی... مخوامیم

وآمد بودند او را که در حال رفت یبرد و پشت به مردم شیپ دست
 ینکن... همه چ هیرا پاک کرد و گفت: _گر  شیهااشک یچرخاند. به آرام

 ! شهیدرست م

 یوقت ستینگر یشدگان به او مآرام گرفته بود. همچون مسخ اریاختیب
او را  یخنده یفقط سرتکان داد و سکوت کرد. وقت دیآرامش را شن یصدا

 خندان طاها بلند شد: ینگاهش کرد. صدا یسوال دید

 ! گشت؟یچشمت دنبال من م یک ! بگو ازهاومدهی_انگار بدتم ن

 خنده باز گفت: انیاش کرد و او را باز خنداند، محواله یمشت

 ... خوادیآدم دلش م یشیکن محرف گوش نیهمچ ی_وقت

 زد و گفت: یچشمک دینگاه او را د یوقت

 که آدمو...  گمیبهت م گهیوقت د هیگفت، بذار  شهی_شرمنده! االن نم

را  یلب نام ریبه ناگاه ز  د،یکرد و چرخ اشیبه رو یاخم نیشرمگ مینس
 تکرار  کرد. طاها رد نگاهش را گرفت و گفت:
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  ه؟یک اوشی_س

. ستادیزده به تماشا اکرد، بهت دنیاو شروع به دو یسو که به مینس
 یکه دختر از پا افتاد و صدا دینام چه گفت و چه شن اوشیمرد س دینفهم

 اوج گرفت.  اشهیگر 

 توانست،ینم یرا آرام کند ول میخودش جلو برود و نس خواستیم دلش
 لب با حرص رو به خود گفت: ریدستش را مشت کرد و ز 

 ! کنهیجز من آرومت م یکه کس بارهنیآخر  نیا گهی_د

آن  نکهیکنارش زانو زد. باور ا کردیکه م یدیشد یبا حس گرما اوشیس
زانو  میگاهش که به نسموجود کوچک او را ترک کرده باشد را نداشت. ن

 یدر قو یاش ترک برداشت. بس بود هرچه سعزده افتاد قدرت مردانه
تنگنا  نیتر بودن، بود؛ حال در بزرگ یحام یبودن کرده بود! تمام عمر در پ

از  یاش بگذارد و برانبود که او سر بر شانه یکی اشیبست زندگو بن
لب  ریو ز  کردیم هیچه راحت گر  میدست دادن کودکش او را آرام کند. نس

من رفت!"  لینگی"ج کردیکه به کودکش نسبت داده بود را تکرار م ینام
 گفت: انیمقابلش که  نشست گر 

 !کنهیدق م ی_شاد

! او را  فراموش کرده بود. هنوز او را یشد... شاد ریاو هم سراز  یهااشک
 کردیهش ماحساس خرج نگا یترحم چیهیکه مهربانانه ب ییداشت، او

که  یبود؛ اما درد آن کودک کردیرا از او دور م شیهایها و خستگو زخم
سخت  ش. باورردیبپذ ینبود که به راحت یز یهم گره زده بود چها را بهآن
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که  یکودک خواند،یظالمش او را حرامزاده م یکه حاج آقا یبود، اما کودک
 کرد؛یاو را آرام م امدهیکه ن یکودک خواند؛یخاله" م لینگیاو را "ج مینس

 یاز جنس عشق کرده بود، به راحت یآشوب ریرا درگ اشیکه زندگ یکودک
ها بکارد و رسالت خود او آمده بود تا عشق را در دل آن ییرفته بود... گو

رفته  اشیرسانده برود. باورش سخت بود، اما آشوبگر زندگ انیرا به پا
ببوسدش! دلش را تنها  ایکرده و  او را لمس توانستینم گریبود و او د

ام متصل کند... ها را بهنبود که آن یکودک گرید زد؛یگره م یبا شاد دیبا
 امدهیبود. آشوبگرش ن شدهقطع  شانیاتصال زندگ ینقطه نیتر بزرگ

 زده بود! نیکه او را زم یدرد داشت... درد نیرفته بود و ا

 دیهفته باالخره چشمانش را گشود. نگاهش به سقف سف کیبعد از 
بخوابد و  خواستینداشت؛ فقط دلش  م یو درک درست دیچرخیم

را که  یکودک شدی. باورش نمندیخواب آن موجود کوچک را بب
از او برنجد و ترکش کند، اما ترکش کرده بود.  نیچننیا خواست،ینم

در  یکوچک را که گهگاه یهدختر بچ نآ گریچشمانش را بست تا بار د
 یاواخر با او قهر بود و حت نیاما ا ند؛یبب کردیخواب "مامان" خطابش م

اما از او  خواست،یمادرش را م بهانهی. دلش بآمدیبه خوابش هم نم
سر  یجواب گفتیهم کالفه بود، هرچه م می. از دست نسنداشت یخبر 

را بست گرم خواب شده بود  چشمانشپشت به او  حوصلهی. بدادیباال م
 شیسوبه یوانیبه سرعت ل می. نسدیوحشتزده از خواب پر  ییکه با صدا

تلخ، سراغ  یبعد از آن ماجرا بارنیاول یآورد و به خوردش داد. برا
 نگاهش کرد: یبا ناراحت می. نسرا گرفت اوشیس
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که  دمیند گهیاون بوده، رفت و د یبابا ریاتفاق تقص نیا یگفت ی_ وقت
 ! دهیجواب نم زنمیزنگ م امیهرچ اد؛یب

اش را گرفت. بعد از چند بوق ارتباط برقرارشد. شماره ارادهیب یلرز  با
دلتنگ  یهانفس ینگفت، تنها صدا چیبزند ه یهرچه منتظر ماند تا حرف

 یحرف ی. وقتکردیرا پر م نشانیب یهر دو فضا یر یشده به دلگ ختهیآم
داد.  له دواریام مینس یسورا قطع کرد و به یگوش دهارایب ینزد، با بغض

 بعد با بغض گفت: یالحظه

 ام! برم خونه خوامی_م

 گفت: زدهجانیه مینس

 یتونیگفته م وقتهیلی! دکتر خارمی! االن لباساتو مزمی_باشه... باشه عز 
 خونه!  میر یاالنم م ؛یبر 

 و گفت: دیچرخ شیسو

 خودم!  یخونه رمی_ م

 تکان داد و گفت: یجا خورد؛ اما سر  یالحظه مینس

 _با... باشه! 

 یرفتن مصمم شد. وقت یهمان خواب در ذهنش پر رنگ شد و برا باز
با بغض  میشد. نس ریشده افتاد اشکش سراز  رینگاهش به آسانسور تعم

 یکرد؛ وقت ی. او را تا خانه همراهندینگاهش را چرخاند تا حالش را نب
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کرد،  شیو صدا دیبسته شد. به در کوب شید در به روقصد داخل رفتن کر
 گفت: اعتنایب یاما شاد

 خودتون!  یتنها باشم. برو خونه خوامی_م

 اوشینگرفت خسته شد. عاقبت به س جهیو نت دیهرچه به در کوب مینس
خانه  یاو خبر از آمدن خود داد، راه یرا داد و وقت یخبر آمدن شاد
 خودشان شد. 

را درون قفل چرخاند.  دلش  دیکل بیغر  یاقیخسته اما با اشت اوشیس
که در حال  دیاو را د ی. وقتکردیم یلحظه شمار  دنشید یتنگ بود و برا
است باز همان خشم درونش وسعت گرفت.  اشیباردار  یهاتا زدن لباس

او در آن شکل و وضع جا خورد.  دنی. با ددیاو چرخ یرهیبا نگاه خ یشاد
بلند و  یآن موها دانستیخود نداشت. نم یبه ظاهر آشفته یهتوج
از او رو گرفت و  ی. وقتکندیم تابیشانه نشده چقدر او را ب یدهیژول

 خشک او که گفت: یبرداشت. با صدا یقدم شیسوبه دیچرخ

  ؟یخوایم یچ نجای_ ا

 دینشن یجواب یبلند شد. وقت یبا ناباور  شیو صدا ستادیا شیهاقدم
 و گفت: دیچرخ شیبا خشم سو یشاد

  ؟یکرد کاریام رو از دست دادم، تو چتو بچه ی_من واسه خاطر حاج

 بلند شد: اوشیپر بغض س یصدا

صابر بفهم! منم از دست دادم. حاج ،یات رو از دست نداد_ تنها تو بچه
که  ییتره؟ تواشو از دست داد! خودت بگو واسه کدوم سختهم بچه
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اشو تر و خشک عمر بچه هیکه  یحاج صابر  ای یبودهنوز بغلش نکرده 
 کرده! 

 او پرتاب کردو گفت: یدرون دستش را سو راهنیخشم پ با

 ! اری! نارینکن!  اسمشو ن ینکن! طرفدار  یاز اون طرفدار -

 و رو به او گفت: دیکش غیج یعصب

! تو هم برو ور دل حاج صابرت، برو دیتون بر _برو... برو تنهام بذار! همه
 برگرد!  یمنو آورد یروقت بچهه

در آرام  یصدا دنی. عاقبت با شندیکشیم ادیفر  زیر کیشده بود و  وانهید
اش کرد. رفته دوره یکه ترس دیهم طول نکش هیآرامش ده ثان نیشد؛ اما ا

گذاشته بود! به سمت  شیاو هم چون کودکش تنها یراحت نیبود! به هم
. ختیر هم را به زیهمه چ واروانهید د،یاو را ند یخانه هجوم برد... وقت

را باور نداشت.  اشییقرار گرفت، هنوز تنها ءیهمه شآن انیم یوقت
و  دندیخندیو به او م آوردندیهجوم م شیسوخانه به یوارهاید
 رفت... او هم رفت، او هم تو را نخواست! گفتندیم

 دشت جنونم  یطوفان زده تویب

 افتاده به خونم دیص

 غافل از اندوه درونم؟ یگذر یسان مچه تو

 یو رفت یمن از کوچه گذر کرد یب

  یو رفت یمن از شهر سفر کرد یب
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 اهمیبه چشمان س دیاشک درخش یاقطره

 نگاهم دیدنبال تو لغز خم کوچه  به تا

  یکه گذشت یبه راه فتادین چیات هنگه یدیند تو

 نشستم یدرخانه ببستم دگر از پا چو

 سر من  ختیخانه فرو ر  ایزلزله آمد، گو ایگو

 

را داشت که تنها  ی. حس کسکردیم وانهیداشت او را د نبودنش
 کند.  شیآوار هم از او گذشته باشد و رها انیاش مبازمانده

 

 بمیشهر غر  یمن در همه تویب

 ییدل بشکسته صدا نیکس نشنود از ا تویب

 یدگر از مرغك پر بسته نواي برنخيزد

 یهمه بود و نبود تو

 یهمه شعر و سرود تو

 ز غم دل رمیبم گر

 زمیتو هرگز نست با
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اش از دردش سبقت گرفتند و تاب شیهاسکوت او که افتاد، اشک ادی به
... کردینم یار یذهنش  د،یدیرفت، چشمانش تار م یگوش یرا بردند. سو

 نداشت...  یار یاخت چی... هشدی... نمتوانستیاو نم یب

 

 نتوانم ییلحظه جدا کیو  من

 لحظه زنده نمانم!  کی تویب نتوانم

 

 لب نجوا کرد: ریز 

 فقط برگرد... برگرد!  گمینم یچیه گهی_د

 

 کن، بغض بشکن دونه دونه کمک

 اشک نرم و عاشفونه یآ زیبر 

 یآشفته حال نیکن در ا محبت

  یمکتبم از عشق خال َنمونه

 باشم شهیکن که عاشق پ بمینص

 باشم...  شهیهم یآشفتگ نیا به
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 لب تکرارکرد: ریز 

 باشم  شهیکن تا عاشق پ بمی_نص

 باشم.... شهیهم یآشفتگ نیا به

که  اوشیس دنیبه جا مانده، سر بلند کرد. با د یآوارها انیدر، م یباصدا
نگاهش به او بود بلند شد، نرفته بود! برگشته بود! از همان فاصله با 

 لب زد: سش؛یافشانش، با همان صورت خ ییطال یهمان موها

 ! ؟ی_مگه نگفتم که بر 

 جواب داد: یدورگه با کالفگ یصدا با

 نشد!  ی_رفتم ول

 بر قلب خود نهاد و گفت: دست

آشفته بشه  جورنیواسه نبودنم ا یکیبرم گردوند... آخه کجا برم که  نی_ا
 و منتظرم باشه؟ 

 _من منتظرت نبودم! 

 ! ی_بود

 _نبودم! 

 !ی_بود

 و گفت: دیکش غیحرص ج با

 راحت شد؟! التیبودم! حاال خ ؟یبشنو یخوایم نوی_ آره بودم، هم
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محکم  دیکه رس اشیچند قدم د،یاو رس را به یبعد یهاسرعت قدم به
دختر که اوج گرفت دستانش محکم  هیگر  یگرفت. صدا نهیسرش را به س

 هیگر  انیاو را در خود حل کند. م خواستیم ییدور تنش حلقه شد، گو
 گفت:

 ...!ی! تو هم ولم کنیتو هم بر  دمی_ترس

 را پاک کرد و گفت: شیهاگرد صورتش شد و اشک دستانش

 نکن؟! هیگر  قدرنی_ چندبار بگم ا

 یشانیبود کرد. پ تابیب دنشییبو یکه برا ییموها یرا حلقه دستانش
لبانش نهاده،  یدست بر رو اشیاشک یغرق در چشمان شهال ،یشانیبه پ

 وار گفت:زمزمه

تو هم پا به پام  خوادیباده بنوشم، دلم م نیاز ا خوادی_ امشب دلم م
 شه؛یشب، واسه هم هینه واسه  یبه من، ول یو خودتو بسپار  یایب

 دیو غرقت کنم؛ فقط تو با یموها غرقم کن نیجعد ا ونیم خوامیامشب م
 م،یکن یشکنامشب سنت خوامی. منییپا یار یرو ب نمونیحصار ب نیا

 یآرامش  م،یو ب.ر.ق.ص.ون.م.ت، و بعدش آروم ش می.ن.وب.ر.ق.ص.
 نیاز ا امونویدن خوامیجرات نکنه به اون خش بندازه! م کسچیکه ه

 نجایشد و چطور شد که به  ا یبره چ ادمونیو   میهمه آشوب رها کن
 نی! دلم امشب امیو چشم بست میسوخت هیبق یبه پا ی. بسه هرچمیدیرس

 !خوادی! دلم آرامش دستاتو مخوادیجعد موها رو م نیباده و ا
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همه و همه دست به دست هم داده بود تا  ی.ا.ز، دلدادگیعشق، ن. تمنا،
کنار مچ دستش  یرا سر کشد. دست شادآن جامیاو طلب باده کرده و ب

 د شد:بلن یبه آرام شینگاهش کرد. صدا تابیکه ماند، ب

 تویزندگ یباق ینیعقب، بب یبرگرد یکه وقت هیبهم گفت عشق اون یکی_ 
 ام! ! االن من تو همون نقطهیکه خودت خواست یبود یبا اون

 را پشت لبانش حس کرد، با بغض لب زد و گفت: اوشیس لبخند

 چقدر ازت متنفرم! یدونی_ م

 دوست داشتن از عشق برتر است...  و

جمله را نداشت.  نیا ینیر یش شیبرا گفتیهزار بار دوستت دارم م اگر
 سرش را تکان داد و گفت:

منم  یدونی! میخودم ییتو عروسک مو طال یول اد،ی_ منم ازت بدم م
 ازت متنفرم؟! 

است که از او  یکس واروانهیکار عالم دوست داشتن د نیتر سخت و
شد،  یکیآمدن حصار دستش که  نییبا پا ی... لبخند شادیمتنفر 

که در جانشان  یتابیها قاصر ماند؛ بشکسته شد. حرف شانیحصارها
 آنکهیاتاق؛ ب یایزوا نیتر ینشست... هر دو شرم را پرت کردند در پنهان

و شمع و پروانه سوختند و  ختندیبردارند، در هم آو باده دنیدست از نوش
از باده و جعد و تن  یشکوهو چه رقص با  دندیدست هم نکش کدامچیه

 به پا کردند... 
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ها سر داد و تن هیگر  ادیفر  طانیقهقهه زد و فرشتگان سرودند و ش خداوند
عشق غرق لذت شدند. نور بود  نیغرق در بوسه زمزمه مهر سر دادند و از ا

عظمت خدا مهر  یو شرم... خدا بود و لبخند... خدا بود و عشق... جلوه
و  دو عشق بو شدیم نیطن ی... شکوه زندگازین و عشق بود و شدیم

...  همه سرتاسر کردیم شکشیو ناز و لبخند پ کاشتیعشق که بوسه م
 عشق بود!

 

 بودم و چشمان تو من

 یبود و ِگل یآتش نه

 نیاز ا دانمینم یز یچ

 یو عاقل یوانگید

 عاشق چشمت شدم من

 شتریهم ب یکم دیشا

 نیقی یسودر آن یز یچ

 ترشیهم ک یکم دیشا

 و ختم ماجرا آغاز

 تو بود یتماشا سمل

 من ریفقط تصو گرید
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 تو بود یهامردمک در

 ادینمکش کم است.  یحس کرد کم د؛یرا چش شیبا شوق و ذوق غذا
اما  کنهیم کیاشتها رو تحر  دهیحرف مادرش افتاد "زعفرون به غذا رنگ م

زد و  ی!"  لبخندرهیگیرنگ ثابته که طعم م هی... غذات با دهیطعم نم
 تیسرش را به رضا دیکه چش گریاضافه کرد، بار د شینمک را به غذا

 د،یاز پشت دور تنش حلقه شد؛ از ترس از جا پر  یتکان داد. همزمان دست
 خندان گفت: اوشیاما به همان سرعت آرام گرفت. س

 دختر ترسو!  ی_ ا

صورت  دنیبا د د،یدستش نهاد و به سمتش چرخ یبر رو دست
 اش گرفت و گفت:اش خندهخسته

 ! دمیمنم غذا رو کش یر ی! تا دوش بگی_ خسته نباش

سر و وضع  نیاز ا کهیانداخت و درحال شیبه قد و باال ینگاه اوشیس
دوست  ثشیتکان داد. در ذهن خب یاو غرق در لذت شده بود سر  دیجد

ازا به در اوشیآمدن س یلقمه کند! وقت کی شیغذا یداشت او را جا
نکرد. با حرص از  افتیدر  یجواب چیکرد اما ه شیچند بار صدا د،یکش

به اشتها آوردن  یرا برا اشقهی. تمام سلدیرا کش شیجواب ندادنش غذا
نگرفت از  یجواب یکرد. وقت شیاش به کار برد و باز صدامرد خسته
خاموش  ونیز یتلو ییاو که در حال تماشا دنیآمد. با د رونیسنگرش ب

بود خشکش زد. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد اما نه! واقعا در آن 
 یااش گرفت، اما لحظهغرق شده بود که خنده نخاموش آنچنا ونیز یتلو

کرده بود که  ریقدر درگذهنش را آن یز ی. چه چدیبعد لبخندش خشک
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. دیشنیاو را هم نم یشده بود و صدا یاهیس نیغرق در ا نیچننیا
او باشد،  یتنها برا دیآیبه خانه م یوقت خواستیودخواهانه دلش مخ

مقابلش  نهیرفت دست به س جلو تاملیهم خودش هم جسم و فکرش! ب
 گرید یتوجهیب نیچشمانش گرد شد. ا دیند یباز حرکت یقرار گرفت. وقت

کرد و دستش  یرا هم ط ماندهی! همان چند قدم باقشدیم یادیداشت ز 
 نگاهش کردو گفت: یبا ناراحت دیاو نشست. از جا که پر  یبر شانه

 ! ؟ییچندبار صدات کردم؟ کجا یدونی_ م

 یو او را رو دینشست، دستش را کش رشیبه چشمان دلگ اوشیس نگاه
دور گردنش  ارادهیبا ناز نگاهش کرد؛ دستانش ب یخود نهاد. شاد یپا

به  یوافر  یبود عالقه دهیمدت فهم نیا ی. در طدیحلقه شد و به او چسب
با انگشت  کهیدرحال یحلقه شدن دستانش به دور گردنش دارد. به آرام

 گفت: کردیم یباز  راهنشیپ

حواسم  گمینم یچی! فکر نکن هستیچند وقته حواست بهم ن یدونی_ م
 ! ستیمن ن شی! حواسم هست که حواست پستین

و حساس و  فیلط شناخت؛ی... جنس زن را مدی... ترسدیلرز  اوشیس دل
گفت  یدوار یبعد با ام یا" اما لحظهدهی"نکنه فهم دیزرنگ!  در دل نال
 نبود که!"  نجایبود ا دهی"محاله، اگه فهم

 مند او حواسش را از ستاره گرفت و به او داد:نگاه گله با

اومده؟  شیپ ی! مشکلیستین یانگار  یول یمن شیاالنو! پ نی_ نگاه، بب
 خب بهم بگو! 
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 باز گفت: ینگفت به آرام چیه یوقت

 غذا سرد شد!  ای... بگمینم یچیه گهیخب نگو! منم د ،یبگ یخوای_ نم

 یبلند شود که دستانش او را گرفتند و به خود چسباندند. به آرام خواست
 گفت:

 جمع!  التی! خستین یز ی_ چ

 سمت او خم شد و گفت: یشاد نگاه

 ! ؟یگی_ راست م

باز و بسته شدند، لبخند به لب دختر  دییچشمانش به نشان تا یوقت
 گفت: ینشست و با سادگ

 !ستیحتما ن ستین یز یچ یگی_ باشه، اگه تو م

 نگاهش را گرفت و گفت: بعد

 ! یته، مشخصه! حال ندار غذا سرد شد!  گشنه م،یبر  ای_ ب

 نگاهش را به او دوخت و سرخوش نگاهش کرد و گفت: اوشیس

گرم گرم  دیبا زایچ یبعض یاگه سرد شد گرم کرد خورد ول شهیم _ غذا رو
تازه بعدم عوارض داره!  عوارض  افته،یسرد باشه از دهن م د،یچش
 ! یجانب

 گرفت سرش را بلند کرد و گفت: رتیرنگ ح یشاد نگاه

  ؟ی_ چه عوارض
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 اتاقش به راه افتاد خندان گفت: یبه سرعت او را بلند کرد و سو اوشیس

 ! ؟یچه عوارض یدیفهم_ 

 کرد و گفت: یاخنده یمقابل نگاه پر اعتراض شاد در

نچسب  زیچ هیو رو ول کنم برم به  اموونهی_ آخه تو بگو مگه من د
 بچسبم؟!

بلند  خواستیم شینچسب بودن غذا یکه برا یاعتراض شاد یصدا
 کرد. شیهاشود را در نطفه خفه کرد و او را غرق بوسه

او را جدا نکرد. در ذهنش همه را  یاهم لحظه اشیزنگ گوش یصدا
 دل داد.  رفتیاو م یکه جانش برا یپشت سر نهاد و به دختر دلبر 

********* 

 یاکنارش قرار گرفت لحظه حوصلهیب یبود که شاد یحال مطالعه کتاب در
و به ساکت به تماشا  دیدراز کش شیپا یرا روشن کرد و رو ونیز یبعد تلو

 سهیمقا ششیاو را با دختر دو ماه پ یااش گرفت لحظهنشست. خنده
بود  ینداشت. حاال کنارش زن نیبه آن دخترک شرمگ یشباهت چیکرد؛ ه

خودش متوجه  دیکه در هر حرکات و رفتارش ناز زنانه وجود داشت، شا
ن با او فرق تا آسما نینشده بود، اما بعد از آن ماجرا رفتار دخترک زم

 او را دوست داشت.  یهاکردن یدلبر  نیداشت و او ا

 باال انداخت و گفت: یینگاهش را به او دوخت. ابرو یشاد فون،یزنگ آ با

 برو درو بازکن!  زمی_ عز 
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نگاهش را باال  دیبعد که سمتش چرخ یاو بلند شد. لحظه دیبرچ لب
 د؛یترس یدرک نکرد برعکس کم یز یچ چیه جشیو گ رهیگرفت از نگاه خ

 که نگاهش کرد گفت: یسوال

منم درو زدم  شناختیست! تو رو مبود، گفت اسمش ستاره یخانم هی_ 
 باال!  ادیب

 !نجا؟یبرخاست ستاره! ا ارادهیب

 دوخت و گفت: یحرص نگاهش را به شاد با

  ؟یکنیدر رو باز م شناسهیگفت منو م ی_ هرک

مرد مقابلش  یشده نگاهش را به حرکات دستپاچه زیبا چشمان ر  ارادهیب
 دوخته بود و گفت:

 نشده که!  یز یچ ؟ی_ حاال چرا هول کرد

 دیکه شکم گردش نو یزن دنیرفت. با د شیخودش پ یدر، شاد یصدا با
از او گذشت و  گرنیکرد. نگاه ستاره تحس رتیح دادیزودرس را م مانیزا

 کرد و گفت: شیسوبه یاخم اوشیداخل که شد س د،یرس اوشیبه س

 ! ستیحرف زدن ن یجا نجای... ارونیب می_ بر 

خود را دست  اعتنایرا گرفت و به ستاره داد. ستاره ب یپر سوال شاد نگاه
گرفت و رو به  یکه او نشسته بود نشست. نفس یمبل یبه کمر بر رو

 گفت: یشاد

 حال ندارم!  یبرام لطفا... از تشنگ اریآب ب وانیل هی_ 
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آب برگشت.  یوانیبعد با ل یا. لحظهدیآشپزخانه چرخ یسوبه یشاد نگاه
 . کردیم یاز نگاه به شکم زن خوددار  کردیم یسع یطور واضحبه

 اوشیگرفت و رو به س یو تشکر کرد. نفس دینفس کش کیآب را  ستاره
 گفت:

 یهرچ ؟یچونیپیم زنمیزنگم م ست،ین داتی! پی_ چه خبرا پسر حاج
 من اومدم! یومدین یپرساحوال یایموندم ب

 و گفت: دیاو چرخ یرو ظیبا غ اوشیس نگاه

 ... یایب دی! مگه من نگفتم نبایکنی_ تو غلط م

نگاهش را  یبا کالفگ ینشست با رو گرفت. شاد یکه به شاد نگاهش
 ستاره چرخاند و گفت: یسو

 ! ؟یهمکار شوهرم هست ؟یهست ی_ شما ک

 کرد وگفت: یخنده ا ستاره

پرت  قدرنیا کردمیخانم اله و بله! فکر نم گفتیجونم؟ م یی_ همکار؟ کجا
 ! یباش

 کرد و گفت: فشینگاهش کرد. ستاره دست درون ک یبا درماندگ یشاد

 نسبت من با شوهرت گلم!  نیا ا،ی_ ب

خواست برگه را  اوشی. سدیچرخ اوشیس یسواز برگه به یشاد نگاه
 نگاهش کرد و گفت: یبا درماندگ اوشیبکشد که مانع شد. س
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 _ بده من! 

اش شده مات چهره یاتفاق افتاد. نگاه شاد دیبعد آنچه که نبا یالحظه اما
سمتش برداشت، اما او به سرعت عقب  یقدم دیلرزانش را د یبود. چانه

بود به خاطر حضور ستاره  ختهینر  شیهااگر اشک شناخت؛یرفت او را م
 یالفگبا ک اوشی. سکردیطور نگاهشان مهمان اعتنایستاره ب بود و بس!

 گفت:

باور نکن! بذار  ،یکنیکه فکر م ستین یجور نینگام نکن. ا یجور نی_ ا
 برات... 

 لرزان گفت: ییصدا با

مدرک داره...  ،یعقد کرد نویا یمو از دست دادم تو رفتمن بچه ی_ وقت
 و باور نکنم؟ یچ

انجام شده اش برخاست وگفت  تیستاره شاد از مامور  دیچرخ یکالفگ با
 شه!  ینجور یا خواستمینم زمیعز  دی:_ببخش

که  یشاد غیج یبلند شد. صدا ارادهیخشم نگاهش کرد. دستش ب با
 زد: ادیبرخاست رو به ستاره فر 

کارت  یچ دونمی... مرسمی! حسابتو بعد مرونیمن ب ی_گمشو از زندگ
 ! رونیگمشو ب... برو یکهیکنم! زن

شد و  دهیهم کوبدِر خانه که بلند شد دِر اتاقشان به یبعد صدا یالحظه
سکوت خانه شد.  یبر هم زننده یتنها سمفون یشاد یهیگر  یصدا
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کرد، اما تنها  شینهاد و آرام صدا وارینفسش بند آمد. دستش را بر د
 بود و بس....  یهیگر  یجواب صدا

 کیو  ماندیو او م پاشدیاز هم م یزندگ چشم بر هم زدن کی یسادگ به
 هی. حالش شبکندیم یدهان کج شیکه بدجور برا ختهیهم ر به یزندگ
ضربه  نیبدتر  دانستیبود. خودش م یواقع یشکست خورده کیحال 

به  یاضربه یکه چشم بسته قبولش داشت زده است. با کالفگ ییرا به او
قصد داشت بند  ایکه گو یاهیگر  ینشد جز صدا دشیعا یز یچدر زد، اما 

 آوردن جان او را داشت.

آمد. قانون چندمش بود که وضع  نییداد و پا هیآرام به دِر اتاقشان تک
 نیکاش خودش هم چن ؟یرا ندار  بهیکرده بود  حق فکر کردن به مرد غر 

! از تصور هر بار با هم بودنشان و فکر به آن زن... گذاشتیرا م یقانون
ها آن نیزن بود که هر بار ب نیزن بود! ا نیمشکلش ا ! پسدیتنش لرز 

او  اوشیشد... س ریسراز  شیهاقرار داشت. دلش به تالطم افتاد و اشک
را لمس کند؟! مگر بارها نگفته بود که خدا  یگر یچطور توانسته بود زن د

کرده و کنار نهاده، پس چرا خودش او را کنار نهاده بود  نیگلچ شیاو را برا
قبل  یقیداده بود؟! افکارش چون زن خانه خراب کن دقا یگر ید و دل به

آن زن را هم  یوقت یعنی کرد؛ینم شیبود و رها دهیرا چسب شیگلو خیب
را  یآن زن لعنت یعنی فشاردش؟یمثل او محکم به خود م ردیگیدر بر م

که آن زن هم  دادیاجازه م کرد؟یم اششیو ستا دیبوسیهم مثل او م
 دادینهاده و اجازه م یپا یخودش هم سر رو ایبگذارد؟  شیپاها یسر رو

 یوقت ایشود؟  خودیو از خودب شیتا مثل او غرق شود در لمس موها
با  کرد؟یرا گرم م اشیشانیبعد از نگاه به لبانش پ آورد،یحرصش را درم



297 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

برخاسته و هرچه مقابلش بود بر  واروانهی! دکرد؟یم طورنیآن زن هم هم
 :دینالشکسته  یمکث کرد، با بغض دی. مقابل عکس او که رسختیر  نیزم

 ؟ینگاه کن یاگهیاز من به زن د ریغ یتونی! چرا؟! چطور ماوش؟ی_ چرا س
اما من احمق دلم به  ؛یازم متنفر  ،یگفتیت؟ راست ممن کم بودم واسه

 ! احمق!گهینگاهت خوش بود.... احمقم د

با آن زن رفته باشد  نکهیشد. فکر ا شترشیخانه باعث خشم ب سکوت
 اوشیس یبعد که صدا . چند لحظهزدیاتاق را بر هم بر  یباعث شد همه

 :دیکش یبلند شد، نفس راحت

که  سین نیا قتیت بگم! حق.... درو باز کن...! در باز کن تا واسهی_ شاد
 تو... 

 حرفش را قطع کرده و گفت: غیج با

 یخوایم ویچ دم؟ید ویکه خودم همه چ ! حاالقت؟ی! کدوم حققتی_ حق
 ادامه داد: یبا کالفگ اوشیس ؟یبگ

 ... بازکن دورت بگردم! گمیدر رو باز کن، م نی_ا

 دورگه و پرحرص گفت: یهمان صدا با

 !رمیدرد خودم بم هی_ برو دور اون زنت بگرد، منم ول کن 

 ! گردمیدارم دور تو م گه،ید یی_زنم تو

 کند! با حرص ادامه داد: هیگر  ایبخندد  دیفهمینم
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! اون دختره منطقی! حسود و بدیتون حسود_ جون به جونتون کنن همه
! بغل من یر ینم جاچیزد، من چرا زنمو ول کنم برم! تو هم ه یزر  هی
 یچ گهیتو هم که محفوظه د یزن بغل شوهرشه، جا ی! جایمونیم
 ! یخوایم

 بغض زمزمه کرد: با

فقط  خوام،یرو تنها واسه خودم م یگیکه م یینجایمن ا خوام؟یم ی_ چ
 نیهام بشه، اداشته کینزد یزن چیه خوامی! نم؟یفهمیم نویخودم، ا
  ه؟یادیز  یخواسته

 بلند شد: یبا کالفگ اوشیس یصدا

به کس  دیمثل تو دارم چرا با یمن گِل ناز  ی_ آخه خودت بگو، وقت
 نگاه کنم؟  یاگهید

 با بغض گفت: یشاد

 !  ی! نگاه کرد؟یفهمیم اوش،یس ینگاه کرد گهیاما اون برگه م_ 

 با حرص گفت: اوشیس

در رو باز  نیاون برگه رو؟ ا ای ی! تو منو قبول دار زنهی_ باز حرف خودشو م
 گریشده بود؛ هر وقت د اعصابیغد و ب وانه،ید اوشیکن!  باز همان س

 اما االن نه!  انداختیو او را به خنده م آوردیرا درم شیبود ادا

 لجاجت گفت: با

 ... برو! کنمیدر رو باز نم نیا نجای! تا تو اکنمی_ باز نم
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در  نیدارم؟ باز کن ا ویمگه من جز تو ک ؟یینجایتو ا ی_ آخه کجا برم وقت
 به در زد و گفت: یبا حرص لگد دینشن یجواب یرو! وقت

و  دونمیاونوقت من م !یایب رونیتا ب نمیشیم نجای_ باشه! منم انقدر ا
 او شد کالفه گفت: یهیگر  یکه جوابش صدا یتو! وقت

 یچیوسط ه نیکنم ا یحال نی_ ستاره، خدا لعنتت کنه! من چطور به ا
 ! ستین

 بلند شد: یپر حرص شاد یصدا

 ! ستین یچیبچه ه هی! یگی_ آره خب، راست م

او بود و  ینبود، شاد ینبود. او هر کس یکم زیچ یاعتمادیب نیا هضم
 با حرص گفت: شد؛یگران تمام م شیداشت برا یاعتمادیب نیا

 و تو! دونمیوقت من ماون رون؛یب یای_ تو که م

 که گفت: دیشن هیگر  انیم

کور  کنمیو با اون دختره سر م مونمیم ینکن! اگه فکر کرد دی_ منو تهد
 ! ینکن دایکه نام و نشونمو هم پ رمیهم م یجور  هی... رمی! میخوند

! به رمیم رمیخاله؟ م یخونه ی! مگه اومدیکه بر  یغلط کرد یلی_ تو خ
 ! یباش که بر  الیخ نیهم

 چپاندیم یرا درون ساک کوچک شیهالباس کهیبا حرص درحال یشاد
 گفت:

 اتو...دست زن و بچه شه؛ی! واسه تو که بد نمنی_ حاال بب
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 یخود را رو یبا کالفگ اوشیبلند شد. س اشهیگر  یبعد باز صدا یالحظه
دخترک لجباز  گفت،یقصه سر دراز داشت؛ هرچه که م نی. اکاناپه رها کرد

 جا گفت:. با حرص از همانزدیحرف خودش را م

 بفهم!  نویا ستیمن ن ی_اون بچه

 در جواب با تمسخر گفت: یشاد

 خجالت نکش!  گه،یبگو د ست؟ی_زنه هم حتمًا زنت ن

 با برخاست و با حرص گفت: هبارکی

 ی!  زنمه، حاال راض؟یدق کن یبشنو یخوایم نوی_ آره زنمه! زنمه! هم
 !؟یشد

او  یهاگوش دانستینشنود نم یز ینهاد تا چ شیهابر گوش دست
و با  دیدراز کش هاکیسرام یساکت شده! آرام رو اوشیس ای شنودینم

 خود گفت:

فقط خودم  دادیم ادیبهم  دیکرد؛ با_ اشتباه کردم... مامان هم اشتباه 
گرفتم؛ اگه بلد بودم،  ادیداد، نه  ادیخودم رو آروم کنم! نه بهم  تونمیم

 نویا میخودم به نس دیبا زد؛یبال بال نم یجور نیبغل ا هی یاالن واسه
 بهش بگم! دیبا ره؛یبگ ادیبگم تا الاقل اون 

را  تیحما یاو معنا... با وجود ستین مانیپش دانستیته دلش م اما
 ی! حتما آن زن هم مزهدادیمزه م بیعج تشیبود؛ حما دهیچش
 انیبود که از او نگذشته بود! چشمانش آرام آرام م دهیرا چش تشیحما

 . شدیصورتش بسته م یسیخ
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آنچه که اتفاق  یادآور یبا  د،ید هاکیسرام یبلند شد خود را رو یوقت
را جمع کرده بود. او  شیهارو به ضعف لباس یافتاده بود برخاست؛ با حال

 سوزاندیکه خودش را م ی! او ماندندیفهمیماندن و سوختن را نم یمعن
د یکاناپه غرق در خواب د یاو را رو یرفت. وقت رونیبود. ب اموختهین

بود که او را بدبخت کرده بود  هانیبه حال دل خود زد. هم یپوزخند
 تشیهدا شیبگذرد اما پاها تفاوتی! خواست قدم بردارد و بگرید

 یگر ینکردند؛ با حرص لحافش را چنگ زد و از خانه خارج شد. اگر زمان د
اماحاال با وجود آن زن و کودکش  کاشت،یاش مبر گونه یابود بوسه
 ! ودممکن نب

خود را جمع کرد و بعد به  یابه سوز سرد هوا خارج شد. لحظه توجهیب
 یاسرعت داد، اما لحظه شیبه پاها یکم نیماش کی دنیراه افتاد. با د

که پشتش شتاب گرفته بود قلبش از  ییقدم ها یصدا دنیبعد با شن
بر دهانش قرار گرفت،  بارهکیکه  یشد... با دست زیحس ترس لبر 

چشمانش گرد  زد،یم شیبه رو شخندیکه ن یمرد دنید... با دیچرخ
که محکم به  یدستمال انیپرسش "تو؟!" توأم با وحشتش م یشد... صدا

را  ابانیسکوت خ هاکیالست یگم شد. صدا شدیفشرده م اشینیب
 یو مرد شدیجا به ناکجاآباد برده ماز همه خبریب یو دختر  شکستیم
شده بود،  دهیچیاز عشق به دورش پ یلحاف کهیدرحال  ز،یاز همه چ خبریب

 ...دیدیآشفته م یهاخواب

به اطرافش کرد.  ینگاه یجیهولناک از خواب برخاست. با گ یبا کابوس
طور مکرر صدا  بود که او را به یداشت صورت شاد ادیکه به  یز یتنها چ

دِر باز اتاق، لحاف را کنار زده و به سمت  دنی. با ددیطلبیزده و کمک م
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که  آنچه. ناباور از کردیم یکج به او دهان یاتاق قدم برداشت؛ اتاق خال
کمد مشترکشان به راه افتاد. دخترک حسود تمام  یر ذهنش بود به سود

بود که  یادیاما توقع ز  دانست،یرا برده بود! خودش هم نم شیهالباس
 یها از عالقهکه زن دانستیبه او اعتماد داشته باشد، نه آن ورق کاغذ! نم

او  بدون خانهرا نداشت.  یخال ی. طاقت خانهشودیچشمشان کور م ادیز 
به خودش  یشد... وقت یرا برداشت و راه دشیهمچون زندان بود. کل
به ساعتش کرد...  یبود. نگاه دهیرس سیان یآمد که پشت دِر خانه

. ناچار همان انداختیرا به وحشت م سیحضورش در آن ساعت، تنها ان
که به  یانهاده و چشمانش را بست. با ضربه نیجا سر بر فرمان ماش

که  گوشیباز  یپسرک دنیبه اطرافش کرد. با د ینگاهشه نشست یش
من راست گفتم، خوابه!"  نی: "ببگفتیو رو به دوستش م دیخندیم

را ترک کرده و به  نیکشان ماش ازهیشد. خم اریچشمانش را باز کرد و هش
 شیدر را به رو سیتا ان دیطول کش یقیخانه به راه افتاد. دقا یسو

 و گفت: دیپاش شیبه رو یلبخند گرم وا دنی. با ددیبگشا

 ! یپسرم؟ خوش آمد یی_ تو

خانه  یجا یزد و داخل شد. نگاهش در جا اشیدر جواب مهربان یلبخند
را هم در  شیهاکفش یاما نبود! حت ند،یبب یاز شاد یاثر  دیگشت تا شا

 گفت: رفتیآشپزخانه م یبه سو کهیدرحال سیبود. ان دهیند یجاکفش

 دلش وا شه!  یآوردیچطوره؟ اونم م یدر! شادباشه ما ری_خ

نبود؟ پس کجا  نجایا یجانش را گرفتند. برخاست... شاد بارهکی ییگو
 بود گفت: ستادهیاو که ا دنیبا د سیرفته بود؟ ان
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 شد مادر؟!  ی_ چ

 من کنان گفت: من

 آب به دست و صورتم بزنم اومدم!  هی_ 

! می: "بلندشو نسگفتیم میکه رو به نس دیرا شن سیان یصدا همزمان
 یهایو بازگشت. از چا دیبه صورتش پاش ی" آب؟یمگه تو کالس ندار 

بود  یگر ید یگذشت؛ اما حاال که ذهنش جا شدینم سیخوش عطر ان
 یاآدم آرام را در آورد. خواست به بهانه کی یبنوشد و ادا توانستینم

هم  قدرنیگفته کجا رفته.... ا میبه نس دی: "شادیرس هنشبرود که به ذ
 ی!"  به سمت طاقچهرونیشبونه بزنه ب یطور نیکه هم ستین فکریب

را ورق زد. چشمش که به  یکیچند کتاب  دنی. با ددیخانه چرخ یگوشه
به آن  رهیحافظ خورد آن را برداشت. چند لحظه خ یآشنا ینامهفال

خط ساده نبود  کیخط،  نیخشکش زد... ا د،را گشو یاگشت و صفحه
بود که در کتاب  امندیخط س نیا کرد،یکه آن را فراموش کند؛ اشتباه نم

بود و او آن را کش رفته بود نوشته شده  دهیکه خودش آن را خر  یحافظ
بود و  امندیمهربانم... از طرف س. ک"  س همان س میبه نس میبود "تقد

 مینس یشدن کتاب از دستش نگاهش سو دهی! با کششانیلیک هم فام
 به نگاه او گفت: توجهیب می. نسدیچرخ

 گمش کردم!  کردمیبود... فکر م نجایا نی_ ِا ا

که  دیچرخیدرون سرش م ییبود و فکرها میبه نس دهیچسب نگاهش
" باال داد و کتاب را هی"چیبه معن یااز نگاهش شانه می. نسکردیم جشیگ

قدم برداشت. قدم دوم را برنداشته بود که از اتاقش  یبرداشت و سو
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خودش  میافتاد؛ نس یگرفته شده بود عکس نییکتاب که رو به پا انیم
بود که  یبه عکس دهیرفت؛ اما نگاه او چسب شیپ طورنیمتوجه نشد و هم

!  امندیبود و برادرش س میبودند... نس یآشناتر از هر کس شیهر دونفر برا
و آن را درون کتش فرو برد. ذهنش  دیبه سرعت چرخ سیبا آمدن ان

 شیبا هم باشند برا امندیو س مینس نکهی. باور اکردیرا درک نم یز یچ
وسط ِکه بود؟ آن بچه...   نیامند و ستاره بود! ستاره ایدشوارتر از س

رفتن شده بود. به سرعت برخاست و  یاینشست که مه مینگاهش به نس
 گفت: کردیم یداحافظخ سیرو به ان کهیدرحال

 !رسونمیرو سر راه م می_ من نس

 کرد و گفت: یااز خدا خواسته خنده شهیپررو مثل هم مینس

 شده!  رمید یکه حساب میبر  م،یداماد! بر  گنیم نی_  به ا

 یزد و کار دارم را بهانه کرد. در حال حاضر تمام یلبخند سیهر اصرار ان با
 پرچانه داشت.  میبه نس یبستگ شیهاسوال

 ریمس نیتر کیکه در نزد دینکش یمحض نشستن به راه افتاد، اما طول به
گرد شده نگاهش کرد  یبا چشمان مینس د؛یچرخ مینگه داشت و رو به نس

 و گفت:

 شده!  رمید گه،یشده؟ ِد برو د ی_ وا! چ

و با  دیکش رونیکرد و عکس را ب بشیدست درون ج حرفیب اوشیس
 رو گفت:به روبه ینگاه

  د؟یشناسیرو از کجا م گهیو تو همد امندی_ س
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عکس به  دنیاز دستان او به عکس نشست با د رتیبا ح مینس نگاه
سرعت آن را چنگ زد.  با حسرت نگاهش به عکس دوخته شد و لبخند 

 آلودش گفت:نگاه اشک دنیبا د اوشیبر لبش نشست. س یتلخ

  ؟یداشت یچه صنم امندیتو با س ،ی_ نگفت

 جا داد و گفت: فشیعکس را درون ک مینس

 _ تو اونو ازکجا... 

 _ برادرمه! 

را  رتشینگاه پر ح یپوزخند کم کم جا دیسمتش چرخ یبه آن مینس سر
 بود! با بغض گفت: یکوچک یایگرفت؛ عجب دن

  ؟یکنیفکر م ی_ خودت چ

 و گفت: دیبا حرص به سمتش چرخ اوشیس

 شما بوده؟! نیب یبدونم چ! بگو ستیمهم ن نی_ ا

 نگاهش را به او دوخت و گفت: مینس

 _ دوستش داشتم اونم منو دوست داشت! 

ازعکس هم مشخص بود، اما باورش  نکهیبرآمد. با ا اوشیاز نهاد س آه
او چرخاند و شمرده شمرده  یسخت بود؛ پس ستاره؟ نگاهش را به سو

 گفت:

 خوب گوش کن، بعد جواب بده! خب؟  گمیم یز یچ هی می_ نس
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 و نگران به او زل زد: دیترس یکم اوشیگفتن س نیاز طرز ا مینس

 نه؟  ایبه اسم ستاره دور و ور شما بود  یکس یبود امندیتو با س ی_ وقت

 گرد شده نگاهش کرد و محکم و قاطع گفت: یبا چشمان مینس

 ریزمان بوده،  نه! غهم گهید یکیبا من و  امندیکه س نهی_ اگه منظورت ا
 بودم!  اشیموقع فقط من تو زندگندارم که اون یممکنه! شک

شده بود. دو خواهر هر  دهیچیو به راه افتاد. اوضاع عجب پ دیکش یآه
 زیشب در سرنوشتشان دو برادر گره خورده بودند و هر دو ندو در آن

 یلبخند د؛یرا د مینس نینگاه غمگ د،یبه دانشکده رس یبودند.  وقت خبریب
 زد و گفت: شیبه رو

 ! ؟یبود امندیانتخاب واسه س نیتو بهتر  یدونی_ م

 زد و با بغض گفت: یتلخند مینس

... تنگ هاشیتنگ شده! تنگ مهربون یلیدلم براش خ یدونی_ م
 دهیکش مونندهینقشه واسه آ یهاش... من و اون کلو خنده هایشوخ

 ! ستین گهیکه د فیهمه رو با رفتنش خراب کرد؛ ح  امندیس یول م،یبود

 را گرفت و گفت: شیبا بغض رو اوشیس

که  مونیتو زندگ ارهیرو م یکی یکرد گاه شهینم اشی_ سرنوشته! کار 
 چرا رفت!  ایو چرا اومد،  هیهدفش چ میفهمیخودمون هم درست نم

 و گفت: دیچرخ شیبه سو مینس

 _ من برم؟ 
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 شد و گفت: مانیآخر پش یتکان داد، اما لحظه یسر 

جر و  هی یخودمون بمونه! من و شاد نیب گمیم زیچ هی نی_ صبر کن! بب
 به نظرت االن کجاست؟  رون،یاونم از خونه زده ب م،یبحث داشت

 زد و با اعتراض گفت: شیبه بازو یکرد و مشت یاخنده مینس

 شده؟! یکه از دستت فرار  یکرد کاری_ خواهرمو چ

 لب ریاو شد، ز  یهاجوابش اخم یوقت

 اش کرد و گفت:"زورگو!" حواله

ور دل  گردهیهر جا باشه برم دم،یکه من د ی_ اون دختِر شوهر دوست
روز  هی وونهید ی! دخترهتونهیروزم نم هیتو  یب میدیکه ما د یخودت! اون

بذار"   اوشی"مامان واسه س گهینهار بخوره م خوادیخونه، تا مامان م ادیم
اش تا کلمه هبذار"  از هر د اوشی"مامان واسه س گهیآب بخوره م خوادیم

 شیر  خی! نترس! مال بد باوشهیهر ده تاش س چ؛یهر نه تا که ه
 صاحبش! 

 کرد و به اعتراض گفت: شیبه سو یاخم اوشیس

 ! ی_ برو به کالست برس! به زن منم نگو مال بد که با من طرف

 خنده کنان گفت: میسن

 نگو!  دمی_ ترس
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لبخند زنان به راهش ادامه داد. هنوز سر راه اول  اوشیشد. س ادهیپ و
 آنکهیبه ساعت کرد و ب یوسط که بود؟ نگاه نیخود مانده بود؛ ستاره ا

 بخواهد،

راهش را سمت خانه طاهره خانم کج کرد. حاج صابر  لش،یم رغمیعل ؛
که  یحذف شده بود. از وقت اشیلغات ذهن یرهیوقت بود که از دا یلیخ

 عزم رفتن کرده بود. تفاوتیکودکش جان داده بود و او ب

کرد به اعصاب خود مسلط باشد؛ به.خصوص االن که  یگرفت و سع ینفس
 یکه صدا دینکش یحاج صابر در خانه حضور ندارد. طول دانستیم

 :دیشن فونیمتعجب سحر را از پشت آ

 !؟یت_داداش... خود

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 ام باز کن! کار دارم! درو واسه ستمین بهی_ اگه غر 

 که در حال گشودن در گفت: دیپر بغض سحر را شن یصدا

باشه... خوش  بهیم غر که داداشم واسه ارهیم ن_خدا اون روز  رو واسه
 ذره شده!  هیکه دلم برات  ای... بیاومد

بار هزارم با خود اعتراف کرد که  یزد و داخل شد. برا شیبه رو یلبخند
از  ده؛یبا او دارد تا سپ یتر مانهیبودنشان رفتار صم یسحر با وجود ناتن

... دهیبا سپ امندیطور بودند او با سحر جور بود و س نیهمان ابتدا هم
نداده  رااجازه  نیا وقتچیرفتار صاف و صادقانه و پر از مهر مادرشان ه

 حس کنند.  یوار یخود د نیماب یاه لحظهبود ک
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بود، لبخند بر لبش  ستادهیسحر که مشتاقانه کنار در به انتظارش ا دنید با
کرد و از گردنش  یپررنگ شد. به محض دراز کردن دستش سحر اخم

 اش بلند شد:شد؛ خنده زانیآو

 _چه خبرته دختر! 

 :دیپر بغضش به گوش رس یصدا

رو نداشتم وگرنه صدبار تا حاال اومده  دتیجد ی_ به خدا آدرس خونه
 ذره شده بود! هی... دلم برات دنتیبودم د

 گفت: هیبا گال کردیم تیخانه هدا یسواو را به کهیدرحال

همه رو  دی... قی... نه خواهر ی... نه مادر ی_ تو که اصال خودتو راحت کرد
 ! یزد

او  یشود به سو دهیکش شیبحث پ نیدوست نداشت ا چیکه ه اوشیس
 و گفت: دهیچرخ

 ذره شده!  هیش کجاس! دلم واسه تیفسقل نمیرو ول کن... بگو بب نای_ ا

 را صدا کرد و گفت: نیلیبلند آ یبا صدا سحر

 ! چی! ما که هنیلی_ باز به آ

نشست.  اوشیخنده به لبان س دیکشیسرک م یکه از اتاق نیلیآ دنید با
در آغوشش فرو رفت.  اقیکرد و بعد با اشت یمکث دنشیبا د نیلیآ

اش کرد و بود، غرق بوسه دهیسال باشد او را ند نیچند ییگو اوشیس
 یکودکانه یهامثل دفعات قبل او را به قلقلک انداخت؛ عاقبت با خنده



310 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشوبگر         

 یکار  یکرد و برا شی... تو رو خدا..." رهایی... دایی"دا گفتیمکه  نیلیآ
را خواست نگاه سحر غرق  امندیاتاق س دیکل یکه آمده بود برخاست. وقت

مال که خودم رو فراموش  یز یچ هیبا گفتن " اوشیشد. اما س رتیدر ح
 سحر ساده تمام کرد.  یکردم از اتاقش بردارم... االن الزم دارم" غائله را برا

تاقش ا یدر کنار پنجره یوجو، پشت قاب عکسجست یبعد از کل عاقبت
خودش  یآن انداخت، خواست سر جا یسوبه ینگاه د؛یرا د یدفتر 

ها بود که درون عکس یبرگرداند که با افتادن عکس ستاره و مرد
. به کردینم رتیقدر حآن دیدیرا م امندیخشکش زد؛ اگر آن لحظه س

 یحت خواستیدلش نم چیقرار داد. ه بشیها را درون جسرعت عکس
تخت نشست و شروع به  ی. گوشهندیها را ببآن عکس یکس یاتفاق

نداشت، خط ساده و  ینبود شک امندیخط س نکهیخواندن دفتر کرد؛ در ا
 نداشت. یربط چیه امندیدرون دفتر به س یکودکانه

را به گناه کس  یگر ید نشست؛یم یهر سطر  ینگاهش رو یدرماندگ با
وجود داشت! باور  یز یچ نیچن ایدن یکجا کردند؟یمجازات م یگر ید
سخت بود، اما باز هم  شیکرده باشد برا ییخطا نیمادرش چن نکهیا
. چطور توانسته بود شدیکار ناجوانمردانه نم نیبر ا لیدل کدامچیه هانیا

کند؟ آه از نهادش بلند شد! تنها  انتیخودش هم خ یبه زن و بچه یحت
. در کردیم مهدف آن مردک پول بود و بس! وگرنه به کودک خودش رح

 یشاد ادیتازه به  د؛یاز جا پر  اشیزنگ گوش یافکار بود که با صدا نیهم
 یبعد صدا یابودن او ارتباط را برقرار کرد، اما لحظه دیافتاد، به ام

از  شیاو ب گفت،یم شتریگوشش نشست. هرچه مرد ب روند یناشناس
 شتریب دانست،یم شتریهرچه ب رفت؛یها فرو ماز چه کنم یدر گرداب شیپ
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 ی. چهرهشدینازل شده بر سرش م بتیقبل دلش غرق در مص قیاز دقا
. با قطع شدن ارتباط به سرعت خوردیاز مقابل چشمانش تکان نم یشاد

که پشت در بود نگاهش به وضوح جا  یمرد دنی... با ددیدر دو یسوبه
روز را بسحر آن یجلو کردیم یکه سع ینکرد و با خشم ییخورد. اعتنا
 ندینگاه پر حرص و پوزخند صادق را بب نکهیبه ا توجهیشد. ب یندهد راه

شد داداش... کجا؟! امروز رو  ی: "چگفتیسحر که م یجمله انیم
 شد. یتلخ راه یروزها مانه یکالنتر  یسو!" بهیموندیم

هنوز همان حس تلخ درونش  دیبه آنجا رس ی. وقتراندیبه سرعت م
 یبرگشته باشد. نگاهش بر رو هیاول یبه همان روزها ییگو داد؛یجوالن م

 شیکه به سو یایصندل یکرد و بر رو یسالم نیشد. سنگ رهیبازپرس خ
تعارف شده بود نشست. عاقبت از سکوت پرحرف مرد خسته شد و خود 

 دست گرفت وگفت: هرشته سخن را ب

 یچ دیکه پشت تلفن زد ییشده؟ اون حرفا یچ یبهم بگ شهی_ سرگرد م
  ست؟یکه ن یبود... جد

مقابلش جان گرفت و بس!  یشاد یتنها چهره د،یسکوت مرد را د یوقت
نبود  یکس ی. شادشدینم دشیعا یخوب یجهینت زدیکه م ییهااز حدس

 سود.  بیغ بارهکیرها کند و  یخبر یدر ب نیچننیکه همه را ا

تورج از  یقبل یز یر گفتم راسته... طبق برنامه یبگم هرچ دی_ متاسفانه با
و  نیداده شده... دورب یمنتقل شده و از اونجا فرار  مارستانیزندان به ب

 که...  ستین یبگم کس دیو با میکرد یرو بررس مارستانیب زیهمه چ

 گفت: یبا کالفگ اوشیس
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  ؟یز یچ ،یفرار کنه؟ مامور  مارستانیاز ب طورنیهم شهی_مگه م

جزء به جزء ماجرا را  خواستیکرد دلش نم شیسو ینگاه سرهنگ
درست نبود. نگاهش را  یز یچ نیچن اشیکار  یطهیدر ح د،یبگو شیبرا

 گرفت و گفت:

 یتو یر یتاث یکمک کس ریغ ایکه فرار کرده، کمک  نهیکه مهمه ا یز ی_چ
 یانیکه حواست به خودت باشه، با خانم ک یاینداره! فقط گفتم ب جهینت

 هم... 

 کرد و گفت: یمکث د؛یبه سمتش چرخ اوشیس نگاه

 _ االن شده خانم رادمهر! 

 و گفت: دیاو چرخ یمرد سو نگاه

 ممکنه هر...  د،یحواستونو جمع کن دیبگم با دی!... پس باطورنی_ که ا

بود؛  نیکار ممکن در حال حاضر هم نیزد بهتر  ایدل به در  عاقبت
کنار آن مرد به حد  یکند؛ فکر بودن شاد سکیر  یالحظه خواستینم
 برخاست و گفت: ی. با کالفگکردیم اشوانهید یافک

ندارم... هرجا رفتم که امکان بودنش بود،  یاز خانمم خبر  شبی_ از د
 ... دونمی... نمستین

 با حرص برخاست و به اعتراض گفت: سرهنگ

  ؟یکردیپنهان م یشده تا ک یز یچ نیهمچ گفتمی_اگه نم

 با حرص رو گرفت و گفت: اوشیس 
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نداره که بره...  ییمادرش جا یاز خونه رینبودم! متاسفانه غ کاریاالنم ب_ تا 
 اونجا نبود! 

 انداخته و گفت: شیبه سو ینگاه خاستیبرم کهیدرحال سرهنگ

 ! ؟یجا رو گشت هی نی_ فقط هم

 یاصال حوصله رد؛یبگ دهیآغشته شده به کالمش را ناد یکرد طعنه یسع
 نیبود که ا امندیاتاق س یهاادداشتیحرف زدن نداشت، هنوز در شوک 

 اشیکه زنگ گوش زدیافکار دست و پا م نی. در همدیخبر به گوشش رس
 بلند شد:

 ... رادمهر؟ اوشیس ی_الو آقا

به  یبلند غیج یزن گوش سپرد. همزمان صدا یتعجب به صدا با
زن بلند  یبعد باز صدا یاترس به جانش نشست، لحظه د؛یگوشش  رس

 شد:

ش شما رو دادن... گفتن شما پدر بچه یبه نام ستاره شماره یخانم_ 
 ... دیهست

االن ستاره  خواستیدلش م د؛ییبا خشم دندان به هم سا اوشیس
 ... اما نبود! کشتیمقابلش بود تا او را م

 گفت: بهیکنترل شده رو به زن غر  ییصدا با

که هفت  یکس هیتا  اد،یاش "صادق" بگه ب_ بهش بگو بهتره به پدر بچه
 ! ستبهیپشت باهاش غر 
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ها بود، اجازه آن یآخر باز  اورد؛یتاب ن گری. درا قطع کرد یگوش اعتنایب
 احمق فرض کنند.  نیاز ا شتریاو را ب دادینم

 را جواب داد: یبعد از چند بوق، صادق گوش عاقبت

 _بله. 

 :دیلب غر  ریخشم ز  با

 !... ستاره تنهاست! ادیم ایت داره به دنابچه رتیغ... خوشمارستانی_برو ب

 دیبود. چندبار خواست بگو اوشیس ینگاهش به شماره یبا ناباور  صادق
قطع کرد. در حال  شیرا بر رو یگوش اعتنایب اوشی"  اما سیکنی"اشتباه م

 بود... یعنوان ّهم و غمش کافبه یحاضر نبودن شاد

رو به صادق که آرام و  کردیرا در بغل آرام م ریگبهانه نیلیآ کهیحالسحر در
 قرار نداشت گفت:

 رفت!  جی! سرم گنیجا بش هی_ چته خب؟ 

 لب با خود گفت: ریبود ز  یگر یدر عالم د ایکه گو صادق

 بکنه! فکر کرده با هالو طرفه، هه!  تونهینم یغلط چی_ ه

 یهمه یسادگ نیبه ا کردیفکر نم دیبار یم شیاز سر و رو یکالفگ اما
خراب شود، اما شده بود؛ اگر از آن دفتر باخبر بود تا به حال  شیهانقشه

... دیدیرا در آتش خشم خود سوزانده بود. اگر سحر آن را مهزاران بار آن
را حق آن هک یادوست نداشت به آن فکر کند، تصور  کنار رفتنش از حجره

را  اوشیس دیشد. بانبود که از آن کنار بک یز یچ دانستیو سهم خود م
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 یبه سحر  اعتنایو تمام! ب زدیم یخودش را به موش مردگ یکم د؛یدیم
مهم  شیبرا زیچ چیرفت. ه رونیب کردیم ینیاو سنگ یکه نگاهش رو

با آن کودک تمام ثروت حاج صابر را صاحب شود که  خواستینبود، م
نشود و دستش  دشیعا یز یبا سحر چ یدر زندگ دادینشد، اما اجازه نم

بسته  یز یبماند. حرص و طمع چشمانش را کور کرده بود و دل به چ یخال
در  اوشیپر حرص س یبود که از همان ابتدا به او تعلق نداشت. صدا

 گوشش نشست:

بس نبود که حاال هم  یدیبه گند کش مویاز جونم؟ زندگ یخوایم ی_ چ
 ولم... 

 رو که دارم!  حیضتو هی! من حق اوشیالزمه س نمت،یب دی_ با

 زد و گفت: شیبه رو یپوزخند اوشیس

قبل که کال  قهیچند دق ،یخوبه خودت کار خودت رو قبول کرد ح؟ی_ توض
 نه من!  یبه سحر بد دیرو با حی!  توضیکردیانکار م

جوجه  نیخدا منو با ا یحرص دستش را مشت کرد، در دل گفت: "ا با
 !" یکه چ یدر انداخت یفکل

 خوامی... من سحرو دوست دارم، نممیبذار حرف بزن... اوشی_ س
 حرفامو گوش کن!  نیلی.... به.خاطر آامیزندگ

 گفت: کردیم یرا ط ابانیعرض خ کهیدرحال یبا کالفگ اوشیس

تا هر  مونمیم کاریب گهی. فکر نکن ددمیرو فهم یخودم همه چ ن،ی_ بب
 یستاره همه چ یبا وجود بچه ی! فکر کردیبا خواهرم کن یخواست یغلط
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رو به  ی! خودم همه چینه جانم؛ کور خوند کنم؟یم میرو از خواهرم قا
کن ازت  اشیاونو ببوس و راض یمن برو دست و پا ی! جاگمیسحر م
 بگذره! 

موقع دوست دارم... اون موینگو... من زندگ یز یبه سحر چ اوشی_ س
 . میباهم قرار بذار  جاهی. بذار کنمیم کاریدارم چ دمیفهمینم

 و گفت: دیکش یبا حرص پول اوشیس

 ! ستین یخونه، کس ای_ ب

فکر به سرش زد که "تورج  نیحرف دلش گرفت و باز ا نیهمزمان از ا و
 االن کجاست!"

نه! به سرعت به سمت  یمعطل شود اما شاد یقیدقا توانستیم صادق
حجره  یهادر حساب یکه قبال با دست کج یمیراند؛ ابراه میابراه یخانه

پسرش باخبر بود. نگاهش را از  یاز جا دیدر امتحانش رد شده بود؛ شا
 یهیبودن خانه نسبت به بق یمیمقابلش که نشان از قد یمانیس یخانه
 شیدر را به رو میکه ابراه دینکش یبود گرفت و جلو رفت. طول هاخانه

گشود؛ نگاهش به او نشست، در دل اعتراف کرد که از نظر ظاهر الاقل 
نگاهش  رتیکه او را نشناخته بود با ح میکرده است. ابراه رییتغ یلیخ

 کرد و گفت:

 !؟یکار داشت یبا ک د؟یی_ بفرما

 ... پسر حاج صابر! اوشمی... سمی_ سالم آقا ابراه
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باز خود را  یبعد با رو گرفت و رتیاش  رنگ حبه ناگاه چهره میابراه
 و گفت: دیعقب کش

واسه خودت؛ اصال  یشد یپسرم... ماشاءاهلل مرد ی_خوش اومد
 نشناختمت! 

اهلل" گفت و کفشش را  ایزد و داخل شد؛ " شیروبه یلبخند تلخ اوشیس
 یاو باز هم پدرش بود، از رگ و پ شدیکند. هر چقدر منکر پدرش م

 بد پدرش، پدرش بود...  ایخودش بود؛ خوب 

 میرا راحت کرد. ابراه الشیراحت باش!" خ ستین یبا گفتن "کس میابراه
 را بلند کرد وگفت: شیرفت صدا یرفتن چا یکه برا

 کار واجب دارم!  ومدم،یخوردن ن یبرا می_ آقا ابراه

 میبهتر بود گرفت و به ابراه رونشیکه داخلش از ب یانگاهش را از خانه و
را مقابلش قرار داد و تعارف  یچا میآماده بود داد. ابراه ایگو اشیکه چا
دوخت و سکوت کرد. در ذهن به دنبال  ینگاهش را به چا اوشیزد. س
اش نهاد و دست بر شانه میکه ابراه ردیبود که سراغ تورج را بگ یابهانه

 گفت:

 حالله! راحت باشه پولش حاللِ  التمیخ ست،ین ریگ_ بخور پسر جون! نمک

از همه جا  خبریب میو ابراه دینوش یاناچار دست برد و جرعه اوشیس
 شروع کرد به گفتن:

ش پونزده سالم بود؛ همه آقا جونت اومدم؛ همه شیواسه کار پ ی_ وقت
که حاج صابر  یاگهیتا هر کار د ریبگ یکشیو ت ییکار کردم، از پادو
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! مرد بودم، جوهر گهید کسچیاون باخبرم نه ه و فقط من از گفتیم
 آوردمیکه م یواسه کارم نداشتم، واسه هر نون ایَمرَدم که کاره؛ شرم و ح

بابات هوامو  یی. خداکردمیو تا بوق سگ کار م ختمیر یسر سفره عرق م
خرجم دوتا شد؛  یخوب بود تا وقت یداشت، بهم اعتماد داشت. همه چ

بهم  یام هم گردنم بود و همه چدار که شدم خرج بابا و ننهزن و بچه
هشت  یکه دخترم، ترانه یفشار آورد، اما بازم دستم کج نرفت تا وقت

 یادگار یزنم که  یعمل شه.... دوتا النگو دیشد. گفتن با ضیساله مر 
بود که  مادرش بود رو فروختم اما بازم جور نشد. زنم چشمش به من

! ده ساله دهیبهم م رم،یگیم یاز حاج رمی... بهش گفتم  مکنمیم کاریچ
 دبو ادینداد! مبلغ ز  ی! رفتم... اما حاجاندازهینم نیاشم رومو زمهم سفره

حرف  گهینداد. گفتم از حقوقم کسر کن، گفت بذار وقت د یو حاج
د؛ درد سالش بوش هشتاما من تاب نداشتم، دخترم همه م؛یزنیم
از اون  شتریب یبه خودم اومد که حت یو رنگ به رو نداشت. وقت دیکشیم

 الیر  هیاست! خدا شاهده دخل حجره یروم تو یجلو ازمیمبلغ مورد ن
گولم نزد!  دارم  طونی. رفتم و دخترمو عمل کردم. شاشتمتر برنداضافه

واسه خاطر ! اگه ستمین مونیکردم؛ پش کارونیواسه دخترم ا گمیخودم م
که خطا کردن، اما واسه  کردمیدستا رو قطع م نیدخترم نبود جفت ا

همه آبرومو برد! حق داشت،  یجلو دیام نه! حاج صابر که فهمخاطر ترانه
و  دینشن د،یگفتم نشن یبوده؛ هرچ امشهیکار هم کردیفکر م کرد،یباور نم

 یتگر شهردار شده اوضاع من! چند سال رف نیگفت و گفت و گفت. حاال ا
آور ام بزرگ شد؛ همون دختر هشت ساله حاال شده نونبودم تا ترانه

خطا  نیا یخطا کردم ول گمیباز با خودم م نمشیبیم یام! وقتخونه
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اگه تا  یکارو داشت؛ حت نیمن ارزش ا یارزش بودنش رو داشت. ترانه
 بمونه!  امیشونیرو پ یابد انگ دزد

گفتن نداشت؛ اگر  یبرا یحرف چینگاهش کرد. ه یبا ناراحت اوشیس
و نه تورج  کردیم یدزد مینه ابراه داد،یپول را م نیروز حاج صابر اآن

 و گفت: دیکش یحاال! آه

 _ از تورج چه خبر؟! 

 اش ُگر گرفت و گفت:چهره کبارهیبه  میابراه

 یار نداره! باز ک ییخونه جا نیا یام! تورج تو_  همون پول شد عاق بچه
 کرده؟ 

 نگاهش کرد و گفت: یبا کالفگ اوشیس

 .یحدس بزن یتونینداره! نم یاچاره یچارگی! گفتنش جز بستین ری_ خ

پسر واسه من پسر  نیتم؛ من که ازش گذشتم، ا_ نه پسرم شرمنده
 ! شهینم

با  میدر برخاست. ابراه یو درمانده نگاهش را گرفت. با صدا دیکش یآه
!" مانعش شد اما او امیپسرم من درو باز کنم م نیگفتن "کجا؟ بش

 گریهرچند د رفت،یم یگر ید یجاها دیماندن نداشت؛ با الیبرخاست، خ
صادق افتاد...  ادیبه  اشیزنگ گوش ی. با صدادیرسیبه ذهنش نم ییجا
 اهیبا چادر س یچشمش به دختر  اطیو به راه افتاد، در ح دیکش یپوف

با غرور به او  میکه با خجالت به او سالم گفت و ابراه ینشست؛ دختر 
 گفت؛یراست م میبه چشمان پر غرور مرد زد... ابراه ی. لبخندکردینگاه م
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و جان  یاما با زندگ شد،یم یآبرویب اشجهیاز خطاها هرچند نت یبعض
کند؛  ییخطا نیکرد. ترانه ارزشش را داشت که او چن عاوضهم شدیم

و باز هم با  ماندیم اشیشانیتا ابد ننگ آن بر پ دانستیکه م ییخطا
. هرچند تاوان آن کار را هم با تورج کردیآن خطا نگاه م یجهیغرور به نت

خطاها در  یارزشش را داشت. بعض گفتیپس داده بود، اما باز هم م
خود خدا هم سکوت  یکه گاه آوردندیبه بار م ییهاجهینت نچنا یزندگ

است  نیر ی" و چقدر شنی"صبر کن و آخرش را بب دیگویو م کندیم
پدرش شود و برق  دیام شیهایدختر با تمام ناتوان کی کهیزمان

 خود شکار کند. یچشمانش را رو زیسحرانگ

را کند کرد و  شیهامنتظرش بود، قدم نیصادق که درون ماش دنیبا د
ته و همراهش گش ادهیکه صادق پ دینکش ی. طولشود ادهیاشاره کرد که پ

 یسوبه کراستیاش، به نگاه متعجب او به خانه اعتنایداخل خانه شد. ب
 کاناپه رفت و گفت:

 ! ؟یگیم یچ نمیفرصت، بنال ب نمی_خب... ا

چطور او را قانع کند، هر  دانستینگاهش کرد، نم یبا کالفگ صادق
دروغ  یبرا گریخصوص که دنداشت. به یادهیفا کردیسِر هم م یدروغ

مقابلش دوخته  زینگاهش را به م کهیشده بود. درحال رید یلیگفتن خ
 بود گفت:

نه از اون مدل  یول مه؛یمادرم، نامادر  دمی_ شش، هفت سالم بود که فهم
! خوب بود، مهربون بود؛ دوستم داشت! منم از رفتن به ندرالیس ینامادر 

خوب بود که  زی. همه چستین امیاون مادر واقع دمیمدرسه بود که فهم
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پول  نگرفته بود با داد ریکه بابامو ز  یبابام تصادف کرد و مرد؛ کس هوکی
 یدار هم شد! کسگرفت و خالص شد، تازه عالوه بر اون، خانواده تیرضا

مرگ  یکه باعث و بان یکه تا اون روز مادرم بود، بعد از مرگ بابام با مرد
ام؛ انگار نه انگار که من عمه شیبابام شده بود ازدواج کرد و منو گذاشت پ

هم بشم.  مادریب ،یپدر یتنها هفت سالمه و چقدر برام سخته که با ب
که خودش سرش  یاعمه شیخالصه راحت ازم گذشت و منو فرستاد پ

 هیخاطر پول د. اول بهخواستیخور اضافه نمنون هیهاش بود و گرم بچه
کردن پول  یبعد از هاپول که مادرت بهم داده بود باهام خوب بودن؛ اما

 بیشبا حالش عج یام بعضخودشون رو نشون دادن. شوهرعمه یاون رو
 هاش گرم بود اومد تو اتاقم...ام سرش با بچهشب که عمه هیبود،  بیغر 

تلخ باز درون ذهنش نقش بسته بود؛ با  یبرخاست. آن روزها کبارهی به
ظر گرفته بود ن ریکه حرکاتش را ز  اوشیس یسوحرص برخاست و به

 و گفت: دیچرخ

 هیخانواده،  هیبفهمه نداشتن  تونهینم کسچیه ،یبفهم یتونی_ نم
شب تو ... من اونارهیهفت ساله ب یبچه هیسر  ییممکن چه بال یحام

هفت  یبچه هیمرد به  هی یکه تو چهره یمرگ  دمیاون اتاق مرگ رو د
مدرسه به خونه برنگشتم... . صبح فرداش از دمیساله هم رحم نکرد رو د

. دمیمادرت رو د کدفعهیدرآوردم تا  یستیشدم. سر از بهز  ابونایخ یآواره
داغ دلم تازه شد؛ منو نشناخت، بزرگ شده بودم؛ مثل  دمشید یوقت
بودم  دهی. فهمدیچرخیبه مامان نم دنشیزبونم با د گهید هامیبچگ

! شهیمادر نم! هرچقدر هم بهت محبت کنه شهیمادر نم کسچیه
. سحر و سارا... با خودم فکر کردم و نقشه بودهاش با بچه دمشید
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تا خودمو از حجره به دل سحر راه دادم.  دمی... انقدر نقشه چدمیچ
 یروزا نی. من بهتر شدیصاف نم یدلم با مادرت و حاج کردمیم یهرکار 

ام واسه خاطر پدر و مادر تو از دست دادم.. واسه عمه یعمرم رو تو خونه
روحم  ی. انقدر خورهکردیولم نم وقتچیه یحاجفکر ضربه زدن به  نیهم

... درکم کن! مادرت اوشیس مونمیچطور با ستاره... پش دمیشد که نفهم
 کرد واسه منم...  یسحر مادر  یطور که براهمون تونستیم

 و گفت: دیچرخ شیسوبه یبا پوزخند اوشیس

 ،ی_ مادر من تعهد نداده بود که بعد از مرگ باباتم تو رو بزرگ کنه! در ثان
تمام حقت رو بهت  یات. مادر من حتعمه شدهیکه م یداشت میتو ق

به پدر و مادر  یافتاده چه دخل یاتفاق نیات همچتو خونه عمه نکهیداده. ا
فکر  مه نیلیبه آ یبشه؟ حت یقربان دیوسط چرا با نیمن داره؟! سحر ا

 ! ینکرد

 یکرد و باز بنا اوشی"تف تو روحت"   نثار س کیبا حرص در دل  صادق
 یکرد و برا شیرها اعتنایب اوشیو خواهش و تمنا را نهاد. س یعذرخواه

زنگ  دنیبعد با شن یاآشپزخانه به راه افتاد. لحظه یسوخوردن آب به
به نگاه  توجهیبازپرس، ب یشماره دنیراه برگشت؛ با د مهیاز ن ،یگوش

 جواب داد: کردیم ینیسنگ شیصادق که رو قیدق

 _ بله؟!

را رها کرد و خارج شد. صادق هم  زیهمه چ دیبعد با آنچه که شن یالحظه
 حفظ ظاهر همراهش شد. یناچار برابه
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 اراده،یچرخاند. انگشت شستش ب یشاد یسوبا لبخند نگاهش را به
. بعد از مودیپیم یرفت و برگشت ریدستان دختر مس یرو وار برنوازش

قبل قرار گرفته بود؛  ریباز در مس شانیامروز زندگ ب،یپر فراز و نش کماهی
 ودب دهیمدت چنان ترس نی. در ادیدینم یدر نگاه دختر ترس و نگران گرید

او چرخاند...  یسو گری. نگاهش را بار دشدیاز خانه خارج نم اویکه ب
و دلش گرم شد. با  دیپاش شیبه رو یلبخند دیکه نگاهش را د یشاد

 گفت: ینگاهش کرد و به آرام طنتیش

 خانومم؟!  ی_خوب

 سوال، سر تکان داد و گفت: نیکالفه از تکرار مداوم ا یشاد

 یکاشک گم،یخدا خوبم! م!  بهایستیکن نول ینکن ضی! منو مر ی_ وا
 ! میسفر اومده بود نیزودتر به ا

 کرد و گفت: یاخنده اوشیس

 م،ینشده! دونفره اومد ری! ناراحت نباش، هنوزم دی_ خدا رو شکر که خوب
 ! میسه نفره برگرد دمیقول م

انداخت.  کردیکه با حرص نگاهش م یشاد یسوبه یسرخوش نگاه و
 گفت: دیشنیاز آن نم چیاو که ه یهایلب ریبه ز  توجهیب

 ... یتو رو نخوام برم ک! دلمم برات تنگ شده؟ ی_خب زنم

حال خندان در همان اوشیکرد و س یستاره اخم یادآور یباحرص از  یشاد
باال انداخت و نگاهش را به  ییابرو روزمندانهیپ ی" گفت و شادمی"تسل

 دوخت.  رونیب
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تلخ پرداخت.  یبه مرور آن روزها ارادهیبود و ذهنش ب رونیبه ب نگاهش
که  یااش آنجا، به خانهو رفتن دوباره افتادیشب مآن ادیبه  یهنوز وقت
زندان بودنش به  یتالف ی. تورج برادیلرز یماجراها بود تنش م نیشروع ا

دور  کنارشاز  اوشیس دادیاو را ترسانده بود که چند روز اجازه نم یحد
از آن نبود، اما ترس  یاثر  چیصورتش خوب شده بود و ه یشود. کبود

نگاهش به  ی. وقتشدیم تیرؤ گاهیش گاه و بروزها هنوز در صورتآن
 ارادهیچشمانش را گرفته بود نشسته بود، ب یکه خون جلو یاوشیس

. افتدینم یاتفاق چیراحت بود که ه الشیخ گریچشمانش را بسته بود. د
 شیسوبه واروانهیبود و روز آخر که تورج د یآن دو روز را  زندان مامت

 یماموران ختم شده بود با راحت دنیحمله کرده بود و آخر به کتک و رس
 شیهاچشم بسته بود که نگذاشته تنش را آلوده کند. رفتن ستاره و دروغ

 اشیینها دیبرگردانده بود، اما ام یکم به زندگرا کم دشیهمه و همه ام
که عمرش به سه هفته  یکودک گرفت؛یبود که درونش شکل م یکودک

انگشت  یکس دادیاجازه نم گرید داد،یو جان دوباره به او م دیرسیم
مادرانه در  بارنیاو را متهم کند. ا ایو  ردیاتهام به سمت کودکش نشانه بگ

. با دادیرا جواب م یاحتمال یو اخم و تشرها ستادیایکنار کودکش م
خندان نگاهش کرد و  اوشیس د؛یاش نشست از جا پر که بر شانه یدست

 گفت:

 ! ؟ییکجا منی_ب

 گفت: یزد و به آرام شیروبه یلبخند

 !جاچی_ه
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 تر گفت:آرام و

 ! رمیجهنم هم نم تویب گهی_د

 از حس و حالشان گفت: یر یجلوگ یزد. برا یلبخند اوشیس

 میاول بر  گمیم م،یواسه خوردن ندار  یچیخانم؟ از اونجا که ه میدی_ رس
 بازار؟

 دیدیرا م یترش زیهر چ ارادهیمخالفت کند؛ ب امدیبود اما دلش ن خسته
به  یبخرد. وقت کردیو مجبورش م دیکشیسو مآن را به اوشیدست س

خود آمد که دستانش پر بود از آلوچه و لواشک و انواع و اقسام 
او را  اریو امدهیبر لبش نشست وروجکش هنوز ن ی! لبخندجاتیترش
 کیدر  خواستی! دلش مکردیداشت او را رسوا مو  دکرده بو کیتحر 
را از وجود موجود درونش  اوشیراحت و به دور از هرگونه استرس س یجا

به سه نفره برگشتنمان  یاز یکه ن دیبا خبر کند و به قول خودش بگو
بخش بود. عاقبت با ! آخ که گفتنش هم لذتمیخودمان سه نفر  ست،ین

را هم آخر درآورده بود که  اوشیس یخانه شدند. صدا یاو راه یغرغرها
 خانم ما برعکسه!" زنن،یجا مردا غر م"همه

تمام  شد،یم دنشیشب مانع از د یکیکه حال تار  یوارد باغ بزرگ یوقت
جلوتر قدم  کهیدرحال یبرگشتن کور شد. با ناراحت یبرا اقشیاشت
 گفت: داشتیبرم
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به فکر اون  یباغ رو بگردم ه خوامیم میهمه گفتم زود برگرد نی_ ا
 نویشد، هم کیبفرما حاال هم تار  رم،یاونو بگ رمیبگ نوی... که ایشکمت بود

 ! ؟یخواستیم

 اش گرفته بود گفت:خنده کهیدرحال اوشیس

 گفتمیو م شدیچشمام چهارتا م دمیدیخانم من بودم لواشک م ی_ شاد
 بخر اونو بخر؟!  نویا

 گفت: آوردیاو را درم یادا کهیو درحال دیطرفش چرخبا حرص به یشاد

 مگه واسه...  یهم بخر  دیبخر اونو بخر! با نوی_ ا

جا را جابه هالونینا کهیخندان درحال اوشیو سکوت کرد. س دیرا گز  لبش
 گفت: کردیم

 !ننیبردار!  سنگ بمیرو  از ج دیکل ای_ الاقل ب

 اوشیگفت و باز به راهش ادامه داد. س ینوچ یبا تخس یشاد
 حال گفت:را تندتر برداشت تا به او برسد، در همان شیهاقدم

 ! کنمیم رشیدر خرابه؛ فردا تعم نیبرو... ا ی_از در پشت

 شده بود گفت: تریراهش طوالن کهیحالبا حرص در یشاد

 هم کار؟!   نجای_ باز ا

گفت و متوقف شد.  یاو شود آخ مانع جلو رفتن نکهیا یعمدا برا اوشیس
 اش گفت:حدسش درست بود او را برگردانده بود. خندان از حقه
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 ! گهید ریبگ شویکی_ دستم خشک شد، 

را  نشیسبکتر  یکرد و عاقبت با دلسوز  هالونیبه نا ینگاه یشاد
 مانع شد و گفت: اوشیبرداشت، خواست جلوتر برود که س

 ندتیعالوه بر اون، آنجل هم بب ینیبیرو نم یدر پشت که،یسمت تار _اون
 ! شهیصداش بلند م

را  شیکرد و بازو یآن سگ بزرگ افتاده بود اخم ادیکه تازه به  یشاد
 گفت: یدار گرفت و به حالت خنده

 ! ردتیگیاز کنارم جم نخور! آنجل م گمی_ واسه خاطر خودت م

بود  یاندهکه منتظر خ ینگاه شاد دنیاش گرفت، اما با دخنده اوشیس
به  کهنیاش را فرو خورد در عوض محکم به جلو گام برداشت. همخنده

از  رونیکه ب یو جمع یرنگ ناتیو تزئ زیم دنیبا د دند،یسمت پشت چرخ
به سمت سحر و سارا  میخانه بودند خشکش زد. نگاهش از مادرش و نس

 یجیو گ ینشست. با ناباور  شناختینم یکه حت یاهیو بق خانمو طاهره 
درون دلش بود که خود هم از آن  ی. حسدیچرخ اوشیس یسونگاهش به

... با بغض نگاهش را به یتوام با شاد یو گنگ یجیگ ی. نوعآوردیسردرنم
 دوخت و گفت: اوشیس

 _ تولدمه؟! 

 نیگذاشت و سرش را  سمت او به طرف نیرا بر زم هالونینا  اوشیس
 تکان داد و گفت:

 _ نه خانومم! 
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 ! ستیتو هم که ن _ تولد

 گفت: یبه بهت چشمانش زد و به آرام یلبخند اوشیس

قشنگت باشه!  یتو چشما یحسرت چیه ذارمی_ بهت نگفته بودم اما... نم
 ! کشهیو خوشگل انتظارتو م دیلباس سف هی

که  یکسان یبه همه توجهیشد. ب ریاشک از چشمانش سراز  اریاختیب
از  یجمع انیکه م دینکش یرو رفت. طولآنجا بودند  محکم در آغوش او ف

عروسش  دینگاهش به لباس سف یشد. وقت تیهدا یاتاق یسوزنان به
چند هفته قبل بود، هنوز از وجود  نیشد. هم ریباز سراز  شیهاافتاد، اشک

لباس نشسته بود؛  نیا یباخبر نبود که نگاهش با حسرت سو جودمو نیا
بود،  ری... مهم نبود که دشدیاما او هم داشت عروس م شدیباورش نم

نگاه پر حسرت او گشته بود  یحواسش پ اشیبود که مرد زندگ نیمهم ا
و  دیلباسش را پوش یرا به دلش نشانده بود.  وقت یخوش نیچننیو حال ا

لبخندش هنوز مصرانه بر لبانش  ختیبلندش را مقابلش ر  یهاچند تار مو
با حرص و  میداخل شد، نس اوشی. در که باز شد و سکردیم یحکمران

 و گفت: دیچرخ شیسواعتراض به

 _ اول شادباش! 

با حرص  دیسارا، را پشت او د یشادباشش را داد. وقت حرفیب اوشیس
 یدر صورت شاد اقیبا اشت زشیآمنیاو را پس زد و جلو رفت. نگاه تحس
گرم  یارا که با بوسه اشیشانیپ ختینشست و لبخند و شرمش را برانگ

و سارا  میبه نس توجهیب اورد،؛یطاقت ن شتریب یمهر کرد، شاد یو طوالن
 گفت: کردندیلبخند نگاهشان م باکه 
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  اوش؟ی_ س

 باز دوباره عاشقت شدم...  ؟یماه شد کهیت هی یدونی_جانم؟! م

به خاطر او آمده  نجایعمق گرفت. امشب شب او بود، همه ا لبخندش
 یباز عاشقش شده، همه گفتیم بارنیاول یهم برا اوشیس یبودند؛ حت

به گوش او برساند.  دیتردیخوب جمع بود تا او خبرش را ب یزهایچ
 یبه آرام اشنهینگاهش را به او دوخت و سرش را جلو برد... مقابل س

 گفت:

مون هم تو مراسم که قراره بچه میستین یزوج نیمن و تو؛ اول یدونی_ م
 !میستیهم ن ونشنیباشه؟ آخر  مونیعروس

شکم کوچک او  یسونگاهش به یانگاهش کرد. لحظه رتیبا ح اوشیس
او را  انداختندیم کهیکه مدام ت میبه نگاه سارا و نس توجهیَگردش کرد. ب

بغل زد و دور خودش گرداند. عاقبت با برق چشمان خندان دخترک، او را 
 و با حرص گفت: دیآن دو مزاحم چرخ یآورد.دنگاهش سو ریبه ز 

 ! دی_ هردوتون روتونو برگردوند

 یها شادبه نگاه آن توجهیکه او ب کردندیدو با تعجب نگاهش مآن هنوز
بسته شدن در بلند شد و او  یرا در بر گرفت و لبانش را شکار کرد. صدا

 منتظران پشت در، در آن اتاق با عروسش خلوت کرد.  یبه همه توجهیب

 میدر، دختر را رها کرد و با حرص رو به صدا که جز نس یبا صدا عاقبت
 نبود گفت: یکس

 اون نامزدت!  شی! برو پ؟یدار  کاریمزاحم. تو به ما چ می_ اومد
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. عاقبت کردینشست که داشت شاهکار او را مرتب م یبه شاد نگاهش
شدند. نگاه هر دو با  یهر دو لبخندزنان از اتاق خارج شدند و با هم راه

 دیچرخ ینیلیآ یبا لبخند سو اوشیهم دوخته شده بود. نگاه سبه لبخند
افتاد. نگاهش را گرفت، طاهره  نیپدرش بر زم یسوبع دنیکه در حال دو

 یها"برااش "آهدر دل مادرانه دانستیم کرد،یبا بغض نگاهش م نمخا
نشست که در کنار طاها نگاه از  مینس ی. نگاهش سوکشدیم امندشیس

. گرفتیاشک چشمش را م یواشکی سیو گاه چون ان گرفتینم یشاد
که مثل  دیفهمیقرار گرفت، از همان فاصله م میکه مادر طاها کنار نس دید

از  یبعض یزندگ تی!"  خاص؟یدی"دخترم پسر من رو ند دیگویم شهیهم
کارشان غافل  یو از هست بستندیبود، دل به آنچه که نبود م نیها همآدم

 یلبخند تلخش را پس زد؛ االن وقت غم نبود. نگاهش سو. شدندیم
. رفتیکز کرده بود م یاصادق که گوشه یسوکه عاقبت به دیسحر چرخ

سحر  یصادق را که رو یتکان داد. لبخند تصنع اهرشخو یچارگیاز ب یسر 
 یشده بود که برا یحرص و طمع مرد ریخواهرش، اس چارهیب د،یبود د

نداشت! همه  یو حرص و طمعش تمام دادیم یپول تن به هر رذالت
... همه بودند جز کردندیها نگاه مبه آن یبودند... همه با خنده و خوش

بود و غرورش را  امدهین نییفرط غرور پا ازآخر هم  یلحظه یکه حت یپدر 
دستش نشست نگاهش  یکه بر رو یداده بود... دستان شاد حیبه او ترج

 او داد و گفت: یسورا به

 ! یمن قرار گرفت یزندگ ریمنونم که تو مس_ م

 گفت: یبه آرام یشاد
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 ! اوشیس یشب از من نگذشت_ ممنونم که اون

بودنش  یاز آن شب برا وقتچینقش بست؛ ه اوشیبر لبان س لبخند
 دینو یعنیباز شروع دوباره...  یعنی نیو ا گفت،ینگفته بود و حال م

 ! تابدیما م یفردا مال ماست و برا دیخورش یعنیدوباره... 
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