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 راحيل

 نام خدا به
قصه، با خودش  یانیبه خطوط پا رهی. خدیگونه اش چک یبرگه سالنامه باطل شده را ورق زد و اشک رو نیآخر آهو

 چه بود؟ انیپا نیا لیفکر کرد، دل
 .دیباال کش شیموها یمطالعه را تا رو نکیحساب برداشت و ع نیسر از ماش ن،یف نیف یصدا دنیشن با ثمره

 شده؟ یچ -
 و بغض دار گفت: سیخ یرنگ گرفت و با چشم ها ینگاهش را از چرم قهوه ا آهو

 .سهینو یتلخ م انیچرا همش پا یدونم عمو بهرام یمن نم هیسوم نیتلخ، ا انِیبازم پا -
 د زد.پوزخن ثمره

 پسر؟ ایشد؟ دختر مُرد  یما گل و بلبله، واسه همون. حاال تهش چ یزندگ ستین -
 شد. زانیسوال باز آو نیو لوچه آهو از ا لب
 کدوم، بچه شون. چیه -
 ثمره باال رفت. یابرو یتا
 ده؟یعمو زورش به بچه رس -

آرنج دو دست را ستون تنش قرار داده و  دهیشکم دراز کش یکج شده برداشت و به ثمره که رو یاز پشت هیتک آهو
 شد. کیبود، نزد

 بچه دار شدن. ازیبهت گفته بودم زن و مرد بعد از ده سال نذر و ن -
 خب؟ -
 ...دنیگذاشته بود واسه سر بر اطیبود، گوشه ح دهیبچه، پدرِ گوسفند خر یهفت سالگ گه،ید یچیه -

 جالب شد. شیبرا انیکنجکاو نگاهش کرد، جر ثمره
 خب؟ -
 ...رونیو ببرم ب نیخوام ماش یگـه برو تو م یکرد، بابا بهش م یم یبچه با گوسفند باز -

 کرد و ادامه داد: مکث
 د،یپر نمیا گهیکنه گوسفندو کشته م یخوره، فکر م یم یزیچ هیبه  رهیکنه بچه رفته تو، عقب عقب م یپدر فکر م -

 گرفته. ریبچه شو ز نهیب یم شهیم ادهیپ نیاز ماش
شود سر پا  یبه دهان آهو ماند و با خودش فکر کرد، بعد از آن اتفاق باز هم م رهیتلخ، خ یادیز انیپا نیاز ا هثمر

او را  یآهنگ گوش یقصه بود، که صدا نینوشتن ا یبرا یعمو بهرام زهیشود؟ هنوز در فکر انگ یشد؟ مادرش چه م
 گفت: ،یصفحه گوش یرو ینام بهرام دنیاش را از آهو گرفت و با د رهیاز فکر خارج کرد. نگاه خ
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 حالل زاده ست. -
 حالت دراز کش خارج شد و ادامه داد: از
 دست به نوشته هاش بزنه. یکی ادیعمو بدش م یدون یزودتر سالنامه رو بذار سر جاش تا شر نشده، م -

 تفاوت گفت: یب آهو
 خوام اونا رو هم بخو... یهم هست، م گهیاتفاقا دو تا د -

 تماس، صحبت او را ناتمام گذاشت. یو برقرار سیه یاش به معنا ینیب یگذاشتن انگشت اشاره روبا  ثمره
 سالم عم... -

 حرفش را قطع کرد. یبهرام
 موسسه! یایاالن م نیهم -

تفاوت به  یذهنش چراغ زد. ب یتو یثمره ظاهر کرد و حدس یابروها نیگره ب یخشن و بدون انعطاف بهرام یصدا
 درست بودنش شک نداشت، حالت گنگ به خودش گرفت و گفت: که به یاحتمال

 شده عمو؟ یزیچ -
 !یفهم یم یایب -
باالخره  ریلب گفت: کالغ پ ریزل زد. ز یگوش اهیرا جمع کرد و به صفحه س شیسکوت مطلق آن طرف خط، لب ها با

 خبرو بهش رسوند.
 شده؟ یزیچ -
کوله چپاند. از جا بلند شد و  یحساب تو نینه را همراه با ماشحساب و کتاب ماها یجواب به سوال آهو، برگه ها یب

را  نیاز ا ریغ یزیچ یبهرام ینداشت و صدا خیاش رفت. امروز اصال حال دعوا و توب یبه سمت تک اتاق خانه نقل
 با تن کردن، آهو وارد اتاق شد. نپشت در برداشت و همزما زیداد. مانتو را از آو ینشان نم

 گفت؟ یعمو چ یختیچته بهم ر -
تنها  ؟یخواست؛ اما سر چه کس یکردن م یاش پر بود و دلش خال یمتر کی شیاز آن کالغ فضول با آن ر توپش

 یسبک کردن حالش شد و کوله را رو الیخ ی. بدیرس یشخص در دسترس آهو بود، که آزارش به مورچه هم نم
 دوش گذاشت.

 رسونه! یکشه و خبرو بهش م یشب نم هیدونستم به  یبهش گفته، م یحتما اون عوض یچیه -
 باهات؟ امیب یخوا یم -
 تنها باشم. دمیم حیترج -
 !دیفهم ینم یخواست، کاش عمو بهرام یزدن م ادیدر خانه خارج شد. دلش فر از
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 «تیریمد». ستادیدر اتاق ا پشت
 یدر برابر رفتارها یکودک مهربانش. از همان شهیهم یرو به رو شود، نه عمو ریداشت امروز قرار است با مد حتم
 نیشد. به ا یم لیدو سر تبد یدرست تر اژدها ایسر سخت  ریشد و به مد یاز قالب عمو بودن خارج م ستشیناشا

به  دیگذشت و امروز باز هم با یم یادیزمان ز بود،که عمو در نظرش اژدها شده  یبار نیاسم لبخند تلخ زد. از آخر
خشک او، وارد شد.  دییاز مقابله نداشت. به در دو ضربه زد و با بفرما ریغ یما راهبود؛ ا یرفت. باختش حتم یجنگ م

تا نشستن،  یتر بود. نگاه پر غضب بهرام نیدو سر هم خشمگ یاز اژدها شیحدسش درست بود، شخص رو به رو
 یکم دیود پس بانب یاضطراب را به قلبش وارد کرد. جز مقابله چاره ا شیاز او کنده نشد و گره ابروها یلحظه ا

سالم بود،  نیاول نینبود ا ادشیو سالم کرد.  ختیکرد. تمام شجاعتش را در نگاه ر یمقاومت و بعد اعالم شکست م
 نگاه کرد. شیضرب گرفت و به سرتاپا زیم یاز قبل هم سالم کرده بود. عمو با انگشت اشاره رو ای

 جواب سالم، گفت: بدون
 ؟یامه بدکارت اد نیبه ا یخوا یم یتا ک -

 موفق شده بود. یفقط کم دیتالش کرده بود آرام تر باشد و شا یبهرام
 زد. یخبر یخودش را به ب ثمره

 شده؟ یزیکدوم کارا عمو چ -
 .دیخودش را جلو کش یبهرام

 .یکنم؛ پس... بهتره که طفره نر یصحبت م یدارم راجع به چ یدون یخودت بهتر م -
 .دیکش یم رونیرا ب ریشمش دید و باحاشا نبو یبرا ییگفت، جا یم راست

 سازگار نبود. مهیبا روح -
 باال رفت. یبهرام یابرو یتا
 شما سازگاره؟! هیبا روح یچ دیبگ شهیم -
او را  یکم دیهوا برش داشته و با یادیکارها نبود؛ اما دخترک ز نیرا دوست نداشت و اهل ا هیجمع بستن پر کنا نیا

 نشاند. یم شیسر جا
 خوام. یمن کار مربوط به رشته خودم معمو،  -
 بود؛ اما کاملش نه. هیجزئی از قض دیجواب ثمره شا نیا

 خالص را زد. رهینگاهش کرد و ت رهیخ یبهرام
 واضح تر بگم؟ ای یکاراتو قبول نداره، متوجه شد یشرکت چیه ،یتو رشته خودت استعداد ندار -
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حرف چقدر  نیدانست دل دخترک با ا یو م دیظه به رخش کشمالح یعالقه اش را ب نهیاستعداد بودن در زم کم
بروز  یزیکرد، تا کمتر ضربه بخورد. دخترک تودار بود و چ یرو به رو م تیاو را با واقع شهیشود؛ اما هم یم نیچرک

 نیا دیباشد. سرش را به دو طرف تکان داد. نبا شکستهقلب  کی نهیتوانست آ یشده تنها م نینگاه غمگ نینداد؛ اما ا
 کرد! یسره م کیکار را  دیگذاشت و امروز با یم ریتاث شیغم رو نینگاه و ا
 اشاره اش را در هوا تکان داد و با تحکم گفت: انگشت

 !ینیب یمنو م یاون وقته که اون رو ،یرفت یآب ریز گهیبار د هیدارم؛ اگه  یبار آخره دارم برات قدم برم نیثمره ا -
 رفتم؟ یآب ریز یمن ک -

 .دیکوب زیکف دستش را به م یامبهر
 که اخراجت کنن؟ یکن یم یدونم هر دفعه کار ینم یفکر کرد -
 عمو من... -
 .گمیکه م یبه آدرس یریحرف نباشه! شنبه م -
 گردم. یخودم دارم دنبال کار م -

بدون چشم  یارمختلف رفته بود؛ اما ک یکردن کار کرده و بارها به جاها دایپ یبرا یادیگفته بود. تالش ز راست
 نبود. ایدن یجا چیداشت و نگاه ناپاک انگار ه

 گفت: زانینگاهش کرد و ثمره با لب و لوچه آو هیعاقل اندر سف یبهرام
 هست؟ یحاال چه کار -
 جا. نیهم یبرگرد دیبا یچون اگه بازم اخراج بش ؛یتحمل کن دیکه باشه با یهر کار -

 دیبود، با یاگر چاه باز کن هم م یمکان؟ محال بود! حت نیت به اشد؟ بازگش یهم مگر م نیشد. بدتر از ا خشک
که قرار  یبه روز یکرد، وا یگاهش با عمو حالش را بد م یگاه و ب یدارهاید نیزد. هم یکرد و دم نم یتحمل م

 ماندگار شود. نجایباشد ا
 .نیشما بگ یچشم هر چ -
 شود. ریقل و زنج نجایحاال قرار بود به ا نیبود. انگار هم دهیجا بلند شد و به سمت در رفت. ترس از
 ثمره؟ -
با  یتوانست از او متنفر باشد؛ اما عاشقانه دوستش داشت. حت ینداشت. کاش م دنیاما برنگشت. جرات چرخ ستاد؛یا

 با جود آتشش. یبا وجود دو سرش و حت یحت دش،یوجود تهد
 فرصت آخره! نین. اگوشت ک زهیگردونم؛ اما حرفمو آو ینترس... االن برت نم -
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داشت،  ازیآزاد ن یکرد و از اتاق خارج شد. به هوا نییمرد خلع سالح بود. سرش را باال و پا نیفقط در برابر ا شهیهم
دانست.  یرا نم شیکارها نیا لی. دلستادیاز جا بلند شد و پشت پنجره ا یخفه بود. با خروجش، بهرام یادیز نجایا
 یرا م یاصل لیدروغ بزرگ بود و کاش دل کیدر رفتن، چرا؟ کار مناسب با رشته فقط  کار ریو از ز یهمه لجباز نیا

 یاغیدختر  نیبود؛ اما ا نیسنگ یادیاش ز یواقع ریغ دیکند، تهد هیشکل او را تنب نیخواست به ا ی. دلش نمدیفهم
 رفت. یماند و کمتر سراغ آن پسرک مزلف م یثابت م یدر کار دیشد و با یسر به راه م دیبا

خروج از آن جا آن همه  یبود. برگشت به آن مکان؟ هرگز! برا یبهرام دیتهد ریبرگشته و فکرش درگ ادهیراه را پ کل
 یکرد! با خودش تکرار م یمقاومت م دیجان هم باشد، با یبرگردد. تا پا یسادگ نیکه به ا ده،یترس به جان نخر

 کرد، محاله!
 .دیاز پشت سر به گوشش رس ییزمان، صداو هم ستادیخانه ا کیدر بار یبه رو رو
 !میدیچه عجب ما شما رو د -

چه »شود. پوزخند زد.  یپشت پنجره، م شهیحراف هم رزنیپ نیدانست اگر برگردد تا شب عالف ا یم برنگشت،
 «!میدیعجب ماشما رو د

زد و  دنیش را به نشنزد. خود ینکرده بود و حرف از عجب م عتیامروز او را با نگاهش تا سر کوچه مشا کی فقط
. وارد هال شد و در جواب سالم آهو فقط دیجفت کفش افتاد و پوف کش کیرا چرخاند. وارد شد و نگاهش به  دیکل

حال مالمت نداشت و گرنه در برابر او و حماقتش  ز. امرودیرا د نیچشم پرو یپا یسر تکان داد و از گوشه چشم کبود
طاقچه نشست. آهو که تا  ریشده ز دهیچ یرخت خواب ها یتاق پرتاب کرد و روپر چانه بود. کوله را گوشه ا شهیهم

 بود، وارد اتاق شد و گفت: نیدادن به پرو یلحظه مشغول دلدار نیا
 خواست؟ یم یچ یعمو بهرام -

 را باز کرد. شیو کش مو دیکش نییرا پا شال
 برم سر کار. دیشنبه باز با -

 جلوتر آمد. آهو
 خوبه که. -

 هش کرد.نگا تند
 برم! ادیکه عمو معرفمه بدم م ییصد بار گفتم جا قا؟یخوبه دق شیاالن چ -

 مظلوم شده نگاهش کرد. آهو
من اجاره  یبگ یخوا یم یتا ک ؟یبهش دروغ بگ یخوا یم یداره؟ تا ک یعمو دست از سرت بر م یفکر کرد -
 خونه رو آقامحمود نداد... نین افهمه پول ره یفهمه، م یم زویهمه چ یروز هیباالخره  دم؛یم نجارویا
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 تمام ماند. مهین نیبا ورود پرو حرفش
 !رونیگند بکش ب نیآقا محمود و از ا یثمره هزار بار گفتم پا -

 بلند گفت: یاش را چند برابر کرد و با صدا یآشفتگ نیتند پرو لحن
 !نمیرو بب ختتیاز جلو چشمم گم شو که اصال دوست ندارم ر یکیتو  -
که ماه به ماه سر وقت پول صاحب  یکن یم یچه غلط ستیبد بخت! معلوم ن یدم هزار دفعه رسوا شده بودمن نبو -

 .یدیخونه رو م
 جا بلند شد. از
 خفه شو! نیپرو -
 دخترا آروم تر چه خبرتونه؟ -

 توجه به حرف پر التماس آهو گفت: یب نیپرو
 بوش نزنه باال. میه بکشرو گندت مال دیبا نه،یدو ساله وضع هم ؟یخفه شم؟ تا ک -

. نگاه پر تمسخرش ستادیا نیپرو نهیبه سـ*ـ نهیقدم جلوتر رفت و سـ*ـ کیبود.  یخوددار م دیپوزخند زد. با ثمره
 چشمش شد و گفت: یپا یکبود خیم
 .یخورد یادیواسه امروز بسه، ز -

 زد. شیشماتت ن نیاز ا نیپرو یچشم ها یتو اشک
 شما. شیا ول کردم اومدم پمنه شوهرمو تک و تنه ریتقص -

 گفت: دهیتر شد و با حالت کش قیعم نباریا پوزخندش
 ؟یفقط کلفت بچه هاش اینسبت رو قبول داره  نیشوهر! اونم ا -
 ادامه داد: ادیفر با
 ؟یفقط عضو ثابت تخت خوابش ای -

 بغضش را مهار کرد. نیپرو
 شوهرمه. گهیشناسنامه م م یفعال که اسمش تو -

زد؟ هه شناسنامه! آهو باز مداخله  یکم بود. از کدام شناسنامه حرف م ادیبزند، فر غیداشت در جوابش جدوست  ثمره
 بود. یانجیدو آتش م نیا نیب شهیکرد. مثل هم

 !دیتو رو خدا تمومش کن -
کلمه  ؟یشدند؛ اما عذر خواه مانیتند رفتن پش نیپر التماس آهو، بحث آرام گرفت. هر دو مثل هر بار از ا یصدا با
 یخداحافظ کینگاه آخرش را به ثمره مشوش انداخت و با  نیمعنا نداشت؛ آن هم در برابر هم! پرو شانیکه برا یا
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 نیزم یکالفه رو ان،یپا یکدورت ب نیو ثمره از ا دیچیپ انهشدن درِ هال در خ دهیکوب یکوتاه از اتاق خارج شد. صدا
 دوست گرفت. نیداد و سرش را ب هینشست. به رخت خواب ها تک

 خوام تنها باشم! یم یباش رونیب شهیآهو م -
 شد. دنشیشانه اش گذاشت و باعث عقب کش یتفاوت کنارش نشست. دست رو یب آهو

 ؟یدیخوام تنها باشم نشن یبهت گفتم م -
 یکرد. حالش از همه به هم م یترش م یرفتار کفر نیسکوت بود و هم انشیدر برابر طغ شهیآهو مثل هم جواب

که  یمیخودش تهوع داشت. از آن تصم زیاز خودش، از همه چ یو حت نیپرو یعرضگ یآهو، از ب تیورد. از مظلومخ
 .دیکش یغلط بودنش دست از آن نم جودکه با و یقدم گذاشته بود. راه شیکه تو ییمجبور به گرفتن و راه خطا

 ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -
 گذاشته بود؟ شیرا برا یبش را نداد. مگر عمو راهآهو او را از فکر خارج کرد. جوا یصدا

 ؟یریم -
 آن که به سمتش برگرد، دهان باز کرد. یو ب آرام

 برگردم موسسه. دیدفعه اگه اخراج شم با نیعمو گفت ا -
دانست بازگشتش  یرا با گذاشتن دو دست بر دهان خفه کرد. از نفرت ثمره از آن جا خبر داشت و م نشیه آهو

 دو زانو مقابلش نشست. یرگ است. خودش را جا به جا کرد و روبا م یمساو
 خب؟... تو رو خدا. ینکن تا اخراج بش یدفعه کار نیپس ثمره جون، تو رو خدا، ا -

 .دیتندش به سمت آهو چرخ نگاه
 قدر سخته؟ نیگرفتنش ا ادی م،یمنم ندار ریمن و غ شیالتماسارو از زبونت بکَن، پ نیصد دفعه گفتم ا -
 الن مشکل تو فقط خواهش و التماس منه؟ا -
 خوره! یبهم م یزندگ نیحالم از خودمو ا نمتیب یم یتوئه، وقت یمشکل من همه چ رینخ -

سابقه  یشد. از تر و خشک سوزاندن ثمره وقت خشم اطالع داشت؛ اما سوختن خودش ب زانیآهو آو یو لوچه  لب
خواست. به  یکنار ثمره بودن را م شهیو پا بودن خودش گرفت. همدست  یبود. هرگز به او بد نگفته بود و دلش از ب

دختر معصوم از موضعش  نیاز دلخور کردن ا مانیخاطر محکم بودنش، به خاطر استقامتش. از جا که بلند شد، ثمره پش
 نبود و غرور در برابر او معنا نداشت. نیکوتاه آمد. آهو مانند پرو

 مجبورم تحمل کنم. -
 آمدن ثمره غمش را فراموش کرد و باز کنارش نشست. با به حرف آهو

 هست؟ یحاال چه کار -
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 دونم. ینم -
 ؟یچ یعنی -
 چه خبره. نمیبب رمیکه شنبه م نیا یعنی -
 خوب باشه؟ دیخب شا -

 اش گرفت. یخرگوش یدندان ها نیحرف نگاهش، لب ب دنینگاهش کرد و آهو با فهم هیاندر سف عاقل
 با من من گفت: باز
 .ینفهمه از طرف اون ی... خب... به عمو بگو کسخب -

 پرتاب کرد. رونیرا به ب قشیعم نفس
 .میکه پشت اسمشه فرار یخواد بفهمه من از خودشو حرف یوقت دلم نم چیحرف ناراحتش کنم، ه نیتونم با ا ینم -

مانده بود؟  یتا شنبه باق داد. چند روز هیتک بیسرش را به بالش جلو آمده از ترت یسکوت کرد و ثمره با خستگ آهو
چفت  شیبه رو دیخشم و اخم عمو در ام یآور ادیمدت عمو را متقاعد کرد؟ با  نیا یشد تو یچهار روز؟ م ایسه روز 

 شد!
که  ییشد، چشم دوخت. نگران فردا بود، فردا یکه از پشت ابرها خارج م یو به قرص ماه دیزد. طاق باز خواب غلت

بود؟ شروع به شمارش کرد.  دهید شیبرا یبار چه خواب نیاز دوازده واردش شده بود. عمو ابا وجود گذشتن عقربه ها 
. کاش او دیکش یحرف ها بود. پوف نیتر از ا یمتیش عمو قی. انگار رشتریب دیشا ؟یپنجم ؟یبار بود؟ چهارم نیچندم

 گذاشت. یرا به حال خودش م
شکمش کشاند. نچ کرد و ساق آهو را آرام  یآوار شده رو یا. نگاهش را به پدیشکمش از جا پر یرو ئییسقوط ش با

شده بود. مثل هر  یگرید یکرد؛ اما امشب آهو، آهو یم تیفاصله را با او رعا شهیهم یبدخواب نیبرداشت. به خاطر ا
رد کند و با وجود کمبود، مرهم او شده بود.  وانستشد. درخواست پشت بام را نت یمظلوم م یادیفصل ز نیسال ا

 قرص ماه. نیپاک شده بعد از نم نم باران، به ا یکم یهوا نیداشت. به ا ازیآرامش ن نیخودش هم به ا
 یترس ها یمعنا نداشت؛ وقت شیتفاوت آن را کنار زد. ترس از حشرات برا یاش نشست و ب یشانیپ یرو یا حشره

. با حرص دیرنج او به چانه اش، کنار کشرا از سر گذارنده بود. آهو باز تکان خورد و قبل از اصابت آ نیاز ا شیب
به خودشان  یکه حتم داشت، فردا باز رنگ تازه ا ییها شهیاو افتاد. ر یموها دیسف یها شهیبرگشت و نگاهش به ر

 ی. زال بودن آهو هرگز خللدیکش قیپرورش داده و تنها دغدغده اش شده بود. نفس عم یادی. نقصش را زرندیگ یم
شانه باال  یاندازه رئوف بود. پتو را تا رو نیقلبش تا ا یمهم نبود وقت شیموها یدیده بود. سفنکر جادیدر احساسش ا

 دو رگه آهو او را از فکر خارج کرد. یو صدا دیکش
 ؟یخواب یچرا نم -
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 بره. یخوابم نم -
 .دیکش شیچشم ها یپشت دستش را رو آهو

 ؟یاسترس دار -
 .ییجورا هی -
 ثمره؟ -
 نا تمامش داشت و انگار درد دل سر شب آرامش نکرده بود. یشناخت، باز قصد گفتن از دردها یلحن آهو را م نیا

 هوم؟ -
گفتن تو  یشد؟ همه م یموهام و کک و مک صورتم باهام دوست نم یدیبه خاطر سف یتو مدرسه کس ادتهی -
 ؟یضیمر
 اهوم. -
 ؟یگرفت یرو م ؟پشتمیکرد یاز من دفاع م شهیتو هم ادتهی... ادتهی -
 آره. -
 از اون موقع ها بود که دوست نداشتم ازت جدا بشم. -

 گفت. یوار م یآمد که باز همان را طوط یبه سراغش م یفراموش خیتار نیگفته بود و انگار هر سال در ا بارها
 چقدر بدبختم من! -

 .دنیتوجه به حرف ثمره ادامه داد. انگار فقط قصد حرف زدن داشت نه شن یب آهو
 ثمره؟ -
 ه؟یچ -
 کنه؟ یروز بفهمه من زالم چکار م هی یبه نظرت اگه هاد -

 .یهم آن سوال تکرار باز
 کنه. ینم یاگه دوستت داره براش فرق -
 .رهیهم مثل تو پشتم رو بگ یکاش هاد -

کرد و نقصش را  یغلبه م شیکرد.کاش آهو بر ترس ها یاندازه به خود وابسته نم نیکرد.کاش آهو را تا ا سکوت
 داد. یقدر پرورش نم نیا

 ثمره؟ -
 بله. -
 .یاز حجره هاش رو بسپره دست هاد یکیگفت آقا محمود قراره  یم نیامروز پرو -
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 پسرشه. ستین بیعج -
 و آرنج دو دست را ستون تنش کرد. دیخودش را باال کش ی. کمدیشکم خواب یغلت زد و رو آهو

 ؟یاگه فقط ازش کار بکشه چ سه،یآقا محمود چقدر خس یدون یخب، خودت که بهتر م -
 نداره. یاون فرق ریپدرشو غ ره،یبتونه حقش و بگ دیبا یهاد -
 تونه؟ یبه نظرت م -

 .دیپرس یم بیعج یسوال ها شهینگاهش کرد. هم قیعم ثمره
 دمش؟یبه نظرت من ازش شناخت دارم؟ اصال د -
 نه خب... -
 بخواب آهو. -
 رد...ک یزندگ شهیبدون پول که نم هیچ یدون یم -

 گونه ادامه داد: انیبرد و هذ ادیکرد و انگار ادامه حرفش را از  مکث
 تونم سخته... یثمره نم یاگه ولم کنه وا ؟یبفهمه مشکل دارم چ یاگه هاد -
 سر خونه اول! یباز که برگشت -
 ؟یکرد یکار م یچ یمن بود یتو جا -

 نگاهش کرد. یحرص ثمره
 رو دادم.منم جوابت  یدیصد بار از قبل پرس -
 حفظ شدم دیبار بگو، شا نیکمیخب برا صد و  -
 حرفاست؟ نی. بخواب آهو، نصف شب وقت اهینداره، باال خونه ت گچ دهیتکرارش فا -
 .یقرار بود امشب آرومم کن -
 ؟یش یمگه تو آروم م -
 ماهش. متنفرم... متنفرم! نینه... از بهار متنفرم ثمره، مخصوصا ا -
که از گوشه چشم او سر خورد، دهان  یبه اشک رهیهم گذاشت. ثمره خ یرا رو شیپلک ها حالت قبل برگشت و به

شب، فقط  نیاز خروار کلمه کار ساز بود. مثل هر سال در ا شتریسکوت ب یداد سکوت کند. گاه حیباز کرد؛ اما ترج
که او را تنها  ید. نفرت از بهاربا هم بودنشان ش هارب نیکه آخر یزد. نفرت از بهار یآهو حرف از نفرت م خ،یتار نیا

 به خزان شد. لیتبد شیکه برا یکرد و نفرت از بهار
 یرا انتخاب م کیکرد. کدام  ینگاه م نهیآ یخودش تو ریشالش را دو طرف صورت گرفته بود و مردد به تصو دو

بار بد تا  نید؟ عمو اروحش از آن خبر نداشت، مناسب بو شیساعت پ میتا ن یجو آنجا و مصاحبه ا یکرد؟ کدام برا
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قفل بود، انتظار مصاحبه را نداشت،  امیاز خواندن پ دزده بود. مغزش هنوز بع یکرده و کاش زودتر درباره مصاحبه حرف
 گفتنش تا لحظه آخر صبر کرد؟ یپرسند؟! چرا عمو برا یم یگفت؟! چه سوال ها یم دیچه با

وارد اتاق شد. نگاه خواب آلوده اش را به ثمره دو دل  د،یکش یکه پشت سر م ینازک یبغـ*ـل و پتو ریبا بالش ز آهو
 گرفته گفت: یو متفکر داد و با صدا

 ؟یچرا هنوز نرفت -
 گرفت و به عقب برگشت. شال ها را مقابل او گرفت. نهینگاهش را از آ ثمره

 ؟یزرشک ای یآب -
 آهو باال رفت. یابروها

 ؟یبر یخوا یبا شال م -
 .دیکش را باال شیلب ها ثمره

 چشه مگه؟ -
 کجاست؟ یدون یهنوز نم ست،یکنم مناسب روز اول ن یفکر م یول ،یچیه -
 عمو در ذهنش حک شد. امیپ
 «رادان یمسکون یتجار مجتمع»
 ؟یدون یشد؟ م یچ -
 باشه. یداد فکر کنم دفتر امیهان... آره... عمو پ -

 بالش و پتو را گوشه اتاق پرتاب کرد. آهو
 .یقنعه برپس واجب شد با م -
که فقط و  یلب تشکر کرد. تشکر ریچشمک زد و ز یآهو به خاطر خارج کردنش از دو دل یهم نبود. برا یفکر بد

دوش انداخت. آهو که هنوز  یخاص. مقنعه را سر کرد و کوله را رو طیفقط مخصوص آهو بود و بس، آن هم در شرا
 کرد، باز گفت: یبه آماده شدنش نگاه م

 کوله؟ -
چشم به  دیشد! با یقبول م دیمصاحبه را با نیمهم نبود؛ اما ا شیشدن برا رفتهیرفت و پذ یبا شال و کوله مبار  هر
بازگرداندنش!  یبرا یداد، بهانه ا یبهانه م یدست عمو بهرام دیبار نبا نیماند. ا یبست و م یها م یتمام تلخ یرو

در کمد بلند شد و لوال از جا در رفت و به  ژیق یت. صدارف فته،آهو منتظر جواب ثمره نشد و به سمت کمد زوار در ر
شوک  یآهو یکه در حال افتادن رو یو ثمره به سمت در دیکش نیاصابت کرد. آهو ه نیحالت عمود، محکم به زم

 کرد، گفت: یکرد و رو به آهو که هنوز مات شده نگاه م یریاز افتادن در جلوگ یبرداشت. به سخت زیشده بود، خ
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 کمک! ایب یستادیچرا وا -
دادند.  هیتک واریرا کنار بردند و به د یدر را گرفت. هر دو در چوب گریبا حرف او، به خودش تکان داد و طرف د آهو

 لعنت فرستاد و آهو خجالت زده گفت: ابانیلب به سمسار سر خ ریثمره ز
 من شد. ریتقص -

 لب گفت: ریو ز دیپوف کش ثمره
 شروع کرد. نیباز ا -
 بلند ادامه داد: یابا صد و
 میکمد بهتر باش هیبه فکر  دیبا شه،ینم نیبهتر از ا گهینئوپانه د -

مغازه به  نیتریاز پشت و یدانست نگاه ثمره حت ی. مدیکش رونیرا از طبقه اش ب فیباز به سمت کمد رفت و ک آهو
 باشد. دهیاز آنها را خر یکیکه  نیافتد، چه برسد به ا یها نم فیک نیا
 مقابل ثمره گرفت. را فیک
 برو. نیبا ا ایب -

را جا به جا کرد و با  شیتو لیوسا عیرا از دستش گرفت. سر فیحرف فقط ک یباز ممنون کمک آهو شد؛ اما ب ثمره
اش نگاه  یشانه انداخت. به ساعت مچ یسر عبور داد و کج رو یرا از رو فیاز خانه خارج شد. بند بلند ک یخداحافظ

 یداد، زمان برا یساعت را از دست م نیخط واحد ا دیاکرد. نب دنیبه ها، به سرعت شروع به دوعقر دنیکرد و با د
 ستگاهیزود به ا دی. بادیدو یوقفه م ینگذاشته بود. ب یگرفتن تاکس یبرا ییکار جا ینبود و کساد یانتظار خط بعد

توجه به او، از کنارش عبور  یراننده ب . دست تکان داد ودیحرکت اتوبوس را د ستگاه،یمتر ماند تا ا کی. دیرس یم
و  دی. نگاه متعجب مسافران را ددی. محکم به بدنه اش کوبدیاتوبوس دو فیکرد. سرعتش را دو چندان کرد و هم رد

. دید یآن را نم ریغ یزیچ گریدر کار مهم تر بود و د رفتنشیبار پذ نیکه از نگاه ها نفرت داشت، ا یینداد. او تیاهم
 .دیض مسافران به گوشش رساعترا یصدا

 .ینیب یمگه نم گهیآقا نگه دار د -
را به دستگاه چسباند  فیناچار توقف کرد و با نفس نفس از پله باال رفت. حال خارج کردن کارت را نداشت، ک راننده

 سبز رنگ نشست. یصندل یبوق رو یو با بلند شدن صدا
. باز شروع به سر و سامان دادن ذهنش کرد. طول راه سواالت الزم بود یرو ادهیپ یرفت. کم نییاتوبوس دوم پا از

مهم، اتفاقات خاص، انقالب، جنگ  یکرده و سالنامه را در ذهنش ورق زده بود. مناسبت ها ریمصاحبه فکرش را درگ
کر آن ها کم باشد. از ف یبرا دیترس یاش بد نبود؛ اما م یرا مرور کند. اطالعات عموم زیچه چ گریدانست د یو نم

رادان. نفسش را با حالت  یمسکون یآمد و به اطراف نگاه کرد. درست مقابل مجتمع رادان بود. مجتمع تجار رونیب
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 یخدا گفت و پا تند کرد. رو به رو ایشد.  یدر خارج م نیسربلند از ا دیداد و به خودش مسلط شد. با رونیفوت ب
 گفت:و سالم کرد و قبل از سوال، مرد جوان  ستادیا یباننگه

 .دیمنتظر بمون دیتون یگرده، اگه م یزود برم یاومد رفت؛ ول شیکار مهم پ هیخانم، واسه نگهبان  دیببخش -
 دارم. یآقا، عجله دارم، مصاحبه کار شهینم -

 قهیاضطرابش، اجازه رفتن داد. ثمره باز به ساعت نگاه کرد. پنج دق دنینگاه انداخت و با د شیجوان به سر تا پا مرد
بود و آسانسور در طبقه هم کف قرار داشت.  اری. شانس انگار با او دیاعت مقرر زمان داشت. به سمت آسانسور دوتا س
 یآرام شروع به نواختن کرد. بعد از لحظات کیشماره پنج گذاشت. با بسته شدن در، موز یوارد شد و انگشت رو عیسر

. شماره واحد دیکش رونیب فیرا از ک یارد سالن شد. گوشزنانه، طبقه پنجم را اعالم کرد و در باز و و فیظر یصدا
نظر بود؟ پشت  ورد. کدام درِ مدیاز شماره نگفته بود. به اطراف نگاه کرد و پنج در د یزینگاه کرد. چ امیچند بود؟ به پ

. باز هم رفت و باز کار را تکرار کرد ی. مردد به سمت بعددینشن ییو گوشش را به آن چسباند. صدا ستادیدر اول ا
. باز مضطرب و تمام اطالعات از ستادیباز بودنش خبردار ا مهین دنیبرداشت و با د یسکوت. قدم به سمت در بعد

کرد و مسببش  یکار تجربه م یرا برا یاضطراب نیبار بود چن نیکلمه هنگ کرد. اول یواقع یذهنش پاک شد. به معنا
 ریفضا، متح دنیخدا گفت و وارد شد. با د ایفرستاد و باز  رونیصدا ببود. نفسش را با  یعمو بهرام دیتنها و تنها تهد

شماره عمو  عیترس برش داشت و سر ؟یخانه مسکون ایبود؟ محل کار بود  بیقدر عج نیبه اطراف نگاه کرد. چرا ا
 .دیرا شن یآرام و عجول بهرام یبار صدا نیرا گرفت. بوق اول، بوق دوم و رد تماس. باز شماره گرفت. ا

 من وسط جلس... -
 تمام گذاشت. مهیرا ن حرفش

 لحظه؟ هیعمو  -
 بگو. عیسر -
 .هیجور هیجا  نیمن االن دفترم، ا -
 آره هنوز مرتب نشده، تازه اجاره ش کرده -

 گفت؟ یمرتب بود؛ پس عمو از چه م یادیکه ز نجایبه اطراف نگاه کرد. ا متعجب
 عمو؟ -
 ه؟یچ گهید -
 ...یعنی ستین نجایا یکس -
 عجله حرفش را قطع کرد. با
 کجاست. نمیصبر کن زنگ بزنم بب -
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 باشه. -
داشت.  یبیآرامش عج ندهیهمان محل کار آ ایخانه  نیکاناپه کرم رنگ نشست. ا یقطع شد. جلوتر رفت و رو تماس

ثابت  زیم یچهار نفرِ. نگاهش رو یغذا خور زیدست مبل و م کینگاهش را دور تا دور سالن چرخاند. سالن بزرگ با 
 ماند. زمزمه کرد:خانواده.

 خانواده بودند. باز تکرار کرد:خانواده. کیقبل  نیداد ساکن احتمال
 یبیجا بلند شد و به سمت پنجره سر تا سره رفت. آفتاب از پشت آن تا وسط سالن پهن شده و به فضا روح عج از

 یشد. صدا رهیپر تردد خ ابانیرنگ را کنار زد و به خ دیسف ریداشت. پرده حر انیجر یخانه زندگ نیداده بود. انگار در ا
 انداخت. تشیموقع ادیو به  دیکش رونیب یاو را از آرامش نسب یزنگ گوش

 جونم عمو؟ -
 م.االن وسط جلسه رم،یگ یباز تماس م گهید قهیداره، چند دق یبرنم یگوش یمیرح یآقا -
 باشه. -

 شیبرا یادیجا ز نیا طیکه در آن حضور داشت، برگشت. مح ینیریش یتماس قطع شد و باز به حال و هوا باز
 یخورد، کاش معرفش عمو بهرام یکاش در ذهنش زنگ م کیبـرده بود. تنها  نیدلچسب و تمام اضطرابش را از ب

بد نبود. به سمت در اول راه  یکنجکاو یسالن نگاه کرد. کم یبسته تو ینبود! از پشت پنجره کنار رفت و به درها
! دیجا قرار است اتاق کارش باشد؟ شا نیاز اثاث. ا یخال ینه متر یمردد بود؛ اما آرام آن را باز کرد. اتاق یاد. کمافت

 باز کرد و... دیترد یبار در را محکم و ب نیرفت. ا یبه سراغ اتاق بعد
ر بود؟ خشک شده جا چه خب نیو آرامشش به کل دود شد. ا دیرو به رو حبس شد. برق از سرش پر ریاز تصو نفسش

 که... یبه تخت دو نفره زل زد و زن و مرد
 یخصوص میاجازه وارد حر یبار خواندن نامش نه از اضطراب، بلکه از وحشت بود. وحشت ب نیخدا گفت. ا ای آرام

تکرار  کرده که اشتباه آمده بود. با خودش دایپ نیقی گریگذاشت. حاال د یشدنشان پا به فرار م داریقبل از ب دیشدن. با
 «!یعجله کن تا بدبخت نشد رون،یبرو ب»کرد. 
و سکوت را شکست. وحشت زده آن  دیچیآرام پ یفضا یباز بلند شد. تو یگوش یخروج کرد و قبل از آن، صدا قصد

 دنشیتر بود. نگاه خواب آلود مرد با د نیرا قطع کرد و همزمان مرد غلت زد و چشم باز کرد. خواب زن اما، انگار سنگ
 ثمره شوک شده را به خودش آورد. ادشیتخت نشست و فر یرو عیگشاد شد. سر شیو چشم ها اریهوش

 ؟یکن یم یتو خونه من چه غلط -
. مغزه ثمره شتاب زده دستور فرار داد و تند عقب گرد دیشانه باال کش یو پتو را تا رو دیوحشت زده از خواب پر زن

تند  یقدم ها یو صدا دیمخمصه بود. با تمام توانش دو نیفرار از ا یراپا ب نی. دو پا کم بود، محتاج چنددیکرد و دو



 

 

16 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

در باز آسانسور  دنیرفت. با د رونیبرابر شد و از خانه ب چند. سرعتش از ترس و وحشت دیاز پشت سر به گوشش رس
وارد شد و  افتاد. یم ریبود و حتما گ یبزرگ سکی. رفتن از پله ردیمکث به سمت آن دو یپله ها شد و ب الیخ یب

از  لدر آسانسور در حال بسته شدن بود و قب د؟یرس یدکمه را فشرد. خدا، خدا کرد. اگر دست آن پسر به او م عیسر
باال و  قیاش عم نهیو قدم پسر سست شد. وارد نشد. سـ*ـ دیچسب یفلز واریمانع شد. وحشت زده به د یآن دست

سرش  ییحتما بال کلیپسر درشت ه نیاو خشک بود. ا یمره روث دهیخورد. نگاه ترس یشد؛ اما تکان نم یم نییپا
نگاه از باال  عی. ثمره سردیعقب کش یناباور نیدر ع سربه او و منتظر واکنشش بود، که پ رهیآورد. هنوز با ترس خ یم

ز ا ریو متح دیکوب یم نهیمهابا به سـ*ـ یزد. قلبش ب یتنه بدون پوشش گرفت و در کامال چفت شد. نفس نفس م
 تیآمد؟ هنوز احساس امن یدندان گرفت. دنبالش م انیعقب رفتن پسر بود. چرا وارد نشد؟ مضطرب انگشتش را م

از هم  کیفرستاد. دو در بار نییپا یآب دهانش را به سخت د؟ید یم شیشد و او را رو به رو یدر باز م گرکرد. ا ینم
. از برگشت به پشت سر دیوقفه دو یو ب عینبود. باز سر ی. خبردیفاصله گرفتند و نگاه وحشت زده اش به اطراف چرخ

 یانیپا یتوجه به اسکناس ها یخارج شد و ب ختمانشد. از سا یدور م دیکرد و فقط با ینگاه م دینه نبا د،یترس یم
کرد و با  یزرد رنگ باال برد. هنوز ضربان تند قلبش را در تمام نقاط تنش حس م یتاکس یدستش را برا بشیته ج

گذاشت  یصندل یپشت یحال سر رو یداد. ب رونینفسش را با صدا ب طیو دور شدن کامل از آن مح نیماش دنیچیپ
 هیدانست. در آن لحظه، در عرض چند ثان یاتفاق کرد، چرا فرار کرده بود؟ نم لی. شروع به تحلدش رهیو به سقف خ

 یو اگر پا رفتیپذ یاست؟ اگر سوتفاهم را نم کرد دزد یذهنش صدها احتمال را داده بود. اگر آن غول تشن گمان م
نداشت. مشکالت خودش بس بود.  گریرا د یکی نیکرد. تحمل ا خیشد؟ تنش از نام قانون  یم دهیقانون وسط کش

 نهیگفت. نگاه راننده از آ یاراده کمرش صاف شد و وا یو مصاحبه، ب دیتهد یبس بود. با یادآور یعمو بهرام دیتهد
 .دیبه طرفش چرخ

 شده؟ یزیچ -
کالفه مشت به زانو « فرصته نیآخر نیا». دیچیدر گوشش پ یبهرام یشد. صدا یبدتر نم نیسر تکان داد. از ا فقط
بود.  لیدر کار نبود؛ اما ثابت کردنش کار حضرت ف یبار عمد نیکه ا نیکرد، با ا ی. بدون شک عمو فکر بد مدیکوب
کرد؟ بازگشت به  یشد. چه م یحرفش باور نم یو قسم هیآ چیبا ه گریشده بود؛ مانند چوپان دروغگو. د تشیحکا

شده که باعث  نیکشاند. همان آهنگ نفر رونیاو را از قعر افکار در همش ب یزنگ گوش یموسسه؟ محال بود! صدا
ق امروز و هر اتفا دیشد. با یمحو نم ادشیخاطره امروز از  امتیداد و اگرنه تا ق یم رییآن را تغ دیبلوا شده بود. با نیا

گفت؟  ینچ کرد. چه م ینام بهرام دنیخارج و با د فیرا از ک یبرد.گوش یم نیشد را از ب یکه به آن مربوط م چه
 «شه برگردم. ینشده م ریهنوز د»قانع کردنش نبود. با خودش گفت  یبرا یراه چیگفت تا باور کند؟ ه یچه م
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خودش بسته بود.  یراه دفاع را به رو لیدل یبا فرار ب د؟ید یا مر رغضبیشد. اگر باز آن م مانیپش دهینکش هیثان به
 .شی. نه راه پس داشت، نه پدیپوف کالفه کش

 تماس را بر قرار کرد. ناچار
 الو. -
 ثمره بابا؟ -

که فقط مخصوصا خودش بود آن هم دور از  یبابا گفتن نیصدا، ا نیلحن پر از خشم را داشت؛ اما ا دنیشن انتظار
 افتاده بود؟ یچه اتفاق یعنیچشم همه، 

 اراده لبخند زد. یب
 بله عمو. -

که در خلوت بابا  ییعمو است، عمو یدانست سوگل یکه م نیگذاشت. با ا یاما هرگز پا فراتر از عمو گفتن نم ثمره
 شد. یم
 داخل؟ یرفت یاومده؛ اما تو چطور شیواسش کار پ رهیهنوز نرفته. اصال امروز نم ستیشرکت ن یمیتو؟ رح ییکجا -
بس بود.  نیخواست، نه هم یم یگرید زیکاش از خدا چ د؟ید یبود؟ خواب م دهیشک کرد. چه شن شیگوش ها به
 کرد. یطلب نم یزیچ گریبود. د یاتفاق کاف کی نیتمام عمرش هم یبرا
 ...زهیهان چ -

 با عجله رو به ثمره گفت: یرا خواند و بهرام یاز آن طرف خط نام بهرام یکس
 .میزن ی برگرد خونه بعدا با هم حرف مفعال -
امروز و حس  یاحساسات متناقض بود، حس خوب از خوش شانس ریوارد خانه شد. درگ رزنیپ یتفاوت به صدا یب

 دیچه با د،ید یآن پسر را م یرفت؟ اگر اتفاق یترس از رفتن دوباره به آن مجتمع. فردا با چه جراتی باز به آن جا م
گذاشت؟ سردرگم بود؛ اما حس خوب بر ترسش  یم ارپا به فر انهیباز ناش ایکرد  یبرطرف م کرد؟ سوتفاهم را یم

که  ییایبا او بود. دن ایرفاقت دن نیاول نیو چهار سال عمرش، ا ستیب نیدر ا دیبگو نیقیتوانست به  یغلبه کرد. م
 یرا سخت و طلبکار کرده بود. حس م که او یبه تنش ضربه زده بود. آن قدر یادیکه ز ییایبا او چپ بود. دن یادیز

 شیصاف شود. کفشش را از پا خارج کرد و وارد هال شد. دست ها دیبا یو زمان طلب دارد و به هر نحو نیزم ازکرد 
 یدانست طرح دوست یوقت نم چیداشت. ه یفرستاد. حس سبک رونیرا به دو طرف باز کرد و نفس راحتش را ب

شد  یباره از درون خال کی ،یهمه شاد آن انیشوق پرواز داشت. م دنشیمروز با فهمدارد و ا یچه حس ایبا دن ختنیر
 گریکس د یکه اگر برا یقدر ذوق زده بود. شانس نیا یکوچک نیبود، که از شانس به ا چارهیو پوزخند زد. چقدر ب

داد و بند  رونیا صدا بانداخت. نفسش را ب یبه آن نم ینگاه مین یگذشت و حت یافتاد، راحت از کنارش م یاتفاق م
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افتاد  ش،ینامرتب جا خوش کرده تو یدر و لباس ها یو وارد اتاق شد. نگاهش به کمد ب دیکش نییپارا از شانه  فیک
به خاطر  بشیج یرفت. موجود یسراغ ساالر م دیبا یپول یبود و با وجود ب کی. آخر ماه نزددیو دست به صورتش کش

 کرد. پیو شروع به تا دیکش رونیب فیرا از ک یبود. گوش دهیکش ته ینشده حساب ینیب شیاتفاقات پ
 «خوب تو دست و بالت هست؟ سیک»
 شینشست و زانوها نیزم یطاقچه کنار در کنده شده رو ریرا گوشه اتاق پرتاب کرد. ز فیارسال را فشار داد و ک دیکل

 آن را باز کرد. عیربلند شد و س امیپ یبود، که صدا یرا بغـ*ـل گرفت. نگاهش هنوز به گوش
 «جورم! خودت آماده کن که نونت قراره جفت پا بپره تو روغن. چه»
کرد.  یرا خال جانشی. از جا بلند شد و با چند پرش کوتاه هدیو با صدا خند دیکوتاه کش غیذوق زده ج امیخواندن پ با

 زیچ نیداشت خودش را به بهتر بود. دوست نیاز ا شیب یکوبیاز آن، مستحق پا ینفرت داشت و خالص یپول یاز ب
باز کرد و مقابل  یکی یکیمانتو را  یاش! دکمه ها القهمورد ع یشاتوت یخوشمزه و البته بستن یکند. غذا همانیم

 یم یولخرج یکم دی. شادیخر یچند دست لباس نو م دیکرد. با یبا نگاه کمد را وارس د؟یپوش ی. چه مستادیکمد ا
به  یعالقه ا چیدوست داشت و خودش ه یادیکه آهو ز ییاز آن کفش ها د،یخر یم یآهو کفش خانم یکرد و برا

شد. امروز را  ینفره آماده م کیجشن  یکرد و بعد برا یساعت استراحت م کی. به ساعت نگاه کرد. تآن ها نداش
سه ماه  یعنیو ا یروغن ساالر، برا یرفت! نون تو یرستوران شهر م نیپخت و بعد از آن حتما به بهتر یدر خانه م

آهو افتاد.  ینگاهش به طبقه لباس ها یو لحظه ا دیپوش یبود. لباس راحت الیفکر و خ ییبخور و بخواب بدون ذره ا
 یکه عدد رو یعمو بود. سالنامه ا لیباره آهو به وسا نیچند دنیسرک کش یبه معنا نیو ا گرید یباز هم سالنامه ا

 طیکه در شرا یحال خواندن داشت، خواندن یشت. کنجکاو شد. امروز حتداد را بردا یرا نشان م شیآن ده سال پ
 یخط صفحه اول نوشته شده بود. رو نیدر باالتر« نام او» داد. سالنامه را ورق زد. به  ینم نشانبه آن  یرغبت یعاد

 لبه پنجره نشست و شروع به خواندن کرد.
شکمم بود،  یبچه هفت ماه تو یقرار ید. تنها دردم از بتنم نبو یبدنم زخم داشت؛ اما دردم از زخم ها یجا چند»

شده، سخت  دنمیکه بهانه نفس کش ییاو یب یبکنم؟ زندگ دیچه با دیایسر او ب ییکرد. اگر بال یکه غمم را حس م
داشت و به سراغ آن  یاز سر من برم دستمروتش  یمانم. کاش پدر ب یزنده نم یاست و بدون شک لحظه ا

 «شد. یمن م الیخ یرفت. کاش ب یند رنگش مچ یمعشـ*ـوقه ها
قصه ها را بخواند؟ از جا  نیتوانست ا یگفتن به آهو کرد. چطور م راهیکرد و سالنامه را بست. شروع به بد و ب اخم

ها کند. امروز فقط  یتلخ ری. امروز که حالش خوب بود، دوست نداشت ذهنش را درگدیپر نییبلند شد و از طاقچه پا
 دیسرش بست و به سمت آشپزخانه رفت. با یگوجه باال ترا باز کرد و آن را به حال شی. موهایشاد بود و یشاد

 به مناسبت حال خوبش! یکرد. جشن یمقدمات جشن تک نفره را شروع م
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 پا در حال سوار زیدختر گر د،یرس یکه به در خروج یآمده بود؛ اما زمان نییسرعت پا نیپنج طبقه را با باالتر یها پله
تا  یشانیاز پ یزد و قطره ا یگفت و مشتش را در هوا پرتاب کرد. نفس نفس م یزرد رنگ بود. لعنت یشدن تاکس
با تعجب از باال تنه بدون پوشش  شه،یپشت ش یحرکت کرد و مرد مو جو گندم یشد. به سمت نگهبان اریچانه اش ش

 او از جا بلند شد.
 !یمردان یسالم آقا -

 گفت: سالمش را نداد و جواب
 خواست؟ یم یجا چ نیا رون،یکه تازه رفت ب یاون دختر -

 و به من من افتاد. دیسال پر انیچهره مردِ م رنگ
 ...یعنیآقا راستش من نبودم؛  -

 تمام گذاشت. مهیرا ن حرفش
 بلند گفت: یاشاره اش را باال برد و با صدا انگشت

 !ینش میج یتو ساعت کار یتا تو باش یبش خیتوب دیبا -
 آقا... یول -

برخالف خواسته اش، احترام به بزرگ تر را پشت  ی.گاهدیکرد و به طرف پله ها رفت. ادامه حرف مرد را نشن پشت
بود. پله ها را باال رفت  دهیخواب یکِ شبیآمد د ینم ادشیداشت و  جهیشد. سرگ یم مانیانداخت و بعد پش یگوش م

 زپایدخترک گر ریبود؛ اما آنقدر درگ دهیخواب رشکنا یخواب کسشدن از  داریذهنش جرقه زد. وقت ب یتو یزیو چ
کرد. وارد  یرا روشن م زهایچ یلیخ فیتکل دیکرد. با شتریبه اطراف نکرده بود. سرعتش را ب یتوجه گریشده، که د

 شد. کیدر حال تن کردن مانتو، با اخم به او نزد یهاد my friend دنیآپارتمان و با د
 !؟ینرفت شبیتو چرا د -
 آمده بود. شیاز دوست دخترها یکیخسته کننده همراه  یدورهم یخبر، برا یب یباز هاد شبید
 شده ادامه داد: دیکل یدندان ها نیب از
 بهت اجازه داد، هان؟ یتخت من، ک یتو اتاق من، رو -

 فرستاد و با لکنت گفت: نییآب دهانش را پا دهیترس دختر
 ...یتو... تو ازم خواست شب،ید... د -
 حرف دخترک را نا تمام گذاشت. ادشیفر
 !ییخود نزن دختره هرجا یحرف ب -

 بلندش بغض کرد. یو از صدا دیاز جا پر دختر
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 !رونیکن نه من، ب یباز رتتیغ یب my friendواسه اون  لمارویف نیا -
 بلند ترش مانع ادامه حرکت او شد. ادیشد و فر کیتمساح نزد یبا اشک ها دختر

 !ونریگفتم ب -
 پوزخند زد و بلند بلند شروع به حرف زدن کرد:فکر کرده با گاگول طرفه! یرفت. عصب رونیهق هق ب با

بوق، دو بوق و رد تماس. از اتاق خارج شد و باز  کیرا گرفت.  یبرداشت و شماره هاد یعسل زیم یرا از رو یگوش
و  یخال یها یبطر دنی. وارد آشپز خانه شد و با دکاناپه پرتاب کرد یرا رو لیپاسخ. موبا یبار ب نیشماره گرفت و ا

 ینشان نم یدوست نیبه ادامه ا یگذاشت. مدت ها بود، رغبت یم شیتنها ینچ کرد. کاش هاد زیم یختگیدرهم ر
 ول کن نبود. یداد؛ اما هاد

آمد و هنوز  یم نزده بود؟! اصال بدش یلب به آن زهرمار یاندازه منگ بود، وقت نیکرد. چرا تا ا یجیاحساس گ باز
 و بند نشده بود. دیق یقدرها ب نیا
سر و بدنش  یکرد. آب رو یآب سرد سرحالش م شهیکردن آشپزخانه شد و به سمت حمام رفت. هم زیتم الیخ یب
 دیخواست؟ شا یچه م دهیگشاد شده از تعجب و رنگ پر یخانه با آن چشم ها یافتاد. تو زپایدختر گر ادیو  ختیر
و از حمام خارج شد.  دیچیرا دورش پ لهشده بود؟ حو بیباز کجا غ یبود؟ خود هاد یهاد یترهااز دوست دخ یکی

 .دیچیبار صدا در گوشش پ نیرا گرفت و ا یباز شماره هاد
 الو. -
 تو؟ یهست یکدوم گور -

 گفت: ده،یسرحال و کش یهاد
 !ستیاروندن نوقت سر خ یعنی ؟یچ یعنی یدون یم ،یزن یحرف م یمیبا همه کاره رح یدار -
 جمع کن بابا. -
 غضب دارن؟ نقدریحضرت چرا ا یحاال اعل -
 ش؟یکرد؟ چرا با خودت نبرد یم یدوست دخترت، تو تختم چه غلط یهاد -
 ؟یزد نمیمخ ا ،یبترک -

 گفت: یعصب
 جواب سوالمو بده؟ -
 نه من! یبگ دیتو با -
 کوره در رفت. از
 .نییپا وردمیبگو تا فکتو ن یهاد -
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 نده اش را خورد.خ یهاد
باشه اونو  ادمیکه  نیچه برسه به ا رون،یچطور از خونه زدم ب دمیمن تا خرخره خورده بودم خودمم نفهم شبیواال د -

 ...دیتا چشممو دور د میقد یباخودم ببرم. دخترم دخترا
 آره؟ ،یحتما درم پشت سرت نبست -
 دونم جون تو. ینم -
 حرص گفت: با
 کار دستم بده. تتیخر بود کیپسره احمق نزد -
 چطور؟ -
 که... دید یتو خونه و منو با اون وضع م ومدیاون دختر م یاگه بابا به جا -
 کدوم دختر؟ نمیصبرکن بب -
 ولش کن، فقط خدا بهم رحم کرد. یچیه -

 شانس را زمزمه کرد. یاخم کرد و با حرص به خشک یهاد
 دارم.برم عجله  دیگذشت، من با ریحاال خدا رو شکر بخ -

 جور کرده بود. شیاتفاق بهانه را برا نیو ا دهیاتمام حجت رس وقت
 گفت: محکم

 تو خونه خودت بکن! ،یبکن یخوا یم یهر غلط ؟یدیجا، فهم نیا یاریدختر ب یحق ندار گهید یهاد -
 !یپسرحاج دمیخب بابا تو هم، فهم -

 یمانیبود و حاال با تمام وجودش احساس پش کرده یمعرف یمیکار به رح یرا برا یرا قطع کرد. خودش هاد تماس
 شد. ینم کیاندازه به او نزد نیشد؛ تا ا یم الشیخ یکرد. اگر آن زمان ب یم

*** 
بود؛ اما  یپز درب و داغون پخته شده بود. عاشق آشپز کیدر ک یکه به سخت ییتزایخانه را پر کرده بود. پ تزایپ یبو

 رونیب خچالیکرد و سس را از  یبشقاب خال یرا تو تزایکرد. پ یم مانیر پشکا نیاو را از ا شهینواقص آشپزخانه هم
 یزمزمه م یشروع به خوردن کرد. همزمان با خوردن آهنگ وگذاشت  نیزم یطلق را وسط آشپزخانه رو ینی. سدیکش

داد. کم  ینشان م یخواند و شور و شوقش را به نحو یم دیکرد، از درست بودن کلماتش مطمئن نبود؛ اما فقط با
و همزمان  ختیتکه آخر ر یبهره را از آن ببرد. سس را رو نیشتریخواست، ب یقدر شاد باشد و م نیآمد ا یم شیپ

. چرا امروز آهو زود به خانه برگشته بود؟ اگر از دی. نگاهش به سمت ساعت چرخدیو بسته شدن در را شن باز یصدا
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تکه آخر را در بشقاب گذاشت و از جا بلند  یا وجود گرسنگپخت. ب یم یگرید یتزایآمدنش اطالع داشت، حتما پ
 . به عقب برگشت.دیسالمش را شن یشد. به دروغ خود را مشغول شستن ظرف ها کرد و صدا

 !؟یچرا زود اومد -
 را برداشت و بدون مکث گاز زد. تزایتوجه به سوالش، تکه آخر پ یب آهو

 ! بوش کل کوچه رو برداشته بود.یام چه کرد -
 .دیپر نوشانه را سر کش مهین وانیل

 ذاره. یواسه من نم یزیمعرفت چ یب نیاومدم، گفتم ا یبا چه سرعت یاگه بدون -
 بشقاب شسته شده را در آب چکان گذاشت. ثمره

 .یریم ینم یبه خودت بد یتکون هی -
 !ستیمال تو ن یکه دستپخت من به خوشمزگ یدون یم -
 .یخودت یاون که صد البته، ول -
 ؟یخودم و خودت تو چه کرد الیخ یحاال ب -
 .یچیه -
 !؟یچیه یچ یعنی -

سوال  ریاش نبود و با گفتن، فقط خودش ز یباز جیبه بازگو کردن گ ازیبزند. ن یبود راجع به اتفاق امروز حرف محال
 دانست. یخانه داشت، باز هم وارد شد؟!نم طیکه به مح یتوجه به شک یرفت. چطور ب یم
 تاد واسه فردا.مصاحبه اف -
 چرا؟ -
 اومد. شیکار پ ارویانگار واسه اون  -

زرد  کیتون یرا با انتها سشیخ یآب را بست و دست ها ریزد و با دهان پر، آهان گفت. ثمره ش تزایدوم را به پ گاز
 رفت و قبل از آن، آهو با ذوق گفت: یرنگش خشک کرد. به سمت خروج

 د؟یخر میم رو دادن، بعد از ظهر براضافه کار یامروز باالخره بعد بوق -
 کرده بود. یدست شیکند و حاال آهو پ یولخرج شیکم رنگ زد. قرار بود او برا لبخند

 م؟یشد، بر یچ -
 خودش بردارد؟ یبرا یزیدختر چ نیتوانست از ا یداد، مگر م یفکر خرج کردن پول زحمت آهو آزارش م یحت
 بعد از ظهر کار دارم. -
 ؟یفردا چ -
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 حبه دارم.مصا -
 ؟یکاریب یخب ک -
 وقت! چیه -

را خورد. محبت  ترایتکه پ نیها شود. شانه باال انداخت و آخر یموش و گربه باز نیساده تر از آن بود، که متوجه ا آهو
بود. نه فقط در  فیتا آسمان تفاوت داشت، ضع نیبود. آهو شکننده بود، با خودش زم یپوست ریبه او ز شهیثمره هم
 دست پاک کرد. شتشده اش را با پ یدر باطن. آهو دهان سس یظاهر حت

 ؟یبگو چ -
 ؟یچ -
 بخونم گهیداستان د هیخوام  یامروز م -
 که خوانده بود، اخم کرد. یچند خط یآور ادی با
 نخون. -

 گنگ نگاهش کرد. آهو
 چرا؟! -

 خواست آهو از خواندنش مطلع شود. ینم دلش
 له آبغوره گرفتنت رو ندارم.تلخه، حوص انیحتما باز پا ،یچیه -
 کنم. یم فیخونم تازه واسه تو هم تعر ینداره عادت کردم، م یبیع -

 دختر دست بردار نبود. به سمت هال رفت و همزمان با خروج گفت: نیداد، ا رونیرا با صدا ب نفسش
 ظرفا رو هم بشور. هیبق -
 آهو معترض شد. -
 !که؟یت هیانصاف به خاطر  یب -
 واسه خودت تکرار کن! نویا شهیهم م،یمفت ندار زیچ نجایا -

توجه از آشپزخانه خارج شد. پشت آن جمله صدها حرف نگفته بود. صدها کمبود و صدها  یلب غر زد و ثمره ب ریز آهو
 !نهیک

*** 
اشت و شکل از آن فرار کرده بود. جرات قدم برداشتن ند نیبه بدتر روزیکه د ی. مجتمعستادیمجتمع ا یرو به رو باز
شده بود. اگر آن پسر را  یرا با فکر امروز گذرانده و خواب از چشمانش فرار شبیرفتنش خشک شده بود. تمام د یپا
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 یقانون وسط م یبود. اگر پا دهیلحظه صدها بار از خود پرس نیاتا  روزیبود، که از د یسوال نیکرد؟ ا یچه م د،ید یم
 اسم وحشت داشت. نیآمد؟ نه! قانون نه! از ا

مرد  یچشم ها ستاد،یکه ا یموعد قرار، ناچار قدم برداشت. مقابل نگهبان دنیاش نگاه کرد و با د یساعت مچ به
 ریگران تمام شده و از طرف مد شیبرا یمردان یآقا روزیجا به جا شد. رفتار د یصندل یتنگ و رو دنشیبا د انسالیم

 قدم شد. شیصحبت پ یفرستاد و مرد برا نییب دهانش را پانگاه موشکافانه نگهبان آ دنیشده بود. ثمره با د خیتوب
 ن؟یبود نجایا روزیشما د -

کرد؟ باز هم  یگشت؟ چه م یاو م یاگر آن پسر هنوز پ یوا د؟یقدم به عقب برداشت. چرا پرس کیکرد و  وحشت
نه جا به جا کرد و با وجود شا یرا رو فیشد. بند ک یبه خودش مسلط م دینبود! با یمناسب نهیبار فرار گز نیفرار؟ نه ا

 یتنه از پس مشکالتش بر آمده بود.گناه کیکه  یرا نباخت. او ثمره بود، ثمره ا هینگاه طلبکار و منتظر نگهبان، قاف
 یهمه ترس ب نیبخواهد وساطت کند. پس ا یمیتوانست از رح یم یشد و حت یرفع م دیهم نکرده بود، سوتفاهم با

در  ریداد و خ رییموفق شد. نگاه وحشت زده اش را تغ یکرد و تا حدود یودش را آرام محرف ها خ نیبود! با ا لیدل
 نگهبان که هنوز منتظر پاسخ او بود، گفت: یچشم ها

 بله. -
 از موضع اش کوتاه آمد. یقاطع بود و نگهبان کم یادیاش ز بله
 ن؟یداشت یچه کار نیبگ شهیم -
 گفت: شتریفس بلحن نرم شده مرد، با اعتماد به ن دنید با
 قرار داشتم. یمیرح یبا آقا -

و  یشناخت. آوازه مردم دار یاو و منش بزرگوارانه اش را نم ی. کمتر کسستادیخبردار ا یمینام رح دنیبا شن مرد
 گفت: شتریبار نگهبان با احترام ب نیاز شهر را پر کرده بود. ا یمیاو، ن یریدست به خ

 باال شرمنده منتظرتون گذاشتم. دیینداشتم، بفرما یمنظور دیببخش -
مرد چه  نیبود. ا یمینام رح دنیرفتار نگهبان بعد از شن رییتغ ریسرش را تکان داد و از آنجا دور شد. ذهنش درگ ثمره
بود. بارها رفتار  یمثل عمو بهرام یکس دیبه همراه داشت؟! شا همانشیم یبود، که فقط نامش احترام را برا یکس

سوالش بود. باز هم آسانسور  یجواب برا نیخود بهتر نی. همودب یهم دوست بهرام یمیو خب رح دهیمردم را با عمو د
وساطت  یبرا یمیبه حضور رح ازین یحت گریواکنش نگهبان آرام تر شده بود. د دنیو باز هم طبقه پنجم! بعد از د

دفتر را  قیرفت. امروز آدرس دق رونیسور ببود. از آسان یقائله کاف نیشدن ا ریختم به خ ینبود، تنها آوردن نامش برا
بار در بسته و برعکس در دفتر باز بود.  نیبه آن انداخت. ا ینگاه می! نروزیباز د مهیدر ن یداشت. درست واحد کنار

تمام عمرش عبرت شده  یبرا روزیکند و در نزده وارد شود، اتفاق د سکیر گریچند ضربه به در زد. محال بود بار د
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انداخت. پس منظورش از آن حرف  یحرف بهرام ادیسالن، او را  یختگیر همدر دنیوارد شد. د دییبفرما دنینبود! با ش
 یچرم صندل یینو یشده وسط سالن و بو دهیچ یو کارتون ها لی. وسایواحد کنار یبه مرتب یبود، نه خانه ا نیا

 دنید باجدا کرد.  لینگاهش را از وسا یمیرح یفاصله داشت. صدا روزید طیتا آسمان با مح نیروکش دار، زم یها
زد و مسلما از  یم ادیاراده لبخند زد و سالم کرد. لطافت از چهره مرد فر ینگاه مهربان و لبخند مهربان ترش، ب

داد. با دست به اتاق اشاره کرد و  یتر شد و جواب سالمش را به گرم کینزد یمیاش بهتر بود. رح یصاحب کار قبل
اف درست  یام د ی. طبقه بنددیشد. نگاهش دور تا دور اتاق چرخ ردجلوتر رفت و وا د،یثمره با ببخشگفت.  دییبفرما

 .یاتاق دوازده متر لیبزرگ وسط اتاق. تنها وسا زیکنار پنجره سر تا سر بود و م
 دخترم. نیبفرما بش -

 ت:او قرار گرفت و گف یرو به رو یمینشست. رح یصندل نیاول یگفت و رو دیببخش باز
 دخترم؟ عمو خوبه؟ یخوب -

. شیاز این مرد پر مهر رو به رو ریبود؛ غ یزیآرام ممنون گفت. منتظر مصاحبه بود. تصورش از مصاحبه هر چ ثمره
 کرد؛ اما حاال... یتصور م بیو غر بیعج یدر ذهنش مصاحبه را بودن در برابر چند مرد خشن و سوال ها شهیهم

 کرد.او را از فکر خارج  یمیرح یصدا
 .ستین ییرایپذ یبرا یزیاست و چ ختهیهنوز بهم ر نجایا دیببخش -

 ادامه داد: یمیگفت و رح یکنم آرام یم خواهش
 ما هم هست. زیعز یبهرام زیعز -
 ،یتر، اما مجبور به تحمل بود. با وجود ناراحت نییشد و سرش پا یتر م قیاخم ثمره عم ،یمیگفتن رح یهر بهرام با

 و سرش را بلند کرد. زد یلبخند مصنوع
 .دیعمو گفت که قرار مصاحبه کن -

 جا به جا شد. یصندل یرو یمیرح
 ...روزیرو اول بگم، د یزایچ هیخب راستش الزمه  -

 کرد و دوباره ادامه داد: مکث
 .یدادم تا پشت در نمون یزودتر اطالع م دیخوام، با یمن معذرت م روزیآهان بابت د -

مطرح  یت در؟! بر چه اساس فکر کرده پشت در مانده است؟! حتما عمو سوالش را طورنگاهش کرد. پش رهیخ ثمره
موضوع نگفته و خوب  نیراجع به ا یزیهم چ یبه بهرام ینشده بود. حت یکرده که متوجه ماجرا و تو رفتن اشتباه

 رفته بود. ادشیسرش شلوغ و  یادیروزها عمو ز نیبود که ا
 کنم. یخواهش م -
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اومد، که نشد. قرار بوده که شما مسئول  شیپ کیمشکل کوچ هیصادر بشه؛ اما  روزیبود، که مجوز دراستش قرار  -
 داره. ازیکه مسلما به مصاحبه ن نیجا بش نیا یامور مال
 و ادامه داد: دیخاص خند باحالت

 است. تهیفرمال یبهرام زکردهیالبته مصاحبه واسه عز -
او چه  فینشده، پس تکل یشرکت هنوز راه انداز نیامه صحبتش شد. اگر امنتظر اد ،یمیرح یتوجه به شوخ یب ثمره

 شد؟! یم
هست،  یدونم ک ینم قایزودتر مشغول به کار شدنت عجله داره، تا صادر شدن مجوز که دق یبرا یاما چون بهرام -

 دارم. شنهادیمن چند تا پ
 شد. یمیرح شنهادیپ دنیبه سکوتش ادامه داد و منتظر شن ثمره

کنم فقط  یشون فکر م نیشما مناسبن و از ب یکه برا هیفقط اونا شنهادمیمن چند دهنه مغازه دارم، البته پ خب -
 سه تا با خودت. نیا نیدارن. حاال انتخاب ب یسه تا همخون

 .دیجا به جا شد و خودش را جلو کش یصندل یرو
 .یسرا و سوم گل فروش ینیریش یشاپه، دوم یکاف شیکی -

سرا،  ینیریها متنفر بود. ش یمشتر یعنوان! از دوال راست شدن برا چیشاپ به ه یکرد. کاف لیتحل شروع به ثمره
بهتر آن  ییگشت و چه جا یآرام م طیدنبال مح شهیبد نبود. هم یو رو کرد؛ اما گل فروش ریخامه ها دلش را ز ادی

 جا و هم صحبت شدن با گل ها؟
 ؟یرو گرفت متیخب تصم -

 .دیتر کش نییرا پامقنعه اش  یانتها
 موافقم. یراستش، من با گل فروش -
 با تجربه است. یلیهمکارته و خ نیرام ،یریبگ ادی نیاز رام زایچ یسر هی دیخوبه، فقط با -

 گفت: یمیسرش را تکان داد و رح ثمره
 .یجا بر نیگشنه تشنه از ا دیکه با نیخب، مثل ا -

 و ادامه داد: دیخند
 شرمنده شما شدم. دارید نیکنم و اول ییرایشکل از مهمونام پذ نیه بهترعادت دارم ب شهیمن هم -
 !ن؟یمگه من مُردم که شما شرمنده بش -

از جا بلند شد  اریاخت یو ثمره از نگاه نافذش، ب دیبه سمت ثمره چرخ انسالیدو به طرف صدا برگشتند. سَر مرد م هر
 و سالم کرد. مرد مهربان اما با صالبت جواب داد:
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 سالم دخترم. -
که  ینیریجعبه ش یو چشمش رو دیکش نییاو که در حال براندازش بود، نگاهش را پا قیدستپاچه از نگاه دق ثمره

 یو دار و استرس وارد شده از رفتار مرد، خدا خدا کرد تَر نباشد. خامه رو ریگ نیا یدست مرد بود، ثابت ماند. تو یتو
قدم  شیپ یمعرف یبرا یمیغش و ضعف نبود. رح یبرا یاسباصال وقت من کرد و امروز یو رو م ریآنها حالش را ز

 شد. به ثمره اشاره کرد و رو به مرد گفت:
 شو کردم. فیکه تعر هیکرده بهرام زیهمون عز شونیا -

 ،یبه گفتن بود؟ چرا مدام بهرام ازیرا بست. واقعا ن یشود دهان کس یاخم کرد.گفته بود نم یبا وجود دستپاچگ ثمره
که باز نام  یشد. مکان یمکان دور م نیاز ا یکار نبود؛ مثل هر بار با بهانه ا نیکرد؟ اگر مجبور به انجام ا یم یهرامب

 رو به ثمره کرد. ربا نیا یمیبه او سنجاق شده بود. رح یبهرام
 مرد روزگار و قسم راست مردم کوچه و بازار. کیحاج محسن، ن شونمیا -

 یمیاز رح شیحاج محسن و دلخور قیرات سر بلند کردن نداشت. هول شدنش از نگاه دقآرام خوشوقتم گفت. ج ثمره
نقطه ضعفش گذاشته بود. حاج محسن جلوتر آمد و جعبه  یناخواسته دست رو یمیاو را به همان شکل نگه داشت. رح

 ادامه داد: یمیگذاشت و رح زیم یرا رو
 شرکت. نیو امن ت یکار کیگرمابه و گلستان و شر قیو البته رف -

 . حاج محسن در حال باز کردن جعبه با آرامش خاص گفت:دیخند مهربان
باهاشون نداشتم، که البته از  یاما برخورد دم؛یشن ادیز یمیرح یرو از آقا فشیخوب هستن؟ تعر یبهرام یآقا -

 منه! یبداقبال
که  یها، متنفر بود. مهربان یبانمهر نیسرش شروع به صحبت کرد. از ا یتو یشد و کس داریدر وجود ثمره ب یحس
 از ته چاه در آمده گفت: یترحم داشت. مجبور بود، مجبور به ماندن. با صدا یبو
 کنم. یرفع زحمت م گهیبله. با اجازتون من د -

 مانع شد. یمیرح
 !ه؟یهمه عجله واسه چ نیکن، ا نیریاول دهنتو ش -

 تعارف کرد. یمی. رحدیکش یخشک، نفس راحت ینیریش دنیمحسن در جعبه را برداشت و ثمره با د حاج
 بردار دخترم تعارف نکن. -

 از آنها را برداشت و حاج محسن گفت: یدانه ا ثمره
 .ارهیب یبگم چا دیبذار به جاو شه،ینم یطور نیا -

 و شروع به گرفتن شماره کرد. دیکش رونیکت ب بیرا از ج یگوش
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 دفتر. اریب ییجون چا... لطفا سه تا فن؟یالو... سالم... خونه ا -
 گفت: یمیرا قطع کرد و رح تماس

 نه؟ ای یکرد شیراض ،یحاج یچه کرد -
 مهربان و مقتدر. ده،یقامت بلند او ثابت ماند. مرد اتو کش ی. نگاه ثمره روستادیمحسن پشت پنجره ا حاج
 شدند. فیبودند که از او در ذهنش رد یصفات

 .یچیبه ه یچیشه و هنوز ه یسالِ م یرانشم، داره سنگ ستین میمستق یصراط چیپسر به ه نیا -
 شانه اش گذاشت. یاز پشت سر دست رو یمیرح
 توکلت به خدا باشه. -
اون اتفاق داغونش کرد. نه خودش  نکهیبود، مشکل نداشتم. دردم از ا ینطوریهست، به وهلل هست. اگه از اول ا -
 کنه. یبول مکنه و نه کمک مارو ق یبهتر شدن به خودش کمک م یبرا
 من باهاش حرف بزنم؟ یخوا یم -
 بندازه و من شرمندت بشم. نیترسم حرف تو رو هم زم ینه، م -
 قابل درکه. طشیشرا -
 .نهیاالن پنج ساله وضع هم ؟یتا کِ یآره ول -

 ادی دو مردِ غرق صحبت، حضورش را از نیآورد. ا یداد و از حرف ها سر در نم یگنگ به مکالمه آنها گوش م ثمره
 .دیدست به صورتش کش یمیبـرده بودند. رح

 بهتر از اون سراغ ندارم. یواقعا کس ره،یبر عهده بگ نجارویا تیمسئول دیمن هنوز مصرم جاو یول -
 تونم مجبورش کنم. یکنه، نم یقبول نم یوقت -
 میکن یحاال تا گرفتن مجوز بازم تالش م -
که  دمیخطا ازش ند هی یکنم؛ حت شیکه بخوام با اون راض ستیبند ن یزیشده، دلش به چ ایبچه تارک دن نیا -

 دستم. وفتهیبرگه برنده ب
 من دلم روشنه. -
 اگه... هیپسر خوب ،ییرزایم یپسرِ هاد نیا -

آهو افتاد. چند  یحرف ها ادیزدند؟  یحرف م ییرزایم یتنگ شد. از کدام هاد یاسم هاد دنیثمره با شن یها چشم
 یپدرش از کار در حجره، مهربان شنهادیرد پ یبرا یهاد لیبود و دل دهیشن شیحرف ها یال به ال را از یمیبار نام رح

 ینیشد. بدب یبود و به ترحم مربوط نم یهمگان یمیرح ینآرام شد. پس مهربا یاز اندازه صاحب کارش بود. کم شیب
 کاسته شد و لبخند کم رنگ زد. یاو کم
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 گفت: یمیرح
 باش... دیجاوخواد  یگفتم که دلم م -

 تمام ماند. مهیضربه به در خورد و حرفش ن چند
 دانست. یکارگرش؟نم ایبود  یخشک شد. پسر حاج روزیغضبِ د ریم دنیسرش را بلند کرد و با د ثمره
 یجا چه م نیا زپایزدند. دختر گر ادیبدتر! صدها صدا همزمان در سرش فر دیهم کم از او نداشت و شا دیجاو حال

بهانه بود و در واقع  یبود؟ آب دهانش خشک شد. پس چا دهیپدرش بود؟ چرا به فکر خودش نرسکرد؟ جاسوس 
چشمان معصوم مار  نیکرد پشت ا ینممحاکمه و دادن حکم بود. فکرش را هم  یبرگزار یجا، برا نیکشاندش ا

شد؟  یه باشد؛ اما مگر منزد یخوش خط و خال پنهان باشد. آرزو کرد. نه! به درگاه خدا التماس کرد که دخترک حرف
قدرت جلو رفتن نداشتند،  شیلعنت به آن پسر مزلف! پاها روز؟یاز فاجعه د ریبود؛ غ یزیچه چ یگرد برا زیم نیپس ا

را  یشد نام هاد یشد انکار کرد؟ نه! م یکند. م دایمهلکه نجات پ نیشد از ا یبود. کاش م رفته لیتمام توانش تحل

سابقش از او کرده بود،  my friendکه  یتیدفعه قبل بار آورده و شکا یکه هاد یضاحتآن هم نه. با آن ف اورد؟یب
زد، از  یاز او م یبدون شک اگر حرف بعد از وساطت با او اتمام حجت کرده بود و حاال یمیشد. همان موقع رح ینم

توانست  یداشت. پس چه کار م اجیکار احت نیمادرش به ا یماریبا پدر و ب یشد. با وجود اختالف هاد یکار اخراج م
 او را از جنگ اعصاب خالص کرد. یمیرح یکرد. صدا یم دایپ یدانست. سردرگم بود. کاش راه نجات یبکند؟ نم

 ؟یستادیجان، چرا دم در وا دیتو جاو ایب -
حاج محسن  آورد، مطمئنا تکه بزرگش گوشش بود. یم ریجلو رفت. دلش از آن جاسوس پر بود و اگر او را تنها گ ناچار

 را از دستش گرفت. یچا ینیرفت و س دیقدم به سمت جاو کی
 کرد که. خی -

کردن بود؟!  یدر حال نقش باز یحاج یعنیبود؛ مثل هر بار.  یعاد زینداشت. همه چ دنیهنوز قدرت چرخ دیجاو زبان
 یزده بود! صدا یوش مردگبود. حتما خودش را به م نیینزده بود؟ به دختر نگاه کرد. سرش پا یدخترک هنوز حرف ای

 .دیباز به گوشش رس یمیرح
 پسرم. نیبش -

 دیبود. حاال که جاو ریلب تشکر کرد. ثمره با خودش درگ ریرا مقابل ثمره گذاشت و او ز یمحسن، فنجان چا حاج
ذرت مع کیترس و وحشت نبود. با  یبرا ییجا گریکرد. د یرا برطرف م روزیسوتفاهم د دیآشنا از آب در آمده، با

فشار و اضطراب تحمل کرده بود و حاال  روزدو  نیراحت شد. چقدر در ا الشیشد. خ یدرست م زیهمه چ یخواه
آن نشست. هر لحظه منتظر  یو رو دیکنار ثمره را عقب کش یصندل ،یمیبا حرف رح دیاحساس آرامش کرد. جاو

 گذاشت. دیجانش را مقابل جاوفن یمیاز خشم نداشت؟! رح یچهره، چرا رنگ نیانفجار پدرش بود؛ اما ا
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 ندارم. لیمن م -
از آن نبود. به پدرش نگاه کرد. اگر از اتفاق  یکه انگار خبر یحرف منتظر بود. منتظر شروع محکمه ا یب د،یجاو

بود، نگاه  یکه در حال مزمزه کردن چا یاندازه آرام باشد. از گوشه چشم به دخترک نیخبر داشت محال بود تا ا روزید
 زیپشت م یمیو رح یبدهد فقط فکرش را بخواند. حاج رااز عمرش  یمینزده؟ حاضر بود ن یهنوز حرف یعنیکرد. 

 رو به ثمره گفت: یمینشستند و رح
 هستن، پسر حاج محسن خودمون. دیجاو شونیا -

شد.  جیکل گ معارفه به نیجوابش را نداد و با ا دیخوشوقتم گفت. جاو دیجاو یدر چشم ها رهیسر بلند کرد و خ ثمره
 کرد. دیبار رو به جاو نیا یمیرح
 جا مشغول به کار بشن. نیا ندهیکه قراره در آ زیعز یمانیثمره ا شونمیا -

 کار؟! مشغول
و چشم  دهیچهره رنگ پر ادیدخترک اشتباه وارد شده بود؟!  یعنیدر واحدش باز بود و  روزی. ددیرا کنار هم چ اتفاقات

بود! نفسش با صدا خارج شد. پس جاسوس نبود و قضاوتش عجوالنه بود. لبخند  نیوق زده اش افتاد. هم یها
بار  نیآمد آخر ینم ادشیپر از شور و شوق بود.  ونکه از در یثمره سر تکان داد؛ در حال ینامحسوس زد. فقط برا

ز به ثمره نگاه کرد، قدر شاد بود. سالها حس شاد درونش را خاک کرده و امروز سجده شکر واجب بود. با نیچه زمان ا
 را یکه بند را آب دهد. صندل نیشد؛ قبل از ا یاتاق خارج م نیزودتر از ا دیکرد. با یدل دل م یزدن حرف یانگار برا

 و همزمان گفت: دیعقب کش
 برم. گهیبا اجازه من د -

 مانع بلند شدنش شد. یمیرح یصدا
 کارت دارم. نیلحظه بش هی -

 وقت باز نشود، گفت: یش به دهان ثمره بود که بکه تمام حواس یدر حال دیجاو
 عجله دارم عمو. -
 ندازه. یتو رو از کارت عقب نم قهیپنج دق -

کند شدند و حرف  شیها برا هیداشت. ثان یحکم مرگ و زندگ قهیپنج دق نیهم دیجاو یدانست که برا یچه م یمیرح
 .دیشن یم انیدر م یکیرا  یمیرح یها
 .یجارو بگردون نیند بار به پدرت گفتم، دوست دارم تو اجان من چ دیجاو نیبب -
 عمو... یول -
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ما از راه  میخودمو دارم هم بابات، تصم یهم من کارا یدون یدونم و بازم مصرم. خودت بهتر م یم زویمن همه چ -
 .هیاستفاده نموندن سرما یجا فقط مشغول کردن چندتا جوونه و ب نیا یانداز

 مخمصه گفت: نیاز ا ییرها یانگار دست بردار نبود. برا یمیکرد، رح یم یکار دیبا
 کنم. یباشه فکرام رو م -

 کند. رییسرعت تغ نیکرد، آن نه قاطع به ا یحاج محسن برق زد. فکرش را هم نم یها چشم
 پس من منتظر جوابتم. -

فرار  یجواب، برا نیا لینها دلدر سرش نداشت و ت یاز جا بلند شد. فکر کار کردن را ذره ا عیباشه گفت و سر دیجاو
گوشش رد  خیفرستاد. خطر از ب رونیدر گلو مانده دخترک بود. به سمت در رفت و نفس راحتش را ب یاز حرف ها

کرد و چه  یزودتر سوتفاهم را برطرف م دیشود، با ارششد. ثمره از پشت سر به رفتنش نگاه کرد. اگر قرار بود همک
شد. از  یاوقات استفاده از آنها الزم م یخواهم، متنفر بود؛ اما گاه یو معذرت م دیببخش زمان بهتر از حاال؟ از الفاظ

 که در حال خروج بود، گفت: دیبه جاو رهیو ثمره خ دیبه سمتش چرخ یو حاج یمیجا بلند شد. نگاه رح
 لحظه. هی دیببخش -

نبود! به راهش  زیرفت نه ماندن جا یم دیکرد. با دنیپاره شد. نفسش رفت و قلبش محکم شروع به کوب دیدل جاو بند
 ادامه داد و حاج محسن گفت:

 ثمره خانم با شما بودن. د،یجاو -
قبل  دیدانست. با یخواست؟! م یدختر ثمره نام چه از او م نیرا محکم بست و لبانش را بهم فشار داد. ا شیها چشم

 س کرد.گرفت، برگشت. ناچار اشاره نامحسو یفاجعه را م یاز وقوع، جلو
 توجه گفت: یب ثمره

 راستش... -
. دید ینم یزیاشاره کرد. ثمره انگار فقط در فکر رفع سوتفاهم بود، که چ ،یبار ابرو باال انداخت و با چشم به حاج نیا

 توجه ادامه داد: ی. ثمره اما بختیناچار تمام التماس را در نگاهش ر دیجاو
شما  یخصوص میوارد خونه شما شدم. قصدم تجـ*ـاوز به حر یاشتباه خوام، در باز بود و یمعذرت م روزیبابت د -

 نبو...
 گفت: عیقبل از ادامه حرفش سر دیجاو

 نداره. یکنم، اشکال یخواهش م -
 قصد رفتن باز قدم برداشت و ثمره زودتر ادامه داد: به
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د. جرات نگاه کردن به چشم سرش آوار ش ی. تمام شد. انگار سقف رودیکن یاز طرف من از خانمتون معذرت خواه -
را در  یحاج یساله ا نیچند یرا به باد داد. آبرو ستنیدختر هست و ن نیرا نداشت. ا یمیو رح یگرد شده حاج یها

 شکل در مخمصه افتاد. نیو حس کرد به بدتر ختیر یمیبرابر رح
 بیتوجه به سکوت عج یهم و براحت از برطرف شدن سوتفا یالیشانه جا به جا کرد و با خ یرا رو فشیبند ک ثمره

 گفت: یمیاتاق رو به رح نیو سنگ
 .رمیم گهیبا اجازتون من د -

 دیخشک شده بدون نگاه، گذشت و از اتاق خارج شد. جاو دینگرفت و به سمت در رفت. از کنار جاو یاز کس یجواب
دانست.  یگفت؟! نم یچه مچرخاند.  ینگاهش را طرف حاج دیبه خون نشسته. آرام و با ترد یماند و آن چشم ها

رفتار را از  نیگران تمام شده بود و او هم انتظار ا یحاج یبرا یادیزودتر به خودش آمد. حرف دخترک ز یمیرح
قدم  کیخودش نبود.  یدلخور یبرا ییبود! از او دلخور بود؛ اما حاال جا بیدر الک خود، نداشت. عج شهیهم دیجاو

و چهره کبود  دیکوب یمکث م یکه ب قهیکرد. آن رگ شق یآرامش م دیبا طیشرا نیبه سمت حاج محسن رفت. در ا
 نیاما ا د؛یایب یسر حاج ییکرد، قبل از آن که بال یانکار م دیداد. کاش جاو یالوقوع را م بیرشده خبر از فاجعه غ

د. نگاه پر از تکان نخور یگذاشت؛ اما ذره ا یشانه حاج یدست رو یمیدهان خشک انگار قصد باز شدن نداشت! رح
به جلو برداشت.  یپدرش قدم یعیطب ریناچار و وحشت زده از حال غ دیشد. جاو یکنده نم دیشماتت و غضبش از جاو

 یب یشد. لب ها یم مارستانیب یراه یزد، بدون شک حاج ینم یحرف گرید هیثان یکرد، اگر تا س یم یکار دیبا
 گفت: یرنگ شده اش را با زبان تر کرد و به سخت

 ...یحاج -
 یعنیبه تمام معنا و  ینابود یعنیدانست.  یحرکت را خوب م نیا یمعن دیمحسن، کف دستش را باال برد. جاو حاج

دم از  شیچند لحظه پ نیسخت بود. هم دهایو کند بود. باور شن قیعم یحاج یآرامَش. نفس ها یآشفته شدن زندگ
 دیشصت ساله اش را به باد داده بود. چکار با یرونداشت. آبرا  یمینگاه کردن به رح یزد و حاال رو یپسرش م یپاک

که به بهانه  یکرد، با پسر یم دیکه سال ها از بالغ شدنش گذشته بود؟! چه با یساله ا یپسر س نیکرد، با ا یم
با پسر کسش نارو خورده بود. پسرش بد تا کرده بود. نوح چه کرد  نیتر کیداده بود؟ چه بد از نزد یاو را باز یماریب
دادن  یباز د،یفهم یم دیبود. با دهیرس دیدراز کرد؛ اما وقت رها کردن دست جاو شیتا دم آخر دستش را برا خلفش؟نا

شد، آن هم  یم هیتنب دیپسر با نی. ادیبر یدارد. اهل داد و هوار نبود؛ اما با پنبه سر م یچه عواقب یحاج محسن مردان
 یادیبا پدرش تا کند. ز دیگرفت چطور با یم ادیشد و  یم بزرگشد،  یل مکرد، عاق یرشد م دیشکل! با نیبه بدتر

کرد! اشتباه از خودش بود،  یکه تنها پسرش پشت سرش چه ها نم یکرده بود. وا یشانه خال شیها تیاز مسئول
آن هم نه  د،یچ یپر و بالش را م دیآمد، با یحساب کار دستش م دیکارش بود. با تینها نیمراعاتش کرده و ا یادیز
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دانست بعد از  یفرستاد. م نییبار آب دهانش را پا نیصدم یبرا یبه سکوت وحشتناک حاج رهیخ دیچوب تَر. جاو با
 ینفس منتظر بود. چشم به دهان حاج یب یحرف و حت یصدا، ب یسکوت و آرامش، طوفان مهلک در راه است. ب نیا

درونش  یبرخالف غوغا یبود و حاج یکستن سکوت حاجمنتظر ش دیمثل جاو یمیدوخته بود، چه در سر داشت؟ رح
 بیگذشت و س دیو به سمت در حرکت کرد. از کنار جاو دیسرد شده اش را سر کش ی. چادیچرخ زیآرام به طرف م

 کتش خارج کرد و شماره گرفت. بیرا از ج یو گوش ستادیچهارچوب در ا یشد. تو نییباال پا دیجاو یگلو
 رو مسدود کن! دیجاو یحسابا تمام گهیساعت د میتا ن -

 زد و دهان باز کرد. رونیاز حدقه ب دیجاو یها چشم
 ...یحاج -

 توجه تماس را قطع کرد. یمحسن، ب حاج
 پس... ،یکن یخونه ت و از اعتمادم سواستفاده م یاریحتما حالت خوب شده که دختر م -
 تحکم ادامه داد: با
 !یستیخودتم وا یرو پا یتون یم -
 وهلل... به یحاج -

 تر گفت: محکم
 .یکن هیخونه رو تخل یحرف اضافه نشنوم! تا سه روز وقت دار -
مهر  یبرا ییبود وقت خشم جا ادشیکه  یبود. از زمان نیبد بود. سنگ یحاج هیهاج و واج ماند. تنب دیخارج شد. جاو و

 دنیبا د یمیداد و سُر خورد. رح هیتک ارویبود. به د دهیرا ند یحاج یرو نیو محبت پدرانه اش نبود؛ اما او پنج سال ا
 حالش تکان خورد.

 کنم. ینگران نباش، درستش م -
شود.  یدرست نم یزیاست و چ یکی یدانست، حرف حاج یحرف خوش نشد. م نیاما با ا دیرفت. دل جاو رونیب و

که  یا قهیبه آن پنج دق وقت باز شد و لعنت یکه ب یلعنت به آن دهان ،یگفت. لعنت به هاد ینعره زد و بلند لعنت
 جانش شد! یبال

*** 
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
. بدون یعقل کفر یبود و از آن دختر ب یعصب ی. از پدرش دلخور بود، از هاددیکش یم نیزم یرا رو شیها قدم

کرد؟ گذشتن  یم هیبه او تعلق نداشت. تخل گریکه د یا. وارد خانه شد. خانه دیشک احمق بود که آن همه اشاره را ند
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نگاه کرد و  رهیبه دستگ دیش. به طرف اتاق رفت. با تردیها و دردها یشد؟! خانه پناه خستگ یاز خانه آرامَش مگر م
. او بود یزندگ دیبه کارگاه کوچک داشت، تنها ام یادیاتاق که شباهت ز نیرا کنار گذاشت و وارد شد. ا یبعد دودل

 کوپترها،یها، هل یآنها را لمس کرد. کشت یکی یکیقفسه گذشت. با سر انگشت  یشده تو دهیچ یآرام از کنار ماکت ها
رفت و نگاهش  زیماه وقت گذاشته بود. به طرف م کیاز  شتریهر کدام از آنها ب یچرخ و فلک و خانه محبوبش! برا

به  کیکه نزد یبرساند؟ شک داشت، شک انیانست آن را به پاتو یاوضاع م نیکاره، ثابت ماند. با ا مهیبالن ن یرو
توانست بدون  یاو را از بحران دور کرده بودند؛ اما حاال م هاروز بود. نه! تک تک آن ییبود. جواب مانند روشنا نیقی

 کیازه . فقط چند اسکناس آن هم به انددیکش رونیشلوار ب یپشت بیپولش را از ج فیپول باز هم بسازد؟! ک یذره ا
 تمامدانست،  یدستگاه کارت خوان همه جا وجود داشت. اگر م ینداشت، وقت شتریبه حمل پول ب ی. لزومییوعده غذا

چشم برهم زدن همه  کیفرستاد. با  رونیگذاشت. نفسش را با حرص ب یبالش م ریها ز یمیرا مانند قد شیپول ها
کرد و  یسر فرصت حسابش را با او صاف م دی! بایهادپدرش، محبت و اعتمادش. لعنت به  تینابود شد. حما زیچ

شد.  یهرگز جمع نم ختهیداشت؟ آب ر دهیاما چه فا رد؛یچه کار کند تا دلش آرام بگ دنشیدانست با د یآن دختر؟! نم
. از امروز به بعد چه دیهر دو. کالفه دست به صورتش کش شیخودش پ یرفت و آبرو یمیدر برابر رح یحاج یآبرو

بود با  یو محال بود، کار کند. کار کردن مساو ردیرود، محال بود قرض بگ یکرد؟ محال بود سراغ حاج یم دیکار با
خواست و آرامش موجود در آن. چطور  یبود. دلش فقط آن کارگاه کوچکش را م یحضور در اجتماع و او از آن فرار

سرش  یکالفگ نیبزند؟ از ا یاز هاد یفخواست حر ینم یکرد، وقت یاش را ثابت م یگناه یگرفت؟چطور ب یپس م
برداشت. بدون آب آن  یمسکن خچالی یرفت و از جعبه باال رونیسم بود! از کارگاه ب شیبرا ی. فشار عصبدیکش ریت

تخت مچاله شد. دلش  یگرفت. رو یبلکه آرام م دیخواب یم یکم دیرا ته حلق فرستاد و به سمت اتاق خواب رفت. با
 گرم شد و به خواب رفت. شیچطور؟ پلک ها خواست؛ اما یماندن م
گشت. خشک شده  یزد و دنبال همسرش م یم ادیفر یشدند. مرد یم کیآمد. دور و نزد یاز اطراف م ییصداها

اش بود. ترس بود،  یقدم کیاو را تا سر حد مرگ ترسانده بود. وحشت کرده بود. مرگ  کیتنگ و تار یبود. فضا
کرد، اشهد ان محمد رسول  یم تیآمد. اشهد ان ال اهلل اله اهلل، وص یم یخواندن کساشهد  یدرد بود، اضطراب. صدا

به طرفش  ی. سرش را بلند کرد و دستدیاز باال تاب یقابل باور نبود. نور شی. اتفاق برادیکش ادیفر خت،یاهلل، اشک ر
. گری. نفس در برابر مرگ کس داش بود یزندگ میتصم نیاو؟! وحشتناک تر ایکرد. خودش  یانتخاب م دیدراز شد. با

تخت نشست. عرق از  یرو اریاخت یو ب دی. از داد بلندش از خواب پردیبلند کش ادیخورد و فر یسخت کانت شیپا ریز
صورتش را با پشت دست گرفت. تپش قلبش اما،  یسیبود و حاال؟! خ دهی. مدتها کابوس نددیچک یم شیسر و رو
را  لی. موبادیبه اطراف چرخ گاهشبلند شد و ن یزنگ گوش یبود. صدا دهیوس دگرفت. چه بد که باز کاب یآرام نم

 گفت و تماس را بر قرار کرد. کهیافتاد. با اخم مردت یو چشمش به اسم هاد دیتخت د یکنار بالش رو
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 الو. -
 گفتنش پر از حرص و خشم بود. الو
 !یخان مردان دیحضرت جاو یسالم بر اعل -
عالم و آدم بود. قبل از آن  الیخ ی. او را در مهلکه انداخته بود و خودش بدیبر یخان را مکبک خروس  نیسر ا دیبا

 بزند، گفت: یحرف دیکه جاو
 ؟یامشب چه کاره ا -
سکوت  دنیبا د یبود. هاد یحرص ی. چقدر از کنه بودن هاددیپرس یکاره است؛ اما هر بار م چیدانست ه یآن که م با

 ادامه داد: دیجاو
 !رون؟یب میبر ییایم -
 نداد و گفت: دیبه جاو یباز هم اجازه حرف و
 .یحور هیدنج و خلوت فقط من و تو  یجا هینگران نباش  -

دست بردار نبود و  یهم فشار داد. بارها به او گفته بود، او را در گند و کثافتش نکشد؛ اما هاد یرا رو شیها دندان
توانست  یخراب کند و اگر نه م یمیرح شیداد، او را پ یمرامش اجازه نمکه  فیباالخره او را به دردسر انداخته بود. ح

 حرف دودمانش را به باد دهد. کیبا 
 تحکم گفت: با
 !یاز جات پا ش یزنمت که نتون یدستم بهت برسه چنان م یهاد -
 چه مرگت شده؟ لیحضرت ف ایاوه،  -
 احمق! یبدبختم کرد -
 باشد؟ دهی. ممکن بود به خواسته اش رسدیرس به مشامش یخوب یباز شد. بوها یهاد شین
 گفت: یتعجب ساختگ با
 شده؟! یچرا مگه چ -
 !نمینب ختتویوقت ر چیکنم، ه یم دیوقت تاک چیه گهیفقط د ،یچیه -
 بشه حلش کرد؟ دیشده داداش، بگو شا یچ -
 ادامه داد: یبا سرخوش و
 شه چرا دعوا؟ یکه با حرف حل م یمشکل -
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 یو معذرت خواه یحاج یوقت اجازه افتادن به پا چیبود؟! غرورش ه یحل کرد؟! مگر حل شدنپوزخند زد.  دیجاو
گفت و تماس را « گم شو»زود قضاوت کرده و بد حکم داده بود. در جوابش فقط  یداد. حاج یکار نکرده را نم یبرا

 .دیزد و هو کش ادیفر یبا خوشحال یقطع کرد. هاد
 خان! دیو مات جاو شیک -

*** 
. نوک انگشتش دیدست کش یقال یبسته و خواب آلود رو یشد. با چشم ها داریاز خواب ب یگوش امیپ یبا صدا هثمر
اسم  دنی. با ددیرس یو دستش به گوش دیاز هم باز شد. خودش را جلو کش شیرا لمس کرد و به اجبار پلک ها یگوش

 تا بنا گوش باز شد. ششیو با خواندنش ن کردرا باز  امیو تند نشست. بدون مکث پ دیساالر، خواب از سرش پر
 «!شهیبود؛ مثل هم یشد، کارت عال زیوار»

 یگرید امیبود. بالفاصله پ یراض جهیبود؛ اما به نحو احسن انجامش داده و حاال از نت ی. کار سختدیراحت کش نفس
 آمد.

 «دمیبدم، بهت خبر م رییشماره امو تغ قراره»
تمام شده و  یرسم یلیبه بدنش داد و از جا بلند شد. سه روز تعط یکش و قوس اش بود. یشگیشماره کار هم رییتغ

رفت و چند مانتو موقر  یگرفت، به بازار م یدوش م دیانجام دادن داشت. با یبرا یادیفردا روز اول کارش بود. کار ز
ق راه افتاد و قبل از خروج، داد. به سمت در اتا یانجام م ودن قهیرا دق شیکارها شهی. همدیخر یکار در آنجا م یبرا

 ریآن غ یریکه دلگ یجمعه! غروب ریرنگ غروب آفتاب، برگشت. غروب دلگ ینگاهش به طرف پنجره و نور نارنج
 همچاله شدن توقف کند. آرام زمزم نیکه قلبش از ا نیرفت؛ قبل از ا یم رونیزودتر از خانه ب دیقابل انکار بود. با

 کرد:قلب.
 یقلبش را م زانیدلتنگ. کاش عز لیدل یشد و ب یم نیغمگ لیدل یگرفت، ب یم لیدل یب وقت ها یکه گاه یقلب
فکر را از ذهنش دور کرد.  نی. سرش را به دو طرف تکان داد و ادیفهم یرا م شیقرار یهمه ب نیا لیدل دیشا د؛ید

. باز دیو پوف کش دیرا د نشسته کنج هال یبه آن، آهو دهیقدم برداشت. نرس ییاز اتاق خارج شد و به سمت دستشو
شستن دست و صورت شد و به طرفش  الیخ یغم بغـ*ـل گرفته بود؟! ب یدختر افتاده که زانو نیا یبرا یچه اتفاق

 صورتش کج کرد. یرفت. مقابلش نشست و سرش را رو
 چت شده باز؟! -

 گفت: یشگیهم تیبا معصوم آهو
 .دهینم امامویتا حاال جواب تماسا و پ روزیاز د یهاد -
 شده؟! یزیچرا چ -
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 خواد کات کنه. یبهم شک کرده، فکر کنم م -
 بود. انیشکستن قلبش در م یپا یبه جوش آمد. نقطه ضعفش آهو بود؛ مخصوصا وقت خونش

 نداره. اقتیبه درک! گور باباش، پسره نکبت ل -
 حاال چکار کنم؟ -
 همان لحن پر حرص و خشم گفت: با
 !نیولش کن هم -
 ره؟یگ یمنو م یاون وقت ک -
را رد کرده و به حماقت  یدختر مرز سادگ نیدانست. واقعا ا ینم د؟یخند یم ایشد  یم یعصبان دیجواب با نیا از

 شک از او دور شده بود. تلخ گفت: کیرا داشت که فقط با  یازدواج با کس الیخ یراحت نیبود. به هم دهیرس
 احمق. نیمثل شوهر پرو یکیهمه آدم، نشد هم تهش  نیا -
 نداره. یحداقل دغدغه مال -

 و از حالت دو زانو در آمد. دیعقب کش ثمره
 شد. یقلم جنس رو نداشت که اون گاگول زنش نم هی نیا_

 جلو آمد. آهو
 ؟یزن یحرف م یتو با هاد ن،یپرو الیخ یحاال ب -

خواست ؟! واسطه شدن  یاز او چه م وانهیدختر د نیرا باال داد. نه انگار حماقت هم نبود، جنون بود. ا شیابروها ثمره
 آن پسر حاال مثل روز روشن بود. با التماس گفت: تیکه ن یرابـ ـطه دو ماه! رابـ ـطه ا یآن هم برا

 باشه؟ هوم ثمره باشه؟ د،ینیهم رو بب مینه، نه اصال قرار بذار ؟یباهاش حرف بزن رمیشمارشو بگ -
او و آهو بود و چه حاال که با کار کردنش  ییاول آشنا یکه روزها . چه آن زمانندیخواست او را بب یدلش نم هرگز

 .دیاو را خواهد د یمطمئن بود، روز ،یمیرح شیپ
 ؟یوفتیبه دستش و پاش ب یخوا ی! م؟یکش یتو واقعا خجالت نم -
 بغض گفت: با
 . ثمره تو رو خدا.یخوب حرف بزن یتو بلد یکه نه، ول یاونطور -

 داد: نه گفت و آهو ادامه محکم
 نه. یکنم گفت تونیبه هم معرف میچرا خب؟ هر بار گفتم بر -

 نگاهش کرد. هیاندر سف عاقل
 ؟یپرس یهر بار م یدون یرو م لشیکه دل نیچرا با ا -



 

 

38 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

ثمره کنار  م،یایباهاش کنار ب دیبا م،یبد رشییشه تغ یو سرنوشت ماست نم ریتقد نیا ؟یتا ک یدونم، ول یآره م -
 .یش تیتا کمتر اذ ایب

 بار باالتر رفت. نیا شیابروها
 هان؟! ،ییایجِدا؟! پس تو چرا با مشکلت کنار نم -

 گفتن نداشت. ثمره ادامه داد: یبرا یمن من کرد، حرف آهو
 به بعد شعار نده! نیلطفا از ا -

 مقدمه گفت: یب آهو
 بدونه. ییزایچ هی دیشا ؟یدینپرس یوقت از عمو بهرام چیچرا ه -

 کرد. اخم
 .ستینمهم  -
 !یگ یدروغ م -
 بلند گفت: یصدا با
 آهو لطفا رو اعصابم نرو، خب؟! -
 یبرد. غروب یبازار پناه م یجمعه، به شلوغ ریشد و از غروب دلگ یجا بلند شد. همان بهتر که زودتر از خانه خارج م از

 شد. یمالحظه م یب یادیدختر ز نیا یهم شد.گاه رتریدلگ یآهو حت یکه با وجود حرف ها
 نیدر ا یمیساعتش را صبح فروخته بود. رح نیو آخر نیزد. سوم یذوق م یمچش بدجور تو یساعت، رو یخال یجا

 ینم ون؟یشد؟ کام یکارگر چقدر م نهیرا شمرد. هز شیپاسخ مانده بود. اسکناس ها یسه روز بارها تماس گرفته و ب
پنج سال  نیخبر بود. حق داشت. در ا یب زیاز همه چ و از غار خارج شده بود که داریب یدانست. انگار از خواب طوالن

 نیبه حضورش در کوچه و بازار نبود. نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند. امروز آخر ازیبود و ن ایمح شیبرا زیهمه چ
 برد؟ یخانه را کجا م لیکرد؟ وسا یانجام نداده بود. از کجا شروع م یکردن بود و هنوز کار یخال یمهلت برا

توانست  یچه بود؟ کاش م هیتنب نیاز ا یبود. قصد حاج جیسرش سقوط کرده، گ یهمه کار که مانند بهمن، رو نیا از
داشت، مرام و معرفت خرج آن پسر مزلف کند؟!  لیگفت! اصال چه دل یم یمیبه رح دی. بایفکرش را بخواند. آخ هاد

مشکالت  ادیاسمش مکث کرد و  یگاهش اما، رو. ندیکش رونیب بیاز ج ،یمیبه رح قتیرا به قصد گفتن حق یگوش
که  یمادرش تماما بر دوشش بود. مادر یماریب نهیاش، اما پر از درد بود. هز یلودگ طنتش،یافتاد. با تمام ش یهاد

داد؟ آقا محمود  یم یشد، خرج درمان مادرش را چه کس یاز کار اخراج م یمدت ها از پدرش جدا شده بود. اگر هاد
خود داشت. نفسش  یکرد، زن سابق که جا یکه به پسرش رحم نم یکس د؟یچک یآب از دستش نم یحتکه  سیخس
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. نام دیکش رونیاو را از فکر ب یزنگ گوش یشده بود! صدا داریفرستاد. وجدانش بد موقع از خواب ب رونیرا با صدا ب
 و ناچار از سماجتش، تماس را برقرار کرد. دیرا د یمیرح
 الو. -
 ؟یسر نگرانتم، خوبتو پ ییکجا -

 که به خاطر آن ها ده ها بار تماس گرفته بود. ییشد. حرف ها شیآره گفت و سکوت کرد. منتظر صحبت ها فقط
 جان؟ دیجاو یوقت دار -

 !شیموعظه ها دنیشن یکه داشت، وقت بود؛ اما نه حال داشت، نه حوصله آن هم برا یزیچ تنها
 ؟یچه کار یبرا -
 دونه.دو کلوم حرف مر یبرا -
 .دمیگوش م د،ییبفرما -
 شاپ؟ یکاف ییایب یتون یشه، م یکه نم ینطوریا -
 انگار از قلم انداخته بود. یکه حاج ینیافتاد، ماش نیماش یباک خال ادی
 راستش... -
 .امیباشه خودم م -

رو  ییدمپا یصداسالن کرد و  یکوتاه تماس را قطع کرد. شروع به راه رفتن تو یباشه گفت و بعد از خداحافظ آرام
گذاشت. کارگاه به جانش بسته بود.  یکارگاه را آخر کار م دیکرد؟ با ی. از کجا شروع مدیچیدر سکوت فضا پ یفرش

 یکیکمند را  یبود، جواب تماس ها یمدت واهرش؟رفت؟ خانه خ یبرد؟ خودش کجا م یرا کجا م لهیهمه وس نیا
ها بار تماس  ونیلیبه حاج خانم زده، بدون شک م یگر پدرش حرفدلخور بود. مادرش؟ ا یداد و او حساب یم انیدرم

 خچالی یبود. سرش باز از حجم فکر درد گرفت. سراغ جعبه باال دهیخبر ماندنش د یگرفته بود. حتما صالح را در ب
نشست و  نیزم یکوچک رو یغذاخور زی. وسط آشپزخانه کنار مدیمسکن، پوف بلند کش یکاور خال دنیرفت و با د

چند  نیمثل ا ی. کاش حاجدیرس یم یوانگیبود و داشت به مرز د یدو دستش گرفت. کالفه بود، عصب نیرش را بس
 کرد! یسال مراعات م

در را باز کرد.  یمیرح دنیرا نگاه و با د رونیب یزنگ، از جا بلند شد و به طرف در راه افتاد. از چشم یصدا دنیشن با
 یقسم م دیمتزلزل شده بود. او به سر جاو نانشیرد؛ اما نگاهش کدر بود. اطمبا لبخند سالم ک شهیمثل هم ،یمیرح

 یبگذارد. او هر کس شیخواست تنها یحرف ها دلش نم نیبـرده بود؛ اما، با تمام ا نیخورد و حاال اعتمادش را از ب
ن فرزند را با او جبران گذرانده و کمبود نداشت شیشانه ها یرا رو شیها یکه تمام کودک یبود، پسر دینبود، او جاو

 کرده بود.
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 سالم جَوون. -
 داخل. دییسالم عمو بفرما -

 انجام نداده بود. یشد و به اطراف نگاه کرد. متعجب شد. امروز روز آخر مهلتش بود و کار وارد
 االن شروع کنم. نیخواستم هم یدونم، م یکه روز آخره، خودم م دیکن یادآوری نیاگه اومد -

 دنده! کیمانند پدرش بود. غد و  قایپسر دق نیباال رفت. ا یمیرح یابروها
 ره؟ید یکن یفکر نم -

 کاناپه نشست و به مبل اشاره کرد. یرو یمینداد. رح یاخم کرد و جواب دیجاو
 خوام باهات حرف بزنم. یم نیبش -

 نشست. ناچار
 .دییبفرما -
 سر اصل مطلب. رمی! مزهیهمه چ یایپرسم اوضاعت چطوره، چون ظاهرت گو یخب، نم -

 گفت: یمیبه سکوتش ادامه داد و رح دیجاو
تعجب کردم و انتظار نداشتم؛ اگه پسر خودم  یلیدروغ گفتم، راستش خ هیکمتر از حاج تمیو عصبان یاگه بگم ناراحت -

 کنم. یم دییکارشو تا یعنی نیهم بدتر و ا دیکردم، شا یکه بابات کرد و م یکار نیهم یبود
 صاحابش! یدفاع از خودش نداشت، با آن وجدان ب یبرا یآزاد کرد. حرف نفسش را دیجاو

 تنهات بذارم، فقط... طیشرا نیتونم تو ا یدوستت دارم و نم ،یزتریاما تو از پسر نداشتم عز -
 .دیمکث نگاهش را باال کش نیبا ا دیجاو

چرا خالف  ؟یچرا پنهان ؟یجور نیا گرفت، چرا یدختر شهرو برات م نیبابات بهتر یکرد یچرا عمو؟ تو لب تر م -
 باشه؛ اما... یتیمحرم نتونیب دیخالف شرع، شا گمیعرف؟ نم

هم سبک تر  هیتنب د،یایب انیبه م تیدر ذهنش روشن شد. اگر بحث محرم یتا کجاها رفته بود؟! چراغ یمیرح فکر
 شد. یم

 یکرد؟ اگر اصرار به ازدواج با او م یتر مآن دخ دنیاصرار به د یشد. اگر حاج مانیباز کرد و قبل از آن پش دهان
 :دیپرس دیآرام و با ترد یمیماند. رح یکرد! همان بهتر که ساکت م یکار را بدتر م دیکرد؟ نه صالح نبود، نبا

 هست؟ یتیهست؟ محرم یعشق -
ست. اگر  الیواو یمیو رح یحاج ینباشد، کار حرام کرده و حکم خدا تیکرده بود. اگر محرم ریگ یمخمصه بد در

 شد. یکرد؟ سرش داشت منفجر م یداشت. چه م یکردن آن دختر دست برنم دایتا پ یهست، حاج یتیمحرم
 ؟یچرا ساکت -
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 .ستین د،یکن یکه فکر م یزیعمو اون چ -
به  یانکار کند؛ حت دیخواست، جاو یاعتماد کند. دلش م دیخواست، باز به جاو ی. دلش مدیخودش را جلو کش یمیرح

. سرش را به دو طرف دیکش قیفقط نفس عم دیکرد؛ اما جاو یدروغش را باور م یدر دوستش داشت، که حتدروغ! آنق
 تکان داد و سکوت کرد.

اصرار  یادیکرده بود، من ز ینیب شیسکوتو پ نیگفت، ا یالبته حاج ؛یکه قصد حرف زدن ندار نیخب مثل ا -
 داشتم.
 .دیرا به هم قفل کرد و عقب کش شیها انگشت

 حرفا نبود. نیجا ا نیاومدنم ا لیاستش دلر -
 سرش را بلند کرد و نگاه گنگش را به او دوخت. دیجاو

 سه روز تالشمو کردم... نیکنم و تو ا یبهت گفتم درستش م -
 به دهانش ماند. رهیخ دیکرد و جاو مکث

 .یقبول کرد تو خونه بمون یحاج -
شد؟ ماندن در  یهم مگر م نیز حرفش برگشته بود؟! بهتر از اا یممکن نبود، حاج دهایگرد شد. باور شن شیها چشم

 خانه آرامَش.
 فعال زوده واسه چلچراغ روشن کردن. -
 گفت: عیمبل جا به جا شد و سر یماند! منظورش چه بود؟ رو وا
 لطفا. دیبگ -
 بابات شرط گذاشته. -
 ؟یچه شرط -
 .یماه به ماه سر موعد اجاره بد دیبا -

دادن ندارد و  یبرا یدانست او پول یم یکن محترمانه بود. حاج هیهمان تخل نی. ادیتن پوف کشبا عقب رف همزمان
 شرط را گذاشته بود. نیعمدا ا

 واست دارم. شنهادیپ هی نیواسه هم ،یکن یفکر م یدونم به چ یم -
 .دیبه صورتش کش دست

 ؟یشنهادیچه پ -
 خودم کار کن. شیپ ایب -
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او همان  م،یرج طانیاالرض، او ش یداشت؟! اصال او مفسد ف یدست از سرش برنم گرد شد. کار؟! چرا شیها چشم
 دست از سرش بردارد و از او دور شود. یمیشد رح یو هر چه که باعث م نیقوم ظالم

 شه. یکه نم د،یدون یعمو شما م -
 .مینشد ندار زیچ -
 تونم! ینم -
 .یتون یم یاگه بخوا -
 خوام! ینم -
 ؟یکن یزندگ یخوا یچطور م اد،یبابات اصال کوتاه نمچون  یبخوا دیبا -
 کنم. یم شیکار هی -
 ؟یچ یعنی نیو ا -
تا کجا؟ اما کار سخت بود و حضور دوباره در اجتماع بعد  ؟یخانه؟ تا ک لیچه؟ فروش وسا یعنیواقعا  دیخودش پرس از

 سخت تر! ،یاز پنج سال دور
 .سرا نفر کم داره یرنیش ؟یکن یشد قبول م یچ -

 !دیسرا آن هم با فرم سف یرنیگرد شد. ش شیها چشم
**** 

آنها بود.  یسردر هر دو یرو یمیافتاد. نام رح یکنار یسرا یرنیو نگاهش به ش ستادیا یگل فروش یبه رو رو
و اخم کرد. صورتش جمع  دیگرم به دماغش رس ینیریش یشد! بو ینم نی! بدتر از ا؟یسرا کنار گل فروش ینیریش

خامه  کیبه ک گرید خ،یهمان تار درستگرفت. از آن زمان،  نیتریپشت و یخامه ا یها کیش را از کشد و نگاه
گرفت؛ تا  یم دهیمغازه را ناد نیبه کل ا دیکرد. با دایپ یشکل به آن آلرژ نیلب نزد. نتوانست بخورد و به بدتر یا

را گرفت و در را  یفلز رهیکرد. دستگ یثابت م یخودش را به بهرام دیفرصت آخر بود و با نیبتواند درست کار کند. ا
 م،ی. نم مطبوع فضا و آهنگ مالدیچیشامه اش پ یزنگوله بلند شد و همزمان عطر گل ها تو ی. صدادآرام باز کر

آرام بود و آرامش داشت. وارد شد و نگاهش به گلدان  طشینشاند. چقدر مح شیلب ها یرا رو یاراده ا یلبخند ب
 کیپر بود، از گلدان و فقط جاده بار رفشناخت. دو ط یکاکتوس، بامبو. فقط آنها را م چک،یفتاد. پو درشت ا زیر یها

 کیکوچ ینگاه کرد. گلدان ها واریبه د دهیچسب یراه رفتن داشت. به قفسه ها یجا برا یفرع ریمس کیرو به رو و 
پله کوتاه  شی. رو به رودیچیفضا پ یتو شیقدم ها یتر در آن ها قرار داشت. همزمان با نگاه کردن جلو رفت و صدا

 پر شاخ و برگ شد. یها چکیپ یبود و محو تماشا
 درسته؟ ،یمانیخانم ا نیسالم خوش اومد -
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قالب کرده بود. حدس  نهیسـ*ـ یرا رو شیداده و دست ها هیبه نرده تک یپله پسر یطرف صدا برگشت. باال به
 بود. شیقدم رو به رو نیم، دو قدم، سومقد کیباشد. پله ها را باال رفت.  نیزد، رام

 .دیباش نیآقا رام دیسالم بله شما هم با -
کرد. اهل رنگ  یپنهان م ،یرا پشت چهره به ظاهر قو شیبود، ضعف ها نطوریهم شهیبود از اعتماد به نفس، هم پر

 پاک بود. یادیز نیبه رنگ شدن در برابر مردها نبود و چه خوب که نگاه رام
 گفت که شما... یمیرح یر خدتم. راستش آقابله من د -
زده باشد؟همان دانستن  یاز بهرام یحرف یمیحرفش قطع شد. نفس ثمره بند آمد. نکند رح یگوش امیپ یصدا با

 یم دیبه دهانش بود. نه نبا رهیگذاشت. نگاه ثمره خ بیج یرا تو یرا خواند، لبخند زد و گوش امشیبس بود. پ یحاج
 ش کرد.نگاه نی! رامدیفهم

 .نیکردن و گفتن از آشناها هست ادیرو ز فتونیتعر یمیرح یگفتم، آقا ی... بله مدیببخش -
 ی! حرفییخوشش آمد، آشنا؟ آن هم چه آشنا یمیبار از کار رح نیباالخره خارج شد. در حال جان دادن بود. ا نفسش

 گفت: نینزد و رام
 .میپس بهتره وقت رو تلف نکن ،ستمیهفته ن هی شه،یشروع م میمرخص گهیدو سه روز د -
 اشاره کرد. نییپا به
 .میکن یخب از اون جا شروع م -

 .ستادیکنار کاکتوس نسبتا بزرگ ا نیرفتند. رام نییبله گفت و هر دو از پله ها پا ثمره
 جاست. نیا اهیگ نیکاکتوس، پرطرفدارتر -

 .دیخند
 ؟یتقاد داراع یاونم به لطف اعتقادات مردم به چشم زخم!... شما چ -

 نگاهش را از کاکتوس گرفت. ثمره
 یمورد اصابتش قرار م یاز هر کس شتریباور بها داد، اون وقته که ب نیاز حد به ا ادیز دینبا یخب وجود داره؛ ول -
 .میریگ

 بشکن زد. نیرام
 .یبش الشیخ یب دیپس با ،یشیگرفتارش م شتریب یترس یم شتریکه ب یزی. از هر چنهیحرف من هم قایدق -

زده  رونیب یموها یمیرح دنیتمام گذاشت و هر دو به طرف در برگشتند. ثمره با د مهیزنگوله صحبت را ن یصدا
 .ستادیثمره ا یوارد شد و رو به رو یشگیبا لبخند هم یمیداخل فرستاد. رح اریاخت یاش را ب

 ست نه؟! عهیپشت سرتون شا یبه به ثمره خانم وقت شناس! پس حرفا -
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فرصتش سر راهش قرار گرفته بود و اگر نه به از  نیدانست. او شانس آورده که در آخر یم عهیرا از شا یمیرح منظور
 یحت یبهرام دیاما حاال با وجود تهد د؛ید یدختر وقت شناس را م نیا یگفت و آن رو ینم عهیکار در رو، شا ریز

 دهیشن یاز چه کس یخود مرگ است! ول ترس خود ست،یرفت. ترس برادر مرگ ن ینم ییحاجت هم جا یقضا یبرا
 گفت: نیرو به رام یمیرفت؟! رح یکار در م ریبود که او از ز

 شده ثمره خانم؟ ییرایپذ -
 با خنده خجالت زده سرش را خاراند. نیرام
 راستش نه! -

 کرد. اخم
 .اریب ینیریبدم، بپر برو جعبه ش ادیچقدر به تو  -

 چشمش گذاشت. یرا رو دستش
 اساعه. -
آمد  ی. خامه نه! بدش ماوریتَر ن د،یخواست بگو یطرف در رفت. ثمره از پشت سر با التماس نگاهش کرد. دلش م به

قبل  یرفتن ها یرآبیشود و عمو باز فکر بد کند و حال بدش را به همان ز مارستانیب یروز اول کار راه دیترس یو م
 .دیکش رونیباو را از فکر  یمیرح یاخراج شدن، نسبت دهد. صدا یبرا
 طرف. نیبفرما از ا -

 دیکوچک سف زیشد. م ریگوشه دنج متح دنیرفت و با د یمی. پشت سر رحیدستش را دنبال کرد، همان راه فرع اشاره
آنجا را به  اه،یپر از گ یها و قفسه ها چکیبلند پ یشاخه ها زشده،یآو یگلدان ها ،یگرد با سه صندل یرنگ چوب

 او را خودش آورد. یمیرح یمحو بود، که صدا وزر بدو ورود متوجه اش نشده بود. هنکرده و د لینقطه کور تبد
 چطوره؟ -
 گفت: اریاخت یب

 !هیعال -
 .دیشد و آه کش نیغمگ یمیرح نگاه

 ؟یخوند یمعمار دمیشن -
 بله. -
 .یرو بلد یو معمول یطرح عال نیپس فرق ب -

 ادامه داد: یمیهم بله گفت و رح باز
 !هیواقعا عال یعنی هیعال یگهم که ب یوقت -



 

 

45 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 گفت: قاطع
 بله! -
 .هیمتریلیروش فکر شده، اندازه ها م نجایرج به رج ا ق،یدق یخطوط و اندازه ها یخدا هیاعجوبه زده،  هیطرحش رو  -

خورد؟  یحسرت م نقدرینگاه کرد. چرا ا یمیبه رح قیرا زمزمه کرد. ثمره کنجکاو شد و دق فیو آرام ح دیآه کش باز
 خواست بداند. تعارف را کنار گذاشت و کال اهلش نبود. یم دلش

 شما رو بدونم؟ یناراحت لیدل شهیم -
 آرام گفت: یمیرح
 .شیدیکه تو دفتر د یزده، اون یطرحشو پسر حاج -

خروارها  ریکرد طراحش ز یپر سوز بود، که فکرش تا بهشت زهرا رفته بود. گمان م فشیآهان گفت. آنقدر ح ثمره
 دنیمانع پرس یمیغم و حسرت چه بود؟ سکوت رح نیا لیطرحش را زده پس دل یشده است. اگر پسر حاجخاک دفن 
با اخم  رغضبیکرد آن م ی. فکرش را نمحبود. پر از حس و رو یشد و به اطراف نگاه کرد. کارش عال یسوال بعد

؛ آن وقت عمو هرگز جرات به رخ از استعدادش را داشت یداشته باشد. کاش ذره ا یفیلط نیوحشتناک روح به ا یها
قفس افتاد.  یتو ینشست و نگاهش به قنار زیپشت م ،یمیگفتن رح دییکرد. با بفرما یرا نم شیاستعداد یب دنیکش

 نیسر بود. لبخند زد. چقدر بودن در ا یکه انگار پرنده ب یبالش فرو بـرده بود؛ طور یخواب، خواب بود و سرش را تو
 گفت: یمیشدن سکوت، رح یت. با طوالنلـ*ـذت داش شیمکان برا

 .ستین شتری. حاال خوبه دو قدم بارهیب ایدرست کنه  ینیریرفت ش -
 بلند ادامه داد: یبا خنده حالل زاده گفت و بعد با صدا یمیدر بلند شد. رح زیآو یفقط لبخند زد و صدا ثمره

 .مینجایما ا نیرام -
 باز گفت: یمیو رح دید به گوش رسش یم کیکه به آن ها نزد یآرام یقدم ها یصدا

 ؟یکن یچته پسر، چرا انقدر فس فس م -
 عمو... -

 ریغ یجا بعد از پنج سال شاد نیا دنشیبلند شد و به طرفش رفت. د زیذوق زده از پشت م د،یجاو یبا صدا یمیرح
شناخت. او  یسر از پا نم دنشیو حاال با د دیایکوتاه ب یزود نیکرد به ا یوارد قلبش کرد. فکرش را نم یقابل وصف

 در آغـ*ـوش گرفت.
 پسر! یخوش اومد -

حماقتش افتاد و  ادیشد.  رهیپر از خشم به او خ یبه ثمره افتاد و اخم کرد. با نگاه ،یمیشانه رح یاز باال دیجاو نگاه
حرکت  یب شیاخم ها دنیسالم کردن قصد بلند شدن داشت با د یهم فشار داد. ثمره که برا یرا رو شیدندان ها
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باز، باال زد. در  شیپر از غرور و تکبرش بدش آمد و آن رو اهغضب شده بود. از نگ ریماند. بر خالف دفعه قبل باز م
شد.  یقدم م شیدر سالم پ دیهست، که باشد. او وارد شده و با یمرد انگار احترام معنا نداشت! پسر حاج نیبرابر ا

خواب  ازتازه  یتفاوتش را به قنار یجا به جا شد و نگاه به ظاهر ب زیم یرو یاو گرفت. کم ینگاهش را از اخم ها
که نگاه پر خشمش هنوز  یدر حال دیفاصله گرفت و او را به نشستن دعوت کرد. جاو دیاز جاو یمیشده، داد. رح دارهیب

 یر آن شرکت کوفتکرد؟ مگر قرار به کار د یجا چه م نیعقل ا یدختر ب نیبه ثمره بود، آرام قدم برداشت. ا رهیخ
رفته  ادشیکه سال ها با عشق طرحش را زده، از  ییحضور در جا دکرده و حس ب ریثمره فکرش را درگ دنینبود؟ د
 قدم شد. شیباز در حرف زدن پ یمیمقابلش نشست و رح یصندل یبود. رو

 جا کار کنه. نیمدت ا هیکه خاطرت هست؟ قراره  یمانیجان، خانم ا دیجاو -
که  یکه کابوس روز و شبش شده بود. دختر یبود؟ دختر یملکه عذاب فراموش شدن نیدا زد. مگر اص یب پوزخند

برگشت و هر دو چشم در چشم شدند.  دینگاه ثمره باز به طرف جاو یمیراحتش را سلب کرده بود. با حرف رح یزندگ
قدم  شیکدام از آن ها در سالم پ چیغضب. ه وهمه تکبر  نیطلبکار از ا یو نگاه نهیپر از خشم و حرص و ک ینگاه

 دیتکتاز بود و جاو یکالم فقط با زهر نگاه. ثمره در لج باز یسالح و ب یآن ها مانند جنگ سرد بود، ب یرگینشد. خ
آمد  یها بدش م یپسرحاج نیاز ا شهیدرد نبود. هم یمرفه ب نیکم از او نداشت. ثمره حاضر به کوتاه آمدن در برابر ا

انگار ارث پدرش رو از من طلب داره پسره لندهور »نگاه پر غرور سردسته آنها بود. با خودش گفت. نیا اب دیجاو گارو ان
دانست. نفرت  یرا با وجود برطرف کردن سوتفاهم نم دیهمه خشم جاو نیا لیدل« کنه. ینگاهم م ینطوریکه ا

بود، خودش هم  یداد. اگر او پسرحاج یمها نشان  آنواکنش ها را در برابر  نیشتریب شهیداشت، از کالم نگاه و هم
 وارد شد. نیسکوت هر دو قصد صحبت کرد و قبل از آن رام دنیبا د یمی! رحیمانیثمره بود، ثمره ا

 .ینیریش نمیا -
 قیدور نماند. دق دیرنگ چهره اش از چشم جاو دنیثمره و پر یگذاشت. حرکت ناگهان زیم یجعبه را برداشت و رو در

 نییپا هیبه ثان هی. آب دهانش را ثاندییدختر طلبکار و غد چرا رنگ باخت؟ حرکاتش را پا نید؟! انگاهش کرد، چه ش
 .برداشترفتار ثمره  لیدست از تحل ن،یرام یفرستاد. با صدا یم
 .یخوش اومد شه،ی! باورم نم؟یخودت دیجاو -

بشقاب ها کرد و ثمره با  دنیوع به چشر یمیکرد. رح یاز جا بلند شد. مردانه دست داد و سالم و احوال پرس دیجاو
فرستاد. حاال نه! در  یم نییپا یو به سخت دیرس یمعده اش تا گلو م یخامه در حال جان دادن بود. محتوا یوجود بو

. دیدماغش کش رینفس، دست ز یذره ا یرا تو داد و برا شیداد. لب ها یضعف نشان م دیهمه نگاه نبا نیبرابر ا
به  شتریباز به سمت دخترک برگشت که ب دیبش، با اجازه گفت و طرف پله رفت و نگاه جاوبعد از خوش و  نیرام

 ،ینیریتر شدن ش کیجعبه را برداشت و به ثمره تعارف کرد. ثمره با نزد یمیرنگ. رح یو ب یارواح شباهت داشت. گچ
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. انگار وقت دی. بدجنس خنددیآ یبدش م یخامه ا ینیریدختر از ش نیچراغ زد. ا دیو ذهن جاو دیعقب کش اریتاخ یب
کردن، بد  یباز یآمد بود؛ اما کم یمیرح شنهادیکه به قصد رد پ نی! با اختیر یزهرش را م دیبود و با دهیرس یتالف

و هوش  قیدر دام افتاد بود. دام نگاه دق یموذ یرآمد و امروز، ج یخوشش م یاز کارتون تام و جر شهینبود. هم
 !شیباال

 بود. یمیست رحد یهنوز تو جعبه
 تعارف نکن دخترم بردار. -

 نفس، گفت: یب ثمره
 ...لیم... منون. م -

 زیم یجعبه رو رو یمیشود؟ رح یمعده اش خال یجعبه تمام محتوا ینکند رو د،یفرستاد. ترس نییدهانش را پا آب
 گذاشت.

 .یداشته باش دینبا اد،یمن از تعارف خوشم نم -
 برگشت. دیبه طرف جاو یمیگفت و نگاه رح یخفه ا «بله»
 .نطوریتو هم هم -

 فرو کرد. یرا زمزمه کرد. چنگالش را برداشت و در رلت« البته»لبخند زد و  دیجاو
 بشه. ییرایاز خانم ها پذ دیاول با -

مبارزه نداشت و فقط  یبرا ینگاه کرد. قدرت دیرا در بشقاب ثمره گذاشت. ثمره باز عقب تر رفت و با عجز به جاو آن
شد. مگر سوتفاهم را  رهیخ د،یبا او داشت؟! به نگاه پر تمسخر جاو یپسر چه پدرکشتگ نی. ادیدر سرش چرخ یلسوا

از جا  دیداشت؟! با ییتمسخر، چه معنا یگرفت و گاه یرنگ تکبر م یکه گاه ینگاه نیبر طرف نکرده بود، پس ا
و قبل از بلند  دیرا عقب کش یبود. صندل امدهینها  یهمانیم نیا یرفت، او که برا یشد و به سراغ کارش م یبلند م

 گفت: دیشدن جاو
 راستش عمو... -

چشم نگاهش کرد و لبخند محو  ری. از زندیحرفش بب دنیخواست واکنش دخترک را بعد از شن یکرد. دلش م مکث
 زد.
 دارم شنهادیپ هیمنم  نیکنم؛ اما اگه اجازه بد یکار شما را قبول م شنهادیپ -

. مهم خارج شدن رفتیپذ یاگر رفتن به قله قاف باشد، م یمهم نبود؛ حت دیجاو شنهادی. پدیرا جلو کش خودش یمیرح
 یبرا یتلخ قتیکار شده بود. هر چند حق نیشد، که با گفتن آن حرف باعث ا یممنون ثمره م دیاز الکش بود و با

 شده بود. همه خارج هاز عهد یپسر به زندگ نیآن ها روشن شده؛ اما بازگرداندن ا
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 بگو پسرم. -
 شمرده گفت: شمرده

 که... نهیا شنهادمیپ -
 را به ثمره داد. شیپروا یبار نگاه ب نیا

 جا... نیا دیدون یجا، شما که م نیا امیسرا و من ب ینیری... بره شیعنیخانم جا به جا بشه،  نیکار منو ا -
 تکان داد. یرا به حالت دوران انگشتش

 .زهیچقدر برام عز -
 ینیرینداشت. رفتن به آن ش زینفرت انگ یبو نیقدرت بلند شدن و فرار از ا یحت گریوا رفت. د یصندل یرو رهثم

 یبه او م یرفت که نه دست بهرام یم ییکرد. جا یفرار م دیشده بود؟ اصال با ریسرا؟ محال بود. مگر از جانش س
 رت بود؟!زد. مگر شهر ه یحرف زور م زیهمه چ ی. پسرک بیمیو نه رح دیرس

 شیاز وحشت چشم ها دینگاهش کرد و جاو یمیگفت. رح یروم م یروم، نم یاحساس خطر کرده، که مدام نم انگار
 خواست. یرا م شتریگرفت و دلش آزار ب یزد، تازه تازه داشت آرام م روزمندانهیلبخند پ

 دخترم؟ هینظر تو چ -
. ثمره باز به ستین یمرد چی. اصال دختر هستیترش نگفت آن قدر دخترم دخترم نکند. او دخ یبه او م یکس کاش

 یمن که معذرت خواه»با خودش گفت.  ل؟ینگاه کرد. انگار زره به تن کرده و آماده جنگ بود؛ اما به چه دل دیجاو
 «کردم.

ره منتظر جوابش بود؛ اما زبانش انگار بند آمده و خودش را گم کرده بود. خود محکم و پر قدرتش. انگار ثم یمیرح
 یکرد؟ پسر حاج یگفت؟ چطور مخالفت م یو زر زرو نشسته بود. چطور نه م فیدختر ضع کی شیمحکم رفته و جا

متنفر بود. چقدر  سهیاخم کرد. از مقا سهیمقا نیداشت. با ا تیشد؟ محال بود! ثمره چه اهم یخواست و نم یم یزیچ
انگار از عالقه  شیچه؟ نفرت ها گریها و د سهی، از مقاها، از کالم نگاه ها یشده بود. از پسر حاج ادیز شینفرت ها

 دایاش را پ یشد و انگار خود واقع داریروح طلبکارش از خواب ب سهیمقا نیبود. حق داشت، نداشت؟ با ا شتریب شیها
 سردرد مهلک و حالت تهوع بهتر بود. نیکرد! از ا یگفت. به درک که قبول نم ینه م دی. باردک
 ...یمیرح یآقا -

ناشناخته بود. قبل از کامل شدن حرفش، بشقاب را جلوتر  یادیدختر ز نیحالتش، ابرو باال داد. ا رییتغ دنیبا د دیجاو
 گفت: انهیبرد و موذ

 .یمانیخانم ا د،یکن لیم -
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اشاره کرد و لبخند پر تمسخر  ینیریبا ابرو به ش دیجز به جز. جاو ره،یخ ق،یو نگاهش کرد. دق دیباز عقب کش ثمره
 ییجا به جا شنهادیداد؟! پ یم یمتوجه ضعفش شده و او را باز دیزد. جاو یکرد و حدس زیرا ر شیزد. ثمره چشم ها

 یروان ماریب ایبود. اما چرا؟ عقده داشت؟  یشنهاد تمامش بازیپ نیتعارفات و ا نیمسخره بود؟! خودش بود. ا یهم باز
مفرح بود؟ احساس گرما کرد و تمام  یسرگرم شیترها برا نییبود که به سخره گرفتن پا ریقدر شکم س نیا ایبود؟ 

 ایدرد ها و از دن ی. متنفر بود. از او، از تمام بدیکش یخود، داشت ضعفش را به رخش م یوجودش آتش گرفت. پسره ب
 یمنتظر ادامه حرفش بود. چشم ها یمیکرد و رح یهنوز با تمسخر نگاهش م دیاندازه ناعادل بود. جاو نیکه تا ا

از گوشه چشم  ؟ینیریش نیرساند؛ اما چگونه؟ با خوردن ا یاو را به هدفش م دیاعصابش بود و نبا یرو یادیز دیجاو
 نیچشم ها؟ ا نیبود؛ اما ا یادیز نیاثبات خودش ا ی. براتادفرس نییپا یبه رلت نگاه کرد و آب دهانش را به سخت

درحال شاخ و شانه  یادیرا گرفت. ثمره غد و طلبکار ز مشیمگذاشت. تص یدمش م یپا رو دینگاه؟ بد کرده بود! نبا
شد و بر خالف نگاه  دیشد. چشم در چشم جاو یجا چال م نیاگر جسمش هم یخورد؛ حت یم دیبود و با دنیکش

لرزش دستش متوقف  دیفشرد. با شیانگشت ها نی. چنگال را گرفت و محکم بدیلرز یم یکم شیدست ها ،راسخش
خورد؟ لرزش دست ثمره را  یباال رفت. دخترک واقعا م دیجاو یابرو یممنون گفت و تا دیف جاوشد. بابت تعار یم
و فقط منتظر ماند. نگاهش با تکه  دیشده اش را سر بر داریوجدان ب یو صدا دیاو را د ی. بسته شدن چشم هادید
معده  یر به خوردنش نگاه کرد. محتواشده باال رفت و تا لحظه آخر منتظر پس رفتن دست ثمره شد؛ اما... ناباو دهیبر

بلند شد و  یمیرح یگوش یدستش را مقابل دهانش گرفت. نه! حاال نه! صدا عیسرعت باال آمد. سر نیثمره با باالتر
 د،یخودتون حلش کن نیبهمزمان با گفتن: 

 یرا رو شیشد. دست هاخارج  یو از گل فروش دیاز جا پر عیجا بلند شد و به طبقه باال رفت. با رفتنش ثمره سر از
شد، خارج شد و بدون مکث عق زد. انگار  یم نییکه مدام باال و پا یمعده ا یلبه جوب گذاشت و عق زد. تمام محتوا

رفت.  یم جیآن هم بعد از آن اتفاق! سرش گ ؟یچه جرات بادل و روده اش در حال خارج شدن بود. چطور خورده بود؟ 
با خنده  بیآرام و دست به ج دیحس شده بود. جاو یحس ب ی. بدیلرز یم شیپاهافشارش انگار افتاده بود و دست و 

 یصدا یبرا ییبود که جا یاز او کفر نقدریخارج شد. چه خوب که حقش را کف دستش گذاشته بود. ا ،یور هی
د. چهره ز یهنوز عق م یرمق ی. با وجود بستادیسرش ا ینمانده بود. باال یزد، باق یکه مدام سرکوفت م یوجدان

 افتاده بود، مچاله شد. نگاهش را از آن گرفت و گفت: انیکه در جوب به جر یمعده ا یمحتوا دنیاش از د
 ؟یمانیحالتون خوبه خانم... ا -

 یخبر راحتش نم یاز خدا ب یپسرحاج نیخواست؟ چرا ا یپسر چه از جانش م نیلحن کالمش زهر داشت. ا چقدر
هق هق پر سوز و گداز بود؛ اما  کیمنتظر  دیلبه جوب نشست. جاو یکرد. رو گذاشت؟ دهانش را با پشت دست پاک

 .دیو به خون نشسته ثمره با وجود ضعف جسمش عقب کش یعصب یچشم ها دنیبا د
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 زد: ادیفر ثمره
 ؟یخوا یاز جونم م یچ -

 خودش را جمع و جور کرد. دیجاو
 .نیبهش حساس یوقت ن،یبخور نیمجبور نبود -

شد؛ اگر پشت دستش را  یکرد؟ چه م یبود بارش م قشیبودنش هر چه ال یتوجه به پسر حاج یبشد؛ اگر  یم چه
خارج  یزیآورد؟ باز حالت تهوع گرفت به سمت جوب برگشت. عق زد؛ اما چ یشده فرود م یور هی یآن لب ها یرو

تر حساس  ینیریبه ش درنقیکرد. چرا ا یاز پشت سر نگاهش کرد. ثمره از جا بلند شد. احساس ضعف م دینشد. جاو
وقت آن دختره  چیحالت شد. کاش ه نیبود. بعد از آن دچار ا شیها یاز همکالس یکیآمد آن روز تولد  ادشیبود؟ 

 شیکالس را به تولدش دعوت نکرده بود. کاش مادرش آنقدر ماچ و بوسش نکرده و کاش او عقدها یلوس بچه ها
 پنهان بود. یچه درد یپشت هر عق زدن دیفهم یم دینکرده بود. کاش جاو یخال کیرا با خوردن ک

*** 
بـرده بود. با وجود اصرارش به ماندن،  ادشیرا از  یحال یب یضعف داشت؛ اما ترس رو در رو شدنش با بهرام هنوز

؛ کرد یم یخواست او را به خانه برساند، باز هم پا فشار ینم دیاز جاو یمیخانه کرده بود. اگر رح یاو را راه یمیرح
 انشیو طغ یمنتظره بهرام هیبه ثان هی. ناچار با آژانس برگشته و ثاندبودن، باعث کوتاه آمدنش شده بو دیاما نفرت با جاو
رفتارش را  اریآن نگاه پر از تمسخر اخت ریتالش کرده بود؛ اما امروز ز انیدور ماندن از نگاه اطراف یبود. دو سال برا

کرد و  یبار را باور نم نیا یشکل به دردسر انداخته بود. بهرام نیدش را به بدتراز دست داده و حماقت کرده بود. خو
شد، اگر باز هم شانس  یگذاشت. مطمئن بود. چه م یاخراج شدن م یسابق برا یها یهمان باز یضعف را پا نیا
د! باز هم از خدا کم کرده بود؟ دعا کر ایاز دن یزیخورد؟ مگر شانس آن روزش چه چ یبرم ایدن یآورد؟ به کجا یم

زنگ  یخواست. صدا یشانس م شینداشته ها یرا از او گرفته بود. به ازا ها زیچ یلیکه خ یخواست، خدا یشانس م
 کیاش تن کرد. هر قدم که به در نزد یراحت یلباس ها یدر باعث سقوط قلبش شد، از جا بلند شد و رو پوش را رو

اش  یبرزخ انو چشم یخدا آن را باز کرد. بهرام ایث کرد و بعد با و مک دیگفت. پشت در رس یشد، خدا، خدا م یم
 و نفسش حبس شد. دیرا د

داد  یپشت پنجره افتاد. اگر صدا رزنینبود. نگاه نگران ثمره به پ یآبرو یسالم در را هل داد و وارد شد. اهل ب یب
محکم و  یو بهرام دیاز جا پر چفت شدن محکم در یزد. با صدا یفردا صفحه ها پشت سرش م د،یشن یعمو را م

 بدون انعطاف گفت:
 .میاالن جمع کن بر نیهم -
 بود. یعیرفتار طب نیبود. اتمام حجت کرده و ا یواکنش از جانب بهرام نینخورد، شوکه نشد، منتظر ا جا



 

 

51 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 عمو... -
 داد زد: یبهرام

 !عیکه گفتم، سر نیعمو هم یعمو ب -
شد. نگاهش را دور تا دور چرخاند و پوزخند زد. پشت سرش وارد شد و رو  تعارف وارد هال یب یکرد و بهرام سکوت

 زود. یلیزود بود. خ میتسل ی. برادیجنگ یم دی. با ته مانده قدرتش باستادیا شیبه رو
 گفت: آرام

 من که هنوز اخراج نشدم. -
ترساند.  یاو را از بازگردان م شتریب دیاعصابش بود و انگار با یرو یادیدختر ز نیشده نگاهش کرد. ا یحرص یبهرام

 نگذاشته بود. یباق شیبرا نیا ریغ یبود؛ اما ثمره راه دهیعکس د جهیبار از اجبار نت کیکه  نیبا ا
 .یتا اخراج ش ستمیکه وا ستمیاحمق ن نقدریا -

 .دیکوب نیسرتق پا به زم ثمره
 شرط شما اخراج بود. یول -

 انگشت اشاره اش را باال برد. یبهرام
 عیسر میگ یآرومم بزور خودم رو کنترل کردم، پس هر کار م نقدریکه االن ا نیهم ار،یمنو باال ن یره اون روثم -

 بگو چشم!
حرف ها بود. تکه  نیوقت نتوانست درست ادبش کند. او سرسخت تر از ا چیافتاد. عمو ه شیها یکودک ادی ثمره

خسته بود و  یو جسم یانداخت؛ اما امروز از فشار روح یمبود و او لجوجانه شانه باال « بگو چشم عیسر»کالم عمو 
 سابقه گفت: یعجز ب باعمو دوخت و  یحال لجاجت نداشت. نگاه کالفه اش را به چشم ها

 کنم! یعمو خواهش م -
 نیدر کار نبود. نگران شد. ا یگر یاغیو  یبار باز نیبود. ا ی. نه انگار ضعفش واقعدیدر صورتش چرخ یبهرام نگاه

 افتاد. یاز کار م دیقلب نبا نیزرد شده، نکند قلبش باز دچار مشکل شده؟ ا یرو
 و مضطرب لب زد: آرام

 شده ثمره قلبت؟! یچ -
 را به دو طرف تکان داد. سرش

 نه. -
 ؟یپس چ -
 مقدمه گفت: یب



 

 

52 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 سراست. ینیریکنار ش ،یاون گلفروش -
و بلوغ، اوج ناز  یاوج نوجوان ش،یآمد ده سال پ ادشیتهش را بخواند.  یبود، تا بهرام یجمله کاف کی نیهم دنیشن
 مارستانیب یکرده و راه یاو را مجبور به پر خور یثمره، فشار عصب یچهار ده سالگ تیاوج خواستن عشق و حما از،یو ن

کرده  یخال کیک یاش را انگار رو یمادر یتولدش، حرص ب زدر رو شیها یاز همکالس یکیمادر  دنیشده بود. با د
دهد  رییآن زمان کند، حق نداشت رنگ نگاهش را تغ ادیاخم کرد. حق نداشت  ینگاه بهرام رییتغ دنی. ثمره با دبود

 کند! یهم درد یو حق نداشت حت
 آرام شده گفت: یبهرام
 ؟یتَر خورد ینیریش_

روز در نگاهش ترحمش او بود و ام یب یکرد. تنها حام یم دشیناام دینبا یآره خشک گفت. دلخور بود. بهرام ثمره
 .دید ی. ترحم را به وضوح مدید یم
 چرا؟ -

 شد. براق
 نداره! یبه اون تولد کوفت یباشه ربط یهر چ لشیدل -

 پا گذاشت. ریتو سکوت نگاهش کرد و ثمره احترام را ز یبهرام
 زد: ادیکتش را گرفت و فر لبه
 نه! نه، تو یکی... حدااقل تو ادیبدم م اد،ینگام نکن! بدم م ینجوریا -
را  شیبازوها یکرد. بهرام یرا تکرار م« تو نه»اشک فقط  یزد. با بغض، با حرص با درد، اما ب یم ادیو فر دیلرز یم

 کرد. یآرامش م دیقلبش بد بود و با یفشارها برا نیگرفت. نگران بود. ا
 باشه... باشه... آروم باش. -

 .دیکتش را کش ثمره
 هان؟! ،یکن یم تمیاذ یجور نیپس چرا ا ؟یتم داردوس یلیبرات مهمه؟ خ یلیآرامشم خ -

 گفت. یم دیسکوت کرد. ثمره با یبهرام
 ادامه داد: ادیشد. با فر یاگر عمو ناراحت م یبس بود، حت گرید سکوت

با  یگردم حت ی. بر نمادیاز قضاوتشون بدم م اشونی. از نگاه مردم، از ترحمشون، از درگوشادیمن از اون جا بدم م -
 .رتینجقل و ز
 داد. هیتک واریاز کتش برداشت و به د دست

 مثل خودشون چرا... م،یمردم نیمثل هم م،یستین ییاونجا، بخدا آدم فضا یو همه دخترا نیمن، آهو، پرو -
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 .ختیر یاشک م دی. نه نبادیقطع شد. نفس کش حرفش
 داد: ادامه

خوام،  ینم یچیخواد تنها باشم ه یماست. دلم مپشت بند اسم ش نایخوام اسم شما دنبالم باشه؛ چون تمام ا ینم -
تمام بارشو رو  ایدن نیکه فقط با اوردنم به ا ییو کجان. کسا نیدونم ک یکه نم یاون دو نفر ینه شما رو نه حت

 متنفرم! ادیدوشم گذاشتن. ازشون بدم م
آن  لیو دل دیشن یحرف ها را م نیبار اول بود، که ا نینگاهش کرد. ا رهیخ ره،یخ یرا باز بلند گفت و بهرام متنفرم
دختر  نیمنتظر بود؛ اما ا شهیاز پدر و مادرش نکرده و او هم یوقت سوال چی. ثمره هدیرفتنش را فهم یآب ریهمه ز

که خوب و بد را  ی. از زماندیلرز یپنهان کرده بود. ثمره م نهینزده بود. غمش، دردش، عذابش در سـ*ـ یتودار حرف
نخواست  گریو د دیاز ثمره عشق نبودن ترس د،یاز نخواسته شدن ترس د،یترس تیاز دانستن واقع د،یشناخته بود ترس

 سرپرست بماند! یدختران ب انیبداند و نخواست م
 وضع محال بود! نیتا بهتر شدن حال ثمره از کنارش جُم نخورد. تنها گذاشتنش با ا یبهرام
عمو گذاشته بود.  یپا یرو یکودک ادیشده و سرش را به  نیسنگ شیآرام شده و لرزشش کم شده بود. پلک ها ثمره
قدر درد داشت؟ کمبود داشت؟ تمام  نیبسته و چهره معصومش نگاه کرد. کجا را خطا رفته که ا یبه چشم ها یبهرام

سرپرست  یموسسه دختران ب ریبود؟ چون مد یستیسابق بهز ریدانست؟ چرا؟ چون مد یبود و نم یمدت از او فرار
داشت؟ چرا ثمره  تیکه خودشان سر تا پا گـ ـناه و اشتباه اند، چه اهم یتنها به خاطر قضاوت مردم؟ حرف مردمبود؟ 

 ییدانست. او یرا نم نیحرف ها، نگاه ها، بها داده بود؟ چقدر برخالف ظاهرش شکننده بود و او ا نیحد به ا نیتا ا
رفت و  یم دیسرش گذاشت و از جا بلند شد. با ریبالش را زداشت. کم گذاشته و او را نشناخته بود.  یپدر یعاکه اد

شانه اش  یرا به ثمره وارد کرده بود. آرام از خانه خارج شد؛ در حال یکرد. ندانسته چه عذاب ینظر م دیدر رفتارش تجد
 ثمره تا شده بود. یاز بار حرف ها

*** 
 بود. یادن به هادد امیچرک اتوبوس، در حال پ یصندل یاز دو گذشته و آهو رو ساعت

 «شده؟ یزیچ یدیتو؟ چرا جواب نم ییکجا یهاد»
شد. منتظر ماند. چقدر دلتنگ و چقدر وابسته اش شده بود. انگشت  یبه صفحه گوش رهیارسال را فشرد و خ دیکل

« متوجه شده باشه یزیچ یهاد شیهمه رنگ مو و آرا نیمحاله با ا»گرفت و با حرف  شیدندان ها نیشستش را ب
تا  ابانیشد. مسافت خ ادهیبلند و پ یصندل یرو ز. دمغ استادیش را آرام کرد. هنوز چشم انتظار بود، که اتوبوس اخود

. بر خالف دیرا شن رزنیپ یصدا دیو قبل از انداختن کل ستادیکرد. پشت در ا یکوچه بن بست را آرام و بغض کرده ط
 گرفت به طرفش برگشت. یم دهیثمره که او را ناد
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 م.سال -
 دوستت چش بود امروز؟! نیا ک،یعل -

 گفت: عیثمره افتاده؟! سر یبرا یکرد. چه اتفاق وحشت
 شده؟ یثمره چ -
 شانه باال انداخت. رزنیپ
 ...یمرد کت و شلوار هیدونم اولش که اومد رنگ به صورتش نبود، بعدم  یمن چه م -

عمو  یعنیرا انداخت و وارد شد.  دیکل عیو سر دیزد؟ ادامه حرفش را نشن یبه دهانش شد. از چه حرف م رهیخ آهو
خودش را به  عیپرتاب شد. سر یاز پا خارج کرد، از عجله هر کدام گوشه ا عیرا سر شیآمده بود؟! کفش ها یبهرام

سرش نشست و شانه اش را تکان  ی. دو زانو باالدیدوو تند به طرفش  دیکش نیثمره خواب ه دنیاتاق رساند و با د
 داد.

 تو، پاشو. یشد یه، ثمره جونم چثمر -
و  دهیچهره رنگ پر دنیبه او شد. با د رهیرا باز کرد و خ شیکرد. آرام پلک ها اریپر بغض آهو، ثمره را هوش یصدا

 شد و نگران گفت: زیخ مین عیمچاله شده اش، سر
 ؟یشد یشکل نیشده؟ چرا ا یچ -
 جا بود؟ نیتو چت شده؟ عمو ا ،یچیمن ه -
 گفت: ظیو با غ ردیگ یحال آهو از کجا سرچشمه م نیدانست ا یم
 آنتن محله خبرو بهت رسوند؟ -
 آشفته اش را مرتب کرد. یشده؟ موها یتو به اون کار نداشته باش بگو چ -
 ضعف داشتم. کمی یچیه -

 چشم غره رفت. آهو
 یمن بدون تو چ یبرموسسه؟ اگر  یدوباره برگرد یخوا یرفت عمو گفت فرصت آخره؟ م ادتی ؟یباز شروع کرد -

 که جونم به تو بسته است. یدون یکار کنم؟ م
 زد و ثمره کالفه گفت: یبدون مکث حرف م آهو

 نترس. رمینم ییآهو چت شده تو! من جا یوا -
 آهو برق زد. یها چشم

 واقعا؟ -
 آره واقعا. -
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که تنها  ییکند. دخترها یزندگ خواست از ثمره دور شود و کنار آن دختر ها یفرستاد. نم رونیآسوده اش را ب نفس
 وجه اشتراکشان نداشتن پدر و مادر بود.

 کار داشت؟ یعمو چ -
 ؟یکرد ریتو چرا د نه،یبود ضعف کردم اومد منو بب دهیشن یچیه -
 رفته بودم موسسه. -
 ؟یواسه چ -
 ثمره تکان داد. یخارج کرد و مقابل چشم ها یگری. سالنامه ددیرا کش فشیک پیز
 برداشتم. ویرو گذاشتم سر جاش، آخر یکیاون  -

 :دیحواس پرس یب ثمره
 شد؟ یاون زن آخرش چ -
 کدوم زن؟ -
 کرده بود. انـتیهمون که شوهرش بهش خــ ـ -

 و ثمره متوجه اشتباهش شد. زیآهو ر یها چشم
 ؟یدون ینکردم از کجا م فیکلک من که واست تعر یا -

 شانه باال انداخت. انکار نبود. یشد و جا برا یجمع نم ختهیر آب
 خوندم. کمیحالم خوب بود،  -
 زمزمه کرد:برعکس حاال. و

 .دیخند آهو
 تو هم بخون، و اما او زن... ستمین لینداره من که بخ بیع -
 .دیکش آه
 اومدن بچه اش طالق گرفت؛ اما هر کار کرد حضانت بچه رو بهش ندادن، بابا بچه رو برد و رفت. ایبعد از به دن -

 پوزخند زد. انیپا نیا از ثمره
 شد؟ یخوب م شونیداشت و زندگ یشد شوهره دست از کاراش برم یحاال نم -
 رفت. یم نیداستان از ب تیاون وقت جذاب -
 آره؟ گه،ید هیتو بدبخت تیآهان جذا -
 ره. یم ادشیدرد خودش  نهیرو بب هیدرد بق م؟آدمیباهم بخون یا هیشه گفت. حاال پا یم -

 آرام گفت: الیاز فکر و خ فرار یبرا ثمره
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 بخون. -
 شروع به خواندن کرد. آهو

 یشد، آن نگاه ها یو مجنون نشد؟ مگر م دیشد، آن پسر محجوب را د یداشتم، نه! عاشقش بودم. مگر م دوستش»
 «نشد؟ نیریو ش دیشد فرهاد را د یو دل نداد؟ مگر م دیگاه را د یگاه و ب

 به ثمره نگاه کرد. آهو
 دفعه عاشقانه ست! نیچه عجب ا -

 را جمع کرد. شیلب ها ثمره
 خواسته سبک عوض کنه؟! یم دیشا -

 و با حالت شوخ گفت: دیخند آهو
 هم عشق خودش رو نوشته. دیشا -

 !دیدر فکر فرو رفت، شا ثمره
 .یگیراهم نم یب -
 عمو چرا زن و بچه نداره؟ یدون یآره، ثمره تو م -
 نه! -
 .میدون ینمراجع به عمو  یچیاصال ما ه -
 ...دیشا -

را در  ینه ساله، لباس بچه ا ایهشت  دیدور شا یلیخ یافتاد و مکث کرد. بچه تر که بود، سال ها یزیچ ادی ثمره
صاحب آن عکس زنِ عمو بود؟ پس حاال کجاست؟ آن لباس  یعنی. بایزن ز کیبود همراه با عکس  دهیکمد عمو د

 قیبود؛ اما اسم چه بود؟ فکر کرد. دق اندهخو یآمد که به سخت یم ادشیشده بود.  یسنگ دوز یاسم شینوزاد رو
 ا؟یطوط ن؟یدانست. طال؟ طن ینم

 .دیکش رونیآهو او را از فکر ب یصدا
 ؟یچ دیتو هپروت؟ شا یرفت -

 را به دو طرف تکان داد. سرش
 اش رو بخون. هیبق یچیه -

**** 
ر مرز انفجار و چشمانش سرخ سرخ بود. تمام شب را با د یخواب یبه ساعت نگاه کرد. هشت صبح! سرش از ب دیجاو

فردا با حضور خانم »کردن دخترک  یبعد از راه روزیول کنش نبود و د یمیجور وا جور گذرانده بود. رح یفکرها
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 به تایکرد؟ اما نها یبهانه بود. چطور کار را رد م الگفته بود. تمام شب را دنب« کنم یم یدگیرس شنهادتیبه پ یمانیا
سرسخت و برگشتن از حرفش محال بود. با  یکرد؟ حاج یم یچطور زندگ دیبه بعد با نیبود. از ا دهینقطه رس کی
داد  رونیبود! با حرص نفسش را ب« کار یاجبار برا»بود. نقطه آخر همان  یمیرح شنهادیحساب مجبور به قبول پ نیا

قبل از رفتن دوش الزم  یمنگ نیبود؛ اما با ا یآن جا م دیبود. ساعت نه با جیگ جیگ یخواب یو از جا بلند شد. از ب
 بود.

که  یآمد و با همان ربدوشامبر و قطرات آب رونینرفتن بود! از حمام ب یبرا یآب سرد گرفت. کاش راه ریرا ز سرش
ف چرخاند و پو شی. نگاهش را توستادیا یخال خچالی یبه طرف آشپزخانه رفت. رو به رو د،یچک یم شیاز سر و رو

انداخت و به قصد  نکیس ی. آن را تودیرا سر کش اندهم یرا برداشت و باق ریشدن بود؟! پاکت ش ی. چه وقت خالدیکش
 حاضر شدن از آشپزخانه خارج شد.

نداشت و همان  یقیبه گوش دادن موس یرا پر کرده بود. عالقه ا نیماش یفضا ویراد یو صدا یمشغول رانندگ آرام
 زینبود و انگار همه چ شتریربع ب کی کیبس بود. فاصله خانه تا آن محل بدون تراف شیبرا یدرخواست یآهنگ ها

ها بود.  نیاز ازدحام ماش یاندازه خال نیا تازودتر مشغول به کار شدنش، دست به دست هم داده که جاده  یبرا
 ...وزرید شنهادیبود؛ اما پ یگرید زیکرد و دردش چ ینم یفرق شیسرا برا ینیریش ای یگلفروش

را  دانیتوان بلند شدن داشته باشد. م یآمد؟ محال بود بعد از آن غش و ضعف امروز حت یآن دختر افتاد. امروز م ادی
در  ابانیکه در امتداد خ یدختر دنیبا د شیو چشم ها دیمورد نظر شد. نگاهش به اطراف چرخ ابانیو وارد خ دیچیپ

! یگفت عذاب اله یبهتر بود م ای یمانی. خودش بود! ثمره اردگاهش کن قیشد. از پشت سر دق زیحال راه رفتن بود، ر
 ادیباز  دنشیحرف ها بود. با د نیدختر جون سخت تر از ا نیغرق فکر بود. نه انگار اشتباه کرده بود. ا یانگار حساب

 یکفر زود. بانب نیوضعش حاال ا د،ید یشد و آن همه اشاره را م یم قیدق یفقط کم یاش افتاد. اگر کم یعقل یب
 یاش م یعاص دیخواست. با یدوباره و دوباره م ینبود. دلش تالف یآرام شدنش کاف یبرا روزید یشد و انگار تالف

 یانداخت. چقدر طول م یاو را از پا م دیشده بود. با ریس یاز زندگ ایچند روز قد تمام دن نیکرد، مثل خودش که در ا
پدال گذاشت و پرگاز از کنارش عبور کرد. ثمره  یخواست! پا رو یدادنش را م دانست فقط امروز باز آزار یکشد را نم

قلبش گذاشت و  ی. دستش را رودیکنار کش اریاخت یو ب دیاز فاصله کم، از جا پر نیماش عیغرق فکر بود. با عبور سر
 د،یشدن جاو ادهیف کرد. با پسرا توق ینیریکنار ش نیفکر دهان باز و قبل از آن، ماش یزدن بر سر راننده ب ادیفر یبرا

 !یپسر حاج نیا رغضب،یم نیلب با حرص گفت:باز ا ریزبان آماده به حمله اش خشک شد و ز
و  دیدوشش باال کش یگفت. کوله را رو ینه م یمیبه رح دیکرده بود. با نیتمر شنهادشیرد پ یرا برا شبید تمام

که  دیبود. جاو یمحل یب شیاعصاب آن روان پر ختنیه هم رب یشد. تنها راه برا یوارد گلفروش دیتفاوت به جاو یب
دمش  دیرا؟ پوزخند زد. انگار با دیگرفته بود؟ جاو دهیشد. او را ناد یسکوتش حرص دنیمنتظر پرخاش ثمره بود، با د
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ا از ج دنشیپوش با د دیسرا که شد کارکنان سف ینیریهوا برش داشته بود! وارد ش یادیکرد، ز یم یچیق یرا حساب
بود. حاج محسن هم کم  قشیاحترام ال نیگرمابه و گلستان صاحب کار و ا قیبلند شدند. پسر حاج محسن بود، رف

را گرفت  یمیها سراغ رح یروپوش سخت بود. بعد از سالم و احوال پرس نیا دنی! نگاهش را چرخاند. پوشودنب یکس
 بود.« شه یم داشیپ گهید یتا چند لحظه ا»و جوابش 

دخترک را  دیباشد، با نجای. اگر قرار به کار در ایساعت بود و حواسش به گلفروش ینشست. نگاهش رو یصندل یرو
 رونیب بیرا از ج یبود. گوش یبا جهنم شدن تمام زندگ یهر روزه اش مساو دنیداد. د یم یاش فرار یگیاز همسا

و بعد از چند بوق  دینامش کش ینگشت رورا نداشت. ا نیاز ا شیکرده بود و حال انتظار ب رید یادیز یمی. رحدیکش
 .دیچیپ شیصدا

 .دیالو جاو -
 شما؟ نییسالم عمو کجا -
 رسم. یم گهید قهیپنج دق یسالم پسرم، برو گلفروش -

 حرکت کرد. یرا قطع و به طرف گلفروش تماس
زنگوله قطع  ین صداالزم بود. حرفش با بلند شد یو در حال دادن آموزش ها ستادهیکنار ثمره مقابل قفسه ا نیرام

رو به رو شد.  وسفیبه حسن  رهیو خ دیآرام وارد شد و ثمره نگاهش را دزد دی. جاودیشد و نگاهشان به طرف در چرخ
ثمره  ینیدر ب ویافترش یبو د،یکرد و با جلوتر آمدن جاو ازدر دیدستش را به طرف جاو نیموجود! رام اهیگ نیتر بایز
 گفت: نیاخم ثمره پوزخند زد و به رام دنیبا د دی! جاوشیشت. شناختن عطر و بورا کم دا نی. اخم کرد. همدیچیپ
 سرا مشغول شن! ینیریقرار برن ش یمانیبه آموزش باشه خانم... ا ازیکنم ن یفکر نم -

دست را بر دهانش  نیشد ا یبود و کاش م ششیمرد مخل آسا نیشد. ا یرا بست. عصب شیمحکم چشم ها ثمره
 .دیچرخ نیبه سمت رام یو با لبخند ساختگ دیکش قیم. نفس عدیکوب یم
 .نیادامه بد -

 نادرست بود. نیب نیا یزیچ کیآن ها رفت و برگشت کرد. انگار  نیب نیرام نگاه
 داد: ادامه

 ...وسفیحسن  -
 گذاشت و دیشانه جاو یشد. دست رو کیبا لبخند وارد و نزد یمیسکوت کرد. رح نیو رام دیچیزنگوله پ یصدا باز

 یانداخت و مشغول باز نییسرش را پا دیبود. ناام یشانس ثمره کاف دنیبه صفر رس یحرکت برا نیآن را فشرد. هم
محتاج بود.  یادیجا ز نیا رینظ یبه آرامش ب ه،نبود که پابندش کرد یترس از بهرام گریشد. د شیبا دکمه مانتو

بود  یغضب بود، مهم حس لـ*ـذت گمشده ا ریم نیانکرده بود. مهم نبود طراحش  دایپ ایدن یجا چیکه ه یآرامش
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 یاز اسم بهرام یبود و چه خوب تر که خبر یمیرح یبه دروغ آشنا یجا حت نیکرده بود. چه خوب که ا دایجا پ نیکه ا
 .دیبه طرفش چرخ یمیحوا نبود! رح ترانو موسسه دخ

 بهرا... روزیان شاهلل؟ د یسالم دخترم بهتر -
از او در محل  یتمام گذاشت. گفته بود اسم مهیحرفش را ن شیو صحبت ها یبهرام روزیاس دتم یادآوریبا  یمیرح

 دانست. یم شتریرا ب شیها تی. چقدر آن مرد بزرگوار بود و کاش دخترک قدر محبت و حمااوردیکار ن
 بله ممنون بهترم. -

 به هر دو اشاره داد. یمیرح
 .میرو روشن کن روزید میتصم فیتا تکل میخب بر -

را تعارف کرد و ثمره  یخشک وارد شد. چا ینیریبشقاب ش کیو  یبا سه فنجان چا نینشستند. رام زیسه پشت م هر
عمو  یعنیو لبخندش، دلش قرص شد.  یمینگاه مهربان رح دنیخشک شد. سرش را باال برد و با د ینیریبه ش رهیخ
 گفت: دیبه جاو رو یمیتر نبود؟ رح ینیریاز ش یبه او گفته که حاال خبر یزیچ
 انیرا خوانده و وقت پا زیخشک همه چ ینیریش دنیهم با د دیکجا بره! جاو یک میریبگ میقرار بود امروز تصم -

 بود. یباز نیدادن به ا
 وفته؟یراه م یاون شرکت ک -

 را باال داد. شیابروها یمیرح
 لغو شد. گهیبود، االن د یشرکت قبل از اون سونام تیریمد شنهادیپ -
 ینیریگفت رفتن به ش یم دیبود! خودش را نباخت، با رفتهیهم فشار داد. کاش همان موقع پذ یرا رو شیها داندن

 گفت: یمیخواهد. دهان باز کرد و قبل از آن رح یسرا را م
 هم هست. یا گهیراه د هی -

 برگشت کرد و گفت: آن ها رفت و نیشدند. نگاهش ب دیجد شنهادیپ دنیشن یبه دهانش برا رهیکرد. هر دو خ مکث
 جا. نیا دیمون یشما م یسرا، هر دو ینیریفرستم ش یرو م نیرام -

داد.  حیشاپ را ترج یکاف شنهادش،یو سه پ یمیآن روز رح یحرف ها یادآوریهر دو گرد شد. ثمره با  یها چشم
 زمان گفتند: بهتر بود. هر دو هم شیروان پر رغضبیم نیدوال راست شدن در برابر مردم از ماندن کنار ا

 شاپ. یکاف رمیم -
 سرا. ینیریش رمیم -

آمده بود. لبخند محو  شیپ نشانیب یزد. انگار با اتفاق آن روز کدورت ییحدس ها شنهادشیپ عیرد سر دنیبا د یمیرح
 کند. ریدو نفر ختم به خ نیزد. خدا آخر عاقبتش را با ا
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 جا بمونه؟ نیا یپس ک -
دو کله شق نداشت.  نیتلف کردن با ا یبرا یانجام دادن داشت و وقت یبرا یادیز یجواب آنها نماند. کارها منتظر

 گفت: دیاز جا بلند شد و رو به جاو
 سرا. ینیریش یریتو م -
 ثمره نگاه کرد. به
 جا. نیا یمون یتو هم تا گرفتن مجوز شرکت م -
کار  یمیرح یسرا ینیریدر ش دیدبدبه بابا آن  یگذاشت. ثمره به فکر فرو رفت. چرا پسرحاج شانیرفت و باز تنها و
 را برداشت و گفت: شیبه ثمره فنجان چا رهیخ دیو لغو قرار چه بود؟ جاو یاز سونام یمیکرد؟ منظور رح یم
 خشکش رو تعارف کنم؟ ؟یفقط با تر مشکل دار -

ص و تمسخر بود. پر از حر شیداشت. تمام حرف ها نهیاز او ک نقدریا یجواب نگاهش کرد. چرا پسرحاج یب ثمره
 جادیمشکل ا شیدر سرش چرخ زد. نکند آن روز با ورودش به خانه همسرش دچار سو تفاهم شده؟ نکند برا یحدس

 .دیآن را شن دیاداره فکرش را زمزمه وار گفت و جاو یبه او ب رهیبود؟ خ یعیطب نهیهمه ک نیکرده؟ ا
 اون روز خانمتون دچار سوتفاهم شدن؟ -

گذاشت و با  ینعلبک یکرد آن دختر همسرش است! فنجانش را آرام رو یباال برد. هنوز گمان م را شیابروها دیجاو
 آرامش خاص گفت:

 ؟یمثال چه جور سوتفاهم -
 ینگاه نافذ که درحال وجب کردن اعضا نیا ریرا با زبان تر کرد. اهل دستپاچه شدن نبود؛ اما ز شیلب ها ثمره

 گم شد. شیدست و پا یصورتش بود، کم
 خب... -

 ؟یگفت؟ چطور سوتفاهم یم چه
 فکر بد راجع به منو... منو... شما... کرده باشه. دیدونم باالخره من اونجا بودم، گفتم شا ینم -
بود. چانه اش را خاراند.  یبعد از آن همه دلمردگ یمفرح یسابقه دخترک لـ*ـذت داشت. سرگرم یب یدستپاچگ دنید

 متر شد. کنار گوشش پچ زد:و فاصله ک دیکش زیم یخودش را رو
 ؟یمثال چه فکر -

 یزد. پاک یم ادیچندش آور بود و خباثت در آن فر یادیچرخاند. رنگ نگاهش ز دیجاو ینگاهش را در چشم ها ثمره
چه  یمیبا وجود داشتن زن، چشم و دل پاک نبود. اخم کرد و از جا بلند شد. رح ینبود و پسرحاج شهیانگار به رگ و ر
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پرورش داده و فرزند  نیمار در آست یکرده بود. حاج خالفتکفتار! چه خوب که م نی؟! تنها گذاشتنش با اخواسته بود
 برگشت و فقط نگاهش کرد. د،یمانتواش را کش نیآست دیبود! قدم برداشت و جاو دیناخلف خود خود جاو

 آره فکر بد کرد. -
دندان گرفت. حدسش درست  نیبود؟! لبش را بآن ها شده  نیو احساس شرم کرد. باعث کدورت ب دیبدش پر حس

 اساس نبود! یب نهیهمه ک نیبود و ا
 .دیکن یبهتون گفتم که از طرف من معذرت خواه -

 بود. یخوب گریمظلوم شد. باز دیجاو نگاه
 باور نکرد. -
 اد؟یاز دست من برم یکار -

 را تکان داد. سرش
 دونم. ینم -
 نب... نیمتاسفم، واقعا قصدم ا -
کرد. وقتش بود متوجه سرکار رفتنش شود.  یبا لـ*ـذت به ثمره نگاه م دیتمام ماند. جاو مهیحرفش ن نیمدن رامآ با

 بود، گفت: یخال یکه درحال جمع کردن فنجان ها نیرو به رام
 ؟یبر یبه سر م تیهنوز در عزوب یتو چه کرد -

 .دیخند نیرام
 جا هست. نیبزرگتر از من ا -
 !رم؟یزن بگمگه مغز خر خوردم  -

 نیداشت؟ گنگ نگاهش کرد و رام نیدروغ گفتن به رام یبرا یلیابرو باال داد. چه دل دیحرف جاو دنیبا شن ثمره
 گفت:

 گرفتم! یکردم و چهارتا رو م یمن بود حق اسالم رو خوب ادا م یبابا یواال اگه حاج -
 .شکشیپ هیبق ریرو بگ یتو اول -

 از حالت شوخ خارج شد. نیرام
 نگرانته. یلیخ یحاج گه،یوقتشه د دیجاو یجد نه -

نگاه پر تمسخرش،  دنیچرخاند و با د دیبود؟ سرش را به طرف جاو یمصر به پنهان کار دیبود. چرا جاو جیگ جیگ ثمره
شد، پست فطرت  یابرو باال داد و با خنده پر تمسخر سرش را کج کرد. ثمره حرص دی. جاودیخوردنش را فهم یباز
بود و نفسش تند  ی. کفرستادیکوتاه. کنار گل ها ا لهد. تند خارج شد و به سمت پله رفت. همان سه پکم بو شیبرا
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و  دیبا تعجب باال پر شیشده بود. او را به سخره گرفته بود؟! دستش انداخته بود! پس... پس آن زن که بود؟!ابروها
 زمزمه کرد:دوست دخترش؟

 هم... یپسر حاج محسن مردان یعنی
زده بود،  یحرف از سونام یمیزده بود، امروز رح یکم کم باز شد. آن حرف را در برابر حاج ششیروز افتاد و نآن  ادی

امکان داشت تمامش بعد از آن  یعنی ،یعنیاش!  یتیبود از نارضا دیشدن جاو ریاز لغو گفته بود. آن روز حرف از مد
و  ختهیآب ر یرا رو دیجاو ی. انگار ندانسته پته هابود ودشدهانش را گرفت. خ یو جلو دیحرف باشد؟ با صدا خند

 یپا دینشد. خربزه خورده بود و با مانیبود. حقش بود. پش نیهم ی. لـ*ـذت واقعدیشده بود. باز خند هیتنب دیجاو
دهد؛ آن تخت دو  حیتشر یحاج یرا مو به مو برا دهیآن چه د گریباشد دفعه د ادشی. دینشست! باز خند یلرزش م

 تنه بدون پوشش را! یآن باال نفره و
سرحالش کرده  یهنوز لبخند بر لب داشت. نگاه گنگ و متعجب دخترک و بعد از آن حرص و خشمش حساب دیجاو

شد. حاال که آرامشش را از دست داده،  یم ریبه  ریبا او  دیخواست. با یرا م نیشده بود و هم ششیبود. مخل آسا
 دیاز گور او بلند شده بود و با ی. آتش اصلدبو یهم که باشد نوبت هاد یوبتحق آن دخترک احمق بود؛ اما ن یتالف

گرفت و حق داشت. کم نبود،  یشد. قلبش آرام نم یهرگز صاف نم دیکه شا یکرد. حساب یحسابش را با او صاف م
شد. دست به  یم نمآرا اورده،یرا به دست ن یکه دوباره آرامش واقع یدردسرش را از دست داده بود. تا زمان یب یزندگ

 ینمانده بود. ب یماندنش باق یبرا یلیدادن آموزش به دخترک رفته و دل یبرا نیرفت. رام یم دی. بادیصورتش کش
خوب  یروزها یادآورینگاه به دور و ور از جا بلند شد. نگاه کردن به اطراف را دوست نداشت. حسرت خوردن و 

خواست!  یاگر م یرا بازگرداند حت هاتوانست آن  ینم گریکه د یدیامپر شور و  یاش را دوست نداشت. روزها یزندگ
بود و آسمان  یخارج شد. هوا رو به گرم یصدا اخت شده بود. از گل فروش یآرام و ب یبا زندگ گریروح و روانش حاال د

 رونی. نفسش را برفته بود ادشیاز  زهایچ یلیسرما؟! انگار خ ایآمد فصل گرما را دوست داشت  ینم ادشیبدون ابر. 
. دیلرز بشیدر ج یسرا کج کرد. همزمان با دراز کردن دست به سمت دسته، گوش ینیریرا به طرف ش شفرستاد و راه

رساند.  یارتباط م نیرا فقط با قطع ا یاخم کرد و رد تماس زد. حساب هاد یاسم هاد دنیو با د دیکش رونیآن را ب
ذره  یکرد و چه شد!حت ی. چه فکر مفتگ یرد تماس لعنت دنیبا د یهادکرد!  یم دیبا شیوقت ها پ یلیکه خ یکار

دست  ریز یاو فقط برا ی. انگار خدا ترسردیرا بگ دیمتعصب پشت جاو یمیبه ذهنش خطور نکرده بود که رح یا
همه  شهیبلند گفت. هم یرا با صدا« خر شانس یلعنت»بار  نی! باز تماس گرفت و باز رد تماس. اریبود. روباه پ شیها

دست  یراحت نیبه ا دیبا آن نقشه حساب شده باز کار به ضرر خودش تمام شده بود؛ اما نبا یجا شانش با او بود، حت
به تمام  یموقع نامرد نیگرفتنش در ا دهیگرفت. ناد یمزد کارش را م دیو با دهی. شش سال زحمت کشدیکش یم

 شیگذشت. زمان پادو یم یبه راحت دیکرده بود و حاال؟ نه نباکار  یمیرح یمعنا بود. جان کنده بود. با جون دل برا
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بلند شد و به  امیپ ی. همزمان صدادیکوب نیرا به زم زیم یرو شهیو ش دینعره کش یبود. عصب دهیرس انیبه پا گرید
شد.  تر یگفت و عصب «زونیدختره آو»نام آهو اخم کرد. با خواندنش  دنیآن را باز و با د عیبودن سر دیجاو یهوا

شد و باز نقشه حساب شده  یآرام م دیداشت. با ازیآرامش ن یبرا ییبود و جا ختهیبهم ر شیحرص داشت. نقشه ها
کلمات  یو نگاهش رو دیچرخ یکرد؟ سرش به سمت گوش یهمه خشم را چطور آرام م نیاما ا د؛یکش یم یگرید

 .دیلغز
 «.ستیازت ن ی؟خبرییکجا یهاد»

شد؟ انگشتش  یم دایآرام کردنش پ یدختر احمق برا نیبهتر از ا یبود. چه کس طانیشزد. خود خود  یطانیش لبخند
 برقرار شد. ینامش گذاشت و تماس بدون معطل یرا رو

 ...یهاد -
 بود. یدختر ساده نبود. همان زبان چرب و نرم کاف نیبه دام انداختن ا یبرا یبه تور محکم ازین

 !یجان هاد -
 دیبود. با دهیکس نشن چیکه از ه یجان گفتن نیا د،یشن یگوش شد. کاش دوباره مآهو رفت، تمام وجودش  نفس

نزد، نداشت. زبانش انگار با آن جان گفتنش بند  یساله اش. حرف نیچند ییداد. زخم تنها یم امیرا الت شیزخم ها
 سکوتش باز گفت: دنیبا د یآمده بود. هاد

 ذره شده نفسم. هیدلم برات  -
دانست. داغ شده و روحش انگار  یحرف ها چه برسرش آورد؟ نم نی. ادیپر احساس تند کوب یداص نیآهو از ا قلب

 در حال خروج از تنش بود. آرام گفت:
 .زمیمنم عز -

 گرفت. ینم یو او را به باز دیفهم یم یاز عمق وجودش بود و کاش هاد زمشیعز
 م؟ینیرو بب گهیهم د شهیم -

و از  دید یرا م شیموها دی. بادیکش رونیب فیکوچکش را از ک نهیآ عیاست؟ سرخو یاو را م دنیبه رنگ شد. د رنگ
 گفت: عیراحت شد و سر الشیخ دنشیشد. با د یمطمئن م دیسف یها شهینبودن ر

 و کجا؟ یک -
 االن خونه خودم! نیهم -

 دانست. یرفت؟ نم یدادن نداشت. م یبرا ینزد. جواب ی. حرفدی. ترسستادیا قلبش
 ؟ید نداربهم اعتما -

 مکث گفت: بدون
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 دارم؛ اما... -
 .چیکه ه یاگه هم ندار اریاما و اگر ن گهید یاگه دار -

ساعات کار را  هیبق دیبار از، از دست دادنش. به او اعتماد داشت. باشه گفت و از جا بلند شد. با نی. ادیهم ترس باز
 گرفت. یم یمرخص
شده بود؛ اما آنقدر  نیکرد و سرش از حجم مطالب سنگ یمرور مدفترچه کوچکش  یرا از رو نیرام یگفته ها ثمره

شد. از خودش مطمئن بود. به ساعت نگاه  یهمه را حفظ م عیکرد سخت نبود. بدون شک سر یها هم که فکر م
در حال آب دادن به گلدان ها  نیرام دنید بارفت.  نییبود. از جا بلند شد و به طبقه پا یگلفروش یلیکرد. وقت تعط

 شد. کشیخند زد و نزدلب
 .رمیم گهیمن د -

رفت. ثمره از مغازه خارج و  یهفته م کیآرام به سالمت گفت. امروز روز آخر بودنش بود و فردا به مدت  نیرام
و  دیکش نییافتاد و کوله اش را از شانه پا دیخر ستیل ادیشد.  دهیکش ابانیآن دست خ پرمارکتینگاهش به سمت ها

گرفت. شماره آهو  یاز آهو کمک م دینبود و با ادشی ستیلاز  یادیز زینه انگار جا مانده بود. چشروع به گشتن کرد. 
دختر محال بود دردسترس نباشد! با قرمز شدن چراغ از عرض  نیاپراتور متعجب شد. ا یصدا دنیرا گرفت و با شن

 نیشد و نگاهش را چرخاند. اول پریها. وارد دیخر یکه در خاطرش بود را م یزهاینداشت و چ یرد شد. اشکال ابانیخ
راحت جلو رفت. هر  الیحساب پر از پولش با خ یادآوریاجناس چقدر بود؟ با  متیگذاشت. ق یم نجایبود قدم به ا ربا

هر کدام  دنیکرد. با د ینبود. سبد را برداشت و همزمان با راه رفتن به اجناس قفسه ها نگاه م چقدر که باشد، مهم
. دستش را به دیرس یبهداشت لیقفسه وسا یکرد. رو به رو یپر م متشیتفاوت به ق یافتاد و سبد را ب یم ازشین ادی

 رییدستش را تغ ریمس انهیرا کنارش حس کرد. ناش یمرد ستادنیدراز کرد و قبل از برداشتن، ا یسمت پودر بهداشت
 ضد شوره. یداد و همزمان با برداشتن شامپو به دروغ زمزمه کرد:شامپو

 خشک شد. دیجاو یصدا دنیدراز و با شن لتیسبد انداخت و قبل از حرکت، دست مرد به سمت ژ یرا تو آن
 .شهیما که واسه ر -

حساس! از بروز دادن خجالتش متنفر بود و  یکرد؟ آن هم درست در جا یجا چه م نی. او ادیکالمش را فهم طعنه
شده. چقدر تمسخر نگاهش درد داشت. دلش  یور هی یب هاداد. باز هم آن ل دینگاهش را به نگاه پر تمسخر جاو

 ایکرد  یسر را از تن جدا م نیا دیکم بود با ماخواست دو انگشتش را در چشمانش فرو کند و آن لب ها را... نه ا یم
 سبد ثمره انداخت. یرا از قفسه برداشت و تو یپودر بهداشت دیگرفت. جاو یآرام م دیدو شقه. شا

 بره. یم نیکامل از ب دتره،یه سر مفواسه شور نیا -
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بود. چه خوب که  دهیکه خر یو از کنار نگاه پر از حرص ثمره گذشت. به سبدش نگاه کرد و اجناس دیخند ثیخب
 حقوقش را داده بود. شیپ شیوضعش را درک کرده و پ یمیرح

 جالت نداشت!خ یعیمر طبو از پشت سر به رفتنش نگاه کرد. به درک اصال ا دیکوب نیاز حرص پا به زم ثمره
*** 

به صفحه  رهی. خدیکش رونیب بیرا از ج یداد و گوش هیتک نیماش شهیاز دو گذشته بود. ثمره سرش را به ش ساعت
در حال  شانیادآوریکه از  ییافتاد. حرف ها روزید یحرف ها ادی. ینبود. نه از آهو و نه از عمو بهرام یشد، خبر اهیس

مهربانش آن حرف ها را زده بود؟  شهیهم یچطور به عمو ود؟مالحظه شده ب یطور آن قدر بفرار بود. شرمزده بود. چ
 قت؟یحق بیگفت؟ تکذ یرفت؛ اما چه م یم دنشیبه د دیبه او داشت؟ حتما دلش شکسته بود! با ینگاه مردم چه ربط

چون حرف  ت؟یواقع انی؟ از بکرد؟ از چه یم یقابل انکار بود. معذرت خواه ریغ نیبود و ا یاز عمو فرار شهیاو هم
خواست.  یرا نم نیبود و او ا انشیاطراف یاز سو زیهمه چ دنیبا فهم یمساو یرا زده بود؟ بودن اسم بهرام دلش

 ییخواست، جا یخواست و نه بودن اسمش در محل کار. عمو را فقط در خلوت م یعمو را م یکالفه بود. نه ناراحت
به  یزیچ دیکرد. با پیها شد و شروع به تا امیو بس! وارد جعبه پ نیباشد. همن یحرف و قضاوت چیه ،یاحد چیکه ه

 نینگاه و اول بردیدانست. بلد نبود. به ک ینوشت؟! نم یبا خودش فکر کرد، چه م یبه اسم بهرام رهیگفت. خ یعمو م
 کرد. پیتا د،یکه به ذهنش رس یزیچ
 «شود. یبا نام تو معنا م تیحما»

. دیکش نییگذاشت و کوله را از دوشش پا نیها را زم سهی. کدیا در کوله انداخت. به خانه رسر یکرد و گوش ارسال
 یادیز روزی. حواسش از ددیکش رونیکردنش آن را ب داینبود. شروع به گشتن کرد و با پ ادشیرا کجا گذاشته؟  دیکل

کرد. پشت  میدو دست تقس نیبار را ب ینی. در را باز و سنگدبو دهیکه انگار از او کنار کش ییپرت شده بود. پرت عمو
نگرفت و به اطراف  یبلند نام آهو را خواند. جواب ی. وارد شد و با صدادیکش نییو با آرنج دسته را پا ستادیدر هال ا

به  شروعگذاشت و  تیکاب یها را رو سهینگاه کرد. سکوت مطلق! هنوز به خانه برنگشته؟ به طرف آشپزخانه رفت. ک
. چشمش به پودر گوشه مشما افتاد و نگاه پر تمسخر تزایسس، نون پ مو،یمرغ، آبل ر،یجنس ها کرد. ش ندیکش رونیب

 مردک به آن خورده بود. فیمجسم شد. با حرص آن را برداشت و در سطل آشغال انداخت. دست کث شیبرا دیجاو
بلند به طرف اتاق رفت. او کجا  بایتقر یمشک یخالص شدن از مانتو یکرد و برا یجاساز خچالی یرا تو یغذا مواد
 یو دستش را رو دیکش نیتا شده، ه یکز کرده کنار رخت خواب ها یآهو دنینوع پوشش کجا! وارد شد و با د نیو ا

 قلبش گذاشت.
 .دیآهو خدا بگم چکارت کنه، زهرم ترک یوا -
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حوله دور تن و  نیه بحس. نگاه ثمر یحس ب یروح آهو به طرفش برگشت و فقط نگاهش کرد. ب یب یها چشم
 شهیش یبه چشم ها رهینشست. خ شیافتاده؟ نگران جلو رفت و رو به رو شیبرا ی. چه اتفاقدینم دارش چرخ یموها

 او شد و گفت: یا
 چته تو؟ -

 و قلب ثمره تپش گرفت. دیآهو چک اشک
 آهو نصف عمر شدم، چته؟ -

که زده بود  یگفت؟ از گند یگفتن نداشت. چه م یانزد. حرف بر یاما حرف د؛یچک یگریو اشک د دیآهو لرز چانه
شد!  یچال م دیگفت و اتفاق امروز با یم دیناخواسته مرتکب شده بود؟ نه نبا ایکه خواسته  یزد؟ از اشتباه یحرف م

 زده بود. خی. تنش انگار دادشانه بدون پوشش گذاشت و تکانش  یثمره جلوتر رفت. دست رو
 بزن! یرفح هیچت شده دختر، نگرانم  -

 یتنها داشته اش را چه راحت به حراج گذاشته بود. کاش ثمره م ش،ی! چه ساده از آن گذشته بود. دُر گران بهادختر
را دوست داشت؛  یتند تر شد. هاد شیاشک ها زشیبه جانش انداخت. قلبش مچاله و ر یحرف چه آتش نیدانست ا

دلش را لرزانده بود. نگاه  ینگاه آخر هاد خت؟یر یمبر سرش  یکرد چه خاک یم شینوع روابط را نه! اگر رها نیاما ا
 :دیبه ثمره نگران شد و پر بغض نال رهیمهرش. خ یسرد و ب

 ثمره جونم. -
جنس دل و قلوه دادن را  نیبود؛ اما ا دهیاهل جانم گفتن ها نبود. محبت کردن بلد نبود با آن که کم از عمو ند ثمره

 بود. اموختهین
 بگو آهو. -
که آرامش و  ییآشنا داشت. جا یکه بو ییخواست. جا یامن م یخودش در آغـ*ـوش ثمره انداخت. دلش جا هوآ

 افتاده؟ شیبرا یزده نگاهش کرد. چه بر سر خودش آورده؟ چه اتفاق رتیداشت. ثمره ح یعشق واقع
 .ادیز یلیسردمه... خ -

داخته بود. بهارش انگار فصل برف و بوران شده بود، سرما را به جانش ان یزده هاد خیاز درون بود. نگاه  شیسرما
 یسوخته بود. نه نم شیچهره ناچارش کرده و دلش انگار برا نیاز ترحم بود؛ اما ا زاریفصل مرگ و انجماد! ثمره ب

 بلد نبود. یاگر ذره ا یکرد نه ترحم! حت یم تبه آهو محب دیخواست. با یکردن را نم یخواست... دلسوز
 م مامانم...بچه که بود -

 افتاد؟ یبال به جانش م نیکرد و بغضش را فرو داد. اگر مادرش بود باز هم ا مکث
 رفت. یم ادشیکردنو  هیتنب گهینداختم بغلش اونم د یکردم خودمو م یکار بد م ایشد  یبا داداشم دعوام م یوقت -
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بود.  نیآمد هم یکه از دستش برم یزیشروع به حرکت کرد. تنها چ اریاخت یسرش قرار گرفت و ب یثمره رو دست
 دختر آمده؟ نیسر ا یی. چه بالدیچرخ یسوال در سرش م کیبه سکوتش ادامه داد. تنها 

 مجبور نبو... گهیکاش تو اون تصادف منم باهاشون مرده بودم، اونوقت د_
 گفت! یم دیقطع شد. نه نبا حرفش

 ؟یچ یمجبور نبود -
کرد و دندان  دنیبه کوره آتش شد. شروع به لرز لیباره انگار تبد کیکه  یوقفه بود و تن یب یفقط اشک ها جوابش

شد. سرخ سرخ شده بود. از جا  رهیصورتش خ یبهم خوردند. ثمره وحشت زده او را از خودش جدا کرد و تو شیها
را به  زهایچ یلیخ ییگذاشت. تنها شیتو یزیتم ولهبه طرف آشپزخانه رفت. کاسه را پر آب کرد و ح عیبلند شد و سر

مواقع گذرانده بود.  نیا یرا برا هیاول یدوره کمک ها یبود. حت یخود م یپا یرو دیبا یداده بود. وقت سخت ادیاو 
برداشت و با کاسه آب دوباره به اتاق  نتیکرد. قرص تب بر را از کاب یم دایچاره کار را پ عیشد و سر یدستپاچه نم

و قرص را در دهانش گذاشت.  دیکش شیر گذاشت و بالش و پتو برداشت. رو. کاسه را کنادیلرز ی. آهو هنوز مرفت
هرگز  یماریبه دهان او ماند. خودش وقت ب رهیگفت. خ یلب نام مادر را با ناله م ریهم افتاده و ز یرو شیپلک ها

به خودش  یخواست و حت یم دیخواست. شا یرا نم شمادر دنیوقت دلش د چیبود. ه اوردهیاسم مادر را بر زبان ن
با او فرق داشت. بچه طالق بود و  نیداشت. پرو یگفت. آهو با او فرق داشت. پدر و مادرش را تا ده سالگ یدروغ م

تلخ بود و دلش  شهیهم تیدانست. واقع یشد؟ نم یروشن، اما خودش چه؟ از کجا آمده بود؟ به کجا ختم م فشیتکل
 ها بار بهتر بود! نویلیاز دانستن م یخبر یخواست. ب یدانستنش را نم

*** 
 اطیرا با احت یگریتفاوت به کارش ادامه داد.گوشه چوب را چسب زد و ُبرش د یو ب دیلرز دیجاو بیج یتو یگوش

 منظم و طبق اصول! زیشد. همه چ یخارج نم بیاز ترت یبود و ذره ا قیگذاشت. دق شیرو
. فکرش، دیرس یم انیشکل به پا نیبه بهتر دیبازد و بالن  یدوم را برداشت. ظرافت در کارش حرف اول را م چوب

 ،یبود. از اتفاقات تلخ زندگ نیعالقه اش به ساخت ماکت هم لیتکه چوب ها و نظم شان بود. دل ریذهنش تنها درگ
و تنها  دهیکه با وجود گذشت پنج سال هنوز به او چسب یشد. وجدان یوجدان دور م یشبانه و از صدا یاز کابوس ها

را آشوب  هیبق یخواست زندگ یبود. دلش نم ونشیرا مد یزندگ یآن مرد بود. مرد تینکردن به وص عمل لش،یدل
اسم  دنیرا کنار گذاشت. با د ی. نچ کرد و چسب حرارتدیلرز ینبود. باز گوش ازینبش قبر ن گریکند. مرد مُرده بود و د

 ینش نبود. ناچار تماس را برقرار کرد و بداشت تا خروس خوان ولک یداد. اگر برنم رونیرا با صدا ب نفسشکمند 
 حوصله الو گفت.

 سالم داداش. -
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 شد. کیبه هم نزد شیانگار گرفته بود و ابروها شیصدا
 شده چرا صدات گرفته؟ یسالم چ -
 ؟یتو خوب ،یچیه -
 .شهیمثل هم -
 نور؟یا ییایمامان دلش تنگ شده نم -
 ؟ییخونه بابا شهیهم یتو خونه ندار -
 مجبورم جور دوتارو بکشم. یتسین یوقت -
 برس. تیبه زندگ یبلد -
 ؟ینگران یلیخ -
 ؟یزنگ زد نیاالن واسه ا -
 نه گفتم که مامان دلش تنگ شده. -
 رو بده به خودش. یگوش ؟یزنیمامان دلش تنگه، تو زنگ م -
 بد حاله. کمی -
 بلند شد. زیپشت م از
 شده؟ یچ -
 فشارش رفته باال شهیمثل هم -
 افتاده؟ یاقچرا اتف -
 ؟ییایهمه سوال کردن ب نیا یبه جا شهیم -

 بود. کالفه از رفتارش گفت: نیهم یشد. از بچگ یبدقلق م یدختر وقت دلخور نیا چقدر
 ؟یجواب بد شهیم -
 .ایب ینگران یلی! من برم کار دارم تو هم اگه خشهینه نم -

خوش  یادیاست. دلش ز شیاب ماندن تماس هاجو یکمند بخاطر ب یگوشت تلخ نیدانست ا یرا قطع کرد. م تماس
. دیپوش یراحت یلباس ها یکاناپه برداشت و رو یرا از رو یشده از کارگاه خارج شد. کت بهار یبود. اَه گفت و حرص

شد و  نگیصد پله عادت کرده بود. وارد پارک نیا هاز خانه خارج شد و به سمت پله ها رفت. بعد از گذشت پنج سال ب
 یبا او داشته باشد؟ نم یافتاد. بعد از آن اتفاق چه برخورد یحاج ادیرفت. همزمان با سوار شدن،  نیبه طرف ماش

را روشن کرد. حاج خانم چرا فشارش  ویاز سکوت، راد یخالص یرا به حرکت درآورد. برا نیدانست. استارت زد و ماش
. متنفر بود ستادی! پشت چراغ قرمز استیکردن نآبرو  یاهل ب یزده؟ نه محال بود! حاج یپدرش حرف یعنی رفته؟باال 
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 یآهنگ درخواست یداد و همزمان صدا رونیسال داشت. نفسش را پر صدا ب یحکم س شیکه برا یا هیثان یس نیاز ا
داد و باز  تیرا خاموش کرد. چراغ باالخره به سبز شدن رضا ویراد یسنت یقیپخش شد و کالفه از ها ها کردن موس

بود، حاج خانم فشارش  دهیکش رونیرا نداشت. کمند او را از خلوتش ب زیچ چیکت در آورد. اعصاب هرا به حر نیماش
 یاعصابش کاف ختنیبرهم ر یاز آنها برا یکیخود داشت. تنها  یباز باال رفته بود و رو به رو شدن با پدرش که جا

شد. چند وقت از  رهیدو طبقه خ یبه نما رونیب و از ادهیپ نی. از ماشستادیخانه ا یبه همه آنها! رو به رو یبود و وا
که در حال  ینبود. سرش را به دو طرف تکان داد و خاطرات ادشیگذاشته، گذشته بود؟  نجایکه پا به ا یبار نیآخر

 یرا ط اطیح یشد. داخل رفت و آرام مسافت چند متر زبا کیرا فشرد و در با ت فنیهجوم بودند را دور کرد. دکمه آ
 یادآوریمتنفر بود.  شانیادآوریخاطره داشت و چقدر از  نجایاجازه به جانش افتادند. چقدر ا یبار ب نیرات اکرد. خاط

آن روز افتاد. آن  ادی« چرا من؟!»خورد.  یدر سرش چرخ م یشد و سوال یدغدغه فقط باعث عذابش م یب یروزها
رفت؛ اما دلش خوردن  یسراغ دکتر م دیگار باکردند. ان دنیشروع به لرز شیشد و دست ها نی! سرش سنگیروز لعنت

کردند. از مدام خواب بودن نفرت داشت! پشت  یکه فقط منگش م ییخواست. قرص ها یدوباره آن قرص ها را نم
کتلت به شامه  یتوانست. ناچار وارد شد و با ورودش بو یداشت؛ اما نم شیدر توقف لرزش دست ها ی. سعستادیدر ا

مادرش، کار کمند است. به جمع چهار نفره وسط سالن نگاه کرد و مهرسا از  یحال یا وجود باش خورد. حتم داشت ب
 .دیو به طرف او دو دیپر نییآغـ*ـوش حاج محسن پا

 جون. ییسالم دا -
لب  یرو ییانحنا چیدر آورد و ه یکه فقط حالت چهره اش را از خشک یزانو نشست و لبخند زد. آن هم لبخند یرو

شد!  ینم یشد. با وجود نگاه برنده حاج یخواست با وجود لرزش دست ها و استرسش نم یاگر م ی؛ حتنشد جادیها ا
 .دیکمند را شن ی. صدادیو گونه اش را بوس دیسرش کش یدست رو

 .یکن یما رو که اصال حساب نم ،یریگ یم لیبچه رو تحو نیباز خوبه ا -
 .دیاش را بوس یشانیو پ ستادیسرپا ا دیشد و جاوتر  کینداد. کمند نزد یو جواب دیرا باال کش نگاهش

 داداش. یخوش اومد -
و سرش را به طرف  دیلرز یهنوز م شینگاهش مهربان و دلتنگ بود. دست ها یگفت. برخالف تخس باز ممنون

تنگ دل ایپسرش را نگاه کرد. به اندازه تمام دن یسر تا پا نیبود. نسر یپر از مهر مادر شیچرخاند. چشم ها نینسر
رفت و با احترام سالم  یبه طرف حاج نینسر شارهبا ا دیبه او جفا کرده بود. جاو یادیز ایکه دن یبود. دلتنگ پسر

فرستاد.  گریرا به طرف د حیلب جواب داد و دانه تسب ریواجبات نبود و ز یکرد. حاج محسن اهل پا گذاشتن رو
را به  شیرا نداشت و حرف ها دیکرد. توان مقابله با جاو یار ماستغف دیجاو یاستغفراهلل را زمزمه کرد و انگار به جا

 گفت: نیو او را واسطه کرده بود. از جا بلند شد و رو به نسر گفته نینسر
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 رم استراحت کنم. یم -
 نگاهش کرد. نیغمگ نینسر

 ؟یشام نخورد -
 اشتها ندارم. -

 دی. جاودیکش یتنها پسرش را نفس و آه پر حسرت عطر تن نی. نسردیخم شد و سرش را بوس یبعد از رفتن حاج دیجاو
متوجه لرزش دستانش  دی. نبادیزودتر عقب کش دیرفت و جاو شیگرفتن دستش پ یبرا نیکنارش نشست. دست نسر

 شد. یم
 بد نباشه حاج خانم؟ -

 جان زد. یلبخند ب نینسر
 خوبه خوبم، قربونت برم. دمتیاالن که د -

 چشم غره رفت. کمند
 !پسر دوست -

 با لبخند به حسادت کمند نگاه کرد. نینسر
 بچه م چقدر الغر شده؟! ینیب یدختر! نم یزنیحرفو م نیچرا ا گهیتو د -
 بچه ت خودش از ما کند قربونت بشم. -

 اخم کرد. دیجاو
 ؟یباز شروع کرد -
 اگه دروغه بگو! -

 وساطت کرد. نینسر
 .میم جمع شددوره ه یبعد کل نیباشه، باشه تو رو خدا آروم باش -

 به سمت مادرش برگشت. دیسکوت کرد و نگاه جاو نیبه احترام حرف نسر کمند
 شما؟ نیشد یچ -
 فشارم رفته بود باال. شهیدلم، مثل هم زیعز یچیه -
 زده؟ یحرف یشده؟ کس یزیچرا چ -
 نه... -

 گفت: دیتمام ماند. مهرسا رو به جاو مهیآنها ن نیمهرسا و نشستن ب دنیبا پر نینسر حرف
 ؟یکن یعروس یخوا یم ییدا -
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 گفت: نیباال رفت. کمند اسم مهرسا را تکرار کرد و نسر دیجاو یابروها
 دختر برو به درس و مشقت برس! یگیم یچ -
 نگم. یزیکه چ اهیدنبال خود س نیمن رو بفرست نیخوا یدونم م یدرسم رو خوندم، م -

 نگاهش را از مهرسا گرفت. دیجاو
 گه؟یم یچبچه  نیمامان ا -

 زودتر گفت: مهرسا
 .دیکن یشما قراره عروس نکهیا انیبعدشم جر ستم،یمن بچه ن -

 محکم گفت: کمند
 نه؟ ای یشیمهرسا ساکت م -

 را جمع کرد. شیلب ها مهرسا
 راسته خب. -

 رو به مادرش کرد. دیجاو
 مامان؟ هیچ انیجر_

 ناچار گفت: نینسر
 بگم واال... یچ -
 ه؟یچ یعروس انیجر -

 مبل جا به جا شد. یرو یکم
شدم که گفت به  چیپاپ یلیزد... امروز خ ینم یحرف دمیپرس یم یتو خودش بود، هر چ یچند وقت یراستش حاج -

 بگو... دیجاو
 گفت: دیادامه حرفش بود. جاو یبرا یکس دییکرد و نگاهش را به سمت کمند چرخاند. انگار دنبال تا سکوت

 .نیلطفا ادامه بد -
 اگه خوب باشن چرا که نه... م؛یکن یقیتحق هی میکن بر یمعرف یرو سراغ دار یت که بهت بگم اگه کسخب... گف -

 ماند. یتفاوت نم یماجرا و آن دختر ب نیبه ا یدانست حاج یم دیباز سکوت کرد. جاو نینسر
 ؟یسراغ دار ویبگو مادر کس -

 ادامه داد: نیگفت و نسر« نه»بدون مکث  دیجاو
دختر  دهیرو انتخاب کن، راستش نظر ما به مهش لیفام یاز دخترا یکی یفت اگر سراغ ندارگ یخب پس حاج -

 .نیعموت حس
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 بود و چادر گلدارش؟! دهیکه تنها دماغش را د یگفت؟! همان دخترعمو یرا م دی. کدام مهشدیباال پر دیجاو یابروها
بود. مهرسا  دنشیزبان کش ریز یبرا یروشهم حتما  نیندارد و ا دیبه مهش یدانست اصال عالقه ا یمحسن م حاج
 رفت و در گوشش گفت: دیجاو کینزد
 بگو نه! یتو خوشگلتر اد،یخوشم نم دیمن از مهش ییدا -

 منتظر داد. نیرا از مهرسا گرفت و به نسر نگاهش
 من فعال قصدش رو ندارم -
 و... طونیپسر عزب و خونه تنها و ش م،یچرا مادر ما نگرانت -
 .امینباش از پسش برم ونطینگران ش -
 آخه... -
 کنم. یکه گفتم فعال به ازدواج فکر نم نیهم -

همان است و  دیکالم که بگو کیدانست او هم مانند پدرش  ی. مدیکش قینامطمئن نگاهش کرد و نفس عم نینسر
 .دیند زیرا جا شتریاصرار ب

 حواس باز سوالش را تکرار کرد. یب
 ؟یشام خورد -
 رمیم گهیندارم، با اجازه تون د گفتم که اشتها -
 نشد. یزیدستش را گرفت. چه خوب که لرزشش آرام شده بود و مادرش متوجه چ نیجا بلند شد و نسر از
 یکنم چون م یاصرار نم د،یحرف بزن نیستیکدومتون حاضر ن چیافتاده و ه یتو و حاج نیب یاتفاق هیدونم  یم -

 .شهینم بمینص یزیدونم چ
 مهربانش نگاه کرد. یه چشم هاحرف ب یب دیجاو

 شام بخور بعد برو کمند کتلت درست کرده. -
 غم داشتند! یادیکه از زمان رفتنش از خانه ز یی. چشم هادیچشم ها نه بگو نیتوانست به ا ینم

*** 
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 شیقابل پ ریغ یاتفاق ها یسوار شدن بس بود و وقت پس انداز برا یکسو تا یشد. ولخرج ادهیاز اتوبوس پ ثمره

را آرام و بدون عجله  ریربع وقت داشت و مس کیهمان روز مبادا بود. به ساعت نگاه کرد. هنوز تا شروع کار  ای ینیب
ذا لب نزده بود. به عمو آمده؛ اما به غ نییتبش پا یکه کم نیافتاده؟! با ا شیبرا یکرد. به آهو فکر کرد. چه اتفاق یط
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تنها جوابش  «؟یثمره جان بهتر شد»که قلبش را از دلخور نبودنش مطمئن کرد.  یفکر کرد. جواب امشیو جواب پ
 نیمدر باز متعجب شد. را دنیو با د دیرس یکه به او گفته، خجالت زده بود. به گلفروش ییبود. از حرف ها« بله» 
قبل  یداشت؟! نرفته؟! پا تند کرد و وارد شد. برخالف دفعه ها یدر باز چه معنا نیکرده بود؛ پس ا یخداحافظ روزید
در حال خوردن کله بود؟! بلند  ی. کسدیباال پر شیکله به مشامش خورد و ابروها یگل مخلوط با بو یبار بو نیا

 گفت:
 ن؟یشما نرفت نیآقا رام -

 .دیاز پشت قفسه به گوشش رس یمیرح یصدا
 .نجایا ایمنم دخترم، ب -

درحال خوردن چشم  یمیرح دنیدوستش داشت. با د یادیکه ز ییدنج. جا یعبور کرد. همان جا یفرع ریاز مس ثمره
 گرد شد. شیها
 ؟یخور یسهمت رو کنار گذاشتم، م نیبش ایسالم، ب -
عف ض شیرو یدو چشم معلق در آب زرد و چرب یبودن دلش برا ریعاشقش بود! با وجود س یخورد؟ عجب سوال یم

 داد و نشست. هیتک یصندل هیتعارف جلو رفت و کوله را به پا یرفت. ب
 گذشت. شهیسالم، راستش از کله نم -

 خود نبود. مالقه و کاسه را برداشت و گفت: یآمد. اهل تعارف ب ی. از رفتار دخترک خوشش مدیخند یمیرح
 .وفتادهیپس بخور تا از دهن ن -

 گفت: یمیره دستش را به طرف نان سنگک دراز کرد و رحرا پر کرد و مقابلش گذاشت. ثم کاسه
 .شهیهفته اوضاع قمر در عقرب م هیاگه به دماغش بخوره تا  ادیکله حساسه، کال بدش م یما به بو الیاهل و ع -

 غذا را دوست نداشته باشد؟! نیا یمتعجب نگاهش کرد. مگر ممکن بود کس ثمره
 م،یخور یم ییدوتا نیمنو رام نجایا ارمیو م رمیگ یکنم از سر راه م یهـ*ـوس م یلیکه خ ییوقتا نیواسه هم -

خدارو شکر انگار  یول اد؛ینکنه مثل حاج خانم ما بدت ب دمیامروزم قسمت بود با تو هم سفره بشم. البته اولش ترس
 .ستین نطوریا

 آرام گفت: ثمره
 از... ریخورم غ یم ینه من همه چ -

 گفت: یمیکرد و رح سکوت
 دونستم ... یگفت، من واقعا بابت اون روز متاسفم، اگه م یتر درسته؟ بهرام ینیریش -
 .ادیم شیکنم پ ینه خواهش م -
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از آن در دهانش  یکاسه خرد کرد و قاشق یکرد و به خوردن ادامه داد. ثمره نان را تو نییسرش را باال و پا یمیرح
شهر با ساالر خورده بود،  نییپا ابانیکه در خ یو آن کله اکجا  نیکرد، خوشمزه تر بود. ا یگذاشت. از آن چه فکر م

 کجا!
 .دیکش رونیاو را از فکر ب یمیرح یصدا

 از بچه هارو بفرستم کمکت؟ یکی یخوا یم ای ؟یایاز پس کار برم ییتنها -
 دستم اومده. اهیبه گل و گ یدگیو نوع رس متیق بایتقر ست،ین ینه کار -
 ه...آخه امروز بعد از ظهر قرار -

 تمام ماند. مهین یگوش یبا بلند شدن صدا حرفش
 خودش باشه. یآدم برا قهیاگه بذارن دو دق -
 نگاه و تماس را برقرار کرد. یصفحه گوش به
 ؟یجانم هاد -

اگر  ست؛یشد ثمره ن یآهو به او مربوط م روزیاخم کرد. پسره نمک به حرام! اگر حال د ینام هاد دنیبا شن ثمره
تماس را قطع  یمیمشتش له کرد. رح یهم فشرد و تکه نان را تو یرا رو شی. از حرص دندان هاوردایسرش ن ییبال

 حالش گفت: رییتغ دنیکرد و با د
 شده؟ یزیچ -

 اش شد، خودش را جمع و جورکرد و گفت: رهیکه تازه متوجه قطع تماس و نگاه خ ثمره
 .ستین یزینه... نه چ -

 به خوردن ادامه داد. و دیکش نییرا به طرف کاسه پا سرش
*** 
داد کار به  یاجازه م دیکرد؟ نه نبا یدوخت چکار م یو م دیبر یم شیخبر برا یبود. اگر ب یمشغول حاج دیجاو فکر

گذاشت،  یم شیپا پ یدختر عمو و پسر عمو بود و اگر حاج نیبودن عقد ب یمعتقد به آسمان نشیآنجا بکشد. عمو حس
شد.  یباز م یمیکرد و گره اش تنها به دست رح یم یریگ شیاتفاق پ نیاز ا دیباگرفت.  یبدون شک جواب مثبت م

راهش را به طرفش کج کرد و همزمان با  یمقابل گلفروش یمیرح نیماش دنی. با دستادیسرا ا ینیریش یرو به رو
 آمد. یصحبت از پشت قفسه م یبود؟! آن هم نه صبح؟! صدا یهمانی. مدیچیشامه اش پ یکله تو یورود بو

 حاج خانم ما... نیخالصه ا -
 حرفش را قطع کرد. دیجاو سالم

 دوست داره! یلیکه مادر زنت خ ایجان، بدو ب دیسالم جاو -
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خورده بود. شب گذشته آن قدر کمند غذا به خوردش  رینشست. صبحانه فقط ش زیتوجه به ثمره پشت م یب دیجاو
 غذا گذشتن از آن محال بود. نیبو و ا نیدلش مانده بود؛ اما ا یداده که تا خود صبح رو

 باهاتون دارم. یصحبت هیعمو  -
 شنوم. یبگو م -
 چشم به ثمره نگاه کرد. ریز از
 .میحرف بزن یخصوص شهیاگه م -

 گفت: یمیگذاشت و رو به رح زیم یتکه نان را رو ثمره
 با اجازتون من برم به کارم برسم. -

 پرش گفت: مهیکاسه ن ندیبه طرف ثمره برگشت و با د یمیرح نگاه
 غذات رو کامل کن. نیبش -
 کرد. دیرو به جاو و
 ؟یعجله دار -

توانست  یرا مسخ خودش کرده، م یمیکه انگار مهره مار داشت و رح یدختر نیگفت؟ داشت؟ مگر در برابر ا یم چه
 مخالفت کند؟

 .نینه راحت باش -
 شده اش را برداشت و از جا بلند شد. یکاسه خال یمیرح
 .یرو بشورم تا گرمه بخور نیبذار ا -
 ...یجور نینه هم -

 را قطع کرد. حرفش
 بشه. تیرعا دیبا یطیبهداشت در هر شرا ال،یبه قول ع -

 ینیداد. محال بود سنگ یتفاوت به خوردنش ادامه م یبه سمت ثمره برگشت. ثمره ب دیو باز تنها ماندند. نگاه جاو رفت
را با مالقه  شیاش در قابلمه را برداشت و محتوا یتوجه یب دنیبا د دیغذا شود. جاونگاه او مانع لـ*ـذت بردنش از 

 دیو به جاو دی. نگاهش را باال کشستادیا دنی. دهان ثمره از جوتکاسه او گذاش یو تو دیکش رونیهم زد. مغز را ب
 دیتب دارد؟! نگاه جاو دی! شاست؟یاز نگاه پرتمسخر ن یخورده؟! چرا خبر یینگاه کرد. چند بار پلک زد. سرش به جا

تنها  وتشاندختر نابالغ شباهت داشت. درست مانند مهرسا هفت ساله. تفا کیبه  شتریبه لپ گرد شده ثمره افتاد، ب
 دهیجو مهی! ثمره لقمه نییدا کی نیدختر بود و البته هوش مهرسا که صدالبته حالل زاده بود و هم نینگاه ا یدرندگ
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با  دیجاو ندازد؟یخواست او را دست ب یحرکت چه بود؟ باز م نینگاه مهربان و ا نیهدفش از افرستاد.  نییاش را پا
 آرامش به مغز اشاره کرد.

 باشه. نییقدر پا نیا شیهوش بیدختر ضر هیخوبه، زشته  ویک یواسه آ دمیشن -
بود؛ اما منظورش  دیابخو یپلنگ زخم ینگاه به ظاهر مهربان پسرحاج نیدرست و اشتباه نکرده بود. پشت ا حدسش
 چه بود؟

 زد؟! یحرف را م نیدانست که ا یاست؟! مگر چه از او م نییاش پا یهوش بیضر
 .دیدردسر درست نکن هیبق یبه بعد برا نیو از ا دینیبب قیکه دق دیهم به چشماتون بزن نکیع هی -

بود. آرام قاشق را  یا نهیردک کم نیگشت. چقدر ا ی. باز هم طعنه کالمش به آن روز برمدیحرفش را فهم منظور
 به او با آرامش گفت: رهیچانه قرار داد و آن را ستون کرد. خ ریکاسه گذاشت. کف دستش را ز یتو
 ن؟یدیراجع به لرز بعد از خربزه خوردن شن یزیتا حاال چ -

و معذرت  دهیهماش را ف یحرف ها بود که متوجه حرفش نشود. دخترک زبان دراز گندکار نیباهوش تر از ا دیجاو
 نکرده بود. یخواه

 به گوشم آشناست. شتریاون آشِ ب -
 ثمره باز شد. شین

 باال. نیفعال که آش و باجاش زد -
آن را  دیاز حلق بود. با دنیزبان فقط کش نی. نه انگار چاره ادیصورتش چرخ یتو دیتر شد. نگاه جاو قیاش عم خنده

قد دهانش حرف بزند. ثمره با خنده جمع شده به خوردن  دیبفهمد با شدنیکرد تا با هر بار د یم زانیبه گردنش آو
 یدرازتر نکند. م مشیرا از گل شیپا گریرا ناک اوت کرده بود. تا او باشد د یپسر از خود راض نیادامه داد. خوب ا

شکر از جا بلند و باز به آن ها ملحق شد. ثمره با ت یمی. رحردیتا حاال کاسه چه کنم در دست نگ اوردیخواست دختر ن
پشت  ،خواست؟ به بهانه آب دادن به گلدان ها یم یمیاز رح یزیچه چ دیاز آن جا خارج شد. کنجکاو شده بود. جاو

کردن نبود و صدا به وضوح  زیبه گوش ت ازی. ناوردیب ریچزاندن او گ یبرا یگرید یخواست آتو ی. دلش مستادیقفسه ا
 .دیرس یم
 .دیصحبت کن یجخوام با حا یعمو ازتون م -
 ؟یدر چه مورد -
 بود. نیصحبت ازدواج من و دختر عمو حس شبید -
 .هیخوب یلیچرا که نه دختر خ -
 رو دارم نه... طشیمن نه شرا ست،یاون ن یو بد یمسئله خوب -
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 .یرو که دار طشیشرا -
 .گهیحال خودمم ندارم چه برسه به کس د یرو ندارم. واقعا حت شیآمادگ -

 د،یرس یرنگ وا رنگ حال داشت، نوبت ازدواج که م یثمره لبش را کج کرد. وقت آوردن دخترها سکوت و یمیرح
 تماس گفت: یبلند شد و قبل از برقرار یمیرح یگوش ی! صداینه حال دارد و نه آمادگ

 تونم بکنم. یکار م یچ نمیبب -
 یزیکرد. چ یم نیرا سبک سنگ دیجاو یکوچک شده و آب پاش در دستش بود. حرف ها یبه گلدان ها رهیخ ثمره

 دیجاو نهیبه سـ*ـ نهی. با برگشتنش سـ*ـدینشده بود. شانه باال انداخت و به قصد رفتن به طبقه باال چرخ دشیعا
عمل زشت  نیتبرئه خود از ا یبرا یداد. حرف دیجاو یدرشت شده اش را به نگاه عصب یشد و خشکش زد. چشم ها

 صورت او چرخاند. یبا تاسف نگاهش را تو دیواضح بود. جاو زینداشت و همه چ
 ه؟یکار زشت ستادنیندادن؟ بهت نگفتن فال گوش وا ادتیپدر و مادرت ادب  -

وا رفت. چه گفت؟ حرف از ادب زد. از کار زشت گفت. از... از... پدر و مادرش گفت. کدام پدر و مادر؟ بغض در  ثمره
از او در محل کار باشد؛ پس  یخواهد حرف یبود؟ گفته بود نم یم! آه بهرادیشکست. نبا یم دینشست. نه نبا شیگلو

 آن ها بهتر بود! زکه صدها بار ا یچرا حرف پدر و مادرش شده بود؟ بهرام
 قبل از خروجش گفت: یمیاز کنارش گذشت و رح دیجاو

 .یمانیکمک خانم ا ایب م،یعروس دار نیماش هیبعد از ظهر  دیجاو -
به دو  یلحظه کنار او بودن را نداشت، وا کیدختر؟! تحمل  نیبا ا نیگاه کرد. گل زدن ماشبه ثمره ن دیبا ترد دیجاو

نگاه منتظرش زبانش بسته شد. ناچار باشه  دنیبرگشت و با د یمیسه ساعت! به قصد آوردن بهانه به طرف رح ای
 .ستادیا یمیرح یراه با صدا انیدرهم به طرف پله رفت و م یرفت. ثمره با اخم ها رونیگفت و ب

 بدم. ادیبهت  نیراجع به گل زدن ماش یزایچ هی نجایا ایلحظه ب هی -
« گل زده نیبارها با بچه ها ماش شیسالها پ دینگران نباش جاو»الزم را به او داد و با جمله  یآموزش ها یمیرح
 نیبه ا یا به حال کسها بود. ت دهیگذاشت. حواس ثمره هنوز پرت شن شیعقب افتاده تنها یبه کارها یدگیرس یبرا

از پدر و مادرش نزده  یحرف یموسسه دختران حوا و کس د،بو یشکل با او صحبت نکرده بود. هر جا که بود، نام بهرام
تر شد. او خطوط  قیحرف نفرتش عم نیبا تمام وجود او را شکسته بود. از او نفرت داشت و با ا دیبود؛ اما امروز جاو

 استاز او درخو یمی. کاش رحدیببن یبا او هم کالم شود و حت گریبود. دوست نداشت د قرمزش را رد کرده و بد کرده
 کمک نکرده بود!

ساعت سه ظهر و به اجبار در  نینداشت. قرار گل زدن ماش یزیکرد؛ اما حال خروج و خوردن چ یضعف م احساس
حوصله  یحت د،یبامبو کش اهیو تاب گ چیپ یگذاشته بود. انگشتش را رو شیبد موقع تنها نیمانده بود. رام یگلفروش
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زنگوله  ی. صدادیکش شیو دستمال را رو دیاشبه آن آب پ ی. کمدیچرخ یصحبت با آن را نداشت و اصال زبانش نم
 و مرد کت و شلوار پوش خجالت زده وارد شد. دیشد. از جا پر نیو همزمان از سقف نقش بر زم دیچیپ
 شرمنده... -

 قطع کرد.جلو رفت و حرفش را  ثمره
 .ستینه مهم ن -
 کنم. یم میباشه تقد یخوام اگه خسارت یمعذرت م -

 برداشت. نیرا از زم آن
 د؟ییاز قبل شل بود، بفرما ستین ازین -
 هماهنگ کرده بودم. نیگل زدن ماش یبرا یمیرح یبا آقا -

 آن نشده بود.کرد. داماد بودنش به وضوح مشخص و با حواس پرت متوجه  شیبه سر تا پا ینگاه ثمره
 آهان بله. -
 خوام که... یفقط م -

 و رو کردنش مقابل ثمره گرفت. ریو بعد از ز دیکش رونیب بیرا از ج یکرد، گوش مکث
 خوام. یشکل م نیتزئین رو به ا -

 ادیپشت. ز شهیش یدسته ها و الو رو یکوچک گل رو یکاپوت، حلقه ها یبه عکس نگاه کرد. قلب بزرگ رو ثمره
 بود.هم سخت ن

 .ستین یباشه مشکل -
 و قرمز باشه. دیبا گل رز سف نکهیو ا -
 باشه. -
 شه؟یتا ساعت شش آماده م -
 کنم. یم یسع -

هم به حال آشفته اش  یگذاشت و خارج شد. با خروجش استرس و نگران زیم یرا رو نیماش موتیگفت. ر ممنون
 نیبه ا نیآمد؟ کاش رام یکه تا حاال انجام نداده برم یاما از پس کار رد؛یکمک بگ دیخواست از جاو یاضافه شد. نم

کرد. به  «امیمطمئنا از پسش بر م»به گفتن  شروعلب  ریو خودش را آرام کرد. ز دیکش قینرفته بود! نفس عم یزود
ه خواهد و به انداز یکرد؟ نگاهش را چرخاند. گفته بود گل رز م ی. از کجا شروع مدیچیطبقه باال رفت و دور خودش پ

 دیآمد، با ادشیرا در ذهنش مرور کرد و  یمیرح یگذاشت. حرف ها زیم یبود. گل ها از گلدان خارج کرد و رو یکاف
شروع به جدا  یچیاز خار، دستکش به دست کرد و با ق شیزخم نشدن دست ها یکرد. برا یآنها را جدا م یساقه ها
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 یساقه را در سبد گذاشت. آن را برداشت و از گلفروش یب یکردن ساقه ها کرد. چهار حلقه کوچک آماده کرد و گل ها
و با  ستادیا شیبه طرف آن حرکت کرد. رو به رو نرا زد و با چراغ زد موتیرنگ ر دیسف نیماش دنیرفت. با د رونیب

. به دیشد؟ نچ کرد و کالفه دست به صورتش کش یم ختیر ی. اگر کج و بدیکاپوت کش یانگشت شکل قلب را رو
. ستادیا شیدانست. باز به سمت کاپوت برگشت و سردرگم رو به رو یزد؟ نم یرفت. اول حلقه ها را مطرف درها 

به او  یمینبود؛ اما محال بود خودش از او بخواهد! رح رغضبیجز آمادن م یرا به پهلو زد. انگار چاره ا شیدست ها
فت و عکس را در ذهنش مجسم کرد. گل آمد! ناچار هر چه باداباد گ یشد، م یقول سرش م یگفته بود و اگر کم

 گرفت. شروع به چسباندن گل ها کرد. یدور آن قرار م کینوار بار کیدرون قلب و گل سرخ مانند  دیسف یها
و منتظر آمدنش بود؛ اما دخترک کله شق سرخود  رهیاش خ یسرا به کالفگ ینیریش یا شهیاز پشت در ش دیجاو

رفت؟ انگار اهل کوتاه آمدن  یم شیبود. منتظر ماند. تا کجا پ دهیاو ند یسرتقشروع به گل زدن کرده بود. دختر به 
گل ها خارج شد و به طرفش حرکت  شتریچسباند. ناچار از تلف شدن ب یکاپوت م ینبود. گل ها را نامنظم و کج رو

 کرد.
 .نیاطالع بد نیشروع کن نیقرار بود اگه خواست -

ثمره ابرو  یتوجه یاز ب دیقلب را زده و به نظر بد نشده بود. جاو یباال یانحنا جواب به کارش ادامه داد. دو یب ثمره
 باال داد و جلوتر رفت.

 ن؟یچکار کن نیاصال بلد -
 نگاه به او گفت: یب ثمره

 پشت. شهیش یدسته ها و الو رو یکاپوت، حلقه رو یقلب رو هی -
بود؟ ثمره  یگریهم شگرد د نیقدر آرام شده بود؟ ا نیا ماده ببر آمده که نیسر ا یینگاهش کرد. چه بال قیدق دیجاو

به دو  یکی. واقعا حوصله دیحرف آن را کند و ثمره پوف کش یآرام و ب دیاز سبد برداشت و چسباند. جاو یگل سرخ
آن  دیبرداشت و قبل از چسباندن، جاو یگریگل د دیبگو یزیآن که چ یآمد! ب یکردن با او را نداشت، اصال بدش م

 دیداد و جاو رونیافتاد. از او متنفر بود! نفسش را ب ششیحرف چند ساعت پ ادی. ثمره ناچار نگاهش کرد و دیقاپرا 
 گفت:

 از قلب! ریغ هیشب یشکل به همه چ نیا -
 حوصله گفت: یب ثمره

 .ستیهنوز کامل ن-
 باال بود. یادیپوزخند زد. اعتماد به نفسش ز دیجاو

 اون طرف تر؟ دیر یم -
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که دست او بود گل برداشت و شروع  یاز سبد دیکنار رفت. جاو اریاخت یتر آمد و ثمره ب کینزد دیحرکت، جاواز  قبل
 ری. زدیچسباند و تنها حواسش به نظم آن ها بود. ثمره پوف کش یبه چسباندن کرد. با آرامش گل ها را کنار هم م

اش  یکرد. به ساعت مچ ی. چقدر دست، دست مشد الفهکه به جانش افتاد بود، ک یگرم و ضعف یادیکه ز یآفتاب
 قدم شد. شیصحبت پ ینگاه کرد و به اجبار برا

 .شهیتا شبم تموم نم میبر شیپ میبخوا یطور نیا -
 بود؟! یتمام حواسش به آن نظم کوفت ایبود  دهینگرفت. اصال شن یجواب

 ...گمیم قیدق یبا شمام آقا -
 رد.بدون بلند کردن سر حرفش را قطع ک دیجاو

 کنار گوشم وز وز کنه. یکیوقت کار  ادیبدم م ن؟یانقدر حرف نزن شهیم -
 .دیکوب نیسبد را به زم یعصب ثمره

 به جهنم! -
 .دیرا شن شی. قدم اول را برداشت و قدم دوم صدادیچرخ یطرف گلفروش به
 کنه؟ یچکار م یکار در رفت ریبفهمه از ز یمیاگه رح یکن یفکر م -
 به سبد اشاره کرد. دیحرف نگاهش کرد و جاو یو برگشت. ب ستادیا

 خم و راست شم. ادیتونم ز ینم رش،یبگ -
 تفاوت ادامه داد: یب دیرا با حالت مسخره باال داد. انگار راه را اشتباه آمده کلفت پدرش نبود! جاو شیابروها

 فیکرد؟ ح یم دیتهد یمیرح شد. او را با یو... سکوت کرد و ثمره حرص ادیهر لحظه ممکنه ب یمیرح یخب، آقا -
 نیزم ی! ناچار سبد را از رودیکار در رو بگو ریهم به او از ز یمیخواست رح یوسط بود و نم یکار و گلفروش یکه پا

زد. اگر خودش بود،  یحالش را بهم م دی. آرامش و نظم جاودبه کارش ادامه دا روزمندانهیبا لبخند پ دیبرداشت و جاو
 یاز عروس را نم ریغ یزیکه چ یداماد یداشت برا تیشد، چه اهم یهم کج م یبود. کم تمام گل ها را چسباند

سر شده بودند و کالفه بود و دنبال راه  ستادنیاز ا شیشده بود. پاها شتریکرد و ضعفش ب یم ی! احساس تشنگد؟ید
 یراستش را کم یکرد و پا نییچپش را باال و پا یآن ها را تکان داد. پا شیحرکت خون در پاها یگشت. برا یفرار م

اش را به  یبا نچ سر بلند کرد. نگاه جد دیو جاو دیکوب دیجاو یحواس با نوک پا به پا یبه عقب برد بعد به جلو. ب
 او دوخت و گفت: یچشم ها

 !دیانتخاب کن یکردن حرصتون راه بهتر یخال یبرا_
 عمد بودن کارش گفت: رید غشما. با وجو یشد و گاه یتو م یبود انگار. گاه ریخودش درگ با
 .دیبه ذهنم نرس نیاز ا ریغ یزیچ -
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 کردم. یبود شک م نیاز ا ریاگه غ -
را بشناسد! نگاه  شیها ی! هنوز مانده تا ثمره و توانافتهیبود. ثمره پوزخند زد، خود ش دهیبحث هوش را وسط کش باز

دست  یسرخ سرخ شده بود. درست مثل گل رز تو را نشانه رفته و شی. آفتاب انگار گونه هادیدر صورتش چرخ دیجاو
آزارش داده و وجدانش  یادیاش! ضعف داشت انگار! ز یشانیپ یعرق رو یرنگ و قطره ها دیسف یبود. لب ها شیها
وجدانش را  یداد. صدا یرا نشان نم نیاز ا ریغ یزیچهره چ نینخورده بود؟ ا یزیشد. از صبح بعد از آن کله چ داریب

 ینعش کش یکرد؟ حال و حوصله  یغش و ضعف م یدختر به ظاهر قو نیکارش ادامه داد؛ اما اگر ا خفه کرد و به
 گفت: ابانیآن طرف خ یفروش چیساندو دنینداشت. نگاهش را به اطراف چرخاند. با د

 .دیریبگ چیواسم دو تا ساندو دیرو بچسبونم بر نایمن هنوز ناهار نخوردم تا ا -
. نه انگار واقعا با خدمتکار اشتباه اش گرفته بود. با پوزخند نگاهش را از دیثمره باال پر یبروهابه مغازه اشاره کرد. ا و

 اشاره داد. نیبه ماش دیاو گرفت و جاو
 دم. یشماست که من دارم انجام م فیجز وظا نیا -

نگاه کرد. گرسنه  یفروش چیداد! به ساندو یاجازه م دیگذاشت؟ آن هم به ثمره؟ نه نبا یباز نگاهش کرد. منت م ثمره
 نیزم یدل ضعفه! سبد را رو نیشد و هم از ا یخالص م دیاز جاو یخودش بود، هم کم یبرا شتریبود و رفتنش ب

قرمز شدن چراغ نبود. عبور کرد و  یبه انتظار برا ازیخلوت بود و ن ابانیحرف به طرف مغازه رفت. خ یگذاشت و ب
 خواهد و طبق ذائقه خودش و رو به فروشنده گفت: یبود چه منگفته  دیشد. جاو یفروش چیوارد ساندو

 همبر لطفا. چیسه تا ساندو -
 .میندار شتریدوتا باگت ب -

 خچالینان داشت. باشه گفت و به سمت  کیگفت فقط  یم دیخورد و به جاو یرا م یکیکرد؛ اما مهم نبود.  نچ
نشست و منتظر آماده شدن آن  یصندل یده بود! رونز یدنیاز نوش یخودش برداشت او حرف ینوشابه برا کیرفت. 

همبر  یرا حساب کرد. بو نهیرا برداشت و هز اه چیو از جا بلند شد. ساندو دیمرد را شن یصدا یها ماند. بعد از کم
 نشست و مرد گفت: یصندل یمستش کرد و باز رو یزغال

 کنم. لیخوام تعط یخانم م دیببخش -
 دیگذاشت جاو یم رونیرا ب شیخورد؟ اگر پا یشد؟! پس کجا م یهم مگر م نیاز امظلوم نگاهش کرد. بدتر  ثمره

ها را همراه با نوشابه در  چیماندن نبود. ناچار ساندو یبرا یراه یعنی نی. مرد منتظر خروج ثمره بود و ادید یاو را م
شد و به سمت راه  یلفروش. وارد گدیدنش دست از کار کشیبا د دیخارج شد. جاو زانیگذاشت و با چهره آو سهیک

مانع  دیجاو یرا مقابلش گذاشت و به قصد رفتن قدم برداشت. صدا سهیرفت. ثمره پشت سرش داخل رفت و ک یفرع
 ادامه حرکتش شد.
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 ن؟یخور ینم -
 شد؟ محال بود! یم رغضبیم نیسفره ا هم
 ندارم. لیم -

لب  ریخارج شد و ز دیرد. ثمره با ضعف شدتواند مجابش کند و اصرار نک ینم یراحت نیدانست به ا یم دیجاو
 کنه و خفه شه! ریگفت:کاش تو گلوش گ

رفت. خروج  یم ادشیاز  یگرسنگ دیکرد شا یخودش را مشغول زدن حلقه م دیحلقه ها هنوز مانده بود. با چسباندن
 .ستادیش اپشت سر دیشد؟! جاو یسفت نم یلعنت نیتوجه به کارش ادامه داد. چرا ا یرا حس کرد و ب دیجاو

 .دیاریب یچیق دیبندش بلنده بر -
 ینداشت. از جا بلند و وارد گلفروش نیاز ا ریغ یکرد و چاره ا یامروز تحملش م کیشد.  یهم دستور داده بود. کفر باز

شکمش گذاشت و فشارش داد.  یشکمش به وضوح بلند شد. دست رو یهمبر فضا را پر کرده بود و صدا یشد. بو
توانست مقاومت کند. هر دو را خورده  یکرد نم لقفسه برداشت و قبل از خروج، مکث کرد. دل د یرا از رو یچیق

دست نخورده  چیساندو دنیرفت و با د یحرف به طرف راه فرع نیبود؟ پول را خودش داده و خوردن حقش بود. با ا
و رو کرد. از پشت کوه آمده بود بود را برداشت و پشت  چیکه کنار ساندو یباز شد. اسکناس ششیشده ن چیو کاغذ پ

 دیخودش بود و با بینبود. از ج گرید یمت ها دستش نبود. کم بودن پول مهم نبود. بهتر هم بود. منتیانگار که ق
را بست  شیشود.کاغذ را از دورش برداشت و گاز بزرگ زد. پلک ها یطوالن بتشیکه غ نیخورد قبل از ا یم عیسر

 نییپا دهیکرد و لقمه ها را نجو خوردنخوشمزه؟ تند تند شروع به  یادیز چیساندو ایگرسنه بود  یلیو اوم گفت. خ
رفت و  ینم نیی. پادیاش کوب نهیکرد و محکم به سـ*ـ ریگ شیرفت. لقمه آخر در گلو یم دیفرستاد. زودتر با یم

 شی. در گلودیو سر کش چنگ زد یبه بطر عیافتاد و سر دیخورده جاو مهیکرد. نگاهش به نوشانه ن یم یاحساس خفگ
 نیاز ا شیبلندتر. ضعف برا شینم دار شد و سرفه ها شیسرش آماده بود. چشم ها ییو به سرفه افتاد. چه بال دیپر

 نهیآب به دست، سـ*ـ دیو با جاو دیخورد. چرخ یآب م دیانگار به خودش برگشته بود! با نشیبهتر بود و نفر یخفگ
 گرفت. شیآب را رو به رو وانیل دیو جاو درشت شد شیشد. چشم ها نهیبه سـ*ـ

 .یبخور خفه نش -
کرد. نگاهش  دیآرام شد و رو به جاو ی. کمدیو سر کش دیرا از دستش قاپ وانیفکر کردن و خجالت نبود. ل یبرا وقت

 پر از تمسخر بود.
 بود، جهت اطالع! یاون نوشابه هم دهن -

. دوست نداشت فکر کند. پشت دستش را محکم دیاال کشب عینشست و سر دیجاو یلب ها یثمره لحظه رو نگاه
 پوزخند صدا دار زد. خودش را نباخت و طلبکار گفت: دیو جاو دیکش شیلب ها یرو
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 فقط. نیرو داد شیکیپول  -
 با آرامش گفت: دیجاو

 مال شما بود. یچون دوم -
 به او نداد. یگریاجازه فکر د دیبا تعجب نگاهش کرد و جاو ثمره

 ر و قور شکمت رو مخم بود.قا یصدا -
 !ی. عوضدیکوب نیرفت. ثمره با حرص پا به زم رونیب و

تر  یتب داشت و سرش در حال دوران بود؛ اما درد قلبش کار یگذاشت. هنوز کم نکیس یظرف کمپوتش را تو آهو
پر از عشقش  یانه از صد ش،ینبود، نه از تماس ها یبا سرد شدن دوباره اش شکسته بود. خبر یکه هاد یبود. قلب
زود! منتظر بود.، عاشق  یلیشود. زود بود خ دیتوانست ناام یخواست، نم یداشت و نم دیاز خودش! اما ام یو نه حت

که  یرنگ یرفت و برگه کوچک صورت خچالیبه طرف  یوجدان او خوش بود. با احساس تشنگ یبود و دلش به هوا
 ست و نوشته را خواند.دانست کار ثمره ا ی. مدیبود را د دهیدر چسب یرو
 «کشمت! یم ینخورد نمیسوپ درست کردم برگردم بب واست»
 یکه مادر نیمانند مادر دلسوز کنارش بود؛ با ا دهیتا سپ شبیجان زد. د یبود لبخند ب دهیکه کش یعصبان یشکلک به

مادر  کیبه تمام معنا  شبیه دبود. ثمر یزیبود، غر یبود. انگار در تمام زن ها و دخترها مادر بودن ذات دهیند یاز کس
 منتش! یترحم و ب یب یبود. ممنون محبت ها ممنونشحس کند.  یلمس کند و حت ند،یآن که بب یبود. ب

 یگذاشت. تشنگ شیخوردن نداشت و سرجا ی. اشتهادیکش رونیقابلمه کوچک آن را ب دنیرا باز کرد و با د خچالی در
کالفه اش کرده  یو انتظار تماس هاد یتاب یبه سمت اتاق رفت. ب آب بر طرف کرد و یبطر دنیاش را با سر کش

 دیرا به دو طرف تکان داد، نه! با رش. سدیچک شیگونه ها ی. بغضش شکست و اشک رودیبود. دور خودش چرخ
اد. طاقچه افت یفرستاد و نگاهش به سالنامه رو نییزد. بغضش را پا یکه ثمره مدام به او م ی! حرفدیبود. با یمقاوم م
لبه  یخودش! رو یها یبردن بدبخت ادیو از  گرانیداشت. غرق شدن در مشکالت د ازیلحظه به آن ن نیچقدر ا

 خواندن کرد. بهپنجره نشست و شروع 
بار جز حبس بود. ناراحت بودم، دلخور و  نیهم ا ییگذشت. اعتصاب غذا یروز از حبس کردن خودم در اتاق م سه»

 یچشم و رو را در خانه مطرح کند. چطور م یآن مردک ب شنهادیکردم که پدرم پ یبودم. فکرش را نم یعصبان
و چطور... چطور...  رمیبگ دهیرا ناد یسن فاوتتوانستم آن همه ت یپدرم ازدواج کنم؟ چطور م یکار کیتوانستم با شر

 یلحظه معطل کی یحتشدم،  یدست به کار م دیام فرهادم ببندم؟! با یعشقم، تمام زندگ یتوانستم چشم به رو یم
 رونیبالش ب ریکردم. نامه را از ز یم یبه جانم افتاده را عمل شبیکه از د یفکر دینبود. با زیجا یبحران طیشرا نیدر ا
 کیکه هر لحظه به من نزد یکه تمام عشقم به فرهاد را در آن نوشته شده بودم. عشقم و فاجعه ا ی. نامه ادمیکش
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بالش  رینامه را ز عیداد! ضربه به خورد و سر یمخمصه نجات م نیمرا از ا دیو با دیسر یبه دستش م دیشد! با یتر م
گرفتم.  یاز او کمک م دی. بادمیغذا وارد شد، نفس راحت کش ینیخواهر کوچک ترم که با س دنیپنهان کردم. با د

 گذاشت. میرا رو به رو ینیخانه! س نیتنها شخص مورد اعتمادم در ا
 بخور. -
 م.خوا ینم -
 .گهیتو، بخور د یدیاالن مامانو دق م -
 گرفت. یمامان اگه براش مهم بود جلو بابا رو م -
 .ستیکس جلو دارش ن چیبخواد ه یزیبابا اگه چ یدون یتو خودت بهتر م -
 ریکس غ چی. اصال زن هشمینم رمردیاون منم، من زن اون پ ستهیبابا وا ینفر تو رو هیبرو بهشون بگو اگه قراره  -
 ز فرها...ا

 دهانم گذاشت. یدستش را رو عیحرکت سر کی با
 !؟یسرتو به باد بد یخوا یم وونهید -

 و دستش را برداشتم. دمیرا محکم عقب کش سرم
 که اونا برام مثال صالح دونستن. هیمرگ بهتر از زندگ -
 !هینکن آ یرگیخ -
خان ازدواج کنم؟ خودت بگو؟ اونم زن  دیتونم با جمش یشب و روزم شده اون، چطور م ؟یفهم یمن عاشقشم م -

 شراکتش با بابا خراب نشه؟ هان؟ نکهیسوم! فقط بخاطر ا
 .ستین نیهم -
 ؟یپس چ -
مدرک از بابا داره که اگه رو کنه  یلیخ میش یما نابود م یگفت، اگه تو نه بگ یداشت به مامان م دمیامروز شن -

 ره. یدودمانمون به باد م
 راه. نیخان کشوندنش تو ا دیکنه. خود جمش یخواست درست زندگ یمنداره،  یبه من ربط -
 .ادیبرم یبگ یخان هر چ دیدستش بسته است. از جمش نیهم یاون نداره برا هیعل یمدرک چیبابا ه یآره، ول -
 .یبرام بکن یکار هی دیتو هم با شمیمن زنش نم ست،یبه من مربوط ن گمیبازم م -
 ؟یچه کار -

 .دمیکش رونیبردم و نامه را ب بالش ریرا ز دستم
 برسون به دست فرهاد. نویا -
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 گشاد شد. شیو چشم ها دیکش نیه
 ؟یشد وونهید -
 م. وونهیآره اصال من د -
 کنم! ینم نکارویمن ا -
 شدم. ینظره و گرنه محتاج تو نم ریرفت و آمد من ز -
 دنبال پسر مردم. یوفتیمونده ب نیهم -
 اون دوستم داره مطمئنم. -
فقط  ؟یرو از کجا اورد نانیهمه اطم نیجلو؟ اصال ا ومدیبکشه ن نجایکه کار به ا نیاگه دوستت داره چرا قبل از ا -

 دو تا نگاه؟ یکیبخاطر 
 گم رو بکن. یکه م یکار نداشته باش، کار نشیتو به ا -
 کنم. یکارو نم نیمن ا -
 کشم شک نکن. یباشه منم خودم رو م -
 .دیگونه اش کوب به
 دختره زبون نفهم. نیخدا من چکار کنم با ا یا -
 «گم رو بکن! یکه م یکار -

که غرقش کرده بودند، برداشت و به طرف ساعت چرخاند. ثمره امروز  ی. نگاهش را از کلماتدیدر را شن یصدا آهو
 برگشته بود! ریچقدر د

رفته بود. بدون  لیتحل شین روان پراش از سر و کله زدن با آ ی. تمام انرژدیکش یخسته کوله را پشت سر م ثمره
داشت؛ اما او ثمره بود. زهرش  یآفتاب نگه اش نم ریو درشت ز زیر یدهایداشت و اگر نه با تهد یشک مشکل روان

 زد. دلش خنک شده بود. ثیو لبخند خب دش یو ذوق زده بود. لحظه آمدن داماد در ذهنش تداع ختهیرا ر
 یحرف ها بود و اجازه اعتراف حت نیکم بود؛ اما مغرورتر از ا شیبرا ی. عالدیکش گل را چسباند و کنار نیآخر دیجاو»

 ریها بود. ز لهیتفاوت مشغول جمع کردن وس ینگاه کرد که ب دیچشم به جاو ریداد. از ز یدر خلوتش را به خود نم
تزئین سوت  دنیآمد و با د کیبود. نزد نیشدن از ماش ادهیپ لگفت و نگاهش به داماد افتاد. در حا فته،یلب خود ش

 ثمره گرفت. یو رو به رو دیکش رونیب فشی. ذوق زده از کار بدون نقص اسکانس از کدیبلند کش
 !هیکارتون عال -

که  یدیزد. دهان باز کرد و قبل از آن نگاهش به جاو یم یحرف ایکرد  یم یکار دیشد و اخم کرد. با یکفر ثمره
 و رو به داماد گفت: دیافتاد. بدجنس خندسرا را داشت،  ینیریقصد رفتن به ش
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 باشه حق اونه. ینکردم تمام کارهاش رو اون آقا انجام داد، اگه انعام یمن کار -
 رفت و پول را مقابلش گرفت. کشی. نزددیبه طرفش چرخ دیرا صدا زد و جاو دیجاو داماد

 .نیدیزحمت کش یلیممنون، خ -
منقبض و خون خونش را خورد. نگاهش را به سمت ثمره چرخاند و با اسکناس گر گرفت، فکش  دنیبعد از د دیجاو

 او گذاشت. بیرا خواند. اسکانس را از داماد گرفت و در ج زیدارش همه چ یخنده معن دنید
 شه! یالزمت م بتیبذار ج -

ره شانه باال باز طرف ثمره برگشت. ثم دیبعد از تشکر دوباره رفت و نگاه پر خشم جاو دیرفتار جاو الیخ یب داماد
 گفت: یساختگ تیانداخت و با مظلوم

 خب. نیهمه کارو شما کرد -
خط و نشان  یحرف اما با کل ی. بدیخار یم یادیکرد و انگار تنش ز یم یباز ریشد. دخترک با دم ش یدستش کفر از
 «سرا شد. ینیرینه چندان دور از کنارش گذشت و وارد ش ندهیآ یبرا

 و رو به آهو گفت: دیه را از سرش کشوارد اتاق شد و مقنع ثمره
 ؟یبهتر -
 اهوم. -
 ؟یخورد یزیچ -
 اشتها نداشتم. -

 کرد. اخم
 ؟یخودت رو به کشتن بد یخوا یم -

 حوصله سر تکان داد. یب آهو
 !ستیثمره لطفا، وقت موعظه ن -

 ت.را خورد. انگار وقت داد و هوار نبود. شانه باال انداخ شیحال او حرف ها دنیبا د ثمره
 جهنم! -

 مانتو را باز کرد و نگاهش به سالنامه افتاد. یها دکمه
 شه؟یچه خبر از دختر عاشق پ -
 جنگه. یفعال داره با سرنوشت م ،یچیه -

 زد. پوزخند
 کنه. یباالخره که سرنوشت کار خودش رو م -
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 انگار پرچم داره. دمیکه من د یدختر -
 نیب یآمد پرچم دار باشد؟ چه ارتباط یبود. به او م شیلب ها یخند روکه لب ییبایعکس افتاد. دختر ز ادیباز  ثمره

توانست عشق نافرجام عمو باشد؟ صاحب عکس کجاست؟  یقصه وجود داشت؟ م نیا دیشا د،یعمو و آن عکس و شا
 .دیکش رونیآهو او را از فکر ب یچرا عمو تنهاست؟ صدا

 ؟یدیبخونم گوش م -
 نشست. را از تن خارج کرد و کنارش مانتو

 بخون! -
شده و شک به جانم افتاده  دیناام دمیاز او نبود. ام ینامه به دستش گذشته و خبر دنیو هشت ساعت از رس چهل»

حرف هم قدم شدن ها، اگر دوست داشتن نبود پس چه بود؟ نه اشتباه  یها، آن ب ستادنیبود. آن نگاه ها، آن سر راه ا
مطلق فرو رفته  یکیگذشته و خانه در تار مهی! شب از نستمدان یکردنش را م رید لیبود! کاش دل ینبود. تمامش واقع

 بود. من اما هنوز نگاهم به راه بود. زمزمه کردم:تو را من چشم در راهم...
تق. نه اما دزد آن همه  یبه پنجره مرا از جا پراند و ترس به جانم افتاد. دزد بود؟ باز هم صدا یزیبرخورد چ یصدا

 مرتعش گفتم: یانداخت! از جا بلند شدم و آرام پنجره را باز کردم. با صدا ینم سر و صدا راه
 اونجاست؟ یکس -

 یباطل نبود. فرهاد ب الی. نه خواب نبود. خختیارتفاع فرو ر نیخش خش آمد و بعد از آن قلبم انگار از بلندتر یصدا
کم بود. درست سه وجب!  یادیم بود. فاصله زبه ه رهیآمده بود. مهم نبود! مهم آمدنش بود. نگاهمان خ دیاسب سف

آتش  میفاصله سوزنده تر و گونه ها نیانگار از ا هشکجا! حرارت نگا یمتر نیسه وجب کجا آن فاصله چند نیا
 گذاشت. ینیب یگرفته بود. چقدر بودنش خوب بود! دهان باز کردم و قبل از آن انگشت اشاره اش را رو

 منه.حاال نوبت  یتو حرفات رو زد -
 :دمیتوجه به حرفش نال یب

 ؟یاومد ریقدر د نیچرا ا -
 هفته بفرستم. نیخواستم مامانم رو ا یبه وهلل... به وهلل م -
 یکیمکالمه پنهان و نزد نینبود، قرار اول بود و انگار نبود، سال ها رابـ ـطه انگار پشت ا ینبود، خجالت یترس چیه

 .دمیشن یگفت و باز هم م یم دیاقلب ها کارش را کرده بود. سکوت کردم. ب
 دو رو بر خونه نبود. یجلو واست دردسر بشه، فقط امشب کس امیب دمیدادم، ترس کیروز تمام کش هی -

 کردم و ادامه داد: نگاهش
 ؟یکن اتیمن رو شرمنده خوب یخواست یفقط م ایداره  قتیکه تو نامه بود حق یزیفقط بهم بگو چ -
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 تلخ زدم. لبخند
 د همش.بو یواقع -

 .دیدست به صورتش کش کالفه
 قرار مدار هم گذاشتن؟ -
 هنوز نه! -
 تونم بکنم یچکار م نمیلفتش بده، تا بب یتون یتا م -

 گفتم و ادامه داد:« باشه»فکر  یذره ا بدون
 من پشتتم همه جوره، تو فقط مقاومت کن. -
 کَنم. یه رو مدفعه خودم کو نیکنم، تو باش ا یتو فقط باش قصه ها رو برعکس م -
 .ینیزتریهستم، به جون تو که عز -

 از اطراف آمد و فرهاد با ترس گفت: یصدا
 برو تو تا برات شر نشده -

 «عسل بود، سخت تر! ینیریکه به ش یا قهیپنج دق انیکندن سخت بود و پا دل
 را جمع کرد. شیلب ها ثمره

 قدم شده بود؟ شیدختره تو ابراز عشق پ -
 آره. -
 تباه بود.کارش اش -
 پسر ارزشش رو داشت. دیشا -
 جلو. ادیکرد اون ب یصبر م دیآدم ارزش شکستن غرور رو نداره، با چیه -

 یدوباره م دیدانست؛ اما با یگرچه م د،یفهم ینظر ثمره را راجع به اشتباه خودش م دیاز فرصت استفاده کرد. با آهو
 شدن، بود. دهیبه بخش دیام دیشا دیشن
 دستش بده. ممکن بود از -
 اشتباه کرد؟ دیبا ینگه داشتن کس یبرا یعنی -
 را از دست داده بود. یکرده بود و باز هم هاد یخودش هر کار ینداشت وقت یمن من افتاد. حرف به

*** 
رخت خواب نشست و  ینبود. رو یرا در اتاق چرخاند. کس ارشیهوش مهیشد و نگاه ن داریصحبت از خواب ب یصدا با

آمد و از اتاق خارج  یآشفته اش را با کش مو بست و از جا بلند شد. صدا از هال م ی. موهادیش کشدست به صورت
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سر و  یقدم شد و ثمره بدون جواب نگاهش را رو شیسالم پ یتو نیرا باال داد. پرو شیابروها نیپرو دنیشد و با د
 بدنش چرخاند.

 شده؟ داتیپ نورایکه ا یباز کتک خورد -
 زودتر گفت: آهو

 ؟یزن یم هیچه حرف نیا -
 گفت: یبهداشت سیباال انداخت و همزمان با رفتن به طرف سرو شانه

 نه؟یا ریغ اد؛یکه قهره م یفقط وقتا -
نداشت؛ اما امروز آمدنش به اصرار آهو بود. چند روز از آن اتفاق  یسکوت کرده بود. حرف حق بود و جواب نیپرو

شد؛ اما تالشش انگار  یم دواریپردازش ام الیگفت و ذهن خ یم یزیچ نیپرو دینبود. شا یاز هاد یگذشته و خبر
صفر بود. آهو  بایرفت و آمدش به آن خانه تقر ،یدآقا محمود و ها نیآمده ب شیبود! با وجود اختالف پ دهیفا یب

 همزمان با رفتن به طرف آشپزخانه گفت:
 کنم. یامروز من نهار درست م -

 رو به آهو گفت: حوله به دست خارج شد و ثمره
 .ستمیمن ن -

 و برگشت. ستادیراه ا انیم آهو
 ؟یبر یخوا یروز جمعه کجا م -

 از جا بلند شد. نیاز جواب ثمره، پرو قبل
 کنم. یخودم زحمت رو کم م یریم یاگه بخاطر من دار -

 شانه اش گذاشت و او را مجبور به نشستن کرد. یدست رو ثمره
 .ادینماداها بهت  نیسر جات ا نیبش -
 به آهو ادامه داد: رو
 گردم. یبرم یدونم ک یکار دارم نم -
 .میمون یخب منتظر م -
 خورم. یم یزیچ هی رونیب ن،یبه من نداشته باش یشما کار ن؟یبکش یگشنگ نیمجبور -
 یکنولوژاز ت یانگار اسم رمردیداد. پ یامروز اجاره خانه را م دیلباس کرد. با دنیطرف اتاق رفت و شروع به پوش به

رفت. با  رونیکوله گذاشت و ب یبه گوشش نخورده که ماه به ماه مجبور به رفتن در خانه اش بود. اسکناس ها را تو
آرام شروع به  بینبود. دست به ج هینقل لهیبه وس ازیبود و ن کینزد رمردیکرد و خارج شد. خانه پ یهر دو خداحافظ
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 یم دنشیشد اگر به د یکرد. چه م یاو را م یدلش هوا لیدل یب یبود. گاه یراه رفتن کرد. چقدر دلتنگ بهرام
بار چه زمان  نیآمد آخر ینم ادشیخانه بود و  یبهرام لیاش نگاه کرد. ساعت ده بود. روز تعط یرفت؟ به ساعت مچ

خانه  یداشت، سر بلند کرد و خودش را رو به رو دینه؟ هنوز ترد ایرفت  یپا به آن جا گذاشته بود. دو دل بود. م
. با منم گفتنش زن در را باز کرد و دیهمسرش را از پشت در شن ی. صاحبخانه! زنگ را فشار داد و صدادید یرانیج

بود، افتاد. چقدر در برابر  دهیکه عمو را د یبار نیآخر ادی. ماندرفتن و نرفتن  انیباز م ،یبعد از دادن پول و خداحافظ
 ابانیرفت. پاتند کرد و راهش را به طرف خ یم دنشیبه د دیرا گرفت. با شمیاش خوددار و مهربان بود. تصم یبدخلق

از  بعدزرد رنگ باال برد.  یتاکس یخط واحد شد و دستش را برا الیخیمعطل کردن نداشت. ب یکج کرد. وقت برا
 گریروز د به جانش افتاده بود. بعد از آن یبهرام دنیگفتن آدرس سوار شد. تپش قلب گرفته و خجالت و اضطراب د

 راننده از فکر خارج شد. یچه بود؟ با صدا دنشیبا د یبود. واکنش عمو بهرام دهیاو را ند
 خانم. میدیرس -

متعجب  ینگذشته بود که صدا قهیدق کیرا فشرد. هنوز  فنیدکمه آ یشد و بدون معطل ادهیپ هیاز حساب کرا بعد
 گذشت. یسال م نیچندکه آمده بود،  یبار نی. حق داشت از آخردیرا شن یبهرام

 ثمره؟! -
 جان زد. یب لبخند

 ن؟یخوا یمهمون نم -
خانه نگه داشت. نبض خانه اش سال ها از زدن  نیشد دخترک را در ا یبود و خبر نداشت. کاش م زانی! او مهمان؟یم
 افتاد. یبود و با ماندنش حتما دوباره به کار م ستادهیا

 تو دختر! ایب -
زده اش،  یباغچه خشک اطش،یداشت. ح یبیحال عج یرا هل داد و وارد شد. خانه بهرام آمد و ثمره در کیت یصدا
پوشش  نیخارج شد. ثمره کم او را با ا یبا لباس راحت ینگفته بود. در سالن باز و بهرام یآسمانش پر از حرف ها یحت
 باشد و به آن روز فکر نکند. یعیطب کرد یو سع ستادیا شیانگار جوان تر از سنش بود. رو به رو یو با لباس راحت دهید
 سالم. -

 را نگاه کرد. شیسر تا پا یبهرام
 شده؟ یزیافتاده؟! چ یسالم بابا اتفاق -
بار هم که شده بابا را از  کیخواست  یلبخند تلخ زد. دلش م یشده باشه؟! بهرام یزیچ دیعمو با دنید یمگه برا_

 .عمو بود کیفقط  شیبرا شهیدهانش بشنود؛ اما هم
 تو. ایب یخوش اومد -
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فضا را پر کرده بود و نگاهش به  نیدارچ یچا یگفت و وارد شد. بو دیرفت و به داخل اشاره کرد. ثمره ببخش کنار
 افتاد. گنگ به طرفش برگشت و گفت: زیم یرو وهیسبد م

 ؟یبود یمنتظر کس -
 در سالن را چفت کرد. یبهرام

 زیدو تا دوست عز -
 دم.پس بد موقع مزاحم ش -

 باال رفت. یبهرام یابروها
 ؟یشد یتعارف دایجد -
 با وجود من راحت نباشن! دیخب، شا ینه ول -
 .ستنین بهینگران نباش غر -
 مبل اشاره کرد. به
 .نیبش -

 به طرف آشپزخانه رفت و ثمره زودتر گفت: یمبل نشست. بهرام یجلوتر رفت و رو ثمره
 .منیفقط اومدم شما رو بب ن،یعمو لطفا بش -

 مهربان زد. لبخند
 .امیم زمیر یم یچا هی -
پرده  ،یقهوه ا یانجام نشده بود. مبل ها یرییتغ چیهمان بود و ه زی. همه چدیرفتنش نگاه ثمره به اطراف چرخ با
 ستیرنگ ب یطوس ونیزیاز آن تلو یخبر گریبود. د ونیزیتلو رشییشش نفره، تنها تغ یغذا خور زیکرم رنگ، م یها
مقابلش گذاشت و  زیم یآمد گفت. فنجان را رو ششد و باز خو کینزد یبا فنجان چا ینبود. بهرام نچیا کیو 

 کنارش نشست.
 ؟یهست یراض دتیاز کار جد -
 .هیخوب یلیمرد خ یمیرح یبله، آقا -

 . با خنده گفت:دیشن یرا از دهانش م یکس فیبار بود تعر نیپا رو پا گذاشت. اول یبهرام
 رسه. یمن که نم یبه پا -

 اش گفت: یسابقه و حسادت ساختگ یب طنتیمتعجب از ش ثمره
 البته! -

 .دیبا صدا خند یبهرام
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 ؟یزن یحرف رو م نیاالن جلو خودشم ا نمیبب -
 ثمره باال رفت و با حالت گنگ گفت: یابروها

 خودش؟! -
 هستن. یمیرح یاز مهمونا آقا یکیبله خودش،  -

 گفت و ادامه داد: آهان
 گفته بشه. دیبا گهید قتهیحق -

 نگاهش کرد. یبهرام
 بهترم؟ یمیکه من از رح نیا قت؟یکدوم حق -
 بله! -

 از حالت شوخ خارج شد. یبهرام
 .دمیسال عمرم د یپنجاه و خورد نیکه من تو ا هیآدما نیاز بهتر یکی یمیرح یآقا -
 .نینیمن شما بهتر یباشه؛ اما برا یآدم خوب یلیاون خ دیشا -

دلش  یحرف ها ختنیر رونیدختر آمده بود؟! اهل ب نیثمره رفت و برگشت. چه بر سر ا یچشم ها نیب یبهرام نگاه
کرد،  یگفت و مطمئنش م یبه او م یآمده داشت. کاش کس شیدر رفع کدورت پ یحرف ها مطمئنا سع نینبود و با ا

 در جواب حرف ثمره فقط لبخند زد. ی. بهرامستیدر کار ن یدلخور
 برخورد من با حاج محسنه. نیاول نیکن تا برم به سر و وضعم برسم، زشته ا ییرایاز خودت پذ -
 !ن؟یگ یرو م یحاج محسن مردان -
 .میموسسه راه بنداز هیباهم  ییآره قراره سه تا -

از سبد  یثمره موز یکن دوباره، از جا بلند شد. با رفتن بهرام ییرایبا گفتن از خودت پذ یآهان گفت و بهرام ثمره
 از اتاق گفت: یبلند شد و بهرام فنیآ یبرداشت و شروع به خوردن کرد. همزمان صدا

 ؟یکن یثمره جان در رو باز م -
 یبه طرف آشپزخانه رفت و پوست را تو عیتکه آخر موز را به دهان گذاشت و با همان حالت باشه گفت. سر ثمره

زده اش را تو داد و دکمه  رونیب یموها اریاخت یو حاج محسن ب یمیرح ریتصو دنیسطل انداخت و خارج شد. با د
 شهیعطرش فضا را پر کرد. هم یبا کت و شلوار خوش دوخت خارج شد و بو ی. بهرامستادیرا فشرد. همان جا ا فنیآ

از سالن خارج شد و به  یقدر تنها بود؟! بهرام نیبود؛ اما چرا ا یهر زن یپوش و مرتب! مطمئنا آرزو کیبود. ش نیهم
با  یمیو حاج محسن بلند شد. هر سه وارد شدند و رح یو معارفه بهرام یسالم و احوال پرس یال رفت. صدااستقب

 :گفتثمره  دنید
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 .نجاستیبه به دختر گل ما هم که ا -
 .دیخند ثمره

 شدم. تونیمزاحم دور هم -
 مهربان نگاهش کرد. یبهرام

 ثمره رو سر من جا داره. -
 به مبل اشاره داد. یگرفت و به حاج محسن داد. با احترام سالم کرد و بهرام یرامقدرشناسانه اش را از به نگاه

 .دینیبش دییبفرما -
 .ستادیبه طرف آشپزخانه رفت. ثمره مقابلش ا یچا ختنیبه قصد ر یمبل نشستند و بهرام یدو رو هر
 .زمیر یم یمن چا ن،یشما به مهموناتون برس -

برداشت و سه فنجان  یکتر یرا از رو یآماده بود. قور زیپزخانه راه افتاد. همه چلبخند زد و ثمره به طرف آش یبهرام
 را گرفت. ینیثمره از جا بلند و با تشکر س دنیبا د یبه دست خارج شد و بهرام ینیرا پر کرد. س

 ش؟یاریب یکن یکارم هست، لطف م زیم یپرونده رو هیثمره جان  -
 .دیرا شن یبهرام ی. باز صدادیباشه گفت و به طرف اتاق کار چرخ ثمره

 .یحواست باشه درو چفت نکن -
 با خواندن سوال نگاهش گفت. یگنگ نگاهش کرد و بهرام ثمره

 !نهیدر خرابه بسته شه باز کردنش با کرام الکاتب -
 ینده را روتو در تو بود. با ورودش پرو یادیگفت و به راهش ادامه داد. از راه رو گذشت و وارد اتاق شد. خانه ز آهان

افتاد و مکث کرد. نگاه مرددش به طرف کمد  یزیچ ادیلحظه  کی. دیو برداشت و به قصد خروج چرخ دید زیم
بود، با لباس نوزاد. عقب گرد کرد. تپش قلبش  دهیاتاق عکس آن زن را د نیدرست در هم شیسال پ نیبرگشت. چند

 رییتغ چی. هنوز آنجا بود؟ خانه که هدید یعکس را م دوباره دیخورد، باال رفت. با یکه در سرش چرخ م یاز فکر
شد و استرس به جانش افتاد. به در باز نگاه  سیخ شیآن ساک هنوز ته کمد بود. کف دست ها دیشا د،ینکرده شا

 یها زیچ یلیکارکنان و خ تش،یآمد. محله ساختمان، ظرف یصحبتشان م یفرستاد. صدا نییرا پا انشکرد و آب ده
. اگر عمو دیعقب کش عیدراز کرد و سر دیشد. دستش را به سمت کل کیحواسش به کمد رفت و نزد. تمام گرید

. دید یعکس زن را م دیرا گرفت. کنجکاو شده بود و با مشیو تصم دیصحبتش را شن یآمد؟ باز صدا یم یبهرام
 ی. از دستپاچگدیکش رونیبساک آن را  دنیدو پا نشست و با د یرا چرخاند و رو دیشد. کل یم رشیدستگ یزیچ دیشا

. دیانگشتانش ول شد. بار آخر آن را محکم گرفت و کش نیساک چند بار از ب پیتند و ز اریاخت یب شیحرکت دست ها
بود. نگاهش به لباس نوزاد افتاد. هنوز  دهیدفتر را از قبل د نیآمد ا ینم ادشی ،یمیدفتر قد کی. دیرا د شیمحتوا



 

 

94 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

و  دیکوب یساک! باز به طرف در نگاه کرد. قلبش انگار در گلو م نیش از باز کردن اا یآنجا بود و عکس، هدف اصل
بود. آن را برگرداند و  بایخندان زن نگاه کرد. ز ریسر خورد. عکس را برداشت و به تصو نییاش به پا یشانیعرق از پ

 افتاد. شینگاهش به نوشته رو
 «هیمن آ یشگیعشق هم ن،یزم یخدا رو نشان»

 .هید:آکر زمزمه
 قصه؟! یهمان دختر تو اسم

نکرده و صاحب عکس همان دختر قصه بود. ارتباطش با عمو چه بود؟ عشق سابقش بود؟ عکس را در ساک  اشتباه
 گزاگیبا طرح ز دیته ساک به چشمش خورد. دستش را دراز کرد و آن را برداشت. انگشتر سف یزیبرگرداند و برق چ

آمد. دست به سمت لباس نوزاد دراز  یمانگشتش گذاشت، به دستش  یتو اریتاخ یداشت و ب یبیزرد رنگ. حس عج
 از سالن او را از جا پراند. یبهرام یکرد و قبل از آن، صدا

 شد؟ یثمره جان پرونده چ -
 را بست و ساک را ته کمد فرستاد. پیز عیسر
 او... اومدم -
 دیدر را چفت کرد و به سمت سالن قدم برداشت. ببخش کمد را قفل کرد و پرونده را برداشت و خارج شد. دستپاچه در

قوا به طرف آشپزخانه  دیتجد یداغ شده بود. برا شیداد. هنوز تپش قلب داشت و گونه ها یگفت و پرونده را به بهرام
با  و آن گرفت ریآب را باز کرد و دستش را ز ریگوشش رد شد. ش خیداد. خطر از ب رونیراه افتاد و نفسش را با صدا ب

 یو تو دیکش رونیاز انگشتش ب عینگذاشته بود. سر شیرفته و آن را سر جا ادشیگفت.  «یوا»برق انگشتر  دنید
 !دیفهم یعمو م دیمشت گرفت. نبا

مشتش را پشت سر پنهان  انهیشده اش افتاد و ناش زیر یو برگشت، نگاهش به چشم ها دیاز جا پر یبهرام یصدا با
 افتاده که رنگ به رو نداشت؟! شیبرا ینگاه انداخت. چه اتفاق شیتا پامتفکر به سر  یکرد. بهرام

 شده؟ یزیچ -
 بود و مقطع گفت: دستپاچه

 .ستین یزیهان... نه چ -
 باز مانده افتاد و آن را بست. ریبه ش یبهرام نگاه

 مطمئنی؟! -
 دستش را به طرف اسکاج برد. گذاشت و نکیس ینامطمئن فنجان ها را تو یکرد و بهرام نییرا تند باال و پا سرش

 شورم. یخودم م نیعمو بذار -
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رفت؟!  یباز به اتاق م یکرد. به چه بهانه ا یو به چاره کار فکر م یعمو را زودتر راه دیخودش مسلط شده بود و با به
 نگاهش کرد. یبهرام

 .زیهم بر یزحمت دوتا چا یپس ب -
سُر داد و حلقه را آنجا گذاشت. نفسش را با صدا  بیج یش را تورفت. مشت رونیبا تشکر ب یباشه گفت و بهرام عیسر

چطور فنجان ها را پر  دیبازگرداندن حلقه بود و نفهم ریداد و شروع به شستن فنجان ها کرد. تمام فکرش درگ رونیب
بار  نی. ادیفهم یاز آن نم یزیآمد و چ یصحبت م یصدامشوش وارد سالن شد.  یرا برداشت و با فکر ینیکرد. س

بود و فکر و  یمبل نشست. نگاهش به بهرام یحواس زد. رو یخودش تعارف کرد و در جواب تشکرها فقط لبخند ب
 یشده رو ختهیر یبه ساعت نگاه کرد و برگه ها یمیشد. رح یم دایپ یرفت؟! کاش راه یذهنش در اتاق! چطور م

 را برداشت. زیم
 .میرفع زحمت کن گهیتموم شد، د نجایخب کار ما ا -

 مبل جا به جا شد. یرو ینکرده بود! بهرام دایپ یگذشته بود؟ هنوز راه چقدر
 .میدور هم باش نیناهار بمون ه؟یهمه عجله واسه چ نیا -

 محسن گفت: حاج
 برم دنبالش. رهیشه، االنه که تماس بگ یتموم م شیوتراپیزیف گهیساعت د میممنونم، حاج خانم ن -

 یخصوص ی. کاش حماقت نکرده بود. اصال زندگدیشن یرا نم یبعد یتعارف ها یداو ص دیکوب یم نیپا به زم ثمره
 یزندگ یتو دنیهم عاقبت سرک کش نیگفت! ا یرا م زیبه او داشت. اگر الزم بود عمو همه چ یعمو چه ارتباط

 ریاه کردن به تصوبه طرفش رفت و با نگ یبلند شد. بهرام فنیآ ی! دو مرد هنوز از جا بلند نشده بودند که صداگرانید
 گفت:

 خدمتتون. امیشرمنده من برم ماهانه سوفور بدم م -
شد. تند و ذوق زده به طرف راهرو قدم  ارشیشد و شانس باز  ینم نی. بهتر از ادیخارج شد و ثمره از جا پر یبهرام

. دیپاشنه نچرخ ی؛ اما روو آن را هل داد دیکش نییو دسته را پا دیگذاشت. پشت در رس یحلقه را م دیبا عیبرداشت. سر
 یحرف بهرام ادیعمو قفلش کرده؟  یعنیشد؟  یپس چرا باز نم دباز کارش را تکرار کرد. وقت خروج قفلش نکرده بو

 نییو چند بار دسته را باال و پا امدیشانش گفت؛ اما کوتاه ن نیگفت. گفته بود در را چفت نکند. لعنت به ا یافتاد و وا
سالن برگشت  به عیبرگشته بود. سر د،یعمو را شن یمعذرت خواه ینداشت انگار! صدا یا دهیفاکرد و در را هل داد. 
 گفت: یو به دروغ رو به بهرام

 ن؟یدیعمو کوله مو ند -
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شانسش را  گریبار د کی دیگفت و آن را برداشت. با دیکه نشسته بود. ببخش ییمبل اشاره داد. جا یبه پا یبهرام
 از جا بلند شدند و ثمره گفت: یمیرفت! حاج محسن و رح یم جهینت یب دیکرد و نبا یامتحان م

 عمو. یراست -
 منتظر نگاهش کرد. یبهرام

 شرمنده حواسم نبود در اتاق رو چفت کردم. -
 درست کنه. ارمیرو م یکیاشکال نداره، امروز که جمعه است فردا  -
 یرا نخواست الاقل دشمن ایهم از شانسش. رفاقت با دن نیامروز جمعه باشد! ا دیبه سنگ خورد. چرا با رشیرفت، ت وا

درصد احتمال باز شدنش را  کینبود و اگر  یدر امروز باز شدن نیرفت. ا یم دیگذاشت! کوتاه آمد. با یاش را کنار م
دوش  یباشد. کوله را رو مهمانشیحلقه فعال م نیا انگارنشست؛ اما قسمت بود  یبست م نجایداد، تا شب ا یم

 ت.گذاش
 .رمیبا اجازه تون منم م -
 تو کجا ناهار بمون. -
 نه ممنون آهو تنهاست. -

 !گرید یدروغ
 .ادیاونم ب ریتماس با آهو بگ هی -
 کم بدحاله. هی -
 دختر. اریبهونه ن ،یبمون یبگو دوست ندار -
 !دینه عمو باور کن -
 !یباشه هر طور راحت -

 جلو آمد. یمیرح
 .متیما برسون ایپس ب -
 شه ینون راهتون دور ممم -
 .میزنیتو شهر م یدور هیاشکال نداره، ما هم  -

کردند و خارج  یو حاج محسن خداحافظ یمینکرد. حال سوار شدن اتوبوس را نداشت. سکوت کرد و رح اعتراض
 شدند.
 گفت: یبهرام

 کارا بکن. نیاز ا شهیخوشحال شدم، هم یلیخ -
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 یمیرح نیکرد و خارج شد. با چشم دنبال ماش یبود، لبخند زد. خداحافظحلقه دستش  نیکه ا یکرد تا زمان یم حتما
 رو به ثمره گفت: یمینکرد. حاج محسن پشت فرمان نشست و رح شیدایگشت و پ

 دخترم تعارف نکن. نینبود. بش نیبه دوتا ماش ازیپاک. ن یکمک به هوا -
از بودنش مطمئن  دیگذاشت. با بیج یا روبا تک بوق به حرکت در آمد. دستش ر نیعقب نشست و ماش یصندل یرو

گذاشت.  یامن م یجا کی ایکمد  یتو دیبه خانه با دنیشد؟ نه! به محض رس یشد. اگر گم م یمواظبش م دیو با
 :فتگ یمیو حاج محسن رو به رح دیکش رونیاو را از فکر ب یحاج یگوش یصدا

 .دیرو به تن مال مهیجر یپ دیبا -
 گفت: یمیو رح دیخند

 سرشون. یه حاج خانم باشه فدااگ -
 را برقرار کرد. اتصال

 گفت: یمی... چشم ... چشم... تماس را قطع کرد و رحکمیسالم حاج خانم... نزد -
 هنوز بهتر نشدن؟ -
 ره، خدارو شکر بهتر شده. یجلساتش رو مرتب م یاز وقت -
 خدارو شکر. -

 ی. جمعه ها هم باز بود؟! بعد از کمیدکتر قند یوتراپیزید. ف. نگاه ثمره به سر در افتادیراهنما زد و کنار کش یحاج
همه  نیبا ا یداشت. معذب شد. حاج یقدم برم اطی. آرام و با احتدید یا لهیرا از در م یخارج شدن خانم مسن چادر

 :گفت یمیرساند. رو به رح یاو را به خانه م دیکار با
 .رمیمن خودم م نیاگه اجازه بد -

 گفت:محسن زودتر  حاج
 .نمیب یهمه تعارف نم نیا یبرا یلیهست من دل لهیوس یظهر هوا گرمه وقت کیساعت  -

ظهر بلکه سه ظهر با  کینه  ش،یدانست پسرش چند روز پ یبود انگار! اگر م ادیگفت. پدر و پسر تفاوتشان ز ممنون
با نفس نفس به  نیکرد! نسر یش مبلکه عاق هیبار نه تنب نیآفتاب نگه داشته بود بدون شک ا ریاو را ز یچه قساوت

 زودتر جواب داد: یمیو سالم کرد. رح تنشس یصندل یرو یعل ایو در را باز کرد. با  دیرس نیماش
 حاج خانم، شرمنده پشتم به شماست. -
 کنم یخواهش م -
 رو به حاج محسن گفت: و
 .نیسالم حاج آقا، خسته نباش -
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 محسن، با لبخند نگاهش کرد. حاج
 ان شاهلل؟ یبهتر ،یباشمونده ن -
 را پاک کرد. شیشانیگوشه چادر عرق پ با
 شکر. -

 نیدر ا دیآن ها شد. جاو انیبه محبت م رهیرا روشن کرد. ثمره خ نیگفت و ماش« الحمدهلل»لب  ریمحسن ز حاج
آمازون در  یخودش بود حتما سر از جنگل ها یبود! اگر او جا بیبود؟ عج یا نهیاندازه ک نیرشد کرده و تا ا طیمح

 رهیو نگاهش به نگاه حاج خانم که به او خ دیخند اریختا یب ریتصو نیشد. از ا یم قهیآورد و با تارزان دست به  یم
. خنده اش جمع شد و خودش را جمع و جور دیاو ترس شیپ شیبود، افتاد. هول شد و انگار از رو شدن تصورات ذهن

 و با احترام سالم کرد.
 سالم دخترم. کیعل -
. چقدر نگاهش مهر داشت. چقدر ششیپ هیخود چند ثان یافکار ب یفراموشش شد، حت یدستپاچگ نیلبخند نسر با
که  دهیمادر! مادر، مادر. به خودش پوزخند زد. مسخره بود. مگر مادر د یبود. بو یزندگ یآرامش داشت. بو شیبو
 .دیرا شن یمیرح یرا شناخته بود؟ صدا شیبو
 خانم همسر حاج محسن هستن. نینسر شونیدخترم، ا -

 رونیهدف از شال ب یب شیموها ییخرما یاو شد. تارها یبه چهره مهتاب رهیخ نیآرام خوشوقتم گفت و نسر ثمره
 بود. یبیداشت. ته نگاهش انگار غم عج یمعصوم یرنگش. چهره ا یدرشت قهوه ا یزده بود و چشم ها

 مشغول به کار شدن. یکه چند وقته تو گلفروش خوب ما هستن یلیثمره دختر خ شونمیحاج خانم ا -
 نگاه از او گرفت. نینسر

 خدا حفظش کنه و واسه پدر و مادرش نگه اش داره. -
کنده شد. او هم مثل پسرش بود و  نیجا به جا شد. نگاه غم زده ثمره از نسر یصندل یتک سرفه زد و رو یمیرح

 یاحساس خفگ نجایکرد. ا یاش م ادهیپ ی! کاش حاجریخ یهمه دعا نینقطه ضغفش گذاشته بود. ا یدست رو
. سرش را بلند کرد و نگاهش از دیکش ینفس م دیشد. با یم ادهیپ دیپرمهر نبود. گرم نبود و با شیبرا گریداشت و د

انگار غمش را  یحاج محسن افتاد. نگاهش پر از محبت بود و چه خوب که ترحم نبود. حاج یبه چشم ها نهیآ یتو
توانست آن را  یخواست. م یهمسر معذرت م یهم گذاشت و انگار از خطا یرا رو شیود. آرام پلک هاحس کرده ب
 یقابل بخشش بود. رو به حاج شیخبر بود! پس خطا یب زی! او که از همه چچیه بود؟حاج خانم چه  ریببخشد؟ تقص

 .دیرا شن نینسر ید! صدا. نگران حق الناسش نباشستیفهماند دلخور ن یبه او م دیلبخند مطمئن زد و با
 شما مشغول به کار شده. شیپ دمیجاو دمیآقا رضا شن -
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 گرده. یبرم یحالش از منم بهتره تازه داره به زندگ ن،یبله حاج خانم نگران نباش -
 شماست دلم قرصه. شی. تا پهیاقشکرش ب یجا رونیکه از اون خونه زد ب نیخدارو هزار بار شکر هم -

 .دیخند یمیرح
 شما راحت بشه هم حاج محسن. الیذارم تو دستش که هم خ یدختر خوب رو م هیدست  گهیشاهلل چند روز دان  -
 کمتون نکنه. یخدا از بزرگ -

 یاست شک شیهنوز روان پر نکهیبود؟ البته در ا ماریزدند. حالش بهتر شده؟ مگر ب یمتفکر شد. از چه حرف م ثمره
 یند؟ خودش را در خانه حبس کرده بود؟ انگارحاج خانم هنوز از کارهاکرد یصحبت م یماریاما از کدام ب ست؛ین

 نینداشت. ماش یآن مردک به او ارتباط زیچ چی. هودآورد. مهم نب یسر در نم شانیخبر بود! از حرف ها یب دشیجاو
 یسن بود؟ با صداخانه حاج مح نجایشد. ا رهیبه آن خ رونی. ثمره از بستادیوارد کوچه پهن شد و کنار خانه دو طبقه ا

 دو طبقه خانه گرفت. ینگاهش را از نما نینسر
 .میناهار در خدمت باش زم،یبفرما عز -
 ممنونم. -
 گذره. یبهت خوش م ینوه خوشگلم دارم مطمئنم کل هیدخترم خونه ست  -
 ممنون از لطفتون. -
 ؟یکن یتعارف م_
 .گهیدفعه د نینه اصال، بذار -
 ا؟یپس قول داد -
 ا.باشه حتم -
شد. مهر  ادهیپ نیفکر رفتن به آن خانه در ذهنش خطور نکرده بود. نسر یحت یفکر باشه گفته بود، اما لحظه ا یب

 رفتارش! یدخترک به دلش نشسته بود. غم نگاهش، نجابتش و سادگ
** 
سخت به  یکرد، تا بازگشتش کارها ینبود. دعا دعا م نیاز رام یهفته مقرر گذشته و هنوز خبر کیروز از آن  سه

را نداشت و بهتر که  دنشیرا حس کرده بود. حوصله د یو آرامش واقع دهیرا ند دیجاو یتورشان نخورد. چند روز
 یروزها یبود و حت دیموسسه جد ریدرگ یبهرامبازگرداندن حلقه بود؛ اما  ریشرش کم شده بود. تنها فکرش درگ

ه اش بود؛ اما انگار واقعا طلسم شده بود. مضطرب بود. اگر رفتن به خان یفرصت برا کیهم خانه نبود. منتظر  لیتعط
 یکرد، جا یم دایپ یزودتر راه دی. بادیکرد؟! دست به صورتش کش یو به او شک م دیفهم ینبود حلقه را م یبهرام

و رد  را گرفت. بوق اول، دوم، سوم یبرداشت و شماره بهرام زیم یرا از رو لشیماند. موبا یم یخال ادید زیحلقه نبا
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جلساتش سر به  نیاز ا هیآ دیشد. شا ینداشت.حرص یکه تمام یی. حتما وسط جلسه بود! جلسه هادیتماس. پوف کش
در کار  یازدواج دیگفت. شا یم هیمطمئن از آ قدر. چدیغرق کار بود. به خودش خند یادیها گذاشته بود، عمو ز ابانیب

انجام دادن  یبرا یرفت. کار نییجا بلند شد و به طبقه پا گذاشت و از شیرا سر جا یهم بود! گوش دینبود و شا
 یرا جمع کرده بود. سراغ قنار نیزم یخشک رو یآن ها را پاک و برگ ها ینداشت. گلدان ها را آب داده و گرد رو

قفس رد کرد. لمس  یها لهیدر حال چرت بود. انگشتش را از م شهیساکت و هم یادیرا پر کرد. ز آبشرفت و ظرف 
 ینیریاز کارکنان ش یکی یمیآن روز رح یکه فردا یزیبلند شد. آو زیآو یلـ*ـذت داشت. لبخند زد و صدا شیاپره

به مرد سالم کرد و نگاهش به جعبه  ونبود. خارج شد و ر دیقالب کردنش آورده بود و چه خوب که جاو یسرا را برا
زد، نگاهش را به مرد  یدلش را به هم م شیرو جعبه هم حجم خامه ریاز ز یدستش افتاد. اخم کرد. حت یبزرگ تو

 داد.
 د؟ییبفرما ن،یخوش اومد -
 خواستم. یدسته گل م هی -
 با حالت خاص ادامه داد: و
 .دهیارک -

تر شده  عیکرده و کارش سر نیتمر یادیمدت دسته کردن گل ها را ز نیباشه گفت و به طبقه باال رفت. در ا ثمره
کوچک آن ها به هم قفل کرد. هنوز مشغول کار بود که حضور مرد را  میذاشت و با سبود. چند شاخه را کنار هم گ

 احساس کرد.
 شرمنده... -

 را باال برد و مرد ادامه داد: سرش
 خواستم. یرفت بگم کارت هم م ادمی -

 گذاشت. شیجعبه کارت ها را روبه رو ثمره
 .دیانتخاب کن نیهر کدوم رو دوست داشت -
مرد بلند شد و بعد از نگاه کردن به  یگوش یبه کارت ها چرخاند و ثمره به کارش ادامه داد. صدا تشکر نگاهش را با

 صفحه، لبخند زد و تماس را برقرار کرد.
 .ییجونم بابا -
 .انیشدا دوستام االن م ریبابا د ییکجا -

 .دیزده دخترک آنقدر بلند بود که به گوش ثمره رس جانیه یصدا
 رو گرفتم. کین کاال نیچشم اومدم هم -
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 .گهید یباب اسفنج -
 و اطاعت نشه؟ نیدستور بد یزیشه شما چ یبله! مگه م -
 دوستت دارم، منتظرتم. -

 را قطع کرد و با خنده رو به ثمره گفت: تماس
 زنه. یصد بار زنگ م کیک دنیتا رس نه،یکار هر سالش هم -

 بود، رو به مرد گفت: دهیه او داد. ثمره که مکالمه را شنحرف فقط لبخند زد. مرد کارت را انتخاب کرد و ب یب ثمره
 همسره نه دختر. یکارت برا نیگم؛ اما ا یرو م نیا دیببخش -

 .دیخند مرد
 هم االن نبود. یهمه خوشبخت نیخانممه، چون اگه اون نبود ا یگل برا نیبله، ا -

اش فقط گذراندن روزها بود. کارت را  یکه تا به حال حسش نکرده بود. زندگ یزی! چیسکوت کرد. خوشبخت ثمره
را جمع کرد و  زیم یو پاش رو ختیو تشکر خارج شد. ر نهیچسباند و دسته گل را به مرد داد. مرد بعد از حساب هز

دانست. روز  یتولدش را نم یواقع خیوقت تار چی. هدیبابا. آه کش ییدخترک در سرش چرخ خورد. کجا فیظر یصدا
کرد. مهم نبود.  یفکر م دیو به خودش آمد. نه نبا دیگرفت. باز آه کش یجشن نم شیبرا کس چیاش ه یتولد قالب

به  یکرد و حت یمهم نبود، بود و نبودشان اصال مهم نبود! تکرار م یمادر یمهم نبود، درد ب دهیکه کش یپدر یدرد ب
بود؛ اما بروز  ختهیخودش ر یو تو دهیدرد کش یادیسال ها! از نبود آن ها ز نیگفت؛ مثل تمام ا یم غخودش هم درو

قلبش گذاشت. تپشش  یها او را از جا پراند و دستش را رو کیالست غیج ینداده و ضعفش را پنهان کرده بود. صدا
و  دیهمهمه به گوشش رس یداد. صدا امهبه کارش اد یفکر ناسزا گفت و عصب یلب به راننده ب ریتند شده بود. ز

. تصادف شده بود؟ تند در را باز کرد و خارج دیازدحام را د یا شهیرفت. از پشت در ش نییکنجکاو شده از پله ها پا
کرد.  زیرا ر شیو چشم ها دید ابانیگوشه خ ی. دسته گلدیو نگاهش به اطراف چرخ دید ینم یزیچ یشد. از شلوغ

نه را زمزمه « تظرتدوستت دارم من». دیسرش چرخ یدخترک تو یبود؟! نه محال بود! صدا چاندهیکه پ یهمان گل
و مردد جلو رفت. ازدحام را کنار زد و خودش را وسط رساند. راننده به سر و  دیکرد. نه حتما اشتباه شده بود! تنش لرز

به پدر شد. پدر!  رهیر و رو نکرد؟! خیبار خامه ها دلش را ز نیپخش شده بود. چرا ا نیزم یرو کیزد و ک یم شیرو
اش بسته و  یزده و چشمان لعنت رونیاز گوشش ب یبود. تنها خون کم افتهین شیبرا یاتفاق چیکه به ظاهر ه یپدر

آن ها خارج شده بود. لبخندش کجا رفته بود؟ به  نیجانم از ب شیچند لحظه پ نیهم ییکبود بود. لب ها شیلب ها
بد بود. نگاهش هم  یادینبود. ز یعالمت خوب نیو ا ختیر یشد. از گوش مرد خون م جخودش آمد و از بهت خار

 زد: ادیکمک! فر یتاسف داشت ثبت اتفاق به جا یبه دست چرخاند. جا یرا به طرف مردم گوش
 زنگ بزنه اورژانس. یکی -
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 یو به سخت دیلرز یم شی. دست هادیدو یانسان نماها به طرف گلفروش نیشده از ا یبه هم نگاه کردند و کفر مردم
آدرس داد. مرد او را به  عیو سر دیمرد را شن یبود! صدا دهیتما اشتباه دآمد، نه ح یشماره گرفت. خون از گوشش م
 دیرا از بر بود. با زیبه گفتن نبود. دوره اش را گذرانده و همه چ ازیراه کار داد. ن دنیآرامش دعوت کرد و تا زمان رس

نبود.  یت بهت و ناباورنبود، وق ی. وقت دستپاچگدیتعلل نداشت. به طرف در دو یبرا یو وقت دیرس یبه دادش م
و پر  قی. نفس عمدیلرز یم شیدو زانو نشست و هنوز دست ها ی. رودیرا کنار زد و وسط رس الیخ یمردم ب عیسر

نبود. نه امکان  ییقلبش گذاشت صدا ینبود. سرش را رو یزی. به خودش مسلط شد و نبض را گرفت. چدیصدا کش
دو، سه، چهار. فشار آورد.  ک،یاش گذاشت. شمرد.  نهیقفسه سـ*ـ یوشد. دو دستش را ر یم ایقلبش اح دینداشت. با

وفقه  ی! بدیمرد! دخترش منتظر بود. نه نبا یم دینبا هن« تموم کرده.». دیپچ پچ شن یباز تکرار کرد و فشار آورد. صدا
 شی! عرق از سر و روکرد و به التماس افتاد. دخترک منتظر بود یرا تکرار م« نه»لب  ریآورد. ز یشمرد و فشار م یم
قلب پدر بود، پدر!  یایداد و فقط به فکر اح ینم تیآسفالت خراش برداشته بود. اهم یرو شیو زانوها ختیر یم
 شانه اش گذاشت. یجلو آمد و دستش را رو یدر حال جان دادن بود. زن نگارا

 .یوفتیخانم تموم کرده بسه، خودت االن از پا م -
 یم یو چشم به راه ییدانست؟! چه از تنها یم یپدر یتند نگاهش کرد. او چه از ب زن را محکم کنار زد و دست

در  یدی. ثمره باز به کارش ادامه داد. ناامدیعقب کش دهیسرخ و پر از خشم ثمره ترس یچشم ها دنیدانست؟! زن با د
 مرد! یم دیزد. نه نبا یدنبال معجزه بود. نفس نفس م دیکار نبود و شا

 نیا لیبود. مرد جان داده و او دست بردارش نبود. دل وانهیکرد. انگار د یمرد نگاه م یایاح یش برابه تالش دیجاو
 .دیمردم را شن یهمه اصرار چه بود؟! صدا

 .ستین یعیدخترو نگه داره حالش طب نیا یکی -
 .ارهیسر خودش م ییبال هیاالن  -
 آشناشه. دیشا -
 زرد شده. یلیصورتش خ -

از  یآورد و خبر یرا کنار زد. ثمره هنوز فشار م تیکرد. جلو رفت و جمع یم یکار دیبا د،یبه صورتش کش دست
کرد. به او فرصت واکنش نداد و با خشم  شیجدا نیحرکت از زم کیرا گرفت و با  شیبازو دیاورژانس نبود. جاو

 گفت: یکشاند. به داخل پرتابش کرد و عصب ینگاهش کرد و او را به طرف گلفروش
 !؟یبه نفهم یخودتو زد ای یفهم ینم -
را گرفت  شیبازو دیبا مرده نداشت! جاو یتوجه به طرف در رفت. انگار فرق یثمره نداشت و ب یرو یریتاث ادشیفر

 زد: ادیماند و فر جهینت یخارج کردن دستش ب یثمره برا یو مانع خروجش شد. تقال
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 !یولم کن روان -
 ره داد.اشا رونیبه ب شیبه چشم ها رهیخ دیجاو

 ؟یفهم یتموم کرده، مُرده نم -
 زد: ادیبلندتر فر ثمره

امروز تولد دخترشه  ی! وقترهیدختر چشم انتظار داره حق نداره بم هی ی! وقترهیبم دیاون نبا ،یفهم یکه نم ییتو نیا -
 !رهیبم دینبا
و نگاهش در صورتش  دیکش نییپا شیدستش را آرام آرام از بازو دی. جاودیلرز یاراده م یزد و ب یم ادیفر اریاخت یب

 یبه چشم م شتریکرد؛ اما ضعفش ب یبودن تالش م یقو ی! براختیر ی. دخترک بغض داشت؛ اما اشک نمدیچرخ
دختر  نیبود. چقدر ا یادیز یها، ناگفته ها جمله نیپنهان بود. پشت ا یپر از بغض درد بزرگ یصدا نیخورد. پشت ا

 بود! بیعج
زده  رونیآشفته از مقنعه ب شیخشک خشک و موها شینداشت. لب ها ید و با مرده فرقشده بو یثمره گچ چهره

که حوصله غش و  نیا یرا کنار گذاشت و ناخواسته نگرانش شد. نه برا نهیحال آشفته اش ک دنیبا د دیبود. جاو
گرانش شده بود. همه درد و ضعف ن نیا یرا نداشت، برا یمیبه رح حیکه حال توض نیا یضعفش را نداشت، نه برا

 یمانعش م دیدهد و با یبار جان م نی. حتم داشت با خروجش استادیا شیرو به رو دیثمره به طرف در رفت و جاو
 شد.

 !؟یکن یچاک م نهیسـ*ـ یکه دار یاصال به تو چه؟ تو چه کارش -
 با حقارت نگاهش کرد. ثمره

 ؟یچ یعنی یدون یم یپدر یب ؟یچ ینعی یدون ی! انتظار م؟یچ یعنی یدون یم تی! انسان؟یتو آدم -
 یزنده نگه داشتن مرد یهمه تالش برا نیقابل حس بود. ا یادیلرز ز نیانگار او را درست نشناخته و لطافتش با ا نه

 بود؟! دهیکش یپدر یبود؟! ب بهیکه با او هفت پشت غر
 برو کنار! -
. جرات حرکت ستادیبلند شد. ا ریآژ یاشت و صداسکوت کرد و کنار رفت. ثمره قدم برد تیهمه انسان نیبرابر ا در

سر مرد نشست.  یاز آن ها باال یکیفرم پوش نگاه کرد و  ینداشت و انگار تازه، تازه باورش شده بود. به مردها
بار هم  نیشد. بغض ثمره ا دهیکش شیرو دیسف فهگذاشت و سرش را با تاسف تکان داد. مال شیگلو یدستش را رو

 به طرف ثمره برگشت. حالش قابل وصف نبود. دیشدن مالفه سف دهیکش دنیبا د دید. نگاه جاوبه اشک نش لیتبد
 نیخم و صورتش از درد جمع شد. ا ی. کمستادیمانتو به آن چنگ زد و ا ی. از رودیکش ریپشت کرد و قلبش ت ثمره

 نبود. یاریاخت ورده بود.به خودش فشار آ یادیبود و امروز انگار ز امدهیها سال ها به سراغش ن دنیکش ریت
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 گفت: دیبا ترد شیشانیعرق پ دنیو با د ستادیا شیو قدم برداشت. رو به رو دیمکثش را د دیجاو
 چت... شده؟ -

که فکر  یزیچ نیهم بلد نبود. سال ها محبت نکرده و فراموشش شده بود. ثمره با دست کنارش زد. به آخر دیجاو
اش اضافه کرده بود. به  یصفت را هم به رذائل اخالق نیعاطفه بود. امروز ا یآدم ب نیا یکرد، ترحم و دلسوز یم

رفت. به  یم دیگذاشت و با یم شیتنها دیشد. با مانیراهش شد. قدم برداشت و پش رهیخ دیطرف پله ها رفت و جاو
نداشت.  یو ربطوجدانش را خفه کرد. به ا یافتاد؟! باز هم صدا یم شیبرا یو مکث کرد، اگر اتفاق دیطرف در چرخ

 نداشت. یدختر به او ارتباط نیا زیچ چیه
اما انگار واقعا  به،یغر یشد و نه نگران برا یتازه انگار به جانش افتاده بود. نه دلش تنگ م یسال گذشته و حس پنج

 پا شده بود. سرش را به دو طرف تکان داد و خارج شد. زینگران دخترک گر
*** 

آب را برداشت و خورد و قلبش  یرفت. بطر یم نییشد و نه پا ینه شکسته م یتبغض لعن نینشست، ا یصندل یرو
 ییایگفت. به دن راهیو زمان بد و ب نیدو دست گرفت و به زم نیگشت! سرش را ب یبرم دیدرد نبا نی. نه ادیکش ریباز ت

 را نداشت، به آن سرنوشت تلخ. یکس یخوشبخت دنیکه چشم د
فقط  ایبود  میتی! خودش چه بود؟ د؟یچش یرا م یمیتیطعم تلخ  یدر کودک دیدخترک بامرد و چرا  یمرد و م دیبا چرا

بار بودنشان  کی یکه زبانش حت ییآن ها بزرگ شده بود. آن ها ینداشت. ب میتیدانست؛ اما کم از  یسرپرست؟ نم یب
دانست  یو نم دهیکشو د یداشت. قبل تر تو ازیبخش ن امرا نخواسته بود. بغضش در حال خفه کردنش بود و به آر

را  شیآب ته حلق فرستاد. دست ها یو ب دیکش رونیخورد. آن را از کشو ب یم دی. بایمیرح ایبود  نیمتعلق به رام
 !یفراموش یخواب و کم یخواست، کم یآرامش م یآن ها گذاشت. دلش کم یقالب کرد و سرش را رو زیم یرو

 دیخسته نباش یصدا یمشتر نیکردن بود و با خروجِ آخر لی. وقت تعطدر جعبه را گذاشت و آن را به مرد داد دیجاو
 یبه آن عادت کرده بود. تا زمان یرا از تن خارج کرد. کم دشیگفتن همه بلند شد. به طرف رختکن رفت و روپوش سف

کارگاه و از دست دادن  یپول یچه باشد بهتر از ب هرسخت نبود.  شیبرا طیکار به کارش نداشت، تحمل مح یکه کس
کوتاه کرد و خارج  یخداحافظ شیها نیو همزمان با تا زدن آست دیپوش یرکاب یمردانه اش را رو راهنیبود. پ زشیعز

باال  شیروشنش ابروها یچراغ ها دنی. با ددیچرخ یبه طرف گلفروش اریاخت یرا زد و نگاهش ب نیماش موتیشد. ر
افتاده بود؟  شیبرا یشد و امشب؟ اتفاق یم لیسرا تعط ینیریش قبل از شهیدوازده شب هنوز باز بود؟ هم ساعت. دیپر

شد. از پشت در به داخل نگاه کرد.  یمطمئن م دیآمده بود. با یمیاو رفته و رح دیبد بود و شا یادیغروب حالش ز
گاه کرد. نبود و مردد به پله ها ن یرفت. کس یفرع راهنبود. آرام وارد و با سکوت مطلق رو به رو شد. به طرف  یخبر

نداشت. قدم برداشت  یبه طرف در برگشت، به او ارتباط د؟یپرس یآمدنش را م لیرفت؟ اگر دخترک آنجا بود و دل یم
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در ذهنش چرخ  شیرنگ چند ساعت پ یدسته در خشک شد و چهره گچ یو قبل از خروج مکث کرد. دستش رو
 یکرده بود. چه م ریرفتن و نرفتن گ انیه بود. ممظلوم شد یادینداشت و ز یشگیماده ببر هم به یشباهت چیخورد. ه

نشده  شهیرگ و ر ی. اگر باال از حال رفته باشد؟ ساعت دوازده شب بود و هنوز آن قدر بدیکرد؟ دست به صورتش کش
اگر  یبود، حت یحاج محسن مردان پسرآمد؟  یکرد؟ اگر دزد م یم جادیمزاحمت ا شیبرا یبود. اگر باال باشد و کس

را گرفت و به طرف پله  مشی. تصمدیدر ذاتش بود. کالفه دست به صورتش کش رتیشده بود؛ اما هنوز غ ایتارک دن
اش و با  یزندگ یمرد با تمام مشکالتش، با تمام سخت نیدر وجود ا تیها قدم برداشت. ثمره اشتباه کرده بود، انسان

از حال رفته بود؟  ایبود. خواب بود  زیم یسرش رو. ستادیا دنشیزنده بود. باال رفت و با د وزرفتارش هن یتمام تلخ
شد. تک سرفه زد؛ اما دخترک تکان نخورد.  ینم دهیاز چهره اش د یزیچ ستاد،یسرش ا یشد و باال کشیآرام نزد

واقعا از  دینشده و شا دارین سر و صدا بی. با ادید یچهره اش را م دی. بادیاز او ند یواکنش چیباز سرفه کرد و باز ه
حال  نیبسته بود؛ اما اخم داشت. عقب رفت. رها کردنش با ا شیرفته بود. خم شد و سرش را کج کرد. پلک ها حال

 یدراز بود؛ اما حاال زمان تالف یادیبود، آرامشش را سلب کرده و زبانش ز ختهیاش را به هم ر یکارش نبود. زندگ
کرد. دهان باز و قبل از آن فکر  یم دارشیب دیبود! بان یکش فیو اهل ضع رمنصفانهیاوضاع غ نینبود. ادامه جنگ با ا

 دیمدت به او چسبانده بود و حاال چه با نیکه در ا یپا؟ القاب زیکرد؟ملکه عذاب؟ ماده ببر؟ گر یم شیکرد، چه صدا
 بود! یخودمان یلینه خ مره؟بود. ث یادیدخترک نابالغ خانم ز نیا یبرا ؟یمانیگفت؟ خانم ا یم
 شو. داریب -

 یمانتو را رو نیصورتش چرخ خورد و رد آست یتو دیدستش گذاشت. نگاه جاو یبار گونه اش را رو نیخورد و ا نتکا
بازش.  مهیبرجسته ن یحالت دار و لب ها یمرتب دخترانه، مژها یرفت. ابروها نیی. نگاهش آرام پادیاش د یشانیپ

 معصوم بود؛ اما زبانش. یادیچهره اش ز
بود.  نیسنگ یادیخود بود. خواب بود و از حال نرفته بود. خوابش ز یاش ب یل و نگرانبهتر از قب شیو رو رنگ

با خودش کرده که در محل کار  یقرص بود. چه فکر نیخوابش کار ا ینی. سنگدینگاهش به آرام بخش افتاد و فهم
 ماند. یم نجایمطمئنا تا صبح ا نینگخواب س نیکرد با ا یم دارشیب دیکرد، با شیخورده بود؟! باز صدا

 تو؟ یآها -
نشان نداد. تکانش داد و پلک  یواکنش چی. هدیعقب کش عینخورد. ناچار با نوک انگشت به شانه اش زد و سر تکان

شد  رهیثمره واضح شد. گنگ به او خ یمقابل چشم ها دیتار جاو ریعقب رفت و تصو عیآرام، آرام باز شد. سر شیها
صاف نشست و  د؟یخودش خانه جاو ایخانه اش بود  دیوکرد؟جا یچه م نجاید. او او انگار مغزش هنوز خواب مانده بو

 تیموقع زیدانست، در حال آنال یکاملش سکوت کرده بود و م یاریتا هوش دیبه اطراف نگاه کرد. جاو یجیبا همان گ
 به قالب خود برگشت. دیجاو تش،یاست. با شناخت موقع
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 د؟یکن یقبول م تیچرا مسئول نیایشما که از پسش برنم -
جواب دندان  یو مقعنه اش را مرتب کرد. برا دیبود. دست به صورتش کش یقو یادیمنگ آرام بخش ز یکم هنوز

بود، باورش  دهیگرد شد. چند ساعت خواب شیشکن دهان باز کرد و قبل از آن نگاهش به ساعت خورد و چشم ها
 نگاهش کرد. دیشد! با تک سرفه جاو ینم
 د؟یکن یکار م چه نجایشما ا -

برخالف عادتش  یاش باد کرده و کار یدشمن خون یبرا رتشیگفت؟ نگرانش بود! رگ غ یم دیکرد؟ با یم چه
 انجام داده بود!

 مراقب اوضاع باشه، نه؟! یکی دیبا -
برداشت و صفحه آن را روشن کرد. حدسش درست بود.  زیم یرا از رو ینداشت و حق را گفته بود. گوش یحرف ثمره

سکوتش، شانه باال انداخت و  دنیبا د دیگرفت. جاو یپاسخ از آهو! حاال وقتش نبود و بعد با او تماس م یتماس ب ده
زحمت تشکر به خودش نداده بود. مهم نبود! کار درست را انجام داده و محتاج تشکرش  یرفت. دخترک حت نییپا

 یبح سرزنش دست بردارش نبود. در اصل کار را براشد، تا ص یم الشیخ ینبود. الاقل شرمنده وجدانش نبود. اگر ب
نبود و  ی. دوازده شب اتوبوسدیرفت و نگاه ثمره باز به طرف ساعت چرخ رونیب یخودش انجام داده بود. از گلفروش

کرد؟ از حسابش به  ینداشت. چه م یاز کارت، پول ریپولش را از کوله خارج کرد. غ فیکرد. ک یم یولخرج دیباز با
 یها ی. مشتردیند یپول چیفکر کشو را باز کرد و ه نیداشت. با ا یداد و پول نقد برم یانتقال م یفروشحساب گل

رفت. کوله را برداشت و چراغ ها  یسراغ عابر م به دیداد. با رونیامروز تمامشان کارت داده بودند. نفسش را با صدا ب
بود.  ابانیبود عابر آن طرف خ ادشیطراف نگاه کرد. رفت. همزمان با قفل کردن درها به ا نییرا خاموش کرد و پا

خاموش نشسته و مشغول صحبت با حاج خانم بود. باز دلتنگش بود و احضار  نیپشت فرمان ماش دیعبور کرد. جاو
 ابانیکه از عرض خ یرفت. خداحافظ گفت و تماس را قطع کرد. نگاهش به ثمره ا یم دیبعد از کار با داشده بود. فر

. پول نقد نداشت، جواب دیرا کنار عابر بانک د ستادنشینگرفت؟ با نگاه دنبالش کرد و ا یفتاد. چرا تاکسرد شد، ا
نداشت.  ابانیخ یاز خلوت یعقل انگار ترس یبه او شد. دختر ب رهیسوالش ساده بود. حرکت نکرد و از پشت سر خ

 ی. بدیباال پر شیمشتش به عابر ابروها ندیرفت. با کوب یطرف و آن طرف م نیساعت از دوازده گذشته و راحت ا
دانست  یم دی. جاودیو نگاهش به اطراف چرخ دیکش رونینداشت. ثمره کارت را تند ب یحتما عابر پول د،یسوال فهم

به  دیرفت. جاو ینشده بود. همزمان با نگاه کردن به اطراف راه م دینبود؛ اما انگار ثمره ناام یبرعا گرید یحوال نیا
را روشن کرد و قبل از آن نچ کرد. نه  نیبه او نداشت. ماش یارتباط د؟ییپا یچه حرکاتش را م یاصال برا خودش آمد

 عیو سر دیزرد رنگ را د نیدور آمدن ماش ازشد؟  یانگار امشب افسارش به دست وجدان افتاده بود و چرا خفه نم
 خم کرد. جلو سر شهیاز ش دیو جاو ستادیا نیشد و دست تکان داد. ماش ادهیپ
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 .یحاج یخسته نباش -
 نشده هنوز. بمیسعادت حج رفتن نص -
 داشتم؟ یعرض هی. یان شاهلل بشه به زود -
 امرتون؟ دییبفرما -

 رفت، اشاره داد. یراه م ابانیبه ثمره که در امتداد خ دیجاو
 کنم. یم میباشه تقد یاش هر چ هیکرا دیاون دختر خانمو برسون شهیاگه م -

 نگاه کرد و لبخند زد. دیلت خاص به جاوبا حا راننده
 کجاست؟ رشیمس -

 دانست. یکجا بود؟ نم رشیمس
 خارج کرد: فشیاز ک یدونم. اسکانس یراستش نم -
 باشه! یکاف نیکنم ا یهر جا باشه فکر م -

 مبلغ گفت: دنیبا د راننده
 ؟یبود چ یادیاگه ز -
 صندوق. دیبنداز زیعز هیبه ثواب  -
 رو چشمم -
 .دیموضوع بهش نگ نیاز ا یزیچ شهیفقط اگه م ممنون -
 .شهیکه نم هیکرا یبگم ب یپس چ -
 لطفا. دیجمع و جورش کن یجور هیخودتون  -
 اونم چشم! -
 کنه. ریلب ادامه داد:خدا آخر عاقبت همه جوونا رو ختم به خ ریز و

 دیچی! راننده از بلوار پگریبود د یحسن مرداندور نشده بود. پسر حاج م ادیسر بلند کرد و باز به ثمره نگاه کرد. ز دیجاو
 ینم ینگاه کرد و به معن دیثمره سرعتش را کم کرد و بوق زد. ثمره نگاه از اطراف گرفت. به راننده مو سف کیو نزد

 خواهم دست تکان داد. راننده گفت:
 کجاست؟ رتیمس -
 خوام. ینم نیممنون ماش -
 لب ادامه داد:البته فعال! ریز و
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مخالف نگه داشتن پول  شهینداشت. آهو هم که هم یآن جا هم پول یتوانست آن را تا در خانه ببرد. بدبخت ینم یحت
 .دیراننده را شن ینقد بود. باز صدا

 برسونمتون. دیر یم یاگه جا -
 اورد؟یش نسر ییکاسه داشت؟ بال مین ریز یکرد؟! کاسه ا یهمه اصرار م نیابرو باال داد. چرا با وجود نه گفتن ا ثمره

 اش گفت: یدودل دهیداشت. راننده با د تیبود پس دزد نبود و امن یشهر ینگاه کرد. تاکس نیبه ماش
 کنم. یرسونمت، امشب به ثواب امواتم کار م یدخترم هر جا باشه م ایب -

ا به راننده داد بغـ*ـل گرفت. آدرس ر یسوار شد و کوله را تو عیفرستاد بود. سر شیذوق زده شد. خدا انگار برا ثمره
 یصدا دهیو تماس گرفت. بوق اول به دوم نرس دیکش رونیرا ب یکرد. گوش یخارجش م یاز نگران دیآهو افتاد. با ادیو 

 .دینگران و بغض دارش را شن
 تو؟ ییالو کجا -
 ؟یسالم خوب -
 تونم خوب باشم؟ یکارات م نیبا ا -
 .امیدارم م دیببخش -
 آدم تو خونه هست که... هی یکن ینم فکر ؟یداشت یبرنم یچرا گوش -
 ؟یقدر غر نزن نیا شهیم دیآهو گفتم که ببخش -
 ؟یندار یمن شد غر؟ باشه کار ینگران گهیحاال د -
 نه فعال! -
برد. سرش را به  یم ادیاش را از  یحرف ناراحت کیاش لبخند زد. اهل قهر و ناز کردن نبود و با  یقهر ظاهر به

که چشنش عزا شد. حال  یآن مرد افتاد و دخترک ادیچرخاند.  شهینگاهش را به طرف ش داد و هیتک یصندل یپشت
 دیتحمل کرده و با یادیکرد. قلبش امروز ز یفکر م دیزنش حاال چطور بود؟ سرش را به دو طرف تکان داد، نه نبا

 بود! یمراقبش م
**** 

را پوشانده بود. خواب به چشم  شیترک ها ،یکیه تارک یواریبود. د واریبه د رهیو نگاهش خ دهیبه پهلو دراز کش ثمره
شد  یشد. چه م یمرد با هر پلک زدن در برابر نگاهش ظاهر م ریو منگ بود. تصو جیکه گ نیآمد با ا ینم شیها

بار بود  نیشد؟ سرش را به دو طرف تکان داد. چندم ینمپدر  یرفت و دخترک ب ینم ایشد؟ از دن یم ایاگر قلبش اح
و درد  دیراست چرخ یدانست! به پهلو یآمد؟ نم یبار بود که ناخواسته به سراغش م نیزد؟ چندم یس مفکرش را پ

زخم کجا و زخم آن زن و دختر کجا!  نیرا شستشو نداده بود و اصال مهم نبود. ا شی. زخم هادیچیپ شیزانوها یتو
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در  یچشمانش حت ریز اهیخواب و هاله س نبود. غرق شتریمتر ب مین شانیآهو افتاد. فاصله رخت خواب ها بهنگاهش 
از او غافل  یادیاش خوب نبود؟! هر چه بود بعد از آن تب بود! ز یبود. چند روز است که حال روح دنیقابل د یکیتار

 ریهم گذاشت و تصو یرا رو شیمشکلش قابل حل بود! پلک ها دیگفت شا یم یزیزد چ یم یشده و کاش حرف
داد و نگاهش به ساعت افتاد.  کهیت واریرختخواب نشست. به د یفه چشم باز کرد و روواضح تر شد. کال دیمالفه سف

بود. حتم داشت فردا تمام روز را در حال چرت است!  دهینخواب یذره ا ینمانده و هنوز حت دهیبه سر زدن سپ یزیچ
گوش  یرا تو یو هندزفرخواب را زد  دی. به کل قدیشد! آه کش یآمد و فشار کار کم تر م یزودتر م نیکاش رام

خواند. به آرامش  یم دیسر آهو افتاد. با یکرد و همزمان نگاهش به سالنامه باال یکالم را پل یگذاشت. آهنگ ب
که آهو به مسخره به آن  یکوچکرا زد و چراغ  دی. کلدیکش وارید یداشت! آن را برداشت و دستش را رو ازیخواندن ن

 بود. برگه ها را ورق زد. یخواندن کاف یبرا نیفضا را پر کرد. هم یکمگفت، روشن شد. نور  یچراغ خواب م
اسب  یفرهاد! شاه زاده ب یگرفته. از همه حت ایمراسم عقد بود و دلم از دن گریو چهار ساعت د ستیاز ب کمتر»
رهاد دم از آن زده که ف نیاز عاق والد یقرص بود؛ اما وا یادیدلم ز یدواری. بد نارو زده بود. بعد از آن اممیاهایرو

رفت کجا و ما  یکه سر سفره آن ها م یبود. مادرش مخالف بود وحاضر به آمدن نشده بود. حق داشت. آن نان حالل
 یکه به راحت یخانه بود. عشق پاک نیخان کجا؟! اما گـ ـناه من چه بود؟ عشق من تنها حالل ا دیجمش ینوچه ها

 شدهحال نزارم، از عشقم با خبر  دنیشده و مادرم با د اهیس میرهاد روز هاله شده بود! بعد از ف یعدالت یب یپا ریز
 ینگفته بود. مادر یکالم ینکرده و حت میبرا یبود. کار ایام از او قد تمام دن یاما دلخور خته؛یاشک ر میبود. پا به پا

فکر پوزخند زدم.  نیو از ا شدم یخان م دیجمش یبود! فردا سوگول ختهیرا در حقم تمام نکرده و فقط و فقط اشک ر
 یاز زن او شدن بهتر بود و امروز مثل جسم ب میمرگ برا روزی! خانم کوچک خانه اش! تا دنیباالتر از ا یچه سعادت

شباهت با  یکه ذاتش ب ینداشتم. فرهاد نابودش کرده بود. فرهاد نهیدر سـ*ـ یقلب گریروح بودم. حق داشتم چون د
نمانده بود. حرف  وقولش زده بود. هستم گفته  ریروغ و فرهاد من الوعده وفا نکرده بود! زنامش بود. قصه ها تمامش د

 ریحر دیسف راهنیبود. با نفرت به پ دهیترس رشیبود. از حرام شدن ش دهیمهم تر و از عاق شدن ترس شیمادرش برا
فرهاد  یب یپرتاب کردم. زندگ یاآن را اتو زده بود. با حرص آن را مچاله و به گوشه  ایتخت نگاه کردم. ثر یرو

که دو بار از پشت آن با فرهاد مالقات  یرو به کوچه شدم. پنجره ا پنجرهبه  رهیتخت نشستم و خ یچگونه بود؟ رو
ها عاشقش بودم.  یوفا یظاهر شد و اشکم سُر خورد. دلتنگ و با تمام ب میدر برابر چشم ها داریداشتم. خاطره آن د

 دمیطرف پنجره چرخ هتق آمد. ناباور ب ی. صدادمیتخت دراز کش یو چراغ را خاموش کردم و رو نگاهم را از آن گرفتم
 یآمد؛ اما لرز نکردم. گرما یخنک می. فرهادم؟! بدون شک خودش بود! پنجره را باز کردم. نسدمیاز جا پر عیو سر

سرش  ییبود. چه بال شانیدر هم و پر شد؟! سرما با وجودش معنا نداشت! جلو آمد. آشفته بود. یفرهاد باشد و سرد م
 ده بود! لب زدم:یآمده بود؟! حتما خبر به گوشش رس
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 فرهاد؟ -
 کردم. شیراض -

 .دیدر صورتش چرخ نگاهم
 نوش دارو. -

 زده گفت: وحشت
 !؟یعقد کرد -

 نه گفتم و ادامه داد: آرام
 .میبر دیبا کهیپس زود باش تا هوا تار -

 گرد شد. میها چشم
 جا؟!! کم؟یبر -
 .میشهر و آدماش دور بش نیکنه، فقط از ا ینم یهر جا فرق -
فکر باشه گفتم و  یبود! ب ایمنت، رفتن با او که خود رو دهیداد به د یتر! حکم مرگ را اگر م وانهیبود و من د وانهید

 ام گفت: یسردرگم دنیبردم؟ با د یهمراهم م یزی. چه چدمیدور خودم چرخ
 .اریفقط شناسنامه تو ب -
 باشه. -
کنم. در کمد را باز  یتوانستم با خواهر و مادرم خداحافظ یبردم. کاش م یشناسنامه ام را م دیطرف کمد رفتم، با به

کردم و همزمان در اتاق باز شد. خشک شدم و نفسم قطع شد. عرق از کمرم سُر خورد. فرهاد فرصت عکس العمل 
قفلش را  عیفرهاد در را چفت کرد و سر دنیبدتر بود. مادرم با د بود. حالش از من ستادهینکرده و همان جا ا دایپ

اجازه  یبار که شده ترس از پدر را کنار بگذار! اشکم ب کیچرخاند. با التماس نگاهش کردم. نگاهم پر از حرف بود. 
 را گرفتم. شیماندم. دست ها یم دیرفتم حاال که فرهاد آمده بود نبا یم دی. بادیگونه ام چک یرو
 مامان تو رو خدا... -

به او بودم و سر خوردن اشک  رهیاشک را احساس کردم. خ ی. شوردمیدهانم گذاشت و کف آن را بوس یرا رو دستش
 اشک فراق. دیو شا یاشک دودل ،ی. اشک در مانگدمیرا د شیها

 .دیفرهاد به گوشمان رس یصدا
بدبخت  هیآ نیکنم نذار یش کنم، التماستون مخوشبخت دمی. بهتون قول منیکنم مانع نش یخانم خواهش م هیآس -

 بشه اگه زن جمش...
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التماس فرهاد،  دنیخود جهنم! مادر با د یعنیبودن  دیقطع شد و انگار توان ادامه دادن نداشت. زن جمش حرفش
 اش به فنا رفته بود. قاطع گفت: ینگاهم کرد. خودش هم گرفتار اجبار بود و تمام زندگ

 چون... یبرگرد یحق ندار گهید یفتخونه ر نیاگه از ا -
 فرستاد. نییرا پا بغضش

 ؟یبا مرگت. متوجه منظورم شد شهیم یبرگشتت مساو -
 تکان دادم. دییرا تند به نشانه تا سرم

 مطمئنی؟ -
را گشود.  اقوتشیرا به طرف گردنش برد و قفل گردنبد  شیتلف کردن نبود. مادر دست ها یبرا یقاطع گفتم. وقت آره
 .ختندیر یصدا م یب شیمادربزرگم حاال در گردنم بود. اشک ها هیهد
 .یبخت بش دیسف -

 هقم را خفه کردم و مادر از پشت هاله اشک به فرهاد نگاه کرد. هق
 از چشمات ازش مراقبت کن. شتریب -

 با تشکر نگاهش کرد. فرهاد
 کنم. یوقت فراموش نم چیلطفتون رو ه نیا دم،یبهتون قول م -
و غربت سخت بود. وداع سخت بود اما ماندن  یغـ*ـوش گرفتم و هق زدم. اشک شوق بود و غم. دوررا در آ او

. چه خوب که لحظه دمید یهرگز او را نم گرید دی. شادمیرا نفس کش شیشدن سخت تر! بو دیسخت تر! زن جمش
 «رفتم! یکه با فرهاد م رفتم و چه خوب تر ینم یخداحافظ یرا در حقم تمام کرده بود. چه خوب که ب یآخر مادر

جان کرده  یو نور چراغ را ب دهیاش به اتاق تاب یدر حال طلوع بود. نور کم سو دینگاهش را به پنجره داد. خورش ثمره
گذاشت. از جا بلند  شیرفتن به کار بود. سالنامه را بست و سر جا یبود. متوجه گذر زمان نشده و وقت آماده شدن برا

شانه اش گذاشت و  یغرق خواب بود نگاه کرد و دست رو زکه هنو یینش داد. به آهوبه بد یشد و کش و قوس
 تکانش داد.

 شو صبح شده. داریآهو ب -
 .دیشن رشیخفه او را از ز یو ثمره صدا دیسر کش یپتو را رو آهو

 بذار بخوابم تو رو خدا. گهیکم د هی -
ها بار نه هزاران بار به او گفته بود خواهش و التماس رفت. صد یدختر نم نیکله ا یتاسف سر تکان داد. حرف تو با

 رجوشیش یرا تو ریبود و سنگ! از اتاق خارج شد و به طرف آشپر خانه رفت. ش نیآهن خیهمان م تینکند؛ اما حکا
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راه را انتخاب کرده بود؟  نیو احمقانه تر نیساده تر چراذهنش را مشغول کرد.  هیو شعله را روشن کرد. فکر آ ختیر
 راه بود! نیفرار نادرست تر

ضعف نکردن،  یرا هم برا وانیل کی نیخوردن نداشت و هم ی. اشتهاختیر وانیل یرا تو ریرا خاموش کرد و ش شعله
و به کنار  دیکش شیو به طرف اتاق برگشت. آهو هنوز خواب بود و ناچار پتو را از رو دیداغ را سر کش ریخورد. ش یم

 یبه ثمره نگاه کرد. دلش م ظیرا محکم فشار داد و با غ شیصاف نشست. لب ها و دیکش نیپرتاب کرد. آهو ه
 نگاه پر حرصش شانه باال انداخت. دنینبود. ثمره با د ینثارش کند؛ اما اهل بد زبان یخواست فحش

 رو ندارم. یکردن کس داریحوصله ب یدون یم -
 با همان حالت گفت: آهو

 !؟یرفتار کن ینطوریبا اونم ا یجرات دار نمیپا نشه، اونوقت بب یاش کنصد بار صد ادیب رتیشوهر گ هی یاله -
 !ادیبارون نم اهیگربه س یبه دعا -

و  دیرا پوش شیبود. از جا بلند و از اتاق خارج شد. ثمره مانتو دهی. خواب به کل از سرش پردیبا حرص لبش را جو آهو
سرخ سرخ بودند. لبه  شی. چشم هادیخودش را د ریتصو روایشده به د خیکوچک م نهیآ یمقنعه اش را سر کرد و تو

و  دهیامانش را بر یخواب ی. سرش در حال انفجار و بذاشتدوش گ یتا خورده مقعنه را مرتب کرد و کوله را رو یها
شد. صورتش را  نهیبه سـ*ـ نهیبه سوزش افتاده بود. قبل از خروج، با آهو سـ*ـ روزیاز بغض حصار شده د شیگلو

 و هنوز اخم داشت. دیچک یکرده و آب از آن مخشک ن
 !ادیباز کن اون سگرمه هارو بهت نم -

را در خانه بماند. ثمره از کنارش  یتوانست چند روز یرا نداد. حال و حوصله خودش را هم نداشت و کاش م جوابش
ابش قبل از خروج از هال جو دنیلب به سالمت گفت و ثمره با نشن ریاز اتاق خارج شد. آهو ز یگذشت و با خداحافظ

 گفت:
 .یکن یتالف دمیبهت اجازه م -
خوب بودن تالش کرده و به ظاهر موفق شده بود. درونش اما  یرفت و کفشش را پا کرد. مثل هر بار برا رونیب

کرد. به  یافتاد و حالش را خوب م یم یخوب ی! کاش اتفاقیاش خوب بود و نه روح یبود، نه حال جسم یمتالش
به راهش ادامه داد و همان لحظه خواندن  تفاوت ی. بدیباز شدنش را شن یو قبل از عبور، صدا دیرس رزنیانه پپنجره خ

 .دیاسمش را شن
 ثمره مادر؟ -

حد باز شدند. ثمره مادر؟! امروز آفتاب از کدام طرف سر زده بود؟! دختر آنتن محل  نیتا آخر اریاخت یب شیها چشم
 بود. یریپ نیبودن بهتر از دختر ا تیهو یو ب سرپرست یشده بود؟! مطمئنا ب
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 و نگاهش کرد. برگشت
 .ریصبحت بخ -

زد.  یحرف م یبود و به سخت نیخش داشت. نفسش سنگ رزنیپ یاو! صدا دنیهم بود با د یو برکت ریصبح پر خ چه
 از موضعش کوتاه آمد. یحالش کم دنیثمره با د

 سالم. -
 ؟یسالم دخترم خوب -

 ادامه داد: زنریگفت و پ ممنون
 ؟یکن یدر حقم م یلطف هی -
 د؟ییبفرما -

 قرص را مقابلش گرفت. شهیپنجره عبور داد و ش یها لهیم انیرا از م دستش
 ؟یریقرص رو بگ نیسر راهت برام ا یتون یم -
 پشت سر آن ها زده بود؛ اما حاال وقت یادیز یکردنشان حرف ها یبد کرده و به خاطر تنها زندگ یادیز رزنیپ
قدم جلو رفت  کیبود.  نهیزشتش نبود. حاال و با وجود ناخوش بودن حالش وقت کنار گذاشتن ک یرفتارها یادآوری

 را گرفت. یخال شهیو ش
 پولش! نمیمادر ا ایب -

چرک کف دست، خودش  نینداشت؛ به خاطر ا یشوخ یتعارف اسکناس را از دستش گرفت. وقت پول با کس بدون
 کوتاه از او فاصله گرفت. یرا در کوله انداخت و با خداحافظ شهید. شرا به آب و آتش زده بو

 نیسنگ یخواب یکرد. ذهنش مشوش و سرش از ب یط ادهیمانده را مثل هر روز پ یباق ریرفت و مس نییاتوبوس پا از
شد  یروشگلف ابانیداشت! وارد خ ازیساعتِ ن نیزند و به خواب چند یچرت م یکرد با هر پلک زدن یبود. احساس م

باز هم  یمیرح دیآن روز ذوقش کور شد، شا یادآوری با یبرگشته بود؟! لحظه ا نیدر باز ذوق زده شد. رام دنیو با د
 دیباشد! با نیسرا پارک شده بود و دعا کرد. کاش رام ینیریجلوتر از ش یکم یمیرح نیدر حال کله خوردن بود؟! ماش

سالم کرد  دنشیبا د نیآب پاش به دست لبخند پهن زد. رام نیرام دنیا د. پا تند کرد و وارد شد. بدیفهم یزودتر م
 و ثمره سرحال جلو رفت.

 !یخوش اومد یلیخ یلیخ -
 .دیخند دنشیبا شن نیتمام وجود خوش آمد گفته بود و رام با
 .یقدر ذوق زده شد نیسخت گذشته که ا یلیانگار خ -

 با صداقت گفت: ثمره



 

 

114 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 !یلیخ -
 رش را خاراند.خجالت زده س نیرام
هفته باشه،  هیبعد از شش ماه سهمم فقط  هیانصاف یب گهیم ستیهفته قانع ن هیمن نبود، خانم والده ما به  ریتقص -

 کردم. یم دیتمد یمنم به اجبار ه
 ست؟ین نجایمگه مادرت ا -
 .نجایکار اومدم ا ینه راستش خونه ما شهرستانه، من برا -
 !یاومد خوش یلیآهان... به هر حال خ -
 ممنون. -
 گفت: یزیچ یادآوریبا  و
 امروز چه خبره! یاگه بدون -

 .دیتر کش نییمقنعه اش را پا یانتها ثمره
 چه خبر؟! -
 برتر تو کل شهر! یسرا ینیریشده ش وارمونیبه د وارید هیهمسا -

 با ذوق گفت: ثمره
 چه خوب. -
 !یمیرح یمخصوصا آقا دن،یبراش زحمت کش یلیانصافا حقشون بود، خ -
 اهوم. -
 سرا و البته ما دوتا! ینیریش یامشب تو رستوران خودش همه رو دعوت کرده، بچه ها یمیرح یآقا -

 باال داد. ابرو
 ما رو؟! -

 .دیکش رونیب بیرا از ج کارت
 !یکرد که حضور داشته باش دیتاک یلیخ یمیرح یکارت رستوران آدرسشم هست آقا نمیآره، ا -

خواست،  یزدن م ادیحرف آخرش سکوت کرد. دلش فر دنیدهان باز کرده بود، با شن« روم ینم»گفتن  یکه برا ثمره
 رفتن خوب نبود! یبود؟ حالش برا یامشب م دیبا یچرا مهمان

**** 
به عاصف  یسر دیکمد هم اسفبار بود. با تیداشت و وضع ازین یقد نهیبود. به آ ستادهیکوچک ا نهیآ یبه رو رو

را شل بست.  رشیحر یو روسر دیاش را پوش یمجلس یکرد. مانتو یم دایپ یبه درد بخور زیچ دیزد، شا یسمسار م
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 یدر رفت و رو یبد نبود! به طرف کمد ب یراحت یشد؟ خارج از محل کار کم یآمد چه م یم رونیب یکم شیموها
 فیافتاده بود. ک دیخر گرفته، به فکر فیکه از آهو ک یبار نی. آخردیکش رونیو کفش ستش را ب فیزانو نشست و ک

او که  یمحو، برا شیانداخت. آرا نهیدست گرفت و کفش ها را پا کرد و نگاه آخرش را به آ یرا تو یمشک لیمستط
شب و  می! ساعت هشت و نکیبود. مرتب و ش یمحسوس بود. از خودش راض یادیرفت، ز یدر محل کار ساده م

است. آهو وارد اتاق شد  ازین یآهو ب دییگفت به تا یدروغ بود اگر م و دیدر را شن یوقت رفتن بود. قبل از خروج صدا
 .دیسوت کش دنشیو با د

 بابا! یول دار ی! ا؟یچه کرد -
 را به دو طرف باز کرد. شیدست ها ثمره

 خوبه؟ -
 خانم به تمام معنا. هی! یعال -

 گفت: ظیرا جمع کرد و با غ شیلب ها ثمره
 بودم؟ یپس تا االن چ -

 نده گفت:با خ آهو
 .یبا اون کوله و کتون ،یدختر بچه مدرسه ا هی -
 به شانه آهو زد و از کنارش رد شد. یو با پشت دست ضربه آرام دیصدا خند یب

 شد من برم. رید -
 به سالمت، خوش بگذره. -
سوخت. باز  یم یکم شیداد و پشت پا ی. پاشنه بلند کفش آزارش مدیرس ابانیخانه خارج شد. پا تند کرد و به خ از

 سوار شد. ستادنش،یباال برد و بعد از ا یتاکس نیاول یبود. دستش را برا یبه ولخرج ازیهم انگار ن
اصرار  لیمعذب و دل یمیکرد. از تنها رفتن به رستوران رح یم یادآوریقرارشان را  دیداشت و با ازین نیرام یهمراه به
 دیجاو ادیچه بود؟!  یرتر شده، ربطش به کارکنان گل فروشسرا ب ینیریقابل حدس بود. ش ریرفتنش غ یبرا یمیرح

 یخارج کرد و انگشت رو فیرا از ک یاو را نداشت. گوش مسخرپر ت یافتاد و آرزو کرد، کاش نباشد. حوصله نگاه ها
 .دیرا شن شیو بعد از دو بوق صدا دیکش نیاسم رام

 ؟ییسالم کجا -
 .یبرستا تو  رمیرستورانم. تو نم کیسالم من نزد -
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 ابانیرا به راننده داد. وارد خ قیو آدرس دق دیکش رونیب فیگفت و تماس را قطع کرد. کارت رستوران را از ک ممنون
 هیمتوقف و بعد از حساب کرا نی. ماشدیکنار درخت پر از شاخ و برگ د ستادهیا بیرا دست به ج نیپهن شدند و رام

 کرد. زیثمره ر دنیرا با د شیجلو تر آمد. چشم ها نیاو تکان داد و رام یشد. دستش را برا ادهیپ
 !دم؟یند ییمن شما رو جا -

 .دیخند زیظاهرش ر رییبخاطر تغ نیاز واکنش رام ثمره
 کنم. یفکر نم -
 ن؟یستین یمانیثمره ا انایاح -

 شاره کرد.را کنار گذاشت. از کنارش رد شد و در را باز و به داخل ا یشوخ ن،یبا خنده سر تکان داد و رام ثمره
 خانما مقدمترن. شهیمثل هم -

 نیرام یبا خانواده باشد و صدا یکرد دعوت یبا تشکر وارد شد و نگاهش را دور تا دور رستوران چرخاند. گمان نم ثمره
 .دیرا شن

 .میانگار فقط من و تو بدون خونواده اومد -
 توجه به حرفش با لبخند گفت: یب ثمره

 !میادیما خودمونم ز -
 به ما داره؟ یچه دخل یدعوت نیا ایگیم راست -

 صحبتشان را قطع کرد. یمیرح یشانه باال داد و صدا ثمره
 !نیا ژهیشما مهمون و -

 و با احترام سالم کردند. دندیدو به طرف او چرخ هر
 .نیخوش اومد یلیسالم خ -
 اشاره کرد. یبه گوشه ا و
 طرف. نیاز ا دییبفرما -
 به ثمره ادامه داد: رو
 دوست داره با تو آشنا شه. یلیخ الیع -

 دنی! اشاره دستش را دنبال کرد و با دالیآشنا کردنش با به قول او ع یبرا یبود. فرصت نیآن همه اصرار ا لیدل پس
 آرام گفت: یمیجلوتر رفت و رح نیهم بودند. رام یلبخند زد. خانواده حاج محسن مردان اریاخت یب نینسر

 کار داره. یلیکردم؛ اما گفت خ رو هم دعوت یبهرام یآقا -
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گرفت.  یآن روز سرچشمه م یعمو تمامش از حرف ها ریدانست. رفتار اخ یعمو را م امدنین لیآهان گفت. دل ثمره
سر تا  دیشدن، همه به احترامشان از جا بلند شدند و جاو کیدوازده نفره راه افتاد. با نزد زیبه طرف م یمیهمراه رح

آن که بخواهد ذهنش  یرا نا خواسته نگران و ب شبید تمامخود بود.  یاش ب ی. انگار نگرانثمره را نگاه کرد یپا
رنگ و درد نگاهش، خواب  یمقابل چشمانش بود. بغض حبس شده اش، چهره ب شیها یتاب یب ریبود. تصو ریدرگ

 و رو به جمع گفت: ستادیکنار همسرش ا یمیاز سرش پرانده بود. رح
 حضور هست؟که معرف  نیآقا رام -
 همسرش نگاه کرد و به ثمره اشاره داد. به
 هم دختر گلمون ثمره! شونیا -

 پُر! بایتقر یکلینسبتا کوتاه و ه یبا قد یچادر یبه او نگاه کرد. زن ثمره
 رو به ثمره گفت: و
 همسر و تاج سر بنده آذر خانم! -

 له گرفتن، آذر گفت:خم شد. همزمان با فاص یکم یرو بوس یگفت. دست داد و برا خوشوقتم
 کنه. یم ادیرو ز فتیآقا رضا تعر -

 نگاه کرد. یمیبا تشکر به رح ثمره
 لطف دارن به من. -

داد. نگاهش  نیجوابش را با سالم خوش اومد یبه حاج محسن افتاد. بزرگ جمع! با احترام سالم کرد و حاج چشمش
 .دیجلو آمد گونه اش را بوس نیداد. نسرشد. سالم کرد و دست  نینسر کیرا چرخاند و با متانت به نزد

 ماهت گل دختر. یسالم به رو -
 کمند اشاره کرد. به
 دخترم کمند. شونیا -

پوشش  نیآمد. با ا یساده م یبلند. معذب شد. کاش با همان لباس ها یبا قد یچادر یبه کمند نگاه کرد. دختر ثمره
را دور زد. دست  زیبود؟! م دابیامشب چه وقت سرخاب سف شد. یدر جمع شان مانند وصله ناجور بود. از خودش حرص

 داد و خوشوقتم گفت و حاج خانم ادامه داد:
 نوه خوشگلم مهرسا. نمیا -

 نگاهش کرد و با لحن بچگانه گفت: ثمره
 سالم خانم کوچلو. -
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 یانداخت. به جا یمنوزاد ها  ادیکه او را  یلحن نیاخم کرد. از خطاب کردنش به کوچک متنفر بود. خصوصا ا مهرسا
 گفت: یجواب سالم با تخس

 !ستمیمن کوچلو ن -
 لحنش جا خورد. حالل زاده بود، غد و گند اخالق! از

 خجالت زده شد. کمند
 .نهیشرمنده، نقطه ضعفش ا یوا یا -

 زد. یساختگ لبخند
 اشکال نداره. -
کنار  زیبا جمع سالم کرد و هر دو پشت م نیملب بود. را رینگاه کرد. کوتاه سالم کرد و جوابش فقط سالم ز دیجاو به

فاصله  نیثمره نشسته بود. به دخترک نگاه کرد. حاال و از ا یو حاج محسن رو به رو نینسر انیم دیهم نشستند. جاو
 بود و مقابل ثمره، نگاهش کرد و گفت: نینبودن حالش شد. آذر کنار نسر یشگیمتوجه هم

 ؟یهست یاز کارت راض -
 نگاه کرد. یمیرح با خنده به و
 از صاحب کارت چطور؟ -
 !نیبله هر دوشون عال -
ندارد! آذر  یمیبهتر است را در برابر رح ی. گفته بود جرات گفتن بهرامدیافتاد و در دل به خود خند یحرف بهرام ادی

 نگاهش کرد. قیدق نیخدا را شکر گفت و نسر
 دخترم؟ ستیحالت خوب ن -

 داد:ادامه  نیهان گفت و نسر ثمره
 سرخه. یلیچشمات خ -

 .دیسرخ بود. ثمره دست به صورتش کش یادینشست. حق با حاج خانم بود، ز شیچشم ها یرو دیجاو نگاه
 سر درد دارم. کمی شبه،ید یخواب یبه خاطر ب -

 دست راست حاج محسن نشسته بود و با تاسف سرتکان داد. یمیرح
 شده. یچ روزید دمیاز بچه ها شن -

خواست. کمند کنار ثمره  یرا نم یبه اصصالح خوش نیو زهر کردن ا یادآوریاخم کرد. دلش  یمیرحبا حرف  ثمره
 :دیبود و کنجکاو شده پرس

 شده بود؟ یچ روزیمگه د -
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 گفت: یمیرح
 تصادف کرد و فوت شد. یدم گلفروش ییآقا هی -

 گفتند و کمند سرش را به طرف ثمره چرخاند.« خدا رحمتش کنه»آرام  همه
 .ینش تیتا اذ یکن بهش فکر نکن یسع -

 دنباله حرف دخترش را گرفت. نیسر تکان داد و نسر ثمره
 ینینب یزینرو که چ رونیافتاد تو اصال ب ینکرده اتفاق یاگه خدا گهینداره، اصال دفعه د تیخوب یآره مادر تو جوون -

 سراغت. ادین الیو فکر و خ
 .دینرود؟! آذر چادر را جلو تر کش رونیشود و ب الیخ یست بتوان یدخترک م نیافتاد. ا رورزید ادی دیجاو

 به حال شما جوونا. یوا دن،یکنه به لرز یدست و پام شروع م نمیسن و سال مرده بب نیواال من با ا -
 یشد و سع یمشغول باز زیم یکردند. با دستمال رو یتر تمامش م عیاز کش آمدن بحث کالفه شد و کاش سر ثمره

که حال بدش را به اشتباه،  ییسه زن را نشنود. کسا نیا لیو تحل هیکند تا تجز گرید یزهایپرت چ کرد، ذهنش را
 .دیآذر را شن یکرده بودند. صدا ریترس تعب

 .رهیقرص رو بخور سرت آروم بگ نیمادر ا ایب -
کمبود خواب اگر  نیا اگرفت. ثمره درمانده به قرص نگاه کرد. ب شیآب و قرص را رو به رو وانیاز جواب ثمره، ل قبل

نگاه کرد و انگار دنبال راه  یمیبود. مستاصل به رح یدر چرت م دیشد. امشب را نبا یخورد بدون شک منگ م یم
را از دستش گرفت  وانیمثلت برمودا نبود. ناچار ل نیاز ا یاش بود. راه فرار یبه سردرگم رهیخ دیگشت. جاو یفرار م

 و آذر گفت:
 .بسم اهلل بگو بخور -

 آن را خورد و تشکر کرد. یمیرح دییبا تا ثمره
 سالم بر حضار محترم! -

 یآشنا بود. با صدا یادیپسر ز نیکرد. چهره ا زیرا ر شیاخم و ثمره چشم ها دیو جاو دیهمه به طرف صدا چرخ نگاه
 از حالت متفکر خارج شد و او را شناخت. یمیرح
 رو به راهه؟! یجان همه چ یسالم هاد -

 یها یتاب یب ادیبود. با خشم نگاهش کرد.  دهیشده! عکسش را د ی! همان پسر متوارییرزایم ید، هادبو خودش
 رو برگرداند. ظیبه ظاهر آدم نبود پس چه بود؟! با غ نیآهو افتاد و تب آن روزش! اگر کار ا ریچند وقت اخ

 .نینباش یچیحواسش به اوضاع باشه نگران ه یآقا هاد یتا وقت -
 راحته! یاز همه چ المیخ نجایا با وجودت -
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از دست او  عیسرد جواب سالم داد و دستش را سر دیرفت. جاو دیجاو کینزد یبعد از عرض ادب به همگ یهاد
چشم به ثمره نگاه  ری! از زدندیاش را به گند کش یکه زندگ یامروز کامل شد، با وجود دو نفر افتی. ضدیکش رونیب

زدن به او را نداشت؟ چرا از  هیو کنا شیحال ن مشبنسبت به او نبود؟! چرا ا نهیو کاز آن خشم  یخبر گریکرد. چرا د
دو روزها را شمرده؛ اما  نیضربه زدن به ا یدرهم بود، نفرت نداشت؟! برا یادیز شیکه حاال اخم ها یدخترک نیا

دختر تازه وارد که  نیکرد. ا ثمره مکث یرو یرفته بود. نگاه هاد نینبود و حس انتقام از ب یبه تالف یاقیحاال اشت
 یمناسب سیزد. ک ثیبود. لبخند خب یمیرح دینبود. احتماال همان نفر جد یو مردان یمیرح یظاهر آشنا نیبا ا د؟بو
نشست و همزمان گارسون  دیحاج محسن و جاو نیب یخال یصندل یتعارف رو یبود! ب یبعد یها یخوش گذران یبرا
 :گفتگوشش  ریدرهم ثمره ز یاخم ها دنیبا د نی. رامستادیا زیم کینزد
 .گهید زیم هی میبر یاگه معذب -

و تا به حال از  یزدن مخش کاف ینظر برا کیکرد؟!  یاو بود. چرا دخترک نگاهش نم خیم ینه گفت. نگاه هاد آرام
خند زد. شد و پوز یهاد رهیمتوجه نگاه خ دیشد؟ محال بود! جاو یخواست و نم یرا م یبود. کس دهینه نشن یکس

 ماده ببر را بشناسد! نیاو برنامه ها داشت؛ اما هنوز مانده بود تا ا یمعلوم بود برا
و  یینگاه از ثمره در حال خودنما کیجلب توجه و  یبرا یانتخاب شدند و گارسون از کنارشان دور شد. هاد غذاها

شد. آهو دختر پاک  یاه کردن به او چندشش ماز نگ یثمره در دل، او را به باد فحش گرفته بود. از او متنفر بود و حت
دل خوش  یطبل تو خال نیبود. آهو به ا انیاش ع یباز بانداده بود؟ از صحبت کردنش ز یادیو معصوم دل به چه ش

 یم انیدر م یکیشد. صحبت ها را  نیکرد و سرش سنگ یکرده بود؟ هنوز در حال ناسزا گفتن بود که احساس کرخت
 یدوام م دیثرش را گذاشته که خواب به جانش افتاده بود. سرش را به دو طرف تکان داد. باشک قرص ا یو ب دیشن

 یخواست. باز سرش را تکان داد، باال گرفت، نه انگار چاره ا یزدنش با مکث بود و چقدر دلش خواب م پلکآورد. 
پشت  اریاخت یب دیزد. نگاه جاو یبه دست و صورتش آب م دیرفت. با یبهداشت سینبود. از جا بلند شد و به طرف سرو

 یشناختش م یخانم شده بود. اگر نم یادیز پوششنوع  نیشد. امشب انگار آن دختر نابالغ نبود و با ا دهیسرش کش
اش با او هم انگار کارساز نبود و پرروتر  یبه خودش آمد. سرد یدختر محجوب بود. با سلقمه هاد کیگفت نمونه بارز 

 گوشش گفت: ریبا سر به ثمره اشاره داد و ز یادحرف ها بود. ه نیاز ا
 ه؟یدختره ک نیا -

 تفاوت گفت: یب دیجاو
 کنه. یکار م یتو گلفروش -

 لبخند پهن زد. یهاد
 مچکر! -
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چشمک زد و همزمان  دینبود. رو به جاو یینگاه کرد. در حال صحبت با حاج محسن بود و حواسش به جا یمیرح به
 کنم. دیو صغزال ر نیبا گفتن:من برم ا

داد تا او باشد پشت سر  یرا نشانش م شیدخترک آن رو دیبا تاسف نگاهش کرد. با دیو جاو از جا بلند شد مطمئن
 موس موس نکند. یهر دختر

 ریز ملینگاه کرد. ر نهیآ یسر حال شد. به چهره اش تو یبار، دو بار، سه بار! کم کی. دیآب به صورتش پاش ثمره
مانده  یو باق دیچشمش کش ریبود. دستمال را ز یم شیآرا یهتر در آن جمع ساده و بو همان ب ختهیچشمش ر

سفت کرد. قابل قبول تر از قبل شده  یکم رااش  یزده را تو داد و گره روسر رونیب یرا پاک کرد. موها ششیآرا
 یبهداشت سیروج از سرو. آهو بود. همزمان با خدیکش رونیکوچکش ب فیبلند شد و آن را از ک یگوش امیپ یبود. صدا

 را خواند. امیپ
 «گرفته یلیدلم خ ،یزودتر برگرد کاش»

 یدرست و حساب یمظلوم آورده بود؟ دلش تالف یلعنت فرستاد. چه به روز آهو زیهمه چ یکرد و به آن پسرک ب اخم
 شیرا رو به رو یدو سر بلند کرد. ها ستادیچهار چوب در ا یگفتن بود که تو راهیخواست. هنوز در حال بد و ب یم
! نگاه از او گرفت و قدم برداشت. قدم اول به دوم انیآقا یبهداشت سی. درست کنار در سرودید واریداده به د کهیت

 یرا رو شیشد و دندان ها یداد و او باز مانع شد. حرص رییرا تغ رشیجلو آمد و راهش را سد کرد. ثمره مس ده،ینرس
گرفت. دل آهو را شکسته و حاال  یدلش آرام م دیشا رد،یمشت و لگد بگ ریا زتوانست او ر یهم فشار داد. کاش م

دختران را به  یکه به راحت ییوجدان بودن که شاخ و دم نداشت! متنفر بود از تمام پسر ها یشد؟! ب یم احمشمز
دمش را  دیبا کند. یخواست تمام نفرتش را برسرش خال یانگار سردسته آن ها بود. دلش م یو هاد رندیگ یم یباز
 یمیدر سرش جرقه زد. رح یزیدستش بود و چ زهنو یاما چطور؟ گوش رد؛یسر راهش قرار نگ گریکرد تا د یم یچیق

! ضبط صدا را فعال یکیدر تار یریکرد. ت یشانسش را امتحان م دیدانست؛ اما با یمطلع بود؟ نم یرفتار هاد نیاز ا
 و سرش را بلند کرد.

 کنار؟ دیبر شهیم -
 بود و سرش را کج کرد. نهیدست به سـ*ـ یهاد

 .شهیالبته که م -
! زیهمه چ یبه او بود. از نگاه ناپاکش چندشش شد. ب رهینگاهش کرد. برخالف حرفش تکان نخورد و هنوز خ ثمره
 قدم عقب تر رفت و قبل از حرکت ثمره گفت: کی بیدست به ج یهاد

 سوال؟ هیفقط  -
 وخت و ادامه داد:تفاوتش را به او د ینگاه ب ثمره
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 ؟یبا من مشکل دار -
 .ستین یزیاست! مشکل که چ متنفر

 مشکل؟! -
 به... یبه اون همه حرف و نه توجه یآره خب نه خنده ا -

 خود اشاره داد. یکرد و به سر تا پا مکث
 !تیهمه جذاب نیا -

که تنها راه چزاندش  ییصدا اعتماد به نفس داشت. خوشحال از ضبط یادیپوزخندش را مهار کرد. ز یبه سخت ثمره
 نگاه کرد. یبود، با حالت مسخره به هاد

 !ت؟یجذاب -
 کنم! ینه نگو که باور نم گهیدارم د -
 .نمیب ینم یزیمن که چ -
 .یدید یحتما م ی! اگه نداشت؟یگفتم مشکل دار یدید -

 گفت: یبا آرامش ساختگ ثمره
 ندارم. -

 بشکن زد. یهاد
 !هیعال -

 جلو آمد.عقب رفته را  قدم
 ؟یهست ییآشنا هیحساب پا نیبا ا -

 یم زیهمه چ یپا رو دیبا فیدهان کث نیحرف از ا دنیکش یخواست زنده زنده پوستش را بکند؛ اما برا یم دلش
 گذاشت.

 از چه نوعش؟ -
 .دیرا چرخ شیسرتا پا یچندش هاد نگاه

 به کَرم شما داره. یبستگ -
مهربانش! ضبط صدا را  یآهو فیتهوع گرفته بود و ح یهمه ناپاک نیا جا بس بود. از نیتمام شد. تا هم تحملش

شد. با  یهاد ریبه نگاه وحشت زده و متح رهیخ شیو چشم ها دیچیکرد. صدا در فضا پ یمقدمه آن پل یمتوقف و ب
رک شد از دخت یکرد و باورش نم یبرگشت م وپر غرورش رفت  یچشم ها نیب یحالت خاص ابرو باال داد. نگاه هاد

 دو نشان خورد لبخند پهن زد. یکیکه در تار یریرکب خورده باشد. ثمره ذوق زده از ت
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 ؟یدونست یصاحب کارمه، م یمیرح یآقا -
خارج  ییاندازه زرنگ باشد. دهان باز کرد؛ اما صدا نیکرد تا ا یخشکش را با زبان تر کرد. گمان نم یلب ها یهاد

 گرفته بود. یاز هاد یخوب ی. آتودیترس یخبر بود و از او م یب شیاز کارها یمینشد. ثمره مطمئن شد. پس رح
 !یطرف یمیبا رح یدور و ورم بپلک گهیبار د هی_

جلو  عیکرد. دستش را سر یرا نابود م یلعنت یگوش دیکرد و با یم یکار دیبه او بود. با رهیهنوز با وحشت خ یهاد
 . پوزخند زد.دیعقب کش زیبرد و ثمره ت

 .رمیگ یم دهیندکارتو  نیا -
خارج شد.  یو با عقب رفتن هاد دیاش کوب نهیبه قفسه سـ*ـ فیبا او هم کالم شود. با ک نیاز ا شینداشت ب دوست

ها  نیاز ا شتریو دلش خنک شده بود. دل آهو را شکسته و فقط با شک او را ترک کرده بود. حقش ب یاز کارش راض
 گفت: دنشیبا د نینشست. نسر یصندل یداد و رورا تو  شیشد و باز موها کینزد زیبود! به م

 کرد. خیمادر غذات  یکجا رفت -
را گرفته  ینخ هاد یعنیشد.  ینم دهیاز چهره اش د زیچ چیشد. ه خشیم دیکرد و نگاه جاو یآرام معذرت خواه ثمره

 لشیباب م یزیچ یت، وقتشناخ یباال رفت. او را خوب م شیو ابروها دیدرهم را د یادیز یبود! از دور هاد دیبود؟ بع
لبخند زد و نگاهش به  اریاخت یبود! خوشش آمد و ب دهیکش نجولماده ببر پ نیافتاد. پس ا یحال و روز م نینبود به ا

را شکار  دیجاو رهیو نگاه خ دیگذاشت، برگشت. نگاه ثمره همزمان چرخ یکه آرام جوجه را در دهان م یطرف ثمره ا
خودش  هب دینداشت. جاو یشگیهم هیپر کنا یبه آن لبخندها یشباهت چیابرو باال داد. هلبخند متفاوتش  دنیکرد. باد

توجه  یبود و ب شیمتعجب ثمره هنوز رو ینگاهش را گرفت. چشم ها عیباال رفته ثمره سر یابروها دنیآمد و با د
شدن به دخترک با آن  رهیشده بود. خ یدهان گذاشت. از خودش حرص یاز گوشت را تو ینگاه او تکه ا ینیبه سنگ

ماده ببر در دل مادرش باز کرده رصد  نیکه ا ییبا جا ؟کرد یم یشد چه فکر یلبخند پهن؟! اگر حاج خانم متوجه م
متوجه نشده بود! و غافل از نگاه  نیرا شروع کند! شانس آورده که نسر یپرداز الیبود تا حاج خانم خ ینگاهش کاف

 از فکر خارج شد. یمیرح یبه خوردن ادامه داد. با صدا نظر داشت ریکه حرکاتش را ز یقیدق
 شامش رو بخوره؟ ومدیکجا رفت؟ چرا ن یجان هاد دیجاو -

 جرات آمدن نداشت؟! یسرش آورده که حت یی. چه بالدیو پوزخندش را د دیبه طرف ثمره چرخ اریاخت یب نگاهش
 ار خودش در دام افتاده بود!دنبال شکار رفته و انگ دیخواست بگو یکرد و دلش م یمیبه رح رو
 دونم گفت کار داره! ینم -

نگاهش به او بود؟  نیبود. از زمان آمدن دخترک چندم رهیخ دیبه جاو قیآهان گفت. کمند کنجکاو شده و دق یمیرح
بود! تا به حال توجه اش را  بیعج یشدنش به ثمره کم رهیو امشب خ دهی! مدت ها لبخندش را ندیچهارم ای یسوم
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چشم به ثمره نگاه کرد. ظاهرش به آن ها  ریز زو حاال، دخترک ذهنش را مشغول کرده بود؟! ا دهیکس ند چیبه ه
نبود به دل بردار غدش  دینشست. بع یداشت و به دل م ی. چهره معصومدیرس یبه نظر نم یخورد؛ اما دختر بد ینم

 هیه هنوز در حال خوردن بود. اتمام غذا خوردن بقشناخت. ثمر یم شتریاو را ب دیبود با ینشسته باشد. اگر واقعا خبر
با تشکر از جا  نیاز آن به خاطر خجالت از جمع کارش نبود. رام دنیآمده بود. هنوز گرسنه و دست کش رید ود،مهم نب

چشم به او  ریکرد. چطور سر صحبت را باز کند؟ از ز یرفت. کمند دل دل م یبهداشت سیبلند شد و به طرف سرو
.گفته بود سر درد دیپرس یحالش را م دیهم نه! با نیشروع بد بود! از کارش؟ ا ینه برا د؟یپرس ی. از سنش منگاه کرد

 دارد!
 زم؟یسرت بهتر شد، عز -

 شد؟ یاش کالفه نم ینیسرش بود. از سنگ یبرداشت و نگاهش کرد. چادرش هنوز رو شیسر از غذا ثمره
 زد. لبخند

 ممنون بهترم. -
 ؟یحرفانقدر کم  شهیهم -
 .یتا حدود -
 !بهیعج -
 ؟یچ -

 .دیخند
 !نمیب یخودم کم حرف م یباره تو هم جنسا نیاول -

 لبخند زد. ثمره
 اسم ما بد در رفته. ست،یهم ن ایاونطور -
 .یکم حرف باش شهیکه نم ینیب یم ی! ان شاهلل قسمت شد و ازدواج کردینشد یالبته هنوز وارد زندگ -

با  یقول و قرار دیدر دست نداشت؛ اما شا ی. حلقه ادیکش یزبانش را م ریز یطور دینداشت؛ اما با یربط حرفش
 آمده بود. نیگذاشته و مخصوصا که با رام یکس

 داد: ادامه
 نه؟ ،یازدواج که نکرد -
 نه! -
 .یبه فکرش باش دیپس با -
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 یم یو به خواستگارشد  یپا م دیگفت انگار با یم یزد. طور یم ییعجب حرف ها یفکرش باشد؟ دختر حاج به
 نگاه ثمره گفت: دنیرفت! کمند با د

 مثل همه دخترا. ینذار بیخود ع یب یداشت یاگه خواستگار خوب نکهیمنظورم ا -
 زد و کمند با خنده ادامه داد: یتنها لبخند زورک ثمره

 !میارخواستگ ادیکردم ب یخدا خدا م یخودمون بمونه، ول نیخواستگارم بله گفتم. ب نیمن به اول -
زد.  یاش م یخصوص یشده بود و حرف از زندگ یاز نوشانه اش را خورد. چقدر زود خودمان یلبخند زد و کم ثمره

 یزیچ دیتافته جدا بافته بود! کمند باز با نشانیب دی. از او خوشش آمد و انگار فقط جاودیرس یبه نظر م یدختر خوب
 بود. سخت یادیزبانش انگار ز ریاز ز دنیگفت. حرف کش یم
هر وقت سر  می. هم رشته بودیکن یکه فکرش رو م ییالبته نه اون آشنا م،یمن و شوهرم تو دانشگاه آشنا شد -

 بود. گهید زیچ هیکردم؛ اما خب حرف دلم  یفرار م ومدیراهم م
 یسادگ نبود. نشانیقدر تفاوت ب نیباشند؛ اگر ا یتوانستند دوستان خوب یکمند لبخند زد. م یایبه حجب و ح ثمره

 انداخت. یآهو م ادیرفتارش او را 
 ادامه داد: کمند

 ه؟یچ تیلیرشته تحص یراست -
 !یمعمار -

 بود. دیابرو باال داد. هم رشته جاو کمند
و آذر را کنجکاو  نیاز جا بلند شدند و مکالمه آرامشان نسر همانانیبه م ییخوش آمد گو یبرا یمیمحسن و رح حاج

 ت:کرد و آذر رو به آن ها گف
 شما دوتا؟ دل ما آب شد که. دیکن یپچ پچ م نیدار یچ -

 نگاهش را از ثمره گرفت. کمند
 !میشیباهم آشنا م شتریب میدار یچیه -

 تفاوت گفت: یدهان گذاشت و ب یرا تو ینیزم بیس مهرسا
 نه. ایرو بزنه  ییخواد بفهمه اومده مخ دا یحتما م -

 .دیو کمند خجالت زده لب به دندان کش دیبه پشت دستش کوب نیبه کمند شد. نسر رهیجا خورد و خ ثمره
 با اخم نگاهش کرد. دیجاو

 مهرسا! -
 تفاوت شانه باال انداخت و رو به کمند گفت: یاسمش را گفته بود و او ب محکم
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 حواسم جمع باشه؟ دیرو بزنن با ییخوان مخ دا یدخترا م یگینم شهیمامان مگه هم -
! او را به یهم از دختر حاج نی! اایر یکرد. محجوب، خوش برخورد، ب یراجع به او م یپوزخند زد. چه فکرها ثمره

مهرسا لحظه به لحظه شرمنده تر  یخام در سر داشته باشد. کمند از حرف ها الیحرف گرفته بود، تا بفهمد مبادا خ
و رو  دیرا محکم به بشقاب کوب چنگالش دیبسته بود. جاو اثمره زبانش ر ینبود؛ اما نگاه پر معنا نیشد. قصدش ا یم

 به کمند گفت:
 !یشرمنده نش یطور نیکه ا ریجلو زبونت رو بگ یبچه ا شیپ یوقت -

 گفت: یبا تخس مهرسا
 .ستمیمن بچه ن -
 !ستیحرف درست ن نیزدن ا یدیفهم یم یاگه بچه نبود -
 خب راستش رو گفتم. -
 مهرسا! -

ماندن  یبرا ییجا گریشده شرم زده بود و ثمره د جادیاز بحث ا نیسرشد. ن زانیآو دیو لوچه مهرسا از خشم جاو لب
را تمام نکرده و مهم نبود.  شیشده بود. غذا نیسنگ یادیاش ز نهیو قفسه سـ*ـ دهیالزم را شن ینداشت. حرف ها

ا کبوتر! او ها راست گفته بودند کبوتر ب یمیها! قد یحاجآن ها نبود. او را چه به هم سفر شدن با  نیب یشباهت چیه
و از جا بلند  دیرا عقب کش یبود. صندل یراه نابود شده بود. از درون متالش نیاشتباه کرده بود. با باز همسفر شده و ب

 .دیرا کش شیرفت! کمند از جا بلند شد و شرمنده بازو یحرف م یزد؟ نه! همان بهتر که ب یم یحرف دیشد. با
 ثمره جان... -

شد و ثمره آرام  یتا باورش کند. سکوتش طوالن دیدانست چه بگو یو سکوت کرد. نم دیثمره به طرفش چرخ نگاه
 .دیرا شن دیمحکم جاو ی. عقب گرد کرد و صدادیرا کش شیبازو

 صبر کن! -
 یمدت برا نیخواست. او که در ا یخرد شدن را م نیبود؟ او که دلش ا ی. چرا عصباندیچرخ دیبه طرف جاو نگاهش

مظلوم شده بود؟ چرا آن ماده ببر  نقدریرا کالفه کرده بود. چرا ا دیه بود. نگاه پر غمش، جاوضربه زدن کم نگذاشت
 نبود؟ نگاهش را از او گرفت و به مهرسا داد. یشگیهم
 کن! یعذر خواه -

 کردن متنفر بود. یغد و از معذرت خواه یادیاخم کرد. ز مهرسا
 گفتم؟ یچ یدینشن -

 به حرف آمد: نینسر
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 ...جان دیجاو -
 باال رفت. دیجاو دست

 حاج خانم لطفا! -
 رو به مهرسا کرد. باز
 کن! یگفتم عذر خواه -

 لجوج شانه باال انداخت و ثمره گفت: مهرسا
 نداره. یبچه که گناه ستیمهم ن -

تکرار شده و  شیانگار برا خیحرف برود، تار یتوانست ب یدلش آرام گرفته بود. نم یجمله را گفته و کم کی نیهم
 دور شد. زیو آذر با اجازه گفت واز م نیاز هم تهمت خورده بود. رو به نسرب
به  یشباهت یبود. چرا آمده بود؟ چرا با وجود ب یبار بغض نداشت و برعکس پر از خشم بود. از خود احمقش عصب نیا

و چقدر راه در نظرش رفت  یم یآن ها باز کنارشان مانده بود؟ چرا اجازه خُرد کردنش را داده بود؟! به طرف خروج
و تمام  دیکوب یم نیرا محکم به زم شی. قدم هاودخالص ش نجایخواست زودتر از ا یشده بود. دلش م یطوالن

و پا تند  دیقدم از پشت سر شن یاو جا نداشت! صدا یکه انگار فقط برا ینیکرد، زم یم یحرصش را بر سر آن خال
سوار شد.  عیو سر ستادیمقابلش ا یدر خارج شد و دست تکان داد. تاکس رفت! از یم دیکرد. هر که بود، مهم نبود و با

 شد. یمکان دور م نیاز ا زودتر دیبا
 شد. یآرام م یکم دیرا بست. با شیگذاشت و پلک ها یصندل یپشت یرا به راننده داد و سر رو آدرس

پا نشده بود، باز هم رفته و باز با  زیدخترک گر فیبار بود که حر نیدوم نیگفت. ا یسوار شدنش، لعنت دنیبا د دیجاو
 یزبانش را م ریبود، دخترک را به حرف گرفته که چه شود؟ ز یزرد رنگ از او دور شده بود. از کار کمند کفر یتاکس
حال و روز  نیرفت و با ا یم دیفرو برد. او هم با شیموها نینکند تور پهن کرده باشد؟ دستش را با حرص ب دیکش

نگاه به کمند  یبا حاج خانم برود. ب یتوانست بدون خداحافظ یداشت. به داخل برگشت. نم ازین فقط به کارگاهش
 .ستادیا نیکنار نسر

 .رمیم گهیمن د -
 با غم نگاهش کرد. نیاعتنا شد و نسر یداداش گفتن کمند ب به
 .یکجا مادر شامت رو کامل نکرد -

 یریو س یحرف را به او نزده بود؟ تنها گرسنگ نیچرا ا د،یخورده ثمره چرخ مهین یبه طرف غذا اریاخت یب نگاهش
کرده  خشیشرمنده بود، حرف مهرسا بد بود، توب نیهم از کار دخترش خجالت زده بود؟ نسر یپسرش مهم بود؟ ذره ا

 میخبر از تصم یاما ب دیدخترک گرفته بود. جاو دنبه رفع کدورت بعد از آرام ش میو کمند را مالمت کرده و تصم
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 نیبا او با ا یاز کمند رفته بود. کارش زشت و هم صحبت یخداحافظ یکرد و خارج شد. ب یدرش، با آذر خداحافظما
دانست چه  یو خودش هم نم بیرا زد و پشت فرمان نشست. حالش عج موتیسخت بود. ر یادیدرجه از خشم ز

بود.  یآن جمع عصب نیبودنش ب بیز غرمرگش شده بود. بارها دخترک را چزانده و حاال از غم نگاهش کالفه بود! ا
 چرا از خودش دفاع نکرده بود؟ زبان دخترک انگار فقط در برابرش برنده بود!

را چرخاند  دینداشت! کل تیاهم یمیرح ای نیتوجه بود. هر که بود مهم نبود، رام یب فیک یتو یبه لرزش گوش ثمره
 دیکش رونیرا از پا ب شی. کفش هاستادیز ورود به هال اسوخت و قبل ا یم شیکوچک خانه شد. پشت پا اطیو وارد ح

انداخت، نفرت داشت. وارد شد و  یم یهمانیم ادیکه او را  یزیو آن طرف تر پرتاب کرد. از آن ها متنفر بود. از هر چ
و آهو . اعتنا نکرد، حوصله آه و ناله اش را خصوصا امشب، نداشت. به طرف اتاق رفت دیآهو را کز کرده گوشه هال د

 پشت سرش راه افتاد. زانیآو افهیبا ق
حال خراب او حرف ها و دل گرفته اش  دنیداده بود. آهو با د هیپنجره تک ریز واریبه د یبا همان مانتو و روسر ثمره

داد. امشب انگار شب سکوت پر  هیحرف کنارش نشست و سرش را به شانه او تک یرفت. ب کیفراموشش شد و نزد
 شد. یصدا همدمش م یب دیدرد بود و با

آمد. سر از شانه اش برداشت و  یتا شده بود، م یرخت خواب ها یکوچک ثمره که رو فیاز ک د،یشن برهیو یصدا
 به نقطه نامعلوم بود. آرام گفت: رهینگاهش کرد. انگار در حال خودش نبود و خ

 ...تیثمره جونم گوش -
 د.شانه اش گذاشت و تکانش دا ینزد. آهو دست رو یحرف

 ثمره... -
 !ستیمهم ن -

 :دیپرس مردد
 شده؟ یزیچ -
 !رونینه، برو ب -
 خوام. ینم -

 بود. زانیرو به رو گرفت. لب و لوچه آهو آو وارینگاه از د ثمره
 تو باشم. شیخوام پ یخواد برم، دوست ندارم تنها باشم! م یدلم نم -

داد و پلک  هیتک واریشد و سرش را به د الشیخ ی. بدیرس یاحمق به نظر م یادیز د،یصورت او چرخ یتو نگاهش
 هم گذاشت. یرا رو شیها

** 
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 نشست. یصندل یرو یمیرح
 داره. یبرنم -

 بود. ستادهیا نیرام
 .دهیجواب تماس منم نم -

 گفت: نیلحظه ساکت بود رو به نسر نیکه تا ا یحاج
 کجاست؟ دیجاو نیختیچرا بهم ر هویشد  یچ -

 باز تکرار کرد: یگفتن نداشت. حاج یبرا یحرف نیم بود. نسربغض کرده و مهرسا آرا کمند
 کجاست؟ دیچرا رفت؟ جاو یمانیبه من؟ خانم ا دیگیشده؟ نم یحاج خانم چ -

 یادیداشت؛ اما ز یبزرگ یگفت. ادعا یکم و کاست م یتمام خبرها را ب شهیعادت به سکوت نداشت و هم مهرسا
 او را به سکوت در برابر حاج محسن سفارش داده بود. نیرنبود، با آنکه نس یبچه بود. اهل راز دار

 آقا جون... -
کرد بدتر  یابرو باال داد، حتما اتفاق از آن چه فکر م یاز دستش گرفت. حاج یآرام شگونیسرفه کرد و کمند ن نینسر
 بود.

 بگو بابا جان؟ -
 زودتر گفت: کمند

 بابا... ستین یزیچ -
رو  یسکوت بود! حاج یعنینگاه  نیدانست و ا یآن را خوب م ی. معندیچرخ خشک حاج محسن به طرف کمند نگاه

 به مهرسا کرد.
 بگو دخترم._

نداشت.  یکس ترس چی. با وجود حاج محسن از هدیترس یچشم به خط و نشان مادرش نگاه کرد؛ اما نم ریاز ز مهرسا
 حاالت طرفدارش بود. یدر تمام یپشتش گرم و حاج

 مان ناراحت شد، رفت.آقا جون ثمره از ما -
داشت و شر  ریراه انداخته بود، قصد خ ییمحسن به کمند نگاه کرد و کمند لب به دندان گرفت. ناخواسته چه بلوا حاج

 شده بود.
 ؟یکار کرد یچ -

 از آن ها بود. مهرسا ادامه داد: یکیهم منتظر جواب  یمیسکوت کرده بود و رح کمند
 رو بزنه. ییامامان فکر کرد ثمره اومده مخ د -
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 گرد شدند. یحاج یها چشم
 ؟یرو ناراحت کرد چارهیدختر ب ؟یتهمت زد گه؟یم یبچه چ نیکمند ا -
 !ستین دیکن یکه فکر م یبابا اونطور -
 ه؟یپس چطور -

شود؛ اما با  جادیآن ها مشکل ا یبا گفتنش برا دیترس ینه؟ م ای دیکه داشت بگو یدانست از حس یمن کرد، نم من
 اره حاج محسن مجبور به گفتن شد.سوال دوب

باهاش آشنا شم، که  شتریباشه، دوست داشتم ب یخبر دیبه ثمره توجه داره، گفتم شا دیراستش... حس کردم جاو -
 اومد. شیسوتفاهم پ

و  دیحرف کمند تند شد. ترس دنیبا شن یبه ثمره توجه داشت؟! ضربان قلب حاج دیمتعجب ابرو باال داد. جاو یمیرح
. انگار در کوره آتش پرتاب شد و شک مثل دیکش ششیتفاق نه چندان دور افتاد. استغفرهلل گفت و دست به را ادی

 یکه حت یچاره را داشته باشد؟ قلبش هنوز از آن دختر یدادن دخترک ب یقصد باز دیبه جانش افتاد. نکند جاو انهیمو
بود. اگر  دهیشده و او نفهم دهیراه کش نیبه ا یه بود؟! ککه بود، آرام و قرار نداشت و حاال دنبال ثمره افتاد دینفهم

 .دیحدس کمند درست بود و جاو
نابودش  میتیداد؟ آه  یم یدختر را باز نیکرد؟ اگر ا یچه م دیاتفاق جد نیشد. با ا نییباال و پا قیاش عم نهی*ـسـ
 دیپرس یم یمیداشت و حالش را از رح او را یاش دورادور هوا یخواست. با وجود بد اخالق یرا نم نیکرد و او ا یم

جرات صحبت  یکرد و کس یداد و مدام رنگ عوض م سترا به دست را حشیاش بود. تسب نهیرید قیو ممنون رف
حال  دنیبا د یمیشد. رح یم شینداشت. باز استغفار گفت و سرش را باال گرفت. اگر شکش درست باشد شرمنده خدا

 حاج محسن از جا بلند شد.
 لحظه. هی یحاج -

بود.  شیشانه ها یانگار رو دیاز جا بلند شد. گـ ـناه نکرده جاو یگذاشت و به سخت زیم یمحسن دستانش را رو حاج
نرفت.  زشیپشت م یوارد اتاقش شد و به احترام حاج یمیکجا را خطا رفته که تک پسرش در حال سقوط بود؟! رح

 گفت: یبه مبل اشاره داد و رو به حاج
 .نجایا نیبش -
 را پر کرد و مقابلش گرفت. وانیپارچ آب ل از
 .میبا هم حرف بزن ریآروم بگ کمیبخور  نویا -

 .دیچرخ یدست به آن دست م نیمدام از ا حی. تسبدیآب را سر کش یحاج
 !ستیتا قطع اش نکنه دست بردار ن زنه،یآبروم م شهیگرفته داره به ر شهیپسر ت نیمونده؟ ا گهیهم د یمگه حرف -
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باهاش حرف بزن قبول  نیدفعه قبل هم بهت گفتم بش ؟یکن یاز تو انتظار نداشتم، چرا انقدر زود قضاوت م یحاج -
 .دهیتنها راهش صحبت با جاو گمیاالن بازم م ،ینکرد

محرمو نامحرمش، کارش  یدختر بـرده بود خونه ش! جدا هیشد؟  یاون بار چ یدیآخه مرد مومن کدوم حرف؟ ند -
الزم بود تا بفهمه  هیکرده بود، تنب یشونه خال تشیاز مسئول شیضیبه بهونه مر د،یخند یمن م شیراشتباه بود. به 

 برگرده. یدرست رفتار کنه، تا به زندگ دیبا
 .نمیب یمن دارم با چشم خودم م ییشنو یکنه، اگه تو فقط از زبون من م یخب اونم داره تالش م -
 ؟یچ یعنی یدون یسر پرسته رضا م یدختر ب نیشک داغونم کرده. ا نیما اخوام که بهش اعتماد کنم؛ ا یبه وهلل م -

 یبره، اون وقت من چطور م یاز خدا نم ریغ یکس شیرو پ تشیدادنش رو داشته باشه اون دختر شکا یاگه قصد باز
 خودم بلند کنم؟ تمام عمرم خطا نرفتم و حاال... یخدا شیسرم رو پ ایتونم اون دن

 نداشت. یمیرا در برابر رح ییآبرو یهمه ب نیخت، طاقت ااندا نییرا پا سرش
 بهتر از ثمره؟ یک یدون یباشه از کجا م ریخ تشین دیشا -
باشه؟ مگه  ریخ تشیتونم احتمال بدم ن یچطور م ست،یمعلوم ن دهیتختش رس یکه تا پا یاون دختر فیهنوز تکل -
 مثل کبک سرم رو بکنم تو برف. نکهیا

 ادامه داد: یحاج کنارش نشست و یمیرح
 یجوره قبول نم چیدونستم ه یم نکهیدختر عموشو دادم با ا شنهادیپ یکنه، حت یرفتم تا اون دخترو معرف یهر راه -

 شد؟ یکنه؛ اما چ
 را به دو طرف تکان داد. سرش

 دونم! یدونم چکار کنم رضا، نم ینم گهید -
 شانه اش گذاشت. یدستش را رو یمیرح
جوره از خطاش  چیه گهیدفعه د نیکنم، ا یاگه بفهمم قصد سو داره به وهلل جفت پاشو قلم م رم،یگ ینظرش م ریز -
 گذرم. ینم
 بره تو منجالب. نیاز ا شتریکنم، نذار ب یرو کمکت حساب م -
 بسپر به من! زویتو آروم باش همه چ -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 



 

 

132 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 بیعج خیرا به  شیجا شیچند ساعت پ یسابقه ثمره، نگاهش کرد. شاداب یشدن سکوت ب یاز طوالننگران  آهو
بود؛ اما انگار فقط  شهیکه ثمره هم یزیبار را مرهمش باشد، چ نیخواست ا یداده بود. دلش م شیچشم ها یتو

 .زدزل  شیقرار به چشم ها یاز آن نداشت. ب یمختص او بود و خود سر رشته ا
 جونم؟ ثمره -

 نزد. یحرف
 جونم؟ یآبج -

رحم به جانش افتاده و  یمرد. گذشته ب یگذاشت و کاش با درد خودش م یم شی. کاش آهو تنهادیثمره چرخ نگاه
دختر کالس گم شده و نگاه  نیپرافاده تر یزیبار در سرش مرور شده بود. تراش رو م نیدور چند یخاطره سال ها

 ریبه نگاه تحق رهیخورده بود. ثمره اما، خ غمبریبه خواهش التماس افتاده و قسم پاو و آهو بود. آهو  یهمه فقط رو
او درخواست بخشش کرده و خودش  یشده بود. آهو به جا دایپ فشیو تراش در ک شیتفت شانیها فیناظم بود. ک زیآم

دفاعش  دنیشن یبرا یشگذاشته شده؛ اما گو فشیفقط در فکر انتقام از مبصر کالس بود. مطمئن بود، به عمد در ک
وقت از آن تبرئه  چیکه ه یزده بود. تهمت شیبا خط کش به کف دست ها رینبود. همان روز عمو به مدرسه آمده و مد

 کیباال بودن  دنیکه تحمل د یبود. دختر ثروتمند شیباال یحسادت مبصر کالس از نمره ها لشینشد و تنها دل
باز هم تهمت ناروا خورده و باز هم  د،بو کیبه او نزد یادیآن خاطره ز سرپرست را از خودش نداشت. امشب یدختر ب

نداشت  یبود. فرق فیضع یادیبودن کرده؛ اما باز هم ز یقو یسال ها برا نیکه در ا یدفاع نکرده بود. برخالف تالش
از صحبت ثمره  دیتکرار شده بود. آهو ناام شیکه باز برا ینه، مهم اتفاق تلخ ایسرپرست است  یدانست ب یکمند م

آن که از ثمره بپرسد شروع به خواندن  یشکست و ب یسکوت کشنده را م نیا دیبرداشت. با کنارشسالنامه را از 
 کرد.

و مادر دستم را  دمیرفتم. به طرف پنجره چرخ یزودتر م دیهر دو نم دار بودند و با یمادر فاصله گرفتم. چشم ها از»
 زد. یشده باشد؟ مادر لبخند پر حسرت مانیپشنگاهش کردم. نکند  دهیگرفت، ترس

 .هیآ -
 بودم رهی. منتظر به او خختیر یتند تند م میمحزون بود و اشک ها یادیز شیصدا

 نباش. نیاز پدرت دل چرک -
 کرده بود. شیها یخودخواه یکه من را فدا یآه از پدر پدرم؟

 وصلت رضا نبود. نیاونم به ا -
 نبود؟! یراضناباور شد، پدر  نمیغمگ نگاه

 دور کنه. نجایرو از ا هیبشه آ دایپ یبهم گفت کاش کس یخبر یتو ب شبید -
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 زده لب زدم: رتیح
 ...یعنی -

 هم گذاشت. یرا رو سشیخ یها پلک
درکش کن. تمام کارهاش  هیپدرت راحت باشه، اون مجبوره آ تیاز رضا التیخ ،یحاال که قصد رفتن دار یعنی -

 خواد. ینم نویفقط ظاهره ته دلش ا
 خواست با تمام وجودم از او تشکر کنم. یشاخته بودم، دلم م ریکه پدر را د فیح
مواظب خودتون  دیخان از صبح واسه سر و گوش آب دادن چند بار اومدن... زودتر بر دیجمش ینایزودتر برو، خبرچ -

 !نیباش
فرهاد هم نم دار بود و از مادر  یچشم ها .دمیلبه گذاشتم و به آن طرف پر یرا رو میبه طرف پنجره رفتم. پا باز
 بار دوم تشکر کرد و مادر گفت: یبرا
 !ادیاز دستمون برنم یمنو پدرت کار گهیگفتم، برنگرد اون وقت د ینره چ ادتی هیآ -

پر درد از مادر  ی. فرهاد عجله کن گفت و با خداحافظدمیبوس قیکردم، دستش را گرفتم و عم نییرا باال و پا سرم
 میدانست یکه نه من و نه او م ی. به سمت مقصدمیکرد دنیو شروع به دو میرفت یکیه گرفتم. هر دو به طرف تارفاصل

 «رقم زده باشد. یخوب یزهااما رو یکه سرنوشت برا دیام نیبه ا م،یدیدو یکجاست، م
 بسه! -
 حرف ثمره دهان آماده به خواندن آهو باز ماند و ثمره ادامه داد: با
 رم حماقت آدمارو خصوصا امشب بشنوم!دوست ندا -
 حماقت؟ -

 محکم گفت: ثمره
 قصه مثل روز روشنه! نیته ا ست؟ین -
 ه؟یتهش چ -
 بلند گفت: یصدا با
 ! کمه، بازم بگم؟هیبدبخت ه،یپنها یغربته، ب ه،یتهش دربه در -
 کنم. یفکر نم ینطوریاما من ا -
 ایلیعشق کورکورانه نه فقط خودش، دامن خ نیا شیموند! آت یم دی! اون دختر بایتو هم مثل اونا احمق نکهیا یبرا -

 !رهیگ یرو م
 کنه! یاون حق داره هر طور دوست داره زندگ -
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داشت  یزندگ یبرا یسقف هیشد الاقل  یم دیغلطه، اگه زن جمش شهیعشق از ر نیوسط باشه! ا هیبق یپا ینه وقت -
 بکنه! یخواد چه غلط یم دهینه سج میتصم هیبا و فقط  یپول یب نیبا ا ستینه حاال که معلوم ن

 داد و ثمره گفت: یگرفت فقط گوش م یاو سرچشمه م یپناه یکه از ب ییبه حرف ها آهو
صنمش با عمو  ستیکه معلوم ن یخانم هیآ نی! ارینخ ه؟یکه به هم برسن تمومه؟ آخر خوشبخت نیهم یفکر کرد -
 !شهیپناه یو ب یتازه اول در به در هیچ

 حال خرابش دنباله بحث را نگرفت. دنیزد و آهو با د یو با خشم حرف م یعصب هثمر
 !؟یکن یم تیقصه ست چرا خودتو اذ هیفقط  نیباشه ا -

 بود! یالیقصه خ کیفقط نگاهش کرد، کاش حرف آهو درست و فقط  ثمره
** 
کارگاه هم آرامش  یبرد. حت یکه خورده بود، خوابش نم یآرام بخش یبود، با آن دوز باال بیغلت زد. عج دیجاو

دفاع دخترک انگار پشت  یمانند خوره به جانش افتاده بود. نگاه درمانده و ب شینکرده بود. فکر اتفاق چند ساعت پ
سر او آوار شده بودند.  یبد پشت سر هم رو یهاشد. اتفاق  یظاهر م یحک شده که با هر چشم بستن شیپلک ها

و فرار نگاهش او را از  شینبود. لرزش صدا یشگیوقت رفتن انگار آن دختر همجان دادن آن مرد و سوظن کمند! 
 ی. چرا فکر دخترک دور نمدیتخت نشست و کالفه دست به صورتش کش یدور کرده بود. رو یثمره به ظاهر قو

ر خواست دستانش را دو یباال رفته بود. دلش م یادیوجدانش ز یداد. امشب صدا کانشد؟ سرش را به دو طرف ت
نبود انگار! لحاف را از  یبار نشدن نیشد. مثل هر بار! اما ا یخفه م شیصدا دیگردنش حلقه کند و فشارش دهد، شا

گرفت و  یبه سقف م اسرش ر یقدم زد. لحظه ا بیرفت. طول اتاق را دست به ج نییکنار زد و از تخت پا شیپاها
تراس  ییا شهیش کیرفت. از اتاق خارج شد و در بار یم به سراغ تراس دیاتاق خفه بود و با یبه کف. هوا ییلحظه ا

از دود  ی. آسمان شب، صاف و پر ستاره بود و چه خوب که خبردیوز یم میمال میرا باز کرد و قدم به آن گذاشت. نس
در صورت کمند،  شیثمره ظاهر شد. دو دو زدن چشم ها ریرا بست و باز تصو شیو دم نبود! سر به آسمان پلک ها

افتاد از ذوقش  یم شیاتفاق چند روز پ نیرا ثمره خورده بود. بدون شک اگر ا شیگشت؟! چوب خرابکار یچه م دنبال
از ثمره را  یگرید تهها را شسته و پوس نهیآن مرد انگار تمام ک یبرا شیها یتاب یشناخت اما حاال؟! ب یسر از پا نم

 دنیوجدانش به وضوح قابل شن یاد داده، نبود! امشب صدارا به ب ستشیکه هست و ن یانگار آن دختر گریبود. د دهید
گذاشت  یغرور را کنار م یکم دیعق زدن دخترک، پشت دست بر دهانش زده بود. با دنیبار با د نیکه اول ییبود. صدا
 خواست. یم عذرتبخاطر رفتار کمند م دیو فردا با

و  دیبر یسرزنش آزار دهنده تا آن موقع امانش را مکرد؛ اما  یبود؟ جمعه! مهم نبود تا شنبه صبر م یچه روز فردا
خواست؛ اما چطور؟  یدغدغه م یخواب ب کیشد و دلش  یخالص م دیکرد. با یکار را تمام م دیامشب با نیهم
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گرفت. به  نییکرد. سرش را پا یم دایراه حل پ دیبااز او نداشت. فکر کرد،  یداد؟ شماره ا یم امیگرفت؟ پ یتماس م
خودش را  دیدر سرش چرخ زد. بدون شک شماره تماسش را داشت! با نیها نگاه کرد و اسم رام نیماشرفت و آمد 

 عیشد و سر نیآورد. وارد مخاطب رونیب یگرمکن ورزش بیرا از ج یکرد! گوش یخالص م یلعنت یصدا نیاز شر ا
 .دیمتعجبش را شن یصدا ی. بعد از کمدیکش گشتان نیاسم رام یرو
 !د؟یجاو -
 م.سال -
 ورا؟! نیچه عجب ا -
 !رتهیحتما کارم گ -

 .دیخند نیرام
 تو. یراه انداخت یعجب کوالک یکه شک ندارم! ول نویا -

بود، چطور  ریکه گفته، بداند. فقط ذهنش در گ یاز کوالک یزینداشت و کنجکاو نشد چ شیرو یریتاث نیرام حرف
 سکوتش گفت: دنیبا د نیگفت؟! رام یدرخواستش را م

 شده؟ یزیچ -
 داد و هر چه باداباد گفت. رونیچشم بست. نفسش را با صدا ب دیجاو

 خواستم. یرو م یمانیشماره خانم ا -
 ادامه داد: دینشان از بهتش بود و جاو نیرام سکوت

 فقط شماره بده! میج نیبدون س -
 پس حدس کمند خانم درست بود، ثمره چشمت رو گرفته آره؟ -

 سر تکان داد. کالفه
 گفتم بدون سوال شماره بده. نیرام -

 با حالت شوخ گفت: نیرام
 داره. تیشرمنده داداش مسئول -
 .ستیهم ن یمال نیرو بذار کنار، نگران همکارتم نباش همچ یمسخره باز نیرام -

 با حالت خاص گفت: نیرام
 مطمئنی؟ -

 گفت: نیرام انیپا یب یها یکالفه از کنجکاو دیجاو
 شدم. مونیپش -
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 .دیرا شن نیرام فیضع یله داد و صدارا فاص یگوش
 .اریاز من ن یاسم نیاما مرگ رام دم؛یخب حاال قهر نکن، م -

بلند شد و آن را باز کرد. شماره مقابل  یگوش امیپ یبعد صدا یگفت و تماس را قطع کرد. کم یباشه کوتاه دیجاو
نگاه کرد. همان لحظه  لیوشه موباو تمام! به ساعت گ یعذر خواه کیگفت؟  یبود و دودل شد، چه م شیچشم ها

بود، نامش چه بود؟! ساعت  دهیچهار صفر شن نیراجع به ا یزیشدند و پوزخند زد. قبل تر چ فیچهار صفر کنار هم رد
 نیکرد. با ا یم یعذر خواه دیمهرسا بدتر، با یرا کنار گذاشت، رفتار کمند بد بود و حرف ها دی! تردیصفر عاشق

کرد و رو  یصبر م دیشد. کارش اشتباه بود و با مانیبوق پش یصدا دنیگذاشت؛ اما با شنشماره  یحرف انگشت رو
. باز دیشن یدخترانه ا یرا فاصله داد و قبل از آن صدا یگوش میتصم نیکرد. بهتر بود. با ا یم دورتدر رو رفع ک

 زد. یرا به گوشش چسباند. ثمره نبود. دخترک آرام و مسلسل وار حرف م یگوش
 بذار واسه فردا! یدار یبه زور آرمبخش خوابش برد، هر کار ستیثمره حالش خوب ن ،یزن یزنگ م یدار زیر هی -

ماند. با آرام بخش خوابش بـرده بود؟! چه خوب که قرص  یشده گوش اهیمات به صفحه س دیقطع شد و جاو تماس
 حدااقل به کار او آمده بود!

**** 
 یسطح فلز یرا از مرد گرفت و جعبه را رو شیگذاشت و در جعبه را بست. فآخر  فیرد یرا انتها یخامه ا ینیریش

سر به  د،یشد. همزمان عبور ثمره را د دهیسر تکان داد و نگاهش به طرف در کش یهل داد. در جواب تشکر مشتر
بود.  کرده ریساعت نگاه کرد، دو ساعت د بهقالب شده به بند کوله! دخترک هنوز درهم بود.  یبا دست ها ریز

 ینیریتا خلوت شدن ش دیرفتن ممکن نبود و با رونیبچه ها ب یو مشغول ینگاهش را در فضا چرخاند، با وجود مشتر
 کرد. یسرا صبر م

 یرا در خانه مانده و گوش روزینداشت. تمام د یفیتعر یاش خوب بود؛ اما روح یشد. حال جسم یوارد گلفروش ثمره
به  نیداشت. با ورودش نگاه رام ازیبه آرامش ن یخواست و کم یرا نم یسرا خاموش کرده بود. دلش صحبت با ک

 یدر حال جارو کردن برگ ها نیبود. رام کردهگل ها و نم فضا عادت  یزنگوله و بو یبه صدا گری. ددیطرفش چرخ
 شده بود و ثمره آرام سالم کرد. ختهیخشک ر

 ؟یسالم خوب -
 همان شکل جواب داد: به
 ممنون. -
 هتر شد؟حالت ب -
 آره. -
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با خبر بودنش را  قیدق ینگاه ها نیبه عمد او را به حرف گرفته بود. آن شب نبود؛ اما ا نیداد و رام یجواب م کوتاه
 هم بود! دیداد. مهم نبود؛ اما... شا ینشان م

 از نگاهش گفت: یخالص یبرا
 برم کولم رو بذارم. -
سرش شلوغ  نقدریخواست و چرا ا یرا م یعمو بهرام بیعج نشست. دلش زیبه طرف سه پله کوتاه رفت و پشت م و

 یبا او تماس م دی. بادینگذاشته بود! پوف کش شیحلقه را هم سر جا یرا نداشت؟! حت دنشیفرصت د یبود که حت
تماس ها شد و شماره ناشناس پاسخ  ستیلو آن را روشن کرد. وارد  دیکش رونیب فشیخاموش را از ک یگرفت. گوش
به او پاسخ  یناشناس که بود؟ ک نی. فکرش مشغول شد. ادیرا د نیو رام یمیپاسخ رح یب یو تماس هاداده شده 

 دهیآمد جواب داده بود. آرامبخش خورده و خواب ینم ادشیبود؛ اما  یهمانیتماسش مربوط به شب م خیداده بود؟ تار
فقط تماس را برقرار  دی. شاامدین ادشی یزیما چاش را فشار داد؛ ا قهیجواب داده بود؟ شق یاریوشه مهیبود، نکند در ن

 رییکه ساالر تغ یبار آن هم زمان کیسه ماه  ایوقت تماس ناشناس نداشت و تنها هر دو  چیکرده و قطع کرده بود. ه
دهد. پس حتما  رییشد. ساالر گفته بود قرار است شماره تغ لیتبد نیقیافتاد و شکش به  یزیچ ادیداد.  یشماره م
 یامیپ دیبود. با امیگرفت و ارتباطشان تنها با پ یداد تماس م یم رییکه شماره تغ یود. فقط و فقط زمانخودش ب

بود و برخالف دمغ بودنش شروع  یپر انرژ شهیحق تماس نداشت. در برابر ساالر هم شهیفرستاد، مثل هم یم شیبرا
 کرد. پیبه تا

 یهمون اسم با مسما ایبا مرام  قیدهد خوش خبر، رفه ،یکنم؟ناج وشیس یدفعه چ نیا دته؟یشماره جد نیا»
 «خونه ت امیخودت، ساالر! شرمنده جواب ندادم کارت دارم اگه بتونم بعد از ظهر م

 کرد. یرا دنبال م یخم شده بود و اشاره دست مشتر نیتریاز پشت و دیگذاشت. جاو زیم یرا رو یکرد و گوش ارسال
 ن؟یا -
 .یکینه اون  -
 ن؟یا -
 ممنون. بله -

. جعبه را هل داد و دستکش را از دیرس یم یشخص یکرد و بعد به کارها یرا رد م یمشتر دی. بادیشن نگید یصدا
به فکر کردن نداشت.  ازینگاه آن را شناخته بود و ن کیمکث کرد، با  یشماره کم دنی. با ددیکش رونیدستش ب

 امیلب زمزمه کرد:م ریکرد و جمله آخر را ز زیر را شیشم هاچ امیباز شد. با خواندن پ امیو پ دیصفحه کش یانگشت رو
 خونه ت!

 را اشتباه فرستاده؟ ساالر؟ امیپ
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 خشک آقا. ینیریش لویدو ک -
 امیکرد. فکرش مشغول پ دنیسال از فکر خارج شد. چشم گفت و بعد از انتخاب زن، شروع به چ انیزن م یصدا با

را رد کرد و  یرا بخاطر ساالر رد کرده بود؟ مشتر یهاد شنهادیآمد! پ ینماش  افهیو ق ختیبود. پس او هم بله! به ر
 کرد. پیتا عیبه سرش زد. بدون فکر سر یزیلحظه چ کی
 «!ستمیخونه ن عصر»
 امیبه آن پ دی. اشتباه کرده بود و نبادیخوردن به خودش آمد و درمانده دست به صورتش کش کیارسال کرد. با ت و

داشت،  یبود. به او چه ارتباط یآن میتصم کیدانست و  یرا نم شیخطا نیا لیدش هم دلداد. خو یپاسخ م بیعج
 دینگاه کرد، با یبه گوش دی. با ترددیرا شن امیپ یساالر که بود! هنوز در حال بازخواست خودش بود، که باز صدا

اما... به شماره نگاه کرد و  د؛یهمف یم دیبرد. دخترک نبا یم نیکارتش را از ب میس دیکرد و با ینخوانده آن را پاک م
نبود.  یشماره دست کس نیکارت دومش تماس گرفته و ا میراحت شد. چه خوب که ندانسته با س الشیخ د،یپوف کش

 را باز کرد. امیپ
 «!امیم یهر وقت خودت گفت باشه»

مهم برداشتن  زیتنها چ گذاشت، مهم نبود! بیرا در ج یساالر خان بود! گوش یبرا یزد. دختر حرف گوش کن پوزخند
 شد! یاش قطع م یوجدان لعنت یصدا دیخواست، شا یمعذرت م دیدوشش بود و با یکمند از رو یبار خطا

بود و  دهیچ فی. چند کاکتوس کوچک را به رددیرا در حال جابه جا کردن گلدان ها د نیرفت و رام نییاز پله پا ثمره
 :دیکنجکاو پرس

 ؟یچرا اونا رو جدا کرد -
 راست کرد. رکم
 !دیجا خر هیاومد همه رو  یکیتو  یپا شیپ -

 کرد. ی. اخم ساختگدیخنده اش را فهم یو ثمره معنا دیخند
 !یمسخره کن ستیداره، خوب ن یا دهیعق هی یهر کس -

 گفت: یمصنوع تینامرتبش اش را صاف کرد و با جد قهی نیرام
 بله حق با شماست! -

لبخند خاص زد و ثمره با اخم رو  دیجاو دنیبا د نیرا به طرف در چرخاند و رامآن ها  یزنگوله نگاه هر دو یصدا
 برگرداند.

 گفت: نیرام
 .ادیاالن صاحبشون م رونیببرم ب نارویمن ا -
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 دور شدن گفت: یبرا ثمره
 برم. یخودم م -

 جلو آمد. دیاز خم شدن جاو قبل
 حرف دارم باهات! -

که در سر داشت،  یبا تاسف از فکر دیچشمک زد و از کنارش رد شد. جاو دیگلدان ها را برداشت و رو به جاو نیرام
. ساالر! ثمره دیدر سرش چرخ یو اسم دیدرهمش را د ینگاهش کرد و با خروجش به طرف ثمره برگشت. اخم ها

آن  ادیاو را  دنشیرفت و حرفش مهم نبود. د یم دینگاه او به قصد باال رفتن قدم برداشت، با ینیتوجه به سنگ یب
ادبانه بود اگر  یتک سرفه زد. ب دیزنده کرده بود. جاو شیکه خاطره تلخ را برا یانداخت و اتفاق یم یلعنت یهمانیم

 ناچار گفت: دیاما مهم نبود! به راهش ادامه داد و جاو ستاد؛یا ینم
 لحظه. هی -
 نیاد. او را چه به زدن مخ اهم فشار د یرا رو شیحرف مهرسا افتاد و چشم ها ادیو دستش مشت شد.  ستادیا
گفت؟ هنوز  یم دیسرخ شده اش شد. چه با یبه چشم ها رهیخ دی! برگشت. نگاهش پر از خشم بود و جاورغضبیم

 گشت و ثمره زودتر گفت: یشروع صحبت م یبرا یدنبال راه
 !د؟یبذار نجایپا به ا دیسوتفاهم بشه؟ چطور جرات کرد هیبق یبرا دیترس ینم -

 ادامه داد: یزیچ یادآوریو حرفش پر از درد بود و با  هیکناپر از  لحنش
 یشبا رو تو تخت شما صبح م یرفتن سراغ کس یم دیکه کمند خانم آدرس رو اشتباه اومدن، با نیآهان... مثل ا -

 کنه!
در حال شده و  ریبود، دخترک تحق یعیرفتار بود. طب نیقالب کرد، منتظر ا نهیسـ*ـ یرا رو شیآرام دست ها دیجاو

بود. حق داشت! تهمت ناروا خورده  دهیزجر کش یادیروز ز کیشد و انگار آن  یآرام م دیبازگرداندن غرورش بود. با
 بود.

 ساکت بمونم! دمیدفعه قول نم نیچون ا رون،یب دیبر نجایحاال هم از ا -
 با همان آرامش گفت: دیجاو

 !یکرد یم از خودت دفاع دیبا ،یموند یساکت م دیاون شب هم نبا -
 ادامه داد: دیپوزخند زد و جاو ثمره

 کنن! یازت عذر خواه یموند یحداقل م ای -
 ثمره بلندتر شد. پوزخند

 که... یینبودن اون آدما یاهل عذر خواه دمیکه من د یاون جماعت -
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 داد. ینم یرا به کس نیدستش را باال برد، نقطه ضعفش خانواده اش بود و اجازه توه دیجاو
 حرف زدنت باش... مواظب -

 تمام گذاشت. مهیحرفش را ن ثمره
 و تهمت فقط حق شماست؟ شماها... نیمواظب حرف زدنم باشم؟ توه_

 آرام گفت: دیجاو
 نداشت. یاون منظور ،یکن یاشتباه م -
 ها رو چه به خطا! یکنم! آره خب شما بچه حاج یمن اشتباه م گهیجالبه، حاال د -

و با تهمت آن شب، داغش تازه شده  دهیروز کامل زجر کش کیزد،  یشم نفس نفس مسکوت کرد و ثمره از خ دیجاو
 خشمش آرام تر از قبل گفت: دنیبا د دیبود و زخمش سرباز. جاو

 خوام. یمن از طرف اونا معذرت م -
 با حالت مسخره نگاهش کرد. ثمره

 کردن هم بلده؟! یمعذرت خواه یواو مگه پسر حاج -
 ثمره زودتر گفت: دهان باز کرد و دیجاو

 یمسخره رو خرج کس یایمهربون نیا ،یستیمعذرت بخواد تو ن دیکه با یسوخت شد، اون تیفداکار نیاما متاسفم ا -
 کن که تو رو نشناسه!

مات مانده  دیشانه جاو یباال رفتن ثمره وارد شد و دستش را رو دنیبا د نیبرگشت و به سرعت باال رفت. رام تند
 گفت: گوشش ریگذاشت و ز

 .یرو برد یباز یمرحله شه، اگه بگذر نیناز دخترونه که سختر گنیم نیبه ا -
 .دیعقب کش عیسر نیبا حرص دست بلند کرد و رام دیجاو

 !؟یکن یم یزده سر من خال گهید یکی -
روز  نیکرد، اشتباهاتش ا یآن ها دخالت م نیب دیشده بود و نبا خی یلب به او فحش داد و خارج شد. سنگ رو ریز

 شده بود! ادیها ز
را  یمحمد یاز گل ها یشد. شاخه ا یآرام م دیگرفت. با یقیآشفته به طرف گلدان ها رفت و دم عم یبا حال ثمره

مکان پابند کرده،  نیکه او را به ا یزیداشت، تنها چ ازین رینظ یعطر ب نی. به آرامش ادیاز گلدان خارج کرد و بو کش
 کرد. ید را فراموش میمهرسا و البته جاو یهاحرف  دیآرامش بود و با نیهم

و  دید یرا از گلفروش دیبغـ*ـل، خروج جاو ریشد و همزمان با جمع کردن چادر به ز ادهیپ سیسرو یاز تاکس نینسر
لحظه  نیا دیکرد و چرا با یچه م نجایمکث کرد. او ا شیدر جا هیچند ثان نینسر دنیبا د دی. جاودیباال پر شیابروها
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آمد. با لبخند  رونیو جور کرد و از حالت شوک ب جمعشد؟ خودش را  یهم مگر م نیشد؟ بدتر از ا یم شیدایپ
 جلو رفت و گفت: یساختگ

 کجا؟ نجایسالم حاج خانم، شما کجا ا -
کرد؟  یچه م نجایسوال را از او کند. ا نیخواست ا یرفت و برگشت کرد، دلش م یو گلفروش دیجاو نیب نینسر نگاه

بهتر از ثمره بود؟! با  یبرعکس او را سر ذوق آورده و چه کس ختهیشب کمند اگر حاج محسن را به هم رحرف آن 
 رفته بود؟! نیسراغ رام دیگفت:شا ییاما صدا ود؛قدم برداشته ب نیقیشکش به سمت  یاز گلفروش دیخروج جاو دنید

 لبخند مهربان زد. نینسر
 انجام بدم.کار مهم دارم اومدم  هیسالم دورت بگردم  -

 سرا اشاره کرد. ینیریبه ش دیجاو
 .دییبفرما -

 نگاه کرد. یبه گل فروش نینسر
 کارم اونجاست. -

 رفع کدورت آمده باشد؛ اما چرا بدون کمند آمده بود؟ ینبود برا دیشد. با ثمره کار داشت؟! بع رهیخ نیبه نسر دیجاو
 .دیهم به ما بزن یسر هیباشه کارتون تموم شد  -
 .ایو ب اریتر ب ینیریش لویزحمت دو ک یبشما  -

 حساس بودن ثمره به آن، آرام گفت: یادآوریبا  دیجاو
 تَر؟! -
 کنون. یبرم آشت یآره مادر زشته دست خال -

بخاطر آن  نیخواست نسر یوجه دلش نم چیتَر ببرد. به ه ینیریباشه گفت. محال بود ش یبعد از مکث کوتاه دیجاو
 ثمره شود. بار شرمنده نیدوم یبرا
 گریداشت. برخالف گذشته د شیدر خفه کردن صدا ینکرد و سع یهم بود و او به آن توجه یگرید لی... دلدیشا

 خواست! یدخترک را نم یدلش ضعف و ناراحت
 باز کرد. نینسر یرا برا در
 داخل. دییبفرما -
 قربونت برم. یرشیپ -

 با لبخند و احترام جلو رفت. نینسر دنیبا د نیکج کرد. رامسرا  ینیریراهش را به طرف ش دیوارد شد و جاو نینسر
 !نیمنور کرد نیبه به حاج خانم خوش اومد -
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 ؟یسالم پسرم، ممنونم تو خوب -
 خدارو شکر منم خوبم. -
 ثمره هست؟ -
 االن اومد، باالست. نیهم -
 ن.دو پله باال رفت نیکه سخته واسم هم یدون یم ن،ییپا ادیب یگیزحمت بهش م یب -

 اشاره داد. یبه راه فرع نیرام
 .دینیبش دییچشم حتما، شما بفرما -

 یبرگشت و سوال نیرام یقدم ها یصدا دنیبود و با شن ستادهیا یمحمد یباال رفت. ثمره هنوز کنار گل ها عیسر
 نگاهش کرد.

 .یمهمون دار -
را  شیامروز حرف ها کیکرد و کاش  یکارها نم نیبود؟ اما عمو از ا یعمو بهرام همان؟ی. مدیباال پر شیابروها

 !دیشن یقرار قلبش را م یب یآمد. کاش صدا یکرد و م یفراموش م
 هست؟ یک -
 .نیبب ایخودت ب -

خواست. راهش را کج کرد و  یرا م یکرد و دلش بهرام یرفت. دل دل م نییاش را مرتب کرد و آرام پله را پا مقنعه
رفع  یکرد برا یآمدنش واضح بود؛ اما فکرش را هم نم لی. دلستادیا یالحظه  نینسر دنیاز قفسه ها گذشت. با د

به قول آنها گرفتن  ایتبرئه گناهش  ی. به کمند غبطه خورد، اول برادرش آمده و حاال مادرش! فقط برادیایکدورت ب
 مکث ثمره گفت: دنیبا د نیشود. نسر داینبود سر و کله حاج محسن هم بعد از او پ دی! بعتیحالل

 ؟یسالم دخترم خوب -
 لب جواب داد: ریز ثمره

 سالم ممنون. -
 اشاره کرد. یصندل به
 .نجایا نیبش ایب_

چند  هیپر از کنا یاز حرف ها یبود. خبر ریو نشست. آرام و سر به ز دیرا عقب کش یحرف جلو رفت. صندل یب ثمره
مادر داشت و نگاهش پر از  یر بود، بوماد کی نیداده، نبود. نسر لیتحو دیکه به جاو یبلند یو صدا شیلحظه پ

 باشد؟ یاغیتوانست در برابر او هم  یبود. م یمهر مادر
 زم؟یحالت بهتره عز -
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 یادیدستپاچه شد. دخترک ز یآماده کرده بود؛ اما باز هم کم شیرا از پ شیحرفها نیهمان حالت بله گفت. نسر با
 دلخور بود. تک سرفه زد و نگاهش را به اطراف چرخاند.

 با خودش بود. ونشمیدکوراس یزده، حت دمیرو جاو نجایطرح ا -
بلند  یبرا یکوتاه و مرتبش بود و اصرار یبود. نگاهش هنوز به ناخن ها دهیحرف ها را از قبل شن نیدانست. ا یم

 نیبه چشم در چشم شدن با او نبود. نسر یازیبس بود و ن دیشن یرا م شیکه حرف ها نیکردن سرش نداشت. هم
 .دیکش آه
 رو به اون رو شد. نیافتاد که از ا شیاتفاق تو زندگ هی -
گفت؟  یگفتنش چه بود؟ چرا به او م لیبود؛ اما دل دهیو حاج محسن شن یمیرح یحرف ها یرا هم از ال به ال نیا

 کرد... ینکند او هم مثل کمند گمان م
 مرگ رفت و برگشت. یتا پا -

مقابل  دیبود. چهره جاو دهیکس نشن چیاز ه گریرا د نیبرد. چه گفته بود؟ اگرد شد و سرش را تند باال  شیها چشم
اسم مرگ به  یحت رغضبیکرد آن م یمرگ رفته بود؟ محال بود! فکرش را هم نم یظاهر شد. تا پا شیچشم ها

 که یشد. مادر نیپر حسرت نسر یها چشمبه  رهیرفته باشد! خ شیگوشش خورده باشد، چه رسد به آن که تا پا
چهره متعجب  دنیبا د نیدانه پسرش بود. نسر کیو درشت  زیمشکالت ر لشیانگار شکسته تر از سنش بود و دل

 ثمره گفت:
 !... کمند...یبدون دیمارو نسبت به جاو تیحساس لیدل نکهیزنم فقط بخاطر ا یحرفارو م نیا ینیب یاگه م -

 او از چشمش دور نماند و ادامه داد: ی. ناراحتدیکش نییاخم کرد و نگاهش را پا اریاخت یقطع شد. ثمره ب حرفش
کمند اون شب  ،یکرد یخانم یلیکرد تو خ یم نیاز تو بود بدتر از ا ریغ ی. هر کسیحق دار ،یدونم دلخور یم -
 طشیبخاطر شرا دهیجاو یما رو تیحرف مهرسا بخاطر حساس گمینبود. دروغ نم نیناراحت شد. واقعا قصدش ا یلیخ
 نسبت به تو نداشت! ینسوظ چیبهتر شده؛ اما اون ه کمیبه بخوره، چون تازه ضر میترس یم

 که تازه جوانه زده بود، شد. یزیو برگ ر زیم یبه گلدان کوچک رو رهیبه سکوتش ادامه داد و خ ثمره
 ادامه داد: نینسر

 شما رو برطرف کنم. نیببهتره بگم سوتفاهم  ایاومدن نداشت، من دوست دارم کدورت  یتنها اومدم چون کمند رو -
 نیهر دو به او نگاه کردند و رام نیگفتن رام اهللی. با دیبخش یم دیتوانست وساطتش را رد کند و انگار باز هم با ینم
 جلو آمد. یبه دست با دو فنجان چا ینیس

 گفت: نیگذاشت و با اجازه گفت. با رفتنش نسر زیم یفنجان ها را رو نیتشکر کرد و رام نینسر
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... یاریب فیتشر میشیخوشحال م کهیجشن کوچ هیتولدت مهرساست،  گهیهفته د هی یب حاال اگه قابل بدونخ -
 دعوت... رهیگ یخود کمند تماس م ستیقبول ن نیالبته ا
را دور فنجان حلقه  شی. ثمره انگشت هادیتمام گذاشت و به طرفش چرخ مهیحرفش را ن دیتک سرفه جاو یصدا

دلش چشم در چشم شدن با او را  شیپ قهیرفت، داد. با اتفاق چند دق یکه از آن باال م یارکرد و نگاهش را به بخ
جا به جا شد. مطمئن بود،  یصندل یدن جعبه، رویگذاشت. ثمره با د زیم یجلو آمد و جعبه را رو دیخواست. جاو ینم

 نقطه ضعفش گذاشته بود! یضربه زدن دست رو یرا آورده و برا ینیریش نیآن حرف ها ا یتالف یبرا دیجاو
 دیخشک رو به جاو ینیشر دنیگره را باز کرد و به قصد تعارف درش را برداشت. با د نیاز او متنفر بود! نسر چقدر
 کرد.

 حواست کجاست؟ ار،یگفته بودم تر ب -
درشت  یهابه چشم  رهیخ شیو نگاهشان به هم گره خورد. چشم ها دیچرخ دیباال رفته به طرف جاو یبا ابروها ثمره

 سرش چرخ خورد. یتو یو شب رنگ او شد و سوال
سنگ دل نبود و  دیاز آن جاو یخبر یشده بود! چند روز بیسفارش تر داده و او خشک آورده بود؟ عج نینسر

راجع به  ی. چه فکرهادیاش، لبخند متفاوتش و حاال... از خودش خجالت کش یبود. نگران دهیاز او د یتازه ا یزهایچ
چشم  نیدادن به ا یبرا یگذرد؛ اما جواب یم رشدانست چه در س ینگاهش را از ثمره گرفت. م دیبود. جاواو کرده 

 گفت؟ یمتعجب و متفکر نداشت. چه م یها
 لب زد: آرام

 تازه تره. نایا -
 بالبخند به ثمره نگاه کرد. نینسر

 دخترم؟ یکن یپس قبول م -
 گنگ گفت:کنده شد و با حالت  دیثمره از جاو رهیخ نگاه

 ن؟یگفت یزیهان؟ چ -
 آره؟ گهید یکن یگفتم قبول م -

 من من کرد. ثمره
نشده ست، متاسفم  ینیب شیپ یکار یجدا نیبرگردم، ا دیبعد از ظهرم با نجامیا کیراستش... صبح تا دوازده،  -

 امیکنم بتونم ب یفکر نم
 دختر خوب، تولد روز جمعه ست. اریبهونه ن -
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توانست برود.  یگشت. از تولد خاطره بد داشت و نم یدنبال راه فرار م دیافتاده بود و با ریگ یدر بد مخمصه ا ثمره
 را از جعبه برداشت و مقابلش گرفت. ینیریزودتر ش نیبه قصد مخالفت دهان باز کرد و نسر

 ننداز! نیرو زم دیحرف من مو سف -
 یرا از دستش گرفت و گوشه نعلبک ینیری! شبود یاجبار تیکه عالمت رضا یرا خورد و سکوت کرد. سکوت حرفش

کمک  یبرا دیسر شده بود و جاو شی. پاستادیدر آن حالت ا یبلند شد و کم یصندل یاز رو یعل ایبا  نیگذاشت. نسر
 دستش را باال گرفت. نیجلو رفت و نسر

 خون توش حرکت کنه. کمی رمیخواد مادر، خودم م ینم -
 ن؟یرینمرو مرتب  یوتراپیزیمگه جلسات ف -
 و هزار دردسر! هیریپ یقربونت برم؛ ول رمیم -
 با خنده رو به ثمره ادامه داد: و
 کرد. رمیگ نیبد جور زم دیپام ضرب د شیچند وقت پ-
 .دیزودتر خوب ش دوارمیام -
 .زمیممنون عز -

و  نیو راه افتاد. نسرقدم برداشت. ثمره به احترامش از جا بلند شد و با خروجش، پشت سر ا اطیآرام و با احت نینسر
 گفت: نیرو به نسر دیقدم عقب تر بود. جاو کیرفتند و ثمره  یم یکنار هم به سمت در خروج دیجاو

 رسونمت. یصبر کن خودم م -
 کشه، منتظرم بمونه. یبه آژانس گفتم کارم طول نم ست،ین اجیاحت -

 .دیعقب کش نیحلقه کرد. نسر نیشانه نسردستش را دور  ستاده،یا نیماش دنینگاه کرد و با د رونیبه ب دیجاو
 تو برو به کارت برس. ام،ینشدم که از پس دو قدم برن ریاونقدر پ گهیزدم د یحرف هیحاال من  -

 .دیثمره گذاشت و گونه اش را بوس یبازو یقبل از سوار شدن برگشت و دست رو نینسر
 !زمیمواظب خودت باش عز نمت،یب یپس ان شاهلل م -
مادرش را خواند و  ینگاه پر معنا دیو آرزو رو برگرداند. جاو دین ها نگاه کرد و با لبخند خاص و پر از امآ یهر دو به

 یدر بغـ*ـل م شینوه ها یبه خانه حت دنیکرده بود و بدون شک تا رس یباف الی. باز شروع به خدیکش قینفس عم
باال برد.  یفت و دستش را به نشانه خداحافظرا حساب کرد. عقب ر هیزودتر کرا دیشد و جاو نیگرفت. سوار ماش

به حرکت در آمد. هر دو به دور شدنش نگاه کردند و با گذشتن  نیآن ها دست تکان داد و ماش یهر دو یبرا نینسر
 یبود اگر بخاطر آن سوظن از او انتظار معذرت خواه یادیو نگاهش کرد. توقع ز دیبه طرف ثمره چرخ دیجاو چیاز پ

 اشت؟د
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بود؛ اما تشکر  اوردهیتر ن ینیریمنونش بود و از قضاوت عجوالنه اش شرمنده بود. مالحظه حالش را کرده و شم ثمره
 دینگاه به جاو یو ب دیچرخ یغضب نبود! به طرف گلفروش ریاز م یخبر گرینگاه د نیکه با ا نیاز او کارش نبود. با ا

 وارد شد.
**** 

هوا  ر،یدو هفته اخ یماه و بر خالف گرما بهشتیآخر ارد یج شد. روزهاخار یکرد و از گلفروش یخداحافظ نیرام با
 نیآخر نیا دیشد. شا یخاکستر یبه ابرها رهیخنک و آسمان انگار آماده بارش بود. سرش را باال گرفت و خ یکم

 یباران ب ریآمد ز یم ادشیکه  یبود و عاشق باران! از زمان یابر یعاشق هوا شهی... هم نبود! همدیباران بود و شا
 اریاخت یکرد و ب یسر حالش م شیباران به سر و رو ینبود؛ اما برخورد قطره ها یزد. دختر احساسات یچتر قدم م
. دیرس ستگاهیبود. به ا دهید ایکه هرگز آن را لمس نکرده و فقط انگار در خواب و رو ییجا یشد. هوا یم ییدلش هوا

زد. راهش را کج  یتوانست قدم م یکه م ییتا جا دیآن را زد. امروز با دیو قبود  یباق قهیتا آمدن اتوبوس ده دق هنوز
شدند. نگاهش  یقد خارج م میقد و ن یبود و بچه ها یلیکرد و آرام قدم برداشت. از کنار مدرسه گذشت. وقت تعط

کرده بود، عالقه  شیرها شیوقت ها پ یلیخودش اما خ« !یبجوز گهواره تا گور دانش »افتاد.  وارید یبه نوشته رو
 یاز شرکت ها شیارشد و رد شدن چند باره طرح ها یبه رشته اش داشت؛ اما قبول نشدن در مقطع کارشناس یادیز

ش بس یگاه با ساالر برا یو کار، گاه و ب یگلفروش نیکرده بود. شانه باال انداخت، مهم نبود. هم دیمختلف او را نا ام
 یم یاو را مجبور کرده بود. مگر با حقوق گلفروش یزندگ نیبود؛ اما مخارج سنگ یکه از کار با او ناراض نیبود. با ا

رفت  یم دیبود و با یسر نبش افتاد. وقت خوب یشد و نگاهش به سمسار یفرع ابانیکند؟ وارد خ یتوانست زندگ
لباس  خچال،ی نت،یبگذشت. کا یمینه چندان قد یها لهیوس کنارکرد. وارد شد و از  یم دایبه درد بخور پ زیچ دیشا
 ! کمدش بد نبود و از آن تابوت گوشه اتاق بهتر بود. قفل ها را چک کرد.ستادیفرگاز، کمد... و ا ،ییشو
 عوضشون کردم. روزید نیراحت هم التونیخ -
و پاش، شتر هم با  ختیتلنبار شده و ر یبود، با آن کارتن ها یعی. طبدیرا ند یصدا به عقب برگشت و کس دنیشن با
مثل عاصف  ییدو در خارج شد تصورش از سمسار، مردها خچالیشد. مرد الغر اندام از پشت  یگم م شیار و بندلب

 اش را بر هم زده بود. ینمرد به کل تصورات ذه نیپهن! اما ا لیبود. شکم گنده، با سب
 سالم. -

 را داد و مرد گفت: جوابش
رو حراج گذاشته بود.  شیرفت فرنگ، تمام زندگ یه داشت مک یزن هیگرفتم، واسه  لیتحو شیکمد رو هفته پ نیا -
 عوض کردم. روزید داشمیکل
 مته؟یچند ق -
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 گفت: متیق دنیشن با
 داره؟ فمیتخف -
 باشه! یکه کله پاچه ش چ هیمورچه چ -
 !ستیشما بدون سودم ن یبه هر حال برا -
 نداره جون شما. -
 ؟یجون شما چ -
 اره.حرفارو ند نیچند تومن که ا هی -

 مرد شد. یبه چشم ها رهیکرد و خ نچ
ضرب  یهم بخوا یارزه! هر چ یاون قدرا نم نیدستمه ا متاینکن، من تو کوچه بازار بزرگ شدم، ق افمینگاه به ق -
 بازم معلومه! یکن میرو با رنگ قا شیدگید

را  مشیبود و گل دهیرس یفکر رفت. راست گفته بود، در کوچه و بازار به بلوغ یمعالمه بلد بود و کاله سرش نم خوب
 یلباس گرگ م دیانسان نما با یحفظ خودش از گرگ ها یبود برا یم یقو دی. بادیکش یم رونیراحت از آب ب

فروشنده پولش را حساب کرد.  یناراض یغرغرهاتوجه به  یو ب دیخواست خر یکه م یمتی! کمد را با همان قدیپوش
وانت را هم حساب کرد و مرد قول بعد از  نهی. هزدیخر یقابل توجه فیتخف افتاد و آن را هم با یقد نهیچشمش به آ

 ینخورده بود و حوصله آشپز یزیبردنشان تا خانه داد. از آنجا خارج شد و احساس ضعف کرد، از صبح چ یظهر را برا
نبود و فقط مغازه  یداشت! به اطراف نگاه کرد. رستوران ازین یدرست و حساب ینه به غذا د؟یخر یم چیندونداشت. سا

افتاد. آشپزخانه شام تا شام!  ابانیو کفش و لباس بود. باز چشم چرخاند و نگاهش به آشپزخانه آن طرف خ فیک یها
 زیبنر آو یغذا رو ستی. لستادیرد شد و مقابل آن ا ابانیکرد. با قرمز شدن چراغ از خ یآن را هم امتحان م یغذا دیبا

از غذاها گذشت و چشمش به کباب برگ افتاد.  یکی یکیکرد؟  یود. چه انتخاب ممناسب ب متشیشده کنار در و ق
را از کوله خارج کرد و  یشد. گوش یقدر از او غافل م نیا دیکرد و نبا یبا او صحبت م دیمورد عالقه آهو! با یغذا

 حالش گفت: یب یصدا دنیگرفت. با شن هشمار
 ؟یناهار خورد یسالم خوب -
 ردم.خو یزیچ هیسالم  -
 نه؟ یخوردن کباب برگ ندار یاشتها برا یعنی -

کرد سرحال  یخواست. سع یذوق ثمره را نم یخوردنش را نداشت، اما دلش زدن تو یاشتها ی. با آنکه حتدیخند تلخ
 باشد.

 م! هیپا شهیاونو که هم -
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 پس زود خودت رو برسون خونه. -
 باشه. -

آمد؛ اما تمام  یرفت. نم نم باران م ستگاهیگرفتن به طرف ا لیز تحوکرد و وارد شد. سفارش داد و بعد ا یخداحافظ
از رحمت  یها انگار حت نینش ریشد. فق ادهی. از اتوبوس پدیکش یزبان آهو م ریاز ز دیبود، که با ییحواسش به حرف ها

خفه  یدلش فضا شد، اطیاز باران نبود. وارد ح یبود و خبر یابر یبودند و تنها سهم شان فقط هوا بینص یخدا ب
کرد؛  یشاخ و برگ درخت سفره را پهن م ریکوچک خانه کنار باغچه گرد و ز اطیح یتو دیخواست. با یداخل را نم

 اطیشستن ح یداشت. پرس ها را در آشپزخانه گذاشت و لباسش را عوض کرد و برا ازیبه آب و جارو ن یکم اطیاما ح
نم  یکرد. بو یمتر ستیب اطیز کرد و با شلنگ شروع به شستن حآب را با ری. پاچه شلوارش را تا زد و شرگشتب

را  دنشیزد. د یحرف م دیداد شا یدل به دلش م دیبو بود و امروز با نیعاشق ا شهیخاک دماغش را پر کرد. آهو هم
 یا ترا تمام کرد و آب ر اطیشد. شستن ح یم سرحالشاد و  یدوباره همان آهو دیخواست و با یحال و روز نم نیبا ا

. همزمان با دیسفر چ یپهن کرد. پرس ها را از آشپزخانه آورد و رو مویشاخ و برگ درخت ل هیسا ریرا ز میزد و گل
 را باال داد. شیثمره ابروها دنینشستن در باز شد و آهو با د

 چه خبره؟ نجایا -
 به رو به رو اشاره کرد. ثمره

 !یواریتو چارد میبر ستین فیح یخوب نیهوا به ا -
 .دیرا از پا کند و همزمان با نشستن بو کش شیرا کنار سفره گذاشت. کفشها فشیشد و ک کینزد آهو

 دستت درد نکنه. ،ییام عجب بو -
 به ثمره نگاه کرد. قیدق
 .یکرد یهست که تو ولخرج ییخبرا هیامروز  یول -
 .یفکر کرد یچ رونیکشم ب یپولش و از حلقت م -

 .دیخند آهو
 خورده. یفکر کردم سرت به جاراحت شد  المیخ -

 شیکرد اما نبود. لقمه ها یرا باال داد. در پرس را برداشت و آرام شروع به خوردن کرد. تظاهر به خوب بودن م مقنعه
 یبه خوردنش شد. چطور شروع م رهیزد. ثمره خ یبه ثمره م یساختگ یگذاشت و لبخندها یاشتها در دهان م یرا ب

 .دیو متفکر ثمره دست از خوردن کش رهینگاه خ دنید اقفل دهانش را باز کند؟ آهو بگفت تا  یم دیکرد؟ چه با
 به من؟ یچته زل زد -

 تکان خورد. ثمره
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 غذاتو بخور. یچیه...ه -
 به خوردن کرد و با تشکر دوباره آهو سرش را از غذا برداشت. شروع

 ؟یخوشمزه بود از کجا گرفت یلیدستت درد نکنه خ -
 مقدمه گفت: یه سوال آهو بتوجه ب یب ثمره

 چه خبر؟ یاز هاد -
 و دستپاچه گفت: دیاز چهره آهو پر رنگ

 ؟یکدوم هاد -
 نگاهش کرد. هیاندر سف عاقل

 ته؟یتو زندگ یمگه چندتا هاد -
 !ستی... مهم نیچیآهان اون ه -
 ؟یمطمئن -

 یما محال بود حرف بزند. از چه مبود ا دنیزبان کش ریز یکارها برا نیو چهره اش درهم شد. پس ا دیعقب کش آهو
 گفت؟ گندش گفتن نداشت!

 آهو حرف بزن چت شده چند وقته؟ -
 تخس نگاهش کرد. آهو

 اون شب چت بود؟ یگیتو چرا نم -
 آهو! ستیجواب سوال من ن نیا -
 منم دارم! یهمون قدر که تو حق سوال کردن دار -

مظلوم و حرف گوش  یآهو شهیشکل با او صحبت نکرده بود. هم نیاز جواب آهو ابرو باال داد. تا به حال به ا ثمره
 رفتار در حال پنهان کردن ترسش بود. ترس فاش شدن رازش! اسمش را محکم تکرار کرد. نیکن بود؛ اما حاال با ا

 !ادیاز بهار بدم م یدون یفقط خودت بهتر م ستین میچیمن ه ؟یکه چ یدعوت کرد ه؟یهان چ -
 زد. پوزخند

 !یخودت -
 از کوره در رفت. هوآ
 نکن... یآره آره خر خودمم تو هم سع -
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انداخت.  ریکرد! سرش را ز یطور رفتار م نیبا او ا دینبود و نبا نیرا قطع کرد. تند رفته بود. نه حق ثمره ا حرفش
 یشور و دیرفتن تمام داشته اش شده بود. لبش را جو نیکه باعث از ب یخجالت زده بود. هم از رفتارش و هم سادگ

 بلند کردن سرش را نداشت. جراتخواست اما  یمعذرت م دیخون را حس کرد. مهم نبود. با
 نکن! -
 هان؟ -

لب او گذاشت.آهو خجالت زده نگاهش کرد و دستش را  ی.جلو رفت و آن را رودیکش رونیدستمال ب بشیاز ج ثمره
 .دیدستمال گذاشت.ثمره عقب کش یرو
 آهو حرف بزن! -

 کرد. بغض
 کنم نپرس! یهش مخوا -

 کرد. نچ
 شه؟یمربوط م یبه هاد -

 گفت. یم دیتپش گرفت.گر گرفت. نه نبا قلبش
 نه! -
بد جور در گل مانده  شیاز او نبود. لعنت به خودش که دل داده و پا یکه خبر یشل بود و لعنت به هاد یادیاش ز نه

 کرد. یلش را خوب محا یگریاز راه د دینزد. با یحرف گریحال او د دنیبود. ثمره با د
 م؟یباهم کادو بخر میتولد دعوتم بر هی گهیچند روز د -

 زد. یجو کرد و لبخند ساختگ رییدر تغ یبا همان چهره بغض دار سع آهو
 شب تولد. هی یشب مهمون هی ؟یددر ایروزا چه خبره؟ کاره  نیا -
 ؟یحسود -
 ؟یدونست ینم -
 االن مطمئن شدم! -

 تلخ تر بود. هیکه از صدها گر یا اما خنده دند؛یدو خند هر
*** 

که  یزیتراس نفرت داشت. از هر چ یا شهیباران به در ش یبرخورد قطرها یآمد و از صدا یبدش م یابر یهوا از
برخورد قطرات  یتوجه به صدا یبود و او ب یبود. آن روز هم هوا باران زاریانداخت، ب یشده م نیآن روز نفر ادیاو را 

شرکت ساختمان  نی. قبول شدن در مصاحبه بهترندرا یسرحال به سمت مقصد م ن،یو سقف ماش شهیباران به ش
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! دیرس یبود؛ اما کاش هرگز به آن ساختمان نم یقابل چشم پوش ریدر سن کم غ تیموفق نینبود. ا یکم زیچ یساز
از هر وقت در  شترین روز ب. کالفه از جا بلند شد. خاطره تلخ آدیچیآن در خانه پ یشدت گرفت و صدا یباران بهار

در آن  ینگاه انداخت، کاش آهنگ یکرد. به گوش یخودش را از شر آن خالص م دیزنده شد و با شیابرابر چشم ه
آهنگ نداشت! از اتاق خارج شد.  دنیبه شن یشد؛ اما هرگز عالقه ا یباران کمتر م یداشت و با روشن کردنش صدا

آن را روشن  یرا زد. از ک ونیزیتلو برقد و تمام چراغ ها را روشن کرد و دکمه شده بو کیبودن هوا تار یخانه از ابر
باران نبود؛  یو صدا یکیاز تار یخبر گریحد باال برد. وضع بهتر شد و د نیآمد. صدا را تا آخر ینم ادشینکرده بود؟ 

ود؟ چرا انتخابش مرگ بود و کردن را به او داده ب یبود. چرا فرصت زندگ شیاما چهره آن مرد هنوز مقابل چشم ها
دانست کجاست؟ سرش را به دو طرف تکان داد، مهم نبود  یکه تنها نام او را م یبود؟ آن زن دهیاو بخش هرا ب یزندگ
همه سر و صدا در خانه عادت نداشت و  نیفضا را پر کرده بود. به ا یقیموس یکرد! هنوز صدا یبه آن فکر م دیو نبا

صبح!  میبود! به ساعت نگاه کرد. هشت و ن یدر سکوت مطلق م دیبس بود، خانه با شیبراسرا  ینیریش یهمان شلوغ
توجه به خنک  یرا عوض کرد و ب شیو چراغ ها را خاموش کرد و به اتاق برگشت. لباس ها ونیزیوقت رفتن بود. تلو

 ریکه مس ییافتاد. جا یمیرحو  یمردانه از خانه خارج شد. نگاهش به در بسته شرکت حاج راهنیبودن هوا با همان پ
ماند حاال مثل قبل در خلوت خودش بود؛ اما  یبود و در باز نم اریهوش یداده بود. اگر آن روز هاد رییتغ ااش ر یزندگ
دانست و در حال انکارش  یهم م دیشا ایدانست...  یچه بود نم لشینبود. دل یوضع ناراض نیاز ا گریکه د بیعج

چهارچوب در اتاق! ترس و بهت در چهره اش  یخانه و درست تو یبود. تو بیاولشان عج داریثمره افتاد. د ادیبود! 
سر به  یادیخورد؟ ز یبه پستش م یاو آدم ناتو یشاخت شده بود؟! اگر جا یکه نم ییوارد جا یمعلوم و با چه جرات

 شد. گیرفتن وارد پارکن نییهوا بود! به طرف پله ها رفت و بعد از پا
 قهیدق ستیب ریکرده و مس نیرا سنگ کیفضا را پر کرده بود. باران تراف ژیق ژیق یت برف پاکن ها و صدابه حرک رهیخ
دو قدم راه معطل مانده بود. نچ کرد.  نیهم یسرا مانده و او برا ینیریبه ش ابانیخ کیرا دو برابر کرده بود.  یا

 پخش شد. ندهیگو یرا روشن کرد و صدا وید! رادراه نبو شدناز باز  یرا بسته و انگار خبر دشیاتوبوس مقابل د
 شهر را... یباران بهار -

. دیشدن چند نفر را د ادهیو پ دیباز شدن در اتوبوس را شن ینبود. صدا دنیبه شن ازیدانست و ن یکرد. م خاموشش
نا افتاد و شد! چشمش به کوله آش یم ادهیتوانست حتما پ یمعطل شده بودند. خودش هم اگر م یادیحق داشتند ز

کوله داشت؟ وزنش انگار از خودش  نیبه حمل ا ی! چه اصرارزپایبه صاحبش نگاه کرد. خودش بود. دخترک گر قیدق
گفتن داشت؛ اما غرورش اجازه صحبت نداده  یبرا یرا حرف روزیدانست د یسر! م رهیتر بود! تک خنده زد. خ نیسنگ

 یخشک بودن حساب دنیتر آورده و با د ش،یحرف ها یتالف یبراگمان کرده  ینیریجعبه ش دنیبود. مطمئن بود با د
 دنیدخترک رو و فکرش راحت قابل خواندن بود. درست مثل آب زالل و درونش قابل د زی. همه چودشرمنده شده ب
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 هوانی. ابرو باال داد، دختیر یم شیبود. دخترک سرش را به آسمان بلند کرد و کف دستش را باال برد. آب به سر و رو
 شاداب بود. یادینبود و امروز ز یختگیر ماز آن به یخبر گریبود! به چهره سرحالش نگاه کرد. عاشق باران بود؟! د

 یرحمت اله نیعاشق ا یبود! دخترک برعکس او عاشق باران بود. او هم روز منیخودش بد یانگار باران فقط برا
 بود! یاش در روز باران یاتفاق زندگ نیتربود؛ اما نفرتش بعد از آن خاطره بد، شروع شده بود. بد

 را گرد کرد. شیچشم ها دنشیبا د نیشد و رام یوارد گلفروش ثمره
 تو؟! یروز افتاد نیچرا به ا -

 .دیخند الیخ یب ثمره
 بارونه خب! -
 با خودت؟ یوردیچرا چتر ن نم،یب یمنم دارم م نویا -
 وقت نداشتم. چیه -

آن را  عیگذاشت. سر یمقنعه اضافه در کوله م یباران یروزها شهیاال رفت. مثل همنشد و ب نیرام یسوال بعد منتظر
بود؛ اما مهم نبود به خوب شدن  سینم داشت و سر شانه اش هم خ شیداد. موها رییتغ سیو با مقنعه خ دیکش رونیب

با مرتب کردن مقنعه  بود. همزمان یدردسر در راه م رپ یاگر بعد از آن سرماخوردگ یحت د؛یارز یاش م یحال روح
 متعجب از حال خوبش گفت: نی. رامدیرفت و به گلدان ها سالم کرد و حالشان را پرس نییسر پا یرو
 امروز چه خبره؟ -

 چترش را تکاند و آن را بست. یوارد شد. قطرات رو یمیزنگوله بلند و رح یاز جواب ثمره، صدا قبل
 .رهیهم م هوی ادیم هوی -

 گفت: نیبند آمده بود. سالم کرد و هر دو با احترام جواب دادند و رو به رام امدهیود که نب یبه باران منظورش
 آماده ست؟ یهمه چ -
 راحت! التونیبله خ -
 وانت بار منتظره. دیپس دست بجنبون -

 گذاشت. یرا گوشه ا چترش
 .نیخوام تمام هنرتونو به کار ببر یبه تو هم ثمره جان، م ن،یدارم رام مانیبهت ا -

 کرد. نیسرا خارج شد. ثمره رو به رام ینیریبه قصد رفتن به ش یمیدو چشم گفتند و رح هر
 همه عجله و اضطراب داشت؟ نیامروز چه خبره؟ چرا ا -
 عروس از اون کله گندهاست! یبابا -
 و ثمره گفت: دیصدا خند با
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 م؟یبر دیدرست حرف بزن، ما کجا با نیرام -
 .مید تزئین کنعروس و دوما گاهیجا دیبا -
 !ستین یتازه ا زیچ نیخب ا -
نکنه تو روز  نکهیا شیدرده که همه نگران یب یبود! از اون مرفه ها وفتادهین لیقبال عروس از دماغ ف یآره ول -

 عقدش...
 به چند سبد بزرگ اشاره کرد. نیگفتن راننده وانت بار قطع شد و رام اهللیبا  حرفش

 ببر! نارویا دهللیآقا  -
 برداشتن سبدها خم شد. یباشه گفت و برا ندهران
 نشده. ریتا د ایب عیمن برم کمکش تو هم سر -

را جمع  شیبند آمدن باران لب ها دنیخارج شد. با د یگذاشتند و ثمره از گلفروش یسبدها را در وانت م دهللیو  نیرام
 کیکه تازه از تراف دیجاو رهیخبر از نگاه خ یزده بود، نگاه کرد. ب رونیابرها ب یکه از البه ال یبه آفتاب ظیو با غ

 نظر داشت، فکرش را بلند به زبان آورد: ریرا ز تشحرکا ن،یخالص شده و در حال پارک ماش نیسنگ
 !؟یتو هم با لج -

کرد آسمان با او لج است؟  یبچه بود. چرا فکر م یادیز «؟یتو هم با من لج». دیرس دیبه گوش جاو فشیضع یصدا
شاگرد کنار هم نشستند. اخم کرد و  یصندل یگفت. هر دو رو میافتاد که به وانت اشاره کرد و بر نیامنگاهش به ر

منحرف کردن ذهنش زمزمه کرد:باز  یداد و برا کانشد! سرش را به دو طرف ت نشانیفاصله ب خیم اریاخت ینگاهش ب
 رن؟یم نیتزئ یهم برا
دست تکان داد. در جواب فقط سرش  نین سالم تک بوق زد و رامبه عنوا دهللیحرکت کرد و از کنارش گذشت.  وانت

 نگاه به او انداخت، مهم نبود! میکرد و دخترک تنها ن نییرا باال و پا
از هر زمان  شتریبه او ب دشیتند تند در حال سفارش به مسئول و تاک یمیسرا شد. رح ینیریو وارد ش ادهیپ نیماش از
 بود. گرید

 عینام آذر سر دنیبلند شد. با د لشیموبا یبود، که صدا ینیریفرستادن ش یرس خانه برادر حال دادن آد یمیرح
 تماس را برقرار کرد.

 جانم آذر خانم. -
 رضا... -
 گرفته و بغض دار آذر نگران شد. یصدا از
 شده؟ چرا صدات گرفته؟ یچ -
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 الهام ... یآقا رضا... شوهر آبج -
 دایسر زدن به او پ یبرا یآقا محمد بدحال است و فرصت یدانست مدت یهق هقش بلند شد. م یقطع و صدا حرفش

 دینشست. با شیشد و بغض در گلو نیگفت. قلبش سنگ« راجعون هیانا له هلل و انا ال»لب  رینکرده بود. نچ کرد و ز
 برد. یرساند و آذر را م یتر خودش را به خانه م عیهر چه سر

 فرودگاه. میریراست م هیخونه  امیاالن م نینکن هم هیگر زمیآذر جان، خانمم عز -
 داره! یاالن خواهرم چه حال -

 هق زد. باز
 زود... ای رید م،یریکه همه ما م هیراه نیا -
 حرف رو نزن... نیتو رو خدا ا -
 .میریم دمیباشه تو آروم باش، ساکت رو ببند تا رس -

 .دیمسئول را شن یگفت. صدا یلب ذکر م ریبود و زداد. حالش دگرگون  رونیرا ب نشیرا قطع کرد و نفس سنگ تماس
 ؟یمیرح یشده آقا یزیچ -
 خودش آمد. به
 باشه، سفارش امروزم حتما قبل از ساعت دو بفرست! نجایحواست به ا ستمین یچند روز هیبرم  دیمن با -
 :گفت عیتماس گرفت و سر یکوتاه خارج شد و همزمان با نشستن پشت فرمان با هاد یخداحافظ با
 سپرم دستت! یرو م زیگردم همه چ یبرم یدونم ک یشهرستان، نم رمیمن دارم م یسالم هاد -
رساند، آذر در برابر خبر مرگ  یهر چه زودتر خودش را به خانه م دیتماس را قطع کرد.با یراحت گفتن هاد التیخ با
 کم طاقت بود! یادیز

چه  گرید نجایآن بود، دهان باز کرد. ا یبرا ینام درست تر خانه، نه قصر ینما دنیبار توقف کرد و ثمره با د وانت
درد و غم؟ نه محال بود  ؟یدیناام ست؟یدانند چ یخانه دغدغه م نیداشت؟ اهل ا یدر آن چه حس یبود؟! زندگ ییجا
شد و  ادهیو در را باز کرد. پ دین به خودش آمد، دسته را کشیواژه ها به گوششان خورده باشد! با تکان رام نیا یحت
اش  ییبایدر برابر آن همه شکوه و ز یبود که خوددار یخانه ا یرا فشرد. هنوز محو تماشا فنیزودتر دکمه آ نیرام
شدن  اردرا هل داد و ثمره زودتر وارد شد. قبل از و نیدر سنگ یبه سخت نیباز شد و رام کیسخت بود. در با ت یادیز

 رو به راننده گفت:
 مک.ک انیاالن م نجایخدمه ا -
پر از گل، استخر  یباغچه ها ده،یپشت سر ثمره وارد شد. نگاه ثمره هنوز مبهوت بود. درختان سر به فلک کش و

شد و تمامش را  ینم دهید یواریآن طرف تر! د قیو چتر کنار آن. آالچ یو صندل یچند صد متر اطیبزرگ وسط ح



 

 

155 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

آسمانش هم انگار فرق داشت!  ش،یبود. هوا داشت خاز به یو انگار قطعه ا اطیپوشانده بود. ساختمان وسط ح چکیپ
خارج شد  یبا لباس فرم از در بزرگ چوب یبود! زن یگرید زیچ تیبود؛ اما در واقع دهیها د لمیخانه ها را فقط در ف نیا

 آمد. نییپا عیو پله ها را سر
 طرف خانم منتظره! نیاز ا دییسالم بفرما -

 پوزخند زد. نیرفت و رام جلوتر
 که حق من و تو رو خوردن. نانیم!... همخان -

 از بهت خارج شد. ثمره
 کوفتشون بشه! -

 .دیخند نیرام
 ندارن! نایکه ا میدار یزیما چ ال،یخ یب -
 ؟یمثال چ -
 عشق. ت،یمیصفا، صم -
 ره؟یگ یحرف خنده ت نم نیخودت به ا -
 !گهید میبد یبه خودمون دلدار یجور هی دیباالخره با -

 نهیتمام گذاشت. هر دو وارد شدند و ثمره چشم چرخاند. سقف آ مهیتر، صحبتشان را ن عیتن لطفا سربا گف خدمتکار
گوشه  بایز یمجسمه ها نه،یکنار شوم انویفاخر، پ یسرتاسره با پرده ها یشده، پارکت برق انداخته، پنجره ها یکار

همه اختالف  نیودش آمد و نگاهش را از ادانست. به خ یچند نفره؟ نم یغذا خور زیگوشه سالن. چند دست مبل و م
قران دو هزار بود آزار دهنده بود. پشت سر خدمتکار  کیکه خودش لنگ  یهمه ثروت در حال نیا دنیگرفت. د یطبقات

 ه. از زمان حسرت خوردن سال ها گذشتندیخواست بب ینم گریبار چشم نچرخاند و د نیراه افتادند و وارد اتاق شدند. ا
 بسته بود. شینداشته ها یوقت بود چشم به رو یلیختر بچه نبود. خد گریو او د

 اوردن. فیتشر یآتوسا خانم، از گلفروش -
تق تق  یآمد و صدا کیبلند شد. اخم داشت. نزد یصندل یقرمز ساتن از رو راهنیبلوند و پ یآتوسا نام با موها دختر

چهره پر رنگ و  یخوش تراشش گذشت و رو یپاها و ی. نگاه ثمره از پاشنه ده سانتدیچیپاشنه کفشش در فضا پ
و سر  نیبه عنوان آست یزیزانو بود و چ یباال راهنشیباز! پ یلیزننده بود و لباسش خ یادیز ششی. آراستادیلعابش ا

 معنا بود. یب ایآدم ها حجب و ح نیا یمعذبش نکرده بود. اگر چه برا نیشانه در آن نبود! انگار حضور رام
 فت:محکم گ اتوسا

 .دیکار رو شروع کن عیسر نیداشت ریتاخ قهیده دق -
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چشم گفت؛ اما خودش  نی! راماوردیب نیی! حقش بود فکش را پادهیتر شد. دختر تازه به دوران رس قیثمره عم اخم
 شد. سه مرد همراه با سبدها وارد شدند و آتوسا ادامه داد: رهینزد و با همان نگاه تند به او خ یحرف

 شکل انجام بشه! نیداشت به بهتر دیتاک یلیخواهرم خ -
 و ثمره گرفت. نیاشاره اش را باال برد و به نوبت مقابل چهره رام انگشت

 پس حواستون جمع باشه! -
داد. آتوسا نگاه پر  یاز لحن او فقط سر تکان م ی. کم از خودش نداشت و عصبدیچرخ نیثمره به طرف رام نگاه

 گفتن کرد: راهیاتاق خارج شد. با رفتنش ثمره شروع به بد و ب تکبرش را به هر دو انداخت و از
 ...فیح شمیدختره چندش، انگار خدمتکار -

 .دیخند نیرام
 تا فلکمون نکرده. میکار رو شروع کن اینکن، ولش کن ب فیخون خودت رو کث -
 جا کرده مگه... یب -
 !ایبسه دختر ب -

نخورده  یزیرا تن کرد. گرسنه و از صبح چ راهنیش را در آورد و پآماده رفتن بود. روپو دیو جاو کی کینزد ساعت
حاج خانم لک زده  یغذاها یزد. دلش برا یبه خانه پدرش م یخسته شده بود و کاش سر رونیب یبود. از غذاها

مسئول را  یصدا یشد و قبل از خداحافظ ارجدر توانش نبود. از رخت کن خ یدرهم حاج یبود؛ اما تحمل اخم ها
 .دیشن
 د؟یجاو -

 و بله گفت. برگشت
 !گمیکه م یها رو ببر به آدرس ینیریش نیا -

 هم نگاه کرد. خسته و گرسنه بود و حال رفتن نداشت. یشده رو دهیجعبه چ نیرفت به چند کینزد
 ببره؟ ستین یکس -
 فعال نه! -

 ادامه داد:فرستاد و مرد با تحکم  رونیاعتراض موقوف! نفسش را ب یعنیجمله کوتاه  کی نیهم
کردن آدرس مشکل  دایبرو، اگه تو پ عیبه دو نمونده سر یزیکرد قبل از ساعت دو برسن اونجا چ دیتاک یمیرح یآقا -
 !ریاونجاست باهاش تماس بگ نیرام یکرد دایپ

 نفر کرد. و... ثمره مشغول کار بودند. باشه گفت و مرد رو به دو نیرفت که رام یم ییجا دیابرو باال داد. پس با دیجاو
 .دیجاو نیتو ماش دیجعبه ها رو ببر -
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 دیخورد. باز هم با یم یزیچ دیشناخت؛ اما... قبل از آن با یفرمان نشست و به آدرس نگاه کرد. آن جا را م پشت
قابل قبول بود. وارد  شیتر راند. غذا نییپا ابانیکرد. به طرف آشپزخانه چند خ یم ریس رونیب یشکمش را با غذا

 رفت و او زودتر گفت: زیطرف زن پشت مشد، به 
 هست؟ یآقا سفارشتون چ دییبفرما نیخوش اومد -
 جوجه. -
 چندتا؟ -

نه؟! از صبح  ایبرد  یآن ها م یبرا دیمثل خوره به جانش افتاد، با یزیبود. چ کیبه طرف ساعت برگشت.  نگاهش
 نخورده باشند! یزیچ دیآنجا بودند شا

 چندتا آقا؟ -
 گذاشت. را کنار دیترد
 سه تا. -
 .دیچند لحظه صبر کن هیبله  -

 کیبا سه پرس غذا از آشپزخانه خارج شد. پشت فرمان نشست و با سرعت به سمت آدرس مورد نظر راند. نزد دیجاو
را  یمشغول بود. به قصد قطع کردن گوش یادیبوق، دو بوق، سه بوق نه انگار ز کیرا گرفت.  نیخانه شماره رام
 .دیرا شن شیبل از آن صدافاصله داد و ق

 الو. -
 سالم. -
 سالم. -

 را محکم بست و دوباره باز کرد. سرخوش! شیکرد. چشم ها یرا کفر دیو سالم کش دارش جاو طنتیپر ش یصدا
 د؟یهنوز اونجا -
 کجا؟ قایدق -
 رو بذار کنار. یمسخره باز -
 !میبله هنوز اونجا -
 تا آنقدر سر به سرش نگذارد! دیرس یا محسابش ر دیبا منظور بود و با یادیاش ز می
 د؟یالزم ندار یزیاونجا چ امیمن دارم م -
 مرده! ای میزنده ا ننیسر به ما نزدن بب هیخونه هم انگار بالد کفره،  نیدل و روده نموند که! ا یآخ گفت -
 .رمیگ یباشه االن غذا م -
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گذاشته بود. تماس  شیپا شیراه را پ نیود و چه خوب رامبردن غذا ب یبرا لیگفته و تماسش بهانه بود. دنبال دل دروغ
ساعت در کوچه  می. ندیرس یبه آنجا م یزود نیبه ا دیکرد و نبا یم یوقت کش دیتر کرد. با نییرا قطع و سرعت را پا

شد.  ادهیغذا را برداشت و پ سهیتوجه به شکوه و جالل خانه ک یب. ستادیو بعد از آن مقابل خانه ا دیپس کوچه چرخ
 بود گفت: اطیح یکه مشغول جارو یرا فشرد و در باز و وارد شد. رو به خدمتکار فنیدکمه آ

 .اریب نیرو از ماش ینیریش یجعبه ها -
 نگاهش کرد. دیرا به طرفش گرفت و همان زن فرم پوش از ساختمان خارج شد. جاو چیسو
 کجا هستن؟ یگلفروش یبچه ها -
 دیپشت سرش راه افتاد. به در سف دیه خدمتکار عبوس رساند. زن زودتر وارد شد و جاوپله ها باال رفت و خودش را ب از

 اشاره داد و گفت: یدو لنگه ا
 !نجانیا -

مکث و  یکرده بود. پشت در لحظه ا تیهم سرا شیخانه انگار به خدمه ها یو سرد دیکلمه را از او شن کی نیهم
 را دراز کرده بود. شینشسته و پاها نیزم یکار رو نیاز حجم سنگباز به آن ها نگاه کرد. ثمره  مهیدر ن یاز ال

 .نییباال پا یه مونیسره مثل م هیتو پاهام نمونده از ساعت نه تا حاال  یجون گهیبخدا د نیرام -
 بود! یمنصفانه ا ریغ هی! تشبمون؟یاما م د؛یبار یم شیاز سر و رو یگفت خستگ یمحو زد. راست م لبخند

 .دیندبا صدا خ نیرام
 .لمیحتما منم گور -
 وسط! نیا میفقط تارزان رو کم دار -

رو به ثمره  نیرا جمع کرد و صاف نشست. رام شیپاها عیبه در ضربه زد و با تک سرفه وارد شد. ثمره سر دیجاو
 گفت:

 .یخواست یکه م یتارزان نمیبفرما ا -
 خشک سالم کرد. نیتوجه به حرف رام یب دیجاو

 !دیشد میتازه نفس محتاج یرویبه ن ،یمدسالم به موقع او -
دسته  یکردند و کمرش در حال نصف شدن بود. گل ها یذق ذق م شیبه کمک دسته مبل از جا بلند شد. پاها ثمره

 شده را برداشت و گفت:
 کنم. زیآو نارویمن ا -

سر به  گریود؟ او که دگل ها بهانه بود. حکمت آن همه فرار چه ب زیدانست آو یاز پشت سر نگاهش کرد. م دیجاو
 گذاشت. یسرش نم
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 گفت: نیرام
 .میکن یغذات رو بخور بعد دوباره شروع م ایست ب مهیدو ن نیفعال ب -

خوردن ممکن  دیتعارف جاو یغذا اتاق را پر کرده و مقاومت سخت بود؛ اما ب یرفت. بو یبود و دلش ضعف م خسته
 نشستن بود. ینبود و منتظر به حرف آمدن او برا

 .میتر تموم کن عیاشتها ندارم، زود بخور تا سر -
 یی. خودش را تا جادیرس یباال بود و دستش نم یادی. قالب زستادینوک پا ا یرفت و رو واریکرد، به طرف د پشت
 ازین یحرصش گرفت؛ چرا آنقدر آن را باال زده بود؟ به صندل نیبود. از رام دهیفا یاما ب د؛یتوانست باال کش یکه م

را  شیقلبش گذاشت و چشم ها ید. دستش را رویکش نیاش، ه یقدم کیدر  دیجاو دنیبرگشت و با دداشت. 
 یجد دیممکن نبود. جاو دیفاصله کم از جاو نیو دم گرفت؛ اما خارج کردنش با ا دیکوب یمحکم بست. قلبش تند م

 یحقش بود گرسنه نگه اش مماده ببر سوخته بود.  نیا یکه دلش برا فیغد بود و ح یادینگاهش کرد. دخترک ز
به  رهیرا باز کرد و خ شیخورم راه انداخته بود! ثمره چشم ها یخورم، نم یکرد و نم یش ناز میبرا گریداشت. حاال د

 ینگاهش کرد. چه قصد دهیخودش جمع شد. ترس یخم و ثمره تو یکم دیشد. جاو دیدرهم جاو یو اخم ها تیجد
قدر قد بلند  نیتالش تنها با بلند کردن دست آن را قالب کرد .چرا ا یفت. بداشت؟ دستش را دراز کرد و گل را گر

. رنگ پوستش دی. نگاهش در صورتش چرخدید یبار بود، او را م نیپهن بودند و انگار اول یادیهم ز شیبود؟ شانه ها
 یانداخت وقت یاو کل مبا  یاز قبل بود؟! اخمش هم وحشتناک بود. با چه جرات ایگذاشته  شیبود؟ امروز ته ر یگندم

 دوباره به طرفش برگشت و با همان اخم گفت: دیبود؟ جاو یکاف شیها استخوانخورد کردن  یحرکت برا کی
 غذات رو بخور! ایب -

 نیاول یکرد برا یشد و دروغ نبود اگر اعتراف م یم نییاش باال و پا نهیداد. سـ*ـ رونیرفت و ثمره نفسش را ب عقب
زد  ینه حرف گریخارج کرد. د سهینشست و پرس ها را از ک نیرام یرو به رو دیبود. جاو دهیترس تیبار از آن همه جد

دوباره  نیشروع به خوردن کرد. رام نیخاص رام ینگاه ها وتوجه به دخترک مات مانده  ینگاهش کرد. ب یو نه حت
 گفت:

 .وفتهیاالن از دهن م گهید ایب -
ت و او پرس غذا را مقابلش گذاشت. هر سه آرام شروع به خوردن کردند و نشس نیحرف کنار رام یبار ب نیا ثمره

 جو گفت: ینیبردن سنگ نیاز ب یبرا نیرام
 چکار؟ نجایا یرفت بپرسم تو اومد ادمی دیجاو یراست -

 را از غذا نگرفت و خشک گفت: نگاهش
 رو اوردم. ینیریسفارش ش -
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جوابش را نداد،  دیبا تشکر کوتاه از جا بلند شد. مهم نبود که جاو را تمام کرد. شینزد و ثمره زودتر غذا یگرید حرف
 آرام گفت: نیها نشست و شروع به کار کرد. رام لهی. گوشه اتاق کنار وسدیرس یکارها م هیبه بق دیبا
 بکن تا من برم دست به آب کمک دست ثمره باش! یلطف هی -

 گذاشت. سهیغذا را در ک یخال ظرف
 ام برم.خو یمن خسته ام م -

 لب گفت: ریز نیرام
 خدا از دلت بگه. -

 و باز آرام گفت: امدیباال برد؛ اما کوتاه ن میرا به نشانه تسل شیدست ها نینگاهش کرد و رام تند
 !یخود دان چهیپ یدل و روده داره به نفع تو م نیا -

 زد و از جا بلند شد. چشمک
 حواست باشه قدم به قدم. ،ینزن یگل به خود -

پا به فرار گذاشت و خارج شد. تمام حواس ثمره به دسته کردن  عیسر نیزدنش باال برد و رام یدستش را برا دیجاو
 گفت: نییپا یکنار هم چفت و با سر مینشد. دو شاخه گل را با س نیگل ها بود و متوجه خروج رام

 رو بده. نیچ میاون س نیرام -
رفت.  کشی. از جا بلند شد و آن را برداشت و نزددیمبل د هیکنار پارا  نیچ میحرف به اطراف نگاه کرد و س یب دیجاو
برد  شیبا همان حالت دستش را پ میزانو مقابلش نشست و آن را به طرفش گرفت. ثمره در حال گره زدن دو س یرو
ش خورد و انگار دستگاه شوک به او وصل شد. قلب انتک دیخورد. جاو دیحواس نوک انگشتش به کف دست جاو یو ب

 دی. جاودیبر یآن را م دیمشغول کار بود. با دیخبر از حال دگرگون جاو یتفاوت و ب یضربان گرفت و ثمره ب اریاخت یب
 وسط نا درست بود. به خودش مسلط شد و گفت: نیا زیچ کیو  بیعج یقرار یهمه ب نیداد. ا رونینفسش را ب

 از ته نبر! -
جواب  دیسوال جاو یکجاست؟! ب نید و به اطراف نگاه کرد. پس رامسرش را باال بر د،یجاو یصدا دنیبا شن ثمره
 داد.

 .ییرفت دستشو -
در هم بود که  شینداشت! هنوز اخم ها ازیچه مانده بود؟ به کمکش ن یچرخاند. برا میباز نگاهش را به طرف س ثمره

صبح  ادیشد!  یآرام م دی. بادیزد و نفس کش یجان م مهیدرونش هنوز ن جانینگاهش کرد. ه دیعطسه کرد. جاو
 سرما خورده بود. کباران مانده و حاال عطسه کرده بود. بدون ش ریافتاد، دخترک ز

 حاال باز فکر کن همه باهات سر جنگ دارن. ،یعاقبت بچه باز نمیا -



 

 

161 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 یبال زده بود، از جا بلند شد. چه اریاخت یکه ب ییکالفه از حرف ها دیگفت؟ جاو یگنگ نگاهش کرد، از چه م ثمره
و مطمئنا بحث قلب در  اوردیداشت، اسم قلب را ب دی... ترد ی... حتیافسار زبان و نگاه و حت دیسرش آمده بود؟! با

شان نگاه  نیمنحرف کردن ذهنش به تزئ یداد! برا یم شبود که آزار بینبود. هر چه بود، فقط احساس عج انیم
که اطراف  ییو بنفش بود. با دسته گل ها یو صورت دیسف یاز گل ها دهیپشت عروس و داماد پوش واریکرد. تمام د

 شده کارشان خوب بود. زیآو نییآن از باال به پا
از تنش خارج شده بود.  یخستگ ییبایهمه ز نیا دنیو با د رهیچند ساعت کار و تالش خ جهیبا لبخند به نت ثمره

 .دیرا به دو طرف کش شیدست ها نیرام
 دارم! زایسال خواب ن کیبه  شیآخ -

 کرد. لیشروع به جمع کردن وسا ثمره
 .میپس زودتر جمع کن بر -

چهره بهت زده اش را  عیمکث و سر یتزئین لحظه ا دنیبا جمع کردن، در باز و دختر پر افاده وارد شد. با د همزمان
 یآمد کس ادشی را برداشت و کمرش را صاف کرد. باالخره سهیثمره ک« !هیعال»جمع و جور کرد. در دل اعتراف کرد.

پلک  یرا مقابلش گرفت. ثمره نگاه از پاکت گرفت و عصب لاتاق بود! آتوسا به طرف ثمره رفت و پاکت پو نیهم در ا
 بزل و بخشش ها متنفر بود. نیهم فشرد. از ا یرا رو شیها
 .گهیکس د چینه ه م،یریگ یما حقوقمون رو از صاحب کارمون م -
شکل  نیرا با حقارت نگاه کرد، چطور جرات کرده بود به ا شیباال رفت و سر تا پا آتوسا از تحکم کالمش یابرو یتا

 آورد. یحالش را جا م دیصحبت کند؟! با
 .ستیبد ن یبه سر و وضعت برس کممیبا اون چندرغاز.  یاریآخر ماه کم ن بتیبذار ج نمیا -

قدم جلو رفت و  کیکرد.  یم یکار دیبا به ثمره را داده بود؟ نیمشت شد. چطور به خودش اجازه توه دیجاو دست
 قبل از آن ثمره گفت:

از گوشه کثافت خونه  دیجونت نبود با یمن نباش، حواست به نداشته خودت باشه که اگه پاپ ادیتو نگران کم و ز -
 کردن! یها جمعت م

 یزیود و چه خوب که چسخت ب نیو رام دیجاو نیدر برابر نگاه سنگ ریاحترام نبود. تحق قیبس بود و ال یدار خود
طور تحمل حرف ها و دادن جواب دندان شکن راحت تر بود. چهره دخترک از خشم  نیدانستند، ا یاو نم یاز زندگ

دادن جواب باز کرده؛ اما تحکم  یشده بود. دهانش را برا رهیبه ثمره خ دهیکه شن یکبود شده و متعجب از حرف ها
مخش بود  یرو یادیبود. نگاه پر از تکبر دختر ز ختهیده بود. ثمره زهرش را ربـر ادشیکالم ثمره انگار کلمات را از 
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دادن بود که ثمره به طرف در رفت و قبل از خروج  یها حقش بود! اتوسا هنوز به دنبال جواب برا نیاز ا شتریو ب
 :تگف
 منتظرم. رونیمن ب نیرام -
که  ینبود. تا زمان بایز شیبرا یگریهر کوفت و زهرمار د ایعمارت، قصر، کاخ  نیا گری. دستادیخارج شد. دم در ا و

به  نیاجازه توه یمعنا بود! از دخترک متنفر بود او که به راحت یاش هم ب ییبایدر اهل خانه وجود نداشت ز تیانسان
بر آن هم در برا دهیشن نیبود. باز هم توه نیغمگ یو حت یعصبکه حرفش را زده؛ اما  نیرا خودش داده بود! با ا

را خارج کرد. آرام نشد.  نشیکه بارها آزارش داده بود. کالفه سرش را به سمت آسمان گرفت و نفس سنگ یدیجاو
خارج شد و  نیهمراه با رام دیشد! جاو یخانه نفس بکشد و کاش زودتر از آن دور م نیا یخواست در هوا ینم گرید
 اشاره کرد. نیماش به
 رسونمتون. یم دیسوار ش -
شد. عطر او تماما  دیجاو یعقب نشست. شامه اش پر از بو یصندل یزودتر سوار شد و ثمره رو نیزد و رامرا  موتیر

 نیآزاد چرخاند. ماش یو سرش را به طرف هوا دیکش نییرا پا شهیداشت و ش یبود. احساس خفگ دهیچیدر اتاقک پ
اجازه به  یب دیما حال خودش نه! نگاه جاوبود؛ ا وببه صورتش برخورد کرد. هوا خ میرا به حرکت در آمد و باد مال

 اریاخت یشد. خوب جواب دختر پر ادعا را داده بود. آن لحظه ب قشیعم یبه نفس زدن ها رهیو خ دیچرخ نهیطرف آ
 یکجا! ثمره هنوز از حرف ها یو سادگ تیمعصوم نیکرده بود، آن همه بزک دوزک کجا و ا سهیآن ها را با هم مقا

که حاال  یبرد به اتاق یپناه م دیخواست. با یبه خانه را م دنیرس عیگرفته بود. دلش فقط سر و دلش نیگدخترک غم
تنگ شده بود. مگر چند وقت او را  تشیآهو و مظلوم یدلش برا یهم داشت! حت یقد نهیکمدش بدون در نبود و آ

 فهیافتاد که انگار وظ یم یدو نفر آن ادی نیو توه ریهر تحق دنیگذشته بود! با د رید شیبود؟ چقدر زمان برا دهیند
که مثل  یحجم گرفت. بغض شیگلو بیخواستند؛ پس چرا... چرا... س یآوردنش بود و بس! اگر او را نم ایشان فقط دن

شهر  نیا یدانست. کجا ی. چقدر رفته بودند، نمدیچک ینم شیگونه ها یوقت رو چیماند و ه یهر بار فقط در گلو م
 نیرام یرا نداشت. با صدا یدانست؛ اما اصال حال گلفروش یرا م نیرفتند؟ ا یست. به کجا مدان ینم ددرندشت بودن

 جواب خالص شد. یب یآشفته و چراها یاز فکرها
 کن. ادهیجا پ نیمنو هم -
 ؟یگل فروش یریمگه نم -
 !لهیخوره، امروز تعط یحالم ازشون بهم م گهیحرف از گل و بلبل نزن که د زتیجون عز -
 ؟یدیرو دور د یمیرحچشم  -
 .رمیگ یمونه، باهاش تماس م یوقت دور نم چیراحت چشم اون ه التیخ_
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 .یریبهتره نگ -
 چرا؟ -
 رفته شهرستان. -
 ؟یشهرستان واسه چ یچ -
 با جناقش فوت کرده. -
 .ستین یپس چند روز امرزتش،یبابا خدا ب یا -
 آره. -
 شم. ادهیجا نگه دار پ نیهم -
 رسونمت. یم -
 جا کار دارم. هیخونه  رمیفعال نم نه -

 به طرف ثمره برگشت. نیو توقف کرد. رام دیرا کنار کش نیماش دیجاو
 م؟یکن لیچند روز تعط ستین یمیحاال که رح یا هیپا -

 ادامه داد: نیجان زد و رام یفقط لبخند ب ثمره
 ...ادهیو آدم فروش ز میسرا ینیریکه کنار ش فیح -
 جهینت یحالش ب رییتغ یبرا نیرام یاشاره داد. ثمره حال دل به دل دادنش را نداشت و سع دیچشم و ابرو به جاو با

 ماند.
 .نمتیب یفردا م یخسته نباش -

شد. سوار  یم ادهیرا به حرکت در آورد و ثمره نچ کرد. کاش پ نیباز ماش دیشد. جاو ادهیپ نیبسالمت گفت و رام ثمره
 گفت: ابانیبه خ رهیماند. خ یم دیبود و حاال نبا نیرام یشدنش به هوا

 شم؟ ادهیپ نینگه دار شهیم -
همان باشد که  شهیهم دیخواست و او با یحال نم نیرا با ا دنشیآمد. د یبه او نم تیآرام شده بود و مظلوم چقدر

بود.  ریشناخت. نقطه ضعفش تحق یبود و ثمره را خوب م نیشناخت. خودش هم از رفتار آن دخترک خشمگ یم
شده مثل  نیغمگ یادیکه نگاهش ز یدخترک نیکرد تا ا یدانست؛ اما راه آرام کردنش را بلد نبود! چه م یش را محال

نگاهش را به جاده « کاش ببارد! »آرزو کرد.  اریاخت یصبح باز شاد شود؟ به آسمان نگاه کرد و بر خالف نفرتش ب
بود؟  ختهیبهم ر نقدرینگاه کدر او را ا نیرا اشد. چ یکفر بشیدوخت و سرش به دو طرف تکان داد. از حال عج

 داد. گفت: رونیبنفسش را با صدا 
 رسونمت. یم یتا گلفروش -
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 بلند شد. ندهیگو یرا روشن کرد. صدا ویاز سکوت و افکار آشفته راد یخالص یبرا دینزد و جاو یحرف گرید
 به نامزدشون! میتقد یعسکر نیرامت یاز آقا یآهنگ درخواست_

 اننده پخش شد.خو یصدا
 «سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سیپیده دم آیم مگر تو را جویم بگو کجایی به»

تفاوت و  یتکان خورد و ثمره ب دیجاو نهیدر سـ*ـ یزیقفل شد. چ دیجاو یبه چشم ها نهیثمره برگشت و در آ نگاه
نا  یاما هنوز با آن تپش ها دیچرخاند. جاو ابانیکه به جان او انداخت بود، نگاهش را به طرف خ یخبر از لرز یب

 در آن ها نبود! یاز آن درندگ یبود که حاال اثر ییبه چشم ها رهیخ یاراد ریهماهنگ و غ
 «یتو گـه از زمین گاهی از آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجای نشان»

قدر  نیظاهر شد. چرا دخترک ا دیجاو یبل چشم هاباهم بودن شان مقا یدو غرق فکر بودند و تمام لحظه ها هر
خواست باورش  یکه نم یاحساس تازه ا نیشد؟ کالفه بود از ا یکرده بود؟ چرا از ذهنش دور نم ریفکرش را درگ

 خواننده اوج گرفت. یکند! صدا
آرزوی تو ام دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی ز حال من تا هستم من اسیر کوی توام به  کی»

 «اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی
 ؟ییلب زمزمه کرد:بگو کجا ریآهنگ پر سوز و گداز بود؟ ز نی.حاال چه وقت پخش ادیآه کش ثمره

 !دیکجا هست دیگفت:بگو یبهتر بود م ای
 شد. یعصب اریاخت یزمزمه اش اخم کرد و اسم ساال در ذهنش پر رنگ شد. ب دنیبا شن دیجاو

 «دست تو دادم دل پریشانم بگو کجایی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی به»
 توجه به آن عبور کرده بود و آرام گفت: یب دیافتاد که جاو یثمره به گلفروش نگاه

 .میرد شد -
اشت. به هر شده بود و اصال حال بحث کردن با او را ند رغضبینگاهش کرد. باز م نهیآ یبا همان اخم از تو دیجاو

توقف  دیو با ترمز شد دیرس ستگاهیبه ا د،یچیرا پ ابانیمهم نبود! خ شیلحظه برا نیرفت در ا یکه م یجهنم دره ا
نداشت و  گریرا د یکی نیبود. اعصاب ا وانهیها بلند و ثمره به جلو پرتاب شد. نچ کرد. د کیالست غیج یکرد. صدا

. با قدم دیرفت. همان موقع اتوبوس رس نییپا نیو از رکاب بلند ماش لب تشکر کرد ری. زدیحرف به طرف در چرخ یب
پا باز هم به سرعت از او دور  زیشد. دخترک گر دهیتا سوار شدن دنبالش کش دیبه طرفش رفت و نگاه جاو عیسر یها

 تنها گذاشت! ریو نفس گ بیعج یاحساس و تپش ها نیا نیو او را ب شد
قفل چرخاند و قدم به هال گذاشت.  یرا تو دیشد. ساعت از پنج گذشته بود. کل اطیوارد ح نیسنگ یبا قدم ها ثمره

به طرف  اریاخت یو ب دیچیدخترک در گوشش پ یسکوت مطلق بود. از هال گذشت و وارد اتاق شد. صدا یخانه تو
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 ریو و نگاه تحقا دیبه دو طرف تکان داد، با رابه خودش آمد و سرش  عیداشت؟! سر یرادی. ظاهرش چه ادیچرخ نهیآ
که  ییداشت، او تشیدر پنهان کردن هو یکه سال ها سع ییشد؟ او یکرد؛ اما... مگر م ی*ـزش را فراموش مـیآم
توانست آن نگاه، آن حرف، را فراموش کند؟ مقنعه  یرا شکسته بود، مگر م یکسش عمو بهرام نیزتریقلب عز یحت

 گرم. یلیباز کرد. گرم بود خ یکی یکیرا  شیمانتو یو دکمه ها دیرا از سرش کش
کلمات رفت و  یآن نشست و چشمش به سالنامه باز مانده افتاد. نگاهش رو یخواب آهو هنوز پهن بود، رو رخت

زد! آن را برداشت و صفحه ها را ورق زد و شروع به خواندن  یچنگ م یبه هر طناب دیبا یفراموش یبرگشت کرد. برا
 کرد.

 یرهایکه ش نیداد، با ا ینم م یکه بو نیما با ا یتر. خانه نقل یما عال تیبود و محرم یلبا فرهاد خوب، نه عا یزندگ»
مشترک ما  یماه از زندگ کیزد؛ اما پر از عشق بود.  یم رونیکه از هر سوراخش حشره ب نیکرد، با ا یآبش چکه م
خوشش را به ما نشان  یخره روباال یفرهاد گذشته و زندگ بتپر صال یماه از قبلت گفتنم به صدا کیگذشته بود. 

را پر کرده بود. روزها  میداده بود. بد بود که مادر را در آن لحظات پر از اضطراب نداشتم؛ اما وجود فرهاد تمام کمبودها
به انتظار  قشد. تمام لحظه ها را با عش یمحو نم شیگشت؛ اما لبخند هرگز از لب ها یرفت و شب ها خسته برم یم

از  شتریکردم ب یم یشمردم. احساس خوشبخت یام م یتنها مرد زندگ دنید یها را برا هیم و ثانزد یآمدنش خط م
کرده بود و  ریرا دوخته بودم. به ساعت نگاه کردم. د راهنشیهر زمان! نخ و سوزن را کنار گذاشتم. دکمه کنده شده پ

بند  یی. دستم به جادمیمضطرب دور خودم چرخ! از جا بلند شدم و افتاده؟ شیبرا یدلهره به جانم افتاد. نکند اتفاق
فرهاد  تیکه بعد از محرم یمردمش را. چادرم را سر کردم. همان یشناختم و نه حت یشهر را م نیاز ا یینبود، نه جا

چرا  اینبود! خدا یکس م،کوچه نگاه کرد ی. به انتهاستادمیچهارچوب آن ا یرا باز کردم و تو اطیبود. در ح دهیخر میبرا
گفته  میرا فرهاد برا مانیو ا نیالحاجات! نماز خواندن، د یقاض ایداده بود.  ادمیلب ذکر گفتم. فرهاد  ریکرده؟ ز رید

از  عیسر یقدم ها یاز او و نامش نبود! صدا یخبر یکه در خانه پدر یفرهاد را شناختم کس یبود. با جان دل خدا
او را  دمیفرهاد باشد! آب دهانم را فرو دادم و سرک کش دیتم. شاده عقب رفتم؛ اما در را نبسیکوچه آمد و ترس یانتها

دو دو  شیمرا به داخل هل داد و وارد شد. نگاهم در چشم ها عینکردم. سر دای. آشفته بود. فرصت حرف زدن پدمید
 راب لب زدم:باالخره پر از ترس و اضط ماا دم؛یترس یها م دهیافتاده؟جرات سوال کردن نداشتم و از شن یزد. چه اتفاق

 شده؟ یچ... چ -
 داخل اشاره کرد. به
 تو! میاول بر -

خورد و باز  زیکرده؟ چادر از سرم ل دایترس داشتم. نکند ما را پ دی. هنوز از اسم جمشدیکوب ی. قلبم تند ممیشد وارد
 لب زدم:
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 بگو... -
 اش را پاک کرد. یشانیپ یرو عرق

 کرد. یم بمیداشت تعق یکی -
 را خفه کردم. نمیدهانم گذاشتم و ه یدستم را رو دو
 ... ممک... ممکنه...یعنی... عی -

 را قطع کرد. حرفم
 .میبر میزودتر جمع کن دیبا -
 کجا؟ -
 !ستیامن ن گهید نجایهر جا ا -
 ترسم فرهاد. یمن م -

 نگاهم کرد. مهربان
 نترس! یچیتا من کنارتم از ه -

 کردم. بغض
 !ارن؟یسرت ب ییاگه منو برگردونن... اگه بال -
 صورتم خم شد. یقالب کرد و رو میدستش را به بازوها دو
قراره بچه  م،یخاطره بساز یکه نرفته؟ تازه اول راهه قراره با هم کل ادتی م،یما به هم قول داد وفتهینم یاتفاق چیه -

 رفت؟ ادتی یزود نیسه تا دختر. به ا م،یدار ش
 :دمینال
 فرهاد؟ -
 جان فرهاد؟ -
خوبش، اما دلم شور افتاده بود. اگر  یسپردم و هق زدم. با وجود حرف ها شیبازوها تیامن انیدم را مپناه خو یب

شده بود. دماغم را  سیخ میاز اشک ها راهنشیمردم! از او فاصله گرفتم. پ یافتاد، بدون شک م یم شیبرا یاتفاق
 بود، گفت:معلوم  ضوحبودن آن به و یکه ساختگ یدو انگشت گرفت و با خنده ا نیب

 شده! زونیمثل بچه ها آب دماغش آو گاین -
آرامش من بود؛  یبرا شیدانستم تمام کارها یو به دستم داد. آب دماغم را گرفتم. م دیکش رونیب بشیاز ج دستمال

 !شیبود و ته نگاهش پر از ترس و تشو شیلب ها ینداشت. خنده رو یا دهیاما فا
 .میتا هوا روشن نشده بر دیزود باش با -
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 .دمیفرهاد را شن یبا خودم بردارم. صدا دیدانستم چه با ی. نمدمیباز هم دور خودم چرخ م،یسرعت به طرف اتاق رفت به
 .یضرور یزایفقط چ -
 یبار را به کجا م نیا م،یخودم و فرهاد برداشتم. باز هم در حال فرار بود یطرف کمد رفتم و دو دست لباس برا به
. مثل میشد یم یو بعد راه میخواند ینماز م دیو فرهاد از جا بلند شد. با دیچیر اذان در خانه پاهلل و اکب یصدا م؟یرفت
خواستم خودش پشت و پناه فرهادم باشد،  یته دل گفتم. از او م زپشت سرش قامت بستم و اهلل اکبرم را ا شهیهم

کرده بود؟ قبول  هیسرخ سرخ بود. گر شیو فرهاد به طرفم برگشت. چشم ها میخودم مهم نبودم! سالم نماز را گفت
 یبه در در دیرا به آن انداختم. باز با نمیباشه گفت و از جا بلند شد. لحظه آخر به طرف آشپزخانه رفتم و نگاه غمگ

از  یریجلوگ یگذاشتم، برا فیک یو تو چاندمیپ ریکه فرهاد بود، مهم نبود. دو لقمه نان و پن یاما تا زمان دم؛یکش یم
 سر گذاشتم و فرهاد با آن لحن پر آرامش گفت: یبود! چادرم را روضعف بد ن

 خونه مون! میگرد یبازم برم وفتهیب ابی. آب که از آسشهیدرست م ینگران نباش همه چ -
 هم گذاشتم و لبخند کم جان زدم. یرا رو میها پلک

 مطمئنم! -
 د. به عقب برگشت.کوچه نگاه کر یبه ابتدا و انتها دیزودتر خارج شد و با ترد فرهاد

 .ستین یکس میبر -
دستش  انی. دستم را محکم ممیرفت یتند م یو قدم ها نییپا یکردم و خارج شدم. هر دو با سر نییرا باال و پا سرم

و اضطراب در حال گرفتن  دیکوب یوار م وانهیزدم. قلبم د یفرهاد را صدا م یکردم و خدا یگرفته بود. خدا خدا م
چاره ام کرده بود. هنوز پشت سر فرهاد  یدادن فرهاد ب تتمام وجودم و ترس از دس دنیر حال جوجانم بود. دلهره د

سرم  یتو یارتفاع سقوط کرد و کس نیخدا گفت. قلبم انگار از باالتر ایباره توقف کرد و  کیشدم که  یم دهیکش
د یت بلند کردن سرم را نداشتم؛ اما باتو و فرهاد است! جرا تینها نی. ادیرس انیبه پا یزد:تمام شد! خوشبخت ادیفر
ساق بلند افتاد. آرام آرام سرم  یچرم مشک نی. نگاهم به سه جفت پوتدمید یم میرا با چشم ها یبدبخت دیبا دم،ید یم

از مردها کارتش را مقابل فرهاد  یکیافتاده؟  یسبز پوش بهت زده شدم. چه اتفاق یمردها دنیرا بلند کردم و با د
 گرفت.

 !نیشما بازداشت ،یرد ابهر هستم از اداره آگاهسرگ -
 دستور داد. و
 !دشیریبگ -

 متعجب لب زد. فرهاد
 شده؟ یچ -
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 را گرفتند و او دست و پا زد. شیمرد دست ها دو
 !د؟یبر یشده؟ منو کجا م یچ دیبگ د،یولم کن -

مرد  نیردم. جلوتر رفتم و به آستک یم یکار دیبود. با دهیفا یداشت خودش را از حصار آن ها خارج کند اما ب یسع
 چنگ زدم.

 دش؟یبر یشده کجا م یچ دیجناب تو رو خدا بگ -
 .دیرا با خشم کش دستش

 ندادم بازداشتت کنن! ی*ــاسیکردن جاسوس س یتا به جرم مخف یبر یبهتره راهت رو بکش -
 :میدو متعجب زمزمه کرد هر
 جاسوس؟! -

 دوباره دستور داد. مرد
 ؟نیهست یمعطل چ -

 . باز جلو رفتم.امدمیهنوز در بهت بود؛ اما من کوتاه ن فرهاد
 ...زتیتو رو خدا، حتما اشتباه شده، تو رو جون عز -
فرهاد  دیافتاد و با یاتفاق م نیا دیاز حاال معلوم بود. نه نبا ی*ــاسی. آخر کار جاسوس سختمیر یاشک م اریاخت یب

 شد. بلندش قطع ادیدادم. حرفم با فر یرا نجات م
 !دشیحرف نباشه! گفتم ببر -
تالش  یاتهامش ب دنیزد و انگار با شن یدست و پا نم گریبردند. د یم نیمرد فرهاد را کشان کشان به طرف ماش دو

خلوت نگاه  ابانیگذاشتم. با هق هق به خ یم شیتنها دینبا دم،یپشت سرش دو نیشده بود. با حرکت ماش میتسل
با  نیآن انداختم. ماش یفکر خودم را جلو یبو  دمیرا د یشخص نیدور آمدن ماش آمد. از یم نیکردم. کاش ماش

سکوت کرد و من به التماس  سمیچهره خ دنیراننده بلند شد. با د کیرک یفحش ها یبلند ترمز کرد و صدا یصدا
 افتادم.

 «!یاداره آگاه دیآقا تو رو خدا منو برسون -
نبود؛  یاز آن حال و هوا فاصله گرفته بود. عمو بهرام یها برداشته شد. کم ثمره با بسته شدن در هال از نوشته نگاه

 وارد شد. یبود. آهو با لبخند ساختگ دهیبه دادش رس شیاما نوشته ها
 ؟یاومد یک ،یسالم خسته نباش -
 .شهیربع م هیسالم  -

 به سالنامه اشاره کرد. آهو



 

 

169 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 ؟یدیکجا رس -
 فرهادو گرفتن. -
 بودم پاش. دارمیتا صبح ب بشید ،یعقب یلیپس خ -

 چانه گذاشت. ریدست را ز ثمره
 کن. فیبرام تعر -
 خودت بخون! ره،یم نیاز ب تشیجذاب فهینه ح -

 را از تن خارج کرد. مانتو
تا  پیکردن، ک یپر م الویسر هیصحنه از  هیمحل کارمون داشتن  یامروز چه خبر بود، رو به رو یاگه بدون یوا -
 ود.آدم جمع شده ب پیک

نگاه ثمره لبخند دستپاچه  یمعنا دنیکردن را بلد نبود. آهو با فهم فایناموفقش بود. نقش ا یبه ظاهر ساز رهیخ ثمره
 رفت. همزمان با روشن کردن گفت: یجعبه ا نچیا کیو  ستیب ونیزیزد و به طرف تلو

 چه خبره! مینیبب شه،یگفتن قسمت اولش امشب پخش م -
 از اتاق خارج شد. ثمره

 حاال کو تا شب! -
 آهنگ پخش شد و ثمره ابرو باال داد. یاز جواب آهو صدا قبل

 «.ییبگو کجا میپو یپروا ره تو م یچه ب نیبب میز آسمان جو یگاه نیتو گـه از زم نشان»
 شیو چهره اش مقابل چشم ها دیچیشامه اش پ یتو دیعطر جاو اریاخت ی. بدیشن یترانه را م نیبار بود ا نیدوم امروز

مرگ رفته بود؟  یافتاد. تا پا نیحرف نسر ادیاش،  یاش، نگران رهیخ یشده بود. نگاه ها بیجان گرفت. امروز عج
 داد:مهم نبود! تکانافتاده بود؟ سرش را به دو طرف  شیبرا یچه اتفاق یعنی

*** 
از  یا نهیزم شیپ چیود. هرژ لب ب ششیو تنها آرا دهیپوش یبلند مجلس ی. مانتوستادیا یقد نهیآ یبار رو به رو نیا

مناسب  ده،یآنچه از آن ها د یظاهر برا نیخواست مانند دفعه قبل وصله ناجور باشد. ا یجو آنجا نداشت و دلش نم
 کرد و چشم غره رفت. عرا جم شیثمره لب ها دنیبود. آهو وارداتاق شد و با د

 .یاون عجق وجقا دار دنیبه پوش یصرارچه ا یشیلباسا خوشگل و خانم م نیانقدر با ا یدونم وقت یمن نم -
 یدارش سنگ رو شیکادو؟! اگر با آن زبان ن نیکرد و ا یبزرگم بزرگم م یادیکادو بود، دخترک ز ریدرگ فکرش

 کرد؟! یم خشی
 غده ها، مطمئنی عروسک خوبه واسش؟ یلیآهو اون دختر خ -



 

 

170 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 الف بچه! هیه به چه برس برهیرو هم م رزنایکه من انتخاب کردم دل پ یاون عروسک -
 مطمئن سرش را تکان داد. نا
 برم. گهیمن د -
 خوش بگذره. -

 یبار اتفاق بد نیبود ا دواریدستش بود و همان کفش را پا کرد. ام فیرفت. باز همان ک رونیگفت و از هال ب ممنون
 یسوتفاهم معذرت خواهشده بود. کمند شب گذشته تماس گرفته و بابت  کیشد، هوا تار ادهیکه پ نی! از ماشوفتدین

رفتن  یبرا یبود. رغبت ستادهیخانه حاج محسن ا یروحاال رو به  ریساعت تاخ کیکرده و دعوتش کرده بود. با 
همراه دختر بچه  یبود. در باز بود و خانم چادر ادشیدر توانش نبود. آدرس را  نیانداختن حرف نسر نینداشت؛ اما زم

 لبخند زد و تعارف کرد. دنشیرفت و زن با د کیشد، نزد یبا لباس قرمز وارد م یا
 !دییبفرما -
 نه شما... -

کرد و داخل شد. ثمره بعد از آن آرام  یکوتاه ی. زن عذر خواهدیطاقت وارد شد و به طرف در سالن دو یبچه ب دختر
بود.  دهیاو را ندکرد. سال ها با کمند دوست بود؛ اما  یچشم نگاهش م ریگذاشت. زن کنجکاو شده از ز اطیقدم به ح

 دی. تاب سفستادیبزرگ ا بایدرخت بهارنارنج باغچه تقر یروخبر از نگاه کنجکاو او چشم چرخاند و نگاهش  یثمره ب
خواست فقط  یداشتنش را داشت! دلش م یآرزو یکه در بچگ ییشاخ و برگ آن بود. از همان تاب ها هیسا ریرنگ ز

 هیسا ریتاب، ز یرو ایاش در رو یگذاشت. تمام کودک یهم م یورا ر شینشست و پلک ها یآن م یلحظه رو کی
 نشیریتلخ و ش یایزن از رو یاو به خواب رفته بود. با صدا ییالال یگذاشته و با صدا یزن یپا یودرخت، سر ر

 خارج شد.
 د؟یببخش -

 نگاهش کرد. زن لبخند زد. یرا به سمت زن برگرداند و سوال نگاهش
 یبه حساب کنجکاو نیذارپرسم فقط ب یشرمنده م -
 د؟ییبفرما -
 د؟یبا شما رو نداشتم، از بستگان هست ییمن سال هاست دوست کمند جونم؛ اما تا حاال افتخار آشنا -

 جشن آمده؟ نیگفت؟ او چه کارِ بود که به ا یچه م بستگان؟
 شونم. ینه من از دوستان خانوادگ -
گذاشت؟ زن  شیشد اسم دوست را رو یم داریدوبار د یکی! با ؟ینسبت خنده اش گرفت. کدام دوست خانوادگ نیا به

 برد. شیبا همان لبخند دستش را پ
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 هستم دوست کمند. تایخوشوقتم من آز -
 را در دست او گذاشت. دستش

 خوشوقتم، ثمره هستم. -
را پر کرده بود و آهنگ تولدت مبارک خانه  یو باز هم تعارفات معمول و زن زودتر وارد شد. صدا دندیدر سالن رس به

سالن چرخاند، چند متر بود؟  یبه وجد آورد. نگاهش را تو یقد، او را کم کی بایتقر یدختر بچه ها جانیشور و ه
بچه ها باز تر  طنتیش یشده و فضا برا دهیچ فیبه رد واریدبزرگ بود. مبل ها کنار  یادیدانست؛ اما به نظر ز ینم

 ینصب شده بود. بادکنک ها وارهاید یرو هیدر سالن بود. چند تابلو آ یرو به رو دور تر یکم چیشده بود. راه پله مارپ
 فکه بر یدختر بچه ا یبود. نگاهش رو دهیمختلف چسب یبا طرح ها وارید یشده و تولدت مبارک ها رو زانیآو

 یشلوغ نیز بکه ا یسالم و احوال پرس ی. با صداستادیا خت،یر یم هیبق یسر و رو یدستش بود و مدام رو یشاد
. نگاهش را چرخاند و کمند را درحال خوش و بش با دیفضا دست کش یشد از وارس دهیبچه ها شن یو سر و صدا
آن طرف  یبود. کمند به چوب لباس بایاش ز دهیشپو یمجلس رهنیچادرش را در آورد، پ تای. آزدینام د تایهمان زن آز

به  یادیز یکرده بود. کت قرمز و شلوار مشکل رییتغ یادیشانه ز یرها شده رو یو موها شیآرا نیتر اشاره کرد. با ا
ثمره، ذوق زده به طرفش آمد. دست دور شانه اش  دنیآمد. کمند چشم چرخاند و با د یاش م دهیقد بلند و اندام کش

 داد.. لبخند زد و سالم دیکش رونیمعذب شد و آرام خودش را ب یو او را در آغـ*ـوش گرفت. ثمره کم ردحلقه ک
 .یخوش اومد یلیخ یلیخ زم،یسالم عز -

 را به دستش داد. هیکمند بخاطر سر و صدا باالتر از حد معمول بود. پاکت هد یصدا
 ممنون. -
 .زمیعز یدیزحمت کش -
 اشاره کرد. ییبه جا و
 وقته منتظره! یلیطرف، مامان خ نیبفرما از ا -

انگار در  یکردند و سوال مشترک یبچه ها کنجکاو نگاهش مهمان مادران دختر  ایاو قدم برداشت. زن ها  همراه
 با شوق گفت: نیبه نسر دنیدخترک تازه وارد و نا آشنا که بود؟! کمند با رس نیذهن همه آن ها بود. ا

 .ادیبفرما مامان خانم گفتم که م -
ش جمع شده بود. مرتب پشت سر یدست مشک کی یو موها دهیرنگ پوش یاسیاز جا بلند شد. کت و دامن  نینسر
 انگار کمتر از سنش بود. رییتغ نیمحو و حاال با ا ششیآرا
 .یخوش اومد یلیسالم خوشگل خانم، خ -
 سالم ممنونم. -
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نگاهش  نیبا تحس نیتنش بود. نسر دیرنگ و شلوار سف یآب ریحر زیرا از تن خارج کرد و شالش را برداشت. شوم مانتو
 د.آم یم دشیبه پوست سف یادیز یکرد.آب

 شدم. یم دیداشتم ناام گهید -
زوم کرده  شیکنجکاو معذب شده بود. چرا نگاه ها انقدر رو یهمه توجه و نگاه ها نیلب معذرت خواست. از ا ریز

رفت. کاله  یهر لحظه هوا م غشانیبودند؟ نگاهش را به طرف دختر بچه ها چرخاند. دور مهرسا حلقه زده بودند و ج
زد. کمند مانتو و شال ثمره را از دستش گرفت.  یآن را عقب م هیبه ثان هیگشاد بود که ثان یادیسر مهرسا انگار ز یرو

خانم  یادیهنوز ثمره را که ز نیاز او، به طرف آشپزخانه رفت. نگاه مهربان نسر ییرایپذ یکرد و برا یمعذرت خواه
وسط نادرست  نیا یزیچ کیره بود. به ثم نیبه نگاه خاص نسر رهیخ نیکرد. دختر حاج حس یشده بود، برانداز م

. نگران تنها خواهرش بود که به دیفهم یم دیدخترک گل از گلشان شکفته بود و با نیبا آمدن ا نی. کمند و نسربود
ثمره بود  یمانتو زیمختلفش را رد کرده بود. از جا بلند شد و به طرف کمند که در حال آو یخواستگارها دیجاو دیام

 رفت.
 ه؟یدختر ک نی... انیا -

دوستانه بود. کمند  ریغ یادیکه پشت سرش راه افتاد، نگاهش ز یبه کمند بود. زن رهیثمره هنوز از پشت خ نگاه
مهرنوش را گرفت و کشان کشان به  یاو دستپاچه لبخند زد. بازو رهینگاه خ دنیبه طرف ثمره برگشت و با د انهیناش

 طرف آشپزخانه برد.
 .میاهم آشنا شداز دوستامه، تازه ب یکی -
 یاست؛ اما تالش برا دیاش بخاطر مهش یدانست تمام نگران یخارج شد. م عیگذاشت و سر ینیشربت را در س وانیل

ازدواج با او رد کرده بود. ثمره هنوز از آن نگاه  یرا برا یحاج شنهادیبارها پ دیو جاو دهیفا یازدواج ب نیسر گرفتن ا
 نگاه ثمره گفت: دنیبا د نیبود. نسر رشد و آن زن پشت سآم یها معذب بود. کمند به سمتش م

 !هیاون خانم مهرنوش دختر بردار حاج -
 یشربت را مقابلش گرفت. آن را برداشت، به موقع آمده بود. گرمش شده و کم وانیسرش را تکان داد و کمند ل ثمره

 یو همزمان صدا دیشربت را سر کشاعصابش بود.  یرو یادیزن مهرنوش نام ز نیو کالفه بود. نگاه ا یهم عصب
 مانند مهرسا بلند شد. غیج
 !گهید اریرو ب کیمامان ک -

 رو به ثمره کرد. نینسر
 باشه نجایدونست گفت جشن ا یم یزیچ هی یحاج -

 ادامه حرفش شد. منتظر
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 شدن. یهاشون م هیهمسا تیهمه سر و صدا واقعا باعث آزار و اذ نیبا ا هیخونه کمند آپارتمان -
برد  یانگر کیکرد. چراغ ها خاموش شدند، آهنگ را قطع کردند و کمند با ک نییباال و پا دییرا به نشانه تا شسر

 یصدا شعر تولدت مبارک م کیداد، خارج شد. دختر بچه ها  یآن که عدد هشت را نشان م یرو یقرمز و شمع
 ریز نیکاله جلو آمده را عقب زد و نسر وگذاشت. مهرسا خم شد  زیم یرا رو کیزدند. کمند ک یخوانند و دست م

را  کی. کمند همراه مهرسا کختندیر یلب قربان صدقه اش رفت. با فوت کردن شمع چراغ ها روشن و باز برف شاد
خودش!  یلحظه برا نیپر سر و صدا و بد تر یدختر بچه ها یقسمت تولد برا نیو شروع به پخش آن کرد. بهتر دیبر

 یرو یعاشق ناخونک زدن به خامه ها یبچه ها زمان نی! او هم مانند امارستانیافتاد و آن ب یآن تولد لعنت ادیباز 
. دو بشقاب را مقابل آن ها گرفت دیشدن کمند را د کیبود؛ اما بعد از آن... سرش را به دو طرف تکان داد و نزد کیک

 ست کمند برداشت.رفتارش را به حساب خجالت گذاشت و بشقاب را از د نی. نسردیعقب کش یو کم
 بخورم. ینیریتونم ش یمن نم یدون یخودت بهتر م -

 ثمره گرفت و گفت: کیرا نزد کیک نیاز آن ها دور شد. نسر همانیم هیبه بق دنیرس یلبخند زد و برا کمند
 تعارف نکن دخترم. -

 شده بود. نی. نفسش سنگدیدماغش کش ریدست ز ثمره
 !ستیم سازگار نتر با معده ا ینیریش د،یام... ببخش -

 مقابل گذاشت و با شرم گفت: زیم یو رو دیبشقاب را کنار کش عیسر نینسر
 من واقعا... زمیعز دیببخش یوا یا -

او  یعنی... یعنیسفارش تر داده و او خشک آورده بود.  دیدر خاطرش زنده شد. آن روز به جاو یزیقطع و چ حرفش
شک نمانده و حق با کمند بود.  یبرا ییجا گریکش آمدند. د کم کم شیثمره مطلع بود؟ لب ها تیهم از حساس

 یزبانش را م ریز دیبود. با یبا حاج صحبترا مشغول کرده و وقت  دیذهن جاو تشیو معصوم یدخترک با تمام سادگ
را داده  دیخواست، او قول سر و سامان دادن جاو یم یمیاز رح دی. بادیپرس یاش را م یختگیبه هم ر لیو دل دیکش

مبل جا به جا شد. زمان  یمعذب و رو نیاو هم بود! ثمره از نگاه خاص نسر دییبهتر از ثمره که مورد تا یبود. چه کس
 یبچه ها بلند شد. سرسام گرفته بود. آن همه انرژ غیج یشد. باز صدا یگذشت و کاش زودتر تمام م یکند م شیبرا

معذب  دنیبا د نینبود! نسر یآن همه شلوغ یبرا یتذکر چیتفاوت نگاه کرد، ه یب یاز کجا آمده بود؟ به مادرها
بود.  یدو کلمه ا تاینها ای کی شیها والکم حرف بود. جواب تمام س یادیاما دخترک ز د؛یبودنش او را به حرف کش

امشب با او سر جنگ داشتند؟  شیکرد؟ چرا عقربه ها یبار بود که نگاهش م نیثمره به ساعت نگاه کرد. چندم
جوان تر  یکم نیو نسر یاز مهرسا نبود. حاج یافتاد. در آن خبر وارید یرو یقاب عکس بزرگ خانوادگ چشمش به

و نگاهش  بای. چهره اش پر از آرامش و لبخندش زستادیا دیجاو یداشت. نگاهش رو یا هبودند و کمند چهره دختران
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کادو، کادو، گفتن بچه  دنیحاال نداشت! با شن رغضبیبا م یشباهت چیمهربان بود و ه یادیخندان بود. قبل تر انگار ز
 بچه ها بلند شد. تردست دخ کی یخوشبخت بودند، گرفت. صدا یادیکه ز یها نگاهش را از عکس خانواده ا

 شود... دهیباز شود د -
و باال  غیبعد از هر کادو ج دیشد. با یهر کدام از آن ها ذوق زده م دنیشدند و مهرسا با د یکادو ها باز م یکی یکی
آهو بود.  قهیخودش سل یبود. کادو دنیکش ریکرد گوشش در حال ت یکرد و حس م یشدن دخترها را تحمل م نییپا

کاله درآمده اش شده و اصرار به  ریبلند از ز ی. آهو عاشق موهایزمستان یصورت یبا لباس ها یعروسک روس
 مهربان نگاهش کرد. نیوشگله گفت. نسرخ یلیکرده بود. کمند از او تشکر کرد و مهرسا با ذوق خ دشیخر
 .زمیعز یا قهیخوش سل یلیخ -
از  دیبا یکادو نداشت و تمامش کار آهو بود. تشکر اصل دیخر یبرا یا دهیا چیفقط تشکر کرد. ه یلبخند مصنوع با

اد و فردا د یشد. دخترها با مهرسا دست م یرا حفظ کرده بود. کم کم خانه خلوت م شیشد. ممنونش شد، آبرو یاو م
 از دخترها کودکانه گفت: یکیگفتنت.  یم نمتیب یم
 .ریخوش گذشت مهرسا هر جمعه تولد بگ یلیخ -

 با او باال رفت. نیها از جا بلند شد و نگاه نسر مانیخروج مه دنیبود! با د ییایعجب دن یکودک یای. دندیخند آرام
 کجا دخترم؟ -
 رفع زحمت کنم. گهیمنم د -
 دست رو شانه اش گذاشت. جا بلند شد و از
 !؟یبر یخوا یزودم م یاومد رید هیهمه عجله واسه چ نیا -

 شد؟! یخانه خالص م نیاز ا دیزد. چطور با یزورک لبخند
 ...گهیوقته د رید -

 را قطع کرد. حرفش
 خانوادت نگران بشن شماره مادرتو بده... یترس یاگه م -

گفت؟!  یدرد داشت. از چه م شیافتاد. حرف ها نییذاشت و سرش پاهم گ یرا رو شی. چشم هادیحرفش را نشن ادامه
واژه ها نداشت. ندانسته باز قلبش را آتش زده بود، اما گـ ـناه او چه بود؟!  نیا یبرا ییمعنا چیخانواده؟ مادر؟ ه ینگران

نام داشت و دختر که مهرنوش  یآن زن یهمان ها رفته بودند، حتیرفت. تمام م یزودتر م دیکرد و با یاحساس خفگ
ماندن بود؟  شتریب یاز مادرش برا نیچه مانده بود؟ منتظر اجازه گرفتن نسر یبرادر حاج محسن بود. پس خودش برا

 اش را از هم باز کرد. دهیبه هم چسب یلب ها یصدا زد. به سخت یپوزخند ب
 برم. دیممنون با -
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 .متینرسو یم یبعد منو حاج ،یبمون دیاصال حرفشو نزن! شام با -
 یشد روز یرفت. واقعا م یآن ها کنار هم دلش ضعف م دنیکرد. از د یدست دست م دیبا دیتا آمدن جاو نینسر
 اهللی ینگران کننده خالص شود؟ هنوز در حال تعارف بودند که صدا ییتنها نیو از ا ردیسر و سامان گ دشیجاو

و مرد جوان  یگفت. حاج دییبفرما نینسر دن،یشاز پو شد. کمند مانتو و شال ثمره را آورد و بعد دهیشن یگفتن حاج
 یرو یو حاج دیبه سمتش دو غیحاج محسن با ج دنینبود. مهرسا با د یوارد شدند. حدس نسبت او با آنها کار سخت

 زانو نشست و او را بغـ*ـل گرفت.
 تونم بلندت کنم! ینم گهیدختر د یشد نیسنگ -

 گفت: یو حاج دیمحکم گونه اش را بوس مهرسا
 ام خوشت اومد؟ هیاز هد -

 را باز کرد. شیدست ها مهرسا
 !ادیز یلیخ -

 گفت. کیو تولدش را تبر دیگذاشت. مرد جوان هم او را بوس نیو او را زم دیرا بوس سرش
 ؟یمن چ هیاز هد -
 ست! گهید زیچ هیآقا جونم  یکادو یمال شما هم خوب بود، ول -

 ثمره جلو آمد. دنینگاهش را چرخاند و با د یزمزمه کرد. حاج و پدر سوخته را دیاو را کش ینیب مرد
 .یخوش اومد یلیسالم دخترم خ -
 سالم ممنون. -

 و تعارف کرد. ستادیحاج محسن ا یاز آشپزخانه خارج شد. رو به رو کیو ک یچا ینیبا س کمند
 .یسالم بابا خسته نباش -
 سالم دخترم. -
 نداشت. کمند به مرد نگاه کرد و به ثمره اشاره کرد. کیخوردن ک به یرا برداشت. او هم انگار رغبت یچا
 رو کرده بودم. فشیکه تعر هیهمون ثمره ا شونیا -

 سالم و خوش آمد گفت و کمند ادامه داد: نیبا لبخند مت مرد
 همسرم. یعل ریام -

 کرد. نیرد. رو به نسرک یم یبیمانده و احساس غر یدر جمع خانوادگ یادیرفت، ز یم دیبا گریگفت. د خوشوقتم
 ممنون بابت دعوت با اجازه تون!_

 گفت: دیاز آمدن جاو دیناام نینسر
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 مت؟یبذار برسون -
 .رمینه ممنون خودم م -

ذوق زده  ریتصو دنیبلند شد و مهرسا با د فنیآ یکرد. قبل از برداشتن قدم صدا یرو بوس نیخم شد و با نسر یکم
 .دیدو دستش را به هم کوب

 !دهیاوج ییدا -
او را در خانه  دیخواست جاو یمعذب شده و کاش زودتر رفته بود. دلش نم یادیرا فشار داد. ثمره ز فنیدکمه آ کمند

استقبال به طرف در  یبرا یعل ریشانه انداخت و همزمان کمند و ام یرا رو فی. بند کندیجمع خانواده خود بب انیم
 دنیبا شن نیشد؟ انگار نسر یگذشت و خارج م یم بودنددوخته  که چشم به در یجمع انیسالن رفتند. چطور از م

 یسالم و احوال پرس یعل ری. با امدیرا شن شیانداخت و صدا نییبـرده بود. سرش را پا ادیحضورش را از  دیاسم جاو
 کرد. یم

فت و خم شد. مهرسا به . از او فاصله گردیاش را بوس یشانیکه هنوز از کمند دلخور بود؛ اما جلو رفت و پ نیبا ا دیجاو
 .دیشد و گونه اش را بوس زانیو از گردنش آو دیطرفش دو

 جونم. ییسالم دا -
 سالم خوشگل خانم! -
 گله گفت: با
 !ییاینم گهیفکر کردم د -

 کرد. یساختگ اخم
 تولدت؟ امیتا حاال شده من ن -

 ت.را به طرفش گرف هیپاکت هد دیبا باال انداختن شانه نچ کرد. جاو همزمان
 تولدت مبارک. -

 نشست. همزمان با باز کردن کاغذ کادو گفت: نیزم یذوق زده آن را برداشت و رو مهرسا
 از همه خوشگل تره. شهیهات هم هیهد ییدا -
اخم  یبود، سالم کرد و دست داد. حاج شیکه رو به رو یو به حاج ستادیا دی. جاودیموضعش خند رییاز تغ یعل ریام

 ده؛یند دیتا به حال از جاو یبد زیگفته چ یمیکه رح نینگرانش کرده بود. با ا یکم دیآمدن جاوداشت. بودن ثمره و 
 یچرخاند و دختر نینگاهش را به طرف نسر دیگرفته بود. جاو اوکه به جانش افتاده، اعتماد را از  یشک لعنت نیاما ا

به  اریاخت یو ب عیش چراغ زد. نگاهش سرباره ذهن کیتفاوتش از او گذشت و  ی. نگاه بدیرا کنارش د زیسر به ر
 حسجمع خانواده اش  انیم نجایتپش گرفت. بودن او ا اریاخت یطرف دخترک برگشت و ابرو باال داد. ثمره؟! قلبش ب
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درهم او را  یکه با حال یبود. درست از آن روز باران دهیاو را ند ی! چند روزدیایکرد ب یداشت. فکرش را نم یبیعج
 را در دست گرفت. تک سرفه زد و با لبخند جلو رفت. تیموقع دیمکث جاو دنیبا د نید. نسرکرده بو یراه
 !یسالم پسرم، به خونه ت خوش اومد -

 .دیخوش را جمع جور کرد و دست به صورتش کش دیجاو
 د؟یسالم مامان خوب -
آرام  دیرا بلند کرد و جاوو فاصله گرفت. ثمره سرش  دیپهنش را بوس نهیسـ*ـ نیرا در آغـ*ـوش گرفت و نسر او

 گفت: نیلب جوابش را داد و رو به نسر ریسالم کرد. ز
 با اجازتون. -

 اش بود و نق زد. هیباز کردن هد ریهنوز درگ مهرسا
 .یچقدر چسب زد ییدا -

شده  یشد و ثمره اخم کرد. کفر زانیآو شیلب ها هیهد دنیو مهرسا کالفه کاغذ را پاره کرد. با د دیخند دیجاو
 آهو! یریزمزمه کرد:بم

کرد؟  یجمع و جورش م دیخودش بود که عقلش را به دست او سپرده بود! حاال چطور با ریآهو نبود، تقص ریتقص
از کجا نازل شده بود؟! مهرسا به طرف  بتیمص نیبار گفت: کاش زودتر رفته بود! ا نیصدم یشده بود و برا یحرص

 کرد. با نگاه دنبالش دیها رفت و جاو هیکوه هد
 ومد؟یخوشت ن -

 و باال گرفت. دیکش رونیعروسک ثمره را ب مهرسا
 شدن دوتا! -

 با همان خنده گفت: دیجاو
 ست؟ قهیکه مثل من خوش سل هیک -

 .دیکوب نیلبش را کج کرد. از خود متشکر! مهرسا پا به زم ثمره
 !یاز رو دست ثمره تقلب کرد ،ییدا ستیقبول ن -

شده بودند. نگاه  نیآن ها سنگ یرو یادیرا آورده بود؟! نگاه ها ز هیهد نی. او ادیه چرخبا تعجب به طرف ثمر دیجاو
کار  نیآن ها بود و با ا نیب یزینفسش تنگ شده و نگران دخترک بود. چ یشاد بود؛ اما حاج نیکمند خاص بود، نسر

کرد و  یم ینیشانه ثمره سنگ یروبود؟ نگاه ها  یقبل یاهنگها با هم هیهد دیخواستند به آنها بفهمانند؟! خر یم
 زد. مهیبرگشت و لبخند نصف و ن نیدسپاچه شد. به طرف نسر

 با اجازتون! -
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بود! منتظر جواب نشد و بدون نگاه  یم یآخر دیشد. هر چند بار با یبار بود که قصد رفتن داشت و نم نیچندم نیا
 .ستادیآن ها گذشت و کمند مقابلش ا انیاز م یبه کس

 !رمیبرات آژانس بگصبر کن  -
 !رمینه ممنون خودم م -

 کرد. دیرو به جاو نیکرد و خارج شد. نسر یکل یبه کمند دست داد و خداحافظ دستپاچه
 مادر برو برسونش. دیجاو -

 محسن معترض گفت: حاج
 حاج خانم! -

رفت.  رونیره بپشت سر ثم عیبود. سر نیتوجه نکرد و انگار منتظر حرف نسر یمعترض حاج یاما به صدا دیجاو
 گفت: نیاستغفار کرد و دلخور به نسر یحاج

 بود؟ یچه کار نیا -
بحث ها مطلع و حرمت  نیخواست از ا یرا صدا زد. دلش نم یعل ریاوضاع به طرف اتاق رفت و ام دنیبا د کمند

 برادرش شکسته شود!
 حق به جانب گفت: نینسر

 ؟ذاشتم دختر تک و تنها بره یچکار کردم خوب بود م -
 دست گربه؟ یدیگوشت و م -

 نگاهش کرد. نیغمگ
 ست؟یمن ن دیمنظورت از گربه که جاو ،یخدا منو مرگ بده حاج -

 جلو رفت انگار تند رفته بود. یحاج
 وقت شب دو تا جوون تک و تنها... نیمن، ا زیآخه خانم من، عز -

 اخم کرد. نیتمام گذاشت و ال اهلل اله اهلل گفت. نسر مهیرا ن حرفش
ثمره هم دختر  م،یدیخطا هم ازش ند هیکرد  یچسبه! چند سال تک و تنها زندگ یمن نم دیوصله ها به جاو نیا -

 !هیخوب
 دیجاو یآنقدر مطمئن حرف بزند؛ اما خطا نیتوانست مثل نسر یها بزند. کاش م دهیتوانست حرف از شن یم کاش

 بود. دهیرا از زبان خود ثمره شن
 .یاما نه حاال هر موقع آروم شد ،یباهات حرف دارم حاج -
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دانست  یپا خورده بود، م یادیبود. مهم نبود که کفشش ز دهیرا پوش شیکفش ها عیگذاشته و سر اطیقدم به ح ثمره
خانه انگار از گذشتن از هفت خان سخت تر بود. هوا خنک بود، از  نیحواس بود. خروج از ا یب یکار دختر بچه ها

عمد  ریکش آمده بود. اشتباه غ یادیز اطی. فاصله تا در حدیدو یم دید صبح قدم زد، اما باتا خو دیکه با ییآن شب ها
 یبرا یباورش حت یبود؟! وقت یاتفاق تصادف نیکرد ا یباور م یدردسر تازه درست کرده بود. چه کس شیآهو برا

انداخت. تمام حواسش به  نرویخودش را ب عیو آن را باز کرد. سر دیو زبانه را کش دیخودش سخت بود! به در رس
 یباز در صدا کردنش مردد بود و نم دیبود. جاو دهیرا پشت سرش نشن دیتند جاو یقدم ها یخانه و صدا نیا از ییرها

و به عقب برگشت و با  ستادیرا گرفت. ثمره ا فشیاو را صدا کند! خودش را به او رساند و بند ک یدانست به چه اسم
 اخم کرد. دنشید
 برسونمت.صبر کن  -

پشت سرش آمده بود؟ آن هم با آن  یشده بود. به چه جرات یاز جمع بستن نبود و کامال خودمان یخبر گرید انگار
به  دییکارش مهر تا نیبا خودش کرده بود؟ اصال عقل در سرش بود؟ با ا یو پر معنا! چه فکر نیسنگ ینگاه ها

 زد: ادیفر اریاخت یبرد. ب یدادنش لـ*ـذت م ارگار از آزشد. ان یشد. کفر یزده بود! عصب شیسوتفاهم چند روز پ
 هان؟! هیکارا چ نیا یمعن -

 نگرانش بود؟ ثمره باز گفت: یزد آن هم وقت یم ادیتندش جا خورد. بر سرش فر یادیاز لحن ز دیجاو
دادن منه؟ بس آزار  یبرا دیروش جد نیا ؟یکن یرفتار م ینطوریمنه ا یاون همه نگاه پر از سوظن رو یچرا وقت -
 اون همه... ستین

 را قطع کرد. حرفش
 تو؟ یگیم یدار یچ -

 دار داد زد: بغض
 دروغه؟ -
 توئه! التیهمش زائده تخ نایا -

 صدا دار زد. پوزخند
 !...التیتخ -

 اش را مهار کرد. یقلبش گذاشت و تپش تند و عصب یرا رو دستش
 محترم... یآقا نیبب -

 با حرص کنترل شده گفت:و  دیحرفش پر انیم دیجاو باز
 !یهمون پسر حاج -
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 کرده بود؟! ریینگاه تغ نیسخت بود. چه در ا یادیشد. خواندن آن ها ز شیبه چشم ها رهیخ ثمره
 نیاگه ب رم،یگ یرو باال م دمیجا من پرچم سف نیعمدم، هم ریواسه اشتباه غ هیتالف نای... اگه همه ایپسر حاج نیبب -

االن  نیهم یرفته ت نینگران آرامش از ب یلیکنم! اگه خ یاالن آتش بس اعالم م نیشده هم یما ناخواسته جنگ
 خودمه، اصال منو چه به... ماریگفتم زائده ذهن ب یاون روز هر چ گمیم یبه حاج رمیم

 طاقتش تمام شد. دیزد و جاو ینفس حرف م یب ثمره
 بس کن! -
 ال گرفت.انگشت اشاره اش را با دیو جاو دیاز جا پر ادشیفر با
 !؟یدیخلوت خودت! فهم یتو یو نه حت یمن، نه حاج شینه پ ،یبکش شیبحث اون روز پ یحق ندار گهیبسه! د -

 شده گفت: دیکل یدندان ها نیهم فشار داد و از ب یرا رو شیبا خشم نگاهش کرد. لب ها ثمره
 !نمتیوقت نب چیه گهیشد د یازت متنفرم! کاش م -

 بود. یواقع یادیمبهوت مانده بود. صداقت کالمش دردآور و نفرتش انگار ز دی. جاودیدو ابانیکرد و به طرف خ پشت
بود، هر چه بود محبت بود و عشق و  دهیحرف را نشن نیا یکرد. تا به حال از کس یبه دور شدن ثمره نگاه م ناباور

از قبل درهم  شتریب شیهازده بود. دستش مشت و نفسش تنگ شد. اخم  ادیشدت نفرتش را فر نیحاال دخترک با ا
حوصله تو رفتن  گرینبود! عقب گرد کرد. د تنفرخواست، مخصوصا حاال که خودش از او م یشد. نفرت دخترک را نم
ماند، خودش گفته بود، آرزو کرده بود. با وجود کنار  یاز او دور م دیشده بود. با نیاش سنگ نهینداشت. کالفه و سـ*ـ

بود. زود قضاوت کرده بود؛  رینبود. پشت فرمان نشست. از او دلگ یبود؛ اما نشدن سخت یهم بودن محل کارشان کم
و  رونیرا ب نشیبود. نفس سنگ دهیو از دوباره مزه کردنش ترس دهیداشت! طعم تهمت و حقارت را از قبل چش حقاما 

داشت؟ زمزمه کرد:مهم  تیکرد! متنفر بود؟ باشد! چه اهم یحرف او ناراحتش م دیسرش را به دو طرف تکان داد. نبا
 !ستیبد ن ی! دروغ گفتن به خود گاهستین

*** 
را محکم به  شیو بن بست شد. پاها کیتوجه به اعتراض راننده، وارد کوچه بار یرا محکم بست و ب یدر تاکس ثمره

در کله فکر که بدون شک عقل  یبود. از آن پسر ب یزد. کفر یسر راهش را لگد م یزهایو سنگ ر دیکوب یم نیزم
 یآمده بود؟ دامن زدن به افکار آن ها چه نفع بالشبود. چطور با وجود آن همه نگاه پر معنا به دن یاش نبود، عصب

 شیشد. پشت در هال نگاهش به کفش ها اطیتوانست باشد؟! وارد ح یم یزیاز آزار دادنش چه چ ریداشت و غ شیبرا
بود. وارد  منیبد شیکفش برا نیبه اطراف پرت کرد. بدون شک ا آن ها از پا کند و یشتریبار با شدت ب نیافتاد. ا

 دیو آهو از جا پر دی. در را به هم کوبشیبه دست روبه رو یگوش یروشن افتاد و آهو ونیزیهال شد. نگاهش به تلو
 و به طرفش برگشت.
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 !دیزهرم ترک یوا -
 که پشت خط بود، گفت: نیقلبش گذاشت و به پرو یرا رو دستش

 کنم. یثمره اومد بعدا باهات صحبت م زم،یوشحال شدم عزخ یلیخ -
 به ثمره که در حال رفتن به اتاق بود، گفت: رو
 !یشد اعالم حضور کن یهم م گهیجور د هی -

درهم و چهره  یاز اخم ها یشد به راحت یشد. نم رهینگاهش کرد و به راهش ادامه داد. آهو از پشت سر به او خ فقط
کرد. پشت سرش راه افتاد و وارد اتاق  یحالش را خوب م دیافتاده بود؟! با شیبرا یچه اتفاقاش گذشت. باز  یبرزخ
 شد.

 چته تو؟ -
 یتوانست تمام خشمش را بر سر او خال یاز آهو بود و م ریغ یگریداد. کاش کس د رونینفس پر حرصش را ب ثمره
 کند!

 شده؟ یچته چ -
 خوام لباس عوض کنم! یم رونیبرو ب ،یچیه -
 شیانداخت. بافت موها نیزم یمانتو را باز کرد و شال را رو یرفت. ثمره تند تند دکمه ها رونیحرف ب یکرد و ب چن

قرمز دراز کرد و نگاهش به جعبه حلقه افتاد.  کی. دستش را به طرف توتستادیکمد ا یرحم باز کرد و رو به رو یرا ب
. دیو آن را پوش دیسرش کش یرا رو کی! توندیبار یم شیارو زمان ب نیگذاشت؟ از زم یدلش م یکجا گریرا د نیا

 آهو باز وارد شد، دست بردار نبود انگار! دهان باز کرد و قبل از آن ثمره دستش را باال گرفت.
 نگو! یچیه -

 ینزد! کاش م یو چه خوب که حرف دیاین شیپ یکند کدورت نیتوانست تضم یگفت نم یکالم م کیآهو فقط  اگر
 ریکه به آن مکان دل بسته بود! ز فینباشد؛ اما ح یآن لعنت دنیمجبور به د گریخارج شود تا د یلفروشتوانست از گ

 مُرد! یلب گفت:کاش تو اون حادثه م
 شام بخور، خبر خوب دارم واست. ایب -

 آنها معنا داشت؟! یهم برا یرا باال داد، مگر خوب شیها لب
 .گمیسر سفره بهت م ایب -

. خبر خوب؟ محال بود! از اتاق خارج شد و دیرفت. ثمره دست به صورتش کش رونیو ب دیخبه طرف در چر آهو
شد  یپخش م یونیزیتلو لمیف یانیپا تراژیافتاد. آهنگ ت یچشمش به سفره کوچک پهن شده وسط هال دوازده متر
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از آن را  ریغ یزیچ ! آهنگ سوزناکشودها مرده ب تیاز شخص یکی تیبود که در نها ییها لمیو حتما باز از آن ف
 شد. کیداد. کنار سفره نشست و آهو با پارچ آب نز ینشان نم

 ؟یندار اجیاحت یزیچ -
 .نیبش اینه ب -

 . ثمره به چهره سرحالش نگاه کرد.دیخودش را جلو کش یو کم نشست
 شده؟ یچ -
 ؟یاگه گفت -
 حوصله گفت: یب

 خودت بگو. -
 احم... -

 گذاشت. نهیسـ*ـ یدستش را رو آهو
 من و... -

 اشاره اش را طرف ثمره چرخاند. انگشت
 .میشیخاله م میتو، دار -

 چهره متفکر او گفت: دنیفکر کرد، منظورش چه بود؟ آهو با د یکم ثمره
 حامله ست. نیپرو گه،یخواد د یفکر کردن نم -

 بود! پوزخند زد. دهیرس شی! پس به آرزون؟یرا باال داد. پرو شیابروها ثمره
 شناختش، اجازه داد مادر بچه ش بشه! تیمحمود خان به رسمباالخره  -
 آقا محمود فعال خبر نداره. -
 تفاوت لقمه گرفت. یب

 پس گورش رو با جفت دستاش کند. -
 خدا نکنه. ه،یحرفا چ نیا -
 اگه آقا محمود بفهمه... قته،یحق نیا -
 ؟ینیقدر بدب نیتو چرا ا -
 شد؟ یچ دیاون همه قول و قرار و وعده وعکجاست هان؟  یآقا هاد ن،یخانم خوش ب -

 شد. زانیآهو آو یها لب
 ندارن. یدوتا مسئله بهم ربط نیا -
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به  ی! کسمینمال رهیخود سر خودمون رو ش یپس ب نه،یما هم یزندگ تیواقع میچه نخوا میآهو خانم چه بخوا نیبب -
 م،یاونا یسرگرم لهیکنه! ما فقط وس یاه نمنگ یکه مثل ما هستن به عنوان زن زندگ ییو همه کسا نیمن، تو، پرو

 !؟یدیتونن پسشون بزنن فهم یکه راحت و بدون دردسر م یدخترا
 آقا محمود... یول -
سرکوفت بخوره  یکه هر چ نیبهتر از پرو یک اره،یدووم ب ششیتازه بدتر! زنش هم نتونست پ هیآقا محمودم مثل بق -

 نیکه داره خسته ست، ا ییاز بچه ها یحت دمیکه من د یاون مرد جرات اعتراض نداره! چرا؟ چون پشت نداره!
 خود داره! یزنگوله پا تابوت که جا

 خوشحال بود. یلیخ نیپرو -
 یلیخواد بگه من خ یغلط بوده، م یزندگ نیشما از ا ینیب شیخواد بگه که پ یمثال م ه،یهمه کاراش ظاهرساز -

که چپ باشه تا تهش  یبا کس ایمعنا نداره! دن یو خوشبخت یا خوشماه یخواد قبول کنه که برا یخوشبختم!... نم
 اشتباه محضه! هیخوب  ندهیآ هی! انتظار ستیدرست بشو ن

که او داشت و  یآن همه مهر و محبت ریبود. تاث دیخانه و خانواده جاو دنید ریتاث دیرا به زبان آورده و شا شیها عقده
روح سردش را داغ کرده بود!  یادیآن ها ز یزندگ یگرما دیبود! شا بینص یکه از آن ب یتیحما ریخودش نه! تاث
 و رو کرده بود. ریپر معنا که حالش را ز یو نگاه ها... امان از نگاه ها دیکار جاو ه،یبد بود. هد زیامشب همه چ

 اما... -
 به خودشم بگو! دمیراهش نم نجایا ادیب گهیدو سه روز د نیاما و اگر و بذار کنار شامتو بخور... پرو -

 شده گفت: جادیجو ا رییتغ یداد و برا رونینفسش را ب آهو
 خوشش اومد؟ هیاز هد -

 گفت: ظیکرد؟ با غ یآن را انتخاب م دیآن همه عروسک با انیاز م ه؟چرای. هددیکش پوف
 !یلیخ -

 .دیبه گوش آهو رس لیزنگ موبا فیضع یصدا
 خوره. یزنگ م لتیموبا -

 گذاشت. لقمه را در دهان ثمره
 ولش کن. -
 داشته باشه!. یکارمهم دیعمو باشه شا دیشا -

شماره ناشناس چشم  دنیگوشه اتاق افتاده بود و با د لیدوم آماده را کنار بشقاب گذاشت و از جا بلند شد. موبا لقمه
 «شماره داده؟ رییباز ساالر تغ»شد.  زیر شیها
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 .دیآن کش یانگشتش را رو سر
 الو. -
 سالم دخترم. -

 داشتند! یرا محکم بست. کاش دست از سرش برم شیها چشم
 سالم. -
 مادر؟ یدیرس یبه سالمت -

 !وفتدینگران دردانه پسرش که در دام ن ایخودش بود  یبرا یهمه مهربان نیصدا زد. ا یب پوزخند
 بله! -

سر و گوش  یتماسش برامادر بودن او باعث لطافت کالمش نشده بود. مطمئنا  یبار حت نیجوابش را داده و ا خشک
 آب دادن بود!

 خدارو شکر نگرانتون بودم. -
 «نترس با پسرت همراه نشده ام!»کرد. در دل گفت.  یمورد خارجش م یب یها ینگران نیاز ا یکی کاش

 راستش... -
 که بعد از آن سوزاندن دل بود. ییها دیترد نیبود از ا متنفر

 .دییبفرما -
آخه بهش گفتم تو رو برسونه برگرده خونه، اما حاال... نگران شده بودم  ده،یجواب نم زنم یزنگ م یهر چ دیبه جاو '

 از طرف تو راحت شد. المیکه خ
هم گذاشت،  یرا محکم رو شیاز او خواسته بود؟ پلک ها نیبود؟ نسر دهیباال رفتند. چه شن اریاخت یب شیابروها

قضاوت  نیهم بد گمان شده بود. از ا نیه دندان گرفت. به نسرکه به او نزده بود. لب ب یخراب کرده بود. چه حرف ها
 دانست. ینم گفت؟ یمادرنگران م نیعجوالنه اش متنفر بود! چه به ا شهیهم
 لنته؟یسا شونیگوش دیام... شا -
 .ریشبت بخ زمیمزاحمت شدم عز دیببخش نه،یآره حتما هم -

 نیبود و احساس شرم داشت. به بدتر ختهیسرش ر یرو خیگفت و تماس را قطع کرد. انگار سطل آب  ریشب بخ آرام
نداشت،  دیرا از جاو نهیآن حس خشم و نفرت و ک گریآرام شده و د یکرد؟! کم یرا سوزانده بود. چه م دیشکل دل جاو

دستش  یرا تو یدانست. گوش یبه او بود؟ نم شتهمت نیچندم نیکشاند. ا یتنها خجالت بود که پشت سر خود م
 اش زد. نچ کرد و از اتاق خارج شد. آهو نگاهش کرد. یشانیچند ضربه به پ فشار داد و

 بود؟ یک -
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 سفر نشست. کنار
 حاج خانم. -
 هست؟ یک -
 ولش کن. یچیه -

 اش را در دهان گذاشت و آهو گفت: لقمه
 !امرزهیخدا امواتش رو ب -
 دهان پر گفت: با
 ؟یک -
صحبت از  هیثان یکنه، با س یداشتم، اما نفس اون انگار معجزه محاج خانم، من که عرضه آروم کردنت رو ن نیهم -
 رو به اون روت کرد! نیا

 به بشقاب اشاره کرد. ثمره
 غذات رو بخور! -
 آهو گل کرد. طنتیش
 !م؟یحاج خانم پسر داره و ما خبر ندار نینکنه ا -
 آهو غذات رو بخور؟ -

 شیافتاد. چشم ها دیچهره بهت زده جاو ادیخواست؟  یرت م. فکر ثمره مشغول بود. چطور معذدیبا خباثت خند آهو
 خواست! یمعذرت م دیکرد و با یکار را م نیتر زینفرت انگ دینبود. با یآن حرف ها... باز نچ کرد. چاره ا دنیبعد از شن

** 
ته بود. چانه ضرب گرف یگرفته و با آن رو شیانگشت ها نیرا ب لیگال یاز گل ها ینشسته بود. شاخه ا زیم پشت
از  ی. خبردیکش یو ذهنش در هزار سوراخ سرک م دیشن یبود را نم یکه در حال صحبت با مشتر نیرام یصدا

هم به آنها  نیپرو یزرد شده بود و نگران شیرنگ و رو شبیهم سرش شلوغ بود. آهو د یساالر نبود و عمو بهرام
بود؛  یم نیخوش ب یمثل آهو کم دیرف تکان داد. با... سرش را به دو طد؟یفهم یاضافه شده بود. اگر آقا محمود م

خشک  ینیریکار خودش را بدبخت کرده بود!حماقت محض! به جعبه ش نی. دخترک با ادیشد؟ پوف کش یاما مگر م
دور شده بود. سه روز از آن شب گذشته و او  یادیز ،یکیکه با وجود نزد یافتاد. کس دیاوج ادینگاه کرد و  زیم یرو

دست دست کردنش  دینکرده بود! شا دایکار پ نیا یبرا یبه او بدهکار بود؛ اما فرصت یمعذرت خواه کیود. ب دهیرا ند
 یبه خانه بود. کوله را رو تنسخت بود! به ساعت نگاه کرد، وقت رف یادیز شیاز او برا یو معذرت خواه یعمد

بود و  نی. چه خوب که رامدیرا شن یو تشکر مشتر یخداحافظ یگذاشت. صدا شیدوش انداخت و شاخه را سر جا
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 دیکش رونیکوله ب ییانتها پی. آن را از زدیرا شن لیموبا یقدم را برداشت و قدم دوم صدا نیکارش کمتر شده بود. اول
 کله شق! نیتونه با من داشته باشه ا یم یرا باال داد و زمزمه کرد:چه کار شیلب ها نیاسم پرو دنیو با د

 تماس را برقرار کرد. عینگران شد. نکند... سراز سرش  یگذشتن فکر با
 الو. -

 .دیرا شن نیگرفته و خش دار پرو یصدا
 ثمره؟ -

هم فشرد.  یرا رو شیدندان ها یحماقت کار دستش داد. حرص نیدانست. ا یبند کوله مشت شد. م یرو دستش
 داد و محکم گفت: رونیگرفت و وقت سرکوفت و مالمت نبود! نفسش را با صدا ب یزبانش را م یجلو دیبا
 بگو! -

 دیایسرت ب ییهر بال دیتوانست بگو ینشان دادن سخت بود؛ او در برابر حرف حق مقاومت کرده بود! کاش م نرمش
 حقت است.

 ثمره به دادم برس. -
 شده؟ یچ -
 :دینال
 آقا محمود... -

شد!  یخنک م دیخواست، شا یشد. دلش کتک زدنش را م نییاش به شدت باال و پا نهیو سـ*ـ دیهقش را شن هق
 !ریاحترام بود آن کفتار پ قیگفت آقا! مگر ال یهنوز هم به او م

 اونجا هست؟ یکس -
 نه تنهام دو قلوها هم مدرسه ن. -
 .امیاالن م نیهم -
و چه خوب که آن جا  ندیاو را بب یبه طور اتفاق یحت یخواست هاد یشد. دلش نم یاز تنها بودنش مطمئن م دیبا

کوتاه کرد. از در خارج  یرفت و خداحافظ نییپا عیرا در کوله انداخت. سر یکرد! تماس را قطع کرد و گوش ینم یزندگ
 .دیرا از پشت سر شن نیرام یرو رفت. صدا ادهیشد و به طرف پ

 افتاده؟ یثمره اتفاق -
 .برگشت

 عجله دارم. کمینه فقط  -
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 ستادیشد. ا نهیبه سـ*ـ نهیسرا خارج شده بود، سـ*ـ ینیریدر شکه تازه از  دی. با جاودیتو رفت و خودش چرخ نیرام
را  لشیامروز کدر بود و دل یشد. نگاه پسر حاج شیبه چشم ها رهیقدم عقب تر رفت. سرش را باال گرفت و خ کیو 
 نیخواست! اما... حاال با ا یمعذرت م دیشده بود؟!با شیدایدانست. آن شب تند رفته بود. آن جمله از کجا پ یم

چهره آشفته کجا  نیگفت عجله دارد، با ا نیبود به رام دهینگاه از او گرفت. شن عیسر دینداشت. جاو یآمادگ یآشفتگ
 یتمام سه روز را تالش کرده بود برخورد« !نمتیوقت نب چیشد ه یکاش م». دیثمره در سرش چرخ یرفت؟ صدا یم

 باهم نداشته باشند؛ اما حاال...
پرحرف و مردد ثمره گذشت و به طرف  یسالم از مقابل چشم ها یدخترک مهم نبود! ب یرفت! آشفتگ یم دیبا

فکر  یگران تمام شده بود. دخترک ب شیبرا یادیرفت و پشت فرمان نششت. کالفه بود و حرف آن شب ز نیماش
از احساس  یسوال یبود؟ مگر کس ههر چه از دهانش در آمده گفته و فرصت دفاع نداده بود. چه با خودش فکر کرد

نگاهش  ظیبا غ دیرفتار جاو دنیرا چرخاند و حرکت کرد. ثمره با د چیمسخره اش کرده که او گفته بود؟ با خشم سو
 یشد. عصبان ینم راتیبود، وقت دعوا که حلوا خ یا نهیک یادیکرد! ز یسالم م کیکرد. حق داشت و نداشت! الاقل 

 یمعذرت خواه کیمتنفر بود!  د؟یکش یمنت م دیکرده و حاال باتخس قهر  یبچه ها پسرزده بود. مثل  یحرف کیو 
 رساند. یزودتر خودش را به او م دیافتاد. به خودش آمد، با نیپرو ادیو  دیکوتاه و تمام! پوف کش

 یآمد. از آقا محمود زبان نفهم گرفته تا آن دخترها یبدش م شیخانه و آدم ها نیرا فشار داد. چقدر از ا فنیآ دکمه
 نجایبار آن هم به اصرار آهو به ا کیبه حال دوتا! فقط  یقابل تحمل بود وا ریاز آن ها غ یکیبا  یکل! زندگش کی

 .دیرا شن نیپرو یصداشرکت نکرده بود.  نیپرو یدر جشن عروس یآمده و حت
 باال. ایسالم ب -
. قبل ستادیاال رفت و مقابل آپارتمان ابه آسانسور نداشت و با سرعت پله را ب ازیرا هل داد و وارد شد. طبقه دوم ن در

خدا گفت. نفس کم آورد و در عرض  ای اریاخت یشوکه شد. ب یواقع یبه معنا نیپرو دنیاز فشار زنگ در باز و با د
و با خشم  دیصورتش چرخ یزخم و کبود انیم شیزد. چشم ها رونیب شیگر گرفت. انگار آتش از گوشها هیثان کی

 کنترل شده گفت:
 بشکنه! دستش -

 داخل رفت. عیروان شد و ثمره سر نیپرو یها اشک
 !میچکار هان؟ زود جمع کن بر نجایا یموند -
را  نیپرو یرا به شدت باز کرد و لباس ها یواریبه طرف اتاق خواب رفت. رفتارش دست خودش نبود، در کمد د و

مانند طبل انگار در  یزیو چ دنیلرز یم ماز خش شیشده بود، حق داشت. دست ها وانهی. انگار دختیر رونیتند تند ب
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و  ختیر یهنوز اشک م نیکرد. پرو یآدمش م دیااگر احمق باشد ب یبرد، حت یرا م نیپرو دی. بادیکوب یسرش م
 وارد شد.

 کو چمدونت؟ -
 ؟یکن یچکار م -
 !میگفتم جمع کن بر -
 ترسم. یم -

 نگاهش کرد. یعصب
 !گهیرسوندت د نجایبه ا تیعرضگ یب نیا -

 .دیلباس ها کش ختنیر رونیسکوت کرد و ثمره دست از ب نیپرو
 به جونت افتاد؟ ینجوریچه مرگش شده بود ا -
 .دیشن یاز زبان او م دیدانست، اما با یم
 .یسقطش کن دیبا گهیم -

 نگاهش کرد. تند
 سقطش کن! -
 اون بچه مه دوستش دارم. ؟یزن یحرفو م نیچرا ا گهیتو د -

 باال رفت. شیصدا
بشه هان؟  یکه چ یکوفت یایتو دن شیاریب یخوا ینداره، م تشویپشت نداره، حما یخواتش؟ وقت یباباش نم یوقت -
به حال  یزنن وا یروزا پدر و مادر دارش لنگ م نیمثل من و تو! ا یکیبشه  ؟یاضافه کن ایدن یبدبخت به بدبختا هی

 امثال ماها!
 اون... شهینرم م نهیبچه رو که بب -

 ر خشم زد.پ پوزخند
 کنم، کو پس هان؟! ینرمش م میبا خوب یباطل!... اون موقع هم که گفتم نکن گفت الیخ یزه -

 :دیدو دست گرفت و نال انیتخت نشست، صورتش را م یرو نیپرو
 دونم... یشه نم یجور دلش با من صاف نم چیبسته ست، ه رمیم یاز هر در ست،ین میمستق یصراط چیبه ه -
مثل من و تو  یکی ادیمثل اون ب یآدم ؟یبه نفهم یزن یقدر سخته؟ چرا خودتو م نیا دنشیعا فهمواق ؟یدون ینم -

 ؟یکرد تیخر یچ یبرا م؟یش یاون آدم حساب م یرو قبول کنه؟ اصال ما برا
 !ارهیبچه اونو سر عقل ب دیگفتم شا -
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 اگه قرار بود عاقل بشه و عاشق تا االن شده بود، بچه شو سقط کن! -
 تونم... یتونم ازش بگذرم، نم ینم -

دلش را  نیناله پرو یزد. صدا یکرد و هنوز نفس نفس م ینگاهش م یباز باال رفت. ثمره عصب نیپرو هیگر یصدا
 .ستادیا شیو پر صدا. رو به رو قی. عمدیبه رحم آورد، سرش را باال برد و نفس کش

 اومد و باز نخواستش؟ ایاگه بچه دن -
 .دیاش را باال کش ینیبود و نوک دماغش سرخ. آب ب سیخ سید. صورتش خسرش را باال بر نیپرو
محاله  دم،یکش یمادر یب دم،یکش یپدر یبا خودم! من ب تشیکنم تمام مسئول یکنم، کار م یخودم بزرگش م -

 از هر وقت! شتریدارم ب ازی! بهتون ننیبذارم بچه امم بشه مثل خودم! فقط... شما... تو، آهو تنهام نذار
 کرد. یاتمام حجت م دیهم فشار داد. با یرا محکم رو شیلب ها مرهث
 باشه همه جور پشتتم؛ اما... -

 اشاره اش را باال برد. انگشت
 ادتی ،یاومد غلط کرد ادتی ،یاومد اشتباه کرد ادتیاومد و  ایبه حالت، اگه بچه دن یبه حالت... وا یوا ن،یاما پرو -

به دلت  امتیق امیرو تا ق دنشیو حسرت د رمیگ یبچه رو ازت م یجون عمو بهراماونوقته که به  ،یاومد گوه خورد
 ذارم! یم

 دو دست گرفت. نیکرد و دست ثمره را ب نییسرش را تند باال و پا نیپرو
 .دمیبخدا قول م دم،یقول م -

 دستش را خارج و نفسش را فوت کرد. ثمره
 ...میتون یچکار م مینیتا بب شمونیپ ایب یچند روز هی میحاال پاشو جمع کن بر -

 شد. یمطمئن م نیاز خوب بودن جن دیهمه ضربه با نیرا نگاه کرد. با ا شیکرد و سر تاپا مکث
 رو چک کنه! تتیدکتر وضع میقبلش بر_

 ریثمره مهم نبود. فکرش فقط درگ یبار بر خالف هر بار برا نیبود؛ اما ا نیسنگ یادیز نیها از سر و وضع پرو نگاه
سالمتش را به آن ها اعالم کرده و سفارشات الزم را داده  انسالیچک شده و دکتر م تشیسه ماه بود. وضع نیآن جن

چشم نگاهش کرد. سرش طرف  ریحرکت در آمد. از ز به نینشست و ماش یعقب تاکس یصندل یرو نیبود. کنار پرو
دسته ساک سفت شده  یرو نختیصدا اشک ر یب یبود. مشتش برا سیو صورتش خ قیعم شیو نفس ها ابانیخ

 یخانه م کیبود، اما... گـ ـناه او چه بود؟ او فقط  نیهم یعقل ی. عاقبت بدیبود. نگاهش را از او گرفت و آه کش
 جهیتحجر بود. نت جهیکه نت یدختر نیبود! پرو یهر انسان یعیبود؟ حق طب یادیخانواده! خواسته ز کیخواست و 

وجود بچه را پنهان  ینداشتند و حت گرید کیبه  یکه عالقه ا ی! زن و مردینگفره یو عقب ماندگ یازدواج اجبار
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بچه باعث وصل دوباره آنها به  ندخواست یرها کردند. نم مارستانینامه در اتاق ب کیآمدنش او را با  ایو بعد از دن
اشتند. فقط خودش مانده د ی. هر کدام قصه دردناکدیشود و بعد آن هر کدام راه خودشان را رفتند. پوف کش گریکدی

 یهـ*ـوس بود؟ اگر از پدر و مادر ناحساب کی جهیخواست بداند. اگر نت ینداشت. نم دنیپرس یکه برا یبود و جرات
 یسخت و ندانستن بهتر بود! با صدا یادیبود؟ نه! تحمل هر کدام از آن ها ز یاضاف وجودآن ها م یبود؟ اگر برا

 یرو صندل ینام بهرام دنی. با ددیکش رونیاز افکار آزار دهنده آن را از کوله بحوصله  یاز فکر خارج شد و ب یگوش
 .دیسبز رنگ کش یگرد یانگشت رو عیجا به جا شد و صاف نشست. سر

 سالم عمو. -
 پر آرامش بود. یآن صدا دنیبه طرفش برگشت؛ اما او تشنه شن نیپرو نگاه

 !؟یسالم دخترم خوب -
 شیبا غم بود. عمو تنها یادیکرده بود. ممنونش ز غیدر نطوریبود که خودش را ا ینصافا یدلتنگ بود. ب یادیز ثمره

 محتاج محبتش بود. یادیکه ز ییگذاشته بود، در روز ها
 نتونستم... یببخش ثمره جان چند بار که تماس گرفت -
 .دیحرفش پر انیم
 سرت شلوغه! شهیدونم مثل هم یم -

 کرد، حق داشت! یم. دخترکش گله دیصدا خند یب یبهرام
 ساعت! میتونم اختصاص بدم به تو اونم ن یامروز سرم خلوته م هی -

 لبخند زد. ثمره
 ایدست و دلباز شد یلیخ_

 و ثمره ادامه داد: دیخند یبهرام
 ؟ییکجا -
 !میمنتظرتم ناهار باهم باش یخونه، اگه کار ندار -
داشت و سر  یبرم دیحلقه افتاد. آن را هم با ادیرساند.  یا مر نیاول پرو دیخانه بود و با کیاطراف نگاه کرد، نزد به
 گذاشت. یم شیجا
 شمام. شیپ گهیساعت د میباشه تا ن -

 گفت: ینگاه کرد. قبل از زدن حرف نیرا قطع و به پرو تماس
 عمو؟ شیپ یریم -
 آره. -
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 .دیکش آه
 دمش؟یند یاز ک یدون یم -
 مت.برد یاگه وضعت مناسب بود حتما با خودم م -

 نیاو را با ا دینبا یبد بود و کس یادیچشم، ورم گونه و زخم کنار لبش ز یپا یانداخت. کبود نییسرش را پا نیپرو
دارش،  شیاز او نداشت. با وجود زبان ن ریرا غ یبود. کس یناچار ی. اگر با ثمره تماس گرفته، از رودید یحال و روز م

 قلبش مهربان بود.
 آماده شده است. رمان در نگاه دانلود نیا

http://www.negahdl2.ir 
 نیرا حساب کرد و دسته ساک را گرفت و پرو هیبود و ورودش نا ممکن. ثمره کرا کی. بارستادیکوچه ا یابتدا یتاکس

 زودتر گفت:
 .ارمشیتونم ب یخودم م -

 ادهیپ اطیبا احت نیگفت. پروتوانست که گفته بود! دسته را ول کرد و باشه  یکرد. حتما م یترحم م دیکرد. نبا نگاهش
را کند کرد.  شیبود! قدم ها یم زیترحم آم دیگرفت؟! نه! رفتارش نبا یرا م شیبازو دیرفت. با نییشد و بعد از او پا

 گفت: نیو رو به پرو دندیرس رزنیبود. به خانه پ ادهکه دکتر د یرفت. سفارشات یتند م دینبا نیپرو
 !میاز فردا انگشت نما نهیآنتن بب ن،ییشالت رو بکش پا -

 .دیتلخ خند نیپرو
 مگه هنوز زنده است؟! -
 هفتا جون داره. یریاون پ -
 با حالت شوخ گفت: نیحال پرو رییتغ یبرا
 !یبدبخت رهیم یها، اما نم شهیم ضیمر -

وضع  دنیبا د سالم بود خدا را شاکر بود. وارد شدند و آهو نیکه جن نی. تمام تنش درد داشت؛ اما همدیتلخ خند نیپرو
 .ستادیبه او ثمره دستش را حائل کرد و آهو ا دهی. نرسدیو به طرفش دو دیخفه کش غیج نیپرو
 آروم تر آهو! -

شوکه و کلمات  یادیرا باز و بسته کرد؛ اما ز شی. لب هادیچرخ یم نیآهو باز مانده بود و نگاهش در چهره پرو دهان
 خت و ثمره گفت:اندا نییسرش را پا نیرا گم کرده بود. پرو

 گرده خونه ش! یمونه اوضاع که خوب شد برم یم شمونیچند روز پ -
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خارج شد. آهو هنوز مبهوت بود. ثمره سرش را با تاسف به دو طرف  عیطرف اتاق رفت. جعبه حلقه را برداشت و سر به
 افتاد! یروز نم نیبه ا دید یتکان داد. اگر جن م

 .رونیب رمیمن دارم م -
 کنده شد و منگ گفت: نیصورت پرو یاز کبود یسخت آهو به نگاه

 کجا؟ -
 .یخونه عمو بهرام -
 خارج شد. و
گاه گاهش  یشدن ها بیرفت، از غ یسراغ ساالر م دیگذاشت. انگار باز با فیک یپول را تو هیشد و بق ادهیپ نیماش از

خبر به خانه  یب دینبا ام،یفت، فقط پگر یبا او تماس م دیوقت نبا چیخود داشت! ه یکه جا شیمتنفر بود. قانون ها
 یکارش راه م زیبا خورده ر یداد، حت یم امیبه او پ دی. بادیپوف کش د،یپلک یدور ورش م یادیز دیرفت، نبا یاش م

روغن زودتر از موعد ته  یآن نان تو ر،یچند وقت اخ یو خرج ها دیرا خودش داده و با خر نیپرو نهیافتاد. تمام هز
 یدلش برا ودر باز و وارد شد. نگاهش به در سالن افتاد  فنی. بعد از فشار دکمه آدیرس یخانه بهرام بود. به دهیکش

روح خانه به سرعت  یسرد و ب اطیسپرد. از ح یداشت را به فراموش یو ساالر و هر چه دل مشغول دیعمو پر کش دنید
تاب خودش  یبود و ثمره ب ستادهیاستقبالش او نگاه مهربان به  یشگیبا همان لبخند هم یگذشت و وارد شد. بهرام

 دیدر ق یادینامحرم نبود. ز شیوقت عمو برا چیاش! مهم نبود! ه ینامحرم زندگ نیرا در آغوشش انداخت. محرم تر
. چقدر دلتنگ و محتاجش بود. قلبش انگار از دیاو گذاشت و بو کش نهیسـ*ـ یهم نبود. سرش را رو زهایچ نیو بند ا

خواست. چرا آن حرف ها را به او  یخواست، مهر و محبت و عشقش او را م ینبود و باز هم م یشدن رابیوجودش س
بخاطر آن  شیرهایدانست تمام کناره گ یآورد؛ اما م ینم شیاگر به رو یشده بود؟ حت یهمه دور نیزده و باعث ا

خودش جدا کرد. نگاهش را در چهره  را گرفت و از شینگران و متعجب از رفتار ثمره، دو بازو یحرف ها بود! بهرام
 او چرخاند.

 شده؟ یزیثمره بابا چ -
 .دینفس کش قیعم ثمره

 !رهیگ یشما آروم م دنیبا د شهیقلبم هم بهینه... عج -
را  شیپلک ها یها انگار پر زده بود. بهرام الیها، فکر و خ یآرام شده بود. نگران شیقرارها یگفته و تمام ب راست

 لیگفت؟ دل یدختر م نیبه ا دیرف ثمره نه تنها قلبش را، تمام وجودش را آتش زده بود. چه باهم گذاشت. ح یرو
 گفت؟! یقلبش را چه م یآرام

 دونم کار بهونه ست... یفرارت رو دوست ندارم م نینکن عمو، ا غیخودت رو از من در -
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 ؟یدختر؟ کدوم فرار... اصال فرار واسه چ یزن یم هیحرفا چ نیا -
 گفت. یم دیاما با د؛یکش یانداخت. خجالت م نییپارا  سرش

 اون روز. یبه خاطر حرفا -
 حرف رو نزن! نیوقت ا چی! هستیطور ن نیاصال ا -

 کرد. تیدستش را پشت کمر او گذاشت و به طرف مبل هدا یبهرام
 !نیبش ایب -

را  شیآن روز و حرف ها دی! خودش هم باستیحتما ن ست،یطور ن نیگفت ا یاو م یآرام قدم برداشت. وقت ثمره
 کرد. لبخند زد. یفراموش م

 ؟یامروز که مهمون ندار -
 نه! -
 خوبه پس مهمونت فقط منم. -
 با اخم نگاهش کرد. یمبل نشست و بهرام یرو
 !یصاحبخونه ا یستیچند بار بهت گفتم تو مهمون ن -

 . صاحبخانه!دیتلخ خند ثمره
 قهوه؟ ای یچا -
 ش.خوام زحمت نک ینم یزیچ -
 ؟یکن یتعارف م -
 یم شیسر جا دیحلقه افتاد. هر طور شده با ادیبه طرف آشپزخانه رفت. حاال که آرام گرفته بود  یگفت و بهرام نه

دانست؛ اما  یطول و دراز شده بود. چند قدم بود؟ نم شیو تاب برا چیپ نی. چقدر ادیگذاشت. به طرف راهرو چرخ
از آن ها را مقابلش  یکیشد.  کینزد یدو فنجان چا با یگذشت؟ بهرام یآن مانگار فرسنگ ها فاصله بود. چطور از 

 نشست. شیرا برداشت و رو به رو یگذاشت و دوم
 ره؟یم شیچه خبر؟ کارا خوب پ -
 ن؟یخبر دار یمیرح یآره خوبه!... از آقا -
 گرده. یبرم گهیآره گفت هفته د -

با او داشت؟ عشقش بود؟ همسرش بود؟ حاال  ی. چه نسبتبپرسد هیخواست از آ یگفت و سکوت کرد. دلش م آهان
 بلند شد و ثمره ابرو باال داد. فنیآ یکجاست؟ صدا

 ؟یمهمون ندار یگفت -
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 .دیخند
 سفارش غذا داده بودم. ست،یمهمون ن -

از پشت  گذاشت. یحلقه را م دیفرصت بود و با نیاز سالن خارج شد. بهتر فنیاز جا بلند و بعد از زدن دکمه آ یبهرام
شروع  شی. باز نفس زدن هادیحلقه را خارج کرد و به طرف راهرو دو عیبه دور شدنش نگاه کرد. سر یا شهیدر ش

. باز شدنش دیدسته را کش عیشد؟ مکث نکرد و سر ینم از. اگر بدیترس ی. لحظه ادیشده بود و تپش قلبش. به در رس
از  یزیزده به عقب برگشت. چ جانی. از خان اول گذشته و هدیبه او. نفس راحت کش ایبود با دادن تمام دن یمساو

دو زانو نشست  یرا چرخاند. رو دیحرکت کل کیشد. وارد شد. با دو قدم بلند به طرف کمد رفت و با ینم دهیسالن د
هم مگر  نیسرش آوار شد. بدتر از ا یبا تمام عزمتش انگار رو ایرا خم کرد. خشک شد و نفسش بند آمد. دن رشو س

بود.  یادیوحشتناک و پشت آن سواالت ز یادیساک ز یخال یشد؟ جا یم بشیها نص یاریشد؟ چرا تمام بدب یم
بـرده و  ییکرد؟ عمو از نبود حلقه بو یم کارچ دیباز شدن در، دود شده بود! حاال با یبود؟ همه خوشحال دهیعمو فهم

از جا  عیکرد. سر یم یگریشد و فکر د یودتر خارج مز دیبود؟ نه امکان نداشت! به خودش آمد. با اوردهین شیبه رو
. در حال دید یا شهیرا از پشت در ش یبلند شد. در کمد را چفت کرد و از اتاق خارج شد. از راهرو گذشت و بهرام

 ،یدیو استرس و بعد آن نا ام جانیانداخت. گر گرفته بود. ه یبهداشت سیسرو یبود. خودش را تو غذاحساب پول 
 یدر ذهنش رفت و برگشت م« بود؟  دهیعمو فهم». سوال دیآب را باز کرد و به صورتش پاش ریبود. ش شده یحرص

 .دیشن رونیرا از ب شیکرد. نه امکان نداشت! صدا
 ثمره جان؟ -
هم انگار با عالئم  شیانحنا داد. لب ها شیبه لب ها ینگاه انداخت. به سخت نهیآ یتو رشیرا بست و به تصو ریش
و سوال آزار دهنده را از  دیکش قی. نفس عمدیفهم یرفتارش را م رییتغ دیخشک شده بود؛ اما... عمو نبااش  یاتیح

 گذاشت، رفت. یم زیم یکه غذاها را رو یسرش دور کرد. خارج شد و به طرف بهرام
 ن؟یخوا یکمک نم -

 مهربان نگاهش کرد. یبهرام
 !نهیبچ زرویم دیدختر خونه خودش با -

 خ زد.لبخند تل ثمره
 چشم! -
گرفت. عمو  یجواب سوالش را م دیبود و با ینگاه بهرام لیو تحل هی. تمام حواسش به تجزدینفهم شیاز غذا یزیچ

 گریرفت و د یم دیکار با یبرا یمکالمه از جا بلند شد. بهرام دنیو شن یبهرام یبود؟! با زنگ خوردن گوش دهیفهم
 از خانه خارج شد. شیکرد و پر از تشو یافظگرفت. خداح یوقتش را م نیاز ا شتریب دینبا
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** 
دست و آن دست و برعکس. نگاهش به ساعت بود.  نیکرد. از ا یجا به جا م شیدست ها نیرا ب حیمحسن تسب حاج
کرد! وارد  یآرامش م دیداد و از جا بلند شد. با یرا نشان م نیتق تق ظرف ها از آشپزخانه اضطراب نسر یصدا

 یادیو ز ینیفنجان ها درون س دنیچ حالدر  نیشت سر به حرکات مضطرب او نگاه کرد. نسرآشپزخانه شد و از پ
و روگرداندنش را  یدلخور لیشود؟ هر چه کرده بود حاج محسن دل جادیپدر و پسر ا نیب ینگران بود. اگر باز ناراحت

را از پشت سر  ینگاه حاج ینی. سنگدارتر شود شهیکدورت ر نیبزند و ا یحرف دیجاو دیترس ینگفته و حاال م دیاز جاو
 زد و حاج محسن جلوتر رفت. مهی. لبخند نصف و ندیحس کرد و به عقب چرخ

 ؟یشونیهمه پر نیحاج خانم، چرا ا هیچ -
 او گذاشت. یبازو یدست رو نینسر

بچه م !... من مطمئنم ادیکه تو روت درب یحرف نزن یجور هیثدم  یتو رو به ارواح خاک مادرت قسمت م یحاج -
 اما... ست؛ین یاهل حرمت شکن

 اما و اگرو بذار کنار! نیاگه مطمئنی پس ا -
 ادامه داد: یشوخ به
 !یبه منم اعتماد داشته باش کمی ستیبد ن -
 ...یحاج هیحرفا چ نیا -
 حرفش را قطع کرد و حاج محسن گفت: فنیآ یصدا دنیچیپ
 باهاش صحبت کنم! یدونم چطور یراحت باشه، م التیخ -
 که هنوز در آشپزخانه بود، گفت: نیبلند رو به نسر یدکمه را فشار داد و با صدا دیجاو ریتصو دنیشد. با د ارجخ
 تو کتابخونه. رمیم -
نامه  یاالمال را برداشت. زندگ ی. جلد دوم منتهنیبزرگان د ی. پر بود از کتاب هاستادیکتابخانه بزرگ ا یبه رو رو

 تیرضا یاب را خواننده بود؟ حسابش از دستش خارج شده بود. تمام تالشش را براکت نیچهارده معصوم! چند بار ا
حرف  یبـرده و ب ادیها غافل شده بود. انگار سفارشاتشان را از  ناز آ یادیروزها ز نیکرده؛ اما انگار ا غمبرشیخدا و پ

تا صبح با  نینسر یحبت هارا بسته بود. شب گذشته بعد از ص شیبه پسرش پشت کرده بود. ترس انگار دست و پا
 هبه ثمره توج دیبود. جاو لیو دل نانیزد و پشت هر حرفش، اطم یگدار به آب نم یب نیخودش فکر کرده بود. نسر

زده انگار دست بردار  مهیخ طانیش نینبود؛ اما ا یزیهمه را زده، کم چ دیکه مدت ها ق یدیداشت؟ توجه داشتن جاو
با او  دیکرد و با یسره م کیکار را  دیداد. با یآن را شکست م دیبود؛ اما... با نبود و شک در حال خم کرده کمرش
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و شرع خدا گذاشته  نید یپا رو دی! اگر جاودیترس ی. منداشتکه تا به امروز جرات انجامش را  یزد، کار یحرف م
 بود. دهیشتن از ترس ها رسبود؛ اما وقت گذ دهیکردنش ترس دایپ نیقیداده و از  حیشک را ترج نیباشد؟ ماندن در ا

آمد. دستش  کیوارد اتاق شد و نزد دیگفت. جاو دییضربه به در زده شد و کتاب را کنار جلد اولش گذاشت و بفرما دو
 دست او گذاشت. یدست تو یبرد و حاج شیرا پ
 سالم -
 !نیسالم پسرم بفرما بش -

 نیده که پدرش باالخره زره را از تن خارج کرد! نسرافتا یحاج محسن بعد از مدت ها متعجبش کرد. حتما اتفاق نرمش
قرار گرفت.  شیرو به رو یکاناپه نشست و حاج ی! رودیرس یانگار به مشام م ییمضطرب بود و بو ها یهم کم

 به او شد. رهیرا به هم گره زد و خ شیانگشت ها
 ؟یعادت کرد طشیاوضاع کار خوبه؟ به مح -
 !ستیآره، بد ن -
 !ستیبدنبازم خوبه که  -

 از جا بلند شد و آن را از دستش گرفت. دیوارد شد. جاو وهیو م یچا ینیبا س نیکرد. نسر سکوت
 پاتون. نیمامان چرا شما با ا -
 !شمیخوب خوب م نمیب یخوبم مادر، تو رو که م -

 گفت: نیسرش را به دو طرف تکان داد و نسر دیجاو
 من برم شام درست کنم. -
 دیلب خارج شد. جاو ریز یبا دعا نیگذاشت و نسر یرا رو شیپلک ها نانیکرد و او با اطمنگاه  یعجز به حاج با

که از آن باال  یو بخار نیسنگ یبه چا رهیخ یرا برداشت. حاج یفنجان مخصوص پدرش را مقابلش گذاشت و دوم
 رفت لب زد: یم
ه اون قدر محرومتون کردم که حسرت و ن دینه اون قدر دستتون رو باز گذاشتم که تو داشته ها گم بش شهیهم -
 اما... د؛یو آخرتتون رو فراموش کن دینش ای!... حد وسط گذاشتم که غرق دندیرو داشته باش یزیچ

 گرفت. یرا از چا نگاهش
 کردم! یاز اول م دیکه با یکار م،یخوام مرد و مردونه صحبت کن یم -

 نیا یقدم شده بود. اضطراب مادر هم برا شیت پصحب یبرا یو حاج دهی. پس زمانش رسدیکش قینفس عم دیجاو
 آن گذاشته بود. یحرف و حاال پا رو کیبود و همان  یاو را از حرفش برگردانده بود؟ حاج یزیبود؛ اما چه چ

 حاج آقا سراپا گوشم! دییبفرما -
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 .دیکش قیعم نفس
 خود فاجعه بود! میش کردالتخدا  یرضا یکه تمام عمر برا یمن و امثال من یبرا شیاتفاق چند وقت پ -

 یسخت تر از آنچه تصور م شیحرف ها برا نیسرش را باال گرفت. انگار گفتن ا یو حاج دینگاهش را دزد دیجاو
 یگذشت. نم یاز آن م دیوقت شکسته نشده بود؛ اما با چیکه ه یبود، حرمت میحر کیآن ها  نیب شهیکرد، بود. هم

 شد. یاز او راحت م الشیخ ید به نحویمره را به او بدهد و باث شهنادیتوجه به آن دختر، پ یتوانست ب
داشته باشه، محال  قتیسر سفر من بزرگ شده، نون حالل خورده، محال حق دیجاو گمیاز اون روز مدام به خودم م -

 ...یزکیگم تا نباشد چ یزنه و با خودم م یخطا کرده باشه؛ اما از اون طرف حرف ثمره تو گوشم چرخ م
 نگاهش کرد. دیو جاو دیرد. خودش را جلو کشک سکوت

 ندازه! یداره منو از پا م یزکیچ نیا دیجاو -
 به حرف آمد. دیجاو

 !ستین د،یکن یکه شما فکر م یاون طور یحاج -
 بود و ملتهب لب زد: دیجاو تیمحسن انگار فقط منتظر تکذ حاج

! اون دیمو خاموش کن. جاو نهیسـ*ـ شیو آتکه توشم خالص کن! بگو  یجهنم نیبگو و منو از ا ه؟یپس چطور -
 !رمیگ یکرد؟ تا نفهمم آروم نم یبود؟ تو خونه تو چکار م یدختر ک

شدن  کاریخواست. ب یرا نم نیشد و ا یپسرش م یحماقت ها یهم قربان یگفت مادر هاد ی. اگر مدیپوف کش دیجاو
ماند. حاج محسن هنوز منتظر  یتمام م مهیاحوال ن ضیپول شدنش و درمان آن زن مر یشد با ب یم یمساو یهاد

 گفت: دیبود و جاو
 سوزونه! یکه تر و خشک رو باهم م هیسکوت بهتر از زدن حرف -
 ! درست حرف بزن، بگو!دینکن جاو شیفلسف -
 گفتن ندارم! یبرا یا گهید یزیمن حرفم رو زدم، چ -
 حرف به نظرت قانع کننده ست؟ نیا -
 بد از بدتره، آره! نیتخاب بکه مجبور به ان یواسه کس -

 و کالفه گفت: دیکش ششیمحسن دست به ر حاج
 اصال؟ یشیکشه متوجه م یم شیتو رو به آت نیگردنت باشه، گردنم باشه، آه و نفر ینذار حق الناس دیجاو -
 !ستیگردنم ن یحق و الناس چیبهتون بگم ه دیتونم بدون ترد یدارم که م نانیاون قدر به خودم اطم -
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تحکمش سکوت کرد و  ریتحت تاث یبه پدر شباهت داشت. انگار خود خودش بود. حاج یادیکالم پسر ز تیعقاط
به او اعتماد  گریبار د کی دینگفته بود و انگار با یزیهم چ یمیزند. به رح ینم یحرف گریدانست د یاصرار نکرد. م

 «کنم! یبه تو توکل م ایخدا»گفت.  دلش ی. تودیکش قینداشت! نفس عم یگریداد. چاره د یکرد. فرصت م یم
 کنم؛ اما شرط داره! یبهت اعتماد م گهیبار د هیباشه  -

 مقدمه گفت: یابرو باال داد. شرط؟ ب دیجاو
 راحت بشه! یاز بابت همه چ المیخ نکهیا ی! برادیجاو یازدواج کن دیبا -

 بود؟! یچه اعتماد گرید نینچ کرد. ا دیجاو
 من... یحاج -

 تش را باال برد و حرفش را قطع کرد.محسن دس حاج
 یم ادی... مجوز شرکتم که در بشنیم یرو ندارمو بشنوم!... همه حسابات دوباره راه انداز شیخوام جمله آمادگ ینم -
 !یبه درست ادامه ند یاونجا، البته اگه هنوز اصرار دار ریمد یش

 هم گذاشت و باز کرد. یرا رو شیپلک ها دیجاو
 ...یمن روح ستین یمال ،یاز نداشتن آمادگمنظورم  یحاج -
 !شهیخوبه با ازدواج بهتر هم م تیحال روح -

مرد سر سخت  نیقانع کردن ا یبرا یگریبهانه د دیداد. با هیمبل تک یو به پشت دیپوف کش دیقاطع بود. جاو حرفش
 آورد. یم
 ه؟یه، نظر تو چوصلت رغبت دار نیعموت به ا گمیبار دادم بازم م هیرو  دیمهش شنهادیپ -
 !دیاصال حرفش رو نزن -
 .هیچرا؟ دختر خوب -
 لحظه! هی یتونم راجع بهش فکر کنم، حت ینم -

 یم رییتغ دینظرش راجع به مهش الشانیکه به خ یتا زمان دی. حاال شادینگار به هدفش رس دیسکوت کرد و جاو یحاج
قرار  زیم یرو یگرید یها نهیکه گز نیرفت؛ قبل از ا یزودتر م دی. لبخند محو زد. بااورندیاز ازدواج ن یکرد حرف

 شد. زیخمیو ن دی. کف دو دستش را به زانو کوبردیبگ
 ...یبا من کار گهیاگر د -
 ثمره... -
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بود؟ ثمره؟  دهیداد. درست شن هیمبل تک یو خشکش زد. آرام، آرام به عقب برگشت و پشت دیدر دهانش ماس حرف
باز مانده  مهیثمره را داده بود؟ اگر نه پس چرا نامش را بـرده بود؟ دهان ن شنهادیپ یج... حایعنی... یعنیثمره چه؟ 

 شد. نییباال و پا شیگلو بیاش را بست و س
 هم هست... اگه... یمیرح دییظرم مثبته، مورد تانمادرت از ثمره خوشش اومده، منم  -

زد؟ ازدواجش با ثمره؟  یمحسن از چه حرف م شد؟ حاج یخارج م نیانگار راهش را گم کرده بود، چرا سنگ نفسش
نسبت به او داشت؛ اما  یبیشناخت؟ هنوز گوشش از ابراز نفرتش پر بود. حس عج یکرد؟ مگر چقدر او را م یقبول م

 ازدواج نبود. نیبه ا تیبر رضا لینامنظم دل یتپش ها نیا
 نه... -
 بود.چطور از دهانش خارج شده  دیاش شل و وارفته بود و نفهم نه

 نیو حق با نسر دهیاسم دخترک د دنیحالتش را بعد شن رییدستش را دوباره باال برد و حرفش را قطع کرد. تغ یحاج
 نه سست و دست و پا شکسته کجا؟ نیکجا و ا دیبود. پسرش انگار دل داده بود. آن نه قاطع درباره مهش

من و مادرت  شنهادیجلو، اما... پ میو بر میحرف بزن نانیانقدر با اطم میکه تازه شناخت یدونم زوده راجع به دختر یم -
 نظر خانواده انجام بشه! ریز یدوره نامزد هی شتریشناخت ب یاگه قبول کردن برا م؛یبا بزرگترش صحبت کن نکهیا

 باز دهان باز کرد و حاج محسن زودتر گفت: دیکرد. جاو انیآخر حرف را قاطع ب کلمات
 فکرات رو بکن بعد! خوام، اول یاالن جواب نم -
 شنهادیاز جانب خودشان پ دی. بادیبگو یزیچ نیخواست از حدس نسر یاز آن سوتفاهم بزند. نم یخواست حرف ینم
 بود. تشیها هنوز اولو میداد، حفظ حر یم

*** 
 نی! رامقهیو به ساعت نگاه کرد. نه و ده دق دیکش رونیرا از کوله ب یبا تعجب زل زد. گوش یبه در بسته گلفروش ثمره

بود. کابوس  دهیآشفته د یخواب ها ی. سه شب متوالدیکش ریافتاده؟ سرش ت یآمد و امروز، چه اتفاق یهر روز زودتر م
اش را فشرد. امروز  یشانیربط نبود. صورتش مچاله شد و با دو انگشت پ یساک ب یخال یکه به ته کمد و جا ییها
را برداشت. قفل را باز کرد و وارد  دیکوله گذاشت و کل یرا تو ی. گوشدینبود! پوف کش یخبر نیکار بود و از رام یکل

آن،  بهقدم پشت  کیزد. در را باز گذاشت و با فاصله  یذوق م یگلدان ها تو یخال یفضا خفه بود و جا یشد. کم
 ستیو وارد ل دیکش رونیرا از کوله ب یگرفت. گوش یتماس م دینداشت و با ریبود، که سابقه تاخ ینی. نگران رامستادیا

تماس شد. بوق اول، بوق دوم... شمارش از دستش  یاسمش گذاشت و منتظر برقرار یشد. انگشت رو نیمخاطب
 یبلند گفت:پس کجا موند یشد. باز شماره گرفت و همزمان فکرش را با صدا دهیاپراتور شن یخارج و بعد صدا

 !ن؟یرام
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افتاد.  نیدوشش سر خورد و به زم ی. کوله از رودیاز جا پر دهیترسشد و  دهیاز پشت سر، از دستش قاپ یگوش کبارهی
 !ستادیاش ا روزمندانهیو لبخند پ یهاد یو نگاهش رو دیبه عقب چرخ عیسر

 را مقابل چشمانش تکان داد. یگوش
 !ارنینم فیامروز تشر نیآقا رام -

. باز با همان دیعقب کش یبرد و هاد شیپ یگرفتن گوش یکرد. از او متنفر بود و جوابش را نداد. دستش را برا اخم
 لبخند تهوع آور گفت:

 تو... نیا یکن یآ آ فکر نم -
 اشاره کرد. یچشم و ابرو به گوش با
 بره؟ نیاز ب دیهست که با یزیچ هی -

کرده بود! خودش را نباخت  یکپ یگرید یبود که به عنوان آتو از او گرفته و کاش آن را جا ییبا همان صدا منظورش
 با حقارت نگاهش کرد. و
 فقط اون توئه؟ یکن یفکر م -

 را باال داد. شیبا حالت مسخره ابروها یهاد
 ؟یکرد شیکپ گهیقدر برات مهمم که چند جا د نینگو ا -

 . ثمره اما محکم گفت:دیثمره را فهم دروغ
 !یلیتو نه، اما کم شدن شرت خ -

مانند بار قبل گول  دیزرنگ بود و نبا یادیدخترک ز گفت؟ ینگاهش کرد. راست م یکم یقاطع بود و هاد حرفش
مار خوش خط و خال شده بود.  نیکردن ا ینقش باز یبار قربان کیکرد،  یشانسش را امتحان م دیخورد. با یم
 !یمیرح یتمام سگ دو زدنش برا یالزم بود، آن هم به بزرگ سکیر
 !یمیبه رح و بده شیکنم تو کپ یحذف م نویمعامله، من ا هی ایب یاوک -

کم آوردنش را  د،ینگاه مرددش را د یبود؟! هاد یفیچه موجود کث گریهم فشرد. او د یرا محکم رو شیلب ها ثمره
. پس حدسش درست بود. دخترک احمق دروغ گفته بود! پوزخند زد. محال بود دیو خند دیفشار فکش را هم د د،ید

 شیصورت او خم کرد و با ن ی! سرش را روبودام عمرش بس تم یبار برا کیشود، همان  دهیسوراخ گز کیدوبار از 
 باز گفت:

 ؟یشد موافق یچ -
عقب  زیت یدستش را دراز کرد و هاد یکرد. با حرکت ناگهان یاز غفلتش استفاده م دیبا حرص نگاهش کرد. با ثمره
کوتاه  تیخاص یب القید نیا یبود. قدش برا دهیفا یشد. تالش ب دهیو دستش را باال برد. نگاه ثمره باال کش دیکش
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با دم  جهیآمد. حقش بود و نت یمار خوشش م نیا م. از خشدیسرخوش خند ی! هاددیرس ینم یبود و دستش به گوش
 تاب داد و ثمره با حرص فکش را فشرد. شیانگشت ها نیرا ب یبود! گوش نیکردن هم یباز ریش
 !یرو پس بد میبه نفعته گوش -
 و اگه برنگردونم؟ -
 !یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ -
 ؟یکن یهم م دیتهد کلیقد و ه نیآخه کوچلو با ا -
 نگاهش را در چهره پر خشم ثمره چرخاند. یبود انگار! هاد وانهی. ددیخند کیستریه
 ؟یکن یو خورد بشه چه کار م وفتهیاز دستم ب یاتفاق یلیاگه االن خ -
مدل  نیبابتش داده و آخر ینگذشته و پول قابل توجه دشیفکر کردنش هم سخت بود. هنوز سه ماه از خر یحت نه

 بود. دهیرا خر
 خرم! ینگران نباش بهترش رو برات م -
 یم نیاز دستش ساخته نبود. کاش رام یاو بود و کار نیزم یکرد؛ اما مغزش قفل شده بود. توپ تو یم یکار دیبا

کرد و منتظر عکس العمل  یده از خشم ثمره نگاه مبا لـ*ـذت به چهره گلگدون ش یآمد! اصال کجا مانده بود؟ هاد
را  یداد و بعد گوش یزجرش م شتریب دیبود؛ اما با یگرفتن گوش ینقشه برا دنیدانست در حال کش یاو بود. م یبعد

 کرد. یخورد م
 !یهم دار گهیراه د هی -

 نگاهش کرد. یسوال ثمره
 سالم بمونه... تیخواد گوش یاگه دلت م -

 دختر پر ادعا! ثمره کالفه نگاهش کرد و منتظر ادامه صحبتش شد. نیداشت آزار ا فیک کرد. چقدر مکث
 کنم، چطوره؟ یاون روزم رو دوباره مطرح م شنهادیکنم و پ یصدا رو حذف م نیمن ا -

درس عبرت نشده و  شیکرد. انگار آن روز برا یرا در دهان خورد م شیدندان ها دیشده نگاهش کرد. با یکفر ثمره
 بود! حیوق یادیز
 چند وقت سرگرم باشم! ادیبدم نم -

گشت؛  یم یگرفتن گوش یدنبال راه برا دیکرد و با یآرامش خودش را حفظ م دیهم گذاشت. با یرا رو شیها پلک
شد.  دهیکش یآرام از دست هاد یهنوز بسته بود که گوش شیکرد! چشم ها ینم دایپ یراه چیذهن آشفته ه نیاما با ا

که بخاطر فشار انگشتش روشن شده بود،  یگوشبه صفحه  دی. جاودیرا د دیده به عقب برگشت و جاووحشت ز یهاد
هنوز مقابل چشم  ریداد؛ اما تصو یبه هاد عی. نگاهش را سردیلحظه عکس دخترک را د کینگاه انداخت و  مین
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 یگ و لعابش جمع شده و موهاسرخ شده از رن یادیز یدور شانه اش حلقه بود. لب ها انسالیبود. دست مرد م شیها
 یبود. فکر یکاف شیروزها نیا بیو رو کردن حال عج ریز ینظر برا کیشده بود. همان  هاشانه ر یاش رو ییخرما

 دخترک بدون پوشش بود! اخم کرد. یبود؟ سرشانه ها دهیعکس را د یهاد دیدر سرش چرخ
 دستپاچه شد. یهاد

 سالم داداش! -
را  دیدر هم جاو یرا باز کرد و اخم ها شیآمده بود. چشم ها نیذوق زده شد. حتما رام یسالم هاد دنیبا شن ثمره

 کرد؟ یم یوحشتناک بود. اگر فکر بد یادیز دیجاو شینکرده؛ اما گره ابروها ی. کاردیترس ی. لحظه ادید
نسبت به تنها بودن  یتتفاو یبود؛ اما ب دهیرا د یورود هاد ن،ینگاه کرد. در حال پارک ماش دهیبه ثمره ترس دیجاو

هم نداشت، احساس  یبه حرف حاج ینداشت، ربط بیعج یبه تپش ها یدر مرامش نبود. ربط ادیش نیدخترک با ا
 گفت: یو بدون انعطاف به هاد یبود که به هم نوعش داشت! نگاهش را از او گرفت و جد یا فهیوظ
 ؟یکن یچکار م نجایا -

 .دیخند یبا همان دستپاچگ یهاد
 انگار سر خود اومدم. یزن یحرف م یجور هی -

 ادامه داد: یابرو باال داد و هاد دیجاو
 گفت قراره بار برسه. یمیبزنم، رح نجایبه ا یسر هیم! امروز اومدم  یمیرفته، من همه کاره رح ادتی نکهیمثل ا -

 نگاه ثمره را مخاطب قرار داد. یب دیجاو
 کجاست؟ نیرام -
 دونم... ی... نمینم -

 حرفش را قطع کرد. یهاد
 انگار تب داشت... یزنگ زدم بهش واسه هماهنگ -

 را سمت ثمره چرخاند و لبخند خاص زد. نگاهش
 هست. انیدر جر یمانیگفت برو اونجا، خانم ا -

 گفت: اریاخت یب دیجاو
 .یبر یتون یمن هستم م -
مزلف خالص  نیاز شر ا دیما مهم نبود و باحرف را زده بود؟ ا نیکه باال رفت به خودش آمد. چطور ا یهاد یابرو یتا
 معنا دار بود. یشد! نگاه هاد یم
 که... شهینم -
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به  ایو انگار موضوعش را فراموش کرده بود،  شیدست ها نیب یسکوت کرد. از او متنفر بود. گوش دینگاه تند جاو با
بود و از آن  دهیکوب نیرا به زم لیموباگند زده بود. کاش همان اول  شیزد. باز به برنامه ها یاز آن نم یعمد حرف

 شد. یخالص م یمدرک لعنت
 شانه اش گذاشت. یزد و دست رو یمصنوع لبخند

 !ریتماس بگ یمیباشه پس خودت با رح -
بار نگاهش  نیبه طرف ثمره برگشت و ا دیمکث خارج شد. جاو یبا کم یکرد و هاد نییفقط سرش را باال و پا دیجاو

 نیب دیفهم یم دیزد. با یحرفش را م دیاما با دیخواست. جاو یآن اتفاق معذرت م یبرا دید و باکرد. ثمره ممنونش بو
 یاشتباه بود و آن اشتباهات ب میمستق دنیگرفته بود. پرس نهیقدر از او ک نیا یآن روز چه شده که هاد یاو و هاد

 بس بود. شیو پشت سر هم برا اریاخت
 را به طرفش گرفت و گفت: یگوش

 !دیبذار گهیجا د هیعاشقانه تونو  یبعد قرارا نیاز ا ه،یبا آبرو یجا نجایا -
از کجا آورده بود؟ قرار عاشقانه  گریحرف را د نیباال رفت و متعجب به او نگاه کرد. ا دهینکش هیثمره به ثان یابروها

مقنعه  یتر بود! انتهاهم بد یخامه ا ینیریاز خوردن ش یحرف حت نیزد حق نبود؟ ا یاگر عق م ؟یآن هم با هاد
 برد! یم نیسوتفاهم را از ب دی. بادیکش نییاش را پا

 ام؟یقدر احمق به نظر م نیواقعا ا -
سوزاند، هر چند که دلش آزارش  یقلب دخترک را م دیسوخته بود. با یادیکه ز یحرف آن شب افتاد و قلب ادی دیجاو

 خواست! یرا نم
 کم نه! -

 نبود. ی. کمکش کرده و وقت تالفنشد یبار از او حرص نیا ثمره
 ...ستیاحترام هم ن قیمثل اون ال یآدم د،یکن یاشتباه م -

 را همزمان باال داد. شیها و شانه ها لب
 چه برسه به عشق!_

 را تکان داد و ثمره آن را گرفت. یشد. گوش یاز زبان دخترک خارج نم یزینزد. انگار چ یحرف گرید دیجاو
 !صدام کن دیاگه بار رس -

 گفت: عیبه قصد خروج پشت کرد و ثمره سر دیشده بود. جاو یخودمان باز
 ...زهیچ -

 راحت تر بود! یطور معذرت خواه نیمکث کرد؛ اما برنگشت. بهتر بود. ا دیجاو
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 ام...-
 .دیکش لیانداخت و ناخنش را چند بار به گوشه موبا نییرا پا سرش

 گفتم. یزیچ هیبودم  یبخوام، عص یاون شب، معذرت م یبابت... حرف ها -
گفته  یزیچ کیکش آمدند و سور انگار در قلبش به پا شد. معذرت خواست. چه گفت؟!  اریاخت یب دیجاو یها لب

 زد. یم یحرف دیجا خاموش شد. با کیو آتش آن  دیبه قلبش وز یخنک میاش نبود. نس یبود! احساس واقع
 !ستین یباشه، آدم درست یحواست به هاد -
دوشش  ی. انگار بار از رودیخند الیخ یبود؟! شانه باال انداخت و ب یچه جواب نیثمره باال رفت. ا ید. ابروهاخارج ش و

 بود! یآتش بس واقع نیبرداشته شد و انگار ا
** 

نگاه کرد و  ی. به صفحه گوشدیکش رونیو آن را از کوله ب دیرا شن لشیموبا یرفتن از اتوبوس صدا نییبا پا همزمان
تماس آهو  لیکرده و حتما دل ریتماس نبود. امروز د یبه برقرار ازیخانه بود و ن کی. رد تماس زد. نزددیرا د اسم آهو

بار آمده و باز رفته بود. ذره  لیتحو یفقط برا دیبود. جاو دهیچ هاداشت. تمام گلدان ها را تن یبود! روز سخت نیهم
دلخور بود، با  نیمردک را دک کرده ممنونش بود! از رام اش نبود و همان که فهیکمک نکرده و مهم نبود. وظ یا

 یده و گوشینرس دی! اگر جاودیرس یبه حسابش م دینداده بود؟ فردا با امدنشین یبرا یخودش چه فکر کرده که اطالع
فکر کردن به آن دردآور  یکه بابتش داده... نه حت یو آن همه پول یادگاری یشد؟آن همه عکس ها یاش خُرد م

 بود!
. او هم انگار ستادیسرا ا ینیریش یا شهیحرف گوش کن پشت در ش یبار مثل دختر بچه ها دنیزمان رس صبح»
نه بعد  ؟یمردان یگفت. آقا یرا در زمان دعوا م یکرد؟ پسر حاج یم شیمردد بود. چه صدا دیصدا کردن جاو یبرا

معذب بود. کاش  یپا و آن پا کرد و کم نی. انبود انگار بد دیبود؛ اما آقا جاو یادیز تیهمه رسم نیاز آن ماجراها ا
دانست منتظر  یسر به سر گذاشتنش را کرد. م ینگاه دخترک را حس و دلش هوا ینیسنگ دیآمده بود. جاو نیرام

نظر بودن  ریبود و حس ز نیرینگاه دخترک ش ینیگرفت. سنگ یاش م دهینگاهش است و به عمد ناد دنیچرخ
طلبکار نبود. ثمره کالفه نچ کرد. پسر  شهیدختر هم نیاندازه مورد توجه ا نیچ وقت تا ایحرکاتش، لـ*ـذت داشت. ه

 یبو دنیانداخت. ناچار وارد شد و با رس ینگاه نم رونیغرق کار بود و با وجود کنار در بودنش به ب یادیز یحاج
گرفت. هنوز در صدا کردنش  ینیب یوو لبه مقنعه را ر ستادیا دیجاو یبه دماغش اخم کرد. رو به رو یخامه ا یربنیش

 دیداد. ثمره دهان باز کرد و جاو یرا کش م یباز دیحالتش نچ کرد. نبا دنیباال آمد و با د دیمردد بود که نگاه جاو
ناخواسته  دیکرد. با رفتن ثمره دست به صورتش کش یدورش م طیمح نیزودتر از ا دیگفت. با« برو اومدم»قبل از او 
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 نهیخارج شده از سـ*ـ قینفس عم یرفت و صدا رونیشده از خودش پشت سر دخترک ب ی. کفربود باز آزارش داده
 «.دیاش را شن

 یهنوز دستش بود و انگشت رو ی. آهو دست بردار نبود! گوشدیبه گوشش رس لیموبا یرفت و باز صدا یراه م آرام
 .دیسبز رنگ کش یگرد

 ...کیآهو من نزد -
 ن!ثمره زودتر خودت رو برسو -

 و پچ مانند بود. نگران گفت: دهیترس شیصدا
 شده؟ یچ -
 ...یزیآقا محمود اومده دم در داره آبرو ر -

 یدیشد و ام یاز آهو بلند نم ی! بخاردیرس یزودتر م دی. بادیتمام شدن حرفش نماند و تماس را قطع کرد و دو منتظر
ها را  هیو نفس تازه کرد. همسا ستادی. ادیبه کوچه رسنبود. رو به رو شدن با آن مرد فقط کار خودش بود.  نیبه پرو

ها شده بود! نفسش را  هیهمسا یآمد سرش آمده و خانه آن ها انگشت نما یکه بدش م یزیو اخم کرد. از چ دید
 شیکرد! قدم ها یمقابله م دیکه شده و حاال با یداد، کار ینقطه ضعف نشان م دیداد. نبا یم تیاهم دیداد، نبا رونیب

مهم  هرفقط در باال ش شیمحمود کل کوچه را پر کرده بود و پوزخند زد. انگار آبرو یرفت. صدا کیتند کرد و نزد را
 نماز! یشوایبود!کنار مسجد و پ

 ؟یکن یچمدون جمع م ،یجمعت کردم االن برام آدم شد ابونایبدبخت من از خ -
. ترس دیرس یزودتر به دادش م دیبود. با دنیقابل د ریکه از پشت شانه محمود غ ستادهیچهارچوب ا یانگار تو نیپرو

 سم بود. شیو اضطراب برا
 !میجمع کن بر -
نداد. حدسش درست بود،  تیبود؛ اما اهم نیسنگ شیها رو هی. نگاه همساستادیو درست پشت سرش ا دیاو رس به

 ناخونش بود. دنیر حال جوبود. آهو پشت سرش پنهان شده و د دهیترس یو حساب ستادهیچهارچوب در ا یتو نیپرو
 چه خبره؟ نجایبپرسم ا شهیم -

بود.  ادشی قیاما چهره اش دق ده،یاو را ند شتریبار ب کیقاطع بود. محمود به طرفش برگشت و نگاهش کرد.  لحنش
 آن دختر چموش!

 !نجایا یاورد یاز شما بپرسم که زنم رو برداشت دیمن با نویا -
 شد. شیبه چشم ها رهیکرد. خ یرا حفظ م آرامشش دیبود؛ اما با یعصب ثمره

 حاال شد زنت؟ ؟یجد -
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 باال برد. یرا کم شیدهن باز کرد و ثمره دستش را مقابلش گرفت. صدا محمود
 خبر نکردم! سیبرو تا پل یکه تو ندار یزیچ م،یآبرو دار نجایما ا -
 اشاره کرد. نیپرو به
 !نهیچشمش رو بب یپا یفقط کبود هیکاف -

کس جرات تو گفتن به او را نداشت  چیخارج شد. تا حاال ه شیمود سرخ شد و انگار دود از گوش هامح یها چشم
 شدن بود. یشد. فکش از فشار در مرز متالش کیقدم نزد کیدختر؟  نیو حاال ا

 ؟یبا من حرف بزن یطور نیا یکن یچطور جرات م ،ییدختره هر جا -
 احترام واسه اهلش خوبه! -

 رد و ثمره دوباره گفت:دهان باز ک محمود
 کشه! یرو قد اتوبان قم م نشیوالضال یخورد و حاال ضا یبا آفتابه عرق م مایکه قد ینه کس -

 بود؟ دهیسرخ محمود گشاد شد. چه شن یها چشم
 دختره حروم زاده... -

تکان نخورد،  شکست! یم دیچنگ زد؛ اما نبا شیرا باال برد. قلب ثمره از حرفش تکه تکه شد و بغض به گلو دستش
 وق زده محمود بود و دهان باز کرد. محکم گفت: ینگاه تندش هنوز به چشم ها د،یعقب نکش

 بزن! یاگه جرات دار -
 آمد. نییآن قدر بلند و قاطع بود که دست باال مانده او مشت شد و پا شیصدا

 !دمیکش یم رونیگرفتم و زبونت رو از حلقت ب یاون م یتو رو جا دیبا فیح -
 . خنده اش پر از تمسخر و استهزا بود.دیبود و ثمره با صدا خند نیاش به پرو رهاشا
 !یاون رو که تو شانس اورد -

 .دیچرخ نیو به طرف پرو دیهم سا یرا رو شیسکوت کرد و انگار کم آورده بود. تنها دندان ها محمود
 !میخالص ش بتیمص نیدکتر از ا میزود جمع کن بر -

 فت:گ نیپرو یبه جا ثمره
 !شهیاون بچه سقط نم ،ییایبه نفعته کوتاه ب -

 را با حالت مسخره باال داد. شیابروها محمود
 ؟یریگ یم میمن تصم یبرا زندگ یباش یک یجنابعال -

 نقطه ضعفش بود. یرا در کاسه چرخاند. وقت دست گذاشتن رو شیچشم ها ثمره
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 یم ،ییرزایبشه حاج محمود م گهیماه د کیاره که قر یاگه اهل مسجد بفهمن آقا محمود شهیم یبه نظرت چ -
 خواد قتل نفس کنه؟

 شد. زیمحمود ر یچشم ها مردمک
 ه؟یمنظورت چ -
 سقط بچه شو! الیخیمنظورم واضح بود، پس تا ابروت رو به حراج نذاشتم ب -

کرده، بر  شیخرج پا یکه کل ییکرد؟ آبرو یم یرا عمل دشینداشت و اگر تهد یتند شد. دخترک انگار شوخ نفسش
 تر گفت: میو مال دیرفت. ثمره ترس را در نگاهش د یباد م

 خونه! ارهیپول ب فهیکنه، البته اگه برات عار نباشه ضع ینگران خرجش نباش مادرش کار م -
 داد و نه اجازه کار کردن! ینبود. نه پول م ینرمال آدم

 !ینیب یمن دخالت نکن بد م یتو زندگ -
 !یمتیخواد به هر ق یبچه رو م نی. پرویتوش راه نداد نویندارم؛ چون ا تو یبه زندگ یمن کار -
 خودش زبون داره! -
 !گمیترسه من به جاش م یخودش م -

 برگشت. نیبه سمت پرو محمود
 !یکنه، کور خوند یپاتو سفت م یاون بچه جا یکن یاگه فکر م -

 لبش را به دندان گرفت و محمود ادامه داد: نیپرو
 طالق! ایبدون بچه  تیزندگ ایانتخاب کن  -

داد  رونیآمد و محمود با پوزخند از آنجا دور شد. ثمره نفسش را ب نییپا نیتندش را به ثمره انداخت. اشک پرو نگاه
 سرخورده شده بودند کرد. جیمه لمیها که انگار از تمام شدن ف هیو رو به همسا

 !دیببر فیتشر دیتون یتموم شد، م -
انگار درونشان  تیآورد؟ انسان یم نیسر پرو یینکرده بود. اگر بال یکدام دخالت چیبود. ه هیکناپر از خشم و  حرفش

 به پنجره کرد و شانه باال انداخت. ینبود. نگاه رزنیاز پ یبود که خبر بیمرده بود! همه تو رفتند و عج
 تو! میبر -

و رو به ثمره که  دیکش رونیرا از دهان ب را پاک کرد و از چهارچوب در عقب رفت. آهو انگشتش شیاشک ها نیپرو
 وارد شد و در را بست گفت:

 شه؟یم یحاال چ -
 ؟یچ -
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 اگه طالقش بده؟ -
 باال رفت و ثمره تند نگاهش کرد. نیهق هق پرو یصدا

 ه؟یآبغوره گرفتنت واسه چ گهید ،یرو کرده بود نجاشیحتما فکر ا یبهم قول داد یوقت -
 .دیدند و ثمره پوف کشخور یتکان م نیپرو یها شانه

 کنه! یاز تو اون و دختراش رو تحمل نم ریغ یاحمق چی!... هدهینترس طالقت نم -
 نچ کرد. آهو

 امروز مراعات کن! هیثمره  -
 عزا گرفته؟! رپاتالیچطور واسه پ ینیب ینم -
 شوهرشه خب! -
 یمشت و لگدش گرفته بود؟ کس ریودن، زبا وجود باردار ب یزد؟ کس یبه آهو نگاه کرد. از کدام شوهر حرف م ظیغ با

آن ها گذشت. خسته  یهر دو انیگذاشت؟ از م شیشد اسم شوهر را رو یکرد. م یکه او را کلفت خانه اش فرض م
شروع  یها! صبح را با هاد ییرزایبا وجود م مروزبود ا یرا نداشت. روز نحس یدو دختر احساسات نیبود و حوصله ا

به آشپزخانه رفت.  میبگذراند! وارد هال شد و به قصد خوردن آب مستق ریخدا شبش را به خ کرده و ظهر را با محمود.
خورده افتاد. هنوز غذا درست نکرده، حتما آهو با  سیقابلمه در حال قل خوردن بود و نگاهش به برنج خ یآب تو

. آهو وارد ختیر نکیس یج را توبـرده بود. مقنعه را از سر خارج کرد و آب برن ادیگاز روشنش را از  حمودم دنید
 گفت. یآشپز خانه شد و وا

 رفت قابلمه م رو گازه! ادمیهولم کرد،  کهیقدر اون مرت نیا -
کم  مارستانویب یتو راه روها دنیوسط فقط دو نی! ایجمع کن کار دستمون ند شتریبه بعد حواست رو ب نیاز ا -

 !میدار
مانتو را باز  ی. ثمره دکمه هاختیدست ثمره گرفت و آن در در قابلمه رآرام معذرت خواست و کاسه برنج را از  آهو

 افتاد وارد اتاق شد. سرش را به دو طرف تکان داد. یافتاد که با شانه ها نیکرد و نگاهش به پرو
 داره! ازیبه مراقبت ن شتریاون دختر االن ب یچیغذارو زود آماده کن، من و تو ه -
 از آشپزخانه خارج شد! ** و

. لبخند زد. منتظر دیرا د یمیرح نیبود که عبور و توقف ماش یا شهیدر ش یرو یدر حال پاک کرد لک ها نیرام
آمدنش بود. ذوق زده به عقب برگشت و ثمره را صدا زد. ثمره سرش را بلند کرد و بله گفت. مشغول جمع کردن برگ 

 گلدان بود. یاز تو چکیپ ختهیر یها
 سرا. ینیریش یاز بچه ها میاریکم ن رونیب میراومد، بدو ب یمیرح یآقا -
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 گه؟ید ینیریخودش -
 .یزیچ نیهمچ هی -
که  یبه صاحب کار یادیبود. ز دهید یمیرح یمدت برا نیاش را در ا یعادت کرده بود. دلتنگ نیرام یها یشوخ به
قفسه  یبا کهنه مرطوب رورا  شیزرد را در سطل انداخت و دست ها یهمه مانند پدر بود دلبسته بود. برگ ها یبرا

 ینیریپوش ش دیشد. کار کنان سف ادهیپ نیاز ماش یمیرفت. رح رونیزودتر خارج شد و پشت سر او ب نیپاک کرد. رام
کم بود. صاحب کار  شیها بود، پهن شدن فرش قرمز برا نیاز ا شتریبودند. مستحق ب ستادهیا رونیسرا به احترامش ب

کرد.  یسالم و احوال پرس شانیکی یکیکدام نگذاشته بود! به طرف آن ها رفت و با  چیه یدلسوز و مهربان، کم برا
صحبت  یاو تنگ شده بود. هر روز با حاج ی. دلش برادیرس دیداد. به جاو یگفتند و او با ممنون جواب م یت میتسل

 ت و گفت:گذاش شیبازوها یتماس نگرفته بود. دو دستش را رو شتریدو بار ب یکی دیکرد؛ اما جاو یم
 پسر؟ یچطور -

 را از قبل گفته بود. تشیو سالم و خوش آمد گفت. تسل دیخم شد و شانه اش را بوس دیجاو
 لبخند زد. یمیرح
 که دلم لک زده براشون. اریاز اون تازه هاش، ب ینیریجعبه ش هی -

 یکارش و کارکنان تنگ شده بود. شهرش، محل زیهمه چ ی. دلش برادیچرخ یبه طرف گلفروش یمیگفت و رح چشم
 .دیجلو تر رفت. دست داد و شانه اش را بوس نیبودند، دروغ نگفته بود! رام شیگفت خود بچه ها یکه اگر م

 روح، مفتشم گرونه! یروح ب یمادره، ب یبدون شما مثل خونه ب نجایاوستا، ا یکارو نکن نیبا ما ا گهید -
 شانه اش را فشار داد و با خنده گفت: یمیرح
 هندونه ها باالست! نیسالم واسه بلند کردن ا سن و -

داد و جلوتر رفت.  شهیگفت. جوابش را مثل هم تیبه ثمره نگاه کرد و ثمره سالم و تسل یمی. رحدیبا صدا خند نیرام
 و گفت: دیرا نفس کش یگلفروش یهر دو کنار رفتند و وارد شد. پشت سر او داخل شدند. هوا

 هم اضافه کرد. گهید یزایچ شهیدم نمجا خونه آ چیبه جمله ه دیبا -
 هر دو نگاه کرد و بعد نگاهش را اطراف چرخاند. به
 !شهیخود آدم نم یجا شهر، محل کار و بچه ها چیه -

 اغراق پدرانه دلتنگ همه شده بود. یکارکنان، گفت بچه ها! ب نگفت
 تنگ شده بود! یدلم واسه همه چ -

 گذاشته بود. ریتاث شیرو یادیانگار ز یشده بود. دور یعاطف چقدر
 از شماها راحته. المیپرسم اوضاع چطوره چون خ ینم -
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 را سمت گلدان ها چرخاند. نگاهش
 اوردن؟ میخواست یکه م یزیتازه چطورن؟ چ یعضوا -

 گفت: نیرام
 !ادینه کم نه ز ست،یآره طبق ل -
 رو به راهه؟ تیخوبه، چا -
 !ادیاز تنتون در ب یخستگ یمخصوص واسه شما درست کردم تا حساب -
 !یچه کرد نمیبب اریب وشیوانیل هیپس بپر  -
مکان گذاشته  نیپا به ا یهر کس یآرامش نداشت. نه تنها او، برا شیبرا نجایجا مثل ا چیرفت. ه یطرف راه فرع به

 شهیهم ینشست، نگاهش به قنار یگرد م زیم نیپشت ا یاش بود. کس یقابل چشم پوش ریبارز و غ تیبود، خاص
 یرا فراموش نم شیها یشد؟ غم ها و گرفتار یکرد و آرام نم یرا استشمام م رینظ یب یبو نیافتاد و ا یخواب م

 را باز کرد. شیآرام پلک ها یبه آن زد. قنار یقفس رفت و ضربه آرام کیکرد؟محال بود! نزد
 ؟یسالم پسر چطور -

 را به ثمره داد. یچا ینیو زن بچه به بغـ*ـل وارد شد. س زنگوله بلند یآمد. قبل از رفتن صدا نییاز پله پا نیرام
 رو راه بندازم. یببر من مشتر نویا -

 زیم یرا رو یچا وانی. لدید یکنار قنار ستادهیرا ا یمیرا از او گرفت. از قفسه رد شد و رح ینیباشه گفت و س ثمره
 .دیبه طرفش چرخ یمیگفت. رح دییگذاشت و بفرما

 .ارمیدر ب یینهااز ت دیرو با نیا -
 و ادامه داد: دیکش قیعم نفس

خدا رو  یرو دار زاتیهنوز عز نکهیو از ا ییایبه خودت م ینیب یرو م انتیتنها شدن اطراف یوقت ه،یبد درد ییتنها -
 !یکن یهزار بار شکر م

 یارتباط خون یکه ذره ا ییآشنا! کسا یها بهیدورش شلوغ بود از غر شهینداشت. هم یسکوت کرده بود. حرف ثمره
 چی. هنیرام ،یمیاش گذاشته بود و حاال رح یکه به موقع پا به زندگ یساالر یو حت نیبا آنها نداشت. عمو، آهو، پرو

 یانگار پر از حرف بود. م یمیجسمش تنها بود. رح رخالفبود. روحش ب یبود؛ اما از درون خال دهینکش ییوقت تنها
رفت؛ اما...  یم دیبود و با ستادهیوارد شد. ثمره هنوز ا دیکه نشست جاو زیداد. پشت م یگفت و ثمره فقط گوش م

. رداو! سالم ک دنیروش عادت کرده بود. فرار کردن با د نیآن ها نبود. انگار به ا نیب یجنگ گریسرش را بلند کرد. د
 شیدرست، اما کمک هابد کرده  یادینبود. ز شیها یبود. منکر خوب ونشیو نفرت. مد نهیک یسالمش دوستانه بود، ب

 دی. انگار ترسدیو نگاهش را دز دیکوب عیافتاد. ازدواج با او؟ قلبش سر یحرف حاج ادینگاهش کرد و  دیکم نبود! جاو
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تمام اتفاق ها بود و انگار  انیلبخند محو زد. در جر یمیو رح ادرا از نگاهش بخواند. آرام جوابش را د بشیحال عج
 یجلو رفت و جعبه را رو دی. قولش را به حاج خانم داده بود. جاودیکش یم رونیب ییز تنهااو را ا ،یقبل از قنار دیبا
 گذاشت. زیم
 ... با اجازه تون.دییبفرما -

 زودتر گفت: یمیگرد کرد و رح عقب
 بهونه بود دلتنگت بودم. ینیریش ن،یبش -
 به ثمره هم گفت: رو
 دخترم. نیتو هم بش -

به  میکه تصم یبود. روز دهید یکه ثمره را در گلفروش یآن روز افتاد. روز اول ادی دینشستند و جاو زیسه پشت م هر
تا آسمان فاصله بود.  نیاحساس آن روزش و امروز، زم نینبود؛ اما ب یلیآزار دادنش گرفته بود. چقدر گذشته بود؟ خ

 یو امروز... احساسش چه بود؟ نمو حرص  نهیروز پر بود از ک نبود. آ ایهم دو دن دیشا ایانگار دو زمان متفاوت 
کرده بود.  رشیدرگ بیعج یگفت؟ آن شب تا صبح فکرها یچه م یحاج شنهادیدانست؛ اما هر چه بود بد نبود! به پ

به اسم  یزیرا خوانده بود. در آن از هدهد خوش خبر گفته بود، از رفافت، چ امیاز آن ها بود. ده ها بار پ یکیساالر 
به جانش افتاده بود. اگر ثمره بخاطر دوسـ*ـت دختـ*ــر  یگریاز ساالر، فکر د ییود! با رهاعشق و دوست داشتن نب

داد؟! نه تحمل رد شدن نداشت، تحمل چشم در چشم شدن با  یجواب رد م ده،یکه د یو آن صحنه وحشتناک یهاد
 .دیکش رونیاز فکر باو را  یمیرح یگفت! صدا یم هن یبه حاج دینداشت و با دنیاو را بعد از جواب رد شن

 د؟یحواست به من هست جاو -
 هان... بله، بله گوشم با شماست! -

 بود! دهینشن زیچ چیبود، ه بیاز چه گفت؟ مگر حرف زده بود؟! عج یمیگفت. رح دروغ
 خب پس... فردا عصر منتظرم! -

 یزیدانست چ یو م دیش را فهمحال یمیاز ماجرا در برابر ثمره ممکن نبود. رح دنیدانست؛ اما پرس یگفت؟ نم یم چه
 کینزد شیرا به لب ها وانینگفت. پسرک انگار از دست رفته بود! لبخند زد و ل یزیاما چ د؛یرا نشن شیاز حرف ها

 را نداشت. شیتکرار حرف ها حالگفت حاال،  ی. سر فرصت باز به او مدیجرعه نوش کیکرد. 
 !دیبه کاراتون برس دیبر دیتون یم -

 قینگاه کرد و نفس عم یمیمردد به رح دیبا آنها داشت؟ جاو یچه کار یمیرفت. رح رونیگفت و ب با اجازه ثمره
را زمزمه کرد و پشت سر ثمره خارج شد. ثمره با  ستین یزیچ دیگفت. جاو هینگاهش کرد و با سر چ یمی. رحدیکش

 یکرد. چشم ها یآب شره م. شستش در دهانش بود و از اطراف آن ستادیا یبغـ*ـل مشتر یدختر بچه تو دنید
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دختر چند ماه  نیبه بچه ها نداشت؛ اما ا یکه عالقه ا نیبود؛ با ا یخوردن یادیاش ز یمهتاب دیو صورت سف یگرد آب
بچه  نیاز ا یعکس دیشد؟ با وجود آن پدر محال بود! با یم بایقدر ز نیهم ا نیبچه پرو یعنیکرده بود.  خکوبشیم
بچه از به ارث بردن آن  دیشا ند،یبچه را بب نیآن کفتار، ا دنید یصبح به صبح به جاداد تا  یم اوگرفت و به  یم

. لبخندش پر از آرامش دیاش را به دختر بچه د رهیو نگاه خ ستادیپشت سرش ا دیماند! جاو یدماغ کوفته در امان م
تر کرده بود.  ینیریور به خوردن شکه او را مجب یبود، درست از روز دهیبود و نگاهش پر از غم. بارها غم نگاهش را د

 یمتنفر شد، چطور آن قدر آزارش داده بود؟! دخترک غم داشت؛ اما غمش چه بود؟ ثمره گوش شیاز خودش و کارها
 یاز جلو یکه آن روز به سخت یریافتاد. تصو شیموها ییعکس و خرمن خرما ادیباز  دیخارج کرد و جاو بشیرا از ج

دوباره  دیبود. نه نبا دنیراحت قابل د یبا چند قدم فاصله پشت سرش بود و صفحه گوش بود. هنوز زدهچشمانش کنار 
رفت؟ چرا  یبهتر بود. چرا نم نطوریدوخت. ا یشد. نگاهش را به کودک چشم آب یو باز آرامشش سلب م دید یم
داشت؛  یام کارقصد انج دخترککرد.  یحرکاتش م دنییکشاند و مجبور به پا یاو به سمت دخترک م بیعج یروین

را روشن  نیدر حبس نگاهش داشت، دورب یسع یکه به سخت یدیتفاوت به جاو یاما چه؟کنجکاو شده بود. ثمره ب
گفت  یرا م اهیگ یطرز نگهدار نیبود و رام نیکرد و آرام جلو رفت. مادر بچه درحال صحبت و پرسو جو کردن از رام

گرفت، خالف  یاجازه عکس م یمادر استفاده کرد. مهم نبود ب یواسح ی! از بطشیحم یو مقدار آب دادن و نور و دما
 ینیثمره و دورب دنیبا د نیمنظم کرد. رام شیو در جا دیو زن دختر بچه را باال کش ستادیکه نکرده بود. پشت زن ا

اش گذاشت و لبش  ینیانگشت رو ب سیه یشده، جمله اش قطع شد. ثمره به معن کسیصورت دختر بچه ف یکه رو
دستش را پشت پنهان کرد و قبل از  عی. سردیو ثمره عقب کش دیچرخ نی. زن به قصد دنبال کردن نگاه رامدیرا گز

 گفت: عیسر نیثمره رام دنید
 گفتم... یب... بله م -

زد. ثمره  یحواس حرف م یبا مکث و ب نیکرد. رام نیرام یو حواسش را جمع صحبت ها نییسرش را باال و پا زن
دختر او  نیداد و چشم غره رفت. ا رونینفس پر حرصش را ب نیچشمک زد. رام نیرام یگرفت و برا عکس را عیسر

 الخیخودش افتاده بود. عالمت ب ییبای. به ززدعکس دختر بچه لبخند  دنیکرد! ثمره با د یوادار م یرا به چه کارها
ماده ببر  نیاز مادر عکس گرفته بود. پس ااجازه  یمحو حرکاتش بود. ب دی. جاوستادیداد و کنارش ا نیرا نشان رام

 یم دیشده بود انگار! سرش را به دو طرف تکان داد. با وانهیهم بلد بود. لبخند محو زد و به خودش آمد. د طنتیش
بود. زن زودتر از او با دست آزاد گلدان را برداشت و از در خارج شد. پشت زن رفت  ستادهیهدف ا یو ب لیدل یرفت. ب

 گفت: نیخروج رام و قبل از
 ...دیجاو یراست -

 خواست. یماندن م شتریب یبرا یو بله گفت. انگار بهانه ا برگشت
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 کمک دست ثمره! یاومد روزیممنون بابت پر -
 اراده معترض گفت: ی. بدیرا شن نیرام یبه عکس بچه بود که صدا رهیخ ثمره

 کمک نکرد که! -
 کمک نکرد؟ -
آقا کمرش لوال  نیتونستم از جام پاشم. کمک کجا بود، مگه ا ینم یاز خستگ روزمی. ددمیهمه رو خودم چ ر،ینخ -

 داره واسه خم و راست شدن...
شدن از خواب  داریصبح با ب روزیبـرده بود. د ادیرا از  دیحواس تند تند حرف زده و حضور جاو یرا قطع کرد. ب حرفش

گل  ادیکمکش نکرده بود؟ او را به باد ناسزا گرفته بود.  ندیو کوفته بودن بدنش از او حرصش گرفته بود. چرا در چ
آفتاب کرده بود.  ریو او را مجبور به نگه داشتن سبد ز« شم تتونم خم و راس یمن نم»افتاده و حرفش  نیزدن ماش
 یهاو ابرو دیچرخ دیکرده بود. نگاهش آرام به سمت جاو یخال اریاخت یرا ب روزیدندانش گرفت. حرص د انیلبش را م

 گفت: یساختگ یتفاوت ی. تک سرفه زد. خودش را نباخت و شانه باال انداخت و با بدیباال رفته اش را د
 !گهید یدروغ نبود، کمک نکرد -

 گفت: نیزد و رو به رام ینشد. لبخند ساختگ دیجواب جاو منتظر
 برم به کارام برسم! -
 را نگه داشته بود گفت: شیلب ها یانحنا یسخت که به دیو رو به جاو دیخند نی.رامدیبه سمت پله ها دو و
 چقدر بهت فرصت بدم آخه! -

 یحرف ها یکه از شر جمع بستن تو نیدستش را در هوا تکان داد و خارج شد. لبخندش را رها کرد. هم دیجاو
 بود!  یدخترک راحت شده، کاف

*** 
 نیپرو یچند روز چشم ها نیکرد. ا یرو مف شیموها یرا تو شیآهو بود و آهو آرام انگشت ها یپا یرو نیپرو سر

از وجودش! محمود او را در بد  یتکه ا ایاش  یمانده بود. خانه و زندگ یسخت یدو راه نیتمام وقت نم دار و ب
سر و سامان دادن  یکه او را فقط برا یکس ،کرد یکه فقط به چشم خدمتکار نگاهش م یگذاشته بود، کس یطیشرا

نام  گاهش،یسر پرست بودن، جا یخواست. به خاطر ب یمردانه اش م یازهایرفع ن یبرا یدرهم و گاه شهیخانه هم
دادن به خود بود.  دیدر حال ام شهیدانست؛ اما هم یرا خوب م نینشناخت. ا تیشناسنامه اش را هرگز به رسم یتو
نشده  جادیا یرییغت چیهمان شکل و ه زیاما دو سال همه چ« شود. یباالخره درست م یروز کیشود،  یدرست م»

و  دیآشفته امانش را بر یآورد؛ اما کار بدتر شده بود. فکر ها یکرد، بچه دلش را به رحم م یبود. با خودش فکر م
 نچ کرد و بغض دار گفت: شیبرق چشم ها دنی. آهو با ددیاشکش باز چک
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 .یکرد هیباز که تو گر -
 را نداشت. شیاما توان نگه داشتن اشک ها ند؛یبب یخواست شکستش را کس یخودش جمع شد. دلش نم یتو نیپرو
همه غصه  نیا ادیبهش م یچه فشار یدون یداره آخه؟ م ینکن، اون بچه چه گناه هیجونم، تو رو خدا گر نیپرو -
 ؟یخور یم

 گرفته گفت: یفرستاد و باصدا نییرا پاک کرد و بغضش را پا شیاشک ها نیپرو
 دارم. یچه درد یبدون یستیمن ن یجا_
 دونم... یم -

 را قطع کرد و با غم گفت: حرفش
 یی. تو ده سال تو جامارستانیتفاله ولت نکردن گوشه ب هیوقت پدر و مادرت مثل  چیکه تو ه نیا یبرا ،یدونینم -

پنهونش  شهیموهاته که با هزار راه م دیخفت دادم، تو تنها دردت رنگ سف نیکه من به خاطرش تن به ا یبزرگ شد
 کرد...
 کرد و ادامه داد: مکث

 رونیب زنهیهر چقدرم تالش بکنم حسرت، کمبود، از گوشه گوشه رفتارم م شهیوقت پنهون نم چیاما درد من ه -
 من...

 .ختیاشک ر باز
 !نیخواستم هم یخونواده م هیمحمود و دختراش ساختم؛ چون  یها یبا تموم بد رفتار -

را فراموش کرده و حاال  شیموها یدیست مدت ها درد سفدان یم نینگفت. کاش پرو یزیو چ دیآهو هم چک اشک
تمام  یشده بود. به راحت دیبه کل ناام یبه جانش افتاده بود. از صبح حالش بد و دلتنگ بود؛ اما از هاد یدرد بزرگتر

آه بود!  دهیفا یب گرید یمانیحرص خورده؛ اما پش دشخو یکرده بود. بارها از سادگ شیاش را گرفته و رها ییدارا
مرد؛ اما پا در  یشکست و اصال کاش م یم شیداد، کاش قلم پا یبه او نم ی. کاش آن روز صاحب کار مرخصدیکش

وجدان شده  یخودش بود و او. هر دو گرفتار دو ب ی. اشکش براختیاشک ر نیپرو یگذاشت. هم پا یآن جهنم نم
. از آبغوره گرفتن دید یحال م نیآن ها با ا دیارا پاک کرد. ثمره نب شیاشک ها عیسر د،یکه شن رادر  یبودند! صدا
 متنفر بود.

 .هیخانم تنارد نیا ومدهیاشکات رو پاک کن تا ن -
زد.  یصدا م هیگفت، او را خانم تنارد یزور م شانیثمره به هر دو یوقت یستیبهز یلبخند تلخ زد. در روزها نیپرو

 یدرد کوزت غصه م یکردند و برا یکوچک نگاه م دیو سف اهیس ونیزیکه هر روز عصر در تلو انینوایکارتون ب
داد.  یم نیرا نشان پرو ید عکس دختربچه چشم آبیخوردند. حاال خودش کم از کوزت نداشت! ثمره وارد هال شد. با
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لبخند زد. نگاهش را دور تا  اریاخت یبود، نگاه کرد و ب زانیکه آب دهانش آو یشد و باز به دخترک نیوارد البوم دورب
فکر به طرف اتاق رفت و مقنعه اش  نیبود. با ا امدهیخواب و آهو هنوز ن نیپرو دیر هال چرخاند. خانه آرام بود. شادو

که نور  یاتاق یحال آن ها ابرو باال داد. تو دنیآشفته اش را مرتب کرد و داخل شد. با د یرا از سر خارج کرد. موها
زد. نوک دماغش  ی. آهو لبخند ساختگختندیر یکرد، اشک م یمچاله م نهیخود قلب را در سـ*ـ یکمش به خود

خم کرد. وضعش کم از آهو  نی. سرش را به طرف پروودب دهیفا یاش ب هیپنهان کردن گر یهنوز سرخ و تالشش برا
برق دراز  دیشد. دست به طرف کل یخالص م کیتار مهیاول از اتاق ن دی. ماتم کده بود انگار. بادینداشت. پوف کش

 چراغ را روشن کرد. جلو رفت. کرد و
 رسوندم جا نمونم. یزودتر خودم رو م نیدونستم مجلس عزا گرفت یم -

 را پاک کرد. شیبه گردنش را کنار زد و اشک ها دهیچسب یآهو بلند کرد. موها یپا یسرش را از رو نیپرو
 من... ریتقص دیببخش -

اتاق خفه  یآمد. به طرف پنجره رفت. هوا یبدش م نیروو معذب بودن پ یعذر خواه نیتر شد. از ا قیثمره عم اخم
 :دیبه او توپ اریاخت یبرگشت. حرفش را قطع کرد و ب نی. به سمت پرودیاتاق وز یتو میبود. آن را باز کرد و نس

 لنگه اون! یاداها رو، آهو کم بود تو هم شد نیجمع کن ا -
 رییتغ یادیز نیدست پا بودن دوستانش متنفر بود! پرو یها و ب تیمظلوم نیافتاد و ثمره نچ کرد. از ا نییپا نیپرو سر

نمک  دینبا ن،یپرو یبحران طیشرا نیشد و در ا یخواست. تند رفته بود، زن باردار حساس م یرا نم نیکرده بود و ا
 زد. یشد و لبخند مصنوع لط. به خودش مسدیشد. دست به صورتش کش یزخمش م یرو
 دارم برات! یچ نیتت بزن بببه دست و صور یآب هیپاشو  -

دو زانو مقابل آن ها نشست و با  یگفت. ثمره رو یآب دماغش بلند کرد و چ دنیسرش را همزمان با باال کش نیپرو
 که پشت آن صدها غم و درد بود، گفت: یشوق

 ه امواتم بفرسته!رحمت ب نه،یو فرقش رو با اون ابوالهول بب وفتهیب نهیهر بار نگاهش به آ یکه اون فسقل یزیچ هی -
 دو گنگ نگاهش کردند. هر
 !ومدمیبته به عمل ن ریدارم، از ز یاموات هیچتونه بالخره منم  ه؟یچ -

دانست رفتار ثمره تمامش  یرفت. آهو اما م رونیحرف از جا بلند شد و به قصد شستن دست و صورت ب یب نیپرو
 بود. ثمره به او تشر زد. دهیتار را از او درف نیاست و بارها ا نیحال پرو رییتغ یکردن برا ینقش باز

 !یتو مثال قرار بود مراقبش باش -
 شد. رانیو لنچه آهو آو لب
 چکار کنم خب؟ -
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که آرومش  نیا یو درشت رفتارش دستته به جا زیتو ر ن،یبود کیتو ج کیج شهیدونم، شماها هم یمن چه م -
 ؟یشیباش همراه م یکن

اشکش  شهیسخت بود. هم نیپرو یبا او بود؛ اما مقاومت در برابر حال و حرف ها لبش را به دندان گرفت. حق آهو
که آب از  یبا صورت نیبود. پرو دهیاشک او را ند طیشرا نیخورد. در سخت تر یدم مشکش بود و به ثمره غبطه م

ت و صورتش را گرفت. با تشکر آن را برداش لشو مقاب دیاز جعبه دستمال کش یوارد شد و ثمره برگ دیچک یآن م
 نیپرو یچشم ها یرا رو به رو یصفحه آورد و گوش یخشک کرد و کنارشان نشست. ثمره عکس دخترک را را رو

 گرفت.
 !نهیبه بعد برنامه صبح به صبحت ا نیاز ا -

 دختر بچه گفت: یآب یچشم ها دنیبرد. با د نیسر پرو کیو سرش را نزد دیکنجکاو شده خودش را کش آهو
 ه!چه ناز یوا -
 !شهینگاه کنه بچه اش مثل همون م یزن حامله تو تکون اول بچه به هر ک دمیشن -

 .دیتلخ خند نیپرو
 ؟یکن یفکر م ینطوریواقعا ا -

 شانه باال داد. ثمره
 امتحانش ضرر نداره! -

 گفت: آهو
 بودم. دهیآره، منم از اعظم خانم شن -

گند اخالق و  داری. سراختیر یاعصابش را بهم م یستیزبه یروزها یادآوریاسم اعظم اخم کرد.  دنیبا شن ثمره
 را سخت تر کرده بود. یستیبهز یساخته و تحمل روزها شانیخاطرات تلخ را او برا شتریدست کج! از او متنفر بود. ب

 ثمره... یراست -
 با همان اخم نگاهش کرد و او ادامه داد: ثمره

 هیبستر مارستانیگفتش اعظم خانم تو ب دم،یرو د یستیبهز یایباز مر یکی شیاومد، چند وقت پ ادمیگفتم اعظم  -
 کردن! دیانگار ازش قطع ام

 زد. پوزخند
 گنبد دواره! ایدزد. دن کهیحقشه زن -
 گـ ـناه داره! ستیخوب ن -

 از کوره در رفت. ثمره
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 کرد؟ یم یکه تمام عقده هاش رو سرمون خال میما گـ ـناه نداشت -
 !ستیو رو کردن گذشته ن ریخب... حاال که وقت ز -
 تقاص کاراشو پس بده! دینگذشته، اون زن با زونهیکه هنوز بهت آو یگذشته تا وقت -
 .دیگفت حاللش کن یم یخانم شاکر -

 گفت: دهیرا به حالت مسخره باال داد و با حالت کش شیابروها ثمره
 باشه چشم! -

شد و سر بار بودن بس بود. هنوز  یخالص م تیوضع نیز اا دیتوجه به حرف آن ها در فکر بود. انگار با یب نیپرو
 بحثشان باال بود که گفت:

 دخترا؟ -
 .دندیدو ساکت شدند و به طرفش چرخ هر
 خوام برگردم خونه م! یم -

 نگاهش کرد. نیصدا زد. خانه اش؟کدام خانه؟ پرو یپوزخند ب اریاخت یب ثمره
که  هیراه نیکه تو شکممه، اما ا یقبول ندارن، نه من نه بچه ا درسته اونا من رو ،یکن یفکر م یدونم به چ یم -

 تا تهش برم... دیمن انتخاب کردم و با
 .دیکرد و نفس کش مکث

 و... شنیم مونیرفتارشون پش نیهمه اونا از ا یروز هیکنم، دلم روشنه که  یباز تالش م رمیم -
 .دیحرفش پر انیم ثمره

حق  گهید یبودم زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند! آره برو ول دهیبه شن! خوانیشود، پا یم نیریش یو زندگ -
شما  نینه با قهر. منم اشتباه کردم ب گهیبه روت بازه؛ اما د شهیهم نجایخونه! در ا نیتو ا یاریغم و غصه تو ب یندار

 دوتا دخالت...
 ثمره... -

 گفت: محکم
بشم، حاال هم انگار  قهیبا اون شوهر نفهمت دست به  دیبعدش بابه دادم برس  یزنیهان؟ اول زنگ م یثمره چ -

 !یبرگرد یخوا یخاره م یتنت باز م
 خوام بازم تالش کنم. یم -
وسط. خودت  یمنو بنداز یحق ندار ،یاگه بازم شکست خورد یول رم؛یگ یبرو تالشت رو بکن، من جلوتو نم -
 !رونیب یکش یرو م متیگل
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 یرا درست و حساب مشیتصم یکرد وقت یدعوا م نیاو را وارد ا دیت. ثمره حق داشت. نباانداخ نییسرش را پا نیپرو
 نگرفته بود.

 فقط... -
 دوباره نگاه نم دارش را به او داد. نیپرو
 اومد و... ایبه حالت اگه دن یهنوز حرفم راجع به بچه همونه، وا -
و  دیدو ییشد. آهو به طرف دستشو دهیت سرش کشآهو، حرفش قطع و نگاه هر دو آن ها پش یبلند شدن ناگهان با

حرف نگاهش  یبود و ثمره ب نییهنوز سرش پا نیدختر مسموم شده! پرو نیداد. باز ا رونیعق زد. ثمره نفسش را ب
دلش را به آتش کشانده و  نیسر و وضع پرو دنیشد؟ د یکرد؛ اما مگر م یدخالت م دیکرد. اشتباه کرده بود، نبا یم

 زرد وارد اتاق شد و ثمره گفت: ییبود. آهو با رنگ و رو دهیند زیسکوت را جا
 تو؟ یباز آتاشغال خورد -

 زد. یلبخند ساختگ آهو
 !ختیاز صبح باال اورد دل و روده م بهم ر نینه بابا، بس که پرو -

 گفت: نیسرش را به دو طرف تکان داد و رو به پرو ثمره
 بکن! یخوا یم یهر کار ،یدون یخودت صالحت رو بهتر م -
 دانست! یوقت صالح خودش را نم چیه نیخنده دار بود. پرو یادیاز جا بلند شد. حرفش ز و

از پشت در به او افتاد. سالم کرد و به ثمره اشاره داد.  نیمتوقف کرد و نگاه رام یرا مقابل گلفروش نیماش یمیرح
آمد و با  رونیهم از در ب دیج شد. همزمان جاوخار یدوش انداخت و بعد از خداحافظ یکوله را رو دنش،یثمره با د

لبخند زد. هر دو سالم کردند و  دنشانیبا د یمیرفتند و رح یمیرح نیثمره آرام سالم کرد. هر دو به طرف ماش دنید
را به  نیحرف ماش یب یمیجلو نشست و ثمره عقب و رح یصندل یرو دیجوابشان را داد. جاو یشگیبا محبت هم

آن ها روشن نبود.  یهر دو یداده بود؛ اما اصل موضوع هنوز برا دیبه جاو یمختصر حیتوض روزیحرکت در آورد. د
 شیبرنامه ها دینه نبا رفت؟یپذ یرا نم شنهادیکرد و پ یم یبدقلق دیکرد. اگر جاو یآن ها فکر م یبه جواب هر دو

 .دیرا شن شیخواست؟ صدا یچه م نجایا یمیشاپ توقف و ثمره به اطراف نگاه کرد. رح یشد. کنار کاف یخراب م
 .دیش ادهیپ -

پشت سر او راه افتادند  عیتو گفت. هر دو مط میشاپ اشاره داد و بر یرا زد. به کاف موتیر یمیشدند و رح ادهیدو پ هر
؟ بلند یادیاو ز ایکوتاه بود  یلیقدم برداشت. قد خودش خ دیشانه به شانه جاو یتنش چیبار بدون ه نیاول یو ثمره برا

و به رو به رو نگاه  دیقدش دست کش لیو تحل هیقابل انکار بود؛ اما او کم از هرکول نداشت. از تجز ریبودنش غ زهیر
به ثمره اشاره داد. ثمره تشکر کرد و وارد شد.  دییبفرما یکنار رفت و با سر به معن دیجاو ،یمیکرد. بعد از ورود رح
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اول،  زیچرخاند. م اطرافگرد نشستند و ثمره نگاهش را  زیهر سه پشت م خوب بود که مقدم بودن خانم ها را بلد بود!
 نییتر سفارش داده بودند؟ اخم کرد و آب دهانش را پا ینیریسر مردم آمده؟ چرا همه ش ییدوم، سوم و... چه بال

ترک حق داشت. و رد نگاهش را دنبال کرد. ابرو باال داد. دخ دیاخمش را د دیبود؟ جاو ییچه جا گرید نیفرستاد. ا
دادند؟! هر دو با  یخامه سفارش م زانیم نیآن هم با ا کیک دی! چرا همه باشتبا او سر جنگ دا زیانگار همه چ

 بهم گره کرد. زیم یرا رو شیانگشت ها یمیآمدند و رح رونیاز فکر ب یمیرح یصدا
 اومدن ما... لیخب دل -
 ن؟یدار لیم یچ ن،یخوش اومد -

 گفت: دیقطع کرد و رو به ثمره و جاو گارسون، صحبتش را حرف
 د؟یخور یم یچ -

 مهیسه قهوه سفارش داد و گارسون از آن ها فاصله گرفت و حرف ن یمیقهوه! رح دیکنه گفت و جاو ینم یفرق ثمره
 تمامش را ادامه داد:

 داره! لیدل هی نیایازتون خواستم ب نکهیگفتم، ا یداشتم م -
 ه گفتن همه را نداشت.ب ازیبود؛ اما ن ادیز شیها لیدل
 رو بخرم و بکوبم... نجایمن قراره ا ن،یخوند یشما هر دو تون معمار -

 ته حرفش را خواند. دیکرد و جاو سکوت
 خوام! یم رینظ ینقشه ب هی -
 نگاه کرد. دیجاو به
 !یبهتر از گلفروش یلیخ -

شما » دیبه هم نگاه کردند. جاو گفتند. ساکت شدند و« من»مخالفت دهان باز کردند و همزمان  یدو برا هر
در  شیکار کند. طرح ها دیتوانست با جاو یکرد. نم یمخالفت م دی. باز هم شما شده بود. مهم نبود. باگفت«دییبفرما

. رشیرفتار چند وقت اخ رییبا وجود آتش بس و تغ یبود و تحمل تمسخر او را نداشت، حت چیه دیجاو یبرابر کارها
 :گفت یمیثمره رو به رح

 م؟یمورد بعدا صحبت کن نیدر ا شهیم -
 !رمیکه موافقت هر دوتون رو بگ نجامیچرا بعدا؟ من االن ا -
 خب... -

 شد. یم دایپ یو کاش راه دیبگو دیاش در برابر جاو یتوانست از ضعف و ناتوان یکرد. نم مکث
 .دیرا شن یمیرح یصدا
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 بگو دخترم. -
را  دشیشد و علت ترد شیبه دو دو زدن چشم ها رهیخ دید. جاوکرد. حرف زدن سخت بو یباز شیانگشت ها با

 رفت تا راحت حرف بزند. از جا بلند شد. یم دی. بادیفهم
 من برم دستام رو بشورم. -
دور شد و ثمره با نگاه دنبالش کرد. چه خوب که خودش متوجه شده بود. لبخند محو زد و نگاهش را باز به  زیم از

. یخامه ا کیبشقاب ک کیافتاد. سه فنجان قهوه و  ینیو نگاهش به س دیاه گارسون را در نیب دیداد. جاو یمیرح
 اشاره کرد. ینیو به س ستادیسر راهش ا

 ؟یبر یما م زیرو واسه م نیا -
 بله. -
 .میسفارش نداده بود کیک -
 از طرف اونه. ینیریش نیاومد، ا ایدن نجایبله امروز بچه صاحب ا -
 بگو. کیاز جانب من تبر -

 گفت: یبرداشت و جد ینیرا از س بشقاب
 !یبر یتون یحاال م -

 گفت: دیمتعجب به او نگاه کرد و جاو گارسون
 !گهیبرو د -

خانواده سه نفر  زیم یبه اطراف نگاه کرد و بشقاب را رو دیادامه داد. جاو زیباال انداخت و راهش را به طرف م شانه
 و گفت: لبخند زد یگذاشت. رو به دختر مو خرگوش

 واسه شما! نیا -
تر به  ینیریخطا کرده بود و ش کیراه افتاد.  یبهداشت سیو مادرش با لبخند تشکر کردند و او به طرف سرو پدر

مهم وجدانش بود که  د،یفهم یرا نم شیها تیاگر دخترک حما یجبرانش بود؟ حت نیچندم نیخوردش داده؛ اما ا
 گرفت. یآرام م

 نیمن اصال تو ا گهیم شهیهم هم ینداره، عمو بهرام فیمن اصال تعر یطرح ها نیبخوا راستش رو ،یمیرح یآقا -
 عالقه دارم؛ اما... یلیرشته استعداد ندارم، خ

 دیبود. دخترک با نیهم شنهادیپ نیا یبرا لشیاز دال یکیو  دهیعالقه ثمره به رشته اش را شن یدانست. از بهرام یم
او  تیدوست داشت. موفق شهیهم یکه بهرام یزی. چدیرس یم شیرفت و به آرزوگ یم ادی یادیز یزهایچ دیاز جاو
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 کیتوانست آن ها را بهم نزد یپروژه م نیآن ها از هم بود. ا شتریدومش شناخت ب لیدر رشته مورد عالقه اش؛ اما دل
 .ردیباشد عاقالنه و با شناخت صورت بگ یکند و اگر قرار بر انتخاب

 کنه! یکمکت م دیجاو -
 انداخت. نییرا پا رشس
 خوام، واقعا شرمندم. یرو نم نیمن ا -
 !یبه عالقه ت تالش کن دنیرس یبرا دیپس با ؟یعالقه دار یگیمگه نم -
به عالقه  دنیرس یبرا»کرد. دهان باز کرد و قبل از آن حرفش را خورد.  یتوانست مخالفت م یکه م ییتا جا دیبا

پا  دیبا شیبه آرزو دنیرس یبود و برا رینظ یب دیکرد. کار جاو نیو سنگ را سبک یمیحرف رح« .یتالش کن دیات با
توانست  یقابل تحمل نبود. کنارش م ریاما غ ود؛ب بیخاص بود، رفتارش عج دیگذاشت. جاو یم زهایچ یلیخ یرو

آن پسر  کرد. حاال فقط ریتعب تیلبخند زد و سکوتش را به رضا یمینزد. رح یبرسد. حرف شیاهایرشد کند و به رو
 گفت: یمینشست و رح زیپشت م دیگرفت. جاو یرا م تشیرضا دیمانده بود و با

 ه؟یخب نظر تو چ -
 رد کرده بود.چشم به دهانش دوخت. دیرا داده و جاو شنهادیپ نیا بارها

 تونم قبول کنم. یمتاسفم عمو نم -
و حاال  دهید تی. خودش را در اوج موفقکه نبافته بود ییها الیچه خ قهیچند دق نیشد. در ا زانیثمره آو یها لب

بار وجود ثمره و حس  نیمخالفت کرد. ا دینگاهش کرد. باز هم جاو یمیبود. رح ختهیرا بهم ر شیکاسه کوزه ها
که  نیاتفاق محتاج به زمان بود. با ا یفراموش یبرا نوزتر و ه یکرده؛ اما انگار آن ضربه کار دوارشیبه او ام دیجاو

 گفت: دیو جاو دیرا پرس لشیدانست اما دل یا ممخالفتش ر لیدل
 به اون کار عالقه ندارم! گهیرو بارها بهتون گفتم، من د لشیدل -
 ؟یپس چرا کارگاهت رو نگه داشت یاگه ندار -

 اش بود. یاتفاق زندگ نیبدتر ادآوریسخت و  شیبرا طیاما کار کردن در آن مح اد؛یز یلیداشت. خ دوست
 ره!اون موضوعش فرق دا -
 نداره! یفرق چیه -

سرا  ینیریتو ش ستیهمه استعداد ن نیا فیواقعا ح ،یو دوباره کارتو شروع کن یاون اتفاقو فراموش کن دیتو با د،یجاو
 خوره؟ یداره خاک م
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! ستیدانست چ یبود که نم یبه خاطر آن اتفاق دیرفتار جاو رییداد. تمام تغ یمتفکر به صحبت آن ها گوش م ثمره
مرگ رفته؛  یافتاده که آن همه استعداد را کنار گذاشته بود؟ حاج خانم گفته بود تا پا شیبرا ید. چه اتفاقکنجکاو ش

 اما...
 تونم! یمتاسفم عمو نم -
 !یخوام، قبول نکرد یبهت گفتم واسه ساختمونم نقشه م شمیدو ماه پ -
 تونم متاسفم! ینم گمیفرق نکرده، بازم م زیچ چیاالنم همونه ه -
 آمد. یکوتاه م دینبا
 !نید یم لیتشک یخوب میهر دوتون با هم ت -

 داد. رونیحرف ها بود. نفسش را ب نینچ کرد. کله خراب تر از ا یمیبدون نگاه به ثمره فقط متاسفم گفت و رح دیجاو
 !شهیفقط با نقشه تو ساخته م نجایا ،یفکرات رو بکن دمیبهت وقت م -

 :ادامه داد یمینزد و رح یحرف دیجاو
 ،یبمون یفیبالتکل نیتو ا گهید شهیهم هست. نم یحرف حاج ست،یفقط حرف من ن نیا ،یدرست رو ادامه بد دیبا -
که اون سال تو رو خواست اصرار داره بازم  یاون شرکت یکشونن حت یاالن برات سر و دست م نیشرکتا تا هم شتریب

 اونجا. یدوباره بر دی. بانهیتو رو بب
شد. آن شرکت، آن ساختمان  نییبدنش باال و پا یاخم کرد. دستش مشت و دما دیو جاو قاطع بود یمیرح حرف

 یو تپش قلبش باال رفت. کم کم حالت ها دیچیمرد واضح تر از هر وقت در گوشش پ یو آن اتفاق شوم. صدا یلعنت
شد و  یمتحمل م یادی. انگار فشار زدیحال و دست مشت شده اش را د رییشد و ثمره تغ یظاهر م شیچند سال پ

با ترسش مقابله  دیبا یبرگشت به زندگ یبرا دیحرفش بود. جاو یاما، هنوز رو یمیآمد. رح یکوتاه م یمیکاش رح
 کرد. یم
 قرار دارم. یبا کس نجایا گهیساعت د میمن ن دیبر دیتون یم -

کنارش گذاشته و حاال  یفکر در سرش بود؛ اما با آن سوتفاهم و شک حاج نیاز کارش مطمئن و مدت ها ا یمیرح
مانده بود. ثمره از جا  یسرد شده و دست نخورده باق شانیآن ها! قهوه ها ینقشه از هر دو کیشد.  یم یعمل دیبا

 قیکرد و پشت سر او راه افتاد. اخمش عم یبا همان حال خداحافظ دیبلند شد و با اجازه گفت و به طرف در رفت. جاو
داده بودند؟ دست  شنهادیباز پ یبود؟ کار در آن شرکت؟ محال بود! آن ها با چه جراتاز او چه خواسته  یمیتر شد. رح

حرف را به او  نیبه گوشش آشنا بود. آن سال هم استادش هم یادیز یمی. حالش بد بود. حرف رحدیبه صورتش کش
 شیزمان مقابل چشم ها و بعد به شرکت رفته بود. آن اتفاق واضح تر از هر« .دیخوان جاو یهمه تو رو م». دزده بو

. دست بیمه ی. باال رفتنش و سقوط و صداختیظاهر شد. انگار به آن زمان پرت شده بود. باز روح و روانش بهم ر
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 یوقت»کرد.  یدکتر معالج را تکرار م یحرف ها شد؟ یکرد؛ اما مگر م یفکر م دیکردند. نه نبا دنیشروع به لرز شیها
رفت  یم رینداشت. تصاو یا دهیاما فا« بکش. قیمتمرکز کن.نفس عم زیچ هی فکرت رو به یش یحالت م نیدچار ا

شدن و قلم به دست گرفتن  کینزد ییو التماس. عاشق رشته اش بود؛ اما توانا غیج یصدا ر،یآژ یآمد. صدا یو م
زده بود. خوب تمرکز به آن تکه چوب ها و دور شدن از افکار مزاحم  یبا سماجت پزشک آن هم برا رانداشت. کارگاه 

. بارها در شترینگه داشته بود؛ اما فقط تا همان کارگاه و نه ب شیسال ها آن مکان سرپا نیهم جواب داده بود. تمام ا
دست خودش نبود  گرید ارشیرا زده بود. اخت دشیق تیخفا سراغ زدن طرح رفته و هر بار حالش بدتر شده و در نها

باز کرد.  یمردانه اش را به سخت راهنیته بود. نفسش تنگ شد و دکمه اول پو انگار درست به همان روز حادثه برگش
و کاش آرام  دیرس یعرق شد. گرمش بود و انگار در کوره آتش افتاده بود. کاش زودتر به کارگاهش م سیتنش خ

 و امروز انگار در حال جان دادن بود. وفتادهیحال ن نیبخش همراهش بود. مدت ها به ا
فاصله از او قرار گرفت. هنوز غرق در افکار درهمش  یبا کم دیبود و جاو ستادهیا ابانیسر خ یتن تاکسگرف یبرا ثمره

و صداها گوشش را کر کرده بود.  کیاز هر زمان به او نزد شتریب ریو منگ و تصاو جیبود و حالش اصال خوش نبود. گ
حواس  یوار و ب کیاتومات دیتوقف کرد. جاو دیجاو یپا ریجلوتر درست ز یکم نیدست بلند و ماش یتاکس یثمره برا

نبود. حالش  ایدن نیعقب نشست. ثمره متعجب از حرکتش نگاهش کرد. انگار در ا یصندل یتوجه به دخترک، رو یو ب
 نهیچشم نگاهش کرد. سـ*ـ ریبه حرکت درآمد. از ز نیفاصله کنارش نشست. آدرس داد و ماش ینبود. با کم یعیطب

داد. لرزششان به  شیاز آن دکمه باز شده گرفت و به دست ها عیشد و نگاهش را سر یم نییاباال و پ قیعماش 
 ییخانم و آقا ینگاهش را از او گرفت. راننده برا نیوضوع مشخص بود. نه انگار واقعا حالش بد بود. با توقف ماش

هنوز غرق افکارش بود. اصال متوجه  تکان نخورد و دیو فاصله با او کمتر شد. جاو دیبود. خودش را کنار کش ستادهیا
 یفربه با معذرت خواه بایرفت. خانم تقر کتریگذاشت و نزد نشانینشد. ثمره کوله را ب یو سوار شدن کس نیتوقف ماش

اون طرف تر  یکم»جا معذب شد. به قصد گفتن  یباز به حرکت در آمد. از تنگ نیو نفس زدن کنارش نشست و ماش
هنوز  شیاش حرفش را خورد. دست ها قهیشق یخشک و قطره عرق رو یلب ها دنیو با د نگاه کرد دیاوبه ج« برو

به سرش زد؛ اما مردد بود. نگاهش را گرفت  یبه همان شکل نگاهش کرد و فکر ی. فشارش افتاده بود؟! کمدیلرز یم
کوچک آن شکالت  بیاز جبرداشت و  شان نیحال ممکن نبود. کوله را از ب نیبه ا یتفاوت یو باز به طرفش برگشت. ب

به طرفش  دیبود. دستش را تکان داد و نگاه جاو رهینگاهش هنوز خ دیمقابلش گرفت ؛ اما جاو عی. سردیکش رونیب
ماند. زمان و مکان را از  رهیبه او خ یخارج شده بود. لحظه ا قی. انگار از جهنم خالص شده و از باتالق عمدیچرخ

و ذهنش  جیکرد؟ هنوز گ ینگاهش را هم. او کنارش چه م ی. نگراندیرا د نشانیفاصله کم ب البـرده بود و حا ادی
که حاال  ییشد. چشم ها شیبه چشم ها رهیآمد. خ ادشی زیهنوز مشوش بود. نگاهش گنگ بود و آرام آرام همه چ
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ن داد و زمزمه وار د دستش را تکایشدن نگاه جاو یزد و آشنا بود. ثمره با طوالن یدرونشان موج م تیآرام بود، انسان
 گفت:

 کنه. یبخور حالت رو بهتر م نویا -
مکث دست پر لرزش را آرام باال برد و آن را گرفت.  ی. بعد از کمدیچرخ یبه طرف شکالت توت فرنگ دیجاو نگاه

باز به طرف ثمره  دی. جاودیجاو یانگشت ها نیب گرشید میثمره بود و ن یانگشت ها نیاز آن ب یمیحاال شکالت ن
نبرده  ی. چرا تا حاال به آشنا بودنشان پدثابت ش شیچشم ها یو رو دیصورتش چرخ یاعضا نیرگشت و نگاهش بب

فاصله کم، که قادر به  نیتجربه کرده، که بود؟ چرا حاال با ا یمتفاوت یکه در برابرش حس ها یدخترک نیبود؟ ا
آرام سر دوم شکالت را رها کرد  د،یه متفاوت جاوثمره با نگا د؟یرس یقدر آشنا به نظر م نیبود ا شیشمردن نفس ها

 یچه بود؟ تمام عمرش در حال معن بینگاه عج نیا یآمده بود؟ معن یسر پسر حاج ییداد. چه بال هیتک یو به صندل
 دیداد. نگاه جاو رونینامفهوم بود. نفس حبس شده اش را ب شیبرا یادینگاه ز نیبود و حاال ا گرانید یکردن نگاه ها

 یباره، خاموش شده و دما کیآرامش نگاهش  دنیدرفته بود. کوره انگار با  نیبه او بود. اضطرابش از ب رهیخ هنوز
 یچشم ها ریبه آرام بخش نبود و تمام ذهنش درگ ازیبرگشته بود. انگار با وجود عطر دخترک ن یتنش به حالت عاد

به  یازین گریفت و شکالت را در مشتش فشرد. داز کوله آمد و نگاهش را ثمره گر یزنگ گوش یبود. صدا شیآشنا
شده بود. چه خوب که او  دیچشم بر هم زدن ناپد کیآزار دهنده با  ریصدا و تصاو یشده بود. تمام مآن نداشت و آرا

تماس را  عی. سردیو نام آهو را د دیکش رونیرا ب یکنارش بود. ثمره گوش یو بحث نهیک چیه ینگاه آرام و ب نیبا ا
 آهو گرفته بود. یکرد و الو گفت. صدا برقرار

 ؟ییثمره کجا -
 گفت: آرام

 شده؟ یزیچرا چ م،یمن جا -
 رم؟یازت بگ امیب شهیم میگلفروش کیرو فراموش کردم، االن نزد دمیکل -

 .دیآهو را شن یآن طرف ها نداشت. صدا یکار گریآمد؟ فکر کرد. نه او د یهوا م یب یشد. اگر هاد مردد
 ام؟یب شد ثمره، یچ -

 .دیکش پوف
 .امیمنتظر بمون دارم م یاون جام، تو گلفروش کیباشه من نزد -

 یخواست نقطه ضعف دستش بدهد و کاف یبه آنجا نخورد. دلش نم یگفت و تماس را قطع کرد. کاش گذر هاد باشه
شت و همان تحمل حرف *ـزش را نداـیآم ریتحق یافتاد. تحمل نگاها یاتفاق م نیا دیاو را بشناسد. نه نبا یبود هاد

دخترک پشت  یصدا دیفاصله گرفت. جاو دیجاو زشدند و باز ا ادهیبس بود. زن و مرد زودتر پ شیپدرش برا یها
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 یاز او نم یزیبود که آن شب جواب تماسش را داده بود. خواهرش بود؟ چ یو انگار همان دخترک دهیرا شن یگوش
. دیکش رونیپولش را ب فیک عیگذاشت و ثمره سر بشیت را در جشد. شکال یدانست و کم کم درباره اش کنجکاو م

نکرده و قرار نبود  بینگاه کرد. هنوز دست به ج دیچشم به جاو ریاسکناس ها جدا و از ز هیخودش را از بق هیفقط کرا
 که پول او را حساب کند؟!

 هیگر ید. بغض داشت و دلش هوابو ینکبت یزندگ نیمرد. مرگ بهتر از ا یآهو زرد بود و لرز داشت. کاش م صورت
از کجا نازل شده بود؟! تازه تازه داشت  گرید بتیمص نیچشمه اشکش هم خشک شده بود. ا یداشت؛ اما حت یحساب
 دیزنگوله به طرفش چرخ یبا بلند شدن صدا نیرام نگاهزده در را هل داد و وارد شد.  خیگرفت؛ اما... با دست  یآرام م

است. اسمش را چند بار از زبان  نیرا به او داد. حتما رام نشی. جلو رفت و آهو نگاه غمگو با لبخند خوش آمد گفت
شانه  یرا رو فیگفت. آهو به خودش آمد و بند ک دییسکوتش تک سرفه زد و بفرما دنیبا د نیبود. رام دهیثمره شن

 جا به جا کرد.
 من با ثمره کار داشتم. -

 گفت: زودتر
 ...ستنین -

 رد.را قطع ک حرفش
 دونم. یم -

 اشاره داد. یرنگش شد. االن است که از حال رود. به راه فرع یو چهره ب نیمتوجه حال خراب و نگاه غمگ نیرام
 تا برگرده. دیطرف، نفس تازه کن نیاز ا دییبفرما -

 یریاما تاثآرامش داشت؛  یادیکه ز نی. با استادیا زیحرف اشاره دستش را دنبال کرد و راه افتاد و پشت م یب آهو
ثمره بود و  همانیوارد شد. م ینیریو ش یبا چا نیبود. رام دنینداشت. دلش آشوب و قلبش انگار در حال ترک شیرو
 شهیکرده و ر رشیگذاشت. چهره مظلومش درگ زیم یروشد و فنجان را  کینزد دیشد. با ببخش یم ییرایپذ دیبا
و مردد  ستادیهدف ا یب نیجان زد و تشکر کرد. رام یبخند ببود. آهو ل نیدختر چقدر غمگ نیا ش،یموها دیسف یها

گفت.  دیو ببخش ستادیو دو قدم برداشت. قبل از خروج ا دیچرخ یبد بود. به طرف خروج دیبود. حال دخترک مو سف
 گفت: نیشد و رام دهیکش باالنگاه آهو 

 حالتون خوبه؟ -
 یاش معنا داشت؟ نحس یدر زندگ یشد. کدام خوب؟ مگر خوب آرام با بله جوابش را داد؛ اما تمام وجودش پوزخند آهو

قابل ترحم بود. ماندن  یادیدوستش؟ هر که بود ز اینگران بود. خواهر ثمره بود  نیداشت. رام یاش را برنم هیانگار سا
به جواب دادن داد و ثمره شروع  امینم دار بود. آهو باز پ یچشم ها نآ ریو خارج شد؛ اما تمام فکرش درگ دیند زیرا جا
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شلوار  یپشت بیپول را از ج فیو ک دیخودش را باال کش دیجاو نیدختر عجول بود. قبل از توقف ماش نیکرد. چقدر ا
 را داد و گفت: هی. کرادیکش رونیب

 دو نفر. -
 حرفش سر بلند کرد و معترض شد. دنیبا شن ثمره

 نه ممنون خودم... -
 شد. یم شتریه او بب نشیکار د نیتعارف نبود؛ اما با ا اهل
 حرفش زمزمه وار گفت: انینگاهش کرد و م دیجاو

 جا صاف کن. هیبعد  ،یبه حساب قبل زنمیم نمیا -
مگر باهم  ؟یگفت؟ کدام حساب قبل یشد و توقف کرد. ثمره گنگ نگاهش کرد. از چه م دهیکش یگوشه ا نیماش

راننده تک سرفه زد و متنظر نگاهشان کرد. هر دو متفکرش بود، که  یبه چشم ها رهیهنوز خ دیداشتند؟ جاو یحساب
بلند شد.  لشیموبا یشد. باز صدا ادهیسرش پ پشت دیرفت و جاو نییبه خود آمدند و نگاه از هم گرفتند. ثمره زود پا

ماند. برگشت  یجواب م یب دیبود. نبا دیحرف جاو ریدرگ یرفت؛ اما فکرش حساب یزودتر م دیآهو متنظرش بود و با
 گذاشت و منتظر به حرف آمدنش ماند. بیج یرا تو شیدست ها دی. جاوستادیاو ا نهیبه سـ*ـ نهیـو سـ*

 کدوم حساب؟ -
 گریجواب از کنارش رد شد. چه خوب که بدون آرام بخش، آرام شده و چه خوب تر که د یشانه باال انداخت و ب دیجاو
 دخترک نبود. یاز نفرت در چشم ها یخبر
شد و نگاهش  قیصورتش دق یقدم جلوتر رفت. تو کیو او  ستادی. آهو ادیآهو را در حال خروج دشد و  یگلفروش وارد

روز  نیسرش آمده که به ا ییخشکش مکث کرد. باز چه بال یلب ها یآمد و رو نییروحش پا یب یاز چشم ها
را نداشت. دهان  یساختگ شهیهم یلبخندها آنتوان زدن  یو متفکر ثمره شد؛ اما حت قیافتاده؟ آهو متوجه نگاه دق

 باز کرد و ثمره زودتر گفت:
 ؟یروز افتاد نیشده چرا به ا یچ -
 ؟یدیرو م دیخستم کل کمی ستین یزیچ -

زبان  ریز یزد. انگار تالش برا یشده بود که حرف دلش را نم بهیبا او غر یادیمدت ز نینچ کرد. انگار در ا ثمره
را از کوله  دیدر الک خود فرو رفته بود. کل یادینبود و ز شیند وقت پآن دختر چ گریبود. آهو د دهیفا یب دنیکش

 یدانست ثمره دنبال سوال ها یرا از دستش برداشت. م نلب تشکر کرد و آ ریو به طرفش گرفت. آهو ز دیکش رونیب
 یداحافظکرده بود. آرام خ ریلجن گ ینداشت، خصوصا حاال که تا خرخره تو یزیجوابش است؛ اما توان گفتن چ یب
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 ابانی. ثمره پشت سرش راه افتاد و زودتر سر خدیرس یم ستگاهیقبل از رفتن اتوبوس به ا دیکرد و به طرف در رفت. با
 رمق گفت: یدست بلند کرد. آهو ب یتاکس یو برا فتر
 رمیخواد با اتوبوس م ینم -

 و ثمره نگاه خاصش را به او انداخت. ستادیمقابلشان ا یتاکس
 کنه. یشلوغه حالت رو بدتر م شهیاتوبوس هم نیا ست،یحالت خوب ن -

دوست  نیداشت. چقدر عاشق ا یکرد و چقدر بر خالف ظاهر خشک قلب مهربان یفکر م زیبغض کرد. به همه چ آهو
جلو رفت. او را در آغـ*ـوش گرفت و محکم به خودش فشارش  عیبهتر خواهر بود. مهار احساسش سخت شد و سر

 داد.
 !ادیز یلیمره، خدوست دارم ث -

 .دیاز گردنش باز کرد و خودش را عقب کش یقفل شده آهو را به سختگ یدست ها یبا احساس خفگ ثمره
 دختر! یخفه م کرد -

داد و اهل ابراز احساس نبود. کاش  یوقت دل به دلش نم چیبود. ه نیهر بار ثمره در برابر ابراز احساسش هم واکنش
 نشده بود. راننده کالفه بوق زد. اشیوارد زندگ ینام یمثل قبل بود و کاش هاد زیهمه چ

 ؟یسوار ش یخوا ینم مایدار یخانم کارو زندگ -
را داد و آهو دوباره تشکر کرد و سوار شد. دستش  هیکرا عیقطع کرد. سر یهول شد و ثمره حرفش را با عذر خواه آهو

. دیچرخ یداد و به طرف گلفروش رونیرا با صدا ب به حرکت در آمد. نفسش نیتکان داد و ماش یرا به عنوان خداحافظ
و سکوتش. قبل تر  رییهمه تغ نیعلت ا د؟یفهم یل رفتارش را میدل دینبود؛ اما چطور با یعیابراز احساس آهو طب نیا

 نیدرهم در را باز و رام یجواب و فکرها یب یکرده بود؟ کالفه از سوال ها رییتغ زیمحرم اسرارش بود و حاال؟ چه چ
را  خودشنظر داشت. از در فاصله گرفت و  ریبود و حرکاتشان را ز ستادهیودتر خودش را جمع و جور کرد. پشت در از
بود.  یرو کردن خاک گلدان خال ریو با چوب کوچک در حال ز نییرفت. سرش پا کشیتفاوت نشان داد. ثمره نزد یب

 گفت: نیرا جمع کرد و غمگ شیو لب ها ستادیثمره پشت سرش ا
 کامل پژمرده شد؟ -

 کامل خشک شده اشاره داد. اهیکرد و به گ نییسرش را باال پا نیرام
 .میباش هیمراقب بق دیشته بهش زد با -

 شتریمراقبتش را ب دیبا آن ها اخت شده بود. با یادیکرد و ز یم نشیغمگ اهیگل و گ یپژمردگ دنیباشه گفت. د ثمره
آن نگاه و  ریدانست چرا ذهنش هنوز درگ ی. نمدیپرس یم دیکاو شده بود و باپا و آن پا کرد. کنج نیا نیکرد. رام یم

 نگاه به ثمره گفت: یتفاوت نشان داد و ب یبخودش را  یبود. با همان حالت به سخت دشیسف یموها
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 بد بود، دوستته؟ یلیاون دختر انگار حالش خ -
 ود. زودتر گفت:بآن ها را فراموش کرده  یرفحال و روز آهو درهمش کرده که مع دنی. آن قدر ددیپوف کش ثمره

 کنم. تونیرفت معرف ادمیقدر ذهنم آشفته ست  نیببخش اصال حواسم نبود، ا -
 منتظر نگاهش کرد. نیرام
 آره آهو دوستمه. -

شاداب. فقط آهان گفت.  شهیهم یبود تا آهو دهیبه سنجاب ترس شتریلب نامش را زمزمه کرد. شباهتش ب ریز نیرام
قدر پژمرده  نی. مشکلش چه بود؟ چرا ادیحرف در دهانش ماس یباز کرد که با ورود مشتر یسوال بعد یرا برا دهانش

 کرده بود. رجشاز سر پا شدنش از گلدان خا دیکه ناام یاهیبود درست مثل گ
*** 
هو آمده بود؟ اشتباه سر آ ییو پا تند کرد. بال دیترس یلحظه ا یهمه خاموش نیا دنیمطلق بود و با د یکیدر تار خانه

 یتو وار،یبرخورد بلندش با د یفرستاد. درِ بسته اتاق را به شدت باز کرد و صدا یاو را با آن حال تنها م دیکرده و نبا
جلو رفت و از  عیو سر دید دهیعادت کرد. آهو را خواب یکیبه تار دشید ،یو بعد از کم زیرا ر شی. چشم هادیچیفضا پ

بد حال شده  یادی. خواب و حتما زدیآرامش پوف کش ینفس ها دنیشد. از حال رفته؟ با د رهیبه صورتش خ کینزد
 یم واردرا به او  یادیز یدختر استرس ها نیو عقب رفت. ا دیبود. دست به صورتش کش دهیخواب یزود نیکه به ا

سرش آمده؟  ییبال و کالفه شد. باز چه دیصورتش د یرد اشک را رو یکیبه تار شیکرد. با عادت کامل چشم ها
در خواب غمش معلوم و نا آرام بود.  یاش شد. حت رهیداد و خ هیتک واریبود. به د ختهیچند روز آرام و حاال باز به هم ر

را فراموش کرده  شیموها یافتاد. چه شده که آهو حت شیوهام دیسف شهیکرد؟ نگاهش به ر یچه م شیبرا گرید
 شیلباس ها دیدر آن حالت ماند و از جا بلند شد. با یآمد. کم یه حرف نمجوره ب چی. هدیبود؟ دست به صورتش کش

و  تاداف هیآ ادیسالنامه  دنیو با د دیکش نییخورد. نگاهش را پا یزیبه چ شیکرد. قدم برداشت و پا یرا از تن خارج م
لبه  یاز کرد و روبازداشت شده بود. خم شد و آن را برداشت. پنجره را ب ی*ــاسیکه به جرم جاسوس س یفرهاد

 و نوشته ها واضح شد. ورق زد و شروع به خواندن کرد. دیآن نشست. نور ماه به سالنامه تاب
تمامش در اشک  میشدم. روزها یم دتریکرده بودم؛ اما هر لحظه نا ام نییدادگاه را باال و پا یهفته تمام پله ها کی»
 حیآرام و مهربانش. تسب شهیو نگاه هم شیصدا ی. براعطرش تنگ شده بود ی. دلم برایگذشت و دلتنگ یم ختنیر

الحاجات.  یقاض ای. میرح ایرحمان و  ایکردم.  یرا زمزمه م داخ یافتاد و با تمام وجود نام ها ینم میانگشت ها نیاز ب
لند شدن غذا نمانده بود. با هر ب یبرا ییتفاوت بودم. با آن همه غصه خوردن جا یب یخال خچالی. به نیرب العالم ای

ترسناک کابوس روز و  ندهیفرهاد مرا از پا انداخته بود. اضطراب آ دنید یبرا یکردم؛ اما مهم نبود. دلتنگ یضعف م
رفتم و  یباز م دیشد؟ نه محال بود! از جا بلند شدم. با یاش ثابت نم یگناه یشده بود. اگر... اگر... ب میشب ها
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دوش انداختم  یرا رو فمیگذشتم. چادرم را سر کردم. ک یاز جانم م یتزنده ماندن فرهاد ح یکردم. برا یالتماس م
مکث  ینداشتم. ب یتاکس هیکرا یبرا یپول یبود. حت یپولم خال فیرا چک کردم. ک شیو قبل از خارج شدن محتوا

 دیوختم. بافر یآن را م دیمانده از مادربزرگم! با یمادر و ارث باق هیسرخ رنگ بردم. هد اقوتیدست به طرف گردنبد 
شدم و قبل  خارجکس بود. از اتاق  یدادم. فرهادم بدون من ب یماندم و فرهاد را نجات م یم دیآوردم و با یدوام م

با مرده ندارم.  یدانستم فرق یسکو. به چهره ام نگاه نکردم. م یشده و قرآن رو زیآو نهیاز آن به طرف طاقچه رفتم. آ
به صبر اشکم را  هیتوص هیگرفتم. آ یقوت قلب م دیاز خدا کمک خواستم و با قرآن را باز کردم. یو ال دمینفس کش

. به قصد گذاشتن دمیکردم. کتاب خدا را بستم و آن را بوس یصبر م ایقد تمام دن رهاددوباره بودن با ف یروان کرد. برا
پاکت و مقدار پول  دنی. با دو آن را کنار زدم دمیسکو د یرو یتور ریز یبرآمده ا زینگاهم را چرخاندم. چ شیسر جا

« ما دور از چشم مامانش. یوچلوپوال پس اندازه فرشته ک نیا»پاکت را خواندم.  ی. نوشته روختمیباز اشک ر شیتو
 یاز آن برداشتم. اگر برگشت حتما به او م نیماش هیتندتر شد. فرشته کوچک ما. من و او. به اندازه کرا میاشک ها

 «گفتم.
 یکه حاال به واقع یدردناک بود. قصه ا شیقصه برا نیشد. چقدر خواندن ا رهیگرفت و به ماه خ سرش را باال ثمره

قدر تنها بود و چرا نگاهش پر از حسرت  نیکه بود؟ نسبتش با عمو چه بود؟ چرا عمو ا هیکرده بود. آ دایپ نیقیبودنش 
 ادامه داد. و به خواندن خاندجواب ماند. نگاهش را چر یباز ب شیو غم بود؟ چراها

ام با او به  یشد زندگ یبود. باورم نم ختهیدستم ر یرا رو یپرونده آب پاک یهق هق از دادگاه خارج شدم. قاض با»
 یکشتم. لحظه ا یمردم! خودم را م یشد. حتما م یاز فرهاد م یخال یبه زود ایتمام و سخت تر از آن، دن یراحت نیا

کردم.  یخفه م یرا به سخت میو نفس کم آوردم. صدا دیکش یم ری. قلبم تدمیکش یبعد از او نفس نم یا هیثان یحت
رفتم. اشک  ادهیکل راه را پ ؟یکردم. پاپوش بود مطمئن بودم؛ اما چه کس یتالش م دی! بادیشد، نبا یاعدام م دینه نبا

 یم رکردم مطمئن ت یفکر م شتریبود. کار او بود. هر چه ب دیتنها اسم پر رنگ جمش ؟یو فکر کردم چه کس ختمیر
 یخواست به خواسته اش تن م یاگر م یزنده ماندن فرهاد حت یافتادم. برا یم شیبه پا دیشدم. کار او بود و من با

برداشته  شیتهمت از رو نیشدم. فقط فرهاد زنده بماند و ا ی... زنش می... حتیدادم. کلفت خانه اش و بدتر از آن حت
 «گرفتم حتما او از تمام ماجرا با خبر بود! یبا مادرم تماس م دی. بادمیدوتا خانه را  شود. خسته بودم؛ اما از سر کوچه

آمد و کنارش  نییکرد. از لبه پنجره پا یزمزمه م یزیو چ دیلرز یناله آهو سرش را بلند کرد. چانه اش م یصدا با
گفت.  یرا با ناله م« کردماشتباه » هیشب یزی. چدیرا شن فشیضع یکرد و صدا کینشست. گوشش را به لبش نزد

 گذاشت. باز تب کرده بود.  شیرو. دست دیاش را د یشانیپ یعرق رو یو قطره ها دیسرش را عقب کش
*** 
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 یم نشیزترینبود، آن را به عز یهر کس یکرد. برا یم ادهیتمام هنرش را پ دیحال دسته کردن گل ها بود و با در
و حاج محسن امروز بود و  یمیموسسه مشترکش با رح هیافتاده بود. افتتاح یحرف بهرام ادی خیتار دنیبا د روزیداد. د

اگر تحمل آن  یرفت حت یم دی. بادید یعکس العملش را م دیکرد. از آمدنش خبر نداد و با یم ریاو را غافلگ دیبا
ا با فاصله از بود. گره روبان را بست و دسته گل ر یزیمهم تر از هر چ شیبرا یسخت بود. شاد کردن بهرام طیمح

ر یبودن بد نبود. به ساعت نگاه کرد. د یاز خود راض یشده بود. لبخند زد. کم یخبره و کارش عال یخود گرفت. حساب
. دیرا د نیرام یو بعد از کم دیقدم شن یرساند. هنوز از جا بلند نشده بود، که صدا یزودتر خودش را م دیشده و با

 زد و گفت: یثیلبخند خب شیدسته گل رو به رو دنیبا د نیرام
 ؟یاز کجا خبر داشت ؟یآمادش کرد شیپ شیپ -

 و به گل اشاره کرد. ثمره آهان گفت. دینگاه متفکرش را د نیگفت؟ رام یگنگ نگاهش کرد. از چه م ثمره
 واسه خودمه. ،ییخوام برم جا یم -

زنگوله در را  یبل از صحبت صدادهد. ق یبزرگ یبود سوت کیتک سرفه زد و خودش را جمع و جور کرد. نزد نیرام
 گفت: عیو سر دیشن
 رو راه بندازم. ی. رز، آماده کن من برم مشترمیسفارش سبد گل دار -
و قرمز را از گلدان  دیرز سف یرفت. از جا بلند شد و گل ها یکرد و م یآماده م عیسر دیرفت. ثمره نچ کرد. با نییپا و
گوشت  یچیق زیحواس دو سر ت یو شروع به کوتاه کردن ساقه کرد. ب دیاضافه را چ ی. تند تند برگ هادیکش رونیب

آن گذاشت  یو دستمال را رو دیکرد. خون از دستش چک اخمانگشت اشاره اش را گرفت و تند بسته شد. آخ گفت و 
به سوزش شده بود.  ریکرد. نگاهش مدام به ساعت بود. د یکار را تمام م دیبه همان شکل ماند؛ اما با یو فشرد. کم

. کردداد و فقط در حال دسته کردن گل ها بود. باالخره کار سبد تمام شد و باز به ساعت نگاه  ینم تیو درد زخم اهم
. از چسب متنفر بود؛ اما خون انگار قصد بند آمدن نداشت. دیکش رونیکشو را باز کرد و چسب ب عیشده بود. سر رید

بود.  یدر حال صحبت با مشتر نیرفت. رام نییپا عیسبد را برداشت و سر آن را دور انگشت چسباند و از جا بلند شد.
حقوق گرفته بود. آن هم مقدار قابل  روزیو چه خوب که د ستادیا ابانیرفت. سر خ رونیسبد را به دستش داد و تند ب

 ربست گفت.شد و د یراحت سوار تاکس الیپاداش داده بود. با خ ادشانیبابت کار خوب و فروش ز یمی. رحیتوجه
گذشته با تمام  «ینیفرشتگان زم»شد. نگاهش به سر در افتاد و قلبش مچاله شد. موسسه  ادهیساختمان پ یبه رو رو

رفت!  یم دیآن روز ها سخت تر؛ اما با یادآوری. تو رفتن سخت شد و دیقدرت به طرفش حمله کرد و پا عقب کش
کرده بود و به خودش مسلط شد. نفسش را پر  آماده زیهمه چ یعمو باز گردد. خودش را برا دنید یبود که ب امدهین

 یبه سرپرست یکه هر روز بچه ا ییداد و چه خوب که بزرگ شده و از آن مکان خالص شده بود. جا رونیصدا ب
خوب داشتن و حسرت صاحب خانواده  یگذاشت. حسرت زندگ یم هیشد و با رفتنش حسرت به دل بق یم رفتهیپذ
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گذشت. خوب بود.  یباز لیسبز و وسا یبزرگ و فضا اطیرفت. وارد شد و آرام از ح لوپس زد و ج شدن. افکارش را
قرارگاه اسرا شباهت داشت، نبود. دو دروازده با فاصله  اطیبه ح شتریکه ب ریو دلگ کریدر و پ یب اطیالاقل مانند آن ح

کس نبود. پس مراسم  چیشد. ه رو پر از د شکل یفکر کرده بود. وارد سالن مربع زیهم. عمو به همه چ یرو به رو
اتاق دخترها، پسرها،  ،یغذا خور ان،یآن ها گذشت. مرب یکی یکیدرها نگاه کرد و آرام از  یرو یکجا بود؟ به تابلو

مکث  ی! پا تند و پشت در کمتیری. مددید یدر دولنگه ا شیراه رو گذشت و رو به رو چیخواند. از پ یرفت و م یم
او که در حال جمع  ریسال وارد شد. غ انیزن م یصدا دنیو دو ضربه به در زد. با شن کردش را مرتب کرد. مقنعه ا

 گفت و ثمره جلو تر رفت. دیینبود. مراسم تمام شده بود؟ زن بفرما یبود، کس یچا یکردن فنجان ها
 ستن؟ین یبهرام یآقا -
 ؟یواسه مراسم اومد -

 گفت و زن جواب داد: بله
 شروع شده. یتو سالن پشت شهیم یساعت هی -
کردن  یچیتکرار مکررات بود. ق شیتر کرد. مهم نبود. تمامش برا عیرا سر شیممنون از اتاق خارج شد و قدم ها با

سالن  لیشده و آنجا را تبد دهیچ فیها به رد یقد به داخل. وارد سالن شد. صندل میقدم و ن یروبان و هجوم بچه ها
 فیدر ر یصندل یگفت. رو یم ندهیآ یبود و از کارها بت. در حال صحدید گاهیا در جاکرده بود. عمو ر یسخن ران

داد.  یم رییرا هم تغ نیدست پوش افتاد. کاش عمو ا کی یآخر نشست و نگاهش از پشت سر به دختر و پسرها
کرد.  یابر مکس بودن را چند بر یمشابه تا چه اندازه درد داشت و حس ب یلباس ها نیا دنیپوش دیفهم یکاش م

بود.  یتکرار لمیف دنیبود و انگار در حال د دهیصحنه ها را از قبل د نیفشرد. تمام ا شیدست ها نیدسته گل را ب
او را  یعمو برابر بود با افتتاح موسسه دختران حوا. بهرام یآن روز افتاد. روز بازنشستگ ادیشد و  نیسنگ شیفضا برا

! قانون موسسه نگه شتریبود، فقط با امکانات ب فاتی. درست همان تشرنیو پرو با خودش بـرده بود. هم او و هم آهو
رفتن از آنجا کرده و  یاجازه رفتن را به او نداده بود.تمام تالشش را برا یداشتن بچه ها تا هجده سال بود؛ اما بهرام

 آن. خیدر حال توب شهیشر و هم شناخت. پسر یاو را م یستیرفته بود. ساالر کمکش کرده بود. از زمان بهز تیدر نها
دوباره آن  داریشده بود؛ اما بعدها با د شیزده و باعث زخم شدن دست و پا نیروزها از او متنفر بود. بارها او را زم

اما تمامش را از  ده؛یعمو را نشن یاز حرف ها کی چیآمد. ه رونیدست زدن از فکر ب یرفته بود. با صدا نینفرت از ب
داده شد. به  نیو طبق روش قبل به دخترها عروسک و به پسرها ماش جامها و بچه ها ان همانیاز م ییرایبر بود. پذ

با چند مرد کت و شلوار پوش دست داد و خوش  یچهار تا هفت سال بود. بهرام نیبچه ها نگاه کرد. انگار سنشان ب
ها  همانیگفتند. م یم کیتبر ریر خکا نیا یو به آن ها برا ستادهیو حاج محسن هم کنارش ا یمیو بش کرد. رح

کردند. از جا بلند شد و آرام قدم برداشت. از پشت سر به عمو  یم تیبچه ها را هدا انیرفتند و مرب یم یکی یکی
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لبخند زد و جوابش را  یمیبه او افتاد. رح ،یبهرام یرو به رو ستادهیو حاج محسن ا یمیشد که نگاه رح یم کینزد
شک کرد. ثمره؟  شیابرو باال داد، به گوش ها یکرد. بهرام مو سال ستادیا یبهرام یقدم کیبا لبخند داد. درست 

از  لیدل نیبه هم د،یایکرد ب یفکرش را هم نم ی. حتدیو لبخند دخترک را د دیمحال بود! با همان بهت چرخ نجا؟یا
 گرفت. کشینزد ثمره واضح بود. لبخند زد و گل را یبرا یبهرام رتیح لیاو دعوت نکرده بود. دل

 !ریمد یآقا گمیم کیتبر -
داده بود. گل را با همان لبخند از او گرفت  ریمد یرا به آقا شیعمو جا گری. حاال ددیکالمش خند طنتیاز ش یبهرام

گفت. هر دو مهربان جوابش  کیو حاج محسن برگشت و به نوبت سالم کرد و تبر یمیو تشکر کرد. ثمره به طرف رح
دست دست  لینداده بود و دل شنهادشیبه پ یهنوز جواب دی. جاورهیخ ق،یمحسن نگاهش کرد. دقرا دادند و حاج 

به ذهنش سر و  دیسخت بود و با یکم یزندگ لیفکر تشک ییدانست. حق داشت. بعد از آن همه تنها یکردنش را م
وشحال بود. ثمره هنوز در حال تازه بالغ و هول جواب مثبتش را نداده، خ یداد. از آن که مثل پسر بچه ها یسامان م

خواست همه  ی! هول شد. نمد؟ی. جاودیباال پر شی. ابروهادیسالم را شن یبود، که از پشت سر صدا یرامصحبت با به
دانستند  یسه مرد رازش را م نیشده بود. ا رید یلیفرار بود؛ اما خ یبرا ی. کاش راهدیفهم یم دیرا بفهمد. نه نبا زیچ

آمدن پسرش را حدس نزده بود؟ از خود حواس  محسننکنند. چطور با وجود شراکت حاج  شیبرمالبود که  دواریو ام
و آرامشش  دیکش قی! نفس عمنیبود هم یبهرام یاز آشناها یکیشد.  یبه خودش مسلط م دیشد؛ اما با یپرتش حرص

 گفت. ییسالم بلند باال دنشیبا د یمیاضطراب حفظ کرد. رح یرا با وجود کم
 امروز بچه هام چه کردن!به به  -

چه  نجایثمره متعجب شد. او ا دنیو با د دیچرخ یگفت. به طرف بهرام کیدست داد و تبر یمیو رح یبا حاج دیجاو
 یسر پسر حاج ییسه مرد نگاه از او گرفت. چه بال نیشد و ثمره معذب در برابر ا یاو طوالن یکرد؟ مکثش رو یم

 یآن ها م نیکه نگاه متفکرش ب یزده از مقنعه را تو داد و رو به بهرام رونیب یموها ر؟یچند وقت اخ نیآمده در ا
. چهره دیثمره برداشته شد و به طرفش چرخ یاز رو دیتک سرفه زد و نگاه جاو یزد. بهرام یلبخند ساختگ د،یچرخ

را به دست  تیموقع دی. باجلو رفت یمیعکس افتاد. پدر ثمره بود؟ رح ادی یبود؟ بعد از کم دهیمرد آشنا بود. کجا د نیا
 گذاشت و گفت: دیجاو یبازو یگرفت. دست رو یم
 جان، پسر حاج محسن هستن. دیجاو شونیا -

 و ادامه داد: دیخند
 من بود. یتحت سرپرست یالبته از بچگ -

 همزمان گفت: یمیدستش را دراز کرد و رح دیجاو
 هستن! یبهرام یبزرگ مرد روزگار آقا شونمیا -
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گذاشت و  دیدست جاو یدست تو یبود، متعجب ابرو باال داد. پس پدرش نبود. بهرام یمانیا دنیتظر شنکه من دیجاو
پسر  یکه باعث زخم انگشتش شده بود. پس برا یدستش افتاد. همان یهر دو خوشوقتم گفتند. نگاه ثمره به سبد تو

 اشاره داد. یه بهرامبا دست ب یجبرگشت و گل را به طرف حاج محسن گرفت و حا دیبود. جاو یحاج
 خودش بود. یکارها پا شتریباشه، ب شونیا یبرا دیگل با -

 گفت: یمیبا تشکر آن را برداشت و رح یو گل را مقابلش گرفت. بهرام دیچرخ یباز به طرف بهرام دیجاو
 محرومن! یرایکه ته مراسم اومدن از پذ ییکسا -

به ساعت نگاه کرد. وقت ناهار بچه ها  یشد. بهرام یم ترشیب تیمیصم دیجو خشک بود و با لیتعد یاش برا یشوخ
 بود و رو به دو مرد گفت:

 .رنیگ یبامون خو م شتریب م،یکه باهاشون باش طیمح هیتو  م؟یبا بچه هم سفره بش میبر هینظرتون چ -
 یرد سالن غذاخوربا آنها همراه شدند. هر پنج نفر وا یو ثمره با تعارف بهرام دیگفتند و جاو «هیفکر خوب»دو  هر

غذا. سرش را  دنیو ته کش شتریدرخواست ب یبچه ها برا یصدا دنیچیساختمان شدند. باز هم هجوم خاطرات و پ
بچه ها فضا را پر کرده بود. خوب بود  یاهوی. هشستن زیبه دو طرف تکان داد و افکار را از سرش دور کرد و پشت م

نشسته بود که مسئول پخش غذا همراه با  یو بهرام دیجاو انیبود. منگاه بچه ها غم ن یو تو یکاف نجایا یکه غذا
کرد. کنار بچه ها غذا خوردن و همرنگشان شدن  دنیچرخ دار به طرفشان آمد. خوش آمد گفت و شروع به کش زیم

اده د رییجماعت نشستن ظاهرش را تغ نیوقت رنگش با آن ها تفاوت نکرده و فقط در کنار ا چیچه او ه رخوب بود، گ
رنگ  دیگلبرگ سف یقطره خون رو ادی. ستادیچسب ا یرو دیبود. دستش را به طرف چنگال دراز کرد و نگاه جاو

حواس  یحدسش شد. دخترک ب ودنچسب متوجه غلط ب دنیباشد و حاال با د نیکرد سبد کار رام یافتاد. گمان م
بود. کالفه آن را باز و مچاله کرد.  دهیچیش پچطور دستش را زخم کرده بود؟ ثمره از چسب متنفر و انگار دور گردن

زخم فقط و فقط  نیو اخم کرد. ا دیرا د قشیزخم عم دیکوله انداخت. جاو یسطل آشغال کنارش نبود و به اجبار تو
کردند. از اضافه  یصحبت م ندهیآ یبود. چرا چسب را باز کرد؟ سه مرد همزمان با غذا خوردن از کارها یچیکار ق

 دیوقفه خاطرات بود و جاو ی! ثمره در حال دور کردن ذهنش از هجوم بزاتیت و مرغوب تر کردن تجهکردن امکانا
 زد. یکرد و به بچه ها لبخند م یبه اطراف نگاه م یگاه

 شتریشش سال ب ایبود. به نظر پنج  بای. زستادیا زیم کینزد یعسل یو چشم ها ییطال یبا موها یبچه ا دختر
شده بود.  فیلباسشان کث یبچه ها که حاال با غذا خوردن کم هیو مرتب بود. بر خالف بق زیتم شینداشت. لباس ها

مهربان جوابش را داد و  دیسالم کرد. جاو جالتتر شد و با خ کینزد دیگوشه دهانش چرب بود. به جاو یاو فقط کم
 دختر بچه گفت:

 د؟یشما منو ببر شهیم -
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نظورش چه بود؟ ثمره اما قلبش تکه تکه شد و حرف دختر بچه برخالف ابرو باال داد و گنگ نگاهش کرد. م دیجاو
فرستاد و نگاهش را از او گرفت. نگاه  نییپا یرا همراه با بغض به سخت دهیجو مهیواضح بود. لقمه ن شیبرا دیجاو
برداشت و آرام دستمال را  دیشد. جاو نیکار بود، غمگ مهادا یقبل پر از نشاط برا هیکه تا چند ثان یو مردان یمیرح

 سابقه گفت: یگوشه لب دختر بچه را پاک کرد و با محبت ب
 کجا ببرم؟ -

 و ثمره چرخاند و مظلوم گفت: دیجاو نیآب دهانش را قورت داد و نگاهش را ب دختربچه
 ..بردن، فقط من موندم. یاز دوستام رو با خودشو م یکی ومدنیکه م ییهر خانم و آقا میخونتون... اونجا که بود -
 بچه ها اشاره داد. به
 خوبه، اتاق تنها دارن. یلیخ رنیکه م ییجا گن،یاونا م -

 را از هم باز کرد. شیها دست
 .یاسباب باز یبا کل -

دستش فشار داد و زخم دستش سر  نیبود و داغ دلش را تازه کرد. چنگال را محکم ب نیثمره سنگ یبرا شیها حرف
بس بود.  گریشد. د یدختر در حال گرفتن جانش بود و کاش دور م نیا یکرد. حرف ها یزیباز و شروع به خونر

دختربچه  یپا یاز جا بلند شد. جلو یرامگفت؟ به یگفتن نداشت. چه م یبرا یمتوجه منظورش شد؛ اما حرف دیجاو
 را گرفت. شیزانو زد و بازوها

 ومده؟یخوشت ن نجایچرا دخترم از ا -
 مد.آ نییشد و اشکش پا زانیآو شیها لب
 پدر و مادر داشته باشم. نویخوام مثل سوگل و م یم -

حرف ها  نیآزاد کرد. ا نهیرا از سـ*ـ نشینفس سنگ یمیگرفت و رح شیمحسن با غم نگاهش را از اشک ها حاج
توجه به  یو ثمره ب دیپوف کش دیو توان مهار احساسش را داشت. جاو دهیبارها د یداشت؛ اما بهرام یتازگ شانیبرا

 را نوازش کرد. شیموها یداد. بهرام یکه در حال چکه بود چنگال با تمام قدرت فشار م یخون یهاقطره 
 همتونم؟ یتازه گفتم از امروز من بابا یدیمگه نشن -

 اشکش را پاک کرد و گفت: دختر
 خودم تنها؟ ؟یمن باش یفقط بابا شهینم -

 گوش دختربچه برد و با لحن کودکانه گفت: کیبه اطراف نگاه کرد و سرش را نزد یشیبا حالت نما یبهرام
 تو. یفقط بابا شمیم ،ینگ یزیچ یبه کس یاگه قول بد -

 گرفت. یذوق زده لبخند زد و انگشت کوچک دستش را مقابل بهرام دختربچه
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 .دمیقول م -
 انگشتش را قالب آن کرد و گفت: یبهرام

 ها.بچه  شیتوام، حاال بدو برو پ یپس از امروز من فقط بابا -
نشست و ثمره  شیسر جا یو دور شد. ثمره اخم کرده و انگار در حال انفجار بود. بهرام دیگونه اش را بو*س دخترک

مرد. حضور همه را فراموش  یگفت، اگر نه مطمئنا م یم دی. مهار احساسش سخت شده بود و بادیبه طرفش چرخ
 :گفتمت خبر بود. دلخور و پر مال یب زیکه از همه چ یدیجاو یکرد. حت

 ؟یچرا بش دروغ گفت -
و حاج محسن  یمیقدر ناراحت بود. رح نیواکنش نگاهش کرد. چرا ا نیمتعجب به ا دیپر از لرز بود و جاو شیصدا

بود، درک حال آن دختر  دهیو چش دهیرا با تمام وجود د زهایچ نینکردند. دخترک ا یاما حالش را درک کرده و دخالت
 با آرامش گفت: یمآسان بود. بهرا شیبچه برا

 گفتم که دلش نشکنه؟ یم یچ -
 .دیلرز یثمره از فشار درد م یصدا

 بخوره! یکه بعدها ضربه بدتر نیبهتره تا ا یلیبه وضعش عادت کنه، دلش االن بشکنه خ دیاون با -
 داشته باشه و گرنه... یدلخوش هی دیاومده با دیجد طیدونم؛ اما اون تازه به مح یم -

 به دو طرف تکان داد و حرفش را قطع کرد.سرش را  ثمره
 اد؟یسرش م ییاگه بفهمه چه بال نیدون یم ؟یدروغ یدلخوش -

هم  یرا رو شیگذاشت و ثمره لب ها شیدستش افتاد. دستمال را رو یسکوت کرد و نگاهش به خون رو یبهرام
دستش به طرف  یانه خون روتوانست بماند. آرام معذرت خواست و به به ینم گریرفت و د یم دیفشار داد. با

توجه  ینگاهش کردند. ب خت،یر یم ییروشو یکه حاال تو یراه افتاد. وارد شد و بچه ها متعجب به خون ییدستشو
کوله اش افتاد.  ادیقدم برداشت و  یرفت. به طرف خروج یم دیگرفت و با ی. آرام نمدیبه خون به صورتش آب پاش

کرد او کارش را بلد بود؛ اما  یدخالت م یدر کار بهرام دیش مسلط شده بود. نباشد. کاش به خود یجا مانده بود. کفر
انحنا با وجود حال  نیزد. چقدر ا ینبود. کوله را برداشت و لبخند ساختگ دیبرگشت. جاو زیدست خودش نبود. کنار م

 یاو کجا شاد کردن بهرام آمد. یم دیکرد و خارج شد. اشتباه کرده بود و اصال نبا یخرابش سخت بود. تند خداحافظ
بود و  ی. تنها فکرش شاد کردن بهرامداما باز آمده بو زد؛یر یروح و روانش را به هم م طیمح نیدانست ا یکجا؟ م

شد و به  یدور نم شیدختر بچه از مقابل چشم ها سیخ یچشم ها ریخود پر از عقده اش را فراموش کرده بود. تصو
متنفر  ادشیبا وجود امکانات ز یو فضا، حت طیمح نیا پشت سر گذاشت. از ار یچند صد متر اطیو ح دیسرعت دو
گله ها و  نیبود؟ باز هم ا یپر از حسرت م یگریدر ناز و نعمت و د یکی دیبود؟ چرا با رحم یقدر ب نیا ایبود. چرا دن
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 ابانیاهش را به سمت خرنگ خارج شد و ر ی. از در بزرگ آبیهمه ناعدالت نیاش از ا نهیشدن قفسه سـ*ـ نیباز سنگ
تلخ  یپر از غم بود. چقدر نگاهش به بهرام یآن چشم ها ریرا از پارک خارج کرد. فکرش درگ نیماش دیکج کرد. جاو

داد و همزمان نگاهش به ثمره  رونیزخم دستش را حس نکرده بود. نفس کالفه اش را ب یو چقدر حالش بد که حت
 نی. ثمره سر بلند کرد و ماشستادیبود. سرعتش را کم کرد و مقابلش ا نییپا و سرش نیمنتظر ماش ابانیافتاد. کنار خ

گفت. « سوار شو»و  دیکش نییرا پا شهیش دیخواست؟ جاو یحس و حال. چه م یکرد. ب ش. فقط نگاهدیرا د دیجاو
جا شد. پس جا به  شیسر جا یقدم جلو آمد و در جلو را باز کرد. کم کیمنتظر تعارف و نه گفتنش بود که ثمره 

ستادن به انتظار یکرد بدتر بود که بدون حرف سوار شد. ثمره حال صحبت نداشت. حال ا یحالش از آن چه فکر م
 یبود و بعد با اتوبوس به خانه م رشیهم مس یتعارف نداشت. تا گلفروش یهم برا یلیرا هم نداشت. دل یآمدن تاکس

شد. انگار  زانیاز کنارش بودن باز نام دیشد. تپش قلب جاو رهیبغـ*ـل گذاشت و به رو به رو خ یرفت. کوله را تو
را به حرکت درآورد.  نیو ماش دیکش قیبا او پر از درد باشد. نفس عم رکبود که هر بار سوار شدن دخت نیقسمت ا

ا کز کرده ج کیهر دو آرام بودند. نگاه ثمره هنوز به رو به رو بود. فکرش انگار سکوت کرده و بعد آن همه فشار حاال 
کرد و  یرا نوازش م شیکه موها یمهربان گذاشته بود. زن یزن یپا یدرخت بهارنارنج، سر رو هیسا ریبود. درست ز

بود  رهینقطه نامعلوم خ کی. دخترک به ظاهر آرام و به ستادیا نیسنگ کیپشت تراف دیخواند. جاو یم ییالال شیبرا
آمد.  ی. هنوز خون مدیبود. نگاهش را چرخاند و زخمش را د بیعت عجسر نیعالم نبود. آرامشش به ا نیو انگار در ا

شد. اصال در حال خودش نبود. نچ  رهیاما قبل از آن مردد و باز به ثمره خ رفت؛گ یبه انجام کار میاخم کرد و تصم
 شانی انگار جاو آرامش کرده بود. او را از جهنم نجات داده و حاال دهیآن روز افتاد. دخترک به دادش رس ادیکرد و 

را  دیو ترد دیجلو کش راداد. خودش  یسکوت پر درد نجات م نیکرد و ثمره را از ا یم یکار دیعوض شده بود. با
. ثمره تکان نخورد دیاز آن کش یداشبرد دراز کرد و برگ یرو یکنار گذاشت. دستش را به طرف جعبه دستمال کاغذ

زخم گذاشت و فشارش  یستش را پر مکث جلو برد. دستمال را روو د دیو اصال متوجه نشد. کامال به طرفش چرخ
دستمال آن را محکم گرفت.  یاز رو دیو جاو دیدستش را عقب کش اریاخت ی. بدیو به سمتش چرخ دیداد. ثمره از جا پر
مانده آن درخت جا  هیسا ریبه او شد. هنوز انگار ذهنش خواب و ز رهیخ یوجب کیحرف از فاصله  یثمره اخم کرد و ب

 :فتکرد و آرام گ شتریفشار دستش را ب دیکارش چه بود؟ جاو نیا لیخواست؟ دل یچه م یبود. پسر حاج
 .ادیخونش بند م ینطوریا -

 زد و با همان لحن ادامه داد: یحرفش را م دیبا دیبه او بود. جاو رهیهنوز خ ثمره
بود همون  یاز بهرام ریغ یداشت. هر کس ازیناون حرف  دنیکرد. اون دختر بچه به شن یکار درست یبهرام یآقا -

 کرد. یکارو م
 کرد و باز گفت: مکث



 

 

237 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 .هیاول به فکر خودت باش، بعد بق شهیهم -
 دیگفت. حرفش را با یم دیبود، چرخاند. با شانیدست ها انیم لیشده که هنوز حا یرا به طرف دستمال خون نگاهش

آن همه غم  یبرا یلیکه دل نیکرد. با ا یم یدردش را خالشکست و قلب پر  یسکوت تلخ دخترک م دیزد. شا یم
دار و ماده ببر بودنش را  شین یشد. امروز حرف ها یفشار آوار م نیاگر سر خودش ا یکرد. مهم نبود؛ حت ینم دایپ
 شد. شیبه چشم ها رهیخواست. خ یم
 مراقب خودت باش. شتریب -

 یآرام چه از جانش م ینگاه مهربان و نجوا نیبا ا یپسر حاج بود. جیدو دو زد. گ دیجاو یچشم ها یثمره تو نگاه
به  ازیطلبکار حاال فقط ن شهیدختر هم نیاندازه مهربان باشد؟ ا نیبه او نگفته بود که حق ندارد تا ا یخواست؟ کس

 نیاب اتوانست جو یداد؛ اما... چطور م یعذابش م شتریب ،که به جانش افتاده بود یآرامش نیزدن داشت و ا ادیفر
 ابانیحرف نگاهش را به طرف خ یکند؟ ب یتوانست خودش را خال یپر مهر را با هوار دهد؟ چطور م یچشم ها

شناخت.  یکه نم یمرد مهربان شده، داشت. حس نیاز بودن کنار ا یشد؟ حال بد یباز نم یراه لعنت نیچرخاند. چرا ا
مهر کنارش  یشده و حاال خدا بیچرا غ رغضبی. آن مکار زاده شده بود نیا یاش خوب بود و انگار برا یمهربان

بدنش باال رفته و در حال  یداشت؛ اما خودش انگار دما یخوب حهی. رادیچیعطرش در شامه اش پ ینشسته بود؟ بو
 تب کردن بود.

 *** 
نه اما ثمره  شد؟ یم ی. اگر عصباندیترس یمردد بود. چند روز قصد صحبت با ثمره را داشت؛ اما از واکنش او م نیرام

تر  یو بعد از شناخت کامل موضوع را رسم ییمدت آشنا کیبود، خودش هم قصد سو نداشت.  یدختر روشن فکر
 دهیلرز یدختر یباز دلش برا شیچند سال پ یکرد. مادرش مدت ها منتظر ازدواجش بود و بعد از شکست عشق یم

 گرفت. رمردیپآمد و گل را با لبخند مقابل  نییبود. ثمره با دسته گل پا
 .دیبگ کیاز طرف من به حاج خانم تبر -
 برگشت. نیگفت و خارج شد. ثمره با همان لبخند به طرف رام« ممنون دخترم» رمردیپ
 .دهیاز مرد جماعت بع ادشه،یهنوز سالگرد ازدواجش  یجالبه بعد از پنجاه سال زندگ یلیخ -
جهت اطالع همه مردا  ،یتجربه دار یو کل یازدواج کرد از مرد جماعت انگار تا حاال چند بار یگیم یجور هی -

 وفادارن!
 کمتر پشت هم جنسات درا. نینان گندم... در ضمن آقا رام مینخورد گنیم یدینشن -
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رفت و  ینیثمره و گلدان پرپ نیموضوع بود. نگاهش ب دنیکش شیاما در واقع تمام حواسش پرت پ د؛یخند نیرام
داشت؛ اما مردد بود. جلو تر رفت. سرش  یزیقصد گفتن چ نیکرد. چند روز انگار رام نگاهش قیبرگشت کرد. ثمره دق

 سرش را باال برد و ثمره چانه اش را خاراند. نیتر شد. رام قیافتاده اش دق نییرا کج کرد و در چهره پا
 تو... نمیبب -

 دستپاچه شد. نیرام
 ؟یمن چ -
 چند روزه چت شده؟_

 .دیرا دزد نگاهش
 .یچیه... ه -
مرطوب را  زیگفت و دستمال تم« ها نشسته نیا یچقدر گرد رو»لب  ری. زدیکامل به طرف قفسه گدان ها چرخ و

نشد. شانه باال انداخت و کنار رفت.  چیشده؛ اما پاپ یزیبرداشت. ثمره به حرکات دستپاچه اش نگاه کرد. مطمئن بود چ
با  نیو رام دی. ثمره به طرف پله چرخدیبگو دیبا چطورنست دا یرفت؛ اما نم یآمد و م یم نیحرف تا نوک زبان رام

 گفت: یحالت ساختگ
 ...یآهان راست -

 و منتطر نگاهش کرد. دیبه سمتش چرخ ثمره
 بود... یاون دوستت اسمش چ -

 گنگ گفت: ثمره
 آهو؟ -
 آهان آره... حالش بهتر شد؟ -

انجام دهد، کالفه بود.  شیبرا یتوانست کار یکه نم نیآشفته بود. از ا بیروزها عج نیبد حال و ا یآهو مدت حالش؟
گفت و « خوبه»بدتر شده بود. فقط  یشکست عشق کیروزها حالش از  نیدانست و ا یبد بودن حالش را نم لیدل

گفت؟ او  یبار را چه م نیبست. ا شیرا به رو اهثمره ر یکلمه ا کیهنوز حرف داشت؛ اما جواب  نیسکوت کرد. رام
 حواس گفت: یب نیشده بود. رام بیو منتظر ماند. عج دیرا د دشیو ثمره باز ترد هم خوبه گفت

 بد بود، نگرانش بو... یلیآخه حالش خ -
 رهی. ثمره با همان حالت خدی. سکوت کرد و باز به طرف گلدان ها چرخدیباال رفته ثمره را د یخودش آمد و ابروها به

از او خوشش آمده بود؟ نه  دارید کیبا همان  یعنیبوط به آهو باشد؟ چند روز او مر نیبه او شد. ممکن بود حال ا
 نهیگز نیپسر خوب و بهتر نیبود رام یاما اگر واقعا حس د؛یفهم یرا م شانیزندگ قتیحق دیافتاد! نبا یاتفاق م دینبا
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 تیاما اگر واقع شود؛ ییآشنا نیرازش مانع ا دنیتوانست خودخواه باشد و بخاطر نفهم یمعصوم بود. نم یآهو یبرا
 ثمرهنگاه  ینیسنگ نیخواست. رام یآهو دلشکسته بود و شکست دوباره اش را نم د؟یکش یو پا پس م دیفهم یرا م

 یکرد. دهان باز کرد و قبل از آن، صدا یسوتفاهم را برطرف م دیکرده و با یرا حس کرد و برگشت. حتما فکر بد
نام آهو آرام حالل زاده گفت.  دنی. با ددیکش رونیب بیرا از ج یشثمره بلند شد. حرفش را خورد و ثمره گو یگوش

 نگران شد. ناناآش یصدا دنیتماس را بر قرار کرد و الو گفت. با شن
 خانم ثمره؟ -

 «دکتر... یآقا»شد.  یاز بلند گو پخش م ییفرستاد. آن طرف خط همهمه بود و صدا نییدهانش را پا آب
 بود. مارستانی. آهو بدیشن یو نم دیشن یزن را م یخفه بله گفت. صدا یو با صدا حد باال رفت نیقلبش تا آخر تپش

چه بود؟ آن زن بد  مارستانیرفت؟ به خودش آمد تا خواست سوال بپرسد تماس قطع شده بود. نام ب یم عیسر دیبا
ها حالش بد است را مطمئن بود پرستار است، تن حاالزن که  یحرف ها انیبود و از م جیاخالق گفته بود. هنوز گ

توجه به  یگفت و ثمره ب« شده یچ»اش  دهیچهره رنگ پر دنیبا د نیبود. رام دهیپر شیبود. رنگ از رو دهیشن
از پشت سر کوله اش را  نیرفت. رام ی. کوله را برداشت و به سرعت به سمت خروجدیاو به طرف باال دو ینگران

 گرفت و باز گفت:
 شده؟ یچ -

 یبه قصد رفتن پشت سرش قدم برداشت و با ورود مشتر نیجوابش را داد و خارج شد. رام «تسین یزیچ»با  ثمره
در حاله خفه کردن و نفس کم  ی. نگراندیکوب نیو پا به زم ستادیا ابانیناچار و نگران به عقب برگشت. ثمره سر خ

و دست  دیرا از دور د یگاه کرد. تاکسن ابانی! به خاشت؟توان صحبت ند یآهو افتاده که حت یبرا یآورده بود. چه اتفاق
ساعت به  دنیبود؟ به قصد د یاز تاکس یخال ابانیخ نیپر بودن و رد شدنش، اه گفت. چرا امروز ا دنیتکان داد. با د

 یراه ستگاهیبند نبود. تا ا ییشد و کالفه؛ اما دستش به جا ینگاه کرد. دوازده بود. باز نچ کرد. حرص یصفحه گوش
رفتن  رونی. همزمان با بدیرا پوش راهنشیرو پوشش را از تن خارج کرد و پ دیتن با اتوبوس بدتر بود. جاورف ینبود؛ ول

ناهار دعوتش  یبرا نیرفت نسر یاز در خارج شد. امروز زودتر م یکل یرا بست و با خداحافظ شیاز رختکن دکمه ها
 یم رونیگذاشت و ب یدندان م نیو انگشت ب دیکوب یم نی. پا به زمدیکرده بود. پشت فرمان نشست و ثمره را د

. دیکش نییرا پا شهیو ش ستادیرا از پارک خارج کرد و آرام راند. درست مقابلش ا نی. اضطراب داشت انگار. ماشدیکش
. مضطرب اوباال رفته و نگاه متعجب  یبه ابروها یفکر نکرد حت زیچ چیتند جلو رفت و سوار شد. به ه دنشیثمره با د

 گفت: عیو سر
 !مارستانیلطفا برو ب -
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گاز گذاشت.  یتند پا رو شان،ینامش از دهان ثمره پر دنیگفت و بعد شن مارستانیکدام ب عیحرفش سر دنیبا شن دیجاو
دخترک  یاضطراب و نگران اریاخت یراند. انگار ب یاتفاق افتاده، فقط با نگران یچه کس یبرا دیچه شده؟ نپرس دینپرس

 . ثمره باز گفت:به او منتقل شده بود
 تر برو! عیسر -
نبود و خوب  کیکه امکان داشت سرعتش را باال برد. نگاه ثمره به راه بود. خوب بود که امروز تراف ییتا جا دیجاو و

 یو شماره آهو را گرفت. بوق ها دیکش رونیب بیرا از ج یگرفت. گوش یبه موقع آمده بود؛ اما آرام نم دیتر که جاو
گذاشت و زمزمه کرد:آهو تو رو خدا  شیدندان ها نیاپراتور. باز تماس گرفت و ناخن ب یبعد صداجواب و  یآزاد ب
 بردار!

 کیدختر  نیبود. چرا ا دهیترس یو حساب دهیافتاده بود؟ رنگش پر یدختر آهو نام اتفاق ینگاهش کرد. آهو؟ برا دیجاو
و ثمره نچ کرد.  ستادیاب بود؟ پشت چراغ قرمز او اضطر شیدر حال تشو شهیگذراند؟ چرا هم یروز را با آرامش نم

 به شمارش معکوس چراغ گفت: رهیو خ دیند زیسکوت را جا شیپا یو عصب عیتکان سر دنیبا د دیجاو
 .وفتهیبراش نم یبد ینگران نباش! اتفاق -
واسته اش آرام دانست تنها خ یاز کجا آمده بود؟ خودش هم نم نانیاطم نیاز کجا آورده بود؟ ا گریحرف را د نیا

حس « افتد. ینم یاتفاق بد»بود.  یحرف از جانب کس نیا دنیکردن او بود. ثمره نگاهش کرد و انگار منتظر شن
حرفش خوب بود.  نانی. کاش زودتر گفته بود. اطمستادیا شیپا اریاخت یو ب یشد و لرز عصب ریبه قلبش سراز یبیعج
به او بود و نگاهشان به هم قفل شد. نگاه نگرانش آرام  رهیداد. ثمره خنگاهش را از شماره ها گرفت و به ثمره  دیجاو

و از  دیکوب عیباز سر دیدوشش نبود. قلب جاو یکنارش بود و بار تمامش رو یکس طیشرا نیشده و چه خوب که در ا
خودش  دنشیکرد؟ چه بود که با د ی. ته نگاهش چه بود که حالش را دگرگون مدیپناه دخترک لرز یو ب رهیخ هنگا

 نیبه ا یعنیبود.  بیغر شیخواست؟ سردرگم بود. حال دلش برا یکرد و دلش فقط آرامش او را م یرا فراموش م
داشتن بود؟ دخترک را آرام کرده و از کارش  تخواستن ها نشانه دوس نیها ا یقرار یب نیدل داده بود؟ تمام ا یراحت
و ثمره غرق در حس خوب کالمش بود. کالم  شینبال چرا هابه د دیبود. هنوز نگاهشان قفل هم بود. جاو یراض
با همان تپش  دیها خبر از سبز شدن چراغ داد و جاو نیبوق ماش یمهربان شده بود. صدا بیروزها عج نیکه ا یپسر

 را به حرکت در آورد. نیماش رهملتهب دوبا یو حال
باز مضطرب شد و تمام حس خوبش را از  مارستانیب یا لهیرد و بدل نشد. ثمره با عبور از در م نشانیب یحرف گرید
و از خوب  دید یزودتر آهو را م دیشد. با یآرام نم یحرف چیبار با ه نیبرد. با خودش تکرار کرد. آروم باش؛ اما ا ادی

 یمنف ریانگار تاث مارستانیشد. جو ب ادهیپ نیشد. قبل از توقف کامل در را باز کرد و از ماش یبودن حالش مطمئن م
 ادهیپ نیبعد از پارک ماش دی. جاودیاورژانس دو یگذاشت و تمام تنش نبض شد و با همان حال به طرف ورود شیرو
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 شیبرا یاش داشت. کاش اتفاق یدر زندگ یبلند پشت سرش راه افتاد. انگار دختر آهو نام نقش مهم یشد و با قدم ها
 شی. گلوستادیا یپرستار گاهیاست. ثمره با نفس نفس مقابل جاخو یدوباره او را نم یناراحت دنیباشد. دلش د وفتادهین

 ییو صدا دهیتوجه به رنگ پر یاش حبس شده بود. پرستار ب دهیبه هم چسب یصوت یخشک و صدا انگار پشت تارها
باز  دی. بادیاش را د یعیطب ریو حال غ ستادیپشت سرش ا دیبود. جاو یکه قادر به خروج نبود، مشغول صحبت با گوش

 نشناس گفت: فهیدانست نام دختر آهو بود و رو پرستار وظ ی. مدیرس یبه دادش م
 به نام آهو... یخانم دیببخش -

 گوش ثمره گفت: ریآرام ز دیباالخره نگاهشان کرد و جاو پرستار
 ه؟یچ لشیفام -

 لب زد: یبه سخت ثمره
 .ییعطا -

به آن  عیسالن اشاره کرد و ثمره سر یستار به انتهاآهو را گفت. پر لیو اسم و فام دیبه طرف پرستار چرخ دیجاو
کنار زدن دراز کرد و زودتر از آن دکتر خارج شد. نگاهش به ثمره  یشده بود. دستش را برا دهی. پرده کشدیقسمت دو

 افتاد و گفت:
 ؟یخانم نیشما همراه ا -

 کرد و او ادامه داد: نییسرش را باال و پا ثمره
 شوهرش کجاست؟ ست،یاوضاعش اصال خوب ن -

گفت؟ کدام شوهر؟ چرا  یپوش چه م دیزن سف نیخشک شد. ا یهنوز در بهت جمله اول بود که با جمله بعد ثمره
و منتظر به حرف آمدنش بود. چرا آنقدر شوکه شد؟  ستادهیپشت سرش ا دیسوالش درباره شوهر آهو بود؟ جاو نیاول

 کوت ثمره گفت:داد؟ دکتر کالفه از س یچرا جواب دکتر عجول را نم
 ...ستیمساعد ن ماریحال ب گمیخانم حواست به من هست؟ م -

 گفت: یقلب ثمره گوشش را کر کرد. حال آهو مساعد نبود؟ به سخت تپش
 براش افتاده؟ یچه اتفاق -

 و با اخم جواب داد: عیسر دکتر
 کورت... یبرابره اتاق عمل  دیبا عیخوب انجام نشده. سر شهیداشته، مثل هم یقانون ریسقط غ -

سرش  یدکتر تو ی. صدادیدور سرش چرخ مارستانیو آسمان معلق شد و ب نیزم انی. انگار مدیحرفش را نشن ادامه
. دیچسب یمظلومش نم یوصله ها به آهو نیمنعکس شد. سقط... سقط... نه محال بود! آهو که ازدواج نکرده بود و ا

باشد. آهو؟ نه امکان نداشت! در  شیحواسش به حرف ها گریار دتا ب دیکوب یزن م نیبا پشت دست به دهان ا دیبا
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گاه و  یزد. عق زدن گاه و ب یچهره زرد شده آهو را پس م ریکرد و تصو یرا تکرار م« محال است!»بهت با خودش 
 دکتر از فکر خارج شد. یعصب یزد. با صدا یحال خرابش را پس م

 ؟یشما همسرش -
 لب زد: اریاخت یبود. با آن حال منگ ب جیگبود و ثمره هنوز  دیجاو مخاطبش

 آره شوهرشه. -
گرد شد. چه گفت؟ شوهرش؟ دخترک  شیحرف چشم ها دنیدادن جواب دهان باز کرده بود، با شن یکه برا دیجاو

 گفت: عیشده بود. دکتر سر وانهیانگار د
 دینامه رو امضا کن تیعمل رضا یبرا دیزودتر بر -
دکتر را از  یدروغ بودن حرف ها دیو با دید یآهو را م دی. بادیثمره بود و ثمره چرخ به رهیهنوز خ دیرفت. جاو و

و  نیقی نیبود. ب دهیکرده بود؟ ترس یرا شوهر او معرف دیاما چرا جواب دکتر را داده بود؟ چرا جاو د؛یشن یزبانش م
کرد،  یم یکار دیرفته بود. بادرست گ میتصم یو منگ جیگ انیحرف دکتر را باور کرده بود. م ش،یمحال گفتن ها

 قتیحق دنیپرستارها را بعد از شن زیآم ریتحق یکرد. تحمل نگاه ها یرا حفظ م شیآبرو دیوقت شوک و بهت نبود. با
. ندگردا یبه زور آن ها را به موسسه بازم گریبار د نیا د؛یرس یم ینداشت. نه بدتر از آن اگر به گوش عمو بهرام

افتاد. چرا آن جواب را  شی. نگاهش به چشم هادیبند کوله را گرفت و ثمره به عقب چرخ دیاومحال بود اجازه دهد! ج
 به دکتر داده بود؟ با اخم از دروغش گفت:

 دختر کجاست؟ نیشوهر ا ؟یبود زد یچه حرف نیا -
گفت تا  یم یبود. چه دروغ جیگ یفرستاد. هنوز کم نییگفت؟ آب دهانش را پا یشد. چه م شیبه اخم ها رهیخ ثمره
 .دیرس یو شوک زده اش نم ختهیبه ذهن درهم ر یزیباور کند؟ چ دیجاو

 ... خب...زهیچ -
دختر آهو نام شوهر نداشت؟ درست بود. آن همه بهت  نیدر سرش چرخ زد. ا یزیکرد و چ زیرا ر شیچشم ها دیجاو

خواست باور  یکرد و نم یتما اشتباه مبود. فکرش را پس زد. نه... نه ح نیا یدکتر برا یحرف ها دنیثمره بعد از شن
آنکه بخواهد به جانش افتاده بود. اگر آن  یخوره و ب نندما دیبه نجابت ثمره شک کند؛ اما ترد یخواست حت یکند. نم

شکش برطرف  دیشد. با یمحال گفتن ها آرام نم نیدختر شوهر نداشت ممکن بود ثمره هم... نه محال بود؛ اما با ا
تر و نفسش تنگ شد. ثمره توان نگاه  قیآمد، اخمش عم یکرد و باز به سراغش م یکه مدام دور م یشد. از فکر یم

 نیمرد خشمگ نیجواب ا یو بعد برا دید یاول آهو را م دی. بادیپر خشم را نداشت. باز چرخ یچشم ها نیبه ا دنکر
ثمره لب به دندان گرفت. دست بردار  .دیرا کش شیمانتو نیآست یانتها دیکرد. قدم اول را برداشت و جاو یم یفکر

 اش چرخاند. هچهر یو نگاهش را تو ستادیا شیرو به رو دینبود انگار. جاو
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 ه؟یچ انیجر -
نکرده؛ اما انگار گـ ـناه  ییکه خطا نیبود. با ا دهیترس یادیبود. ثمره ز بیکنترل کرده بود. عج یرا به سخت شیصدا

خشم  نیشده و مطمئنا شک کرده بود. ا رغضبیسرخ باز م یچشم ها نیا اب یدوشش افتاده بود. پسر حاج یآهو رو
به  لیاز این نگاه پر ترس تبد دیو شک جاو دیاو باال کش یاش را تا چشم ها دهینبود. نگاه ترس لیدل یب تیو عصبان

 شد. با خشم چند برابر گفت: نیقی
 شوهر نداره، آره؟ -

شان را نگه  یآبرو دیرفت؟ نه با یم دیگفت و جاو یرا م قتیشت. اگر حقگفتن را ندا یدادن و رو یبرا یجواب ثمره
 گفت: دهیداشت. ترس یم
 .دمیم حیتوض -

شوهر باردار  یپوزخند زد. دخترک ب دیخبر بود. جاو یب زیخودش از همه چ یداد وقت یم یحیدار بود. چه توض خنده
با او داشت؟  یبود و خبر نداشت. اصال چه نسبت کاره نیاو هم ا دیگذاشت. شا یگناهش سرپوش م یشده و او رو

تر شد. چه ساده قرار بود دخترک  قیافتاد و پوزخندش عم یحرف حاج ادیچقدر احمق بود که نشناخته دل داده بود. 
بته  یبود. دستش مشت و نفسش تند شد. کاش ثمره از آن دخترک ب یخال نینسر یشود. جا یعروس خانه حاج

شک از خودش بود. شک به ثمره را دوست  نیرا نپوشانده و کاش قادر به دور کردن ا شیش خطانکرد بود. کا تیحما
 کی یباره به جانش افتاد دست خودش نبود. خم شد و صورتش را تو کیکه  یهمه خشم نیا ارینداشت؛ اما اخت

 شده گفت: دیکل یادندان ه نیشدن بود و رنگ پوستش کبود. از ب یصورت ثمره گرفت. فکش در مرز متالش یوجب
 !دیرو خودتون جمع کن نیکه باال اورد یگند -

رفت. ثمره تکان خورد. چرا جمع بسته بود؟ گناهش فقط غفلت از دوستش بود؛ اما حاال  یکرد و به طرف خروج پشت
و  دیدواو بود. پشت سرش  یدست ها یتو شانیداد. آبرو یاجازه رفتن به او را م دیجمع بستن ها مهم نبود. نبا نیا

 دیو تند نگاهش کرد. ثمره از نگاهش ترس دیکش رونیب شیانگشت ها نیآن را از ب یعصب دیچنگ زد. جاو شیبه بازو
 دیکرد. با یاحساس روشن م نیرا با ا فشیرفت و تکل یم دی. بادیبا تاسف نگاهش کرد و چرخ دی. جاودیو عقب کش

کرد. احساس  یفکر م دیهم به ازدواج با مهش دی... شادیو شاکند  رونیوصلت را از سرش ب نیگفت فکر ا یم یبه حاج
ذهنش پر رنگ شد. چرا احمقانه به  یاز هر وقت تو شتری. اسم ساالر بانـتیاز آن خــ ـ شتریکرد و ب یشکست م

 کرد. یاز او خواهش م دیزد و با یترسش را کنار م دی. بادید یچشم بست و دل داد؟ ثمره دور شدنش را م امیپ یرو
دخترک  یافکار آشفته اش غرق بود که صدا انیهنوز م دی. جاوستادیشدن به او ا کیو با نزد دیتند پشت سرش دو

 .دیرا شن
 !دیکنم کمکم کن جاو یخواهش م -
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ارتفاع سقوط کرد. دخترک چه گفت؟ خواهش کرد، کمک خواست و... و... نامش را صدا زد.  نیانگار از باالتر قلبش
تمام وجودش رفت و  یگفتن ثمره تو دیو جاو دیکوب یشد و توان حرکت نداشت. قبلش تند م قفل نیبه زم شیپا

 یوا م دیزد. نه نبا بیو به خودش آمد. به قلب ناآرامش نه دیرا شن شیشدن قدم ها کینزد یکرد. صدا یبرگشت م
شد و  رهیبه رفتنش خ دیامقدم برداشت. ثمره نا یماند. دستش را مشت کرد و به سخت یم مشیتصم یرو دیداد و با

تخت در حال جان دادن بود.  یکرد؟ آهو رو یدنده بود. حاال چکار م کی یادیز یبود. پسر حاج دهیفا یانگار اصرار ب
کرد. چقدر تنها بود.  یکس یاز هر زمان احساس ب شتریگرفت؟ ب یکمک م ید و فکر کرد. از چه کسیلبش را جو

کرد راه چاره داشت؛ اما  ینم یرا به عنوان همسر معرف دیاگر جاو دند؟یفهم یسرش را به طرف سقف گرفت. اگر م
کرد پسر  یو چطور گمان م دکر یفکر م شانیکند؟ آن لحظه فقط به حفظ آبرو یرا معرف یگریحاال چطور کس د

سرش را  کرده بود. دشیاش قرص بود اما حاال ناام یدلش به مهربان با؟یکند؟ فقط با چند جمله ز یکمکش م یحاج
فکر  دیسر خودش آورده که توجه همه را به سمتش جلب کرده بود. با ییبه دو طرف تکان داد. دختر احمق چه بال

 شهیکرد. او هم یکمکش م دی. شادیرفت. اسم ساالر در سرش چرخ یشان به حراج میاتفاق آبرو نیبا ا دیکرد. نبا یم
پا  ریاگر قانونش را ز ی. حتدیکش رونیب بشیرا از ج ی. گوشراه چاره داشت. خصوصا حاال که مغزش قفل کرده بود

اسمش  یرو شتشد و انگ نیمخاطب ستیخواست. وارد ل یباز از او کمک م دیگرفت و با یتماس م دیگذاشت با یم
شد. کاش هرگز  یم نطوریا دی. نبادینشست و چند مشت محکم به فرمان کوب یصندل یپر خشم رو دیگذاشت. جاو

را  چیرفت. سو یم دیشد. با یم نییباال و پا دیاش شد نهیاش. سـ*ـ یظاهر تیبود. لعنت به معصوم هدیاو را ند
شماره  دنیبود. با د نیحتما نسر دیکش رونیب بیاز ج اآن ر ی. عصبدیرا شن لیموبا یچرخاند و قبل از آن صدا

اش  یدر زندگ یساالر چه نقش نیه بود؟ انبرد یسوتفاهم پ نیآشنا بود اخم کرد. چطور هنوز به ا یادیکه ز یناشناس
 یمدت با او تماس نگرفته بود؟ صدا قطع شد و فلش قرمز باال نیا یتو یعنیخبر بود؟  یقدر از او ب نیداشت که ا

با  یکرده بود، شک و اعتماد. اگر رابـ ـطه ا ریدو احساس گ نی. بدینشست. کالفه دست به صورتش کش صفحه
بود. همان بزرگ مرد  یبهرام ی. دخترک آشنادیشماره چه بود؟ پوف کش نیاس با اتم یساالر داشت پس معنا

رفتار او نبود.  دییبر تا لیدل نیاما ا ه؟از آن دختر چ تیگفته بود. شک به او درست بود؟ پس حما یمیکه رح یروزگار
 عیباال آمد. سر امیود که پعقل و احساسش بود. نگاهش هنوز به فلش قرمز رنگ ب نینچ کرد. جنگ تن به تن انگار ب

 آن را باز کرد.
 «و ثابت کن! تیتنهام بازم برادر یلیخ ساالر»
 یادیرابـ ـطه. جمله اما ز نیا یمعنا داشت. پاک کیکه تنها  یبود به کلمه ا رهی. خی... برادریرا تکرار کرد. برادر امیپ

را  شیمانده بود و پلک ها یبیعج یدو راه انی. مدیباز نچ کرد و دست دور دهانش کش« تنهام.  یلیخ»غم داشت. 
شد.  ادهیفکر پ یافتاد و دست به طرف دسته دراز کرد و ب حساسبه دست ا ارشیمحکم بست و دوباره باز کرد. اخت
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و نگاه مضطربش  واریبه د کهیبود. شانه اش ت ستادهیبلند راه آمده را برگشت و وارد شد. ثمره هنوز آنجا ا یبا قدم ها
رفت و  کیدداد. نز رونیمکث کرد و بعد نفسش را با صدا ب یبود. کم امیبود. هنوز منتظر جواب پ یه گوشبه صفح

... یعنیچه برگشته بود؟  ی. هنوز اخم داشت. برادیرا د دیو جاو دیباال کش ی. ثمره نگاهش را از گوشستادیمقابلش ا
 لب زد: دی... ممکن بود؟ با تردیعنی
 ؟یکن یکمکم... م -

به او شد. باز آن  رهیکرد. لبخند زد و با همان لبخند خ ریتعب تیفقط نگاهش کرد و ثمره سکوتش را به رضا دیجاو
 که دوست نداشت.  یاحساس خوب را تجربه کرد. حس خوب

*** 
کارت  دیگفت و جاو« مدارک»خشک  وریبه مانت رهیکرد. خ ینگاهشان نم یبود که حت یثمره به مرد یها چشم
به او داد و مرد آن را برداشت. ثمره  شهیبرش داده شده ش رهیدا می. از ندیکش رونیپولش ب فیاز کرا  ییشناسا

 .دیمرد را شن یکرد. صدا یشد. کاش به همان اکتفا م رهیکرد خ یکه کارت را پشت و رو م یمضطرب به مرد
 ه؟یچ مارینسبتتون با ب -

و منتظر  نیسخت اما ناچار بود. نگاه سنگ شیبرا نیدروغ باز در هم شد. گفتن نسبت شیمکث کرد و اخم ها دیجاو
 گفت و مرد ادامه داد:« همسر»بود. آرام  شیدخترک رو

 ...یزیچ ،یمدرک ،یشناسنامه ا -
احمقانه را داده  شنهادیجاها فکر کرده که آن پ نیکمرش را راست کرد و نگاه اخم آلودش را به ثمره داد. به ا دیجاو

خم شد و  ی. کمستادیا شیکنار رفت و او جا یکم دیمورد نبود؟ ثمره جا به جا شد. جاو نیا بود؟ چطور حواسش به
 رو به مرد با حالت طلبکار گفت:

 م؟یاریاالن از کجا شناسنامه ب ه،یاورژانس ماریآقا ب -
 .ستیبه من مربوط ن گهیاونش د -
 مق!اح کهیبرگشت و ثمره با حرص نگاهش کرد. مرت ستمیبه طرف س الیخ یب
شد.  یاول مطمئن م دیشناخت و راه چاره را از بر بود. بارها با امثالش سر و کله زده بود؛ اما با یقماش را خوب م نیا

 دست به سمت کارت دراز کرد و ثمره زودتر آن را برداشت. دیجاو
 ست؟ین یراه چیآقا ه -

 گفت: یساختگپهنش را تاب داد و با اخم  لیبه او انداخت. گوشه سب ینگاه خاص مرد
 دونم... ینم -
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 واریکنار رفت و به د شهیو از مقابل ش ستادیدانست؛ اما منتظر چراغ سبزش بود. صاف ا یصدا پوزخند زد. م یب ثمره
 گفت: دیامروز خلوت و رفت و آمد کم بود. رو به جاو مارستانیداد. به اطراف نگاه کرد. خوب بود که ب هیتک
 .ستایرو به روم وا -

 ی. نگاه ثمره روستادیا شیکارش داشت؟ تکان خورد و رو به رو شبردیپ یبرا ینگ نگاهش کرد. باز چه فکرگ دیجاو
نگاه مزاحم کارش را انجام  یتوانست راحت و ب یبود و م کلیپهنش مکث کرد. چه خوب که درشت ه نهیسـ*ـ

گذاشت و با اخم  فیک یرا رو دستش س،اسکنا دنیبا د دیپولش را خارج کرد. جاو فیدهد. نگاهش را گرفت و ک
 گفت:

 ؟یدردسر درست کن یخوا یم -
 ؟یحرفش رو متوجه نشد -

 متفکر نگاهش کرد و او ادامه داد: دیجاو
 رو شل کن! سهیسر ک یعنی -

 ابرو باال داد. دیجاو
 ؟یرو از کجا بلد شیاون وقت تو معن -
 !یپسر حاج یجماعت سر و کله نزد نیبا ا ،یحق دار -
 زیکارها بود. همه چ نیبه ا یازین یبه خاطر داشتن پشت و ب شیبار فرق داشت. معنا نیگفتنش ا «یحاج پسر»
بود؛ اما مهم  ادیکارت گذاشت. مبلغش ز ریبود. تراول را تا زد و ز نیبود. فرق او با امثال خودش و آهو ا ایمح شیبرا

 یکیسطح سرام ی. کارت را روستادیباز مقابل مرد او ثمره  تکنار رف دیداشت. جاو تیاهم شینبود. حاال فقط آهو برا
 عی. سردیو نگاهش نامحسوس به اطراف چرخ دیگذاشت و آرام به طرف او هل داد. مرد از گوشه چشم اسکناس را د

 نامه را گذاشت. تیکارت را برداشت و برگه رضا
 امضا کن. عیسر -

نشست.  یصندل یداد و کنار رفت. رو رونیفس راحتش را بثمره ن د،یجاو یسرش را با تاسف تکان داد. با امضا دیجاو
 .ستادیمقابلش ا دیداشت. جاو ازیبه آرامش ن یفقط کم یکم
 .ینکرد یکار درست -

 بود. شیبا همان اخم رو به رو بیسرش را باال گرفت. دست به ج دنشید یبرا ثمره
 هم داشتم؟ یا گهیچاره د -
 !یراه رو انتخاب کرد نیبدتر -
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دست رو دست بذارم تا آبروش بره؟ بذارم انگشت نما  یدار یتا همون کار رو بکنم؟ نکنه انتظار هیچ نیهتربگو ب -
 بشه؟

 .نهیتقاص اشتباهش هم -
 چند نفر تقاص پس دادن هان؟ ایدن نی! تو ایکن یخوبه حکمم صادر م -
 یبود. با همان دلخور دهیرا ند شیشناخت و دردها یمظلومش را نم یدلخور شده بود. حق داشت آهو دیحرف جاو از

 ادامه داد:
 هاست؟ چارهیتقاص پس دادن فقط واسه بدبخت ب ای -

نگفت. قصد دلخور کردنش را نداشت؛ اما انگار شده بود. ثمره ادامه  یزیاش سکوت کرد. چ یناراحت دنیبا د دیجاو
 داد:

 رو برداشته اون وقت... ایگند کل دن -
به سراغ  دینبود. از جا بلند شد. با شیعقده ها ختنیر رونیرفت و حاال وقت ب یم دیاتمام گذاشت. ب مهیرا ن حرفش
تند الـ*کـل را حس کرد. اخم  یو انگار تازه بو ستادیکه هنوز دو دل بود. پشت پرده قرمز رنگ ا نیرفت؛ با ا یآهو م

 یگفت؟ بر دهانش م یود؟ چه مرفت که چه ش یرا نداشت. م شبه درز پاره پرده شد. جرات کنار زدن رهیکرد و خ
 یدانست. آهو شکننده بود، زود وابسته م یرا خوب م لشیدانست. دل یرا م نیا د؟یپرس یکارش را م لیدل د؟یکوب

و  دهیرا د زانشیگذشت. توان از دست دادن نداشت. مرگ عز یاز جانش م یحت انشینگه داشتن اطراف یشد و برا
طاقت نداشت؛ اما... کاش  گریرهم زدن تمام خانواده اش را از دست داده بود و دچشم ب کیشبِ تنها شده بود. با  کی

بود. شک نداشت کار  ایآدم دن نیارزش تر یکه ب ینگه داشتن کس ینفروخته، آن هم برا چیاش را به ه ییتنها دارا
از کمبود و پر از  از آهو نداشت. خودش هم پر مبود. خودش ک یبه او م شتریبود و کاش حواسش ب ادیش یآن هاد

 ها را پشت نقاب نفرت پنهان کرده بود. نیتمام ا یبود؛ ول ازین
 دنشید ی. هنوز برادید یآهو او را م دیو نبا دیعقب کش عیتند از کنارش گذشت و پرده را کنار زد. سر یپرستار
 .دیپرستار راشن ینگرفته بود. صدا میچطور برخورد کردن با او تصم ینداشت و برا یآمادگ

 اتاق عمل. یبر دیآماده شو، با عیسر -
 به ناله بود. هیشب شتریآهو ب یصدا

 درد دارم. -
 پرستار نامهربان ادامه داد: و
 تا... دیحواستون رو جمع کن شتریب د؟یکن یشماها م هیچه کار نیآخه ا ،ینمرد یشانس اورد -



 

 

248 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

با آهو را نداشت؛ اما خودش هم پر از  یخالقبد ا دنیو عقب گرد کرد. توان شن دیپرستار را شن ینفس عصب یصدا
رفت و قدم به محوطه  رونیب عیبزند و حال خرابش را خراب تر کند. سر یحرف دنشیبا د دیترس یخشم بود. م
اش. دلش  نهیسـ*ـ یمثل داغ رو رستنشست و آفتاب به صورتش برخورد کرد. داغ بود. د یصندل یگذاشت. رو

آن زن. امروز  یپا یدرخت بهار نارنج رو هیهمان سا ریخواب ز ،یمعمول یخواب هاخواست. نه از آن  یخواب م کی
بود. با دو انگشت  وفتادهیاتفاق ن نیبود، از آهو و از خود غافلش. کاش ا ریبه محبت داشت. دلگ ازیاز هر وقت ن شتریب
 شی. چشم هادیرا د دیت و جاوحس کرد. سرش را باال گرف شیرا رو یا هیداد و افتادن سا یم ساژاش را ما یشانیپ
 حرف کنارش نشست و گفت: یب دیاز برخورد آفتاب جمع شد. جاو اریاخت یب

 بردنش اتاق عمل؟ -
 یموضوع خجالت م دنیکش شیآن غم نشسته بود، از پ یو به جا دهیتمام شده بود، اضطراب خواب زیکه همه چ حاال
کرد. ته دل  نییاق خجالت آور بود. فقط سرش را باال و پااتف نیکه صحبت درباره ا دیفهم یم دی. کاش جاودیکش
که حاال باور داشت به او دل داده  یبه دخترک ت،خواس یچون و چرا م یهنوز قرص نشده بود و دلش اعتماد ب دیجاو

 اش مجبور به جواب بود. یفرار یبا چهره پر از شرم و نگاه ها یو او حت دیپرس یم دیاست. با
 باهات داره؟ یو چه نسبتاون دختر... آه -

 گفت: آرام
 دوستمه. -

نبود. خودش را جا به جا کرد و  یساده ا یدوست؟ حتما دوست یهمه به آب و آتش زدن برا نیابرو باال داد. ا دیجاو
 رو به رو داد. یرخ او گرفت و به شمشادها میشرم داشت. نگاهش را از ن دنیانگار حاال او هم از پرس

 ؟یر داشتموضوع خب نیاز ا -
کرده  یرا وسط گذاشته و خودش را همسرش معرف شیاما حق داشت. آبرو د؛یپرس یقدر نم نینه گفت. کاش ا آرام

 اش نداشت. یدر پ یپ یبود. حق اعتراض به سوال ها
 ؟یدونست یچطور نم ن،یایم یمیصم یلیبه نظر خ -

و  دیبه طرفش چرخ دیکجا را داشت؟ جاوبه  دنیهمه سوال چه بود؟ قصد رس نینگاهش کرد. منظورش از ا ثمره
 یآن را باز م دیگشت و با یچشم در چشم او شد. منتظر جوابش بود. در نگاهش دنبال اعتماد از دست رفته اش م

شده؛ اما رفاقتش با دختر آهو نام شک را به  حتاز رابـ ـطه اش با ساالر را الشیشک متنفر بود. خ نیگردانند! از ا
 .جانش انداخته بود

 کردم. یمن مقصرم کوتاه م،یاز هم دور شد یلیمدته خ هی -
 گنگ نگاهش کرد. چرا او مقصر است؟ دیجاو
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 آهو خانواده نداشت؟ ثمره ادامه داد: مگر
 ... فقطشهیه ممنم نوشت یکرده پا یاون ساده ست، احمقه، اگه اشتباه -

 .دیکش زانو یآرام رو یانداخت. ناخونش را با حالت دوران نییرا پا سرش
کنه همه مثل  یفکر م نه،یب یرو از نگاه خودش م ایاو فقط ساده ست و دن ،یکن یکه فکر م ستین یآهو اون -

 خودش پاک و مهربونن.
غم داشت. چطور به او  یادیمعصوم ثمره امروز ز ینداشت. چشم ها دنیپرس یبرا یسوال گریسکوت کرد. د دیجاو

را گردن نگرفته بود؟ مگر سکوت نکرده و مگر  یهاد یر خودش خطادوستش؟ مگ یشک کرده بود؟ تنها با خطا
 چون و چرا به او اعتماد نکرده بود؟ یب یمیرح

 .دیکش رونیثمره او را از فکر ب یصدا
 .یبر یتون یبهت زحمت دادم، م یلیممنونم. خ -

 ازیبه حضورش ن گریتمام شده و دبه او شد. برود؟ حاال که کارش با او  رهیابرو باال داد و خ دیبود. جاو نییپا سرش
 د،یشدن سکوت جاو ینبود. با طوالن شیدک کردن جواب محبت ها نیخواست. اخم کرد. ا ینداشت، رفتنش را م

بود. اعتراف  دهیخواست. انگار زمان اعتراف رس یرا نم دنثمره سرش را باال گرفت. گفته بود برود؛ اما دوباره تنها ش
بار خسته شده بود. خصوصا حاال که مزه همراه داشتن  دنیر کشش. از تنها به دوش کشاش. به خود س یاغیبه خود 

 یاش سر پوش گذاشته بود. حس قشنگ یکس یبود، بر ب شیامروز پا به پا دیدندانش رفته بود. جاو ریدر مشکالت ز
 گفت: هیشده بود و با کنا یاز حرف ثمره کفر دیبود. جاو

 !رونیب ادیعمل بمونم زنم از اتاق  یمنتظر م -
تازه مهربان شده را ناراحت  یزد و انگار پسر حاج یحرف را م نیا دینبا دیاش شد و سکوت کرد. شا هیمتوجه کنا ثمره

آمد. خانه  ادشینگاه کرد و  نیبه اسم نسر دیرا شکست. جاو نشانیب یا هیسکوت چند ثان یگوش یکرده بود. صدا
اش  ینگران بود و نگران نینسر یگفت. صدا وگوش گذاشت و ال یرا رو یپدرش دعوت داشت. نچ کرد و گوش

 اش بود. یشگینبود. کار هم بیعج
 ؟یکرد رید ییسالم مادر، کجا -
 .امینم دیسالم مامان، منتظر نباش -
 شده؟ یزیچرا چ -
 زنم. یاومده، شب بهتون سر م شینه، فقط کار واسم پ -

 سرخورده گفت: نینسر
 رست کردم.مورد عالقه تو د یغذا -
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 کشاندنش. یبرا نینسر یزد. ترفندها لبخند
 سردش خوشمزه تره، بذار واسه شام. یقرمه سبز -

چشم گفت و تماس را قطع کرد. ثمره متوجه موضوع مکالمه  دیکرد. جاو دیشب آمدن تاک یکوتاه آمد و برا نینسر
به او  رهیبار خ نیفقط نگاهش کرد. ا دیت و جاوگف «یرفت یکاش م»انداخته بود. آرام  یشده بود. او را از کار و زندگ

حرفش  دیدست و پا شکسته بود. با یادیز« اش یرفت یکاش م»گفت.  یم یگرید زیشد. برخالف زبانش نگاهش چ
 که به درست بودنش مطمئن بود. یزد. حدس یرا م

 باشه! یکیکه حرف دل و زبونت  رمیم یوقت -
خواست.  یبردن او را نم یداشت؛ اما پ ازیبه بودنش ن ق؟یدق یلیاو خ ای شل بود یادیخشک شد. برو گفتنش ز ثمره

 رییشده بود؟ به خودش آمد. خود تغ فیقدر ضع نیشد. چرا ضعف نشان داده بود؟ اصال چرا امروز ا یاز خودش کفر
بس  شیبرابار ساالر  کی یسال یها؟ همان همراه یکرده امروزش. او را چه به همراه داشتن آن هم از جنس حاج

شناخت. حرفش انگار  یشد که م یافتاد و لبخند محو زد. حاال همان ثمره ا شیبه اخم ها دیبود. اخم کرد. نگاه جاو
بود. امروز انگار فشار و اضطراب او را از پوسته سختش خارج کرده و  نیسنگ یادیپر ادعا ز شهیدخترک هم یبرا

 !ازیپر از ن یدختر شده بود. دختر کیاز چهره اش برداشته بود. امروز  ومنقاب مقا
** 

از کنارش  نیبعد از تماس نسر دیآفتاب را کم کرده بود. جاو یگرما یدرخت کم هیهمان جا نشسته و حاال سا هنوز
 شهیرا نداده بود. هم امیبود و ساالر جواب پ شیانگشت ها نیهنوز ب یرفته بود. گوش یخداحافظ یبلند شده و انگار ب

جمله  کی «ست؟یازت ن یچرا خبر»سوال  یجوابش برا شهیشده بود. هم یطوالن یادیبار ز نیا اشد؛ ام یم بیغ
را  یگرفته بود. صفحه خاموش گوش یجد یادیبود. خودش را ز دهیاز جوابش خند« .یتیبخاطر مسائل امن»بود. 

. در آن اتاق چهار تختِ به دید یاو را م دیبار با نیروشن و به ساعت نگاه کرد. حتما آهو به بخش منتقل شده و ا
را  پیرا در کوله گذاشت و ز یسخت بود. گوش گریبود؛ اما تنها گذاشتنش حاال د یداشت. از او عصبان ازیبودنش ن

مقابلش قرار گرفت. هلو. دوست  یرنگ ران یآب یدوش انداخت و قبل از آن بطر ی. به قصد بلند شدن بند را رودیکش
 یم دیداشت؛ اما نبا ازیبه آن ن یادیگرم ز بآفتا نیا ریاش بود و ز ینشان از خنک شیآب رو زیر یداشت، دانه ها

خوش طعم! حس  یدنینوش نیا یخواست. حت یاز طرف او را نم یزیقبول چ گریگرفت. بحث تعارف نبود، دلش د
وقت دچار  چیه حس خوب، بد بود. نیشروع شده بود؛ اما حالش از ا هیکه درست از روز افتتاح یداشت، حس یبیعج

حاالت کالفه و سردرگم بود. تنها  نی. خوب و بد بودن در آن واحد. خودش هم از ابوداحساس متناقض نشده  نیا
اخم  اریاخت یپر جاذبه بود. صالحش در آن بود. باز ب اهیس یچشم ها نیهم دور ماندن از ا نیدانست. ا یم زیچ کی

اشتباه بود؛ اما  دیجاو یها طفاخم با وجود ل نیکرد. ا یاخم م دنشید فرار از یبه جا گریدر هم رفت. حاال د شیها
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گرفت و سرش را  دیاحساس خطر کرده بود. نگاهش را از دست در هوا مانده جاو یهم نبود و انگار به نوع یاریاخت
 فت:اشاره کرد و دستش را تکان داد. ثمره از جا بلند شد و گ یبا چشم و ابرو به ران دیباال برد. جاو

 ندارم. لیممنون، م -
از گرما گل انداخته و ضعفش هم معلوم بود؛ اما انگار باز در حال ناز  شیشد. گونه ها قیچهره اش دق یتو دیجاو

را  شیگفت. ثمره رو برگرداند و لب ها «یهر طور راحت»بلد نبود. شانه باال انداخت و  یکردن بود. خودش اما ناز کش
کرد؟ نچ کرد و سرش را به دو طرف تکان داد.  یشتر اصرار میشد اگر ب یا نداشت. چه محرف ر نیکج کرد. انتظار ا

کرد  یفکرش را به آهو متمرکز م دیچه بود؟ با بیعج یرفتارها و خواستن ها نیا لینخورده پس دل ییسرش به جا
 ودنبود. کارش بد ب زیالش جاح یکدام برا چینه اما ه ه؟یتنب ای خیکرد؟ توب یزد. مالمت م یکه به او م ییو حرف ها

زد؛ اما  یاز موضوع نم یگذاشت، حرف ینم شیشد. تنها یزخم م ینمک رو دیشکسته بود. نبا یادیدرست، اما او ز
. هنوز همان جا دیگفت برود. به طرفش چرخ یم دیبه جاو دی. باستادیسخت بود. ا یبرگشت به آن ثمره قبل تا مدت

 یشدند و هر کدام منتظر دوم رهیهر دو به هم خ یده قدم له. از آن فاصامدیهم جلو ن بود. قدم برنداشت و او ستادهیا
 با لبخند خاص گفت: دیجلو آمدن. جاو یبرا
 ؟یشد مونیپش -

انداخت؟!  یهم فشرد. دستش م یرا مقابلش تکان داد. ثمره فکش را رو یران یبطر دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره
هم بد نبودند را  ادیکه ز یگوشیباز یچشم ها نیا دینداشت؛ اما حاال با یو توان تالفبود  نشید ریز یادیکه ز فیح

 زد. یکرد و حرفش را م یفراموش م
 .یبر یتون یم دنیمنتقل شده بخش، اونجا هم راهت نم گهیاالن د -

بود. جلو رفت و ده قدم  لیدل یب گریابرو باال داد. حاال که آرام شده و باز آن ثمره سابق شده بود، ماندنش د دیجاو
گذاشت. ثمره به اجبار  شیانگشت ها نیرا به زور ب یگرفت و بطر نیآست یرا پر کرد. مچش را از رو نشانیفاصله ب

 گفت: دیآن را گرفت و جاو
 بهم اطالع بده. صیباشه واسه ترخ -
ساختمان  یبه سمت ورودرفت. پشت کرد و  یسراغ آهو م دیشد. خودش هم با رهیرفت. از پشت سر به رفتنش خ و

و به عقب برگشت و دور شدنش را دنبال کرد. دلش انگار جا مانده بود و پشت سر دخترک  ستادیا دیحرکت کرد. جاو
 .دیرس ی. انگار وقت جواب دادن به حاجدیشد. پوف کش یم دهیکش

تاق چرخاند. دو تخت اشغال را خارج کرد. آرام در را هل داد و نگاهش را در ا قشیو نفس عم ستادیپشت در ا ثمره
ناله اش را  ینبود. فقط صدا دنشیبود. مطمئن بود آهو است؛ اما قادر به د ستادهیا یکنار تخت سوم یبود و پرستار

د. نگاهش به آهو افتاد و قلبش مچاله شد. چقدر صورتش یکرد و به طرف در چرخ می. پرستار سرمش را تنظدیشن یم
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را کنار گذاشت و قدم برداشت.  دیرفت! ترد یجلو م دیردد بود، اما دستش مشت شد. بارفتن م شیپ یرنگ بود. برا یب
 بود؟نامه را امضا کرده  تیرضا یبود. چه کس دهیشن ییزهایبود. درد داشت و چشم انتظار بود. از پرستارها چ جیآهو گ

 دیاما آن مرد که بود؟ به امدانست؛  یها، کار ثمره بود م نیکرده بود؟ همه ا یخودش را همسرش معرف یچه کس
 شهیکه هم ی. از ثمره ادیکش ی. خجالت مدیو نگاهش را دزد دی. اشکش چکدیثمره چشم چرخاند و او را د دنید

اش، شرمش،  ینابخشودن یبود؛ اما با وجود خطا کرده دشیشکل ناام نیبودنش اصرار داشت و حاال به بدتر یقو یبرا
. فقط نگاهش کرد. پر از حرف ستادیافتاده اش شد و کنار تخت ا نییه چشم پاب رهیخواست. ثمره خ یبودنش را م

طاقت از سکوت پر حرف ثمره نگاه نم دارش را  یبود. آهو ب نهیگز نیلحظه بهتر نیبود. پر از چرا، اما سکوت در ا
 و لب زد: فتباال گر

 غلط کردم... -
بال را سر خودش  نینزد و فقط نگاهش کرد. کاش ا یه باز حرفو پر از درد. ثمر یمانیپر از بغض بود. پر از پش شیصدا

شد و به مچ ثمره  زیخ مین یتخت به سخت یجا به جا شد. رو یو با ناله کم شتریآهو ب یبود. سرعت اشک ها اوردهین
 چنگ زد.

 ساکت نباش! ینطوریثمره غلط کردم... تو رو خدا... تو رو خدا... بزن، فحش بده، فقط ا -
شد. حاال که اشک  شتریب یبطر یرا رو شیدندان گرفت و فشار انگشت ها نیلند شد. ثمره لبش را بهقش ب هق
 دیخواست. انگار تازه باور کرده بود و با یمشت و لگد را م ریخواست. دلش گرفتش ز یم ادیدلش فر دیرا د شیها

 هیگر یوب کرد و ساکت ماند. صدارا سرک شحس آماده انفجار یزد؛ اما فقط سکوت و به سخت یرا زار م شیچراها
. نگاهش به آهو دیدو زن تازه فارغ شده را د رهیو نگاه خ دینوزاد بلند شد و نگاهشان را از هم گرفت. سر ثمره چرخ

 لب گفت: ریبرگشت و ز
 .یتا همشو به باد بد دمینکش یهمه بدبخت نیخودت رو جمع کن ا -

آماده  شیاشک ها یکرد. هنوز بغض داشت. دلش پر بود و مابقرا پاک  شیاشک ها عیگنگ نگاهش کرد و سر آهو
 رهیدو نگاه کنجکاو و خ نیکرد. ثمره نگران ا یم دیکه قبل تر با یداد. کار یبه حرف ثمره گوش م دیخروج، اما با

حال  نیو با ا دیچرخ یحالش نم دنیپرس یراب یکنار تخت نشست. زبانش حت یصندل یو رو دیکش قیبود. نفس عم
دستش گذاشت  یمرتب کرد. آهو دست رو شیپاها یسخت بود. پتو را رو یادیدو زن ز نیکردن در برابر ا یش بازنق

. ثمره ختیبخشش را در نگاهش ر یبار ساکت ماند و تمام التماس برا نی. نگاهش کرد. آهو استادیو ثمره از حرکت ا
که آن  فینمانده. ح تیبرا یزیچ گریکه د فیبود. ح گفتنش پر از معنا فیگفت. ح فیبا تاسف سر تکان داد و آرام ح

دانست.  ی. مدیحرف ثمره باز چک دنیانگار دل داده بود. اشک آهو با شن نیکه رام فیپست فطرت بود و ح یمرد هاد
اقدام کرده بود.  نیبردن جن نیاز ب یبرا عیموضوع سر نیبردن به ا یاش لکه دار شد. بعد از پ یشد. پاک فیواقعا ح
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 نینشده و با ا شیمرگ رسانده بود؛ اما باز موفق به پوشاندن خطا یمتعفن رفته و خودش را تا پا یها نیزم ریز تا
شانه اش گذاشت و او را مجبور به  یشد و دست رو زیخ میبود. ثمره ن دهیاش کوب ییکار محکم تر بر طبل رسوا

شد. دنبال  شیبه چشم ها رهیو خ دیو آهو دراز کش گفت« بخواب کمی»بود.آرام  ادیز هیگر یبرا تکرد. وق دنیخواب
 دلخور بود.  یادیاش ز یآدم زندگ نیبود. مهمتر خیگشت؛ اما انگار دو تکه  یسابق م یها یاز مهربان یاثر

** 
نگفته بود. کمند بود؟ نه کفش  همانیراجع به م یزیچ نیمردانه و دو زنانه. نسر کیبه سه جفت کفش افتاد.  نگاهش
زنگ زدن وارد شده بود  یبودنش استفاده کرده و ب نجایا یروزها دیشان نبود. بعد از مدت ها از کل نیب یه ابچه گان

حاج محسن با  ینبود. چند ضربه به در زد و بعد از کم درستاطالع وارد شدن  یداشتن، ب همانیو حاال با وجود م
 دنیبود؟ با د دهیگذشته و تا پشت در سالن رس خانه اطیزنگ زدن از ح یب یچهره متعجب آن را باز کرد. چه کس

بـرده بود.  ادیرا از  دیفرض کرده و استفاده از کل همانیخودش را م دیبهت زده شد. حق داشت، مدت ها جاو دیجاو
شکل نشانه خوب  نیگل از گلش شکفت. ورودش به ا د،یجاو دنیبا سکوت و بهت حاج محسن جلو آمد و با د نینسر

شوم ورد زبانش شد و خدا نکند  تیر باز پسر خانه شده بود. جلو رفت و او را در آغـ*ـوش گرفت. فداانگا دشیو جاو
و خوش آمد  دیمردانه شانه اش را بوس ی. حاجداددست  یفاصله گرفت و با حاج نیجوابش بود. از نسر دیجاو یها

 :دیپرس نیگفت. رو به نسر
 م؟یمهمون دار -

که آن ها  یبار نیمتعجب شد. از آخر نیخانواده عمو حس دنیگفت و وارد شد. با د اهللیبا بله جوابش را داد.  نینسر
را  شیجلو آمد. دست داد و رو نیگذشته بود. هر سه به احترامش از جا بلند شدند و حاج حس یادیزمان ز ده،یرا د
کار نداشت. حالش  نیبه ا یرغبت دیرا داشت؛ اما انگار جاو اخانواده ه شتریب یکیوصلت و نزد یآرزو شهی. همدیبوس

را آورد. رو به زن عمو  ادیز یکوتاه کرد و بهانه مشغله ها یعذر خواه دیگفت. جاو یمعرفت یو ب یو از دلتنگ دیرا پرس
که ظهر با آن حال درهم قصد ازدواج با او را  ی. هماندیچرخ دیسالم و خوش آمد گفت و نگاهش به طرف مهش

در برابر ثمره  شیها یقرار یکرد. آن ب یاز هر وقت سخت بودن ازدواج با او را حس م ترشیکه حاال ب یداشت. دختر
شدن  دیمعلوم بود. با سرخ و سف شتریعقب تر رفته و چهره اش ب یکجا! سالم کرد. چادرش کم یتفاوت یب نیکجا و ا

همه  نیورتش باز پنهان شد. از ااز ص یمی. ندید یقبل ها م کهشد  ی. هماندیجوابش را داد و باز چادرش را جلو کش
 یم رونیاز جلو ب شیموها یبود و گاه یکرد. دختر راحت سهیاو را با ثمره مقا اریاخت یآمد و ب یو بند خوشش نم دیق

لبخند  اریاخت ی. بدیپوش یو محل کارش م یمیتر از زانو را هم به احترام رح نییدو انگشت پا یزد. مطمئن بود مانتو
نشستند.  شانیخارج شد و همه سر جا سهیبود. با تعارف حاج محسن از فکر و مقا یخواستن زشیزد. چقدر همه چ
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 شیو موز تو بیبشقاب برداشت و س زیشام به طرف آشپزخانه رفت. حاج محسن از گوشه م دنیکش یبرا نینسر
 گفت: نیتشکر کرد و حاج حس دیگذاشت. جاو دیقرار داد و مقابل جاو

 ؟یمشغول یمیرح شیپ دمیشن جان، دیچه خبر جاو -
 بله گفت و او ادامه داد: دیجاو

 عمو جان. ،یخارج شد لهیالحمدهلل که از اون پ -
 کرد. یرو به حاج و
 برگشت یبعد پنج سال پسرت باز به زندگ ستین یزیحاج محسن، کم چ یگوسفند سر ببر دیبا -
 !یان شاهلل به زود -

دادن جواب  یبرا دیرا خوانده بود. جاو زیهمه چ شیپ شیپ د،یجاو یگ و روحاج محسن دو پهلو بود. انگار از رن حرف
 ی. با اجازه گفت و از جا بلند شد. به طرف آشپزخانه رفت و وارد شد. بودیرا د یلب حاج یلبخند رو دیآمده بود. جاو

و لبخند  دیه سمتش چرخدر قابلمه را گذاشت و ب نیبود. نسر یدگزن ی. بودیکش هیرا با تمام وجود به ر یقرمه سبز
 زد.
 مادر؟ یخوا یم یزیچ -

ناخونک زد و  شیمعذب بود. به ساالد رو به رو یکم دیمهش یواشکی ینگاه ها رینشست. آن جا ز زیپشت م دیجاو
 دهان گذاشت. یرا تو اریخ
 ن؟یمهمون دار ینگفته بود -
 خبر اومدن، بابات هم نگه شون داشت واسه شام یب -

تا  دیگفتن عجله داشت؛ اما با یبرا یاش نگاه کرد. هنوز سر شب بود. نچ کرد. کم یاعت مچگفت و به س آهان
 کرد. یصبر م یصحبت با حاج یرفتنشان برا

 ن؟یخوا یکمک نم -
گذشته و  یلیشست خ یکمک ظرف م یو برا ستادیا یم نکیس یکه او پا یپر حسرت نگاهش کرد. از زمان نینسر

را  شیرفت. لب ها کشیشد. از جا بلند شد و نزد نیمتوجه نگاه نسر دیانش شده بود. جاومهرب دیانگار حاال باز جاو
 شده بود. از او فاصله گرفت و آرام گفت: رتریسال پ اهپنج سال به اندازه پنج نیدانست در ا یاو چسباند. م یشانیبه پ

 جبران کنم. بتونم دوارمیکردم؛ اما دست خودم نبود. ام تتیاذ یلیمدت خ نیببخش تو ا -
باز همان شده که بود.  دیجواب نمانده و جاو یب شیبغض کرد. چه خوب که دعاها شیحرف ها دنیبا شن نینسر

 و خدا را شکر را زمزمه کرد. دیچک اریاخت یب شیاشک ها
 .یدیوقته ند یلیبرو مادر، زشته عموت رو خ -
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 نیبود. حاج حس سیدو برادر درباره موسسه تازه تاس انیکرد و باز به طرف سالن رفت. صحبت م نییرا باال و پا سرش
گفت،  یآنجا م یرا از دست داده بود. حاج محسن از حال و هوا هیبه شهرستان رفته و افتتاح یسفر کار یآن روز برا
ر کا نیاقدام کردن به ا رید یاش برا یمانیبود، از ابراز پش صبه محبت در تمام رفتارشان مشخ ازیکه ن ییاز بچه ها

 کنارشان نشست. دیگفت. جاو یم
 عهد بستم براشون کم نذارم، اون بچه ها فرشته ن. -
 من؟یتیهمه بچه ها -
 هم... ایبعض ن،یسر راه شترشونیب -

 کرد و ادامه داد: مکث
حضانت شون رو  ستنیپدر و مادرشون ابد خوردن و اقوام حاضر ن ییاومدن. بچه ها ایهم تو زندان دن ضاشونیبع -

 ها هم بچه طالق، همه جورش هست. یکنن. بعضقبول 
کمک به  یخانم چادرش را جمع کرد و برا میاز آن جا رغبت نشان داد. مر دیبازد یآهان گفت و برا نیحس حاج
و پشت سر مادرش راه  دیبه ماندن، بودن در جمع مردانه را درست ند اقیبا وجود اشت دیاز جا بلند شد. مهش نینسر

حق داشت.  دیاما جاو د؛یبگو یزیثمره چ قتیخواست از حق یاز فرصت استفاده کرد. دلش نمافتاد. حاج محسن 
 گفت: نیدانست. رو به حس یدختر ها م نینظرش را درباره ازدواج با ا دیحدااقل با

دونه، خوب  یو درشت رفتارشون رو م زیبچه ها بوده و ر نیکرده، کل عمرش رو با ا یبهرام یرو آقا یکار اصل -
 لده باشون تا کنه.ب

 ادامه داد: یخوبه گفت و حاج نیحس
 از پسرا رو زن داده و برعکس البته... ازدواج دخترا سخت تره. یلیخ -
 گفت: نیحس ینگاه کرد و در جواب چرا دیچشم به جاو ریز از
 .ستیکه اصل و نصبشون معلوم ن ییبراشون سخت ازدواج با دخترها ایلیخ -

 جا به جا شد. یکم
 یرفتار م یفهمن طور یم یواسشون مهمه و فقط شجره نامه شخص رو قبول دارن وقت شهیکه رگ و ر ایضبع -

 رو از دست دادن. زایچ یلیکه خ نیخود دخترا یاصل یدونن قربان یسرنوشتن، نم نیدخترا مسئول ا نیکنن انگار ا
بهم  زویهمه چ ستیدختر اون خونواده نمتوجه شدن  یبود تا عقد وقت دهی. رسدمید شیآره، نمونه شو چند وقت پ -

 زدن.
 که تا آن موقع ساکت بود اخم کرد و سکوت را شکست. دیجاو

 باشه. شیزندگ کیعمر شر هیکه قراره  یاز کس ریغ زهیافته که طرف نگاهش به همه چ یاتفاق م یوقت نیا -
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 از فرصت استفاده کرد. یحاج دیوارد شدن جاو با
 توجه به خونواده ست. شتریچون ب یواسه ازدواج سنت هیعیگفت طب شهیم ییجورا هی -
بچه کدوم خانواده بودن  گهید یطرف مقابلت رو بشناس یغلطه! وقت شهیازدواج بدون شناخت که از ر شهیم نیا -

 نشه. انشیاطراف یخطا یتا به قول شما قربان شهی. فقط خودش مهم مستیبرات مهم ن
 مهم نبود. شیسرپرست بودن ثمره برا یپس براحت شد.  دیاز حرف جاو یحاج الیخ

 نیآمدن آن ها به خانه شان گفت و نسر یبرا اقشیاز اشت میبودند. مر ستادهیا نیبدرقه خانواده حاج حس یدر برا دم
تک بوق  یبه نشانه خداحافظ نیشدند. حس نیسوار ماش نیکردند و خانواده حاج حس یقول رفتن داد. همه خداحافظ

 یو حاج دیجاو نیب نیهر سه وارد شدند. نسر دیشدن از د جو خار نیماش دنیچیبه حرکت در آورد. با پ را نیزد و ماش
سرش را به  نیرفتند. نسر یتا سالن را راه م اطیدر ح ریرا دور کمر هر دو قالب کرد. آرام مس شیو دست ها ستادیا

چهره آرامش را  یبود؟ حاج زیدو عز انیبودن م بهتر از یزیرا آزاد کرد. چه چ قشیآسمان پر ستاره بلند و نفس عم
به  شتریهر دو را ب نیو نسر دیآرام سرش را بوس دی. جاودیرا در نگاهش د یو لبخند زد. بعد از مدت ها راحت دید

مبل نشست  یکرد. رو یبود؛ اما خوددار دیمنتظر به حرف آمدن جاو یکرد. وارد سالن شدند و حاج کیخودش نزد
درخواست کرد. تمام حواسش به  یفنجان چا کی نیراخبار در فضا پخش شد و از نس یض کرد. صداو کانال را عو

 یو او با لطف م دیپرس دیاز جاو یچا ختنیر یبرا نیبحث بود. نسر دنیکش شیپ یبرا دیپا آن پا کردن جاو نیا
 دیاش لـ*ـذت برد. با یاز دستپاچگ یو حاج دیجوابش را داد. کنار حاج محسن نشست. خودش را جلو کش دیکن

 تک سرفه زد. دیکرد. جاو یبحث را باز م دیکرد؟ نه او با یکمکش م
 ؟یحالتون خوبه حاج -

 نگاه کرد. یواریمحسن به ساعت د حاج
 ؟یکن یم یاالن احوال پرس یسه ساعته اومد -

 انداخت. نییپااندازه سخت باشد. سرش را  نیکردم دادن جواب تا ا ی. فکرش را نمدیدستپاچه خند دیجاو
 راستش... -

جمع و جور کردن آشپزخانه باز خارج  یفنجان ها را مقابلشان گذاشت و برا نیقطع شد. نسر نیبا آمدن نسر حرفش
 کرد. دیشد. حاج محسن فنجانش را برداشت و رو به جاو

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ -
 جا به جا شد. یکم دیجاو

 وع...آره... راستش در رابـ ـطه با اون موض -
 را خورد و گنگ گفت: شیاز چا یپسر بد نبود. کم نیبه سر گذاشتن ا سر
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 کدوم موضوع؟ -
 انداخت؟ یدستش م ای. واقعا فراموش کرده دیپوف کش دیجاو

 .یمانیدرباره ثم... خانم ا ن،یکه منتظرش بود یهمون جواب -
 کنترل کرد و با همان آرامش گفت: یمحسن لبخندش را به سخت حاج

 اشکال نداره منم فراموش کر... ،یندار یشدنش معلومه رغبت یطوالناز  -
 حرفش را قطع کرد. عیسر
 نه اصال! -

 ،یمتوجه سر به سر گذاشتن پدرش شد. با نگاه خاص و شاد حاج دیلبخند از دست حاج محسن خارج شد و جاو کنترل
 گذاشت. دیشانه جاو یانداخت. دست رو نییسرش را پا دیجاو

 کنم. یبزرگترش صحبت م باشه، با -
 رهیپدرش خ ی. سرش را باال برد و به چشم هادیرا گرفت. خم شد و پشت دستش را بوس حشیتسب یانتها دیجاو
 شد.

 ممنون بابت اعتماد دوبارتون. -
 برگشت. یمحسن شانه او فشرد.خوب بود که پسرش باز به زندگ حاج

**** 
بود. طعم شب  مارستانیدر ب شیبود. حالش بد و نگران آهو و تنها غلت زده و خوابش نبرده شیرا در جا شبید تمام

 شترشیکه ب یخاطرات تلخ بچگ یادآوریزهر بود.  یبود. تنها بودن آن جا به تلخ دهیرا چش مارستانیکش دار ب یها
، عذاب وجدان که آهو را تنها گذاشته نیکرده بود. از ا دتربر علت شده و حالش را ب دیگذرانده، مز مارستانیرا در ب

قلبش را نشانه رفته و  شیدر توانش نبود. آهو با آن کار و خطا یدلخور زانیگرفته بود؛ اما ماندن کنارش با آن م
 بود. ازیصاف شدن دلش با او مدت ها زمان ن یبرا

وز آن را به دسته گل ساده مانده و هن کی یپا قهیدق ستیبار چندم باز کرد. باز هم خراب کرده بود. ب یرا برا قالب
بار تمام حواسش  نیو ا دیرفت. پوف کش یم صیترخ یبرا دینرسانده بود. به ساعت نگاه کرد. ساعت دوازده با انیپا

دوش بگذارد، برداشت. با  یآن که رو یرا به دسته کردن گل ها داد. با تمام شدن کارش، از جا بلند شد و کوله را ب
 گفت: نیداد. رو به رام یرا به مشتر رفت و آن نییگل را گرفت و پا گریدست د

 دارم. یکار فور هیببخش  -
از آن  یقرص بود و حرف یادیشد راحت گذشت؛ اما دهان دخترک ز ینم یآشفتگ نیفقط نگاهش کرد. از ا نیرام

فته به او گ دیرفت. جاو رونیکرد و ب یکوتاه یخداحافظ نیو پر سوال رام رهیتوجه به نگاه خ یشد. ثمره ب یخارج نم
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به او افتاد.  عیسر دیو نگاه جاو ستادیا یا شهیسرا کج کرد. پشت در ش ینیریبود اطالع دهد و ناچار راهش به طرف ش
 یرو شبیبه سمت رختکن رفت. د نیتریلحظه باال گرفت و از پشت و کی یرا به معنا شیمنتظرش بود. انگشت ها

شاداب و  یادیصبح ز نیبا آن فکر به خواب رفته بود. نسربود. به جواب ثمره فکر کرده و  دهیتخت سابقش دراز کش
را گم کرده بود.  شیگفته و او از شوق دست و پا دیدرباره جواب جاو یرا فراموش کرده بود. حاج شیپادرد  یحت

باز  یرا به زندگ دشیکه جاو یو معصوم بایبود. ممنون ثمره بود. دخترک ز یدر لباس داماد دیجاو دنید شیآرزو
قصه  دیجاو یبچه ها یجلوتر رفته و برا هافکرش سال  یخانه خواسته و حت نیثمره را در ا دنینده بود. دلش دگردا

کرد و خارج شد. نفس  یرفت. با مسئول خداحافظ رونیداد و ب رییتغ راهنیلباس فرمش را با پ عیسر دیخوانده بود. جاو
را زد و همزمان با اشاره  موتیکرد و آرام جوابش را داد. ر ثمره را کنترل کرد. ثمره سالم دنید جانیو ه دیکش قیعم

شامه اش  یتو دیبغـ*ـل گذاشت. باز عطر جاو یحرف سوار شد و کوله را تو یسوار شو گفت. ثمره ب نیاشبه م
خواست. اخم  یکرد و نم یکه خوب بود و او باور نداشت. خوب بودنش را انکار م یو حالش بد شد. از آن بدها دیچیپ
حس  نیداشت. از خودش و از ا یبرم سرشحالت هم دست از  نیا دیشد، شا یماجرا تمام م نیرد. کاش زودتر اک

را به  نیبا فکر شلوغ ماش دیآزار دهنده بود. جاو یادیاش داشت، ز یکه به آدم کنار یمبهم متنفر بود. حس کشش
 نداشت. دنینه شن داد؟ طاقت یم یجواب ثمره بود. چه جواب ریحرکت درآورد. هنوز درگ

 یسراغ آهو م ی. گاهدیکش یبود و فکرش در هزار سوارخ سرک م بیبود. حالش عج دهیدرد امان ثمره را بر سر
داد و  هیتک یصندل یپررنگ شده بود. سرش را به پشت یادیروزها ز نیکه ا یدیجاو یخودش و گاه یرفت، گاه

. ستادیا کیپشت تراف دی. جاوشد یکم تر م شیتشو نیگرفت و ا یآرام م دیهم گذاشت. شا یرا رو شیپلک ها
راحت نگاهش کند.  الیتوانست با خ یبسته اش مکث کرد. حاال م یچشم ها دنیو با د دینگاهش سمت ثمره چرخ

گل سر و تنگ کردن مقنعه اش  دنیکرد، خر یم نیکه نسر یکار نیبود. لبخند زد. اول ختهیر رونیباز ب شیموها
معصومش  یتر رفت. حالت چشم ها نییتر شد و نگاهش پا قیور او با حجاب سفت و سخت عمبود. لبخندش از تص

بسته اش داد. قلبش  یسرخش گرفت و به چشم ها ینگاهش را از لب ها عی... سریو لب ها دهیکش ینیبود. ب بایز
 نییان بهتر که نگاهش پدر ذهنش مجسم شد، مثل جوان نابالغ به تپش افتاد. هما هیکه در عرض چند ثان یاز تصورات

زده به طرفش  هیباز شد. با حالت تک شیبود، که چشم ها رهیشده به او خ ریقل و زنج یرفت. هنوز با چشم ها ینم
 دینگاهش را نداشت و شا دنیتوان دزد یحرکت ماند و حت یب دیمات شد. جاو دیجاو رهینگاه خ دنیو با د دیچرخ

به  دینمانده بود و با دنشیتا فهم یزیکردن بس بود. چ یموش و گربه باز رگیشده بود. مهم هم نبود. د رید گرید
را نداشت. قلب ثمره با  یجواب منف دنیکرد، توان شن یدلش را نرم م دیکرد. با یآماده م دنیشن یاو را برا ینوع

اش با  نهیسـ*ـ د؟یرس یم دیبه جاو شیبود، اگر صدا دهیبه تپش افتاده بود. ترس شیو پر معنا قینگاه عم دنید
به  دیداشت؟ نگاه جاو ییداشت؟ نگاهش چه معنا یچرا دست از سرش برنم یشد. پسر حاج یم نییجان باال و پایه
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شد و خودش  یتر م کیشد که هر لحظه نزد یبه دست رهیشانه اش افتاد و دستش را دراز کرد. ثمره وحشت زده خ
و  دیکوب یوار م وانهی. قلب ثمره ددیاش را تکاند و عقب کششانه  یآرام برگ کوچک رو دیتوان حرکت نداشت. جاو

زد و  یها از آن خلسه خارج شد و اخم کرد. قلبش هنوز تند م نیبوق ماش ی. با صدادیپر یم رونینفسش تکه تکه ب
ن افتاده که مسحور نگاه او شده بود. با هما یدانست در آن لحظه چه اتفاق یشد. از خودش که نم یاز خودش عصبان
تند رفته بود؛  یادیز دینگاه از او گرفت. شا دیاش کرده بود. جاو یحال کفر نیبرگشت. ا یکنار شهیاخم به طرف ش

به در  دهیدختر پر اخم کنارش را دوست داشت. نرس نیکرد، ا یتعارف با خودش اعتراف م ینبود. حاال ب یاریاما اخت
در ساختمان  یو وارد شد. رو به رو کردنگهبان دست بلند  ی. برادیچیسرعتش را کم کرد و پ مارستانیب یا لهیم
به جاده و او  رهیبود. تمام راه را بدون حرف خ یو رو به ثمره کرد. دخترک به وضوح از نگاه کردن به او فرار ستادیا

 گفت: دیشدن، جاو ادهیو قبل از پ دیگرفته بود. با گفتن ممنون و به طرف در چرخ دهیرا ناد
 رو انجام بدم. صیترخ یکارا رمیم یده ش کنتا تو آما -
. بعد از خارج کردن کارت آن را مقابلش دیکش رونیپولش را ب فی. کوله را باز کرد و کدیبار ثمره به طرفش چرخ نیا

 با اخم نگاهش کرد و ثمره گفت: دیگرفت. جاو
 هر موقع... ستینگام نکن، قرار ن یطور نیا -

 :دیحرفش پر انیم دیجاو
 ه؟یش چمشکل -

 گفت: یجد ثمره
 !شمیبد عادت م -
خواست. عادت به او،  یرا م نیا دیاما جاو ،یدر اصل عادت به بودن کس ایخواست. بد عادت شدن  یکه نم یزیچ
 دیداشبرد گذاشت و رمزش را گفت. قبل از اعتراض جاو یکارت را رو عیکردن به او. دهان باز کرد و ثمره سر هیتک
 کرد: دختر کله شق! هنچ گفت و زمزم دیخش زنان حرکت کرد. جاوشد و به طرف ب ادهیپ

. آن ها دیآن دو زن تازه فارغ شده را د زیداد. وارد شد و قبل از هر چ رونیو نفسش را با صدا ب ستادیدر اتاق ا پشت
ه بود. آرام سالم غصه خورد یادیز شبیهم انگار آماده رفتن بودند. همراه داشتنشان قلبش را به درد آورد. حتما آهو د

 یامروز فقط کم شیتخت نشست. رنگ و رو یجان زد و رو یب ندلبخ دنشی. آهو با ددیکرد و به طرف آهو چرخ
 زیلباس تم شیتخت گذاشت. از خانه برا یو رو دیکش رونیب یبهتر شده بود. ثمره ساک کوچکش را از کمد کنار

 گذاشت. شیاپاه یو رو دیکش رونیآورده بود. آن ها را از کوله ب
 پاشو لباسات و عوض کن. -
 ؟یو انجام داد صیترخ یکارا -
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 .دهیداره انجام م گهید یکس -
 گفتن آهو بلند گفت: یدرباره مکالمه آن ها، در جواب ک انیکردن اطراف زیگوش ت دنید با
 شوهرت! گهیمعلومه د -

 ادامه داد: یمات ماند و ثمره با لبخند ساختگ آهو
 اما شوهرت هنوز دوست داره. ؛یکرد یاهدرسته کار اشتب -
مقابل چشم  دیشد. چهره جاو یخال ای ختیهم فرو ر دیاش تکان خورد، شا نهیدر سـ*ـ یزیحرف چ نیزدن ا با
توجه شد و به قصد کمک به آهو دست به سمت دکمه  یبه حالش ب« شوهرش دوستش داشت.»جان گرفت.  شیها
 گذاشت. زیم یبا ظرف کمپوت به طرف شان آمد و آن را رو از همراه ها یکیلباسش دراز کرد.  یها
 سر جاش. ادیبخور مادر تا رنگ و روت ب -

آماده کرده بود.  یمقو یغذاها شیخانه برا یتو شیآمده؛ اما به جا یشد. دست خال یاز حواس پرتش کفر ثمره
 دیسر آهو کش یاشت. زن دست روبرداشت و به دهان آهو گذ یالسیگ شیظرف را برداشت و تشکر کرد. با قاشق تو

 و گفت:
 بهت نده. گهید رهیست از طرف خدا، ممکنه غضبش بگ هیکارت اشتباه بود مادر، بچه هد -

بردن کامل به ماجرا  یتنها با پ شانیفضول ها متنفر بود. کنجکاو نیصدا پوزخند زد. از ا یبغض کرد و ثمره ب آهو
لباس  ضیکار محال بود! بعد تعو شبردیپ دیجام داده بود؛ اما بدون جاوآرام گرفته و چه خوب که کارش را درست ان

به چشم  رهیسرش مرتب کرد و همزمان خ یساک گذاشت. آهو شال را رو یاو را تو یو شلوار صورت راهنیها ثمره پ
آن را از کوله . دیرا شن لیموبا یساک را بست و همزمان صدا پیبهتر بود. ثمره ز روزیاز د یثمره شد. امروز کم یها
تماس را  عیداده بود؟ سر رییباز ساالر شماره تغ یعنی. گنگ به آن نگاه کرد. دیو شماره ناشناس را د دیکش رونیب

شدن سکوت  یبا طوالن دیو مکث کرد. شماره را از کجا آورده بود؟ جاو دیرا شن دیبرقرار کرد و الو گفت. سالم جاو
 ثمره سوال ذهنش را خواند و گفت:

 گرفتم. نیز راما -
 ادامه داد: دیه بود. جاو دیحالش را فهم دهیند یو حت زیت یادیز ینزد. پسر حاج یباز حرف ثمره

 منتظرم. رونیتموم شد، ب صیکار ترخ -
 گفت و تماس را قطع کرد. رو به آهو گفت: باشه

 تموم شد. میبر -
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 شیگفته بود؟ باز بغض کرد. آبرو یبه عمو بهرامثمره  یعنیرا انجام داده؟  صیترخ یکارها ینگران شد. چه کس آهو
آمدن از تخت کمکش کرد.  نییپا یرا گرفت و برا شیمرتکب شده بود. ثمره بازو یعمو رفته و عجب اشتباه شیپ

 .دیبه قصد پا کردن کفش ها خم شد و آهو عقب کش
 تونم. یخودم م -

 ییو لب به دندان گرفت و سکوت کرد. ثمره دمپابا حالت نشسته سرش را باال گرفت و خشک نگاهش کرد. آه ثمره
کوتاه کردند و از اتاق خارج شدند. آرام  یگفت. با چهار زن خداحافظ میکرد. بلند شد بر شیرا در آورد و کفش را پا
افتاد  دیرفت. نگاه آهو به جاو یبود م ستادهیا بیبه ج ستداده و د کهیت نیکه به در ماش یدیهمراه آهو به طرف جاو

 گوشش گفت: ریچند قدم مانده به او دست ثمره را گرفت و ز و
 ه؟یک نیا _

 نگاه خشک جوابش را داد. یب ثمره
 شوهرت! -

 نیینگاه خجالت زده و پا دنیتحملش تمام شده بود؛ اما با د گریکرده و د یخود دار یادیشماتت بار بود. ز لحنش
به آهو افتاد. انگار حق با  دیگفت. نگاه جاو یم یزیآدم نادم چ نیابه  دیشد. اشتباه کرده بود و نبا مانیافتاده آهو پش

گفت.  دیگرفت و همزمان با اشاره سوارش نیاز ماش هیافتاده بود؟ تک یشکدام کال ریساده، گ یادیدختر ز نیثمره بود. ا
مره جلو رفت و آهو از او را ترسانده بود. ث ستیدانست ک یکه هنوز نم یخجالت زده بود. اخم پسر دیآهو از نگاه جاو
را  شیها مرا گرفت. انگار ترس از تنها شدن داشت. ثمره عقب برگشت و نگاهش کرد. ته چش شیپشت سر بازو

درد داشت؛ اما ناله اش  یسوار شدن به او اشاره داد. آهو هنوز کم یخواند و بعد مکث کوتاه در عقب را باز کرد و برا
را به حرکت در آورد.  نیپشت فرمان نشست و ماش دیکنارش جا گرفت و جاو را در گلو خفه کرد و سوار شد. ثمره

 یتر شد و سر رو کیبه او افتاد، خودش را جمع کرد. به ثمره نزد نهیآ یکه بارها از تو یآهو خجالت زده از نگاه
 نییپا را بست و بغضش را شیداشت. پلک ها ازیاش ن مهیاگر قهر بود به بودن نصف ن یشانه اش گذاشت. حت

شد. آن  ومتوجه رفتار سرد ثمره با آه دیشد. جاو رهیخ ابانیحرف به خ یداد و ب رونیفرستاد. ثمره نفسش را با صدا ب
به او بود که سرش  رهیخ نهیکردنش معلوم بود. از آ هیکجا؟! تنب یتفاوت یب نیکجا و ا شیحفظ آبرو یهمه تالش برا

ثمره هنوز  یکوبش برا نیتپش ها عادت کرده بود؛ اما ا نیبه ا گرید دیجاوبهم گره خورد.  نهیو نگاهشان در آ دیچرخ
اخمش از  نیچندم نیابرو باال داد. ا دیکرد و نگاهش را از او گرفت. جاو اخم اریاخت یناشناخته بود. سردرگم بود و ب

 دختر تازه مهربان شده افتاده بود؟ یبرا یتا حاال بود؟ چه اتفاق روزید
 برم؟ از کدوم طرف -
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حواس پرت شده بود. به کجا  یادیفکر نکرده و امروز ز نجایگرفت. کدام طرف؟ اصال به ا ابانینگاهش را از خ ثمره
نه حال آهو مناسب  ستگاه؟یدرست نبود. به ا نیگرفت؟ نه با وجود رام یم نیو بعد از آن جا ماش یگفت؟ گلفروش یم

 یزد و انگار راه چاره ا ایخورد. دلش را به در یتکان نم جااز آن تا سوار شدنشان  دیدانست جاو یاتوبوس نبود و م
افتاد  یخانه حاج ادیداد. دوست نداشت؛ اما مجبور بود.  یرا م نینش ریدر منطقه فق یآدرس آن خانه کلنگ دینبود. با

 اختالفن همه خودش کجا؟ آ یآن ها کجا و خانه درب و داغان اجاره ا یدر مجتمع رادان. خانه ها دیو خانه جاو
چه بود؟ ثمره به حرف آمد و آدرس را داد. منتظر واکنشش بعد از  یهمه تعلل برا نیهنوز منتظر بود. ا دیچرا؟ جاو

بود.  یخود آزار یماریثمره بود. انگار دچار ب یشگی. عادت همدیند یرییتغ چیآدرس بود؛ اما در چهره اش ه دنیشن
کرد.  یم لیو تحل هیاش تجز یزندگ قتیرا نسبت به حق کنششاند و واش یم رهیخ انشیاطراف یدر چشم ها شهیهم

اش سلب کرده و حاال انگار  یفکرها آرامش را از زندگ نیموجود اضافه. با ا ایخواندند و  یحتما او را حـرام*زـاده م
بست  بنکوچه  یابتدا نیماش ستادنیکرد؟ با ا یم یبود. حاال چه فکر دهیرس یفکر پسر حاج لیو تحل هینوبت تجز

بچه  فیدر چهره اش معلوم نبود. نه آن اخ پ یزینگاه کرد. هنوز چ دیاز افکار درهم برهم خارج شد و باز به جاو
بود که بود. به  ینبود. چهره اش همان چی. هدهیمثال فهم یترحم آدم ها یو نه حت دهیتازه به دوران رس یپولدارها

آهو گذاشت و تکانش  یپا یسر او سر شده بود. آرام دست رو ینیگاز سن طرف آهو برگشت. انگارخواب بود. شانه اش
 داد.

 .میدیآهو پاشو رس -
را درک کرد.  تیموقع یا هیرا باز و سرش را از شانه ثمره بلند کرد. گنگ به اطراف نگاه و بعد از ثان شیچشم ها آرام

و کارت عابرش را  ستادیثمره ا یقدم کیشد و در  ادهیپ دیآمدن کمک کرد. جاو نییپا یشد و به آهو برا ادهیثمره پ
 مقابلش گرفت.

 .ریتماس بگ یداشت یاگه کار -
کارت استفاده نکرده  نیاز ا دیو حتما جاو امدهیبرداشت پول ن یبرا یامیپ چیحرف کارت را از دستش گرفت. ه یب

 یبا وجود رفتار عاد یرده و حتمعذبش ک یاش کم یداد؛ اما حاال محل زندگ یپولش را پس م یبه زود دیبود. با
 دیزد. جاو شهیچند ضربه به ش یزیچ یادآوریسوار شد و ثمره با  دیهمه اختالف آزار دهنده بود. جاو نیا شیبرا دیجاو

 و منتظر نگاهش کرد. ثمره به روبه رو اشاره داد. دیکش نییرا پا شهیش
 طرفه ست. هیراه  راتهیور تعم نیاز ا -

. دیکرد. ثمره به خودش آمد و عقب کش یشد. باشه گفت و خداحافظ شیبایو ثمره مات لبخند ز لبخند پهن زد دیجاو
 که آمده بود برگشت. ییدور زد و از همان جا دیچه بود؟ جاو افهیثمره آن پسر خوش ق نیبه آن ها بود. ب رهیآهو خ

 ثمره؟ -
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 هوم؟ -
 م؟یحرف بزن -

که  نیخواست سر صحبت را با او باز کند. با ا یبود. بعد از آن اتفاق نم یفرار نیرا باال برد. چند روز از رام نگاهش
آمده و  یبار انگار در تله افتاده بود. تازه به گل فروش نیحرف زدن است؛ اما ا یمنتظر فرصت برا نیدانست رام یم

مرتب کردن  ی. صبح آن قدر سرشان شلوغ و خسته شده که بدبو زیم یو پاش رو ختیمشغول جمع و جور کردن ر
 داد و گفت: رونیرا با صدا ب قشیکرده بودند. نفس عم لیتعط

 بگو. -
کرده؛ اما باز هم  نیصحبت با او تمر یرا به هم قالب کرد. چند روز برا شینشست و دست ها یصندل یرو نیرام

 یزیچ دنیاز شننداشت.  دنیشن یبرا یکرد و عجله ا یمن و من کرد. ثمره تنها نگاهش م یدستپاچه شده بود. کم
به  دید یرا م نیبود. هر بار رام نهیگز نیبهتر نیکرد، رام یدانست حرص داشت. اگر آهو دست از پا خطا نم یکه م

 با خودش کنار آمد و گفت: نی. باالخره رامختیر یکل بهم م
 ؟یاز من دلخور -

 سرش را کج کرد و با حالت گنگ گفت: ثمره
 من؟! -

 کرد و ثمره ادامه داد: نییسرش را باال و پا نیرام
 دلخور باشم؟ دیچرا با -
 ... قصدم... بدیعنیخب... اون روز راجع به آهو... امم آهو خانم... باور کن... من...  -

 و آرنج دو دستش را ستون تنش قرار داد و حرفش را قطع کرد. دی. خودش را جلو کشدیپوف کش ثمره
 .نیدونم رام یم -

 وت خارج کرد و ثمره ادامه داد:نفس را با حالت ف نیرام
 .ستین حیبه توض ازین ،یهست یدونم چطور آدم یقدر شناختمت که م نیمدت ا نیتو ا -
 ؟یکن یپس چرا چند روزه از من فرار م -
 ندارم. یروزا حال درست و حساب نیا ،یکن یاشتباه فکر م -

 به دروغ گفتن شده بود. مجبور
 .یکن یخواد برام خواهر یدلم م ،یخب پس حاال که خوب منو شناخت -

نشده بود.  شیحرف ها دنیکرده که حاضر به شن یدانست در حقش خواهر ینم ؟یصدا پوزخند زد. خواهر یب ثمره
 ناچار گفت:
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 در چه مورد؟ -
 با آهو... شتریدوست دارم ب -

 گفت: نیرام نزد و یشده بود؟ حرف یقدر خجالت نیا یاز ک نیانداخت. رام نییکرد و سرش را پا مکث
 !نیخوام هم یم ییمدت آشنا هیفقط  ره،یخ تمین -
 شد که اصال دوست نداشت. یآورد؛ اما چه؟ مجبور به گفتن حرف یبهانه م دیبا
 آهو مشکل داره؟ یدون یم -
 ؟یچه مشکل -
 ...زهیخب اون چ_

 !یلعنت
 اون زاله. یعنیموهاش...  -

 تفاوت گفت: یب نیرام
 شدم! آره، از روز اول متوجه -

اش را نابود  ی. لعنت به آهو که زندگدییهم سا یرا رو شیدانست و باز هم مصر بود. دندان ها یابرو باال داد. م ثمره
با آن نداشت، درد  یکه مشکل یشدن کس دایآن. حاال با پ یدیبود و پنهان کردن سف شیکرد. تمام دردش موها

 :تمره گفسکوت ث دنیبا د نیبه جانش افتاده بود. رام یگرید
 بود؟ نیاالن مشکل هم -

 گفت؟ ینگاهش کرد. چه م ثمره
 از من نپرس! نیاز ا شتریب شهینم یول ست،ین نینه فقط ا -

. دیکش یکنار م یراحت نیبه ا دیانداخت؟ نبا یم شیپا ینگاهش کرد. چرا سنگ جلو دیناام نیقاطع بود و رام حرفش
آمد. نگاه  یوقت به صدا در م یکه ب یند شد. نچ کرد. لعنت به گوشثمره بل یگوش یدهان باز کرد و قبل از آن صدا
 .دیصفحه کش یبرداشت و انگشت رو زیم یجان زد. آن را از رو یثمره به صفحه افتاد و لبخند ب

 سالم عمو جون. -
در  گریساعت د مین یگفت. برا« ممنون« » دخترمش یخوب»و در جواب  دیچیگوشش پ یتو یمهربان بهرام یصدا
گفت. تماس را « است ریخ»فقط  یو بهرام دیرا پرس لشیبا او قرار گذاشت. ثمره متفکر دل یسبز همان حوال یفضا

 د؟یپرس ی. اگر راجع به حلقه مدیترس یاخواست؟لحظه  یچه از او م یشد. بهرام یبه صفحه گوش رهیقطع کرد و خ
 دوش انداخت و گفت: یجا بلند شد. کوله را رو به خودش آمد. هنوز دهان باز نکرده از نیتک سرفه رام یبا صدا

 بگو، باشه؟ یمیگردم؛ اگه نه خودت به رح یباز برم دمیقرار مهم دارم؛ اگه رس هیببخش  -
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 رفت. نییدلخور باشه گفت و ثمره به سرعت به سمت پا نیرام
بود.  شیچهار نفر رو به روبه خانواده  رهیرا به هم قالب کرده بود. خ شینشسته و دست ها یسنگ زیپشت م یبهرام

بود. نگاهش را از  دهیکه از هم پاش یکرده بود. حسرت خانواده ا ریو شور دو بچه حسرت را به قلبش سراز جانیه
 یپسر حاج محسن تلنگر یاز ثمره برا یگارو خواست یمیرح شبید یداشت. حرف ها یبیآن ها گرفت. حس عج

 دیخاص جاو یآمد؟ آن روز متوجه نگاه ها یخواستگار م شیبود که برا قدر بزرگ شده نیا یشده بود. ثمره ک شیبرا
 یضمانتش را کرده و از مردانگ یمیرح یشناخت، ول یرا نم دینرفته بود. جاو یبه او شده؛ اما فکرش تا خواستگار

ه مستحق و او هم پسر آن مرد بزرگوار بود. ثمر فیاش حرف زده بود. دور از انتظار نبود، حاج محسن انسان شر
را نگاه کرد. نه انگار دخترکش  شیو لبخند زد. سر تا پا دیخوب بود. آمدن ثمره را از فاصله نه چندان دور د یزندگ

به طرفش  دنشیرا باال برد و ثمره با د شبود. با لبخند پر حسرت دست دهیواقعا بزرگ شده و حاال وقت ازدواجش رس
هم  دیشا ایحلقه باشد؟  انیت. تمام راه را فکر کرده بود. اگر جراسترس داش ینشست. کم یسنگ یصندل یآمد. رو

 زد و به خودش مسلط شد. یباشد؟ لبخند ساختگ دهیبدتر، موضوع آهو را فهم
 ن؟یامروز چه خبره مشکوک شد -

اد د یرا نشان نم یبد زیبه او شد. چهره عمو چ رهیو ثمره خ دیبود. حالش را پرس یبهرام یلب ها یهنوز رو لبخند
 یتوانست کم یراحت م الیراحت شد و اضطرابش آرام گرفت. حاال با خ یکم الشیگرم بود. خ یادیو لبخندش ز

گفت و « ممنون»خوش بگذراند.  یکم یبهار صرو ع بایز یدر فضا زیمرد عز نیغصه ها را کنار بگذارد و کنار ا
 از جا بلند شد. یبهرام

 لحظه. هی -
نشست. ثمره با  شیسر جا یشاتوت یبه دست با دو بستن ینیس یرو رفت. بعد از کمرو به  یفروش یبه طرف بستن و
هر بار  یتک خنده زد. درست مثل همان بچگ یگفت. بهرام« ام»و  دیرا بهم کوب شیدست ها یشاتوت یبستن دنید

 یبچه گانه ال به ال هیکه هنوز روح یدختر نی. ادآور یاو را به وجد م یشاتوت یبرد، بستن یم رونیاو را جداگانه ب
جمع  نیا یشروع به خوردن کرد. دلش برا اقیرا داشت؟ ثمره با اشت یزندگ لیشد، توان تشک یم دایاش پ یبزرگسال

« بود!  یممنون عال»خورد و بعد از اتمام  یمکث و با لـ*ـذت م یلک زده بود. ب یشاتوت یدو نفر و خوردن بستن
 او تکان داد. ی. ثمره دستش را مقابل چشم هادیش را نشنهنوز غرق فکر بود و تشکر یامگفت. بهر

 .یگفتم امروز مشکوک شد یدید ر؟یمد یآقا یکن یم ریکجا س -
 زد. یبه خودش آمد و لبخند ساختگ یبهرام

 چه خبر؟ -
 شانه باال انداخت. ثمره
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 .شهیمثل هم یچیه -
 دیداد؛ اما ثمره فرق داشت. پوف کش یر و سامان مبار نبود بچه ها را س نیجا به جا شد. اول یصندل یرو یکم یبهرام

نگاهش را از ثمره  یافتاده؟! بهرام شیبرا یدستپاچه شده بود. ثمره متفکر نگاهش کرد. امروز عمو اتفاق یو انگار کم
ه بود؟ را دنبال کرد و ابرو باال داد. نگاه پر حسرت عمو به خانواد اهشگرفت و به خانواده چهار نفرِ داد. ثمره رد نگ

 به خانواده گفت: رهیخ یبهرام
 ست؟ین یبه نظرت حس قشنگ -
 نگاه به خانواده به ظاهر خوشبخت گفت: یکرد. ثمره ب یشروع م ییجا کیاز  دیبا
 وقت تجربه ش نکردم؟ چیه یوقت نیخوا یچطور نظرم رو م -
 .یتجربه ش کن یتون یم یاگه بخوا -

 نگاه متفکرش ادامه داد: دنیبا د یها چه بود؟ بهرامحرف  نیگنگ نگاهش کرد. منظورش از ا ثمره
 ه؟یچ ندهیآ یبرنامه ت برا -

 گفت: یشد و بهرام رهیباز به همان شکل به او خ ثمره
 !یدرس، کار، زندگ -

 و سکوتش را شکست. دیتلخ خند ثمره
 !ی! البته اگه بشه اسمش رو گذاشت زندگگهید میکن یم یزندگ میدار ست،ین یبرنامه ا -
 اخم کرد. یهرامب

 نکن دختر! یناشکر -
 یچه خدا را شکر م یبود. مثال برا نیهم ایاز دن تشیدر مقابل شکا یجواب بهرام شهی. همدیکش قینفس عم ثمره

 حرف دلش را خواند و ادامه داد: یکرد؟ سرش را تکان داد. مهم نبود. بهرام
 نعمته. هیکه تنت خدا رو شکر سالمه خودش  نیهم -

 خند زد.پوز ثمره
 .هیداغ بق یخودت به ازا یسالمت هیحس قشنگ یلی!... خدیکه اجلش زود رس یبدبخت هیاونم به لطف  -

 تر شد. قیعم یبهرام اخم
 !میکه حرف از گذشته بزن ییایازت نخواستم ب -

 خورده اش را کنار گذاشت و گفت: مهین یبستن یسکوت کرد و بهرام ثمره
 ؟یتا حاال به ازدواج فکر کرد -

 حد باز شد. نیثمره تا آخر یها چشم
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 عمو؟ یگیجوک م -
 م! یجد یلینه خ -

 هم رفت. یثمره تو یها اخم
 خوام فکر کنم! یبهش فکر نکردم و نم -
 باال رفت. یبهرام یابرو یتا
 چرا؟ -

 داد. رونیاش را ب ینفس عصب ثمره
 مکس و کار بودن یخونه بشم، اونم به خاطر ب هیخواد کلفت  یدلم نم -
 ؟یزن یم هیچه حرف نیا -
 نبود! نیحالو روزش ا نیاگه دورغ بود، االن پرو -
 کفش. هیپاش رو کرد تو  میمانع بش میخواست یکه م یدیانتخابش اشتباه بود، خودش خواست د نیپرو -
 ادیمغز خر نخورده ب یکس ختهیهمه دختر با اصل و نسب ر نیمردم نسبت به ماها بده، ا تیعمو قبول کن ذهن -
دلش بخواد بزنه اونم  یداشته باشه که هر گند یزن تو سر خور هیخواد  یکه دلش م نی. مگه ارهیمثل منو بگ یکی

 !رهیخفه خون بگ
دخترا هستن که تو  یلیروزا نگاه همه به خود دختره، خ نی!استین یذهنت ساخت یکه تو تو یاصال اون طور -

 موسسه صد شرف داره به اونا! یدخترا یار موت هیخانواده اسم و رسم دار بزرگ شدن؛ اما 
با  یداد. حق داشت از کودک یم یبهرام یهنوز درهم بود و نشان از رد حرف ها شیسکوت کرد؛ اما اخم ها ثمره

 انداخت. یآن ها را دور نم یفکر بزرگ شده بود و به راحت نیا
 مردم نمرده. نیب یکن یفکر ماون قدر که تو  تیدور، انسان زیفکرارو بر نیثمره جان بابا، ا -

 را جمع کرد؛ اما باز سکوتش را نشکست. شیلب ها ثمره
 هم من. یکه هم تو قبولش دار هیمرد هیبه خواست  نجامیاگه من االن ا -

 گفت؟ یابرو باال داد. عمو چه م ثمره
 ه؟یمنظورت چ -
 .یخواستگار انیهفته ب نیاز من اجازه خواست که پنجشنبه ا یمیرح یآقا -

نبود هر که بود  ؟مهمیچه کس ی! او که پسر نداشت، اصال بچه نداشت، پس برا؟یمیثمره گرد شد. رح یها چشم
 تفاوت لب زد: یبود. آرام و ب یمیرح یاگر آشنا یکرد حت یردش م

 ؟یک یبرا -
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کرد. ثمره  یم لیحلو ت هیو تجز دید یبا دقت م دیاسم جاو دنیشن نیواکنش ثمره را ح دیباز جا به جا شد. با یبهرام
 مکث گفت: یبا کم یبود و بهرام یبه دهان بهرام رهیتفاوت خ یبا همان حالت ب

 ... پسر حاج محسن!یبرا -
ماند و تکان نخورد. قلبش  یدهان بهرام یو نفسش تند شد. نگاهش رو ختیاش فرو ر نهیدر سـ*ـ یزیماند. چ مات

سرش  یحد تو نیبا باالتر یبهرام یبود؟! صدا دهی. چه شندیکوب نهیبا تمام قدرت خودش را سـ*ـ زشیبعد از آن ر
پسر بود  کیهم داشت؟ نه نداشت! همان  دیاواز ج ریغ یگریتکرار شد. پسر حاج محسن. پسر حاج محسن. پسر د

 دیدرهم چهره جاو ریآن تصاو انیخشک خشک. م شیبود و گلو جیدانست. فقط گ یدختر، اما... اما چه؟ نم کیو 
کجا و خودش کجا. نه محال  دیبود. جاو یشوخ کیظاهر شد. لبخند ها و آن نگاه پر از جاذبه اش. نه حتما  مقابلش

ابراز نفرتش به او و...  شان،یدر برابر نگاهش ظاهر شد. دعواها لمیبا هم بودنشان مثل ف یها ظهبود! محال بود! لح
. دیعمو را شن فیضع یبود. صدا دهیخانه اش د که در ی. پس... پس آن دختر چه؟ دخترشیو لطف ها یو مهربان

کرده  خیدست  یرو یبهرام تدس د؟یشن یرا انگار از فرسنگ ها فاصله م شیمگر عمو مقابلش نبود پس چرا صدا
 گفت: ی. هنوز منگ بود و بهرامدیاو چرخ یاش نشست و نگاهش به طرف چشم ها

 ؟یخوب -
اش به  یاز زندگ یزیحاج محسن چ یعنیسرش صدا کرد.  یتو یزیو چ دیدست او کش ریدستش را از ز عیسر ثمره

 خفه گفت: ینگران نگاهش کرد و ثمره با صدا ی! بهرامدیاو گفته بود؟ نه نبا
 من... یاز زندگ یزی... چدیجاو -

 .دیمنظورش را فهم یکرد و بهرام مکث
 .یگرفته؛ اگه قسمت باشه خودت بهش بگ مینه حاج محسن تصم -
 راحت شد و لب زد: یفقط کم الشیخ
 نه عمو، اجازه نده بگو نه. -
 ثمره جان... -

 داد. رونینفسش را پر صدا ب یرا قطع کرد و باز نه گفت. بهرام حرفش
 چرا؟ -

همه اختالف  نیخواست، ا یهمه تفاوت را نم نیخواست، ا یدانست. فقط نم یداد؟ نم یعمو را چه م یچرا جواب
قصد ازدواج  دیآمده بود؟ چرا جاو یبه خواستگار رشیتحق یبود، برا دهیفرقشان را د بود، دهید دیخواست، جاو یرا نم

... دیممکن بود جاو یعنیافتاد.  ریچند وقت اخ بیعج یها گاهن ادیکه دختر فراوان بود. چرا او؟ شیبا او را داشت؟ برا
هم حاج محسن  دیشا ای نینسر هادشنیعاشقش شده باشد! حتما پ دیسرش را به دو طرف تکان داد. نه محال بود جاو
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کرد. اصال قصد ازدواج نداشت.  یقبول م دیبود. نبا نیبخاطر آن سوتفاهم بود. بخاطر گمراه نشدن تک پسرشان. هم
 را دوست نداشت. از جا بلند شد و باز گفت: دنیها متنفر بود و سرکوفت شن یاز ازدواج آن هم با حاج

 نه! دیفقط بگ -
 ؟یفکر کن شتریب یخوا ینم -

از قلبش  یاگر گوشه ا یفکر نداشت. حت یبرا ییوصلت جا نیرا تند به دو طرف تکان داد و نه قاطع گفت. ا سرش
 جواب دلخور بود. نیاز ا

بود، غرق فکر  نییشدند. سرش پا یکنده م نیاز زم یبه سخت شیو قدم ها دیکش یانگار با تمام وجود او را م جاذبه
کرد؛ اما با هر دم و باز دم  یباز و بسته م ژنیاکس یذره ا یرا برا شیبود. لب ها نیسنگاش  نهیو بغض دار. سـ*ـ

. بغض جا خوش کرده دیفهم یحال بدش را نم لیو دل هبند کوله مشت شد یانتها یرو شیشد. دست ها یخفه تر م
ساده جواب رد  یخواستگار کیخواست؟ به  یم هیحجم گرفته و دلش گر شیگلو بیکرد. چرا س یاش را درک نم

افکار درهمش دست  انیاش ناراحت بود؟ م یچه بود؟ چرا از خود لعنت یقلب نا آرام برا نیا یریداده بود، پس بهانه گ
 رهیقلبش گذاشت و به دور شدنش فقط خ یدست رو دهی. ترسستادیو ا دیموتور از جا پر عیکه با عبور سر ،زد یو پا م

کرد؛ اما حاال فقط به او چشم دوخته بود. نگاهش را از  یو درشت بارش م زیود، رب یگرید طیشد. مطمئنا اگر در شرا
بود؟! اصال حال رفتن به  دهیرس نجایبه ا یشد. ک بنبود، گرفت و به اطراف چرخاند. متعج دنیقابل د گریکه د ییاو

حظه فقط خانه و آرامش ل نیبود. دلش در ا شیدست و پا ریز یادیز نیرا نداشت و خصوصا حاال که رام یگل فروش
 هی. به ثاندیسرا د ینیریرا از ش یبود که خروج زن مسن یخواست. نگاهش هنوز به گلفروش یو سکوت تک اتاقش رام

جعبه ها  دیاشاره کرد و جاو ستادهیمنتظر ا یپشت سرش خارج شد. زن به تاکس ینیریبا چند جعبه ش دیوجا دهینکش
به آن ها بود.  رهیجلو گذاشت و زن با لبخند نگاهش کرد. ثمره هنوز خ یصندل یبرد. آن ها رو نیاو تا ماش یرا برا

دانست  یتکان خورد. م شیو لب ها ستنش فیک یرو دیرفت. دست جاو فیک یکه تو یو دست دیلبخند زن را د
گذاشتن  شیبه آن چندرغاز نداشت. مخصوصا حاال که پا پ ازیاز انعام گرفتن متنفر است. حق داشت. ن یپسر حاج

ذهنش را مشغول کرد. چرا هنوز در  یزیبود. چ هیتنب انیداد و آن پا یرا نشان م زیچ کیو حاج محسن فقط  یمیرح
 د؟سرا مشغول کار بو ینیریش

که در  ینگاه دخترک ینیخبر از سنگ ینگاه به اطراف و ب ی. بدیسرا چرخ ینیریبه طرف ش دیتشکر کرد و جاو زن
و  دهیو جز به جز. قلبش تند کوب رهینگاهش کرده بود. خ قیرش بود، وارد شد. ثمره دقکردن رفتا نیحال سبک سنگ

سرش را به دو طرف تکان داد و زمزمه  دیاوبا ورود ج«. پسر حاج محسن»بود.  دهیدر سرش چرخ یبهرام یصدا
 شدن... دیوصلت محاله! زن جاو نیکرد:سر گرفتن ا

 کرد و ادامه داد:محاله! مکث
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آرام شد.  یبلند کرد. وارد هال و با سکوت و آرامش خانه کم یتاکس یرفت و دست برا ابانیبه طرف خ رو ادهیپ از
 ینشست و به رختخواب ها نیزم یلباس رو رییآهو بعد از سه روز باز سر کار رفته بود. به طرف اتاق رفت. بدون تغ

جمع شده اش گذاشت و پلک  یزانوها یرو . سرش رابودقرار  یرا بداند ب لشیآن که دل یداد. ب هیشده تک دهیچ
را باز کرد.  شیسر بلند و چشم ها عیهم افتاده اش، ظاهر شد. سر یرو یپشت پلک ها دیرا بست. چهره جاو شیها

افتاد. خم  شیپا ریبلوز، جعبه حلقه ز دنیکش رونیاز جا بلند شد و به طرف کمد رفت و درش را باز کرد. همزمان با ب
انگشت دوم دست چپ  یو تو دیکش رونیآن را ب اریاخت یبه آن شد. ب رهیشت. جعبه را باز کرد و خشد و آن را بردا

اراده سر بلند کرد و از خواب  یدخترانه اش انگار ب یاهایشد. رو رهیگذاشت. دستش را فاصله داد و به انگشتش خ
شب  کی یبرا یملکه شدن حت یآرزو . او همداشترا  دیلباس سف دنیپوش یدختر بود و آرزو کیشد. او هم  داریب

 کرد؛ اما... یخواستن مقاومت م نیاگر در برابر ا یرا داشت، حت
محال بود. باز به حلقه نگاه  یازدواج آن هم با پسر حاج شیداد و برا یفکرها مجال م نیبه ا دیخودش آمد. نبا به

به  هیآ یکوچک. حتما انگشت ها یبزرگ نه حت یمشده بود. اندازه اندازه. نه ک دهیاو خر یبود انگار برا بیکرد. عج
 یجور کی هیداد. آ ازین شیسبک شدن درد ها یبه خواندن برا بود. حاال بایز یادیاما ز هیبود. آ شیظرافت دست ها

خواست. چشم چرخاند  یهمراه م کیدرد  میتقس یکس بود. حاال برا یو ب بیهم دردش بود. او هم در آن شهر، غر
 هک ی. دو قدم بلند برداشت و آنجا نشست و شروع به ورق زدن برگه ها کرد. به برگه ادیگوشه اتاق د و سالنامه را
که هنوز  یخشک شده آهو بود. دختر ی. شک نداشت اشک هادیجمع شده بود، رس یو کم دهیچک شیانگار آب رو

 .دیکه خوانده بود رس یا صفحه نیاش را تمام نکرده و هنوز با او سرد بود. باز ورق زد و به آخر هیتنب
 نیفرهاد در ا یشد. در تمام مدت دلم به بو یم ریو با هر حرفش اشکم سراز دیچیپ یمادرم در گوشم م یصدا»

دست  دینبا دمیکه حدسش را زده بودم، فهم یقتیبردن به حق یگذشتم. با پ یاز آن هم م دیخانه خوش بود و حاال با
دوباره با  یزندگ ی. آرزودمیبر یگذاشتم و احساسم را سر م یقلبم م یپا رو دیدست بگذارم. هر چه زودتر با یرو

شود و مرور  یام فقط حسرت م یدانستم از امروز زندگ یبردم. م یبا خودم به گور م دیماه را با کیفرهاد و تکرار آن 
 رونیرا از گوشه کمد ب خاطرات باهم بودنمان. تماس را قطع کردم و با حال نزار به طرف اتاق رفتم. ساک کوچکم

از حجم بغض  میجا دادم. از جا بلند شدم و نگاه پر حسرتم را به اطراف انداختم. گلو شیو چند دست لباس تو دمیکش
بار مطمئن  نیبرداشتم؛ اما ا یفرشته کوچکمان مقدار ی. باز از پول هادیام باز چک امدهیبند ن یسوخت و اشک ها

 راه افتادم. نالیراست به طرف ترم کی وهق هق از خانه خارج شدم  . بامینبودم بتوانم به او بگو
ام واردش شده بودم و  یکس زندگ نیزتریو آرزو همراه عز دینگاه کردم که با تمام ام یپشت پرده اشک به شهر از

هر حسرت داغ ام انگار با  نهیاما سـ*ـ دم؛یشدم. آه کش یاز آن خارج م یدیحال ممکن و در اوج ناام نیحاال با بدتر
 یکردند. تمام تنم سست شد. م دنیشروع به لرز میخان شد و دست ها دیوارد کوچه خانه جمش نیشد. ماش یتر م
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 ییبود و من نا ستادهیا یا قهیچند دق نینداشتم. ماش نیاز ا ریغ یندارم؛ اما چاره ا یدانستم اگر وارد شوم راه برگشت
 میشدم. وزنم انگار ده برابر شده بود که پاها ادهیراننده به اجبار پ «میدیرس»ه شدن نداشتم. با تکرار دوبار ادهیپ یبرا
راه  دیبودند. به در بزرگ عمارت نگاه کردم و مردد شدم. شا دهیگرفتند و به آن چسب یفاصله نم نیاز زم یذره ا یحت
 میرا به رو دیته بود روزنه امگردن فرهاد انداخ دیکه جمش ینیمادر و پرونده سنگ یحرف ها یادآوریباشد.  یگرید

دسته ساک  ی. فشار اضطراب را با محکم تر کردن مشتم رودمیجلو کش یرا کم مفرستادم و شال نییبست. بغضم را پا
خفه و چقدر همه  نجایا یخودم را به پشت در رساندم. چقدر هوا یو به سخت دمیکش نیزم یرا رو میکردم. پاها یخال
رفتم!  یم دیبا اتم چند بار به طرف زنگ رفت و برگشت. جرات زدن زنگ را نداشتم؛ امبود. دس زینفرت انگ زشیچ

و زنگ را فشار دادم.  ختمیدستم ر یهم گذاشتم و تمام قدرتم را تو یرا محکم رو مینداشتم. پلک ها یگریراه د
شدن قدم انگار  کیزدن یمرد. صدا یخان م دیبود و کاش اصال جمش یگریکرد، کاش راه د یدر را با نم یکاش کس

 یام. با چشم ها یبودم. چند بار در خانه پدر دهیمرد را د نیبود. ا ورخناقوس مرگ و باز شدن در خود ورود به د میبرا
 شیبرا دنمیو حاال د دهیچیدانستم خبر فرارم در کل شهر پ یدر آن ها نبود. م یتعجب چیزده اش نگاهم کرد. ه خی

داد. با لحن  ارهاربابش با خبر بود. از در کنار رفت و به داخل اش فیو از نقشه کثاصال تعجب نداشت. بدون شک ا
گفت. داخل رفتم و باز مکث کردم. به آن ساختمان سه طبقه از فاصله « برو داخل»رحم  یخشک و بدون ذره ا

و با هر قدم بغضم  حرکت کردم یخواهد بود. به سخت میمتر نگاه کردم. آنجا درست در آن مکان مدفن آرزوها نیچند
فرهادم  یآزاد یداشتم، برا ازین ینه اما حاال به زندگ دم،یرس ینم نجایمردم و به ا یفرستادم. کاش م یم نییرا پا

که دو طرف در  یتوجه به دو مرد یباز شد. ب میو زودتر برا دمیرس یکردم. به در چوب یماندم و مقاومت م یم دیبا
 یکه م یآشفته ا یشبانه ام. خواب ها یبود. درست مثل کابوس ها بیعج زیهمه چبودند وارد شدم. چقدر  ستادهیا
منتظر تکان  دیرفتم. حاال هم با یپر از آرامشش باز به خواب م یو بعد با صدا دمیپر یو با تکان دست فرهاد م دمید

 یفرو م شتریب یا زدنکه با هر دست و پ یشدم. از باتالق یخالص م یکابوس لعنت نیاز ا دیماندم، شا یدستش م
 رفتم.

 را در سرم کوباند. ندهیآ یروزها یها یخانه و بدبخت نیا تیدرهمش واقع یبا لباس فرم جلو آمد و اخم ها یزن
 طرف. نیاز ا دییبفرما -
 بیرفته عج نیخانه از ب نیا یآدمک ها نیچقدر رحم و مرورت ب نکهینبود، ا یبیعج زیدانستند چ یهمه م نکهیا

! چطور با تمام قساوت رفتنم را به مسلخ د؟ید ی! نگاه پر از عجز مرا نمد؟ید یکدام از آن ها درد مرا نم چیه یعنیبود. 
به داخل اشاره  تیآمد. با همان جد رونیاز اعالم آمدنم باز ب دخواستند؟ زن به در دو ضربه زد و وارد شد و بع یم

. دیچیفرهاد در گوشم پ یمقاوم باشم. صدا دیرم گرفتم. حاال باچاد یرا با انتها میمکث کردم و نم چشم ها یکرد. کم
بار  نیپر از آرامشش قوت را به قلب خسته و شکسته ام داد. ا یحرف ها یادآوریاز خدا بترسه.  دیآدم فقط و فقط با
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. اگر آن مرد بودم دهیرا به تنم مال زیهمه چ یام آمده و پ یتنها مرد زندگ یآزاد یبرا هیمحکم شد. من آ میقدم ها
نگاهم به خدا بود  یمهم نبود، وقت زیچ چیه گری... زنش. دی... حتیشدم و حت یخواست خدمتکارش م یغاصب م

 .دیترس یم یزیاز چ دینبا گرید
شدن سکوتش باعث باال رفتن  یکردم. طوالن یشدم. نگاهم به کف بود و هنوز آن حرف ها را با خودم تکرار م وارد

 بیکه از ج یشکم گنده و ساعت دنیبرق دارش باال بردم و با د ی. نگاهم را آرام از کفش هاشد میمردمک چشم ها
 گاریتق فندک نگاهم را باالتر برد. س یمتنفر بودم! صدا وشده بود، اخم کردم. چقدر از ا زیاش آو قهیجل بیشلوار به ج

رخش به من بود  میبود. ن ستادهیت پنجره اکرد. پش یدر فنک را باز و بسته م گریبود و با دست د شیانگشت ها نیب
 یشگیهم قی. خط عمدیگذاشت و به طرفم چرخ یگاریرا در جا س گارشیاش. س یچند صد متر اطیو نگاهش به ح

 چیمطمئنا ه یلبخند زده بود؟ چطور مرا از پدرم خواسته بود، وقت یمرد روز نیبود. اصال ا زینفرت انگ شیبروهاا انیم
 نیعمرم را با ا هیتوانستم بق یمهربان بسته بود چطور م یکه نفسم به آن چشم ها یاش نبود؟ من نهیدر سـ*ـ یقلب

 نیو بند کجا و ا دیق یراحت و ب یبا لباس ها هیرا نگاه کرد و ابرو باال داد. حق داشت. آن آ میمرد بگذرانم؟ سرتا پا
 آرام اما خشک گفت: یو با صدا دیچادر کجا؟ شستش را گوشه لبش کش

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا -
نبود. نگاهم تند شد  ینیبه مقدمه چ ازیکرد. ن یم یدانست و خوب نقشش را باز یبودنم را م لیزدم. خوب دل پوزخند

 پر خشم نگاهش کردم. یو با چشم ها
 آزادش کن! -

شکل  نیحبت به اجرات ص یبرخورد را نداشت. حق داشت کس نیباال رفت. انتظار ا شیابرو یشد و تا یور هی لبش
 یصندل یرفت و پشت آن نشست. به پشت زیآرام به طرف م یبا او را نداشت. نگاهش را از من گرفت و با قدم ها

 یشد. چقدر از آرامش ساختگ رهیآن به من خ دروشن کرد و از پشت دو یگرید گاریپا گذاشت. س یداد و پا رو هیتک
 گفت: رهیاش متنفرم بودم. با همان حالت خ

 د؟یآ یخوشم م تیاز چ یدون یم -
 حرف از دوست داشتنم نزد. گریخواست بر دهانش بکوبم که د یهم فشار دادم. دلم م یرا رو فکم

 کله شق بودنت!... نیاز هم -
 زد. پوزخند

تونه دماغش رو بکشه باال، چه  ینم یعرضه حت یاون ب ،یکه با اون جوجه فرار کرد یفکر کرد یبا خودت چ -
 افظت از تو!برسه به مح

 محکم تر شد و دهان باز کردم. مشتم
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 اول دهنتو آب بکش! ،یزن یاز فرهاد حرف م یوقت -
نقطه ضعفم گذاشته بود. فرهاد خط قرمز من بود.  یبود. دست رو ختنمی. آنقدر که هر آن امکان فرو ردمیلرز یم

 کوباند و نعره زد: زیمشتش را محکم به م
 خفه شو! -

 باال برد و با خشم و غضب ادامه داد: اشاره اش را انگشت
 زیو حلق آو یپاهاش بکش ریرو از ز یکنم خودت صندل یم یکار یاریجلوم ب زویهمه چ یاسم اون ب گهیبار د هی -

 .ینیخودت بب یشدنش رو با چشم ها
 یحت دمیبار را ترس نیعرق شد. ا سیکرد و تمام بدنم خ خیمو به تنم س شیخشک شدم. تصور حرف ها دشیتهد از

کردم.  یبود و فقط نگاهش م دهیجرات حرف زدن نداشتم. زبانم به کام چسب گریفرهادم. د یبا وجود تکرار حرف ها
 نییفرو رفت. سرش را باال و پا زشیمندانه زد و باز در قالب آن آرامش نفرت انگ روزیوحشت نگاهم، لبخند پ دنیبا د

 کرد.
 !میبهتر به توافق برس میتون یم ینطوریآهان حاال درست شد، ا -

را از دست دادم و به در پشت  میاش قوا یخودم را نگه داشته بودم که با حرف بعد یدر بدن نداشتم. به سخت یجان
 دادم. هیسرم تک

 !یکن یمسخره رو باطلش م غهیاون ص یریاول م -
آدم رو به  نیا قتایاما حق د؛یایکوتاه ب یکم دنمیبودم با د داریام دیبه مراتب سخت تر بود. شا دنشیدانستم؛ اما شن یم

 حالم دستش را در هوا تکان داد. دنیدر جامه انسان بود. با د یوانیح میرو
 .یبر یتون یحاال م -

 رونیجهنم ب نیتوانستم از ا یرفتن بود و چه خوب که م یدانستم. مهم خواسته اش برا یبه رحم آمده بود؟ نم دلش
نبود و تا مردن انگار فاصله  دنیتوان نفس کش نجایرفتم. ا یم دیاست. با یم موقتدانستم خروج یاگر م یروم. حت

 .دمینحسش را شن ی. قبل از خروج باز صدادمیاز در گرفتم و چرخ هیتک ینداشتم. به سخت یا
 ...نمتینب ختیر نیبا ا گهیدفعه د -
 و رو شد. رینه چندان دور دلم ز ندهیکه تنم مور مور شد و با تصور آ یکرد. طور رییتغ یکم شیلحن صدا و
 !ادیبه مذاقم خوش نم هیآ نیباش، ا هیهمون آ_
. دمیخواست؟ دو یحاال با تمام وجود دلم فرار م یداشت وقت یتمام وجود در را باز کردم. خروج از اسارت چه حس با

. نه محال بود دمیفت چسبخواستم. چادرم را س یرا م ی. فقط عبور از آن در بزرگ آهندمیبدون نگاه به اطراف دو
گذشتم  یرا فراموش کنم. از در چوب میبزنم و محال بود خدا اتماعتقاد ریفرهادم را از خودم جدا کنم. محال بود ز هیهد
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خوردم و دست  یم نیاگر زم ی. حتدمیدو یتوجه م یرا گرفته بودند و من ب دمید یشدم. اشک ها جلو اطیو وارد ح
. ردمبرخورد ک یبودم که به کس دنیجهنم بود. هنوز در حال دو نی. حاال مهم خروج از اشکست، مهم نبود یم میو پا
بود. با پشت  سیآمد و تمام صورتم خ یم رونیسوخت. نفسم تکه تکه ب یوارد شده، م یاز حجم بغض و هوا میگلو

آن همه حس  نیب شیآشناچهره  دنیچهره پدرم، با د دنیرا پاک کردم و نگاهم را باال بردم. با د میدست اشک ها
زدم و بابا را زمزمه کردم. به قصد در آغـ*ـوش گرفتنش  ندلبخ هیگر انیجان دوباره گرفتم. م یدیغربت و نفرت و ناام

 شیشد. شانه ها یم نییباال و پا شیگلو بی. نگاهش پر از غم بود و سدی. اشکم دوباره چکدیجلو رفتم که عقب کش
 نیان ای. حاال مدمید یها را نم نیها مهم نبود. من ا نیدر چهره اش معلوم بود. تمام اتا شده بود و شرم  یانگار کم
 «بود. دهیباز ترس شهی. پدرم مثل همدمید یشدن پشتم از او را م یمن فقط خال بهیهمه غر

را  شیهاچوب خطا هیهم دردش نبود. آ هیداد. اشتباه کرده بود. آ رونیسالنامه را بست و نفسش را پر صدا ب ثمره
 خورده، اما خودش آش نخورده سوخته بود.

**** 
 ینیتماس را قطع و به نسر یبود. بعد از خداحافظ یمبل تک نفره نشسته و مشغول صحبت با گوش یمحسن رو حاج

راحت شد؛  یچهره حاج دنیبا د نینسر یشد. حدس جواب ثمره برا رهیکه مضطرب چشم به دهانش دوخته بود، خ
 :دیاما باز پرس

 ؟یشد حاج یچ -
 محسن آرام گفت: حاج

 انگار قسمت نبود. -
 را زمزمه کرد و گفت: یوا نینسر

 بکن. یکار هی ره،یگ یبچه م تازه تازه داره جون م یحاج -
 و ادامه داد: دیمبل جا به جا شد و خودش را جلو کش یرو
 چرا؟ ه؟ینه گفتنش چ لیاصال دل -

 شد. رهیخ زیم یرو یبخار چاداد و به  رونیرا ب قشیمحسن نفس عم حاج
 نگفت. یزیدونم چ ینم -
 داره... اصال... اصال بذار من باهاش حرف بزنم. یلیدل هی یهر جواب شه،یکه نم ینطوریا -
 .ستینظر دختر ن رییتغ یبرا ییگفت، انگار جا یکه بهرام ینه طور -

از او پنهان  یزیخواست چ ی. دلش نمنچ کرد. حاج محسن شب گذشته با او درباره ثمره صحبت کرده بود نینسر
وصلت رغبت نشان داده بود.  نیبه ا شتریدخترک غصه خورده و ب یبرا نیبماند و همان طور که انتظار داشت، نسر
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بود. حاج محسن سرش را به  ختهیبهم ر شیپر کند؛ اما حاال تمام برنامه ها شیمادر را برا یخال یخواست جا یم
 وحشت زده گفت: نینسر یآن را روشن کرد. قبل از انجام کارچرخاند و صفحه  یطرف گوش

 ؟یحاج یچکار کن یخوا یم -
 بگم. دیخوام به جاو یم -

 دست او گذاشت. یدست رو نینسر
دختر اولش جواب رد بده،  هیعیکارو نکن، بذار اول من با ثمره حرف بزنم. اصال طب نینه تو رو ارواح خاک مادرت ا -
 نه؟ ای ادیدستش ب دوماد حساب کار دیبا
. پس با صحبت شما هم نظرش عوض ستیناز کردن ن یداده برا یشناسم، اگه جواب منف یدختر رو من م نیا -
 .شهینم
 شه. یغرورش خورد م دوارهیبچه م ام شه،یکه نم ینطوریا -
 طول بکشه بدتره. شتریب یبمونه، هر چ دیانتظار و ام نیتو ا شتریب میپس نذار -

 ستیوارد ل دینکرد. حاج محسن به قصد گرفتن شماره جاو یممانعت گریبود و د یمنطق ید. حرف حاجنچ کر نینسر
 شد. نیمخاطب

. دیکش رونیب بی. سرعتش را کم کرد و آن را از جدیرا شن لیموبا یسرا بود که صدا ینیریدر راه بازگشت از ش دیجاو
از جواب  ریغ زیچ چیداشت ه نانیگرفت و حاال اطم یتماس نم لیدل یب ی. حاجختیقلبش فرو ر ینام حاج دنیبا د

 یزد آن موش و گربه باز یو حدس م دهین دو روز ثمره را ندیبود. در ا دهیرس انی. باالخره انتظارش به پاستیثمره ن
 یم کیرا به فال ن نیو ا یعیبود. دخترک غد بود درست؛ اما دختر بود و خجالتش طب یبخاطر مطرح شدن خواستگار

و توقف کرد. نفس  دیاسترس گرفته و تپش قلبش باال رفته بود. کنار کش یکم ینام حاج دنیحاال با د یت، ولگرف
کرد و او را به خانه دعوت کرد.  یبا او سالم و احوال پرس یداد و تماس را برقرار کرد. حاج رونیشده اش را ب سحب
د؟ بعد از مکث کوتاه باشه گفت و تماس را قطع مثبت بو ای یجواب منف یعنی نیمشخص نبود. ا شیاز صدا یزیچ

مهم نبودن به  نیاش انگار غوغا به پا شد. جواب هر چه بود، مهم نبود، فقط رد نداده باشد. از ا نهیسـ*ـ یکرد. تو
با خودش تعارف  گریخواست حاال د ی. او را مدیشن یاز مثبت از زبان دخترک م ریغ یزیچ دینبا یعنی. دیخودش خند

. یهر دختر یآل برا دهیمرد ا کیخواهد. اصال مگر چه کم داشت؟  یکرد که او را م ی. به وضوح اعتراف منداشت
حرف ها اضطرابش را آرام  نیقلبش بد نبود. با ا یقرار یآرام کردن ب یاز خود متشکر بودن برا ین لحظه کمیدر ا

 ادهیپ نیو از ماش ستادیخانه ا یراند. رو به رواش  یرا به حرکت در آورد و به سمت خانه پدر نیکرد و باز ماش یم
حرف و از خود  چیبا ه گریکرد و وارد شد. د استفاده دیمکث کرد و به خودش مسلط شد. باز از کل یشد. پشت در کم

به  دیبود. به در سالن که رس شیو انعکاسش در گوش ها دیکوب یشد. انگار قلبش در گلو م یآرام نم یکردن فیتعر
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نشد کس  نیبود. ا ادیز شیبود. دختر که برا یجواب منف کی تایسرش آمده بود؟ نها ییزد. چه بال بیخودش نه
سر  نیزودتر وارد و از ا دیبا د،یچرخ یدر سرش م یبیعج یبه دو طرف تکان داد. امشب حرف ها را. سرش گرید

زودتر به استقبالش آمد و  نید شد. نسرگفت و وار اهللیدو ضربه به در زد.  دیشد. با کل یآزار دهنده خالص م یدرگم
 نی. نسردیخود را کنار کش عیسر یساختگ دو با لبخن دیسرش را بوس دیآغـ*ـوش گرفت. جاو یمثل هر بار او را تو

بود. حاج  یکاف دنیفهم یبودن، برا کینزد یفقط کم ،یتپش مهار نشدن نیشد و با ا یقلبش م یتاب یمتوجه ب دینبا
 یشد. جو خانه کم ریمبل جاگ یرو یاو دست داد. به طرف سالن رفتند و با اشاره دست حاج محسن جلو آمد و با

بود.  دواریام دنشیراحت شد؛ اما تا شن شی. حدس جواب ثمره حاال برایمصنوع نینسر یابود و لبخنده نیسنگ
گفت؛ اما در واقع  «خوبم» دی. جاودیبه طرف آشپزخانه رفت و حاج محسن حالش را پرس یچا ختنیر یبرا نینسر

با  نیدست دست کرد و نسر نیتا آمدن نسر یشد. حاج یگفت و خالص م یاصال خوب نبود. کاش پدرش زودتر م
 مبل جا به جا شد و گفت: یکالفه رو دیوارد شد و کنارش نشست. جاو یدو فنجان چا

 ؟یحاج نیبا من داشت یکار-
را نداده بود. کاش  یدرصد احتمال جواب منف کی یت و حتسخ شیپا و آن پا کرد. گفتن برا نیا یمحسن کم حاج
اش  یساختگ یلبخندها یاز ال به ال یرا اصال مطرح نکرده بود. اضطراب پسرش با تمام خود دار شنهادیآن پ

 یاضطراب خالصش م نیزودتر از ا دیزد و با یمقدمه حرفش را م یب دیشناخت و با یمشخص بود. او را خوب م
 کرد.

 استش راجع به اون موضوع...آره...ر -
بعد از مکث کوتاه نفسش  یسر اصل مطلب رفته بود. حاج هیحاش یدوخت. چه خوب که ب یچشم به دهان حاج دیجاو

 فرستاد و ادامه داد: رونیرا باصدا ب
 بابا. ستیانگار قسمت ن -

بود و  یهنوز به دهان حاج دیمرهم دل شکسته اش شده بود. نگاه جاو شیپ شیمهربان و انگار پ یادیگفتنش ز بابا
 ی. دخترک جواب منفدیترس ی. پس همان شد که مدیچیسرش پ یتکان نخورد. انگار باورش نشده بود و صدا تو

داشت و قدرت سر و سامان  ادیهم ز دیانداشت ش ی. حرفدیخورد شدن غرورش، نه قلبش را شن یداده بود و صدا
 یم دیبود و حاال با دهیها را شن دهی. شندینشن گرید دیف زد؛ اما جاوباز حر یدادن ذهن آشفته اش را نداشت. حاج

 یبا کله شق یاخم کرد. دخترک با خودش چه فکر کرده که جواب رد داده بود؟ همان بهتر! اصال زندگ اریاخت یرفت. ب
ب هم خو تیخود داشت. اصال دخترک خصوص یاش که جا یو زبان دراز یتحمل بود. لج باز بلقا ریمثل او غ

 دیگفت و با یحرف ها را مسلسل وار م نیگذاشت! ا یم شیپا پ یدختر نیهمچ یبرا دیداشت؟ اشتباه کرده بود، نبا
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ده بود. دخترک را با تمام یفا یشد؛ اما در واقع ب یغرورش سر پا م دیخورد شده قلبش به هم وصل و با یتکه ها
 گفت: ی. به سختستادندیهم ا نیرخواست. از جا بلند شد و حاج محسن و نس یخوب و بدش م

 خستم. کمیبرم  گهیخب من د -
 پر از غم نگاهش کرد. نینسر

 من باش حرف... یخوا یم -
 گفت: عیحرفش را قطع کرد و سر دیجاو

 جا تموم شه! نیموضوع هم نیا نینه اصال! بذار -
 را گرفت. شیبازو نیقصد رفتن قدم برداشت و نسر به
 وقته. ریدر دجا بخواب ما نیبمون هم -

 لبخند زد. یملتمسش نگاه کرد و به سخت یبه چشم ها دیجاو
 ندازه. یمن رو از پا نم یجواب منف هی دینگران نباش -

 شیفکرها یپدال گاز گذاشت. چرا جواب رد داده بود؟چرا حت یو از خانه خارج شد. پشت فرمان نشست و پا رو دیچرخ
با  دیگفت. شا یرا م لشیدل دیو تمام! با یبود؟ فقط جواب منف امدهین شتریصحبت و شناخت ب یبرا ایرا نکرده بود؟ 
کرد؟ کاش پا  یبه بعد چطور با او برخورد م نیبود. از ا یفانصا یطور جواب دادن واقعا ب نیکرد. ا یحرف قانعش م

 یک رییمه تغجواب داده بود؟ آن ه یحاج شنهادیگذاشت. اصال خودش که قصد ازدواج نداشت چرا به پ ینم شیپ
ترمز گذاشت و به  یبه سراغش آمده بود؟ پا رو یک یلعنت یتپش ها نیاتفاق افتاده و متوجه خودش نشده بود؟ ا

کوچه بن بست و  یکرد؟ درست ابتدا یچه م نجایشد. ا ریمتح رونیب دنی. با ددیاده شدن به طرف در چرخیقصد پ
خانه ثمره  یبه در کوچک دو لنگه ا رهیو متوجه نشده بود؟ خ دهیرس نجایبه ا یکرد؟ک یخانه ثمره چه م یرو به رو
کرد، دل  یگذاشت و اعتراف م یرا کنار م نشیماسک دروغ دیبا نجای. حاال اختیاش فرو ر نهیدر سـ*ـ یزیشد و چ

ا نابالغ در خانه اش ر یکرد و مثل پسرها ینقاب را خورد م نیخواست ا یشکسته بود. از دخترک دلخور بود. دلش م
 یجوابش را دوست نداشت. چراها نیگرفت. ا یکرد و به زور جواب مثبت م ی. او را مجبور به سوار شدن مدیکوب یم
صحبت  یبا چه کس یکرد. اصال حاج یفکر م دیقدر قاطع بود؟ با نیبود. چرا نه دخترک ا دهیجواب، امانش را بر یب

 چیآن روز فقط گفته بود بزرگترش. بزرگ ثمره که بود؟ اصال هبود؟  اوردهیاز پدر و مادر ثمره ن یکرده بود؟ چرا اسم
ثمره را از  یمیعقب تر. رح یلیخ یلی. خشتدرست نبود. به عقب تر برگ انیم نیا زیچ کیدانست.  یاز او نم زیچ

بود،  یبهرام یتر آمد. دخترک آشنا کینزد یداشت؟ کم یلیشناخت؟ آن همه اعتماد و محبت به او چه دل یکجا م
 یثمره فقط بهرام یبود. باز هم فکر کرد. فکر کرد. از آشناها یعیاعتماد طب نی. پس ایمیگرمابه و گلستان رح قیرف
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در سرش  یبا او داشت؟ حرف حاج یچه نسبت قایدق ی. او که دوستش بود و بحثسش جدا؛ اما بهرامآهوبود و  دهیرا د
 «ن داده.بچه ها رو سر و سامو شتریب یبهرام»مثل بمب منفجر شد. 

سکوت کرد. نه امکان نداشت! امکان نداشت. سرش را به دو طرف  یکم یشد. ذهنتش بعد از آن همه شلوغ خشک
تصادف کرد و جانش را از دست  یکه مقابل گل فروش یآن مرد افتاد. پدر یثمره برا یها یتاب یب ادیتکان داد و 

قابل وصف و  ریغ یافتاد و ناراحت ییمو طال دخترآن  ادی. داد. خاطرات حاال مانند مور و ملخ به ذهنش هجوم آوردند
 بیعج یبود، دلخور شدنش به آن شکل از بهرام بی. حالش آن روز در موسسه عجیدروغ بهرام یثمره برا بیعج

باشد!  دیباشد! نبا دیممکن بود خودش هم... نه گفت و سرش را باز به دو طرف تکان داد. نبا یعنیبود. پس... پس... 
باشد.  دهیکش یقدر سخت نیخواست ا یاو مهم بود. نم دنیدرد کش شیبودنش مهم نبود، برا رپرستس یب شیراب

را خواند.تکرار کرد. تنهام،  امشیو پ دیکش رونیب بشیرا از ج یافتاد.گوش امیپ ادیبود.  یادیز گرید نیدخترک ا یبرا
 یمیرح ادیشد و  یمطمئن م دیدوار بود. بایحدسش ام بود؛ اما هنوز به غلط بودن بیاش عج ییتنهام، تنهام. تنها

 دیکرد، نبا یداد. تکرار م یتکان م یرا عصب شیبا او تماس گرفت. مضطرب بود و پا دیترد یافتاد. بدون فکر و ذره ا
 مقدمه گفت: ی. سالم کرد و بدیرا شن شیباشد. بعد از چند بوق صدا

 نه؟ ایسوال دارم فقط بگو آره  هیعمو  -
 خواست ثمره پر از درد باشد. یباشد. دلش نم دیشد. نه نبا یم نییباال و پا قیاش عم نهیزد. سـ*ـ ینفس م نفس

 جان؟ دیشده جاو یزیچ -
 ملتهب لب زد: یمیتوجه به سوال رح یب دیجاو

 ثمره... -
 بود. یمینداشت، فقط منتظر جواب رح یمانیاصرار به گفتن خانم ا گرید حاال

 ه عمو؟سرپرست یثمره ب -
هنوز از  یتاب بود. حاج یقدر ب نیا شیافتاده که صدا دیجاو یبرا یبود؟ چه اتفاق دهیمات شد. از کجا فهم یمیرح

 خبر بود. یب زیبه او نگفته و از همه چ یزیچ یجواب منف
 بابا... دیجاو -

 را قطع کرد. حرفش
 نه؟ ایفقط آره  -

 پسر مصر، ناچار بود. نیاما در برابر ااجازه گفتن را نداده؛  ی. بهرامدیپوف کش یمیرح
 گفت: آرام

 آره. -
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از گوشش فاصله گرفته بود  یافتاد. گوش شیپا یآمد و رو نیی. دستش پادیدور سرش چرخ ایرفت و دن دیجاو نفس
 .دیشن یو نم دیشن یرا م یمیرح فیضع یو صدا

 شده؟ حالت خوبه؟ یجان چ دی... جاودیجاو -
 نیهم ده،یکه در نگاهش د یآن همه غم لیسرپرست بود؟ دل یداد. ثمره ب یر دو لنگه او منگ نگاهش را به د جیگ

 نیتلخ بود. در ا ییبود. بدون پدر و مادر بزرگ شدن سخت و آن همه تنها دهیدرد کش یدر زندگ یادیبود. حتما ز
خودش را از خطرات سر  شکل نیخود جهنم بود؛ اما... دخترک خوب بزرگ شده بود. به بهتر ییرحم تنها یب یایدن

تمام  دیداد، با یرا م شنهادشیباز هم پ دیدرخواستش مصمم شد. با یراهش حفظ کرده بود. لبخند تلخ زد. حاال برا
 شنهادیرفت. پ یم شیپ گرید یبار به روش نیکرد؛ اما ا یبهشت م شیرا برا ایدن دیجبران و با شیها را برا یسخت
کرد، آن هم به روش  یدخترک را عاشق خودش م دیرفت. حاال با یبا برنامه جلو م دیاشتباه بود و با ازدواج میمستق

خواست.  یخواست، قلب و احساسش را م ینداشت. دخترک را م یکار یحاج یبه خط و نشان ها گریخودش. د
شت جواب دا نانیگرفته بود. اطم ابفهمد. حاال جواب سوالش ر یزیداد ثمره از فاش شدن رازش چ یاجازه م دینبا
غرور داشت و دلش رو  یادیسر پرست بودنش. دخترک ز یآن ها بود، بخاطر ب نیب یاختالف طبقات یاش برا یمنف

دوباره، خودش را به  شنهادیقبل از پ دیرفت با یم شیقدم به قدم پ دیخواست؛ اما حاال با یرا نم شیشدن ضعف ها
 شناساند. یاو م

*** 
 شیساعت پ کیهم  نیشلوغ بود و رام یکار یساقه از گل ها بود. از آن روزهاکردن  یچیتند تند در حال ق ثمره

سبد بزرگ  کیسبد انداخت. سفارش  یکرد و تو یچیساقه را ق نیبردن دسته گل به مراسم ختم رفته بود. آخر یبرا
 یچطور م سفارش اخم کرده بود. دنیخواست. با شن یپر پر کردن م یآن ها را برا یساقه داشت و مشتر یگل ب

 خودش سخت بود؟ یقدر برا نیکردن ساقه ا یچیق یرا پر پر کند، وقت ییبایز نیبه ا یتوانست گل ها
 یمسکون_یمجتمع تجار»کرد.  زیرا ر شیسبد را گذاشت و برگه کوچک را برداشت. آدرس را خواند و چشم ها ِدر

 متفکر تکرار کرد:رادان؟« رادان؟
قبل از  دینداشت. از جا بلند شد. با ازیگذاشت. آدرس را بلد بود و به آن ن شیسر جاآمد. همان متجمع! برگه را  ادشی

وارد شد  نیرفتن رام نییدوش انداخت و سبد بزرگ را برداشت. همزمان با پا یرفت. کوله را رو یشدن هوا م کیتار
رفت و قبل از آن  یمت خروجبچه ها قهر کرده بود. به س دختربودنش مهم نبود، مثل  نیو آرام سالم کرد. سر سنگ

 گفت:
 بدم! لیسفارش رو تحو رمیدارم م -
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 نیاز مجوز ا یشد. خبر رهیشد. سرش را باال گرفت و به آن خ ادهیپ نیمجتمع از ماش یرفت. رو به رو رونیب و
خفه  خواستنش را یخواست و صدا ی... مدیجا کار کند و شا کی دیخواست با جاو یشرکت نبود. همان بهتر! دلش نم

آن حرکتش را کند  ینیسخت و سنگ یسبد کم لعبور کرد. حم ابانیکرد. نگاهش را از ساختمان گرفت و از خ یم
گفت. نگهبان اجازه ورود داد و « سفارش گل آوردم»وارد شد و رو به نگهبان  نیسنگ یکرده بود. با همان قدم ها

ترق تروقش  یکمرش را به عقب خم کرد و صدا ی. کمگذاشت نیزم یو سبد را رو ستادیداخل رفت. مقابل آسانسور ا
خارج شد. سبد را  یدر آسانسور باز و خانم یبه شمارش معکوس شد. بعد از کم رهیداد و خ فشاربلند شد. دکمه را 

. درست از رو دیرا د دیساختمان افتاد و داخل شدن جاو یبرداشت و داخل رفت. قبل از فشار دکمه نگاهش به ورود
 شتریجواب سوالش را گرفت. ب کیکجعبه بزرگ  دنیکرد؟ با د یچه م نجایساعت از روز ا نیآمد. در ا یم شیبه رو

 یمقنعه اش را مرتب کرد. چند روز اریاخت یمضطرب شد و ب یبود. کم یهمزمان م ینیریوقت ها سفارش گل و ش
مثل  دیفکر کرد با یکرد؟ کم یرفتار م چطور دیبا نیبود. بعد از ا دهیبه گوشش رس یو حتما جواب منف دهیاو را ند

کرد. دکمه را فشار  یصبر م شیبرا دی. حاال بادیعقب کش یبود. خودش را جمع و جور کرد و کم یم یعاد شهیهم
به او شد. نگاهش به  رهیمکث کرد و خ دنشیشدن به او افتاد. با د کیبا نزد دی. نگاه جاوستادینداد و به انتظارش ا

شناخت. آدم درست و  یکه م یپسرخانه  یآمده بود؟ آن هم برا نجایبار به ا نیباال داد. چطور با ا سبد افتاد و ابرو

زودتر خودش را  دیبه راه بود. اخم کرد، با شیها my friendاز  یکی ینبود و هر روز بساط جشن تولد برا یحساب
 امدهیبه طرف پله ها راه افتاد. ثمره مات شد. چرا نماند. سالم کوتاه کرد و  یثمره با او تنها م دیرساند و نبا یباال م

 دیکوب نیپا به زم یبهتر بود؟ حرص شیباال رفتن ده طبقه از همراه شدن با او برا یعنیچه بود؟  یبرابود؟ آن اخمش 
 یرفته اش بود. حرصش را رو نیخوردش کرده بود و انگار در حال بازگردانندن غرور از ب دیو به درک گفت. کار جاو

شده  زانیبه چهره آو نهیآ ی. در بسته شد و آسانسور باال رفت. نگاهش تودیآن کوب یکرد و محکم رو یدکمه خال
اش بهتر بود. از او دلخور بود. چرا آن همه پله را به بودنشان  یخواست و مهربان یرا نم یرفتار پسر حاج نیاش افتاد. ا
 یاتفاق م نیا دیخواست. نه نبا یاش را نم یهم صحبت یحت گرید یفبعد از آن جواب من دیداده بود؟ شا حیباهم ترج

پله ها  یتو دیو در باز شد. سبد را برداشت و خارج شد. آرام و با ترد ستادی. هنوز غرق فکر بود که آسانسور اتاداف
که  یوب آفتابپا و آن پا کرد. به غر نیا یبود ده طبقه کم نبود. کم یعی. طبدیشن یقدم نم یصدا ی. حتدیسرک کش

به سمت در  عیو سر دیقدم شن یتر بود. صدا بایانگار ز زیچ همه نجایشد. از ا رهیخ دیتاب یاز پنجره سالن به داخل م
قدم به سالن گذاشت. نفس  دی. همزمان با باز شدن در، جاوستادیعقب تر ا ی. دستپاچه زنگ را فشار داد و کمدیچرخ

سر  جوانقابل حدس نبود. مرد  ریثمره غ یمردک در برابر سادگ نیود. واکنش اب دهیزد. تمام پله ها را دو ینفس م
 ثمره نگاه کرد و ابرو باال داد. ثمره سالم کرد و گفت: یتا پا

 سفارش گل اوردم. -
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شد. هر  کینزد دیداشت که جاو یزیبا آهان ممنون کش دار جوابش را داد و سبد را برداشت. باز قصد گفتن چ پسر
را دستش داد  کیدر باال شهر انگار معنا نداشت. جعبه ک یگیشناختند؛ اما سرد سالم کردند. همسا یرا م گریدو هم د

سفارش گل داده  یدخترک تازه کار را زد. بارها از گلفروش دیتشکر کرد و ق دینگاه اخم آلود جاو دنیو مرد جوان با د
و با  رونینفسش را باحالت فوت ب دیرا پشت سرش بست. جاو. وارد شد و در دید یبار م نیدختر را اول نیبود؛ اما ا

با  دی. باادافت یم یمعلوم نبود چه اتفاق دیرس یم رتریاگر د قهیبه ثمره نگاه کرد. دو دق یدرهم و جد یهمان اخم ها
ش کرد. دختر نبود؟ ثمره نگاه نیداد. چرا حواسشان جمع ا ینوع کارها را به او م نیا دیکرد، نبا یصحبت م یمیرح

خواست. شانه  یبود؟ زور که نبود ازدواج با او را نم یجواب منف یهمه اخم و تخم برا نیدرهم بود؟ ا شیچرا اخم ها
چشم به او نگاه کرد. باز به طرف پله ها  ریراه افتاد. دکمه را زد و از ز سانسورتفاوت به طرف آ یباال داد و با حالت ب

تحمل  یعنیبود.  یادیز گرید نیشد. ا یرا از رو بسته بود. باز حرص رینگار شمش. نه ادیبه طرفش چرخ عیرفت. سر یم
 هنوز قدم به پله نگذاشته بود که ثمره گفت: دیقدر سخت بود؟ جاو نیکنارش بودن ا

 استفاده کن. یکیاز اون  یجا باش هیبا من  ادیبدت م یلیاگه خ -
. اشاره دیآن را خورد. دوباره اخم کرد و به طرفش چرخ عیسر باز شد. لبخند زد؛ اما شیاز حرص صدا دیجاو یها اخم

کرد بخاطر  یشد. حاال دخترک هم اخم داشت. گمان م شیبه چشم ها رهیدستش به آسانسور دوم در آن طبقه بود. خ
 یبود. در آن لحظه دلش سر به سر گذاشتنش را م هشد؟ فکرش به کجاها رفت ینم زیاو وارد آن اتاقک نفرت انگ

 ست و گفت:خوا
 خرابه! یکیاون  -

 یم یزیزد. چ یم یحرف دیخواست و با یبودن به او را نم کیتر شد. پس درست فکر کرده بود. نزد قیثمره عم اخم
 یم یتالف دیبازگرداندن غرور از دست رفته اش در حال له کردن غرورش بود. فکر کرد. با یبرا یگفت.پسر حاج

 یرا رو شیکرد. با حرص دندان ها ینم دایپ زشده امرو خی یچشم ها نیا یراب یبود جواب دندان شکن بیکرد. عج
داد و رابـ ـطه  یازدواج را نم شنهادیخواست. کاش پ یرا نم خیدو تکه  نیدر سرش صدا کرد. ا یزیهم فشار داد و چ

 ید. دلش نمبو یدوست داشتن شیاش شد. چقدر اخم ها یبه چهره عصب رهیخ دیماند که بود. جاو یشان همان م
 دینه! او با د؟یترس یگفت؟ تحمل داخل شدن به آنجا را نداشت؟ م یاو را ناراحت کند؛ اما چه م نیاز ا شتریخواست ب

شد. نگاهش را  یپناهگاه امنش م دیپناه بود و با ی. دخترک بدید یاز او م دیضعف ها را نبا نیشد و ا یعاشقش م
رود. دستش  نیاز ب یلعنت یایفوب نیشد معجزه شود و ا یکاش م شد داخل شود. یسمت اتاقک چرخاند. کاش م

 یبه فضا رهیهنوز خ دیمشت شد و تپش قلبش باال رفت. ثمره با همان اخم ها از کنارش گذشت و وارد شد. جاو
 دیدرهم و قلب شکسته دخترک با یکرد، بخاطر اخم ها یامتحان م دیشد. با نییباال و پا شیگلو بیداخل بود و س

! دیترس ی. نه مستادیقدم برداشت و باز ا کیشد.  نییباال و پا قیاش عم نهی*ــالزم بود. س سکیرفت. حاال ر یم
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 شیبود، دست ها نیسنگ شیترسد. قدم ها یترسد! قدم دوم را برداشت. نه نم ی. نمدیکش ادیتمام وجودش بلند فر
 یشروع م ییجا کی از دیگذاشت و با یاش م یس لعنتتر نیا یپا رو دیرفت. با یم دیکردند؛ اما با دنیشروع به لرز

 یب دیشدند. لحظه آخر جاو کی. دکمه را فشار داد در ها به هم نزددیرا ند دیبود و تعلل جاو نییکرد. نگاه ثمره پا
به  هریدرها گذاشت و درها باز و خ نیبود. دست ب دهیاو را کش یروین ایاو را هل داده  یبرداشت. انگار کس زیخ اریاخت

 دیکش قیشد. نفس عم یمعجزه م شیبار بودن او برا نیا دیرفت شا یم دیثمره شد. دخترک دلخور بود. با یچشم ها
 هم گذاشت و وارد شد. یرا رو شیو پلک ها

شد. تالشش  نیسنگ دیو از او فاصله گرفت. با بسته شدن در آسانسور، نفس جاو دیخودش را کنار کش یکم ثمره
دست به  یچند برابر شد. به سخت شیرفت و لرزش دست ها یم جیبود. سرش گ جهینت یباز دم بدم و  یانگار برا

هم به  یکرد و حالش بدتر شد. باز شدن سوم ازرا ب ینداشت، دوم یریرا باز کرد. تاث راهنشیبرد و دکمه اول پ قهی
گذشته در برابر  رید. تصاوش یم یپر و خال شیپا ریعرق شده بود و ز سینکرد. تنش خ یباال آمدن نفسش کمک

سرش را  ژهیاکس یذره ا یبود. برا یشتریآسانسور انگار زلزله چند ر فیآمد. تکان خف یرفت و م یم شیچشم ها
اخم کرد. از گوشه چشم نگاهش  شینفس زدن ها دنیشد. ثمره با شن یو روشن م کیتار انگارباال گرفت؛ اما تاقک 

خشک  شیسر او آمده؟ چهره اش کبود و لب ها یی. چه بالدیبه طرفش چرخ رایاخت یحالش تند و ب دنیکرد و با د
فرستاد. نگاه  نییپاآب دهانش را  دهیمکث کرد. ثمره ترس شیرو دیجاو یخشک بود. آرام جلو رفت و مردمک ها

همهمه بود  پر از شیبود. گوش ها شیو حاال آن مرد رو به رو دید یانگار دخترک را نم گریبه او بود. د رهیخ دیجاو
مرد.  یم دیبار خودش با نیبود. ا دهیخورد و انگار اجلش رس یو تکان سخت دیچیدر سرش پ بیمه یباره صدا کیو 
چنگ زد.  شیبه دست ها اریاخت یب دیبود که جاو رهی. ثمره هنوز نگران به او خددا یم یاجازه مردن را به کس دینبا

. نگاه ثمره باال رفت و دیاما سفت تر آن ها را چسب دی. جاودیرا کش شیاراده دست ها یو ب دیوحشت زده از جا پر
افتاده بود؟ نگران  روز نیبرد. چرا به ا ادیجا مانده اش را از  ی. بهت زده شد و دست هادیسرخش را د یچشم ها

 خفه لب زد: یبا صدا دیبه او بود و دهان باز کرد و قبل از آن، جاو رهیخ
 !یریبم دینبا -

. انگار به عقب پرتاب شده دید یرا نم شیچشم ها یها یاما انگار دخترک و نگران دینگاهش کرد. جاو دهیترس ثمره
 گفت. یم انیهذ یداریو در خواب و ب

 !یریذارم به خاطر من بم ینم -
 دیابد بود و ب یادی. حالش انگار زدیشد و چک اریاش ش قهیاز شق ی. دانه ادیثمره در چهره عرق کرده اش چرخ نگاه
. دیرا گم کرد. به طرف شماره طبقه ها چرخ شیخواست. هول شد. دست و پا یکمک م یاز کس دیکرد. با یم یکار

 گریداد و سر خورد. حاال د هیتک واریشد. به د ول شیاز دور دست ها دیهم کف بود. پنجه جاو کیخوب بود که نزد
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به عقب  دهیهم افتاد. ثمره با رها شدن دستش ترس یرو شیتار شد و پلک ها دشید ی. جلودید یآن مرد را نم یحت
از باز شدن  یبود؛ اما انگار خبر یگفتنش پر از لرز و نگران دیتاب زانو زد و تکانش داد. جاو یحالش ب دنی. با ددیچرخ
م رفته بود. تما ادشینرفته بود؟ هیاول یکرد. مگر دوره کمک ها یم یکار دیبه خون نشسته، نبود. با یچشم ها آن

و به طرف  دیاز جا پر عیبود. با باز شدن در سر دهیاز سرش پر دیبسته جاو یچشم ها دنیانگار با د شیآموخته ها
 گفت: دهیبر دهیبر ده،یپر یبا رنگ گاهیبه جا دنی. با رسدیدو ینگهبان

 کمک! نیایآقا تو رو خدا ب -
به آسانسور  دنیسرعت پشت سرش راه افتاد. با رس بلند شد و به زی. نگهبان از پشت مدیدوباره به طرف آسانسور دو و

خبر بود.  یبود که از آن ب یزیچ نیب نیابالفضل گفت و ثمره وحشت زده نگاهش کرد. ا ای دیحال و روز جاو دنیو د
 وارد شد و گفت: عیمرد سر

 چرا سوار شده؟ یمردان یآقا -
 سوال چه بود؟ نیثمره بند آمده بود. منظورش از ا زبان

 نسور براش قدغنه!آسا -
قدغن؟ منگ چرا را زمزمه کرد و نگهبان همزمان  د،یچرخ دیشد. به طرف جاو یسرش خال یانگار رو خیآب  سطل

 گفت: دیبغـ*ـل جاو ریبا دست گذاشتن ز
 داره. ایدونم انگار فوب ینم -

 دی. وقت ضعف نبود و باشد یبه خودش مسلط م دیپس چرا سوار شده بود؟ با ا؟ی. فوبدیچرخ دیدر چهره جاو نگاهش
و لرزش  دی. حتما افت فشار باعث از حال رفتنش شده بود. زانو زد و مشتش را چند بار به زانو کوبدیرس یبه دادش م

 داشت گفت: دیخروج جاو رد یسع یرا مهار کرد. رو به نگهبان که به سخت شیدست ها
 !نیبذارش زم -

گذاشته  نیبرد. باز به طرفش برگشت، نگهبان او را زم یا به خانه اش ماو ر دیدکمه طبقه پنج را فشار داد. با عیسر
باز بود  شیاش افتاد. دکمه ها نهیزد. نگاهش به سـ*ـ یمچش، نبضش کند م یگذاشت و رو شیگلو ریبود. دست ز

انع بلند قلب خودش م یقلب او گذاشت. صدا یرو را. مردد جلو تر رفت و سرش دیشن یقلبش را م یصدا دیاما با
بلندش  نیبلغش را گرفت و از زم رینداشت. عقب رفت و در اسانسور باز شد. نگهبان ز یا دهیشد. فا یزیچ دنیشن

 کرد.
 .میبذار دکتر خبر کن -
 کنم. یدکتر خبر م ومدیتو اگه به هوش ن مشیاول ببر -

 ن و هن گفت:در آپارتمان با ه کی. نزددیکش رونیاو را نگه داشت و از اتاقک ب یبه سخت نگهبان
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 .اریدر ب بشیاز ج دویکل -
 شیها نبود. پلک ها یدگرگون نیسخت بود؛ اما حاال وقت ا شی. آن همه تماس برادیثمره جلو رفت و عقب کش دست
قفل چرخاند. در را باز کرد و  یآن را تو عیو سر دیکش رونیرا ب دیکرد. کل بشیج یهم گذاشت و دست تو یرا رو

تخت خواباند. کمرش را  یرا رو دیکج کرد و جاو قداخل رفت. راهش را به طرف اتا دیاه جاوکنار رفت. نگهبان همر
. وارد شد دیدو برابر او وزن داشت. ثمره به طرف آشپزخانه دو دیجاو کلیو آخ آخ گفت. حق داشت ه دیبه اطراف کش

آن  عیکرد. سر دایرا پ وانیباز و ل باال را یها تیکاب یکی یکیداشت؟  یاز کجا برم وانی. لدیدور خودش چرخ یو کم
نکرد، دوباره  یرییتغ چی. هدیخم شد و آب پاش یکم دیجاو یآب کرد و با همان سرعت به اتاق برگشت. رو پررا 
او  عیسر دیبا دیایشد. اگر بهوش ن شتریگفتن نگهبان لرزش تنش ب نیحس ای. با دی. ترسامدیباز هم به هوش ن د،یپاش

داد.  رونینفسش را پر صدا ب فشیتکان خف دنی. با ددیزلر یکم شیو پلک ها دیبرد. بار سوم پاش یم مارستانیرا به ب
 بود و گفت: ستادهینگهبان پشت سرش ا

 .نیبهم خبر بد نیداشت یبمونه کار یخال ینگهبان دیبرم، نبا گهیخدا رو شکر به هوش اومد، با اجازه من د -
باز  مهین دیجاو یبزند. تنها سرش را تکان داد و نگهبان خارج شد. پلک ها یحرف یحال تر از آن بود که حت یب ثمره

دختر که بود؟ اصال خودش کجا  نیبا حالت گنگ نگاهش کرد. ا ی. کمدید شیشد و چهره نگران ثمره را رو به رو
توان  گرید شیکرد. پاها ینیشد و ثمره احساس سنگ ضحکم کم وا دشیبـرده بود. د ادیرا انگار از  تشیبود؟ موقع

 یحس ب یداد. بدنش از آن همه لرز و اضطراب ب هیولو شد و به تخت تک نیزم یسر پا نگه داشتنش را نداشت و رو
که در حال خفه کردنش بود. کاش قادر به هق  یبغض مهلک نیدادن ا رونیخواست و ب یحس شد. دلش زار زدن م

با  دیاو برگشت. با همان بغض نگاهش کرد و جاوشانه اش نشست و سرش به طرف  یرو دیجاوزدن بود. دست 
 جان گفت: یخفه و ب یصدا

 ترسوندمت؟ -
خود خود  یبار را برا نینگه داشته بود. ا یپسر حاج ی. انگار تمامش را براشیها یبود. به اندازه تمام نترس دهیترس
دروغ گفتن  یبرا یلیکرد. دل نییپا نبود. سرش را آرام باال و انیدر م یبحث انسان دوست گریبود. د دهیترس دیجاو

 آرام لب زد: دی. جاوددا یاز آن را نشان نم ریغ یزیحالش چ ینداشت وقت
 ببخش -
خواست. دلش  یرا نم شیهم گذاشت. سرش هنوز دوران داشت؛ اما دلش خوردن قرص ها یرا رو شیپلک ها و

ماند. ثمره با  یم داریب دیبود، با دهیچیانه اش پخواست. حاال که عطر ثمره در خ یبعد از آن قرص ها را نم دنیخواب
سرش نذاشته  ریاز جا بلند شد. بالش را از گوشه تخت برداشت و خوب بود که نگهبان آن را ز یحالش به سخت دنید

اما عسل  ده،یها را فهم وانیل یبه آشپزخانه رفت. جا عیگذاشت. سر رشانیرا بلند کرد و آن را ز شیبود. هر دو پاها
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آب گذاشت و همزمان با هم  یکرد. چند قاشق تو دایعسل را پ شهیرا گشت و ش نییپا یها تیبار کاب نیشت؟ ادا
 زد: شیگذاشت و آرام صدا یعسل یرا رو وانیبرگشت. ل قزدن به اتا

 د؟یجاو -
افتاده  نییاقدرت بازگرداندن روح به کالبدش را داشت فشار پ یدختر حت نی. ادیبا همان حالش تند کوب دیجاو قلب
تخت نشاند.  یرا باز کرد و ثمره دست پشت کمرش گذاشت و او را رو نشیسنگ ینبود. آرام پلک ها یزیچ گریکه د

 را مقابلش گرفت. وانیل
 .ادیبخور حالت جا ب کمی -

 یب دنیکرد. دو طرف را گرفت و ثمره با د وانیدر نگه داشتن ل یسع یباال آمد و به سخت دیسست جاو یها دست
 گفت: شیدست ها یجان
 .رمیگ یخودم م -

گرفت و  دیافتاد. ثمره نگاهش را از حرارت نگاه جاو یم نیکه فقط گوشه چشم چ یلبخند زد. از آن لبخند ها دیجاو
 داد. هیدو قلپ خورد به تاج تخت تک دیکرد. جاو کیرا به لبش نزد وانیل

 تو هم بخور. -
بازش  ی. نگاهش به دکمه هاشهیآرام تر هم یلیچقدر آرام شده بود، خ لبه تخت نشست و باز نگاهش کرد. یرو ثمره

را با همان دست  راهنشیپ ی. دکمه هادیصدا خند یبار آرام و ب نیمتوجه شد و ا دی. جاودیآن را دزد عیخورد و سر
 بست و گفت: یکی یکیجان  یب یها
 .ینگام کن یتون یحاال م -

 نینشسته و در برابر ا نجایا گرید ینبود؛ اما حاال انگار خودش نبود. انگار کس یلب به دندان گرفت. دختر خجالت ثمره
 شد. یحرف ها سرد و گرم م

 بخور. دهیرنگت پر -
 نیپرده ا یب یاز آب و عسل را خورد و انگار واقعا به آن محتاج بود. نه بخاطر ترسش، بخاطر حرف ها یکم عیمط

 آن گفت: یسیخ دنیافتاد و با د راهنشیبه پاش. نگاه ثمره باز  یپسر بدحال رو به رو
 .یلباست رو عوض کن سرما نخور -

 آرام گفت: دیثمره از خوب شدن حالش مطمئن شد. نگاهش را باال برد و جاو گری. حاال ددیباز خند دیجاو
 ؟یمرده زنده کن ای یاریبه هوش ب یغش یخواست یم_

حرف از کجا آمده بود؟ از جا  نیرا به موقع مهار کرد. اصال اقصد خروج داشت  اریاخت یکه ب «یدور از جون» ثمره
 بلند شد و گفت:
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 برم. گهیانگار حالت خوب شده، من د -
ثمره منتظر بمان گفتنش بود. هنوز نگرانش بود. دلش «. نرو بمان» دیتوانست بگو یفقط نگاهش کرد. کاش م دیجاو

بود. از عجله  دهیترس دیبود؛ اما جاو دهیرا چش ییطعم تنهابد بود. خودش  دیخواست و تنها گذاشتن جاو یماندن م
به طرف در رفت  دیرفت. ثمره ناام یم شیآرام آرام پ دیبا د،بود. با خودش قرار گذاشته بو دهیترس دنیدوباره و نه شن

 گفت: دیو جاو
 راجع به اون موضوع... -

اما برنگشت. منتظر  ستاد؛ی. ادیگو یز کدام موضوع مدانست ا ی. مدیتند کوب یا هیو بعد از ثان ختیثمره فرو ر قلب
 بود. آن موضوع چه؟

 و مامان بود، فراموشش کن. یحاج شنهادیپ -
خودش  یالیدانست. مطمئن بود. به خوش خ یرا محکم فشار داد. م شیهم گذاشت و لب ها یرا رو شیپلک ها ثمره

 یحرف برا نیاز ا دیکرد و از اتاق خارج شد. قصد جاو نییعاشقت شده؟ هه! سرش را باال و پا یپوزخند زد. پسر حاج
بحث و  یکرد با او. ب یاز نو شروع م دیبرگرداندن نگاه دخترک و شروع دوباره بود. با یبازگرداندن غرورش نبود. برا

 گرفت . یخودش از او م یواسطه ا چیکرد و جواب مثبت را بدون ه یعاشقش م دیجدل قدم به قدم با
*** 
نقطه از خود گذاشته؛ اما  نیرا در دور تر لشیآمد و ثمره گوشه اتاق کز کرده بود. موبا یاز هال م ونیزیوتل یصدا

 آن که بخواهد نگرانش شده بود. یب یدلش را شکسته بود، ول دیبود. حرف آخر جاو دهیامانش را بر یوسوسه لعنت
 «داد! یم امیپ یگرفت و نه حت یتماس م دینه نبا»کرد.  یخودش تکرار م با
 یاو را به طرفش م یبیکرد. جاذبه عج یرفت و برگشت م یمداوم، نگاهش به طرف گوش یخالف نه گفتن ها بر

 «!دینه نبا»گفت.  یکشاند و باز م
 یزیبود و چ بیها غر یتاب یب نیکرد. با ا یداد و طول و عرض اتاق را ط رونیجا بلند شد. نفسش را پر صدا ب از

به آسمان شد.  رهی. آن را باز کرد و خدیاحساس به طرف پنجره چرخ نی. کالفه از ادیچیپ یمدرونش انگار به هم 
 باستیبه ماه زمزمه کرد:هاللش هم ز رهی. خدکر یفکرش را مشغول م دینشدن به وسوسه ها، با میتسل یبرا
 دو،سه... ک،یشروع به شمردن ستاره ها کرد.  و
 لیدل»هفت، هشت، نه... « بمونه.  ششیدادم پ یاطالع م یکاش به کس»چهار، پنج، شش... « االن چطوره؟ حالش»

 «بود؟ یاون همه ترسش چ
خودش آمد و اَه گفت. سرش را محکم به دو طرف تکان داد. کاش رابـ ـطه اش با آهو مثل قبل بود و با صحبت،  به

 ریغ دنشیمحکم و بر یادیر زانگا د،یکش یکه دور گردنش حلقه شده و او را م یکرد. طناب یفکرش را منحرف م
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 ینه حاال حال و حوصله خواندن نداشت! صدا ؟بود دهیخواند؟ به کجا رس یممکن بود. لب پنجره نشست. داستان م
شارژ آن را به برق پشت در اتاق وصل  دنیو به آن نگاه کرد. به بهانه ته کش دیکش رونیاو را از فکر ب یگوش امیپ

داشت؛ اما  جانیآمد. ه نییل فول شده؛ اما جرات کندنش را نداشت. از لب پنجره پادانست حاال فو یکرده بود و م
از تند شدن قدم  یعمو! به سخت ایساالر باشد  دی! شانیخواند هم یرا م امیاش را حفظ کرد. فقط پ یرآرامش ظاه

ه صفحه نگاه کرد. با تفاوت آن را از برق جدا و ب یب یرفت. با ظاهر یکرد و آرام به طرف گوش یریجلو گ شیها
بود وسوسه  شیانگشت ها نیب یکه گوش پوزخند زد. انگار فقط قصد کشاندنش را داشت! حاال یغاتیتبل امیپ دنید

به آن شد.  رهیبود. باز خ دهیگذاشتنش چند بار خم و راست شد؛ اما انگار به دستش چسب نیشد. به قصد زم دتریشد
 یادیبود که از قضا ز یخواستگارش نبود، عاشقش هم نبود، دوست گریاال داز حالش! ح نانیاطم یبرا امیپ کیفقط 

گذاشت. جبهه مخالف قانع نشد و اخم کرد. نه اصال!  شیها یشد جبران خوب یرا م امیپ نیبود. پس اسم ا ونشیمد
انسان  یاآن هم بر ال،یخ یراحت یفقط برا ش،یپس و پ چیه یساده ب امیپ کیانگار به دست و پا افتاد.  ییصدا
 !ی! با خودش تکرار کرد:فقط بخاطر حس انسان دوستیدوست

 یو انگشتش رو دیزده شد. قلبش تند تند کوب جانیه مشیو تسل میشدن تصم یها شد. با عمل امیوارد جعبه پ و
 نوشت؟ فکر کرد. یآمد. چه م یرفت و م یم بردیک
همراه  یحوصلگ یب یاز رو یکه گاه یمناسبت یاه الیسر ادیبود!  یامیچه پ گرید نینه ا« برطرف شد؟ کسالت»

 کرد. پیتا عیبار سر نیخنده دار بود. باز فکر کرد. ا یادیافتاد. ز د،ید یآهو م
 «؟یبهتر»
شد. شماره اش را آن روز با نام  نیمخاطب ستیاش شباهت داشت. وارد ل یشگیبه رفتار هم شتریبهتر بود. ب نیا

شدن به  مانیپش یبرا یارسال انگشت گذاشت و فرصت یرو عیاب اسمش سرکرده بود. با انتخ رهیذخ یپسرحاج
خوردنش تپش تند قلبش چند  لیتحو اشد. ب امیبه پ رهیگذاشت و خ شیدندان ها نیخودش نداد. مضطرب انگشت ب

ظر آمدن گذشت؟ منت یبه اندازه ماه ها شد. چرا کند م شیبرا هیداغ شد. منتظر بود. همان چند ثان شیبرابر و گوش ها
قلبش انگار از  «یپسر حاج»نام  دنیگرد شد. با د شیو چشم ها دی. از جا پردیرا شن یزنگ گوش یبود که صدا امیپ

 دی. نبادیکوب نیکرد. پا به زم یخوبم تمام م کیماجرا را با  نیارتفاع سقوط کرد. چرا تماس گرفت؟ کاش ا نیباال تر
قابل  زیرا آرام کرد. همه چ جانشیکرد؟ سرش را باال گرفت و ه یش مرا چطور جمع و جور نیداد! حاال ا یم امیپ

چه بود؟ مثل  گریلوس د یرفتارها نیکرد؟ تک سرفه زد و اخم کرد. ا یکنترل بود؛ اما با ضربان تند قلبش چه م
 و الو گفت. دیصفحه کش یحرف آرام شد و لحظه آخر انگشت رو نیبا ا یبود. کم یم یعاد دیبا شهیهم

تماس گرفته  عینداشت و سر پیبه او طاقت تا امیپ دنیگاهش گرم بود. با رس یگاه و ب یمثل نگاه ها دیجاو سالم
برد. پشت  یاستفاده را م تینها شیاز فرصت ها دیبود و با شتریشدن ب کینزد یحرکت کوچک برا نیبود. منتظر هم
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دانستند  یتجربه بودند و نم یحق داشتند، ب و دند. هر دو سکوت کردیسالم آرام ثمره را شن یفرمان نشست و صدا
 را شکست. نشانیب یا هیآرام کرد و سکوت چند ثان قیرا با نفس عم جانشیه دیگفتند. جاو یم دیچه با طیشرا نیدر ا

 تماس گرفتم، پشت فرمونم. دیببخش -
فاده کرده بود. ثمره لب به دندان کارش است حیتوض یبهانه برا نینگفته بود. آماده رفتن به خانه پدرش بود و از ا دروغ

 گرفت. بد موقع مزاحمش شده بود.
 نبود. یعجله ا -
 رو منتظر بذارم. یعادت ندارم کس -
خواست فقط  یسر حال بود و دلش م یادیز دیرا منتظر بگذارد؟! جاو یبود. عادت ندارد کس یدروغ بزرگ یکی نیا

قلبش جوانه زده و تند تند در حال رشد  یکه تو ییاحساس نو عشق بود؟ تیخاص نیحرف بزند، بخندد و شاد باشد. ا
 سکوت ثمره گفت: دنیاش را دوست داشت. با د یعیطب ریو غ عیرشد سر نیحس را دوست داشت، ا نیبود. ا

 .دنشید رمیبد حاله دارم م کمیمامان  -
 گفت: عیسر ثمره

 شدن؟ یخانم، چرا چ نینسر -
 حالت شوخ گفت: با
 حالم بد شده اونم... دهیرسونن، مامان فهم یکه خبرو زود م ایق بعضامان از دهن ل -

 دستپاچه و تند گفت: ثمره
 نزدم! یبخدا من حرف -

دختر  نیکم کم جمع شد. ا دیخنده چه بود؟ خنده جاو نیا لیرا باال داد. دل شیو ثمره لب ها دیبا صدا خند دیجاو
 ود؟نبود. چطور فکر کرد با او ب ینیب شیاصال قابل پ

 فکر کنم سوتفاهم شد، منظورم با تو نبود. -
وصله ها به خودش متنفر بود.  نیا دنیبود. از چسب یگریداد. خوب بود که با کس د رونینفس راحتش را ب ثمره
 ادامه داد: دیجاو

 .رهیگ ینمآروم  نهیفشارش رفته باال، حاال هم تا من رو نب دهیتماس گرفته بهش گفته، مامانم شن ینگهبان با حاج -
 اراده زمزمه کرد: یب ثمره

 حق داره. -
 بار بلند گفت: نینزد. ثمره ا یو لبخند زد؛ اما حرف دیشن دیجاو

 زودتر حالشون خوب بشه، سالم من رو بهشون برسون. دوارمیام -
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 ابرو باال داد و با حالت خاص گفت: دیجاو
 دوباره سوتفاهم بشه؟ یترس یبرسونم؟ اون وقت نم -

 رییقدر تغ نیچرا ا یسمت راست صورتش گذاشت. پسر حاج یثمره از هجوم خون داغ شد و دست رو یها گونه
اش  یشده بود؟ شرم و دستپاچگ یحاال خجالت یاغینشانه خوب بود. دختر  کی دیجاو یکرده بود؟ سکوت ثمره برا

 یساختگ یتفاوت یبود. با ب یآورد. خجالتش هم دوست داشتن یقابل حس بود و او را به وجد م یاز پشت گوش یحت
 گفت:

 رسونم. یم ینداره، اگه بخوا یمن فرق یبرا -
خجالت  نیبرد. از خودش حرصش گرفت، ا یشد. انگار از سر به سر گذاشتنش لـ*ـذت م یکفر دیاز لحن جاو ثمره

 یال به هم زن مح یاحساسات یدخترها ادیشرم او را  نیشد که بود. ا یهمان م دیمسخره را اصال دوست نداشت. با
 :فتگ یشگیانداخت. تک سرفه زد و خودش را جمع جور کرد و با لحن هم

 خدا... یندار یخب، کار -
 حرفش را قطع کرد و گفت: دیجاو

 هنوز جواب سوالت رو ندادم. -
 گنگ گفت: ثمره

 سوال؟ -
 با حالت خاص گفت: دیجاو

 ؟یدیمگه حالم رو نپرس -
سرد و گرم شدن جوابش را  یب دیشد؛ اما حاال با یخودش کفر یجیو از گ دیباش کو یشانیبه پ یمشت آرام ثمره

 داد. یم
 !یمعلومه خوب ست،یبه جواب ن ازین -

. ماده ببر بودنش دیقطع تماس، اول ابرو باال داد و بعد خند دنیبا د دیکرد و تماس را قطع کرد. جاو یخداحافظ عیسر
را به حرکت درآورد. خوب بود که امروز حالش بد شده  نیان داد و ماشهم خوب بود. با خنده سرش را به دو طرف تک

. ثمره تماس را قطع کرده؛ اما نگاهش هنوز به صفحه بود. دیارز یم نیریحس ش نیبود. همه آن لحظات تلخ، به ا
 بیج یتو عیرا سر یبود. گوش بهیخوب بودن خجالت زده بود. انگار با خودش غر نیخوب بود و از ا بیحالش عج

خواست  یبرود. دلش م نیاز ب بیحس عج نیو ا دهیزده و شن یگذاشت تا از خجالتش کمتر شود، تا حرف ها کیتون
از  یناش یگفت گرما یبهتر بود م ایتنش کمتر شود،  یگرما دیحجم پتو پنهان کند، شا ریبخوابد و سرش را ز
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 شیکرد. دستپاچه شد و دست به موها یو نگاهش م هستادیچهارچوب ا ی. تودیو آهو را د دیرود. چرخ نیخجالتش از ب
 گفت. آهو جلو آمد و آرام گفت: هیو همزمان با سر چ دیکش
 بود؟ یک -
دانست. خودش را جمع  یاش داشت؟ نم یدر زندگ یگفت؟ واقعا او که بود؟ چه نقش یهل شد. چه م یسوالش کم از

 به چهره اش شد. رهیکس گفت. آهو خ چیت و هدادن نبود. شانه باال انداخ حیبه توض ازیو جور کرد. ن
 ؟یتب دار -

 ابرو باال داد. ثمره
 نه. -

 اشاره داد. شیرا جمع کرد و به گونه ها شیلب ها آهو
 .یلپات گل انداختن، فکرکردم تب دار -

م داد. آرا یرا نشان م نیبدنش که ا یتب داشت. حتما داشت. دما دیگونه اش گذاشت. شا یدست رو انهیناشنا
 دیدراز کش« من خسته م»گفت و به طرف گوشه اتاق راه افتاد. رخت خوابش را پهن کرد و همزمان با گفتن  «دیشا»

که حاال  یشد. حس خوب یکمتر م بیحس عج نیکار شرم از خود و ا نیپتو پنهان کرد. انگار با ا ریو سرش را ز
صحبت آمده  یدر از او دور شده بود. ذهنش مشغول و براپتو نگاه کرد. چق ریبد نبود. آهو به حجم پنهان شده ز گرید

 امیمحکم بود. پ یادیز ده،یکه ثمره دورش کش یواریاز ثمره پنهان نکند؛ اما د یزیچ یگریبود. قسم خورده بود د
شب اول  تینگاه کرد و ب یشعر! به گوش تیب کیکرده بود. هر شب راس ساعت ده  ریرا درگ فکرش یبیعج یها

 خواند.را دوباره 
 «نه عقل ماند و نه هوشم دم،یتو بد لیهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شما به»

کنجکاو شده بود. اشتباه  یتفاوت شده بود؛ اما شب دوم کم یاشتباه بودن به آن ب الیمهم نبود. به خ شیاول برا شب
من خسته دل ندانم کیست که من خموشم  افتاد و آن را زمزمه کرد:در اندرون یبعد امیآن هم دوبار؟! نگاهش به پ
 و او در فغان و در غوغاست.

 یبود، نه اما هاد یهاد دیبا او را داشت؟ شا یقصد شوخ یدر شب سوم نگران شده بود. کس یگرید تیب دنیرس با
 رفت. یخطا م دینبا گریبار د نیکرد، ا یبودن محال بود! کاش ثمره مثل قبل بود و با او مشورت م

*** 
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
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فکرش مشغول بود و بعد از  هیشد. از روز افتتاح رهیخ ینیو به سر در موسسه فرشتگان زم ادهیپ نیاز ماش دیجاو
عبور  ابانیرا زد و از خ موتیکردنش آمده بود. ر یعمل یرا گرفته و حاال برا مشیثمره تصم یزندگ قتیحق دنیفهم

او را شناخت. خوش  دنشیدر را باز کرد و با د نگهبانمکث کرد و بعد زنگ را فشرد.  یکم یکرد. پشت در بزرگ آهن
قد  میقد و ن یگفت. وارد شد. نگاهش به بچه ها دییکرد و همزمان با اشاره به داخل بفرما یرو سالم و احوال پرس

هم تماشاگر. نگاهش به دختربچه کز کرده کنار درخت  ید و عده افوتبال بودن یمشغول باز یافتاد. عده ا اطیح یتو
حالت شده بود؟ سرش را به طرف آسمان گرفت و نفسش را  نیثمره هم دچار ا یزمان یعنیو قلبش مچاله شد.  فتادا

اش را جبران کند. با همان حال گرفته و  یسخت زندگ یداد. قسم خورده بود تک تک لحظه ها رونیپر صدا ب
که در سالن بودند، سالم  یتا ساختمان را رفت. وارد ساختمان شد و با چند مرب اطیشده مسافت ح نیسنگ نهیسـ*ـ

. مصمم بود. با دیکش نییدسته را پا یبهرام دییبفرما دنی. دو ضربه به در زد و با شندیچرخ ریکرد و به طرف اتاق مد
نداشت.  یاضطراب چیداد؛ اما ه یآمدن بحث ثمره را م انیم که احتمال به نیاز او نداشت و با ا یادیکه شناخت ز نیا

چهره متعجبش را  عیابرو باال داد؛ اما سر دنشیبا د یکامل داشت. وارد شد. بهرام یو جواب شدن آمادگ سوال یبرا
ه دست را دور زد. هر دو مردان زیم یبا احترام به طرفش رفت و بهرام دیبلند شد. جاو زیجمع و جور کرد و از پشت م

 دیرنگ اشاره کرد و بفرما گفت. بعد از نشستن جاو اهیس یبه مبل چرم یکردند. بهرام یدادند و سالم و احوال پرس
 گفت: بانیاز مر یکیبه طرف در رفت و رو به 

 .ارهیب یدو تا چا دیخانم بگ الیبه ل -
 نشست. دیجاو یوارد شد. در را بست و رو به رو و
 سر نزدن دل بچه ها تنگ شد. نجایامروز رو فقط به ا هیحاج محسن خوب هستن؟  -

 جا به جا شد. یکم دیجاو
 گذره. یجوره از بودن کنار بچه ها نم چیاومده؛ چون ه شیحتما کار مهم واسش پ -

خانم همراه  الیل یبهرام دییدر بلند شد. با بفرما یکرد و همان لحظه صدا نییسرش را باال و پا دییبه عنوان تا یبهرام
گذاشت. بعد از گذاشتن  شیرفت و فنجان را رو به رو دیبه طرف جاو یوارد شد. با اشاره دست بهرام یچا ینیس

 دیاز لحظه ورود جاو یشد. فکر بهرام یطوالن یکم کوتبا اجازه گفت و خارج شد. س یفنجان دوم مقابل بهرام
کرد؟ با همان  یچه م نجایآمده؟ اگر نه، ا نجایکه به ا دهیثمره فهم قتیاز حق یزیمشغول شده بود. ممکن است چ

 ذهن مشوش گفت:
 تونه باشه؟ یم یافتخار چ نیا لیخب، دل -
از  یذره ا دیباشد! جاو دهیاز گذشته ثمره فهم یزیچ دینزند. نبا یو جواب منف یاز آن خواستگار یبود حرف دواریام
 ت:صاف نشست و گف ینعلبک یرا خورد و بعد از گذاشتن فنجان رو شیچا
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 مشغوله... یلیفکرم خ هیراستش... از روز افتتاح -
 مقدمه گفت: یب دیمنتظر نگاهش کرد و جاو یبهرام

 خواد پدر خونده اش بشم یاون دختر بچه... دلم م -
 لشیگفت؛ اما دل یدانست از کدام دختر بچه م یبه فکر کردن نبود و م ازیاو مکث کرد. ن یرو یلحظه ا یبهرام نگاه

کار  نیجلب نظرش دست به ا یبود و برا دهیثمره را فهم قتیحدسش درست بود؟ حق یعنیار چه بود؟ ک نیا یبرا
 را خواند و گفت: یسوال نگاه بهرام دیزد؟ جاو یم
 ثمره... ثمره خانم نداره. یبا جواب منف یارتباط چیه میتصم نیا -
او نشان  یرا رو تشیشده اش حساس ینگاه جد .ندازدینبود که راحت در برابرش ثمره، ثمره راه ب یمیرح گرید نیا

ثمره مطلع  قتیشد. از حق یم لیتبد نیقیکم کم به  دیبا حرف جاو یداد و انگار ثمره خط قرمزش بود. شک بهرام
شده  رهیخ دیآن که بخواهد خشک به جاو یو ب تهکنار رف شیاز لب ها یشگیلبخند هم د؟یفهم یشده بود؟ چطور م

 بود. یخبر م یب دیوضوع حساس بود و کاش جاوم نیبود. ثمره به ا
 ه؟یموضوع با ثمره چ نیربط ا -

 مضطرب شد. یانداخت و کم نیینگاهش را پا دیجاو
 و با مکث گفت: آرام

 شماست. یاز دخترا یکیدونم... اونم  یم -
 نیهم یخواست و برا یثمره را نم یمشت شد. ناراحت یموسسه، اما دست بهرام یکه نگفته بود، دخترها نیوجود ا با

 سفارش کرده بود. با تحکم گفت: یمیفاصله را با او حفظ و به رح
 !یبفهمه تو خبر دار دیکه ثمره نبا یدون یم -

 سرش را باال برد. دیجاو
 !دیمطمئن باش -

اش نبود. از جا بلند شد. به طرف  یشگیهم یاز مهربان یبود و خبر یآرامش کرد؛ اما هنوز جد یقاطعش کم لحن
نشست و شروع به ورق زدن  زی. پشت مدیکش رونیب یکشو، پرونده ا دنیاف رفت و بعد از کش یام د یطبقه بند

نگاهش را باال  یمرد داشت. بهرام نیا یزندگ یتو یبه حرکاتش شد. ثمره انگار نفش مهم رهیخ دیبرگه ها کرد. جاو
 برد.

 .یسر موضوع اصل میخب برگرد -
 امه داد:پرونده اشاره کرد و اد به
 .هیحساس و زود رنج یلیمسجد رها شده، دختر خ یتو یپرستش پنج سالشه، از نوزاد -
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 کرد و گفت: نییسرش را باال و پا دیجاو
 باشه. ازین یب یکنم که حدااقل از لحاظ مال یکار هیکنم به اندازه خودم  یم یسع -

 :تت،گفیپرونده قالب کرد و با همان قاطع یرا رو شیدست ها یبهرام
داشتن بچه  ازین ینه برا میریپذ یم نیریاز خ یفراهمه. اگر کمک کسانیبچه ها به طور  یبرا یهمه چ نجایا -

 آخرتشون بشه! رهیخودشونه که ذخ یهاست، بلکه برا
پسر حاج محسن  یشد و حت یم یگریشخص د یکه بحث بچه ها باشد بهرام یجا به جا شد. انگار زمان یکم دیجاو

 کرد. ینم یفرق شیبودن هم برا
 طوره! نیبله مطمئنا هم -

 یشکل رفتار م نیبا او به ا دیشد و نبا یآرام م یکم دیبا ؟یهمه تند نیداد. چرا ا رونینفسش را با صدا ب یبهرام
 سرپرست بودن ثمره او بود؟ یب یکرد. مگر باعث و بان

 موقت؟... ایدائمی باشه  یخوا یخب، م -
 کرد و ادامه داد: مکث

 .شیکه دختر بره سر خونه زندگ یتا زمان یعنیئمی دا -
 که اجل مهلت بده! ییتا جا -
 دائمی باشه یخوا یپس م -

گرفت و  دیپرونده شروع به نوشتن شماره حساب کرد. آن را به طرف جاو یو کاغذ کوچک برداشت و از رو خودکار
 نگاه با آن انداخت. میشد، برگه را برداشت و ن زیخ مین دیجاو

 یشده اون طور میتقس یمساو یهمه چ نجایطور که تازه گفتم ا نیشماره حساب مخصوص خودشه، هم نیا -
مونه به عنوان پس  یپول ها تو حسابشون م نیبهتره. ا هیپدر خونده دارن وضع شون از بق ایکه چون بعض ستین

 .شنیخارج م نجایکه از ا یزمان یاندازه برا
ماندن نداشت. از جا بلند شد و با اجازه  یبهانه برا گرید دیسکوت شد و جاو شاننیگفت. باز ب «هیفکر خوب» دیجاو

 یسالم حاج»بودن خارج شد.  ریحاال باز همان شد که بود و از قالب مد یگفت. به طرفش رفت و دست داد. بهرام
منتظر نگاهش  یو برگشت. بهرام دیبه ذهنش رس یزیبه طرف در رفت. قبل از خروج چ دیگفت و جاو« را برسان

 گفت: دیکرد و جاو
 ح؟یببرمش تفر ای نمشیوقتا بب یبعض شهیم -
 بردنش خالف قانونه! رونیاما ب ؛یهست یکه بفهمه تو ک نیبدون ا اینظر مرب ریز نجایاونم ا شه،یکه م دنید -

 با حالت شوخ گفت: دیجاو
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 آشنا هم قابل اعماله؟ یقانون برا نیا -
 ادامه داد: دیقاطع بله گفت و جاو یبهرام

 وجود نداره؟ یراه چیه -
 چه بود؟ یهمه اصرار برا نیشد. ا رهیبه او خ یکم یبهرام

 خانم مورد اعتماد. هی ای ایاز مرب یکیبا  شهیخب م -
 متعجب ابرو باال داد. دیجاو

 !نیاعتماد یبه من ب یعنی نیو ا -
 بچه ها امانتن! نیاما ا ست؛یطور ن نینه ا_

 دیو با دیبه ذهنش رس یزیداد. فکر کرد و چ یکار را انجام م نیکرد. حق داشت و بهتر نییو پا سرش را باال دیجاو
 گفت: دیزد؛ اما چطور؟آرام و با تر یحرفش را م

 ثمره... خانم که مورد اعتماده؟ -
 گفت: یباز اخم کرد و جد یبهرام

 به اون نداره! یموضوع ربط نیا یگفت -
 !گمیهنوزم م -
 پس... -
دختر بچه  هیبه هدفم از احساسات  دنیرس یکه برا ستمین یبه هم ندارن، اون قدر آدم رذل یدوتا موضوع ربط نیا -
 بذارم؛ اما... هیما

 کرد. مکث
نداره،  یکه باشه فرق یمنو بشناسه!... ثمره دختر هر کس شتریکه ب نیا یخوام، برا یفرصت م هی نیاگه اجازه بد -

 خودش برام مهمه!
 کالم او باز شد. تیاز قاط یرامبه یها اخم

 سرپرست بودنشه! یبه خاطر ب شیو شک ندارم جواب منف -
 قدر از خودت مطمئنی؟ نیا -
 خودم رو ثابت کنم. نیفرصتو بد نیا -

 لبخند کم رنگ زد. یبهرام
 ضمانتت رو کرده. یمیکه رح نهیا تیشانس زندگ نیبزرگ تر -
 به من لطف داره. -
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 بهتون. گمیکه بعدا م یطیاونم با شرا رونیب دشیببر دیتون یبار م کیفقط  -
جمع بسته و اجازه دو دخترش را همزمان داده بود. باز به طرفش رفت و  یعنیگفت.  «دیتون یم»لبخند زد.  دیجاو

 گرفت. شیدست ها انیدستش را م
 نکنم! مونتونیپش دمیازتون ممنونم. قول م -

 و از جا بلند شد. شانه اش را فشار داد و با لبخند پر مهر گفت: دیکش رونیاو ب یدست ها نیدستش را از ب یبهرام
 !یکن یچکار م نمیبب -

بر عکس ورودش سر حال  دیسپرد. جاو یمطمئن م یبود که او را دست مرد ینبود. حاال پدر دختر ریمد گرید حاال
سرا  ینیریاگر تا خود ش یبود و حتداد. حاال سبک سبک شده  رونیگذاشت و نفس راحتش را پر صدا ب اطیپا به ح

دخترها  انیبودند. پرستش هم م یمشغول باز وزنبود. نگاهش را به طرف بچه ها چرخاند. هن بیرفت، عج یم ادهیپ
دوشش بود. بعد  یرو ایدن یتوانست با کمک به او عذاب وجدانش را کمتر کند. انگار بار ناعدالت ینشسته بود. حاال م

بود. خودش در ناز و نعمت بزرگ شده و او... حاال  دهیآن همه اختالف، عذاب کش دنیره و دثم قتیحق دنیاز فهم
دختر بچه را به خانه اش  یشد حت ی. کاش مگریکس د یتوانست برا یثمره و هم تا م یبود. هم برا نوقت جبرا

رنگ وارنگ.  یعروسک ها جدا پر از یبزرگ بود را برآورده کند. اتاق یایرو کی شیکه برا یکوچک یببرد و آرزو
 توانست... یبود. کاش آن زمان بود و کاش م دهیآرزوها داشت و به آن ها نرس نیمطمئنا ثمره هم از ا

گفت.  «دیعمو توپ رو بد»بلند  یبا صدا یباز نیزم یاز تو یاز فکر خارج شد. پسر بچه ا شیبرخورد توپ به پا با
به  یباز یلحظه هوا کیشد.  مانیعقب برد؛ اما لحظه آخر پش یمرا ک شیلبخند زد. به قصد شوت زدن پا دیجاو

فاصله  نیتوپ زد و آن را از زم ریبفهمد. ز دخواست هم جنسشان شود و احساسشان با تمام وجو یسرش زد. دلش م
 گرفت. شیدست ها نیو بعد ضربه را محم تر زد و با باال آمدن توپ آن را ب ییچند رو پا عیحرکت سر کیداد. با 

با توپ  دیکارها نکرده بود. جاو نیاطرافاشان از ا یکدام از آدم بزرگ ها چیکردند. ه یبچه ها متعجب نگاهش م
 که انگار سر دسته بود گفت: یرفت و رو به پسر شانیباز نیزمدست وسط  یتو
 کم داره؟ اری میکدوم ت -

 سرش را خاراند. پسر
 نباشه؟ یمساو ماشیفوتبال ت شهیمگه م -

 . حق داشت.دیاز جواب پسر بچه خند دیجاو
 . پسر متعجب گفت:دیکن ضیتعو اری هیخب پس  -
 ؟یبا ک -
 کنم! یخوام باز یبا من، م -
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 دست بلند کرد. تینقش از جمع زیر یو لبخند زد. پسر دیپچ بچه ها را شن پچ
 شو. ضیمن خسته شدم با من تعو -

محکم به آن  دیآمد و کف دستش را مقابل او باال گرفت. جاو دیکرد و پسر به طرف جاو نییسرش را باال و پا دیجاو
 و پسر گفت: دیکوب
 !یگل بزن دیگلما با یمن آقا -

خواست  یبود. دلش م دیدست جاو یخود رفتند. هنوز توپ تو نیزم یگفت و پسرها هر کدام تو دهیچشم کش دیجاو
 نیخودش با ا یخودشان. نه اصال ترحم چرا وقت از یکیشود.  یاحساس ترحمش را کنار بگذارد و با آن ها هم باز

به توپ  دیدهان گذاشت و سوت زد. جاو یرا تو شیانگشت ها یاز اطرافش، قابل ترحم تر بود. پسر یخبر یهمه ب
بود همجنس شدن با آن ها. رها شدن از تمام  ییبایکرد. حس ز دنیاش پاس داد و شروع به دو یضربه زد و به کنار

و بچه ها ذوق زده  دیدو یآن ها م ی. فقط خودش بود و خودش! هم پاایدن ییکذا یها یو وابستگدردها و غم ها 
 یهم گاه فیحر میت کنانیباز یتر و گرم تر شده بود. حت یجانیبا وجودش ه یدادند. باز یاز حضورش مدام پاس م

کردند. عمو گل بزن  یم قشیتشوو  دندیپر یم نییدادندو دخترها ذوق زده باال و پا یهول شده توپ را به او م
نفر گذشت و مقابل دروازه  ندچ نیبود. توپ را گرفت، از ب شیلب ها یلـ*ـذت داشت و تمام مدت لبخند رو شانیها

زد و توپ از گوشه وارد  یبه توپ ضربه محکم دیرا به دو طرف باز کرد. جاو شی. دروازبان خم شد و دست هاستادیا
زانو نشست و همه از سر و کولش باال رفتند. حاال  ی. رودندیا هوا رفت و به طرفش دوبچه ه غیج یدورازه شد. صدا

دانست، مهم  یصورتش نشست نم یکردند. چند بـ..وسـ..ـه رو یم یمقابل هم کنارشان شاد میت یبچه ها یحت
. ینیبود. فرشتگان زم قشیموسسه ال نیبود. واقعا نام ا یراحت نیآن ها بود و خوب بود که شاد کردنشان به ا یشاد

 دنیآمده و با د هبچه ها پشت پنجر غیج دنیبا شن یبودند. بهرام نیزم یغل و غش فرشتگان رو یموجودات ب نیا
پسر سر  نیهم نبود، ا دیبود. بع نیبا آن ها با لبخند او را تماشا کرده بود. خوشش آمد و کارش قابل تحس دیجاو یباز

 رونیقابل باور بود. نفسش را پر صدا ب ریشد غ یم نیاز ا ریل خورده بود. اگر غهمان سفره بزرگ شده و لقمه حال
 یادیتوانست نرمش کند، آن قلب ز یتوانست قلب ثمره را نرم کند. حتما م ی. او مودماجرا روشن ب نیداد. دلش به ا

 مهربان است. یادیمهربان بود. آرام زمزمه کرد:قلبش ز
*** 

 ریساعت تاخ کیشده و با  داریب ریکرد. د دنیو شروع به دو دیشد. کوله اش را باال کش ادهیسرعت از اتوبوس پ به
 نیرفت. ا یعروس و داماد م گاهیتزئین جا یبرا نیبا رام دیبود و با یشلوغ کار یبود. امروز هم از آن روزها دهیرس

 تنها رفته باشد؟ رشیه خاطر تاخاش نبود. اگر ب یشگیهم یناز مهربا یگند اخالق شده و خبر یادیز نیروزها رام
 کرد، نرفته باشد. یو خدا خدا م دیدو یم
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را با  ی. خوب بود که مسائل شخصدیدر بازش از دور نفس راحت کش دنیو د یگلفروش ابانیو با ورودش به خ دیچیپ
 .بدون مکث و نفس تازه کردن در را هل داد و وارد شد یبه گل فروش دنینکرده بود. با رس یکار قاط

 بلند گفت: یآمد. پا تند کرد و همزمان با باال رفتن با صدا یتق و توق از باال م یصدا
 دونم معطل ش... یشرمنده م -

 تمام ماند. مهیبه طرف گلدان ها چرخاند و حرفش ن یخال زیرا از م نگاهش
 د.کوچک بود، نگاه کر یکه در حال جا به جا کردن گلدان ها یدیدهان باز مانده به جاو با

 به طرفش برگشت و سالم کرد. دیجاو
 گفت: نیرام دنیمات مانده اش را جمع و جور و به اطراف نگاه کرد و با ند چهره

 رفت؟ نیرام -
 شد. کشیگذاشت و چند قدم نزد شیرا سر جا گلدان

 نمونه. یخال نجایا ییایگفت باشم تا ب ش،یساعت پ میآره ن -
را از  یسخت بود.گوش شیکار برا ییرفت. تنها یگرفت و م یآدرس را م دیبا پسر، بچه بود. نینچ کرد. چقدر ا ثمره

. اه گفت و باز تماس گرفت. دیاپراتور به گوشش رس یو بعد صدا یمتوال یو شماره گرفت. بوق ها دیکش رونیکوله ب
ه بود؟کنجکاو شد و او را جا گذاشت نینشان افتاده که رامیب یاش بود. چه اتفاق یبه حرکات تند و عصب رهیخ دیجاو

 .دیفهم یم دیبا
 :دی. الو گفت و ثمره به او توپدیچیگوش ثمره پ یتو نیتخس رام یبار صدا نیا

 ن؟یرام یچرا منتظرم نموند -
 بشم! یمعطل جنابعال ستمین کاریمن ب -

 شده گفت: دیکل یدندان ها نیهم گذاشت و از ب یرا محکم رو شیپلک ها ثمره
 آدرس بده! -

 رهیخ یجوابش را داد و تماس را قطع کرد. متعجب از رفتارش به صفحه خاموش گوش «ییایب ستین ازین»با  نیرام
 بلند گفت: یشد و فکرش را با صدا

 !یبچه ا یلیخ -
 یم یمیو باز نچ کرد. اگر رح دینشست. کالفه دست به صورتش کش یصندل یپرتاب کرد و رو زیم یرا رو یگوش

 داد؟ یم یچه جواب دید یم نجایآمد و او را ا
 تر آمد و گفت: کینزد دیجاو

 دعواتون شده؟ -
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 ی. چه مستادیاش ا نهیبه سـ*ـ نهیبـرده بود. باز از جا بلند شد و سـ*ـ ادیسرش را باال گرفت. حضورش را از  ثمره
 گفت؟ دعوا کرده بودند؟

 که با او چپ افتاده بود. ینیبود و دلش پر. گله داشت از رام یعصب
 داد و گفت: دیورش را به جاودلخ نگاه

 بد! شهیخواد، م یو صالحت رو م ریخ یروزا هر ک نیا -
خشک شده بود. از کنار  دنیاز دو شیسوخت و گلو یثمره م نهیابرو باال داد و منتظر ادامه حرفش شد. سـ*ـ دیجاو
 .دیبار مصرف را پر کرد و سر کش کی وانیرد شد و به طرف آب سرد کن رفت. ل دیجاو
 سکوتش گفت: دنیو با د دیبه طرفش چرخ دیوجا
 بوده! یمهم زیبد باشه، حتما چ یبا کس دمیتا حاال ند ه،یمهربون یلیپسر خ نیرام -
 افتاده بود؟ نشانیب ینزده بود. چه اتفاق یهم حرف نی. رامدیکش یدختر تودار حرف م نیزبان ا ریاز ز دیبا

 ینیزد. سنگ یحرف م دیبار هم که شده با کی یگفت؟ برا یجکاو چه منگاه کن نی. به استادیا شیباز رو به رو ثمره
 کرد. یم میاش را سبک و بار را با او تقس نهیسـ*ـ

 دیبار درد دل کند. جاو نیاول یبرا دیتوانست درباره موضوع آهو با او حرف بزند و شا یبود که م یتنها کس دیجاو
 در راز آهو بود. کشیتنها شر

دانست. بلد نبود.  یکرد؟ نم یخواست حرف دلش را بزند. از کجا شروع م یبار بود م نیر کرد. اولرا باز زبان ت لبش
خودش  دیو سکوت کرد. با دیبه چهره سردرگمش بود. حالش را فهم رهیهنوز خ دیدردش را بلد نبود. جاو ختیر رونیب

 کرد. یم دایراهش را پ
 داد و آرام گفت: رونینفسش را با صدا ب ثمره

 رو داره؛ اما... یمرد نیهمچ یآرزو یو مطمئنم هر دختر هیخوب یلیخواد دورش بزنم، اون پسر خ یلم نمد -
 انیم نیا یعشق انیجر یعنی. دیاو انگار ساعت ها طول کش یا هیبه دهانش شد. مکث چند ثان رهیبا اخم خ دیجاو

 که از عالقه اش به ثمره مطلع بود، پس چطور؟ نیبود؟ رام
 .دیکش رونیاو را از فکر بثمره  یصدا

 آشنا شه. شتریخواد با آهو ب یم گهی... مگهیم -
است و  یپسر با مرام نیدانست رام یخارج شد. م نهیاز سـ*ـ شیهمزمان با باز شدن اخم ها دیراحت جاو نفس

 فکر را درباره اش کرده بود؟ نی. چطور ادیاز خودش خجالت کش یلحظه ا
آن  گریکه د ییبه آهو نیدرمان عشق رام یدرد را داشت. درد ب نیکردن ا یصد خالگفت و انگار ق یهنوز م ثمره

 زد. یکه حاال باز شده بود، حرف م یو اخم ها دیتوجه به حال جاو یدختر پاک نبود. ب
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 بگذرم. یمهم نیاز مسئله به ا الیخ یب یرو بگم و نه حت لشیتونم دل ینم -
 یکرد کم آورده و عقلش برا یاعتراف م دیگذاشت. باز با یم شیپا یجلو یمستاصل نگاهش کرد. کاش راه ثمره

افتاده  ریساحل گ یب ییایصخره در در یرو ستادهیکشد. با عجز دنبال راه چاره بود، انگار ا یگره کور نم نیباز کردن ا
 ؟یسوم ای یمشد؟ دو یبه بودنش، به کمکش محتاج م کهبار بود  نیچندم نینجات نداشت. ا یبرا یراه چیبود و ه

 دانست! ینم شتر،یهم ب دیشا
 .نیرام ندهیدوستش و آ یحاال مهربان شد. دخترک به ظاهر سنگ دل به فکر همه بود. آبرو دیجاو نگاه

 فرو کرد و گفت: بیج یتو دست
 رن؟یبگ میخودشون تصم یبذار ستیبهتر ن -

 سرش را تند به دو طرف تکان داد. ثمره
و دوباره شکست  ادیمسئله کنار ب نینتونه با ا نیترسم رام یم شه،یزود وابسته م ستینه اصال! آهو مثل من ن -

 بخوره.
 زد. یم یگریحرفش را جور د دیثمره مکث کرده بود. حاال با «ستیمثل من ن» یرو دیجاو حواس

 بده؟ یمگه وابستگ -
 بده! یلینه، آره خ ای هیموندن یکه ندون یبه کس یوابستگ -
 شد. یپررنگ م یادیکه کم کم ز یداشت، به مرد یخودش هم بود. ترس از وابستگ یبرا دیحرف شا نیا

 یم نیاندازه بد ب نیاو بود به ا یجا یهر کس دیبود و حق داشت. شا نیبدب زیبه او بود. چقدر به همه چ رهیخ دیجاو
 شد.

 مشکل نداشته باشه. هیقض نیبا ا نیرام دینگاه کن شا وانیپر ل مهیکنه، ن سکیر دیوقتا آدم با یبعض -
 به زبان آورد: اریاخت ینداشت. فکرش را ب یمشکل چیمسئله ه نیزد، انگار که با ا یراحت حرف م چقدر

 ؟یدختر خطا کار ازدواج کن هیبا  یتو خودت حاضر -
 به اندازه آهو نه؛ اما خطا، خطا بود. دیدلش را لرزاند. خودشم هم خطا کار بود، شا دیقاطع جاو نه

 به او نداشت. یربط زشیچ چینداشت و اصال ه دیبه جاو یارتباط چیخودش ه یا کنار زد. خطار فکرش
 رابـ ـطه بشم؟ نیواسطه ا یخب پس چطور انتظار دار -
 طور باشن. نیهم ا هیبق شهینم لیدل م،یمسئله حساس نیکه من و تو به ا نیا -
 آهو بچه سقط ... ست،ین یکم زیواقعا چ نیا -
 نیزده بود و کش آمدن صحبت درباره ا اریاخت ی. حرفش را بدیانداخت و نگاهش را دزد نییرا پابار سرش  نیا

 شد. یموضوع کم کم باعث خجالتش م
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 یبود. خوب بود که با وجود نداشتن امر و نه شیقابل ستا شیایاش لبخند زد. حجب ح ینگاه فرار دنیبا د دیجاو
 قدر پاک بود. نیا نیوالد یها

 ش را به زبان آورد:حرف دل آرام
 کردن. یکاش همه دخترا مثل تو فکر م -
 داشتن... رتیجو غ هیو کاش همه پسرا  -
 «بود. یم یسر راه یاز نوزادها یاز موسسه ها خال یمیبود، ن یکاش واقع یا نیاگر ا»در دلش ادامه داد.  و

 د و از جوابش ترس داشت.بو دهیسوال را از خودش پرس نیچه بود؟ ثمره چه بود؟ هزاران بار ا خودش
 یگناه چیه دیتوانست بگو یته نگاه غمزده اش را خواند. آه سوزناکش قلبش را آتش زد. کاش م دی. جاودیکش آه

 همه غم داشت. نیدختر که ا نیا فی! حستیگردن تو ن
 ضربان قلبش را تندتر کرد. دیاز فکر خارج شد و سرش را باال گرفت. باز نگاه گرم جاو ثمره
خودش را جمع و جور کرد و نگاهش را برخالف خواسته اش از او گرفت. دلش  عیثمره سر رهینگاه خ دنیبا د دیجاو

اش سبک و آرام  نهیسـ*ـ ینیتا سنگ دیبگو شیشود و دخترک آنقدر از دردها رهیبه او خ تینها یخواست تا ب یم
ود و قدم به قدم دخترک را به خودش عادت دهد. بر شیشود؛ اما قول داده بود، به خودش قول داده بود آرام آرام پ

کرد. ذره ذره به قلبش  یشد و وقت غم، شادش م یهمدردش م ،یکرد، وقت دلتنگ یکمکش م ،یوقت گرفتار
از  دیو با ختیر یترسش را م دیکرد. با یدخترک حس کند او را وابسته و دلبسته م یآن که حت یکرد و ب یرسوخ م

 کرد. یمماندن کنارش مطمئنش 
را نشانه  شیانگار گونه ها دیگرفت. گر گرفته بود. حرارت نگاه جاو دیزنگوله ثمره نگاهش را از جاو یصدا دنیچیپ با

 رفته که در حال سوختن بود.
 میچهار چوب در افتاد و نس یتو ستادهیباال رفته، به طرف پله ها رفت. از باال نگاهش به زن ا یهمان حال و دما با

بدنش متعادل شد. حاال فقط آرامش  یاز آن التهاب و حرارت نبود و دما یخبر گریعبور کرد. حاال د از قلبش یخنک
 درخت بهار نارنج. ریبود و لـ*ـذت خواب ز

 یم یپر و خال شیشد. چشم ها یمعلوم م شتریداشت لبخند بزند؛ اما با هر تالش اضطرابش ب یسع یبه سخت زن
 شد. رهیکه نگاهش مات مانده بود، خ یشد و از پشت پرده اشک به ثمره ا

 شناختند؟ یرا م گریآنها، متفکر ابرو باال داد. همد یهر دو رهیسکوت و نگاه خ دنیپشت ثمره راه افتاد و با د دیجاو
 گوش ثمره گفت: ریرفت و آرام ز جلوتر

 ش؟یشناس یم -
 .دیودش را کنار کشخ عیسر یکیهمه نزد نیا دنی. با ددیاز فکر خارج شد و به طرفش چرخ ثمره
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. نگاه زن دیو باز به طرف زن چرخ دیاز حرکتش خند دیرفت. جاو نییتند پا یگفت و هل شده با قدم ها«نه» آرام
 نیلمس ا یشد. برا یقلبش تند و کند م ی.تپش هادیلرز یبود و چانه اش از بغض حصار شده م رهیهنوز به ثمره خ

قلبش، بودنش و نفس  یگذاشت و تپش ها یاش م نهیسـ*ـ یر رولحظه س کیقرار بود. کاش فقط  یب فیتن ظر
 زد. یثمره، لبخند مصنوع دییو در جواب بفرما دیکش قیکرد. نفس عم یرا حس م شیها

 کرد، گفت: یمهار م یکه لرزشش را به سخت ییرفت و آرام و با صدا جلو
 خواستم. ی... گل مهی... هی -

 لبخند زد. ثمره
 سته؟د هی ایشاخه گل  هی -

 .دیخشکش کش یلب ها یزبانش را رو زن
 شاخه. هی.. ه،ی_
 ؟یچه گل -

 پر از درد بود. بیداشت؛ اما نگاهش عج یخوب یتر شد. ثمره از عطرش دم گرفت. بو کینزد زن
 کنه، به انتخاب خودتون. ینم یفرق -

و فکرش را  یعیطب ری. رفتار زن غسه پله کوتاه یبود، ابتدا ستادهیهنوز همان جا ا دی. جاودیلبخند زد و چرخ ثمره
 قدر پر از حسرت بود؟ نیمشغول کرده بود. چرا نگاهش به ثمره ا

 زودتر گفت: دیپله دوم نگاهش را از زن گرفت. ثمره منتظر کنار رفتنش بود و جاو یآمدن ثمره رو با
 .ارمیتو باش خودم م -
آماده را  یاز تک شاخه ها یکیشد.  رهیخ دیجاوو از پشت سر به  ستادیبه طرف گل ها رفت. ثمره همان جا ا و

که در نظر  یزیچ ندیخواست. دوست داشت بب یم طنتیش یانتخابش بود. دلش کم دنیبرداشت. ثمره منتظر د
 آورد؟ یداشت، م

نگاه  دیکه قصد آوردنش را داشت. جاو یهمان گل قایلبخند زد. دق اریاخت یب دیجاو یدست ها یتو دیرز سف دنید با
شده بود؟ باز دخترک غرق  بایز یانحنا نیباعث ا یزی. چه چستادیو ابرو باال داد. ا دیگل د یو لبخند ثمره را رو هریخ

 یلبخندش را م لیبعدا دل دیلبخند را بر لبانش آورده بود. با ،اخم یبار فکرش به جا نیفکر بود و خوب بود که ا
لبخندش را  دینگاه خاص و پرخنده جاو دنیخودش آمد و با د تکان داد. ثمره به شی. شاخه را مقابل چشم هادیپرس

 بار گل را مقابلش گرفت و گفت: نیا دیجمع کرد. لب به دندان گرفت. جاو
 منتظر نذار. ادیخانم رو ز -
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چهره سرخ  دنیرنگ گرفته به طرف زن برگشت. نگاه زن با د یدستپاچه گل را از دستش گرفت و با گونه ها ثمره
 .دیچرخ دیطرف جاو رنگ ثمره به

که قلب دخترک را لرزانده بود.  یرا نگاه کرد. کس دیجاو یبار سر تا پا نیپسره را دوست داشت؟ بغض کرد و ا نیا
 .دیفرستاد و با حسرت آه کش نییبغضش را پا

 گفت. دییگل را مقابلش گرفت و بفرما ثمره
باز نم دار شد.  شیو چشم ها دیتماس لرز نیآن گذاشت. زن از ا یپولش برد و ثمره دست رو فیدست به ک زن

 نگاهش را باال برد و ثمره گفت:
 شما. یاز طرف من برا -

اشک ها و رو شدن دستش به طرف  ختنیلب آرام تشکر کرد و قبل از ر ریزد و گل را گرفت. ز نیلبخند غمگ زن
 .دیچرخ یخروج
آرام و دست به  دیهنوز در فضا پخش بود. جاو. عطرش دیکش قیبه آن زن شد و نفس عم رهیثمره از پشت خ نگاه

. نفسش حبس دیاش د نهیبه سـ*ـ نهیرا سـ*ـ دیو جاو دی. ثمره با خروج زن چرخستادیآمد و پشت ثمره ا نییپا بیج
 بود. فتهباال برد. باز قلبش ضربان گر دیشد و نگاهش را آرام و با ترد

 ابرو باال داد و گفت: دیجاو
 ود؟ب یاون خنده چ لیدل -

 اما خودش را به آن راه زد. د؛یمنظورش را فهم ثمره
 ام کدوم؟ -

 یکه پا رو نیرفت قبل از ا یم دیاما حاال با د؛یفهم یو باشه گفت. باالخره م دیطفره رفتنش خند دنیبا د دیجاو
دهد. از  یمیرح یرفت کار دست خودش و آبرو یدندان م ریکه مدام ز یلب ها نیقول و قرارش بگذارد و بخاطر ا

 کنارش گذشت و قبل از خروج گفت:
 بهم بگو. یداشت یکار -
حرف  نیچقدر ا د؟یشن یجمله را از زبانش م نیشد. بار چندم بود که ا رهیاش خ یخال یخارج شد. ثمره به جا و

 برد. یم ادشیاش را از  ییآرامش داشت و حس تنها
 !دیرس یه کارش مب دیپر حسرت زد و سرش را به دو طرف تکان داد. با لبخند
*** 
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سخت بود. تنش هنوز کرخت  یخواب آلودگ زانیم نیشد؛ اما چشم باز کردن با ا اریهوش یگوش برهیو یبا صدا ثمره
که انگار قصد کوتاه آمدن  یبه پشت خط الیخ یبالش و قطع تماس را نداشت. ب ریتوان دست بردن ز یبود و حت

 نداشت، به خوابش ادامه داد.
بالش انگار چند برابر بود. نچ کرد و  ریاز ز شی. صدادینگذشته بود که دوباره لرز هیاما هنوز چند ثانقطع شد؛  صدا

 خواست؟ یباز شد. روز جمعه چه م عیخمـار از خوابش، سر یچشم ها ینام بهرام دنیبالش برد. با د ریدست ز
 گفت.« الو»رخت خواب نشست و  یتماس، رو یبا برقرار همزمان

 .دیدو رگه و خواب آلوده اش خند یصدا دنیشنبا  یبهرام
 ساعت دوزاده ست دختر! -

 زد. نق
 جمعه ست خب! -

 گفت: یگفت. ثمره جوابش را داد و بهرام یبا همان لبخند سالم کرد و خوب یبهرام
 .دیموسسه جد ایساعت شش ب یبعد از ظهر طرفا -

خواست. پوف  یست ندارد و باز رفتن به آن جا را مرا دو طیدانست آن مح یرا جمع کرد. م شیلب ها یناراض ثمره
 لب باشه گفت. ریو ز دیکش

 او مهم تر بود. ندهیاما مهم نبود، حاال آ د؛یجانش را فهم یآن باشه ب لیدل یبهرام
 گفت و تماس را قطع کرد.« برو به خوابت ادامه بده»همان لحن شوخ  با

کشاند.  یاو را به آن مکان نم لیدل یوقت ب چیخواست؟ ه یه مچ یداد. عمو بهرام هیپشت سرش تک واریبه د ثمره
 شد. یم یمنتظر دردسر تازه ا دیاش تازه آرام شده و حاال باز با یزندگ

دستش زل  یتو یهدف به صفحه گوش ی. کسل بود و حوصله بلند شدن نداشت. بدیرخت خواب دراز کش یرو باز
گذشت.  یکه گرفته بود، م یعکس یکرد. مدت ها از آخر نیی و پارا باال شیشد و عکس ها نیزد. وارد آلبوم دورب

از خودش  یعکس یختگیو در هم ر یصلگحو یرا از خود فاصله داد. با همان ب یگوش یرا روشن کرد و کم نیدورب
 وز شده خنده دار هم بود. یپف و موها یچشم ها نی. ادیگرفت و به عکس نگاه کرد. خند

جواب مانده اش افتاد. چرا  یب امیگذشت و نگاهش به پ یغاتیتبل امیها شد. از چند پ امیه پخارج و وارد جعب الیخ یب
 افتاد؟ یم یچه اتفاق د،یرس یبه دادش نم دیجاو مارستانیرا نداده بود؟ اگر آن روز در ب امیساالر جواب آن پ

 کرد. پیبه تا شروع
 «رسمش؟ نهیمعرفت، ا یب یآقا ریبخ صبح»
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 یحساب دنیبود. بعد از دو سشیخ یشانه در حال خشک کردن موها یو با حوله رو ستادهیاتاقش اپشت پنجره  دیجاو
کرد و لبخند  یم یعصر لحظه شمار دنیرس یشلوغ شهر بود. برا ابانیبه خ رهیسبز، دوش گرفته و حاال خ یدر فضا

 ریغ یبرگشت. مطمئنا کس یعسل یرو یگوش طرفبه  امیپ یصدا دنیبود. با شن شیلب ها یرو اریاخت یاز صبح ب
 ینشده ثمره مکث کوتاه ویشماره س دنیرفت و آن را برداشت. با د یحوصله به طرف گوش ینبود. ب یغاتیتبل امیاز پ

خواست؛ اما  یحال خوبش را نم نیداد. باز هم ساالر! دلش باز کردن و خراب شدن ا رونیکرد و نفسش را پر صدا ب
 گذاشت. شیاترس ه یپا رو خرهباال یکنجکاو

رابـ ـطه  نیاگر ا یشد. حت رهیتخس به کلمات خ امیو آن را باز کرد. بعد از خواندن پ دیکش امیپ یانگشت رو عیسر
لحظه  نیخواست. در ا یخودش م یشده بود انگار. دخترک را فقط و فقط برا صیخواست. حر یپاک باشد، آن را نم

 داد؟ یم امیو پ دکر یر فکر ماو به ساال دیکه تمام فکرش به او بود، چرا با
آفتاب وسط  نیساعت دوازده و ا ر؟یباز شد. صبح بخ شیبار ابروها نیرا خواند و ا امیاخم کرده بود. دوباره پ اریاخت یب

 او صبح بود؟ یآسمان، برا
دش بود. خو یگفتن واقعا برا ریصبح بخ نیکرد. کاش ا یم یکل هفته را جمعه خال یشدن ها داریزود ب یتالف انگار

 داشت. یصبح کردن شب با او حس خوب
او را از ساالر  یداد و تا مدت یم دیداد؟ با یشد. جوابش را م مانیدست دراز کرد و پش یقصد کنار گذاشتن گوش به

 کرد. یخان دور م
 کرد. پیآن ها مطلع باشد، تا تیمیصم زانیآن که از م یفکر و ب یب

 «.سرم شلوغه کمیتنبل خانم!  ریبخ ظهرت»
سوتفاهم را برطرف کند و ثمره باز به ارتباطش با  نیخواست ا یبه صفحه شد. اصال دلش نم رهیکرد و خ ارسال

 او را نکند. یدلش هوا گریکرد تا د یپر م شیساالر را هم برا یجا دیساالر ادامه دهد. حاال با
 او را از فکر خارج کرد. امیپ یصدا

داره. هر  یفیچه ک دنیجمعه تا لنگ ظهر خواب یتا بفهم یش یسحر پا نمهفته از کله  یخب، کل روزا یدار حق»
 «طرفت. امیوقت سرت خلوت شد بگو ب

 پس منتظر خبر بمان ثمره خانم! د،یبود با جمله دوم محو شد. محال بود بگو شیلب ها یکه از جمله اول رو یلبخند
بود؛ اما سرش را به دو طرف تکان  یعصب یمشد. ک شیخشک کردن موها الیخ یتخت پرتاب کرد و ب یرا رو حوله

 نیرخت خواب نشست. هم یشد. ثمره رو یم یزیروز خاطره انگ دیکرد. امروز با یحال خوشش را خراب م دیداد. نبا
را  یکه عمو بهرام یرفتارش عادت داشت. درست از روز نیخارج شده بود. به ا یکه جوابش را داد، خوب و از نگران

وقت در  چیکرده بود. ه رییساکن شده بود، ساالر هم رفتارش تغ یخانه نقل نیموسسه کرده و در ا به رفتن از یراض
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داشت  ازیکرد و هر بار به پول ن یداد، مطلعش م یم رییکه شماره تغ یشد و تنها زمان یقدم نم شیتماس پ ای امیپ
 له خوب بود.فاص تیرعا نیداد. شانه باال انداخت، هم یم امیکار به او پ یخودش برا

شد. حوله را از کمد برداشت و از اتاق  یگرفت و سرحال م یدوش م دیرا دوست نداشت. با یکسل نیجا بلند شد. ا از
 خارج شد.

 گفت و وارد حمام شد. یآرام ریشده بود، صبح بخ رهیحواس به آن خ ینشسته و ب ونیزیبه آهو که مقابل تلو رو
به در موسسه به انتظار آمدنش  رهیخ ابانیآن طرف خ نیماش یتو دیت. جاوشد و به طرف موسسه قدم برداش ادهیپ

حرف  ادیبه ثمره  رهیگفته بود. خ شیبردن پرستش را برا رونیب طیشرا یساعت زودتر آمده و بهرام کینشسته بود. 
 افتاد. یبهرام یها
روز اون  هیبشه و اگه  جادیا یطفشناسن. اگر ارتباط عا یعنوان پدرخونده هاشون رو نم چیبه ه نجایا یها بچه»

کنه و هر چقدرم  یم دادیبچه ها ب نیخوره. کمبود محبت ب یضربه م یشخص نتونه به بچه سر بزنه، از لحاظ روح
محبت  میتقس نیخوان و ا یخودشون م یبرامارو فقط  ییجورا هیباز براشون کمه، چون همشون  م،یمحبت کن

کنه.  ییممکنه بچه رو هوا کیحرکت کوچ هی. پس حواستو جمع کن ادینمهم از دست ما بر یبراشون سخته، کار
 «!یبفهمه تو پدر خوندش دیجوره نبا چیه

به بهانه کار کوچک از ساختمان  یبهرام ینگاهش را به رو به رو داد. بعد از تمام شدن حرف ها دیوارد شد و جاو ثمره
 دیایکه ثمره ب یخواست زمان یاجع به امروز شده بود. نمثمره ر یخبر یمتوجه ب شیحرف ها نیخارج شده بود. از ب

 کرد. یامروز آماده م یزودتر او را برا یرامبه دیمشکوک شود. با یزیآنجا شوکه و به چ دنشیبا د
آمد،  ادشیاز بچه ها نبود.  یرو به نگهبان سالم و به طرف ساختمان حرکت کرد. همه جا ساکت بود و خبر ثمره

 بـرده بودند. حیآن ها به تفر لیتعط یسال ها روزهاحتما مانند همان 
 در موسسه نمانده بود. یاز نگهبان و بهرام ریغ یشد. انگار کس وارد

بلند خالص شود.  یخواست از شر آن مقنعه و مانتوها یو دست به طرف شالش برد. امروز دلش م ستادیدر ا پشت
زانو  یرو یبه مانتو یمیاحتمال حضور حاج محسن و رحکوتاهش تنگ شده بود؛ اما بخاطر  یمانتوها یدلش برا

 شده بود. یخانم فیشسته و مجبور به استفاده از ک شبیاکتفا کرده بود. کوله چرک شده اش را د
 دنیاز آن ها نبود. د یوارد شد. سالم کرد و نگاهش را چرخاند. خوب بود که خبر یبهرام دییدر ضربه زد و با بفرما به

 سخت بود. شیبرا یز آن جواب منفحاج محسن بعد ا
. چقدر عطرش را دوست دینفس کش قی. ثمره عمدیاش را بوس یشانیثمره رفت و پ کیاز جا بلند شد. نزد یبهرام

 .دیبـ..وسـ..ـه پر مهر پر کش نیبا ا نجایداشت. حس بد حضور در ا
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جوابش را « خوب شدم دنتیبا د»گفتن  با یو بهرام دیفاصله گرفت و با لبخند نگاهش کرد. حالش را پرس یبهرام از
بار بود که به  نیآمد؛ اما اول یم نجایمبل نشستند. ثمره باز به اطراف نگاه کرد. بار دوم بود که به ا یداد. هر دو رو

رنگ. انگار عمو  اهیدست مبل چرم س کیاف و  یام د یبند بقهو ط زیم کیشد. باز همان دکور.  یم قیاطراف دق
 تنوع نداشت. یبرا یاقیاشت یبهرام

 به طرفش برگشت. یبهرام یصدا با
 قهوه؟ ای یچا -

جوابش را  «اریب یسه فنجان چا»با  یگفت و بهرام «دیندار اجیاحت یزیچ»از جواب، نگهبان در زد و وارد شد.  قبل
 داد. ثمره متفکر نگاهش کرد. چرا سه فنجان؟

 نگاهش گفت: دنیبا د یبهرام
 .میمهمون دار -

 آمدن خودش چه بود؟ لیشد. دل رهیهمان حالت به او خ با ثمره
 ام؟یب یگفت یچ یبرا یبگ شهیم -
 .یباشون بر نانیاطم یگفتم تو هم برا ح،یاز بچه ها با پدر خونده ش بره تفر یکیقراره  -

 باال داد و متعجب گفت: ابرو
 !یکرد یکارا نم نیقبال اصال از ا ادمهی -
 طرف آشناست و مطمئن. -
 به من هست؟ یازیمطمئنه چه ن اگه -

گذاشت. قبل از برداشتن  زیم یرا رو ینیتمام ماند. نگهبان وارد شد و س مهیبا خوردن چند ضربه به در ن حرفشان
 گفت: یفنجان بهرام

 .میدار یبذار باشه خودمون برم -
 با اجازه گفت و خارج شد. ثمره دوباره گفت: نگهبان

 هست؟ یآشنا ک نیحاال ا -
را گفته، آمده بود و در واقع  زیهمه چ یحاال بهرام نکهیبا فکر ا دیشد. جاو یضربه در مانع جواب بهرام یداص باز

بار از جا بلند شد. در را باز کرد و ثمره  نیا یخواست. بهرام یرا نداشت و تلف شدن زمان را نم شتریطاقت انتظار ب
کرد؟ منظور عمو  یچه م نجایچهار چوب در مات شد. ا یتو دیاوقامت بلند ج دنیکنجاو شده سرش را کج کرد. با د

 از پدر خوانده او بود؟
 قرار چه بود؟ نیاش از دست و پا کردن ا یواقع تین
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 یبه بهرام یچهره وا مانده اش را جمع و جور کرد و از جا بلند شد. جواب سالم او را آرام داد و سوال دیورود جاو با
مورد اشاره نگاه کرد. درست دو  یبه جا دینشستن اشاره داد. جاو یبرا دید و به جاوفقط لبخند ز ینگاه کرد. بهرام

 حاال بود. نیحد و مرز از هم نییتع یبه معنا نیمبل از ثمره فاصله داشت و ا
قدر به او حساس  نیبود. چرا ا بیثمره دوست داشت؛ اما عج یرا رو یوسواس بهرام نیمحو زد و نشست. ا لبخند
 بود؟

 یکارش را م نیا لیدل دیبه او بود. با رهیفنجان ها را مقابلشان گذاشت. ثمره هنوز خ یبل نشست و بهرامم یرو
 .دیفهم

 گفت: دیباز به نگاه پر گله و متفکر ثمره لبخند زد و رو به جاو یبهرام
منتظر شماست.  ابونیکردم سر خ یهماهنگ شیباالتر، من با مرب ابونیسبز دو خ یفضا حیاالن بچه ها رفتن تفر -

 .هیاتفاق دارید نیکه ا دیوانمود کن یفقط طور
نگاهش را سمت ثمره چرخاند.  دیگشت. جاو یم یبهرام لیباشه گفت؛ اما ثمره هنوز ساکت بود و دنبال دل دیجاو

 شد یزودتر خارج م دینگاهش مشخص بود. با ینکرده بود. دلخور دایپ حیتوض یبرا یوقت یانگار زود آمده و بهرام
به نحو احسن  دیدرهم همراهش شود. امروز با چهره نیخواست با ا یتلنبار شده اش را بزند. نم یتا ثمره حرف ها

 کرد. یامروز عقربه ها را هم متوقف م کیگذشت. کاش  یگذشت و کاش اصال نم یم
نگاهش  یمره به سختگفت. ث« منتظرم رونیب»از جا بلند شد و رو به ثمره  «داشیبر دیتون یم»و  یبهرام یصدا با

 گفت.« باشه»کند و رو به او  یرا از بهرام
 ثمره گفت: دیاز خروج جاو بعد
 ه؟یکار چ نیا یبرا لتیدل -

 فووران بود و با آرامش گفت: نیمنتظر ا یبهرام
 کدوم کار؟ -
 ؟یچرا از قبل بهم خبر نداد -
 کنه؟ یهم م یمگه فرق -
 شد. یآرامش کفر نیا از
 داشته باشم برم!من دوست ن دیشا -

 هیمبل تک یرا قالب کرد و به پشت شی. دست هادیفهم یاحساسش را م دیدر سکوت به او نگاه کرد. با یکم یبهرام
 داد.

 !ینر یتون یم ینشده اگر دوست ندار رید -
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 تفاوت ادامه داد: ینظر داشت با حالت ب ریکه حرکاتش را ز نطوریهم و
 م بمونه و مراقبش باشه!سپار یکه همراهشه م یبه اون مرب -

جوان  یبود. همه آن ها دخترها دهیها را د یاش تکان خورد. تمام مرب نهیدر سـ*ـ یزیاخم کرد. چ اریاخت یب ثمره
 و به من و من افتاد. دیدزد یخواست! نگاهش را از بهرام یمبل جا به جا شد. نه نم یبودند. رو

 باشون باشه اصال! یکس دیچرا با ن،یخب... شما که به او اعتماد دار -
 داد، انگار در حال خفه شدن بود. رونیتمام شدن جمله اش نفسش را پر صدا ب با
 مرد بتونه درست مواظب بچه باشه؟ هی یدیتا حاال د -
 نه؟یهم لتونیفقط دل یعنی -
 «؟یندار دیکردنم به جاو کینزد یبرا یبرنامه ا یعنی»در دلش ادامه داد.  و
 باشه؟ یا گهید زیممکنه چ یکن یچرا فکر م -

در  یانحراف فکر نیاشتباه باشد و از ا دیترس ی. مدیبگو یزیخواست از حدسش چ یگفت و سکوت کرد. نم خب
 باز گفت: یخجالت زده شود. از جا بلند شد و بهرام یبرابر بهرام

 !ینر یتون یندارم م یاصرار -
 یکیداد  یاجازه م دیاش داشت. نه نبا یدر کنترل دستپاچگ یسع یشانه جا به جا کرد. به سخت یرا رو فیبند ک ثمره

 گرفت: عیداد و سر یهمراه شود. نگاهش را به بهرام دیبا جاو بایز یها یاز آن مرب
 انداخت. نیزم شهیحرف شما رو نم -

زد. پس لبخند  یبه طرف در رفت. با خروجش بهرام عیکوتاه کرد و سر یرا به او نداد، خداحافظ یگریحرف د اجازه
گفت و « امان از دست تو دختر»رفتن سرش را به دو طرف تکان داد.  یاحساس نبود. از عجله او برا یثمره به او ب

 دنیرفت. با رس یکه به طرفش م یو ثمره ا دید یدر خروج رکنا ستادهیرا ا دی. جاوستادیاز جا بلند شد. پشت پنجره ا
پر از  یو با نگاه دیرفتن ثمره به طرف پنجره چرخ رونیاشاره داد. با بخروج  یبه او از در کنار رفت و به ثمره برا

 را زمزمه کرد. شیپ ریدستش را باال برد و خ یدست بلند کرد. بهرام یبهرام یامتنان برا
**** 

را  مشیرا چرخاند. حالش انگار بهتر شده بود. دم گرفت و عطر مال چیاز گوشه چشم به ثمره نگاه کرد و سو دیجاو
 اقشیگرفت، خوب بود. باز لبخند زد. امروز اشت یداشت، اصال هر چه به او تعلق م یخوب یفرستاد. عطرش بو هیر به
 شده بود. شتریلبخند زدن ب یبرا

 بود. یبهرام ونیها را مد نیبرق داشت و همه ا شیها چشم
 را از پارک خارج کرد. نیزد و ماش راهنما
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عمو  قیو دق رهیبود و نگاه خ سیخ شیداد. کف دست ها رونیصدا ب یب ثمره نفسش را آرام و ن،یحرکت ماش با
از اتاق خارج شده  عیجواب بود، آن قدر سر یرفت. انگار قصدش حل معادله مجهول و ب یرژه م شیچشم ها یجلو

؟ رفت یم یبا آن مرب دیشد اگر جاو ینکرده بود. اصال چه م دایپ یدرست و حساب یخداحافظ یبرا یفرصت یکه حت
بود و سرش  جیاش گ یاراد رینشان داده بود؟ نچ کرد. از رفتار غ شنهادشیچرا آن همه ضعف در برابر حرف عمو و پ

 ریفرار از عصر دلگ یمحتاج بود، خصوصا برا حیتفر نیکسل و به ا یادیرا به دو طرف تکان داد. اصال امروز از صبح ز
 جمعه!

اش با آهو  مهیجمعه که با وجود رابـ ـطه نصف و ن ریرار از عصر دلگف یکرد. فقط برا دییتکان سر فکرش را تا با
نجات  ست،یدانست چ یکه نم یبیحرف او را از مخمصه عج نیکرد و انگار باز گفتن ا یشد. تکرار م یبدتر هم م

 رساند. یم یداد و به آرامش و سکون فکر یم
بغـ*ـل افتاد. کاش عمو از قبل اطالع داده بود.  نهیآ یخودش تو ریرا از رو به رو گرفت و چشمش به تصو نگاهش

جذب  یکت بهار نیبا ا دیبود. خصوصا حاال که جاو یدرست تر، اصال نبود. از ظاهرش ناراض ایمحو بود  ششیآرا
 قبل بهتر شده بود. یاز روزها یآب راهنیو پ یمشک
 قتیدارد، کم تر از او جلوه دهد. حق یکنارش قدم برم یشد. دوست نداشت وقت زانیآو اریاخت یو لنچه اش ب لب

بود؛  نشانیتفاوت فاحش ب نیفرار از هم یاش هم برا یجواب منف لیسرتر و دل یادیبود، او ز نطوریکه ا شانیزندگ
 بود. وفتادهیاتفاق ن یبهرام موهم سطح او شود که به لطف ع یشد حداقل از لحاظ ظاهر یاما م

 راهنیبسته و پ یرا خرگوش شی. موهادید یه خودش آمد و پرستش را کنار مربب دیجاو دنیراهنما و کنار کش یصدا با
شد. ماندن  یوقت بزرگ نم چیشد؟ نه اما کاش ه یچه م یدر بزرگ ییبایهمه ز نیدختر با ا نیکوتاه قرمز تنش بود. ا

 کشنده بود. شیبرا یناعدالت نیا دنیشد. د ینم رگبهتر بود و کاش خودش هم هرگز بز یخبر یو ب یدر کودک
سوار »کرد. با  یجواب داد و با ثمره سالم و احوال پرس ییبا خوش رو یو سالم کرد. مرب دیکش نییرا پا شهیش دیجاو

به پرستش کمک کرد. کنار دختر بچه نشست  نیسوار شدن از رکاب بلند ماش یدر را باز کرد و برا دیگفتن جاو «دیش
برق زد. همان  دیجاو دنیبا د شیافتاد. چشم ها دیو به جاو دیوکس چرخبزرگ و ل نیو نگاه پرستش دور تا دور ماش

تمام پسرها شده  یکه الگو ییکرده بود. عمو یو بعد از آن باز آمده و با پسرها فوتبال باز دهیبود که روز اول د یمرد
 «د؟ییشما موع»خورد.  یمنقش بود و سرش به سقف ن زیبود. با ذوق از جا بلند شد. ر وفتادهیو حرفش از زبان آن ها ن

 و با لبخند سالم کرد. دیبه طرفش چرخ دیگفت و جاو
 با همان ذوق و شوق گفت: پرستش

 د؟یکن یبا پسرا فوتبال باز دیخوا یعمو باز م -
 ؟یچ گهیکنم، د یم یفوتبالم باز -
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 .دیبازم گل بزن -
 را کج کرد. سرش

 اونم چشم. -
 کرده بود؟! یزدند؟ با آن ها فوتبال باز یچه حرف مکرد. از  یمتعجب به آن ها نگاه م ثمره
 یبرا دیبود. با ابانیخ کیرا به حرکت در آورد. فاصله تا موسسه کم و مجبور به دور زدن در همان  نیباز ماش دیجاو
 .دیخر یزمان م ینقش مرب یاجرا

 گفت: یمرب دانیم دنیچیپ با
 د؟ینشما پرستش رو برسو شهیکار دارم م کمیمن  دیببخش -

 گفت. «لیبا کمال م»با احترام  دیجاو
 به جلوتر اشاره کرد. یمرب
 .دیکن ادهیاونجا منو پ شهیاگه م -

 رو به پرستش گفت: یرا متوقف کرد و مرب نیماش پریها یجلوتر درست رو به رو یکم دیجاو
 ؟یشناس یعمو رو که م -

 کرد. یو اشاره استفاده م مایکالم از ا یجاکرد. درست مثل تمام بچه ها، به  نییسرش را باال و پا پرستش
 هم نکن، باشه؟ تیخب پس با عمو برو اذ -

شد. ثمره به  ادهیکرد و پ یخداحافظ «دیلطفا مراقبش باش»بعد از گفتن  یکرد و مرب نییباز سرش را باال و پا پرستش
 :دیپرس دیو جاو دیطرف در چرخ

 کجا؟ -
 شدن گفت: ادهیبا پ همزمان

 پشت تنها بمونه. دیپرستش، نبا شیپ رمیم -
شد و دختر بچه  ریکرد. ثمره کنار پرستش جا گ یم تیلبخند زد. خوب بود که در برابر پرستش احساس مسئول دیجاو
 گفت: یزبان نیریبا ش

 دوباره سالم. -
 .دیلپش را کش ثمره

 سالم خوشگل من. کیعل -
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که خودش با تمام وجود لمس  یزندگ طیشرا یم براشد. غ یم یاو دچار دو حس متضاد غم و شاد دنیبا د ثمره
از اشک ها و حسرت آن روز نبود و انگار  یبودن رفتار و حرکاتش بود. خوب بود که خبر نیریبخاطر ش یکرده و شاد

 کار را کرده بود. نیعمو با آن رفتار بهتر
 گذاشت و رو به پرستش گفت: یصندل یپشت یو آرنجش را رو دیبه عقب چرخ دیجاو

 پرستش خانم؟ یخوب -
 .دیخند زیدهان گذاشت و ر یدو دستش را رو دیاز خانم گفتن جاو پرستش

 ستم؟یمن که خانم ن -
 متعجب و با لبخند ابرو باال داد. دیجاو

 ؟یهست یپس چ -
 من دختر کوچلوام. -

در  دیبود، انگار بازبان، درست برعکس مهرسا  نیری. دخترک شدیاما با صدا خند دیاز حرفش لبخند زد. جاو ثمره
 کرد. یدقت م شتریشناخت بچه ها ب

 اد؟یم ادتیخب پرستش کوچلو اسم منو  -
 گفت: یبا اخم ساختگ دیشد و جاو رهیمتفکر به او خ پرستش

 ست؟ین ادتینگو که  -
 خجالت زده گفت: پرستش

 رفته. ادمی دیببخش -
 ادامه داد: دیجاو

 !دمیم زهیبهت جا ادیب ادتیاگه  -
 .دیرا به هم کوب شیو دست ها دیپر نییاال و پاب پرستش

 ؟یمثال چ -
 اول بگو؟ -

دختر بچه  دنیبه بچه ها عالقه داشت و د یکرد. انگار پسر حاج یتمام مدت با همان لبخند به آن ها نگاه م ثمره
 نبود. یشگیهم دیسرحالش کرده و انگار امروز جاو یادیز نیریش

. با چشم دید دیاسم جاو یاداوری یضعف رفته بود و تالشش را برا زهیجا دنیبرق نگاه پرستش وقت شن یبرا دلش
 یم نیریزبان ش نینامش را از ا دنیبا خنده نچ کرد. دلش شن دیاشاره داد و جاو دیبه جاو ایکوتاه ب یابرو به معنا

شد و  زانیپرستش آو شد. لب و لوچه رهیبه او خ ظیغ باکرد و  زیرا ر شیثمره چشم ها دیخواست. با نچ گفتن جاو
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به ذهنش  یزیداشت؟ چ شیبرا یمرد چقدر کله شق بود. سر به سر گذاشتن بچه چه سود نی. ادیثمره پوف کش
از دستش ساخته نبود. سرش را به  یکار دیجاو رهینگاه خ نیا ریرساند. فکر کرد؛ اما ز یبه او تقلب م دی. بادیرس

 گفت: دیرو به جاو یمصنوع یداد و با نگرانبه جلو اشاره  عی. با حرکت سرانداطراف چرخ
 اونجا رو؟ یوا -

توجه به  یگفت. ثمره ب« بود یچ». اشاره دستش را دنبال کرد و نگران دیبا حرکت ثمره، تند به جلو چرخ دیجاو
 را گفت. دیگوش پرستش آرام اسم جاو ریسوالش ز
 زد: غیآن ج یادآورینام و  دنیبا شن پرستش

 .دیعمو جاو -
و با  دیبه طرفشان چرخ دی. جاودیپرستش با ذوق خند جانیه ریو ثمره تحث تاث دیچیپ نیماش یبلندش تو یصدا
 کار را نداشت. نیباال رفته و لبخند ناباور به ثمره نگاه کرد. انتظار ا یخوردنش با ابروها یباز دنیفهم
 زد. ییدندان نمالبخند  طنتیکرد، با ش یکه متعجب و ناباور نگاهش م یدیرو به جاو ثمره

 با شانه باال انداختن چشمک زد. همزمان
 !یخودت مجبورم کرد -

 یروشن م شیدخترک انگار قدم به قدم برا قتی. حقندیرا از او بب یگرید یمات شد. امروز انگار قرار بود رو دیجاو
 تیواقع دنید جانیاز ه و اوردینشست. خدا کند امروز قلبش دوام ب یبود و به دل م یهم دوست داشتن طنتشیشد. ش

 نکند. ستیا بایز یها
 .دیکف دستش را مقابل پرستش باال گرفت و پرستش به دستش کوب ثمره

 خاله جون. یمرس -
 .دیچرخ دیطرف جاو به
 گه؟یعمو بگو د -

 .نشبودیریش طنتیرفتار نوظهور و ش جیرا از ثمره گرفت. هنوز گ دیجاو رهیبلند پرستش نگاه خ یصدا
 ت:حواس گف یب

 خوبه؟ یشهرباز -
به خودش آمد و  دی. جاودیرا دور گردنش حلقه کرد و گونه اش را بوس شیو دست ها دی. از جا پردیهورا کش پرستش
 .دیکش شیموها یدست رو

 .میبزن بر -
 گفت: طنتینشاند و با ش یصندل یو رو دیثمره پرستش را عقب کش نیحرکت ماش با
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 .یشهرباز میلم برسحاال حواس عمو رو پرت نکن تا سا -
چشم ها و »گفت.  یم دیکرد، با یحرفش را اصالح م دی. انگار بادیو شوخ ثمره خند طنتیاز حرف پر ش دیجاو
 «دختر بچه. نیامروز او هوش را از سرش پرانده نه ا یها یگوشیباز

 نگاهش کرد. نهیآ یاز تو دیجاو
 بذار راحت باشه. -

 آرام گفت: ثمره
 امانته. -
 کوت کرد.س دیجاو و

سکوت کسل کننده بهتر بود.  نیاز ا شیچند لحظه پ جانیآن را شکست. ه دیدر سکوت گذشت و جاو ریاز مس یکم
 رو به پرستش گفت:

 پرستش کوچلو؟ -
 گرفت و هوم گفت. ابانینگاهش را از خ پرستش

 ح؟یتفر نیبا بچه ها خوش گذشت رفته بود -
 کردن. یپسرا بازم فوتبال باز م،یپفک خورد م،یکرد یاهوم با دخترا باز -

 کرد. یرفت و برگشت م نهیو آ ابانیخ نیب دیجاو نگاه
 من؟ ایکنن  یم یاونا بهتر باز -

 .دیجلو کش یدو صندل نیو خودش را از ب ستادیباز از جا بلند شد و ا پرستش
 .نیهم خوشگل یلیخ ن،یعمو شما بهتر -

 دیخند یدختر بچه م یزبان نیریبه ثمره که به ش نهیآ یاهش از توو سرش را به دو طرف تکان داد. نگ دیخند دیجاو
 افتاد و گفت:

 چطور مخ زدن بلده! نیبب -
آن نگاه  یگرفتن نبود؟حاال جُدا ادیبه او شد. منظورش چه بود؟ قصدش که  رهیپر از معنا بود. ثمره خ دیجاو حرف

 رد.ک یرا هم معنا م شیدو پهلو یحرف ها دیو نا مفهومش با بیعج
 یها م نیپارک سخت بود. آرام از کنار صف طول و دراز ماش یکردن جا دایپارک شده پ نیوجود آن همه ماش با

 افتاد و اشاره داد. نیدو ماش نیب یخال یگشت. نگاه ثمره زود تر به فضا یمناسب م یگذشت و دنبال جا
 !هیخوب یاگه دوبلت خوب باشه جا -
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و آرام آرام  ستادیا نیجلوتر از ماش یدست کمش گرفته بود. کم یادینگار دخترک زنگاهش کرد. ا نهیآ یاز تو دیجاو
 و با حالت شوخ رو به ثمره گفت: دیدر فضا چرخ نیشدن ماش ریبه عقب حرکت کرد. با جاگ

 رد؟ ایقبول شدم  -
رفت.  نییت داد و پابه سکو حیاز آن حرف نداشت و انگار او بد برداشت کرده بود. ترج ی. منظوردیصدا خند یب ثمره

 شدن گفت: ادهیهمزمان با پ دیدو دستش را به سمت پرستش دراز کرد و جاو
 خودم... نهیصبر کن سنگ -

 یدیو رو به جاو دیرفت. ثمره خند نییثمره را گرفت و با پرش کوتاه پا یدست ها عیاز اتمام حرفش پرستش سر قبل
 ت:بود گف دهیرا دور زده و حاال کنارش رس نیکه ماش

 ده؟یبه نظرت مهلت م -
 نداشت با من تنهاش بذاره. نانیاطم یبهرام یخود نبود آقا یب -

 گفت: یدر زندگ یمرد نیبا غرور خاص از داشتن همچ ثمره
 بله عمو همه کاراش حساب شده ست! -

 تمام ماند. مهین یپرستش به سمت شهر باز دنیصد البته گفت و صحبت شان با دو دیجاو
 نیآغـ*ـوش گرفت و از زم یاو قالب کرد. او را تو یرا از پشت سر دور پهلوها شیو دست ها دیود عیسر دیجاو

 حلقه کرد. دیرا دور گردن جاو شیو دست ها دیکش غیحرکت ج نیبلند کرد. پرستش ذوق زده از ا
 عمو. وفتمین -

 و گفت: دیاش را محکم بوسمقاومت کند. گونه  ینیریهمه ش نینتوانست در برابر ا گرینگاهش کرد و د دیجاو
 ذارم. یمگه من م -

! ثمره یخانواده واقع کیو پرستش در آغوشش، درست مثل  دیحرکت کردند. ثمره کنار جاو یسه به سمت ورود هر
در گوشه و کنار باعث حسرتش شده بود.  دنشیکه بارها با د یریببندد. تصو ریتصو نیا یداشت چشم به رو یسع

 یحباب رو کیدرست مثل  بایز ریتصو نیشد. ا یدلبسته م یواقع ریغ زیبه چ دین داد. نباسرش را به دو طرف تکا
 .دیرس یاش زود به انتها م یآب بود و قشنگ

زده  جانیمردم، ه جانیو ه غیج یو صدا یباز هیآن همه وس دنیوارد شدند و پرستش با د یاز حساب ورود بعد
 دست و پا زد. دیآغـ*ـوش جاو یتو
 .نیبذار زم عمو منو -

 آمدن داشت، محکم تر گرفت و گفت: نییدر پا یگرفته بود و سع دهیرا ناد یمتر و نود سانت کیاو را که ارتفاع  دیجاو
 .میدنبالت بدو دیبا یمونه واسه ما، ه یکه پا نم نییپا ارمتیب -
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بودن  دهیافتاد و با وجود هم عق آهو ادیگفت. با تو رو خدا گفتنش ثمره « عمو تو رو خدا»باز دست و پا زد و  پرستش
 به رحم آمد. شیپرستش و اصرارها یدلش برا دیبا جاو

 گـ ـناه داره من حواسم بهش هست. ن،یبذارش زم یزجرش بد یاورد -
 رفت با لبخند گفت: یهمان طور که به جلو م دیجاو

 ثمره خانم. ریکم طرف بچه رو بگ -
اش  نهی. سـ*ـدیشن یم دیبار بود که اسمش را از زبان جاو نیبود؟ اول بار نی. اولستادیمات شد و از حرکت ا ثمره

تنگ بود و  یادیز شی. انگار جادیپر یم رونیرا تپش نداشت و هر لحظه انگار قلبش از آن ب نیا شیگنجا گرید
 یتندتر متند قلبش در حال مسابقه دادن بود، کدام  یگشت. نفسش انگار با تپش ها یخروج م یبرا یدنبال روزنه ا

و رو کرده  ریصدا زدن ساده حالش را ز کیبا  هیمرد برخالف بق نیاما چرا ا ده؛یزد؟ بارها اسمش را از زبان مردها شن
 بود؟

گفت و ثمره « شده یچ» دنشی. با ددیو به عقب چرخ ستادیبا حس نبودن ثمره ا دیبه آن ها بود و جاو رهیپشت خ از
زد و پا تند کرد. باز با هم، هم قدم شدند؛ اما  ی. لبخند ساختگدیفهم یم بشیجاز حال ع یزیچ دیبه خودش آمد. نبا

سرش چرخ  یکه هنوز تو یفقط خودش بود و ثمره گفتن ود،مردم نب جانیو ه غیج گریثمره هنوز منگ بود. انگار د
 خورد. یم

 گذاشت. نیزم یو او را رو باالخره کوتاه آمد. از او قول آرام بودن گرفت دیکرد و جاو یهنوز اصرار م پرستش
 را راست کرد و رو به ثمره گفت: کمرش

 ...طیحواست بهش باشه تا برم بل -
 ستادهیآن ها ا انیتمام ماند و هر دو متعجب به او نگاه کردند. م مهیتوسط پرستش ن شانیبا گرفتن دست ها حرفش

 هم گذاشت. یرا رو شیشد و پلک هاضعف رفت و نفس ثمره حبس  دیهر دو را گرفته بود. دل جاو یو دست ها
. امروز بخاطر دیبسته اش را د یو چشم ها دیبه طرف ثمره چرخ دیشد. نگاه جاو ریبه قلب هر دو سراز یخوب حس

را باز  شیپر قدرت بود. ثمره آرام چشم ها یادیدختر ز نیکرده؛ اما کشش ا ریاحساسش را قل و زنج یاعتماد بهرام
 نیطاقت ا دیخواست بگو ینگاهش کرد. دلش م جز. باز قلبش تپش گرفت و با عدیا در دیجاو رهیکرد و نگاه خ

 دارد را ندارم. ییدانم چه معنا یکه نم ینگاه
رفت نه توان  یم شیپ نطوریبود، اگر ا یدو امانت م نیحواسش به ا دیخودش را جمع و جور کرد. حاال با دیجاو

را با صدا  نشیکرده بود. نفس سنگ نییتع شیبرا یکه بهرام یدمحافظت از پرستش را داشت و نه حفظ حد و حدو
 شد. یکرد و کاش موفق م یدرِ احساسش را چفت م دیداد. امروز با رونیب

 راه افتاد. انگار در حال فرار از خود نافرمانش بود. یفروش طیحرف به طرف باجه بل یدست پرستش را رها کرد و ب
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را گرفت و باز به  یسه باز طیو به خودش مسلط شد. بل دیکش قید. چند نفس عمآنجا ماند تا حالش آرام تر شو یکم
 طرف آن ها برگشت:

 ه؟یچ یباز نیخب نظرتون با ماش -
دستش را گرفت و تمام حواسش را به او داد و به طرف  دیگفت. جاو« آخ جون»را باال برد و  شیدست ها پرستش

 ها قوم برداشتند. نیماش
 خم شد و رو به پرستش گفت: دیجاو یدر ورود یبه رو رو
 ؟یبا کدوم باش یخوا یم -

 یکرد و لحظه ا یثمره مکث م یرو یآن ها چرخاند. لحظه ا نیانگشت در دهانش گذاشت و نگاهش را ب پرستش
 کرده بود. ریگ یبد یدو راه انی. انگار مدیجاو یرو

آن صدا زدن و نگاه گرمش را فراموش  دیکرد. با یفراموش یتو یسع دیبودن جاو یرفتار و عاد رییتغ دنیبا د ثمره
کرد. نگاهش کرد و با  یفکرش را با پرستش منحرف م دیقلب نا آرام چطور؟ خودش هم با نیکرد؛ اما با وجود ا یم
 گفت: دیاش رو به جاو یسردرگم دنید
 .یبذار یدو راه نیبچه رو ب نکهیا زیچ نیبدتر -

 پرستش را گرفت و ادامه داد: دست
 کوچلو؟ یبا دخترا باشن، مگه نه پر دیاصال دخترا با -

 ابرو باال داد. دیاهوم گفت و جاو پرستش
 آره؟ ن،یش یم میواسه من ت گهیحاال د -

 ها هر سه وارد شدند. طیبل لیو بعد از تحو دندیو پرستش خند ثمره
و باال  یهمه انرژ نیبا ا دیترس یو مکنار ثمره نشست و هر دو فرمان را گرفتند. تمام حواس ثمره به او بود  پرستش

دست کوچک او که به فرمان  ی. دستش را دورش حلقه کرد و پنجه اش را رووفتدیب شیبرا یاتفاق دنیپر نییو پا
 قالب شده بود،گذاشت و گفت:

 بهتره مگه نه؟ ینطوریا -
 د با ذوق اشاره کرد و گفت:آم یآن ها م یاز رو به رو نیماش یکه تو یدیتوجه به حرف ثمره به جاو یب پرستش

 .میزنه به ما فرار کن یخاله االن م -
 یبه حسابت م»لب  ریرا به حرکت در آورد و ز نیماش عیاو را به وجد آورد. سر دیجاو طنتیپرستش و ش جانیه

ر کرد. گفتن پرستش آنجا را پ« خاله تندتر» یکرد. صدا یو آن ها را دنبال م دیخند یبا خباثت م دیگفت. جاو« رسم
و وانمود  ستادیحصار ا یفاصله گرفت و رو به رو دیاواز ج یکرد. کم یدنبالش م دیو جاو دیچرخ یثمره دور محوطه م
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محکم به  دیداد و جاو یحرکت جا خال کیضربه زدن به آن ها تند رفت و ثمره با  یبرا دیشدن کرد. جاو میبه تسل
 .دیحصار کوب

لب  یباال برد. انحنا دیمقابل جاو روزیپ یو ثمره دو انگشتش را به معن دیکش غیحرکت ذوق زده ج نیاز ا پرستش
سرش را به دو طرف  عینرسد؟ سر انیشد اگر امروز به پا یخنده ثمره ماند. چه م یجمع شد و نگاهش رو دیجاو یها

 تکان داد، انگار قلبش باز ناخواسته افسار پاره کرده بود.
پرستش را داخل برد و خودش خارج  دیارج شدند و به طرف استخر توپ رفتند. جاواز آن محوطه خ یاز اتمام باز بعد

 او نگاه کرد. یو به باز ستادیا یرنگ یها لهیشد. کنار ثمره پشت م
ابرو باال داد و نگاهش کرد و ثمره آرام زمزمه کرد:کاش  دنشیبا شن دی. جاودیپرستش آه کش یخنده ها دنیبا د ثمره

 .یکرد یکارو نم نیا
 گذاشت. بیج یدست تو دیجاو

 کدوم کار؟ -
بذاره، بازم دوست داشته باشه و نشه بردش، اون بچه  ریاش تاث هیترسم تو روح یاوردن پرستش، م رونیب نیهم -
االن خالء با  نکهیانقدر ذوق زده است، فقط به خاطر ا ینیب ینداره، اگه م حیرفتن و تفر رونیب یبرا یکمبود چیه

 راش پر شده.خانواده بودن ب
دلش را  یشد. بدون شک حرف ها نیحرف ها سنگ نیا دنیاش از شن نهیو سـ*ـ نییباال و پا دیجاو یگلو بیس

 یمیتصم اریاخت یو ب ندیغم را در نگاهش بب نیخواست امروز ا یکرد. نم یکه به خانواده احساس م یازیزده بود و ن
 ن آورد:کس را از آن مطلع نکرده بود، به زبا چیکه هنوز ه

 حرف بزنم. یخوام با حاج یم -
 یم یهنوز به پرستش بود که کنار بچه ها باز دینگاهش را از پرستش گرفت و منتظر نگاهش کرد. نگاه جاو ثمره

 داد. یدست تکان م شانیگشت و برا یکرد و هر لحظه برم
 خودم. شیخوام ببرمش پ یم -

اش  یزندگ کی. اگر قرار بود شردیفهم یمزه دهانش را م دی. بادیبه سمتش چرخ دیمتعجب ابرو باال داد و جاو ثمره
 دانست. ینظرش را م دیشود، با

 مجرد اونم دختر، محاله! یاما به مردا دن؛یمجرد سن باال بچه م یکرده و به دخترا ییراییتغ هیقانون  دمیشن -
 .یبرمش... به زود یکنم بعد از ازدواج م یکاراش و م گم،یاالن رو که نم -
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نظر داشت. مطمئنا داشت.  ریرا ز یحتما کس ؟یگفتنش قفل شد. ازدواج آن هم به زود یبه زود یثمره رو ذهن
 ینگاه غم گرفته اش م یاحساسش را از رو دیاو گرفت، نبا یاز چشم ها عیبود. نگاهش را سر دهیهمان روز اول د

 کتش بود گفت: یبه قاصدک نشسته رو رهیکه خ یخواند. با نگاه
 بشه. تیزندگ کیباالخره قرار شر ست،یبد ن یبا اون خانم هم بکن یمشورت هی -
 اونم قبول کنه! دیمن رو بخواد، با یشرط منه هر کس نیا -

از او نگرفته بود و امروز  یهنوز جواب دی. جاودیبود چرخ یسکوت کرد و به طرف پرستش که هنوز مشغول باز ثمره
 گرفت. دوباره گفت: یم دیبا
 ست؟ین یرت فکر خوببه نظ -

قلبش نشسته بود، دراز کرد.  یکه درست رو یدستش را به طرف قاصدک اریاخت یو نگاهش کرد. ب دیتلخ خند ثمره
 هوا فوت کرد. یقاصدک لبخند زد. ثمره آن را برداشت و تو دنیمتعجب حرکت دستش را دنبال کرد و با د دیجاو

 !هیخوب؟ عال -
 دختر خود فرشته بود! نیا راحت لبخند زد. الیبا خ دیجاو

 ؟یکرد ییچه آرزو -
شناخت.  یدخترها را م یاز رفتارها یکرده و بعض یبود، که فوتش کرده بود. با کمند زندگ یبه قاصدک دیجاو منظور

مثل  یکیپرستش بود.کاش  یبرا شی. تمام آرزودیبود. ثمره حرفش را فهم ینماد خوش خبر شانیقاصدک برا
 خودش نشود.

 پرستش. یبرا یو پر از شاد یعال یدگزن هی -
 رفت. یم دیقلبش نداشت و با یرو یبود؛ اما حاال مهار نیثمره قابل تحس کار
 گردم. یمن برم زود برم -
ثمره و پرستش نگاهش را به اطراف چرخاند  دنیبازگشت. با ند یشکالت یبا سه بستن یآنجا دور شد و بعد از کم از

نشسته و مشغول باز و دوباره  یصندل یبود و ثمره رو ستادهی. پرستش به پشت ادیآن طرف تر د یو آن ها را کم
برد. لبخند زد. چشم برداشتن از صحنه  یم فرواش  ییطال یموها یرا آرام تو شیبود. انگشت ها شیبستن موها

 نیشد با ا یم یبست. مطمئنا مادر خوب یرا م شیمادر با وسواس موها کیرو به رو سخت بود. درست مثل  یبایز
حضور او در خانه  یو او را زودتر عاشق کند. دلش برا ندازدیدور تند ب یشد زمان را رو یبود.کاش م دهیکه خودش ند

 زد. یم پرسوت و کورش 
 گفت: دیمدل جد دنیپرستش را گوجه باال بست و پرستش با دست زدن به آن و د یموها ثمره

 بندم. ینم ینطوریخاله من ا -
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 .دیاش را بوسگونه  ثمره
 مثل خودم برات بستم. -
 نم؟یکو بب -

 .دیخند ثمره
 بندم. یم ینطوریاالن که نه، تو خونه ا -

که از حرف ثمره در ذهنش نقش بسته بود، لبخند زد. حتما با آن مدل مو  یریاز تصو دیآهان گفت و جاو پرستش
 شد. یتر م یخواستن

 نارشان گذاشت.ک یصندل یرا رو یکاسه ا یها یرفت و بستن جلو
 تا آب نشده. دیزودتر بخور -

 گفت: دیهمزمان با برداشتن رو به جاو یشکالت یبستن دنیبا د پرستش
 دوست دارم. یلیخ یشکالت یعمو من بستن یمرس -
 حواس زمزمه کرد: یشروع به خوردن کرد. ثمره ب و
 دوست دارم. یاما من شاتوت -
از عالقه  زیچ چیدوست داشت؟ه یبه او ماند. شاتوت رهیو خ دیرا شن حرفش دیوجود آن همه سر و صدا اما جاو با
 شناخت. یاو را م شتریب دی.کم کم بایشاتوت یدانست باران را دوست دارد و حاال بست یدانست. فقط م ینم شیها
 .رمیگ یدونستم االن م ینم -

 بلند شد و گفت: زده بود، از جا اریاخت یکه ب یو خجالت زده از حرف دنیمتعجب از شن ثمره
 خوبه. نیخواد هم ینه... نه نم -

 مصر گفت: دیجاو
 .امیو م رمیزود م -

 کتش را گرفت و گفت: نیبار آست نیو ثمره ا دیچرخ
 خوبه. نیهم گمیم یکنم، جد یتعارف نم -

 نیا داد. دخترک معذب شده بود و او شیگرفت و به چشم ها نشیآست ینگاهش را از پنجه سفت شده او رو دیجاو
 برداشت و خودش نشست. یصندل یرا از رو یبستن ینیاصرار نکرد. س شتریخواست. ب یرا نم

 .یاز من طلب دار یشاتوت یبستن هیباشه پس  -
را برداشت و شروع به خوردن کرد. پرستش که زودتر تمام کرده بود،  یگریاز کاسه ها را به دستش داد و د یکی و

 کرد. گذاشت و تشکر ینیس یکاسه را تو
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که زده بود، شروع به  یبه خوردنش نداشت. آرام و به اجبار حرف یاقیکرد. در واقع اصال اشت ینگاه م یبه بستن ثمره
نام  دنیخارج کرد. با د فیکاسه گذاشت و آن را از ک یبلند شد. قاشق را تو یگوش یخوردن کرد و همان موقع صدا

حال  یبهرام ،یکرد و الو گفت. بعد از سالم و احوال پرس برقراراط را لبخند زد. حتما نگران پرستش بود. ارتب یبهرام
 را به طرف پرستش گرفت و گفت: یخاطر عمو گوش نانیاطم ی. برادیپرستش را پرس

 خواد باهات حرف بزنه. یم هیعمو بهرام -
 را گرفت و گفت: یگوش پرستش

 .یسالم بابا بهرام -
 !؟ی. بابا بهرامدیثمره باال پر یابروها
وقت به زبان  چیاگر ه یخودش بود، حت یفقط بابا یشد. بهرام ریاز بابا گفتن پرستش به قلبش سراز یبد حس

حتما دل عمو را بـرده  نیریزبان ش نیبه دختربچه نگاه کرد. با ا ظیشد و با غ داریبود. حسادت بچه گانه اش ب اوردهین
اخم و نگاه ثمره لبخند زد. حسادتش به وضوع  دنیبا د دیوجاها بلد نبود؟  ینیریخودش نیبود. اصال چرا خودش از ا

 .دیرا از نگاه طلبکارش فهم یثمره به بهرام تیمشخص بود و حساس
 کرد و رو به ثمره گفت: یو خداحافظ دیرا بوس یدهنه گوش پرستش

 بمونه؟ شمیپ تیگوش کمی شهیخاله م -
حسادتش را کنار گذاشت. اصال چرا حسادت کرده بود؟ نداشت و حس  بایز یها یعسل نیقدرت نه گفتن به ا ثمره

قلب عمو  یرا تو شیاخالق ها نداشت؛ اما انگار احساس خطر کرده و انگار پرستش قرار بود جا نیخودش که از ا
 شده بود. بشیانگار رق بایز هدختر بچ نیتوجه عمو به خودش بود و حاال ا نیشتریب شهی. همردیبگ

 که اصال دوست نداشت را از خودش دور کرد و آرام باشه گفت. یحس نیداد و ارا به دو طرف تکان  سرش
 گفت: دیصفحه را لمس کرد و ثمره رو به جاو دشیو سف فیظر یبا دست ها پرستش

 م؟یبرگرد -
 خورده ثمره انداخت و گفت: مهین یبه بستن ینگاه مین دیجاو

 اجازه پرستش رو تا آخر شب گرفتم. -
 گرد کرد.را  شیچشم ها ثمره

 آخر شب؟ -
 گفت و ثمره ادامه داد: اهوم

 ؟ییایکوتاه ب شهیمن خستم، نم -
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 یدانست. بهرام یهم م دیدانست و شا یرا نم شیحوصله شده بود. چرا ینبود و نا خواسته ب یاش جسم یخستگ
 خواست. یکردنش را نم میمهم بود و تقس یادیز شیبرا

 گذاشت و گفت: ینیس یاش را تو یبستن یکاسه خال دیجاو
 .ادیهم از تنت در م یخستگ م،یخور یشام م میر یاالن م -

 پرستش مانع شد و گفت: یدهان باز کرد و صدا ثمره
 رم؟یعکس بگ شهیخاله م -

 را باال گرفت و گفت: یکه پرستش گوش دیچرخ دیباشه گفت و باز به قصد حرف زدن به طرف جاو ثمره
 ه؟یک نیخاله ا -

 .دیرا از دستش قاپ یگوش یو ثمره با وا دیعکس ثمره خند دنیبا د دی. جاودیچرخ یگوش هر دو به طرف نگاه
نگاه کرد.  دیخند یکه هنوز م دیبه جاو ظیانداخت. با غ فیک یرا با حرص تو یصفحه را خاموش کرد و گوش عیسر
 باال برد. میرا با حالت تسل شیخنده اش را خورد و دست ها عینگاهش سر دنیبا د دیجاو

 ببخش دست خودم نبود. -
 ثمره گفت: یاخم ها دنیبا د پرستش

 کردم؟ یخاله من کار بد -
 .دیکش شیموها یدست رو دیجاو

 هم خوب بود... یلینه عمو جون اتفاقا خ -
 گفت: ثانهیبه ثمره با خنده خب رهیرا باال برد و خ سرش

 .یرو برام روشن کرد قیحقا یسر هی -
کرده امروز، کرده بود؟ قدم  رییمرد تغ نیچطور حواسش نبود و خودش را مضحکه ااز جا بلند شد.  یحرص ثمره

 نگه اش داشت و با خنده کنترل شده گفت: فشیبا گرفتن بند ک دیبرداشت و جاو
 ؟یکه تو گرفت رهیگ یاول صبح عکس م یآخه ک -

 درهم گفت : یبا همان اخم ها ثمره
 اول صبح نبود و دوازده ظهر بود! -

چه  تیداشت و واقع یری. او چه تصودیاراده دوباره خند یکه ساعت دوازده به او داده بود، ب یامیپ یادآوریا ب دیجاو
 گفت. دیرا نگه دارد، ببخش ارشیاخت یداشت خنده ب یکه سع یثمره در حال یتر شدن اخم ها قیعم دنیبود! با د

کند و با کله کچل از او عکس  یرا دانه دانه م شیشد اگه موها یکرده بود. چه م یثمره را کفر یحساب شیها خنده
 بود؟ یاصال مگر او اول صبح چه شکل د؟یکش یچهره جذابش را به رخ م د؟یخند یگرفت و م یم
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بود، چند قدم از آن ها فاصله  ختهیکه او به هم ر یآرام کردن اعصاب یو برا دیکش رونیرا از مشت او ب فیک بند
 یموجود در پارک اضافه م تیو به جمع کی. هوا کم کم تاردیکش قیکرد و نفس عمگرفت. سرش را به آسمان بلند 

که  دیشن یآن همه شلوغ انیرا م دیجاو ی. صدابودسرسام گرفته  یقیبلند موس یرفتند، از صدا یشد. کاش زودتر م
 به پرستش گفت:

 ؟یریعکس بگ یخواست یعمو جون م ایب -
 داد:ادامه  دیخوشحال آره گفت و جاو پرستش

 .ییعکس دوتا ایپس ب -
گرفت؟  دهیگذاشت. ثمره با همان اخم نگاهش کرد. چرا او را ناد شیپا یشد و او را در آغـ*ـوش گرفت و رو خم

گرفتند شانه  یمختلف م یکه با حالت ها یپشت سر هم یعکس ها دنیآمده بودند؟ با د حیبه تفر یمگر دو نفر
 آمد. یگرفتن با او خوشش نمباال انداخت. همان بهتر اصال از عکس 

دانست.  یمتناقض امروزش را نم یرفتارها لیمتوجه حرص ثمره شد و لبخند زد. دل دیرا از آن ها گرفت. جاو نگاهش
خواست؟ چرا حاال از حرص خوردنش  یدلش سر به سر گذاشتنش را م د،یکوب یاو م یقرار برا یقلبش ب یچرا وقت

طرفه را دوست نداشت و  کیاحساس  نیا دیت از احساسش با خبر شود. شاخواس یدلش م دیبرد؟ شا یلـ*ـذت م
 دو طرفه شدنش عجله داشت. یبرا

 .دیپرستش را شن یهدف نگاهش را به اطراف دوخته بود صدا یکه ب ثمره
 .میریبا هم عکس بگ ایخاله ب -

که لذتش  فیمصر بود. ح یباز نیه ابه ادام دی. منتظر او بود؛ اما جاودیچرخ دینگاهش کرد و بعد به طرف جاو ثمره
 داد. یم انیرا پا
 .دینازش ضعف رفت و خند یبرا دینه گفت و رو برگرداند. دل جاو دیسکوت جاو دنیبا د ثمره

 کنه. یخواد خاله با اون اخماش عکس و خراب م ینم -
 یو با پرستش تو دیند زیرا جا یباز نیادامه ا دیتخس شده بود. جاو یتند نگاهش کرد. مثل دختر بچه ها ثمره

 .ستادیبغـ*ـل از جا بلند شد. جلوتر رفت درست کنارش ا
 دل بچه رو نشکون. -

 به فکر دل بچه بود، پس خودش چه؟! فقط
 دایرا پ شیفرصت باز کردن اخم ها یعکس گرفت. ثمره حت عیرا فاصله داد و سر یجواب را به او نداد.گوش اجازه

را به ثبت رسانده بود. عکس را مقابل پرستش که هنوز در آغوشش بود گرفت و با زودتر آن لحظه  دینکرده و جاو
 خنده گفت:
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 تو عکسم بد اخالقه! یخاله رو نگاه حت -
**** 

ثمره آرام بود. حرصش فقط  د،یجاو یها تیو اذ طنتیبود با آن ش بیشد. عج یدر فضا پخش م یآرام یقیموس
خلوت و آهنگ آرام همراه  بایرستوران تقر نیبـرده بود. حاال در ا ادیرا از  زیهمان لحظه بود و بعد از آن، همه چ یبرا

 نکرده بود. دایو پ دهیکه سال ها دنبالش دو یزیبود. چ دهیمرد مهربان و خنده رو به اوج آرامش رس نیا
 بود. دهیشن یراجع به شناخت آدم ها در سفر و هم سفرگ ییزهایچ
پرستش او را  یشاد یبرا شیگذاشتن ها هیو با از جان ما زیم نیروز و سر ا مین نیاهم سفر نشده؛ اما در  دیجاو با

 کرد، بهتر بود. یاز آنچه که فکر م یخوب شناخته بود. پسر حاج
 گفت. «د؟یدار لیم یچ» ییو بعد از خوش آمد گو ستادیا زیکنار م گارسون

 قبل از ثمره رو به پرستش کرد. دیجاو
 ؟یدوست دار یچ -
 دوست دارم. ینیزم بیسمن  -

 .دیخند دیجاو
 ؟یاما شام چ ارمیاونو که حتما برات م -

 کمک به او گفت: یو برا دیانتخاب د یاش را برا یگفت و ساکت شد. ثمره سردرگم« ام» پرستش
 ؟یجوجه دوست دار -

 را با پشت دست کنار زد. شیچشم ها یچند تار افتاده رو پرستش
 کنم. یخورمشون، دوست دارم باشون فقط باز یگـ ـناه دارن من نمنه خاله جوجه ها کوچلوئن  -

دخترک چشم دوخته بود، انداخت. انگار اشتباه کرده  یزبان نیریکه باعشق به ش دیبه جاو ینگاه میلبخند زد و ن ثمره
 :دیسوالش را درست تر پرس نباریبود. ا

 ؟یخور یمرغ م -
 به ثمره نگاه کرد و ثمره گفت: یسوال دی. جاوکرد و اهوم گفت نییسرش را باال و پا پرستش

 منم مثل پرستش._
 زیم یرو یاصل یزودتر از غذا ینیزم بیس یدور شد. بعد از کم زیگارسون با اجازه گفت و از م د،یاز سفارش جاو بعد

 .دیرا به هم کوب شیآن ها دست ها دنیقرار گرفت و پرستش با د
 چقدر بزرگن! -

 دوست داشت. یادیمره لبخند تلخ زد. خودش هم آن موقع ها زنوش جان گفت و ث دیجاو
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 را پشت گوشش گذاشت. شیها یو چتر دیتند تند شروع به خوردن کرد و ثمره به طرفش چرخ پرستش
 واسه اون مرغ خوشگال هم جا بذار. کمی زم،یآروم تر عز -

 سر بلند کرد. یبا دهان سست پرستش
 دوست دارم. شتریب ینیزم بیمن س -
 دونم؛ اما... یم -

 تمام گذاشت. مهیحرفش را ن دیجاو
 دوست داره بخوره. یبذار راحت باشه هر چ -

کرد. درست مثل حاج محسن که انگار  یشد که بچه را لوس م یم ییفقط نگاهش کرد. مطمئنا از آن پدرها ثمره
 از حد او بود. شیب یلوس بودن مهرسا بخاطر طرفدار

 ثمره گفت: رهیخ سکوت و نگاه دنیبا د دیجاو
 کنه... یپادشاه دیبچه تا بچه ست با گهیبابا م -

 و ادامه داد: دیخند
حد برامون  هی شهی. هممیکن یکه پادشاه میدیند یمُلک چیکنه، ما که ه یمهرسا صدق م یحرف فقط برا نیالبته ا -

 .میشد یاز اون رد م دیگذاشته بود که نبا
پرستش  یغم را برا یقدر آرام بود و گاه نیرف آوردن ثمره بود. حاال که ابه ح یحرف ها برا نیزدن ا لیدل دیشا

خودش خارج  لهیدخترک را از پ دیشد، با یو باز سنگ صبورش م دیکش یاز زبانش حرف م دیبا د،ید یدر نگاهش م
 داد. یکرد و او را به حرف زدن با خودش عادت م یم

 یبا حسرت گذشته بود. زمان شیها یهه! تمام کودک ؟ی. پادشاهگفتن نداشت یبرا ینزد. حرف یاما باز حرف ثمره
 یآن نان ها یخورد. دلش برا یحسرت م دید یم زیم کیکردند و همه خانواده را سر  یپخش م شانیکارتون برا
 ییاش را سر بچه ها یو تالف دیکش یم زجر انیو مرب ایرفت. در مدرسه وقت جلسه اول یپخت، ضعف م یکه مادر م

اش حسرت بود و حسرت.  یشد. تمام بچگ یم قهیآورد و با آن ها دست به  یگفتند در م یم یآن ها سرراه که به
 شناخت. یکه نم یحسرت شده بود عقده و بعد نفرت. نفرت از آن دو آدم نیهم

د؛ کر یهمه بچه ها را دوست داشت و به آن ها محبت م یخودش نبود. بهرام یرا داشت؛ اما فقط برا شیهوا عمو
و  یمادر زاد یماریمحبت را به ب نیا ینبرد. گاه یاش پ یاصل لیوقت به دل چیبه او داشت و ه یاما توجه خاص

 قانع کننده نبود. شیداد؛ اما باز هم برا یمدتش نسبت م یطوالن
 یش. قرار بود امروز را تمامش خودیو کالفه دست به صورتش کش دیثمره و غم نگاهش را د رهیخ یچشم ها دیجاو

 کرد؟ یگفت. چطور درستش م یم یزیاز گذشته خودش چ دیانگار خراب کرده بود. نبا یباشد؛ ول
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کنارش  یصندل یکه رو یثمره از فکر خارج شد و به طرف پرستش زیم یشدن غذاها رو دهیآمدن گارسون و چ با
لبخند زد.  دیا پاک کرد. جاوآن ر اطیاز دستمال برداشت و با احت یسس دور لبش برگ دنینشسته بود، برگشت. با د

 را بلد بود. یو انگار تنها در عمل عشق ورز یتپوس ریز شیبود. محبت ها یبر خالف ظاهر تند و تلخش دختر مهربان
ترس و استرس  یآن گذاشت. پرستش با کم یرا برداشت و بشقاب جوجه را به جا ینیزم بیشده س یبشقاب خال ثمره

 نگاهش کرد و گفت:
 شدم. ریمن... س -
 من که بهت گفتم. -

 انداخت. نییرا پا سرش
 خب... -

 کرد؟ یم یچه رفتار طیشرا نی. در ادید یواکنش ثمره را م دیبار مداخله نکرد. با نیا دیجاو
 کم صبر کن گشنه ت شد بخور. هینداره،  یاشکال -

خشن و بد اخالق بود و اگر  یادیز یبود. موسسه قبل مرب دهیلطافت ثمره با لبخند باشه گفت. ترس دنیبا د پرستش
با لبخند و مهر ثمره راحت شده  الشیشد؛ اما حاال خ یکمتر م یو مقدار وعده بعد هیماند تنب یتمام م مهین ییغذا
 بود.
در ذهنش چراغ زد و خاموش شد.  یخوردن چند بار نگاهش کرد. تصور نیح دیشروع به خوردن کردند و جاو آرام

به  قیرسند؟ دق یدخترک آشنا به نظر م یکرد چشم ها یدوباره باز کرد. چرا حس م را محکم بست و شیچشم ها
 بود؟ دهیشد و فکر کرد. او را از قبل کجا د رهیاو خ

 شام منتظر باشد؟ یآهو بود. اگر برا شیغرق فکر و دلش پ دیجاو رهیخبر از نگاه خ یاما ب ثمره؛
 کرد. پیتا عیو سر دیکش رونیب فیرا از ک یگوش

 «.رونمیوقت ب رید ات»
 گذاشت و نگاهش را باال برد. شیرا سر جا یکرد.گوش ارسال

 و ابرو باال داد. دیبه او بود و ثمره نگاه ثابتش را د رهیهنوز خ دیجاو
 جا به جا شد و گفت: یصندل یرو دیجاو

 چشمات... -
 . چشمانش چه؟دیکش شیچشم ها یدست رو اریاخت یکرد. ثمره ب مکث

 داد:باز ادامه  و
 .دمیقبال تو رو د ییجا هیبرام آشنان، انگار  یلیخ -
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 شانه باال انداخت. ثمره
 باشم. دهید ییکنم تو رو قبل از اون روز جا یمن که فکر نم -

 افتاد. آن اتاق خواب و آن تخت دو نفره و... ریآن تصو ادیکرد و باز  سکوت
 کرد. یسو تفاهم خارج م نیاز ا سر فرصت او را دی. بادیمنظورش را از آن روز فهم دیجاو

 افتاد. یزیچ ادیرا کنار زد و  ریتصو ثمره
 .دنید گرویاومدن، روح من و تو همد ایقبل از به دن دیشا -

 و جالب بود. بیعج شیابرو باال داد.حرف ثمره برا دیجاو
 ؟یچ یعنی -

 کرد با خنده گفت: یاومت مماندن مق یکه هنوز برا یموذ ریجو و فراموش کردن آن تصو رییتغ یبرا ثمره
 حتما اونجا هم با هم دعوا کردن. -

چانه اش قرار داد. با خنده  ریبشقاب گذاشت و دستش را ز ی. قاشق و چنگالش را تودیدست از خوردن کش دیجاو
 گفت:

 کن. یلطفا شفاف ساز -
 ود.نمانده ب یباق ریاز آن تصو یزیگذشته چ یادآوری. حاال با دیتلخ خند ناریا ثمره

 تو مو... میداشت یداریسرا هی -
حواس قصد گفتن موسسه را داشت. قلب  یمانده اش را خواند. ب مهیته حرف ن دیزده حرفش را خورد و جاو وحشت

گوشش  خیاوردن نامش هم دردسر ساز بود. خطر از ب یکه حت ی. لعنت اعظم خانمدیکوب یاشتباه تند م نیثمره از ا
 کرد. یچطور جمع و جورش م دیرد شده بود؛ اما حاال با

 کمک به او گفت: یبرا یبا آرامش ساختگ دیجاو
 مدرسه؟ داریسرا -

 یحرفش را کامل م دیداد. با رونیصدا ب یحرف آرام گرفت. به خودش مسلط شد و نفسش را ب نیا دنیبا شن ثمره
 کرد.

از  یخواست مارو بترسونه ه یم شهیمبود، ه یبد اخالق یلیداشت زن خ داریسرا هیاون موقع ها مد... مدرسمون  -
 بودم. دهیرو هم از خودش شن انیجر نیگفت، ا یروح و اجنه م

 را باال داد. شیلب ها دیجاو
 دن؟ید گرویاومدن دوتا روح هم د ایبرات آشناست، قبل از دن یکن یو حس م ینیب یرو که م یکس یعنی -

 شانه باال انداخت. ثمره
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گفتم  یکردم و م یگفت روزه من باور نم یوقت قبول نداشتم، اون زن اگه م چیهگر چه من  ،یزیچ نیهمچ هی -
 شبه!
 گفت: دیرفت. آرام و با ترد یم شیپ اطیبا احت دیصحبت باز شده بود، با یکه زبان ثمره برا حاال

 ومد؟یچرا... از اون زن بدت م -
 .دیآه کش زیم یرو یمصنوع یبه گل ها رهیخ ثمره

 ک... یم ریکرد، تحق یم تیترسوند، اذ یما رو م شهیهم نبود، یزن نرمال -
بار مسلط حرفش  نیاز کجا آورده بود. تک سرفه زد و ا گریرا د ریتحق نیداد. ا دیخودش آمد و نگاهش را به جاو به

 را اصالح کرد.
 شد. یبود که نمره هامون کم م ییبه موقع ها ریمنظورم از تحق -
. صحبت ختیر یم رونیرا ب شیحرف ها دیخواست. با ید؛ اما دلش ادامه صحبت را مکه بارها خراب کرده بو نیا با

 داشت. یترحم سراپا گوش بود، حس خوب یحرف و ب یکه ب ییبا او
کرد و از  یاش غوغا بود. تکه تکه شدن قلبش را با هر دروغ دخترک حس م یبر خالف آرامش ظاهر دیجاو درون

 را حفظ کند. یآرامش دروغ نیواند ابود بت دواریگرفت. ام یغمش آتش م
دست  تشیپنهان هو یداد. آدم ها با او چه کردند که برا یزجرش م یزندگ قتیپنهان حق یثمره برا زیر یها دروغ

شکل  نیدانستند، باز هم ثمره به ا ینم یزندگ نیدخترها را مسئول ا نیزد؟ لعنت به آن ها! اگر ا یم یبه هر کار
 .ردیگ یسرچشمه م لطاز تفکرات غ یپنهان کار نیت تمام ادانس یکرد؟م یرفتار م

 و باذوق گفت: دیخند نباریا ثمره
 کفشش سوسک گذاشتم. یبار از حرصم تو هیمنم  -

 ابرو باال داد. دیجاو
 سوسک؟ -

 غم. یو گاه یشاد یشد، گاه یحس م کیگذشته هر لحظه دچار  یادآوریبا  ثمره
 رص گفت:را کج کرد و با ح شیبار لب ها نیا

 .دیترس یبه سنگ خورد، اصال نم رمیاما ت -
 ؟یدیترس ینم ؟یتو چ -
ترسه  ینم دمید یوقت یکه اون کارو کردم، ول ومدیاما اون قدر از اون زن بدم م دم؛یترس یم یلیخب من اولش خ -

 و اوردم. اوریکرد رو سرش در ب یکه با ما م ییکارا ینترسم. با اون سن کم قسم خوردم تالف گهیکردم د یسع
 از گذشته اش بداند. شتریخواست ب یم دلش
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 ؟یکار کرد یچ -
اما من مچشو گرفتم و به  ه؛یدونست کار ک یکسم نم چیشد، ه یاز بچه ها گم م لهیوس هیاون موقع ها... هر روز  -

 کرد. رونشیگفتم اون هم ب ریمد
 .دیرا به هم کوب شیو دست ها دیخند

 ملت رو راحت کردم. هی -
 .دیخند اریاخت یب دیثمره، جاو قیخنده عم از
 به تو دختر! نیآفر -
 خاله؟ -

 کیبه ثمره اشاره داد. ثمره گوشش را نزد ایتر ب کینزد یدو به سمتش پرستش برگشتند و پرستش به معنا هر
 گفت: دیدهانش برد و پرستش آرام و خجالت زده از حضور جاو

 دارم. کیشماره  -
گفت و هر دو به طرف  میکمک کرد. بر یصندل یآمدن از رو نییپا یستش را گرفت و به او برااز جا بلند شد. د ثمره
از چهره اش محو  یساختگ ی. شاددیاز پشت سر او را بدرقه کرد و آه کش دیراه افتادند. نگاه جاو یبهداشت سیسرو

 خورم. یکنم قسم م یزمزمه کرد:همه رو برات جبران م نیشد و غمگ
زنگ  یفرستاد و صدا رونیرا ب قشی. نفس عمدیخورده ثمره را د مهین یآمد و غذا نییپا دیاه جاوورودشان نگ با

سبز رنگ  یگرد یلبخند زد. انگشت رو نینام نسر دنیخارج کرد و با د بیرا از ج ی.گوشدیبه گوشش رس لیموبا
رستورانم  نیگفتن نسر ییکجا و در جواب کردتشکر  دی. جاودیسالم کرد و حالش را پرس نیو الو گفت. نسر دیکش

 گفت.
 دلخور شد. نینسر

 ؟یدیم حیمن ترج یاون جا رو به غذاها یغذا یعنیچرا رستوران مادر،  -
 مامان؟ هیحرفا چ نیا -
 .میخواهرتم هست، دور هم باش ایاالن پاشو ب نیهم ؟ییپس چرا اون جا -
 .ستمیتنها ن -

 نبود. بهیکه غر ،یهاد کیشت، فقط همان رفت و آمد ندا یبا کس دیمتعجب شد. جاو نینسر
 .ایو ب اریدوستتم ب -

 و منتظر برگشت آن ها بود. یبهداشت سیجا به جا شد. نگاهش به در سرو یکم دیجاو
 مامان جان. شهینم -



 

 

329 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 باهاته؟ یچرا؟مگه ک -
 شده بود. داریداد. باز ترس مادرانه اش ب رونیب نیکردن نسر چیرا از سوال پ نفسش

 .رونیه پرستش که بهت گفته بودم، امروز اجازه اش رو گرفتم اوردمش براجع ب -
 شکفت. نیاز گل نسر گل

 .نمشیدوست دارم بب ارشیاالن ب نیعاشقش شدم، هم دهیانقدر ازش گفت ند یمن قربونش برم، حاج یاله -
 من و من کرد. دیجاو

 .ستی... تنها نشهینم -
 فت:شد و متفکر گ کیبه هم نزد نینسر یابروها

 باهاشه؟ یمگه ک -
 .دیدست به صورتش کش دیجاو

 ثمره رو باهاش فرستاد مراقبش باشه. یبهرام یآقا -
 یخودش وارد عمل شده بود، مادر نبود اگر نم دیباز شد. پس جاو شیهمزمان با انحنا گرفتن لب ها نینسر یها اخم
پوشاندن عمل خودش  یرا برا ی. نام بهرامهمراه شدن ثمره برنامه آن پسرک دوباره سرزنده شده اش بود دیفهم

 آورده بود.
 مادرانه اش گل کرد. طنتیش
 مادر، اون که اول و آخر عروس خودمه. ارشیخب ب -

 یحرف آن هم زمان نیاز ا دیخارج شد. قلب جاو یبهداشت سیثمره همراه با پرستش از سرو نیبا حرف نسر همزمان
داشت، ثمره اول و آخر عروس خانه حاج  مانیا نی. او هم به حرف نسردیبود، تند کوب شیکه دخترک درست رو به رو

 محسن بود. چه بخواهد چه نخواهد!
 یکرده بود و آرام به سمتش م یکیکوتاه پرستش  یرا با قدم ها شیحرف زور، لبخند محو زد. ثمره قدم ها نیا از

 آمد.
 د؟یالو جاو -
 هان بله گوشم باشماست. -

 گفت و ادامه داد:آرام معلومه  نینسر
 منتظرتونم باشه؟ -
 کنه. یدونم قبول نم یندارم؛ اما م یمن مشکل شهیمامان من نم -
 شته؟یاالن پ -
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 .ادیاالن داره م ،ییپرستش رو بـرده بود دستشو -
 رو بده بهش. یپس گوش -
 مامان... -

 را قطع کرد. حرفش
 رو بده. ینباشه فقط گوش تیتو کار -

شد. ناچار باشه گفت و  یدخترک تازه تازه داشت رام م زد،یرا بهم نر شیداد. کاش برنامه ها ونریرا پر صدا ب نفسش
 بود، گرفت: دهیرس زیرا به طرف ثمره که تازه به م ی. گوشستادیا

 باهات کار داره. -
 او تماس گرفته بود؟ لیبا موبا یعمو بهرام یعنینگاه کرد.  یمتعجب به گوش ثمره

 یصدا دنیجواب گذاشت و ثمره الو گفت. منتظر شن یسوالش را ب دیرا گرفت. جاو یعموئه گوش دنیبا پرس همزمان
 کارش چه بود؟ نیا یشد. معنا رهیخ دیمات شد. با همان حالت به جاو نیبود که با سالم گفتن نسر یبهرام

 گرفت. دیدستپاچه اش کرد و نگاهش را از جاو نیگفتن دوباره نسر الو
 س... سالم -
 ؟یم دخترم خوبسال -

 گفت: نیبه ممنون آرام اکتفا کرد و نسر ثمره
 ؟یو رفت یما رو به خودت عادت داد ستیازت ن یخبر -

 کرد؟ دیبود که جاو یچه کار نیلب به دندان گرفت. ا ثمره
 پاره شد. یو خجالت همراه با دلخور یدستپاچگ نیا یبرا دیداد و بند دل جاو دیدلخورش را به جاو نگاه
 کرد. یباز زیم یرو یهول شده با گل مصنوع ثمره

 کار و مشغله... دیببخش -
 حرفش را قطع کرد. نینسر

 کنه سر بزنه. یقدر سرش شلوغه وقت نم نیا نهیهم هم دیکردم، جاو یشوخ زمیدونم عز یم -
 گفت: نینزده بود که نسر یثمره حرف هنوز

کن  شیراض شهیگـه من مادر دلتنگشم. اگه م یاصال نمکنه  یقبول نم م،یدور هم باش نجایا دیایب گمیبهش م -
 .نمشیدوست دارم بب نیایب نیریدست اون بچه رو بگ

 گفت؟ یکرد و نه م یچطور مقاومت م دیضعف ثمره کلمه مادر بود. حاال با نقطه
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 دیریبچه را بگ خانواده بود؟ دست کی دیزد، انگار با جاو یحرف م یاو را واسطه کرده بود؟ چرا طور نیچرا نسر اصال
 !د؟یایو ب

 گفت: نیگشت که نسر یمخمصه م نینجات از ا یراه برا دنبال
 ننداز باشه مادر؟ نیمن رو زم یرو -

 گفت؟ یچه م نیشدنش بود. مگر نسر دیبه ثمره و سرخ و سف رهیخ دیجاو
و با چهره درهم به طرف داد  رونیکرد و تماس قطع شد. نفسش را پر صدا ب یخداحافظ نیآرام باشه گفت و نسر ثمره
 برگشت. دیجاو

 گفت؟ یچ -
 گفت: دلخور

 خانمه؟ نینسر یچرا نگفت -
 گفتن نداشت. یبرا یکدر شده حرف یلحن دلخور و چشم ها نیسکوت کرد. در برابر ا دیجاو

 اش را ماساژ داد و یشانیخوردن نداشت. پ یبرا ییاشتها گریکرده بود و د خی شینشست. غذا یصندل یرو ثمره
 گفت: دیجاو

 خواست؟ یم یچ -
 سرش را بلند کرد. ثمره

 .میدور هم باش دیایکن ب شیراض گهیم -
 دانست. یکارها هم بلد بود و نم نیاز ا نیکه آماده هجوم بود را خورد. نسر یلبخند دیجاو
 کرد و نقشه مادرش را کامل کرد. یساختگ اخم

 گردونم، حال و حوصله رفتن ندارم.خوام پرستش رو بر یاالنم م یخواد تو خسته ا ینم -
 !یپدر و مادر نیانداخت، احترام پدر و مادر واجبه اونم همچ نیحرفشون رو زم شهینم -

 باز شد و ثمره ادامه داد: دیجاو یقاطع بود و ابروها حرفش
 خب نتونستم بهشون نه بگم. یمن سخت تر از توئه؛ ول یرفتن به اونجا برا -

از جوجه  یروم بود. سرحال رو به پرستش که در حال خوردن تکه ا یم یحرف ثمره به معنا نیسکوت کرد و ا دیجاو
 بود، گفت:

 خونمون؟ میبر یعمو دوست دار -
** 
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و مغموم  ک،گرفتهیتار مهیاز صورتش را روشن کرده بود. قلبش اما مانند آن ن یمیپنجره کز کرده و مهتاب ن ریز ثمره
 بود.

جمع شده اش گذاشت. بغض در حال خفه کردنش بود. درست  یپاها یت و سرش را رورا از رو به رو گرف نگاهش
 یایبغض به سراغش آمده و بازگشت به دن ستاده،یشهر ا نییکوچه بن بست پا یابتدا دیجاو نیکه ماش یاز لحظه ا

افسرده گوشه  یاز آهواجاره ماه به ماه و ب دغهباز دغ ،یخانه کوچک کلنگ نیقلبش را مچاله کرده بود. باز ا ،یواقع
 خورده بود. نیدر برابرش قد راست کرده و انگار با کله زم یچارگیاتاق. بعد از آن چند ساعت آرامش، باز ب

از  یثیبا هم بودنشان و نه حد یاصل لیاز دل یرفته بود. نه حرف نیبا رفتار خوبشان از ب یرفتن به خانه حاج استرس
 دیتوجه جاو دنیپرستش باعث خنده همه شده بود. با د یها یزبان نیریش دنیبود. حسادت مهرسا با د یجواب منف

 دهیخند دیبود. جاو دهیپرس یدوست دار شتریبغـ*ـل او پرتاب کرده و در گوشش کدام را ب یبه پرستش خودش را تو
حرف به ثمره  نیبود که با تمام وجود عاشقش بود. وقت گفتن ا یو همه شما گفته بود. منظورش به کل خانواده ا

 نگاه کرده و ثمره دستپاچه خودش را جمع و جور کرده بود.
وقت بدرقه آن  ریخ یاز شوق و دعا نینم دار نسر یخوب بود، خصوصا چشم ها شانیهر دو یآن شب برا زیچ همه

و خودش  شیحاال مرد شده و کارش قابل ستا دشیبود. جاو یراض ،یشگیهم برخالف تعصبات هم یحاج یها. حت
 ثابت کرده بود. را

 یآن همه مهر و محبت و عشق یگفته بود. دلش برا یرا از ثمره خواسته و ثمره فقط باشه آرام شتریارتباط ب کمند
 ییزهایدر حال حسرت خوردن بود، حسرت چ مینور مال نیا ریزد، ضعف رفته و حاال ز یموج م یکه در خانه حاج

 مانعش شده بود. یگبد زند طیتوانست داشته باشد؛ اما شرا یکه م
بود،  نیکار هم نیبرد. بهتر یم ادیهمه را از  دیفرستاد. با نییو بغضش را پا دیداشت؛ اما آه کش هیبه گر یدیشد لیم

 فکرش را از آن دور کرده بود. یکه سال ها به سخت یمیفراموش کردن آن جو خوب و صم
شده  یفرار شیاما خواب از چشم ها د؛یخواب یم یرا چرخاند. آهو غرق خواب بود. کاش خودش هم فقط کم نگاهش

 بود.
 .دیرا شن لیموبا نگید یرا محکم فشار داد و صدا شیدو انگشت چشم ها با

در حال لود شدن بود و  ریافتاد. متعجب وارد صفحه گفتگو شد. تصو دیشده جاو ویرا برداشت و نگاهش به اسم س آن
 نشست. شیهالب  یعکس لبخند تلخ رو دنیبا د یبعد از کم

 به سرش زده بود. یخواب یهم انگار ب دی. جاویشهرباز یدرهمش تو یعکس با همان اخم ها همان
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که در قاب عکس  ی. لبخند داشت. درست مثل لبخنددیچرخ دیبه عکس بود و نگاه نافرمانش سمت جاو رهیخ هنوز
کرده  رییدرست مثل رفتار تغ دیاه پر مهر جاوآرام انحنا گرفت. نگ شیبود. لب ها دهید یخانه حاج واریشده به د زیآو

 بود. یاش، دوست داشتن
مشورت داشت.  یرا برا یکرد؟ دو دل بود. کاش کس ینوشت؟ تشکر م یم شیبرا یزیچ دیبه او بود. با رهیخ هنوز

 دنیا دداد، مخصوصا حاال که ب یسوقش م امیبه ارسال پ یبیقرار نگرفته بود؛ اما کشش عج طیشرا نیوقت در ا چیه
 بود. دهیبودنش را فهم داریب دیعکس، جاو

 کرد. پیو تا دیلغز یگوش بردیک یرو یو دودل دیبه ترد تیاهم یب انگشتش
بود. ممنون را حذف و باز  یم یبهتر زیچ دیشده بود، با میفرستاد، حاال که تسل یمکث کرد. نه! حاال که م «ممنون»
 نه! هم نینچ کرد. ا« بود. یروز خوب»کرد.  پیتا

 درگم شد. سر
 یکرد؟ سردرگم ینوشت و پاک م یتاب شد چه م یکرد. ب یم ستیبود که هر لحظه ا یپیبه در حال تا رهیخ دیجاو

هم  یسردرگم نیآمد. ا شیلب ها یکرد. لبخند رو یباز کمکش م دی. بادیفهم لومتریاز فاصله چند ک یدخترک را حت
 باالخره باال آمد. رهثم امیقبل از آن پبود. انگشت به سمت صفحه برد و  ینشانه خوب

 «بود. یبابت امروز، روز خوب ممنون»
بار، دو بار، سه بار.  کیخواند.  یرا م امی*ـل پـیبود و با م شیلب ها ی. لبخند هنوز رودیکلمات لغز یرو دیجاو نگاه

 به اسم ساالر. یخود خودش بود، نه شخص یبرا امیبار پ نیا
 د و حرف دلش را زد.کر پیفکر تا یو ب عیسر
 «.یمن و پرستش رو کامل کرد، ممنون که اومد یخوش بودنت»

 عی. از جا بلند شد و به طرف پنجره رفت. پرده را سردیدو شیو خون به گونه ها دیتند کوب امیثمره با خواندن پ قلب
لبه پنجره گذاشت و خودش را  یآخر بهار محتاج بود. دو دستش را رو یروزها میمال میو آن را باز کرد. به نس دیکش

 بود. هنوز داغ بود. دهیفا ی. نه اما بدیجلو کش
 یبرا اقیهمه اشت نیروز افتاد؟ ا نیهو از کجا آمد؟ چرا به ا کی گرمانیو با دست صورتش را باد زد. ا دیکش عقب

 کجا رفته بود؟ شیپ قهیشاد بودن چرا؟ آن غم چند دق
 !دیبود، با یآرام م دی. بادیپر صدا کش و قیرا باال گرفت و چند نفس عم سرش
خوب  یکس یخورد. بودنش برا یدر سرش چرخ م یزیرا منظم کرد؛ اما چ شینشست نفس ها نیزم یزانو رو چهار

 یبرا یسر آهو افتاد. زمان خوب ی. چشمش به سالنامه باالدیداشت. لبخند محو زد و نگاهش چرخ یبود. حس خوب
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خواند. نفسش را پر صدا  یفقط م دینبود، با ماشت و تند تند ورق زد. کجا بود؟هر جا مهآن را برد عیخواندن بود. سر
 داد و شروع به خواندن کرد. رونیب

 ینیاتاق آن همه سنگ نینبود که تا ورودم به ا بی. عجنمیتوانستم فرهاد را بب یاتهام م نینبود که با وجود ا بیعج»
 وانیزده بود. آن مرد ح یبه دست آوردنم دست به هر کار یبرا دی. جمشنبود بیعج زیچ چینگاه را احساس کردم. ه

 بود. دینه نشن یکه هرگز در زندگ یصفت
 یحرف ها را به زبان م نیمحال تر دیکردم. با یمقاومت م دیتلنگر بود؛ اما حاال با کیانفجار فقط محتاج  یبرا قلبم

 .دمیکش یاحساسم را، خودم را به صالبه م دیآورد. با
بد بود  یادیدانم. حالم ز ینم فیچرک و کث یآن صندل ایزده به انتظار نشسته بودم. تنم سردتر بود  خی یصندل یرو

 میشدن و گلو یباز م یوقفه به سخت یب ختنیاز اشک ر میبد بودم. سرم دوران داشت، پلک ها یواقع یو به معنا
راه  دیزد، شا یقرار بود و هنوز ملتمسانه زار م یو ب تاب ی. قلبم بدیبر یم خیتا ب خیسوخت. بغض انگار آن را ب یم
 یبود. محال بود برا دنمینفس کش لیتنها دل دنیبه در، به انتظار د دهیتوجه به او، چسب یباشد. نگاهم اما ب یگرید

 شیواکه در ه نی. همرفتمیپذ یماند با جون و دل م یما او هم م ییاش قمار کنم! اگر با جدا یزندگ یداشتنش رو
 بود. ینفس بکشم، کاف

 کردم. یم دشیاز خودم ناام دینقشم را خوب اجرا و با دیبودم، با یآرام م دیرا مشت کردم. با دستم
شد و نگاهم به نگاهش گره خورد و جان به جان  کی. نزدستادیا دنیباز شد و نفسم بند آمد. وارد شد و قلبم از کوب در
 کردم. میتسل نیآفر
نجات جان فرهاد در  یبرا نجایرفت، آماده مرگ بودم. من ا یقلبم فرو م یتو یکه مثل خنجر یبا بغض نجایا من

 حال کشتن خودم بودم.
ول  یصندل یبلندش رو شیر دنیقدرت بلند شدن نداشتم. تنم را با د یکرد و من حت یو مبهوت نگاهم م مات

 توانس... یمرد بودم چطور م نیکردم. من عاشق ا
بود. عشق گذشت بود  یکنار هم ماندن دو جسم نبود. همان که در قلبم باشد بس بود. عشق فداکاراما عشق به  نه

 بود. اری یو عشق فدا شدن برا
 نجایمن را ا دنیبود. د زیناباور فرهاد در حال خراب کردن همه چ یشدم؛ اما چشم ها یحرف ها آرام م نیبا ا کاش

دانستم  یشناختمش که م یگذاشت و سرش را باال گرفت. آن قدر م هم یرا با آرامش رو شیباور نداشت. پلک ها
 کرد. یرا شکر م شیمن خدا دنیدوباره د یبرا

. درست مثل خودم نگاهش نم دار بود. چند وقت گذشته بود؟ دمید شیچشم ها یباز کرد و برق اشک را تو پلک
 از روز و ماه و سال بود. شتریزمانش ب



 

 

335 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 .عمر بود کیبه اندازه  انگار
 یکه ب یتوجه به حرف سرباز یزودتر تمام کردن تذکر داد؛ اما فرهاد ب یجلو آمد دستبدش را باز کرد و برا سرباز

چشم شده  دنشید یدو دو زد. حال من کم از او نداشت، تمام وجودم برا دنمید یشباهت به تشر نبود، چشمانش برا
 بود.

 یم دیبرد. نبا یبو م دیگرفتم. فرهاد نبا دینه، با زور و تهد ریو اشکم را با قل و زنج دیچیگفتنش در گوشم پ هیآ
نشست و  زیدادم؛ اما انگار هنوز جرات حرف زدن نداشتم. فرهاد زودتر پشت م یکارم را درست انجام م دی. بادیفهم

 گفت:
 دش بود.انگار حق با خو یکجا. ول هیو گفتم تو کجا و آ دمیاما بهش خند نمت؛یب یبه دلم افتاده بود م -
 شتریشد اگر ب یصحنه را نداشتم. چه م یشدم و هنوز جرات رفتن رو یمردم و زنده م یتک تک کلماتش م با

 کردم؟ یم رهیام ذخ ییتلخ و تنها یسال ها یاز وجودش برا شتریشد اگر ب یدادم؟ چه م یطولش م
. دلم واسه میزود بچه دار ش دیدفعه با نیا . من و تو امامیکن یم یو بازم باهم زندگ شمیمن آزاد م ه،یدلم روشنه آ -
 .رهیبچه مون واسه بغـ*ـل کردنش ضعف م دنید

 انیاز حرف زبانش بود، انگار در حال ب ریغ یزینگاه پر از غم انگار چ نیبود؟ ا یدر حال باز ایبود  دواریام واقعا
 گفت. یشده آن ها را م نینفر قهیبود و تند تند قبل از اتمام پنج دق شیآرزوها
 گذاشت. میانگشت ها نیو ب دیکش رونیرنگ ب یدست ساز آب حیکرد و تسب بشیج یتو دست

 یخوام بندازم گردنش و از همون اول خدا رو بهش بشناسونم، خدا یرو هم واسش درست کردم، م نیا ینیب یم -
 که تو رو بهم داد و... یمهربون
 کرد و ادامه داد: مکث

 گو بذار صدات رو بشنوم.ب یزیچ هی ه؟یآ یچرا ساکت -
وقت  شیدرست شده بود. چند روز برا زیکه هر کدام از چند منجوق ر ییافتاد. دانه ها حیتسب یبه دانه ها نگاهم

 یزودتر م دیکمک خواستم. با میزدن حرفا یخدا گفتم. از او برا ایفشار دادم و  میدست ها نیرا ب حیگذاشته بود؟ تسب
بود؛ اما شد.  یبود. چطور زبانم تلخ شد، خود خود شگفت زهر نگاهم سرد شد، خود معجکردم. چطو یگفتم و تمامش م

 یرا خراب م زیدر گوشم نجوا کند همه چ نیریش ییایرو نیاز ا شتریدانستم اگر ب یاجازه ادامه حرفش را ندادم و م
 لب زدم: یانصاف یمقدمه، بدون انعطاف و در اوج ب یکنم. ب

 !میجداش دیبا -
تمام  یاز او استقبال نکرده بودم. چشم به رو میبا دوستت دارم ها شهیسرخ بود. سالم نکرده و مثل هم میها چشم

گونه  یناباور گشاد شدند و قطره رقصان نگاهش رو شیرا گفته بودم .چشم ها یجمله لعنت نیالتماس قلبم بسته و ا
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 دنی. از شندیترس یداشت؛ اما م یزی. قصد گفتن چدیش لرزیاش سر خورد.کارم را انگار خوب انجام داده بودم. لب ها
 اما من احساسم را هم لگد کردم. د؛یترس یم شتریب یحرف ها

خوام زنت باشم،  ینم گهیتو لباس انسان، د یبود وونیح هیکردم، تو  یکه فکر م ینبود یکردم، تو اون یاشتباه م -
 خوام! ینم

 یجهنم خالص نم نیمردم؟ چرا از ا ی. چرا نمدمیکش یآخرم را م یکرد و من انگار نفس ها یناباور نگاهم م هنوز
 زدم؟ یدست و پا م یبدبخت نیشدم؟ چرا هنوز در ا

صدا بغض کرده  ی. حاال نگاهش فقط بدیچرخ ینم دیپر ام یبه زدن حرف ها گریسکوت کرده بود و زبانش د فرهاد
 بود.
در برابر خواسته ام نکرده  یوقت مخالفت چیخوردم. ه نیاتفاع زم نیکرد و من انگار از بلندتر نییسرش را باال و پا تنها

 کار من و او بود. تینها نیزنش نبودم و ا یحت گریکرد. حاال د یمقاومت م یبار کم نیاول یبود و کاش برا
 کرد و هر آن منتظر انفجارش ینداشتم. لحظه به لحظه رشد م میگلو یتو یمهار آن غده سرطان یبرا یجان گرید

 روح بودم. یجسم ب کیفقط  ،یدر بدن داشتم و نه قلب ینه جان گریرفتم. حاال د یم دیبودم. با
بود. آن  میانگشت ها نیهنوز ب حی. تسبدندیلرز میهجوم آوردند. تند خارج شدم و شانه ها میکردم و اشک ها پشت
 یمعدم را درست مقابل در خروج یتوافرزند نداشته اش. هق زدم و مح یبرا یپدر هیبردم. هد یبا خودم م دیرا با

 زندان باال آوردم.
 «.دیخودش رس تی. امروز سرنوشت عشق من و فرهاد به نهادیرس انیلحظه به پا نیمن در ا زیچ همه
 گرید دنیرس رید دیخواب یم دیشدند. نگاهش را به سمت ساعت چرخاند. چهار شده بود. با نیثمره سنگ یها پلک

خوب بود.  یکس یافتاد. بودنش برا امیپ ادیبالش گذاشت و پلک بست. باز  یسرش را رونبود.  یقابل چشم پوش
 یسحر را م نیاق داشت و انتظار صبح شدن ایفردا اشت یبار بود برا نینشست. اول شیلب ها یاراده رو یلبخند ب

 .دیکش
** 

بود. ساعت  نیزم یرو ختهیر یمشغول جمع کردن برگ ها نیکاپوت و رام یگل رو نیدر حال چسباندن آخر ثمره
کار به خانه نرفته بود. تمام تنش کوفته و خم و راست شدن ها و تمرکز  یادیپنج بعد از ظهر و باز بخاطر ز کینزد
 خسته اش کرده بود. یکار حساب یرو

م کار چش جهیقدم عقب رفت و به نت کی. دیاش کش یشانیرا چسباند و همزمان با راست کردن کمر، دست به پ گل
 را از تن خارج کند. یتوانست خستگ یدوخت. آن قدر خوب شده بود که م
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 یعروس شده بود، مرحبا نیبه ماش لیکه حاال تبد نشیماش دنیسرا خارج شد و با د ینیریاز ش یمیلحظه رح همان
 گفت. یبلند
 و ثمره به طرفش برگشتند و ادامه داد: نیرام
 !هیخودم، کارتون عال یبه بچه ها نیآفر -

 جلو تر رفت. نیرام
 مورد اعتراض دارم! نیمن به ا ن،یقائل شد ضیبچه هاتون تبع نیب یمیرح یآقا -

 عروس شده بود. نیسرا، ماش ینیریاز کارکنان ش یکی یبود که امروز برا یمیرح نیبه ماش منظورش
 .دیخند یمیرح
 .ستین یزیشب که چ هیزنم به نامت،  یو م نینگران نباش، تو دوماد شو اصال ماش -
 .دیپس خودتون رو آماده کن -

 با ذوق ابرو باال داد. یمیرح
 ه؟یپسر، واقعا خبر نمتیبب -

 چشم به ثمره که حاال اخم داشت، نگاه کرد و آرام گفت: ریاز ز نیرام
 .ادیم شیپ یچ مینیبذار بب -

 ها به نفع خودش است! مخالفت نیگفت ا یبه او م یپسر دست بردار نبود! با چه زبان نی. ادیپوف کش ثمره
 با لحن شوخ گفت: یمیرح
 سبک بوده. ییحی یانگار پا -
و از  دهیرا د یگفت. صبح حاج« کنه ریخدا آخر عاقبت همه شما رو ختم به خ»لب  ریبه ثمره انداخت و ز ینگاه مین

حاج محسن  یچشم هارا در  یبا خبر شده بود. بعد از مدت ها برق شاد دیو با هم بودن ثمره و جاو شبید یماجرا
 بود. دهید

گل ها  ینشان داد. دست رو نیماش یمعذب شد و خودش را به دروغ مشغول وارس یمینگاه رح ینیاز سنگ ثمره
 سخت بود. دنینفس کش ینگاه حت نیا ریرفت، ز یو از محکم بودنشان مطمئن شد. کاش زودتر م دیکش
 یداد. انگار دست رونی. ثمره نفسش را پر صدا بدیسرا چرخ ینیریباز به طرف ش یمیها را داخل برد و رح لهیوس نیرام

 شده بود. دنشیحلقه و مانع نفس کش شیدور گلو
اسم  دنیکت خارج و بعد از د بیبلند شد. آن را از ج لیزنگ موبا یبود که صدا دهیبه دوم نرس یمیاول رح قدم
 ارتباط را برقرار کرد. عیسر
 جان؟ یجانم هاد -
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شده بود.  دایاز او نبود و اعصابش آرام و حاال باز هم سر و کله اش پ یاسم ی! مدتزینفرت انگ یهاد اخم کرد. ثمره
 ،یاسم هاد دنیقانون نانوشته بعد شن کیآهو افتاد. انگار طبق  ادیداد و دستش مشت شد.  رونینفسش را پر صدا ب

 !آهشد. آه آهو  یدر ذهنش مجسم م شیآهو و اشک ها ریتصو
به  یمینگران رح« شده؟ یچ»و با  دیاز حس حضورش هم متنفر بود. به طرف در چرخ یرفت، حت یتر م عیسر دیبا
 شد. خکوبیم نیزم
 حالش چطوره. نمیبب رمیاالن م نیپرواز برگرد. من هم نیبا اول یزن یم هیحرفا چ نی... امارستان؟یباشه کدوم ب -

 تاده بود؟اف یاتفاق یچه کس یبرگشت. برا یمیبه طرف رح کنجکاو
 گل زده راه افتاد. ثمره جلوتر رفت و گفت: نیحواس به طرف ماش یتماس را قطع کرد و ب یمیرح
 شده؟ یزیچ -

 نچ کرد و رو به ثمره گفت: نیماش یرو یگل ها دنیبا د یمیرح
 ازین یزیخواهراش چ نمیبب رمیم ست،یکه االن بهش خبر دادن اونم ن نیسکته کرده، مثل ا شبید یهاد یبابا -

 نداشته باشن.
داشته باشد.  ازشین نیپرو دیرفت، شا یم دیبست نشسته بود و با مارستانیدر ب شبیافتاد. حتما از د نیپرو ادی ثمره

 و من و من کرد. ستادیپشت سر او ا ابانیبه طرف خ یمیرح دنیبا چرخ
 ام؟یتونم... باهاتون ب یم -

 گنگ نگاهش کرد و ادامه داد: یمیرح
 داشته باشه. ازیبه کمکم ن دیآقا محمود دوستمه، بارداره شا همسر دوم -

 دیچیپ یاز فرع دیجاو نیماش ،یبلند کرد. همزمان با توقف تاکس یتاکس یبعد از آهان، باشه گفت و دست برا یمیرح
کرد.  یآمده عذر خواه نییپا شهیرفت. سرش را خم و از ش یتاکس کینزد دیجاو دنیبا د یمیشد. رح ابانیو وارد خ

قصد  دنیو فهم دیجاو دنیو از آنجا دور شد. ثمره با د درا به حرکت درآور نیماش یکنم کوتاه یراننده با خواهش م
دانست حضورش آن جا شک  یم نیدرباره پرو یزیبود، اگر چ دیدوست جاو یقدم عقب تر رفت. هاد کی یمیرح

 شد. یم زیبرانگ
 فت:بود که ثمره گ دهیهنوز به آن ها نرس دیجاو

 .امیمن نم -
گفت؟ دوست  یدندان گرفت. چه م انیانداخت و لبش را م نییگفت. ثمره سرش را پا« چرا»برگشت و  یمیرح

 سرپرست است؟ یبفهمد ب دینداشت جاو
 گفت: یمیرح
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 داشته باشه؟ اجیدوستت به کمک احت دیشا یمگه نگفت -
گفت و زودتر سوار شد. زبان ثمره انگار  «میبر» یمی. رحمقابلشان توقف کرد دیجاو نیدهان باز و قبل از آن ماش ثمره
 یاز تو دیرا باز کرد و سوار شد. آرام سالم کرد و جاو نیدر عقب ماش اریاخت یو ب دیبه کامش چسب دیجاو دنیبا د

به جا . جا دیفهم یم دیکرد و کاش جاو یمعذبش م یمیبا وجود رح هانگاه  نیبه او نگاه کرد و جوابش را داد. ا نهیآ
گاهش در  یگاه و ب یآن ها بهتر و تحمل نگاه ها یهر دو یطور برا نیکنار رفت، ا نهیآ یاز تو رشیشد و تصو

 سخت بود. یادیز یمیبرابر رح
 را داد. مارستانیو اسم ب حیموضوع را توض یمی. رحدیپرس« شده؟ یچ»نگران  دیگفت و جاو «مارستانیبرو ب» یمیرح

هم بود،  ونشینداشت. اصال مد یاز هاد یا نهیک چیه گریکرد د یدرآورد. حاال که فکر مرا به حرکت  نیماش دیجاو
رفت زمان کنار گذاشتن  یم دیحال خوب شده بود. او هم با نیداده و باعث ا رییاش را تغ یزندگ ریاو مس یسهل انگار

 شهیخورده ش یشد. هاد یم شیهاگرفت و کمک حال خواهر یمرفاقتش را دوباره از سر  دیبود. با دهیکدورت رس نیا
 نبود. یاما پسر بد د؛یجنب یداشت، سر و گوشش م

رفتن او چه  لیدر آن افتاده بود، نگاه کرد. دل رشیمتفکر به ثمره که باز تصو نهیآ یو از تو ستادیچراغ قرمز ا پشت
 کرد. ینم دایپ یاو و هاد نیب یکرد ارتباط یبود؟ هر چه فکر م

 بو نبرد. یزیاز چ دیکرد جاو یداده بود و دعا دعا م ابانیش را به خنگاه ریتمام مس ثمره
تر قدم برداشت و آن ها پشت  عیسر یمیشدند. رح ادهیرا متوقف کرد و هر سه پ نیماش دیجاو مارستانیبه ب دنیرس با

 آرام گفت: دیسرش راه افتادند. جاو
 بگذرونه. ریرو به خ یشد دو بار، خدا سوم -

زبان او  ریحرف از ز دنیدر کش یکار سع نیبا ا دیاما به سکوتش ادامه داد. در واقع جاو د؛یفهم منظورش را ثمره
 آمدن ثمره چه بود؟ لیبه جانش افتاده بود. دل یداشت. کنجکاو

او در حال فرار بود. هم قدم شدن  یها یرا تند کرد. انگار از کنجکاو شیداد و قدم ها رونینفسش را با صدا ب ثمره
 د؟یفهم یکرد؟ اگر م یکرد. بودنش خوب بود؛ اما اگر شک م یو لمس حضور دوباره اش حالش را دگرگون م دیوبا جا

 خواست! یرا نم نینه اصال ا
را داد و بعد از جواب او، به طرف مراقبت  یپدر هاد لیزودتر به پرستار اسم و فام یمیوارد شد. رح یمیسر رح پشت

از  ی. دو قلو ها هر دو کنار هم و او با فاصله چند صندلدیرا د نیشان به سالن پروحرکت کرد. با وارد شدن ژهیو یها
بود. نفس  دنیاز هر وقت قابل د شتریاش ب یکس ی. بختیر یو آرام آرام اشک م نییآن ها نشسته بود. سرش پا

 برد. ادیرا به کل از  دنشیفهم یو نگران دیداد و حضور جاو رونیب نهیرا از سـ*ـ نشیسنگ
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سر بلند کرد و با  نیشانه او، پرو ی. با گذاشتن دست رونیبه طرف دخترها رفت و خودش به سمت پرو یمیرح
در  ژنیاکس یمثل ذره ا ییهمه تنها نیا انیم دنشیآغـ*ـوش گرفت. د یهوا او را تو یاز جا بلند شد و ب دنشید

 :اش باال رفت و همزمان با هق گفت هیخفه گر یبود. صدا انوسیعمق اق
 .یثمره، ممنونم که اومد یمرس -

را نداشتند، خودشان  یفرستاد. مهم نبود که کس نییرا پا یکس یهمه ب نیزد و بغض ا یبه کمرش ضربه آرام ثمره
 بس بودند. گریهمد یبرا

 لیفقط گفته بود از او کوچک تر است، دل یکه هاد یکه مطمئن بود همان زن پدر یثمره و دختر دنیبا د دیجاو
دخترک اضافه  یبه غم ها یگری. حاال غم ددیبود. پوف کش یبهرام یاز دخترها یکی. حتما او هم دیش را فهمآمدن

 شد؟ یهمه درد خالص م نیاز ا یشد. ک
 نیگفت. بعد از نشستن پرو «نیبش» یاز او فاصله گرفت و همزمان با اشاره به صندل نیبعد از آرام شدن پرو ثمره

 کنارش نشست و آرام گفت:
 اون که خوب بود؟ هو،یشد  یچ -

 آب دماغش را با دستمال گرفت و گفت: نیپرو
 یبود وقت یداریبهش گفتن دزد اومده حجره، اونم تو خواب و ب م،یآقا محمود پا شد یگوش یساعت سه با صدا -

 بـرده در جا از هوش رفت. یکه بپرسه اصال چ نیشوکه شد و قبل از ا دیشن
 دو طرف تکان داد.با تاسف سرش را به  ثمره

 ؟یینجایا شبیاز د -
کم  شیاریاالن دکتر گفت سطح هوش نیکردن، هم اشیدون سمت اتاق، چند بار رفته اح یآره، هر لحظه دکترا م -

 .ادیکم داره باال م
 آرام خوبه گفت و ادامه داد: ثمره

 شد؟ یچ فشیاون بچه تکل -
 و با بغض گفت: کرد زیر زیر شیدست ها انیدستمال مچاله را م نیپرو
 قرار بود فردا برم دکتر سقطش کنم. -

 نیصورت خسته و زرد رنگ پرو یاو را گرفته بود. نگاهش را تو شیپ شیگـ ـناه پ یپوزخند زد. انگار آه بچه ب ثمره
 چرخاند.

 آره؟ ،ینخورد یزیچ شبیاز د -
 گفت: یتکان داد و ثمره اخم کرد و جد دییحرف سرش را به نشانه تا یب



 

 

341 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 استراحت کن! کممیبخور  یزیچ هیخونه  میبه فکر اون بچه باش! پاشو بر یستیبه فکر خودت ن -
 ...ینم -

 را قطع کرد و با همان لحن گفت: حرفش
 !میکنه پاشو بر یرو دوا نم یدرد چیه نجایبودن تو ا -

 گفت: ملتمس
 ثمره! کنمیخواهش م -

 یهمه ناراحت نیهم گذاشت. ا یرا رو شیداد و پلک ها هیتک واریو سرش را به د رونینفسش را با حرص ب ثمره
 مثل محمود؟ یمرد یبرا
بود و حرکات  ستادهیا یگوشه ا دی. جاودیپرس یمحمود م تیهنوز مشغول صحبت با دخترها بود و از وضع یمیرح
آن ها را  یدلسوز هوا یکرد و درست مثل مادر یم یهمدرد شینظر داشت. چقدر با دوست ها ریو ثمره را ز نیپرو

 شیدوست ها یکه برا یشد. کس یتر م مرفت مصم یم شیبود و هر چه پ نیرفتارش واقعا قابل تحس نیداشت. ا
 کرد؟ یگذاشت با خانواده اش چه م یم هیاز جان ما

و همان موقع  دهید یبرق زد. او را بارها همراه هاد شیچشم ها د،یجاو دنینگاهش را به اطراف چرخاند و با د نایت
که در حال صحبت با تارا بود، به طرف  یمیتوجه به رح یاو نظرش را جلب کرده بود. ب یدرهم و کالفگ یخم هاا

 او رفت.
برد، چند  یم رونیبه زور او را ب یکه هاد یبود. همان زمان دهی. او را ددینگاه از ثمره گرفت و سمتش چرخ دیجاو
مادرش طاقت ماندن در آن خانه را نداشت و با او همراه شده بود.  قرار گذاشته بود. بعد از طالق شیبا خواهرها یبار

 یو برا یانداخت و هق زد. بدون شک تمامش ساختگ غوششلبخند مهربان زد و دخترک بغض کرده خودش را در آ
 رفتارها نیدانست به ا ینگاه کرد. م یمیمعذب شد و از پشت سر به رح دیجذاب بود. جاو یادیپسر ز نیجلب توجه ا

زودتر دست پشت  یخالص یبود. برا دهیدر عقب رفتن داشت؛ اما دخترک سفت به او چسب یحساس است و سع
 گرفت. یآمد و فاصله م یکوتاه م دیگفت. شا« ه نکنیگر»کمرش گذاشت 

 گرفت و صاف واریاز د هیتک اریاخت یو ب عیسر دیو جاو نایت دنیرا باز کرد. با د شیهمان لحظه ثمره پلک ها درست
هم فشرد. نفسش  یرا رو شیشده بود، نگاه کرد و دندان ها نایکه مرهم درد ت دینسشت. با همان اخم به دست جاو
باره به  کیکه  یخشم نیکردن ا یو خال واستخ یزدن م ادیداشت. دلش فر یبیتند و دستش مشت شد. حس عج

 جانش افتاد.
 نگاهش را از آن ها گرفت. نیپرو یصدا

 احمقم، اما ثمره... هیمن  یگیدونم االن م یم -
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 :دیحرفش پر انیم عیسر ثمره
 نگو! یچیه -

 کیتحمل  یحت گریبود و حق داشت. از جا بلند شد. د یو با تعجب نگاهش کرد. عصب دیماس نیدر دهان پرو حرف
 ییشد. چه بال هریخ شیسرش را باال گرفت و به اخم ها نی. پروستادیا نیپرو یماندن را نداشت. رو به رو شتریب هیثان

 سرش آمد؟
 !میپاشو بر ست،یحالت خوب ن -
 ثمره... -

مخمصه  نیگفت و خودش را از ا« دکتر اومد» نایگوش ت ریز دیتمام ماند. جاو مهیبا خروج دکتر از اتاق ن حرفش
 یلینخورد. دل تکان شیبا اکراه از او فاصله گرفت و همه به طرف دکتر قدم برداشتند؛ اما ثمره از جا ناینجات داد. ت

 کرد. یاندازه از خشم را درونش احساس م نیرفتن نداشت، خصوصا حاال که ا یبرا
 و دکتر گفت: دیحال آقا محمود را پرس یمیرح
که اونم  یداشته باشه به خاطر سکته مغز یمدت ممکنه مشکل حرکت هیفعال به هوش اومد، فقط تا  د،ینگران نباش -

 شه. یبه مرور حل م
 را گرفت. شیرفت و بازو نیعبور کرد. ثمره به طرف پرو شانانیاز م و
 برم؟ ای ییایم -

اوضاع  نیکه با ا یبود. بچه ا یبه فکر بچه م دیاز محمود راحت شده با الشیگفت. حاال که خ« باشه»آرام  نیپرو
تفاوت از کنار  یشد و بهم قدم  نیکرد. با پرو یبا اجازه گفت و خداحافظ یمیشده بود. ثمره رو به رح یانگار ماندن

 نیا دنیرس یرا برا شبی! پوزخند زد. دینگاهش کند، چه برسد به خداحافظ یخواست حت یگذشت. دلش نم دیجاو
 آمد؟ یبه او م یصبح به انتظار نشسته بود؟ اصال خوش

 را تند کرد و گفت: شیقدم ها دیجاو
 لحظه صبر کن. هی -

 قرار گرفت.مقابلش  دیو جاو ستادیبدون برگشت ا ثمره
 رسونمتون. یصبر کن م -

 شیشد و به موها رهیاز پشت سر به او خ دیگفت و باز راه افتاد. جاو «ستین یازین»نگاهش را از او گرفت و  ثمره
پسر  نیگفت ا یبه او م یباز شروع شده بود! کاش کس شیسرش آمده؟ انگار ناز کردن ها ییچنگ زد. باز چه بال

 !ستیبلد ن ینازکش
 و سرش را چرخاند. دیرا شن نایت یصدا
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 د؟یمنو برسون شهیم -
شد. باشه گفت و به طرف  یکمک حالشان م دیبا طیشرا نیاما در ا د؛یخواست نه بگو ینگاهش کرد.دلش م یکم
 هر دو شانه به شانه هم از سالن خارج شدند. یرفت و بعد از خداحافظ یمیرح

سوار » نیرو به پرو ستادنیباال برد و بعد از ا یتاکس یدست برا پشت سرش دیجاو امدنیاز ن دیو ناام یعصب ثمره
کنارش  نایت دنی. از ددیرا د دیجاو نیعقب نشستند و همزمان با بستن در، عبور ماش یصندل یگفت. هر دو رو« شو

 را با خودش همراه کرده بود! خترکد چ،یه امدهیبه دور شدنش شد. پشت سرش ن رهیمات ماند و خ
درحال  ینکرده و با فاصله چند متر از تاکس ادیدور فرمان محکم، اما سرعتش را ز شیبود. مشت ها یعصب دیجاو

رفتار ثمره اعصابش را  نیکرد و چقدر ا یزرد رنگ پشت سرش نگاه م نیبه ماش نهیآ یحرکت بود. گـه گاه از تو
 ؟و حاال بودخوب  شبیکرد، تا د یم یآب و روغن قاط لیدل یبود. ب ختهیبهم ر

دختر  نی. چقدر ادیشن یم انیدر م یکی شیها یآشفتگ انیرا م نایت یداد. حرف ها رونیرا با حالت فوت ب نفسش
بر خالف  دیخر یتمساحش توجه م یکم حرف بود. با اشک ها یادیزد، درست نقطه مقابل ثمره که ز یحرف م
 که از ترحم متنفر بود. یثمره ا

 یراه نظرش عوض شده و آدرس خانه محمود را داده بود. دلسوز انیم نیرو. پستادندیپشت سر هم ا نیدو ماش هر
دختر احمق  نیبود. چقدر ا دهیاعصاب نداشته ثمره خط کش یمانند رو یغذا م یمحمود که ب یدخترها یبرا شیها

 بود!
 نیشدن رو به پرو دهایرفت. بعد از پ نییرا حساب کرد و پا هیشد. ثمره نگاه از او گرفت و کرا ادهیپ نیاز ماش نایت

 گفت:
 بهم خبر بده. یداشت اجیاگه کمک احت -

 و گفت: دیخجالتش را فهم لینگاهش کرد. ثمره دل یو با شرمندگ دیرا بوس شیرو نیپرو
 !یش دیسرخ و سف ستین ازیپس ن ام،ینم یاالن اگه دعوت هم کن نیبب -

نعمت بود. حرف دلش را از نگاهش خوانده بود  نشایدختر برا نیگرفت. وجود ا شیدست ها انیدست او را م نیپرو
 ممکن بود. ریدعوتش به خانه غ نایو درک کرده با وجود ت

 .یممنون که هست -
و هنوز  ستادهیا دیبا فاصله کم از جاو نای. تدیکرد و چرخ یشانه اش گذاشت. خداحافظ یلبخند تلخ زد و دست رو ثمره

خودش را به اتوبوس  دیحرص به من چه گفت و از کنارشان عبور کرد. بامسخره بود. با  یآن اشک ها ختنیدر حال ر
 بس بود! یتاکس گریگفت. د یرا م نیکه ا شیرساند، ته مانده پول ها یم

 نداشت، گفت: یانگار تمام شیکه حرف ها نایعبور ثمره رو به ت دنیبا د دیجاو
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 !یمنم مثل هاد رو من حساب کن، یداشت اجیخودت رو ناراحت نکن، اگه کمک احت -
 باشد. یخواست او مثل هاد یحرفش اخم کرد. نم دنیبا شن نایت

 .دیکش نییرا پا شهیو ش ستادیبه ثمره ا دنیسوار شد و حرکت کرد. آرام راند و با رس عیسر دیجاو
 سوار شو. -

 تفاوت به راهش ادامه داد. یب ثمره
 دیشد و فشار فکش چند برابر. با یآمده، خوب بود! کفرسرش  ییچه بال دیفهم ی. اگر مدیمشت به فرمان کوب دیجاو
به دور  رهیثمره مکث کرد و خ نیماش عیگاز گذاشت و از کنارش گذشت. با حرکت سر یکرد. پا رو یاش م یحال

 یاز کوچه به درک گفت و به راهش ادامه داد. در سرش همهمه بود. چرا دوباره رفت؟ چرا حت دنیچیشدنش شد. با پ
 شد. اصال مهم نبود! از او متنفر بود! زانیآو شیمهربان نبود؟ لب ها دینکرد؟ چرا امروز آن جاو اصرار یکم

که دهانش هنوز  یو از آن دخترک نچسب دیو انگار از عالم و آدم طلبکار بود. از جاو دیکوب یم نیرا به زم شیها قدم
که  یزیعشـ*ـوه بود. چ ختنیارتش در رهجده؟ مهم نبود. مهم مه ایداد. چند سال داشت؟ هفده  یم ریش یبو

 داشت. ادگرفتنشیبه  یعالقه ا یخودش نه بلد بود و نه حت
 ابانیرا تند کرد و سر خ شی. قدم هادیرس یم ستگاهیزودتر به ا دیراه افتاد. با ابانیکوچه خارج شد و به طرف خ از

 ینیشروع به راه رفتن کرد و حرکت آرام ماش باناینمانده بود. در امتداد خ ستگاهیبه ا یزیزد. چ ی. نفس نفس مدیرس
وجودش  یو شاد تو یموذ یصدا دیجاو نیماش دنی. با ددیخرا از پشت سر حس کرد. سر بلند کرد و به عقب چر

 . نرفته!دیچیپ
 .دیرا شن دیجاو یچهره ذوق زده اش را جمع کرد و به راهش ادامه داد. صدا عیسر
 سوار شو! -

 یرفت و در صندل نییپا نی. کالفه از ماشستادیجلوتر ا دیگفت. جاو« خوام ینم»نگاه  یخت و بشانه باال اندا ثمره
با  دیگفت. ثمره نگاه سردش را به او دوخت و جاو« سوار شو»ثمره سد راهش شد و باز  دنیرا باز کرد. با رس یکنار
 در کنترلش داشت گفت: یسع یکه به سخت ییصدا

 چته تو؟ -
ها  نیاز ا شتریب دیبود، حقش بود و با یکرده بود. ثمره از کارش راض یعصب یمره او را حسابث یساختگ یخونسرد

 داده؟ یرا به آغـ*ـوش گرفته؟ دخترک لوس را به خانه رسانده و تمام مدت به او دلدار نایرفت. ت یاعصابش م یرو
 گنگ گفت:اش برگرداند و با حالت  نهیهمان حالت انگشت اشاره اش را به طرف سـ*ـ با
 چطور؟ ست،ین میزیمن؟ چ -

 .ستین روزیو د شبیثمره آن ثمره د نیافتاده که ا یدانست اتفاق یاو مشت شد. م یتفاوت یاز ب دیجاو دست
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دنده سخت بود. به جهنم گفت و سوار  کیدختر  نیداد. آرام بودن در برابر ا رونیبار پر صدا ب نیچندم یرا برا نفسش
از  ینیو ماش دیبه گوشش رس دیترمز شد یرا چرخاند. قبل از حرکت صدا چیو سو دیکوبشد. در را محکم  نیماش

 .دیکش نیو ه دی. ثمره از جا پردیپشت سر محکم به او کوب
 دیگفت.به طرف جاو یوا نیوضع دو ماش دنیشد و بعد از د ادهیپ نیاز ماش مهیحرکت ماند و دختر سراس یاما ب دیجاو

 رفت و خم شد.
 خوام... یو خدا معذرت مآقا تو ر -

 .دیحرفش پر انینگاه م یب دیجاو
 .ستیمهم ن -

 ول کن نبود و ادامه داد: دختر
 ...میباشه تقد یخسارت هر چ -
 بلند گفت: یو با صدا دیمشت به فرمان کوب دیبار جاو نیا

 !ستیخانم محترم گفتم مهم ن -
 شیگنجا گری. دنیو حاال ا شیها یبعد ثمره با غد باز شیها یبا آن وراج ناینداشت. اول ت گریرا د یکی نیا اعصاب

نگاه کرد. همه  دیرفت. تند سوار و با سرعت دور شد. ثمره خجالت زده به جاو نشیبه طرف ماش دهینداشت. دختر ترس
تر  نیخشمگ دهیکه او را د یبار نیاز اول یبود. حت دهیند یصبانقدر ع نیخودش بود. تا به حاال او را ا ریها تقص نیا

 به حال آن دختر. کاش از همان اول سوار شده بود. یقبض روح شده بود وا ادشیشده بود. از فر
هدف نگاهش  یآمده ب نییپا شهیدانست. خم شد و از ش یگفت؟ نم یم یزیچ دیقدم جلو تر رفت. با کی شرمزده

 کرد.
 من... -

سر چرخاند و با همان  دیداغان شده بود. جاو شیجا یب یها یبخاطر لوس باز نیسخت بود؛ اما ماش یخواه معذرت
 اخم ها گفت:

 خواد معذرت بخواه! یدلت م یسوار شو، بعد هر چ دهینکوب گهید یکیتا  -
 خواست؟ یمعذرت م دیچه با یطور صحبت کند. اصال برا نیرا جمع کرد. حق نداشت با او ا شیلب ها ثمره

 ادی. خسارتش انگار زدیضربه را د یافتاد و جا نیه پشت ماش. نگاهش بدیرا صاف کرد و به قصد رفتن چرخ کمرش
 گفتند؟ یم یرفتار لوس باز نیکجا! اصال مگر به ا یبود و باز شرمنده شد. اشتباه کرده بود. او کجا و لوس باز

گفت؟  یکلمات کرد. چه م دنیانداخت و شروع به چ ریآمد و با همان چهره خجالت زده سوار شد. سرش را ز کوتاه
 من بود؟ ریخوام؟ تقص یمعذرت م
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 بلندتر بگو بشنوم! -
 نگاهش کرد. زانیبا همان چهره آو ثمره

 نگفتم. یزیهنوز که چ -
 پس زودتر بگو. -

 گفت: اریاخت یشد و ب یباز از حرکتش کفر ثمره
 ؟ینگه داشت نجایتو بود، چرا ا ریاصال تقص -

 خونسرد گفت: ششیپ قهیچند دق تیبه طرفش برگشت و برخالف عصبان دیجاو
 !یقرار بود معذرت بخوا -

 گفت: تخس
 نکردم. یکار -
 دروغ گفته! اد،یگفته ناز کردن بهت م یهر ک -

 ابرو باال داد و طلبکار گفت: ثمره
 کردم؟ یمن ناز م نکهیمنظورت ا -

 حرصش گفت: شتریدر آوردن ب یبرا دیجاو
 ؟یکن یچکار م نجایاگه نه پس االن ا -

 ت:با حرص گف ثمره
 منه سوار شدم! ریتقص ،یگیآره راست م -
 .یش ادهیپ یتون یم -

 دیو به طرف جاو دیقفل درها را شن یصدا دهی. دستش به دسته نرسدیبا شماتت نگاهش کرد و به طرف در چرخ ثمره
ک و نگاه پر اش کرده بود. از فشار ف یرا در آورده و عصبان لشیدل یرفتار ب یحاال آرام شده بود. تالف دیبرگشت. جاو

 آورد. ررا به حرکت د نیغضبش، لبخند محو زد و با آرامش ماش
اش  یعصب یچشم به ثمره نگاه کرد. نفس ها ریاز ز دیشده بودند. جاو رهیسکوت به جاده رو به رو خ یدو تو هر

شد.  یآرام مکرد و  یرا فراموش م زینبود. خوب بود که زود همه چ شیاز خشم چند لحظه پ یحاال آرام شده و خبر
 او معنا نشده بود. یبرا نهیانگار ک

 یگرید ییایشد انگار در دن یآرام م یقدر کم حرف بود؟ وقت نیدختر ا نیخواست. چرا ا یحرف زدن با او را م دلش
 شد. رهیانداخت و باز به جاده خ دینگاه به جاو میتکان خورد. ن یکرد. تک سرفه زد و ثمره کم یم ریس

 :دیپرس آرام
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 ون دختر دوستته؟ا -
 ادامه داد: دیبه همان شکل آره گفت و باز ترس به جانش افتاد. شک کرده بود؟ جاو ثمره

 بودمش، زن آقا محموده؟ دهیتا حاال ند -
 ادامه داد: دیدانست. اهوم گفت و جاو ینم یزی. پس چدیسوال نفس راحت کش نیا دنیبا شن ثمره

 !ادیبچه م یلیبه نظر خ -
 پوزخند زد. نایت یورآ ادیبا  ثمره

 !انیبه مذاق مردا خوش م شتریکال بچه ساال ب -
ذهنش چراغ زد. حرفش بو دار بود.  یتو یزیدهان باز کرد و قبل آن، چ شیدفاع از خود و هم جنس ها یبرا دیجاو

. دیخشده و متفکر به طرفش چر زیر یو با چشم ها ستادیخوب بود. پشت چراغ قرمز ا یادیکه ز ییاز آن بو ها
کم کم باز شد. خودش  ششیکرد؟ ن یحسادت م نایحل نشده اش انگار حاال در حال حل شدن بود. ثمره به ت یمعما
 بود.

 یرا به حرکت درآورد. دلش م نیپشت سر به خودش آمد و با همان لبخند پهن ماش یها نیبوق ماش یصدا با
 چشم به ثمره نگاه کرد و گفت: ریخواست مطمئن شود. از ز

 کمتر بهتر! یتازه اش خوبه، هر چ یره خب همه چآ -
 دییپا یظاهرا به جاده بود؛ اما حرکاتش را م دینزد. نگاه جاو یهم فشار داد؛ اما حرف یرا محکم رو شیپلک ها ثمره

نشانه خوب نبود بلکه  کی گرید نی. پس حدسش درست بود. ذوق زده شد. ادیپنجه اش د نیو مچاله شدن مانتو را ب
 مثبت بود! ازیسه امت
بود. همان  امدهیخورد. هه. هر چه کمتر بهتر! پس از آن دختر نچسب بدش ن یسر ثمره چرخ م یتو دیجاو حرف

 شد! یبود و در و تخته خوب با هم جور م رغضبیبهتر او هم م
 که به گوش ثمره برسد گفت: یلب اما طور ریبه ظاهر ز دیجاو

 بده! یبو ترش دیدختر که نبا -
 پر معنا بود. یادیحرفش ز ؟یترش یحرف متعجب به سمتش برگشت. چه گفت؟ بو دنیشن با ثمره
 بچه شده بود و طلبکار گفت: انگار

 اگه منظورت به منه، من خواستگار دارم خودم قصد ازدواج ندارم! -
 خنده اش را خورد. دیجاو

 خواستگار ست... نیاگه منظورت به ا -
 ودش اشاره کرده بود.را از فرمان برداشته و به خ دستش
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 که بهت گفت فراموشش کن! -
 انگار امپر چسبانده بود؛ اما خودش را نباخت. ثمره

 نبود که بخواد فکرم رو مشغول کنه! یمهم زیاصال چ -
 برگشت. پسر از خود متشکر! یکنار شهیهمان اخم به طرف ش با

حساس  شیکرد و رو یهم بود؟ دخترک حسادت م نیمگر باال تر ا یاز واکنش ثمره با خباثت لبخند زد. لذت دیجاو
 شده بود.

 هم فشرد. یرا محکم تر رو شیگفت و ثمره دندان ها« معلومه» هیو با کنا آرام
 .اوردیب نییپررو را پا یپسر حاج نیخواست فک ا یم دلش
 بود؟ اوردهیاز خواستگار شانس ن چرا
که کال  یهم از دوم نیرا در دانشگاه راه انداخته بود و ا یزیکه آن ابرو ر ینداشت. اول شتریتمام عمرش دوتا ب در

 اش شده بود. یمنکر خواستگار
 به خواستگار هم نبود! ازیرا باال داد. بهتر! اصال خودش که قصد ازدواج نداشت پس ن شیها لب
مام وجودش کوک کرده بود. ت یرا حساب فشیخوب ک ینشانه ها نیامروز بس بود. هم ینزد. برا یحرف گرید دیجاو

 گفت. یحرف دلش را م دیشوق بود و انگار کم کم با
کوله  یدست رو دی. جاودیشدن به طرف در چرخ ادهیلب تشکر کرد و به قصد پ ری. ثمره زستادیا یگل فروش مقابل

 اش گذاشت و مانعش شد.
 نمت؟یبب -

را زود فراموش  شیداد. اصال چرا آزارها یمپسر او را به کشتن  نیشد. آخر ا نییزده باال و پا جانیثمره ه نهیسـ*ـ باز
 ست؟یاز آن احساس ن ینبود، چرا حاال خبر یاز او عصب شیچند لحظه پ نیگرفت؟ مگر هم ینم نهیکرد و ک یم
 نیچانه اش گذاشت و سرش را برگرداند. ثمره نگاهش را باال برد. منظورش از ا ریدست ز دیحرکت ماند و جاو یب

 کند؟ یت معذرت خواهخواس یرفتار چه بود؟ م
 رفت و برگشت کرد و آرام گفت: شیچشم ها نیب دیجاو نگاه

 ؟یدینخواب شبیچشمات سرخه، د -
نگاه گرم راه نفسش را بسته  نیفاصله کم و ا نیشد. ا رهیاو خ راهنیانداخت و به دکمه اول پ نیینگاهش را پا ثمره

 سکوت ثمره گفت: دنیبا د دیبود. جاو
 هوم؟ -

 لب زد: یتبه سخ ثمره
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 خواب شده بودم. یب -
 چرا؟ -

 هم داشت؟ یگرید لیدل ایکه داشت؟  یواقعا چرا؟ بخاطر روز خوب چرا؟
 بره. یخسته م خوابم نم یوقت -

 آهان گفت. دیناام دنشیبود و با شن یگریاما منتظر حرف د دیگفته بود. جاو دروغ
 آره؟ ،یبود نجایسره ا کیامروزم  -

 را روشن کرد. نیاز او فاصله گرفت و ماش دیکرد و جاو نییاسرش را باال و پ ثمره
 با تعجب گفت: ثمره

 کجا؟ -
 رسونمت خونه! یم -

 ادامه داد: دیدهان باز نکرده جاو هنوز
 .رمیگ یم یمیرو از رح تیخودم مرخص -

*** 
 یامید. چرا امشب پگرفته بو بیو دلش عج زانی. لب و لوچه اش آودیچرخ یم یو گوش یواریساعت د انیآهو م نگاه

 افتاده که امشب انگار فراموش شده بود؟ ینکرده بود؟ چه اتفاق افتیاز شخص مجهول در
 تاب و بغض به جانش افتاده بود. یآن ها ب یعادت کرده و امشب برا شیبایز یبه شعرها یحساب

اش  ینبود و تنها دلخوش یادبه برگشت ه یدینمانده بود. ثمره سرد شده و ام شیبرا یزیچ یبزرگ نیبه ا یایدن در
شد  یدرونش آب م خیخواند انگار  یشعرها را م یپر غصه اش. وقت یها شده بود. تک نقطه روشن زندگ امیپ نیهم

 شده که انگار دوستش داشت. دایپ یکرد، کس یشده که به او فکر م دایپ یکرد. کس یپوستش حس م ریز ییو گرما
اش هم فعال بودند؛  یاجتماع ی. خاموش نبود، آنتن داشت و تمام شبکه هارا برداشت و صفحه را روشن کرد یگوش

 ها نبود؟ امیاز پ یپس چرا خبر
اما  ک،ی. نزددیکش یکه پشت آن ثمره نفس م یواریداد. د هیتک واریحجم گرفت و سرش را به د شیگلو یتو بغض

 دور شده بود. یادیز
بار، دو  کیرا باال گرفت و شعر شب گذشته را خواند.  یتاد. گوشفرس نییآب دهان پا دنیو بغضش را با بلع دیکش آه

 دیافتاده بود؟ نگران شد و وسوسه به جانش افتاد. با شیبرا ی... اتفاقیعنیدر آن نبود.  یاز خداحافظ یبار، ده بار. خبر
 سرش آمده بود! ییبال دیشا دیفهم یم
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با صاحب  یهاد یداشت و دلش پر کردن جا یعاطف دیخواست. کمبود شد یرا نم یدلخوش کی نیدست دادن هم از
 خواست. یها را م امیپ نیا

 د.ش رهیرقصان اشک به آن ها خ هیرا زد و حروف باال آمدند. بغض کرده و از پشت ال بردیک دیکل
 خورد. یتکان م شیانگشت ها انیم یو به وضوح گوش دیلرز یم شیها دست

مهربان، در برابرش مجسم و  شهیمکث کرد. نگاه سرد شده ثمره هم به آن دهیو نرس کینزد بوردیرا به ک شستش
افتاد و اگر  یچاله م یکرد؟ اگر باز تو یبود؟ اگر باز اشتباه م یم یشد. اگر او هم مثل هاد یکیترس با اضطرابش 

 رفت؟ یبه حراج م شیبار آبرو نیا
 افتاد! یاتفاق م دینبا نه

 ارج شد.و از صفحه گفتگو خ دیرا عقب کش انگشتش
جمع شده اش گرد کرد و سرش  یرا دور زانوها شیانداخت. دست ها نیزم یفاصله از خودش رو یرا با کم یگوش
 آن ها گذاشت. یرا رو
 یو دلش برا نیتلنبار شده سنگ یاش از حرف ها نهیخواست. سـ*ـ یرفتن به اتاق و حرف زدن با ثمره را م دلش

 وست نداشت.ثمره را د نیثمره قبل تنگ شده بود. ا
 زانو برداشت. یاو را از فکر خارج کرد و سرش را از رو امیپ یصدا
برداشت و به  زیخ یاز قلبش عبور کرد. پس فراموش نشده بود. به سمت گوش امیپ یهمزمان با صدا یاز شاد یموج

 بار شعر نبود. نیلبخند زد. خودش بود؛ اما... ا اریاخت یرا باز کرد و ب امیآن چنگ زد. پ
 «امکانش هست آهو خانم؟ نمت،یخواد بب یم دلم»
آشنا که بود؟  یادیز بهیغر نی. ادیرا خواند. ترس امیو متعجب چند بار پ دیماس شیلب ها یلبخند رو امیخواندن پ با

 است. یاو چه کس دیفهم یم دیفرستاد. حاال با نییدانست؟ آب دهانش را پا یاسمش را هم م یکه بود که حت
 .کرد پیتا عیسر
 «شما؟»
 باال آمد. عیسر امیپ
 «؟ینگ یزیبه ثمره چ یدیکنم، قول م یخودم رو معرف اگه»

دهانش خفه و  یسکسکه اش را با گذاشتن دست رو عیشد. ه یخال شیپا ریحد باز و انگار ز نیتا آخر شیها چشم
به جانش  یچارگیو بغض ب دیلرز شیشناخت. که بود؟ دست ها یباز اتاق نگاه کرد. ثمره را هم م مهیبا ترس به در ن

 کرد. پیافتاد و تا
 «ه؟یکارا چ نیقصدتون از ا ن؟یهست یک شما»
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 باال آمد. امیبود و پ یبه گوش رهیوق زده اش خ یها چشم
 «.رهیخ تمین دیباور کن ن،یقول بد اول»

چه بود؟  تشین بودن ریچه؟ منظورش از خ یعنی. دیبود؟ دلش لرز ریخ تشیقفل شد. ن امیجمله دوم پ یرو نگاهش
 نفهمد؟ یزیچرا اصرار داشت ثمره چ

 .دیرس ینم شیکدام از سوال ها چیبود و به جواب ه جیگ
 باال آمد. یگرید امیبود که پ ریذهنش گ یها یآشفتگ انیم هنوز

 «ندارم. یقصد بد د،یکنم باورم کن یم خواهش»
کرد و قبل از ارسال مکث  پیدهم را تا یلرزانش قول م یبه جانش افتاد. انگشت ها یتند شد وکنجکاو نفسش

بار  نیحذف گذاشت و کلمات را تند تند محو کرد. ا یخورد. انگشت رو یآب نم یاجازه ثمره حت یب گریکرد. نه د
. دیدراز کش نیزم یپرتاب کرد. بغ کرده رو ررا خاموش و به کنا یاش گوش یباطن لیو برخالف م پیرا تا« متاسفم»

 هم گذاشت. یرا رو شیمع کرد و پلک هاشکم ج یرا تو شیپاها
بعد از ظهر  دیاما به لطف جاو دهینخواب شبیبه آسمان شب بود. د رهیلبه پنجره نشسته و خ یرو شهیمثل هم ثمره

 خواب بود. ریجبرانش کرده و حاال با وجود گذشتن ساعت از دوازده س
 یادیغ و پر سر و صدا. برعکس امشب که آرام و زرا گذرانده بود. شلو یافتاد و لبخند تلخ زد. شب خوب شبید ادی

 ساکت بود.
سکوت آزار  نیخواست و ا یرا م یدلش بودن کنار کس لیدل یدانست. فقط ب ینم ؟یچه کس یبود؛ اما برا دلتنگ

 خانه نفرت داشت. نیا نیدهنده را دوست نداشت. از جو سنگ
طاقچه  ریکه ز یبه گوش ی. دستش را به سختدیکش نییچهارچوب پنجره مشت کرد و خودش را پا یاش را رو پنجه

 بود رساند و آن را برداشت. نیزم یرو
 را کرده بود. شیآن گذاشت. دلش هوا ی. با لبخند انگشت رودیرس یشد و به شماره بهرام نیمخاطب ستیل وارد

اش بود.  یروز زندگ نیتر اهیو س نیبه عکس سه نفرهشان بود. فردا درست صبح فردا سالگرد تلخ تر رهیخ یبهرام
کم رنگ هم  یسال گذشته؛ اما خاطره آن روز نحس نه تنها محو، حت نیگفت چند یم دیچند سال گذشته بود؟ با

و  یو هر چه بود ظاهرساز دهیرا ند یخوش یرو گریشده. بعد از آن روز د ختهیو خون ر اطیکف ح ینشده بود. قرمز
که خودش را هم فراموش کرده بود. هر  دهیرس ییغرق شده و به جاکار  یوقفه بود. تو یب یکردن ها ینقش باز

 نابود شده بود. شیکه با دست ها یکرد و خوشبخت یخودش م ادیباز  خیتار نیسال اما در ا
داشت و بعد از  ختنی. در طول سال فقط امشب حق اشک ردینم دارش کش یچشم ها یدست رو یگوش یصدا با

 گشت. یباز م یفراموش یایآن دوباره به دن
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 افتاده بود؟ شیبرا یوقت شب چه اتفاق نی. ادیاسم ثمره ترس دنید با
 تماس را برقرار کرد و نگران الو گفت. عیسر

 نگرانش گفت: یصدا دنیبا شن ثمره
 ؟یبار من زنگ بزنم شما نگران نش هیشد  -

را  شیو غم صدا ی. نگراندیتپ ی. خوب بود که آن قلب هنوز مدیسر حالش، نفس راحت کش یصدا دنیبا شن یبهرام
 پنهان کرد و گفت:

 .یکن ینم ادمی لیدل یچون ب -
 گفت: یساختگ ی. با دلخوردیکوب نیآورد و به زم نییرا از طاقچه پا شیپاها ثمره

 عمو؟ -
 گفت؟ خصوصا امشب که به او محتاج بود. یبار به او بابا م کیشد فقط  یرفت. چه م یبهرام نفس

 جان عمو؟ -
 کنم؟ ینم ادتیعمو، من  یانصاف یب یلیخ -

 سرحال شده بود. یبهرام یصدا دنیانگار با شن ثمره
 کرده بود. یانصاف ی. واقعا بدیتلخ خند یبهرام

 .دیآره حق با توئه، ببخش -
 مقدمه گفت: یب ثمره

 دلم برات تنگ شده عمو. -
 بود. داد. انگار او هم حس کرده رونینفس حبس شده اش را پر صدا ب یبهرام

 م؟یهم باش شیدنبالت امشب رو پ امیب یخوا یم -
 داشت. ازین شیزده به وجودش، به عطرش، به خنده ها خیخانه خاک خورده و  نیکرد. ا یقبول م کاش

 .هیکاف دمیکه صدات رو شن نیوقته، هم رینه عمو د -
 .یخوشحالم کرد -

از خودش  یکارها حت نیانجام ا یداشت، برا اما شرم د؛یبوس یرا م یخواست مثل پرستش دهانه گوش یم دلش
 تماس را قطع کرد. ریبا او صحبت و بعد از شب بخ ی. کمدیکش یخجالت م

رفت و از  نییاز لبه پنجره پا ی. با احساس تشنگدیرا به دو طرف کش شیآرام شده بود. لبخند زد و دست ها دلش
سر خودش  ییدرهم رفت. چه بال شیو نچ کرد. اخم ها افتاد نیزم یمچاله شده رو یاتاق خارج شد. نگاهش به آهو

 آورده بود. باز به اتاق برگشت و رخت خوابش را پهن کرد.
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که در  یو حاال از او و وضع ندیشکل بب نیخواست آهو را به ا یدر اتاق ماند و به خودش مسلط شد. دلش نم یکم
 شده بود. یآن بود، حرص

 .دیآهو لزر یزانو نشست. زمزمه وار اسمش را تکرار کرد و پلک هادو  یاتاق خارج شد و مقابل او رو از
قرمز خورد و پوف  یآن ها و رگ ها یکامل باز شد. نگاهش به نم تو شیبار چشم ها نیاسمش را گفت و ا باز
 .دیکش

دست  از جا بلند شد. عیحرکت سر کیگرفت. آهو با  رهینگاه ملتمس و خ نیرا از ا شینداشت و چشم ها دنید طاقت
 او پنهان کرد. یپهلو یرا دور کمر ثمره حلقه و صورتش را تو شیها

 دار گفت: بغض
 رو ندارم، غلط کردم به خدا غلط کردم، منو ببخش. یاز تو کس ریثمره تو رو خدا تو رو خدا تمومش کن، من غ -

حکم تر شدند. ثمره دور کمر ثمره م هیاز فشار گر شیتکان خوردند و حلقه دست ها شیشکست و شانه ها بغضش
 فرو دادن بغض باال برد. یلبش را محکم به دندان گرفت و سرش را برا

 نینه هنوز وقت شکستن ا د؟یبار یم شیو چشم ها دیکش ینداشت. اگر نفس م دنینفس کش قیجرات عم یحت
 ساله نبود! نیبغض چند

هق  یو صدا دیبرد و دوباره عقب کش کیزدلرزان آهو نگاه کرد. آن را ن یبه شانه ها دیباال رفت و با ترد دستش
 .دیهق آهو به گوشش رس

 بود. دهیرس هیانگار وقت تمام کردن تنب د،یپر درد او طاقتش ته کش یصدا دنیشن با
 شانه اش گذاشت. یآورد و رو نییدستش را پا آرام

 !زیالمصب رو نر یاشکا نیخود ا یهزار بار بهت گفتم ب -
پر از  شیحرف ثمره برا نی. ادیخند هیگر انیشاد شد و م سشیرا باال برد. چهره خ حرف ثمره سرش دنیبا شن آهو

 ذره شده بود. کیلحن تندش  یمعنا و دلش برا
ثمره  نیخواست از او چشم بردارد. سخت بود. دل کندن از ا یثمره دوباره خواهر شده نگاه کرد. نم نی*ـل به اـیم با

 که مدت ها از دست داده، سخت بود.
 بار خودش را در آغوشش انداخت و محکم خودش را به او فشرد. نیا

 عاشقتم... بخدا عاشقتم. -
شد. به همان شکل  یم زیاز وجود آهو لبر دی. خودش هم دلتنگ بود و بادیبار ثمره عقب نکش نیهر بار ا برعکس

سخت  شیبرا« من هم»گفتن  یترا بلد نبود و ح ینداشت. بلد نبود ابراز عشق زبان دنیماند؛ اما زبانش قدرت چرخ
 بود.
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 که از دست داده بود را از وجودش پر کرد. یکرد. انرژ رهیدر همان حال ماند و ذخ آهو
 .دیخند یو م ختیر یم اشک

از حالت  شیزانوها یتو یو ثمره لبخند کم رنگ زد. درد دیچهره او چرخ یاز او فاصله گرفت و نگاهش تو یکم
او،  یتوجه به درد زانوها یرا دراز کرد. آهو ب شینشست و پاها نیزم یمع شد. رونشستنش حس کرد و چهره اش ج

 گذاشت و پلک بست. شیپا یسرش را رو
 زده بود، فرو کرد. رونیاز هر وقت ب شتریاش ب یدیکه حاال سف ییموها یدستش را باال برد و آرام آرام تو ثمره
که ثمره را  نیو نه آن مرد ناشناس. هم ینداشت، نه هاد ازیکس ن چیبه ه گری. حاال ددیشوق آهو باز چک اشک

 داشت بس بود!
 ثمره؟ -
 هوم؟ -
 م؟یحرف بزن -
 .میبزن -

 ییگذشته بود. انگار روزها رید بینمانده و امروز عج یلیتا تعط یزیمچش را باال گرفت و به ساعت نگاه کرد. چ دیجاو
 شد. یثمره را داشت زمان با او ناسازگار م دنیکه قصد د

زمان مدرسه و  ی. حتدیعجله به خودش خند نیراه از ا انیبه سمت رختکن رفت و م عیمسئول سر دیخسته نباش با
از  شیداد که حاال نشان داده بود. انگار دخترک ب یخارج شدن شوق نشان نم یقدر برا نیخوردن زنگ خانه ا

 شد. یفاصله زودتر تمام م نیتصورش در دلش جا باز کرده بود و کاش ا
باز سراغش آمده و طرح  یمیرح شیداد و خارج شد. سه روز پ رییجذب مردانه تغ یخاکستر راهنیرا تند با پ روپوشش

بار قصد کوتاه آمدن نداشت و برعکس خودش کوتاه آمده بود. بد هم  نیکرده بود. انگار واقعا ا یادآوریرستوران را 
نگرفته و حالش مثل هر بار بد شده بود؛ اما باز  یجواب سانسورحان آکه از امت نیزد، با ا ینبود باز خودش را محک م

گذشت  یگذاشت. کنار او و با وجودش حتما از موانع م یم شیضعف ها یپا رو دیکرد. بخاطر ثمره با یتالش م دیبا
 یدرسش، کارش و تخصصش را ادامه م دیبود. با یمیگشت. حق با رح یباز م یبه زندگ یانسان عاد کیو مثل 

 کیهم رشته بودنش با او  دیکه حاال روح و قلبش را شش دانگ به نام خودش زده بود. شا یاما به کمک دخترک ؛داد
پنج سال هدر رفتن عمرش بود. ثمره بدون شک  یبه ازا ش،یتمام از دست رفته ها ینشانه خوب از طرف خدا به ازا

 .تداش یاو را کنار خود نگه م یمتیبه هر ق دیخدا بود و با هیهد
افتاد. غرق فکر  یکنار در گلفروش ستادهیسرا خارج شد و نگاهش به ثمره ا ینیریکرد و از ش یکارکنان خداحافظ با

 .دیرس یمضطرب به نظر م یبود و کم
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ثمره دور برگه لوله شده گرد شده بود و استرس داشت. از بد بودن کارش مطمئن بود؛ اما اعتراف به آن را در  پنجه
 خواست. ینم دیبرابر جاو

از  لیموبا یکه با صدا یلیآن روز افتاد. روز تعط ادیگرفته بود.  یو با نوک پا سنگ کوچک را به باز نییپا سرش
 شده بود. داریخواب ب

الو  کیظهر نچ کرد. بدون شک با  کی یعقربه ها رو دنیرخت خواب نشست و با د یتند رو دیاسم جاو دنید با
خندان  ی. الو گفت و صدادیصفحه کش یر خواب مانده بود. تک سرفه زد و انگشت روتا لنگ ظه دیفهم یگفتن م

 سر به سر گذاشتن، دستش داده بود. یبرا یادانست باز بهانه  یو پر از معنا بود. م دهی. سالمش کشدیرا شن دیجاو
 !ریصبح بخ -
قدر  نیا لیتعط یداشت؟ چرا روزهابود که  یچه عادت گند نی. ادیگفتنش، ثمره دست به صورتش کش ریصبح بخ با
چه  زیسرخ شهیهم یرفت؟ فرقش با آهو یشد و سر کار م یم داریروزها زود ب هیمگر فقط خودش بق د؟یخواب یم

ظهر  دیجاو ریفراهم کرده بود؟ در جواب صبح به خ دیجاو یدست انداختن را برا طیشد چرا شرا یبود؟ از خودش کفر
 را ندارم، بود. تیها یاصال حوصله شوخ یبه معنا نیخشک گفت و ا ریبخ

 حاال بدون آن موج شوخ و پر از خنده بود. شیتک سرفه زد. انگار خنده اش را جمع کرد و صدا دیجاو
 ؟یخوب -
 اهوم -

 بدون مقدمه گفت: دیجاو
 آره؟ گهید یخوند یمعمار -

 د؟یپرس یدانست و چرا باز م یشدند. م کیبا حالت گنگ به هم نزد شیابروها
 آره خب! -
 !دیتر آماده کن عیگفت نقشه رو سر روزیعمو رضا نشدم، د فیراستش من حر -

 تفاوت گفت: یبا حالت ب ثمره
 خب انجام بده. -
 نه؟ گفته بود باهم! ینگرفت یرو جد یمیانگار حرف رح -
 ادامه داد: دیبا تاک و
 !یطرح رو بزن دیتو با نکهیو ا یمیکار ت هیبا هم، من و تو  -

 بود؟ ادشی یزیرا خودش بزند، اصال مگر چ یمات شد. نه امکان نداشت! محال بود طرح به آن مهم هثمر
 گفت: طلبکار
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 ه؟یکجاش گروه نیا -
 کنم. یمن رفع اشکال م یزن یتو م -

 سازد! یکوبد و از نو م یگفت م یپوزخند زد. بهتر بود م ثمره
 ناعادالنه است! -

 با خنده گفت: دیجاو
 !ستیرد ناعتراض وا -

 از مکث کوتاه ادامه داد: بعد
 .یرو از قبل داده بود یچون تو اوک -
 .ستین یدونه کار من عال یم یمیرح یآقا -

 خواست. ینم دیرا در برابر جاو شیضعف ها انیبود بد است، افتضاح است، دلش ب نگفته
 .دمینگران نباش من رو کارت نظارت دارم، سه روز بهت وقت م -

 کرد. یجور م دیبا یگریکم بود. انگار بهانه د یلیروز خ شد. سه شوکه
 .ستمین رمیگ یاصال من حرفم رو پس م شه،یخرابه، بدون اونم که نم ستممیسه روز کمه س -

 فرصت بود. نیکار بهتر نیدر رفتن از انجام ا ینبود؛ اما برا دروغ
 . رو برگه بکش بعدش...رهید گهید یمونیپش یبرا -

 یکرده بود؟ چرا خودش نم رییآمد؟ اصال چرا آن نه سفت و سخت تغ یداشت. چرا کوتاه نم نیآست جوابش در انگار
کرد  یداشت؟ حس م ایبود و چرا به آسانسور فوب دهیبر یهمه استعداد را کنار گذاشته بود؟ چرا از زندگ نیچرا ا د؟یکش

مرگ رفته بود. لبش را به دندان  یت. تا پاهمه چرا داش آن یبرا یجواب کل کیبه هم ربط دارد و تنها  نایهمه ا
 اسم مرگ از کنارش عبور کند. یخواست حت ی. نه نمدیگرفت و ته دلش لرز

 ؟یبعدش چ -
 داشت. دیزدن حرف ترد یو انگار برا دیپوف کش دیجاو

 .میاز اون استفاده کن میتون یدارم، م ستمیتو خونه س -
بار با  کیبار با ترس از آن فرار کرده و  کیکه  یرفت. خانه ا ین خانه مبه آ دیبا یعنیحرف پر از معنا بود.  نیا و

داشت. حس  انیجر یحال دوستش داشت. در آن خانه با وجود سکوتش، انگار زندگ نیزده بود و با ا رونیغم از آن ب
 زد و انگار روح داشت. یدر آن نبض م یبیعج

لب جوابش را  ریدستش افتاد و لبخند زد. ثمره ز یه لوله شده توبه برگ دیاز فکر خارج شد. نگاه جاو دیسالم جاو با
بغـ*ـل گذاشت.  یراه افتاد. سوار شد و کوله و برگه را تو نیپشت سرش به طرف ماش د،یداد و با اشاره دست جاو
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 یکردن و به خانه نم یکاش در راه تصادف م برد، یطرح را باخودش م نیآمد ا یاضطراب داشت. کاش باد م
 نیشد. ا یبرگه محو م یاز رو ییبود، اصال کاش طرح به طرز معجزه آسا یاحمقانه ا یچه آرزو نی... نه نه ادندیرس

 بهتر بود. یکی
 گفت: نیهمزمان با روشن کردن ماش دیفشرد و جاو یبرگه م یحواس مشتش را رو یب

 خرابش نکن! -
 ملتمس گفت: ثمره

 ؟ییایکوتاه ب شهینم -
 ؟یستر یم یاز چ قایدق -

 یآمد خودش را در برابر کس یسخت بود. اصال بدش م شیضعفش ها انیب شهینگاهش را از او گرفت. هم ثمره
 بکشد. آرام گفت: نییپا
 دونم. یخوب نشده م -

 نبود. شیدانست و دخترک مغرور حاضر به گفتن ضعف ها یلبخند زد. دردش را م دیجاو
 ؟یش عیمن ضا شیپ یترس یم -
اعتراف  دیرا شناخته بود. عاشق سر به سر گذاشتنش بود و با یدانست. اخالق پسر حاج یع شد. ماز اولش! شرو نیا
 نگاهش کرد. ظیبا غ شینداشت. همزمان با باال دادن لب ها گریرا د یکی نیکرد، جنبه ا یم
 وقته کار نکردم! یلیچون خ فهیضع کمیفقط  ست،یاونقدرا هم بد ن -
 ن.همه که از اول مهارت نداشت -

 مهربان ادامه داد: دیگفت و جاو« دونم یم»و با اخم  خشک
 !ریتو خلوت خودت، خودت رو دست کم نگ یبه کارت مطمئن باش و حت شهیپس هم -

با  دیاش. جاو یبا وجود ظاهر ساز یندارد، حت نانیبود به خودش اطم دهینگاهش کرد. دستش را خوانده و فهم ثمره
 را به حرکت در آورد. نیماشلبخند نگاهش را از او گرفت و 

به نگاه کنجکاو او، از  تیاهم ینگهبان به احترامشان از جا بلند شد و سالم کرد. هر دو آرام جوابش را دادند و ب 
. هر دیحواس به سمت آسانسور چرخ یبه طرف پله ها رفت و ثمره ب یشگیبه عادت هم دیکنارش عبور کردند. جاو

رفت و برگشت  دیدر آسانسور و جاو نی. نگاه ثمره ببتندمکث کردند و به طرف هم برگشجدا شدن راهشان  دنیدو با د
 در آورد. مقابلش گرفت و گفت: بشیرا از ج دیکل دیجاو ،یکرد و قبل از زدن حرف

 تا من برسم برو تو. -
 شد. کیقدم بلند به او نزد کیبا برداشتن  ثمره
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 امتحان کنم. ادیبدم نم -
 کرد و ثمره با چشم و ابرو به پله ها اشاره داد. نگاهش یسوال دیجاو
 و قاطع گفت: دیمنظورش را فهم دیجاو

 واسه تو سخته! یاصال حرفش رو نزن من عادت کردم، ول -
 ثمره باال رفت. یابرو یتا
 آره؟ ،یتونن دماغشونو باال بکشن اشتباه گرفت ینم یکه حت ینکنه من رو با اون دخترا ؟یفکر کرد یدرباره من چ -

 اعتماد به نفس لبخند محو زد و ثمره ادامه داد: نیاز ا دیجاو
 تونم سه سوته باال برم. یتا پنت هاوس م ستین یزیمن ثمره م. پنج طبقه که چ -

 گفت: یبلف تک خنده زد و ثمره با اخم ساختگ نیاز ا دیجاو
 کنم! یاالن بهت ثابت م -

 دانست. یهمراه شدن با او اصرار داشت؟ خودش هم نم یراداد؟ چرا ب یچه انجام م یها را برا نیا تمام
که دوست داشت معنا  یرفتارش را طور نیشد ا یبود که او داشت. کاش م ینشان ذات خوب نیممنونش بود. ا دیجاو

به قبولش داشت. لب  اقیبود که قلبش اشت یریتعب نیماند و ا یکنارش م طیو آن را باور کند. دخترک در هر شرا
 باشه سرش را تکان داد. یا تو و به معنار شیها
لبخند زد و غرق لـ*ـذت شد. چه  دیبسم اهلل گفت. جاو یو به شوخ دیسمت پله ها رفتند. ثمره کوله را باال کش به
 یکه کنارش آرام و سبک پله ها را باال م یدختر نیبهتر از هم قدم شدن با عشق بود. زمزمه کرد عشق! ا یزیچ

 یکرده و چه خوب که در احساسش را به رو فتحقلبش را  یقله ها یکس نیاش بود. اول یدگعشق زن نیرفت اول
خسته شده  یدور نیدر ع یکیهمه نزد نی. از ادیکش یفاصله زودتر ته م نیدختر باز کرده بود. باز گفت کاش ا نیا

 بود.
 شتریاش ب یخستگ ییروشنا نی. با افرستاد یشدند و ثمره به آن ها لعنت م یورود به هر طبقه چراغ ها روشن م با
 نیشود. انگار راست گفته بود. سخت بود عادت به باال رفتن از ا یزیمتوجه چ دیخواست جاو یشد و نم یم دهید

 بود؟ میمسق ریکردن مس یط الرفت و انگار در ح یم یراحت نیهمه پله نداشت. چطور او به ا
زد و قلبش از پشت سر گذاشتن  یگذاشت و خم شد. نفس نفس م واریدست به د اریاخت یبه طبقه پنج ب دنیرس با

 سرش را کج و حق به جانب نگاهش کرد. دی. جاودیکوب یآن همه پله تند م
 بهت گفتم که. -

 سرش را باال گرفت و دستش را تند تکان داد. عیسر ثمره
 حالم بد بود. کمیبه پله نداره، از صبح  ینه نه ربط -



 

 

359 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

با خنده کوتاه  دیبود. جاو دهیدروغ تابلو به ذهنش نرس نیاز ا ریغ زیچ چیلحظه ه نیدر اگفته بود.  یدروغ عجب
. دیشکست نبود. به طرف آپارتمانش چرخ رفتنیلب سرتق گفت. حاضر به پذ ریسرش را به دو طرف تکان داد و ز
در بسته شرکت  یها روآن  ینگاه هر دو یا هتند با او هم قدم شد. لحظ یثمره پا تند کرد و با وجود نفس ها

 دیکه جاو یشد. روز یآن ها تداع یهر دو یخاطره مشترک برا کی. لبخند زدند و انگار ستادیو حاج محسن ا یمیرح
به  رهیبه طرف ثمره برگشت. نگاهش هنوز خ دیو رو شده بود. نگاه جاو ریز زیوارد و بعد از آن همه چ یچا ینیبا س

 یتضاد در حالت چهره برا نیابرو باال داد. ا دیمحو شد و اخم کرد. جاو شیب هال یباره لبخند از رو کیدر بود و 
 چه بود؟

 آن دختر افتاده بود. ادیاول خارج شده و  داریاما از حس خوب د ثمره
او رفته بود؟ اگر نه  یاز زندگ دیشا د؟یپرس یشد اگر م ی. چه مدیفهم یاز او نبود. کاش م یخبر بیکه عج یدختر

 دیبود؟ نفسش را پر صدا خارج کرد و نگاه دلخورش را به جاو دهیاز او نشن یاسم یو حت دهیاو را ند گریپس چرا د
 داد.
 گفت: اریاخت یو ب دیاو را د رهیخ نگاه

 خونه؟ یاریدوست دخترت رو ب یچطور جرات کرد یپدر نیواقعا با وجود همچ -
را خورد و  شیتا پشت لب ها دهیشانه خوب بود. لبخند رسن کیو باز  نیاخمش ا لی. پس دلدیباال پر دیجاو یابروها

زدن مصر  رونیب یکه برا یشوق نیا دیشد و با یبه خودش مسلط م دیبه طرف واحدش راه افتاد. با عیجواب سر یب
را در قفل چرخاند و بعد از باز  دیبه حالش سر و سامان داد. کل یو کم رونیکرد. نفسش را پر صدا ب یبود را مهار م

 کردن در به ثمره اشاره داد.
 بفرما. -

زبانش  یبود. چرا جلو« به تو چه» یعنی دیحرکت جاو نیبود و ا یتر شده بود. از خودش عصب قیثمره حاال عم اخم
 یخام به سرش زده بود؟ اصال زندگ الیخ شیرو یتو دنیدوبار خند یکیرا نگرفته و از حد و حدودش گذشته بود؟ با 

 خودش مربوط نبود. به یپسر حاج یخصوص
ورودش به خانه  دیرفتار جاو نیکرد. حاال با وجود ا یانداخت و حرصش را بر سر برگه لوله شده خال نییرا پا سرش

 شده بود. نیسنگ یکم
را گرفت. ثمره  شیچهار چوب در بازو یتو دیو منتظر ورودش بود. ثمره آرام قدم بر داشت و جاو ستادهیکنار ا دیجاو

 گفت: دیو جاو دیبه طرفش چرخ
 دوست دخترم نبود. -

 ادامه داد: دیثمره باز شدند و جاو یها اخم
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 به من نداره. یربط چیفقط سوتفاهم بود، اون دختر ه یدیاون روز د یهر چ -
و حرفش را باور  دیبود خط کش دهیآن چه د یباور بودن حرفش، اما باور کرد. صداقت نگاهش رو رقابلیوجود غ با

 نیبه او نداشت. هم یارتباط چیاز قلبش گذشت و آتشش را خاموش کرد. خوب بود که آن دختر ه ینکخ میکرد. نس
 مهم نبود. یما بق دنیفهم گریبود. د دهید شیکه با چشم ها یزیبا وجود چ یبود. حت یحرف کاف کی

ود. اعتماد درونشان موج در نگاهش نب یآن کالفگ گری. اخمش باز شده بود و ددیحالت چهره دخترک را د رییتغ دیجاو
 .دیکش یفاصله ته م نیچون و چرا باور کرده بود. باز تکرار کرد کاش زودتر ا یزد و خوب بود که ب یم
 اش را از او گرفت و وارد شد. رهیدست به داخل اشاره کرد و ثمره نگاه خ با
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
. ستیآن ها ن یرو ینگاه چیافتاد. انگار تازه حس کرد که با او تنهاست و ه دیشدن در دلهره به جان جاوبسته  با

 بود. بایز د،یتاب یکه از پنجره سرتاسر به سالن م ینور فی. چقدر طدینگاه ثمره دور تا دور خانه چرخ
 گفت.« بفرما»اناپه شد تک سرفه زد و با اشاره به ک یکه مدام منحرف م یمهار فکر یبرا دیجاو

 به خودش آمد و تکان خورد. دیجاو یبه آن جا بود، با صدا رهیتوجه به زمان و مکان هنوز خ یکه ب ثمره
 کاناپه کرم رنگ نشست. یزد و رو لبخند

آن هم از جنس عشق  همانیوقت م چیداد؟ ه یانجام م یچه کار دیو آن پا کرد. حاال با نیا دینشستن ثمره، جاو با
 هل شده بود. یخانه اش نگذاشته و کم پا به
 بود افتاد و گفت: ستادهیا شیهدف رو به رو یکه ب دیثمره به جاو نگاه

 افتاده؟ یاتفاق -
تفاوت نشسته بود. اصال مفهوم سرد و گرم شدن را  یقدر ب نیدختر انگار در باغ نبود، فاجعه در راه و او ا نیا اتفاق؟

 دانست؟ یم
 زد. مهیبخند نصف و نو ل دیبه صوتش کش دست

 قهوه؟ ای یچا -
 جا به جا شد. یکم ثمره

 .میبهتره زودتر کارو شروع کن ،یخواد زحمت بکش ینم -
 کرد. زیاخم ر دیجاو

 نشه! ییرایمهمون پذ شهیبه قول عمو رضا مگه م -
 !ستمیمن که مهمون ن -
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 حرف ذوق زده شد. نیاز ا دیاما جاو بود؛ یاش در برابر تعارفات بهرام یشگیبدون منظور بود. عادت هم حرفش
 باال داد و با حالت خاص گفت: ابرو

 اون که البته! -
 نجایجمله همه جا درست نبود. اصال بر چه اساس ا نیمتوجه حرفش شد و لب به دندان گرفت. انگار کاربرد ا ثمره

همان نطقه بود. پا تند کرد و  قایبا حرکتش نچ کرد. ضعفش دق دینخوره پسر خاله شده بود. جاو ینبود؟ چا همانیم
و گر  دیکوب یو باز حالش دگرگون شد. قلبش تند م تگرف یبه طرف آشپزخانه حرکت کرد. تازه تازه داشت آرام م

از اومدنش  قهیشد و آرام زمزمه کرد:بذار ده دق یکفر تشیظرف یسرش آمده بود؟ از خود ب ییگرفت. امروز چه بال
 عاالت رو شروع کن!بگذره المصب بعد فعل و انف

 را نداشت. بشیو غر بیشده که توان نگه داشتن وسوسه عج لیپسر نابالغ تبد کیبه  انگار
 ...دنشیبه آغـ*ـوش گرفتن و بوس وسوسه
اش رفته و  یشگیدار هم تنیشده بود. انگار خود خوش وانهیرا به دو طرف تکان داد و به خودش آمد. حتما د سرش
 نشسته بود. شینوجوان لجوج جا یپسرک

 یبرد و سرش را به اطراف چرخاند. نگاهش به کتر شیموها یبود و کالفه دست تو ستادهیهدف وسط آشپزخانه ا یب
 یافتاد و باالخره قفل ذهنش باز شد. از پر آب بودنش مطمئن شد و آن را به برق وصل کرد. کف دو دستش را رو

زد و قصد آرام شدن  ی. قل مدیجوش یم رونشانگار د یزیچ. دیکش قیستون تنش قرار داد و نفس عم نتیلبه کاب
که  یشد. حال یمتوجه حالش م دینداشت. سرش را به طرف سالن چرخاند و از پشت سر به او نگاه کرد. دخترک نبا

 بود. سیابل یدو نفر سوم نیراست گفته بود. ب یو رو شده بود. حاج ریتا پشت در خوب و بعد از آن ز
کرد و  یشد! اگر دست از پا خطا م یگذاشت و آرام م یرا کنار م ندیوسوسه خوشا نیا دیآمد! با یاز پسش برم دیبا

 داد؟ یم یدخترک تازه رام شده را فرار
 قرار داد. ینیس یو تو دیکش رونیب نتیاز فکر خارج شد. دو فنجان از کاب یتق کتر دنیشن با
 .ختیر شانیرا روکرد و آب جوش  یرا درون آن ها خال تیم یپودر کاف 
خارج کرد. آن  زیرا از آو وانیو ل دیچرخ نکیبود. به سمت س دهیبدنش به تعادل نرس یوجود آن حرف ها هنوز دما با

 باز شد. یکم شی. بد نبود، راه گلودیسر کش کبارهیرا پر از آب کرد و 
را برداشت و کولر را  موتیر زیم یرو ینیرا برداشت و وارد سالن شد. مقابل ثمره نشست و بعد از گذاشتن س ینیس

 گفت: دیروشن کرد. ثمره نگاهش کرد و جاو
 هوا گرم شده! -

 خانه که خوب بود. یشد افتاد. هوا یم نییکه باال و پا یا نهیثمره به سـ*ـ نگاه
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 بخور تا سرد نشده. -
باد سرد به سر و صورت  میانحنا گرفتند و فنجان را برداشت. حاال با وجود برخورد مستق یثمره فقط کم یها لب
 سرما گفت: نیزودتر از ا یخالص یخودش جمع شد و برا یبهتر شده بود. ثمره اما تو یحالش کم دیجاو

 کجاست؟ ستمیس -
 گذاشت، به در کارگاه اشاره کرد. ینعلبک یخورد و فنجان را رو یاز کاف یجرعه ا دیجاو

 سراغ مرحله بعد. میر یبعد م ه،یدر چه سطح نمیاونجاست؛ اما بذار اول طرحت رو بب -
شد. فنجان را کنار گذاشت و برگه لوله شده  یحال خالص م نیزودتر از ا دیطرح افتاد و مضطرب شد. با ادیباز  ثمره
شد. ثمره آب دهانش را  رهیبسته نشدنِ دوباره گرفت و به طرح خ یسر دوم برگه را برا دیباز کرد. جاو زیم یرا رو

 دیرفته و بدون پلک زدن منتظر اظهار نظرش شد. اخم جاو الچشم دوخت. با تپش قلب با دیجاو فرستاد و به نییپا
 قدر بد بود؟ نیا یعنیفرستاد.  نییآب دهانش را پا دهیو ترس دیرا د
و نقش  یخطوط و اعداد انگار باز به آن روز پرتاب و انگار سر و ته شد. حاال خود دار نینقشه و ا دنیاما با د دیجاو

خودش کار کرده بود؛ اما همهمه در سرش  یکه در آن سه روز بارها و بارها رو نیسخت شد. با ا شیکردن برا یازب
 زرد شد. اشافتاد و رنگ چهره  شیچرخ خورد. لرز به جان دست ها

 به خطا رفته بود. رشیخشک خشک و انگار باز ت شیگلو
 شده اش خجالت زده لب زد: یجددر هم و نگاه  یبه اخم ها رهیتوجه به حالش خ یب ثمره

 بد شده؟ یلیخ -
را محکم بست و فشرد.  شیآن چهره آرام نشست. چشم ها شیثمره محو شد و به جا ریباال آمد و باز تصو دیجاو نگاه

کرده بود؟  سکیترساند؟چطور ر یرفت و ثمره را م یبا وجود دخترک هنوز آماده نبود. اگر باز از هوش م یانگار حت
مبل جا  ی. نگران رودیو ترس دی. تازه حال بدش را فهمدیرخآمد و در چهره اش چ نییپا دیجاو یه از اخم هانگاه ثمر

 زد. یم یحرف دیکرد و با یکمکش م دیبه جا شد. با
 نیدر ا زیچ نیاگر محال تر یشد، حت یبه خودش مسلط م دی. بادیکش قیبا وجود سخت بودن؛ اما نفس عم دیجاو

 بود. یلحظه م
 دنبالش کرد. دهیاز جا بلند شد و به طرف پنجره رفت. حرف در دهان ثمره وا رفت و با نگاه نگران و ترس تند
آروم »و پنجره را باز کرد. نگاهش را به آسمان گرفت و در دل تکرار کرد.  دیحرکت کنار کش کیپرده را با  دیجاو

 «!یستیتموم شده تو اون تو ن یباش آروم باش... همه چ
اگر  یبه خوردن آرام بخش گرفت. حت میآرام شد و ناچار تصم یکرد؛ اما فقط کم یدکترش را تکرار م یها حرف

 کرد مهم نبود، از غش و ضعف در برابر دخترک بهتر بود. یو منگش م جیگ
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 بود. رهیکه نگران به او خ دیاش د یقدم کیو به عقب برگشت. ثمره را درست در  دیکش قیعم نفس
 د؟باز حالت بد ش -

 کرد. یمشکالتش را به او اضافه م دیدرد داشت و نبا یغم دارش نگاه کرد. دخترک به قدر کاف یبه چشم ها دیجاو
 جواب به سوالش گفت: یب

 !امیرو روشن کن تا ب ستمیبرو س -
 از کنارش گذشت و به طرف آشپزخانه رله افتاد. و

 به آن رو شد؟ رو نیباره از ا کیمتعجب شد. چرا  یرفتار جد نیاز ا ثمره
بود که از  یها یزیشد. شانه باال انداخت. رفتارش مهم نبود، مهم چ یم یگریوقت کار و درس دادن کس د انگار
 شد؟ یمثل او م یروز یعنیدر کار دلش قنج رفت.  شرفتیآموخت. با تصور پ یاو م

 بود. دهیا ندکه روز اول آن ر یو حس خوب به طرف اتاق حرکت کرد. اتاق نیریش یایرو نیا با
همان کارگاه گذاشت و  ایرا روشن کرد. قدم به اتاق  کیتار مهین یدر، فضا یآرام در را باز کرد. نور سالن از ال 

رو  یآن را زد و اتاق روشن و محو فضا دنشیچرخاند. با د یکنار واریبرق به طرف د دیکردن کل دایپ یسرش را برا
وسط اتاق و  لیبزرگ مستط زیم کیگذاشته بود.  یگرید یبه جا پانبود و انگار جزئی از خانه  نجایبه رو شد. انگار ا

پر از  واریبه د دهیچسب یهم بود. طبقه بند یو چسب حرارت ییو درشت بود. اره مو زیر یپر از تکه چوب ها شیرو
 یواقع یه معناکرد. ب یمکث م یگذشت و کنار هر کدام کم یاز ماکت م یکی یکیجلوتر رفت.  ریماکت بود و متح

 بایو ز فیظر زشیشد. چقدر همه چ هیاز بق شتریبالن ب یخطا. توقف نگاهش رو ینقص بدون ذره ا یبودند. ب یعال
 لمس آن دراز کرد و... یبود. دستش را برا

 دست نزن! -
 .دیکوب یگلو م یکه انگار حاال تو یقلبش گذاشت. قلب یو دست رو دیاز جا پر دهیترس د،یجاو یصدا با
 تشر زد: یشوک ناگهان از
 !دمیچه خبره ترس یوا -

انجام داده خجل شده بود.  اریاخت یکه ب یکرد از رفتار یاعتراف م دیبه خودش آمد و متوجه اشتباهش شد. با دیجاو
زنده شده بود.  شیتوسط مهرسا برا یو خاطره شکستن بالن قبل دهیشدن انگشت ثمره را د کیهمزمان با ورود، نزد

بود. خجالت زده جلو رفت و ثمره همزمان با رفتن به  ثمرهاراده اش با  یمنتظره و ب ریرفتار غ یادآوری نیا جهینت
 لب گفت: ریز ستمیطرف س

 !ستنین شتریب ینوبرش رو اورده خوبه چندتا کاردست -
 گفته بود. یماه کاردست کیهمه زحمت و کار  نیکرده بود. به ا یانصاف یب
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بود. چرا حرص خوردنش را دوست داشت؟ چرا  یبیو اخم ثمره خنده اش را خورد. حس عجبا جبهه گرفتن  دیجاو
او  بیعج یرویداشت؛ اما ن یبود و قصد معذرت خواه مانیکه از کارش پش نیو آزارش را دوست داشت؟ با ا تیاذ

 .داد یمرده اش جان م حداشت. انگار کل انداختن با او به رو یرا به سر به سر گذاشتنش وا م
حرصش گرفته بود. انگار با بچه طرف و  دیاز کار جاو بیچرخ دار نشست. عج یصندل یبا همان اخم ها رو ثمره

 بود. اموختهین نیرا از حاج محسن و نسر ینواز همانیانگار م
 و با خنده کنترل شده گفت: ستادیکنارش ا دیجاو

 ؟یناراحت شد -
 تند نگاهش کرد. ثمره

 !یداشت یودنم رو نگه مال اقل احترام مهمون ب -
 اشاره کرد. رونیتک خنده زد و به ب دیجاو

 !؟یمهمون شد هویشد  یچ ،یکه صاحب خونه بود رونیاون ب -
 با لحن خاص ادامه داد: و
 خط قرمز منن! لشیکارگاه و وسا نیا یجهت اطالع صاحب خونه هم که بش -

حرفش بود. اصال انگار ادامه  جانیبلکه از ه شیحظه پقلبش نه از ترس چند ل دنیثمره تند شد. حاال کوب یها نفس
با  یکرده بود. صاحب خانه و خانواده شدن حت دیکل «یصاحب خانه هم که بش» یبود و ذهنش رو دهیآن را نشن

 خانه! نیبود. آن هم ا شیاش آرزو یظاهر یوجود مقاومت و انکارها
 دیبود؟ با دهیکرد؟ منظور حرفش را فهم یود. به چه فکر محرکاتش ب رهیخ دیرا آرام به دو طرف تکان داد. جاو سرش

 کرد. یرا شروع م شیها یساز نهیکم کم زم دیاو را آماده و با شنهادیدادن پ یبرا
 شدن سکوت ثمره گفت: یطوالن با
 سراغ کار! میخب بر -

 گفت: ستمیکردن س آن نشست و همزمان با روشن یرا برداشت و کنار ثمره گذاشت. رو لیبزرگ مستط زیم یصندل
 ؟یچرا روشنش نکرد -

 یم شنهادیآن پ یاز فراموش روزیکرده بود. تا د جشیگ یپسر حاج ضیضد و نق یهنوز در هپروت و حرف ها ثمره
 زد. انگار نقطه ضعفش را قلقلک داده که ته دلش غنج رفته بود. یخانه شدن م نیگفت و حاال حرف از صاحب ا

زد و ثمره به خودش آمد.به خودش تشر زد.  زیبا نوک انگشت دو ضربه به م یرگیاز خخارج کردن ثمره  یبرا دیجاو
 جنبه! یخودت رو جمع و جور کن ب

 گفت: طنتیپر ش یخاص و صدا یبا لحن دیجاو
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 م؟یشروع کن ؟یرفرش شد -
کرد  یانند. سعفکرش را بخو ینبود حت دیبع نیب زیو ر قیدق یچشم ها نیکرد. ا نییهل شده سرش را باال و پا ثمره

 حس خوب را از خودش دور کند. نیا
 !میشروع کن -

زنده نشد.  شیبرا ی. خاطره ادیدر سرش نچرخ یزیچ گریبار د نیباز کرد. ا زیم یاز جا بلند شد و برگه را رو دیجاو
گذاشت.  یرا پشت سر م شیبود و ضعف ها یم یدر برابرش قو دیکه با یهم معجزه عشق بود. عشق نیا دیشا

 کرد. یم ادهیآن ها در اتوکد پ وداد  یواقص طرح را گفت، اشتباهات را گفت و ثمره با دقت گوش من
 شیبود. دو انگشتش را پشت چشم ها ینشانه خوردن همان آرام بخش قو نیشد و ا نیسنگ یکم دیجاو یها پلک
 حرکتش گفت: دنیو ثمره با د دیکش
 ؟یخسته شد -

 درد گرفته بود. یو طرح کم زیم یرو ادیقراتش از خم شدن زکمرش را راست کرد. ستون ف دیجاو
 نه خوب... -

 حاج محسن باشند؟ ای نیتمام ماند و ثمره نگران شد. اگر نسر مهیزنگ ن یبا بلند شدن صدا حرفش
 همان حالت گفت: با
 ؟یبود یمنتظر کس -

 گنگ جواب داد: دیجاو
 .هیک نمینه، بذار برم بب -
دندان  نیو ناخن ب ستادیچهارچوب ا یره نگران از جا بلند شد و به طرف در اتاق راه افتاد. توکارگاه خارج شد. ثم از
کردند؟ اصال سوتفاهم  یدرباره اش م یچه فکر دندید یم نجایحاج محسن او را ا ایو  نیگذاشت. اگر نسر شیها

نچ  یهاد دنیو د یبا نگاه از چشم دیخواست. جاو یکرده بود را نم دایدوباره مخصوصا حاال که به آن ها عالقه پ
 خواست؟ یچه م نجایکرد. ا

 کرد. یرا راحت م الشیخ دیو با ردیگ یحالش از کجا نشات م نیدانست ا ی. مدیو نگاه نگران ثمره را د برگشت
 آورد. نییرا پا شیو صدا ستادیا شیبه رو رو
 .هیهاد -

 صفحه ها پشت سرشان بزند. دنشینبود با د دیعکه از او داشت ب یا نهیمتعجب ابرو باال داد. با ک ثمره
 کنم. یدست به سرش م یجور هیاتاق رو نداره،  نیکس اجازه اومدن تو ا چینگران نباش. برو داخل درم ببند. ه -
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 یکرد؟ چه فرق یاتاق چه م نیحق ورود نداشت پس خودش داخل ا یمهربانش شد. اگر کس یبه چشم ها رهیخ ثمره
 .دیفهم یبود اگر مداشت؟خوب  هیبا بق

 دیتوانست به جاو یهم گذاشت. کاش م یاش آرام گرفت. وارد اتاق شد و در را پشت سرش رو ینگران دیحرف جاو با
 نیدو زم نیا نیب یدانست وقت یرا نم یدوست نیا لیرا به خانه اش راه ندهد. اصال دل زیهمه چ یکالش ب نیا دیبگو

 شناخت؟ یرا نم ذات خرابش یعنیتا آسمان فاصله بود. 
شد مهم نبود. تازه بهتر هم  یاز حضور ثمره مطلع م یاگر به طور اتفاق یآرام و مطمئن به طرف در رفت. حت دیجاو

 داد. یجواب مثبت م شیگرفت و بخاطر ترس از آبرو یبود دخترک در عمل انجام شده قرار م
 زد. یبه سرش نم که ییبه او چه فکرها دنیرس عیسر یخباثت لبخند زد. برا نیا از
 .ستادیچهارچوب ا یرا باز کرد و بدون رها کردنش تو در
 تا باز کنن. دنیدر عمارتم انقدر طول نم -

 . انگار نه انگار که پدرش به آن حال دچار شده بود.یشگیلحن هم همان
 سالم کردنته؟ یبه جا -

 داخل شد. عیانداخت و سر نییحرکت پا کیرا با  دیدست قالب شده به در جاو یهاد
 تو! میایبا زور بازو ب دیانگار با -

 در را بست و پشت سرش راه افتاد. دیجاو
 !نهیهم ییایسر زده م یوقت -

 .دیکش قیو نفس عم دیدور تا دور خانه چرخ یهاد نگاه
 ذره شده بود. هی نجایآخ که دلم واسه ا -

 داد: دیرا از اطراف گرفت و به جاو نگاهش
 !برنامه توپ دارم هی -

ندامت در  یگرفته و ذره ا یآهو را به باز ندهیو آ یپسر متنفر بود. زندگ نیاز پشت در کنار رفت. چقدر از ا ثمره
 ریاو را ز دیشد. با یگذاشت و از اتاق خارج م یم زیهمه چ یپا رو دیشد و دستش مشت. با یرفتارش نبود. کفر

 آتش دلش خاموش شود. تاد ز یقدر م نیزد. ا یخورد م یگرفت و تا م یمشت و لگد م
به آن به خودش آمد  دهیدستش را به طرف دسته دراز کرد. نرس اریاخت یشده بود و ب ادیهم ز یرو شیدندان ها فشار
 شد. یبه خود و احساسش مسلط م دیشد؟ نه! با یدردسرساز م دیجاو یشد. اگر برا مانیو پش
 گرفت. یم دهیاعصاب را نشن یرو یکرد و آن صدا یفکرش را مشغول م دیگرد کرد. با عقب
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شد. ظرافت در کارش  رهیرفت و به ماکت ها خ یپرت کردن حواسش چرخاند. باز سراغ طبقه بند یرا برا نگاهش
 کار کرده بود. زیزد. چقدر تم یحرف اول را م

 خوام استراحت کنم خستم! یم یهاد -
 !ارهیبرنامه م حالت رو جا م -
 !شکشیپ ریتو شر درست نکن خ -

 ریغ یکتاب ها را نگاه کرد. پس اهل مطالعه کتاب ها یکی یکیرفت.  ستمیبه طرف کتاب خانه کوچک کنار س ثمره
آن را باز کرد. نه  یاز کتاب ها را برداشت. ال یکیمکالمه  دنیحواس و نشن شتریپرت کردن ب یهم بود. برا یدرس

 شد. ینم دنشیمانع رس زیچ چیه قدر بلند بود که نیاش ا یلعنت یبود. صدا دهیفا یانگار ب
از غفلتم  یاون دختر احمق ک دمیخورده بودم، اصال نفهم یلیبه وهلل من اون شب خ گم،یبابا هزار بار گفتم بازم م -

مدت حاج  هی یاز دست نداد یزیتازه واسه تو بدم نشده چ ،یکن یتکرار م یاستفاده کرد و اومد تو تخت تو، چرا ه
 اَه! میبذار خوش باش زنگند هم ن نیانقدر ا گهیخالص، دکرد و  هتیبابات تنب

بود؟  دهیآن روز د یگفت؟ همان یاز کدام دختر م یکرد. هاد زیرا ر شیمتفکر چشم ها یحرف هاد دنیبا شن ثمره

گفته بود  دیجاو شیساعت پ کیکرد.  شیکرد. پس و پ نیبود؟ حرف ها را سبک و سنگ یهاد my friend یعنی
حرف دلش  نیراحت بود اما با ا الشیکه خ نیلبخند زد. با ا اریاخت ی... بیهم بود و حاال حرف هادهمه آن سوتفا

 بود. دهیفهم بایماجرا را تقر قتیقرص قرص شد. حق
 .دیرا شن دیجاو یرا برداشت و صدا یگریگذاشت و کتاب قطور د شیرا جا کتاب

 خوام استراحت کنم! یخب، حاال برو خستم م یلیخ -
 اون المصب رو. یاریدر ب یاز آک یخوا یم یصفا. ک میگم برات برنامه دارم بر یبرو، م گهیبابا باز م یا -

فکر  یبود. پسر احمق! ب دهیتند به طرف در کارگاه برگشت. مطمئنا ثمره شن یشرمانه هاد یبا حرف ب دیجاو نگاه
 کرد. یدهان گنده را باز م

 باز گفت: یاز شوک حرفش خارج نشده بود که هاد هنوز
 !یطرف رو نفله کن یجاده خاک یفردا نزن نیآموزش بب کمی ایواال بخدا ب -
زدن حرف  یاحمق تازه چانه اش برا نیدانست ا یشد. م یو کفر ی! عصبیوا دیتوانست بگو یرا م نی! فقط ایوا
 شد. یتر از شرش خالص م عیسر دیبست و با یدهانش را م دیگرم شده. با دهیآب نکش یها
 !رونیگمشو ب یهاد -

 شدن به طرف در گفت: دنیکش نیح ی. هاددیرا کش شیبه طرفش رفت و بازو عیسر
 راهت بنداز... ارمیرو گفتم خب چندتا ترگل ور گل ب قتیداداش، حق یچته رم کرد -
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 دهنتو ببند! -
ت نبود. دخترک چشم ادبانه را دوست نداشت. درس یب یحرف ها نیا دنیبود. بودن ثمره و شن یبلند و عصب شیصدا

و دست به صورتش  ستادی. پشت در ادیکرد و در را محکم بهم کوب رونیحرکت او را از خانه ب کیو گوش بسته بود. با 
 د؟ش ی. داغ کرده بود. حاال چطور با ثمره چشم در چشم مدیکش

 شیحرف ها یا معنات دهیطول کش هیبود. چند ثان یهاد یشوک حرف ها یو تو ستادهیدر ا یقدم کیدرست  ثمره
 تجربه اش بود. نیاول نینبوده و ا شانیها یدو پسر و شوخ نیوقت ب چیو تا بنا گوش سرخ شده بود. ه دهیرا فهم

 بود. یعصب یادی. مطمئن بود قصد ساکت کردنش را داشت و لحنش زدیچیدر گوشش پ دیجاو یصدا
 شتریب دیرا به جاو ناشیانه بود؛ اما اطمشرم یب یمجسم شد. حرف هاد شیچشم ها یجلو دیجاو یعصبان چهره

 انحنا گرفتند و همزمان در باز شد. شیلب ها اریاخت یبود. ب یپسر پاک ،یکرده بود. خوب بود که پسر حاج
 افتاد. دیخورد و نگاهش به جاو زیل شیدست ها نی. کتاب از بدیآمد و از جا پر رونیفکر ب از
 گفت: اریاخت یانگار خودش مسبب حال خرابش بود و ب د،یترس یا اش آرام نبود. لحظه یوجود ظاهر ساز با
 !دمینشن یزیچ -
 .دیپوف کش دیحرف از دهانش، لبش را به دندان گرفت و جاو نیا دنیپر با

 بود که زد؟ یچه حرف نینگاهش را از او گرفت و به خودش لعنت فرستاد. ا ثمره
آرام  یبرا یکه کم از او نداشت، فرصت یشد و به دخترک یط مبه خودش مسل دیحرف از اتاق خارج شد. با یب دیجاو

 داد. یشدن م
که  یبود. لعنت به زبان دهیبار را واقعا خجالت کش نیصورتش را پوشاند. ا شیدو پا نشست و با دست ها یرو ثمره

 وقت باز شد. یب
بلند شدن سُر خوردن برگه  شده بود را برداشت. همزمان با نیکه پخش زم یخودش لجش گرفت و با حرص کتاب از
بود که به رو  یشد. برگه نبود، انگار عکس زیر شیخم کرد. چشم ها نیآن حس و سرش را به طرف زم یرا از ال یا

 افتاده بود. خم شد و آن را برداشت و قبل از برگردادن چشمش به نوشته افتاد. نیزم یرو
 «کنم داتیتونستم پ یم کاش»
شد. انگار  رهیوا رفت. خشک و بهت زده به آن خ دنشیعکس را برگرداند. با د یا هیز ثانجمله مکث کرد و بعد ا یرو

 یبه فکر کردن و حت ازیشد. ن یخال شیپا ریو ز دیبه سرش اصابت کرد که برق از آن پر یاز پشت سر ضربه محکم
 یلیبود خ بی. عجشناخت یشب رنگ را خوب م یچشم ها نیا با،یخنده ز نیچهره اش نداشت. صاحب ا یدقت رو

زن چه بود؟ اصال خود  نیبه ا دی. ربط جاودیترس یخانه به ظاهر آرام انگار پر از رمز و راز بود. لحظه ا نی! ابیعج
از خاطرش محو شده بود. تکرار کرد.  دارهایو تمام آن د بهیغر شیباره برا کیشناخت.  یکه بود؟ انگار او را نم دیجاو



 

 

369 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

خشک شده بود و هزاران  شی. گلودیکوب یم واریکرد؟ سوال در سرش انگار به در و د یمچه  نجایا بایزن ز نیا کسع
 چه بود؟ یبه... به عمو بهرام دیگرفت. ربط جاو ینم یو جواب دیچرخ یحدس گمان در ذهنش م

برگه  و چند دیشد. کشو را کش یمطمئن م دیبود؟ با دیشد خط خود جاو قیبار به خط دق نیعکس را برگرداند و ا باز
 یشد. عکس دختر جیبود؛ اما ... به کل گ دیآن ها را برداشت و خط ها را تطابق داد. خط خود جاو عیسر دیآن د یتو

 کرد؟ یم نجایه ایکرد؟ نشان آ یچه م نجایکه پر از عذاب و درد بود، ا
نشست و  یصندل یوکتاب ها جا داد. ر انیکتاب گذاشت و آن را م یعکس را ال عیسر دیجاو یپا یصدا دنیشن با

 جلوه دادن خودش کرد. یعیطب یتو یسع
 !بیعج یلیبود، خ بینادرست بود. عج نیب نیا یزیچ کیشده بود.  ریدرگ یشد؟ فکرش حساب یمگر م اما

چهره اش  یشربت پرتقال درونش بود. ثمره سرش را باال برد و تو وانیبار دو ل نیبه دست وارد شد. ا ینیس دیجاو
 بود. یساختگ شیلب ها یکه لبخند رو نیآرام تر بود با ا دیجاوشد. چهره  قیدق

بزرگ وسط اتاق گذاشت. با وجود آرام کردن خودش اما هنوز  زیم یرا رو ینیو س بردیها را کنار ک وانیآمد. ل جلوتر
 بود. یثمره فرار یمعذب و از نگاه کردن به چشم ها

اش متعجب  یرگیاز گوشه چشم نگاهش کرد و از خ دیاشت. جاود یبود و چشم از او برنم جیهنوز مات بود. گ ثمره
خطرناک بود و  یادیز قیو عم رهینگاه خ نی. ادیخودش را عقب کش یکجا رفته بود؟ کم شیشد. شرم چند لحظه پ

 فاصله بود. دنیقدم تا لغز کیساکت و آرام فقط  یادیز یفضا نیداد. در ا یحتما کار دستشان م
داد.  رونیو نفسش را پر صدا ب دیچرخ زیگذاشت. به طرف م بشیکشش عج یستاد و پا روفر نییدهانش را پا آب

 .دیاش کش یشانیکرده ثمره شد و کالفه دست به پ رییرفتار تغ ریفکرش در گ
 و فکرش را با نقشه منحرف کرد. ستادیا زیبه او رو به م پشت

 !میخب ادامه بد -
کنجکاو شده بود.  بیاما عج ند؛یاز او بب یواکنش بد دیترس یم د؟یپرس یم دیتکان خورد و از فکر خارج شد. با ثمره

 چه بود؟ دیو جاو هیو آ یربط بهرام
و سرش را به طرف او که حاال کنارش نشسته بود  دینچ گفتش را شن یدانست. صدا یبود؟ نم دیتذکر جاو نیچندم

 چرخاند.
 .دیصورتش چرخ یتو دیجاو نگاه

 ره؟یکجا م قهیقحواس هر د نیبهم بگو ا -
کتاب و  یبرگه ها یکه ال به ال یحواس نیکار با ا گریجا به جا شد. د یصندل یبود و ثمره رو یجد یکم لحنش

 .دیرا بلع دیاز هر وقت عطر جاو شتریگرفت و ب قیبود. دم عم دهیفا یب د،یچرخ یسالنامه م
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 گه؟یوقت د هیواسه  مشیبذار شهیم -
 شتریبود! دخترک خجالت زده نبود و ب دیبود؟ بع یحواس پرت بخاطر حرف هاد نیمه اه یعنیابرو باال داد.  دیجاو

 و منگ بود. جیانگار گ
 ؟یجواب من رو نداد -

 سوالش نداشت و گفت: یبرا یجواب ثمره
 برم؟ شهیم -

ت ذهنش بود و مجهوال جهینت یب دنیپرس گریدانست د یدختر چفت شده بود. م نیباز نچ کرد. دوباره دهان ا دیجاو
 شد. یمعلوم نم

 خوام غذا سفارش بدم، ناهار بخور بعد برو. یم -
شد.  یم دایدر آن قصه پ دیاز جاو ینشان دیخواند، شا یو باز م دیرس یزودتر به خانه م دیاز جا بلند شد. نه با ثمره

 حاج محسن. دیو شا دیو حاال جاو یعمو بهرام د،یشده بود. فرهاد، جمش دهیچیپ یادیز هیبود. قصه آ جیگ
 برم. دینه ممنون با -

 گفت: دینگاه کردن به او سرش را باال گرفت و جاو ی. ثمره براستادیا شیهم از جا بلند و رو به رو دیجاو
 شه؟یم ،یوقت روز بدون ناهار بر نیا -

 مقنعه اش را مرتب کرد. ثمره
 م؟یباهم، دار میتعارف که ندار شهیآره م -
 زد، خوب بود. یکه دخترک حرف از آن م یتیمیرا بست. صم دیحرف دهان جاو نیا با

 داد. رونیرا با صدا ب نفسش
 پس بذار برسون... -

 :دیحرفش پر انیم ثمره
 .رمیخودم م یتو خسته ا ست،ین ازینه ن -
او به  یگریخواست. اجازه حرف د یکنار او بودن را م شتریکه ته دلش ب نیگرفت با ا یوقتش را م نیاز ا شیب دینبا

با مکث بود و  یکم دیآمدن جاو رونیدوش گذاشت. ب یکاناپه برداشت و رو ینداد و از اتاق خارج شد. کوله را از رو
 کوچک را به طرفش گرفت. هیو پاکت هد ستادیا هثمر کیبعد از آن پاکت به دست از اتاق خارج شد. نزد

 رو قبول کن. نیبرسونمت، حداقل ا ینذاشت ،یناهار نموند -
سکوتش مچش را گرفت و دسته  دنیبا د دینگاه کرد. جاو دیسف یرنگ با طرح حباب ها یگنگ به پاکت آب ثمره

 گذاشت. شیانگشت ها نیپاکت را ب یها
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 نکرده بودم. دایبود که مهمترش رو پ نیا یخط قرمز من زمان -
 گفت؟ ی. از چه مها را نداشت یفلسفه باف نیا لیلحظه فکرش توان تحل نیگنگ نگاهش کرد. در ا ثمره
 کرد. یتعارف از او قبول م یرا ب هیهد نیاول دیجعبه کوچک بود. با کیپاکت انداخت.  یبه محتوا ینگاه

 ممنون. -
بود که  یدر فکر دخترک دیکرد. هر دو سکوت کرده بودند. جاو یتا آسانسور او را همراه دیطرف در راه افتاد. جاو به
بود  یا هینشان آ ریو ذهن ثمره درگ ردیگ یماند و آرام و قرار از او م یانه مخ یروز تمام تو کیدانست عطرش  یم

 بود. دهیخانه د نیکه در ا
به  رهیاما تا بسته شدن در خ دیانداخت. نگاه جاو نییکرد و سرش را پا یلب خداحافظ ریهمزمان با وارد شدن ز ثمره

 حواس او بود. یب یچشم ها
نخورده  یزیپشت سر هم امروز را اضافه کار مانده بود. از صبح چ یها یطر مرخصاز ساختمان خارج شد. به خا آهو

خوشمزه پخته  یشد اگر از آن غذاها یشکمش در آمده بود. دلش را به ثمره خوش کرده بود. چه م یو صدا
 از عزا درآورد. یثمره دل یآمد بعد از مدت ها با غذاها یباشد؟بدش نم

 یبا ثمره برا یاتوبوس نمانده و بعد از آشت دنیتا رس یزیکج کرد. چ ابانیه طرف خرا تند و راهش را ب شیها قدم
 کرد. یآن نم نیگزیرا جا زیچ چیارزش داشت و ه ایدن کی شیبه خانه مشتاق بود. با ثمره بودن برا دنیزودتر رس

به تحمل آن همه  ازین گریخلوت بود. بهتر هم بود د ستگاهیظهر و ا ینشست. دو یصندل یو رو دیرس ستگاهیا به
 در اتوبوس نبود. ستادنیفشار و سر پا ا

کرد،  یها را پاک م نیماش شهیش یکیمشغول بودند.  ابانیکار گوشه و کنار خ یرا به اطراف چرخاند. بچه ها نگاهش
ر هم کرد، اوضاع خودشان آن قدرها هم بد نبود و بدت یشکر م دی. خدا را بادیفروخت و... آه کش یآدامس م یدوم

را کنارش حس کرد. نگاهش را از  یبود و نسشتن کس الف دیخر یبرا یبه اصرار پسر بچه ا رهیوجود داشت. هنوز خ
 خودش را جمع و جور کرد. یبچه ها گرفت و کم

گرفت  قیفصل بهار. دم عم یتازه شکوفه زده، مثل سر زندگ یدرخت ها هیشب یی. بودیچیدر دماغش پ یخوب یبو
 .دیرا شن شیو صدا

 سالم. -
لبخند زد. متوجه فکر کردن  نیکرد و رام زیرا ر شی. چهره اش انگار آشنا بود. بدون جواب چشم هادیطرفش چرخ به

نگاه صد دل عاشق شده؛  کیکه با  یشد. خود یم دیآمد و اگرنه از خودش ناام یم ادشی دیاو شد و منتظر ماند. با
زبان  ریمحل کارش را از ز یرکیو با ز ی. به سختشتر شناختش داد یشده و متفکر سع زیر یاما دختر با چشم ها

 بود و حاال... دهیکش رونیثمره ب
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را گرفته  یلعنت شیکه جواب آزما یکم کم در ذهن آهو واضح و آن روز در خاطره اش زنده شد. درست روز رشیتصو
 همکار ثمره بود. ن،یپسر همان رام نیبود. ا
 را داد. محجوب زد و جواب سالمش لبخند

 آهو خانم؟ نیخوب هست -
رنگ  روزیکه بعد از مدت ها د ییزده از مقنعه را تو داد. موها رونیب یاو موها رهیو خ قیخجالت زده از نگاه دق آهو

 به خودش گرفته بود. یتازه ا
 ممنون. -

 نیامروز تمر یکرد؟ تمام شب را برا یشروع م دیهول شد. چطور با یکم نیبود رام دهیکه وقت صحبت رس حاال
 نیکرد؟ از ا یگفت؟ چطور شروع م یم دیکلمه از آن ها در ذهنش نمانده بود. فکر کرد. چه با کی یکرده و حاال حت
 کرد؟ یشروع م اتکان داد. از کج یرا تند و عصب شیلجش گرفت. پا یهمه دستپاچگ

باز کردن  یشعر نبود؛ اما برا نیا شیها نیفرستاده بود، افتاد. مطمئنا در تمر شیکه برا یشعر نیاول ادی اریاخت یب
 بود. نیانگار تنها راه چاره هم یقفل لعنت نیا

 شد و زمزمه کرد: رهیخ شیچشم ها به
 به هوش بودم دل به کس نسپارم -

 نه عقل ماند و نه هوشم. دمیتو بد لیشما
. آهو دیلرز یم شیدست ها جانیهکرد. از  یبود که فکر م یزیداد. سخت تر از چ رونیرا پر صدا ب نشینفس سنگ و

 صدها بار خوانده را فراموش کند؟ یشعر نیشد ا یگرد شد. مگر م شیشعر چشم ها دنیبا شن
آن شب را مرور کرد. اسمش را  یو حرف ها دیچرخ نیقلبش تند و آب دهانش خشک شد. باز به طرف رام تپش

 د خودش بود.شناخت، پس... پس آن مرد مجهول خو یگفته بود، ثمره را هم م
 همه ترس چه بود؟ نیا لیگرد شده آهو نگاه کرد. رنگش مثل گچ شده بود. چرا؟ دل یبه چشم ها نیرام
 یگرفت. خود احمقش را م یفاجعه را م یرفت و قبل از وقوع، جلو یزودتر م دیاز جا بلند شد. با عیحرف سر یب آهو

 یو قلبش تند م دیچرخ یسرش م یتو اتینزده اب هنوز حرف یشود. وقت یدانست با دو کالم خر م یشناخت. م
 .دیتپ

پسر از او  نی. بغض کرد. استادیا دهیو ترس دیکش نیاش چنگ زد. ه یخانم فیبه دسته ک نیو قبل از آن رام دیچرخ
 خواست؟ یچه م

 آهو... -
 روح بود. یو بسرد  شیکه تمام صدا زدن ها یخواند، برعکس هاد یو پر از احساس اسمش را م بای. زختیر دلش
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 نشان نداد. یبود و واکنش خشک
 آهو خانم لطفا! -

مهربان بود و آرامش در  یادیز شیصدا نیبود؟ رام فیقدر آرام و لط نیا یکرد؟ هاد یالفاظ استفاده م نیاز ا یهاد
 چه بود؟ یها اصال برا سهیمقا نیزد. سرش را به دو طرف تکان داد. ا یموج م شیچشم ها

شدند؛ اما به فرمان  ادهی. چند مسافر پستادیقفل شده بود. اتوبوس کنارشان ا نیبه زم شیپا بیما عجرفت؛ ا یم دیبا
 حرکت مانده بود. یداد و ب یعقلش انگار گوش نم

 لبخند زد. پس به او فرصت حرف زدن داده بود. نیرفتن اتوبوس رام با
 تر شده بود.اش کم یرا رها کرد و آرام قدم برداشت. دستپاچگ فیبلند ک بند
را  شیایلبخند زد. حجب و ح نیانداخت. رام نییاز او گرفت و سرش را پا عی. آهو نگاهش را سرستادیا شیبه رو رو

 دوست داشت.
 رم؟یچند لحظه وقتت رو بگ شهیم -

 شیها یدانست که بدبخت یچه م نی. رامدیبا بغض لرز شیدارد. لب ها یریخ تیافتاد. گفته بود ن امیآن پ ادی آهو
 یخودش تمامش را شر کرده بود. اگر آن اتفاق لعنت یبا دست ها یزد وقت یم ریخ تی. حرف از نستیو دوتا ن یکی

 افتاد... بغضش حجم گرفت. ینم
پاک  دیمهربان حقش نبود. با یادیپسر ز نیرفت. ا یم دی. بادیعقلش باال رفت و به گوش دلش رس یکم صدا کم
 :دیحرفش پر انیم شد. یم بشیها نص نیو بهتر نیتر
 .دیبرم ببخش دیمن با -

 د؟یرا نشن شیحرف ها یشد. چرا حت رهیهاج و واج به دور شدنش خ نی. از کنارش عبور کرد. رامنیفقط هم نیهم
 یناز م دیداد. دخترک با یجان زد و به خودش دلدار یخواست. لبخند ب یم یشتریرام کردنش وقت ب یانگار برا

 گرفت. یراهش قرار م رباز س دیداد و با یبه او فرصت م دی. بادیخر یم دیکرد و خودش با
*** 
 .دیشده د دهیچ یوارد اتاق شد و نگاهش را دور تا دور آن چرخاند. سالنامه را درست کنار رخت خواب ها عیسر ثمره
فراموشش کرده  وار کنار گذاشت و انگار اصال کیرا با حرکت اتومات هیلباس به سمت آن رفت. پاکت هد رییتغ بدون

خواند. برگه ها را تند تند ورق زد و به صفحه مورد نظر  یزودتر م دیبرداشت. با نیبود. خم شد و سالنامه را از زم
 به خواندن کرد. روعکرد و ش زیرا آو شیلبه پنجره نشست. پاها ی. رودیرس
داشتند؛ اما  یبیعج اقیآمدن اشتکش  یبرا میزد. لب ها یدر سرم چرخ م میپوش رو به رو دیگفتن زن سف مبارک»

 دیشده بود؛ اما ترس واکنش جمش نینفر یروزها نیخبر در ا نیاز تنها عشقم بهتر ادگاری. داشتن دیلرز یته دلم م
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دو نفس و دو عشق. احساس ترس و وحشت بر  تم،داش زیکرد. حاال دو عز یحس خوب را در وجودم گم م نیخان ا
شدم؟ اگر مجبور به فدا کردن  یجانم م رهیولو شدم. اگر مجبور به کشتن ش شگاهیماآز یصندل یغلبه کرد و رو یشاد

انتخاب  کیکه با  یکردم. من نیبار خودم را نفر نیهزارم یکردند و برا زشیباز ر میشدم؟اشک ها یفرهادم م ادگاری
بار با تمام  نیاول یبرا لحظه نیکردم. درست در ا یم یمانیرا به خطر انداختم. احساس پش زیدو عز اننادرست ج

 گریکه د نیا یبا او بد بود، نه برا یکه زندگ نیا یشدم. نه برا شمانیوجود احساس ندامت کردم. از انتخاب فرهاد پ
 یراه را انتخاب نم نیبودم. کاش ا مانیماهه پش کی نیجن نیخطر انداختن خودش و ا یتو یعاشقش نبودم، برا

 یکه حالم را م یزن یگذشتم. صدا یاش م یخوشبخت یبا او بودن برا ریدم و از خکردم، کاش واقعا عاشق فرهاد بو
 یدو راه انیاز جا بلند شدم. م ی. به سختدمیشن یو نم دمیشن یذهنم را م یهمهمه خاموش نشدن انیم د،یپرس
و فرهاد و  نیب کردم. حاال انتخاب یبچه را نابود م دیبا دیفهم یم دی. بدون شک اگر جمشدمافتاده بو ریگ یسخت

 یرا خوب م فشیکرد. ذات کث یهرگز به بچه رحم نم دیاز وجود او سخت تر از سخت شده بود. جمش یبچه ا
 شناختم.

بن بست هق زدم، زار  نیکردم. از ا ینم دایپ یراه چیخارج شدم. راه رفتم و فکر کردم، فکر کردم و ه شگاهیآزما از
زدم و به نگاه  یفکرم. هق م یاز خود احمقم. از خود ب یا از مردم اطرافم حتتوانستم فرار کنم. نه تنه یزدم، کاش م

 دادم. ینم تیاهم انمیاطراف یها
بردن بچه بود خودم  نیمردم! اگر قرار به از ب یم دیحق من نبود. با یفرستادم. زندگ یرفتم و به خودم لعنت م یم راه

 کشتم. یرا هم با او م
 کرد؟ یچه م نجای. ادمیشده اش را د نیرنف نی. ماشدمیدر خانه رس به
 یبرا یراه یحت گریکردند؟ حاال د یم بمیتعق شی. نوچه هادمیرا پشت سرم د ینیپشت سرم نگاه کردم و ماش به

 .دمیرا شن شیرا با گوشه چادر پاک کردم و صدا میپنهانش نداشتم. اشک ها
 و گرنه ... شینداز یم -

 یتالش چیآمد و ه ی. نفسم باال نمدیدور سرم چرخ ایدور و دور تر شد و دن رشی. تصودمینشن گریحرفش را د ادامه
 سقوط کردم و از هوش رفتم. نیزم یرو دم؟یرس یم میبه آرزو یعنیدر حال مرگ بودم؟  یعنیکردم.  یآن نم یبرا
 یه بودم. چه اتفاقکتک خورد یو تمام تنم کوفته بود. انگار که حساب نیشدم. سرم سنگ اریمادرم هوش هیگر یصدا با

کردم  یکه احساس م نیاز جا بلند شدم. با ا عیافتاده بود؟ سرم را با دو دست گرفتم و حالت تهوع به جانم افتاد. سر
مادر و خواهرم را پشت سرم حس کردم؛ اما  دنیرساندم. دو حمامخودم را به  یشود؛ اما به سخت یم یخال میپا ریز

سرم  یپوش تو دیگذاشتم. عق زدم و مبارک گفتن زن سف ییلبه رو شو یرو را میدر را محکم بستم و دست ها
آمد.  میچشم ها یجلو ریگفتن آن کفتار پ« بندازش». عق زدم و دیچی. عق زدم و هق هق کردنم در گوشم پدیچرخ
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بود. چه  یبیعج یو راهانتخاب بد از بدتر افتادم. د ادیافتادم و باز  میها یچارگیب ادیافتادم. باز  میها یبدبخت ادیباز 
 گذشت. یجان فرهاد هم م ریاز خ دیبا مرگم جمش دیمُردم؟شا یشد اگر م یم

با  یماه زندگ کیکه در آن  یا هیمن نبودم. آ نی. ادمیرا د دهیزن تک کی رینگاه انداختم. تصو نهیآ یچهره ام تو به
 نبود. میزن شکست خورده رو به رو نیبود، مطمئنا ا یفرهاد سرپا عشق و شاد

 یراه گریکردم، د یخودم را خالص م دیشد. با ری. اشکم سرازدمید نهیآ وانیل یپدرم را تو غیتر آمد و ت نییپا نگاهم
باالتر  ی. حتدمیشن یرا م نمیتپش قلب جن ی. انگار صدادیلرز ی. تمام بدنم مدیلرز یم مینداشتم. دست ها نیاز ا ریغ

 خواست درست برعکس خودم. یرا م یکبتن ییایدن نیاز قلب خودم. انگار او آمدن به ا
پر از  شانیگفتن ها ی. خوبدمیشن یمادر و خواهرم را از پشت در م یرا برداشتم. صدا غیزده بود و ت خی میها دست
 بچه محال بود خوب باشم. نیبودم. خوب؟بعد از فرهاد و ا بهیکه مدت ها با آن غر یبود. واژه ا ینگران
را  گرمیزد دست د یکه ته دلم سوسو م یتوجه به ترس یزشش به وضوح مشخص بود؛ اما ب. لردیلرز یم دستم

 نیچهره ام مچاله شد. مگر ا غشانیج یضرب باز شد. با صدا کیشاهرگم گذاشتم و در  یبرداشتم. درست آن را رو
 ماندم؟ یم دیچه با یداشت؟ برا تیچه اهم یزندگ
 صورتم حس کردم. یو بعد از آن برخورد دستش را رو دیرا از دستم کش غیوارد شد و ت عیسر مادر
کرد. انگار رد خون  یبود؛ اما انگار احساس نم دهیاو را بر یشاهرگم انگشت ها یبجا غی. تدیچک یاز دستش م خون

 نیبار بود ا نیکه اول نیمهم نبود ا می. برادینم دار هوار کش یداد. با همان چشم ها یآزارش م شتریصورتم ب یرو
 .ودمهم نب میبرا زیچ چیه گریکرد. حاال د یفتار با من مر

 .دمیرا شن شیصدا
 ؟یدیفهم یریم یکن یاالن جمع م نیهم -

 گذشتم؟ محال بود! یاز جانش م یراحت نیشد؟ به هم یسر خورد. پس فرهادم چه م میازچشم ها اشک
 و منگ لب زدم: اریاخت یب

 کنم. یسقطش م -
 .دیرتم چرخمادرم ناباور در صو یها چشم

 بخشه. یکنه و م یمطمئنم اون بچه هم منو درک م -
 زمزمه کردم: دمیکش یم نیزم یرا رو میکه پاها یزدم و در حال کنارشان

 «.رهیخواد باباش بم یاون بچه هم نم -
و حاج  دیاز جاو یرد چیبود. تا حاال ه دهینرس یا جهینت چیسالم آهو سرش را از سالنامه برداشت. هنوز به ه یصدا با

 نکرده بود. آن بچه سقط شده بود؟ دایمحسن پ
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 ثمره تکان داد. یچشم ها یجلو آمد دستش را رو به رو آهو
 ؟یخوب -
 اتفاق امروز بود گفت: ریکه فکرش هنوز درگ یتوجه به حرف آهو در حال یب

 بود؟ دیجاو ای یاز حاج محسن مردان یآره؟ اسم یتو داستان رو کامل کرد -
 گفت:متفکر  آهو

 قصه ناتمومه نیبه چشمم نخورد؛ اما ا ییاسما نینه همچ -
 ثمره باال رفت. یابروها

 ؟یچ یعنینا تموم؟  -
 .ستین یزیچ نجاینوشته، ا گهیدفتر د هیش رو تو  هیاحتمال داره بق یعنی -

 را به او دهد گفت: یگریثمره را گرفت و بدون آنکه اجازه سوال د دست
 شو باهات حرف دارم. قصه نیا الیخ یفعال ب -

**** 
 شهیهم یرفت. آهو یرژه م شیاش در برابر چشم ها دهیو ترس یو نگاه فرار دیچرخ یسرش م یآهو تو یصدا

پر  یو توپش حساب یخوب؛ اما خودش عصب یلیرا گفته بود. خوب بود، خ زیبار خطا نکرده و همه چ نیمظلومش ا
 ینم نجاهایکرد کار به ا یرا زودتر تمام م ینتلع هیتنب نیدانست. اگر ا یهم، هر دو نم دیشا نیاز رام ایبود. از خودش 

 گرفت. یرا م نیحماقت رام یجلو دیاما با د؛یرس
 بود؟ دهیبرداشته و نفهم یشماره آهو را از گوش چطور
 بـرده بود. ادیرا از  دیو جاو هیدرباره آ یبه جانش افتاده و تمام کنجکاو یگریدغدغه د حاال

روشن  یبود و چراغ کیتار مهینبود. طبقه باال ن ییصدا چیداد و وارد شد. همه جا آرام بود و ه رونیب یعصب را نفسش
گذشت؛ اما آنجا نبود. راه رفته را برگشت  یفرع ریاز مس نیکردن رام دایپ ینبود. نگاهش را به اطراف چرخاند و به هوا

منتظر آمدن  نیبود. رام نییگرفته و نگاهش پا شیدست ها نیب را. سرش دینشسته د زیو باال رفت. او را پشت م
 بود. دهیرا به تنش مال زیهمه چ یخودش پ یثمره و فووران خشمش بود.ظهر با رفتن سراغ آهو و معرف

 ی. ثمره جلو تر رفت و خشمش را به سختدیرا د تشیسرخ از عصبان یحس حضور او سرش را باال برد و چشم ها با
 کنترل کرد و گفت:

 ؟یکارو کرد نیا یبا چه حق -
گرفت؟  یرابـ ـطه با دختر مورد عالقه اش، از او اجازه م جادیا یبرا دیبود. چرا با یمشت شد. عصبان نیرام دست

 وسط چه کاره بود؟ نیخودش و آهو و او ا نیبود ب یشخص زیچ کی
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 به خودش مسلط شد و گفت: یسخت به
 من... -

 اد:حرفش را قطع کرد و ادامه د ثمره
 ؟یداد امیو بهش پ یبرداشت میشماره آهو رو از گوش یبه چه حق -
 مجبور شدم از روش بپرم! یاون قدر مانع گذاشت یوقت -

 شد. لحنشان محکم اما صدا باال نرفته بود. یشکسته م دیبود که نبا یدو حواسشان به مرز حرمت هر
 .دیلرز یتن ثمره از خشم کنترل شده م تمام

 هان؟ یکن یخود م یموضوع رو فراموش کن، نگفتم؟ چرا اصرار ب نیبهت گفتم ا -
 فهمم! یهمه مخالفتت رو نم نیا لیمنم دل -
 !رونیآهو بکش ب یفقط پاتو از زندگ یبفهم ستین ازیتو ن -

 را نداشت. تشیتوان نگه داشتن عصبان گریاز کوره در رفت. د نیرام
 نخواستم سنگ ننداز!خود آهو نظرش رو بگه؟ کمکت رو  یذار یچرا نم -

 با همان لحن ادامه داد: نیهم فشرد و رام یفکش را رو ثمره
 کنم. یدارم بهت شک م گهیواقعا د ؟یریگ یم میاون تصم یکه جا یهست یک یاصال فکر کرد -

 کرد. شک به چه؟ زیرا ر شیچشم ها ثمره
 اره!آره؟ حسادت که شاخ و دم ند ینیدوستت رو بب یخوشبخت ادیحتما زورت م -

همه  نیگذاشت؟! ا یرا حسادت م ینگران نیشد. حاال اسم ا یشده ثمره گرد شد. حسادت؟! باورش نم زیر یها چشم
 گفت؟! یآهو را حسادت م یحفظ آبرو یبرا دنیکش یبدبخت

 لیتند رفته بود. حق داشت. کاش ثمره دل اریاخت یشد. انگار ب مانیچهره سرخ شده ثمره از حرفش پش دنیبا د نیرام
 شد. یم دایحل آن پ یبرا یراه دیگفت و شا یهمه مخالفت را م نیا

کرد.  یو حسادت گفتنش در تمام وجودش رفت و برگشت م نیرام یشد. صدا نییثمره از خشم باال و پا نهی*ـسـ
 شده بود. دهیباورش سخت بود. انگار از درون به آتش کش

کرد، حاال  یآن ها به خودش فکر م یبه جا یبود. اگر کم در کارشان دخالت کرده یادیاو هم حق داشت و ز دیشا
 شد. یمتهم به حسادت نم

 در اشاره کرد و گفت: به
 !ستیبه من مربوط ن گهیخواد بکن، د یدلت م یبه جهنم برو هر کار -
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 یافتاد و معذرت م یجا به غلط کردن م نیبه حالش اگر هم یوا د،یکش یو پا پس م دیفهم یبه حالش اگر م یوا
 یتهمت نیدانست و ا یآن وقت خودش م د،یبخش یشکست و گناهش را نم یبه حالش اگر دل آهو را م یخواست، وا

 که خورده بود!
رفت.  نییپا عیهمه خشم و شرم نفس کم آورد. نگاهش را از ثمره گرفت و از کنارش گذشت و سر نیاز ا نیرام

را  شیآمده بود؟ حرف ها یمکث کرد. از ک یفتاد و کما دیپله چشمش به جاو نیهمزمان با پشت سر گذاشتن آخر
 بود؟ حاال خجالتش چند برابر شد. دهیشن

سفارش گل وارد  یحرف ها را از او نداشت. درست پشت ثمره برا نیا دنیبا شماتت نگاهش کرد. انتظار شن دیجاو
 بود. دهیرا از ابتدا شن شیشده و حرف ها

 بود! بیواقعا عج نیداشت؛ اما رامتعجب ن یجا دیشن یم یگریاز کس د اگر
 داشت. ازیآزاد ن یهمه شرم به هوا نیخجالت زده نگاهش را از او گرفت و به طرف در رفت. با ا نیرام

دو دست گرفت و بغضش را  نیگفت و سرش را ب یلعنت ریو پشت آن نشست. ز دیکوب زیکوله را محکم به م ثمره
 بشنود. نیحرف را از دهان رام نیکرد ا یفکرش را نم یفرستاد. حت نییپا

 یوسط چه م نیا یفرستاد. لعنت نییآن ها گذاشت و باز بغضش را پا یقالب کرد و سر رو زیم یرا رو شیها دستش
 نیا ده،یها را شن نیقدر زود رنج شده بود؟ بدتر از ا نیا یداشت؟ از ک ختنیآمد و اصرار به ر یگفت؟ چرا کوتاه نم

 ،یگفت و تکرار کرد. لعنت یکرد. لعنت یمهارش م دیباتند شد.  شیمشت و نفس ها شیها نبود. دست یزیچ گریکه د
و اخم کرد. اصال حال  دیتک سرفه شن یدنده لج افتاده بود. صدا یبود که انگار رو ی. منظورش به بغضیلعنت ،یلعنت

در  دیا مرتب کرد. حاال بامقنعه اش ر شینگاه به شخص رو به رو یرا نداشت. سرش را بلند و ب یو حوصله مشتر
 شد. یآرام م یمشتر ربراب
. حسادت؟ واقعا دیرس یبه وقتش به حسابش م دیگفت. با «نیلعنت به تو رام»لب  ریچهره درهمش ز دنیبا د دیجاو

 مسخره بود!
ت نگاه و گله تا پش دیو لبخند مسخره از چهره اش کنار کش یتفاوت ی. نقاب بدیرا د دیثمره باال رفت و جاو نگاه
 .دیرس نشیغمگ
 رونیب یکلمه از او برا کیزد. منتظر  یم ی. کاش حرفنیخواست و گله کردن از رام یرا م دیحرف زدن با جاو دلش

 بود. نهیسـ*ـ یجا مانده تو یاحساس و حرف ها ختنیر
 ینم شیز گوش شنوابود و امرو یبه او واه دشیزد و سالم کرد. ثمره بغ کرد. انگار ام یخبر یاما خودش را ب دیجاو

 شد. آرام جواب سالمش را داد و گفت:
 ؟یخواست یم یزیچ -
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 خواستم. یدسته گل م هیآقا محمود  ادتیخوام برم ع یآره، م -
داد  هیتک زیرا به م شینبود. دست ها نیاش از پرو یخبر یکرد. حاال وقت فکر کردن به ب نییسرش را باال و پا ثمره

و  دیکش نیزم یرا رو شیدر بدنش نمانده و تنش سست سست بود. پاها یجان نیرام یاو از جا بلند شد. با حرف ه
قدر حواسش  نی. به آن ها نگاه کرد و نچ گفت. ارساندگل  یپر از شاخه ها یستالیکر یخودش را به طرف گلدان ها

 ت.گف «میمر» دیو جاو دیپرس «یچه گل»بود. بدون برگشت  دهینوع گل را نپرس یپرت بود که حت
 به عمد آن را گفته بود. دیبود و جاو شیدرست رو به رو میمر یها گل

. دیچیاش پ ینیب یتو مشیشد که عطر مال کی. آنقدر به او نزدستادیپشت سرش ا دیخارج کرد و جاو یشاخه ا ثمره
 یدم گرفت. عطرش را دوست داشت، درست مثل خودش. بغض دخترک حت قیهم گذاشت و عم یرا رو شیپلک ها

 .کرد یم یکار دینبود و با زیکردن جا ینقش باز گریز پشت سر قابل حس بود. دا
 کی. دیرا د نشانیو فاصله کم ب دی. ثمره به عقب چرخدیکش شیانگشت ها نیرا دراز کرد و گل را آرام از ب دستش

 کم. یلیدانست؛ اما کم بود خ یدو قدم؟ نم ایقدم بود 
بغض  نیرها کردن ا یبرا یحال دردسر ساز بود. حاال که به شانه پهن نیفاصله با ا نیرفت. ا یعقب م یکم کاش

 بد بود. یادیز یکیهمه نزد نیداشت، ا ازیلجوج ن
 ثمره آرام لب زد: یدو دو زدن چشم ها دنیبا د دیجاو

 ؟یخوب -
و  ختیر یداشت. اگر اشک م ینگه اش م دیمحکم به هم چفت شد. با شیثمره باالتر آمد و لب ها ریبهانه گ بغض

 خواست. یکس نم چیخواست. ترحم را از ه یگرفت؟ نه نم ینگاه مهربان رنگ ترحم م نیا
 منتظر نگاهش کرد. دینه به دو طرف تکان داد و جاو یرا به معنا سرش
 :دیگرفته از بغض حصار شده پرس یبا صدا ثمره

 من حسودم؟ -
رفت.  یقلبش فرو م یتو یرک انگار مانند خنجر سمدخت یبه ظاهر آرام بود؛ اما بغض چشم ها شهیمثل هم دیجاو
 بود. یآرام م دیبغض با نیآرام کردن ا یبرا

 ادامه داد: ثمره
 آهو رو ندارم؟ یخوشبخت دنیمن چشم د -
 گفته؟ یک -

 شده گفت: زانیآو یبا لب ها ثمره
 .نیرام -
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کرد و گرفتن حقش را از  یه پدرش مرا ب هیبق یها تیاذ تیکه شکا یبچه شده بود. درست مثل دختر بچه ا انگار
 خواست. یاو م
 آهسته گفت: یقاطع اما با صدا دیجاو

 غلط کرده! -
 کرد. یحال دخترک را خوب م دیانحنا گرفت. با یفقط کم دیجاو یها لب
 باهات حرف بزنه؟ یطور نیجرات نکنه ا گهیتا د نییپا ارمیاالن برم فکش رو ب نیهم یخوا یم -

 یحرف ها دیبا دیجان زد. دلش اما هنوز پر بود. جاو یشوخ داشت، لبخند ب یرنگ و بو یذره اکه  یاز حرف ثمره
 یبود، به آب و آتش زدنش را برا دهیگفت. او رابـ ـطه اش را با آهو د یغلط بودنشان را م دیکرد و با یرا رد م نیرام

 بود. دهید نیرام ندهیآ یاش را برا یبود، نگران دهیآهو د یحفظ آبرو
 بخند، خب؟ شهیآهان حاال شد. هم -

لب که حالش را دگرگون و اراده اش را سست  زیحرکات ر نینچ کرد. باز هم ا دیلبش را به دندان گرفت و جاو ثمره
 کرد. یم
 .یطور نینکن ا -

 داد. رییو حرفش را تغ دیکش قینفس عم دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره
 !ارمیحالش رو جا م کنم و البته یصحبت م نیخودم با رام -

 به طرف او خم کرد و لبخند زد. یرا کم سرش
 م؟یدار م،یندار شتریدونه ثمره که ب هی -

 یچشم ها یتو شیو چشم ها دیکوب یمهابا م یقلبش ب شیثمره رفت و انگار قصد برگشت نداشت. به جا نفس
چشم  رینظ یآرامش ب یبود. تو داشت و انگار مسخشان شده یبیگوشه آن ها حس عج نیزد. چ یدو دو م دیجاو
 بود. بایز یادیشب رنگ نافذش ز یبرد. چشم ها ادشیرا از  دنینفس کش یغرق شد و حت شیها

 نییو نگاه نافرمانش به پا نییقلب تند باال و پا یقرار یاش از ب نهیثمره محو شد. سـ*ـ یرگیخ دنیبا د دیجاو لبخند
 ریو نفس گ بیبود که جاذبه شان عج رهیخ یباز سرخ مهین یلب ها روشن به مهین یفضا نیشد. حاال در ا دهیکش
 بود.

دانست. فقط  یداشت؟ نم ی. قصد انجام چه کاردیقدم جلوتر رفت و تپش قلبش به اوج خودش رس کی اریاخت یب
 رفتن بود. شیاراده در حال پ یجاذبه شده و ب نیا میانگار تسل

کم شدن فاصله را حس نکرده بود.  یو آرامشش بود که حت یاهیرق سبه او و آن قدر غ رهیحرکت خ یهنوز ب ثمره
 عقب رفت و با ضربان تند به طرف پله قدم برداشت. عیدرست همان لحظه به خودش آمد. سر دیجاو
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 یفکر دیبال سرش آمده بود؟ با نیافتاد؟ چرا ا یم یآمد چه اتفاق یشد. اگر به موقع به خودش نم یخودش کفر از
آورد. از احساس داشتن ثمره مطمئن بود؛  یزودتر دخترک را به حرف م دیکرد و با یاحساس خطرناک م نیبه حال ا

 یشدن از جانب حاج دهیبخش یبرا ییجا گریبار د نیا و دیایفاجعه به بار ب دیترس ی. مدیکش یاز زبانش م دیاما با
 نداشت.

 افتاد. نیخارج شد و نگاهش به رام یسرعت از گلفروش به
و او رفت و  یگلفروش نیرا باال داد. نگاهش ب شیابروها بشیحال عج دنیبرگشت و با د دیبه طرف جاو نیرام

 آن جا افتاده بود؟ یبرگشت کرد. چه اتفاق
. انگشت اشاره اش را دیاش به طرف او چرخ یبا وجود آشفتگ یهنوز نا آرام بود. قصد رفتن داشت؛ اما حت دیجاو

 ت:مقابلش باال گرفت و محکم گف
 رسم! یبه موقعش به حسابت م -
 سرا حرکت کرد. ینیریبه سمت ش و

سرعت خارج شد؟  نیافتاد که با ا شیبرا یهوا رفت؟ چه اتفاق یماند. چرا ب رهیخ دیجاو یخال یبهت زده به جا ثمره
 چرا منتظر اتمام کار دسته گل نشد؟

را خارج و  میو چند شاخه گل مر دیگلدان چرخ را خارج کرد و نگاهش را از رو به رو گرفت. به طرف نشیسنگ نفس
 حرکت کرد. زیبه سمت م

روزها با وجودش  نیبود که ا یکس ینبود، برا یو با حوصله شروع به قالب کردن گل ها کرد. سفارش هر کس آرام
 آرامش را شناخته بود.

 داد. یهنرش را به او نشان م دیزد. با لبخند
حرمت را داشت؟ عبور از نجابت  یبد بود. واقعا قصد پا گذاشتن رو یواقع یمعنا قرار و حالش به یآشفته و ب دیجاو

داشت که تنها با نشانه  یبود. قصد تجـ*ـاوز از مرز اعتماد دهیاش را از زبانش نشن یاحساس واقع یکه حت یدختر
 ی انگار قصد تالفخطا نکرده و حاال ییو تنها التهابخانه و آن همه  یخوب خودش را دلخوش کرده بود؟ تو یها

 را داشت. شیچند ساعت پ یها یدار تنیخوش
 .دیرا شن یمشتر یجعبه بود که صدا یتو ینیریش دنیحواس در حال چ یب

 .شیخوام آقا بهتون گفتم کنار یاز اونا نم -
 گذاشت. شیها را خارج کرد و همان ها را جا ینیریکرد و آرام معذرت خواست. ش نچ

 یبوق تو یداد. صدا یبه او خبر م دیو شماره گرفت. با دیکش رونیب بیرا از ج یه گل، گوشبا اتمام کار دست ثمره
از برقرار تماس نبود. ناچار از  یشلوغ بود که خبر یادیاپراتور. انگار سرش ز یدو، سه و... صدا ک،ی. دیچیگوشش پ
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شد و باز  ی، انگار از کنار او بودن اشباع نمدنبال بهانه بود دنشیددوباره  یبرد. انگار برا یخودش م دیجا بلند شد. با
قفسه  یکه رو به رو نیرفت از رام نییدسته گل بهانه اش را جور کرده بود. پا نیخواست و حاال ا یبا او بودن را م

اش خورد  ینیب بهگرم  ینیریش ی. بوستادیسرا ا ینیریتفاوت گذشت و خارج شد. مقابل ش یبود، ب ستادهیا یچوب یها
در  یجعبه بود. سوال یها تو ینیریش دنیشد که در حال چ یدیبه جاو رهیکرد؛ اما حاال مهم نبود. نگاهش خ و اخم

 مشغول کار بود؟ حاج محسن چند شرکت داشت؟ نجای. چرا هنوز ادیسرش چرخ
 و استعداد نبود. التیتحص نیبا ا یدانه حاج محسن مردان کیحق پسر  دیروپوش سف نیا مسلما

 ینیو آن اتفاق جا مانده بود. سنگ یگرفت. هنوز آشفته بود. ذهنش انگار در گلفروش یرا مقابل مشترجعبه  دیجاو
. دیدسته گل پوف کش دنی. با ددیو باز قلبش لرز دیدخترک را د رهی. نگاه خدیرا حس کرد و به طرف در چرخ ینگاه

 به کل فراموشش کرده بود.
 باال گرفت و تکان داد. ید. لبخند هل زد و گل را کمدستپاچه ش یکم دینگاه جاو دنیبا چرخ ثمره
قدر سخت شده  نیاحساسش ا دنیآمد. حاال را که به بند کش یرفت. کاش نم رونیب نیتریتاب از پشت و یب دیجاو

گذاشت؟  یمگر م یاغیحس  نیخواست؛ اما ا یگرفت. دلش شکستن حرمت ها را نم یاز او فاصله م یبود، کاش کم
 کی شیپ قهیرا نداشت و چند دق ترکبه حرف آمدن دخ یطاقت صبر کردن برا یشد، ول یوارد ماز راهش  دیبا

متوجه  یزی. دخترک چدیو نگاهش را از او دزد ستادیثمره ا یبود. از در خارج شد و درست رو به رو دهیچشمه اش را د
 بود. لغزشش را حس کرده بود. دهیخودش را فهم ینشده، اما خودش که خطا

 گفت. نگاهش به گل بود که ثمره گل را به طرفش گرفت. یآمد و حسش را م یمره زودتر به حرف مث کاش
 خودم اوردم. ،یتماس گرفتم جواب نداد -

 گفت: نییبا همان نگاه پا دیجاو
 بود. لنتیببخش سا -

 باال رفت. اریاخت یبا حس آن ب دیلبخند زد و نگاه جاو ثمره
 نداره. یاشکال -

به نگاه و لبخند او اراده اش  رهیرا باال برد. باز خ شیبا همان حال ملتهب دست ها دیان داد و جاوگل را تک دسته
طاقت سکوت را  گریگذاشت و تمام تنش تکان خورد. د فشیظر یانگشت ها یحواس دست رو یسست شد. ب

خسته شده  ریهمه قل و زنج نی. از ادیپر یم رونیاز گلو ب دیبود و با دهینداشت و انگار احساسش به اوج خودش رس
 بود.
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هم نداشت. تمام تنش نبض شده و  دنیکم از او نداشت؛ اما توان عقب کش دیتب دار جاو یبا حس دست ها ثمره
که مدام دم از  ییآبرو یتوجه به زمان و مکان و حت یبود. هر دو ب دنیدر حال دو شیخون بدنش به سمت گونه ها

 شکستن سکوت بود. یبرا یگریکدام منتظر د هرنگفته و  ینگاهشان پر از حرف هابه هم بودند.  رهیزدند، خ یآن م
 .دیکش رونیو با یدست ها ریرا آرام از ز شیزودتر به خودش آمد و دست ها دیشدن سکوت جاو یبا طوالن ثمره
 دیجاو زد. یم یبود و کاش حرف یزیچ دنیمنتظر شن شیرفتن مردد بود. گوش ها ی. برادیحرف چرخ یو ب آرام

قرار لب  یکرد. هر چه باداباد. ب یسره م کیامروز کار را  دیبود. با دهیتوان سکوت نداشت و صبرش به انتها رس گرید
 زد:
 ثمره؟ -

 شد. یزد و غرق لـ*ـذت م یم شیبود. کاش باز هم صدا باینامش از زبان او ز دنی. چقدر شنستادیا ثمره
به طرف دهان  شیشد. مردمک چشم ها یآن ذوب م ید و انگار در گرماگرم بو دیبه طرفش برگشت. نگاه جاو آرام
. کاش حرف نگاهش را دیفهم ینگاهش را نم یمعنا یحت یدهان بشنود وقت نیرفت. چه دوست داشت از ا نییاو پا

ه او زل زد یتاب به لب ها یبود که ب یزیچخواست اما چه؟ منتظر چه  یرا م یکالم دنیآورد. دلش شن یبه زبان م
 بود؟
 مصمم دهان باز کرد و قبل از آن... دیجاو

 خان؟ دیبه به جاو -
نچ کرد و نفسش را پر صدا  دیبرگشت. حس خوب ثمره پر زد و اخم کرد. جاو یآن ها به طرف هاد یهر دو نگاه

 داد. رونیب
 کج کرد. یآمد و ثمره زودتر راهش را به طرف گلفروش کینزد یهاد
 ییآن ها انگار خبرها نیکه در حال وارد شدن بود رفت و برگشت کرد. ب یو ثمره ا دیوجا نیب یهاد هیپر کنا نگاه

 ها بود. پوزخند زد. بهیغر یگفت. انگار تعصبش فقط برا یم یمیبه رح دیبود. دست خوش با
 نگاه کرد و گفت: دیجاو به
 انگار اخم تخمش فقط برا منه المصب! -

تا گفتن و خالص  یزیبد موقع آمده و چ یشد. هاد یعصب یبا حرف هاد کرده بود، ریکه هنوز در آن حس گ دیجاو
 شدن نمانده بود.

 ادامه داد: یهاد
 !فهیرد یندا بد هی یاگه لنگ جا و مکان ن؟یرفت شیهم راه افتاده. تا کجاها پ یآره؟ پس پسر حاج یمخشو زد -

 گفت.« خفه شو» یاخم کرد و عصب دیجاو
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پا داده. پس بگو  یدختره روشن کرده بود حساب یکه چشما یبا او چل چراغ گه،یود دخفه شم بابا معلوم ب یچ یچ -
 چرا ظهر قبول نک...

 تمام ماند. مهیحرفش ن دیجاو یو عصب یجد یصدا با
کردم تا گنده تر از دهنت  یجا خونت رو حالل م نیکنم و گرنه هم ی! مرعات حالت رو میگفتم خفه شو هاد -_

 !یحرف نزن
جا منو واسش  نیهم یخوا یتر، اصال م کی! شرمنده داداش گردن ما از مو باررشهیگلوت گ یپس حساب اوه اوه -

 !ستین یکن باک یقربون
 شانه اش گذاشت. یجلوتر رفت و دست رو یبود که هاد رهیهنوز به او خ تیبا همان اخم و جد دیجاو

 !خودت ببخش یست، به بزرگ شرفتهیقدر پ نیدونستم ا یجون تو نم -
بود؛ اما به  یزده عصب یاز ثمره با او بزند. هنوز از حرف ها یخواست حرف یبحث داد. دلش نم رییبه تغ حیترج دیجاو

 خودش مسلط شد و گفت:
 تو؟ ینیب یاصال بابات رو هم م ؟یکن یچکار م نجایا -
 رهیاومدم گفتم نکنه بمول کردم  مویالمصب، کار و زندگ شهیم شیزیخرفت مگه چ ریشو. اون پ الیخ یجون من ب -

 کس و کارش با اون توله مال منو خواهرامو بکشن باال. یزن ب
 با تاسف نگاهش کرد. دیجاو

 کن. یحدااقل براش پسر طیشرا نیالاقل به سن و سالش احترام بذار، تو ا یدار یاحترام پدر بودنش رو نگه نم -
 نداره! اقتیل ارویاون  یدم و نوش جونش، ولکر یبه جا جفتشون پسر طه،یشرا نیمامانم سالهاست تو ا -

 و گفت: دید دهیفا یبحث را با او ب دیجاو
 ؟یریخونتون، نم ادتیخواستم برم ع یم -
 گفت: هیکنا با
 سالم برسون! -
 سرا اشاره کرد. ینیریبه ش و
 هنوز؟ ومدهین نجا،یا ادیگفت داره م یمیرح -

 نه گفت و هر دو وارد شدند. دیجاو
** 

 دهیزودتر به رخت خواب رفته بود. طاق باز خواب یداشت و به خاطر خستگ یشب بود. روز شلوغ ازدهیبه  کیدنز ساعت
 نیطرف رام یامروز در حال حرکت بود. گاه یاتفاق ها انینقطه بود، برخالف ذهنش که م کیبه  رهیو نگاهش خ
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فراموشش کرده بود. به قصد باز  یفکر شیشون همه تینچ کرد. با وجود ا هیهد یادآوریبود. با  دیسمت جاو یو گاه
 یرا م شیاو را به همان حال نگه داشت. چرا ییرویپتو را کنار زد و قبل از بلند شدن، آهو وارد شد. ن هیکردن هد

نگاه کنجکاو و سوال و  چیخواست، بدون ه یرا در خلوت م یپسر حاج هیهد نیدانست و باور نداشت. باز کردن اول
 ی. آهو همزمان با زدن شارژر گوشدیخودش کش یاش شد و باز پتو را رو یو کنجکاو بیوسوسه عج الیخ یبجواب. 

 به برق گفت:
 کردم شارژ تموم کرد. یصحبت م نیداشتم با پرو ؟یدیرو م تیدقه گوش هی -

 نیپرو و طرف آهو گرفت. آهو آن را برداشت و همزمان با گرفتن شماره دیکش رونیبالش ب ریرا از ز یگوش ثمره
 گفت:

 بالش، ضرر داره. ریز یذار یرو م یگوش ستین یعادت خوب -
حرف نگاهش کرد و آهو کنارش نشست. با الو گفتن آهو، ثمره  یعوض شده بود. ب شانیتک خنده زد. انگار جا ثمره

 و لب زد: دیبه پهلو چرخ
 بذار رو بلندگو. -

و ترس درونش  یدیغم و ناام گریانگار خسته بود؛ اما د پخش شد. نیپرو یباشه سر تکان داد و صدا یبه معنا آهو
 نبود.

 وروجکم اداهاش شروع شده. نیشده، ا ادیکارام ز یدون یم زنم،یکم بهتون سر م دیببخش -
 را باال داد و لبخند محو زد. پس سقطش نکرده بود. خوب بود. شیابروها ثمره
 چند ماهه رفت و گفت: نیقربان صدقه جن آهو

 که بچه رو... گهینم گهیود بهتره؟ دآقا محم -
 گفت: نیرا قطع کرد و پرو حرفش

 حسه؛ اما... یهنوز نصف بدنش ب ست،یخوب ن ادیکه ز شیحال جسم -
 .دیچیگوش آهو پ ینفس بلندش تو یصدا

 .ستیحکمت ن یکار خدا ب چیه -
شد و آرنجش را ستون تنش  زیخ مین نیاز حالت دو زانو خارج شد و چهار زانو نشست. ثمره کنجکاو از حرف پرو آهو

 قرار داد.
 ادامه داد: نیپرو
آب دستش  وانیل هی یاتفاق افتاده، آقا محمود دوست و دشمنش رو خوب شناخته. دختراش که حت نیا یاز وقت -
 بچه مه. یشوهرمه، بابا ستین یتمام کاراش با منه، البته منت دن،ینم
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 شده بود، نگاه کرد. یبه ثمره که فکر آهو
 اخالقش بهتر شده؟ -

 شاد شد. نیپرو یصدا
کنارش  طیشرا نیانتظار نداشت تو ا یدون یدر حقم بد کرده. آخه م گهیکنه. م یم ی. مدام عذر خواهیلیآره خ -

 .دمیند یریبچه به دردم بخوره از اونا که خ نیبلکه ا گهیبمونم. همش چشمش به شکممه، م
 دانست؟ یفتاد تا قدر نعمت را ما یروز م نیبه ا دیپوزخند زد. با ثمره
 آهو جمع شد. یشوق در چشم ها اشک

 اد،یب ایدن یشوهرتم سرپا بشه، بچه ت به سالمت دوارمی. امناستیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیخدارو هزار بار شکر، ل -
 .ینداشته باش یغم چیه گهید

 به گوش او برسد گفت: شیکه صدا یتشکر کرد و ثمره بلند طور نیپرو
 کمک دستت باشه. ریپرستار بگ هی ن،یحواست به خودت باشه پرو -
 ؟یسالم ثمره جون خوب -
 شماها بذاره. یمن خوبم اگه نگران -

 گفت: نیو پرو دندیهر دو خجالت زده خند نیو پرو آهو
 رو بفرستن. یکیقرار  میزنگ زد رم،یپرستار بگ دیآقا محمود امروز اصرار کرد با -

 گفت: یبه شوخ ثمره
 قاپ شوهرت رو بدزده. ایاریمرد باشه زن ن -

زبانش به وضوح مشخص بود  ینیشد. سنگ دهیگفتن آقا محمود شن نیپرو فیضع یو باشه گفت و صدا دیخند نیپرو
 هل شده گفت: نیو پرو

 خواد. یم یچ نمیشد، بب داریمن برم ب -
 به سقف گفت: رهیبرگشت. خدو آرام به سالمت گفتند. تماس قطع شد و ثمره باز به حالت خودش  هر
 زدم به حجره تا زودتر سکته کنه. یدونستم همون موقع ها شبونه م یداد، اگه م جهیخدارو شکر صبرش نت -

بود که انگار تازه متوجه اش  یسه نفره ا نهیزم ریو تصو یبه گوش رهی. آهو خدیو به طرفش چرخ دیآهو را د سکوت
که  بایدختر بچه ز نیخودش را شوهرش جا زده بود؛ اما ا مارستانیکه در ب یربود. همان پس دهیرا د دیشده بود. جاو

 بود؟ یخبر کلیپسر درشت ه نیاثمره و  نیب یعنیبود.  یپشت سرشان شهرباز یبود؟ فضا
کارش را  لیگذاشته بود. خودش هم دل یگوش نهیزم ریتصو شبیافتاد که د یعکس ادیآهو  رهینگاه خ دنیبا د ثمره

 سرش بزند. هی ییخواست آهو شک کند و فکرها ینم یگرفت. حاال ول یاز عکس م ی؛ اما حس خوبدانست ینم
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سابقه ثمره متعجب و شکش  یب یبالش سُر داد. آهو از دستپاچگ ریو به ز دیکش شیانگشت ها نیرا از ب یگوش عیسر
 بود. دهید ثمره یرا آن روز رو دیجاو یبود؟ نگاه ها ییآن ها خبرها نیبدل شد. ب نیقیبه 

و  دیپرس یم دیکارش بدهد. آهو با نیا یبرا یچه جواب دیدانست با ینگاه متفکر آهو چشم بست. نم دنیبا د ثمره
 یخواست! خصوصا حاال که بعد از آن قهر طوالن یبرسد؟ نم تیقرار بود با ثمره بودن به نها یعنی. دیفهم یم دیبا

 بدون او بودن را تجربه کرده بود.
 ثمره؟ -
 ادامه داد: یشگیبسته هوم گفت و آهو با همان لحن مظلوم هم یبا چشم ها مرهث
 ؟یکن یچشمات رو باز م -

 .دیکش قی. نفس عمدیآرام پلک باز کرد و رقـ*ـص اشک را درونش د شیاز غم صدا ثمره
 !یتازه خوب بود ؟یچته باز غمباد گرفت -

 :دیمقدمه پرس یب آهو
 ؟یدوسش دار -

ظاهر شد.  شیشب چشم ها ریبه آهو شد؛ اما تصو رهیگفت؟ خ یرا م دیمنظور آهو که بود؟ جاو. دیثمره لرز قلب
 دوست داشتن؟ اصال دوست داشتن چه بود؟ یگرفت، ول یکه از کنار او بودن م ینانیو حس اطم بایز یلبخندها

 فکر خارج شد و آرام گفت: از
 من دوست داشتن رو بلدم؟ -

سر سختش  شهیو خواهر هم یجد یادیرا خوانده بود، لبخند تلخ زد. انگار ز زیچ ثمره همه یکه از چشم ها آهو
 باالخره دل داده بود.

 .ادیخواد که خودش م یبلد بودن نم -
 گرفت. یاز او کمک م دیبود و با شتریب نهیزم نیحرف آهو غرورش را کنار گذاشت. تجربه آهو در ا دنیبا شن ثمره

 ؟یچطور یعنی -
 پشت گوش زد و گفت: را شیموها آهو

و واسه  یباش ششیپ یه یدست خودت باشه قلبت تند تند بزنه، دوست دار نکهیبدون ا شینیب یم یوقت یعنی -
 .یشاد باش یو فقط دوست دار یندار یغم چیه یکن یبا اون حس م ،یکنارش بودن بهونه بتراش

ها را نسبت به  نیکرد تمام ا یاعتراف م کرد. بد بود اگر در خلوت خودش نیآهو را سبک و سنگ یحرف ها ثمره
 را... دیامکان داشت جاو یعنیداشت؟  دیجاو

 .دیکش یاز فکرش هم خجالت م یرا به تند به دو طرف تکان داد. حت سرش
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 دیبس بود و حاال با نیخودش و پرو یدردها دنیداشت. به دوش کش ی. ثمره حق زندگنیهم شاد بود هم غمگ آهو
بود. غم چشم  یخودخواه م دیکشنده بود؛ اما نبا شیاز او برا ییکه جدا نیشد؛ با ا یم یدیجداو هم وارد مرحله 

 نگاهش کرد. ثانهیرا کنار زد و خب شیها
 گفت: طنتیشده و نگاه موشکافانه آهو خجالت زده لبش را به دندان گرفت. آهو با ش زیر یچشم ها دنیبا د ثمره

 لپاشو! -
 .صورت او خم کرد یرا رو سرش

 واقعا؟ یآج نمتیبب -
 گفت: یاو را به عقب هول داد و با اخم ساختگ ثمره

 !نیهم میما فقط دوست ست،یخبرا ن نیاصال از ا رینخ -
 برد. یزمان م دیایاحساس کنار ب نیزد. تا ثمره تخس بخواهد با ا ییخنده پر معنا آهو

 .یگیباشه تو که راست م -
 .دیسرش کش یتو را روگفت و پ ریچشم غره رفت و شب بخ ثمره

 
 بود. امدهین شیپتو پنهان کرده؛ اما خواب به چشم ها ریساعت سرش را ز میاز ن شتریشده بود. ب گرمش

را از  شیسر نداشت و موها یپتو رو دنی. عادت به کشدیکش قیسرش کنار زد و همزمان نفس عم یرا از رو پتو
 مهیکه از گوشه دهان ن یمنظم و آب یافتاد. از نفس ها کنارش دهیخواب یکنار زد و چشمش به آهو یشانیپ یرو

 بود عمق خوابش معلوم بود. یبازش جار
 هم انگار خسته بود که زود به خواب رفته بود. او

و به پاکت  نیرام ریبود. خوب بود که آهو ذهنش درگ دیجاو هیباز کردن هد یبرا یرا چرخاند. فرصت مناسب نگاهش
 نکرده بود. یافتاده گوشه اتاق کنجکاو

پنجره را باز کرد. سکوت و آرامش شب  یشگیگذاشت و از جا بلند شد.طبق عادت هم کشیتون بیج یرا تو یگوش
طاقچه چهار  یها با باز شدن پنجره واضح تر شد. پاکت را برداشت و رو رکیج ریج یرا دوست داشت. حاال صدا

آن را از قبل آماده  دیچه بود؟ جاو شیتو یعنیبه آن شد.  هریخ یو کم دیکش رونیپاکت ب یزانو نشست. جعبه را از تو
 کرده بود؟

در سرش چرخ  دیرا باال داد و حرف جاو شی. در جعبه را باز کرد و چشمش به بالن افتاد. ابروهادیفهم یزودتر م دیبا
 زد.
 «نکرده بودم دایبود، که مهمترش رو پ نیا یقرمزم زمان خط»
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 ممکن بود... یعنیچه بود؟  دیجاو یها برا نیاز ا. مهم تر دیته دلش لرز یزیچ
 اریاخت یوارد قلبش شد و ب ی. حس خوبدیقلبش تند تپ د،یچرخ یکه در سرش م یرا به دندان گرفت. از حدس لبش

 حس داشت؟ دیبه جاو یعنیآهو افتاد.  یحرف ها ادی
 شیها یدانست به خاطر خوب یمجسم شد. م شیپشت پلک ها دیهم گذاشت و باز چهره جاو یرا رو شیها چشم

عشق و دوست  صیتجربه اش بود و تشخ نیبود. اول جیبود؛ اما عاشق؟ گ ونشیمد شیممنونش بود، بخاطر کمک ها
 داشتن را بلد نبود.

 لبخند زد. اریاخت ی. بدیکش رونیرا به دو طرف تکان داد و بالن را از جعبه ب سرش
ماکت ها جدا کرده بود و  هیشد. بالن را از بق رهیبه آن خ هید. چند ثانبو بای. زدیسبد بالن کش یانگشتش را رو نوک

 یرو ستادهیا یعقربه ها دنیزد. نگاهش را به طرف ساعت چرخاند و با د یذوق م یاش تو یخال یحتما حاال جا
چهار و به ساعت نگاه کرد.  دیکش رونیب بشیرا از ج یگذاشت. گوش یم شیبرا یدیجد یباطر دیهفت نچ کرد. با

 یداد و تشکر م یم امیپ هیهد یبرا دیشد اگر به جاو ی! چه میبودند. ساعت صفر عاشق دهیصفر کنار هم صف کش
 کرد؟
 کرد. یاز او تشکر م هیهد یبرا دیکرد. با یم تیادب را رعا دیبود و با نیاصلش هم هم اصال

 کرد. پیوارد صفحه گفتگو شد و تا دیترد یو ب عیحرف سر نیا با
 «.هیبابت هد ممنون»

انتظار  نیقرار کرده بود. از ا یدخترک هنوز در خانه مانده و قلبش را ب یتاب بود. بو یاز بدو ورودش به خانه ب دیجاو
 نیکرد و ا یکار را تمام م دیبود. با دهیقلبش بر یخانه با وجود گرما یهمه سکوت و سرد نیکالفه و از ا انیپا یب

 شیابروها نیو اخم ب نییاو تند باال و پا یجواب منف یآور ادیاش از  نهیداد. سـ*ـ یک نمبار اجازه نه گفتن را به دختر
شد  یگذاشت و اگر الزم م یدست نم یدست رو گریبار د نیداد. ا یم یبه حالش اگر باز جواب منف یظاهر شد. وا

 نیطاقت ا گرید دیددز یک او را مبار بدون ش نیکرد. ا یداد و از زور و اجبار استفاده م یم رییراه و روشش را تغ
 همه ناز کردن نداشت.

 شیاز پ یکار چینشسته؛ اما ه ستمیساعت مقابل س میبلند شد. ن زیاو را فکر خارج کرد و از پشت م امیپ نگید یصدا
 نبرده و طرح به همان شکل مانده بود.

را باال و به لب  شیاسم ثمره ابروها دنی. با دستادیو همزمان پشت پنجره ا دیکش رونیگرمکن ب بیرا از ج یگوش
 خودش نه ساالر! یبرا یامیانحنا داد. باز هم پ شیها
شده  یرا باز کرده بود؟ کفر هیشد. تازه هد رهیخ امیبه پ ظیرا باال داد و با غ شیرا باز کرد و خواند. لب ها امیپ عیسر

 دانست! یافتاد خدا م یمدختر راه  نیا یداد. ک رونیرا ب نشیسرش را باال گرفت و نفس سنگ
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 کرد. پیفکرش را تا عیسر
 «!یکرد یبازش م گهیهفته د هی یذاشت یم»

 هیهد نکهیداد؟ از ا یم یگونه داغش گذاشت. چه جواب یگله داشت، دست رو یکه رنگ و بو یامیبا خواندن پ ثمره
 کرد. یسوتفاهم را برطرف م دیتفاوت است. با یباز کرده ناراحت شده بود؟ حتما گمان کرده به او ب ریرا د
 کرد. پیتا عیسر
 «کردم. داشیداشتم، االن پ ازیخلوت ن به»

 یو تاب دادن م چیرا بعد از پ شیمکث کرد. دخترک انگار مثل خودش شده بود و حرف ها امیپ یرو یکم دیجاو
 گفت.

 «؟یچ یبرا خلوت»
 «!ستین گهیکه د بهیخط قرمز بود و حاال عج یزمان هیکه  یزیچ دنید یبرا»

خواست  یخواست از زبانش حرف بکشد؛ اما خودش نم یلبخند زد و حس خشم و گله اش پر زد. دخترک م دیجاو
باز  دیکرد. با یگفت و خاطره اش را در ذهنش ثبت م یچشم در چشم به او م دیاحساسش را اعتراف کند. با نطوریا
 کرد. یم فیتش کو از خجال دید یلب به دندان گرفتنش را م یبایز ریتصو نیا

 کرد. پیتا
 «!ستین بیاصال عج ده،یم رییتغ زارویچ یلیخ زمان»

ها زائده  نیتمام ا دیزد. اصال شا ینم رونیب یکج کرد. حرف از دهان پسر حاج یلبش را حرص امیبا خواندن پ ثمره
 به او نداشت. اخم کرد. خب نداشته باشد، مهم نبود! یحس دیبود و جاو التشیتخ
 کرد. پیکه آزارش داد، تا یخم ها و حس بد از فکرهمان ا با
 «حق با توئه، بازم ممنون، شب خوش! آره»

وجودش  یآزار دادنش تو یشد. باز هم حس موذ یم دهید امشیاز پ بی. حرصش عجدیبلند خند امیبا خواندن پ دیجاو
 دنشیو تا دزد دهیاش به جنون رس یاز فکر جواب دوباره منف شی! تا چند لحظه پبیبود واقعا عج بی. عجدیزبانه کش

 به سر گذاشتنش را داشت. سر یخوب از او دلش هوا ینشانه ها دنیرفته بود و حاال با د
و پنهان حس  ییشب تنها نیرا به لبش چسباند. امشب آخر یکرد و گوش پیشب خوش را تا ثیهمان لبخند خب با

 خورد! یآن ها بود، قسم م یهر دو
. کاش دیرخت خواب کوب یرا رو یو گوش دیپر نییاز لبه پنجره پا یاو حرص یخشک و خالشب خوش  دنیبا د ثمره

 نداده بود! امیاصال پ
*** 
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 لشیسرحال و دل بیبا تشکر آن را برداشت. امروز عج یهل داد و مشتر یسطح فلز یبا لبخند جعبه را رو دیجاو
 مانند روز روشن بود.

 بهتر بود؟ نیاز ا یزیت با ثمره فراهم کرده و چه چخلو یفرصت را برا شبشیبا تماس د نیرام
را  انشانیکرده و از او وساطت م یمانیتماس گرفته و از رفتارش با ثمره ابراز پش نیثمره رام امیگذشته بعد از پ شب

 خواسته بود.
 داد و بعد... یم یدر ذهنش روشن شده بود. اول آن ها آشت یهمان لحظه چراغ درست

خاص  نانیاطم کیو رو شد.ته دلش  ریبه آن روشن بود قلبش ز یادیکه دلش ز یو اتفاق گریت دتصور چند ساع از
 گفت و حق نه گفتن نداشت! یبار دخترک نه نم نی. ابیزور عج کیبود و 

را زودتر از مسئول  یساعت یبود. مرخص یگل فروش یلیشب و وقت تعط میاش نگاه کرد. نه و ن یساعت مچ به
 راه افتاد. یلباس به طرف گل فروش ضیخارج شد و بعد از تعو نیتریشت وگرفته بود. از پ

را بشنود  شیتوانست صدا ی. کاش مدید یمکث کرد و ثمره را در حال صحبت با شمعدون یکم یا شهیدر ش پشت
 گفت؟ یچه م
چهره اش  شبیفتار در یادآوری. با دیرا د دیو جاو دیزنگوله ثمره به طرف در چرخ یبرداشت و وارد شد. با صدا قدم

 چه آمده بود؟ یمغازه برا یلیهم رفت. وقت تعط یتو
جلو رفت. رو به  یتفاوت به خودش گرفت و آرام و جد یو لبخند محو زد.حالت ب دیرا فهم شیاخم ها لیدل دیجاو
 .دیرا شن دیجاو یبرگشته بود و صدا ی. نگاه ثمره دوباره به طرف شمعدونستادیا شیرو
 خوام. یدسته گل م هی -

 مطلق بود اشاره کرد. یکیتار ینگاه به باال که تو یب ثمره
 !لهیتعط نیاومد رید -

 دیدوش باال کش یخنده آماده خروجش را به موقع مهار کرد. جالب بود. باز جمع بسته بود. ثمره کوله اش را رو دیجاو
 و گفت:

 !نیخوام برم اگه اجازه بد یم -
 سرسخت گفت: دید کرده بود. جاوس دیبود که جاو یبه راه منظورش

 خوام. یگفتم که گل م -
 سرش را باال گرفت و نگاه سردش را به او داد. ثمره

 !دیریاز اونجا بگ دیتون یباالتر هست م ابونیدو خ یگلفروش هی -
 مخش بود. یرو یجمع بست ها حساب نیشد و ا یحرص یکم یباز نیاز کش دادن ا دیجاو
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 یکه سع یشد و معترض و درحال دهیپشت سرش کش اریاخت یه طرف باال رفت. ثمره بدست ثمره را گرفت و ب مچ
 داشت گفت: شینگه داشتن صدا نییدر پا

 ولم کن! گمیولم کن! م یکن یچکار م -
تمام چراغ ها را زد و فضا روشن شد.ثمره تند مچش را  دیکل عیبه باال سر دنیتوجه به اعتراضش با رس یب دیجاو

 :دیبه او توپو  دیکش رونیب
 ...دید یم یکیاگه  ؟یشد وونهید -

 حرفش را قطع کرد: دیجاو
 !ستیمهم ن -
 یگل ها را رو دیشده بود و جاو عشی. ثمره مات حرکات سردیکش رونیرفت و چند شاخه ب ومیلیل یطرف گل ها به
 گذاشت. زیم
 !ییجا میبر دیآماده ش کن با عیسر -

 گفته بود؟ «میبر»شک داشت.  شیکرد. به گوش هاسکوت به او نگاه  یتو یلحظه ا ثمره
 حالت نگاهش سوال ذهنش را خواند و گفت: دنیبا د دیجاو

 !ییجا میمن و تو قراره بر -
 اخم کرد. ثمره

 قرار رو گذاشته؟ نیا یک -
الوه بر ع یاز زور گفتن متنفر بود و حاال پسر حاج شهی. همدیثمره باال پر یقاطع و محکم من گفت و ابروها دیجاو

 گفت. یزور هم م شبشیرفتار سرد د
 !... جهت اطالع از زور هم متنفرم!رمینم ییمن جا -
 بود. شیبود تازه اول زور گفتن ها دهیرا د شیباال رفت. کجا دیجاو یابرو یتا

 گفت: را پر کرد و آهسته نشانیفاصله ب یشد. لبخند زد و کم ینرم م یکم دیرام و همراه کردنش با یحاال برا اما
 که بخواد بهت زور بگه. یغلط بکنه کس -

 کرد؟ یاش را دو چندان م یرفتار سردرگم نینگاهش برگشته بود. چرا با ا یرفتار متضادش شد. باز گرما جیگ ثمره
 صورتش خم شد. یرو یکم دیجاو

 هوم؟ گهید ییایم -



 

 

393 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

شد  یهمراه او شدن را م اقیاشت نیاگرفت؟  دهیشد ند یمهابا را م یتپش ب نیشد نه گفت؟ ا یچشم ها م نیا به
 نیبه ا یدانست چه جواب یو باز کالفه شد. نم دیسرش چرخ یگفتن آهو تو یپشت گوش انداخت؟باز دوستش دار

 داد بدهد. یکه سمت او هولش م ییرویهمه ن
 و نقطه ضعفش را از بر بود. شیدست ها یپهن شد. دخترک مثل موم تو دیجاو لبخند

 شده. رید یلیبوده حاال بدو گال رو دسته کن که خ میکه از قد تمیوت و عالمت رضاسک نیا گهیخب د -
 نگاه انگار خلع سالح بود. نیلبخند و ا نیشد. در برابر ا میو تسل دیدست به صورتش کش ثمره

ن داشت. تند تند شروع به دسته کرد دیجاو ریگرفتن نگاه نفس گ دهیناد یتو یو سع دیچرخ زیحرف به طرف م یب
 گل ها کرد و بعد از اتمام، آن را دستش داد.

 اشاره داد. یبه در خروج دیجاو
 !میبر -
 مقابل رستوران ثمره گنگ به آن نگاه کرد. نیتوقف ماش با
 چکار؟ میاومد نجایا -

 با لحن شوخ گفت: دیجاو
 !گهیخورن د یکنن؟ غذا م یرستوران چکار م رنیمعموال مردم م -

 گفت: یجد ثمره
 کنار؟ یرو بذار یشوخ شهیم -

 قالب کرد و چشم گفت. نهیسـ*ـ یرا رو شیحرف گوش کن دست ها یمثل پسر بچه ها دیجاو
 !گهید میبر -
 اومدن رو بگو بعد! لیاول دل -
 هم روش! قهیدو دق هی یجاش رو صبر کرد نیتو که تا ا -
خواست  یبود؛ اگر دلش م یرد. لوس بازتعلل ک یشدن کم ادهیپ یشد و آن را دور زد. ثمره برا ادهیپ نیاز ماش و

گفت حس  یو دروغ نبود؛ اگر م دهید یلمیصحنه را در ف نیهمراه آهو ا شیباز کند؟ چند شب پ شیدر را برا دیجاو
 برد. شیجا یبه توقع ب یپ دیجاو تظرنگاه من دنیدخترانه اش را قلقلک داده بود؛ اما حاال با د

 داد. لیا به نگهبان کنار در تحور چیسو دیشد و جاو ادهیپ نیماش از
 نیا متیگران ق یمنو دیکه به ذهن ثمره رس یزیچ نیدو کنار هم قدم برداشتند و وارد شدند. همزمان با ورود اول هر

او را در قدم برداشتن محتاط کرد و  زیشد. کف پوش براق و ل یدر فضا پخش م یرستوران مجلل بود. آهنگ آرام
 نشانیروشن به شاعرانه شدن جو ب مهین ید و فضایبه مشماش رس یخوب یاشنه بود. بوخوب بود که کفشش بدون پ
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گفت و او بعد از سر تکان دادن دور  یزیگوشش چ ریز دیشد. جاو کینزد ییخوش آمد گو یدامن زد. گارسون برا
 شد.
چرم  یریش یفت. ثمره به صندلچهار نفره اشاره داد و بفرما گ زیبا لبخند به م دینگاه کرد و جاو دیگنگ به جاو ثمره

شد اگر  یسراغش آمده بود. چه م یگذاشته و باز انتظار واه ریتاث شیرو یمکث کرد. انگار جو حساب ینگاه و کم
 نینشست. ا زیاحمقانه را کنار گذاشت و پشت م یفکرها عیسر د؟یکش یم شیرا برا یمانند شاهزاده ها صندل دیجاو

 نشانیو خودش ب صیرستوران قابل تشخ دهیاتو کش یها ینگاه مشتر کیشد. با  ساده اش معذب یبار از لباس ها
 سال ها. نیدرست مثل تمام ا انشیمانند وصله ناجور بود. حس بد به جانش افتاد. حس بد فرق داشتن با اطرف

به گوشش  لیزنگ موبا یکرده بود. همان لحظه صدا رینگاه کرد. د یثمره نشست و به ساعت مچ یرو به رو دیجاو
 لحظه بلند شد. کیو با گفتن  دیرس

بود. سرش را  شیرو یدور شد. هنوز معذب بود. انگار تمام نگاه ها زیاز م دیکرد و جاو نییسرش را باال و پا ثمره
شد و  یم نییباال و پا نیاو را آورده بود؟ نفسش سنگ دیبود که جاو یچه جهنم گرید نیانداخت و اخم کرد. ا نییپا

بود؟ در کنار تمام  دهیقدر طول کش نیگذشته بود؟ چرا صحبتش ا دیگذشت. چقدر از رفتن جاو یکند م شیزمان برا
که مدت ها  یبود. حرف دیاز جاو یحرف دنیقرار به شن دیکرد. شا یم بیاو را به تحمل ترغ یزیبد چ یحس ها نیا

روشن شده  یرنگ یچرخاند. باغ با چراغ ها زی. لبخند محو زد و سرش را به طرف پنجره کنار مدیکش یانتظارش را م
که دوست داشت حالش بهتر  یو فکر رونیب رینظ یب یشدن به فضا رهیکرده بود. حاال با خ جادیرا ا ییبایز ریتصوو 

 رفتار مشکوک چه بود؟ نیا لیاگر نه پس دل د؟یشن یم یزیچ دیامشب از جاو یعنیشده بود. 
 شیدست ها نی. دسته گل بدی. متعجب نگاه از باغ گرفت و به طرف او چرخاز فکر خارج شد نیسالم رام دنیشن با

باره تمام  کیبود. انگار  ستادهیقدم پشت او ا کیبا فاصله  دیکرد؟ نگاهش را به عقب کشاند. جاو یچه م نجایبود. ا
 بود؟ نیمبا را یآشت یها برا یباز نیشد. تمام ا زانیو لب و لوچه اش آو یدود شد. بادش خال شیاهایرو
آن را  عینگاه به ثمره انداخت و سر مین نیتک سرفه زد. رام دیدسته گل را بدون حرف مقابلش گرفت و جاو نیرام
 و آرام گفت: دیدزد

 .دیشد که اون حرفا رو زدم، ببخش یدونم چ یخوام واقعا نم یمعذرت م -
 ود.شد. در حال سر و سامان دادن به حال خرابش ب یطوالن شیثمره رو نگاه

 ؟یبخش یم -
 به خودش مسلط شد و فکر آزار دهنده را کنار زد. یو از جا بلند شد. کم دیکش قینفس عم ثمره

 !ادیکارا اصال بهت نم نیا -
 .دیپشت سرش را خاراند و خند نیرام
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 ؟یدیتو هم فهم -
 بود اشاره کرد و ادامه داد. ستادهیکه کنارش ا دیجاو به
بهش  ستین یکیدراورد.  یکنم جنتلمن باز یخوام عذر خواه یمن دو کلوم گفتم م ه،یپسر حاج نیا ریهمش تقص -

 رو حساب کنم؟ نجایتونم شام ا یبگه اصال من م
 کرد و گفت: بیج یبا آرامش دست تو دیجاو

 ؟یمگه قراره شام بمون -
 زودتر گفت: ثمره

 !ستمیپوال بده ن نیاصال از ا یشناس یمنم که م -
 ی. به سختاوردیخودش ن یبود؛ اما به رو ریدل گ یا قهیچند دق یسوتفاهم و دل خوش نیا جادیکه از او و ا نیا با

 مهم نبود. شیبرا انی. انگار جو آرام و نگاه اطرافدیبا صدا خند نیجلوه دادن کرده بود و رام یدر عاد یسع
 ه؟ینظرت چ میدوتا فالفل بزن میتنها بمونه با هم بر نجایا میخوشم اومد ثمره، اصال بذار -
 !هیعال -

 آن ها چرخاند. انینگاهش را م دیجاو
 دادم. یم تونیآشت دیانگار نبا -

 ابرو باال داد. نیرام
 !یزد نهیاز ظاهر امر مشخصه که فقط سنگ خودت رو به سـ*ـ ؟یداد یمگه تو آشت -
 به ثمره کرد. رو
 خواست با تو خلو... یمن. نگو م حرفم رو، رو هوا زد و گفت با ارمیخوام از دلش درب یتا گفتم م -

 :دیحرفش پر انیم دیجاو
 !نیببند رام -
 دروغه؟ -
 !یتو بگ ستیدروغ و راستش رو قرار ن -
 اعتر... انیآهان پس جر -

 :دیحرفش پر انیم باز
 ...ای یبند یم -
 ؟یچ ای -
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 ینم گریداشت؛ اما د یخوب یخوب بود و رنگ و بو نیرام یداد. حرف ها یگوش م شانیفقط به صحبت ها ثمره
 اشتباه ضربه بخورد. نیشک و احتمال دلش را خوش کند و بعد از ا نیخواست با ا

 داد. دیگل را به جاو نیرام
 نه من. یبد دیانگار تو با نمیا -

 گذاشت. زیم یدسته گل را رو دیجاو
 !ادیبرو بذار باد ب یتو کرد یآشت گهیخب د -
 ها بذارم.درصد ثمره رو با تو تن هیفکر کن  -
 به ثمره گفت: رو
 تونه از اسم و رسم من به نفع خودش استفاده کنه. یبچه زرنگ فکر کرده م -

را  شیکرد و معلوم بود با ماندن برنامه ها ینگاهش م رهیکه هنوز خ یدینشست و پا رو پا گذاشت. به جاو زیم پشت
 اشاره داد. خته،یبهم ر یحساب

 ؟ینیش ینم -
شدن گارسون به سمتشان آمد و بعد از انتخاب غذا و رفتنش  ریگفت. همزمان با جا گ نیثمره بشناچار رو به  دیجاو
 یمنتظر م دیباز هم با یعنیزد،  ینم یمسلما حرف نیدر فکر بود. با وجود رام دیشد. جاو جادیسکوت ا نشانیب یکم

 سکوت نداشت. محال بود! یبرا یراه گریماند؟ نه د
 رونیرا از کوله ب یشود. گوش ینگران م عیدانست سر یداد، م یبرگشتن اطالع م رید یبرا دیآهو افتاد. با ادی ثمره
 کرد. پیو تا دیکش
 «خونه. امیم رید»

 آمد. امینگذشته بود که جواب پ هیچند ثان هنوز
 «.مارستانمیب»

 .دیبه طرفش چرخ نیو رام دیو نگاه نگران جاو دیکش نیه امیبا خواندن پ ثمره
 تماس با ترس گفت: ی. بعد از برقراردیاسم آهو کش یجواب انگشت رو یگفت و ثمره ب« شده؟ یچ» دیجاو

 چرا؟ یرفت مارستانیشده آهو، ب یچ -
 بود؟ مارستانیبه ثمره شد. آهو ب رینگران تر خ نیرام
 گفت: آهو

 .مارستانینبود، من بردمش ب ششیهم پ یخانم، حالش بد بود کس ریمن ه،یهمسا رزنیپ یچیه -
 .دینفس راحت کش ثمره
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 االن چطوره؟ -
 .دیبهتره دخترشم االن رس -
 خونه؟ یریم یدار -
 ؟ییآره تو کجا -
 من... -

 که چشم به او دوخته بودند نگاه انداخت. نیو رام دیکرد و به جاو مکث
 .امیم رید کمی... رونمیب -

 شد و گفت: نیمتوجه لبخند تلخ رام دیجاو
 .میدور هم باش ادیبگو ب -

 ن؟یبا وجود رام نجایگفت؟ آهو ا یثمره گشاد شد. چه م یها چشم
 درهم ثمره گفت: یبا درک اخم ها دیجاو

 نذار تنها بمونه. ادیبگو ب ست،ین یاگه تو خونه کس -
 خبر بود. یب زیزد که انگار از همه چ یدانم تنهاست.حرفش را طور یم نگفت
 دیبرگشت. جاو دیانداخته و آرام بود نگاه کرد. دوباره به طرف جاو نییکه حاال سرش را پا نیچشم به رام ریاز ز ثمره

 .دیگرفته آهو را شن یهم گذاشت و همزمان صدا یقبول کن رو یرا به معنا شیپلک ها
 خوش بگذره. -

 گذاشت هر چه باداباد را زمزمه کرد و گفت: زیهمه چ یکرد و پا رو نچ
 .گمیکه م یبه آدرس ایب -

تا بنا  نیرام شیاو را از باز شدن ن بایاش به آن لبخند ز یرگیاز نگاه ثمره دور نماند اما خ دیجاو یچشم ها خنده
 گوش غافل کرد.

بود و سرد شدن  قهیتا رستوان تنها ده دق مارستانیماند. فاصله ب یمنتظر آهو م دینزده بود و با شیلب به غذا هنوز
دلش نبود هم به احترام او شروع به خوردن نکرده  یآهو دل تو ندیرس یکه برا ینیو رام دیمهم نبود. جاو ادیغذا ز
 بودند.
شده بود؛ اگر دل  مانیجواب مثبت داده و حاال پش دیانجام داده بود؟ تنها به خواست جاو ینگران بود. کار درست ثمره

 خورد. یم اگر آهو دوباره شکست یآمد و وا یبا مشکل آهو کنار نم نیشد؟ اگر رام یم نیرام ریآهو هم گ
و  دیکش رونیب بشیرا از ج یبزند. گوش یتوانست حرف ینم نیاما در برابر رام د؛یثمره را د یچشم ها ینگران دیجاو

 کرد. پیتا
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 «نباش! نگران»
و جز  قیشد. دق رهیفقط به او خ دی. جاودینگاهش را باال کش امیو با خواندن پ دیثمره لرز یانگشت ها انیم یگوش

 دهیاش را فهم یبود. چطور نگران جیکند. ثمره گ قیقرارش تزر یشد آرامش را به قلب ب یراه م نیابه جز. تنها با 
 انگار خوب او را شناخته بود. یانداخت. پسر حاج نییبود؟ نگاهش را پا

 که انگار از لج او یزدند، نگاهش به ساعت بود. ساعت یدلشان را م یکالم، حرف ها یخبر از آن ها که ب یب نیرام
 حرکت مانده بود. یب

 دنیرس یبرا یتالف ییاما او به جا خته؛یتنها بودن با ثمره به هم ر یبرا ثانهیرا خب شیبود، برنامه ها دیجاو ممنون
 به آهو کمکش کرده بود.

به طرف ثمره برگشت. انگار گـ ـناه بودن  دهیترس نیرام دنیسالم نگاه همه را به عقب چرخاند و آهو با د یصدا
 گردنش بود. نیرام

به او  رهیخ نیبار هل شده مقنعه اش را مرتب و رام نیآرام شد. ا یبا لبخند جواب سالمش را داد و آهو کم ثمره
 جواب سالمش را زمزمه کرد.

 سر و سامان دادن به جو گفت: یبرا دیجاو
 .نیآهو خانم، خوش اومد دیبشن دییبفرما -

شوهر مقابل چشم  یانداخت. اتفاق آن روز و جا دادن خودش به جا نییا پاافتاد، با شرم سرش ر دیآهو که به جاو نگاه
 دهیاحساس را تجربه کرده بود. اول از ثمره ترس نیچند قهیدق کیبود. در عرض  امدهیظاهر شد. کاش اصال ن شیها

 بود. دهیخجالت کش دینافذ جاو هنگا دنیهل شده و حاال با د نیبود و بعد از وجود رام
 قدم به طرف آهو رفت. کیکنار و  زیبلند شده بودند. ثمره از پشت ماز جا  همه

 کرد. تیهدا زیپشت کمرش گذاشت و او را به طرف م دست
شدنش به آهو اشاره کرد و پسر فرم پوش منو را مقابل  کیگارسون دست بلند کرد. با نزد یبرا دینشستن آهو جاو با

 او گرفت.
ندارم  لیم یزیمعذبش کرده بود و آرام چ یکم نینگاه رام ینیجا شد.سنگ جا به یصندل یرو یخجالت زده کم آهو

 گفت.
 دستش گذاشت و گفت: یدست رو ثمره

 تعارف نکن. -
 لب گفت: ریمظلوم نگاهش کرد و ز آهو

 .ستیواقعا گشنم ن -
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به گارسون  داد. رو یمتوجه حال او شد. هر بار با هل شدن قدرت سر و سامان دادن به حالش را از دست م ثمره
 دور شد. زیمورد عالقه او را از منو گفت و گارسون از م یغذا
 .دیرس یبه دادش م دیبود و ثمره با نیآهو سنگ یبرا یکم جو
 خانم بهتر شد؟ ریمن -
 داد آره گفت. یرا تاب م فیکه بند ک ییو انگشت ها نییپا یسر با
 !ضهینگو مر ست،یازش ن یخبر یگفتم چند وقت -
 بودم مرده بود. دهیبد حال بود، نرس یلیخ یآره طفل -

 گفت: یبه شوخ ثمره
 شدن. یملت راحت م هیخب،  یدیرس ینم -

 ابرو باال داد. دیجاو
 واقعا حرف دلته؟ -

 تفاوت شانه باال داد. یب ثمره
 !نیهمچ یا -

 کرد. زیاخم ر دیجاو
 دونم! یم دیبع -

 آرام گفت: ییو صدا نییبا همان سر پا آهو
 مورچه رو هم نداره. هیمرگ  دنیو گرنه طاقت د لمشهیف -

 گفت: دیو جاو دیخند ثمره
 رو مطمئنم! نیا -

 کرد؟ تنها؟ چرا؟ یم یفکر بود. آهو با ثمره زندگ یتو نیکردن جو داشتند و رام یعاد یتو یو ثمره سع دیجاو
 دانست. یاز او نم یزیچ اصال

 دور شد. زیاز م دیندار یا گهین امر دگذاشت و بعد از گفت زیم یآهو را رو یغذا گارسون
بردن حس  نیدر از ب یکشاند و سع یآهو را به حرف م یآرام شروع به خوردن کردند. ثمره هر بار به بهانه ا همه
 کرد. یاو م یبیغر
ره صبحت با آهو بود؛ اما اگر ثم یبرا یذهنش را کنار گذاشته و دنبال فرصت یفکر بود. چراها یتو یاما حساب نیرام

 شد؟ یکرد و کدورت م یم یباز بدقلق
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آن  یهر دو یگفتن بود. انگار شمارش معکوس برا یپر از حرف برا نیو رام دیتا اتمام غذا نمانده و قلب جاو یزیچ
شدند؛ اما از کجا  یزودتر دست به کار م دینمانده و با گرید یوقت بود. فرصت انیها شروع شده و در حال اعالم پا

 داشتند. ازیزدن به خلوت ن رفح یگفتند؟مسلما هر کدام برا ی؟ چطور مکردند یشروع م
سر تکان داد و آهو به طرف  شیدر جواب فقط برا دیشد. جاو دهیتشکر آهو و بلند شدنش نگاه همه به سمت او کش با

تنش نوش جان گفت. نوش جان گف دیتشکر کرد و جاو شیحرکت کرد. ثمره هم با تمام شدن غذا یبهداشت سیسرو
 انگار از عمق وجودش خارج شد.

 نیو رام دیدور از چشم جاو دیگرفت و از جا بلند شد. نگران آهو بود و با دیپر مهر جاو ینگاهش را از چشم ها ثمره
 .دیپرس یحالش را م

د. اخم کر دیچک یبود و آب از صورتش م رهیخ نهیاو که به آ دنیشد و نگاهش را چرخاند. با د یبهداشت سیسرو وارد
 نداده بود. یتیو حرفش اهم دیانگار اشتباه کرده و کاش به جاو

بغض دار آهو به نگاه نگران ثمره افتاد و اشکش  یحرکت او را به سمت خودش چرخاند. چشم ها کیرفت و با  جلو
 :دیداد و آهو نال رونیرا پر صدا ب شیسر خورد. ثمره نفس عصب

 .یلیبدبختم ثمره، خ یلیمن خ -
 کردن بغضش باز بود. یخال یبرا شهیآغوشش پرت کرد. خوب بود که آغـ*ـوش ثمره هم یرا تو خودش

 او محکم کرد. یرا دور شانه ها شیزد و دست ها هق
 خواستم فقط... یم یثمره من... من مگه...چ -

 را مقطع کرده بود. شیهق حرف ها هق
گرفتم از بابام از... قلبم  یکه از مامانم م یاونخوام.  یم یخوام، محبت واقع یکه از دست دادم رو م یفقط زندگ -

 خوام. یمحبت م ؟یفهم یخوام ثمره، م یمن عقده دارم، کمبود دارم، من محبت م شه،یسوزه، آت یداغه، م
داغ دلش را تازه کرده بود و کاش  شیپر سوز مچاله شد. حرف ها هیگر نیاش باال رفت و قلب ثمره از ا هیگر یصدا

 یکاش ها کار یا نیکه ا فیگذاشت؛ اما ح شیرا سر جا زیشد همه چ یبه عقب برگرداند. کاش مشد زمان را  یم
وقت ناله بود و نه زمان خشم. کار از کار گذشته و  هن گریبرد و دستش از همه جا کوتاه بود. حاال د ینم شیرا از پ
 کرد. دست پشت کمرش گذاشت. یآرامش م دیفقط با

 تو. ادیم یکیآروم دختر زشته االن  -
دختر شکننده کار  نیبودن در برابر ضعف ا یگفته بود. بغضش کم از آهو نداشت؛ اما قو یحرف را به سخت نیا

 اش بود. یشگیهم
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حال دو دختر متعجب به آن ها نگاه کرد و از کنارشان  دنی. زن با ددیبه گوششان رس یتق تق پاشنه کفش یصدا
 نیرا با لبه آست شیو آهو خجالت زده از نگاه زن اشک ها دیکش رونیگذشت. ثمره خودش را از آغـ*ـوش او ب

 پاک کرد. شیمانتو
 شد بچه ها منتظرن. ریبه خودت بده د یسر و سامون هی -

 کرد و ثمره آرام گفت: نییسرش را باال و پا آهو
 دور چشمات؟ یهمراهت هست واسه قرمز یزیچ یپودر -

سرخش سخت  یو ثمره آن را از دستش گرفت. نگاه کردن به چشم ها دیکش رونیب فشیرا از ک یشیپودر آرا آهو
 آن ها لبخند تلخ زد و گفت: ی. با پوشاندن سرخدیکش شیپلک ها یبود؛ اما ناچار پد را رو

 !میحاال بهتر شد بر -
 گفت: دیبا آمدنشان قطع شد و جاو نیو رام دیشدند. مکالمه جاو کینزد زیخارج و به م یبهداشت سیسرو از
 م؟یبر -

قدم پشت سرشان به  کیاز جا بلند شدند. پسرها جلوتر و دختر ها با  دیو جاو نیبا سر جواب مثبت داد و رام ثمره
 راه افتادند. یسمت خروج

داد.  دیرا به جاو چیشدن سو ادهیشان متوقف کرد و بعد از پ یرا رو به رو نیماش یبا خروج، مرد فرم پوش همزمان
 گفت. «دیسوار ش» هیو دادن انعام رو به بقبعد از تشکر  دیجاو

قدم عقب برگشت و  کی دهیزودتر راه آهو را سد کرد. آهو ترس نیبه قصد سوار شدن قدم برداشتند و رام دخترها
 ییآشنا یبرا یبه زمان یحت گریرا کرده بود. د شیرا گرفته و فکرها مشیاما انگار تصم نیپشت ثمره پنهان شد. رام

 خواست. یبود که م یآهو هماننداشت و  ازین
 یبرا نیحرکت رام دنیدر راننده را باز و با د دیبه خودش مسلط شد. جاو یرا به طرف آسمان گرفت و کم سرش

سوار شدن مکث کرد. پس کار خودش را کرد. برعکس خودش که انگار کلمات را گم کرده و زبانش قفل شده بود. 
 بود. شتریانگار ب نیلبخند تلخ زد. عرضه رام

 درهم ثمره رو به آهو گفت: یتوجه به اخم ها یب نیرام
 ی. ال اقل شماره ایرو ثابت کنم، فرصت نداد تمیخواستم حسن ن یم ،یخواستم باهات حرف بزنم اجازه نداد یم -

 توش نباشه! یثیکه حرف و حد میخدمت برس یاز خانواده ت بهم بده رسم
انداختند. افتادن سر آهو از حرارت نگاه و حرف  نییهمزمان سرشان را پا دیکوب یکه قلبش تند تند م ییو آهو ثمره

داد؟  یم یچه جواب دیشن یم یحرف را از کس نیا ی. اگر روزدیدر سرش چرخ یبود؛ اما ثمره تنها سوال نیرام یها
فت، چه ر یخانواده ضعف م لیتشک یو دلش برا هرز یادیکه فکرش ز ییروزها نیگفت؟ ا یاز خانواده اش چه م
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 لیبود؟ به دل یگفت؟ اصال خودش چه بود؟ سر راه یداد؟ چه از گذشته اش م یم یخال یادیز یجا نیا یبرا یجواب
بغض  د،یرس یسوال م نیرابـ ـطه نامشر... بغض کرد. هر بار به ا جهینت ایدر آورده بود؟  یستیسر از بهز یفقر و ندار

 خواست. یلم بودن را نمرابـ ـطه ناسا جهیخواست. نت ی. نه نمردک یم
انداخته بود؟ از کدام گـ ـناه  نییافتاده ثمره اخم کرد و دستش مشت شد. چرا سرش را پا نییسر پا دنیبا د دیجاو

را تلخ کرده بود؟ چرا قدر نجابتش را با  شیروزها نیاش را با افکار مسموم زهر و بهتر یزندگ د؟چرایکش یخجالت م
 دهیو بغض دار و خجالت زده نگاهش را دزد فیضع نطوریکرد؟ چرا ا یبه آن افتخار نم دانست و ینم ییهمه تنها نیا

 انداخته بود؟ نییو سرش را پا
شد.  یتوان صبر کردن نداشت. داغ کرده و انگار دود از کله اش بلند م گری. ددیکوب نیمشت به سقف ماش یحرص

همان باشد که  دیبا شهیجا را دوست نداشت، ثمره هم یباحساس گـ ـناه  نیافتاده را دوست نداشت، ا نییسر پا نیا
 سرسخت و محکم! شهیشناخت. دختر هم یم

به ثمره مچ دستش را گرفت و ثمره تکان خورد و از فکر  دنیرا دور زد. با رس نیو تند ماش دیرا محکم به هم کوب در
سر  ییتقال کرد. چه بال ین مچش کمخارج کرد یعقب رفت و برا اریاخت یو او ب دیدستش را کش دیخارج شد. جاو

 بچه گانه چه بود؟ یرفتارها نیا لیآمده بود؟ دل یپسر حاج
و مقاومتش ته  دیسرخ شده اش ترس یادیز یبه سمت ثمره برگشت و پر خشم نگاهش کرد. ثمره از چشم ها دیجاو
 . تنش شل و مثل پر کاه دنبال او روانه شد.دیکش
حرف او به سمت  یب دیمقدمه او بود. جاو یرفتار ب رییبودند و ثمره مبهوت تغ رهیمتعجب به آن ها خ نیو رام آهو
 .دیکش یم نیماش
برد و  یاو را م دیبود، فقط با شیرو نیکنجکاو عابر یبرد، مهم نبود نگاه ها یرا با خودش نم نینبود آهو و رام مهم

اش طاقتش را طاق  دهیرک با افکار پوسدخت نی. اختیر یشست و دور م یرا م شیجا یافکار ب نیشد ا یکاش م
شدن به عقب  دهی. شوکه بود و همزمان با کشداشتن دنیو زبان ثمره قدرت چرخ دیکرده بود. او را پشت سرش کش

سوار »در را باز کرد و محکم  دیکرد. جاو یم یخوشبخت یآرزو شی. انگار که برادیبرگشت و لبخند بغض دار آهو را د
خواست. به  یرا م یهمراه نیکرده بود. نگران آهو بود و دلش ا ریگ دیآهو و جاو انیهنش مگفت. ثمره اما ذ« شو

 هم گذاشت و از حرکات آرام لب نگران نباشش را خواند. یرا رو شیطرف آهو برگشت و آهو پلک ها
 دست پشت کمرش گذاشت و او را مجبور به سوار شدن کرد. یا هیاز مکث چند ثان یکفر دیجاو
 د؟یکش یگاز گذاشت. درونش انگار در حال انفجار بود. چرا از کار نکرده خجالت م یت فرمان نشست و پا روپش عیسر

داشت؟ چرا  تیبود. نه اصال اصل و نصب چه اهم یدختر با اصل و نصب دیکرد، نبود. شا یآنچه فکر م دیاصال شا
 داد؟ یبها م تیاهم یب زیقدر به چ نیا
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 انگار خوب نبود. دیپشش گذاشت. حال جاوپر ت نهیسـ*ـ یدست رو ثمره
 به خودش مسلط شد و گفت: یکم
 تنها موند. نیآهو با رام -

 حال به فکر آهو بود. نیا یتو یشد. حت یعصب دیجاو
 خورتش! ینترس نم -

در عرض  رییهمه تغ نیسرش آمده؟ ا ییشد. چه بال رهیاش به او خ یعیطب ریسابقه و حال غ یمتعجب از لحن ب ثمره
 چرا؟ قهیچند دق

و به قصد شماره گرفتن  دیکش رونیرا از کوله ب یوجود بهت و تعجبش گوشه ذهنش هنوز مشغول آهو بود. گوش با
عقب پرت کرد و با همان  یصندل یو رو دیآن را از دستش قاپ عیسر یگوش دنیبا د دیتماس ها شد. جاو ستیوارد ل

 اخم گفت:
 !یهمه دخالت کرد نیبسه ا ه،ریبگ میتصم شیبذار خودش واسه زندگ -

 کرد؟ یم یرا بر سرش خال یشده بود انگار! حرص چه کس وانهیبغ کرده نگاهش کرد. د ثمره
خودش  یآهو فقط ابرو یکرد. آبرو یکس حس و حالش را درک نم چیرا از او گرفت و به رو به رو داد. ه نگاهش

 یم رییها را تغ دگاهیبرد و د یسوال م ریآنها تمامشان را زموسسه بود. لغزش هر کدام از  یتمام دخترها ینبود. آبرو
بود، آهو تالش دختران پاک دامن موسسه  یعمو بهرام الهس نیداد. آهو فقط خود آهو نبود. آهو سابقه و زحمت چند

 ثمره خطا کار بود. یخودش، آبرو یدر آوردن نان حالل بود، آهو ابرو یبرا
 یبرا گریها بس بود. د نیلب کشنده بود. تمام ا ریز یه ها، اخم ها و استغفارهابود و نگا ادیز شانیها رو قضاوت

 پر بود! یخوردن انگ تازه ا
 قدر متناقض بود؟ انگار ثبات رفتار نداشت. نیاخم کرده بود. چرا رفتارش ا دیجاو بیرفتار عج نیا از

 یعیطب ری. ثمره از گوشه چشم رفتار غدیکش نییرا پا شهیرا باز کرد و ش راهنشیگرمش شده بود و دکمه اول پ دیجاو
 و گفت: دیپشت چراغ قرمز به طرفش چرخ دیجاو ستادنیطاقت سکوت نداشت و با ا گری. ددیپا یاش را م

 شده؟ یزیچ -
افتاده و نگاه شرمزده اش دلش را به آتش  نییسرخ شده بود. سر پا تیاز عصبان شینگاهش کرد. چشم ها دیجاو
 یسوالش نداشت. ب یبرا ی. بهتر بود، جوابدیرا شن یمتوال یبوق ها یباز کرد و قبل از آن صدابود. دهان  دهیکش

 فقط راند. دداشته باش یرا به حرکت در آورد و بدون آن که مقصد نیحرف ماش
هم  یرا رو شیو پلک ها دیکوب یصندل یکمرش را به پشت یشدن سکوتش ثمره نگاه از او گرفت. حرص یطوالن با

 سر و کار داشت! وانهی. انگار با دگذاشت
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 یبه حراج م شانیزد و آبرو یم یساده حرف یگرفت. اگر آهو یدستش بود و تماس م یآهو افتاد. کاش گوش ادی باز
 یم زیبه همه چ یپ دیو... و... اگر جاو د؟یفهم یسرپرست بودنشان را م یشد و ب یم چیپاپ یادیز نیرفت؟ اگر رام

شد؟ اگر نگاهش  یتمام م نیرابـ ـطه دوستانه و دلنش نیا یو حت دیفهم ید کابوس بود. اگر مخو دیجاو دنیبرد؟ فهم
 خواست. یگرفت؟ نه نم یرنگ ترحم م

 رونیو چشم باز کرد. نگاهش را به اطراف چرخاند و متعجب به ب دیکه از کنارشان رد شد، از جا پر ینیبوق بلند ماش با
که تند از  یها نیساختمان و آسمان خراش ها کم شده بود. تنها جاده و ماششهر دور و نور  یشد. از شلوغ رهیخ

 مهین یشد از دو ینگاه کرد. باورش نم نیماش یتالیجید اعتکردند، بود. سرش را چرخاند و به س یکنارشان عبور م
گذاشت و  ریتاث شیفضا انگار رو یکیهنوز درهم بود. سکوت و تار شینگاه کرد. اخم ها دیشب گذشته بود؟! به جاو

 یبو  کیجاده خلوت و تار نیبه ا دیآمدن جاو لیچه بود؟ دل یبرا رییهمه اخم و تغ نیترس کم کم به جانش افتاد. ا
آورد؟  یسرش م ییذهنش کرد. اگر بال یراه یبیعج یفکرها دیانتها چه بود؟ جاده کم تردد رو به رو و سکوت جاو

اعتماد داشت. با  یکه سرش آمده بود. آهو هم به هاد ییآهو افتاد و بال ادیکرد؟  یم یمدت نقش باز نیاگر تمام ا
 دیدوست جاو ی. هاددیدر سرش چرخ یزیکرد و چ ابتاز پشت به کله اش اص یانگار ضربه محکم یهاد یادآوری

ه آهو و را خورده باشد؟ آن هم دیممکن بود گول ظاهر جاو یعنیآهو را نابود کرده بود.  یکه زندگ یبود. آن کالش
 دام افتاد؟ یرا مالمت کرده و حاال خودش هم تو نیپرو
کرد؛  شیها یخوب یادآوریدر  یرا محکم بست و سع شیقابل اعتماد بود. پلک ها شهیهم دیامکان نداشت! جاو نه

ه آن همه خاطره خوب کجا رفت یآمد. لعنت یبه ذهنش نم یزیبـرده بود و چ ادشیرا از  زیاما... ترس انگار همه چ
قلبش  یصدا یملخ به جانش افتاد و انگار حت وبد مثل مور  یزد و تنش شل شد. تمام فکرها خی شیبود؟ دست ها

کرد  یم یکار دیداد، نبود. با یآنچه نشان م دیکرد. انگار کامل باورش شده بود که جاو یاز او نم یخفه شده و دفاع
 از ته چاه در آمده لب زد: ییداد. با حال آشفته و صدا یو زودتر خودش را نجات م

 شم. ادهیخوام پ یم -
همه خشم او را همراهش  نی. با ادیرا نشن شیبود و صدا یقفل لعنت نیباز کردن ا یبرا یغرق فکر و دنبال راه دیجاو

 کرد. ینم دایزد اما راه شروعش را پ یحرف م دیرا بشمرد. با شینکرده که فقط نفس ها
 باز لب زد: ثمره

 شم. ادهیام پخو یگفتم م -
 زد: ادیبار ثمره با تمام ترس و اضطرابش فر نیو ا دینشن دیجاو باز
 شم! ادهیخوام پ یگفتم م یلعنت -

 ترمز زد. یخورد و رو یبلندش تکان سخت یاز صدا دیجاو
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را گرفت  شیحال بدش بازو دنیبا د دی. جاودیبه طرف در چرخ عیراحت شد و سر یکم الشیخ نیبا توقف ماش ثمره
 :دیکش غیج اریاخت یب دهیثمره ترس و
 ولم کن بذار برم. -

زد. با لحن مضطرب  یم دیو ثمره به دسته در چنگ زد؛ اما حرفش را با دیعقب کش عیمتعجب دستش را سر دیجاو
 پر خشم گفت: یول
هو من مثل آ یاگه فکر کرد یکور خوند ؟یخرم کن یتون یبا دوتا حرف قشنگ و شام شاعرانه م یکرد الیخ -

 دست و پام. یاحمق و ب
 آرام گفت: دهیشن یبهت زده از حرف ها دیجاو

 ثمره؟ -
که پشتشان  ییها یخوب نیخواست. ا یگفت؟ نه نم یاسمش را م بایقدر ز نیگفت. چرا ا یرفتنش شل شد و لعنت یپا

 بود. دهیو شکستش را د یچارگ یبود، ب دهیخواست. آهو را د یبود را نم یبدبخت
 از گله نگاهش کرد.بار پر  نیا

 نبود. دمیدوستته خب بع ،یلنگه هاد یکیتو هم  دمیفهم یم دیبا -
 چت شده ثمره؟ حالت خوبه؟ -

خواست باور کند. نه  یکرد. نم یم بیشدن و دلش به ماندن ترغ ادهیبغض کرده بود. ترس و عقل او را به پ ثمره
 کرد؟ یچه م بیرفتار عج نیسر و ته با ا یبرهوت ب نیکاره نبود؛ اما... اگر نبود در ا نیا دیجاو

جا  نیبه ا ینگاه انداخت. متعجب شد. ک رونیو بعد به ب دیدخترک چرخ دهیترس یچشم ها انیم دیجاو یها چشم
 بود. دهیقدر ترس نیبود؟ دخترک حق داشت که ا دهیرس
که با وجود آن  یبود. کس یاعتماد م یقدر به او ب نیا دیکرد و نبا یم یکی یاو را با هاد دینه! حق نداشت. نبا اما

 همه احساس دست از پا خطا نکرده بود.
 گفت: تیکرد و با عصبان اخم

 شو! ادهیپ -
 تر گفت: یبار عصب نیا دیشد.جاو دیدسته خشک و مات جاو یثمره رو دست

 شو. ادهیگفتم پ ؟یدینشن -
 خواست؟ یشدن را از او م ادهیپس چرا پ اوردیسرش ب ییتوان حرکت نداشت. اگر قرار بود بال ثمره
 گران تمام شده بود. یادیز دیجاو یثمره برا حرف
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که به  یدست از پا خطا نکردم؟ من یو حت ارمیتونستم بال سرت ب یکه هزار بار م یمن م؟یمن لنگه هاد گهیحاال د -
 احترام گذاشتم؟ متیتو و حر

 رهیمعصومش به او خ یکرد و شرمنده شد. با چشم ها ردایکه زده بود، ب یانگار ثمره را از توهم دیجاو یها حرف
 بود. دهیمانده و زبانش به کام چسب

 آرام تر شد و دلخور گفت: ت،یسکوت و مظلوم نیا دنیبا د دیجاو خشم
 م؟یمن لنگه هاد ،یانصاف یب یلیخ -

 .زدیحرف م دیگفت. با یم دیثمره منتظر جوابش بود. با یبه چشم ها رهیخ دیجاو
 گفت: دیو دلخور کردن جاو یاعتماد یهمه ب نیدار از ا بغض ثمره

 م؟ینجایپس چرا ا -
 لبخند تلخ زد و آرام گفت: دیبار جاو نیکند؛ اما قانع کننده بود؟ ا هیخواست ترسش را توج یسوال م نیبا ا دیشا
 طاقتم تموم شده. -

 شد. ختهیدرونش ر یگرما یانگار آب سرد رو دیشدن بود و با حرف جاو ریدر مرز سراز اشکش
آن را داشت که با تمام وجود احساسش را به او  یشد. حاال آمادگ فیباز و کلمات پشت سر رد دیقفل زبان جاو انگار
 .زدیبر رونیداد را ب یکه مدت ها آزارش م یو حس واقع دیبگو

 .دهیهمه فاصله آزارم م نیخوام، ا یبودنت، موندنت رو م -
که منتظرش بود در حال وقوع بود و قلبش تند  یو تمام فکر بدش دود شد. انگار اتفاقته دل ثمره تکان خورد  یزیچ

قرارش نشسته بود. چطور به او شک  یبه دل ب بیبود که عج یتنش از ترس نبود، از حرف یبار سست نی. ادیتند کوب
د! هرگز خودش را به را زده بود؟ چقدر احمق بو ابسته و آن حرف ه شیها یهمه خوب یکرده بود؟ چطور چشم رو

 .دیبخش یحماقت نم نیخاطر ا
چانه اش گذاشت و  ریتاب دست ز یب دیانداخت. جاو نییسرش را پا دیمورد و نگاه گرم جاو یزده از شک ب خجالت

. چشم دیچیدخترک در شامه اش پ میو عطر مال دینفس رس کیبه  نشانیباز به طرف خودش برگرداند. حاال فاصله ب
نمانده و  دیو نبا دهایتا عبور از مرز با یزی. چدیثمره وجودش را به آشوب کش یاعتماد یز شک و بشرم زده ا یها
و بندها  دیق یبه او پا رو دنیرس یبرا دیگذشت و با یشده م نیخط نفر نیاز ا دیهم نمانده بود. با یانگار طاقت گرید
 شانیقلب ها تیمحرم دیاس دخترک مطمئن و بااز احس دی. بادیشن یم دیگفت و با یم دیگذاشت؛ اما قبلش با یم

 شد. یم هخواند
فاصله به نگاهش قفل شده بود. کلمات  نیتر کینزد یکه حاال تو ییشد. چشم ها رهیمعصوم ثمره خ یچشم ها به

 شد. اریاش ش قهیاز شق یرا باز کرد و قطره ا راهنشیآمد و انگار آتش به جانش افتاد. دکمه دوم پ شیتا پشت لب ها
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 ماندنش تنگ شده بود. یزد و جا یخروج دست و پا م یانگار برا حرفش
 لتهب گفت:از عطرش گرفت و م یقیدخترک را محصور کرده بود و باز، دم عم فیهنوز چانه ظر شیها انگشت

 دوستت دارم. -
تپش  یب نیسرزم کرد. انگار طوفان به دنیشروع به لرز نیانگار زم شیپا ریثمره رفت. قلبش از تپش افتاد و ز نفس

آهو در سرش  یکرد و صدا دایدراز پ انیرا بعد از سال یو رو کرد. انگار گم شده ا ریقلبش زد و همه وجودش را ز
 ؟یچرخ زد. دوستش دار

 .دیزبانش لغز یرو یحرف اریاخت یب
 منم. -

. تمام مدت به خودش دیپر رونیغرورش گذاشت و از حصار انکار ب یاش پا رو یچه گفت. انگار احساس واقع دینفهم
 پنهان کرده بود. یتجربگ یب یوارهایدروغ گفته و احساسش را پشت د

 به خودش آمد و لب به دندان گرفت. دیجاو یتعجب و برق چشم ها دنیآرام باال رفت و با د نگاهش
جلو رفت و از مانده را  ینفس باق کی نیهم دیبود. جاو یرفتن تمام حد و مرزها کاف نیاز ب یحرکت برا کی نیهم

 رد شد. نشانیب ییکذا وارید
و لـ*ـذت بخش را نداشت.  بیتجربه عج نیا شیدر حال خروج بود و تنش گنجا یمرز یب نیثمره انگار از ا روح

شده  شیتمام حس ها نیگزیانگار جا د؟عشقیکش یاش در حال افت بود؛ اما چرا هنوز نفس م یاتیتمام عالئم ح
 بود.
زمان انگار از حرکت جا  یعشق پاک و ناب و مقدس سکوت کرده و حت نیلحظه به احترام ا نیانگار در ا زیچ همه

 بود. ستادهیا بایلحظه ز نیا یمانده و به تماشا
*** 

 صینکرده و قدرت تشخ تی. مغزش هنوز شروع به فعالدیچیگوشش پ یتو یبلند یعالم خواب بود که صدا در
شد. اخم  اریکردن صدا رفته رفته هوش دایاعصاب بود. با ادامه پ یرو یادیبود؟ هر چه بود ز ییچه صدا نینداشت. ا

 شیبرابر شده بود را شناخت. چشم ها چندبالش  ریز شیکه صدا یگوش برهی. حاال ودیراست چرخ یکرد و به پهلو
 الیخ یباو را  یخواب آلودگ یسوخت و اصال حال باز کردنشان را نداشت. حجم باال یشب گذشته م یخواب یاز ب

دانست؛ اما دوباره  یباز به خواب رفت. چقدر گذشته بود را نم دهینکش هیشخص پشت خط کرد و با قطع صدا به ثان
 کرد. زچشم با برهیو یبا صدا
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رخت  یضرب رو کی. دیخواب از سرش پر دینام جاو دنیو با د دیکش رونیرا ب یلب گوش ریگفت. با فحش ز نچ
و اتفاقش گشت زد. لبش را محکم به  شبید یمک زن او شد. ذهنش اما زودتر توبه اسم چش رهیخواب نشست و خ

 حس کرد. شیخون را به سمت گونه ها عیدندان گرفت و حرکت سر
نکرده بود.  دایرا پ زشیکه در آن لحظه قدرت آنال عیچشم بهم زدن اتفاق افتاده بود؛ آن قدر سر کی یتو زیچ همه

فوت وقت جواب داده بود. خجالت زده از واکنشش دست  یکرده و خودش هم باحساسش را ابراز  دیچه شد؟ جاو
 گونه اش گذاشت. یرو
 یادآوری یهم گذاشت. انگار به قلبش انتراکت داد و برا یرا رو شی... بعد از تبادل احساس... مکث کرد، پلک هااما

 ریتوان قل و زنج گریداد. د رونیالزم داشت. آب دهانش را قورت و نفسش را پر صدا ب یوقت کش یبعدش کم
و پر تب  یو طوالن ریآن لحظه نفس گ یادآوری ارا باز کرد و ب شیبه بعدش نداشت. چشم ها دنیرس یذهنش را برا

وقفه شروع  یشد. تند و ب یباز نیو تاب، عرق شرم از کمرش سر خورد. انگار قلبش بعد از استراحت کوتاه باز وارد زم
 نییرفت و پا یزده باال م جانیاش ه نهیزد. سـ*ـ یم شیگوش ها کیگلو و درست نزد یکرد. انگار تو دنیبه کوب

 یشد. آرام آن را لمس کرد. داغ داغ بود و انگار نفس ها دهیبه سمت لبش کش اریاخت یآمد و انگشت اشاره اش ب یم
 جا مانده بود. باز لب به دندان گرفت و خجالت زده لبخند زد. شیرو دیجاو
و  شتریقرار شده بود. دلش صحبت ب یب دیجاو ر،ینظ یخوب بود. بعد از آن بـ..وسـ..ـه داغ و ب زیهمه چگذشته  شب

که تا  یخجالت زده ا یخواست؛ اما چهره سرخ شده ثمره و چشم ها یتلنبار شده دلش را م یحرف ها ختنیر
بود.  یصبور م دیحرف زدن باز هم با یبرا انگاراو را مجبور به سکوت کرده بود.  دهیبه خانه به سمتش نچرخ دنیرس
 صیحر یتاب بود و حت یبه راه بود. شاد بود، ب یاش انگار آتش باز نهیکه حاال سخت تر شده و درون سـ*ـ نیبا ا

شده  ایکلمه دن نیتر بایز شیسه حرف حاال برا نیشده بود. دخترک زود به احساسش جواب داده و منم گفته بود. ا
 یرا به واد زشیانگار همه چ هیشده و در عرض چند ثان یو دوست داشتن بیتجربه عج نیو منگ ا جیبود. ثمره اما گ

سرپرست بودن  یب گریشده بود، د چیه شیتمام غم ها برا دیجاو یدست ها انیفراموش سپرده بود. در آن لحظه م
 نهیکه بدون غم و درد و ک یقلب مانند قلب شده بود. یمحبت ب نیگرفتن ا یو قضاوت ها مهم نبود، انگار تمامش برا

و از خط اول، از ابتدا شروع به  سدیشده بود که بسم اهلل اش را او بنو لیتبد دیسف یبه برگه ا دیجاو یبود. انگار برا
 نوشتن کند.

 بود. دهیو به سکون رس ختهیر رونیدلش آرام بود. دردش را ب ازیبه خانه با وجود شور و شوق و ن دنیرس تا
 رفته بود. نییکرده و پا ینگاه خداحافظ یبرگشت به طرف او را نداشته و آرام و ب یشدن رو هادیپ وقت

را هم نداشت. اصال اول  شیبار بود؛ اما جرات برداشتن نداشت. رو نیسوم نی. ادیلرز شیدست ها انیم یگوش باز
 خواست؟ یصبح چه م
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صبح و باز سر کار نرفته بود؟  میشد. ساعت ده و نشوک زده  لیساعت گوشه موبا دنیباال رفت و با د یکم نگاهش
به خانه خواب بود و با او صحبت نکرده بود.  دنیوقت رس شبینکرده بود؟ د دارشی. آهو چرا بدیمثل فنر از جا پر

شست؟  یدست و صورتش را م ای دیپوش ید لباس میهول شده به طرف در رفت. مکث کرد و به عقب برگشت. اول با
 عی. سردیرس یم یزودتر به گل فروش دیکرده بود. فقط با ریگ یدو راه انیداخل و م شیپا کیو  نرویب شیپا کی

هم نه.  نینه ا دیرا کش یمانتو خوب نبود. تند دوم نی. دستپاچه بود نه ادیکش رونیبه طرف کمد رفت و مانتو را ب
به  دیجاو دنیو شرم د یه و دستپاچگ. ذهنش مشوش و سردرگم بود. عجلختیر نییشده را پا زیآو یاتمام مانتوه

 تیلباس حساس دنیپوش یبود امروز برا بیجانش افتاده و قدرت سر و سامان دادن حالش را از دست داده بود. عج
اش ورق خورده بود و امروز  یاز زندگ یدیصفحه جد شبینبود، د بیقدرها عج نیهم ا دیداد. نه شا یبه خرج م

 خواست. یشدن را م دهیدلش خوب ظاهر شدن و خوب د
گفت و باز  یلب آروم باش م ریشد. ز یبه خودش مسلط م دیگذاشت. با دیکوب یکه هنوز تند م یقلب یرو دست
 دانست! یداشت؟ نم یبرم دی. با عجز نگاهش کرد. بادیرا شن برهیو یصدا

و دست از تالش  دیبباره خوا کیرفتن مردد شد. عجله اش انگار  یکردنش برا رید یادیساعت و ز یادآوری با
 گرفت. یم یشد امروز را مرخص یبرداشت. کاش م

را نداشت؛  دیجاو دنید ینشست. اصال امروز آمادگ شیانتخاب مانتو شد و به سمت رخت خواب برگشت و رو الیخ یب
 کرد؟ نچ گفت. یم یچه فکرها دیرفت جاو یاما اگر نم

 اد.د هیتک واریرخت خواب برداشت و به د یرا از رو یگوش
 نیکم شدن ا یروز فرصت برا کیداشت. به  ازیروز سر و سامان دادن به حالش ن کیماند. به  یهمان بهتر که م نه

 و او را انگشت نما کرده محتاج بود. دهیچسب شیکه انگار به گونه ها یخجالت
سرد و گرم شده بود.  ششیاتفاق چند ساعت پ یادآوریهم نگذاشته و با  یرا پلک رو شبینگران شده بود. د دیجاو

از  یها را شمرده و حاال خبر هیصبح ثان دنیرس یسخت شده بود. برا شیتحمل خانه بدون ثمره برا گریانگار د
دعوتش به  یبسته بود. برا دنشیو د یفروشرفتن به گل یرا برا شیسرا دست و پا ینیریش یدخترک نبود. شلوغ

 پاسخ مانده بود. یبارش بتماس گرفته؛ اما هر چهار  شتریناهار و صحبت ب
 رو به همکارش گفت: نیتریرفت. همزمان با خارج شدن از پشت و یسراغش م دیتاب شد. با یو ب دیته کش صبرش

 مارو راه بنداز. یمشتر نیزحمت ا یب -
 راه افتاد. یجواب نماند و به سمت خروج منتظر
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کرد. وارد شد و نگاهش  یط عیرا سر یتا گلفروش یمرفت و فاصله چند قد رونیسرا ب ینیری. از شدید یاو را م دیبا
تفاوت گذشت و به طبقه باال رفت. نگاهش را به  یب نیافتاد. از لبخند محو رام یدر حال صحبت با مشتر نیبه رام

 رفته بود؟ رونیکار ب یثمره متعجب شد. برا دنیاطراف چرخاند و با ند
 !ستینگرد داداش ن -
بعد از  شبیدر چهره اش بود. سر حال بود و حق داشت د طنتی. همان لبخند و شدیبه عقب چرخ نیرام یصدا با

 شیشدن و ترس نگاه آهو حرف ها دیشاپ دعوت کرده بود. با وجود سرخ و سف یو ثمره آهو را به کاف دیرفتن جاو
ل دلش بس بود. خوب شدن حا یهم برا نیهم «فکر کنم دیبا»بود.  دهیجمله از او شن کیگفته و تنها  یکی یکیرا 

 دخترک او را پس نزده بود.
 گفت: دیجاو

 کجاست؟ -
 را باال داد. شیلب ها نیرام
 شده؟ یکه متوار یچکارش کرد شبید یلیخدا وک -

 گفت: یحرص دیجاو
 ثمره کجاست؟ ار،یدر ن یمسخره باز نیرام -
 از تو بپرسم. دیرو من با نیا -

 الب شوخ خارج شد.از ق نیو محکم اسمش را گفت و رام یجد دیجاو
 !ومدهیجون تو خبر ندارم، ن -

و دلش  دیچرخ یدر سرش م یو جواب تماسش را هم نداده بود. فکر امدهیرا باال داد. ن شیمتعجب ابروها دیجاو
 داد. یخواست. ثمره به عمد جواب تماسش را نم یمطمئن شدن م

 !ریباش تماس بگ -
 اش گل کرد. یباز شوخ نیرام
 .ریتو بگ -
 نبودم. نجایداد که ا یخره اگه جواب من رو ممس -

 موشکافانه نگاهش کرد. نیرام
 آره؟ یپس جر زد -

 داد. یجا خال نیدستش را به قصد زدنش باال برد و رام دیجاو
 نشد. بمونینص یزیاصال نوش جونت داداش، ما که چ -
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 کالفه گفت: دیجاو
 !نیزنگ بزن رام -

 شماره گرفت. بیاز ج یو بعد از خارج کردن گوش دیند زیرا جا نیاز ا شیب یشوخ دیحال درهم جاو دنیبا د نیرام
 جواب داد. عیسر نینام رام دنیثمره بود و با د یدست ها انیم یگوش
پاسخ  یب شیرا داده و تماس ها نیبرداشت اشاره داد. پس حدسش درست بود. جواب رام یبا سر و به معنا نیرام

اش تکان خورد. خجالتش خوب بود. جلوتر رفت و آرام بزن  نهیسـ*ـ یتو یزیبود. چ مانده بود. دخترک در حال فرار
 بلندگو گفت. یرو
 شیلب ها یچشمش ظاهر شد. زبانش را رو یجلو شبیلبخند زد و اتفاق د اریاخت یدورگه اش ب یصدا دنیشن با

 خواست؟! ی. بد بود اگر دلش تکرار دوباره اش را مدیکش
 به ساعت بفرما. ینگاه هیبه به خانم خانما،  -
 ؟یکن یواسم م یلطف هی ام،یارزش نداره ب گهیخواب موندم، االنم د نیرام -

 گفتنش محو شد و اخم کرد. دلتنگش بود! میآ یبا نم دیجاو لبخند
 اول تو جواب سوال منو بده. -
 بپرس. -
 ؟یچرا خواب موند -

را از  یخواست گوش یبرگشت. دلش م دیدرهم جاو یحساب یبه سمت اخم ها نیمکث کرد و نگاه رام یکم ثمره
 بود. ختهیامروز برنامه ها داشت که به همش ر یبقاپد و او را مجبور به آمدن کند. برا نیدست رام

 ام... -
 خب؟ -

 از او لجش گرفت. ثمره
 خواب موندم چرا نداره! نیا رام -

 گفت: هیبا کنا نیرام
 گ... یآره خب راست م -
را نداشت و  نیرام یها تیاذ دنیطاقت د دیاش سکوت کرد. جاو یلب ریز دیو تهد دینگشت اشاره جاوباال آمدن ا با
 شد. یجلو دارش م دیبا
 ؟یخوا یم یخب حاال بگو چ -
 سوخت شن. امیمرخص یخود یخوام ب ینم ؟یرد نکن یامروز رو مرخص شهیم -
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 !ستمیمیونه استراحت کن من جات وافردا رو هم بمون خ یخوا یم یانگار حال ندار ؟یچ گهیچشم د -
 گفت: نیرام زیآم هیخودش را به آن راه زد و در جواب حرف کنا ثمره

 !یمرس شه،یخوب م یلیآخ آره خ-
 داشت. ازین یشتریبرگشت به ثمره سابق زمان ب یبرا
 روتو برم! -
 خداحافظ! ستمیفردا هم ن ،یگفت گهینه د -
فردا  یراحت نیامروز ناراحت بود و او به هم ینگاه کرد. برا نیناباور به رام دیو قطع تماسش جاو عیسر یخداحافظ با

 را هم اضافه کرده بود؟
 بهت زده از رفتار ثمره گفت: نیرام
 ؟یالمصب چکارش کرد -

 یداد. شوخ یبه او م یحساب یگوشمال دیرا داشت، جلو رفت. با نیخرخره رام دنیجو یآمادگ یکه از حرص حت دیجاو
 اضافه کرده بود. یدور نیرا به ا گریو چهار ساعت د ستیب شیجا یب

 ذارم! یزنده ت نم -
 قدم عقب رفت. کیرا خوانده بود، با خنده کنترل شده  دیکه حرف دل جاو نیرام
 ...شبید ستیتوئه معلوم ن ریاصال تقص د،یکردم خودش تو هوا قاپ یجون تو باش شوخ -
 د؟یجاو یینجایا -
شانه اش  یدست رو یمیبرگشت و سالم کرد. رح یمیبه طرف رح دیقطع شد و جاو نیامحرف ر یمیرح یصدا با

 مهربان گفت: شهیگذاشت و مثل هم
 واسه ما؟ یسالم پسرم، چه کرد -

 متوجه منظورش شد و گفت: دیجاو
 !دمیم لشیبهتون تحو یبه زود -

 آمده بود. رونیله هم موفق بمرح نیاز ا دیشکفت. پس معجزه عشق کارش را کرده و جاو یمیاز گل رح گل
 خوبه گفت و نگاهش را به اطراف چرخاند. آرام

 گفت: نیثمره رو به رام دنیند با
 ثمره کجاست؟ -

 زودتر گفت: دیجاو
 حالش خوب نبود با اجازتون گفتم بمونه استراحت کنه! -
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 ذوق زده گفت: یمیبار رح نیا
 !یاریاجازه ماهم دست شماست، صاحب اخت -

 انیم یزیدانست چ یکرد و م یم یرا علن زیزودتر همه چ دیحرف را زده بود. عجله داشت و با نیعمد ابه  دیجاو
 ماند. یو حاج محسن پنهان نم یمیرح
 باشه گفت. ریلب خ ریرا محکم فشار داد و ز دیشانه جاو یمیرح

*** 
نداشت؛ اما  اقیاشت دیجاو دنید یبراگفت  یرفت. دروغ بود اگر م یاز جا بلند شد. خوب بود که فردا را هم نم ثمره

 آماده نبود. دنشید یبود و هنوز برا شتریب اقشیشرم و خجالت از اشت زانیکرد م یهر چه با خود فکر م
داشت،  یبیسر بست. حس عج یرا به حالت گوجه باال شیرا از کنار بالش برداشت و موها شیشد و کش مو خم
از  دیکش یکه مدت ها انتظارش را م یزیو متولد شده بود. حق داشت، چ. انگار از نیطراوت و سرزندگ هیشب یحس

 بود. دهیشن دیزبان جاو
راه افتاد.  یبهداشت سیخورد، به طرف سرو یکه مدام از شرم سرکوفت م یاز جمع کردن رخت خواب با شاداب بعد

از  ینداشت و حت نهیآ یرا تو رشی. جرات نگاه کردن به تصودیرا پر آب کرد و چند بار به صورتش پاش شیدست ها
نگاهش را باال برد. به  دیآرام و با ترد وگذاشت  ییلبه روشو ی. کف دو دستش را رودیکش یخودش هم خجالت م

 دنیباالتر رفت. با رس یو نگاهش فقط کم دیکوب یو مکث کرد. نه جرات نداشت. قلبش تند تند م دیلباسش رس قهی
آب، از  ریگرفت و بعد از بستن ش نهیفلش خورد. تند نگاهش را از آ شیم هامقابل چش شبید ریتصو ش،یبه لب ها

گوشش و  یتو دیدوستت دارم گفتن جاو یپر تپشش گذاشت. صدا نهیسـ*ـ ی. دستش را رودیپر رونیب سیسرو
 نیاز ا یخالص ی. باز گر گرفت. سرش را به دو طرف تکان داد. برادیچیاش در شامه اش پ یعطر دوست داشتن یبو

را  شیو صدا شنرفت و آن را رو ونیزیکرد. به طرف تلو یم یکار دیانداخت، با یکه خجالت را به جانش م یحس
 .دیچیخانه پ یبرنامه زنده تو یسرحال مجر یبلند کرد. صدا

 «زیبه هم وطنان عز سالم»
خانه  یبه سر و رو یدست دیبا داشت، ازیانجام دادن ن یبرا یفرار از فکر به کار یکه خانه مانده، حاال که برا حاال

 کرد. یدست و پا م ییناهار غذا یبرا دیاما قبل از آن با د؛یکش یم
 «.دیشاد و سرحال باش دیهر جا باش دوارمیام»

نجات داده  یبود در قلبش جوانه زده و آن را از پژمردگ یعشق ونیاش را مد یزد. خودش هم شاد بود و شاد لبخند
گذاشت. بدون خوردن صبحانه  یبار م یزیبه آن انداخت. بد نبود اگر د ینه رفت و نگاهبه طرف آشپزخا عیبود. سر
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و  شبیذهنش به د یزدن ها زیگر انیآمد؛ اما م یهنوز م یمجر یکرد. صدا ازیتند تند شروع به پوست گرفتن پ
 .دیشن یم انیدر م یکیحالش آن را  یدگرگون
در  ،یزید اتیتمام محتو ختنی. بعد از رختیر رونیار افکار را بب نیچندم یرا به دو طرف تکان داد و برا سرش

 گذاشت و شعله را کم کرد. شیقابلمه را رو
 کردن خانه بود. زیوقت تم حاال
به تنش داد. نگاهش را به اطراف چرخاند و لبخند زد. حال  یرا باال گرفت و کش و قوس شیکار دست ها انیاز پا بعد

 ندان شد.شدن خانه دوچ زیخوبش با تم
آورد و  یکم نم شبید یادآوریروزه انجام داده خسته شده؛ اما ذهنش انگار از  کیکه  یهمه کار نیاز ا جسمش

 زد. یم خونکیمدام به قلبش س
 غذا خانه را پر کرده بود. ی. حاال بودیکش قیفکرش را کنار زد و نفس عم باز
امروز  خیکرد. تار شیدهایو حواسش را جمع شن دیشنبرنامه را  یمجر یذهن صدا یفکر و شلوغ یها شیتشو انیم

 خ،یتار دنیبرداشت. با د نیزم یرا از رو یبه طرف اتاق رفت و گوش عیشد. سر یامروز! باورش نم خیرا گفته بود. تار
 بار فراموش کرده بود. نیاول یاو بر ی. امروز تولد عمو بهرامدیکوب یشانیبه پ یمشت آرام

 .دیاپراتور را شن یو بعد صدا یمتوال یآن گذاشت. بوق ها یاس ها شد و انگشت روتم ستیمکث وارد ل بدون
 یرا فاصله داد و قبل از قطع آن، صدا یگوش دیتماس نبود. ناام یاز برقرار یکرد و باز شماره گرفت. باز هم خبر نچ

 را به گوش چسباند و الو گفت. لی. باز موبادیچیگوشش پ یخش دار عمو تو
 از زدن چند سرفه خشک، گفت: بعد یبهرام

 ؟یسالم بابا خوب -
 گرفته بود و ثمره نگران گفت: شیصدا

 ست؟یشده حالت خوب ن یسالم عمو چ -
 فهیخف یسرماخوردگ هیخوبم فقط  -

 کرد. اخم
 برمت دکتر. یم امیاالن م ف؟یخف یسرماخوردگ یگیصدا م نیبه ا -

 کرد. یخنده کوتاه یبهرام
 فتم که حالم خوبه.گ ؟یکن یچرا شلوغش م -
 موضوع داد. رییبه تغ حیترج و
 اوضاع رو به راهه؟ یتو خوب -
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 آره؟ گهید یخونه ا شتیپ امیمن خوبم نگران نباش، االن م -
 !ادایاز دستم برنم یکار گهید یشدفعه اخراج  نیا ،یخواد از کارت بزن یآره خونه م؛ اما تو نم -

 آخرش را با حالت شوخ گفته بود. حرف
 روز خاصه! هیم، تازه امروز  یمروز مرخصا -

 :دیپرس گنگ
 روز خاص؟ -

 نبود. ادشیلبخند زد. پس  ثمره
 بهتون، فعال! گمیم امیم -
برد؛ اما  یعمو م یخوش آب و رنگ برا یغذا نیاز ا دیقطع تماس به آشپزخانه رفت و در قابلمه را برداشت. با با

 ست.خوا یساعت زمان م میجا افتادن ن یهنوز برا
تنش نشسته بود،  یرو ادیز تیکه بخاطر فعال ینم نیو از ا دیرس یبه خودش م دیساعته را با میزمان ن نیا حاال

 شد. حوله را از کمد برداشت و وارد حمام شد. یخالص م
 یبلوز و شلوار راحت عیبه خشک کردن کاملش نبود. سر ازیرا با حوله گرفت. هوا گرم شده و ن شینوک موها آب
 یکردن صورتش تو کیهمزمان با نزد شیرو یچرب دنیو سراغ قابلمه آبگوشتش رفت. با برداشتن در و د دیپوش

 ام گفت. دنیقابلمه و بو کش
 .دیکش رونیب یقابلمه کوچک تر نتیرا خاموش کرد و از کاب شعله
 یکه دل خوش نینم افتاد. با اخا ریمن ادیفکر  نیناهارش بود. با ا یغذا برا نیبهتر نیکه حال عمو خوب نبود، ا حاال

 دخترش رفته بود. دیگرفت. شا دهیشد تنها بودنش را ناد یاز او نداشت؛ اما نم
 زیگل دار آهو را از آو دیمانتو و شال نداشت و چادر سف دنیگذاشت. حوصله پوش ینیس یکاسه را پر کرد و تو عیسر

 ه دست از خانه خارج شد.ب ینیبغـ*ـل گذاشت و س ریبرداشت. سر کرد و گوشه آن را ز
گذاشت و بعد از زدن  ریپله خانه من یرا رو ینیبغلش در رفت. نچ کرد. س ریسخت بود و از ز شیکردن چادر برا جمع

 زنگ چادر را جمع کرد.
. دیرا شن ییشدن دنپا دهیباز و بسته شدن در و بعد از آن کش یکرد. صدا زیپله برداشت و گوش ت یرا از رو ینیس

تر شده بود. پوستش  قیعم دهیکه د یبار نیصورتش از آخر ی. انگار چروک هادیرا د ریدر باز شد و من یکمبعد از 
 را جلو گرفت. ینیرفت و س ادشی ازقبل  نهیحالش ک دنیرنگ بود. با د یب شیزرد و لب ها یکم
 .ستیحالتون خوب ن دمیسالم، از آهو شن -
 نبود. یاز از نگاه درنده و زبان تند خبر گریرا نگاه کرد. انگار دکرده  رییدخترک تغ یمتعجب سر تا پا رزنیپ



 

 

416 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 .میزیکدورت ها رو دور بر دیبا یمواقع نیخانم همچ رینگام نکن من ینطوریا -
از پدر و مادر در  یا هیکه سا یاز رفتار سابقش شرمنده شد. بارها پشت سرشان حرف و تهمت زده بود. خانه ا ریمن

 آن نبود.
 ؟یم خوبسال کیعل -

 خسته بود. یحساب شیصدا
 د؟یتنها ایممنون دخترتون هست  -
 رو ول کنه. شیتونه کار و زندگ یصبح زود رفت، اونم که نم -

 آهان گفت. ثمره
 .نیبهمون خبر بد م،یمنو آهو هست نیداشت یاگه کار -
وچک شده بود. خجالت زده از ک یادیکه ثمره کرده، ز یلب تشکر کرد و کاسه را برداشت. در برابر بزرگ ریز ریمن

 یبه خانه صدا دنی. با رسدیکرد تو رفت و ثمره به طرف در خانه چرخ یکه راجع بهش م یرفتار سابق و فکرها
 .دیسالم آهو را از پشت سر شن

 عقب برگشت و جوابش را داد و آهو گفت: به
 بود؟ نجایا دیآقا جاو -

 اسمش ضربان گرفت. دنیثمره با شن قلب
 اچه شد.دستپ یکم
 نه چطور؟ -

 کوچه نگاه کرد. یمتفکر به ابتدا آهو
 .دمیرو د نشیدونم حس کردم ماش ینم -

 شده گفت: دیناام ینیماش دینگاهش را دنبال کرد و با ند عیسر ثمره
 حتما! یشد یاالتیخ -

آهو پشت سر او عوض کردن لباس به طرف اتاق قدم برداشت.  یگذاشت و برا نتیکاب یرا رو ینیخانه شد و س وارد
ها را انجام داده بود؟سر  نیتمام ا یخانه توجه اش را جلب کرد. ک یزیو تم دیچیاش پ ینیب یغذا تو یداخل شد. بو

 یبا خوردن به طرف اتاق راه افتاد. ثمره مانتو همزمانرا پر آب کرد و  وانیکرد. ل یکار نرفته بود؟ احساس تشنگ
 .دیدر آوردن بلوز پوش و بعد از دیکش رونیاش را کمد ب یسنت

 با بستن دکمه آهو وارد شد. همزمان
 امروز چه خبره؟ -
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 چطور؟ -
 گفت: طنتیبا ش آهو

 و... یشاد و شنگول ده،یغذات تا هفت خونه اون ور تر رس یبو ،یخونه رو برق انداخت -
 را قطع کرد. حرفش

 شد؟ یچ شبیجو نده، د خودینرفتم سر کار، ب گهیشدم د داریب رید -
 با همان لحن گفت: هوآ
 اول تو بگو! -

 نگفته بود. دیاز جاو ریغ یوقت حرف دلش را به کس چیگفت؟ مردد بود. ه یم دیسکوت کرد. با ثمره
 سکوتش پر گله گفت: دنیبا د آهو

 ؟یوقت حرف دلت رو به من نزد چیطرفه ست؟ چرا ه هی متیصم نیبگم؟ چرا ا دیفقط منم که با شهیچرا هم -
 سرش انداخت و گفت: یداد. شال را رو رونیرا ب قشیمنفس ع ثمره

 نگو! یخوا یحرف زدن مجبورت نکردم االنم اگه نم یوقت برا چیه -
 مقدمه گفت: یب آهو

 فکر کنم. دیبش گفتم با -
 ؟یفکر کن یبه چ -

 شده گفت: زانیبا لب و لنچه آو آهو
 رو دستش. زمیبررو  یآب پاک هوی ومدیفقط دلم ن وفته،یب یاتفاق ستیقرار ن -

آهو هم  یو فرار نینگاه غمگ نیبرد. ا یرا م یبود و دل هر دختر یقیپسر ال نیتو سکوت نگاهش کرد. رام ثمره
کرد دل داده و  یانگار اتفاق افتاده بود. آهو زودتر از آن چه فکر م دهیداد. از آن چه ترس یرا نشان نم نیا ریغ یزیچ

 نبود. یاز خوشبخت ریغ یزیچ ش،یخطا وجودبا  یآهو حت اقتیبود. ل یبه فکر چاره م دیحاال با
 :دیرو زبانش لغز یحرف یفکر ینزده خشک شده سوخت. ب شهیکه هنوز ر یآن ها و عشق یهر دو یبرا دلش

 دکتر... هیتونم  یم یاگه بخوا -
 :دیحرفش پر انیم آهو

 خودم رو گول زدم، نه اون! ینطورینه اصال... ا -
بود. ته دل خودش هم برخالف زبانش  رفتهیبزرگ شده و خوب بود که نپذ یادین زد. آهو انگار زجا یلبخند ب ثمره

داد. حاال وقت آبغوره  نییکدامشان نبود. آهو بغض باال آمده اش را پا چیکار ه نیکار موافق نبود. دور زدن رام نیبا ا
ته  دیبود و با دایق از تک تک رفتارش پکه عش ی. خواهرودخودش نبود و وقت فکر کردن به ثمره ب یگرفتن برا
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بود؛ اما جرات حرف  دنی. انگار حاال که گفته، منتظر شندیمنتظر آهو را د یآورد. ثمره چشم ها یرا در م شبید یتو
 گفت؟ یزدن نداشت. چه م

در  یدانست حسادت یشد، چه؟ م یگفت و آهو ناراحت م یم نشانیانداخت. اگر از تبادل احساس ب نییرا پا سرش
 خواست. یخورد؟ اصال حسرت خوردن آهو را نم یاما اگر به حالش غبطه م ست؛یکار ن
 آرام گفت: نییپا یبود و ثمره با سر دشیبه او و ترد رهیهنوز خ آهو

 .وفتادین یخب... اتفاق خاص -
 نگاهش کرد. هیعاقل اندر سف آهو

 تر بود. نیسنگ ست،یبه تو مربوط ن یگفت یاگه م -
 را گرفت. آهو دوباره به سمتش برگشت و فقط نگاهش کرد. شیو ثمره بازو دیج از اتاق چرخقصد خرو به

 گرفت. یشالش را به باز یآورد و انتها نییاو پا یدستش را از بازو ثمره
 گفتش که... که... -

 سخت بود. یادیبود. گفتنش ز سخت
 که دوستت داره؟ -

 خوب بود که راحتش کرد. اهوم گفت و آهو ذوق زده گفت: داد. رونیب نهینفس آسوده اش را از سـ*ـ ثمره
 رو فقط گفت؟ نیتابلو بود. هم یادیپس باالخره اعتراف کرد. گرچه ز -

 کرد و آهو گفت: نییسرش را باال و پا ثمره
 ؟یگفت یخب تو چ -
 من... -

گفتن به آهو  یبرا ییجا گری. ددیکش یبزند. از خودش به خاطر آن ابراز عالقه خجالت م یکرد. محال بود حرف مکث
 گفت! یم دیو شرم از او را نداشت. نه نبا

 .یچیه -
 پنهان کرده باشد. دیثمره سرتق سکوت و احساسش را از جاو نیهم نبود ا دی. بعدیآهو باال پر یابروها

 ؟ینگفت یچیواقعا اون بهت گفت دوستت دارم و تو ه -
 جان گفت و آهو نچ نچ کرد. یب نه
 افتاده. یک ریسر مردم گچاره پ یب -
 بگم؟ یچ یانتظار داشت -
 حرف دلت رو! -
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 ضربه آرام به شانه اش زد و ادامه داد: دو
پس ثمره خانم کمتر به  ن،یریم ینگاتون کنن معلومه واسه هم م یاز صد فرسخ ،ییتو هم به اندازه اون تابلو -

 دروغ بگو! چارهیو اون ب هیخودت و بق
 خبر بود. یکرده و خودش ب شیانگشت نما یش کرد. انگار قلبش حسابتو سکوت نگاه یکم ثمره

 خارج شد. یرگیآهو از خ یصدا با
 ؟یحاال کجا شال و کاله کرد -
 ادامه داد: طنتیبا ش و
 قرار و... نینکنه اول -
 خودش آمد. شالش را مرتب کرد و گفت: به
 سر بهش بزنم. هیخوام برم  یم سرما هم خورده یطفل ه،یتو؟ امروز تولد عمو بهرام یگیم یچ -
 چیشانه انداخت و قابلمه را بقچه پ یرا رو فیرفت. بند ک یزودتر م دیو از اتاق خارج شد. با دیبابا گفتن آهو را شن یا

 گذاشت. سهیک یکرد و تو
 تا دم در بدرقه اش کرد و قبل از خروج گفت: آهو

 کمک خواست! دیبه زنگ باش شا دخترشم رفته خونه خودش، گوش ضه،یهنوز مر یریپ نیا -
 به قابلمه اشاره کرد. یو به عمو سالم برسان گفت. ثمره بعد از گفتن سالمت باش دیرا بوس شیباشه گفت. رو آهو

 !وفتهیتا گرمه بخور نذار از دهن ب -
 حرکت کرد. ابانیتند به طرف خ یکرد و ثمره از خانه خارج و با قدم ها نییسرش را باال و پا آهو

گرم شده بود. با ورود  یظهر و هوا حساب میو ن کی. ساعت دیرا دو یتا خانه بهرام ابانیشد و فاصله خ ادهیپ نیماش از
اش را با پشت دست پاک کرد  یشانیپ یعرق رو یرا آهسته تر کرد. قطره ها شیبه کوچه نفس نفس زد و قدم ها
فشار دکمه  یو انگشت اشاره اش برا ستادهیا یامهرنشست. پشت در خانه ب یزن یو همزمان نگاهش از پشت سر رو

 کرد. یمانده را ط یرا تند و دو متر باق شیگشت. باز قدم ها یرفت و برم یمردد م فنیآ
 و گفت: ستادیبه او ا دنیرس با
 ن؟یداشت یخانم کار دیببخش -
زن هر بار  نیبود ا بیشد. عج رهیلبخند زد و به او خ اریاخت یاز قلبش عبور کرد و ب یخنک میبرگشت زن باز نس با

گل انداخته از گرما  یگونه ها نیوقت ظهر با ا نیثمره متعجب شد. ا دنیکرد. زن با د یبه او منتقل م یحس خوب
شد، نگاه کرد. چرا مراقب  یم نییباال و پا عیکه سر یا نهیکرد؟ به سـ*ـ یچه م نجایزد ا یکه تند تند م یو نفس

 خودش نبود؟
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 را نداشت. دنشید یاضافه شد. نه امروز آمادگ یبهرام دنیور ثمره به استرس داسترس حض حاال
 نهیسـ*ـ یتو یبرگشته بود. حسرت شیسر جا زیلبخند ثمره حجم گرفت. انگار زمان به عقب و همه چ دنیبا د بغضش

 بد با آن ها تا کرده بود. ایماند که بود. دن یم یهمان یبغض دارش زار زد. کاش همه چ
 آمده را گرفت. نییجلو تر رفت و زن زودتر قطره اشک پا ثمره

 اد؟یم ادتونیمنو  ن؟یسالم خوب هست -
 نباشد؟ ادشیشد  ی. مگر مدیمهربان خند زن

 اش گفت: یخواسته قلب برخالف
 واسم آشناست. افتیق -

 شده بود. سیخ یجا به جا کرد. کف دستش حساب یرا کم سهیک ثمره
 .یگلفروش نیاومده بود شیچند وقت پ -

 فکر کرد. یبه ظاهر کم زن
 اومد. ادمیآهان بله بله  -

پشت کرده  یکه به بهرام یبود. از زمان شیصحنه نما یسال رو نینبود. چند بیکرد و عج یم فاینقشش را ا خوب
ساسش سخت شده و از همه عشق و اح شیاما ماندن برا ،یعمد بهرام ریغ یخانه خارج شده بود. با وجود خطا نیو از ا

 گذشته بود.
 گنگ به او و خانه نگاه کرد و گفت: ثمره

 ن؟یدار ینسبت یبهرام یبا آقا -
 :دیباال رفت و متعجب پرس یزن به حالت ساختگ یابروها

 ؟یبهرام -
 بله. -

 به در اشاره کرد. زن
 ست؟ین یخونه خانم قادر نجایمگه ا -

 حضورش دست و پا کرده بود. یبرا یزود دروغ چه
 .هیساله خونه بهرام نیچند نجایا رینخ -

 زد. یلبخند ساختگ زن
 پس حتما آدرس رو اشتباه بهم دادن. -

 را باال گرفت. سهیک ثمره
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 .میتو ناهار دور هم باش دییبفرما -
 بار لبخند تلخ زد. نیا زن
 ممنون... -
گرفت. ثمره از پشت را  شیخداحافظ گفت و رو عیرفت. سر یزودتر م دیمهار بغضش دست خودش نبود و با گرید

نفس  دیاز کوچه و خارج شدن از د دنیچیهمه غم در نگاهش بود؟ با پ نیتند او شد. چرا ا یبه قدم ها رهیسر خ
 بود. شدهدور  عیشامه اش بود بر خالف خودش که سر ی. عطرش هنوز تودیکش قیعم

 یدانست با آن حال خرابش کم یمباز شدن در را نداشت و  عی. انتظار سردیعقب کش یرا فشرد و کم فنیآ دکمه
کف دستش  یرو سهیک یجا به جا کرد. رد دسته ها شیدست ها نیرا ب سهیو ک ستادیا بانیسا ریکشد. ز یطول م

 د.یتق باز شدن در را شن یآن را با مانتو گرفت و صدا یسیمانده بود. خ
چهار چوب در ظاهر  یتو یبه آن بهرام دهیکرد و نرس یتا سالن را تند ط اطیآن را هل داد و وارد شد. فاصله در ح

 شد.
و چند پله را باال  دیمانده را دو یشد. فاصله باق شیرنگ دلش ر یو چهره ب ختهیبهم ر یجوگندم یموها دنید با

 .دیزودتر عقب کش یرفت. مثل هر بار قصد در آغـ*ـوش گرفتن او را داشت اما بهرام
 و متعجب نگاهش کرد. ستادیا

 .یخور یتر سرما مدخ ایجلو ن -
 اضافه شده بود. یبدنش از صبح باال رفته و تب هم به سرماخوردگ یبود. دما جیگ

 اش گذاشت. نهیسـ*ـ یگرفته و دو رگه شده بود دست رو یکه حساب شیصدا دنیبا شن ثمره
 .نمیحال نب نیو شما رو تو ا رمیمن بم یاله -
او  ییتنها زانیم نیاسطوره و حاال ا شیبرا شهیهم یهرامحال سخت بود. ب نیا یاش تو یبزرگ مرد زندگ دنید

 .دیفهم یکرده بود. کاش زودتر م نشیغمگ
 ایگفت. از تمام دن« خدا نکنه»بود قفل شد. آرام و با تمام وجود  دهیچسب نهیکه به سـ*ـ یدست یرو یبهرام نگاه
 نیکه با ا یداشت ثمره خبر از آشوب گفت. حق یمانده و او چه راحت از مرگ م شیدختر و نفس ها برا کی نیهم

 دلش انداخته، نداشت. یحرف تو
 ماریب طیمح نیو خفه خانه اخم کرد. آدم سالم در ا کیتار یفضا دنیچهارچوب در کنار رفت و ثمره وارد شد. با د از
 به او! یشد، وا یم

حرکت کنار زد و آن را باز  کیا را ب میبه طرف پنجره رفت. پرده ضخ عیکانتر، سر یغذا رو سهیاز گذاشتن ک بعد
 و آن را روشن کرد. دیکرد. نور آفتاب به خانه تاب
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 برگشت و گفت: یطرف بهرام به
 اون درو هم باز بذار لطفا. -

نداشت. با  ستادنیتوان ا گریجان زد. د یو آن را باز گذاشت و لبخند ب ستادیکه در حال بستن در بود ا یبهرام دست
 که در حال دوران بود به قصد رفتن به اتاق قدم برداشت. یو سر نیسنگ یقدم ها

 و راهش را سد کرد. ستادیدرگاه اتاق ا یتو ثمره
 .نجاستیاتاق خفه تر از ا یرو کاناپه بخواب، مطمئنم هوا شهیاگه م -

 ن برگشت.به طرف کاناپه رفت. ثمره تند از اتاق بالش و پتو برداشت و باز به سال عیفقط نگاهش کرد و مط یبهرام
حال  یب ی.بهرامدیکش شینازک را رو یسرش گذاشت و پتو ریو بالش را ز دیکاناپه د یرو دهیرا دراز کش یبهرام

 تشکر کرد و ثمره گفت:
 ؟یخورد یزیعمو از صبح تا االن چ -

 نیا از بتمام حال خوب امروزش ر یبهرام یماریبه طرف آشپز خانه راه افتاد. ب عیآرام نه گفت و ثمره سر یبهرام
بود؟ کاش راز  امدهیسراغش ن یباشد؟ چرا کس نیحالش ا دیچرا؟ چرا در روز تولدش با ییهمه تنها نیبـرده بود. ا

کم از  یکس یداد. انگار عمو در ب رونیرا با صدا ب نشیکرد. نفس سنگ یم یکار شیدانست و برا یاش را م یزندگ
 آن ها نداشت.

 روشن کرد. را به برق زد و آن را یکتر دوشاخه
 داد. یآب گرم و عسل به او م دیاز ناهار با قبل

کنار کاناپه نشست  نیزم یبود، وارد سالن شد. رو ختهیر شیکه رو مویآب ل یبا هم زدن آب و عسل و کم همزمان
 زد: شیو آرام صدا

 ؟یش یم داریعمو... عمو... ب -
 را باز کرد. نشیسنگ یده بود، پلک هاتا حاال خور روزیکه از د یو منگ از آن همه قرص جیگ یبهرام

 رو بخور راه گلوت باز شه. نیقبل از ناهار ا -
 با گرفتنش گفت: یکرد و بهرام کیرا به دهانش نزد وانیشد و نشست. ثمره ل زیخ مین یبهرام

 تونم دخترم. یخودم م -
 از مکث کوتاه ادامه داد: بعد
 .یسرما نخور ریفاصله بگ کمیفقط  -
 االن بدش به من. نیهم یمن شما خوب ش یعمو، اگه قرار با سرما خوردگسرت  یفدا -

 وقت حرف گوش کن نبود. چیدختر ه نیلبخند خسته زد. ا یبهرام



 

 

423 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

آفتاب و تبادل هوا بهتر شده و خوب بود که ثمره را  نیخانه با ا یکرد و آرام خورد. فضا کیرا به دهانش نزد وانیل
 کنار خودش داشت.

 .یریگدوش ب هیکاش  -
 باشه بعدا. -
 باشه؟ ر،یدوش بگ هیتا من غذا بکشم شماهم  ،یسر حال نمش یریتا دوش نگ -

 ناچار باشه گفت. از جا بلند شد و ثمره گفت: یبهرام
 بگو. یداشت اجیاحت یزیاگه چ -

ثمره نگاه از  یهرامباشه تکان داد. بعد از برداشتن حوله از اتاق به سمت حمام راه افتاد. با ورود ب یرا به معنا سرش
 بشیج یتو یگوش یبه طرف آشپزخانه رفت. همزمان با برداشتن بشقاب ها از جا ظرف زیم دنیاو گرفت و به قصد چ

نگاه به صفحه  یو ب دیکش رونیب بشیرا از ج یافتاد؟ گوش یحمام اگر فشارش م ی. تمام فکرش به عمو بود. تودیلرز
 نبود. شیفرار از تماس ها یبرا یراه گری. دختیخشک شد و قلبش فرو ر دیوجا یالو دنیتماس را برقرار کرد. باشن

 نیبردن عمو را از ا یداد. دلش پ یم انیزودتر به مکالمه پا دیآمد و با یشر شر آب م یدر حمام نگاه کرد. صدا به
 خواست. آرام سالم کرد. یماجرا نم

داد،  یبود. به او حق م یزدن داد. از رفتارش حرص به حرف تی. باالخره رضادیتماس پوف کش یبا برقرار دیجاو
بردن فاصله احساسش را  نیاز ب یسخت بود. دلتنگش بود. برا شیها برا یریکنارگ نیشرمش قابل درک بود؛ اما ا

شرم دخترک را زودتر به  دیداد و با یشده آزارش م ابرفاصله چند بر نیابراز کرده؛ اما انگار معکوس عمل کرده بود. ا
 خواست! یرا نداشت. دخترک را م نیاز ا شیرساند. توان صبر کردن ب یتها مان

 .دنشیبه د یقدر سخت بود وا نی. اگر صحبت با او ادیسالمش تندتر از قبل کوب دنیثمره با شن قلب
 گفت: دیگونه داغش گذاشت. جاو یدندانش گرفت و دستش را رو نیرا محکم ب لبش

 م.سر کار نگران شد یبود ومدهین -
 کرد. شیبا دکمه مانتو یانداخت و شروع به باز نییرا پا سرش

 خواب... موندم. -
 با لحن طلبکار گفت: دیجاو

 ؟یشد، فردا چ هیتوج یکی نیخب ا -
 ؟یفردا چ -
 ؟یگرفت یچرا فردا رو مرخص -

 چه زود خبر را به او رسانده بود. نیمتعجب شد. رام ثمره
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 بهم نگفت... نیرام -
 بود؟ دهیپس از کجا فهمنگفته  نیرام
 ادامه داد: یا هیبعد از مکث چند ثان دیجاو

 !دمیاونجا بودم و از خودت شن یرو گرفت یزور یاون مرخص یوقت -
 یدور نیکرد و ا یکه از دخترک دفاع م ییرویبا وجود ن یدلخور بود. حت شیها یریگفت. از او و از کناره گ یم دیبا

 نیخواست و ا یداد؛ اما روح زورگو و طلبکارش او را م یحال و احساسش نسبت م سر و سامان دادن به یها را برا
 داد. یفاصله آزارش م

دو پسر بود؟ آخ  نیب یآن تماس و آن حرف ها تبان یعنیبود؟  دهیرا شن شیباز لبش را به دندان گرفت. صدا ثمره
 کند. یزنده زنده پوستش را م دیآخ! با نیرام
 .میباهم باشدنبالت شام  امیشب م -

. ظهر سراغش رفته بود؛ اما زودتر او با دید یثمره را م دیبود؛ اما دست خودش هم نبود. با شیدر صدا یبیعج دستور
 دهیشل شده بود. قلبش تند کوب شیظاهرش دست و پا دنیاز خانه خارج شده بود. با د یآن چادر گل دار و لباس راحت

اعتبار  یبرا یکیهمه نز نیا شیلب ها نیریطعم ش دنیچش و شبیاتفاق د شده بود. با داریخوابش ب یو باز حس ها
 تب تند نبود. نیبه ا یاعتماد گریرفت د یبود. نه اگر جلو م دهیپر خطر و پا عقب کش یحاج
 رفته بود. عیشدن سر مانیشده و قبل از پش نیماش سوار
 را نداشت. دنشید یگفت؟ نه هنوز آمادگشد قرار عاشقانه  یدعوت م نیحرفش شوکه شد. به ا دنیبا شن ثمره

 ام. یعمو بهرام شیمن... پ -
 اخم کرد. بهانه بود؟ دهان باز کرد و ثمره ادامه داد: دیجاو

 .ششیاحتماال شب هم بمونم پ ست،یحالش خوب ن -
 باز شد. شیها اخم

 شده؟ یچ -
 تب داره. -
 دکتر؟ مشیببر امیب یخوا یم -
 کنه بره. ینه قبول نم -
 ؟یندار اجیکمک احت به -
 نه ممنون. -
 گفت: عیآب دستپاچه شد و سر یقطع صدا با
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 برم. دیببخش من با -
و اخم بود. جواب  یتیحرف او سکوت کرد. سکوتش پر از نارضا دنیبود و با شن یآماده گفتن حرف دیجاو دهان

 تخت پرت کرد. یرا رو یثمره را آرام داد و گوش عیسر یخداحافظ
 دیحرفش را پس گرفت. نه با عیگفت. سر یوقت نم چیشود ه یفاصله م نیابراز عشق باعث ا نیادانست  یم اگر

 دیشد. با یآماده م یآخر هفته و خواستگار یبرا دیکرد. با یزودتر خودش را جمع و جور م دیگفت و دخترک با یم
 شد! یبرداشته م دوشش یاز رو یحاج یآبرو یشد و بار نگران یخوانده م نشانیب تیمحرم نیزودتر ا

 
*** 
خارج کرد. برخالف هر سال امسال فقط به  شیگذاشت و دستکش را از دست ها یجا ظرف یبشقاب را تو نیآخر

 کرد. یجبران م دیخجالت زده بود و سر فرصت با یبود. کم ارودهیعمو ن یتولدت مبارک اکتفا کرده و کادو برا
خانم  ریمن شیت از دوازده شب گذشته بود. خوب بود که آهو امشب پآشپزخانه خارج شد و به ساعت نگاه کرد. ساع از

 نبود. شیرفته و نگران تنها
. عمو به پهلو دراز دیکرد. آرام در را باز کرد و سرک کش یرا چک م تشیوضع دیطرف اتاق خواب عمو رفت. با به

 را بسته بود. شیو چشم ها دهیکش
اش  قهیشق یشد و قطره عرق را رو قیصورتش دق یآباژور روشن بود. توتو رفت. اتاق فقط با نور  نیپاورچ نیپاورچ

از  یبرداشت و حبه ا یعسل یباال بود. قرص را از رو یبدنش هنوز کم یاش گذاشت. دما یشانیپ ی. دست رودید
 اسمش را صدا زد. اماز پارچ آر وانی. بعد از پر کردن لدیکش رونیآن را از کاور ب

 چشم باز کرد و ثمره گفت: یهمان صدا زدن بهرام با
 عمو؟ یداریب -

 گرفته گفت: یبا صدا یبهرام
 بره. یخوابم نم -

و  دیو بعد از خوردن قرص باز دراز کش دیخودش را باال کش یکم یگفت. بهرام« بخور»قرص را به دستش داد  ثمره
 ثمره گفت:

 ؟یندار اجیاحت یزیچ -
 بمون. شمیپ یکم هینه، فقط  -

سرد و سخت قبل امشبش گرم و دلچسب  یدرونش پر از آرامش بود. برخالف شب ها یماریود ببا وج یحت امشب
هم را  یگرینگران حس د یچشم ها نیشده بود. تمامش بخاطر بودن ثمره کنارش بود. وجود ثمره در خانه با ا
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زده  رونیز در خانه بکه مدت ها ا ینو دلتنگ عطر ز یخوش یزنده کرده بود. دلتنگ شده بود. دلتنگ روزها شیبرا
را از پشت  شیرد پا یکه سال ها دنبالش گشته؛ اما انگار به عمد خودش را پنهان کرده و حت یو بازنگشته بود. زن
 سر پاک کرده بود.

بر خالف انتظار ثمره سکوت کرده بود. انگار فقط محتاج  ینشست. بهرام یکنار تخت بهرام یچوب یصندل یرو ثمره
 حضورش بود.

افتاد  هیسالنامه و آ ادیکلمات  ینگاهش رو دنیافتاد. آن را برداشت و ورق زد. با لغز یعسل یثمره به کتاب رو نگاه
 نیبود، نگاه کرد.ارتباط ا رهیو به سقف خ دهیبود. به عمو که طاق باز خواب دهید دیکتابخانه جاو یکه تو یعکس ادیو 

 .دیشد پرس یدو مرد چه بود؟ کاش م
 عمو؟ یخواب یچرا نم -

گرفته و  دهیکه شکستش را ناد یگفت؟ زن یوفا م یب یزن یبرا یگفت؟ از دلتنگ ی. چه مدیبه طرفش چرخ یبهرام
 او را جا گذاشته و رفته بود؟

 گفت: یبهرام رهیسکوت و نگاه خ دنید با
 ؟یخون یهنوزم کتاب م -
 آره هر شب قبل از خواب. -

 مکث کرد و ادامه داد: یکم
 خواد دخترم برام بخونه. یامشب دلم م -

 هست. یگفت هنوز کس یکه به او م ییخواست.صدا یاتاق م یدخترک را تو یصدا دنیچیپ دلش
 گفت.« چشم»لبخند زد و  ثمره

 ؟یصفحه چند بود -
 خواد رو بخون. یهر جا که دلت م -

 شی. چشم هادیچرخ ینگاهش به سمت بهرام عی. دستپاچه و سردیلرز بشیج یتو یرا ورق زد و همزمان گوش کتاب
 باشد چه؟ دیبسته بود. اگر جاو

شود. تند و  یبه بهرام برهیو یصدا دنیتا مانع رس زدیحرف م دیجا به جا شد. با یصندل یرو یهمان دستپاچگ با
 کرد. یچرا قطع نم یزد. لعنت یمحکم صفحه ها را ورق م

 .یمن رو تحمل کن دهینخراش یصدا دیخب حاال امشب با -
 تر از حد معمول بود.باال شیصدا

 دونم کجا رو بخونم. یانتخاب سخته عمو نم -
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 بسته لبخند زد. یبا همان چشم ها یبهرام
 .دیلرز یهمچنان م یگوش

 ...یفکر کنم خوب باشه، احم... گرچه خوندم به شما نم نجایخب ا -
 جواب بده! -
 بود. دهی. پس شندیدهانش ماس یحرف تو یبهرام یصدا با

 باز کرد و آرام گفت:چشم  یبهرام
 دلتنگه. یحساب نکهیا شیزنه، معن یزنگ م یکیوقت شب  نیا یوقت -

 .دینگاهش را از او دزد ثمره
 ...یعنیگل انداخته هم  یحساب یلپ ها نیا -
 عیبغلش گرفت و سر ینگاه را نداشت. کتاب را تو نیطاقت ا گریدندان گرفت. د نیثمره لبش را ب یسکوت بهرام با

متوقف و  یتراس قدم برداشت. حاال خجالت از عمو هم به تمام شرم امروزش اضافه شده بود. لرزش گوشبه سمت 
 باز شروع شد. یبعد از کم

 .دیکش رونیب بیرا از ج یدور کتاب محکم شده بود و گوش دستش
 گفت.«الو»حد ممکن  نیتر نییمکث تماس را برقرار کرد و با پا یب

هوش و  شبیاش به ساعت نگاه کرد. اصال حواسش به وقت نبود. حق داشت. از دآهسته  یصدا دنیبا شن دیجاو
 سالم گفت: یبود. ب دنشیحواسش را از دست داده بود. تمام فکرش به دخترک و د

 ؟یببخش خواب بود -
 بودم. دارینه ب -

 یکس دینبود، شا لیلد یهمه عجله ب نیبه مقصد عجله داشتند. ا دنیرس یها بود. برا نیبه عبور ماش رهیخ دیجاو
 به در نداشت. یوقت نگاه مشتاق چیخانه ه نیا ی. خودش اما تودیکش یانتظارشان را م

 .یفکر کردم خواب یجواب نداد -
حتما دلتنگش بود. « دلتنگه.». دیدر سرش چرخ یبهرام یلبخند محو زد. پس چرا باز تماس گرفته بود؟ صدا ثمره

گش بود. نگاهش را به کف پوش چرخاند و با نوک پا آرام شروع به ضربه لبخندش عمق گرفت. خوب بود که دلتن
 کرد. نیزدن به زم

 تو اتاق عموام. -
 حالش بهتره؟ -
 اهوم. -
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 صحبت بسته بود. یرا برا شیثمره دست و پا یکوتاه و کم حرف یجواب ها نیدو سکوت کردند. ا هر
محل همه خسته از کار و  ینبود، انگار اهال یصدا چیود. هنگاهش را باال گرفت. آسمان صاف و پر از ستاره ب ثمره
 روزانه زودتر به خواب رفته بودند. تیفعال

حالش را خوب کرده  شبشیو ابراز عالقه د دیمکرر جاو یتماس ها نیاما برخالف هر شب دلش آرام بود. ا خودش
 بود.

 به خواب رفتن با دم و باز دمش را داشت. انگار قصد دیشده بود و جاو یکرد طوالن یاز آن چه فکر م شیب سکوت
 را شکست. یسکوت طوالن نیزودتر ا ثمره

 برم. دیعمو منتظرمه با -
 چسباند. یم شینفس ها یداد و گوشش را به صدا یم دینبود تا صبح دل به دل جاو طیشرا نیاگر در ا مطمئنا

 ؟یمنتظره چ -
 خوام براش کتاب بخونم. یبد خواب شده م -

وارد قلبش کرد؛  ییبایسرش حس ز یخواست. تصور کتاب خواندن ثمره باال یند تلخ زد. او هم دلش ملبخ دیجاو
شد  یچه م د؟ید یزد و دخترک را کنار خودش م یشد اگر چشم بر هم م یشد. چه م نشیگزیجا عیسر یاما حسرت

اش را کرد. کاش آدرس  نهیسـ*ـاز  دنیپر رونیشد و انگار قصد ب نیشد. قلبش سنگ یفاصله تمام م نیاگر زودتر ا
 خواست. یکردن و پشت پا زدن به عقل را م یوانگی. دلش ددید یرفت دخترک را م یرا داشت و م یخانه بهرام

 و پر تپش زمزمه کرد: نیسنگ یا نهیسـ*ـ با
 ؟یکن یمن چکار م یخواب یهم نذاشتم، واسه ب یتا حاال پلک رو شبیاگه بگم از د -

 تند تر کرد. شیحرکت خون را در رگ ها شبیانداخت. کلمه د نییسرش را پا ثمره
 کرد. یاش م وانهیبا لب بستن هم د یدختر حت نی. ادیسکوتش را د دیجاو

 همان حال ادامه داد: با
 نفست بخوابم. یبا صدا یخواب یهمه ب نیخواد بعد از ا یدلم م -

کرد. کاش  یم یخال شیرا انگار رو دیجاو یف هاحر بیعج جانیکتاب را محکم تر به خودش چسباند. تمام ه ثمره
 را ندارد رحم کن! جانیهمه ه نیقلب توان ا نیگفت ا یدوخت و م ینگاه پر التماسش را به او م

حالش را درک  دیشد. کاش جاو یم نییقرارش تند باال و پا یاش از تپش ب نهیانگار در حال انفجار بود و سـ*ـ قلبش
 کرد. طاقت نداشت. واقعا طاقت نداشت. یمرا کم تر  شیو لطافت صدا

 دیاندازه اش با یحرف ها و التهاب ب نیکرد. به ا یعادت م دیبود؛ اما با دهیسکوت کرده و حال بدش را فهم دیجاو
 کرد. یعادت م
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 است. داریدانست که ب یعمو بسته بود؛ اما م یداد و داخل رفت. چشم ها رونینفسش را ب ثمره
 فقط بخوان. ستیکتاب را باز کرد. عمو گفته بود مهم ن یت و النشس یصندل یرو باز

 گذاشت و آرام خواند. یعسل یرا رو یگوش
گوشش  یرا تو ی. هندزفردیتخت دراز کش یلبخند زد. از پشت پنجره کنار رفت و رو شیصدا دنیبا شن دیجاو

 توانست با آرامش بخوابد. یگذاشت و پلک بست. حاال م
 یکوچه پس کوچه خاطرات پرسه م یشد؛ اما ذهنش تو یخارج م شیصدا از گلو د،یلغز یت مکلما یثمره رو نگاه
بود. خوب بود که آن در باز و خوب تر که آن حرف را  دهیرا د دیکه جاو یشروع به مرور کرد. از روز اول اریاخت یزد. ب

داده و آن ها را به  رییرا تغ شانیهر دو یزندگ ریبه کار مس شو وادار کردن دیجاو هیدر برابر حاج محسن زده بود. تنب
و کتاب را بست.  دیمنظم عمو را د ینقطه اتصال رسانده بود. لبخند زد و نگاهش را از نوشته ها باال برد. نفس ها

انگار خوابش  مه دیرا باال داد. جاو شی. ابروهادینشن یرا برداشت و از اتاق خارج شد. الو گفت؛ اما جواب یآرام گوش
اش را با آرامش خوابانده و چه خوب که خودش  یخارج کرد. امشب دو مرد زندگ نهیه بود. نفسش را از سـ*ـبـرد

 بودن. زیپوستش شروع به حرکت کرد. حس دلچسب عز ریز یآرامش شده بود. لبخند زد. حس خوب نیباعث ا
**** 

دخترک  زیدل انگ یبا زمزمه ها که آرام و شبیدور آن محکم بود. بر خالف د شیفرمان نشسته و مشت ها پشت
 در هم بود. یحساب شیبه خواب رفته، حاال اخم ها

 را تنها با بله و نه داده بود. شیها امیداده و پاسخ پ انیدر م یکیرا  شیاز صبح جواب تماس ها ثمره
. خودش در هول و دینبود و تمامش ناز دخترانه بود. مشت به فرمان کوب ایشرم و ح گرید نیبود. مطمئنا ا یاو کفر از

 شروع شده بود. شیوال بود و دخترک تازه تازه ناز کردن ها
 یکه خانه نبود و اگر نه تا به حال ده ها بار آن جا رفته بود. دخترک انگار از فرصت استفاده کرده و پشت بهرام فیح

 سنگر گرفته بود.
سرا چرخاند و چشمش به ثمره افتاد و مکث  ینیریبه طرف ش دیق یشد. نگاهش را ب یو وارد اصل دیچیرا پ ابانیخ

باز  یکه با چشم ها دهیرس ییتوهم بود؟ حاال کارش به جا ریتصاو نیتمام ا ایپلک هم نزد. آمده  گرید یکرد. حت
 بود. ایخواب، نه بلکه خود خود رو نجایبودن دخترک ا د؟ید یخواب م

 یبود. نه انگار واقع شیشد. باز رو به رو یمطمئن م ریتصو نیا تیاز واقع دیرا چند بار باز و بسته کرد. با شیها پلک
 آمده بود. یو ثمره به گلفروش

 کرد . یم یتالف دیدرونش قل زد. با وجود حس خوبش، اما با یزیآرام آرام کش آمدند و چ شیها لب
 رد.کشاند و توقف ک ابانیخ هیسرا به حاش یرنیبه ش دهیرا نرس نیو راهنما زد. ماش دیخند ثیخب
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 رزنیعقب کنار پ یصندل یرا رو نیسنگ بایکرد، گلدان تقر یرا وجب م شیکه سر تا پا یخبر از نگاه یب ثمره
 گفت. یش ریو پ دیلبه چادرش را جلو کش رزنیگذاشت. پ

 شد. یاطراف وارد گلفروش ینگاه ب یرا بست و ب یبا تشکر در تاکس ثمره
 آب مانده را کرده بود. یکه ب یو ظرف یسفارش قنار نیرامرفت و از آن گذشت.  یبه سمت راه فرع میمستق

 و درش را گذاشت. ختیر شیرا باز کرد. آب را تو یقفسه برداشت و در ظرف استوانه ا یپاش را از رو آب
که با تکان  یتفاوت به او رو به قنار یداده و برگشته بود. ب لیسفارشش را تحو نی. حتما رامدیزنگوله در راشن یصدا
 قفس چشم باز کرد گفت: فیخف
 یحت گهیمخت رو بخوره، نذاره د یکه حساب میاریجفت ب هیواست  دی... انگار واقعا با؟یشیخسته نم دنیتو از خواب -

 چه برسه به خواب. ،یپلک بزن
 یرامعمو به ییتنها ادیبه آن ماند.  رهی. لبخند زد و خدیدوم پر لهیبه م یا لهیاز م یضربه به قفس زد و قنار چند

با  یاو را به زور فرستاده بود. حت یافتاد. هنوز حالش خوب خوب نشده بود و قصد ماندن کنارش را داشت؛ اما بهرام
 آن حال نگران کارش بود.

شخص  دنیو د دنیبه چرخ ازی. ندیپا از فکر خارج شد و قبل از برگشت، قلب آرام گرفته اش تند کوب یصدا دنیشن با
 عطرش زودتر شامه اش را پر و حضورش را اعالم کرده بود. یپشت سرش را نداشت وقت

 را نداشت. یصندل یتوان برگشت و نشستن رو یاز رمق افتادند. حت شیو پاها دندیلرز جانیبا ه شیها دست
را بست. انگار فرصت  شیآمد پلک ها یکه کند باال م یآرام و پر مکث گوشش را پر کرد و با نفس یقدم ها یصدا

حرکت بود که حضورش را درست  یحالش نگذاشته و همان مانده که بود. خشک و ب یرو یریتاث چیه مینروز و  کی
 هم کمتر. دیشا ای یقدم کیپشت سرش حس کرد. در 

 دیو گوشش پر از دم و باز دم او شد. هنوز قدرت حرکت نداشت و جاو دیرا شن شینفس ها یصدا دیجاو ستادنیا با
 گوشش نجوا کرد: ریدرست ز

 ...ستیانقدر نازت ز چ یبـ..وسـ..ـه داد کیدلبرا  -
 یقصد جانش را کرده بود، شک نداشت! بغض ب یهم افتادند. پسر حاج یثمره درمانده رو یکرد. پلک ها مکث
خون  انیاز پشت سر سوزنده بود. داغ شده و جر یداشت. شعله نگاه او حت یبه جانش افتاد و کاش راه فرار یچارگ

 گر گرفته بود. شیتند شده و گونه ها شیرگ ها یتو
خواب آلود  یقنار کیو  اهیو گل و گ واریاز د ریغ یزیچ شیکه رو به رو ییدنج، درست جا یجا نیدر ا یحاج پسر

بود، نمانده بود. انگار...  دنیقابل د شیکه از گونه ها یفرار و پنهان خجالت یبرا یراه چیانداخته بود. ه رینبود، او را گ
 قت مقابله بود.انگار و
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بود و نگاهش را  طنتیپر از ش دی. چهره جاودیآرام به طرفش چرخ د،یکوب یم نهیکه با تمام قدرت به سـ*ـ یقلب با
 و زمزمه وار ادامه داد: دیکش نییپا
 نهم. شیبگذار در جا یگشته ا مانیگر پش -

را  جانیهمه ه نیا شیبود. تنش گنجاقلبش نمانده  ستادنیتا ا یزیهم فشار داد. چ یرو شیبا درد لب ها ثمره
 تب دار کجا؟ یحرف ها نیا دنیخواست. او کجا و شن یدلش زار زدن م د؟یفهم ینم دینداشت و چرا جاو

 یا نهیلـ*ـذت داشت. تپش قلبش از سـ*ـ شیشدن دخترک برا دیسرخ و سف دنیآرام آرام باال رفت. د دیجاو نگاه
 یدرون خودش هم کم او نداشت. لبخند زد. موش و گربه باز جانیص بود. هشد، مشخ یم نییکه تند تند باال و پا

 کرده و حقش بود! یاش را تالف
جوالن داد و هر دو انگار غرق خلسه ناب آن خاطره  شانیذهن هر دو یتو شیبه او شد. خاطره دو شب پ رهیخ ثمره

 شده اند. بایمشترک ز
 مره وحشت زده شد. قصد تکرارش را داشت؟زودتر به خودش آمد و جلوتر رفت. نگاه ث دیجاو
 اش لب زد: دهیدر نگاه ترس رهیخ دیجاو

 نهم؟ شیجا -
 .دیخند دیقدم عقب تر رفت و جاو کی ثمره
 صورتش خم شد. یعقب رفته او را جلو رفت رو قدم

 رسمش خانم؟ نیواسه ما زن بابا؟ ا یواسه همه مادر -
 دست خودش نبود. گریرا نرم و کش دار گفته و حال ثمره د خانمش

 اشاره کرد و گفت: یبا سر به قنار دیجاو
 ؟یکرد غیو دو روزه خودت رو از من در یزبون دنبال جفت یب نیواسه ا -

 داشت. ازینفس ن کی نیزنده ماندن به هم یسرش را باال برد و کوتاه دم گرفت. برا ثمره
 شیو با گذاشتن دست ها دیعقب کش شیا برابرد. آن ر یحالش مچش را گرفت و به طرف صندل دنیبا د دیجاو
 شانه، او را مجبور به نشستن کرد. یرو
که با عشق و عالقه طرحش  یمکان نینشست. نگاهش را از چهره سرخ او جدا کرد و به اطراف چرخاند. ا شیبه رو رو

 احساسش به ثمره بود. دنیرا زده، شاهد قد کش
 ملکه آرامش. نیا وارش به وانهیو حاال عشق د دشیترد نفرتش،
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کرد.  یبود و به وضوح از نگاه کردن به او امتناع م شیبا انگشت ها یزد و به طرف ثمره برگشت. در حال باز لبخند
را  شیآن ابرو یدو انگشت گرفت و با حس سرما نیو دستش را دراز کرد. انگشت اشاره او را ب دیخودش را جلو کش

 بود. خی خیزد،  یرون میحرارت از آن ها بکه  شیباال داد. دستش برخالف گونه ها
 .دی. نگاهش را باال برد اما دستش را عقب نکشختیتکان خورد و فرو ر دیثمره با حرکت جاو قلب
 لبخند زد و گفت: شیبه رو دیجاو

 ؟یخوب -
سش را بود، حاال که احسا یخوب م دیها حرف و احساس پنهان بود. با ونیلیبه ظاهر ساده، اما پشت آن م سوالش

خوب  دیازدواج به او داشت با شنهادیمکان پر از آرامش که قصد دادن پ نیبود، حاال در ا یخوب م دیبا ختهیر رونیب
 بود. یم

بعد از آن شب  یانگشت دومش را هم گرفت. ثمره آب دهانش را فرو داد. پسر حاج دیگفت و جاو« خوبم»آرام  ثمره
 ابـ ـطه خو گرفته بود.ر رییتغ نیعوض شده و چه زود با ا یادیز

و ذوب نشود؟  اوردینگاه را تاب ب نیا یتوانست گرما یم یشد، تا ک یم نییکه مدام باال و پا یبدن یاما با دما خودش
 را به سمت او برگرداند. شیباز چشم ها دیجاو یانگشت ها میبود و با فشار مال دهینگاهش را دزد

 گفت: نیریبا اخم ش دیجاو
 !ریشمات رو ازم نگچ یکنارم یوقت -

 نگاه نافذ سخت بود. نیشدن به ا رهیجان زد. چقدر خ یلبخند ب ثمره
 م؟یحرف بزن -
 در چه مورد؟ -
توجه به شرم نشسته  یپرده و ب یب دیزد. با یباال رفت. در چه مورد؟! دخترک خودش را به آن راه م دیجاو یابرو یتا
 از مورد حرف نزند. شیبرا گریا دت دیکش یم شیباز بحث آن شب را پ شیچشم ها یتو

حرف  شیمقدمه و پس و پ یبود و حاال وقت ب ادیسر به سر گذاشتنش ز یرا کنار گذاشت. وقت برا ثشیخب حس
 زدن بود.
 بود. فیظر یادیگرفت. دست دخترک در مقابل دست مردانه خودش ز شیانگشت ها نیسومش را هم ب انگشت
 آرام گفت:او چرخاند و  یچشم ها نیرا ب نگاهش

 .یخواد خانم خونم باش یعمرم رو کنارت بگذرونم، دلم م هیخواد بق یدلم م -
شد. تمام عمر بودن کنار او؟ چه  یمرد و باز زنده م یشد، ثمره م یخارج م دیکه از دهان جاو ییتک تک حرف ها با
 بهتر از خانم خانه او شدن؟ یزیچ
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کرد. خانم خانه او بودن و به انتظارش لحظه ها را رج زدن. خوب بود سفر  ندهیتوجه به زمان و مکان انگار به آ یب
و بچه  دیجاو یبود را به پا دهیکه ند یخواند، خوب بود اگر تمام محبت یقدش قصه م میقد و ن یبچه ها یاگر برا

 .ختیر یم شیها
 آن خانه مانده بود.وارد شد به خودش آمد؛ اما انگار ذهنش هنوز قالب  شیکه به انگشت ها یگریفشار د با

 یدهان خارج نم نیاز بله از ا ریغ یزیجواب مثبتش بود. بدون شک چ دنیچشم به دهانش دوخته و منتظر شن دیجاو
 شد.
 دیخارج شد. حرف جاو یجیجمع و جور کرد و از گ یمشتاق و منتظر او نگاه کرد. خودش را کم یبه چشم ها ثمره

 قبل را پس نگرفته بود؟ یاما مگر چند بار خواستگارنداشت؛  یاز خواستگار ریغ ییمعنا چیه
 نگاهش کرد و گفت: یدلخور با
 رو فراموش کنم! شنهادیاون پ یگفته بود ادمهی -

 گرفته بود. ادی. راه و روشش را دیخر یکرد. مهم نبود با جان و دل م ی. دخترک حاال ناز مدیبا صدا خند دیجاو
 .دیو خودش را جلوتر کشدست گرفت  یبار تمام دستش را تو نیا

 رو فراموش کن! شنهادیاون پ گمیهنوزم م -
 ادامه داد: دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره

 ...یکی نیو مامان بود؛ اما ا یحاج شنهادیاون پ -
و رو و نفس آرام  ریزد و قلب ثمره باز ز یثمره را باال گرفت و پشت آن را به لبش چسباند. بـ..وسـ..ـه آرام دست
 شد. یم نییباال و پا نطوریاش ا نهیکه سـ*ـ ستادهیمدت ا یاش دوباره تند شد. انگار بعد از مسابقه دو طوالن گرفته

 قلبش گذاشت. یبه حالت قبل برگشت و دست آزادش را رو دیجاو
 خواد. یتو رو م یلیدل چیکه بدون ه نهیا ده،یکه انگشتش رو گرفته سمتت و فقط تو رو نشونم م نهیا نه،یا شنهادیپ -

خود  دینگاه با نیخواست؛ اما حاال در برابر ا یبرد. دلش لبخند زدن م ادیکدورتش را از  دیبا حرف و حرکت جاو ثمره
بودن؟... تمام وجودش لبخند شد، بر  دیشدن؟عشق جاو دیداد. زن جاو یدرونش را بروز م یشاد دیبود و نبا یدار م

 که هنوز آرام نشسته بود. یخالف ظاهر
 مُرده ام زنده شه، با تو و... یزندگ ره،یخواد خونه م زودتر با بودنت جون بگ یم مدل -

 ادامه داد: دیدو دو زد و جاو شیچشم ها نیکرد. نگاه ثمره ب مکث
 خودمون و... شیپ ارمشیخوام زودتر ب ی. میدونم با بودنش مشکل ندار یبا تو و پرستش. بهت گفته بودم م -

قد  شیاش مقابل چشم ها یتلخ زندگ قتیپرتاب شد و حق تیبه واقع ایار از عالم خواب و رونام پرستش انگ دنیباشن
 یو خطاها یزندگ تیرا فراموش کرده بود. خودش، واقع زیو منگ بود که همه چ جی. بعد از آن اتفاق آن قدر گدیکش
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 یخانواده حاج محسن مردان ؟یفتارهمه تفاوت ر نیبا ا ؟یهمه اختالف طبقات نیبا ا دیو درشتش. ازدواج با جاو زیر
 اش کجا؟ شهیرگ و ر یکجا و خود ب

گذارد؛  یانتخابش نم یرو یریتاث چیسرپرست بودنش را بفهمد، ه یاگر ب یدانست حت یرا خوب شناخته و م دیجاو
عبور نکرده  دیاز کنار جاو یکرد؟ نام لقمه حرام حت یبود؟ با سَر و سِرش با ساالر چه م نیاش هم یزندگ ریاما مگر گ

ها چه  نیبود، پر شدن گاه به گاه حسابش حرام بود. با ا رامفرو رفته بود. پول رهن خانه ح شیو خودش تا خرخره تو
 جنس باشد! نیکرد؟ انصاف نبود عروس حاج محسن از ا یم

 یرا نم دیجاو احساس رییخواست، تغ یرا نم دی! دور شدن جاودیفهم یم دینه اصال نبا د؟یبخش یرا م شیخطا دیجاو
 بند قانع بود. میرابـ ـطه ن نیخواست و به ا یخواست، فاصله گرفتن از او را نم

 .دیشن یم شیآشفته بازار ذهنش آن ها را پس و پ انیزد و او م یهنوز حرف م دیجاو
 گفت. تا کجاها رفته بود! یدرباره دکور اتاق پرستش م یزهایچ

 رمق گفت: یو ب دیکش رونیب دیدست جاو نیرا آرام از ب دستش
 نه! -

 .دیماس دیدر دهان جاو حرف
 گفت: یپلک زدن نگاهش کرد و بعد از کم یب یا لحظه

 نه؟ یچ -
 خشکش را با زبان تر کرد. یلب ها ثمره

 من... -
کرد.  یم یریآن جلو گ یرو شیاز پ دیرابـ ـطه با نیحفظ ا یبه گفتن. برا یهم سخت بود، وا دنینفس کش یحت

مثل  یعروس مرد اقتیبودن را نداشت. ل دیزن جاو اقتیدانست ل یخواست و به او عادت کرده بود. م یمرا  دیجاو
 حاج محسن که قسم راست مردم بود، را نداشت.

 و حرفش تو سرش. نه گفته بود! دیچرخ یصورتش م یتو دیجاو نگاه
 !هیمن... من... جوابم منف -

باال  یاش عصب نهیدخترک باز هم پسش زده و باورش سخت بود. سـ*ـ شدند. کیبهم نزد اریاخت یب دیجاو یابروها
داده بود. دست  یکه زده، باز هم جواب منف یشد. مسخره بود، واقعا مسخره! بعد از اتفاق آن شب و حرف نییو پا
 شد. رهیخ اوقالب کرد و با اخم وحشتناک به  نهیسـ*ـ یحرف رو یرا ب شیها

گذاشته و فشارش داده بود.  دیزخم کهنه جاو یانداخته بود. انگار انگشت رو نییا پابعد از زدن حرف نگاهش ر ثمره
 بار اول. یزخم غرور شکسته از جواب منف
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سکوت اخم  نیرا دوست نداشت، ا دیحال جاو نینگاه پر غضبش معذب شد. ا ریو ثمره ز یطوالن دیجاو سکوت
کرد و انگار با سکوتش  یفقط نگاهش م دینداشت. جاو را دوست نشانیب یابر یهوا نیآلودش را دوست نداشت، ا

 او را مجبور به حرف زدن کرد.
 اش گفت: دهیکش یبه انگشت ها رهیخ ثمره

 ... من...یدون یاز من نم یچی. تو... تو هشهی... نه که نخوام؛ اما... واقعا نمشهینم -
 حرفش را قطع کرد. دیجاو

 !ستیبرام مهم ن -
 با عجز گفت: ثمره

 ...دیوجا -
 کالفه گفت: دیجاو

 دور! زیاما و اگرا رو بر هیبق گهید م،یکه بهم دار هیوسط مهمه من و تو و احساس نیکه ا یزیچ -
 کرد. یزندگ شهینم ینجوریا -
 !شهیم -

 قاطع بود. حرفش
 د.تر بو یانگار قو یکه دوم ییرویافتاده بود. دو ن ریعقل و احساسش گ نیخواست. ب یخواست و نم یم ثمره

 وصلت اشتباه محض است! نیبزن! ا یزد. حرف یاما عقلش هنوز سوسو م د؛یمهر سکوت کوب شیبه لب ها قلبش
 دهان باز کرد. یسخت به
 ...دیجاو -

خرد و گفته بود از زور استفاده  یبار ناز نم نیکف دستش را مقابل او گرفت. گفته بود ا قیعم یبا همان اخم ها دیجاو
 کند. یم

 همزمان با بلند شدن گفت: دیسکوت کرد و جاو دیت جاوبا حرک ثمره
 نرو خونه! م،یشام با هم -

وا رفت. حس خوب  یصندل یداده بود و حق داشت. ثمره کفرش را باال آورده بود. خارج شد و ثمره کالفه رو دستور
 یدرباره زندگ ینجکاوک چیه دیشد جاو یکرد؟ مگر م یشد بدون گفتن از گذشته زندگ یو بد به جانش افتاد. مگر م

 گفت؟ از... از ساالر چه؟ یپدر و مادر به او چه م یخال یاش نکند؟ از جا
 را نداشت. یجرات مشورت با کس ی.حتدیبه صورتش کش دست
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 یادیز ینزده بود. انگار جواب منف یدرهمش نگاه کرد. وقت شام جز چند کلمه حرف یچشم به اخم ها ریاز ز ثمره
او نگاه  یاز باز شدن گره ابروها دیآن نگذاشته بود. ناام یرو یریبودنش با او تاث یه که حتگران تمام شد شیبرا

 یخواست؛ اما مغزش برا یدلخور کردنش را نم اصالاول راه کدورت ها شروع شده بود.  نیرا گرفت. هم نشیغمگ
 داشت. یرفتار برم نیکرد و دست از ا یدرکش م د،یفهم یم دیو کاش جاو دیکش یگره نم نیباز کردن ا

 یاش چه م یهمه چاله در زندگ نیخواست. با ا یاز او داشت، را نم دیکه جاو ییبایز ریخدشه دار شدن تصو دلش
 کرد؟

 لیم یبودند. ب دهیکوچه توقف کرد. به اطراف نگاه انداخت. چقدر زود رس یابتدا نیو همزمان ماش دیآه کش اریاخت یب
قرارشان بعد از اتفاقات  نیاول نیخواست. ا یشکل را نم نی. جدا شدن به ادیر چرخکرد و به طرف د یآرام یخداحافظ

 شد. یپر غم، روزشان تمام م و نیسنگ یا نهیاش بود و حاال با سـ*ـ یزندگ نیریش
 بغلش بود، نشست. یکه تو یکوله ا یرو دیرا باز کرد و قبل از آن دست جاو در

 کرد؟ یرا باز نم شیمکث کرد. چرا اخم ها شیچشم ها یو رو دیرا از دست مردانه او باال کش نگاهش
شاد کردنش  یکه برا یبود تمام قول و قرار نیدخترک پر از غم بود. ا ی. چشم هادیصورتش چرخ یتو دیجاو نگاه

 به خودش داده بود؟ دست خودش نبود ثمره با جواب دور از انتظار قلب مشتاق و عاشقش را نشانه رفته بود.
 و بدون انعطاف گفت: یجد دیبه او بود و جاو رهیز خهنو ثمره

 و مامان... یبا حاج گهیاما پنجشنبه هفته د چ،یفردا که پنج شنبه ست ه -
و  ی. با حاجدیکش قیو کالفه نفس عم ستیچ ینگاه فرار نیا لیدانست دل یافتادن نگاه ثمره مکث کرد. م نییپا با

سر دخترک  یبود که بدون شک تو یسواالت نیکردند؟ ا یم یاستگاراو را خو یرفتند؟ از چه کس یمادرش کجا م
 یم شیپا یدروغ جلو یبرا یراه دیبود؛ اما با اهکرد. اشتب یرا راحت م الشیخ یزد و کم یم یحرف دی. بادیچرخ یم

 کرد. یرا آرام م یطوفان یچشم ها نیا دیگذاشت و با
 بهم گفته که ... یحاج -

 یاز ب دیمدت جاو نیتمام ا یعنیزده بود؟  یحاج محسن حرف یعنیطرفش برگشت. به  عیمتعجب ثمره سر نگاه
 طور بود پس چرا سکوت کرده بود؟ نیسرپرست بودنش مطلع بود؟ اگر ا

 تو ذهنش شد. یگرید یسوال ها دنیمانع چ دیجاو یصدا
 پس... ه،یبهرام یشهر آقا نیتو ا شتیگفته که تنها قوم و خو -

 یمورد راحت شده بود؛ اما مشکل نیخوش شد که الاقل از ا هیچند ثان یدانست! دلش برا ینملبخند تلخ زد.  ثمره
 !دیبخش یخطا را نم نیمطمئنا هرگز ا دیکرد؟ جاو ینبود، ساالر را چه م نیکه ا یاصل



 

 

437 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

به بعد  نی، از انکرده نجایا شیبرا یکرد. او که تا به حال مشکل یرابـ ـطه اش را با ساالر قطع م دی... اصال... بااصال
دو  نیموضوع، مثل تمام ا دنیبود و مطمئنا با فهم یکند. ساالر پسر با مرام ینم دشیاز طرف او تهد یهم خطر

کار بود. قطع رابـ ـطه با ساالر، اما قبل از آن، پس دادن تمام  نیبهتر نیداشت. درست بود. ا یسال رازش را نگه م
دانست.  یاشتباه نبود؟ نم یپنهان کار نیزد؛ اما... ا یبا او حرف م دیر فرصت باراه گرفته بود. س نیکه از ا ییپول ها

 .دیترس یم ازر نیخواست و از فاش شدن ا یرا م دیدرست و غلط مانده بود. بودن جاو یدو راه نیبود و ب جیگ
 حواست به منه؟ -
 بد بود! شیشت و چقدر اخم هابود؟ هنوز اخم دا دهیرا شن شیحرف ها یفکر خارج شد. نه نبود. تا کجا از
 گفت: زانیبا لب و لوچه آو اریاخت یب

 رو دوست ندارم! اتیبد اخالق -
 .دیباز شد و پوف کش یکم دیجاو اخم

 بشم که خودمم دوست ندارم! یزینکن چ یباش و کار یپس دختر خوب -
 خب... -

 را مقابل دهان او گرفت. دستش
 !ینگو که کارو بدتر کن یزیلطفا... چ -

 ادامه داد: یبا لحن آرام تر دیحرف نگاهش کرد و جاو یب ثمره
 چرا اون شب... یخوا یفهممت. تو که منو نم ینم -

 توجه به او ادامه داد: یب دیانداخت و جاو نیینگاهش را پا ثمره
 شه؟یکه به ازدواج ختم نم هیچه جور دوست داشتن نیا -

نگه داشتن او کنار  ینه گفتن ها برا نیابـ ـطه قانع است، تمام ار نیشد گفت به هم یباز سکوت کرد. کاش م ثمره
 خودش است.

 سکوت ثمره ادامه داد: دنیبا د دیجاو
 یخواستگار هیچون  ،یواسه انجام دادن داشته باش یتو زود باشه و کار یفردا، اما ممکنه برا گمیاگه به منه م -

 !ستیساده ن
 گنگ نگاهش کرد و آرام گفت: ثمره

 ه؟یورت چمنظ -
 !یفهم یخودت م -

 پر از برق شد؟ شیداشت که چشم ها یآن روز چه برنامه ا یدر سر داشت؟ برا چه
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 نییباال و پا قیاش عم نهی. سـ*ـدیپر رونیب یذهن یها شیتشو انیاش از م یشانیبه پ دیجاو یلب ها دنیچسب با
 عاشق تر. بیعج دیجاو یکارها نیشد و قلبش با ا

نه نگفت و انگار با سکوتش جواب مثبت را به پنج شنبه هفته  گرینزد. د یحرف گریر غالف شد و دمعترضش انگا زبان
 داد. گرید

 چهره اش نبود و نگاهش باز پر از عشق و محبت شده بود. یتو یاخم چیفاصله گرفت. حاال ه دیجاو
 اصال دوست ندارم؛ اما... نکهیوقته با ا رید -

 رفت. یم دیبدنش باز باال رفته بود، دخترک با یود؛ اما حاال که دمابرو گفتن سخت ب یکرد. حت سکوت
 شد. ادهیپ نیکرد و از ماش یحرفش آرام خداحافظ دنیبا فهم ثمره

 ی. پسر حاجدیکوب یداد. هنوز قلبش تند م هیدر چرخاند و وارد شد. در را پشت سرش بست و به آن تک یرا تو دیکل
 شد. یم ریغافلگ شیس خودش که هر بار با کارهاکردن را خوب بلد بود، برعک یعاشق
گرفت. باز  ونیزیکوچک خانه گذشت. همزمان با ورود، آهو چشم از تلو اطیداد و از ح رونیحبس شده اش را ب نفس

 .دیپر سوز بود. جواب سالمش را آرام داد و مقنعه را از سرش کش یمناسبت یها الیسر نیا دنیدر حال د
 حال عمو خوبه؟ -

داد.  هیپشت سر تک واریمانتو را باز کرد. پلک بست و سرش را به د یگفت و همزمان با نشستن کنارش دکمه ها آره
پدر و مادر تو مراسمش، به رابـ  یخال یشد. به جا یم دهیکش یسرش پر از همهمه بود و ذهنش هر لحظه به طرف

. یرابـ ـطه مقدس با دروغ و پنهان کار نیا روعپنهان بود، به ش دیجاو یو خودش که هنوز برا یـطه عمو بهرام
 گفت. یم دیرا به جاو زیهمه چ دیزد و بدون ترس و ترد یم ایکاش دلش را به در

 اش گفت: یعیطب ریشانه اش چشم باز کرد. آهو نگران از حال غ ینشستن دست آهو رو با
 شده؟ یزیچ -

 مقدمه گفت: یب ثمره
 کنن؟ یکار م یچ یمعموال دخترا قبل از مراسم خواستگار -

 را خفه کرد. غشیدهان ج یبا گذاشتن دست رو آهو
 ازدواج داد؟ شنهادیپ دیجاو -

 کرد و آهو گفت: نییباال و پا دییرا به نشانه تا سرش
 ؟یگفت یخب تو چ -
 .یچیهنوز ه -
 ببره باال واال... یرو حساب هیبدونه و مهر شتریبذار قدرت رو ب ،یزود وا بد دیخوبه، نبا -
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از  د،یخر یم دیکه با یزد. از لباس یکرد و آهو به کجا. آهو هنوز حرف م یخند زد. خودش به کجا فکر م شین مرهث
 از دست داده بود. چیکه خودش به ه یشب نیشود و از مهمتر یبرگزار م یدانست خانه عمو بهرام یکه م یمراسم

 گفت: طنتیدلش با ش یتوجه به غم تو یب دیآن جا که رس به
 کنه. یلقمه ت م هی یشب عروس دمیکه من د یخ فکر کن، اون پسرآ -

از  لمیمانند ف عیاجازه و سر یب دهیکه شن یزیاز کجا آورده بود؟ تصور چ گریحرف را د نیشوکه نگاهش کرد. ا ثمره
 هیه ثانکوره افتاده بود. تنش ب یعبور کرد و خجالت زده سرش را به دو طرف تکان داد. انگار تو شیمقابل چشم ها

 عرق شده بود. سیگر گرفته و خ دهینکش
 شده گفت: زیر یحالش با چشم ها دنیبا د آهو

 المصب سه برابر توئه! ؟ینشد کلشینگو که متوجه ه -
 از جا بلند شد. آهو امشب انگار دست بردار نبود. به طرف اتاق رفت و آهو پشت سرش راه افتاد. ثمره

 ...دیباخب حاال خجالت نکش، باالخره که  -
 و گفت: دی. گونه اش را بوسدیگفتن ثمره سکوت کرد و خند« بس کن» با
 خوشگلم. یمبارکت باشه آج -
 بود. دهیفرا رس شانیخالف ظاهرش قلبش پر از غم بود. انگار زمان جدا بر

از تن خارج  داد و مانتو را رونیمثل نگاه آهو ساده بود. نفسش را پر صدا ب زیجان زد. کاش همه چ یلبخند ب ثمره
 کرد. همزمان با رفتن به طرف کمد آهو گفت:

 بذارم سر جاش. نویخوام ا یفردا م -
 دست او افتاد. یبه طرفش برگشت و نگاهش به سالنامه تو ثمره

 هنوز تمومش نکردم. -
 شد. دایادامه اش پ دیآب بدم شا یخوام برم سرگوش یزودتر تمومش کن، م -

 طرف آهو برگشت. سالنامه را از او گرفت و گفت: کرد و به زیمانتو را آو ثمره
 کنم. یباشه امشب تمومش م -
 را هم. دیو جاو ی. ارتباط عمو بهرامدیفهم یم دیرا با جاو هیارتباط آ دیخواند. شا یم دیبا
 نشست و بالش را پشت کمرش گذاشت. آهو کنارش نشست و گفت: نیزم یقصد خواندن رو به
 خوام رو پات بخوام. یم -

کرد؛ اما حاال  یاو را از خودش دور م یبود، مطمئنا به شوخ یگرید طینگاهش را از سالنامه گرفت. اگر در شرا ثمره
 را اعالم کرد. تشیبا سکوت رضا
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 کرد گفت: یبغضش را مهار م یکه به سخت ییاو گذاشت و با صدا یپا یسرش را رو آهو
 نگت نشم.دلت ادیز یکنم که اگه رفت رهیخوام ذخ یم یحساب -

در کار نبود.  یهم اصال رفتن دی... شادیکرد. کاش! شا یکار شیشد برا یثمره از بغض آهو مچاله شد. کاش م دل
 کرد؟ یدرک م رفت؟یپذ یآمد؟ م یخطا کنار م نیبا ا دیجاو یعنی

 .دیفهم یم دیداد. اصال نبا یآزارش م دیرا به دو طرف تکان داد. فکر واکنش جاو سرش
 او فرو و شروع به نوازش دادن کرد. یموها یرا تو شیهاانگشت  آرام
 شود. میتیرا گرفت. انگار قرار بود باز  شیاشک ها زشیر یجلو یخودش جمع شد و به سخت یتو آهو

 بغض باال آمده اش را فرو داد و با دست آزادش سالنامه را ورق زد و شروع به خواندن کرد. ثمره
ام در  یزندگ نیریحس کردم. تنها اتفاق ش میانگشت ها ریحرکت آرامش را ز و دمیشکم برآمده ام کش یرو دست»
 ضربه ها بود. نیتلخ هم یماه ها و روزها نیا

پدر شدن بچه  یام و... و... شش ماه از ب یشش ماه از فرار دوباره من از خانه گذشته بود، شش ماه از در به در درست
وارد  مهیبردنش گرفته بودم خواهرم سراس نیبه از ب میکه تصم یرست روزباز نکرده بود. د ایکه هنوز چشم به دن یا

 یبرا یاقدام چیخان دروغ بود و ه دیجمش یدهای. تمام وعده وعبودام را به من داده  یخبر زندگ نیاتاق شده و بدتر
 و ازدواج با او بود. ییجدا یقانع کردنم برا یتبرئه فرهاد نکرده بود. تمامش نقش برا

را با او نکرده و  یخداحافظ نیآخر یدار رفته بود و من حت یگـ ـناه تا باال یب یبه نا حق اعدام شده بود. پا فرهادم
حفظ جان بچه  یروز قبل از اعدامش مادرم برا کیبدتر از آن سر خاک پاکش هم نرفته بودم. نشد که بروم. درست 

 .دیجمش یه هانوچ شمداده بود. باز هم شبانه و دور از چ یباز مرا فرار
شد. چند بار  یبود که روز به روز بزرگ تر م ینیجن نینداشتم. تنها همدردم ا هیگر یبرا یینا یحت گری. ددمیکش آه

 که حساب از دستم خارج شده بود. ادیدانم! آن قدر ز یبا فرهاد را مرور کرده بودم؟ نم یماه زندگ کیخاطره 
اتاق نمور را هم  نیاجاره ا دیبودند و با دهیکه مادرم داده، ته کش ییپول ها گشتم. یدنبال کار م دیجا بلند شدم. با از
 یترس نگاه زنان اتاق ها دنیاجاره داده بود. سخت بود د یکه صاحبخانه با وجود تنها بودنم به سخت یدادم. اتاق یم

ماد همه آن ها؛ اما سخت و جلب اعت یسخت بود ثابت کردن پاک انشان،دادن شوهر بیاز وجود زن تنها و فر یکنار
. دمیسرخم کش اقوتیساخته نشده بود. دست به گردنبد  شیبرا یبود، که انگار مرهم یها درد دلتنگ نیتر از همه ا

 داشتم. ازیفروختم، به پول ن یکردن کار آن را م دایتا پ دیبا
بودند گذشتم  یکه در حال باز ییه هااتاق و بچ نیبزرگ خانه با چند اطیرا سر کردم و از اتاق خارج شدم. از ح چادرم

بار هم  کی یشده بودم. حت نیسنگ یرفتم. آرام شروع به راه رفتن کردم. حساب یم یتا طالفروش دیو خارج شدم. با
. دمیفهم یرا م تشیجنس دیزدم و با یبه دکتر هم م یسر دیبابچه مطمئن نشده بودم.  یبه دکتر نرفته و از سالمت
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 یتاکس یدست برا یپسر را دارم. به قصد رفتن به طالفروش یگفتند نشانه ها یم هیاما همسا خواست؛ یدلم دختر م
 ییمن و فرهاد. پول ها یخانه داشتم. خانه آرزوها یپول تو یادیافتادم. هنوز مقدار ز یزیچ ادیباال بردم و قبل از آن 

از رفتن به آن جا ترس داشتم؛  یداشتم. کم ازیفرشته کوچکش کنار گذاشته بود و حاال من به آن ها ن یکه فرهاد برا
شده بودند.  دیباشد. شش ماه گذشته و حتما حاال ناام دیجمش ینظر نوچه ها ریدانستم آن خانه هنوز ز یم دیاما بع

 شدم و به راننده آدرس دادم. یسوار تاکس
 یجانم گفتن ها یفتاد. صدابا ورود به خانه هجوم خاطرات را به سمتم احساس کردم و بغض به جانم ا همزمان
خانه جا مانده که  نیآجر به آجر ا یُسر خورد. عطرش انگار تو میاز چشم ها یو اشک دلتنگ دیچیگوشم پ یفرهاد تو

 لعنت! دیافتادم. لعنت به جمش نیزم یاختبار هق زدم و با زانو رو یطور شامه ام را پر کرد. ب نیا
بودم و فقط  یمحکم م دیمهار کردم. حتما او هم غصه دار شده بود. با را میاشک ها یحس حرکت فرزندم به سخت با

که از شانه ام سر خورد طول و عرض هال  یفیتفاوت به بند ک یماندم. از جا بلند شدم. ب یبچه سرپا م نیا یبرا
 خانه باز گردم. نیشد باز به ا یمرا راه رفتم و حضور فرهاد را لمس کردم. کاش  یدوازده متر

خاک گرفته نگاه نکردم.  نهیآ یطاقچه رفتم. به خودم تو ریز یرا پاک کردم و سراغ پول ها میت دست اشک هاپش با
کرد رو برگرداندم. باز نگاهم را دور تا دور  یبا غم نگاهم م نهیآ یکه تو یزن ریگذاشتم و از تصو بیج یپول ها را تو

نبود  شیو نوچه ها دیاز جمش یگشتم. حاال که خبر یخانه باز م نیا هرفتم؛ اما دوباره ب یم دیبا گریخانه چرخاندم. د
 نیسنگ یدرهم خارج شدم. با قدم ها یمشوش و حال یادامه دهم. با فکر یکنار فرزندم به زندگ نجایشد ا یم دیشا

تمام با  هرا احساس کردم. لبخند تلخ زدم، انگار آن خان فمیک یخال یرساندم و همان وقت جا ابانیخودم را به خ
 توجه ام را جلب کرد. یو مرد دمیدوباره رفتن به عقب چرخ ی. برادیکش یوجودش مرا به سمت خودش م

جا ماند.  میگلو ی. حس بد به جانم افتاد و نفسم توختیو قلبم فرو ر دیکش یمغازه ا یتو عیخودش را سر عیسر
خانه گذاشته بود؟  نیا یچند ماه هنوز بپا برا بعد از یترس با تمام وجود به طرفم حمله کرد. نه امکان نداشت! لعنت

گشتم و  یبر م یبه آن اتاق اجاره ا دیشدم. با یبه خودم مسلط م دیبرد. با یم دیجمش شیمرا باز پ دیمرد نبا نینه ا
 دیبچه با آوردن ایکرد. حداقل تا به دن یم دایمرا پ دیکردم. نبا یام باز خودم را گم و گور م ییبعد از برداشتن تنها دارا

بچه فرهاد  دی. اول بامشد یم دیزن جمش ریاگر با قل و زنج یمهم نبود؛ حت چیه گریشدم و بعد از آن د یباز پنهان م
 «...دیسپردم و بعد زن جمش یآوردم و او را به آدم مطمئنی م یم ایو سالم دن حیرا صح

 ؟ آن بچه چه شده بود؟افتاده بود هیآ یبرا یچه اتفاق یعنینبود.  زیچ چیه گریزد. د ورق
 نکرده بود. دایپ دیو جاو هیآ نیب یارتباط چیسالنامه را بست. ه دیناام

 لبخند زد. دیاسم جاو دنی. آن را برداشت و با ددیرا شن لشیموبا امیپ یبه جلد چرم سالنامه بود، که صدا رهیخ هنوز
 «؟یداریب»
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*** 
کرد. نگاهش را به اطراف  یم یسالن را آرام ط یتا ورود اطیهوا و آفتاب تابستان مسافت در ح یوجود گرما با

نکرده بود.  دایشاخ و برگش را پ دنیمثل هر سال وقت چ ی. حتما حاجدیچرخاند و درخت پر شاخ و برگ باغچه را د
خانه و رفت و آمدش حالش را  یسر و صدا گرینداشت. د یخانه مشکل نیآمدن به ا یبرا گری. ددیکش قینفس عم

کرده بود. از سوال  شیبرا یرا مجبور به گرفتن خانه مجرد یو حاج یخانه فرار نیکه او را از ا یلیکرد. دل یبد نم
صحبت حاج محسن  یصدا یشده و از خانه رفته بود. حت یها عاص همانیم یاز پچ پچ ها ه،یکردن در و همسا چیپ

دنج و  یجا کیشت. با آن حال خراب فقط خود دا یجا گریدو ساله که د یداد. نق نق مهرسا یمآزارش  نیو نسر
 قطع شده بود. بایخواست و بعد از آن، رفت و آمدش به خانه پدرش کم و تقر یپر از سکوت م

 نداشت؟ یسه جفت کفش لبخند زد. کمند کار و زندگ دنی. با دستادیدر سالن ا پشت
بود و با  زیم یرو یکاسه بزرگ قورمه سبز در حال گذاشتن نیوارد شد. نسر اهللیضربه به در زد و بدون مکث با  دو

 مبل بلند و همزمان با جلو آمدن گفت: یزودتر از رو یعل ریگل از گلش شکفت. ام دیورود جاو
 دوستت داره. یلیمعلوم شد خ ،یتو هم مثل من از مادر زن شانش اورد -

شد. کاش  یبیبار دچار حس عج نیاول یبرابود.  یمثل ثمره!حتما زن فوق العاده ا ی. مادرزن! مادرِ دختردیخند دیجاو
 کرد. یآوردن ثمره از او تشکر م ایبود و به خاطر به دن

را دور شانه پهن  شیبا گفتن قربونت برم دست ها نیکنار رفت. نسر یبا او دست داد و بعد از سالم و احوال پرس ریام
 .دیاش را بوس نهیاو حلقه کرد و سـ*ـ

 فاصله گرفت و گفت: دیاز جاو نیکمند از آشپزخانه آمد و نسر گفتن« اومده مامان یک» یصدا
 مادر داداشته. ایب -

آغـ*ـوش گرفت و  یمعرفتش تنگ شده بود. او را تو یبرادر ب یبه سرعت از آشپزخانه خارج شد. دلش برا کمند
 گوشش با خنده گفت: ریز دیجاو

 ؟یینجایتو که باز ا -
 با همان لحن گفت: کمند

 شم حسوادش.چ یبه کور -
 لقبت رو به ما نچسبون. یخود یب -

 چهره پر نشاطش گفت: دنیاز او فاصله گرفت و با د کمند
 کوکه. یامروز سازت حساب هیچ -

 گفت: دهیو با حالت کش دیبا صدا خند دیجاو
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 چه جورم! -
آمدن  نییبا پا دست حاج محسن بود و همزمان یپله ها آمد. دستش تو یخنده و مامان گفتن مهرسا از رو یصدا

 گفت:
 شهربا... رهیمامان، بابا جون گفت بعد از ظهر منو م -
 نییگفت. دست حاج محسن را رها کرد و پله ها را تند پا« جون ییدا»حرفش قطع شد و ذوق زده  دیجاو دنید با

 و گفت: دی. گونه اش را چند بار محکم بوسدیبغلش پر یزانو نشست و مهرسا تو یرو دیآمد. جاو
 جون. ییدلم برات تنگ شده بود، دا -

 کرد. یاخم ساختگ دیجاو
 ؟یزن ینم ییسر به دا هیچرا  یگیاگه راست م -

 با تعجب گفت: مهرسا
 شه؟یواقعا م -
 چرا نشه؟ -
 رو بشکونم؟ اتیاگه بازم اسباب باز یحت -

 .دیخند دیجاو
 !یحت -

 فاصله گرفت و رو به کمند گفت: دیاز جاو مهرسا
 .ییخونه دا میبر میتون یبه بعد م نیان از اآخ جون مام -

قدم بلند جلو رفت و با احترام  کیشدن حاج محسن از جا بلند شد. با  کیبا نزد دیبا خنده حتما گفت و جاو کمند
 .دیو سرش را بوس دیدستش خم شد. حاج محسن با استغفار دستش را عقب کش یرو
 ه اشاره کرد.شد دهیچ زیبه م نیگوشش خوش آمد گفت و نسر ریز
 .وفتادهیتا غذا از دهن ن دییبفرما -

 چشم و چراغ خانه اش آمده بود. دش،یبند نبود. حق داشت. جاو نیزم یرو انگار
 بشقابش گفت: یبرنج تو دنینشست و همزمان با کش یصندل یاو رو کنار

 .یالغر شد یبخور دورت بگردم که حساب -
 معترض گفت: کمند

 مان؟ روز به روز داره...الغر شده ما نیا یکجا -
 :دیحرفش پر انیم نینسر
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 بگو مادر. یماشاهلل ا هی -
 کرد. یاخم ساختگ کمند

 دوردونه ات رو چشم کنم، کم لوس کن پسرتو. امیمگه من سق س -
 با خنده گفت: دیجاو

 ؟یکن یم یحسود امیکه م یساعت مین نیبه نامت واسه ا یتو که مامان و بابا رو شش دنگ زد -
 زودتر گفت: نینسر

 .میدور هم جمع شد یبعد کل د،یتو رو خدا شروع نکن -
 .دیخند کمند

 .میندار یبه جون هم و گرنه منو داداشم که باهم مشکل نیما رو انداخت نیواال شما شروع کرد -
 چشمک زد. دیجاو رو
 نه داداش؟ -

 با خنده سرش را به دو طرف تکان داد. دیجاو
 .یگیتو که راست م -

 گفت: دیداد و رو به جاو انیخواهر و برادر پا یمحسن با تک سرفه به شوخ حاج
 ؟یطرح رستوران رو تموم کرد -
 یاز خوب شدن حالش از دهان او هم م نانیآرام گرفتن قلبش و اطم یبرا دیبود؛ اما با دهیموافقتش را شن یمیرح از

 .دیشن
 و گفت: ختیبرنج ر یاز خورشت را رو یقاشق دیجاو -
 ازش نمونده. یزیچ گهید -

 یفکر م زیچ کیگفت. هر دو معنا دار به هم نگاه کردند و انگار به « خدا رو شکر»لب  ریز نیلبخند زد و نسر یحاج
 گذشته و عشق انگار واقعا خود معجزه بود. یماریب نیشان باالخره از سد ا یکردند. کم نبود. ته تغار

 بعد از مکث کوتاه ادامه داد: دیجاو
 خوام درسم رو ادامه بدم. یتش مراس -

 گفت.« خوبه»تکان کرد و  دییسرش را به نشانه تا یجان گرفت. حاج نینسر لبخند
 فرستاد و گفت: نییلقمه اش را پا ریام
 کنم. تیتونم معرف یم یگرده، اگه بخوا یادم کار بلد م هیداره دنبال  یاز دوستام شرکت ساختمون یکی -
 .شهیم یبعد چ نمیمشغولم تا بب سرا ینیریفعال که تو ش -
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 نگاه کرد و گفت: دیبعد از گفتن آروم تر بخور رو به مهرسا به جاو کمند
 ست؟یاستعداد ن نیا فیح ؟یاونجا بمون یخوا یم یتا ک -

 جواب داد: کوتاه
 فعال هستم! -
هر روزه دخترک خوش بود.  دنیماند. دلش به د یم دیاز ثمره راحت شود با الشیکه خ یرفت. تا زمان یآن جا نم از

 دانست. یرا خوب م دیماندن جاو لیلبخند محو زد. دل نینسر
 مقدمه گفت: یگفتن آمده بود. ب یزد و برا یحرفش را م دیرو به حاج محسن کرد. با دیجاو

 صحبت کنم. یبهرام یخوام با آقا یبا اجازتون م یحاج -
 داد. هیتک زیرا به م شیها بشقاب گذاشت و دست یمحسن قاشق و چنگالش را تو حاج

 در مورد پرستش؟ -
 نه درباره ثمره! -

بهتر  یزیدوباره را داشت؟ چه چ یقصد خواستگار دیبود؟ جاو دهیپر از اشک شوق شد. درست شن نینسر یها چشم
 !نیاز ا

 پنهان کرد. یدرونش را پشت چهره جد یشاد یحاج
 از جواب دختر مطمئنی؟ -

و چند بار پشت سر  دیاش را بوس قهیانداخت و شق دیجاو ی. دست دور بازودیچک نینسر بله قاطع گفت و اشک دیجاو
 هم گفت:

 .یتو لباس دوماد دنتید یبرا رهیشکرت. قربون قد و باالت برم مادر دلم ضعف م ایشکر، خدا یاله -
 خوشحال گفت: کمند

 .کهیمبارک باشه داداش کوچ -
 مهرسا گفت: ریمبارک باشه ام بعداز

 ؟یکن یعروس یخوا یم ییدا -
 و کمند نشسته بود آره گفت. یحاج نیب شیرو به مهرسا که رو به رو دیجاو

 ؟یبا ک -
 ؟یبا ثمره، دوسش دار -

 گفت: دیتوجه به سوال جاو یب مهرسا
 آهان پس مخت رو زد. -
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 با اخم گفت: کمند
 ه؟یچه حرف نیا -

 گفت: دیجاو
 جون من مخش رو زدم! یینه دا -

 با خنده کنترل شده الاهلل اله اهلل گفت. دیجاو یپروا یو حاج محسن از جواب ب دیخند نینسر
** 
را زد و وارد گل  موتیشد. باالخره مجوز شرکت صادر و طلسمش شکسته شده بود. ر ادهیپ نیسر حال از ماش یمیرح

 دیکرده بود. جاو رییتغ تیریمد یشد. قول کار در آن جا را به ثمره داده؛ اما نظر خودش و حاج محسن برا یفروش
اداره  یبرا دیکرد و تنها شخص مناسب بعد از جاو یم بداد و کار مناسب با رشته اش انتخا یدرسش را ادامه م دیبا

 بود. یآن جا هاد
 را داد و گفت: نیسالم رام جواب

 ست؟یثمره ن -
 قفسه گذاشت و گفت: یآب پاش را رو نیرام
 واسه بردن سفارش رفته. -

را گرفت.  یکتش شماره هاد بیاز ج ینشست و بعد از خارج کردن گوش زیفت و پله ها را باال رفت. پشت مگ آهان
 .دیسر حالش را شن شهیهم یبعد از دو بوق صدا

 سالم رئیس. -
 شد؟ یخالص م ریکالغ پ نیها در برابر ا یزبان نیریاز شر ش یبا حرص لبش را کج کرد. ک یو هاد دیخند یمیرح
 جان؟ یدها یخوب -
 ش حله! هیبق نیشما خوب باش -

 مقدمه گفت: یب یمیرح
 .یریبگ عیخودت رو آماده کن که قراره ترف -

حرف را نداشت و ذوقش را  نیشدند. انتظار ا دهیبه اطراف کش شیلب ها ع؟ی. ترفدندیجا باال پر کی یهاد یابروها
 .دیفهم یم عیترف یرا برا اقشیاشت دینبا یمیشد و رح یبه خودش مسلط م دیکنترل کرد. با یبه سخت

 بسه. میتون باش هیسا ریکه ز نیقربان، هم ادهیواسه ما ز نمیا -
 حرف ها متنفر بود. نیاز زدن ا چقدر

 کرد و گفت: نییمنش و قناعت سرش را باال و پا نیاز ا نیبا تحس یمیرح



 

 

447 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 کردم؛ اما وقت جبرانه یدونم در حقت کوتاه یم -
 داد:مکث کرد و ادامه  یکم
 .یبش رشیخوام تو مد یکه بهت گفته بودم، مجوزش باالخره اومد م یاون شرکت -
آن شرکت  تیریبه دست آوردن مد یگفت و پرش کوتاه زد. چقدر برا «نهیهم»لب  ریمهار خودش سخت بود. ز گرید

د. حاال احساس کرده بو یمیدر برابر رح دیدر خراب کردن جاو یو چقدر سع دهیتالش کرده بود. چقدر نقشه کش
 .دیرس شیداشت و باالخره به آرزو یسبک
 به خودش مسلط شد و گفت: باز
 تونم... یباشه من نم دیجاو نیگفته بود ادمهی ستم،یکار ن نیبه ا یمن راض -

 را قطع کرد و گفت: حرفش
 .ییبعد از اون، تو نهیگز نیعوض شده و بهتر دیبرنامه جاو -

 زد. بعد از او! پوزخند
بود، که پله صعودش بود.  یمهم نبود. مهم آن شرکت گریبود؛ اما د دیبعد از جاو شهیدوم بود. هم گاهیر جاد شهیهم

 شیزمان چشم گفتن و سگ دو زدن ها گریآن شرکت به خواب رفته و حاال د تیریمد یایبا رو یادیز یشب ها
 یعقده داشت انگار. عقده سرکوفت هاش بود. یدست ها رینشستن و دستور دادن به ز زیتمام شده بود. وقت پشت م
حسرت  شهیکرد؟ چرا با آن همه ثروت هم یم یپدرش پادشاه یبا پول ها دیمثل جاو دیپدرش، خساستش. چرا نبا

شد؟ از پدرش بخاطر دندان  یخم و راست م یمیرح یبودن برا ییرزایبه دل بود؟ چرا با وجود تنها پسر محمود م
 د. گر چه خودش کم از او نداشت.بو تنفراش م یو پول دوست یگرد

 .دیشما بگ یچشم آقا هر چ -
 ینگاه کرد. برا مارستانیاز تنش خارج شده بود. به سر در ب ی. انگار تمام خستگدیبلند کش غیرا قطع کرد و ج تماس

 کرد. یگرفت و آنجا پخش م یم ینیریش دیسر زدن به مادرش آماده بود. با
« جانم»بودن بدون نگاه به اسم تماس را برقرار کرد و  یمیرح ی. به هوادیرا شن یگوش یو باز صدا دیعقب چرخ به

 .دیچیدختر در گوشش پ یگفت. صدا
 جانم واسه من نبود. نیمطمئنم ا -

بود و حاال انگار  یاز دادن جواب تماسش فرار یاش مچاله شد. لعنت به او که به روز خوبش گند زد. چند وقت چهره
 سر دخترها را خوب بلد بود. دنیمال رهیکرد و راه ش یدکش م یجور کی دیافتاد. با ریگ
 .زمیمعلومه که واسه تو بود، عز -

 پر حرص گفت: دختر
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 خوام. یپولم رو م هیتو رو بشنوم بق یزنگ نزدم که دروغا ،یمنم خودت یکن یکه فکر م یاون -
 گفتم که دستم تنگه... دمیدلم بهت م زیعز -
 ذارم. یکف دست پسر حاج محسن م زویو همه چ رمیاگه نه م چ،یکه ه یپولم رو داد هیردا بقاگه تا ف یهاد نیبب -

 یخورد م زرایهمه چ یدختر ب نینبود، فک ا زیهم فشار داد. اگر ترس لو رفتن همه چ یفکش را رو یعصب یهاد
 کرد. یتحمل م دیدست او بود و با یکرد؛ اما حاال باز

 اون شرکت! ریگفتنته؟...باالخره شدم مد کیتبر یبه جا ه؟یواسه چ تیهمه عصبان نیا-
 با طعنه گفت: دختر
 دست تنگتم باز شد. ،یبهونه ندار گهیخوبه، پس د_

 به او داد و بعد مهربان گفت: یلب فحش ریز یهاد
 ارم.رفت بهت بگم برات برنامه د ادمی یبا توپ و تشر اومد نیخوام... آخ آخ بب یفرصت م هیفقط  زم،یعز دمیم -
 ؟یچه برنامه ا -
 اتیمن که خوب یتو هم کمکم کرد یدیخودم تو اون شرکت. کم زحمت نکش شیپ ارمتیهم م دمیهم پولت رو م -

 ؟یخوا یم یچ گهیکنم، د یرو فراموش نم
 .یبمال رهیحرفا ش نیسرم رو با ا یتون یفکر نکن م یهاد -
 شه. نیریت شکامن یذارم دهنت حساب یعسله عسل. م زم؟یعز هیچ رهیش -

 لبخند زد. رام شد! یسکوت کرد و هاد دختر
 .دیجاو شیپ رمیاونوقته که صاف م ،یبه حالت اگه بلوف زده باش یاما وا شم؛یدفعه هم خر م نیباشه ا -
 برم کار دارم... فعال. دیتخت تخت!... حاال من با التیخ -
 ر داد.سُ بیج یرا تو یپر حرص گفت و گوش یتماس را قطع کرد. لعنت و

 یگریاز راه د دیشد. شا رهیخ رونیاش نگاه کرد. دو ساعت گذشته بود. نچ کرد و به ب یتاب به ساعت مچ یب دیجاو
بردن سفارش نفرستد  یگفته او را برا یلعنت نیسرا عبور نکرده بود. نگران بود. صد بار به رام ینیریبرگشته و از در ش

 و انگار گوشش بده کار نبود.
به  نیرساند و وارد شد. رام یتند خودش را به گل فروش یرفت. با قدم ها رونیخارج شد و ب نیتریت واز پش کالفه

 .دیخند دیجاو دنیو با د دیطرف در چرخ
 نترس لولو نخوردش برگشته. -

 گفت: نیباال برد و قبل از زدن حرف رام دیانگشت اشاره اش را به عنوان تهد دیجاو
 جناب. شه،یمداره تموم  یخوشبخت یروزا -
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 اخم کرد. دیجاو
 ه؟یمنظورت چ -
 باال اشاره داد. به
 شه! یداره اعزام م یلیل -

 قدم جلوتر رفت. کی دیجاو
 !نیمثل آدم حرف بزن رام -
 باز سگ شده. نیاوه ا -
 ...ای یزن یدرست حرف م -

 بود. دهیاش ته کش یرا کنار گذاشت. انگار مجنون جنبه شوخ یشوخ نیرام
 باالست، مجوز اون شرکت اومده و ثمره قراره بره اونجا. یمیرح یآقا -

 یخانه اش بود و هر روز ب کیشد. آن جا هم نزد یبردن سفارش راحت م یاش برا یو نگران ینبود؟ از گلفروش بهتر
 .دیرا شن نیرام یلبخند زد و صدا اریاخت ی. بدید یبهانه او را م

 ده.هنوز واسه سور سات راه انداختن زوده شاز -
 ادامه داد: نینگاهش کرد و رام یسوال دیجاو

 باشه... یاونجا هاد ریقراره مد -
 با حالت مسخره ابرو باال داد. دیجاو

 ؟یهاد -
 باز کن! شیحاال باز ن ،یبله همون هاد -

را در نداشت. مگر شهر هرت بود که ثمره اش  یمیکار را از رح نیپله ها چرخاند. انتظار ا یپر غبضش را باال نگاه
بگذارد. هنوز  ینگاه ناپاک هاد ریکه راحت او را ز دهیبه دست آوردن دلش زحمت نکش یبفرستد! کم برا ریدهان ش
 نشده که دخترک را تنها با... رتیغ یآن قدر ب

 زد باال رفت. یکه هنوز حرف م نیتوجه به رام یفکرش را زد. نه محال بود اجازه دهد. ب ستیدکمه ا انگار
 یبلند شد. ثمره هم به احترامش از رو زیاز پشت م یمیو رح دیچشم گفتن ثمره را شن یپا گذاشتن صدابا  همزمان

 یابرو باال داد. چه اتفاق تشیچهره سرخ از عصبان دنیبا د یمیافتاد. رح دیآن ها به جاو یپا شد و نگاه هر دو یصندل
 افتاده بود؟ شهیعاشق پ نیا یبرا

 آمده بود. شیپ یگذاشت حتما مسئله شخص یم نشایتنها دیمحو زد. با لبخند
 به ثمره گفت: رو
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 امضاش کن. ن،یدست رام دمیقرارداد رو م -
 رفت. نییپا دیبعد از دادن جواب سالم جاو یمیدوباره چشم گفت و رح ثمره
 معذب شده بود. یمیرح زیر یو آن لبخندها دی. با آمدن جاودینفس راحت کش یمیبا رفتن رح ثمره
 لو رفت و انگشت اشاره اش را مقابل صورت او باال گرفت.ج دیجاو

 گفت: قاطع
 !یبر ییجا یحق ندار -

چه  یبرا تیهمه عصبان نیزد؟ ا یداد. از چه حرف م شینگاهش را از انگشت اشاره او باال برد و به چشم ها ثمره
 بود؟
 شد ادامه داد: یم نییباال و پا قیکه عم یا نهیبا سـ*ـ دیجاو

 !یبر یحق ندار گم،یرو م یت کوفتاون شرک -
 بود. نیچهره عبوس و بد اخالق هم نیا لیو دل دهیفهم پس
 کرد؟ یم تشیاذ یشد و فقط کم یباهم عوض م شانیشد اگر امروز جا یم چه
 پا گذاشت و گفت: یچرخ دار نشست. پا رو یصندل یرا دور زد و رو زیبا آرامش گذشت. م دیکنار جاو از
 دادم. یاوک یمیرح یاالن به آقا نیاسفم، همبگم مت دیخب با -

 اعتراض دهان باز کرد و ثمره زودتر گفت: یبرا دیجاو
 !دهیفرصت رو از دست نم نیا یآدم عاقل چیه -

 شد و از باال به ثمره نگاه کرد. کینزد زیبه م دیجاو
 باشه؟ یهاد رشیاگه مد یحت -

 فاوت گفت:ت یداد و با حالت ب هیتک زیدو آرنجش را به م ثمره
 .شهیعوض نم یزیچ -

 هم فشار داد و گفت: یرا رو شیثمره شود. دندان ها یگوشیتر از آن بود که متوجه باز یعصبان دیجاو
 !دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا -

 شانه باال انداخت. ثمره
 بار حرف زور نرفتم! ریوقت ز چیو من ه -

سر  رهیدختر خ نیسر عقل آوردن ا ی. انگار برادیرتش کشدست به صو یداد و کفر رونیاش را ب ینفس عصب دیجاو
 شد. یوارد م یگریاز در د دیبا

 گفت: مهربان
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 .هینگران ستیزور ن نیاشتباه نکن اسم ا زم،یعز نیبب -
 بود. دهیکه هرگز مزه اش را نچش یزیگذاشت. چ یم رتیثمره غنج رفت. بهتر بود اسمش را غ دل
حس خوب  نیدر آرام جلوه دادن خودشان داشتند قلبش را از ا یسع یکه به سخت یپر خشم یچشم ها نیحاال ا اما

 کرد. یخرج م رتیغ شیهست که برا یکردند. کس یپر م
 نگران نباش. امیمن از پس خودم برم -

 کرد؟ ینظرش را عوض م ی. با چه زباندیسرش را به طرف سقف گرفت و پوف کش دیجاو
 یو رو دیکوب زیهمه آرامش لجش گرفت. کف دستش را به م نیو از ا شد رهیتفاوتش خ یب یبه چشم ها یکم

 صورتش خم شد.
 !نیهم دمیت اجازه نم ندهیمن به عنوان شوهر آ -

 بود. ییبایحس ز یهمه دلواپس نیا دنیاش شد. د قهیبه رگ نبض گرفته شق رهیخ ثمره
گذاشت و  زیم یفرم را رو طنتیلبخند پر شبا  نی. رامدیآن ها به عقب چرخ ینگاه هر دو نیتک سرفه رام یصدا با

 رو به ثمره گفت:
 !یامضا کن یرسم تیشروع فعال یرو برا نیا دیبا ،یجا موندگار شد نیحاال که ا -
 حال گفته بود. نیو در آوردنش از ا دیکمک به جاو یو برا دهیرا شن شانیحرف را به عمد زده بود. صدا نیا

 رفت. نییدن چشمک با اجازه گفت و پانگاه کرد و همزمان با ز دیجاو به
خوردنش  یباز ثمره نگاه کرد و باز شیرا درک کند. ماندگار؟ به ن نیحرف رام یمعنا دیتا جاو دیطول کش هیثان چند

 .دیرا فهم
 فاصله کنار هم گرفت و گفت: یدو انگشت اشاره اش را با کم ثمره

 جفت! کی -
 دندان قروچه کرد. دیجاو

 م فقط صبر کن!کن یم یبد تالف -
**** 

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
و  دهیخانه رس نیا یتماس را قطع کرد و نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند. انگار وقت در آوردن لباس عزا یبهرام

 دیو با دیکش یم شیبه سر و رو یدستزودتر  دیدر آن بود. لبخند زد. با یشاد یصدا دنیچیبعد از سال ها قرار به پ
 کرد. یکهنه خانه را نو م لیتمام وسا
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و  قیپسر ال دیوارد قلبش شده بود. جاو یبدون وصف یو درخواستش شاد دیجاو یصدا دنیجا بلند شد. با شن از
 کرده بود. نیدارچ یخوب، حق ثمره بود. به طرف آشپزخانه رفت. هـ*ـوس چا یزندگ
 .دیرا شن شیبه آشپزخانه باز صدا دهیبود و نرس دستش یهنوز تو یگوش

حال خوبش را کامل  یشده بود و کاش دوم ریکه ختم به خ ی. اولگریو به صفحه نگاه کرد. شماره ناشناس د ستادیا
 کرد. یم

نشد. باز الو گفت و جوابش فقط نفس  دهیاز آن طرف خط شن ییو الو گفت. صدا دیسبز رنگ کش یگرد یرو انگشت
 داشت؟ یقصد شوخ یکرد. کس کیرا به هم نزد شیر التهاب بود. ابروهاپ یها

کرد.  خی. دیسالم را شن فیضع یرا فاصله داد و همان لحظه صدا یباال انداخت و به قصد قطع کردن، گوش شانه
 .ستیرفتند خشک شد. هجده، نوزده، ب یکه باال م یها هیبود و ثان شیکه رو به رو ینگاهش به صفحه روشن

و لرزانش را خوب شناخته بود. خودش بود.  فیضع یصدا نیهم یسال، اما حت ستیسال گذشته بود؟ درست ب دچن
 خود نامهربانش.

را به گوشش  یتوان که در بدنش مانده بود باز گوش ی. با ذره ادیکوب یم عیو قلبش سر دیلرز یم شیها دست
 چسباند.

 بزند. یشد حرف یود. کاش مب دهیاش به هم چسب یصوت یدهانش خشک و تارها آب
گرفته  یباز شد و با صدا شیراه گلو یفقط کم یو پر صدا. کم قی. عمدیرا از هم فاصله داد و نفس کش شیها لب

 جواب سالمش را داد.
 :دیمکث پرس یبا کم زن
 ؟یخوب -

قصد فراموش کردن گذشته  که یسال ها تنها امروز با تمام وجود خوب بود. روز نیلبخند تلخ زد. بعد از تمام ا یبهرام
گاهش خارج کرده بود.  یخانه اش را داشت، خودش را از مخف لیکه قصد نو کردن وسا یرا داشت، برگشته بود. روز

 شده بود. شیدایکند و حاال که قصدش را داشت پ ونواربود برگردد و خانه اش را ن دواریسال ها ام نیتمام ا
 گرفت. قیعم دم
 خوبم. -

از حروف شده  یگفتن داشت؛ اما حاال انگار کلمات را گم کرده بود. نه انگار اصال ذهنش خال یبرا یادیز یها حرف
 بود.
 یهمه سال چرا خودش را نشان داده بود؟ برا نیگفت؟ بعد از ا یقفل شده بود. چه م شیصدا دنیزن اما با شن زبان

 ر؟یتقد رفتنیچه تماس گرفته بود؟ اعتراف به شکست؟ اقرار به پذ
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 بود؟ یاله ریشده و اتفاقش تنها تقد نیگفت آن روز نفر یم دیبا
داشتند و انگار  ازیسکوت ن نی. انگار هر دو به ایمنتظر او بود و او منتظر بهرام یشد. بهرام یطوالن نشانیب سکوت

 کردند. یحرف از هم گله م یب
 زودتر لب زد: یبهرام

 ؟یخوب ؟یتو چ -
 خشک خشک شده بود. شیزده بود. حق داشت. گلو نرویانگار از اعماق چاه ب شیصدا
 جان گفت: یداد و ب رونینفس پر حسرتش را ب زن
 نه. -

او  یخوب بودن رفته بود. نه وقت یبرا یبود. حق نداشت. نه وقت یبد م دیرا محکم بست. نه نبا شیپلک ها یبهرام
 یجور آن فاجعه را م یکیفقط  دیبود. با یوب ماز آن ها خ یکی انیم نیا دیرا با آن همه درد تنها گذاشته بود. با

 .دیکش
 یخداحافظ گفت و تماس را قطع کرد. بهرام عیطاقت نداشت. سر گریشکست. د دنشیو بغض زن با شن دیکش آه

 نبود؟ ایاتفاق خواب و رو نیبود؟ ا داریکه افتاده بود شد. ب یهو متوجه اتفاق کیناباور به شماره نگاه کرد. انگار 
 گشت و باز... یچسباند. کاش... کاش برم شیرا به لب ها یبود. گوش ی. نه انگار واقعدیصورتش کش به دست

 یعنیگشت.  ینشست. حاال که خودش را نشان داده بود، حتما برم شیلب ها یجان رو یشد؟ لبخند ب یم یعنی
 در حال اتمام بود؟ ییتنها یروزها
 رساند. یم تیاش را به نها یکرد و شاد یم دایدر مراسم ثمره حضور پ کاش
 کرد:ثمره. زمزمه
 و شکم بر آمده اش بود. نیبه ذوق آهو از حضور پرو رهیکه روز جمعه خ یا ثمره
 رو به ثمره گفت: غیبرداشت و با ج نیشکم پرو یدستش را از رو آهو

 زد. یوا -
 و ثمره گفت: دیخند نیپرو
 بچه رو. یآروم تر زهر ترک کرد -

 ده گفت:با همان خن نیپرو
 خواهراش عادت کرده. یغایج غینه به ج -

 جمع شد. آن دختر نچسب! اریاخت یب نایت یادآوریثمره با  خنده
 گفت: نیرو به پرو آهو
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 پسر؟ ایگفت دختره  یدلم ضعف رفت، بگو دکتر چ -
 و گفت: دیشکمش کش یآرام دست رو نیپرو
 پسر! -

 ادامه داد: یاز مکث کوتاه بعد
 رادرش نشه.خدا کنه مثل ب -

حالش  دنیانداخت. ثمره از گوشه چشم به آهو نگاه کرد و با د نییو سرش را پا دیجا خواب کیآهو  یذوق و شاد تمام
 داد. رییبحث را تغ

 آقا محمود بهتره؟ -
 گفت و جواب ثمره را داد. دیلم داد. بخاطر حالت نشستن ببخش یپشت یجا به جا شد و رو یکم نیپرو
 بهتره. یلیخ یوتراپیزیبرمش ف یم یاز وقت آره خدارو شکر -
 خوبه. -

 با حالت شاد به ثمره نگاه کرد و گفت: نیپرو
 آره؟ ،یقرار عروس ش دم،یشن ییزایچ هی یراست -

به خودش  یکرد روز یکه هرگز فکرش را نم یبود با کلمه ا بهی. غردیکش یهم خجالت م دنشیاز شن یحت ثمره
 .دید یخانواده را دور م لیو تشک ازدواج شهینسبت داده شود. هم

 سکوتش لبخند زد. دنیبا د نیپرو
 رو دارم. یاز شماها ک ریلباس خوشگل باشم، مگه غ هیبه فکر  دیپس با -
 به طرف آهو که سمت چپش نشسته بود، برگشت و با حالت شوخ گفت: و
 !یتو باش یاز دست ثمره بقاپ که بعد عیگل رو سر -

 نیداده و حاال ا جهیکه صبرش نت نیماند. پرو یسر و سامان م یب نشانیار فقط خودش از بلبخند تلخ زد. انگ آهو
 یماند و غفلت یشد و فقط خودش م یزود وارد خانواده خوب م ای ریبود. ثمره هم د شیلب ها یرو قیعم یلبخندها

 که کرده بود.
به عمد در جواب دادن به او معطل کرده و عشقش خوش بود، دورغ نبود.  نیته دلش به رام یگفت فقط کم یم اگر

دانست کارش  یشده بود؛ اما خودش انگار به انتظار فرج بود. دنبال معجزه بود با آن که م چیپاپ یادیز نیبا آن که رام
 .دکر یرا روشن م نیرام فیزودتر تکل دیاشتباه بود و با

 برداشت و گفت: یاز پشت هیتک نیپرو
 برم. گهیمن د -
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 گذاشت. شیزانو یدست رو ثمره
 کجا ناهار بمون. -

 نه گفت و ثمره ادامه حرفش را قطع کرد. نیپرو
 ه؟یمشکلت چ گهیآقا محمودم که پرستار داره د م،یبعد مدت ها دور هم باش میخوا یجمعه ست م هی -
 خب... -

 همزمان با بلند شدن گفت: ثمره
 .برو یکشم، بخور بعد هر جا خواست یم عیغذا آماده ست سر -

 آن ها بماند. شیآمد امروز را پ یسکوت کرد. بدش نم نیپرو
 خورد. یساالد م شیبا غذا شهیهم نیبود پرو ادشیقابلمه را خاموش کرد و شروع به شستن کاهو کرد.  ریز ثمره

 .دیهال شن یآهو را از تو یآب صدا ریش ریبا پر پر کردن کاهو ز همزمان
 خوره. یزنگ م تیثمره گوش -

خشک کرد. به قصد خروج قدم برداشت  یبلوز راحت یرا با انتها شیرا بست و دست ها ریبود. ش دیحتما جاو زد. لبخند
 کرد. نییرا تند باال پا شیابروها طنتیخورد و با ش یدستش هنوز زنگ م یتو یو آهو زودتر وارد شد. گوش

 !هیپسر حاج -
 شیو بدون تکان خوردن از جا دیاشاره داد. آهو خند رونیرا از دستش گرفت و با سر به ب یبا چشم غره گوش ثمره

 گفت:
 داره! فیعاشقانه تو ک یحرفا دنیشن -

 هل داد و آهو با خنده بلند خارج شد. رونیاو را به ب ثمره
 .دیصفحه کش یرا صاف کرد و انگشت رو شیخنده اش را جمع و با تک سرفه صدا ثمره

 را داد. دیگفت و جواب سالم جاو الو
 خواستم قطع کنم. یم گهید یجواب داد رید -
 نبود. شمیپ میتو آشپزخونه م گوش -
 .میدنبالت ناهار باهم باش امیم گهیساعت د میآماده شو تا ن -

 آورد و گفت: نییرا پا شیبودند نگاه کرد. صدا دنیخند زیر زیو آهو که در حال صحبت و ر نیبه پرو ثمره
 .میتونم مهمون دار ینم -
 ؟یک -
 که... یدوستم همون نیپرو -
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 را قطع کرد. حرفش
 آهان زن آقا محمود؟ -

 ادامه داد: دیگفت و جاو« آره» ثمره
 .میخونه خودمون باش یعنیپس شام رو خونه خودم... نه  -

 .دیحرف ضعف رفت. خانه خودمان؟ آن قدر غرق حس خوب حرف او شد که ادامه آن را نشن نیا دنیثمره از شن دل
 گوشت با منه؟ -
 خودش آمد. به
 ...یعنیهان... آره  -

 لبخند پر معنا زد. دیجاو
 بود! یکنم کار گروه یفکر م یبه طرح بنداز ینگاه هیدنبالت تا  امیزودتر م -

 اخم کرد. ثمره
 !گهیرو من انجام دادم د یاصل کار -
 رو انجام داده! یکار اصل یک یفهم یبعد م ن،یطرح رو بب ایحاال تو ب -

توان  یرابـ ـطه درست بود؟ مردد و درست تر م رییاحساس و تغ نید. رفتن به خانه او آن هم با اسکوت کر ثمره
 پر شر و شور ترس داشت. یادیپسر عاشق و ز نی. از ادیترس یگفت م

 ؟یگرد یدنبال بهونه م یباز دار هیچ -
 ...ینه ول -
 !میو اما و اگر ندار یول گهید -
 سکوت دوباره ثمره گفت: با
 و بعد... میخور یبعد شام م میکن یدنبالت اول رو طرح کار م امیعت هشت مسا -
 و بعد؟ -
 !میکن یبه بعدش بعد فکر م -

 گفت.« باشه» دیبا ترد ثمره
 ؟یندار یمشغولم، کار یکم هیمن  -

 ار بود؟در حال فر شهیخواست ارتباط را قطع کند. چرا هم یکار داشت. اصال دلش نم یلیاخم کرد. اتفاقا خ دیجاو
 ؟یمشغول چ -
 خوام غذا بکشم. یم -
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 ؟یخودت پخت -
 آره. -

 .دیآه پر حسرت کش دیجاو
 تو پخته بشه خوردن داره! یکه با دست ها ییغذا -

 رفت؟ یم نییپا شیاز گلو گرید دیحرف جاو نیدرست کرده بود. مگر با ا یدر قابلمه را برداشت. به اندازه کاف ثمره
 رم.ذا یواسه شامت کنار م -

انجام داده که پاداشش ثمره  ایدن نیدر ا یدختر خود خود فرشته بود. چه کار خوب نیزد. ا ییلبخند دندان نما دیجاو
 بود؟

 بهت گفته بودم؟ -
 رو؟ یچ -

 چسباند و پچ زد: یرا به دهنه گوش دهانش
 که عاشقتم! نیا -

ضربان زبانش را از کار انداخته  نیانست فقط انگار اد یباالتر نم ایدور تند افتاد. هزار  ینه رو ختیثمره فرو ر قلب
 دنیخواست. به ساعت نگاه و با د یگل انداختش را م یلپ ها دنیسکوتش لبخند زد. دلش د دنیبا د دیبود. جاو

 بود. یطوالن یادیز دنشیاخم کرد هفت ساعت تا د کی
 برو به مهمونت برس. زمیعز -

 لب زد: یبه سخت ثمره
 باشه... فعال -
 !نمتیب یم -

*** 
 یکه با وسواس انتخاب کرده را بست و رو به رو ییمانتو یآهو در حال آماده شدن بود. دکمه ها طنتینگاه پر ش ریز
 .دیرس یدر برابر آن پسر جذاب و خوش پوش خوب به نظر م دی. امشب باستادیا نهیآ

 :دیپرس شیمعناتوجه به نگاه پر  یاش را شل بست و به طرف آهو برگشت. ب یروسر گره
 خوب شدم؟ -

 دور کامل چرخاند. کیشد. دست او را گرفت و  کیو نزد دیپر نییاز لبه پنجره پا آهو
 !یحرف ندار -

 لبخند زد و آهو ادامه داد: تیبا رضا ثمره
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 به نظرم بهتره. یرژت رو پاک کن -
 نگاه کرد. شیو به لب ها دیچرخ نهیبه طرف آ ثمره

 چرا بده؟ -
 ابرو باال داد. طنتیبا ش آهو

 خوردن سرب ضرر داره. -
 گنگ نگاهش کرد و آهو با همان لحن ادامه داد: ثمره

 گـ ـناه دارن مواد مضر بره ته حلقشون. ایبعض -
 یترس داشت؛ اما سع یکم یتجربه قبل لیو چشم غره رفت. گر چه از تنها بودن با او به دل دیمنظورش را فهم ثمره

 افتاد. یاتفاق م دینبا گریرا ناراحت کرده و د دیجاو یاعتماد یبار به خاطر ب کیپنهان آن کرده بود.  یتو
 کی. هنوز دیآن ها به طرف ساعت چرخ ی. نگاه هر دودیرا شن لیزنگ موبا یدهان باز کرد و همزمان صدا ثمره

 ربع تا هشت مانده بود.
 .دیخند زیر آهو

 چقدرم عجوله! -
گفت و قطع کرد. نگاهش به فلش قرمز « باشه». دیرا شن دیگفتن جاو «رونمیب سالم»تماس را برقرار کرد و  ثمره

بعدا با او تماس  دیبود؟ با دهیتماس گرفته و نشن ی. کدیرا د یتماس ها شد و نام بهرام ستیگوشه صفحه افتاد. وارد ل
 گرفت. یم

گذاشت. بندش را  شیرا تو یو گوش آن برداشت یرا از رو فیرفت. ک زیانداخت و به سمت آو نهیآخرش را به آ نگاه
. دییپا یرا م عشیسر یهدف پشت سر او بود و حرکات کم یشانه انداخت و به طرف آشپزخانه راه افتاد. آهو ب یرو

 عجله داشت. دیجاو دنید یانگار او هم برا
 گذاشت و رو به آهو گفت: سهیک یکوچک را تو قابلمه

 !ایام نمونظهر واست کنار گذاشتم، بدون ش یاز غذا -
 .دیبا لبخند جلو رفت گونه اش را بوس آهو

 که قراره خورده... یبه فکر خودت باش دیحاال با یباشه؛ ول ینگران من شهیقربون تو برم که هم -
 تمام گذاشت. مهیو ادامه حرفش را ن دیخند طنتیش با

 از خانه خارج شد. یجواب گذاشت و بعد از خداحافظ یآهو را ب یشوخ ثمره



 

 

459 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

به  یکرده اش لبخند زد؛ اما فرق رییظاهر تغ دنیبود. با د شیها بیج یداده و دو دستش تو کهیت نیبه ماش دیجاو
بود و در واقع عاشق  یاو ثمره در هر حالت خواستن یاش شد. برا ییبایز رهیکرد. نه مات او ماند و نه خ یحالش نم

 .شیوجودش بود نه سر و رو
باز کرد و بفرما گفت.  شیبرگشت و در را برا نیسالم آرامش را داد. به طرف ماشثمره جلو رفت و جواب  دنیرس با

آمده  شهیشده بود. کاش مثل هم مانیهمه بزک دوزک پش نیاز ا دهیرا د دیمعذب بود. انگار حاال که جاو یثمره کم
 بود.
پنهان  یتو یاو که سع دنیبه او انداخت. با د ینگاه میپشت فرمان نشست و همزمان با روشن کردنش ن دیجاو

 چهره اش داشت، لبخند محو زد و باز هـ*ـوس سر به سر گذاشتن او را کرد.
 و گفت: دیبه طرفش چرخ کامل

 من هنوز ناهار نخوردم. یدون یم -
 با تعجب به طرفش برگشت. ثمره

 چرا؟ -
 با چشم و ابرو به ظرف غذا اشاره داد. دیجاو

 د.گشنه خور کمیبا ش دیغذا رو با نیا -
 شد. یاالن باز گشنه ت م یخورد یخب اگه م -
 شد. یاونوقت جا واسه خوردن دوتا نم گهینه د -

 گفت: ثیخب دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره
 غذا و آشپزش! -
 ادامه داد: شتریب طنتیبا ش و
 قدر خوشگل کرده. نیخصوصا که ا -

حس کرد.  شیخون را به سمت گونه ها عیکت سرانداخت. حر نییپا عیلبش را از تو گاز گرفت و سرش را سر ثمره
 داد. یمرد فرصت طلب نم نیآمده و گزک دست ا شهیکاش مثل هم

توجه به  یشد اگر ب یشد. چه م یاش طوالن یاو و دستپاچگ یتر و نگاهش رو قیحالش عم دنیبا د دیجاو لبخند
 داد؟ یگرفت و فشار م یم شیبازوها نیرا ب نیریدخترک ش نیاما و اگر ا

کرد. لعنت به زمان! حاال که به  یصبر م دیبود گرفت. باز هم با دهیچیپ نیماش یاز عطر ثمره که تو قیعم دم
 یمانده بود؟ چند ساعت؟ از خودش کفر گریحرکت مانده بود. تا پنج شنبه چند روز د یداشت، انگار ب ازیسرعتش ن
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پنج شنبه گذاشته بود؟ کالفه نفسش را با حالت  ار یداشتند که خواستگار یرادیهفته چه ا یروزها هیشد. مگر بق
 را به حرکت در آورد. نیداد و به حالت قبل برگشت و ماش رونیفوت ب

 شده بود.نعادت  شیها برا طنتیش نیشده بودند و حق داشت، هنوز ا سیخ سهیثمره دور دسته ک یها انگشت
کرد. سرش را باال گرفت  یرا کمتر م شیاز گرما یخورد و فقط کم یبه صورت گر گرفته اش م میکولر مستق یهوا
آن قرص  ییبایداشت فکرش را با ز یتا غروبش نمانده بود. سع یزیآمده و چ نییشد که پا یدیبه خورش رهیو خ

 گرمش منحرف کند. یو نگاه ها دیرنگ از حضور جاو ینارنج
. از گوشه چشم دیرا د یو اسم بهرام دیکش رونیحس کرد. آن را ب فیک یرا تو یغرق فکر بود که لرزش گوش هنوز

و  دیصفحه کش ینرسد. انگشت رو یبه گوش بهرام شینزند و صدا ینگاه کرد. کاش در طول مکالمه حرف دیبه جاو
 تماس را برقرار کرد.

 سالم عمو. -
 کرد. زیبود ت دنیکه قابل شن یفیضع یرا به صدا شیگوش ها اریاخت یبود. ب ینگاهش کرد. بهرام دیجاو

 ؟یسالم دخترم خوب -
 ممنونم. -
 ؟ییکجا -
 گفت؟ یاطراف نگاه کرد. چه م به
 من و من کرد. یکم
 چطور؟ رونم،یب -
 .یاما انگار کار دار شم؛یپ ییایسر ب هیخواستم  یم یچیه -
 ...یشده؟ اگه بخوا یزیچ -

 را قطع کرد و گفت: حرفش
 هول نکن، راستش... ستین یزینه چ -

 ن تر گفت:کرد و ثمره نگرا مکث
 افتاده؟ یعمو لطفا بگو اتفاق -
 .رهینگران نباش خ ؟یمن چه اتفاق زینه عز -
 با لحن مهربان ادامه داد: و
 دخترم بزرگ شده قراره عروس شه. -
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 یعنی... یعنیخودش پدر بود و  یفقط برا یسرش رفت و برگشت کرد. بهرام یتو یبهرام یسکوت کرد و صدا ثمره
 نگفته بود؟ یزیده بود؟ پس چرا چبا او صبحت کر دیجاو

 گوشت با منه؟ -
 هان ب... بله -

 با همان لحن ادامه داد: یبهرام
 اجازه دادم. یدونستم موافق یپسر حاج محسن صبح تماس گرفت واسه پنج شنبه وقت خواست، منم چون م -

آتش جواب  نیا یسر کولر براباد  یحت گریآن گر گرفت. حاال د کیگفته بود و ثمره  یآخرش را با لحن خاص جمله
 بود. دنشیبود که نشان از شن دیحرف را زده و بدتر لبخند محو جاو نیگو نبود. بد بود که عمو ا

 سخت شد. یو دادن جواب بهرام دیانگار به کامش چسب زبانش
 گفتم؟ یچ یدیشن -

 دهان باز کرد. یبه سخت ثمره
 آره... -
 بهم بگو. یداشت اجیاحت یزیکن، اگه چخب پس واسه پنج شنبه خودت رو آماده  -

پر خنده اش  یچشم ها دنیو د دیکوتاه تماس را قطع کرد. جرات برگشتن به سمت جاو یگفت و با خداحافظ چشم
 شد. رهیپر تردد خ نیآسمان به زم یبار به جا نیرا نداشت. نفسش را فوت کرد و ا

 اما با خنده گفت: دیجاو
 ؟یمتوجه شده موافق یامبهر یآقا یکه حت یکرد کاریچ -

عشق و خواستن  نیآنقدر کشته مرده اش بود که عالم و آدم از ا یعنیمنظورش چه بود؟ « !؟یحت»ابرو باال داد.  ثمره
 معنا را داشت. کی نیبا خبر بودند؟حرفش فقط هم

 داد تا اول راه هوا برش ندارد. یم یجواب دندان شکن دیبا
 خودش مسلط شد و گفت: به
 شکونم! ینفرو نم هیدونه من دو بار قلب  یعمو م -

 . انگار به دخترک برخورده که باز ماده ببر شده بود.دیاز جوابش با صدا خند دیجاو
 .دیخودش را به طرف او کش یو کم دیو به سمتش چرخ ستادیچراغ قرمز ا پشت

 مونه. یجواب نم یلطفت ب نیخانم، مطمئن باش ا یمنت گذاشت -
کرد و  یبه نفع خودش استفاده م یپسر از هر فرصت نیشد. ا دهیکش ابانیمعنا دارش به طرف خثمره از حرف  نگاه

 ماند. یهمان بهتر که ساکت م



 

 

462 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

رفتن پشت سرش راه افتاد. هر دو شانه به شانه  نییبعد از پا دیشد و جاو ادهیمتجمع توقف کرد. ثمره زودتر پ مقابل
 مشان از جا بلند شد سالم کردند.که به احترا یهم وارد شدند و رو به نگهبان

باعث  دیبود و نبا یعیامر طب کی ایآورد. فوب یم شیرا به رو دیضعف جاو دیبار به طرف پله ها رفت. نبا نیا ثمره
به اطراف نگاه کرد و بعد به عقب برگشت. او را  دیجاو دنید یو برا ستادیشد. با حس تنها شدن ا یخجالت او م

بار بس  کیداد. همان  یاجازه نم گری. نه ددیچرخ دیآسانسور و جاو نیو نگاه متعجبش ب دیدکنار آسانسور  ستادهیا
 بود!
 به آسانسور اشاره کرد و باخنده گفت: دیجاو

 و ذهاب موجود است. ابیا لهیوس -
 او نه گفت. یتوجه به شوخ یب ثمره
 کرده ادامه داد: اخم

 .هنوز ترس اون روز تو جونمه ،یبر دمیاجازه نم -
 د؟یترس یزیشد از چ یلبخند زد. مگر با وجود او م شیصدا یتو یهمه مهر و نگران نیاز ا دیجاو

و  ستادیو ثمره قبل از ورورد ا دیاو را به طرف آسانسور کش عیجواب جلو رفت و مچش را گرفت. با حرکت سر یب
 وحشت زده گفت:

 کنم! یخواهش م دینه جاو -
 یبود که مسحورش م شیصدا یتو ییچه جادو د؟یلرز یگفتن دخترک دلش م دیاوبود که با هر بار ج یفلسفه ا چه

 ریغ یزیمگر چ یخودش بود؟ خوشبخت یبرا یهمه وحشت و نگران نیاو چرخاند. ا یچشم ها یکرد؟ نگاهش را تو
اعتراض باز  ی. دهان ثمره برادیکش نیکاب اخلحرکت او را د کیبا  دیبه او بود که جاو رهیبود؟ ثمره هنوز خ نیاز ا

 زودتر دکمه را فشرد و در بسته شد. دیشد و جاو
طاقت  گریبار د نیآمد، ا یسرش م ییشد و بال یاگر باز اتفاق آن روز تکرار م ی. وادیکوب یثمره وحشت زده م قلب

 آورد. ینم
 یاش گچ اش هنوز آرام بود. نفسش تنگ و چهره نهیهمان ترس و اضطراب چشم به دم و بازدمش دوخت. سـ*ـ با

هم گذاشت. بعد از آن اتفاق  یرا رو شیپلک ها نیکاب واریبه د هیتک دیکجا رفته بود؟ جاو ایرنگ نشده بود. پس فوب
 دهیشد ناد یتپش قلب داشت؛ اما م یبود. حاال کم کردهو بر آن غلبه  دهیاتاقک زل زده و با ترسش جنگ نیبارها به ا

 .دیزده اش را د رتیح یاز کرد و چشم هانگاه ثمره چشم ب ینیاش گرفت. با حس سنگ
 زد و گفت: لبخند

 اما... ؛یکن یفکر م یدونم به چ یم -



 

 

463 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 صورتش خم شد. یگرفت و رو نیکاب واریاز د هیتک
 از... نبودن تو. ریندارم، غ میتو زندگ یترس چیه گهید -

 شد. یمهربان خالصه م یچشم ها نیا یتو اینگاهش کرد. انگار تمام دن ثمره
 کرد. تیهدا رونیدست پشت کمر او گذاشت و به ب دیبه او بود که آسانسور توقف کرد و در باز شد. جاو رهیخ زهنو
 در انداخت و همزمان با اشاره به داخل بفرما گفت. ثمره از کنارش رد شد و داخل رفت. یرا تو دیکل

 نگاه کرد. دیشت و به جاو. ثمره به عقب برگدیچیفضا پ یبسته شدن در تو یهم وارد شد و صدا دیجاو
 را از دست او گرفت و گفت: سهیخم شد. ک یبا لبخند جلو رفت و کم دیجاو

 ...میسره کن هیرو  نیخب اول کار ا -
 حرفش گفت: انیم ثمره

 سراغ طرح. میقرار بود اول بر -
 انگشت اشاره اش را مقابل او تکان داد. دیجاو

 خوشمزه به دماغم بود. یغذا نیا یاون قرار قبل خوردن بو گه،ینه د -
 ...یگرم شه... اگه مواد ساالد دار دیغذا سرده با -
 هست. خچالیتو  -

 با خنده ادامه داد: ثمره
 خوبه پس درست کن. -

 نگاهش کرد. ظیوا رفت و با غ دیجاو چهره
 ثمره خانم! دییخانم خونه شما -
 و شانه باال انداخت. حرف غنج رفت؛ اما خودش را نباخت نیکه ته دلش از ا نیا با
 .شهینم لیدل -

 گفت: یساختگ تیبا مظلوم دیجاو
 .میخونه اجرا شه حسرت به دل نمون نیتو ا یامروز بذار قانون مردساالر هیحاال  -

 شیخانواده را در برابر چشم ها کی ریچهار نفره که روز اول تصو زیآن م دنیچ یگفت دلش برا یبود اگر م دروغ
 انگشت اشاره اش را باال برد. یمصنوع دتیرفته بود. با جدزنده کرده، ضعف ن

 فقط امروز! -
 با لحن قبل گفت: دیجاو

 قول فقط امروز. -
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 یو به ثمره ا ستادیگذاشت و خارج شد. پشت کانتر ا تیکاب یبا خنده به طرف آشپزخانه رفت. قابلمه کوچک را رو و
 چرخاند گفت: یم که تازه وارد شده و نگاهش را دور تا دور آشپزخانه

 بگو. ینکرد دایرو پ یزیدم دسته، اگه چ یهمه چ -
هم وجود داشت؟  نیبهتر و باالتر از ا یزیرا روشن کرد. مگر چ ونیزیکاناپه لم داد و تلو یرو دیباشه گفت و جاو ثمره
آمد و  یخانه متق و توق از آشپز یو صدا یخانگ یغذا یکه با تمام وجود دوست داشت در خانه اش بود. بو یدختر

 اش باالخره تمام شده بود. ییتنها یعنی نیا
. هر چند دیکش یآشپزخانه سرک م یسرحالش بود؛ اما تمام حواسش تو یو برنامه زنده و مجر ونیزیبه تلو نگاهش

انه مرگ انگار از خ یگرفت. بو قی. لبخند زد و دم عمدید یم یچرخاند و او را در حال انجام کار ینگاهش را م هیثان
 بود. دهیچیدر آن پ یاش رفته و عطر زندگ

 بار اول بود. نیتا به حال دست پختش را نخورده و ا دیهم بود. جاو یعیمضطرب بود و طب یکم ثمره
بهتر و خوش  یلیکرد؟ مطمئنا دستپخت مادرش خ یم سهیمقا نینسر یآن را با غذاها ایآمد و  یخوشش نم اگر

 طعم تر بود.
 یتمام هنرش را برا دیآشپزخانه قرار داشت مشغول درست کردن ساالد شد. با یو نفر که تود یغذا خور زیم یرو

 .ختیر یتزئین م
 یتو زیم دیقابلمه را خاموش کرد. با رینگاهش کرد. خوب شده بود. از جا بلند شد و ز تیاتمام کار ساالد با رضا با

 .دیچ یسالن کنار پنجره سرتاسره را م
 کیرا درست در  دیو جاو دی. چرخدینمکدان را د یخال یآن بود و جا یکم و کسر یل وارسو در حا زیبه م رهیخ

 . آرام گفت:دیاش د یقدم
 برم نمک... -

 حرفش گفت: انیم دیجاو
 ه؟یشام شاعرانه چ هینظرت با  -

 گرفت. شیقرمز رنگ را مقابل چشم ها یرا باال برد و دو شمع استوانه ا شیها دست
 لبخند زد. ثمره

 خوبه. -
گفت و به سمت آشپزخانه راه افتاد. بعد از برداشتن نمک دان  «ارمیبرم نمکدون ب»لب  ریکنار رفت و ثمره ز دیجاو

 در حال روشن کردن شمع ها گفت: دیجاو زیبه م دنیبرگشت و قبل از رس
 زحمت او چراغارو خاموش کن. یب -
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 یفرو رفت و نور کم سو یکیتار یخاموش کرد. خانه تو به سمتش رفت و چراغ ها را دیکردن کل دایبعد از پ ثمره
 .دیعقب کش شیرا برا یصندل دیبرگشت و جاو زیاش شد. به سمت م ییشمع ها تنها روشنا

 من. یبایز یبانو دینیبش دییبفرما -
 .دیخند ثمره

 کارارو نیکه تمام ا دهیانجام م یرفتارو کس نیا ،یرو اشتباه اومد نجایکنم ا یفکر م -
 اشاره داد. زیم به
 خودش انجام داده باشه. -
 م؟یمگه من و تو دار -

بشقابش را مقابل ثمره  دینشست. جاو زیو پشت م دیشد. چرخ یزبان نم نیا فی. انگار هرگز حردیفقط خند ثمره
 گرفت:

 زحمت لطفت رو کامل کن. یب -
 را برداشت و بشقاب را پر کرد. ریکف گ ثمره
 د؟یآ یماند. خوشش م رهیدهانش گذاشت و ثمره مضطرب به او خ یوت یبدون مکث لقمه ا دیجاو
 فرستادن لقمه گفت: نییبعد از پا دیجاو

 ...یام چه کرد -
 با خنده ادامه داد: و
 دادم. یهمه لفتش نم نیدونستم دستپختت انقدر خوبه ا یاگه م -

 و بعد از گفتن نوش جان گفت: دیخند ثمره
 رسه؛ اما خب... ینم نمخا نیدونم به دستپخت نسر یم -

 حرفش را قطع کرد و مهربان گفت: دیجاو
 مامان... یبگ دیو با میخانم ندار نیبه بعد نسر نیکه از ا نیاول ا -

 د؟یچرخ یاسم م نیگفتن ا یوا رفت. مامان؟ اصال زبانش برا ثمره
 نکن؛ چون... سهیوقت خودت رو با مامان مقا چیکنم ه یم دیوقت، تاک چیبعدش ه -
 قلبش گذاشت و ادامه داد: یرو ستد
 با هم فرق داره. یلیخ نجایهر کدومتون ا یجا -

عالقه  زانیبزند و از م یخواست حرف یآمد دلش م یم انیبه م دیانداخت. هر بار بحث عشق جاو نییسرش را پا ثمره
 د.بار بو کیشد و انگار آن منم گفتنش همان  یاما زبانش قفل م د؛یکه به او داشت بگو یا
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 قاشق و چنگال بود. یآمد صدا یکه م ییسکوت شروع به خوردن کردند و تنها صدا یدو تو هر
 مقدمه گفت: یو ب دیبعد از اتمام غذا شربت پرتقال را سر کش دیجاو

 فردا صبح مصاحبه دارم. -
 فرستاد. نییاش را پا دهیجو مهیلقمه ن ثمره

 ؟یمصاحبه چ -
 استخدام. یبرا یشرکت ساختمون هی -

 فکرش را به زبان آورد. اریاخت یماند و ب رهیبه او خ یکم ثمره
 .یریسرا م ینیریاز ش یپس باالخره دار -

 گریگرفت، د یوصلت سر نم نیا یلیخواست. اگر به هر دل یرا از آنجا نم دیبود. رفتن جاو شیلب ها یتلخ رو لبخند
 یو کنار نم دیفهم یساالر را م انیجر دی. اگر جاوخوش بود یپنهان یهر روز حت دنیدلش به د د؟ید یاو را کجا م

 !دینبا دیفهم یم دیرابـ ـطه را نداشت. نبا نیماندن و ادامه ا یرو گریخودش د دیفهم یم دیآمد؟ نه اصال اگر جاو
 هر روز شان بود. داریزد. خوب بود که او هم نگران د قیچهره درهم شده اش لبخند عم دنیبا د دیجاو

 احبه ست نگران نباش، فکر همه جاش رو کردم.فعال فقط مص -
 خنده کوتاه ادامه داد: با
 .میبه بهونه ندار ازیهم ن دنیواسه د گهیتا پنج شنبه که اونجام بعدش د -

 ادامه داد: دیجان بود و جاو یگفت. جوابش فقط لبخند ب یآن قدر راحت بود که او م زیهمه چ کاش
 .یادامه بد دیم باخوام درسم رو ادامه بدم، تو ه یم -

 ادامه داد: دیبه قصد مخالفت دهان باز کرد و جاو ثمره
 .مید یکنم باهم ادامه م یکمکت م ،یاستعدادشم دار ،یعالقه دار -

در رشته اش  شرفتیپ دیطرح با جاو یقبول کار رو یآن نبود؟ علت اصل یبرا یلیدل یقصد مخالفت داشت وقت چرا
 شنهاد؟یپ نیبهتر از ا یزیبود و حاال چه چ

 غذا تشکر کرد و از جا بلند شد. یلبخند زد. برا دیگفت و جاو باشه
 گذاشت. زیم یآن را از دستش گرفت و دوباره رو دیبشقاب را برداشت و جاو زیبه قصد جمع کردن م ثمره

 .یانجام بد یکار هیخوام واسم  یم -
 ؟یچه کار -

 گفت: یلصند یرا گرفت و همزمان با بلند کردنش از رو مچش
 .گمیبهت م ایب -
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او را به سمت اتاق خواب برد. وارد شد و ثمره را مقابل کمد نگه داشت. درش را باز کرد و همزمان با اشاره به لباس  و
 شده گفت: زیآو یها
 .یلباس پنج شنبه رو تو انتخاب کن یخوا یدلم م -

 کرد و ادامه داد: مکث
 تو باشه. قهیدوست دارم همه اون مراسم طبق نظر و سل -

نکرده  انشیسال ها اطراف ی. کاردیکش یداد و او را باال م یقدر به او بها م نیبه او ماند. ممنونش بود که ا رهیخ ثمره
 کشانده بودند. یکرده و به مرز تباه ریو برعکس امثالش را تحق

 من حلقه به گوشم. یانتخاب کن یهر چ دانیم نیو ا یگو نیا -
 کار را نداشت. نیها نگاه کرد. تجربه امردد به لباس  ثمره

 کارو انجام ندادم... نیراستش تا االن ا -
 در پنهانش داشت گفت: یکه سع یو لبخند یبا اخم ساختگ دیجاو

 کردم. یکه خودم گردنت رو خورد م یداد یاگه انجام م -
 گفت: دیبا تعجب ابرو باال داد و جاو ثمره

 دلم. زیعز دم،یرو نشونت م شیاونوقته که لـ*ـذت واقع ،یه کنبا من تجرب دیرو با ناتیهمه اول -
 یفقط کم یشد اگه کم یتعجب ثمره شد. چه م نیگزیجا اریاخت یب یدلمش از عمق وجود بود و حس خوب زمیعز

 داد؟ یدل به دلش م
 زمزمه کرد: میمال یلحن با
 حس قشنگت رو؟ نیا ایرو  اتیکدومش رو باور کنم بداخالق -

که  دیترس یآرام و پر ناز قصد جانش را داشت. نم یصدا نیصورت او دو دو زد. دخترک با ا یتو دیجاو یها چشم
 آمد؟ یطور عشـ*ـوه م نیا

 مونه. یواسه عقل نم ییجا چیبحث تو وسط باشه ه یوقت -
 نجوا کرد: قیعم یصورتش خم شد و با نگاه یدو دست گرفت. رو نیرا ب شیها دست

 یکنم؛ اگه... اگه بحث آبرو یوونگیخواد باهات د یدلم م م،یتموم زندگ یکه شد ییسه توفقط وا شمیم یرتیغ -
رفتن  رونیاز بودنت راحت نشده اجازه ب المیزنم و خ یکه نشد یداشتم و تا روز یجا نگه ت م نینبود، هم یحاج

 دادم. یبهت نم
احساس ناب و خالص شد.  نیبرعکس غرق انشد و  یننداخت، از نگاه داغش فرار نییمثل هر بار سرش را پا ثمره
 بود. ییبایها با او حس ز نیراست گفته بود، تجربه اول دیجاو



 

 

468 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 .ستین یوونگید یبرا یتر که که االن وقت خوب فیوسط هست و ح نیا یحاج یکه آبرو فیاما ح -
 یرا نداشت. ب دیکوب یم نهیمحابا به سـ*ـ یکه ب یکه در حال انفجار و قلب یطاقت حس گریشد. د زیثمره سرر قلب
را دور شانه پهن او حلقه کرد. در برابر  شیزد گذاشت و دست ها یکه تند م یقلب یجلو رفت و سرش را رو اریاخت

که از آن دو  یرا پر و محبت شید انگار ذره ذره کمبودهایکار بود. جاو نیکمتر نیکه او داده ا ییبایهمه حس ز نیا
 برد. یم نیرا از ب شیبود که او بود و عقدها کرد. خوب ینفر نگرفته جبران م

 یشانه ها نی. جرات بلند کردن دست ها و گرد کردن دور ادیکوب یوقفه م یسابقه ب یحرکت ب نیاز ا دیجاو قلب
 کرد. یرفت و اعتماد دخترک را خدشه دار م یجلو م دیاما... نبا دن،یلغز یبود برا یقدم کاف کیرا نداشت.  فیظر

 شیسخت. سرش را به طرف سقف گرفت و پلک ها یلیرا مشت کرد. سخت بود خ شیو دست ها دیکش قیعم نفس
 رفت. یم شیپ دیهم گذاشت. نبا یرا رو
انحنا  شیبه لب ها یبه سخت دیو نگاهش را به طرف او باال گرفت. لبخند زد و جاو دیآرام خودش را عقب کش ثمره

 داد و گفت:
 برگشتم. یتا تو لباس انتخاب کن -
شده  داریباال رفته و آرام کردن احساس ب یدما نیآوردن ا نییپا یبرا ییتنها یبه سمت در اتاق رفت. به کم عیسر و
 داشت. ازین

تپش  یشامه و صدا یآغـ*ـوش او بود. عطرش هنوز تو تیشد. انگار هنوز منگ امن رهیاز پشت سر به او خ ثمره
 .اش بود ییداالن شنوا یقرار او تو یقلب ب یها

شد اگر همه  یحلقه کرد و لبخند زد. چه م شی. بودن کنار او خوب بود. دو دستش را دور بازوهادیکش قیعم نفس
 رفت؟ یم نیکه ته دلش داشت، از ب یو ترس شیخوب پ زیچ
 دهیمجرد شن یداد و نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند. با آن چه درباره پسرها رونیبار نفس پر حسرتش را ب نیا

دو بار پا  نیکه قبل از ا نیکرد با ا یبه اطراف نگاه م قیبار بود که دق نیبود. اول زیق داشت. همه جا مرتب و تمفر
 به اتاق گذاشته بود.

 شده بودند. زانیمنظم تا و آو شیتر شد. لباس ها کیقدم نزد کیسمت کمد برگشت و  به
 دیبه ذهنش رس ینج شنبه کدام رنگ مناسب بود؟ فکرمراسم پ یشده نگاه کرد. برا زیآو یها و کت ها راهنیپ به

 راهنیپ دیبا دیکرم رنگ داشت و جاو زیشوم دنیکرد. خودش قرار به پوش یرا ست م شانیلباس ها دیو لبخند زد. با
 .دیپوش یم یشکالت

 زیبا وجود تم ی. حتدیچیشامه اش پ یتو ندهیمواد شو یبو یاز البه ال دیو عطر جاو دیکش رونیب زیرا از آو راهنیپ
 .دیبو کش قیکرد و عم کینزد ینیداد. آن را به ب یاو را م یبودنشان هنوز بو



 

 

469 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

که  یچون و چرا عاشقش شده بود. آن مرد یکرد ب یبود. حاال با تمام وجود اعتراف م یعطرش دوست داشتن چقدر
آرامشش  یمعتاد شده و برا شیو انگار به بورا بو کرد  راهنیروز اول با ترس از او فرار کرده و بعد متنفر شده بود. باز پ

 به آن محتاج بود.
 .دیتخت گذاشت و باز به طرف کمد چرخ یرا رو راهنیپ

داشت.  ازیمکمل ن کیلباس به  نیافتاد. ا یزیچ ادیتخت گذاشت.  یو رو دیکش رونیرنگش را ب یاسپرت مشکل کت
 یآنجا بودند؟ رو یعنیافتاد.  نییپا یچشمش به دو کشوکمد چرخاند و  یکرد؟! نگاهش را تو یاز کراوات استفاده م

 .دیاز کشوها را کش یکیزانو نشست و 
و محکم بست. لبش را به دندان گرفت و خجالت زده دست  عیو کشو را سر دیکش نیه یشخص یلباس ها دنید با
 کرد؟ یشرم چه م زانیم نینبود و گرنه با ا دیگونه اش گذاشت. خوب بود که جاو یرو
کراوات ها لبخند  دنی. با ددیاز او نبود؟ باز به طرف کمد برگشت و کشو دوم را کش یدر اتاق نگاه کرد. چرا خبر به

 زد. پس داشت!
 آمد؟ یم راهنشیکرد. کدام به رنگ پ یمکث م یهر کدام کم یبه آن نگاه و رو یکی یکی

چه بود؟ شانه  شیکشو افتاد. کنجکاو شد. تو تمام آن ها کشو را تا ته باز کرد و نگاهش به جعبه گوشه دنید یبرا
 یشده در برابر کنجکاو میباال انداخت و باز به کراوات ها نگاه کرد. کدام بهتر بود؟ نگاهش دوباره قفل جعبه شد و تسل

 یمی. از رنگ زرد شده آن ها قددیرا برداشت. چند کاغذ تا شده د شو در دیدست به سمت آن دراز کرد. آن را جلو کش
 یعنیلبخند زد.  اریاخت یرا باال داد و نگاهش به جعبه کوچک انگشتر افتاد. ب شیودنشان مشخص بود. متفکر لب هاب

 شد. یخراب م زشیاگر سورپرا یحت دید یآن را م دیبود؟ با دهیحلقه خر شیبرا دیجاو
 یهمه شوق برا نیور شد. احلقه مردانه وا رفت و ذوقش ک دنیدرش را باز کرد. با د یرا برداشت و بدون معطل آن
را  نگیر نیشد. ا زیر شیبه حلقه نگاه و قصد گذاشتنش را کرد و قبل از آن مکث کرد. چشم ها ظیبود؟ باغ چیه

شد. زن و  قیدق شی. آن را برداشت و تودیرا د یو عکس دبود. نگاهش را چرخان دهیفا یبود.فکر اما ب دهیانگار قبال د
بار تنها  نیاما ا هیاز آ یگریبود. مات شد. باز هم عکس د هیزن ماند. خودش بود، آصورت  یرو یمرد کنار هم. کم

 ادشیذهنش خورده شد.  یتو یباره جرقه ا کیو...  هیبه ماجرا خورده شد.اول عکس آ یگرینبود. حاال انگار گره د
قه فرهاد بود پس جفت آن حل یعنیبرداشته بود،  یبود که از ساک عمو بهرام یحلقه مردانه جفت حلقه ا نیا آمد

 کرد؟ یچه م یخانه عمو بهرام
 را برگرداند و همانطور که انتظار داشت پشتش نوشته بود. عکس
 را خواند. جمله

 «.هیکنار هم. فرهاد ، آ ایته دن تا»
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 یتو یبیآن ها بود و ترس عج یهر دو یلب ها یهمان فرهاد قصه بود. لبخند رو نیبه عکس نگاه کرد. پس ا باز
قبل از رفتنش با  هیکه مادر آ یافتاد. همان دیدرخش یم هیگردن آ یسرخ که تو اقوتیگاهشان. نگاهش به گردنبد ن

 فرهاد به او داده بود.
. دیفهم یم دیآمد. خودش اما با ینم دیاز جاو ییبه در نگاه کرد. هنوز صدا دهی. ترسامدیمضطرب بود؛ اما کوتاه ن هنوز

 حیو رو کرد و تسب ریجعبه را ز یتو دیکوب یگلو م یکه انگار تو یو قلب دیلرز یکه م ییتند و مضطرب با دست ها
فرزندشان درست کرده بود؟  یبود که فرهاد برا یحیهمان تسب نیا یعنی یعنیانگار دست ساز بود  د،یرا د یرنگ یآب

 «شوم. یم دیمشسپارم و بعد زن ج یمطمئنی م یاو را به آدم»سرش چرخ زد.  یسالنامه تو ینوشته تو
بچه  دی... ممکن بود جاویعنی... یعنیو تنش سست شد.  ستادیا شیشد. تپش قلبش کند شد. لرزش دست ها خشک

 آن آدم مطمئن حاج محسن بود؟ یعنیباشد؟  هیفرهاد و آ
 یهرامکرد؟ اصال ربط ب یچه م نجاینشانه ها ا نیسرش را به دو طرف تکان داد. نه امکان نداشت. اگر نه پس ا جیگ

 قصه قرار داشت؟ نیا یچه بود و او کجا دیبا جاو
سخت  یآشفتگ نیجلو دادن در ع یعیدر جعبه را بست و از جا بلند شد. چقدر طب عیو سر دیرا شن دیجاو یپا یصدا
 بود.

 او هم همدردش بود؟ یعنیشد.  قیدق شیچشم ها یتو یزد و کم مهیلبخند نصف و ن دیورود جاو با
 یمنتظر شکستن سکوت و به حرف آمدن او م دیگفت و با ی. اگر الزم بود خودش مدینه نبا د؟یرسپ یاز او م دیبا

 داشت. نهیسـ*ـ یتو یادیز یهم مانند خودش انگار رازها دیشد. جاو
*** 
 یلب ها ینمانده و تمام مدت لبخند رو یتا روز موعود راه گریبرداشته بود. د یانگار رام شده و دست از لج باز زمان
 یخشک م دیفقط با ینیریثمره انتخاب شده بود. دسته گلش رز سرخ و ش قهیطبق نظر و سل زیبود. همه چ دیجاو

 ینیریبه خامه و ش یآلرژ نیاو را به دکتر و ا دیفرصت با نیخشک تازه، لبخند زد. در اول یها ینیریبه ش رهیبود. خ
تا قبل از  دیداد و با یدهان او را از دست م یذاشتنش توو گ یعروس کیک دنیتجربه بر دیبرد. نبا یم نیتر را از ب

 شد. یآن روز خوب م
خواست. به قصد خارج کردن  ینمانده بود و دلش خوردن ناهار را با ثمره م یلیتا تعط یزیساعت نگاه کرد. چ به

ا دنبال کرد و . رد نگاهشان ردیکارکنان را شن یسالم و احوال پرس یکرد و قبل از آن صدا بیج یدست تو یگوش
 یمیاز جا بلند شد. رح یمینشسته بود و به احترام رح یاستراحت از سرپا ماندن طوالن یکم ی. برادیرا د یمیرح
 بشاش گفت: یمیکرد و رح یدست داد و سالم و احوال پرس دی. جاوستادیا شیرا دور زد و رو به رو نیتریو
 ؟یبه به شادوماد چطور -
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 ادامه داد: یمیمثل ثمره بودن. ممنون گفت و رح یبود، داماد عروس یرینظ یلبخند پهن زد. حس ب دیجاو
 .یبر نجایاز ا دیکم کم با -

 با حالت شوخ ابرو باال داد. دیجاو
 .دیکن رونمیب دیخوا یکه م دینگ -

 زد. شیبه بازو یمشت آرام یمیرح
 .ستین نجایتو ا یاما جا ؛یچه م نداربا ب یدارم واسه توئه و فرق یهر چ یدون یپسر، خودت م هیحرفا چ نیا -

 کرد و ادامه داد: مکث
 .یامتحان بود و خوبم از پسش براومد هیاومدن  نجایا یدونست یخودتم خوب م -

 شوخ شد. لحنش
 بازم به نفع تو تموم شد. یگرچه همه چ -

 گفت: یمیو رح دیخند دیجاو
از  دیگفتم با نیواسه ا ،یگفت مصاحبه رو قبول شد تماس گرفت و یریام یاالن آقا نیخبر خوب دارم برات، هم -
 .یبر نجایا

 نبود. یدور از انتظار زیفقط به تکان سر اکتفا کرد. چ دیجاو
 خبر رو از زبون خودت بشنوه. نیمن به بابات نگفتم، دوست داشتم ا -
 .گمیچشم بهش م -
 ببر برو خونه. ینیریجعبه ش هیاالن  نیهم -
 قراره... یعنی تونم یراستش االن نم -

 حالش گفت: دنیبا فهم یمیکرد و رح مکث
 .دیش یاالنشم واسه ما نامزد محسوب م نیهم د،یبر ییخب دوتا -

 ادامه داد: یمیو رح دیخند دیجاو
 د؟ییایو ب دیده باهم بر۱یاجازه م یجور نیهم یحاج ینکنه فکر کرد -

 با حالت شوخ گفت: یمیباال رفت و رح دیجاو یابروها
 تحت کنترله. زیچ همه -

 تک خنده زد. دیجاو
 کردم. یبود شک م نیاز ا ریاگه غ -

 شانه اش گذاشت. یدست رو یمیرح
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 راحت شه. الشیزودتر خ یخواد حاج یبرو که دلم م عیکردم، حاال سر یشوخ -
داد؛  یم رفتن به خانه پدرش اطالع یگرفت و برا یبا ثمره تماس م دیگفت و به طرف رخت کن راه افتاد. با چشم

 کرد؟ شک داشت. یاما قبول م
. انگشت سمت اسمش برد و قبل از آن دیکش رونیب بیرا از ج یگوش دشیفرم سف یبا باز کردن دکمه ها همزمان

 را باز کرد. امینام ثمره با لبخند حالل زاده گفت و پ دنی. با ددیرس یامیپ
 «؟ییباهات دارم، کجا یمهم کار»
 چه بود؟ امیپ نیا یپس معنا دهیاو را د شیساعت پ کی نینگاه کرد. هم امیکر به پشده و متف زیر یچشم ها با

! یساالر بود. باز هم ساالر لعنت یبرا امیمشت شد. پ اریاخت یبه شماره نگاه کرد. دستش ب عیچراغ زد و سر ذهنش
 کار مهم چه بود؟ نیافتاده و ا ینبود و حاال چه اتفاق یها خبر امیاز پ یمدت
 داد! یجواب م دیشد و رد ناخن کف دستش جا مانده بود. مهم نبود نبا یم نییاش از خشم باال و پا هنی*ـسـ

مانده را پر حرص باز کرد. کار مهم ثمره با آن مردک مانند خوره به  یانداخت و چند دکمه باق یصندل یرا رو یگوش
 ینحسش خالص م هیساالر و سا نیاز ا ی. ککمد انداخت یجانش افتاده بود. فرم را از تنش خارج کرد و محکم تو

 اوردهیاز او ن یثمره چه بود؟ چرا ثمره اصال اسم یدگساالر که بود و نقشش در زن نیدانست. اصال ا یشد ، خدا م
راهش نبود؛  امی! جواب ندادن پدیفهم یم دینبود. با یعیطب یپنهان کار نیآن ها بود و ا نیب یمهم زیبود؟ حتما چ
 آورد؟ یرا در م شیتو اما چطور ته

را از  راهنشیکار محال بود! کالفه و سردرگم بود. پ نیبه خودش تشر زد. نه انجام ا عیاز سرش گذشت و سر یفکر
 درست بود؟ ی. چه کاردیفرو کرد و آه بلند کش شیموها یدست تو ی. عصبدیو پوش دیکش رونیکمد ب
رختکن راه افتاد.  یرا برداشت و به سمت خروج یتر بود. گوشدرست  نی. ادیپرس یرفت و م یسراغ ثمره م دیبا اصال

 ثمره داشت؟ «؟یشناس یساالر را از کجا م» یگفت؟ چه جواب برا یمکث کرد. چه م یراه لحظه ا انیم
کاش »لب دعا کرد.  رینگاه و ز یالزم بود. مردد به گوش سکیباز به جانش افتاد. ر یراهش نبود. فکر موذ نیا نه

را  زیهمه چ دیسخت بود و با شیتشو نیرا گرفت. ماندن در ا مشیبود و تصم امیبه پ رهیهنوز خ« نباشد. ساالر خانه
 .دیفهم یم

 یخوره جان چه م نیاما با ا د؛یشد. نه نبا مانیبرد و پش بردی. انگشت به سمت کدیلرز یم شیدست ها نیب یگوش
 کرد. پیزد و سست تا ایکرد؟ دلش را به در

 «؟یکار چه»
 شد. یپرونده ساالر بسته م دیبه صفحه شد. امروز با رهیکند خ یو با نفس ها طربمض

 «؟ییکجا شه،ینم یطور نیا نمتیبب دیبا»



 

 

473 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

و بعد  دایاز او پ یآدرس دیشناخت، با یساالر را م دیداد، با یانجامش م دیدهانش را فرو داد. سخت بود؛ اما با آب
 کرد. یدرباره اش پرس و جو م

 فت:کاش خانه نباشد.لب باز گ ریز
 کرد. پیتا و
 «م. خونه»
 !دیفهم یم دیشناخت، سخت بود؛ اما با یکه نم یدستش باز مشت شد. فرستادن ثمره خانه مرد امیارسال پ با
 «.شتمیپ گهیساعت د مین تا»
حواسش به و تمام  دیرا نشن یمیگفتن رح دیجاو یصدا یسرا خارج شد. حت ینیریپا تند کرد و از ش امیخواندن پ با

 بود، که مقصد ثمره بود. یخانه ا
 عیآمدنش سر رونیو منتظر خروج او شد. با ب یبه گل فروش رهیرفت و پشت فرمان نشست. خ نیبه سمت ماش تند

 .دیکش نییخودش را پا
 بلند کرد. با گفتن دربست و دادن آدرس سوار شد. یتاکس یدست برا عیسر دیجاو دنیبه اطراف نگاه و با ند ثمره

را جمع و تمامش  شیپول ها دیکرد. با یزد و حساب کتاب م یبا ساالر حرف م دیکرد. با یم کسرهیکار را  دیامروز با
 کرد. یکارشان را باهم تمام شده حساب م دیخواست و با یم وراز را از ا نینگه داشتن ا دیداد. با یرا به او پس م

که از صبح به  یدلهره ا نیاضطرابش نداشت؛ اما علت ا یراب یلیگرفته بود. دل شیدندان ها انیناخن م مضطرب
 چه بود؟ یهمه لرز و استرس برا نیتمام! ا زیبود و بعد همه چ دارید کی. دیفهم یجانش افتاده بود را نم

زوار در رفته را مقابلش  یگفتنش از فکر خارج شد. به اطراف نگاه کرد و در دولنگه ا «میدیرس»راننده و  یصدا با
 شد. ادهیراننده پ یو صدا شیپول ها یتوجه به مابق یحساب کرد و ب عیراننده را سر هی. کرادید
به او شد.  رهیو خ ستادیکوچه پهن ا یابتدا دیراست به سمت خانه رفت و زنگ را فشرد. جاو کینگاه به اطراف  یب

که آمده برگردد.  یید و ثمره از جاکرد، در باز نشو یضرب گرفته بود و خدا خدا م نیکف ماش یرو اریاخت یب شیپا
 کرده بود. یبزرگ سکیر

شد. حماقت  مانیگفت. از کارش پش یو لعنت دیبه او بود که در باز و ثمره وارد شد. مشت به فرمان کوب رهیخ هنوز
 یاآن ها شده و حاال با دست ه داریهمه مانع د نیکرد. ا یکردن ساالر م دایپ یبرا یگریراه د دیکرده بود و با

شد. قرار به تو رفتن ثمره نبود و تنها دنبال آدرس ساالر  ادهیپ نیفکر از ماش یو ب عیخودش او را فرستاده بود. سر
 یچه کار دی. حاال بادیچرخ یهدف دور خودش م یبرگشت. ب نیبود. چند قدم به طرف خانه رفت و باز به سمت ماش

را  یکی نیگفت؟ تحمل ا یکشاند؟ نه اگر دروغ م یم رونیب گرفت و او را یبا ثمره تماس م دیداد؟ با یانجام م
 .داشتن
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. به اطراف نگاه دیفهم یم ییزهایدرباره ساالر چ دیآمده با نجایجلو رفت. حاال که تا ا یفرمان نشست و کم پشت
ر بود. ساال هیرفت. انگار همسا یم یلنگ به سمت خانه ا یسبد به دست با پا یرزنیکرد. کوچه خلوت بود و تنها پ

 گفت: دیدر انداخت و قبل از ورود، جاو یتو را دیکل رزنیو به سمت او رفت. پ دیپر نییپا نیتند از ماش
 د؟یببخش -
 شده بخاطر آفتاب تند تابستان گفت: زیر یبه طرفش برگشت و با چشم ها رزنیپ
 د؟ییبفرما -

 درونش را پنهان کرد. شیبه خودش مسلط شد و تشو یکم دیجاو
 سوال داشتم. هی راستش -
 ؟یدرباره چ -
 هاتون . هیاز همسا یکیراجع به  -
 رفع سوتفاهم گفت: یبرا دیرا با حالت خاص نگاه کرد و جاو شیسر تاپا رزنیپ
 .رهیامر خ -
 .دیبه پشت دستش کوب رزنیاشاره کرد. پ یبه در کنار دیگفت و جاو هیبعد از آهان، کدوم همسا رزنیپ
 برگرد، پسرم. یکه اومد ییجا نیاز هم -

 اما جرات به زبان آوردنش را نداشت. د؛یسرش چرخ یو چرا تو دیتند کوب دیجاو قلب
 ادامه داد: رزنیپ
گرفته تا جعل و قاچاق و هر  یاز دزد اد،یازش برم یبگ یذارم. هر چ یآدم پلک رو هم نم نیمن شبا از ترس ا -
 رسه. یکه فکرتم بهش نم یچ

حاال داخل خانه در بسته  نشیزتریدانست که عز یچه م رزنیپ نیو انگار سر و ته شد. ا دیشن ینم یزیچ گرید دیجاو
 دید یرا م رزنیزد. فقط لب زدن پ یحرف ها را م نیا دیآن تو بود نبا دشیتمام ام یدانست وقت یکنارش بود. چه م

گفت؟ حتما دروغ گفته بود و  یمحراف چه  رزنیپ نی... االتر شده بود. اصال... اص قیکه انگار عم یو چروک نیو چ
بود.  ریتاث یحال خرابش ب یکرد؛ اما رو یپسر چه بود؟ حتما دروغ بود! با خودش تکرار م نیگرنه دخل ثمره به ا

 ینه تا وقت خت،یر یفرو م دینگه داشتن خودش به آن متوسل شد. حاال نبا یدست به سمت درخت دراز کرد و برا
 بود.کنار آن پسر هفت خط  ثمرهکه 

 ست؟یشده آقا حالت خوب ن یچ -
 هوا وارد خانه شد. یکالفه از گرما رزنیحال فقط سرش را به دو طرف تکان داد و پ یب دیجاو
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ظاهر شد. باز  شیچشم ها یمدت جلو نیرد و بدل شده در ا یها امیداد و سُر خورد. تمام پ هیتنه درخت تک به
 مردک داشت؟ نیابا  یسوالش را تکرار کرد. تنها عشقش چه صنم

هم فشار داد و  یرا رو شیها خارج شد. دندان ها دهیشد و کم کم از بهت و شوک شن رهیبه در زنگ زده خ یکم
او را از  دیتمام ماجرا مهم نبود. با دنیثمره و فهم دنیکش رونیاز ب ریغ یزیچ گریشوک شد. حاال د نیگزیخشم جا

به  رهیو نگاهش خ دیکوب یشد. قلبش مثل طبل م دواست. از جا بلنخ یم حیو توض دیکش یم رونیکثافت خانه ب نیا
مشت و لگد گرفتن ثمره را هم داشت. چند قدم بلند برداشت و  ریز ییتوانا یخشم حت زانیم نیدر بود. حاال با ا
بکشد.  رونیخواست هر طور شده آن دختر احمق را از آن ب یبود و م شی. انگار درِ گور آرزوهاستادیدرست پشت در ا

 !دیداد، با یم حید توضیثمره با
 گفت: جیرا باور نداشت و گ شیبه ساالر بود. حرف ها رهیمات و مبهوت خ ثمره

 ؟ینکرد افتیاز من در یامیپ چیکه ه یچ یعنی ؟یکن یچکار م نجایکه ا یچ یعنیتو، معلوم هست؟  یگیم یچ -
 غاز آمده بود. هیصد من  یو حاال با حرف ها دیایخبر به سراغش ن یساالر درهم بود. گفته بود ب یها اخم
 را مقابلش گرفت: یگوش

 .شهیکار واسه چند ماهه پ نیهمون آخر اممونیپ نیدارم؟ آخر یامیآ بفرما من از تو پ -
 را خواند. امیپ ثمره

 «شد. زیوار»
. وارد صفحه دیکش ونریرا ب یکوله اش را باز کرد و گوش پیرفت. تند ز یکتش نم یگفت؛ اما تو یراست م انگار

 یشده نگاه کرد. اسم خودش بود؛ اما... گوش رهیها و اسم ذخ امیگرفت. ساالر به پ یرا رو به روش یها شد و گوش امیپ
 و به شماره نگاه کرد. نا آشنا بود. سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد و گفت: دیرا از دستش قاپ

 شماره منه؟ نیا -
 و... یقرار شماره تو عوض کن یخودت گفت گهیآره د -

 دستش را مقابل صورت او باال برد و ثمره سکوت کرد. کف
 بزن به چاک. یمنم شمارم رو عوض نکردم. حاال هم تا دردسر واسم درست نکرد ست،یشماره من ن نیا -
 ساالر، دردسر کدومه؟ یگیم یچ -

 باال رفت. شیصدا
 داده. گفتم برو تا شر نشده برو! یجوابت رو م یمدت ک نیتو ا ستیمغزه توئه که معلوم ن یدردسر او کله ب -
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 اطیح یخارج شد و مسافت طوالن یمی. منگ از ساختمان قددیآخرش از جا پر یبلند بود و ثمره با برو یادیز شیصدا
جواب  یمدت چه کس نیبود. پس در تمام ا جی. گدیکش یم نیزم یرا رو شیکرد. پاها یمشوش ط یرا با فکر

 نه امکان نداشت! پس که بود؟ ؟بو بـرده بود ی... عمو بهرامیعنیداد؟ ترس برش داشت.  یرا م امشیپ
 شیدر را باز کرد. نگاهش را باال برد و خشک شد. انگار صاعقه به سرش خورد. پاها یجیو با همان گ دیدر رس پشت

مقابلش مانند کابوس بود. چشم  دیجاو یکرد؟ ذهنش قفل و چهره برزخ یچه م نجایسست و نفسش قطع شد. او... ا
 نیبدتر از هر بار بود. چرا ا یلیبار خ نیده بود؟ نه ایشکل د نیسرخش خود خود جهنم بود. تا به حال او را به ا یها

و  ریماجرا به خ نینبود. قرار به تمام شدن ا دنشیبود؟ نه قرار به فهم دهیفهم یزیقدر ترسناک شده بود؟ مگر چ
 کرد؟ یچه م نجایسرش چرخ زد. پس او ا یاز توبود. سوال ب یخوش
 بود. اوردهیحال نزار دخترک دلش را به رحم ن دنید یشدن بود. حت یدر مرز متالش دیجاو فک
 شیچشم ها امیشد. با خواندن پ لیخشک ثمره به سمتش متما یگرفت و مردمک ها شیرا مقابل چشم ها یگوش

کابوس  گرید نیبود؟ ا دیجاو یگوش یکه به ساالر فرستاده چرا تو ییها امیدر حال وقوع بود؟ پ یگرد شد. چه اتفاق
زانو افتاد.  یشد. رو یخال شیپا ریسرش آوار و ز یانگار رو ایبودنش مصر بود. دن یواقع یبرا یداریاگر ب یبود؛ حت
 سخت شده بود. نه امکان نداشت. دروغ بود. شیپاها یبرا نیوزن سنگ نیتحمل ا

. بغض و ترس و بهت به سمتش هجوم آورده بود و دلش آغـ*ـوش دید ی. حتما کابوس مدیچرخ یدور سرش م ایدن
 یگرم او را م یکرد. حاال هم صدا یو او آرامش م دید یکه کابوس م یرا خواست. درست مثل بچگ یعمو بهرام

. دیترس یخواست. م یپر خشم را نم یچشم ها نیلحظه ا نیکرد. حاال و در ا یکه نوازشش م ییخواست و دست ها
 نیحاال در ا یچگونه بود وقت دنشیکرد. نفس چه بود؟ کش یم یوحشت کرده بود. احساس خفگ یواقع یبه معنا

 دانست. یرفته بود. نه امکان نداشت. دروغ بود. اصال او... او... او چه؟ نم ادشیاز  زیهمه چ طیشرا
شده خارج  نینفر اطیو از ح دیلطافت او را کش یبدون ذره ابلند کرد.  نیپر خشم مچش را گرفت و او را از زم دیجاو

بلندش کوچه  ادیو فر ستادیا نیشد. کنار ماش دهیپا تند کرد و ثمره مانند پر کاه پشت سرش کش نیکرد. به سمت ماش
 را پر کرد.

 ؟یکرد یم یتو اون خونه چه غلط -
 .دیند داد کشبل دیداد؟ جاو یسوال م نیبه ا یبود. چه جواب جیهنوز گ ثمره

 هان؟ ،یکرد یم یاش وحشت داره، چه غلط هیاز سا رزنیپ یکه حت یتو خونه پسر -
را باور نداشت و هنوز اصرار  بتیمص نیاتفاق، نه ا نی. هنوز ادیچرخ یو زبانش نم دیلرز یثمره باال آمد. تنش م بغض

بر سرش آمده بود. دروغ بس بود، پنهان  د،یترس یمبود؛ اما... انگار از آن چه  یم داریب دیبه خواب بودن داشت. نه نبا
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رابـ ـطه شک  نیو به ا دهیساالر را فهم تیهو یعنیخشم  نیبا ا نجا،یا دیبس بود، خصوصا حاال که بودن جاو یکار
 بود؟ دهیسوتفاهم از کجا شروع شده بود؟ چطور نفهم نیکرده بود؛ اما... ا

او را سوار کرد و  یرحم یسکوت ثمره با ب دنیشد. با د یشده دور م نیرنف یجا نیاز ا دیهم بد بود. با دیجاو حال
رگ باد کرده  نیبود، از ا دهیسرخ ترس یچشم ها نیبود، از ا دهیترس تیهمه عصبان نیپشت فرمان نشست. ثمره از ا

 یه بود. محتواشد و سرش دوران گرفت یبود. سرد و گرم م هباره تب کرد کیانگار  دیلرز یبود. تنش م دهیگردن ترس
 ریو غ بی! چند اتفاق عجیکیبود. آن هم نه  یبی. شوک عجدیکش یم ریدلش ت ریشد و ز یو رو م ریمعده اش ز

 قابل باور پشت سر هم.
 یبا سرعت م ریتوجه به مس یکنده شد. ب نیبا سرعت سرسام آور از زم نیگاز گذاشت و ماش یمکث پا رو یب دیجاو

فرصت عکس  دیمقابل خارج شد و جاو یاز فرع ینیشمش فضا را پر کرده بود. ماشو پرخ یعصب یراند و نفس ها
 .دینکرد و به آن کوب دایالعمل پ

 نیو اه بلند گفت. ثمره از ا دیچند بار محکم به فرمان کوب دیدو به جلو پرتاب شدند و به حالت قبل برگشتند. جاو هر
 اش نبود. شهیمرد، مرد عاشق پ نیا شناخت. نه یرا نم دیجاو نیهمه خشم غضب خشک بود. ا

فراهم  شیبرا یاتفاق فرصت مناسب نیشد و ا یم یخال دیبا تیخشم و عصبان نیشد. ا ادهیپ نیپر حرص از ماش دیجاو
 آمد. دیو به سمت جاو نییپا یمقابل عصب نیکرده بود. راننده ماش

 .کهیمرت یمگه کور -
 بود. دهیخشم حصار شده نفسش را بر زانیم نیرش زده و ااو برد. انگار به س قهیهوا دست به  یب دیجاو

ها  نیدو مرد شده بود. باورش سخت بود همه ا یادهایبه فر رهیفقط خ یجیقدرت حرکت نداشت و با همان گ ثمره
پسر مهربان آورده  نیسر ا ییمرد چه کرده بود؟ چه بال نیحرام بود. با ا شیبرا یخودش بود. خودش که خوش ریتقص
را زده بود؟ همهمه شد. مردم دورشان جمع شده و  یاخالق یاحترام و مرزها دیخود شده و ق یطور از خود ب نیکه ا
 کردند. یدر جدا کردن دو مرد م یسع

صحنه دل خراش را  نیا دنیطاقت ماندن و د گریرفت. د یم دیو لرزشش چند برابر شد. با شتریتهوعش ب حالت
گفت  یرفت و بهتر م یم رونیاو ب یاز زندگ دیرا نداشت. قلبش مچاله شد. با دیجاو یوانگید دنینداشت. طاقت د

 کجا؟ ها یشد. از همان اول هم اشتباه کرده بود. او کجا و حاج یگم م دیبا
دور شدن او قصد رفتن دنبالش را کرد و قبل از آن  دنیبا د دیکرد. جاو دنیشروع به دو یشد با سست ادهیپ نیماش از

 صورتش نشست. یشده رو یمشت مرد حرص
*** 
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افتاد. تبش انگار از مرز چهل عبور کرده که با هر  نیبه قفل به زم دهیو نرس دیلرز یمرتعشش م یدست ها نیب دیکل
و عق زد.  دیمعده اش تا گلو رس یخم شد و محتوا دیبرداشتن کل یسوخت. برا یم شیپلک زدن مردمک چشم ها

داد  هیتک یبرگشته باشد. سرش را به در آهن کار. کاش آهو از سر دیدر کوبجان به  ینشست و ب نیزم یهمان جا رو
شد. باز دستش را بلند کرد و قبل از آن،  یآفتاب تبش را چند برابر کرده و نفسش مقطع خارج م یو پلک بست. گرما

 .دیگفتن آهو را شن هیک یصدا
شد  دهیکش نییبرد و در را باز کرد. نگاهش به پارا باال  شیدهان باز کرد و منم گفت. آهو سرعت قدم ها یسخت به

 بغلش را گرفت و همزمان با بلند کردنش نگران گفت: ری. ثمره دست دراز کرد و آهو زدیکش نیو ه
 شده؟ یچ -

 او انداخت و ناله کرد: یاش را رو ینیسنگ ثمره
 تب دارم. -

او را خواباند.  نیزم یرخت خواب ها و گذاشتن رو یوبا هن و هن او را داخل برد و همزمان با برداشتن بالش از ر آهو
 یداشت. کاش م یبود و بغض بد شیمقابل چشم ها دیسرخ جاو ی. چشم هادیچیپ یگوشش م یهنوز صداها تو

 .تانداخ رونیگلو را ب یتو یغده لعنت نیو ا دیشد زار زد، هوار کش
 اش گذاشت. یشانیپ یو دست رو دیکش شیپتو را رو آهو

 دکتر. میپاشو بر ،یسوز یم یردا یوا -
آوردن تبش  نییپا یبرا یگریکار د دیشود و با ینم فشیدانست حر یآرام نه گفت و آهو با نچ از جا بلند شد. م ثمره

 مانتواش گفت: یو کنارش نشست. همزمان با باز کردن دکمه ها دیکش رونیرا از کمد ب کیکرد. تون یم
 هو؟یشد  یچ یصبح که خوب بود -

 :دیتوجه به سوالش نال یب ثمره
 سردمه. -

انداخت. به طرف آشپزخانه رفت.  شیرو یگرید یرا تنش کرد و پتو کیتون عیو سر دیمقنعه را از سرش کش آهو
 تیرا پر آب کرد و قرص تب بر را از کاب وانیآمد. ل ادشیکرد؟  یم ییکارها شیبرا ییوقت تب ثمره چه کارها

 برداشت.
 سرخ بود. شیثمره بسته و گونه ها یکنارش نشست. پلک هابه اتاق برگشت و  باز

 باال گرفت و آب را به او خوراند. یدهانش گذاشت. سرش را کم یکرد و با باز کردن چشم قرص را تو شیصدا آرام
 بغض گفت: با
 لج نکن دختر. شه،یقرص خوب نم نیتب با ا نیا -
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ذهنش را پر و انگار او را کر کرده  دیجاو یادهایفر ی. صدادیشن یگفت اصال نم ینداد. بهتر بود م یباز جواب ثمره
. سراغ آشپزخانه رفت و کاسه دیچرخ یهول کرده بود و دور خودش م یسکوتش از جا بلند شد. کم دنیبود. آهو با د

 برداشت. زیرا پر آب کرد و حوله تم
 بود. یضیبد مر شهیدختر هم نیکرد. ااو افتاد و باز نچ  یشانیپ یعرق رو یاتاق شد و نگاهش به دانه ها وارد

 ؟یثمره... ثمره جونم خوب -
 نگاهش کرد. یحال یباز و با همان ب مهیرا ن شینداد و آهو تکانش داد. پلک ها یباز جواب ثمره

 .شهینم یطور نیدکتر ا میپاشو قربونت بشم، پاشو بر -
گذاشت؟ کاش او را با  ینم شی. چرا تنهارفت یمخش م یگفت. چقدر امروز آهو رو« خوام ینم»گرفته  یصدا با

 مُرد. یرفت و م یبند م دیزودتر با یلیکه خ یشد. نفس یهم قطع م ینفس لعنت نیا دیگذاشت شا یدردش تنها م
 .رونیخوام بخوابم برو ب یم -
 «جهنم خالص بشم. نیو از ا رمیخواد بم یدلم م رم،یخوام بم یم»دل دلش اضافه کرد.  و

 شد؟ یچه م نیاز جهنم هم بدتر بود. بعد از ا دیبدون جاو یزندگ
چشم برهم زدن خراب شده  کیبا  زیفاجعه بود. حق داشت. همه چ نیشوک ا یسخت و هنوز تو شیاتفاق برا باور

 شد؟ یآن دختر پاک و معصوم نبود. چطور با او رو به رو م دیجاو یبرا گریبود. حاال د
 ورده بود.خ یحالش چطور بود؟ او هم ضربه بد اصال

 «کنم؟ یچطور زندگ نیبعد از ا». دیبود. تمام دردها به سمتش هجوم آوردند و بغض دار در دل نال نیسنگ سرش
خواست؛ اما حاال  یاو را م یبار معتادش شده بود. دلش مهربان کیکه با  یخواست و آن آغوش یبودن او را م دلش
 .ختیر یم یصدا اشک دلتنگ یبست و ب یقلبش م ین را به روخواست نیدرِ ا دینبود با شیسر جا زیچ چیه گریکه د
اش  یشانیپ یرا رو سیکرد. حوله خ یبدنش را چک م یسرش نشسته و مدام دما یتوجه به حرف او باال یب آهو

 خودش جمع شد. یگذاشت و ثمره تو
سر آن پسر مهربان  ییبالرفت. چه  یکنار نم شیاز مقابل چشم ها دیو صورتش گر گرفته بود. چهره جاو خی شیپاها

 آورده بود؟ به خودش لعنت فرستاد. لعنت به تو ثمره لعنت!
 اش گفت: یداغ دنیاش گذاشت. با د یشانیپ یحوله را برداشت و دست رو آهو

 شدن بود قبل مراسم. ضیحاال چه وقت مر -
 نبود. گریکه د یزد؟مراسم یپوزخند زد. از کدام مراسم حرف م ثمره
که قصد بلند شدن داشت  ییشد به دست آهو زیخ میو ثمره وحشت زده چشم باز کرد. ن دیچیخانه پ یزنگ تو یصدا

 چنگ زد.
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 باز نکن. -
 صورت او چرخاند. ینگاه متعجبش را تو آهو

 چرا؟ -
 گفت: یناچار به سخت ثمره

 باشه. دی... ترسم جاویم -
 .دیبه ذهنش رس یزی... چیکه هاد یخودش افتاد. روز ادیآهو گشاد شد و  یها چشم

 تو و اون... یعنیتون...  نیب ی... اتفاقستین یعیحالت اصال طب نی... انیا -
 :دیثمره از حالت نشستن دوران گرفت و باز آن را به بالش چسباند و نال سر
 نه آهو فقط... -

 .دیکش نیشد. آهو ه دهیبه در کوب نباریقطع و ا یمتوال یزنگ ها یصدا
افتاده که خب، تو و اون  ی. اگه... اگه هم اتفاقدیخودتون حلش کن نیبذار باز کنم ب شن،یجمع م هیاالن در و همسا -

 .دیقصد ازدواج دار
 د؟یفهم یدختر چرا نم نیهم گذاشت. ا یرا رو شیبا درد پلک ها ثمره

 .یستین گمیکنم م یاصال باز م -
 از جا بلند و قبل از مخالفت ثمره خارج شد. زیت و

بود. حاال کارش  یو دست بردار نبود. از بودن ثمره آن تو مطمئن و باز نکردن در عمد دیکوب یبه در ممحکم  دیجاو
 کرد؟ یجواب، فرار و خودش را پنهان م یکه به جا دهیرس ییبه جا

 یکگرفت. حالش با فرار او بد شده و ش یمشت و لگد م ریاو را ز دیزد. نه اصال با یحرف م دیو با دید یاو را م دیبا
که  یحدس دیشد. نه نبا یکرد و منکرش م یدخترک خالفش را ثابت م دی... بادیکه با یبه جانش افتاده بود. شک

 بود. یمثل خنجر در حال تکه تکه قلبش بود، درست م
وارد شده خشک شده بود. زخم  یاز هوا شیزد و گلو یبرداشت. نفس نفس م دنیپا دست از کوب یصدا دنیشن با

آن معرکه تنها گذاشته و  انیبرابر بود. ثمره او را م نیسوزش قلبش چند یسوخت؛ اما مهم نبود وقت یکنار لبش م
 ختهیبود. دخترک تمام معادالتش را بهم ر ذاشتهکه آن طور پا به فرار گ نیسنگ یادیفرار کرده بود، حتما جرمش ز

 آن خانه بود؟ یبود. چرا تو
 بدون دادن جواب سالمش گفت: دیبود و سالم کرد. جاو دهیپر. رنگش به وضوح دیباز شد و آهو را د در
 .ادیبگو ب -

 با همان ترس گفت: آهو
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 .ستین -
 پوزخند زد. یعصب دیجاو

 .ومدهیسگم باال ن یتا اون رو ادیبگو ب -
 فرستاد. نییآب دهانش را پا آهو

 ...ویهنوز ن ست،یگفتم که ن -
بلند و محکم جلو  یگذاشت. با قدم ها اطیبا عقب رفتن آهو پا به حآهو در را هل داد و  یاز دروغ ها یکفر دیجاو

 کرده بود. ییبود. حتما ثمره خطا دهیترس دیچهره جاو دنی. با ددیرفت و آهو پشت سرش دو
 .ستینداشته باش، حالش خوب ن شیتو رو خدا کار دیآقا جاو -

مردانه اش چنگ زد  راهنیتا شده پ نیهال به آست انیرفت و وارد شد. آهو م یاو جلو م یتوجه به اصرارها یب دیجاو
 و او را متوقف کرد.

 کرده ببخشش تو رو... یتو رو خدا... هر کار دیآقا جاو -
 دینگاه پر غضب حرفش را خورد و جاو نیبه سمتش برگشت و تند نگاهش کرد. آهو وحشت زده از ا یعصب دیجاو
. دیدر د کیبا نگاه به اطراف تنها  دیه عقب پرتاب شد و جاو. آهو بدیاو کش یدست ها نیرا محکم از ب نشیآست

دوباره پشت سرش راه افتاده بود در را محکم  هک ییآهو دنیوارد اتاق شد و قبل از رس عیحتما ثمره آن جا بود. سر
 بود. یبا ثمره تنها م دیرا چرخاند. با دیو کل دیکوب

 یب دیسر پا ماندن به لبه طاقچه متوسل شده بود. جاو یده و براآن ها بغض کرده از جا بلند ش یصدا دنیبا شن ثمره
 را گرفته بود. شیتوجه به حالش جلو رفت. دستش مشت شده و خون جلو چشم ها

 هان؟ ،یدر رفت یرسه که اون جور یدستم بهت نم یفکر کرد -
تمام شده بود.  شیبرا زیمه چراند. ه یاو را از خودش م دیشد؛ اما حاال با شیخون گوشه لبش ر دنیثمره با د دل

 شد. یدر خواب هم محقق نم یبود که حت ایرو کیفقط  شیبرا دیبا جاو یزندگ گرید
 گفت: سرد

 ؟یخوا یم یچ -
 کشت. یاو را م دیگرفت نه اصال با یمشت و لگد م ریاو را ز دیچفت شد. با یتفاوت یب نیاز ا دیجاو فک

 ؟یکرد یم یچه غلط زیهمه چ یر باون پس شیجواب سوالم رو! تو اون خونه پ -
 از گلو خارج شد و بلند گفت: یثمره به سخت یصدا

 پر ادعا... یصد شرف داره به مردا زیهمه چ یاون پسر ب -
 حرفش قطع شد. دیجاو ادیفر با
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 خفه شو. -
 .دیچیاتاق پ یآهو تو یدر و التماس ها دنیکوب یصدا

 تو رو خدا... دیآقا جاو -
گران تمام شده بود و  شی. حرف او برادیرا محکم گرفت و او را به طرف خودش کش شیو بازوجلو رفت و د دیجاو

 زد. ینفس نفس م دیمانع آوار شدندش شده بود. جاو دیجاو یشد. سست بود و دست ها رهیجان به او خ یثمره ب
 ؟یکرد یبگو اونجا چه کار م -

 لب زد: شیبه چشم ها رهیخ ثمره
 .ستیبه تو مربوط ن -
 .دیو ثمره از جا پر دیکوب واریمشت به د دیاوج
 مثل آدم جواب منو بده و گرنه... -

 از دست دادن داشت؟ یبرا یزیمگر چ ز؟یکرد؟ به چه چ یم دشیتهد
 و بلند گفت: ختیتوانش ر یرا تو ایحرصش از دن تمام

 نکن که ... دیتهد -
 عموت بفهمه اونج... ؟یچ یبهرام یآقابه  شهیآره؟ به من مربوط نم یترس ینم یهان؟ از کس یکه چ -

 زد: ادیفر ثمره
 !ستیمن ن یاون عمو -

 گریگفت. آب از سرش گذشته بود و د یم دیو انگار وقت کنار رفتن پرده ها بود. با زیوقت رو شدن همه چ گرید حاال
 رابـ ـطه نمانده بود. نیادامه ا یبرا یراه گرید ینبود و وقت دیآن جاو گرید دیجاو یمهم نبود وقت شیبرا زیچ چیه
قدر  نیچرا ا ؟یولت کردم، چرا باز اومد یدیهان؟ مگه ند یواسه چ نجایا یبا من نداره، اومد ینسبت چیاون ه -

 که خودش از عالم و آدم طلب داره. یکس شیاونم پ یطلبکار اومد
نگاهش کرد. ثمره  رهیفقط خ و دیعقب کش یداشت. کم یزیرا رها کرد. انگار دخترک قصد گفتن چ شیبازوها دیجاو

 و ادامه داد: ستادیسر پا ا یبه سخت
 هیبه ماها گفته دردتون چ یمنو امثال منو آدم حساب کرده؟ مگه کس یمگه کس ؟یمن که چ شیپ یطلبکار اومد -

که  یکردن؟ ما هر چ یبشن مرهممون شدن نمک رو زخممون برامون کار نکهیا یمگه به جا ن؟یکم دار یو چ
 .نیکه شماها رو دلمون گذاشت هیبخاطر داغ میکه بزن یهر گند و میبش
بسته و دهان باز کرده و تر و  شیها یخوب یبست؛ اما انگار چشم به رو یبا همه جمع م دیرا نبا دیگفته بود. جاو بد

 سوزاند. یخشک را باهم م
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 بخاطر حقارته، بخاطر تهمته، بخاطره... -
 .دیاش کوب نهیدو مشت به سـ*ـ محکم

 بته به عمل اومدن آره من... ریاز ز هیکه به قول بق ییاز همونا یکیمثل پرستش. منم  یکیمن... من منم  -
کرده  دیکه در برابر جاو یاعتراف دردناک نیبود. از ا ختهیر رونیکه ب یهمه درد نیشکست از ا شیگلو یتو صدا

 آمد. نییپا یکم شیو صدا دیلرز ی. تنش مختیر یاشک م یقطره ا یحت دیبود و نبا یمقاوم م دیبود؛ اما با
 .ستیکه بهت دادم خوش نکن، که اونم مال ن یبرگردد و دلت رو به قلب یکه اومد ییاز جا -

حال و روز قلبش را مچاله کرده بود؛  نیشکل و ا نیبه ا زیبود. اعتراف به همه چ نیسنگ دیجاو یثمره برا یها حرف
 داشت. یتازه ا ینگ و بوکه ر یاما مات حرف آخرش شد. حرف

 کرد. یگفت و تمامش م یرا به او م زیهمه چ دیلبخند تلخ زد. با دیخشک شده جاو یمردمک چشم ها دنیبا د ثمره
 خوب نگاه کن. -

متعجب گرد شد و لب  دیجاو یرا باز کرد. چشم ها یرفت و اول کشیتون یمرتعشش به سمت دکمه ها یها انگشت
 زد:
 ؟یکن یچ... چه کارم -

 همزمان با باز کردن دکمه دوم سست قدم به جلو برداشت. ثمره
 نگاه کن. -

 زد. ادیفر یو ثمره عصب دیپوستش نگاهش را دزد یدیسف دنیبا د دیجاو
 .ینگاه کن لعنت گمیم -

 رتیاش افتاد. نگاه ح نهیرنگ وسط سـ*ـ دیسف کیباال رفت و با باز شدن دکمه سوم نگاهش به خط بار دیجاو سر
 ... سرش را به دو طرف تکان داد، نه ممکن نبود.نیشده ا میشکاف لح نیبه او شد. ا رهیاش خ زده

 زد. ادیبا همان لرز، فر ثمره
 کشم پس... یکه م ینفس نیا یاز خودم ندارم، حت یچیمن ه ؟ینیب یم -

 .دیلرز شیبار صدا نیفرستاد و ا نییکرد. بغضش باال آمده اش را با آب دهانش پا مکث
 نکن و ... دمیخود تهد یپس ب -

همه ضعف و فشار  نیتاب مقاومت در برابر ا گریداد و سر خورد. د هیتک واریمات شد و ثمره به د دیکرد. جاو مکث
 یکرد بدتر بود. حرف ها یدختر از آن چه فکر م نیمشت شد. باورش سخت بود. درد ا دینداشت. دست جاو یعصب

 نهیبه سـ*ـ رهیبود. خ نیسنگ یادیز فیجسم نح نیا یبرا یکی نی. ادیچرخ یسرش م یپر از درد و غم ثمره تو
هم گذاشت  یرا رو شی! پلک هاادیبود واقعا ز یادیقلب کرده بود؟ نه ز وندیرفت. پ یم نییباال و پا قیشد که عم یا
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حل  یو حساب هنوز درست شیکه معما یمقابلش جان گرفت. خانه ا یآن خانه لعنت ری. باز تصودیکش قیو نفس عم
شد و بعد  یخوب م شانیاول حال هر دو دیشد؛ اما حاال وقتش نبود. با داریشده اش باز ب راموشنشده بود. خشم ف

 .دیپرس یاز خود ساالر م دیکرد. انگار راه را اشتباه آمده و با یآن ماجرا را هم روشن م فیتکل
رو  دیهوا ماند. جاو یربه بود و با باز شدنش دستش روبه سمت آن رفت. آهو آماده زدن ض دیو جاو دیبه در کوب آهو

 به او گفت:
 برو جمع و جورش کن، ببرمش دکتر. -
 از اتاق خارج شد. و

*** 
 باز کرد و گفت: شیفشار سنج را از دور بازو دکتر

 .نهییپا یلیفشارت خ -
 ستادهیکنارش ا نهیسـ*ـ یروقالب شده  یدر هم و دست ها یبا اخم ها دینشسته و جاو یصندل یحال رو یب ثمره
 بود.

 همزمان با برداشتن خودکار و نوشتن دارو گفت: دکتر
 ؟یستیباردار که ن -

افتاده اش  نییدر آمد. از گوشه چشم به سر پا یو اخم آلود یاز حالت خشک یکم دیمات حرف دکتر شد و جاو ثمره
 حرف پر از حسرت شد. نینگاه کرد و تمام وجودش از ا

 سکوتشان به هر دو نگاه کرد و گفت: دنیبا د دکتر
 ...دیستیکنن؛ اگه مطمئن ن یم جادیمشکل ا نیجن یداروها برا نیا -

شده و دلش با  دیبود سرخ و سف یگرید طیجان گفت. مطمئنا اگر در شرا یحرفش را قطع کرد و نه آرام و ب ثمره
 شد. یکمتر م دیکش یکه م یساکت و عذاب دیقط بادکتر ف طیشرا نیاتفاق غنج رفته بود؛ اما حاال و در ا نیتصور ا

گرفت و به  دینسخه نام داروها را نوشت و بعد از زدن مهر برگه را مقابل جاو یبا نه گفتن ثمره تند تند رو دکتر
 سالمت گفت.

 نیرا دور شانه او حلقه کرد. با ا گرشیرا گرفت و دست د شیکمک به ثمره خم شد. بازو یتشکر کرد و برا دیجاو
 یوداع، ارفاق م یامروز را به خودش برا کینکرد.  ییتقال چیخروج ه یآغوشش فرو رفت و برا یحرکت، ثمره تو

بردن  نیاز ب یبرا یبهانه ا چیه گرید نیاز ا بعدتب در حال سوختن بود و  نیا یتو یلحظه و تا وقت نیکرد. فقط ا
 فاصله نبود.
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وقت برد و نسخه را به پرستار داد و همراه ثمره به سمت تخت راه افتاد. م یبستر یاو را به طرف اورژانش برا دیجاو
دو پا نشست  یزودتر رو دیخم شد. جاو یتخت نشست و به قصد خارج کردن کفش کم یپرده را کنار زد و ثمره رو

 یاو تو. ثمره بغض دار نگاهش کرد. تمام حرکات ندتخت او را خوابا یرو شیو کفشش در آورد و با گذاشتن پاها
رفت؟  یکارها چه بود؟ چرا نم نیا لیگذشت؟ بعد از آن اتفاق دل ینگاه بود. در فکرش چه م یسکوت و بدون ذره ا

هم گذاشت و همزمان پرستار  یرا با درد رو شیپلک ها د؟یپاش یم شیزخم ها یرفتار و سکوت نمک رو نیچرا با ا
 کرد و همزمان با باز کردن کاور ست سرم گفت: زیا آودارو پرده را کنار زد و وارد شد. سرم ر کبا سبد کوچ

 رو بزن باال. نتیآست ‐
آورد و  یفیپوشانده بود را باال زد. پرستار با دو انگشت به دستش فشار خف دهیکه آهو تند و ترس ییمانتو نیآست ثمره

 با نچ گفت:
 .یرگ ندار نهییپا یلیفشارت خ -

 دستش را گرفت و برگرداند. مچ
 نداره؟ یدرد داشته باشه، اشکال کمیممکنه  یتت باز بهتره ولپشت دس -

 یبه انداز یداشت. درد نهیسـ*ـ نیدرد باالتر از شکاف ا یدانست وقت یزن چه از درد م نیصدا پوزخند زد. ا یب ثمره
 .نیبعد از ا یمهربان و درد دور شهیمرد هم نیدرهم ا یاخم ها

 تر گفت:زود دیموافقت دهان باز کرد و جاو یبرا
 درد داره. یکن، خودش به قد کاف دایهمون باال رگ پ -

قدر خوب نبود و کاش  نیصدا خارج کرد. کاش ا یهم گذاشت و نفس پر حسرتش را ب یرا رو شیپلک ها ثمره
 شد. یسخت تر م یبا وجود سکوتش تحمل دور یحت یپوست ریتوجه ز نیرفت. با ا یگذاشت و م یم شیتنها

 ره آقا.گفتم که رگ ندا -
 .ریبگ ستیمهم ن -

مچاله شد و نگاهش  دیثمره صورت جاو زیو پرستار سوزن را وارد رگ کرد. با اخم ر دیبا حرف ثمره پوف کش دیجاو
 را نداشت. دنشیدرد کش دنیسرخ و تب دارش گرفت. تحمل د یرا از گونه ها

 گفت: دیکرد و رو به جاو میسرعت سرم را تنظ پرستار
 .دیام کناگه تموم شد صد -
 خارج شد. و

 یثمره تو یشد. صدا رهیرفتند، خ یم نییکه تند تند پا ییداد و به قطره ها هیتک واریراستش را به د یبازو دیجاو
بسته اش داد. آن روز گفته  یسخت بود. نگاه از سرم گرفت و به پلک ها شیها برا دهیو هضم شن دیچرخ یسرش م
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تمام  شیدردها ایهنوز ناگفته داشت  یعنیداشت؟  تنگف یبرا یزیهنوز چ ینعی ،یدان یدرباره ام نم زیچ چیبود ه
 شده بود؟

 یم قیدرست و دق دیزد و با یم خونکیاو اما هنوز رابـ ـطه اش با ساالر به قلبش س یوجود شوک حرف ها با
شد. ثمره... ثمره ساالر با یکثافت کار کیتوانست شر یدختر معصوم نم نیرفت. ا یم نیشک از ب نیا دی. بادیفهم

 کرد. یرا مطمئن بود و قلبش در انتخاب خطا نم نیاش پاک بود. ا
رابـ ـطه  نیا انیپا یآمد و انگار شمارش معکوس برا یتر م نییشد، تبش پا یکه وارد رگ ثمره م یهر قطره ا با

سر پا نگه داشتن  یارش براقر یاگر قلب ب یکرد؛ حت یتمامش م دیبود و با خوب شدن با یماریبود. بهانه اش حاال ب
ماجرا اشتباه محض  نیرابـ ـطه با فاش شدن ا نیو ادامه ا دافتاد. او بنده قلبش نبو یرابـ ـطه به دست و پا م نیا

 بود.
 گرفته بود. دهیرا حس کرده و ناد دینگاه جاو ینیساعت سنگ مین نیرا باز کرد. تمام ا شیها پلک

بودنش پرستار را صدا زد و پرستار بعد  یخال دنیو به سرم نگاه کرد. با د به خودش آمد دیتخت نشست و جاو یرو
 از خارج کردن انژوکت گفت:

 .ادیبند ب شیزیپنبه رو محکم روش نگه دار خونر -
کرد. با نوک پا  زیرا آو شیپرستار شالش را مرتب و پاها دیتوجه به تاک یبرداشت و خارج شد. ثمره ب زیرا از آو سرم

کفش  عیگفت و سر« تونم یخودم م»بار مانع شد و  نیزودتر خم شد. ثمره ا دیگشت و جاو شیها دنبال کفش
 منتظر نگاهش کرد. دیو جاو ستادی. ثمره اگفت «میبر»باز اخم کرد و با همان حالت  دیرا پا کرد. جاو شیها

محله  نیوان گفت سخت ترت یگذشت. م یمرحله دردناک م نیگفت و از ا یم دیاما با د؛یکوب یثمره تند م قلب
 شد. یعادت م یدور نیا دی... فقط شادیبود و بعد از آن شا نشیاول
 بهتره ... -

 کم بود. نقدریا ژنیچرا اکس ی. لعنتدیکرد و نفس کش مکث
 رابـ ـطه غلط تموم شه. نیجا... ا نیبهتره هم -
 .دیترس یم شنهادشیپ عیاز قبول سرگفت از واکنشش،  یبهتر بود م ایبود و  یفرار دینگاه کردن به جاو از

شکل  نیکرد دلش به بدتر یقبول م عیرابـ ـطه غلط بود؛ اما اگر سر نیجواب او گوش شد. ا دنیشن یتنش برا تمام
 رابـ ـطه تالش کند. نیماندن ا یبرا دیخواست جاو یگفت دلش م یشکست. دروغ نبود اگر م یم

 گرفته بود. تمام؟ پوزخند زد. شیترک دست پبا حالت مسخره باال رفت. دخ دیجاو یابروها
 با جان کندن ادامه داد: ثمره

 ...شهیقول و قرار بوده و م هی وفتادهین یهنوز اتفاق -
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 محکم گفت: دیجاو
 نه؟! ای یکن یبس م -

 ثمره قطع شد و نگاهش را باال برد. حرف
 ادامه داد: دیجاو

 ؟یدیفهم ،یکن ینم نییرو تو تع نیا -
 دانست. یمخالف؟ نم ایموافق بود  یعنیه بود؟ حرفش چ یمعن
 شدم، من... مونیمن... من اصال پش -
 !یکن یخود م یتو ب -

 ادامه داد: دیمات او ماند و جاو ثمره
 منم نه تو! ره،یبگ میرابـ ـطه تصم نیتموم شدن ا ایادامه  یبرا یاگه قراره کس -

 گفت: دیبغضش را فرو داد و جاو ثمره
 معلوم شه. زایچ یسر هی فیفردا کنسله تا تکلفعال قراره  -

تمام کردن  عیاز سر دیبود. شا زیتمام کردن همه چ یروش او برا نیا دیو نفسش کند شد. شا ختیثمره فرو ر قلب
خواست، تمام  یخواست. درست بود خودش هم م یرا م نیشرم داشت. خب... او حق داشت و خودش هم ا زیهمه چ
 خواست. یمرابـ ـطه را  نیشدن ا

 با همان لحن خشک و قاطع ادامه داد: دیجاو
 .یگیم یبهرام یرو به آقا نیحالت بده، تو هم هم گمیم یبه حاج -
 شیدرهم خودش. آن روز برا یشد. نه با بغض باال آمده ثمره و نه با اخم ها یراحت آن مراسم برگزار م الیبا خ دیبا

 وقتش نبود. طیشرا نید و در اش یشکل برگزار م نیبه بهتر دیمهم بود و با
از رابـ ـطه  الشیخ دیکرد و با یرا از قلبش دور م دیکش یباز هم نفس م یکه با هر محال گفتن یشک لعنت نیا دیبا

 شد. یاو با ساالر راحت م
ه درب و داغان از محوط نیبا آن ماش دیراه افتاد. هر دو سوار شدند و جاو دینزد و پشت سر جاو یحرف گرید ثمره

دست باال برد. ثمره متعجب نگاهش  یتاکس یشد و برا ادهیپ نیتوقف کرد. از ماش ابانیخارج شد و سر خ مارستانیب
 نرمش گفت: یبرگشت و بدون ذره ا هو دادن آدرس به سمت ثمر هیبعد از حساب کرا دیکرد و جاو

 برو خونه من کار دارم. یتاکس نیبا ا -
 نیبه ادامه ا گرید دیهوا پخش شد. حدسش درست بود و جاو یخاکسترش تو ثمره تکه تکه نه، آتش گرفت و قلب

 گرفت. یبا خودش فرق داشت. او ذره ذره جان م انیزدن سوت پا یرابـ ـطه رغبت نداشت؛ اما انگار روش او برا
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اما حاال غمش سخت بود؛  دنیاز پشت سر به او نگاه کرد. د دیشد و جاو ادهیپ نیاز ماش یحرف و به سخت یب ثمره
 شد. یرفت و آشوب دلش آرام م یسراغ ساالر م دیلحظه مهم نبود. با نیو در ا

خود شده بود.  یاز خود ب یواقع یمحل به معنا نیدرست در هم شی. چند ساعت پستادیخانه ساالر ا یرو به رو باز
 صلهیرا ف هیچند تراول قض شده بود. خوب بود که آن مرد پول دوست و با وانهیحرکاتش دست خودش نبود و انگار د

 بود. یداده بود و گرنه امشبش را حتما در بازداشگاه م
زد البته  یدو کالم مردانه با او حرف م دیمکث زنگ را فشرد. با یباز شد و ب یمشت شده اش از فشار عصب دست

 .دید یم شیرو به رو یاگر مرد
. گوشش را به در ستادیو پشت در ا دید. ساالر ترسجواب باز زنگ ز یو ب دیگفتنش را شن هیک یصدا یاز کم بعد

 ناچار جواب داد: دیگفت.جاو هیچسباند و باز ک
 .ستمین بهیغر -

کرده بود. ساالر مردد  یثمره باز ینبود. مدت ها نقش او را برا بهیگفتن او داشت. غر هیحرف را در برابر ک نیهم تنها
 گفت: شیاو چهره نا آشن دیجاو دنیدر را باز کرد و با د

 ؟یکار دار یبا ک -
بلند بود؛ اما حس  یکم شیابرو سمت راستش را شکسته بود و موها یقی. زخم عمدیصورت او چرخ یتو دیجاو نگاه

 کم شد. یذره ا تشیباز و شعله عصبان یکم شینکرد. اخم ها داینسبت به او پ یبد
 .دیفهم یرا م زیهمه چ رفت و یراست سراغ اصل مطلب م کی دینداشت و با ینیمقدمه چ حال

 جواب ساالر گفت: در
 با تو کار دارم. یعنیجام  نیا یوقت -

 ادامه داد: دیدست به پهلو زد و با اخم منتظر نگاهش کرد و جاو ساالر
 بگم؟ نجایکه ا یدارم انتظار ندار یکار مهم -

 نیآمدند. چند یخالف م یکارها یبرا هدیکه با سر و شکل اتو کش یاراذل نیرا نگاه کرد. باز هم ا شیسر تا پا ساالر
 آدرسش را ندهد. گریگفته بود د ونیبار به هما

 .یآدرس رو اشتباه اومد -
شدند. انگار دچار سوتفاهم شده بود. ساالر در حال بستن در بود که زودتر دستش را  کیبه هم نزد دیجاو یابروها

 آن گذاشت و مانع شد. نیب
 حرفم راجع به ثمره است. نجاست،یباشم، اونم ا آدرس درست اومده هیاگه فقط  -
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با ثمره داشت؟ نگاهش را چرخاند و  یپوش مارک دار چه ارتباط کیپسر ش نیرا نگاه کرد. ا شیمات سر تا پا ساالر
 .دینکرد و ترس دایاو و ثمره پ نیب یعروسک بود. ارتباط نیکه خورده هنوز ع یبا وجود ضربه ا ی. حتدیرا د نشیماش

 شناسم. ینم هیه کثمر -
 هم بود. یکرد. نه انگار راز دار خوب نییسرش را باال پا دیجاو

 داد. یم امیتو به من پ یکه به جا هیثمره اون -
 ادامه داد: دیساالر رنگ باخت و جاو چهره

 تو دو کلوم باهات حرف دارم. امیبذار ب شیحاال اگه شناخت -
چرخاند. تمامش پر از دار و درخت و ساختمان  اطید. نگاهش را دور تا دور حوارد ش دیکوتاه آمده کنار رفت و جاو ساالر
 آن بود. انیم یکلنگ

 گفت: یکرد و با خودش م یثمره را حس م یجلو رفت و پشت سر او راه افتاد. هر قدمش بو ساالر
 جا گذاشته؟ نیچند بار پا به ا یعنی -
ساالر او را از فکر خارج  یپاره نشست و صدا یبا چرم ها یمیمبل قد یاشاره دست ساالر به داخل، وارد شد. رو با

 کرد.
 ه؟یداخل، حاال بفرما کار مهمت چ نمیخب ا -

 گفت: دیاز نشستن ساالر جاو بعد
 سراغت و امروز... ادیهمه مدت نذاشتم ثمره ب نیا -

 حرفش گفت: انیپوزخند زد و م ساالر
 .یو چه کاره ا یهست یدونم ک یکه نم ییاز تو نمیا یاز عمو بهرامچرا همه با من مشکل دارن؟ اون  بهیواقعا عج -

کردند  ینام صدا م نیموسسه او را به ا یکرد. فقط بچه ها زیرا ر شیگفتن او چشم ها یعمو بهرام دنیبا شن دیجاو
 حرف چه بود؟ نیاز همان بچه ها بود؟ اما منظورش از ا یکیاو هم  یعنی نیو ا
 ه؟یمنظورت چ -
 ؟یمن جا زد یچرا خودت به جا هیاول تو بگو ربطت به ثمره چ گهینه د -
 نامزدشم. -

 . نامزدش؟دیساالر باال پر یابروها
 صدا دار زد. پوزخند

 دم؟ ایمن شاخ دارم  -
 داد. هیمبل تک یبه پشت دیجاو
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 ندارم. یاصرار ،یباور نکن یتون یم -
 خوب بود. یثمره زندگ امزد ثمره بود. لبخند تلخ زد. حقگفت و ن یپسر راست م نینگاهش کرد. انگار ا قیدق ساالر

 چکار داشت؟ نجایا شیپرسم، ثمره سه ساعت پ یخب حاال من سوال م -
 کف دستش را مقابل او گرفت: دیدهان باز کرد و جاو ساالر

 دروغ بشنوم. ومدمیدونم و ن یدرباره ت م یرو بهت بگم همه چ نیفقط ا -
 اخم کرد. ساالر

 بپرس. از خودش -
 را باال برد. شیصدا دیجاو

 ...ای یدیاالن جواب منو م نیهم ای -
 زودتر گفت: ساالر

 انتخاب کن. گهیراه د هیپس  ،یکن دمیندارم که باهاش تهد یزیچ_
وارد  یگریاز راه د دیبه خودش مسلط شد و انگار با یحرف ثمره را زده بود. کم نیحرفش نچ کرد. ع دنیبا شن دیجاو

 شد. یم
 !یبگ یزیچ ستیالزم ن تهیکثافت کار کیاونم شر دم،یرو فهم زیخودم همه چ -
 از جا بلند شد. و

گفت.  یرا م قتیزودتر حق دیداد و اگر واقعا نامزد ثمره بود با یاجازه سوتفاهم را م دیشد. نبا دهیساالر باال کش نگاه
و غم  دهیکش ریکلمه نامزد ت دنیگر قلبش از شنا یکرد. حت یخراب م لشیدل یاو را با سکوت ب ندهیو آ یزندگ دینبا

 وارد آن شده بود.
 .کمهیکنم و نه ثمره شر یم یکثافت کار گهینه من د -

 مقدمه ادامه داد: یروش جواب داده بود. ساالر ب نی. انگار استادیا دیجاو
 با دوستم رفته بودم دانشگاه، داغون بود... دمشیکه بعد از سال ها د یبار نیاول -
 سال قبل هس
زحمت چهار  یخواست ول یخراب شده را م نیو خارج شدن از ا زیهمه چ دیبود. دلش زدن ق یعصب یواقع یمعنا به

 یمسئله زندگ نیتر یطرز نگاه ها بعد از فاش شدن شخص نیرفت؛ اما ماندن با ا یم نیشد و از ب یسال اش پودر م
 اش کشنده بود.

 شیصدا یجواب منف کیرا هم قطع کرده بود. تنها با  کهیآب بار نیا یلعنتآرامش داشت و پسر  طیمح نیدر ا فقط
کالس به او حـرام*زـاده گفته بود. در آن لحظه شکسته بود، خورد  یسرش گذاشته و در برابر تمام بچه ها یرا رو
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ده بود. چرا؟ بار الل ش نیگذاشت، ا یجواب نم یها را ب نیشده و دهانش بسته شده بود. برخالف هر بار که توه
 دانست پس چرا ضعف نشان داده بود؟ ینم یزیاش بود؟ او که چ یتلخ زندگ قتیچون حق دیشا

 شد برود. ی. کاش مدیکش یم ریدرد ت نیاش از ا هیو قلب عار دیکوب یذهنش م واریحرام به در و د کلمه
 ثمره؟ -

 یبا موها یو نگاهش به پسر الغر اندامصورتش افتاده بود  یدرخت رو هیگرفت. سا شیرا از نوک کفش ها نگاهش
پسر به  نیا یادآوریشد به آن فکر کرد  یلحظه م نیکه در ا یزیبلند و فر افتاد. چهره اش آشنا بود؛ اما تنها چ یکم

 ظاهر الت بود.
 جلو تر آمد و با ذوق گفت: پسر

 آره؟ یثمره خودت -
 تفاوت گفت: یبلند شد و ب مکتین یاز رو ثمره

 آره. -
 و با اخم به عقب برگشت. دیخودش را کنار کش عیرا گرفت. سر شیکنارش رد شد و پسر زودتر باوز از
 کن... یچکار م -

 را قطع کرد. حرفش
 .میباهم بود یستیتو بهز اد؟ینم ادتیساالرم من رو  -

 شیبرا روز خوش شیکه با آزارها یاز آن پسر شر گشت. پسر یصورتش دنبال رد یشد و تو زیثمره ر یها چشم
 نگذاشته بود.

کس حس  یکه خودش را تنها و ب یخوب بود. درست روز طیشرا نیدر ا دنشید دیرا شناخت و لبخند تلخ زد. شا او
 شده بود. دایاز جنس خود خودش پ یشده کس ییآدم فضا هیبق دیکرده و از د

 لبخندش گفت: دنیبا د ساالر
 ؟یپس شناخت -

 به اطراف نگاه کرد. و ساالر نییسرش را باال و پا ثمره
 ؟یخون یدرس م ؟یکن یچکار م نجایا -
 آره ترم آخرم. -
 به تو. نیآفر -
 ؟یخون یدرس م یتو چ -
 !یهم نگرفتم چه برسه به مراتب عال پلمینه بابا من د -
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 توانست بخندد. یم ی. ثمره فقط نگاهش کرد. کاش خودش هم به راحتدیخند و
 اشاره داد. مکتیبه ن ساالر

 م؟ینیبش -
 نشستند و ساالر گفت: مکتین یدو رو هر
 ؟یکن یم یکجا زندگ ،یکن یاز خودت بگو چه کارا م -

 .دیآه کش ثمره
 هنوز موسسه م. -

 با خنده گفت: ساالر
 .یبر ییداد جا یکه بهت داشت، اجازه نم یبا او عالقه ا یمعلوم بود عمو بهرام -
 داشت. اندازه دوست هیخود نزن، عمو همه رو  یحرف ب -
 گفت. یم گهید زیچ هیبه ظاهر که آره، اما چشماش  -

 داد. رونیبچه ها دوست داشت. نفسش را به حالت فوت ب هیاز بق شتریحرف را قبول داشت. عمو او را ب نیهم ا ثمره
 عالقه هم واسم مشکل ساز شد. نیا -
 ه؟یمنظورت چ -

خروج  یتقالل مثل تمام بچه ها نداشتن، از حسرتش براگفت. از ماندنش در موسسه و اجازه اس شیرا برا زیچ همه
نفر به آن همه آدم اضافه شود. هر چند که ساالر از  کیخواست  یاز آنجا گفت؛ اما از اتفاق امروز نگفت و دلش نم

 جنس خودش بود. درست مثل خودش.
گفت  یبود؟ دروغ بود اگر م دهیاو لرز ینگاه دلش برا نیگفت با اول یشد. دروغ بود اگر م قیصورتش دق یتو ساالر

 خواست؟ یدوباره و کمک به او را م دنیدلش د
که آن دختر ثمره بود؛  دیساعت قبل گفته بود؛ اما حاال فهم کیبود و دوستش از اتفاق  دهیبچه ها را شن یپچ ها پچ
. از اتمام حبسش دیچرخ یسرش م یتو یمن و من کرد. فکر ینگاهش پر از غم بود. کم شیبا وجود پنهان کار یحت

گرفته  دهیرا ناد شیها قیاز رف یکی شیدو هفته پ شنهادیپ یگذشت و خالف را کنار گذاشته بود. حت ینم یادیمدت ز
 شد. ییدختر هوا نیا نیغمگ یچشم ها دنیبود و حاال باز وسوسه و با د

 ؟یبر دهیواسه رفتن، عمو اجازه م یاگه... اگه پول داشته باش -
رفتم. با اون  یکردم و م یم شیو گرنه هر جور شده راض هیپول یمدت موندم به خاطر ب نیاگه تو ا نه،یدردم هم -

 کنم که. یتونم کار ینم رمیگ یکه م یچندرغاز حقوق
 زد. ایدرست بود؟ دلش را به در یکرد. چه کار سکوت



 

 

493 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 ؟یکن یبدم قبول م شنهادیاگه کار نون و آب دار بهت پ -
 بود. ندیناخوشا یادیکه ز یید. حرف و لحن صحبتش بو دار و از آن هاش قیصورتش دق یتو ثمره

 خالف نباشه، آره. -
 بود. زیت یادیجا خورد. دخترک ز ساالر

 تونه خالف باشه یتعجب نداره، کار نون و آب دار فقط م -
لبشو کم داشت، ب نیکه در ا یزیکند. تنها چ جادیدردسر ا شیکمک برا یخواست به جا یاز او دلخور شد. م ثمره
 بود. یاعتماد کردن عمو بهرام یخالف و ب یکارها

 .دیحرف از کنارش گذشت و ساالر پشت سرش دو یب
 ...یدون یهست؛ اما م یعنی ست،یخالف ن -

 .ستادیا ثمره
 هم بش اضافه نکن. گهید یکیدارم،  یبدبخت یساالر دست از سرم بردار، به اندازه کاف -
 ؟یبر از اونجا یخوا یمگه نم -
 .شهینم لیدل -
اون  ره،یکه پولش از پارو باال م یکس یبه جا یجعل یچندتا امضا هی. ستین یکار بد یکن یاون طورم که فکر م -

 .شهیسندا پول خوردشم نم نیکه ا یقدر
 نه ساالر، گفتم نه. -
ردن و جمع کردن که و خو دنیکه حق من و تورو خوردن، اون قدر دزد نیهمونا نایا گم،یم یچ نیگوش بده بب -

 .ستیاصال براشون مهم ن چ،یندارن ه تیناخونک زده به سهمشون جرات حرف زدن و شکا یکیاگه بفهمن 
 قصد مخالفت دهان باز کرد و ساالر زودتر گفت: به
 رو بده من. تیفکرات رو بکن بعد جواب بده. گوش -

 تماس گرفت و گفت: لشیو به موباا یاز گوش عی. ساالر سردیکش رونیرا از کوله ب یکرد و گوش نچ
 بهم زنگ بزن. یرو گرفت متیشماره مه، اگه تصم -

توجه به او وارد سلف دانشگاه شد. شکمش به قار و  یکوتاه فاصله گرفت. ثمره ب یرا به او داد و با خداحافظ یگوش
 رفت. یزد و م یکالس را م دیق شیساعت پ کیانداختنش نبود بعد از افتضاح  یاستاد برا دیقور افتاده بود و اگر تهد

نبود و با پولش  نیساالر ا یشنهادیشد و پشت آن نشست. ذهنش شلوغ بود. کاش کار پ کینزد زیظرف غذا به م با
کرد. از  یمرگ م یمردم آرزو ینگاها دنیکه با هر بار خارج شدن از درش و د ییشد. جا یاز موسسه خارج م
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 دهیآن ها بر یزندگ قتیحق دنیاز فهم عدمردم ب بیو از فاصله گرفتن عج قضاوت ها خسته شده بود، از ترحم ها
 بود.
 .دیآرام صحبت دو دختر را از پشت سر شن یدهانش گذاشت و صدا یقاشق را تو نیاول
 نه؟یا -
سرشو بلند  یبراش سوخت، حت یلیبش گفت. غرورش خورد شد. دلم خ یپسره چ ینیبب ینبود یآره خودشه، طفل -

 کاره است. یو چ هیدونه ک یاصال نم ینه مادر یبشو بده. فکرشو بکن نه پدرنکرد جوا
 .نیبه حال ا یکنم، وا یمامانم دق م یشب سر نذارم رو پا هیمن  -
 داد. یجر م قهیواسش  روزیرو زد، تا د دشیسرپرسته ق یب دیبه کنار، اصال پسره تا فهم نایحاال ا -
 ازدواج کنه. هیچه رابـ ـطه ا جهینت ستیمعلوم ن که یحاضره با دختر یحق داره خب، ک -
 آروم تر نشونه. سیه -

دور قاشق محکم شده بود. نفرت تمام وجودش را  اریاخت یزد و دستش ب یزنگ م شیگرفته بود. گوش ها آتش
 بند کیکشت؟  یشد اگر خودش را م یدر حال خفه کردنش بود. چه م یبا آن بغض لعنت شیگلو یگرفته و لقمه تو

 .دنبو نیشد. جهنم خدا که بدتر از ا یجهنم خالص م نیآمدن نفس بود و از ا
بود،  دهینکرده و سر در را ند بشیبود و اگر آن روز پسره احمق تعق یدر آن موسسه کوفت یزندگ جهیها نت نیا تمام

شد.  یش اصال خارج نمو تند خارج شد. نفسش تنگ شده بود و کا دیظرف کوب یافتاد. قاشق را تو یاتفاق ها نم نیا
 بود. متنفرآمدنش بودند،  ایکه مسبب دن یاز خودش و از آن دو نفر

را باز کرد و چند مشت به  ریآن تو نبود. ش یبار کس نیاول یشد. خوب بود که برا یبهداشت سیو وارد سرو دیدو
بود، کاش مثل قلب قلب جان سخت  نیسوخت و قلبش درد گرفته بود. چقدر ا یاش م نهی. سـ*ـدیصورتش پاش

 امروز بس نبود؟ یخسته. برا یادیمرد. خسته بود ز یافتاد و م یاز تپش م یخودش به راحت
 رفت و راهش مهم نبود. یم یاز آن موسسه لعنت دیرفت، با یم دیمتنفر بود. با زیهمه کس و همه چ از

 را گرفت. که داشت شماره ساالر یساده اش را از کوله خارج کرد و با همان خشم یگوش
 مقدمه گفت: یالو گفت و او ب ساالر

 قبوله. -
** 

امضا  نیشب تا صبح تمر کی یمبلغ هنگفت برا نیکرد ا یدستش نگاه کرد. فکرش را نم یبه مبلغ چک تو ناباور
 تکان داد و ثمره از بهت خارج شد. شینقص باشد. ساالش دست مقابل چشم ها یب یدو امضا لیتحو تیو در نها

 .یشیاز اون موسسه خالص م گهیو بعد د دنیشم م هیتازه نصف مبلغه، کار که تموم شه بق نیا ؟یدکر فیک -
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 شهر رهن کرد. نییخونه تو پا شهیمبلغم م نیبا هم -
 اون باالها. یبر دیبا گهید ن؟ییچرا پا -
 خوام از اون موسسه برم. یمن فقط م ست،یو باال واسه من مهم ن نییپا -
 ام نخورد. یشانیمرا نشناسد و برچسب حـرام*زـاده به پ یکه کس یید. جادر دل اضافه کر و
 ؟یپول هست چرا ازش استفاده نکن یوقت -
 داشته باشم. ازیکنم که به پول ن یکار م یینبود. فقط وقتا یرو ادهیاز همون اول قرار به ز -
 تا اجازه خروج بده. یدو سر بر یهابه جنگ اژد دیعمو جان که با شیچونه زدن با من برو پ یخب حاال به جا -

 سرش را تکان داد. دییبه نشانه تا ثمره
بعد که  نییاون پا میر یالبته فعال م م،یکله پاچه باهم بزن هی میبپر ترک موتور تا برسونمت و منتظرت بمونم بر -

 .میر یوضعمون توپ شد باالترم م
 یکه قرار به گفتن بود ناراحت بود؛ اما تحمل زندگ یدروغ کار و نیانجام ا یو باشه گفت. ته دلش برا دیخند ثمره

 دلش بود. یغم تو نیسخت تر از ا شیدر موسسه برا
ابرها بود  یخودش و ساالر گذاشت و سوار شد. ساالر لبخند زد و موتور از جا کنده شد. پسرک انگار رو نیرا ب کوله
 د.ش یعشق ثمره انگار روز به روز در دلش محکم تر م شهیو ر
 .ندیعمو او را با ساالر بب دیترس ی. مستادیگفتن ثمره ا «ستایجا وا نیهم»به موسسه با  دهینرس

 رفت و ساالر به دور شدنش نگاه کرد. ادهیراه را پ هیبق
لبخند زد و بعد از  دنشیبا د یرفت. چند ضربه به در زد و وارد شد. بهرام ریراست به سمت اتاق مد کیشد و  وارد

از تنش خارج  یثمره مثل هر بار خستگ دنیسالم به مبل رو به رو اشاره کرد. خسته بود؛ اما حاال با د دادن جواب
 شد.

 باهات حرف دارم عمو. -
 را به هم گرد کرد. شیپرونده گذاشت و دست ها یخودکار را رو یبهرام

 .دمیبگو گوش م -
 مقدمه گفت: یب

 برم. نجایخوام از ا یم -
 اخم کرد. یبهرام

 ؟یاز شروع کردب -
 که من... دهیهم اجازه نم نجایقد بمونم، اصال قانون ا میقد و ن یبچه ها نیمن ب ستیعمو انصاف ن -
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 کنم. یم نییو قانونش رو من تع هیموسسه خصوص نجایا -
 عمو... -
 .یعمو، تو حق رفتن ندار یعمو ب -

 آمد. یم انیم که حرف از رفتن به یهم بد اخالق شده بود. درست مثل هر بار باز
 ه؟یکارت چ نیا لیدونم دل یمن نم -
 ... نیا تیجسم تیچند بار بهت گفتم وضع -
 .یبذار تیانجام شده واسم محدود شیسال پ نیکه چند یوندیپ هیفقط به خاطر  ستیمنصفانه ن -
 بخشم؟ یوقت خودم رو نم چیه وفتهیبرات ب یو اتفاق یاگه بر یدون یم -
 قلب... نینترس ا وفتهیبه بعدم نم نیا از وفتادهیتا االن ن -

 همان نقطه ثابت ماند. یرو یقلبش گذاشت و نگاه بهرام یرو دست
 برم. نجایاز ا دیکنه. من با یمثل ساعت کار م -
 راه چاره نبود. گری. انگار اجبار ددیرفتن دلش لرز یچهره مصمم ثمره برا دنید با
 ه؟یرفتن چ یاصرارت برا لیدل -

استارت دروغ  دیرا بشکند و انگار با یدل بهرام قتیخواست با گفتن حق یدش را جمع و جور کرد. نمخو یکم ثمره
 زد. یرا م

 دخترا مستقل باشم. هیخواد مثل بق یم... من دلم م -
 کشن؟ یم یچقدر دارن سخت هیبق یدون یم -
 نیمنو بب یخوام بچه ها وقت یتونست درس بخونه، نم یخوام بگن ثمره به خاطر عمو بهرام ینم گه،ید نیهم -

 و... ییبگن چرا هنوز اونجا
 طیبه خاطر شرا یاگه تو موند دم،یاندازه زحمت کش هیهمه به  یمن برا نکهیا یزنه برا یحرف رو نم نیا یکس -

 .ییایمستقل برب یاز پس زندگ یتون یکه نم تهیجسم
 جا برم لطفا بذار برم. نیاز ا یناراحتخواد با  یکنم دلم نم ی. عمو خواهش میتونم اگر فرصت بد یم -
 ؟یتو بگذرون یبا اون حقوق زندگ یخوا یم یو چطور یبر یخوا یفرض که اجازه دادم، کجا م -
 زد. یحرف از داشتن پول م میمستق دینبا
 ن؟یخونه اجاره نکرد هیمگه شما واسه بق -
 چی. االن همیخونه گذاشت هیه، ما هر ده نفرو تو که فقط واسه تو تنها خونه اجاره کن ستیاون قدر ن نجایبودجه ا -

 دوازده ان. ریز نجایکه باهات هم خونه بشه همه بچه ا ستین یدختر
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 خب... خب اگه... -
 سخت بود. یدروغ کم نیگرفت. گفتن ا نفس

 ؟یاگه بتونم پول جور کنم چ -
 شد. زیر یبهرام یها چشم

 از کجا؟ -
 .چاندیپ یبه هم مرا گره زده بود و  شیانگشت ها ثمره

 رفتن. یداده... فقط منتظر اجازه شمام برا یعنیقبول کرده که بهم پول قرض بده...  نیشوهر پرو -
 نیگفت به ا یشناخت هر بار دروغ م یتر شد. ثمره را م قیصورت او دق یو نگاهش تو دیباال پر یبهرام یابروها

. دیچک یکه که آب هم از دستش نم یشناخت، مرد یداد. محمود را هم خوب م یرا تاب م شیشکل انگشت ها
 نی... اگر... فکرش را پس زد. نه ثمره ااگر. ثمره پول از کجا آورده بود؟ دیگفت ترس یبهتر بود م دیسکوت کرد. شا
 کار نبود، پس...

 خترک شده بود.اجبار به ماندن به ضرر د نیجمع و جور کردن ذهنش را نداشت. انگار راه را اشتباه رفته و ا ییتوانا
 فکر کنم. دیبا -

 جا نمانده بود. نیتا رفتن از ا یزیچ گرید یعنی نیشکر داشت و ا یکه مخالفت نکرده جا نیلبخند پهن زد. هم ثمره
 .دیجا بلند شد و ذوق زده گونه او را بوس از
 باشه؟ ،یخوب خوب کن یکن فکرا یسع -

 گذشت؟ ینگاهش کرد. چه در سرش م رهیفقط خ یبهرام
اجازه رفتن به او را  دی. انگار باستادیکالفه بلند شد و پشت پنجره ا یکرد و از اتاق خارج شد. بهرام یخداحافظ ثمره

رفتن دروغ گفته بود. پول را از کجا آورده  یبود. ثمره برا یبیعج ینشده. ته دلش نگران نیداد تا کار بدتر از ا یم
 داد. یبود؟ کاش همان موقع اجازه رفتن م

ظهر کجا را  کیو نگاهش از پنجره به او که در حال خروج بود، افتاد. اخم کرد. ساعت  دیپشت گردنش کش تدس
از اتاق خارج شد. پشت سرش با فاصله راه افتاد و بعد از عبور از  عیو سر دیبه ذهنش رس یرفتن داشت؟ فکر یبرا
ساالر قلبش فرو  دنیرا دنبال کرد. با د اهشنگو رد  دید یکس یشد. تکان دادن دستش را برا یوارد فرع ابانیخ
رفت و حسابش را  یسراغ او م دیساالر گذاشته بود. با یحدسش سخت نبود و ثمره جا پا گریگفت. د یو وا ختیر
 .دیرس یم

*** 
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اما  د؛یکه رفته بودند به آن ها نرس یبه در بود. با آن سرعت رهیخ ینشسته و نگاهش از فاصله چند متر نیماش یتو
و رابـ ـطه  دهیآورد؟ اصال او را چطور د یسرش م ییخوب بود که آدرس ساالر را داشت. نگران ثمره بود، اگر بال

 بود؟ قیشان تا چه اندازه عم
شد و به طرف خانه راه افتاد.  ادهیپ نی. از ماشدیو ساالر را د دیموتور را شن یبود که صدا یفکر و نگران یتو هنوز

گرفتن کار  لیتحو یکوک بود. ناهار را باهم خورده و برا یحساب فشیبود و ک یردن آهنگساالر در حال زمزمه ک
تا به  دیرس یخودش م یبه سر و رو یحساب دی. بادیکش شیفردا قرار گذاشته بود. دست به موها یاز او برا یینها

. موتور را داخل برد دید یبخاطر ظاهرش بود که اصال او را نم دیآمد. شا یاحساس م یچشم آن دخترک چموش و ب
. مات شد. دیرا د یو در تا ته باز شد و چهره برافروخته بهرام دیداد. به قصد بستن در به عقب چرخ هیتک واریو به د

 یگفت. نه به ماجرا پ یآمده بود؟ جوابش واضح بود؛ اما به خودش دروغ م نجایچه ا یآب دهانش خشک شد. برا
 نبرده بود.

 دهان باز کرد. لبخند زد و یسخت به
 به به عمو بهرا... -

 پرت شد. یتمام ماند و صورتش به طرف مهیکه محکم فرود آمد، ن یبا دست حرفش
را گرفته بود. ثمره خط قرمزش بود و او رد  شیچشم ها یشد و خشم جلو یم نییباال و پا قیعم یبهرام نهی*ـسـ

 کرده بود.
 گفت: ینگاه کرد و بهرام یبه بهرام ساالر

 .یدیرو به خاطر خودت زدم؛ چون گفتم دور خالف خط بکش و نکش نیا -
 صورت زبر ساالر ماند؛ اما لب از لب باز نکرد. یانگشت رو یدستش باال رفت و محکم تر به صورتش زد. جا باز
 .یکه هست یلجن نیتو ا شیبه خاطر ثمره زدم که کشوند نمیا -

امثالش گذاشته  یاش را برا یکه تمام زندگ یگذاشت، مرد یمرد را م نیاحترام ا شهیانداخت. هم ریسرش را ز ساالر
 بود.

 .یدیم لیو خودتو تحو یریاالن م نیهم -
 سرش را بلند کرد. دهیترس ساالر

 .مینکرد یکار چیغلط کردم، عمو باور کن... باور کن هنوز ه -
 با همان خشم گفت: یبهرام

 ؟یاورد ریمنو هالو گ ؟ینکرد یکار -
 ... مینکرد یجون شما کارنه به  -
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 هان؟ هیپس اون پول دست ثمره چ -
 .دمیم حیبذار توض -

 داد و گفت: رونیاش را ب ینفس عصب یبهرام
 بگو. -
 قسط بود. شیاون پول پ م،ینداد لیراستش... کارو کامل تحو -

 راحت شد. الشیخ یفقط کم ینگاهش کرد. دروغ نبود کم یبهرام
 کار ثمره ست؟ نیاول -
 ه.بل -
 .رونیب یکش یماجرا م نیو هم اون و هم خودت رو از ا یدیپول پس م یریاالن م نیهم -
 ...یول -
 که گفتم! نیهم یول یب یول -

 گفت: ریباالتر از حد معمول بود و ساالر با سر ز شیقاطع و صدا لحنش
 .نیخواستم کمکش کنم هم یفقط م -
 کمکه. نیبهتر نیسر راهش ظاهر نشو ا گهید ؟یکمک کن یخوا یم -
 بدتر... یدندونش رفته، اگه با من کار نکنه ممکنه کارا ریزحمت ز یاون مزه پول ب -

 حرفش را قطع کرد. یبهرام
 .ستین یدختر نیثمره همچ -
 .ستیفرض محال که محال ن -

 یم دهد؛ اما ثمره چه لشیخودش تحو یخواست با دست ها یبود و دلش م یسکوت کرد. از دست او عصب یبهرام
رفت؟ آن دختر  یم یگرید یگذاشته و نشانش داده بود. اگر سراغ کار شیپا یپسر نمک به حرام جلو نیشد؟ راه را ا

 بود. یبه او م شتریحواسش ب دینشده و با ینیب شیپ
 راه بود. نیراه داشت و بهتر کی تنها

 .یریخالف نمسمت  گهیده؛ اما تو د ی. اون به کارش باهات ادامه میگیباشه... درست م -
 ادامه داد: یحرفش بود و بهرام یتو یبیگنگ نگاهش کرد. تضاد عج ساالر

به بعد هر بار  نی. از ایستیکاره ن نیا یگیو م یدیبه صاحبش پس م یریو م دمیرو بهت م یکه به ثمره داد یپول -
 .یریگ یو پولش رو از من م یدیبهش م یکار اومد سراغت کار تقلب یثمره برا
 شاره اش را باال داد.ا انگشت
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 ایو  یبه حالت اگه بفهمم تو باهاش تماس گرفت یوا ،یدیسراغت جوابشو م ادیکه ثمره خودش م ییفقط وقتا -
 ؟یدیفهم شیدید

 نرم شد؛ اما با همان تحکم گفت: یرفتارش کم دنیبا د یانداخت و چشم گفت. بهرام نییرا پا سرش
 کار! سر یبر دیجا، با هیکنم به  یم تیمعرف -
 چشم! -

** 
 دایکاهش پ شیتر آمده و گرما نییپا دیرفت. خورش یداشته باشد، فقط راه م یآن که مقصد یب بیدست به ج دیجاو

آرام نگرفته  یذره ا یحت یآرام شدن رفته بود؛ ول یمانده بود. برا یکرده بود. داغ دلش اما، هنوز به همان حال باق
 بود.

بود و حاال  دواریام یکم نیبود. تا قبل از ا ختهیآتشش ر یتو زمیه ینکرده و حترا راحت  الشیساالر خ یها حرف
 یانجام نداده بود. مهم فکر او بود و مهم عمل ییخطا چیاگر در واقع ه یکرده که ثمره خطا کار بود، حت دایپ نیقی

 رونیب شیرو شیا از منجالب پو او ر دهیزودتر سر نرس یهرامپول گرفته بود. اگر ب شیبود که انجام داده و در ازا
 بود؟ دهینکش

بود و انگار در خواب بود و بختک به جانش  جی. گدیفهم یسوزناک بود. حال خودش را نم یادی. آهش زدیکش آه
 ی. لعنت به روزدیفهم یشناخت، بود. کاش اصال نم یها دروغ و کاش ثمره همان که م نیافتاده بود. کاش همه ا

 را داده بود. امشیر جا زده و جواب پساال یکه خودش را به جا
 شد، کاش. یآن نشسته بود. کاش آرام م یو انگار کوه با تمام عظمتش رو نیاش سنگ نهیگرفت. سـ*ـ قیعم دم

خطا رفتن  یبرا یلیها دل نیبود؛ اما تمام ا دهیکش یادیساالر هنوز تو ذهنش معلق بودند. دخترک عذاب ز یها حرف
 نبود.
 .دیکش پوف

قلب  نیشک انگار در حال گرفتن جانش بود. ا نیداشت و حاال... ا نانیبه او اطم شیپس و پ یل از امروز بقب تا
خالص شود  بیو غر بیحال عج نیخواست از ا یکرد؟ چرا حاال که م یاز او نم یچرا خفه شده؟ چرا دفاع یلعنت

 بود؟ جهینت دنیساکت مانده و فقط منتظر د
 درست بود؟ یبود، چه کار ید. بد مخمصه ارا به دو طرف تکان دا سرش

صدا  نیا یبرا گریخارج کرد. د بیحوصله آن را از ج یو ب دیکش رونیب ریاو را از نبرد نفس گ یزنگ گوش یصدا
شده  لیتبد یروح یدرونش مرده و خاک شده بود. خودش هم انگار به جسم ب یزیشد و انگار چ یسرا پا شوق نم

 بود.
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روحش  دنیدر حال جو انهیکه مثل مور یسوال تکرار نیشد؟ نچ کرد. باز هم ا یاگر او نبود چه م .دیرا د یبهرام اسم
 یحالش اخم کرد. حدسش را زده بود. برا یگرفته و ب یصدا دنیبا شن یبود. تماس را برقرار کرد و الو گفت. بهرام

بچه گانه و خنده  یادیبود. بهانه اش ز دهیشدن را از او شن لفردا با ثمره تماس گرفته و خبر کنس یکارها یهماهنگ
 فردا که تندتر بود. دنیرس یدار بود. تب داشت؟ تب خودشان برا

 یکه تو یبی. نگران ثمره بود و آن غم عجدیفهم یرا از او م قتیحق دیمطمئن شد و با دیجاو یصدا دنیبا شن حاال
 نش مکث کرد.گفت یدر جواب خوب دیکرد و جاو یبود. سالم و احوال پرس شیصدا
 کرد، بدتر بود. یانگار از آن چه فکر م شانیتر شد. حال هر دو قیعم یبهرام یها اخم
 ادامه داد: یجان گفت و بهرام یداد و خوبم ب رونیرا ب قشینفس عم دیجاو

 با ثمره تماس گرفتم... -
 . ثمره!دینام او لرز دنیبا شن دیجاو قلب
 سر اصل مطلب رفت. میمستق یبهرام

وقت محرم اون  چیرو از تو بپرسم؛ چون ه شیاصل لیخواستم دل یگفت که اصال باورم نشد، م یزیچ هیتش راس -
 دختر نبودم.

مرد  نینجات ثمره به او زده بود. ا یبرا یکه بهرام ییاما به سمت خانه ساالر پرتاب شد و آن ضربه ها دیجاو ذهن
 موسسه. کی ریاز مد شتریب یتقدر مراقبش بود؟ ح نیبا ثمره داشت که ا یچه ارتباط

 جواب ماندن حرفش گفت: یبا ب یبهرام
 د؟یگوشت با منه جاو -
 شهینه... م یعنیهان؟ آره...  -

 سخت شده بود. شیبرا یکلمات با معن دنیگفت و چ یم انیهذ انگار
 چون... م؛یداره... کنسل کردم... کرد یعنیآره ثمره تب داشت،  -

 .دیرس یدورغ به ذهن قفل شده اش نمادامه  یبرا یزیکرد. چ مکث
نبود. حرفش را قطع  یعیپسر طب نی. حال ادید یاو را م دیروز افتاده بود؟ با نینگران شد. چه شده که به ا یبهرام
 کرد.

 د؟یجاو ییکجا -
 و منگ به اطراف نگاه کرد. نا آشنا بود. چیگ دیجاو

 دونم. ینم -
 .دیپوف کش یبهرام
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 .میباهم حرف بزن امیو واسم بفرست؛ م ریآدرس رو از اونا بگ ک،یشاپ نزد یکاف هیبرو  -
 داشت. ازین یآن هم از جنس بهرام یآرام باشه گفت. بهتر بود به صحبت با کس دیجاو

*** 
 دیبود. سرش را به سمت سقف گرفت و آب با تمام قدرت به صورتش برخورد کرد. جاو ستادهیدوش آب سر ا ریز ثمره

ماند  یبود که از رفتارش برداشت کرده بود. حق داشت. اگر م یزیتنها چ نیبـ ـطه را تمام کرده و ارا نیرفته بود. ا
که  یو نقص بیع یب دیکرد؟ خصوصا جاو یم دواجاز یدختر نیبا همچ یکرد. چه کس یبه سالمت عقلش شک م

خطا باز عاشق  نیر با وجود اقابل بخشش بود. چطو ریآن ها لقمه حرام غ یسر سفره حاج محسن بزرگ شده بود. برا
خبر پا به  یب دیشده و دل به دل احساس او داده بود؟ حماقت کرده بود؛ اما مگر دست خودش بود؟ عشق جاو دیجاو

 بسته بود. شانیتفاوت ها یچشمش را به رو وقلبش گذاشته 
 یشرمنده خودش هم م ختیر یکه انگار هنوز زمان شکستنش نبود. نه اگر اشک م یباال آمد. بغض لعنت بغضش
دل خوش  ندهیبست. کاش به آ یقدر دل نم نی... اما کاش ادیآن که پس زده شده بود؟ نه نبا یکرد برا یم هیشد. گر

 ساخت. یقدر خاطره نم نیکرد و کاش ا ینم
ادامه  گریکرد خودش که د ینزده بود. کاش مخالفت م ینگه داشتنش حرف یبرا یحت دیآورد. جاو نییرا پا سرش

 شد. یشکل له نم نیقلب وامانده دل خوش و به ا نیکرد، ا یاصرار م یفقط کم یداد؛ اما اگر کم ینم
 و آهو حتما نگران شده بود. ستادهیدوش ا ریساعت ز میکه به در خورد، چشم باز کرد. ن یضربه ا با
 ثمره جونم... حالت خوبه؟ -

 .دیکش یحال و روز او زجر م نیا دنیو با د ختیر یاشک م شانیهر دو یآهو هم پر از بغض بود. انگار به جا یصدا
 خارج شد. سشیخ یتوجه به موها یو ب دیچیرا بست و حوله را دور تنش پ ریش ثمره
 دیچیپ شیسرش گذاشت. حوله را دور موها یکنار در حمام برداشت و رو زیرا از آو یحوله دست عیسر دنشیبا د آهو

 و گفت:
 .یش یم ضیز مرحاال با ه؟یکارا چ نیا -

بدون  یحرف به طرف اتاق راه افتاد. آهو پشت سرش وارد شد و نگران سر شانه ها یفقط نگاهش کرد و ب ثمره
 پوشش گفت:

 بپوش، خب؟ عیلباست رو آماده کردم سر -
 باشه تکان داد و آهو خارج شد. یسرش را به معنا ثمره

 .دیرام و بدون عجله بلوز و شلوار را پوشرخت خواب ها افتاد و آ یبه لباس آماده شده رو نگاهش
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کرد. ثمره به  شینشست و با حوله شروع به خشک کردن موها نیزم یبه در ضربه زد و وارد شد. کنار ثمره رو آهو
 داشتند؟ یرفت. چرا دست از سرش برنم یرژه م شیمقابل چشم ها لمیامروز مانند ف ریبود و تصاو رهینقطه خ کی

شکسته بود. خورد شده  یواقع یبود. ثمره به معنا دهیشکل ند نیبود. تا به حال او را به ا رهیو خاز پشت سر به ا آهو
در حال شاخ و شانه  شهیاز آن غرور هم یخبر یشده نکرده بود. حت یمتالش یتکه ها نیپنهان ا یبرا یتالش یو حت
 نبود. دنشیکش

 .دیفهم یرا م یآشفتگ نیا لیدل دی. بادیپرس یم دیبا
 مره جونم؟ث -

 خارج شد و هوم گفت. آهو من و من کرد. یرگیاز خ ثمره
 بود؟ یعصبان یاز چ دیجاو یروز افتاد نیشده؟ چرا به ا یاگه محرمتم بهم بگو چ -

 کوتاه گفت: ثمره
 تموم شد. یهمه چ -

 تمام شده بود؟ یراحت نیاو خشک شد. تمام؟ آن همه عشق به هم یموها یآهو رو دست
 دو زانو مقابلش نشست. یو رو دیکش شیدن موهااز خشک کر دست

 کنه. یرو تموم نم زیبحث که آدم همه چ هیبا  -
 کدام بحث؟ مگر با هم بحث و بگو مگو داشتند؟ بحث؟

 .میباهم نکرد ییدعوا چیه -
 ؟یپس چ -
 خواست. ینم یگریبس بود، داغ د دیجاو شیگفت؟ نه همان خراب شدن وجه اش پ یبه آهو م دیبا
 خوام بخوابم. یم مخست -

 یاو را نم یشد. از جا بلند شد و ثمره زودتر دستش را گرفت و مانع رفتنش شد. دلش ناراحت نیمنتظر آهو غمگ نگاه
 خواست. یدرد را م نیا ختنیر رونیدلش ب دیخواست و شا

 کرد گفت: یکه قلب آهو را تکه تکه م یو با لحن مظلوم آرام
 گهیکه د ییتا برسه به جا دنیحماقت رو طول م نیکنن، اون قدر ا یهتر حماقت مب یزندگ یوقتا آدما برا یبعض -
جوره نشه جمعش کرد. منم حماقت کردم، اون قدر که هر جور خواستم پنهونش کنم نشد. ماه منم باالخره از  چیه

 رو شد. یپشت ابر دراومد و همه چ
 ؟یکار کرد یمگه... چ -
 وسسه...اومدن از م رونیب یمن... من برا -
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 داد. رونیرا ب نشیکرد و نفس سنگ سکوت
 خونه من از راه غلط جور کردم. نیرهن ا -

 د؟یدزد یطور م نیکرده بود که نگاهش را ا ی. چه کارختیآهو ر قلب
 کردم. یمن با ساالر کار م -

 الر با خبر بود.سا یخبر داشت و از کارها یستیبهز یآهو گرد شد. او برخالف ثمره دورادور از بچه ها یها چشم
از ترحم نفرت نداشت،  شهیقدر قابل ترحم شده بود؟ مگر هم نیچرا ا یراه شده بود؟ لعنت نی. چرا وارد ادیچک اشکش

از گلو حجم گرفته اش  گرید یقدر خودش را باخته و اعتقاداتش را فراموش کرده بود؟ کلمه ا نیپس چرا امروز ا
 حال ثمره را نداشت. نیا دنیحمل درفت. ت یم رونیزودتر ب دیخارج نشد. با

 کیافتاد و آن را اتومات یو خارج شد. نگاه ثمره به گوش دیکش شیبالش گذاشت و آهو پتو را رو یسرش را رو ثمره
دق  نهیآ نیاز شر ا دیقدم اول با یعکس سه نفره قلبش مچاله شد. برا دنیوار برداشت. صفحه را روشن کرد و با د

 شد. یخالص م
خودش نگه  یشد. نه الاقل خاطره آن روز را برا مانیقبل از حذف پش دیعکس زد. دستش لرز یشد و رو یرگال وارد

 داشت. یم
ها شد و از ابتدا شروع  امیدو شماره داشت؟ وارد صفحه پ دی. آن سوتفاهم از کجا شروع شده بود؟ مگر جاودیکش آه

و بعد از  یمیرح یشد. درست شب دعوت نشیگزیجا دیو جاوها رفته  امیساالر از پشت پ ریبه خواندن کرد. حاال تصو
 یجوابش را داد؟ چرا سوتفاهم را برطرف نکرده بود؟ اصال برا دیآمدن آن کدورت شروع شده بود؛ اما چرا جاو شیپ

 انمارستیکه آهو در ب ی. روزدیرس یامیشد؟ به پ یرفتن به خانه ساالر مانعش م یچه تماس گرفته بود؟ چرا هر بار برا
 برگشته بود... امشیبا خواندن پ دیبود. پس جاو

آشفته بود، شکسته  یواقع یپسر آمده بود؟ به معنا نیسر ا ییبود. در عرض چند ساعت چه بال دیبه جاو رهیخ یبهرام
 شده بود. دهیطور خم نیسال ها بزرگتر شده که قامتش ا دیو شا
حالش  نیگرفت حق داشت. ا یم میتصم ییجدا یاگر برا یحتفکر بود.  یگفته و حاال تو شیرا برا زیهمه چ دیجاو
شده و انگار  جیخطا گ نیا دنیبود؛ اما با فهم ینقص یاو دختر ب یشکسته بود. ثمره برا شی. بت باورهادیفهم یرا م
 را گم کرده بود. رشیمس
 داد. ینجات م یسردرگرم نیشد و او را از ا یاز راهش وارد م دیبا

 اش بود. دهیچیدر هم پ یبه انگشت ها رهینگاهش خو  نییپا دیجاو سر
 گفت: یبهرام
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تو و خونواده  ی. اشتباه ثمره، برادمیبهت حق م یرابـ ـطه رو تموم کن یاگر بخوا یحت ،یریکه بگ یمیهر تصم -
 .ستین یکم زیت چ

 مانع شد. یگفت؟ دهان باز کرد و بهرام یباال رفت. چه م دیجاو سر
که  یمیتصم طیشرا نیذارم، چون االن و ا یبهش احترام م یکه گرفت یمیکن بعد هر تصمکم فکر  هیاالن نه.  -

 .یبش مونیکه بعدها پش یبزن یقطعا اشتباهه. دوست ندارم حرف شه،یگرفته م
 یبه دهان او شد و بهرام رهیخ دیجاو

 را دور فنجان گرد کرد. شیها انگشت
 کردم. یرو از تو پنهون م یمهم نیامسئله به  دیکنم اشتباه کردم. نبا یاعتراف م -

 گرفت: دم
 ثمره و طرف مقابلش نشم. بیاشتباه و نکنم و باعث آس نیتجربه شد تا دفعه بعد ا هی نمیا -

 یعنیزد. چه گفته بود؟ طرف مقابل؟  یشد. قلبش کند م دیاو کل« طرف مقابل» یخشک و ذهنش رو دیجاو نگاه
 اش حس کرد. نهیسـ*ـ یتو یشد؟سوزش بد یم یگرید داد؟ ثمره همسر کس یثمره را از دست م

 ه؟یمنظورتون چ -
 تا آخر عمرش تنها بمونه. شهیاون که نم ،یگرفت ییبه جدا میاگه تصم -
 یحت ای دنی. توان دندیدور تر را هم بب یلحظه فکر نکند و کم نیتنها به ا دیحرف را زده بود، تا جاو نیقصد ا از

 داشت؟ یگریتصور ثمره را کنار کس د
 غلط... یدرسته چ یدونم چ ینم جم،یچون واقعا گ د؛یکمکم کن نکهیاگه من باتون حرف زدم؛ واسه ا -
خطاش رو کامل از  دیبا ی. اگه بمونیحرف رو زدم که به تمام جنبه هاش فکر کن نیکنم. ا یمنم دارم کمک م -

 ؟ینیبب یدنش رو کنار کسبو یتون یبه قلبت رجوع کن، م یجدا ش یخوا یاگر م ،یذهنت پاک کن
 من... -

نداشت.  یریگ میبا خودش معلوم نبود. حاال که هم ذهن و قلبش شوک زده بودند قدرت تصم فشیکرد. تکل سکوت
ثمره را کنار  دنیدانست توان د یکه م یزیداد؛ اما تنها چ یسر و سامان م بشیبه خودش فرصت و به حال عج دیبا
 .دیپر یم رونیب یس لعنتکابو نینداشت. کاش از ا یگرید

 گریانگار د ده،یبه دست آوردن دل ثمره در نگاهش د یکه روز اول برا یتیشد. آن قاطع قینگاهش دق یتو یبهرام
 نبود.

 .دیشن یرا م ییحرف ها دیبا دیترد نیرفتن ا نیاز ب یبرا دی. انگار جاودیرا جلو کش خودش
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به حال و روزش ترحم نکنه  یکه کس نیا یبرا ه،یدختر تو دار ثمره یحق هم دار ،یثمره رو درست نشناخت دیشا -
رفتن از موسسه بود. اگه اون  لشیاون راه گذاشت فقط دل یو اگه پا تو ستین یکنه. اون ذاتا دختر بد یم یهر کار

 دنیشن شهیکنن. هم یکنارمون زندگ یمردم عاد ثلبچه ها م نیذاره ا یکه نم ی. جامعه امیخطا کرد مقصرش ما
 یم یچرا کار م؟یدیآزار م ضمونیمون. چرا اونارو با فکر مر یبا افکار منف شهیم یسرپرست مساو یب یاسم بچه ها

 کنن؟ یرو مخف تشونیکنن هو یکه سع میکن
 هیذاشتم مثل بق یکردم بمونه، اگه م یمنه. اگه مجبورش نم یمنه. بخاطر خودخواه ریکرده تقص ییثمره خطا اگه

راه کج رو بهش نشون دادم. اگه چند ساعت  تمیرفت. من با اجبار و محدود یسراغ اون کار نم وقت چیدخترا بره ه
فکر کن. اگه من  گهیجور د هیشد، حاال  یم دهیکشبدتر  یکه اگه من نبودم اون به راه ها یکرد یفکر م نیبه ا

 ره.مجازات بشه منم نه ثم یکرد. اگر قراره کس یراه رو انتخاب نم نینبودم اصال ا
سرش  یتو یبود و حرف بهرام یگرید ریکردن مس یبه او ماند. فکرش حاال در حال ط رهیخ دیکرد و جاو سکوت

 «شد. ینم دهیراه کش نیاگه من نبودم، اون به ا». دیچرخ یم
 داد. یبه او زمان م دیشد. حاال فقط با رهیسکوت کرد و به او خ یبهرام
*** 

بار اما  نیبود؟ ا دهیکابوس ند یو باز کابوس به سراغش آمده بود. از کعرق  سیخ شی. سر و رودیخواب پر از
ساالر بود. دست به  یها نبود. تمامش پر از بغض ثمره و صدا غیاز آن مرد و ج یبود. خبر یگریکابوسش از جنس د

هش به نور اش را ماساژ داد و نگا قهی. شقبودبه سوزش افتاده  روزیسر و ته د ی. خشک و از بغض بدیکش شیگلو
بود. چه بد موقع انتظارش تمام شده و  دهیباالخره پنج شنبه رس یعنیصبح شده و  یتا وسط اتاق افتاد. لعنت دهیرس

 بود. ختهیدرهم ر زیکه همه چ یپنج شنبه طلوع کرده بود، وقت
بود. پتو را کنار بدتر  یلیها خ یکه از قبل یبود. کابوس دهیداشت و کابوسش انگار هنوز از سرش نپر یخفگ احساس

تنش  روزشیها پرسه زده و هنوز لباس د ابانیصبح در خ دهیتا سپ شبی. ددیکش ریزد و از تخت بلند شد. سرش ت
 ختیر یم شیو وارد حمام شد. آب به سر و رو اشتبود. سرش دوران داشت و محتاج دوش آب گرم بود. حوله را برد

 او از... ثمره. یشد. جدا یم یمنته ییبه جدا دیفقط شا دیکه شا یو نگاهش به نقطه نامعلوم بود. نقطه ا
نخورده  یسردرد محتاج آرام بخش بود. از ک نیا یراست به طرف آشپزخانه راه افتاد. برا کیحمام خارج شد و  از

 نبود. ادشیبود؟ 
شام ». دیچیشش پگو یثمره تو یقرمز افتاد و صدا یرا باز کرد و نگاهش به شمع ها نتیکاب وانیبرداشتن ل یبرا

 «آماده است.
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و به طرف  دیکش نیزم یرا رو شیحس و حال پاها یخوردن قرص شد. ب الیخ یرا به دو طرف تکان داد و ب سرش
قلبش بود.  ی. حاال انگار زمان به عقب برگشته و سر ثمره درست روستادیکمد ا یاتاق قدم برداشت و رو به رو

او افتاد. حضورش را همه جا حس  ینتخابشده ا زیآو یگاهش به لباس هاشد و ن نییباال و پا قیاش عم نهیسـ*ـ
 شد. یاز او نم یجوره خال چیکرد و فکرش ه یم
جا به  دنیحواس شروع به بستن دکمه ها کرد و با د ی. بدیپوش یرکاب یبرداشت و رو الیخ یها را ب راهنیاز پ یکی

حتما امروز  یفکر لعنت نیافکار بود. ا نیاز ا یخالص یبرا یتخت نشست. کاش راه یآن ها اه گفت و رو ییجا
فکر نکند.  یو کس یزیامروز را به چ واستخ یکردند. دلش م ی. کاش فکر و ذهنش سکوت مدیبر یامانش را م

شدند و  یفکر و ذهنش مثل قلبش خفه م دی. امروز باردیرابـ ـطه بگ نیا ندهیراجع به آ یمیتصم یخواست حت ینم
 گذاشتند. یخودش ماو را به حال 

نشست  زینجات داده بود. پشت م طیشرا نیسراغ کارگاه رفت. آن جا او را از سخت تر الیرها شدن از فکر و خ یبرا
 ساخت؟ یم یزیچوب افتاد. چه چ یو نگاهش قطعه ها

آمد  یم هال ی. از تودیرا شن یگوش یرا برداشت و همزمان صدا ییساخت. اره مو یم دیمهم نبود فقط با یزیچ هر
 یباز بلند شد. اره را رو یا هیکرد و صدا بعد از قطع چند ثان دنیتفاوت شروع به بر یمخ بود. ب یرو شیو چقدر صدا

داد.  رونینفسش را پر صدا ب نینام نسر دنیشد. با د خارجرا عقب زد و  یصندل یپرت کرد و اه بلند گفت. عصب زیم
 داشت. یشود و کاش دست از سرش برم یم رو به رو شیسوال ها لیدانست حاال با س یم

 تماس را برقرار کرد و الو گفت. ناچار
 .دیچیگوشش پ یتو نینگران نسر یصدا

 ؟یداشت یبرنم یسالم مادر چرا گوش -
 سخت بود. خشک گفت: تیعصبان زانیم نیجلوه دادن با ا یحالش را خوب نکرد و عاد نیپر از مهر نسر یصدا یحت
 دستم بند بود. -
 قربونت برم؟ یوبخ -

 گفتند خوب، خوب بود. یم یو کالفگ یشانیسردرد و پر نیبه ا اگر
 خوبم. -

 او گفت: یتوجه به لحن و صدا یخبر از حال خراب و ب یب نینسر
 یهم بذارم، صبح هم هر چ ینتونستم چشم رو یحال ثمره بده و قرار کنسل شده از نگران دمیاز بابات شن شبید -

 خواستم حالش رو بپرسم. یبود م تماس گرفتم خاموش
 مزاحمش شود؟ دیترس یخاموش کرده بود. چرا؟ م پس
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 .ستیآره حالش خوب ن -
 از ثمره نداشت. یخودش هم دست کم حال

 ...دیرو نداره شا یبچم کس یطفل ششیمن رو ببر پ ایخب پس ب -
 د.جا کشانده بو نیجا او را به ا یب یترحم ها نیحرفش را قطع کرد. هم دیجاو

 .ادیاگه هم باشه از پس خودش برم ست،یتنها ن -
که انگار قصد سازش با او را  ایو همه کس. از دن زیشده بود. حرص داشت از همه چ یحرص اریاخت یب دیجاو لحن

 نداشت.
 یبه خاطر به هم خوردن مراسم عصب دیاز کوره در رفته بود؟ شا دینزده چرا جاو یمکث کرد. حرف بد یکم نینسر
 گذاشت. یتنها م طیشرا نیاو را در ا دیحق داشت و نبا بود.

 .نجاستیخواهرت ا نجایا ایسالم من رو بهش برسون، تو هم پاشو ناهار ب یباشه مادر پس اگه تماس گرفت -
 چه بود؟ یها برا یباز همانیم نیآن جا بود پس ا شهیکه هم کمند

 کم کار دارم. هی -
 هست... شهیکار که هم -
 گفت: عیسر و
 منتظر باشم؟ زم،یغذام رو گازه عز -

 یکه انگار حت یخانه بود. خانه ا نی. ناچار باشه گفت و تماس را قطع کرد. رفتن بهتر از ماندن در ادیپوف کش دیجاو
 نگذاشته بودند. شیبرا یگفتند و اعصاب یزدند و از ثمره م یبا هم پچ م وارشیدر و د

شد.  ینم داریشده و ب نیکه دم صبح خورده خوابش سنگ یاطر آرام بخشخورد و ثمره به خ یوقفه زنگ م یب یگوش
 یبرداشت و برا عیرا سر ی. گوشدیقابلمه سوپ را کم کرد و به سمت اتاق دو ریزنگ شعله ز یصدا دنیآهو با شن

گرفت و با . لبش را به دندان دیدلش لرز نیرام امن دنیرفت. به صفحه نگاه کرد و با د رونینشدن او زودتر ب داریب
 خواست؛ اما... یداشت؟ دلش که م یبه اسم او زل زد. برم جانیهمان ه

 یآرام نشده بود که باز صدا الشیرا نداشت. هنوز خ شیصدا دنی. همان بهتر، توان شندیقطع شد و پوف کش صدا
و تماس را برقرار  دیکش قیفکر نفس عم نیداشت. با ا ی. باز خودش بود حتما کار مهمدیبلند شد و از جا پر یگوش

 دهیطول کش یادیبود که ز ی. هنوز منتظر جوابرد. مکث کدیدهانش ماس یآهو تو یالو دنیبا شن نیکرد. سالم رام
 بود. شتریاز ثمره هم ب یبود. نازش انگار حت

 سالم کرد. جواب آهو آرام تر از الو گفتنش بود. دیکوب یکه تند م یخودش مسلط شد و با قلب به
 گفت: نیرام
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 ؟یخوب -
 خوبم. -

 خواستند. یسر و سامان دادن به حالشان زمان م یدو سکوت کردند و انگار برا هر
 زودتر گفت: اهو
 ...دهیثمره خواب -

 نبود. یعیوقت طب نیاست و خواب تا ا یدانست امروز مراسم خواستگار یمتعجب حرفش را قطع کرد. م نیرام
 خوابه؟ مگه... -

 اوضاع نزد و گفت: یختگیاز به هم ر یحرف آهو
 ...نیبود، واسه هم داریتا صبح ب -

به آسمان شب  رهیهم نگذاشته و لب پنجره نشسته و خ یچشم رو دهیخواب شده بود. تا سپ یب دیهم مانند جاو ثمره
شد؛ اگر  یاش را تباه کرده بود. چه م ندهیکه آ ییرا شمرده بود. خطاها شیشده بود. با خودش فکر کرده و خطاها

شد؛ اگر  یداد و چه م یشد اگر عمو اجازه رفتن از موسسه را م یگذاشت؟ چه م یاش م یزودتر پا به زندگ دیاوج
 شیبود، از تمام کارها مانیبود. پش دهیساالر را ند یاشتباه ها را نکرده بود؟ کاش اصال آن روز لعنت نیکدام از ا چیه

 بود. مانیپش
 آهان گفت و ادامه داد: نیرام
گردم،  یدنبال آدرس م یبعد از ظهر هر چ میسفارش دار هیمزاحمش بشم؛ اما  طیشرا نیخواستم تو ا ینم راستش -
 کنم. ینم دایپ
 .رهیتماس بگ گمیشد بهش م داریباشه اگه ب -
 .شمیممنون م -

ر خسته شده انتظا نیگفت از ا یبه او م دیتمام شده بود؛ اما قصد قطع کردن نداشت. با نیسکوت کردند. کار رام باز
 بود.

 آهو... -
 بود. بای. چقدر صدا کردنش زختیآهو ر دل
 و ثمره، کار ما هم درست بشه؟ دیاگه بعد از جاو شهیم یچ -

خودش که گره کارش کورتر بود.  ینبود و هم برا دشیاز جاو یخبر گریکه د یثمره ا یبغض کرد. هم برا آهو
تمامش  دیمنتظرش باشد جواب رد به او نداده بود و حاال با یسبه فکرش باشد، ک یآن که کس یخودخواه بود. برا

 کرد. یم
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 ادامه داد: نیرام
 ؟یاریدر ب یفیبالتکل نیزودتر من رو از ا شهینم -

 گرفته گفت: یو با صدا دیآهو چک اشک
 .میزن یروزا با هم حرف م نیتو هم -

 .دیرس یم انیبه پا یلبخند پهن زد. خوب بود که انتظارش به زود نیرام
 .ختیر یدست او م یرا رو یآب پاک دیبس بود و با گرید یو تماس را قطع کرد. خودخواه یآرام خداحافظ آهو

*** 
 رفت. یرژه م دیاعصاب جاو ینازک بچه گانش رو یبلند بلند در حال خواندن شعر بود و صدا مهرسا

 با خشم گفت: پشقاب انداخت و یقصد خوردن داشت را تو نیکه به اجبار نسر یبیس قاچ
 رو سرت! یچه خبرته مهرسا خونه رو گذاشت -

 باال رفته بود، نگاهش کردند. یبار در برابر حاج نیکه اول ییبغض کرد و همه متعجب از صدا مهرسا
بدل  نیقیرفتار شکشان به  نیبـرده بودند و حاال با ا ییدرهم و حال نابسامانش بو ها یاخم ها دنیبدو ورود و د از

 ثمره نبود. یماریبه خاطر ب یهم خوردن مراسم خواستگارشد. به 
« نداره یبیع»گوشش  ریسرش را نوازش کرد و ز نیرفت و نسر نیآغـ*ـوش نسر یبا بغض کودکانه تو مهرسا
 گفت.
 .دیفهم یماجرا را م نیعلت ا دیمحسن از جا بلند شد. با حاج

 گفت: دیبه جاو رو
 اتاقم کارت دارم. ایب -
را نداشت. از جا  یکی نی. حتما باز محاکمه بود و اصال حال و حوصله ادیپوف کش دیق کار رفت. جاوبه طرف اتا و

 گفت: نیراه افتاد. با ورودش کمند رو به نسر یبلند شد و پشت سر حاج
 همون موقع که اومد معلوم بود. ه،یبهت گفتم خبرا -

 گفت: یبا ناراحت نینسر
 گرفت. یه م تازه داشت جون منباشه، بچ یمهم زیفقط خدا کنه چ -
وسط داره  نیشاخ شمشادت باز سر حال ا ینیب یم گهی. چند روز دادیم شیپ زایچ نیحتما با هم بحث کردن، ا -

 ندازه. یجفتک م
 مادر نگران را آرام کند. نیبود تا ا یم یکس دیبا طیشرا نی. در ادیخند و

 بود. رهینشسته، خ شیکه رو به رو یدیبه جاو یکه در آن حاج یقان شاهلل گفت و به در بسته اتاق زل زد. اتا نینسر
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 گفت: هیاز چند ثان بعد
 افتاده بابا؟ یاتفاق -

 ادامه داد: یجان گفت و حاج ینه ب دیجاو
 ؟یقدر توهم نیپس چرا ا -

 مکث کرد و ادامه داد: یکم
 ...یا گهید لیدل ایثمره واقعا حالش بده  -

 آرام گفت: دیجاو
 لش بده.واقعا حا -
 ؟یپس چرا تنهاش گذاشت -
 .ششهیدوستش پ ست،یتنها ن -
 داشته باشه. ازیمرد کنارش ن هیبه  دیشا -
 داد. رونیانگار از محاکمه بدتر بود. نفسش را ب نه
 .ادیاز پس خودش برم -

 کرد و چه شد. یصدا زد. چه فکر م یشد. پوزخند ب ینم یخطرناک نیآمد، اگر نه وارد کار به ا یبرم
رو تو حساب  دیبشه، از االن با تیزندگ کیباالخره قراره شر ،یکنارش باش دیسخت با طیاون که بله، اما تو شرا -

 باز کنه.
 شد. قیصورتش دق یتو یسکوت کرد و حاج دیجاو

 افتاده؟ یاتفاق د،یپرسم جاو یباز م -
 هم رفت. یتو یحاج ینداد و اخم ها یجواب دیجاو

 اختالف جزئی باشه، چون... هی دوارمیقط امکنم، ف یباشه اصرار نم -
 ادامه داد: قاطع

 کسه! یتو بوده شک نکن که من پشت اون دخترم. پس فکر نکن ب ریو بفهمم تقص رهیوصلت سر نگ نیاگه ا -
 .رهی. وصلت سر نگدیسرش چرخ یتو یسکوت کرد و حرف حاج باز

 نداشت. یریگ میو توان تصم لی. فکرش تعطدانست با خودش چند چند است یو نم دیفهم یخودش را نم حال
*** 
روزها از دستش خارج و انگار  خیدانست. تار یرا هم نم نیروز از ماه بود؟ ا نیدانست. چندم یروز گذشته بود؟ نم چند

تنها گذاشته و رفته  مارستانیب یاو را رو به رو دیکه جاو ینقطه متوقف شده بود. درست روز کیدر  شیزمان برا
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و  یواقع ییجدا نیتماسش چند روز گذشته بود. انگار ا نیآخرگرفت، حاال از  یکه روزانه بارها تماس م ییوبود. ا
 بود. نیسنگ یادیرفته بود. تقاص اشتباهش ز شهیهم یبرا دیجاو

. در حال له شدن بود ییپا ریبود. انگار ز شیرو یبیکرده و فشار عج ریگ واریدر و د انیدرد داشت و انگار م قبلش
چطور هنوز زنده  ینفس یهمه ب نیبود با ا بیشد. عج یباز م دنشیفشار رها و راه نفس کش نیاز ا یکاش فقط کم

 بود؟
را  مشیتصم تیمانده و فکر کرده و در نها داریقبل تا صبح ب یمثل شب ها شبیغرق خواب نگاه کرد. د یآهو به

کرد. لباس  یم یزودتر آن را عمل دیود. از جا بلند شد. باخودش ب یبرا یهیدر واقع تنب دیکه شا یمیگرفته بود. تصم
و دور تا دور خانه را نگاه کرد.  دیبه عقب چرخ اطیح یتو نداد و از اتاق خارج شد. قبل از پا گذاشت رییرا تغ شیها
 رفت. یم دیمهم نبود و با زیچ چیه گرید
 بود. یطوالن یرو ادهیپ کی یراب یتازه تازه در حال طلوع و وقت خوب دیخانه خارج شد. خورش از

از آن ها  دیو با یتداع شیبرا یرفت خاطره ا یو شروع به راه رفتن کرد. هر قدم که م دیدوش باال کش یرا رو کوله
 شد. یکرد، البته اگر م یرا از نو شروع م یو زندگ ختیر یزجر آور را دور م یخاطره ها نیا دیشد. با یخالص م

را حس نکرده و فقط  یمسافت طوالن یبود؟ آن قدر غرق فکر بود که حت دهیرس یر افتاد. کو نگاهش به سر د ستادیا
 راه رفته بود. حاال آفتاب باالتر آمده و ساعت هشت صبح شده بود.

 یباز کرد. او را شناخت و سالم و احوال پرس شینگهبان در را برا یزد. زنگ را زد و بعد از کم یبا عمو حرف م دیبا
واردش  نجایرفتن از ا یروز برا کیکه  یراه افتاد. اتاق ریراست به سمت اتاق مد کیاز جواب وارد شد و کرد. بعد 

 ...یشده بود و حاال برا
 مکث در زد. یحس نکرد و ب دیترد یذره ا یو باز به قلبش رجوع کرد. مطمئن بود؟ حت ستادیدر اتاق ا پشت
 کرد؟ یچه م نجایوقت روز ا نیمتعجب شد. ا دنشیبا د ی. بهرامو وارد شد دیرا شن یگفتن بهرام دییبفرما یصدا

بود. به ظاهر که خوب  دهیاو چرخاند. نگرانش بود و چند بار با او تماس گرفته؛ اما تنها خوبم از او شن یرا رو نگاهش
 که پر از غم بود. یبود؛ اما امان از نگاه

 گفت: یبا لبخند ساختگ ثمره
 ر؟یمد یاجازه هست آقا -
سال از  نیدختر انگار چند نیدر شاد بودن داشت، مچاله شد. ا یسع یکه به سخت یلحن محزون نیاز ا یبهرام لبق

 ستیبود. دختر ب دهینکش نجایرفته و کار ثمره به ا شیخواست پ یآن طور که م زیسنش بزرگ تر بود. کاش همه چ
 بود.از زن شصت ساله از روزگار زخم خورده  شتریکه ب یو پنج ساله ا

 لبخند زد. یمبل اشاره داد و به سخت به
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 دخترم. یخوش اومد -
 را برداشت و گفت: یگوش یمبل نشست و بهرام یرو ثمره

 لطفا. یدوتا چا -
 ثمره نشست. یبلند شد و رو به رو زیپشت م از
 ؟یخوب -

 خواست به حال بدش فکر کند. یجواب داد. نم کوتاه
 خوبم. -
 «راه رو انتخاب کردم. نیخودم ا یخوب باشم، وقت دیبا»در دل ادامه داد.  و

 گفت: یمنتظر نگاهش کرد و ثمره افکارش را پس زد و با لبخند مصنوع یبهرام
 ن؟یجا واسه دو نفر دار -

 گنگ نگاهش کرد و ثمره انگشت اشاره اش را دور تا دور اتاق چرخاند. یبهرام
 ن؟یپناه دار یموسسه، جا واسه دوتا دختر ب نیتو ا -

 او نشد و گفت: یمتوجه منظور اصل یبهرام
 کرد. دایواسشون پ گهید یجاها شهیم یجا که نه، ول نیا -

 را باال داد. شیلب ها ثمره
 باشن، تو موسسه دختران حوا... نجایخوان ا ینه اونا م -

 کرد و ادامه داد: مکث
 جا گذروندن. نیدارن نصف عمرشون رو ا ادیجا ز نیچون خاطره ا -

 دهیشد، حتما اشتباه فهم یآرام آرام باال رفت. باورش نم شیحرفش مکث کرد. ابروها دنیدهان باز و با فهم یبهرام
 بود.

 لبخند تلخ زد. ینگاه بهرام دنیبا د ثمره
 خوام برگردم عمو. یم -
 اما تو که... -

 را قطع کرد. یبهرام حرف
و  بیعج ینگاه ها ست،یمهم ن گهیل ترحم ترن دکه خودشون قاب ی. ترحم آدم هاستیبرام مهم ن یچیه گهید -

رو  گرانید یخودشون خطاها یها بیپوشوندن ع یکنن برا یم یسع شهیکه هم ییآدم ها ست،یمهم ن بشونیغر
 .نمیب یچون اونارو در حد قضاوت نم ست،یقضاوتشون برام مهم ن گهی. دستنیبرام مهم ن گهیبزرگ کنن د
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توجه به آن ها از  یب دیداد و با یبها م گرانیبه نگاه ها، تفکرات د دیبود که نبا دهیمبود؛ اما باالخره فه دهیفهم رید
و  دهیداشت که ند زاهایچ یلیخ شینداشت اما به جا یخانوادگ نهیشیکه درست بود پ یبرد. زندگ یلـ*ـذت م یزندگ

 بود. شیمرد مهربان رو به رو نیهم نشیمهم تر
 ن؟یجا دار -

 داد. رونیدا بنفسش را پر ص یبهرام
 جا هست. شهیواسه تو هم -
 فقط من نه، آهو هم هست. -

 به فکر آهو بود. طیشرا نیدر ا یلبخند زد. حت یبهرام
 واسه اونم هست، نگران نباش. -

 گذاشت و بعد از گفتن با اجازه خارج شد. زیم یرا رو یچا یضربه به در خورد. مرد وارد شد و فنجان ها چند
 .دمیم لیونه رو تحوروزا خ نیتو هم -
 .یبه خونه خودت خوش اومد -

 مرد را جبران کند؟ نیا یها یتوانست خوب ینگاهش کرد. چطور م ثمره
را خورد با تشکر از جا  یاز چا یاش را از او گرفت و کم رهیگفت. ثمره نگاه خ« بفرما»اشاره کرد و  یبه چا یبهرام

بار با آغـ*ـوش باز از او استقبال  کیآورد که  یپناه م ییبه جا دید و بابو میتصم نیبهتر نیبلند و از اتاق خارج شد. ا
هنوز  دیگشت که جاو یبرم یبه نقطه ا دیاز او نبود، با ینبود، خاطره ا دیاواز ج ییشهر که بو نیدر ا ییکرده بود. جا

 اش نگذاشته بود. یپا به زندگ
 یباز م دیمعنا بود و با یب شیجا برا نیته بود؛ اما عشق انفرت را شناخ یمکان بزرگ شده و خوب و بد و حت نیا در

 گشت.
 یاریپر از بدب یروزها نیا ی. تنها خوش شانسدیتوقف اتوبوس را د دن،یراه افتاد و همزمان با رس ستگاهیسمت ا به

 اش!
چند  نیر ا. ددیرس یم یراس ساعت نه به گلفروش دیکرد و با یم رید دینشست. نبا یصندل یسوار شد و رو عیسر

 نگفته و او را درک کرده بود. یزیبه احترام حالش چ نیاز کار زده و رام یادیروز ز
 دنیسخت بود. د شیسرا برا ینیریقبل عبور از ش یشد و پا تند کرد. امروز هم مثل روزها ادهیتوقف اتوبوس پ با

 آور بود.زجر  یا شهیمنتظر و نگران پشت آن در ش یسخت و نبود نگاه دیجاو یخال یجا
 دنیبرگ ها بود و با شن یدر حال پاک کردن گرد رو شهیمثل هم نیشد. رام ینگاه گذشت و وارد گلفروش یو ب عیسر

زنگوله به عقب برگشت. جواب سالم آرامش را داد و با باال رفتنش سرش را به دو طرف تکان داد. بعد از  یصدا
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 دیداد؟ شا یرا نم شیجواب تماس ها یبود که حت هزد بشیا غکج دیدختر قبل نشد. اصال جاو گریدختر د نیا دیجاو
 هم چفت کرده بودند. یسکوت در صلح را به رو نیدادنشان بود؛ اما هر دو انگار با ا یآشت یبرا یراه

نام آهو تکان خورد.  دنیو با د دیکش رونیب بیرا از ج یتفاوت گوش یاو را از فکر خارج کرد. ب امیپ نگید یصدا
 وارد صفحه گفتگو شد. عیو سر لبخند زد

 لبخندش پهن تر شد. امیخواندن پ با
 «شاپ بهاران یساعت دوازده کاف سالم»

 کرد. پیتا تند
 «ماهت، چشم حتما یبه رو سالم»

 یبه سر و وضعش م دیشد رفت و با یطور نم نیاو را به برق وصل کردند که شارژ شد. به خودش نگاه کرد. ا انگار
 همه مدت حتما مثبت بود. نیجوابش مثبت بود؟ بعد ا یعنیشد. مضطرب  ی. کمدیرس
بود و با تک سرفه نگاه او را به سمت خودش  رهی. به آن ها خدید میمر یباال رفت و ثمره را کنار گل ها عیسر

 برگرداند.
 .دیحرکاتش د ینگاهش و عجله و اضطراب را تو یرا تو یبرق شاد ثمره

 جلو آمد و گفت: نیرام
 اومد. شیرو داشته باش، واسم کار پ نجایا یهر دومون هوا یامروز به جا شهیاگه م -

و  ستادیپله ا نیاول ی. رودیتشکر کرد و چرخ نینکرد و فقط به باشه اکتفا کرد. رام یبر خالف هر بار کنجکاو ثمره
 باز به سمتش برگشت.

 برام دعا کن ثمره. -
 چه بود؟ یبرا رفتار رییتغ نیرا باال داد. ا شیابروها ثمره

 پا و آن پا کرد. نیا یکم نیرام
 انتظار تموم کنه، قراره جوابش رو بگه. نیگرفته عذاب ا میراستش آهو انگار تصم -

 را خاراند و با لبخند گفت: سرش
 استرس دارم. کمی -

شد.  مانیقبل پشاز  شتریبود، ب دهینگاه کرد. حاال که درد شکست را چش نیبه رام نیدانست و غمگ یآهو را م جواب
 .دیرس یجاها نم نیگرفت و کار به ا یرابـ ـطه را م نیرفتن ا شیپ یکاش زودتر جلو

به شرافتم قسم اگه جوابش مثبت بود،  دم،یاما ثمره قول م ؛یو هنوزم هست یدونم تو... تو از اولش مخالف بود یم -
 خوشبختش کنم.
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 انیبعد از آن اتفاق بازنگشت و تنها او را م یداشت؛ اما حتهم قصد خوشبخت کردنش را  دیدلش پوزخند زد. جاو در
 که هنوز مبهم بود، تنها گذاشت. یفیتکل
 .یگیطور باشه که م نیهم دوارمیام -
 هست به جون مادرم هست. -

 رفت و خارج شد. نییتند پله ها را پا نیلبخند تلخ زد و فقط به سالمت گفت. رام ثمره
 شد، سخت بود. یکه مدام پرت م یحواس نیبا ا یگلفروش یارفت. داشتن هو نییسمت پا به
آرامش نداشت بعد از آن  شیجا برا چیه گریبراش دنج نبود. د گریکه د یدنج یرفت. همان جا یطرف راه فرع به

 بود. دهیرا چش دیکه طعم آرامش آغـ*ـوش جاو
را داشت و خودش هم تنها  ییش از تنهاخواب آلود نگاه کرد. قصد خارج کردن یو به قنار ستادیقفس ا یبه رو رو

 خسته. یلیبود. خسته بود خ یشده بود. چقدر درونش خالء داشت. چه قدر دلش تنگ و چه قدر روحش متالش
 «دلبرا». دیچیگوشش پ یتو ییصدا
ن . متعجب به اطراف نگاه کرد. توهم بود؟سرش را به دو طرف تکادیرا ند یزده و تند به عقب برگشت؛ اما کس ذوق

 بود؟ دهیداد. کارش به کجا رس
را سر کرده و به خانه برگشته بود. حاال نگاه نگرانش به ساعت و فکرش مشغول  یدر آن گلفروش ییتنها یسخت به

دلش  رکردنشیو د یدادن بود؛ اما با خاموش بودن گوش یجواب منف کیکرده بود. قرار به  رید یادیبود که ز ییآهو
 بود. دنیدر حال جوش

 .دیو از جا پر دیدر را شن یصدا
. همزمان با خنده، اشک دیخند دنشیبود و با د سیخ شی. چشم هادیاز اتاق خارج شد و همزمان ورود آهو را د عیسر

 و گفت: ختیر یم
 تموم شد. -

 نگران جلو رفت و با دو دست صورتش را قاب گرفت. ثمره
 آهو... -

 تر. قیعم شیلب ها یشد و خنده رو شتریآهو ب یاشک ها شدت
 جرات نداشتم... یعنی... یعنیکه زدم نگفتم،  یاز گند -

 فرستاد. نییدهانش را پا آب
 کن. رونیفقط... فقط گفتم فکر من رو از سرت ب -

 پر زد. شیاز لب ها خنده
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 خواست... اما من... لیثمره... اصرار کرد... دل -
 .دیاش کوب نهیبه سـ*ـ مشت

همه وقت اونو تو  نیقدر خودخواه نبودم و ا نی، بدجور شکست کاش... کاش امن فقط گفتم نه... شکست ثمره -
 ذاشتم. ینم دیانتظار و ام

 را باز کرد و آهو به آغوشش پناه برد و هق زد. شیدست ها ثمره
 دختر پاکه ثمره، نه... هی نیحق رام -

 سرش را نوازش کرد. ثمره
 دمیکه د یهست یدختر نینگو، تو پاک تر یچیه سیه -

 زار زد. آهو
 ستمی... نستمین -

 پر لرز گفت: یبغض کرد و با صدا ثمره
که آدماش از جنس  ییجا میبر م،یکه بهش تعلق دار ییجا می... برمیفراموش کن زویو همه چ میجا بر نیاز ا ایآهو ب -

 آهو. میبر ایخودمونن ب
 سرش را بلند کرد. آهو

 کنارتم. یاگه جهنمم بر ی. حتمنم هستم.. یباشه... باشه هر جا که تو باش -
 تا اشک شدنش نمانده بود. یزیکه انگار چ یبغـ*ـل گرفت و بغضش را مهار کرد. بغض یاو را محکم تو ثمره

بود.  دهیرفته و خشم خواب نیخاموش زل زده بود. امروز حالش بهتر بود. شوک از ب ونیزیکاناپه نشسته و به تلو یرو
 بیزده و عج مهیخ شیانگار رو یشده بود. دلتنگ داریاده و قلبش از خواب مرگ بها از سرش افت دهیشن یمـسـ*ـت

سراغش را نگرفته بود؟ چرا حالش  ی. ثمره... ثمره چرا حتدتاب بو یب ق،یعم یبا وجود دلخور یقرار شده بود. حت یب
 بود؟ دهیرا نپرس

مناسب به آن فکر کرد. حاال فقط و  یفرصت شد سر یهم مهم نبود و م ادیحرف ها ز نیا یدلتنگ نیحاال و با ا اما
 گل انداخته وقت خجالت بود. یفقط دلش تنگ آن لبخندها و آن لپ ها

 یاگر خطا کار بود. اصال خواستن دختر ب یرفت؛ حت یبه سراغش م دیکدرورت بود و با نیوقت تمام کردن ا انگار
 د؟یبخش شیها یخطا را به خوب نیشد ا ینبود؟ نم یادیو نقص توقع ز بیع

 !شهیاما قاطع جواب داد:م آرام
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 یفکر کردن و حت یاز جا بلند و بدون تعلل کت اسپورت را از کنارش برداشت و خارج شد. جا برا عیحرف سر نیا با
ها غرق نشده بود. او  یبد یکرد. ثمره با وجود بلد بودن راه اما تو یمثبتش فکر م یبه جنبه ها دیندامت نبود و با

 راه سوق داده بود. نیکه او را به ا یلیناشناخته اش بود. لعنت به دل تیاز هو یشده و تنها هدفش دور به کم قانع
 .دیچیگوشش پ یتو یبهرام یصدا

 «منم نه اون... مقصر»
بـرده و امروز خودش آن را  رگاهیراست به تعم کیاز مقابل خانه ساالر  یکه آن روز بهرام ینیشد. ماش نیماش سوار
 فته بود.گر لیتحو

 یرفت و با او حرف م یبه خانه اش م دیبرگشته بود. با یظهر و حتما ثمره از گلفروش میو ن کیساعت نگاه کرد.  به
 کرد. یفاصله را تمام م نیگذاشت و ا یرا م یزودتر قرار خواستگار دیزد. با

بود.  یبیعج یته دلش شاد ،یوربا وجود دلخ یخارج شد. حاال حت نگیرا به حرکت درآورد و از پارک نیمکث ماش یب
 هیگرفتن هم تنب دهیناد نیا یمحبوبش انگار در حال جشن و سرور بود. لبخند محو زد. ثمره برا دنید یقلبش برا

او را  دیخواست و فقط با یشده را نم نیاتفاق نفر نبود. دلش فکر کردن به آ نیریکه ش یها هیشد. از آن تنب یم
ذهنش را پاره کند و دور  اهیشد همه صفحات س ی. تشنه او بود؛ آن قدر که مشد یم رابیو عطشش س دید یم
 .زدیبر
تفاوت به آن وارد کوچه شد و نگاهش به در باز خانه ثمره افتاد و  یو پشت وانت بار توقف کرد. ب دیکوچه رس به
 یشد. چه اتفاق زیر شیم هاکه با دو جعبه بزرگ از در خارج شد نگاه کرد و چش یکلی. متعجب به پسر درشت هستادیا

بود؟  ینبود و خانه بدون اثاث بود. در حال اسباب کش ثمرهاز  یخبر چیو وارد خانه شد. ه دیافتاده بود؟ نگران دو
 نکند صاحبخانه او را جواب کرده بود؟

 فکر از خانه خارج شد و پا تند کرد. رو به راننده وانت گفت: نیا با
 د؟یبر یرو کجا م لیوسا نیا -
 .دیفهم یرا م دشیآدرس جد دیبا

 به طناب گره زد و در حال محکم کردن آن گفت: راننده
 .یسمسار -

 متعجب شد. سمسار؟ دیجاو
 خانه اش را فروخته بود؟ چرا؟ نه حتما اشتباه شده بود. لیوسا ثمره

 چرا سمسار؟ -
 همه رو فروخته رفته. کهنیبرم مثل ا یمنم دارم م ار،یبارو ب نیدونم، بهم گفتن برو ا یمن چه م -
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 چرا؟ نجا؟ی. فروخته رفته؟ ثمره رفته بود؟ از ادیسوت کش گوشش
 رد گفت:بود رو به شاگ ستادهیجواب ا یب یعالمه چرا کیوسط با  نیکه ا یدیتوجه به جاو یب راننده

 جا نمونده باشه. یزینگاه بنداز چ هیبرو  -
کجا رفته بود؟ چرا اسباب خانه  یماند. لعنت رهیخانه ثمره خ لیبه وسا دی. جاودیچشم گفت و به طرف خانه دو پسر

 کشانده بود. نجایبه دست آوردنش کارشان را به ا یکه برا یاش را فروخته بود؟ خانه ا
او افتاد.  یدست ها یگرفت و به در خانه داد. پسر از آن خارج شد و چشمش به جعبه کوچک تو لیرا از وسا نگاهش
 خشک شده اش خارج شد. یکلمه از گلو کینها و ت دیکش ریقلبش ت

 انصاف! یب -
 رو به راننده گفت: پسر

 بود. نیفقط ا -
 نباشه. یمتیق ه،یچ نیباز کن بب -

 گفت: شیتو دنیدر جعبه را باز کرد و با د پسر
 .هینه بابا اسباب باز -

برداشته بود.  ییجدا نیا یم را براقد نیسنگ دل و اول یادیشد. دخترک انگار ز یهر لحظه مچاله تر م دیجاو قلب
 ختهیکار او را هم دور ر نیدار شد و انگار دخترک با ا حهیبود. غرورش جر یاز عمد بالن را جا گذاشته بود؟ حتما عمد

 دیشن یم کیراننده و شاگرد را دور و نزد یبود. صدا
 نبود، ببرش واسه خودت به جا حق زحمه. لیوسا ستیجز ل نیا -

 گفت: معترض
 واسم. شهیخوره؟ نون و آب م یبه چه دردم م نیآخه ا -
 .رمیگ یازت م نمیغرغر نکن، هم ادمیبپر باال ز -
 نشست گفت: یطور که پشت فرمان م نیهم و
 ظل گرما. نیتو ا میهالک شد -

 بود.آفتاب داغ تر بود. تمام وجودش آتش گرفته و خشم باز به سراغش آمده  نیاز ا یاما حت دیدرون جاو یگرما
که با جان و  یا هیراحت بود. چطور گذشت؟ چطور از هد شیرا جا گذاشته و رفته بود. کندن چقدر برا زیهمه چ ثمره

 گذشته بود؟ حس حقارت تمام وجودش را گرفت. ثمره بد کرده بود. یراحت نیدل و تمام عشق به او داده به ا
 را گرفت. شیزودتر بازو دیبه قصد سوار شدن در را باز کرد و جاو پسر

 گفت: شیپس و پ یبرگشت پسر ب با
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 خرمش. یمن ازت م -
 گنگ نگاهش کرد و او به جعبه اشاره داد. پسر

 خرم که برات نون و آب شه. یازت م یهر چقدر بگ -
دانست ارزش  یپوزخند زد. نم دیکرده بود؛ اما جاو سهیاو را سرک الشیگفت. به خ متیپسر برق زد و ق یها چشم

 حرف ها است. نیاز ا شتریب شیبرابالن  نیا
شاگرد گذاشت. تمام حس ها به  یصندل یشد و جعبه را رو نیسوار ماش تیحرکت کرد و او با همان عصبان وانت

که باز  ی. دلدیغم از همه باالتر بود و به گوش دلش رس یسمتش هجوم آوردند. خشم، حرص و حقارت، اما صدا
 م گرفته بود.انگار به خاطر کار ثمره شرمزده آرا

حس زودگذر  کیفقط  ایدر دلش بود  یرفته بود؟ اصال از اول عشق یراحت نیواقعا ته قصه آن ها بود؟ به هم یعنی
گرفت و خودش  یبا ثمره تماس م دیداد و با یگفت. حس حقارت عذابش م یشد و لعنت نیفکر باز خشمگ نیبود؟ با ا

 ود.گرفته ب شیکرد. دخترک طلبکار دست پ یتمامش م
آرام شد و انگار شاخ و  یاپراتور ته دلش کم یصدا دنیشماره گرفت. با شن عیو سر دیکش رونیب بیرا از ج یگوش

کار به  نیکه ثمره با ا یبزند؛ اما آن حس ییخواست با ثمره حرف از جدا یفقط به ظاهر بود. دلش نم دنشیشانه کش
 پر درد بود. بیاو خورانده، عج

*** 
از بستن قرار داد نگذشته و از درخواستش شرم  یادیانداخته بود. هنوز زمان ز ریته و سرش را زنشس زیپشت م ثمره

 بار خودش در خواست استعفا داده بود. نیا یمتوال یزده بود. برخالف اخراج ها
هم  ادیز طیشرا نیشد و ثمره از شرم جرات بلند کردن سرش را نداشت. خواندن فکرش در ا یطوالن یمیرح سکوت

 سخت نبود.
هم از ثمره که در حال  نیبود و ا دهیشن یکه حالش را از حاج دیکرد. آن از جاو یبا غم و تاسف نگاهش م یمیرح

 فرار بود.
 برو استراحت کن؛ اما حرف از استعفا نزن. یخوا ی... نه اصال هر چقدر مدمیم یچند روز بهت مرخص -
 ماندن بود. یها او را راحت اخراج کرده و او در حال اصرار برا. آن شیصاحب کارش ها هیبا بق یمیهم فرق رح نیا
 جان گفت: یب

 برم. نجایمتاسفم، اما بهتره که از ا -
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خاطره ها سخت بود و حاال نگاه غم زده  یادآوریسخت بود،  دیجامانده جاو یطاقت ماندن نداشت. تحمل بو گرید
 یآهو م یدلخور بود. دلخور بود و او را مسبب جواب منف ته ته اش دیکه شا یبر علت شده بود. نگاه دیمز نیرام
 .دید
 بشم. عتیسر یریگ میتصم کیخوام شر یکنم، نم یدرخواستت رو قبول نم نیفعال ا -

 شدند. یم دانیبزرگتر ها کم کم وارد م دینکرده بودند؛ اما انگار با یکدام دخالت چینزد. ه انیاز جر یحرف
ماندن نمانده  یبرا یراه گریبود؛ اما د شتریاصرار ب ینبود. خجالت برا تشیان رضاسکوتش نش یسکوت کرد؛ ول ثمره
 بود.
خروجش  نیبود. امشب آخر یگل فروش یلیگفت و از جا بلند شد. ساعت نه شب و وقت تعط« فکر کن شتریب» یمیرح
و به اطراف نگاه کرد. جلو رفت  دیشکرد. آه ک یباال بود و بعد از جواب آهو کمتر با او برخورد م نیدر بود. رام نیاز ا

دل بسته شده؛ اما انگار  نجایکرد. دلش گرفته بود. به ا یم یفظاز او خداحا دی. انگار اول باستادیا یو مقابل قنار
 لبخند تلخ زد. یقنار یفقط کندن و رفتن بود. چند ضربه به قفس زد و با باز شدن چشم ها رشیتقد
 نداره. دنیواسه د یزیچ ایدن ،یخواب بمون یجور نیهم شهیکن هم یتو هم سع رم،یمن که دارم م -

 یخاطرات دیدوش گذاشت و بدون برگشت به عقب خارج شد. نبا یبود را رو زیآو یصندل یکه به پشت ی. کوله ادیچرخ
 کرد. یم یادآوریداشت را  دیدنج و پر از آرامش با جاو یجا نیکه در ا

 یم یخداحافظ نیبا رام دیشد و با یطور نم نیو قبل از خروج مکث کرد. نه ابه سمت در رفت  نیسنگ یقدم ها با
بود و به  زیم یو پاش رو ختی. در حال جمع و جور کردن رستادیاو ا یقدم کی یکرد. پله ها را آرام باال رفت و تو

 برد. یعمد نگاهش را باال نم
 مقدمه گفت: یو ب آرام

رو فراموش  میکه با هم داشت یخوب یوقت روزا چی. هشهیتنگ م نجایواسه تو و ا دلم رم،یجا م نیمن... من دارم از ا -
 آهو نداشتم. میتصم یتو یدخالت چی... باور کن من هگمیم نویکنم. فقط ا ینم
 ناباو نگاهش کرد. نیرام
 ؟یاستعفا داد -

با  نیکرد و قبل اعتراض رامپشت  عیلب خداحافظ گفت. سر ریتکان داد و ز دییبغض کرده سرش را به نشانه تا ثمره
 حالت دو خارج شد.

** 
 دنیمجبور به خواب نجایخواب شده بود. عادت به تخت نداشت و ا یخواب، ب یجا رییبه سقف بود و به خاطر تغ رهیخ
 بود. شیرو
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شد. خوب  یموسسه مشغول به کار م یفکر نکند. از شنبه در بخش ادار زیچ چیداشت ذهنش را منحرف و به ه یسع
قبل را باز به او داده بود. کار  شنهادیپ یمخالف نکرده و حت شیاحترام گذاشته و با استعفا مشیود که عمو به تصمب

 که بارها رد کرده بود. یزیدر موسسه، چ
 .دیآهو را شن یو صدا دیپهلو چرخ به
 ؟یداریب -

 آهو با سه متر فاصله مقابلش بود. تخت
 اهوم. -
 ت؟زده به سر یخواب یتو هم ب -
 آره. -
 ثمره... -
 بله؟ -
 قدر ازت فاصله داشته باشم. نیرو تختت؟ عادت ندارم ا امیب شهیم -

شد؛ اما  یم ادآوریجا را به او  ینفره بودن و تنگ کیبود  یگرید طی. بدون شک اگر در شرادیکش قینفس عم ثمره
بالش را برداشت  عیتخت رفت و آهو سرگرفته بود فقط باشه گفت. به گوشه  یکه دلش حساب یکیتار نیحاال و در ا

 و کنار او جا گرفت.
 را دور شانه او حلقه کرد و گفت: دستش

 تونم راحت راحت بخوابم. یحاال م -
از دست  یغم ثمره به بزرگ یخنده دار بود، وقت یهم در حال تظاهر بود؛ اما در برابر حال بد ثمره گفتن از بد آهو

 بود. زیدادن همه چ
 برد. یخوابش م دیبست شا هم پلک ثمره

بالش  ریرا از ز یشکمش برداشت و خواب آلود گوش یآهو را از رو یشد. پا داریاز خواب ب یگوش برهیو یصدا با
 رهیآن ها باز نگه داشت و به صفحه خ یسوخت و به سخت یم شبید یخواب یاز ب شی. چشم هادیکش رونیب

آن شد و بعد  الیخ یو رو کرده بود. ب ریاش را ز یکه زندگ یناشناس یشماره ها نیشد.شماره ناشناس بود. امان از ا
 باشه؟ دیگفت:اگر جاو یاز کم
 .دیگرد سبز رنگ کش یرو عیفکر سر نیو با ا دیتند کوب قلبش

 .دیرا شن یزن یگفت و صدا الو
 ؟یمانیخانم ثمره ا -
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 کرد. اخم
 بله خودم هستم. -
 .نهیهست که اصرار داره شما رو بب یکس نجایا رم،یگ یتماس م مارستانیاز ب -

 از ته چاه در آمده گفت: یافتاده بود؟ با صدا دیجاو یبرا یقلبش چند برابر شد. اتفاق کوبش
 ؟یک -
 .یخانم اعظم فراهان -

 او را دوست نداشت. دنی. اصال دیستیدست کج بهز داریآمد. همان سرا ادشی ؟یشد. اعظم فراهان متفکر
 با شما داره. یانگار کار مهم ستیاصال حالش خوب ن د،یبرسون عیلطفا خودتون رو سر -

رساند و کار  یزودتر خودش را م دیبد است. از جا بلند شد. با یادیبود حالش ز دهیکرد و کوتاه آمد. از آهو شن نچ
 نداشت. تیاهم شیبرا ایدن نیا زیچ چیه گری. گر چه ددیفهم یمهمش را م

*** 
با وجود ماسک  یزد و نفسش حت ینگاهش موج م یشد. ندامت تو سیثمره خ دنید باز اعظم با مهین یها چشم
نفرت  یبرد. از دل سوز ادیو نفرت را از  نهیحالش ک دنیبود و باد رهیشد. ثمره به او خ یخارج م یبه سخت ژنیاکس

 قابل ترحم شده بود. یادیزن ز نیداشت؛ اما حال و روز ا
مدت و ماندن اعظم در  یطوالن یماریبه اعظم کمک کرد. انگار ب ژنیاسک اکسبرداشتن م یجلو آمد و برا پرستار

 کرده بود. جادیبا پرستار ا یقو یارتباط عاطف مارستانیب
 اش لب زد: ینیدهان و ب یکنار رفتن ماسک از رو با
 ثم... ره. -

 شد. دهیشن یگرفته بود که ثمره گفتنش به سخت شیو صدا نیقدر نفسش سنگ آن
 سرش را از بالش برداشت. یو فقط کم ختیجان ثمره، اشک اعظم ر یب لبخند با
 .یباال... خره اومد -
حرف  یهمه زجر برا نیا دنیشد و ثمره سرش را تکان داد. طاقت د یمتحمل م یبیدو کلمه فشار عج نیهم یبرا

 ه گفت:جمل کی. تنها دیرس یگفتن به ذهنش نم یبرا یزیزدن را نداشت. زبانش قفل شده بود و چ
 .یزودتر خوب بش دوارمیام -

 !دیکش یآخرش را م یکه نفس ها یطیخنده دار بود. خوب در شرا حرفش
مقابلش گذاشت. عق زد و خون از دهانش خارج شد و انگار  یظرف عینفس تقال کرد و پرستار سر دنیکش یبرا اعظم

 بهتر شد. یفقط کم دنشیمقدار خون آرام تر و نفس کش نیشدن ا یبا خال شیها هیر
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 یکار گریحال و روزش حاللش کرده بود و د دنیهم گذاشت. با د یدل خراش رو ریتصو نیرا از ا شیپلک ها ثمره
 بود. یستیبهز یاز بچه ها تیبود اعظم در حال گرفتن حالل دهینداشت. از آهو شن

 به پرستار گفت: رو
 برم. دیمن با -
 کارش هنوز تموم نشده. -

جان به  یرا نداشت. پرستار خون را از دور دهان اعظم پاک کرد و اعظم ب ریبو و تصاو نیماندن و تحمل ا طاقت
 گرفته گفت: یشد. با همان صدا رهیثمره خ

 منو... ببخش. -
 تازند. یم ایدن نیخبرند و تنها در ا یکه از عاقبت خودشان ب ییثمره فقط لبخند محزون بود. امان از آدم ها جواب
به ثمره داد. ثمره گنگ به جعبه نگاه کرد.  یکرد و جعبه کوچک بیج یاه کرد و پرستار دست توبه پرستار نگ اعظم

 خم شد و اعظم گفت: شیرو یاو کم یصدا دنیدرست شن یداشت. برا یزیاعظم انگار قصد گفتن چ
 ی... ستی... اوردنت بهزیوقت -

و آزار بچه  تیاذ یت تمامش تقاص برادانس یشد. م یزجر تمام م نینفس قطع و ا نی. کاش ادینفس کش اعظم
 گـ ـناه بود. یب یها

گفت؟  یچه م یخواست. اصال برا یگذشته اش نداشت و حاال هم نم دنیبه شن یوقت عالقه ا چیاخم کرد. ه ثمره
 خارج نشدن کنترل کرد. یخودش را برا یمشتش دور جعبه محکم شد و به سخت

 ساکت بو... د. یدنبد تو... ... گرنی... ساک هم... راهت بود... اهی -
 و مقطع خودش هم کم از او نداشت. نیبود. نفس سنگ رهیبا همان اخم فقط به او خ ثمره
 .دیصورتش چرخ یاعظم تو نگاه

 من... من برداشتم؛ اما... -
و دهانش گذاشت. ذهن ثمره قفل حرفش بود. ساک همراهش بود؟  ینیب یتنگ تر شد و پرستار ماسک را رو نفسش

 رحم در وجودشان بود و کنار جوب رها نشده بود. تمام وجودش پوزخند شد. یگار کمان
 جان ماسک را برداشت و گفت: یب یبا دست ها اعظم

 بود که باز به صاحبش برگرده. نیا ریشد، انگار... تقد یهر... هر... بار خواستم گردنبد... رو بفروشم نم -
حرف زدن نداشت و تنها اشک از گوشه چشمش سر  ینا یحت گرید. دهم افتادن یرو شیزدن حرف آخر پلک ها با

رفت. مهم نبود که گردنبد به او  یتند به سمت خروج یو با قدم ها دیتوان ماندن نداشت و چرخ گریخورد. ثمره د
نش ذه یرا تو یکرد و احتماالت مسخره ا یداشت؟ تنها داغش را تازه م تیبرگشته بود. اصال بود و نبودش چه اهم
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تمامش را  دیآشفته بازار حال و حوصله فکر کردن به آن را نداشت. مهم نبود با نیکه در ا یزیداد. چ یپرورش م
 نجایکرد و وارد محوطه شد. ا دنیکه خارج شد شروع به دو یا شهیبرد. از در ش یم ادیگذاشت و از  یدر م نیپشت ا

باال آمده بود. سرش را به سمت آسمان گرفت و  دیخورشبود. هوا هم حاال کامال روشن شده و  تربه یکم شیهوا
 گشت. یزودتر برم دی. بادینفس کش

 نیشتابزده از کنارش رد شد و تنه زد. جعبه از دستش سر خورد و با اصابت به زم یبرداشت و قبل از آن مرد قدم
مقابل چشم  یزن ریل شد و تصوقف دینور آفتاب درخش ریکه ز یاقوتیافتاد. نگاهش به  رونیدرش باز شد و گردنبد ب

 ظاهر شد. شیها
 یشد؟ کم ادآوریرا  یزیگردنبد چه چ نیا دنیمکث کرد. با د یعبور کرد و محو شد که لحظه ا عیآن قدر سر ریتصو

 برداشتن گردنبدم خم شد. یسرش را به دو طرف تکان و برا الیخ ینکردنش ب دایگم شده گشت و با پ ریدنبال تصو
که با هر  یاضافه شد. فکر شیبلبشو برا نیا یتو یگرید شی. تشودیمشتش فشار داد و آه کش یتو را دوباره جعبه

سال ها را  نیا یکه تمام کابوس ها یخواست. قصه ا یگشت و ته دلش قصه ساختن از او را م یپس زدن باز برم
 .ختیر یکرد و دور م یپاک م

 باز کرد و همزمان با سالم کردن وارد شد. شیا برابه موسسه برگشت. نگهبان در ر یفکر یهمان آشفتگ با
مانتو را  ییابتدا یساعت نه صبح گرم بود و دکمه ها یکرد. هوا حت یبزرگ موسسه را ط اطیح یمسافت طوالن آرام

شد و  یگانیبه کلمه با رهیثابت ماند. خ یسالن نگاهش به سردر اتاق یتو دنیباز کرد. از راه رو گذشت و قبل از چرخ
راجع به نامه  گرید یبود؟ از بچه ها شیتو یزیاز گردنبد چ ریغ یعنیوسه به جانش افتاد. اعظم از ساک گفته بود. وس
از  شیو دست و پا دیفکر قلبش تند کوب نیدر ساک بود؟ با ا ینامه ا یعنیبود؛  دهیکه همراهشان بود، شن ییها

از  رو حاال انگا یکه سال ها از آن فرار یزیشد؟ چ یو ماش رو به ر یزندگ تیبا واقع دیبا یعنی. دندیاضطراب لرز
مطمئن  یشدند. جمعه بود و از نبود کس دهیکش یگانیجان به طرف با یب شینازل شده بود. قدم ها شیآسمان برا

چه بود؟ سرش  یهمه اضطراب برا نیدر ساک نبود ا یزیاصال چ دیفرستاد. سخت بود. شا نییبود. آب دهانش را پا
 یرو به رو شود؛ اما گردنبد ب تیخواست با واقع ینم ه. ندیو طرف تکان داد و دستش را از دسته در عقب کشرا به د

 اش را کم کرده بود. ینیاز بدب یروشن و کم شیرا برا دیروزنه ام اریاخت
کمدها طبق  یگذاشت و نگاهش را دور تا دورش چرخاند. نام رو یگانیبا ی. پا تودیکش نییجلو رفت و دسته را پا باز

 حروف الفبا بود.
گذشت  یه، و، ن. از هر کدام که م ،یشد و از انتها شروع به جلو رفتن کرد.  یخودش با الف شروع م یخانوادگ نام

فاش شدن  یعنیبود؟  شیها یخبر یتمام ب انیپا یعنینقطه  نیدرست در ا نجایرفت. ا یقلبش باالتر م یصدا
 بود؟ قتشیحق
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 جهینباشد. اگر واقعا نت ینباشد، نه اصال کاش اصال ساک ی. کاش اصال نامه استادیاسمش ا یه روو رو ب دیالف رس به
 خواست. یخواست نم یمرد. نه نم یشب پر از گـ ـناه بود؟ اگه درست بود، حتما م کی

بس  گری. دداد یعذاب سوق م نیاو را به تمام شدن ا ییرویرفت. ن شیاراده پ یبا وجود نه گفتن؛ اما دستش ب یحت
هم گذاشت. در را باز و آرام  یرو قیرا همزمان با نفس عم شیرا چرخاند و پلک ها دی. کلدیفهم یم دیبود. بس! با

ساک  نیو متفکر شد. ا زیر شیاما... چشم ها د؛یکوب نهیـساک قلبش محکم تر از قبل به سـ* دنیپلک باز کرد. با د
پنهان  نجایساکش را ا یگرد شد. چرا عمو بهرام شیش آمد و چشم هابود. یاد دهید ییجا کیانگار آشنا و آن را 

نگذاشته بود.  شیبود و آن را سر جا ششیباره ساک افتاد. هنوز حلقه پ کیشدن  دیبار و ناپد نیآخر ادیکرده بود؟ 
 ته بود؟که اعظم از آن گفته کجا رف یکرد؟ پس ساک یچه م نجایا ی. ساک عمو بهرامدیاول باز در سرش چرخ سوال

 خودش نبود؟ یگرنبد برا نیاعظم اشتباه کرده و ا دیکرد. اصال شا نچ
شد و ناباور به  ادآوریرا  یزیرفته بود؛ اما... ذهنش چ ادشیگذاشته و  ریحافظه اش تاث یرو یماریبود حتما ب نیهم

 شیچند برابر شد. دست ها ... اضطرابشهی... آهیبود و آ شیتو هی... ساک عکس... عکس آنی... انیساک نگاه کرد. ا
گردنم  یسرخ را تو اقوتیمادرم گردنبد ». دیچرخ یم شسر یزد و نوشته تو یم ادیوجود فر یتو یزی. چدیلرز

زده  خی یشباهت احمقانه بود. دست ها کیکرد و فقط  یسرش را به دو طرف تکان داد. نه حتما اشتباه م« انداخت.
 شی. نگاهش به عکس افتاد. با دو دست به عکس چنگ زد و تودیکش یخترا به س پشیاش را به سمت ساک برد و ز

خودش بود.  یاما... لعنت رد؛یاختالف کوچک که دلش آرام گ کیگشت،  یتفاوت م کیفقط دنبال  نگارشد. ا قیدق
ر هم پازل د نیقطعات ا دنیبود. چ جیبه خودش چه بود؟گ هیبود. ربط آ هیگردن آ یکه تو یسرخ همان اقوتیگردنبد 

 شناخت. یانگار منبعش را نم هک یو ترس دیشن یقلبش را م یذهن ناتوانش سخت بود. تنها صدا یبرا ختهیر
بود؟ اعظم گفته بود آن را از ساکش  شیدست ها یچه تو یبرا هیزد. گردنبد آ یسرت چرخ م یتو زینفرت انگ سوال

 کیاتفاق نبود  گرید نیدر حال وقوع بود، نه ا یمربوط بود. چه اتفاق یساک که به عمو بهرام نیبرداشته بود. ا
 یپس م یرا به سخت یبود و افکار منف رهیعکس خ هوق زده ب یبود. هنوز با چشم ها ینیب شیقابل پ ریغ یسونام

 شانه اش نشست. یرو یزد که دست
 یجا در برابر وحشت نیااجازه وارد شدن به  ی. بدی. نترسدیرا پشت سرش د یو به عقب برگشت. عمو بهرام دیجا پر از

 بود. زیناچ یادیکه درونش بود، ز
 .دیثمره و ساک چرخ انیم یبهرام نگاه

 وقته منتظرت بودم. یلیخ -
 کرده بود. وانهیکه قلبش را انگار د یگنگ نگاهش کرد و منتظر ادامه حرفش ماند. ادامه حرف ثمره

 ...یو از گذشته ت بپرس ییایوقته منتظر بودم ب یلیخ -
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 یکه در حال فلج کردنش بود خالص م یفکر مسموم لعنت نیزودتر از ا دیداشت. با تیحرف ها حاال چه اهم نیا
 شد.

 کنه؟ یکار م یعمو ساک شما تو کمد من چ -
 مربوط بود. یساک به عمو بهرام نیکرد. ا یبه دروغ گفتن به خودش م ینه سع ایهنوز باور نداشت،  انگار

 باال رفت. یبهرام یابروها
 ساک من؟ -

 کرد. نییتند سرش را باال و پا ثمره
 .دمشیآره، من دو بار تو کمد اتاقت د -

 کرد. یم دییحرفش را تا دینبود که بفهمد حلقه را برداشته، حاال فقط با مهم
 دستپاچه زد. خنده

 فضولم توش رو باز کردمو... یکمی یدون یکردم، م یراستش اون روز من کنجکاو -
را  شیداشت صدا یکه سع یزیبود و چ دهیفا یبغض کرد. انگار ب شتریمکث کرد. دم گرفت؛ اما بکم آورد و  نفس

... بغض حیکمد او بود و آن تسب یتو هیبود. جفت حلقه آ دیکمد جاو یو فرهاد تو هی. عکس آدینشوند به گوشش رس
 به جانش افتاد. نه محال بود!

 جلوتر رفت. یبهرام
 شد... یدزد یستیبهز یاون سال تو یوقت -

 یم شیبرا یبود. نگران شد اگر اتفاق یعیطب ریوحشت زده ثمره بود. ترسش انگار غ یحواسش به چشم ها یبهرام
 سخت بود. شیگذشته انگار برا دنیافتاد؟ شن

 ادامه داد: اطیو با احت آرام
 ..بشه. دهیشد، ساک رو بردم خونه م چون دوست نداشتم حلقه هم دزد دهیگردنبد که دزد -

 بود. دواریبود. هنوز... هنوز... ام یدر بدن نداشت و فقط منتظر جمله بعد یجان گهیکرد. ثمره د مکث
 ساک... مال توئه، ثمره. نیا -

که  یساک نیکرد. ا یم یتنش نماند. دروغ بود. حتما شوخ یانگار تو یاتیعالئم ح چیو نفسش رفت. ه ستادیا قلبش
 یربط د،یکوب یسرش م یرا تو دیکه ارتباط او و جاو یعکس نیشد. ا یط نمبود، به خودش مربو شیتو هیعکس آ

شده  شیداینبود. اصال اعظم امروز از کجا پ ودشحلقه زنانه که مدتها دستش بود، مربوط به خ نیبه خودش نداشت. ا
از ته چاه در آمده  یهجوم آورد و با صدا شیچه گردنبد را نفروخته بود. بغض با تمام قدرت به گلو یبرا یبود؟ لعنت
 لب زد:
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 عمو؟ هیک هی... آهیآ -
 شناخت؟ یرا از کجا م هیمتعجب نگاهش کرد. آ یبهرام

 نگفته بود. یزیرا گرفت. حال ثمره بد بود و کاش چ شیجواب نگران بازو یب
 .ارمیتا برات آب ب نیکم بش هی زم،یآروم باش عز -
 بود. یکه در سر داشت درست م یفکر دینه نبا داشت. یثمره حکم مرگ زندگ یدانست جوابش برا ینم
 جان گفت: یب باز
 عمو؟ هیک هیآ -

 ثمره را با کف دست پاک کرد. یشانیپ ینچ کرد. عرق رو یبهرام
 ...ستیحالت خوب ن زمیعز -

 زد. ادیو فر ختیگلو ر یتمام توانش را تو ثمره
 عمو؟ هیک هیآ -

 .دید یشکل م نیبار او را به ا نیاول یود و برادو دستش را مقابل او گرفت. هول شده ب یبهرام
 تو آروم باش خب؟ گم،یباشه م -

 را تر کرد. شیبا زبان لب ها یدهانش شد و بهرام خیوحشت زده ثمره م نگاه
 ... مادرته.هی... آهیآ -

 دی. جاوبود دهیرا آن جا د هی. عکس آدندیکش یم غیسرش انگار ج یتو ریهم افتادند. تصاو یثمره رو یها پلک
دست ساز فرهاد  حیتسب یبود. لعنت دهیبار عکس فرهاد را آن جا د نیاول یگشت. حلقه فرهاد و حت یم هیدنبالش آ

ساک خودش نبود؟ چه  یاز فرهاد تو یفرزندش درست کرده بود. چرا اثر یکه فرهاد برا یحیاو بود. تسب شیهم پ
رابـ ـطه خودشان  دیبود و حاال با دیکردن رابـ ـطه عمو و جاو دایخبر بود؟ انگار اشتباه کرده بود. تمام مدت دنبال پ

زد.  یچشمک م یسرش معلق شده بود و جمله ا یخواست بفهمد. نوشته ها تو یخواست، نم ی. نه نمدیفهم یرا م
از بعد  هیآ یعنیآن مرد مطمئن حاج محسن بود؟  یعنی« شوم. یم دیسپارم و بعد زن جمش یاو را به آدم مطمئنی م»

پدر خودش بود؟ اگر بود پس با آن همه جالل و  زینفرت انگ دیجمش یعنی... یعنیازدواج کرده بود؟  دیفرهاد با جمش
او را رها کرده و باز فرار کرده  هیبود، آ دیچون دختر جمش یعنیبود؟  یستیبهز یجبروت چرا دخترش تمام مدت تو

از فرهاد را در  یشد. کاش نشان یم دواریام یساک بود و کم ید تواز فرها یدانست. کاش اثر ی... چه نمای... ایبود؟ 
بود. سرش انگار در حال انفجار بود.  جیشد. کاش اصال... اصال چه؟ گ یم دوارمیام یبود و فقط کم دهیند دیکمد جاو

 یبودنش وا درد بود و کیخواست. نبودنش  یبه بعد هم نم نیخواست. او که تا حاال نبود از ا یمادرش را نم صالا
 .یاز بودنش... وا
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و گر نه  دیفهم یم دیرا با پشت دست کنار زد. با وانیآب را مقابلش گرفت و از آن گردباد خارج شد. ل وانیل یبهرام
 یثمره گفتن بهرام یو صدا دیدو یکشت. به سمت خروج یبود حتما خودش را م یمرد. نه اگر حدسش درست م یم

 .دیرا نشن
اگر خون آن ها را به سمت  ی، حس خواهر و برادرانه بود و هر دو آن را اشتباه گرفته بودند. وااحساس نیاگر ا یوا

 ...یاگر... وا یهم کشانده بود و وا
 یباال برد. خودش را تو یتاکس نیاول ی. از موسسه خارج شد و دست برادیدود یدر حال خفه کردنش بود و م بغض

کرده و  ریحدس عقلش را تسخ نیبـرده بود. ترس ا ادیرا از  گریحتماالت دآن انداخت. انقدر وحشت کرده بود که ا
. تنها دیرس یبه آن نم یگرینسبت د ،یگریبسته بود. مغزش به کل مختل شده و فکر د شیرا به رو گرید یراه ها

ا از وجود را فراموش کرده و تنه زی. همه چدیچرخ یسرش م یدر آن روز زده بود تو یو فرهاد و آن حدس هیعکس آ
 بود. دهیفرهاد به فرزندشان ترس هیهد حیاز همه تسب شتریحلقه و عکس و ب

 .دیرس دیچطور پشت در آپارتمان جاو دیشد و نفهم یچطور آن همه مسافت ط دیچطور آدرس داد. نفهم دینفهم
*** 

به پارک رفته و فقط خاموش کردن آتش درونش  یناآرام بود. دلش هنوز از کار ثمره آشوب و صبح زود برا دیجاو
 کیاز آتشش کم نشده بود. با همان حال به خانه برگشته و  یشده؛ اما ذره ا سیبود. آن قدر که تمام بدنش خ دهیدو

 .دنبرده بو شیاز پ یآب سرد هم کار یراست به حمام رفته؛ ول
و به  ستادیراه ا انی. مدیشک ری. همزمان با خروج از حمام باز سرش تدیچیدوش را بست وحوله را دور تنش پ ناچار

و سمت اتاق  دیکش قیبود. نفس عم یگرید زینداشت. دردش از چ یا دهیخورد؟ نه فا یشد. م رهیکانتر خ یقرص رو
زنگ را  یصدا دنشیحال گرم کن را برداشت و همزمان با پوش یتخت گذاشته بود. ب یرا رو شیراه افتاد. لباس ها

تن  ری. نچ کرد و از خدیچیوقفه پ یبود؟ باز زنگ به صدا در آمد و ب یچه کس. به ساعت نگاه کرد. ده صبح دیشن
 یمالحظه ا یدرهم به سمت در رفت. کدام آدم ب یو با اعصاب دیگذشت. آن را محکم به تخت کوب یکردن رکاب

 داشت؟ یو برنم اشتهزنگ گذ یدست رو
و به نفس نفس افتاده  دیکوب یشد. محکم م یباز م دیدر امروز با نی. ادیانگشت از زنگ برداشت و با مشت کوب ثمره

خواب  هیخارج شدن مرد همسا یاز زبان او مهم نبود. حت قتیحق دنیو شن دیجاو دنیاز د ریغ زیچ چیه شیبود. برا
 گفت: یکه شاک یآلود

 ما. میندار شیآسا لیروز تعط هیخانم، چه خبرته اول صبح.  ستیحتما ن -
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در را  ی. بدون نگاه کردن به چشمدیرس یآدم را م نیحساب ا دیشد. با کیبلند به در نزد یو با قدم ها یعصب دیجاو
حبس  شیاو درست رو به رو دنیجا دود و نفسش از د کی. خشمش ختیثمره قلبش فرو ر دنیباز کرد و با د عیسر

 کشانده بود؟ نجایل به احا نیاو را با ا یسرش چرخ زد. دلتنگ یتو یشد. خشک شده به ثمره آشفته نگاه کرد و فکر
را بسته  شیچرخاند و دنبال رد آشنا بود. بغض راه گلو یم دیصورت جاو یدر حال جان دادن بود. نگاهش را تو ثمره

 خشک خشک بود. شیو لبش ها
به چارچوب در متوسل شد. دهان باز کرد؛ اما تالشش  ختنیفرو نر یفشار را نداشت و برا نیطاقت ا گرید قلبش

 بود. دهیفا یج صدا بخرو یبرا
 ثمره اش افتاده بود؟ یبرا یساده نبود. چه اتفاق یدلتنگ یسر و وضع برا نیشد. ا قیصورتش دق یتو دیجاو نگاه

 لب زد: نگران
 ثمره... -

 را دوست داشت. شیصدا زدن ها نیاسمش بند آمد. چقدر ا دنیثمره با شن نفس
 از چهار چوب در کنار رفت. یو کمشد  شتریمقطعش ب ینفس ها دنیبا د دیجاو ینگران

 تو. ایب -
حال  نی. چه شده که ثمره به ادیرا گرفت و به داخل کش شیبازو دینخورد، در واقع توان حرکت نداشت. جاو تکان

 افتاده بود؟
 را بست و دلواپس گفت: در
 افتاده؟ یاتفاق یشده؟ واسه کس یزیچ -

اما انگار  د؛یبود. نفس کش یکرد، درست م یکه فکر م یزیگر چا یخوب بود و وا شیها ینگاهش کرد. نگران ثمره
 دیمرد. جاو یحتما م دیفهم ینم گرید هیاگر تا چند ثان د،یپرس یم دینشد و هنوز خفه بود. با شیها هیوارد ر ییهوا
 بود. یم هیپسر آ دینبا
 اون... عکس... -

فرستاد  نیی. آب دهانش را پادیفهم یو م دیپرس یم دیاما با د؛ی. تمام وجودش لرزدیلرز شی. پاهادیلرز شیها دست
 .دیرس شیاش باالتر آمد و اشک تا پشت پلک ها یبغض لعنت یول
 کنه؟ یکار م ی... تو خونه تو چهیعکس... آ -

 بود؟ دهیشناخت؟عکس را کجا د یرا از کجا م هیمات ماند. آ دیجاو
 ه؟یدو نفر به تو چ نی... ربط اهیفرهاد... آ -
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شده و انگار فشارش  خیو تمام بدنش  دیدهان جاو خیشناخت. نگاه ثمره م یتعجب تر شد. فرهاد را هم مم دیجاو
 بد بود. یواقع یسوخت و حالش بد بود. به معنا یاما از بغض حصار شده م شیافت کرده بود. چشم ها

 با بهت گفت: دیجاو
 ؟یشناس یتو اونا رو از کجا م -

 نفس به زبان آورد: یذهنش را ب ادیفر یو صدا دیانگار سوال او را نشن ثمره
 ... مادر...هیآ -

. کاش هرگز دیرس یخانه نم نیمرد و به ا یخواست. سرش را به دو طرف تکان داد. کاش م ی. نه نمدیرا گز لبش
اما  کشنده بود. اضطراب و ترس با تمام قدرت به جانش افتاده بود. اما... دنشی. سخت بود. پرسدید یرا نم دیجاو

 .دیفهم یم دیفرار بس بود و با گرید
 :دینال
 مادرته؟ هیبگو... آ دیجاو -

 .دیصورتش چرخ یتو دیمتعجب جاو نگاه
 ثمره... -
 کنم! ینه، خواهش م ایفقط بگو آره  -

 نهیاز هم باز شد و قلب ثمره با تمام قدرت به سـ*ـ دیجاو یزد. لب ها یپر از درد بود و نگاهش دو دو م خواهشش
 کشت. یکرد؟ حتما خودش را م ی. اگر بود چه مدیوبک

 نیا یبرا ی. چه اتفاقدید شیچشم ها یرا تو دهینچک ینفسش را پر صدا خارج کرد و رقـ*ـص اشک ها دیجاو
 دختر افتاده بود؟

 گفت: آرام
 نه. -

االخره در برابر ساله اش ب نی. بغض چنددیهم افتادند و اشکش همراه با خروج نفس راحت چک یثمره رو یها پلک
 .دیغلط شیگونه ها یآب شد و رو دیجاو
 .دیکوب دیبدون پوشش جاو نهیجانش را به سـ*ـ یباال رفت و مشت ب اریاخت یاش ب هیگر یصدا

 دمی... ترسدمیترس یلعنت دم،یترس -
آورد.  یدر نمسر  یزیرفتارش بود و از چ جیگ دیکه انگار در حال گرفتن جانش بود، زار زد. جاو یزد. از ترس هق

 یبود که مشت به او م یسخت بود و نگاهش فقط به ثمره ا شیبرا یلیدل دنیحرف ها و رفتارش و فهم دنیچ
قرار جلو رفت.  یاز مشت زدن برداشت و ب تچه بود؟ ثمره دس یبرا د،ید یبار م نیکه اول ییاشک ها نی. ادیکوب
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شامه اش  یصابون تو حهیبا را ختهیتن او آم ی. بوقلب پر تپشش گذاشت یدست دور کمر او حلقه کرد و سر رو
عطر و تنگ  نی. دلش تنگ بود. تنگ ادی. انگار تازه تازه راه نفسش باز شد و همراه هق نفس کشدیو نفس کش دیچیپ
 پر از آرامش. یجا نیا

 فیدور تن ظر را شیسوال ذهنش را فراموش کرد و دلتنگ و پر قدرت باوزها یتمام عالمت ها دیحرکت ثمره جاو با
و پر حسرت گرفت. امروز اگر  قیاو فرو کرد و دم عم یموها یصورتش را تو دی. شال ثمره سر خورد و جاودیچیاو پ

 نفس شده بود. نیعطر و ا نیتنگ ا ایدن اممرد. دلش به اندازه تم یحتما م د،یرس یعطر به قلبش نم نیا
 کردند. یم رابیا پر و عطششان را سدو به همان شکل مانده بودند و انگار خالء شان ر هر
 یحساب دیکه قلبش آرام گرفته بود. تن جاو ختهیکرد و ثمره آن قدر اشک ر یثمره را نوازش م یآرام موها دیجاو

 شده بود. لیمقطع تبد یثمره حاال به نفس ها یشده و هق ها سیخ
 شد. تشیبه خودش آمد و متوجه موقع ثمره
اش  هیگر نیبود؟ از آخر ختهیشد. اشک ر ی. باورش نمدیکش نییب و نگاهش را پاو خجالت زده خودش را عق آرام

 را امروز در آورده بود. شیها ختنیتمام اشک نر ینبود؛ اما انگار تالف ادشیچند سال گذشته بود؟
 صورتش خم شد. یخارج و رو دنشیاز شوک د دیشرم داشت و جاو دینگاه کردن به جاو از
 ؟یخوب -

 کاناپه نشاند. یو او را رو دیمچش را کش دیکرد و جاو نییباال و پا دییه نشانه تاسرش را ب فقط
 کنارش نشست. دیو جاو دیکش یکوتاهش باال م یاش را همزمان با نفس ها ینیب آب
 به صورتش از نم اشک را کنار زد. دهیچسب یاو را پاک کرد و موها یاشک ها دیجاو

شناخت؟  یرا از کجا م هیبود. ثمره آ انیم نیا یمهم تر یزهایانگار حاال چ گفتن داشت؛ اما یبرا یادیز یها حرف
 شناخت؟ یاش را از کجا م یآن مرد... ناج

 ؟یشناس یرو از کجا م هیآ -
 اش را باال داد. ینیآب ب ثمره

 ...هیآ -
 کرد. ی. هنوز نگاهش نمدیکش قیعم نفس

 ... که...دمیامروز فهم -
 کرد. مکث

 ؟یکه چ -
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آن  هیمادرش بود. آ هیگرفته بود.آ یبیشدن مادرش حال غر دایراحت شده بود، با پ دیاز جاو الشیاال که خح انگار
 ناآشنا بود. شیبرا یادیکه ز یمادرش بود؛ اما حاال مادرش کجا بود؟ مادر واژه ا دهیدختر درد کش

 ... مادرمه.هیآ -
کردنش نکرده بود، مادرش بود؟!  دایپ یبرا یه تالشک بایمادر ثمره بود؟ آن زن ز هیگرد شد. آ دیجاو یها چشم

شد.  قیافتاده ثمره دق نییچهره پا یباورش سخت بود حتما اشتباه شده بود. سرش را به دو طرف تکان داد و تو
از بچه نزده  یچشم ها گفته بود؛ اما... اما آن مرد حرف نیآمد. بارها از آشنا بودن ا ادشیجز به جز.  رهینگاهش کرد خ

 ممکن بود؟ یعنیبود. 
 فرستاد. نییدهانش را پا آب
 ؟یتو... تو دختر فرهاد یعنی -

 .دینگاه به او انداخت و باز دزد مین ثمره
 دونم. ینم -

از فرهاد  ینشانه ا چینه؟ه ایباردار بود خودش بود  هیکه آ یدانست آن بچه ا یرا به دندان گرفت. هنوز نم لبش
 ازدواج کرده بود. دیاز فرهاد با جمشبعد  هیآ دیهمراهش نبود و شا

 دونم. یازدواج کرده واقعا نم دیبعد از طالق با جمش هیآ دیشا -
 ه؟یک دیجمش -
 .دیکش آه
 .استیکه مسبب تموم بدبخت یهمون -

بود؛ اما  شیآن مرد به وضوح پشت پلک ها ریاز قابل انکار و هنوز تصو ریشباهت غ نیمتنفکر به او زل زد. ا دیجاو
 شد. یمطمئن م دیبا

 هیآ یکه فرهاد برا یینامه ها دیراست سراغ کمد رفت و درش را باز کرد. با کیاز جا بلند و وارد اتاق شد.  عیسر
نشست و  نیزم یشد. رو یبدل م نیقیشکش به  دیکه هرگز نخوانده بود. شا ییخواند. نامه ها ینوشته بود را م

بود و  ییوفا یو ب یآن ها را خواند. تمامشان از دلتنگ یکی یکی عیو سر نبود شتریجعبه را باز کرد. پنج شش نامه ب
 «؟ی.چرا نگفتهیآ یباردار بود دمیشن»مکث کرد.  یجمله ا ینگاهش رو

 هیدارم آ یحس بد ؟ییدونه کجا یکس نم چیچرا ه ست؟یازت ن یچرا خبر هیآ ؟ییکجا هیآ»را خواند.  یبعد عیسر
 «کنه. داتینتونسته پ دیشجم یکه حت یینگرانتم. کجا یلیخ
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چند  هیاما نگرانم آ شم؛یو آزاد م شهیمعلوم م یهمه چ یکشته شده. حتما به زود دیجمش دمیشن»را خواند.  یبعد
و  نمیدوست دارم تو رو بب هیکنم. دلتنگم آ یو رو م ریکردنت ز دایو کل شهر رو واسه پ رونیب امیحتما م گهیوقت د
 «.هیر بابادخت گهیکه دلم همش م یبچه ا

کنم تو خونه خودمون نشستم  یبرگه رو به عشق تو پر م نی. االن که دارم اهی... باالخره آزاد شدم آهی... آهی... آهیآ»
از خاطرات دور و گرد و  ریغ زیچ چیاما االن ه م؛یخاطرهارو توش بساز نیکه قرار بود بهتر یخونه من و تو. خونه ا

به خاطر طالقت  ستمین ریکنم ازت دلگ یم داتیبده. قسم خوردم پ نو به من نشوخودت ه،ی. دلتنگم آستیخاک توش ن
. قلبم داره نمتیخوام بب یازت ندارم، فقط م یگله ا چیه هیپشتش بود. آ یمحکم لیدونم دل یچون م ستم،یدلخور ن

رو  خوابشر هزار بار که هزا یساله شده. دختر ستیب گهیکه حاال د یو بچه ا نمیدوست دارم تو رو بب هیترکه آ یم
کاش.  هیکاش بشه آ رمشیخواد تو بغلم بگ یمن. چقدر دلم م هیبار شب هیشد و  یتو م هیبار شب هیکه  ی. دختردمید
که  یحیتسب یکه حت ییکجا ؟یتنها عکس دو نفرمون رو با خودت نبرد یکه حت یکجا رفت ؟یشهر نیا یکجا هیآ

 «؟یرو تو خونه جا گذاشت خودم درست کردم یواسه بچه مون با دست ها
اش درست وسط  یها بود. دختر ناج دهیاز شن شتریب یلیانگار خ ایدن یجان زد. باورش سخت بود؛ اما کوچک یب لبخند
مرد عمل  تیبرگردانده بود. خودش اما خلف وعده کرده و به وص یاش افتاده و حالش را خوب کرده و به زندگ یزندگ

 بود؟ تیو رساندن وص هیکردن آ دایپ یبرا یادآوری کی نیا دیانکرده بود. لبخندش تلخ شد. ش
بود و باورش  یبیکرده که ثمره دختر همان مرد بود. حس عج دایپ نیقی گریرا برداشت و از جا بلند شد. حاال د جعبه

ا و بارها که باره یاش گذاشته بود، مرد یکه باز پا به زندگ ی. خواب آن مرددید یخواب م یداریب یسخت. انگار تو
را  زهایچ نیخانه اش بود. حالش دگرگون بود و هنوز باورش سخت. ا یاز وجود او تو یو حاال تکه ا دهیخوابش را د

 بود. دهیطول کش یادیو به خودش مسلط شد. ماندنش در اتاق ز دیکش قیتنها در قصه ها خوانده بود. چند نفس عم
 انه رفت.را تن کرد و به سمت آشپز خ یاز خروج رکاب قبل

 ثمره نشست. یرا پر آب کرد و باز رو به رو وانیل
چهره  یآن مرد را تو رینگاهش کرد. انگار حاال تصو رهیرا به دستش داد. باز خ وانیاو گذاشت و ل یپا یرا رو جعبه
بلند  بود. به قصد باز کردن درش دست دهیرا قبال د نیجعبه لبش را به دندان گرفت. ا دنی. ثمره با ددید یاش م

 آب اشاره کرد. وانیبه ل دینگاهش کرد و جاو یفقط سوال هآن گذاشت و مانع شد. ثمر یزودتر دست رو دیکرد و جاو
 .ادیبخور حالت جا ب نویاول ا -

 جعبه برداشت. یدستش را از رو دیقلپ از آب را خورد و جاو کی ثمره
 آره؟ ،یبود دهیکمدم د یرو قبال تو نیا -
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و با دست پر لرز جعبه را باز  دیکوب یجعبه شد. قلبش تند م خیکرد و نگاهش م نییباال و پا دییتا سرش را نشانه ثمره
متنفر  یکیاز  هیکه آ یبود. دو مرد هیآ یاز دو مرد زندگ کی. پدرش کدام دیو آه کش دیکرد. باز عکس دو نفره را د

با فرهاد بودن گذرانده بود؛ اما امان از  یبرا را یادیز یها یسختکه  یا هیرا دوست داشت. آ یبود و عاشقانه دوم
 اگر پدرش بود. یحت دیرقم خورده بود. لعنت به جمش شیبرا دیجمش یکه با دست ها یسرنوشت شوم

 کرده بود. یکه واقعا مردانگ یبه چهره فرهاد شد.مرد رهیعکس را از جعبه برداشت و خ دیجاو
 آرام گفت: ثمره

 ؟یشناس یجا مرو از ک هیتو... فرهاد و آ -
 .دیکش قینگاه از عکس گرفت و نفس عم دیجاو

 .هیطوالن انشیجر -
 جابه جا شد. شیجا یتو یکم ثمره

 خوام بدونم. یم -
 و انگار به همان روز پرتاب شد. رهیخ یداد و به نقطه نامعلوم هیمبل تک یبه پشت دیجاو

چشم به هم زدن اتفاق افتاد.  هی. اون ماجرا تو یندگبه ز دیپر از شور و شوق و ام ،یرفته بودم واسه مصاحبه کار -
تا سقوطش نمونده.  یزیکه چ میدیو ما چهار نفر فهم ستادیآسانسور ا هویشد.  یچ دمیکه خودمم نفهم عیاون قدر سر
 تا تشنج کردنم یزیو چ دیلرز یبند اومده بود. تموم بدنم م سممرد. از ترس نف هیزن همراه بچه ش و  هیمن بودم و 

 یتونستم تکون بخورم. وقت ینم یکرد. شوکه شده بودم و حت یم شتریزن و بچه وحشتم رو ب یغاینمونده بود. ج
. منداشت یدیام چیکردم و هر لحظه منتظر مرگ بودم. ه یباال من فقط نگاه م دنیگروه امداد اومد زن و بچه رو کش

 دست آتش نشان که به سمت مرد دراز شد نگام کرد.
 آن مرد فرهاد بود؟ مگر اعدام نشده بود؟ یعنیبه دهانش بود.  رهیثمره بدون پلک خکرد.  مکث

 و باز ادامه داد: دینفس کش دیجاو
 یدست آتش نشان گذاشت. زبونم بند اومده بود. دلم م یسمت خودش و دستم رو تو دیبعد آروم من رو کش -

 .وفتهیاون مرد ب یبرا یخواستم اتفاق یخواست زنده بمونم؛ اما نم
 نبود. ایدن نیا یثمره نگاه کرد و انگار تو به
 خواستم اون مرد از جونش به خاطر من بگذره؛ اما ... یثمره من... من نم -

 داد. رونیپر حسرتش را ب نفس
بگرد. بهش بگو اعدام نشدم، بگو  هیرو، رو شونم انداخت و گفت دنبال آ فشیخواستم برم باال بند ک یم یوقت -

 بود بگو همش دروغ بود.همش پاپوش 
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باال و همون لحظه  دنیرفت؛ اما من رو کش یم دیخواستم برم. اون با یبود و نم تیحرفا وص نیکرده بودم. ا وحشت
 اومدم ... رونیکه ب

 قیاشهد خواندن فرهاد و سقوط سخت بود. باز نفس عم یسخت بود. گفتن از صدا شیکرد. ادامه دادن برا سکوت
 و حسرت. رو به ثمره که حاال از مرگ فرهاد باخبر شده و بغض کرده بود گفت: پر درد ی. نفسدیکش
 .یفرهاد هیشب یلیخ -

دختر  یعنیفرهاد بود؟  هی. شبدیچرخ یسرش م یتو دیهم افتاد و اشکش سُر خورد. حرف جاو یثمره رو یها پلک
 گفت؟ یشباهت چه م نیگفت؟ ا یچه م دیرا نجات داده بود؟ اگر نه پس جاو دیکه جان جاو یآن مرد بود؟ مرد

آمده اش را  نییبا سر انگشت اشک تازه پا دیشده بود و جاو سیرا باز کرد. صورتش باز خ شیآرام پلک ها ثمره
 گرفت.

 ...یازدواج نکرده ثمره... تو دختر فرهاد دیبا جمش هیآ -
 مکث کرد. یکم
. ثمره رهیسر راهم قرار بگ یطور نیات داده ارو نج میکه زندگ یدختر کس یروز هیکردم  یاصال فکرش رو نم -

 .ونمینفس رو به پدرت مد نیمن ا
 یتو دیجاو یرا نجات داده بود. صدا دی. فرهاد پدرش بود. پدرش از خودش گذشته و جان جاوختیثمره اشک ر باز

 و دیسرش چرخ
از جنس فرهاد؛ اما قبول  یبود، داشتن پدر! آن هم پدر ییبایانحنا گرفت. پدر؟ حس ز یاشک کم انیم شیها لب

 کجا بود؟ هی... آهیها راحت بود؟ آ دهیشن نیا
 االن کجاست؟ هیاصال آ ؟یکرد دایپ یتو... مادرت رو چطور -

 گفت: دیبازگو کرد و جاو شیتمام ماجرا را برا ثمره
 از گردنم بردارم.رو  نید نیا دینامه هارو بهش برسونم با دیکنم. با داشیپ دیبگردم. با هیدنبال آ دیمن با -
 گفت: دیسکوت ثمره با ترد دنید با
 ش؟ینیبب یتو... دوست ندار -
 دونم. ینم یچیواقعا ه جمیدونم... هنوز گ ینم -

 میتصم ندهیآ یآمد و بعد برا یاش کنار م یکم کم با خودش و اتفاقات تازه زندگ دیسکوت کرد. حق داشت با دیجاو
خواند. هر دو سکوت کردند و انگار  یها را م نیبعد از مسلط شدن حتما ا دی. باگرفت. ثمره به نامه ها نگاه کرد یم

 فیبرداشتن پرده ها و معلوم شدن رابـ ـطه ها، باز تکل باشکستن سکوت بودند. حاال  یبرا یگریهر کدام منتظر د
 .دیچرخ یگفتن نم یراآن ها ب ینامشخص شان قد علم کرد. هر دو پر از حرف و گله بودند؛ اما انگار زبان هر دو
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گفت. قرار به  یم دیاول جاو دیحرف زدن و ثمره منتظر او بود. با یثمره برا یبه دل دل کردن ها رهیخ دیجاو نگاه
رابـ ـطه از  نیاگر ا رفت؟یپذ ینم دیخواست و جاو ینزده بود. اگر معذرت م یحرف یبود؛ اما حت فیروشن کردن تکل

 شد؟ یم خی یحرف زدن تنها سنگ روتمام شده بود و با  دیجانب جاو
 را با پشت دست پاک کرد و از جا بلند شد. شیجا مانده اشک ها رد
 کرده بود. دایپ نیقیرابـ ـطه  نیبه تمام شدن ا دیسکوت جاو با

 گفت: نییپا یو با سر آرام
 اومدم و نگرانت کردم. ینطوری... ببخش که ارمیم گهیمن... د -

افتاد که دور انداخته بود و دختر فرهاد بودنش را  یا هیهد ادیرفتن نبود. باز  نیحرف و ا نیاخم کرد. منتظر ا دیجاو
 کرد. دخترک قلبش را شکسته بود. یاش م هیتوجه به فرهاد تنب یب دیبرد. حاال با ادیاز 
 قالب کرد. نهیسـ*ـ یرا رو شیجا بلند شد و دست ها از

 نش را از دست داد.زبا اریبود و اخت ریبود. از او دلگ دلخور
 نه؟ ایم  هیمن پسر آ یبفهم یفقط اومده بود -

 گفت.« آره»سرش را باال نبرد و آرام  ثمره
 اعصابش بود. یرفتارش رو نیتلخ شد. سنگ شد. دخترک با ا دیجاو

 داشته باشم. گهیخواهر د هی ادیبودم؟من که بدم نم هیداشت، اگه من پسر آ یرادیخب چه ا -
 تمام شده بود. زیه باال رفت. پس واقعا همه چثمر نیغمگ نگاه
 گفت: آرام

 شد. یاهوم، بدم نم -
 دیو با دید یرا م شیپر شدن چشم ها دینبا دیبود. جاو دهینگاهش را دزد عیحرف را زده و سر نیا یبه سخت ثمره

 رفت. یخانه م نیزودتر از ا
 کرد. پشت

 خداحافظ... -
 د.و نفس ثمره حبس ش دیمچش را کش دیجاو

 شدن بود. ی. فکش از فشار انگار در مرز متالشدیوحشتناکش را د یو اخم ها دیاراده به طرف او چرخ یب
 رابـ ـطه تموم شده؟ هیهان؟  ،یبود ینگران چ ؟یسر و وضع اومد نیشد و با ا یبد نم -
 گفت. یم یزد و از دلتنگ یحرف م دی. دخترک بادیکش یاز دهانش حرف م دیبا

 داد و گفت: نییپابغضش را  ثمره
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 ...ازیبودم ن دهیترس یخود یمن ب ،یگیآره تو راست م -
 شده گفت: دیکل یدندان ها نیاز ب دیجاو

 بزنمت. یخور یدوست دارم تا م -
 ادامه داد: دیلبش را به دندان گرفت و جاو ثمره

آدم زنده ست  نیا ینیبب یتبه بار هم سراغ نگرف یبود که حت یچه عشق و عالقه ا نیا ؟یانصاف چطور تونست یب -
 مرده؟ ای

 زد. نهیدستش را محکم به سـ*ـ کف
 ؟یحال و روزم رو؟ چطور تونست یدیکه گذاشتمت و رفتم خوب بودم؟ تو حال خودم بودم؟ ند یروز -

 .دیچک یهمه دلخور نیثمره از ا اشک
 ...شتیب اقتتیرفتم تو... ل یم دیسخت بود؛ اما... با یلیخ -

 اره اش را به دهان او چسباند و با خشم گفت:انگشت اش دیجاو
بهونه  نیاعتراف کن، معذرت بخواه، ا یمسخره. اشتباه کرد یها سهیمقا نی... متنفرم از ااینزد یحرف زد س،یه -
 !ستیمزخرف جواب من ن یها

 انداخت. نییسرش را پا ثمره
 که برگشتم به... موسسه. یوقته اعتراف کردم، از وقت یلیخ -

 مات شد. به موسسه برگشته بود؟ دیجاو
 تو... -

 لبخند تلخ زد. ثمره
 بود. هیتنب یجور هی دیشا -

برگشته که با جان کندن از آن خارج شده بود؟  ییبه خودش رحم نداشت. به جا یدختر حت نی. ادیپوف کش دیجاو
ساختن دوباره  یبرا یعنیآرامش کرده بود. دخترک به موسسه برگشته و  یحرف کم نیبد بود. ا یادیاش ز هیتنب

 که در واقع خطا نبود. ییپاک کردن خطاها یرفته بود. برا
 تمام شده بود. گریکرد.تحملش د یرا تمام م زیزد و همه چ یحرفش را م دیبا
 امشب آماده باش... -

تظر ادامه من دیکوب یم انهیکه وحش یقرار و با قلب یدو دو زد. آماده چه؟ ب شیچشم ها نیکرد. نگاه ثمره ب مکث
 گفت: دیحرفش شد و جاو

 گذشت. شهیاز دختر اون بزرگ مرد نم -
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 یگریرا بست و باز اشک د شی. پلک هاختیمنظورش فرو ر دنیافتاد و قلب ثمره با فهم شیگوشه چشم ها نیچ
 داشت. هیبه گر لیسُر خورد. چقدر امروز م

 را پاک کرد. شیبا دو دست صورتش را قاب گرفت و با انگشت شست اشک ها دیجاو
 رو. نایا زیبسه نر -

 صورتش خم شد. یفاصله گرفت و رو ی. کمدیاش را بوس یشانیپ دیاشک لبخند زد و جاو انیم ثمره
 .یهم از من دور بمون هیثان هیمحاله بذارم  گهید -

 با لبخند عمق گرفته نگاهش کرد. ثمره
رابـ ـطه  نیداده بود و خوب تر که هنوز به ادامه انبود، خوب بود که فرهاد جانش را نجات  هیبود که پسر آ خوب

 مصر بود.
گرفته بود؟ انگار  دهیبود را ناد یپسر واقع کی یکه تنها برا نیآن فکر را کرده بود؟ چطور محبت خالصانه نسر چطور

 عشق عقلش را از کار انداخته بود.
به  یامشب حساب یبرا دیجام دادن داشت. باان یبرا یادیز یخواست؛ اما کارها یماندن کنار او را م شتریب دلش

 عاشقش بود. دیشد که جاو یم یو همان ثمره ا ختیر یرا دور م یخمود نیو ا دیرس یخودش م
 .رمیم گهیمن د -
 رسونمت. یصبر کن م -
 نه خودم... -

 را قطع کرد. حرفش
 .نمیبزرگ شده رو ببکه خانمم  ییکه... دوست دارم جا نیصحبت کنم و ا یبهرام یخوام با آقا یم -

 بود. شیخدا بخاطر تمام نداشته ها هیهد دیفقط لبخند زد. جاو ثمره
*** 

اش نشسته و با پاشنه پا  یشانیپ یعرق رو یباد کولر قطره ها میبا وجود برخورد مستق یمضطرب بود. حت دیجاو
به ادامه حرف  شیها یتاب یب الیخ یانگار ب یمتنفر بود و حاج گریضرب گرفته بود. پاز کلمه انتظار د نیزم یرو
 بـرده بود. ادیرا از  یمانیهم نیا یدوستانش، صحبت اصل دنیمتفرقه مصر و انگار با د یها

 نشسته بود گفت: شیبا حرکت لب به او که رو به رو دیافتاد و جاو دیدرهم جاو یحساب یبه اخم ها نینسر نگاه
 چه خبره؟ نجایا -

. پسرکش دیهمه عجله خند نیحاج محسن گوش داد. در دل به ا یو به ادامه حرف هابا لبخند رو برگرداند  نینسر
 در توانش بود. نیاز ا شیهم انتظار ب دیخبر و شا یب یانگار از قواعد خواستگار
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 گوشش گفت: ریثمره زد و ز یبه پهلو یسلقمه آرام آهو
 جمع کن خودتو دختر. -

 پچ زد: زانیبا همان چهره آو ثمره
 به خورد ما. دنی. دوساعته دارن معضالت جامعه رو میمناظره انتخابات ای هیخواستگار ستینمعلوم  -

 .دیخند زیر آهو
 ربعه، دو ساعت کدومه. هیهمش  زمیعز -

تمام شدن  ی. دوست بهتر از خواهرش انگار برادیاو پاش ینگاهش کرد و آهو لبخند پر مهرش را به رو ظیبا غ ثمره
 نبود. دلش یفاصله دل تو نیا

حجره  یشد دزدا یبود. حاال نم دهیچه قدر واسه امشب برنامه چ یسر به سرت بذاره، طفل کمی یخال نیپرو یجا -
 .یرو ببره کالنتر ضشیشد شبونه شوهر مر یشد و مجبور نم یم داشونیپ رتریشب د هیآقا محمود 

با پوف  دیشده شالش را مرتب کرد. جاوجواب گذاشت و هول  یسه مرد ثمره حرف آهو را ب یا هیسکوت چند ثان با
 «دییشما بفرما» یمیبود. حاج محسن رو به رح دهیمبل جا به جا شد. باالخره زمان گفتن اصل مطلب رس یبلند رو

 شده بود. نییبرنامه از قبل تع کیگفت و انگار 
 نگاه کرد. نیبه حاج محسن و نسر یمیرح
 با اجازه شما. -
 ادامه داد: یبهرام رو
 غرض از مزاحمت... خب -

حس کرد و لحظه  شیرا رو دینگاه جاو ینیشد. سنگ سیو تمام تنش خ دیگلو کوب یتو یمیثمره با حرف رح قلب
وصال لحظه  ی. خوب بود که مردش برادیزودتر تمام شدن د یاو را برا ینگاهش را باال برد و دل دل کردن ها یا

عاشق تر آمده بود. لبخند زد. انگار لـ*ـذت  یگرفته و با دل دهیدرا نا شیکرد و خوب تر که تمام خطاها یم یشمار
 برد. نیآتش شد و اضطرابش را از ب یآب رو دیجاو یها یقرار یب دنید
 دیرو بذارم تو دست جاو بیدختر خوب و نج هیراستش من به حاج خانم قول داده بودم دست  -

 انداخت. دیبه ثمره و جاو یمکث کرد و نگاه گذار یکم
 خوام به وعدم وفا کنم... یاالنم م -

 کرد. یخارج م یاز حالت خشک یجو را کم دیزد. با لبخند
 م؟یرو کنار بذار فاتیتشر ستیبهتر ن م،یستین بهیجان ما که غر وسفی -

 مبل جا به جا شد. یرو یلبخند زد و کم یبهرام
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 .دییدست شما بفرما یچیو ق شیر -
 نگاه کرد. دیعمق گرفت و به جاو یمیرح لبخند

 پنهون نمونده... یعشق گوش فلک و کر کرده و از کس نیدوتا جوونه. خبر ا نیحضور ما دل ا یاصل لیدل -
 به ثمره کرد. رو
 وسفی هیمونه... نظرت چ ینم یثیحرف و حد چیه یبرا ییکه دخترمون از پسرمون بـرده فکر کنم جا یبا دل -

 جان؟
اش را پاک کرد. از لحن شوخ  یشانیپ یبا دستمال نم نشسته رو دیو جاو خجالت زده لبش را به دندان گرفت ثمره

 گفت: یهمه نشست و بهرام یلب ها یلبخند رو یمیرح
 یاز هر جهت راحته؛ اما نظر دخترم شرطه هر چ المیو خونواده حاج محسن دارم خ دیکه از جاو یراستش با شناخت -

 اون بگه حرف من همونه.
 مره گفت:رو به ث یجد یکم یمیرح
 ؟یدخترم موافق هینظرت چ -

شد موافق  یزد، نگاه کرد. م یموج م شیچشم ها یو اضطراب تو اقیکه اشت دیسرش را باال گرفت و به جاو ثمره
شدن سکوتش  یداده بود. با طوالن شیوقت پ یلیگرفتن جواب مثبت آمده بودند؟ جواب را که خ ینبود؟ اصال مگر برا

 حاال شروع شده بود. نیاز هم شیت و لبخند محو زد. ناز کردن هاباال رف دیابرو جاو یتا
 با خنده گفت: کمند

 خواد. یم یلفظ ریعروس خانم انگار ز -
 زودتر دیبرد و جاو فشیک یدست تو نینسر

 و حاج محسن با اجازه گفت. نیو رو به نسر دیکش رونیکتش ب بیرا از ج جعبه
 آرام بود، نشست. شهیو کنار مهرسا که با سفارش کمند برخالف هم از جا بلند شد عیقصدش سر دنیبا فهم آهو
را با دو دست مقابل ثمره باال گرفت و  ریمبل نشست و جعبه را باز کرد. دو سر زنج یرو یبا فاصله چند سانت دیجاو

پر از حرف  یتشد و تو سکو سیخ دهینکش هیبه ثان شیافتاد. چشم ها ریشده از زنج زهینگاه ثمره به حلقه مردانه آو
معنا  شانیجمع برا یکه انگار تنها تو یحاج یو بندها دیق یاشک سر خورده ثمره پا رو دنیبا د دیبه او زل زد. جاو

 گوشش گفت: ریآروم ز زی. با اخم ردیگونه اش کش یداشت، گذاشت و انگشت رو
 دست چپم.انگشت  یکه بره تو یمونه تا زمان یم شتیکه اشکت در آد، پ وردمیرو ن نیا -

حلقه  دیجاو یعنی... یعنیبود؟  دهیتا ثمره متوجه منظورش شد و بهت زده نگاهش کرد. درست فهم دیطول کش یکم
 و فرهاد را به عنوان حلقه خودشان انتخاب کرده بود؟ هیآ
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 ؟یستیموافق ن -
اندازه خوب بود؟ هر  نیا تا یهم مگر بود؟ چرا پسر حاج نیبهتر از ا یشنهادیشد موافق نبود؟ پ یلبخند زد. م فقط
 شدند. رهیداشت به هم خ ییکه هر کدام معنا ییتوجه به نگاها یدو ب
 یداد چه م یهم طولش م یآن برد و قفل گردنبد را بست. کم ریشالش را شل کرد و دو دستش را ز یکم دیجاو

که امشب با  ییاو شد. او به رهیشامه اش دم گرفت و فقط خ ینقطه تو نیتر کیعطر ثمره از نزد دنیچیشد؟ با پ
دار او به پوستش زودتر به خودش آمد و از  بدرست مانند فرشته ها شده بود. ثمره با برخورد دست ت دیشال سف نیا

کرد؟  یمالحظه حضورشان را در جمع نم دیبند آمد. چرا جاو جانیخارج شد. نفسش از ه شیچشم ها یبایخلسه ز
تک  یبا صدا دیرا نداشت. جاو یخودش بود و جرات نگاه کردن به کس یها شانه ینگاه ها فقط رو ینیانگار سنگ

 لب با خنده گفت: رید و زیسرفه حاج محسن عقب کش
 کرده بود. ریقفلش گ -
 زد. زیرو به ثمره چشمک ر و

 گوشش گفت: ریخنده اش را خورد و کمند ز دیرفتار جاو نیاز ا نینسر
 پسرت از دست رفته مامان خانم. -

ابرها بود. نفس راحتش  یامشب انگار رو دشیپسرش بود؟ جاو یبرق چشم ها دنیبهتر از د ی. چه شوقدیخند نینسر
 ساله اش بود. نیچند یلحظه آرزو نیا دنیبار خدا را شکر کرد. د نیهزارم یداد و برا رونیب نیریاتفاق ش نیرا از ا

 ا تاسف به دو طرف تکان داد گفت:سرش را ب دیگوش حاج محسن که از رفتار جاو ریبا خنده ز یمیرح
 جفتمون نداده؟ یکار دست آبرو شهیعاشق پ نیتا ا میدوتا بخون نیا نیب یتیمحرم غهیص هی ستیبهتر ن -

 یادیپسر ز نیاز سر و سامان گرفتن تنها پسرش شاد بود؛ اما ا نیمحسن باالخره لبخند زد. او هم مثل نسر حاج
 .دیکش ششیر نگرانش کرده بود. دست به یعجول کم

 ...گهید یطور نیگرچه ا ستین یا گهیچاره د -
. دیکش قیگفت و حاج محسن فقط نفس عم «یحاج ریسخت نگ»آرام و با همان لبخند  یمیحرفش را خورد. رح و
 انداخت. یرا راه م یهر چه زودتر سور و سات عروس دیبا

 گفت: یمبل جا به جا شد و رو به بهرام یرو یمیرح
 خونده بشه. یتیمحرم غهیص هیدوتا جوون  نیا یراحت یبرا نیبداگه اجازه  -

 دیو لبخند خاصش نگاه کرد. جاو دیجاو یلبش را به دندان گرفت و به برق چشم ها یمیحرف رح دنیبا شن ثمره
 شانه باال داد و آرام گفت:
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 نیداد حتما خودم ا ینم شنهادیپ یمی. اگه رحستیساده ن یبهت که گفته بودم خواستگار گه،یرسم و رسومه د -
 کردم! یکارو م
که امشب  ینگاه نیا یخوب بود؛ اما گرما دی. محرم شدن با جاودیدزد دیجاو ینگاهش را از لبخند پر معنا ثمره
 ترسناک بود. یادیکرد ز یذوبش م بیعج

 گفت: یبهرام
 اجازه ما هم دست شماست. دیدار اریاخت -

 رو به حاج محسن گفت: یمیرح
 .یحاج دییبفرما -

 لب بسم اهلل گفت. ریجا به جا کرد و ز شیدست ها نیرا ب حشیمحسن تسب حاج
 را خواند. غهیانداخته بود نگاه کرد و با لبخند متن ص ریثمره که سرش را ز به
 ...یزوجت موکلت -

 یشور حسرتو  انیغل نیا ی. ال به الدیشن یحاج محسن را نم یرسا یو صدا دیکوب یم شیگلو یثمره انگار تو قلب
شد اگر مادرش هم مثل  یشد اگر پدر و مادرش در جمع حضور داشتند؟ چه م یموج زد و بغض به جانش افتاد. چه م

 هیدر جواب سوالش درباره آ یکرد اما بهرام یم دایاو را پ نیکرد؟کاش قبل از ا یم ریخ یدعا شیلب برا ریز نینسر
 گفته بود. «گمیبعد از مراسم م»تنها 

 گوشش از فکر خارج شد. ریز دیپر التهاب جاو یها زمزمه با
 خانم خانما وقت قبلت گفتنه. -

 گر گرفته بود نگاه کرد. یشد و حساب یم نییباال و پا قیاش عم نهیسـ*ـ جانیکه از ه دیرا بلند کرد و به جاو سرش
سمت چپش نشسته بود  مبل کیکه با فاصله  یبود. سرش را به طرف بهرام دهیواقعا وقت بله گفتنش رس انگار

. دیچیسکوت پر شور خانه پ یبله اش تو یهم گذاشت و صدا یرا رو شیپلک ها دییبه نشانه تا یچرخاند. بهرام
اش را پاک کرد. حاال آرام  یشانیپ یوعرق ر یبا بله ثمره نفسش را پر صدا خارج و با کف دست قطره ها دیجاو

هم با  یبود. بهرام ینم دار بهرام یبه چشم ها رهیثمره اما هنوز خ . نگاهدیرس انیگرفت. باالخره انتظارش به پا
با او  یشاد نیبود و در ا نجایبود. کاش همسرش هم ا رهیزد به او خ یموج م یبیکه ته ته اش حسرت عج ینگاه
 شد. یم کیشر
 دیجاو یبه رومبارک باشه جمع و کف زدن کمند بلند شد. حاج محسن زودتر برخاست و رو  یصدا دیبله جاو با
بغلش گرفت  یو او را تو دیآن را کش یدستش خم شد و حاج یرو دیگفت. جاو کی. شانه اش را فشار داد و تبرستادیا

با کمند  یفرق شیبرا گریدختر حاال د نیفاصله گرفت و با لبخند به ثمره نگاه کرد و جلو رفت. ا دی. از جاودیو بوس
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همه  یمرد برا نیاز ا دی. بادیچرخ یگفت و به سمت بهرام کیاش زد و تبر یشانیبه پ ینداشت. بـ..وسـ..ـه پر مهر
 کرد. یتشکر م زیچ

گفت و جعبه کوچک را به طرف « مبارک باشه»آغـ*ـوش گرفت.  یطاقت به طرف ثمره رفت و او را تو یب نینسر
 او گرفت.

 .دهیامون نم یپسر به کس نیباشه؛ اما ا یاز طرف من و حاج هیهد نیخواست اول یدلم م -
 بغـ*ـل گرفت و گفت: یاو را تو دیو جاو دیخند

 .هیپشت سرما باشه کاف رتونیخ یکه دعا نیقربون شما برم من، هم -
 آن ها گفت: یگذاشت و رو به هر دو دیشانه جاو یجلو آمد. دست رو کیتبر یبرا یمیو رح دیاو را بوس نینسر

 .دیداره ان شاهلل خوشبخت بش یخوب ازدواج دوتا بچه هام چه حس دنید دیدون ینم -
 رفت و با بغض گفت: یبچه گانه مهرسا ثمره به طرف بهرام کیو تبر یمتوال یکمند و بـ*ـوس ها کیاز تبر بعد
 ممنونم عمو. یبابت همه چ -

هم گذاشت و نفسش را آزاد کرد. زبانش از بغض حصار شده قفل شده بود و تنها سرش  یرا رو شیپلک ها یبهرام
دهان  یبه سخت یتشکر کرد. بهرام شیبابت تمام لطف ها یو بعد از او از بهرام ستادیپشت ثمره ا دی. جاودیبوس را

 پر لرز گفت: یباز کرد و با صدا
 .یاز جونت مراقبش باش شتریخوام ب یم د،یجاو زترهیدختر از جونم عز نیا -
 راحت باشه. التونیخ -

گفتند،  یم کیتبر گریو به هم د ستادهیکه هنوز سر پا ا ییها مهانیپشت سر مبا نگاه دنبال آهو گشت و او را  ثمره
 .ستادیا شیهمه گذشت و رو به رو نی. از بدید
 آهو... -

 .دی. آهو لبش را گزدیرا د سشیچانه اش گذاشت و سرش را باال برد و صورت خ ریز دست
 ...ستیدست خودم ن دیببخش -

کرد. با  دنیشروع به لرز شیآغوشش جا گرفت و شانه ها یم باز کرد و آهو تورا از ه شیمثل هر بار دست ها ثمره
بود از صبح امروز انگار توان مهار  بی. عجدیگونه اش غلط یهق هق خفه آهو بغض ثمره هم شکست و اشک رو

 بغضش را از دست داده بود.
 با نچ جلو رفت. دیو جاو دیچرخ ختندیر یآغـ*ـوش هم اشک م یکه تو یهمه به طرف دو دختر نگاه
 گوشش گفت: ریسر آهو را نوازش کرد و ز ختنش،یبه خاطر اشک ر دینگاه پر اخم جاو دنیبا د ثمره

 آروم باش. زمیبسه عز -
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 گفت: دیرو به جاو سیگرفته و صورت خ یاز آغوشش خارج شد و با صدا یبا معذرت خواه آهو
 دارم.رو ن یاز ثمره کس ریمن غ د،یجون شما و جون ثمره آقا جاو -

 لبخند زد. دیجاو
 هم همه مارو. یبه بعد هم ثمره رو دار نیاز ا -

کرد. آهو تشکر  یاو را از کنار هم ماندنشان مطمئن م دیبود و حاال با دهیدو دختر را د نیا انیعشق و محبت م بارها
 گفت و از آن ها فاصله گرفت. کیکرد و تبر

ها  هیخلوت با او در حال شمردن ثان یو دخترک محرمش شده بود برا تمام زیدلش نبود. حاال که همه چ یتو دل
ساعت از صرف شام  میچرا حاال که ن رفت؟یپذ یم یداد و حاج محسن به راحت یشام م شنهادیپ یبهرام دیبود. چرا با
 یظه ها برالح نیاپارتمانش بهتر یتو نیرین دخترک شیزد؟ اگر نه حاال کنار ا یاز رفتن نم یکدام حرف چیگذشته ه

 دهیاز آن ها را نفهم زیچ چیکه ه ییو به صحبت ها دیرا داغ داغ سر کش شیخورد. کالفه چا یرقم م شانیهر دو
 دنیمهم نبود. ثمره با شن دیگفتند؟ پوف کش یبه حال و تب درونش از چه م الیخ یسه مرد ب نیبود گوش داد. ا

 شده گفت. یبا حرکت لب چ لندشپوف ب یصدا
 .دیفهم یدختر هم انگار حالش را نم نینگاهش کرد. ا فقط دیجاو

 نگاهش را از ثمره گرفت. یمیرح یصدا با
 .میرفع زحمت کن دیبا گهیجان د وسفیخب  -
 همه عجله هنوز سر شبه. نیچرا ا -

 یبرد. اخم ها یاو را با خودش م دیدستش گرفت. با یتوجه به تعارفات معمول دست ثمره را محکم تو یب دیجاو
 مهم نبود. یبهرام یها تیوحساس یرهم حاجد
 گوش ثمره آرام گفت: ریز
 نوبت منه. گهیحاال د -

و در حال  ستادهیکه کنار هم ا یطاقت رو به حاج محسن و بهرام یگرم و حرفش پر از التهاب بود. ب نگاهش
 بودند گفت: یخداحافظ

 .میریم گهیبا اجازه تون ماهم د -
 گفت: ی. حاج محسن اخم کرد و بهرامدیخند یمیباال رفت. رح انشیهمه از گره انگشت ها نگاه

 جان... دیجاو -
 حرفش را قطع کرد. دیجاو

 خودم داشته باشم. شیخانمم رو پ یشب نامزد نیبا اجازتون دوست دارم اول -
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حرام  شد حالل خدا را یبود. حاج محسن هنوز اخم داشت؛ اما م یناراض یداشت. بهرام یادیز یحرف معنا نیا و
 یو تند از سالن خارج شد. مسافت طوالن دیآن ها استفاده کرد و دست ثمره را کش یا هیاز سکوت چند ثان دیکرد؟ جاو

شد. به نفس نفس افتاده و با  یم دهیپشت سر او کش دهارا یکرد و ثمره ب یم یبلند و تند ط یرا با قدم ها اطیح
 همان حالت گفت:

 آروم تر. دیچه خبره جاو -
زودتر  دیاش برخورد کرد. جاو نهینکرد و به تخت سـ*ـ دایپ ستادنی. ثمره فرصت ادیهوا به عقب چرخ یب دیجاو

 دست دور کمرش حلقه کرد و ملتهب گفت:
 ثمره. شمینزن که آت یحرف از آروم -

 مشخص بود. قشیتند و عم یسرخ و تپش قلبش از دم و باز دم ها شیها چشم
 یجا باش نیخوام هم ی. تا صبح میلیبرام قد هفت سال گذشت. دلتنگم ثمره خ ؟یفهم یم دمتیهفت روز ند -

 .یجا و نبودت رو جبران کن نیدرست هم
 دیباز دستش را کش دیانگار از عمق جانش بود و زبان ثمره در برابر آن همه احساس بند آمده بود. جاو شیها حرف

 یرا دور زد و پشت فرمان نشست. پا رو نیماش عیار شدن سرباز کرد و بعد از سو شیبرد. در را برا نیو به سمت ماش
 گاز گذاشت و با سرعت به سمت آپارتمانش راند.

مکث کرد و به  یو لحظه ا دیرس دیلب از آسانسور خارج شد. به آپارتمان جاو ریز یهمزمان با خواندن آهنگ یهاد
تور  یخوش آب و رنگ تر ی. دخترک انگار جابود دهیشن یمیاش را از رح یشد. پوزخند زد. خبر نامزد رهیدرش خ

که  یتیمهم نبود. حاال فقط مهم خودش بود و موقع خت،را به دام انداخته بود. شانه باال اندا یپهن کرده و پسر حاج
. نام دیرا شن لشیموبا یو قبل از آن صدا دیکش رونیب بیرا از ج دیباالخره کسب کرده بود. به راهش ادامه داد و کل

داشت.  یبه پول دست برنم دنیرفت و تا رس یجوره سرش کاله نم چیدفعه ه نی! انگار اشیریو اخم کرد. س دیرا د
 شد. یداد و شرش کم م یبهتر که پولش را م مانه

 و تماس را برقرار کرد: دیصفحه کش یرو انگشت
 .زمیسالم عز -
و  یبعد یاز را از دردسرها الشیبود و خ یحتاط مم دیداد؛ اما با یاگر پولش را م یداشت. حت ازیها ن استیس نیا به

 کرد. یراحت م یاحتمال یکردن ها سهیسرک
 .شهیالزمت م گهید یرو نگه دار جا زماتیعز نیا -

 لبش را به دندان گرفت. یبه حالت ساخت یهاد
 .دمیمن دور همه دخترارو خط کش زم،یعز هیحرفا چ نیا -
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 .ستیزنگ نزدم، چون برام مهم ن نیواسه ا -
 گفت: یساختگ تیمظلوم با
 وقته از چشمت افتادم. یلیدونم خ یم -
 .یخرم کن یتون یدفعه م نیفکر نکن ا اد،یرفتارا اصال بهت نم نیا یهاد -
 دور از جونت. -
 .رونیاز حلقومت بکشم ب دینشد؛ اما پولم رو با یکه خبر تونیاز کار تو اون شرکت کوفت -

 داد. به او یلب ریمشت و فحش ز دستش
 گفتم که بذار جا پام سفت بشه، چشم. زمیعز -
 اونم... یپول چ -

 را قطع کرد. حرفش
 تو حسابته. گهید قهیتا پنج دق -
 ذارم. یم دیکف دست جاو زویاونجا و همه چ امیم شتا،یت شد ش قهیبه حالت اگه پنج دق یوا یهاد -
 نوکرتم هستم. دم،یپولت رو م زم،یحرف نزن عز یطور نیا -
 محکم گفت: خترد
 منتظرم. -
 لب گفت:نکبت! رینگاه کرد و ز یگوش اهیبه صفحه س یتماس را قطع کرد. هاد و

شانه اش نشست.  یرو یدر انداخت و آن را چرخاند. به قصد داخل شدن قدم برداشت و قبل از آن دست یرا تو دیکل
فرستاد.  نییوحشت کرد و آب دهانش را پا .دیبه دست و سرباز کنارش را د میس یبه عقب برگشت و مرد سبز پوش ب

 شد. یبه خودش مسلط م دیبود؟ اما حاال با هبند را آب داد یکدام گند سراغش آمده بودند؟ کدام احمق یبرا
 گفت: یدرهم و جد یبا اخم ها مرد

 ؟ییرزایم یهاد یآقا -
 زد. یساختگ لبخند

 بله خودم هستم امرتون؟ -
 .دیبازداشت ییرزایم یمودشما به جرم سرقت از حجره مح -
 تقال کرد. یقالب کرد. هاد یدستبند را به دست هاد عیبا اشاره اش سرباز سر و
 پدرمه حتما اشتباه شده. ییرزایسروان، محمود م یگیم یچ -
 کرد. تیازتون شکا نیکرده بود ریکه شما اج یاعتراف اون دو نفر دنیبا شن شونیاتفاقا خود ا -
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 و پا زد. دست
 ه، پاپوشه، حتما ...دروغ -

 محکم گفت: مرد
 !شهیمعلوم م یتو کالنتر -
 رو سرباز گفت: و
 ببرش. -
 ...نی... شما به حرفم گوش بددیاشتباه شده باور کن -
 .دیبزن یتو کالنتر نیدار یهر حرف -

 یافتاده بود. صدا نداشت. حاال با تمام وجود در مخمصه یا دهیافتاد؛ اما فا شیبه پا یکرد. خواهش کرد و حت التماس
پشت سر سرباز  یحس و مثل گوسفند ی. تمام تنش بگمیم دیبه جاو زوی. همه چدیچیپ یگوشش م یدخترک تو

کرد.  یم یتالف دینکرده بود. با یپدر شیاکه هرگز بر یتمام شده بود. لعنت به محمود زشیشد. همه چ دهیکش
کردن آن دو نفر به  ریگفت، اگر خبر اج یم دیرا به جاو زیهم فشار داد. اگر دختر احمق همه چ یفکش را رو یحرص

 یخرفت را با دست ها ریآن پ دیترد یداد، بدون ذره ا یشرکت را از دست م نیو... و اگر ا دیرس یم یمیگوش رح
از دستش  دیشد. نبا رهیبه طبقه پنج و پنجره شرکت خ یهل دادند و عصب نیکشت. او را به داخل ماش یخودش م

گرفت. نگاهش لحظه به  یم دهیزد را نشن یم انیسرش سوت پا یکه انگار تو ییکرد و صدا یتکرار م داد. یم
 یپر از مهر و موها ید را با نگاهیشد. جاو داریاز خواب ب یثمره با نوازش دست شیکه تو یافتاد. اتاق دیپنجره اتاق جاو

گاهش کرد. مغزش انگار هنوز خواب مانده گنگ ن یو لحظه ا دیاش د یوجب کی یگردن تو یرو یو حوله ا سیخ
 تیبعد از محرم شبیشد. د ادآوری شیبرا زیبـرده بود. نگاهش را به اطراف چرخاند و کم کم همه چ ادیرا از  تیو موقع
 بود. دهیتختش خواب یو تا صبح تو هبه خانه اش آمد دیبا جاو
 گفت: یبه شوخ دیکرد برگشت. جاو یاص نگاهش مکه حاال رنگ نگاهش را خوانده و با لبخند خ دیبه جاو دوباره

 شد؟ ییشناسا تیموقع -
 لبخند زد. ثمره

 .ریصبح بخ -
 چهره اش کنار زد و گفت: یرا از رو شیو آرنجش را ستون تنش قرار داده بود. تار مو دهیکنارش دراز کش دیجاو

 نباشه؟ ریصبح بشه خ ینطوریکه ا یشب شهیم -
و شرط  دیق یخودش را ب شبیزنده شد. د شیمقابل چشم ها یکی یکی شبید ریتصاو خجالت زده لبخند زد و ثمره

 احترام گذاشته بود. مشیبا وجود التـ*ـهابش از خط قرمزها عبور نکرده و به حر دیبه او سپرده بود؛ اما جاو
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 ده بود.ذره ش کیدختر  نیسر به سر گذاشتن ا یو چانه اش را خاراند. دلش برا دیچرخ شیرو دیجاو نگاه
 کم داره. زیچ هیصبح قشنگ  نیانگار ا یول -

 با اشاره به لباس او گفت: دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره
 .یکنن و نامزد ما با چ یصبح م یرو با چه لباس یمردم شب نامزد -

 افتاد. شبید ادیتنش  یتو دیجاو شرتیت دنیرفت و با د نییثمره پا نگاه
او خبر از  قیعم ی. نفس هادیچیپ یگوشش م یمنظم تو یام گرفته و تنها تپش هاحاال آر دیتند قلب جاو ضربان»

خواب را از  یو تکرار اتفاق قبل، حساب شیآغـ*ـوش و تجربه چند لحظه پ یبودن تو جانیداد؛ اما ه یم دنیخواب
 شده بود. بر علت دیمز ریدست و پا گ باسگر گرفته و ل قیعم یسرش پرانده بود. تنش هنوز از آن محبت ها

 گوشش گفته بود: ریقبل از خواب آرام و با خنده ز دیجاو
 .یمن استفاده کن یاز لباسا یتون یم ست،یاگه لباست راحت ن -

نداشت. آرام از جا بلند شد و  نیجز ا یشد؛ اما حاال انگار چاره ا یغرق م شیلباس ها انیبود. حتما م دهیخند ثمره
زود بود؛ اما  یلیهنوز خ دیدر خانه جاو یراحت زانیم نیو به لباس ها نگاه کرد. ابه سمت کمد رفت. درش را باز کرد 

 برمودا بود. شیافتاد. حتما برا شینگاهش به شلوراک ها وها را برداشت  شرتیاز ت یکیهم نبود.  یچاره ا
ژور معصوم شده بود. نور آبا رینگاه کرد. چهره خوابش ز دیشد. به جاو یلباس خالص م نیاز شر ا دینبود و با مهم

بسته اش جرات عوض کردن لباس را نداشت. پشت  یبا وجود چشم ها یلبخند زد و در کمد را تا انتها باز کرد. حت
را به دماغش  شرتیت هیقیو  دیچیمشامش پ یتو طرشداد. ع رییتغ دیدر کمد پنهان شد و لباسش را با لباس جاو

 کرد. یم قیش آرامش را به وجودش تزر. عطرش هم مانند خوددیبو کش قیچسباند. عم
 «قبل گذاشت. یبه سمت تخت رفت و سرش را درست همان جا باز

 مظلوم گفت: دیجاو یدر برابر نگاه به ظاهر جد ثمره
 خب سخت بود با او لباسا بخوابم. -
 تخت نشست. یرو دیجا بلند شد و جاو از
 من لباسم رو عوض کنم؟ رونیب یبر شهیحاال م -

غرق  شیها نیچشم دزد نیاز ا دیانداخت. جاو یکوتاه به او م یو نگاه ها دیکش ینگاه کردن به او خجالت ماز  هنوز
 ادامه داد. یلـ*ـذت بود و به باز

 باال داد و گفت: شانه
 کرده؟ یحاال چه فرق ،یکه من بودم عوض کرد شبید -
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که لباس عوض کرده،  ییجا یرا درست رو به رو نهیبا چشم و ابرو به پشت سر ثمره اشاره داد. ثمره برگشت و آ و
 .دیگفت و ناباور به سمتش چرخ ی. وادید
 .یتو که خواب بود -
 بودم. دارینه اتفاقا تا صبح ب -
 گفت: یدرماندگ با
 چشمات بسته بود. دمیخودم د -

 گفت: یساختگ یتفاوت یبا ب دیجاو
 تونستم بخوابم؟ یم طیتو اون شرا یبودم واقعا فکر کرد داریگفتم که ب -

 و شمرده شمرده گفت: دیحس کرد. با ترد شیرگ ها یخون را تو عیحرکت سر ثمره
 تو... یعنی -

 گفت: طنتیبا ش دیتمام گذاشت و جاو مهیرا ن حرفش
 .دمید -

 بود؟ دهیرا ند نهیچطور آ یگفت. لعنت یلبش را به دندان گرفت و دوباره با عجز وا ثمره
 با همان لحن گفت: دیجاو

 ... دیباالخره که با -
سرخ دخترک غرق لـ*ـذت شده بود.  یگونه ها دنیتمام ماند. از د مهیفضا ن یزنگ تو یصدا دنیچیبا پ حرفش

 هم بود؟ نیباالتر از ا یخوش
 مهلکه نجات داده بود. با خنده گفت: نیبود و شخص پشت در او را از ا اریانگار بخت با او  اما
 کنم. یرو خوب باز ینیزم بیبازم بتونم نقش س دمیچون قول نم عوض کن، عیتا برگردم سر -

 نبود؟ نهیصورت داغش گذاشت. چطور حواسش به آ یو از اتاق خارج شد. با خروجش ثمره دست رو دیخند

روز  دی. نبادیبه عقب چرخ دهیو ترس دیماس شیلب ها یخنده رو یهاد my friend دنیدر را باز کرد و با د دیجاو
 آمد. یم شیثمره سو تفاهم پ یاول برا

فرستاد و دروغ  نییخواست؟ اخم کرد و در جواب سالمش تنها سر تکان داد. دختر آب دهانش را پا یجا چه م نیا
 زودتر گفت: دی. جاودیترس شیگفت از اخم ها ینبود؛ اگر م

 !ستین نجایا یدنبال هاد یاگه اومد -
گذشت. نه اما  یم رشیاز خ دیافتاد؟ با یدردسر م یهم تو . اگر خودشچاندیهم پ یرا مضطرب تو شیها انگشت

 شد. یم بشینص دیاز جاو یزیهم چ دیکرد و شا یاش را م یدغل باز نیا یآورد و تالف یرا جا م یحال هاد دیبا



 

 

551 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 گرفت. یاول از او قول م دیبا یول
 بگم؛ اما... یزیچ هیراستش اومدم  -

 الفه شد.همه لفت دادنش ک نیاز ا دیکرد و جاو مکث
 ؟یبگ یچ -
 .نیبه من نداشته باش یکار نیاول قول بد -
با ثمره بودن را  یکرد و لحظه ها یزودتر دکش م دیکه انگار مهم بود. با یحرف یمهم نبود؛ حت شیبرا زیچ چیه

 کرد. یتلف نم
 تفاوت گفت: یب

 بگو. دم،یقول م -
 گفت: الشیبا راحت شدن خ دخترک

 .نیدیپرورش م نیمار تو آست نیاومدم بهتون بگم دار -
 تر شد. قیعم دیجاو یها اخم

 ه؟یمنظورت چ -
 .مونمیرو خوردم؛ اما حاال پش یهاد یدایکنم اشتباه کردم، گول وعده وع یمن اعتراف م -
 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -
 که من خونه ت موندم. هیحرفم راجع به او شب -

 مهم شد. شیبرا انیاز هم باز شد. انگار جر دیجاو یابروها
 خب؟ -
 شربتت قرص خواب آورد انداخت و درو عمدا باز گذاشت. ی. توینقشه بود از طرف هاد هیهمش  -
 بشه؟ یکه چ -
 اون شرکت. ریبندازه و خودش بشه مد یمیرح یکه تو رو از چشم آقا -

 بود. پوزخند زد. نیش هما یو منگ جیگ لیآورد. پس دل ادیبه چهره دخترک زل زد و صبح آن روز را به  یکم
 آره؟ ادیب رتیاز من گ یزیچ دیشا یپولت رو نداده؟ اومد ؟یگیرو به من م نایا یحاال چرا دار -

 زودتر گفت: دیدهان باز کرد و جاو دخترک
 .یراه رو اشتباه اومد -
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 یباشد. اگر مکارها را فقط به خاطر شرکت کرده  نیا یشد هاد ی. باورش نمدیدر رابست. دست به صورتش کش و
شود؛ اما... مکث کرد و لبخند زد. خوب بود که نگفته بود  رشیدردسرها مد نیکرد که بدون ا یم یگفت حتما کار

 وگرنه...
 لب سرخوش زمزمه کرد: ریز دنشیبا د دیثمره از اتاق خارج شد و جاو همزمان

 .ریعدو شود سبب خ -
ردن لباس چشمش به آن افتاده و ناباور درش را باز کرده عوض ک نیگرفته بود. ح شیدست ها نیجعبه را ب ثمره
آن روز به خانه رفته  دیجا در آورده بود؟ حتما جاو نیخانه به عمد جا گذاشته و چطور سر از ا یبالن را تو نیبود. ا

 کرد. یجعبه اخم ساختگ دنید با دیشد و جاو کینزد دیبود. خجالت زده از کار بدش به جاو
 .ارمیرو بد در م شینکن تالف ییمن مظلوم نما واسه یجور نیا -

 معنا دارش گفت: دیتوجه به تهد یب ثمره
 ...طمیشرا دیببخش -

 ثمره گذاشت. یلب ها یانگشت اشاره اش را رو دیجاو
 هوم؟ م،یبهتره حرف از اون روزا نزن -

 ادامه داد: دیفقط نگاهش کرد و جاو ثمره
 .میکار دار یکه کل میبخور یصبحونه حساب هیحاال  -

*** 
سر خاک فرهاد  دیگرفت. با یآدرس م یاز حاج دیزد. با یپرسه م یگرید یبود و فکرش جا ستمیبه س رهیخ نگاهش

حال خودش نبود و در مراسم شرکت نکرده  یکرد. زمان کفن و دفن تو یاز او تشکر م زیرفت و بابت همه چ یم
گرفت.  یم هیاز خانواده آ یرفت و آدرس یسراغ خانواده فرهاد م دیاآن برعهده حاج محسن بود. ب یبود؛ اما تمام کارها

 یم هیرفت و از آ یم یبا ثمره سراغ بهرام دیکرد. با یو خال درونش را پر م دایثمره را پ شیهمه قوم و خو دیبا
خودشان بودند که دو روز آن قدر مشغول  نیگفته بود و آن ها در ا میگو یتنها بعد از مراسم م شانی. روز نامزددیپرس

 رفته بود. ادشانیاز  هیآ
لب  یانحنا یغاتیتبل امیپ دنی. با ددیکش رونیو با شوق آن را ب عیو با فکر ثمره بودن سر دیلرز بشیج یتو یگوش

 یبوق تو یتماس نگرفته بود؟ شماره او را گرفت و صدا ینگاهش کرد. چرا از صبح حت ظیجمع شد و با غ شیها
 شیو لب ها دیالو و نفس بلند ثمره را شن یاتنگ شده بود. صد یاو را نداشت و دلش حساب شب کی. دیچیگوشش پ

 و ثمره گفت: دیکش آمد. سالم کرد و احوالش را پرس اریاخت یب
 خوبم. م،یریرو در نظر نگ ابونیگرما و بدو بدو کردن تو خ نیاگه ا -
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 برداشت. توریچشم از مان دیجاو
 ه؟یخبر -
 عمو گفت کاراش با من باشه. م،یو موسسه جشن دارت گهیچند روز د -

 لبخند مهربان زد. دیجاو
 ...میدنبالت که ناهار باهم باش امیکارم تموم شده آدرس بده ب زم،یعز یخسته نباش -

 ادامه داد: طنتیکرد و با ش مکث
 .ارمیرو از تنت در ب یخستگ یاونم تو خونه خودمون تا حساب -

 کرد. یشروع به باز شیپا ینداشت. با سنگ جلو طنتشیپر ش یحرف ها یبرا یسکوت کرد جواب ثمره
 خانم خانما؟ یکوش -
 جا. نیهم -
 ؟یا هیپا -
 مقدار از کارم مونده هینه هنوز  -

 نچ کرد. دیجاو
 کار یگفته باشم بعد از ازدواج کار ب -
 رم؟یبار زور نم ریگفته بودم ز -
 تونه فاصله رو تحمل کنه. ینمجاذبه عشقه که  زمیعز ستیکه زور ن نیا -
 ست؟یجاذبه عشقتون خر کردن ن نیاسم دوم ا انایاح -

 .دیبا صدا خند دیجاو
 .میخب پس شب باهم باش -
 شب نه. -

 ثمره ابرو باال داد و با لحن خودش گفت: عیبا خنده از جواب تند و سر دیجاو
 چرا شب نه؟ -
 تو هم بود. کمیکه برگشتم عمو  روزیخب د -

 اخم کرد. دیجاو
 چرا بهم زن دادن اصال؟ رنیاگه قرار بود حقم رو ازم بگ -

خودش بود لـ*ـذت داشت.  یکه فقط و فقط برا ییاخم ها نیثمره راحت بود. چه قدر ا یچهره عبوسش برا تصور
 گفت: طنتیکه وجودش را احاطه کرده بود با ش ییبایبا همان حس ز



 

 

554 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 حقم کن.خونه ت بعد حقم  یهر وقت زنت رو برد -
دخترک هم از جنس  یها طنتیش یبرد. حت ادیرا از  ششیپ هیاز حرف ثمره لبخند پهن زد و حرص چند ثان دیجاو

 خودش بود.
 ؟ییمحضر فقط بگو کجا میدنبالت بر امیاالن م نیخانم؟ هم یترسون یم یمن رو از چ -

 لب سواستفاده گر گفت. ریو ز دیخند دیجاو یاز لحن جد ثمره
 ؟یتگف یزیچ -
 نه من برم کار دارم. -

کرد.  یدنبال او م دنیصرف دو دیاش را با یدر حال فرار بود و انگار کل زندگ شهیدختر هم نیباز تخس شد. ا دیجاو
 کرد. یگفت و خداحافظ «نمتیب یشب م»و تحکم  یبا سرسخت

 یجان گریکرد و د یدرد م ادین زاز راه رفت شیکوله گذاشت و به اطراف نگاه کرد. پاها یرا تو یبا لبخند گوش ثمره
 یرو به رو یها کیو به ت دیکش رونیب بیسفارش را از ج ستیکرد. ل یتمامش م دیادامه نداشت؛ اما امروز با یبرا

 رفت و وارد شد. یگرید غازهبه طرف م یو صندل زیاجاره م یهر کدام نگاه کرد. برا
 یکرد کارش تمام شده بود. چه م یودتر از آن چه فکر مساعت ز کینگاه کرد. خوب بود که  ستیبا دقت به ل باز

را همان شب به او  دیرفت؟ کل یخودشان م دیدوش آب سرد به خانه به قول جاو کیشد اگر به موسسه و بعد از 
بلند کرد و بعد از دادن آدرس سوار  یتاکس یبرا تفکر دس نیشد. با ا یم یرینظ یب زیسورپرا شیداده بود و حتما برا

با  یبار حتما لباس راحت نیرفت. ا یکرد و دلش غنج م یدر خانه تصور م دنشیرا با د دیتمام راه چهره جاو شد.
 دیتاک نیاما از ا« مونم. یشب نم»کرد.  یماند. با خودش تکرار م یمراعات شبش را نم یبرد؛ اما برا یخودش م

 شد. یگفتنش شل م« !یبمان دیبا»و  دیجاو دنیمطمئن نبود. حتما با د شکستهدست و پا 
کوله گذاشت  یانتخاب کرد و تو یراست به سمت اتاق رفت. با وسواس لباس کیو وارد موسسه شد و  ادهیپ نیماش از

 و بعد از آن وارد حمام شد.
 .دیاز ظاهرش به طرف در چرخ نانینگاه کرد. بعد از اطم نهیآ یکه کرده بود تو یمیمال شیخودش و آرا به

 چرخاند. شیآمد و نگاهش را سر تا پاآهو تو  همزمان
 و گفت: دیخند

 .دیخوشحال به حال جاو -
دلتنگ ثمره شده بود. ثمره کنارش بود و نبود.  یادیدو روز ز نیاکتفا کرد و آهو جلو آمد. ا مهیبه لبخند نصف و ن ثمره

 شیو از ته دل برا دهیرا د آرامش یمدام به ساعت بود. حق داشت تازه تازه رو شیو نگاه ها یتمام حواسش به گوش
 خوشحال بود.
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 گفت.« خوش بگذره»و  دیاش را بوس گونه
 ؟یندار اجیاحت یزیچ -
 د؟یخر یبر یخوا یمگه م -
 نه خب... -

 .دیخند آهو
 منم خوبم. یکه خوش باش نیهم یخواد نگران من باش ینم زمیپس از اون حرفا بود، برو عز -

 کرد. یشد کار یشد. کاش م رهیخ به ظاهر شادش یچشم ها یتو یکم ثمره
 و من کرد. من
 دکتر... میبر یعنی ،یبازم فکر کن یخوا یآهو نم -
 .شهیتونم نم یگفتم نه نم ،یبار گفت هینه ثمره  -

شد  یبود. کاش م یو آهو نه، ناراض دیخند یشرط م دیق یروزها ب نیکه خودش ا نیسرش را تکان داد. از ا ثمره
 ع دور زدن نه در مرام خودش بود نه آهو.نو نیکرد؛ اما ا یکار

داد.  یاطالع م یبه عمو بهرام دیرفت. با ریکرد. از اتاق خارج شد و به سمت اتاق مد یو خداحافظ دیاش را بوس گونه
 خارج شد و گفت: یاز اتاق کنار ی. قبل از ضربه زدن به در، مربستادیشالش را مرتب کرد و پشت در ا

 مهمون دارن. -
توانست معطل  یداشت. نم همانیم شهینبود، عمو هم یبیعج زیکه چ نیرا باال داد. خب ا شیرد و لب هاک نگاهش

 .دیرا شن یبهرام یضربه زدن باال برد و قبل از آن صدا یرفت. باز مشتش را برا یداد و م یبماند فقط اطالع م
 کنم. یدوباره تنهام نذار خواهش م -

 ز داشت. مهمانش که بود؟عج یادیعمو ز یخشک شد. صدا دستش
 کرد و صدا واضح تر شد. کیگوشش را به در نزد انیو مرب یتوجه به رفت و آمد کارمندان بخش ادار یب

 ؟یو بر یبزن شیآت دنتیفقط قلبم رو با د یاومد -
 .دیپر از غم زن را شن یکرد و صدا زیرا ت گوشش

 که بمونم فقط... ومدمین -
 ؟یگرفت رو تازه کرد یکه تازه تازه داشت آروم م یچرا داغ ؟یرا اصال برگشتچ یبر یخوا یاگه م ؟یفقط چ -
 .شمیخوبه که داغت باالخره آروم گرفته، من که هنوز آت -
 .یوفتیبچه مون ن ادیو  یتو چشمام نگاه کن یتون یهنوز نم ،یکن یبا من زندگ یتون یهنوز نم یعنی نیا -

 کرد. بچه؟ عمو بچه داشت؟و ثمره متعجب زمزمه  امدیاز زن ن ییصدا
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 ست؟ین ادتیخودت بود  یحرفا نایا ؟یچرا ساکت -
زد و نگاهش التماس به  یزد. حاال که زبانش حرف از رفتن م یم یزن به هر در نینگه داشتن ا یانگار برا یبهرام

 خواست. ینم را ییتنها نیا گریبدون او را تجربه کرده بود و د یداشت. زندگ ینگه اش م دیکرد با یماندن م
گفتم  ،یحسش کن یتون یداره که بازم م یحکمت هیبهت گفتم بمون گفتم حاال که خدا بچه مون رو گرفت، حتما  -

اون چقدر تو  یدون یبچه از دست رفته ات بزرگ کن. م یکن، گفتم بمون و اونو به جا یبمون واسه ثمره مادر
چقدر منتظر  یدون یداشته باشه؟ م هیمثل بق یمعمول یزندگ هیتونست  یم یاگه بود یدون یشد؟ م تیاذ یزندگ

 یجات خال یچقدر تو مراسم نامزد یدون یم ن،یعشقش رو بب ایرفته و ب یکیتماست بودم که بگم قلب دخترت واسه 
 بود؟
سر و ته بود. بچه از دست رفته آن ها  یو انگار ب بیو غر بیعج شیگفت؟ حرف ها یشد. عمو از چه م جیگ ثمره
سرش  یتو یبهرام یوسط ارتباط خودش به آن ها چه بود؟ حرف ها نیداشت؟ ا یبه خودش و شب نامزد یبطچه ر

 .دندیکوب یذهنش م واریفقط به در و د جهینت یمعلق بودند و انگار ب
تونستم سرم رو با قاتل  یچشمش پر پر شد. چه طور م یمادرم که بچه ش جلو هیتونستم بمونم بفهم. من  ینم -
 بره؟ ادمی یبالش بذارم و همه چ هیگر گوشه م رو *ــیج

 را با دو دست خفه کرد. قاتل؟منظورش به عمو بود؟ نشیه ثمره
درد من  ؟یدیرو ند مینابود ؟یدیشکستم رو ند ؟یبود؟ اون فقط بچه تو بود؟ من چ یانصاف اون تصادف عمد یب -
 بودم...خودم فرستاده  یاز تو بود من بچه م رو با دستا شتریب یلیخ

 نیگفت. پس ا یبغض کرد. عمو بچه اش را کشته بود؟ وا یبهرام یشکست و ثمره از بغض صدا شیگلو یتو صدا
 بود. نیهم یبرا ییهمه تنها نیو ا شیهمه غم در چشم ها

 یدستگاه ها رو از روش بردارن؟ تو نبود ینداد تیتو رضا ؟یتو امضا نکرد ؟یچ تینبود؛ اما رضا یآره اون عمد -
 کنن؟ کهیت کهیبچه تو ت یو قبول کرد یمعجزه خدا بست یه چشمت و به روک

 خبر بود. یهمه درد مچاله شد. عمو چقدر درد داشت و ب نیزن باال رفت و قلب ثمره از ا هیگر یصدا
 .دیزن به گوشش رس ناله

 بودم؛ اما تو... دواریمن منتظر بودم ام -
 ؟یچ یعنی یدون یبود م یمرگ مغز -
 د؟یبچه دار ش دیتون یوقت نم چیمگه دکترا نگفته بودن ه ست،ین دیاز خدا بع یچی. هیهر چ -
 اون موضوعش فرق داشت. -

 آرام گفت: یسکوت شد و بهرام نشانیب یپر از غم زن بلند شد. کم هیگر یصدا باز
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شب سر گذاشتن و با شب به  یموند یقلب دخترت. کاش م ی... نه به خاطر من به خاطر تپش هایموند یکاش م -
 کردم. یکه من م ی. کاریکرد یقلبت رو خاموش م شیثمره آت نهیرو سـ*ـ

 یدور سرش م ایچرا دن د؟یلرز یم شییپا ریکرد. چرا ز ستیاش انگار در جا ا یاتیخشک شد و تمام عالئم ح ثمره
ها را مرور  دهیه بود؟ ناباور شنهم خودش مُرده بود. عمو چه گفته بود؟ از کدام قلب گفت دینه شا ایزلزله بود  د؟یچرخ

 زیتمام عشق و توجه عمو را به چ دیخواست باور کند. نه دروغ بود نبا یراحت بود؛ اما قبولش نه. نم دنشیکرد. فهم
سوخت، انگار  یاش م نهیسوخت، سـ*ـ یکرد و قلبش م یکرد نه. نه را تکرار م یداد. نه اشتباه م ینسبت م یگرید

. اشک ها دیته ته جهنم بود. خود خود آتش. بغضش باال آمد. حجم گرفت و ترک قتیحق نیسوخت. ا یتمام تنش م
 خود خودش بود، نه... یکرد. محبت عمو خالصانه بود. برا یگونه اش غلت زدند. نه اشتباه م یپر سرعت رو

 زد: ادیبلند فر یرحم با صدا یب یرویذهن نداشت اما ن یتو یبازگو کردنش را حت جرات
 «قلب دخترش بود. یعمو برا یمحبت ها تمام»

. از دیکوب یقرار م یشده بود و قلبش ب سیخ سی. صورتش خدیکش نییرفت و دسته را پا شیاجازه پ یب دستش
از جا بلند شد و نگران  دهیترس ی. بهرامدیکه به سمتش چرخ دیآن ها را د یاشک نگاه هر دو میضخ هیپشت ال

 گفت:
 ثمره... -

 را لرزاند. یفقط نگاهش کرد و رنگ نگاهش قلب بهرام سیخ یبا چشم ها ثمره
 ثمره... -

 بود. دهینزد. قدرت نداشت و زبانش انگار به کامش چسب یحرف ثمره
قرارتر شد. همان زن  یو شناخت.قلبش ب دیحال بد ثمره نگران از جا بلند شد. نگاه ثمره به سمت او چرخ دنیبا د زن

 .دییپا یو دورادور او را م یکه انگار پنهان یقلبش شده بود. زن یراه یس خوبح دنشیکه بارها با د یبود. زن
کرد  یگله م دیگفت. با یم دی. بادیو زبانش باالخره چرخ دیکوب یمهابا م یشد. قلبش ب یم یپر و خال شیها چشم

 زد. یم ادیاش را فر یدلخور دیو با
 همش... -

انگار با خودش معلوم  فشیوجودش بود. تکل یس خوب و بد توبود. انگار ح بیبود. حالش غر بیکرد. عج مکث
 یو محبت دروغ یپنهان کار نیتاب بود و تمام وجودش از ا یآن ها کنار هم ب ینگاه به هر دو ینبود. قلبش برا

 سوخت. یم
 همش دروغ بود، همش. -

 کرد. دروغ بود! دی. گفت. تاکدینپرس



 

 

558 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 .دیلرز شیدست ها و پاها یهم پا شیصدا
 بود. نیهات، محبتات، همش به خاطر ا یگرانن -

و  دیخند هیگر انیقرار و کالفه از حال ثمره جلوتر آمد. ثمره م یب ی. بهرامدیقلبش بود و اشک زن چک یرو دستش
 گفت:

 نه خودم! یقلب بود نیهمش نگران ا یثمره حواست به خودت باشه. ثمره قلبت؟ قلبت؟ قلبت؟ لعنت ؟یثمره خوب -
 .امدیاش باال رفت اما کوتاه ن هیگر یصدا

 ؟یکرد یکجا عذاب وجدانت رو کم م ؟یشد یکجا آروم م گهیافتاد، د یآره خب اگه از کار م -
 ثمره بابا... -

 آمد. ادشی یزیشد و انگار چ دتریشد یثمره با بابا گفتن بهرام هیگر
 بابا صدات کنم و ... یاصرار داشت شهیبود که هم نیواسه ا -

 سخت بود. شیو غم برا یدلخور زانیم نیقدر حرف زدن با اکرد. چ مکث
 نه به خاطر خودم. -

 را به دو طرف تکان داد. سرش
 عمو... یمن رو شکست -

 شیشد. اشک ها ریرفتن قدم برداشت و قبل از آن مچ دستش اس یکرد؛ اما برا ی. قلبش به ماندن اصرار مبرگشت
 نیزن مهربان و ا نی. ادیکش ریزن افتاد و قلبش ت سیخ یشم ها. نگاهش به چدیو به عقب چرخ ختیر یهنوز م

 گفت: اریاخت یصورت زن چرخاند و ب یتو ـل*ـیبرد. نگاهش را با م نیزبانش را از ب ینگاه پر از غم انگار تلخ
 دارم نگو که... بهیغر هینسبت به  یبود؛ چرا حس خوب بیبرام عج شهیهم -

 یسخت بود. دست جلو شیبرا ینگاه بهرام ینیرفت. تحمل سنگ یم دینداخت. باا نییرا خورد و نگاهش را پا حرفش
باره  کیاش با او  یدهانش گرفت و به سرعت خارج شد. از عمو دل خور بود. ناراحت بود. تمام خاطرات خوب کودک

 دردآور بود. قتیحق نیا قدرخودش نبود و چه  یاش برا یتلخ شد. زهر شد. محبت اسطوره زندگ
امن در حال پس زدنش بود. خوب بود که  یجا نیا یسخت و انگار حت شیبرا نجایکرد. ماندن ا دنیبه دو شروع

 هق هقش باال رفت و از در خارج شد. یرفتن داشت. صدا یبرا ییبود و جا دیجاو
** 
 ییابتدا یهامبل پرتاب کرد و همزمان با باز کردن دکمه  یرا رو فشیدر انداخت و وارد شد. ک یرا تو دیکل دیجاو

حاج محسن را  یو حرف ها دیرفت. چند مشت آب به صورتش پاش یبهداشت سیمردانه اش به سمت سرو راهنیپ
مانده بود و  یشد. حاال فقط بهرام یم رشیدست گ یزیچ دیرفت، شا یفرهاد م یبه محل زندگ دیمرور کرد. فردا با
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 دایکرد و قبل از جشن ازدواج خانواده ثمره را پ یرا م اش یتمام سع دیداد. با یم هیاز آ یشد زودتر خبر یکاش م
 زد. یم ادیفر شیتو یکس یکه ب ی. نگاهدید یباز بغض نگاهش را م دیکرد. نبا یم
مبل انداخت و وارد اتاق شد.  یرا کامل از تن خارج کرد و رو راهنشیخارج شد. پ یبهداشت سیرا بست و از سرو ریش

اصرار  شینگه داشتن عطر و بو یبرا واریدر و د یشد. انگار حت شیها هیکث وارد رم یگرفت و عطر ثمره ب قیدم عم
ذره  کیهمان  تیو طاقت نداشت. انگار بعد از محرم ود. تا شب چند ساعت مانده بود؟ دلتنگ بدیداشتند. پوف کش

 قرار هم از او سلب شده بود.
ذهنش مرور شد و تند به  یتو دهیث کرد. آن چه دمک یو لحظه ا دیبه طرف کمد چرخ شرتیبا ت یرکاب رییتغ یبرا

را باال داد.  شیپتو خارج شده بود و ناباور ابروها ریاز ز شی. تنها موهادیپتو را د ریو حجم مچاله شده ز دیعقب چرخ
و  عیلباس شد و سر رییتغ الیخ یکار ها هم بلد بود. ب نیاکش آمد. دخترک از  اریاخت یب شیجا؟ لب ها نیثمره ا

 وق زده به سمت تخت قدم برداشت.ذ
 و آرنجش را ستون تنش قرار داد. دیسرش دراز کش پشت
 کرد و گفت: شیموها شیشروع به نواز آرام

 ؟یشیهمراه م یو اول راه ب ارهیقلبم طاقت نم یگینم یکن یم زیسورپرا یجور نیا -
 و سرش را جلوتر برد و با لحن معنا دار گفت: دیثمره را د سکوت

 بذارم؟ یسکوت مرموز رو به حساب چ نیاومدن و ا ییهوی نیا حاال -
حرکت به طرف خودش  کیگذاشت. او را با  شیبازو یو دست رو دیکش نییطاقت پتو را پا ی. بدینشن یجواب باز

 برگرداند و همزمان گفت:
 ناز کردن... -

 ینگران نگاهش را تو . وحشت زده ودیدهانش ماس یو صورت سرخ ثمره تو سیخ یچشم ها دنیبا د حرفش
 صورتش چرخاند و گفت:

 شده؟ یچ -
 .ختیر یم شیگونه ها یوقفه رو یب شیو اشک ها دیلرز یثمره از بغض م چانه

 شده دختر جون به لب شدم. یچ -
 :دینال ثمره

 ...دیجاو -
 به صورت او را کنار زد. دهیچسب یموها دیجاو

 جون دلم؟ -



 

 

560 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 راحيل

 قطع گفت:فرستاد و م نییآب دهانش را پا ثمره
 ...یعمو بهرام دیجاو -

 نگران گفت: دیکرد و جاو مکث
 واسش افتاده؟ یاتفاق ،یچ یعمو بهرام -

 گفت: دیسرش را به عنوان نه باال داد و جاو ثمره
 شده؟ یپس چ -
 کردم. یفکر م شهینبود که هم یاون یعمو بهرام -

 بود. وفتادهین یداد. خوب بود که اتفاق رونینفس راحتش را ب دیجاو
 دختر. یسکته م داد -

 تا کجاها رفته و برگشته بود. هیچند ثان نی. فکرش در ادیبا پوف دست به صورتش کش همزمان
 ادامه داد: دیبه او زل زده بود و جاو سیبا همان نگاه خ ثمره

 شده؟ یچ نمیدرست حرف بزنم بب -
 اش را باال داد. ینیآب ب ثمره

 خاطر... اون... اون همه محبت... فقط به -
 سوزاند. یها دلش را م دهیشن یادآوری یکرد و انگار قدرت گفتنش را نداشت. حت مکث

 گنگ نگاهش کرد. دیجاو
 بوده؟ یبه خاطر چ -
 به خاطر قلب دخترش بود. -

 هم گذاشت. چقدر بازگو کردنش سخت بود. یرا با درد رو شیگفت و پلک ها عیرا سر حرفش
باال  قیکه عم یا نهیسـ*ـ یرفت و رو نیی! نگاهش آرام آرام پا؟یقلب دختر بهرام مات ماند. چه گفته بود؟ دیجاو
 سوال بود؛ اما... شیبرا یمحبت بهرام نیا شهیشد، مکث کرد. هم یم نییو پا

 همش... د،یهمش دروغ بود جاو -
کرد و سر  یآرامش م دیبه خودش مسلط و از بهت خارج شد. با یکم دیرا با پشت دست پاک کرد و جاو اشکش

 زد. ثمره حتما دچار سوتفاهم شده بود. یحرف م یفرصت با بهرام
 کنم. یطور فکر نم نیمن ا یول -

خودت  یتو را برا یگفت بهرام یم یکس دیفکر بود. با نیرد ا دنیمنتظر نگاهش کرد. انگار فقط منتظر شن ثمره
 گرفت. یو دلش آرام م دیشن یحرف را م نیا دیدوست دارد. با
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 .یبهش شک کن یحق رو ندار نیخالصانه بود ثمره، تو ا یلیخ یبهرام یبت آقامح -
 گرفت. یدو کلمه آرام نم نیکرد. دلش با ا یحرف قانعش نم نیا نه
 شد. یقلبم آروم م یصدا دنیخودش گفت. گفت با شن دمیخودم شن -

رفت، نفسش را پر صدا  یشانه مقلبش را ن ریکه مثل ت ییاشک ها دنیکالفه از د دیشد و جاو دتریاش شد هیگر
 یتر رفت و او را تو کیخبر بود. نزد یو از کل اتفاق ب دیرس یآرام کردنش به ذهنش نم یبرا یزیداد. چ رونیب

 هقش باال رفت. قه یاو پنهان کرد و صدا نهیسـ*ـ یآغوشش گرفت. ثمره صورتش را تو
 ...یزندگ نیو از ا رمیاصال کاش بم رم،یذاشت بم یکاش م -

 را قطع کرد. حرفش
 حرفا نشنوم! نیاز ا سیه -
گوشش نجوا  ریو ز دیسرش را نوازش کرد و بوس دی. جاوختیصدا اشک ر یسکوت کرد و ب دیجاو یتحکم صدا با

 کرد:
برام جهنمه.  یبدون تو زندگ یدون ینفسم به نفسات بنده، م یدون یم یوقت یحرف از مرگ بزن ادیچطور دلت م -
. ونمیممنونم و تا آخر عمر بهش مد یبهرام یاز آقا یلیبعد تو برام سخته. من خ دنینفس کش لحظه هی یدون یم

 شدن بهت داد. کینزد یکه برا یقلب و هم اجازه ا نیا یهم برا
 کرد. یآرامش م گرید یبا منحرف کردن فکرش به سمت دیبا
خلوتم رو ازم گرفته بود. آرامش رو  که یبشم عاشق دختر یروز هیکردم  یوقت فکر نم چیثمره... ه یدون یم -

و  یرو ازم گرفت یباطله. تو آرامش دروغ الیخ هیکردم دارم همش  یکه فکر م یدونستم آرامش یگرفته بود؛ اما نم
 .یداد یبه جاش آرامش واقع

هم افتاد. ثمره با  یشد و رو نیسنگ شیگوشش پچ زد تا هق هق اش آرام گرفت و پلک ها ریقدر گفت و ز آن
 شد و به خواب رفت. نیتسک یکرد، دردش کم قیپوستش تزر ریآرام آرام ز دیکه جاو یحبتم

اش را  یشانیشد. اشک گوشه چشم و نوک دماغش سرخ بود. پ رهیخ سشیفاصله گرفت و به چهره خ یکم دیجاو
 حس کرد. بشیج یرا تو یو همزمان با عقب رفتن لرزش گوش دیبوس
رفت. حدس شخص پشت خط سخت نبود. از اتاق خارج  نییاز تخت پا اطیو با احت دیسرش کش ریرا از ز شیبازو آرام

 .دیچیگوشش پ یتو یگرفته و نگران بهرام یتماس را برقرار کرد. صدا عیشد و سر
 ؟یجان خوب دیسالم جاو -

 طاقت گفت: یب یکرد و بهرام یسالم و احوال پرس دیجاو
 آره؟ شته،یثمره پ -
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 جاست. نیبله ا -
 .دیچیپ دیگوش جاو یتو یفس راحت بهرامن یصدا

 حالش چطوره؟ -
 .دهیراستش...حالش که خوب نبود، االن خواب -
داره... مراقبش  یدونم االن چه حال یبفهمه، م یجور نیرو ا زیخواستم همه چ یبشه، نم یطور نیخواستم ا ینم -

 نبود... یواقعا اون دیکه شن یزیآرومش کن چ د،یباش جاو
 هست. یمن حواسم به همه چ دینگران نباش ،یبهرام یآقا دیآروم باش -
اما هر وقت بهتر شد بهم  نه؛یدونم االن دوست نداره من رو بب یبرات دارم م یزحمت هیواقعا ممنونتم پسرم. فقط...  -

 باهاش حرف بزنم. دیاطالع بده با
 طع کرد.مراقب او بودن تماس را ق یدوباره برا دیبعد از تاک یگفت و بهرام چشم
متورمش عذابش  یبود و پلک ها رهیتو سکوت به او خ دیگذاشت. جاو دیو مقابل جاو ختیر وانیل یرا تو یچا ثمره

بود. تمام  دهیپر کش جانیشناخت نبود و آن همه شور و ه یکه م یخودش بود. انگار ثمره ا یداد. آرام شده و تو یم
از آن بود.  ریغ یزیکه انگار فقط به ظاهر و در واقع چ یخوب به خوبم ختم شده بود. یبه احوال پرس شیجواب ها

ثمره بهتر »دروغ گفته بود.  یکرده و به بهرام سکیخودش اما کالفه بود، توان آرام کردنش را نداشته و به اجبار ر
 «.دیباهاش حرف بزن دیایب دیتون یم شه،یبهتر هم م نیشده حتما تا فردا از ا

 دفاعش. دنیو شن یله با بهرامبود. مقاب نیراه هم تنها
را  دیخوردن نداشت؛ اما حال جواب پس دادن به جاو ینشست. اشتها زیخودش را هم پر کرد و پشت م وانیل ثمره

 هم نداشت.
 گفت: دیآرام و با ترد دیبود که جاو شیحال مزمزه کردن چا در
 آماده شو که برسونمت. -

 گرفت. ینگاه از بخار چا ثمره
 کجا؟ -

 جا به جا شد. یصندل یور یکم
 ؟یریمگه سر کار نم -

 ماند. خودش را خوب به آن راه زده بود. رهیبه او خ یکم ثمره
 .رمینم -
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را نداشت.  دنشید یتنگ او شده بود؛ اما آمادگ یکه دلش حساب نیبود و با ا یبهرام دنیبا د یبه موسسه مساو رفتن
 یکرد یقلبش آروم م یو خودت با تپش ها یموند یش مکا». دیچیپ یاش م ییداالن شنوا یهنوز تو شیصدا
 یداد. بهرام یفکر زجرش م نیو ا بودطرفه  کیسال ها محبتش  نیتمام مدت، تمام ا« کردم. یکه من م یکار

پس »کرد.  یگوشش وز وز م یزد و تو یم خونکیبه قلبش س یرویراز ن نیبود. حاال و با فاش ا دهیهرگز او را ند
 نیبه ا یربط یزد. نه! عشقش به بهرام یو او پسش م« از قلب دخترشه نه خودت. یه بهش دارک یهمه عشق نیا

 بود. مال خود خودش بود. یقلب نداشت و عالقه اش به او واقع
 نگید یکرد و صدا یکرد. آرام شروع به خوردن چا یزد و دلخورش م یم یگریحرف د دیسکوت کرد. نبا دیجاو
 را باز کرد. امیو پ دیکش رونیب بیز ج. آن را ادیرا شن لشیموبا

 «.نمییاالن پا نیهم وردیتا فردا طاقت ن دلم»
 دوارینداشت و ام ینگاه به ثمره انداخت. مطمئنا هنوز آمادگ میبود؟ ن نییو به سرفه افتاد. پا دیپر شیگلو یتو یچا

 عجول بود. یادیهم انگار مثل خودش ز یبود تا فردا آرام تر شود. بهرام
 از جا بلند شد و نگران چند ضربه پشت کمرش زد. ثمره

 هو؟یشد  یچ -
 آرام تر شد و گفت: دیجاو یها سرفه

 برم. دیبا یچیه -
 و نگران گفت: دیچرخ دیو جاو یگوش نیثمره ب نگاه

 .یریم ازدهیامروز ساعت  یافتاده؟ تو که گفت یاتفاق -
بود  دهینگران بود. تازه تازه با ثمره به آرامش رس یشت؛ اما کمگذا یآن ها را تنها م دیاز جا بلند شد. با عیسر دیجاو

 را نداشت. نشانیو طاقت کدورت دوباره ب
 .امیدادن گفتن زودتر ب امیاالن از شرکت پ نیهم -
 صورتش خم شد. یثمره را گرفت و رو یو آن پا کرد و با دو دست بازوها نیا یکه گفته شرمنده بود. کم یدروغ از
 مگه نه؟ یبخش یمن رو م -

 دو دو زد. شیچشم ها نیثمره ب نگاه
 ؟یکرد یمگه کار بد -
 باشه. ادتیرو  نیکه کرده باشم به خاطر خودت بوده، ا یهر کار -
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را برداشت و به سمت در حرکت کرد. ثمره  فشیک عیو سر دیاش را بوس یشانیپ دیگنگ نگاهش کرد و جاو ثمره
برد و با لبخند  ادیرا از  نیو اتفاق بعد از ا یبهرام یکفش لحظه ا دنیشدر حال پو دیپشت سرش راه افتاد و جاو

 گفت:
 .دمید یلحظه رو م نیچقدر خواب ا یاگه بدون -
 کدوم؟ -
 .یکن یرفتن سر کار بدرقه م م یکه برا نیا -

 موش کرده بود.را گم کرده و لـ*ـذت با هم بودنشان را فرا شیانگار تمام حس ها روزیجان لبخند زد. از د یب ثمره
 رفت. رونیب یگفت و بعد از خداحافظ« مراقب خودت باش»را نوازش کرد و مهربان  شیموها دیجاو
 یفراموش یو برا طیشرا نی. در ادیخواب یکرد و بعد دوباره م یرا جمع م زیم دیطرف آشپزخانه قدم برداشت. با به
 نکیس یرا تو دیخورده جاو مین وانیج خواب بود. لفقط محتا د،یکوب یسرش م یمثل پتک رو یداریکه در ب یقتیحق

 .دیچیخانه پ یزنگ تو یگذاشت و صدا
 یبهرام دنیتند به سمت در قدم برداشت و آن را باز کرد. قلبش با د« فراموش کرده یزیحتما چ»با گفتن  همزمان

ه ساک محکم شد و به دور دست یمتورمش ثابت ماند. مشت بهرام یپلک ها یرو یو نگاه خسته بهرام ختیفرو ر
 خودش لعنت فرستاد.

 با لبخند تلخ گفت: یانداخت و بهرام نیینگاهش را پا ثمره
 ؟یکن رونمیاز خونه ت ب ومدهیکه تو ن یخوا ینم -

بود، قدمش  ایاش قد تمام دن یاگر دلخور یزد؟ حت یحرف را م نیبغض کرد و لبش را محکم گاز گرفت. چرا ا ثمره
 گفت: یگرفته به سخت یبود. از در کنار رفت و به داخل اشاره داد. با صدا شیچشم ها یرو شهیهم
 داخل. دییبفرما -

 یوارد شد. با اشاره دوباره دست ثمره رو قیاش گرفت و با نفس عم دهینچک ینگاهش را از برق اشک ها یبهرام
شکستن  یبرا یفقط بهانه ا ییرایهم پذ دیبه سمت آشپزخانه راه افتاد. شا ییرایمبل نشست و ثمره به قصد پذ

 یخروج تقال کرده بود. عمو انگار برا یبراساک  دنیکه از حال بد عمو حجم گرفته بود و با د یبغضش بود. بغض
 آمده بود. زیهمه چ ختنیر رونیگفتن و ب

 یتو یخوردند. چا یسر م شیگونه ها یرو یچا ختنیهمزمان با ر شیو اشک ها دیلرز یدستش م یتو یقور
 را کنار زد. شیو با حرص اشک ها ختیر یکنعلب
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 یگرید زیحضور عمو چ نیتصورش از اول شهیگذاشت. هم ینیس یکرد و فنجان را تو یخال نکیس یرا تو ینعلبک
خم شده بود. بغضش  یادیکه ز یساک آمده و کمر کی. تنها با کیتبر یدست عمو بود و نه کادو یبود. حاال نه گل

 شد؟ ینم وقفچرا لرزش چانه اش مت یه هال گذاشت. لعنتفرستاد و قدم ب نییرا پا
به  لینشست. چقدر دلش پر و چقدر م شیپر لرز رو به رو «نیخوش اومد»را مقابل او گذاشت و با  ینگاه چا یب

داشت. تمام  یاما برخالف او چشم برنم یرا دوست نداشت. بهرام نشانیغم ب نیفاصله و ا نیبود. ا ادیاش ز هیگر
 غم را به خوردش داده بود. نیاو کرده و حاال خودش بزرگ تر یشاد یسال ها برا نیا در اتالشش ر

 دست دست کردن بس بود. گریگفت. د یم شیحرف را بدون پس و پ دینداشت. با ینیبه مقدمه چ ازین
 و گفت: دیکش آه
 یلیداشت. اولش خ یمشکل قلبکه  ی. نوزادینوزاد چند روزه بود هی ،یستیاوردنت بهز مارستانیاز طرف ب یوقت -

که نگاهم به چشمات  یهمون لحظه ا دمت،یکه د ی. همون لحظه اولیبود ینظر م ریز شهیهم دیحاد نبود؛ اما با
 بهم دست داد. یبیحس عج هیافتاد، 

 .دیکش آه
 همه کسم، تنها کسم. شهیجون م یو ب فیدختر ضع نیا یروز هیدونستم  یانگار م -

داد. نگاه کردن با وابسته  یفقط گوش م زیم شهیش یتو یبهرام ریبه انعکاس تصو رهیه داد. خبه سکوتش ادام ثمره
 انگار راحت تر بود. شیبرا
از زنم خواسته بودم تو رو  ی... حتیاز همه مراقبت بودم، هواتو داشتم، دوستت داشتم، حت شتریب تیماریبخاطر ب -

 کنار...
 رد.اش را پاک ک یشانیپ یکرد. عرق رو مکث

ترسم  یگفت م ینگران بود. م شهیدختر دوممون، اما اون هم ی. بشمیریبپذ یکنار دخترمون تو رو هم به فرزند -
 وفتهیواسش ب یبهش وابسته بشم و اتفاق

 تلخ زد. لبخند
کردم؛ اما  ینداره... با جون و دلم ازت مراقبت م یماریبه ب یربط یدونست مرگ و زندگ یکرد... نم یاشتباه م -

 قلب بود... وندیکردن. تنها راه نجاتت پ دیقلبت فقط چند سال دووم اورد و دکترا ازت قطع ام
 داد. رونیپر حسرتش را ب نفس

زد؛ اما بازم اشتباه  یم یشوخ ی. حرف دل شو شوخیاز ما دوست دار شتریگفت، اونو ب یم یبه شوخ شهیزنم هم -
 .شتریاونارو ب گمیدروغ نماندازه دوست داشتم و  هیکرد. من همه شمارو  یم
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بچه  دیرا از زبانش بشنود؟ شا «شتریتو را ب»خواست  یبود اگر م یادیبار ثمره لبخند تلخ زد. انتظار ز نیحرفش ا با
 کرد. یبود حسادت م زتریکه از خودش عز یکرد. به صاحب قلب یشده و به آن ها حسادت م

 ...یحواس یبلحظه  هیمن بود، به خاطر  ریاون اتفاق همش تقص -
خانه  اطیح یکه تو یپر شد. انگار به همان روز برگشته بود. روز تولد دختر شیشکست و چشم ها شیگلو یتو صدا

 گرفته بود. ریز نیاش با ماش
گرفتم، چون بهش گفته بودم برو تو... اما نرفته بود. گوسفند سر جاش بود و به  ریاولش فکر کردم گوسفند رو ز -

 جاش خودش...
 ؟یبود؛ اما از چه کس دهیقصه آشنا بود و انگار از قبل شن نی. نگاه ناباور ثمره باال رفت. ادیچک شاشک

مرد درد آور بود.  نیشکست ا دنی. چقدر ددیگونه اش چک یتقال رو یاشکش ب یاشک سر خورده بهرام دنید با
 شده بود. نیاش سنگ نهیو سـ*ـ دیکش یم ریسر و ته انگار خفه بود. قلبش ت یبغض ب نینفسش از ا

از دخترام که  یکیتنها شدم. فقط من موندمو  یزنم گذاشت رفت و تنها دم،یرو ند یخوش یرو گهیبعد از اون د -
تموم  یلباش نشست. بعد از اونا تو شد یکرد. جون گرفت و باالخره خنده رو یمثل ساعت کار م گهیقلبش حاال د

خوش بود. دوستت داشتم؛ اما بعد از اون اتفاق  لبتق یتپش ها دنیبه شن ثمره. دلم به بودنت خوش بود. دلم میزندگ
کس بشم. نفسم  یو باز ب وفتهیواست ب یخواستم اتفاق یوجودت خالصه شد. نم یشد. عشق همه تو شتریعالقه م ب

 قلب دختر از دست رفته م و نفس تو بود. یبسته به صدا
 که... یا هیگفت. از آ یم هیاز آ دیت و حاال باگفتن نداش یاز خودش برا یحرف گریکرد. د سکوت
دخترانه.حلقه  راهنی. دفترچه خاطرات، عکس و پدیکش رونیآن را ب یمحتوا یکی یکیو باز کرد.  دیرا جلو کش ساک
 دانست دست ثمره بود. ینبود م شیسر جا
قبل متفاوت بود.  یبار با دفعه ها نیاما ا ده؛یرا لمس کرد. دو بار از قبل د راهنیدست لرزانش را جلو برد و پ ثمره

 آمد. ادشیآن افتاد.  یرو یآن را باز کرد و چشمش به اسم سنگ دوز یمتعلق به خودش بود. تا راهنیپ نیا
گفت،  یبه بعد به او مادر م نیاز ا دینه، با هی... آهیاسم را آ نیامروز تلخ بود. حتما ا شیتلخ زد. چقدر لبخندها لبخند

 تخاب کرده بود. زمزمه کرد:ان شیمادرش برا
 طلوع... -
 که خودم برات انتخاب کردم. یبودم که متوجه اسم نشدم. ثمره اسم تیماریب ریاون قدر درگ -

 گفت: ینگاه از اسم گرفت و به دفترچه خاطرات داد و بهرام ثمره
وشتن خطامو، دردمو نداشتم. جرات ن یتونستم. من حت یبلکه آروم شم؛ اما نم زمیدوست داشتم دردامو رو برگه بر -

اطرافم رو نوشتم، تا باالخره  یآدم ها یبا خوندن دفترچه خاطرات مادرت شروع کردم به نوشتن، اون قدر قصه ها
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آروم  یخودم جهنم کرده بودم. برا یکه با دستا یو از بهشت یکردم و از خودم هم نوشتم. از زندگ دایجراتش رو پ
حرفا  نیتر از ا یقلبت، به نوشتن اما همش موقت بود. زخمم کار یبه تپش ها شدم. یمتوسل م یشدن به همه چ

 ...یاما تو زودتر از قصه مادرت با خبر شده بود ؛یدفتر رو بهت بدم که خودت بخون نیا یروز هیخواستم  یبود. م
 .ختیصدا ر یسرش را باال برد و تمام توانش را تو ثمره

 االن کجاست؟ هیآ -
حاال  ینداشت و ول یبود؛ اما توان شکستن دلش را درست قبل از نامزد دهیهم پرس شی. چند روز پمکث کرد یبهرام

 گفت. یم دیبا
 که تو رو اورد گفت که مادرت... مادرت سر زا رفته... یمرد -

از آن  یخود ینداشت. تمام مدت ب ایدن نیرا در ا یرا بست. پس واقعا کس نشیسنگ یو پلک ها دیثمره چک اشک
 که واقعا دوستش داشتند. یدرد داشت. نفرت از کسان قتیحق نیداشت و چقدر ا نهیک ها
کردن قوم  دایپ یکه برا یا هیو اطالع یآگه یتنها بود. حت یهمراهش نبود. تنها ییمدرک و کارت شناسا چیه -

 ما نشد.ا ؛یخانواده ت بزرگ ش شیموند. ثمره من تمام تالش رو کردم تو پ جهینت یهم ب میزد ششیخو
شد و  یبلند نم یاز چا گرید یآمد. بخار یثمره م یسُر خوردن اشک ها یصدا یب یسکوت شد و فقط صدا باز

 ماندن نداشت. یبرا لیدل گریهم انگار تمام شده بود و د یبهرام یحرف ها
 جا بلند شد. از
 ادیب ادتیو  ینیذارم من رو بب ینم گهیدونم، د یشدم من رو ببخش دخترم، دلت رو شکستم م تیاگه باعث ناراحت -

 در حقت کردم. یچه بد
قلب  نیقبل از جا خوش کردن ا ی. گفته بود حتدیچیپ یسر ثمره م یدخترم گفتنش تو یسمت در رفت. صدا به
بود. از پشت سر  یسال ها محبتش واقع نیمهم بود پس تمام ا شیاش دوستش داشت، گفته بود برا نهیسـ*ـ یتو

 یکه در تمام سال ها ییداد. او یرا به او م حال نیاجازه رفتن با ا دیو از جا بلند شد. نه نبا رهیخ اش دهیبه قامت خم
دسته نشست و ثمره زودتر  یرو یفرستاد و دهان باز کرد. دست بهرام نییاش بود. بغضش را پا یتنها حام یپناه یب

 گفت:
 کنم... بابا. ینرو... خواهش م -

بود. بابا گفته بود. دخترک باالخره به او بابا  دهی. درست شندیلرز شیشد و شانه ها دسته خشک یرو یبهرام دست
دست  ی. بهرامدیو ثمره با هق هق به سمتش دو دیغلط یگونه اش م یوقفه رو یب شیگفته بود. برگشت. اشک ها

 آغـ*ـوش امن او فرو رفت. یمکث تو یرا از هم باز کرد و ثمره ب شیها
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و هوام رو  یپشتم بود شهیممنونم که هم ،یرو بهم داد یممنونم. ممنونم که فرصت زندگ یبه خاطر همه چ -
 .یداشت

*** 
 یبزرگ خانه حاج محسن بود. فکرش اما مشغول بود و صدا اطیبه باغچه ح رهیو نگاهش خ ستادهیپنجره ا پشت

 .دیشن یم رونیرا تکه تکه با هر پرش به ب یو حاج دیصحبت جاو
 اعتماد کرد... یکس به شهینم گهید _
و از دست  یخبر حبس هاد دنیکه با شن ییاسم از همه پررنگ تر بود. آهو. آهو کی یذهن یها یریدرگ نیا انیم

منم که  نی. استیمن، اون ن یایمقصر تمام بدبخت»نکرده و تنها گفته بود:  یشاد یحت شیدادن کار و اعتبار و آبرو
 «ش دادم.سواستفاده رو به نیبا حماقتم اجازه ا

 .دیحاج محسن را شن یباز صدا و
 .میخود دار یجا گهیبه پدرش رحم نکرد، منو رضا که د یوقت -

 طرد شدنش از همه جا را به آهش نسبت نداده بود. نیا ،یسرنوشت هاد نیا یکه حت ییآهو
 ...میاون جا مصاحبه کن تیریمد یشرکت، قراره با چند نفر برا ایسر ب هی یفردا اگه وقت دار -

 صبح کرده بود. نیرام امیرا با پ شبشیکه د ییآهو
 «.رمیگ یسراغت و باالخره جواب مثبت رو ازت م امیدارم آهو، تا جون دارم م یدست از سرت برنم من»

 زیگفته بود. در جوابش فقط سکوت کرده و همه چ« چه کار کنم ثمره» که تنها با نگاه نگران به او زل زده و  ییآهو
آهو  یروشن کرده بود. بدون شک گره کور زندگ شیرا برا زیکه همه چ یسپرده بود. اعتماد داشت به زمان را به زمان

 بود. یباز شدن یهم روز
بود. با تنها بودنش  ییرایپذ لیو آماده کردن وسا یدر حال دم کردن چا نیآمد. نسر یتق تق از آشپزخانه م یصدا

در سالن راه افتاد. ناهار را در خانه حاج محسن دعوت شده بود و به سمت  دیو جاو یشدن صحبت حاج یو طوالن
گذاشت.  اطیکرد. از سالن خارج شد و قدم به ح راآزاد  یبودن دلش هوا یواریچهار د یحاال بعد از چند ساعت تو

 نشست. شیکرد و رو یکنار باغچه را ط دیدر تا تاب سف یآرام مسافت نه چندان طوالن
 یکاهش داد. صدا یعصر تابستان را کم یکرد و گرما دنیشروع به وز یمیمال میاد و نسرا به آسمان د نگاهش
 ادیاش را انگار دود کرد.  یفکر تیرا به او منتقل و مشغول یآرام شاخ و برگ درخت بهار نارنج حس خوب یتکان ها

 بود. دهیقاپ هوا یآن را تو دیجاوکه ته دلش را قلقلک داده و  یشنهادیافتاد. پ یبهرام شنهادیپ
 را مقابلش گرفت و گفت: یشاتوت یکنارش از فکر خارج شد. کاسه بستن دینشستن جاو با
 خانم نواب؟ یریازت غافل شم در م قهیدو دق -
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 پدرش لبخند زد و تکرار کرد:نواب... ینام خانوادگ دنیبا شن ثمره
 اشاره داد. یبه بستن دیجاو

 ده بودم.که قولش رو دا ادتهیشما.  یمخصوص برا -
 گوشش بود. یپرستش هنوز تو یرا فراموش کرد؟ خنده ها و شاد یماندن ادیشد آن روز به  یم مگر

 گفت؟ یچ یبا عمو صحبت کرد روزید -
 خودمون. شیپ مشیاریب شهیگفت فعال نم یچیه -
 چرا؟ -

 گفت: یو با لحن بهرام دیخند
 !میخانوادتون مطمئن بش انیاول از استحکام بن دیگفت با -

 چشم غره رفت: ثمره
 ؟یاریمن رو در م یبابا یادا -

 مظلوم گفت: دیجاو
 غلط بکنم. -
 خواد مطمئن شه؟ یم یاز چ -

 آرام آن را تکان داد. نیداد و با فشار نوک پا به زم هیتاب تک یبه پشت دیجاو
رستش قراره توش بزرگ که پ یطیمشترکتون بگذره تا از مح یماه از زندگ شیو حداقل ش دیازدواج کن دیگفت با -

 .میبشه مطمئن بش
 گرفت. یقبال انقدر سخت نم -
 شد. یم ریاومد، سخت گ یبحث دختراش که وسط م شهیهم ادمهیکه من  ییتا اونجا -

 بود. ییاو و عمو خبرها نینگاهش کرد. حرفش بود دار بود و انگار قبل تر ب رهیخ ثمره
 اشاره داد. یبه بستن دیجاو

 ده.بخور تا آب نش -
 گفت: دیتو دهانش گذاشت و جاو یقاشق ثمره

 ؟یفکر کرد یبهرام یآقا شنهادیدرباره پ -
 گرفت. ینگاه از بستن ثمره

 اهوم. -
 خب؟ -
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 اما اسمم رو... دم؛یم رییرو تغ یلیفام -
 کرد و ادامه داد: مکث

 دونم ینم -
 که مادرت برات انتخاب کرده. هیچرا؟ اون اسم -
 خب... -
 ؟یخب چ -
 بدم. رشییدوست ندارم تغ نیاسم رو گذاشته واسه هم نیمو گفت خودش اع -
 بسوزه نه کباب. خیکه نه س میکن یم یکار هیما  -
 ؟یچه کار -
 چطوره؟ ،یمون یطلوع، اما واسه ما همون ثمره م یشیشناسنامه م یتو -

 مکث کرد. یکم
 باشه. یدوست دار یطور نیاگه تو ا -

زد؛ اما  یخودش بال بال م یواقع لیداشتن اسم و فام یحرف را زده بود. ثمره برا نیه و اته دل ثمره را خواند دیجاو
 از خودش نشان نداده بود. یاو واکنش شنهادیبا وجود پ یو به احترامش حت یبه خاطر بهرام

رد و حسرت ک یم دایاو را پ شیاز قوم و خو یکیدلش جوانه زد. کاش... کاش فقط  یتو یکاش یبه او ماند و ا رهیخ
 باز گشته بود. یبرد؛ اما تا خانه فرهاد رفته و دست خال یم نینگاه را از ب نیا

 .دیچیگوشش پ یفروش محله فرهاد تو وهیم رمردیپ یها حرف
بعد هم بعد از  هینداشت، که اونم همون اول حبس پسرش دق کرد و مُرد. خونواده آ شتریمادر ب هی ایاز دار دن فرهاد»

 اریکه سر زن و بچه ش اوردن از ترس جونشون شبونه از مرز رد شدن و آواره د ییو هزار بال دیکشته شدن جمش
تر و خشک رو باهم سوزوند. بعد از مرگ  دهیسال نکش هبود که ب یکار یلیغربت شدن. انگار آه اون دوتا جوون خ

نگذره. با اون  دیشد. خدا از جمش فیمحل اون جوون ح هیفرهاد بود و  هی. میفرهاد بود یهمه منتظر آزاد دیجمش
 «کرد. رشیسال اون تو اس ستیکه براش درست کرده بود ب یپرونده ا

 گفت: یورود بهرام دنی. با ددیتق باز شدن در از فکر خارج شد و نگاهش به سمت آن چرخ یصدا با
 .یمهمون دار -

 د.ذوق زده از جا بلند ش یبهرام دنیرد نگاهش را دنبال کرد و با د ثمره
عاشق ترش  یلطف بهرام دنیگرفته و فهم یپس دادن تمام پول ها یساالر برا دنیمرد بود. بعد از د نیا عاشق

 خیم شیرا جبران کند؟ هنوز قدم برنداشته با ورود زن پشت سرش پاها یتوانست آن همه خوب یشده بود. چطور م
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 ییسالم و خوش آمد گو یبرا دی. جاودیوز شه ابه قلب تپش گرفت یخنک میبه زن ماند و نس رهیشد. نگاهش خ نیزم
 کی یبود که لرزان و پر بغض به طرفش در حال حرکت بود. تو یبه زن رهیحرکت فقط خ یجلو رفت. خودش اما ب

اسم را  کیصدا  یکه انگار ب ی. بودیچیشامه اش پ یتو شیو تو سکوت به صورتش زل زد. بو ستادیاش ا یقدم
 «مادر»زد.  یم ادیفر

رفت و ثمره زودتر با گرفتن  شیکرده بود و دست لرزانش باال آمد. به قصد لمس صورتش پ سیصورت زن را خ اشک
و درست  دیکش نییکرد. دست زن را پا یدردش را دوا م دیبود و امروز با یگرید زیچ ازشیزن ن نیآن مانع شد. ا

 قلبش گذاشت. یرو
ساله اش  ستیآتش ب یتپش ها انگار آب رو نیحس ا به هق هق شد. لیتبد شیصدا یب هیزن حبس و گر نفس

را محکم  شیآغـ*ـوش گرفت. حلقه دست ها یرا خاموش کرد و ثمره را تو شیشعله ها یکی یکی شیبود. اشک ها
از عطرش گرفت. حاال  یقیو همزمان دم عم ختیر یرا دور کمر او گرد کرد. زن اشک م شیتر و ثمره هم دست ها

 نداشت. یدرد گرینقطه از قلب دخترکش قرار داشت و انگار د نیتر کینزد یقلبش تو
داشت.لبخند زد. خوب  یبیاما برق عج ش،یافتاد. با وجود نم چشم ها یشانه زن به بهرام یاشک آلود ثمره از رو نگاه

 نشسته بود. شیلب ها یرو یتنها نبود و لبخند واقع گریگاهش د هیبود که تک
خلوت  یو با احترام به آن ها خوش آمد گفتند و به داخل دعوت کردند. زن اما برا شدند اطیوارد ح نیو نسر یحاج

 نیبود. نسر ستادهیحرکت ا یب نیگرفته و با وجود تعارف نسر شیدست ها نیقرار بود. دستش را محکم ب یبا ثمره ب
آن ها را  دید شد. باو حاج محسن وار یسر بهرام شتحرف پ یبه عقب برگشت و با خواندن نگاه زن لبخند زد و ب

 گذاشت. یتنها م
گرفت و انگار  شیدست ها نیتاب نشست و ثمره را کنارش نشاند. دست ثمره را محکم ب یاز ورودشان زن رو بعد
خودش و او حرام کرده بود. باز  یشد آرام بود؛ اما آرامش را برا یکه م ییسال ها متاسف بود. سال ها نیتمام ا یبرا
 یپا یسرش را رو اریاخت یرا تکان داد. ثمره ب داشتکه درست پشت سرشان قرار  یو برگ درختو شاخه  دیوز مینس

کرد، لبخند زد و پلک  یو با لبخند نگاهش م ستادهیچهارچوب در ا یتو بیکه دست به ج دیزن گذاشت. رو به جاو
 .رشدیساله اش تعب نیندچ یایانگار رو د،یخواندن زن که به گوشش رس ییالال یهم گذاشت. صدا یرا رو شیها
 ییالال شیکه همراه اشک شوق برا یشاخ و برگ درخت بهار نارج. زن هیسا ریز یزن یپا یسر گذاشته رو یایرو
 خواند. یم
 
 ...انیپا

97/2/25 
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*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 دانلود منتشر شده است.نگاه  تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:

 ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://negahdll2.ir/threads/303137/
https://negahdll2.ir/members/93275/
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