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 کاربر انجمن قصه سرا) بچه مشد(صدف  | زیرمان گل آو
 
 

 " شگری بخشاي ندهیبه نام خداوند بخشا "        
 

 ی که از کودکيدختر...  ی رواني است تنها و سرخورده ، پر از عقده هاي دخترزیگل آو        
   که به او احترامياما دل باخت به تنها مرد...  بودن بزرگ شد میتی نیبا داغ سنگ

 
 ...  ، اماشکستی آورش را مهی و گربی عجیی و تنهاگذاشتیم

 ختم خواهد ی عشق و دلدادگي به جانباری که اياجبار...  می داريباز هم ازدواج اجبار        
 ... . یشد به همسرکُش

 
 : بخش اول        

 : دیپرس        

  ؟ي کارو کردنیچرا ا -        

 آب زی ؟ بار پنجم ؟ دهم ؟ صدم ؟ گل آودیپرسی سوال را منی بار چندم بود که ايابر        
 : دهانش را قورت داد

 !اون کارو کردم ؟... من  -        

اما پوزخندش را .  انداخته بود نیی ، سرش را تا حد ممکن پادیدیصورتش را نم        
 .  احساس کندتوانستیم

  ؟ينکرد -        

 اش ی چوبی صندلي هاهی شدن پادهی کشيصدا...  دی عقب کشیمرد کم. جواب نداد         
 .  کف اتاق به هوا برخاست ، و بعد از جا بلند شدي هاکی سراميرو

  ؟يازش متنفر بود!  کنمیمن درکت م! حرف بزن ، بگو  -        
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 اش را با دهی خشکي لب هازیگل آو.  زدی موج مي دلسوزشی صداي بود ، اما توبیعج        
 . نوك زبانش تر کرد

 ! ومدیازش بدم م! متنفر بودم ... بودم  -        

  ؟شی کشتنی هميبرا -        

 من کشتم ؟ -        

 ! ؟ینکشت -        

 .  کندهی گرخواستیدرمانده بود ، دلش م        

 ... ادمیبه خدا ...  دونمینم -        

 : دی که صد و هشتاد درجه فرق کرده بود وسط حرفش پري لحن سردمرد با        

 !  فقطکنهیدروغ کارتو بدتر م! قسم نخور ، دروغ نگو  -        

 ! گمیدروغ نم -        

 :  را بلند کردشیصدا        

 که دهی بوده ، داطی حي ؟ مادربزرگت توفهممی من نميفکر کرد...  یگی دروغ ميدار -        
 ! يتو هلش دار

 ! اطی حي به اون سرعت خودشو برسونه توتونستی ما بود ، نميمادربزرگم خونه  -        

 ! ي که تو بوددهی رسونده و دیول -        

 ! ستی نادمی يزیچ...  دونمینم -        

 :  شانه اش ، با تمسخر گفتيخم شد رو        

 خودشو تونستی شما بود و نمي خونه ي بود که مادربزرگت توادتی نوی ایول!  ؟يجد -        
 ! اطیبرسونه ح

 قورت ی شده بود ، آب دهانش را به سختجی گزیگل آو. و به سرعت از او فاصله گرفت         
 . داد
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 !  گفتمينطوریهم -        

  ؟یچ -        

 .  افتادهیبه گر        

 ! حدس زدم -        

 ! یگی می نکن بفهمم چهیگر -        

 ! ادی نمادمی يزیمن چ -        

 ! نیی پااریصداتو ب! داد نزن  -        

مرد باز .  کرد هی صدا گری هم فشرد و بي سوزانش را رويلبش را گاز گرفت ، پلک ها        
 . باز نگاهش مهربان شده بود.  اش نشست ی صندليبرگشت و رو

 !  برام بگوادتهی ی ؟ هر چادی مادتی یچ -        

 ي عرق کرده اش چسباند و محکم فشار داد ، با همه یشانی کف دستش را به پزیگل آو        
 . اوردی بادی کرد آن اتفاق شوم را به یوجود سع

 و من محلش گهی دیکیاون رفته بود با .  می دعوا کرده بودشی وقت پیلیما با هم از خ -        
 ...  پشت بوم مادربزرگم گفتي که رفته بود روي اون روزبعد.  ذاشتمینم

 :  وسط حرفشدیپر        

 که فقط تو و اون يقبول دار!  هی کرد شبسترنی حسي همش قصه نایا...  نیخب ، بب -        
  ؟نی پشت بوم بوديرو

 : آهسته زمزمه کرد        

 ! آره -        

 ! دمینشن -        

 ! بله -        

 ! شیپس تو انداخت -        
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 : مرد سرش را تکان داد.  نگفت ، قبول داشت يزیچ        

 ! از اون روز بگو! ادامه بده ... خب  -        

 ، می کنی آشتخواستیم! مادربزرگم گفت ... من رفتم پشت بوم تا بهش شربت بدم  -        
 .  گرفتدعوامون باال.  باز حرفمون شد یول

 روت دست بلند کرد ؟ -        

 ! بله -        

  ؟ي هلش بدی گرفتمی تصمنی هميبرا -        

 ! نه -        

 .  اشی صندلی زد به پشتهی و تکدی کشیقینفس عم        

 ! رهیبه نظر من که حقش بود بم -        

انتظار تبرئه شدن نداشت .  سرش را بلند کرد و نگاه ملتمسش را به او دوخت زیگل آو        
 : مرد باز گفت.  خواستی مي همدردیفقط کم...  ی، اما کم

 رو درست يزی عقب و چي برگردیتونی که افتاده ، نمهی اتفاقنیا...  دختر جون نیبب -        
  اگه حقش بود که!  ستای واي که کردي کاريپس پا!  يتو حاال درست وسط دردسر!  یکن
 
 !  باش و راستشو بگوي ، پس قورهیبم

 .  دختر موج زدي چشم هاياشک باز تو        

 ! ادی نمادمیبه خدا  -        

 !  نکنهیگر -        

 ! گهی هلش دادم دیعنی...  من هلش دادم دیگی شما می وقتیول -        

 ! ی بگدیتو با...  گمی نميزیمن چ -        

  ادامه بدم ؟ی تا کخواستی ؟ دلتون مدی از من داشتياصال چه انتظار -        
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 ! ؟شیتو کشت -        

 کی ری باهاش زدی ؟ شده مجبور باشدی به حد مرگ متنفر بودیشما تا حاال از کس -        
  کشهی که اون نفس میی هواي ؟ تودی چشم بشي ؟ باهاش هر روز چشم تودی کنیسقف زندگ

 
  ؟دی نفس بکششمام

 .  شکستشی گلويصدا تو        

  ؟دی رختخواب بخوابکی ي باهاش تودیشده مجبور بش -        

او .  دی تمام اتاق پر کشي امانش توی هق هق بيصدا... صورتش را با دستانش پوشاند         
 !  را کشته بوددیشوهرش را ، جاو... را کشته بود 

   
 لحظه کی نشی فنی فيصدا.  کردی مهی و گرواری دي خوشگله نشسته بود گوشه يزر        

  مدام.  کردی مهی اند ، گردهی را بری بود حکم گلدهی که فهمياز عصر.  آمد یهم بند نم
 
 : گفتیم

 پدرت بباره که تو رو به ی به قبر اون شوهر بشیآت!  ی گناهی ، بیمعصوم!  یفیتو ح -        
 !  رسوندنجایا

 :  پشت چشم نازك کرد و گفتطنتیبا ش.  کردیاما فالمک مسخره اش م        

 طونمی پدسگ از شي ، توگردونهی از پشت سر مرده رو برمطونیش!  يخفه شو زر زر -        
 ! يبدتر

 يگریاگر هر وقت د.  دی کوبی گلي و کف دستش را محکم به ران پادیبعد قاه قاه خند        
   مثل او همی زبان نفهمیاما در آن لحظه حت.  کردی مي ترکی رکي های شوخدیبود شا

 
 . ستی خوش نی کرده بود که حال گلدرك
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 بود دهی تختش ، پشتش را به آن ها کرده بود و مالفه را کشي بود تودهی دراز کشیگل        
 .   از حکمش ببرندی تا بلکه کمتر اسمدهیند خواب فکر کنگرانیدوست داشت د.  سرش يرو
 

 .  استداری بدانستندی همه ماما

 ان اصال ی هستن که از بس وحشی زندگي تویی درداهی گفتیفرشته کوچولو م "        
   و به گوششکنهی صوت رو مواری که دمونهی ممای هواپيدرست مثل صدا!  یکنیحسشون نم

 
 "  سوم ؟ای...  ؟ دوم ؟ دمی حس رسنی بار چندمه که به انیا!  رسهینم

 و بعد مالفه را از دی نفس کشقی عمیگل.  دی و از ته دل خندشی به پادیباز فالمک کوب        
   ، دستدهی خودش به ته خط رسنی ، آن جماعت عشدی نمينطوریا.  سرش پس زد يرو
 

 .  نبودندبردارش

  ؟ي بِم بدي دارارگی نخ سهیفالمک ،  -        

 :  گفتیفالمک با سرخوش        

 ! تو لب تر کن!  ، خوشگل خانم دمیآره که م -        

 در سرش را تو آورد و با ي از الیکی.  از لفظ خوشگل خانمش رو ترش کرد یگل        
 :  گفتیمسخرگ

 ! میدی رو هم دگولمونی خفن بچه ژي و اون رومینمرد -        

 :  ، به طعنه گفتی را داد دست گلگاریفالمک س        

 ! يحواست باشه کار دست خودت ند!  زده شوهرشو ناکار کرده ها گولی بچه ژنیهم -        

 زدی حال آدم را بهم مشی داشت ، دندان های زشتيچهره .  ی صورت گليزن زل زد تو        
! 

 ! یبچه ننه رو چه به آدم کش نیواگرنه ا!  بوده یهمش اتفاق -        
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 : گفت.  حرصش گرفت یگل        

 ! ستمی نمونیاالنم پش... خودم خواستم بکشمش !  نبود یاتفاق -        

 :  زديشخندیزن ن        

 ! بود ؟ی وحشیلی مگه ؟ خکردی مکارتیچرا ؟ چ -        

 شتری قهقهه زد ، فالمک از همه بي بلندي ، با صدادی او را شنکی رکی شوخیهر کس        
 :  خوشگله داد زدياما زر.  دیخندیم

 ! يهر!  رونی حالش بده ؟ برو گمشو بینیبی ؟ نمکهیبه تو چه زن -        

بالفاصله .  گرفت گارشی سری فندك را زي به او کرد و شعله زی تشکر آمی نگاهیگل        
   انگشتانشنی را از بگاریفالمک س. انداخت  سوخت و او را به سرفه یعی به طرز فجشیگلو

 
 . دیقاپ

 !  لواشکتو بخورنی بشریبگ!  یستی کاره ننیتو ا... بده من بابا  -        

مجبور شد .  ساختی بشود ، اما به او نميگاری کرده بود سی بارها سعیگل. حق با او بود         
 . دی صورتش نکشيو مالفه را تنباری تختش دراز بکشد ، اما ايباز رو

 ماه نشسته ي غهی تي خوابم هر دومون رويتو... .  ، خواب تو رو دمی خواب دشبید "        
   چرا دستات مثلدونستمی دست هم بود و من نمي ، درست کنار هم و دستامون تومیبود

 
تو مدام نگاهم !  بود یی چقدر قشنگ و طالی همه چی تصور کنیتونینم.  ستی گرم نمایقد

  کدفعهی.  کندمی و من محوت شده بودم و ازت دل نميدیخندی و ميزدی و حرف ميکردیم
 

 برداشتم طرفت ، اما تو زی و خدمی کشغیج.  نیی پاي و افتادي ماه سر خوردي غهی تي از روتو
   دختر ؟ي کاريکجا: بهم گفت .  يدیخندی من می و به دلواپسي هوا معلق مونده بوديتو
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 ي جاذبه اچی هنجای اگهینه د...  نیی افتم پای ، بزرگوار ، دلبر ؟ من نمزی عزي کاريکجا
 "... !  تونهیباور کن ، به جون تو ، نم...  ما رو از هم جدا کنه تونهینم

 گریاما او د.  دیخندی ، فالمک هنوز داشت مزدی خوشگله داشت هنوز حرف ميزر        
 سرش و ریباز به آنها پشت کرد ، ساق دستش را گذاشت ز.  دیشنین نم از حرفهاشايزیچ

  زل زد
 
 :  نوشته بودواری دي روی که با خودکار آبي خط شعرکی به

 ...  گرم نخواهم شدچوقتیمن سردم است من سردم است و انگار ه        

 به يوا:  مادربزرگم موقع تولدم گفته گنیم!  دهم صفر قایدق...  اومدم ایماه صفر به دن "        
  ای از به دننکهی اي پدرم به جاگنیم!  شب نحس متولد شده نی اي که تويبخت دختر

 
 نخواست منو بغلش ی حتگنیم...  ختهیری دختر اشک مکی نی خوشحال باشه ، عاومدنم

 "!  رهیبگ

 ، آسمان گشتی از دادگاه برمیوقت.  دیچی کهنه را دور تنش پي نمديپتو. سردش بود         
 . باردیفکر کرد البد حاال برف م.  بود ری و دلگيخاکستر

 ي ، روختیری عرق مدیجاو!  گرم بود یلیهوا خ...  اون اتفاق افتاد ، تابستون بود یوقت "        
   تلخ بودنقدری حرفاش ایعنی!  بهم گفت ی چستی نادمی.  زدی از عرقاش برق مشیشونیپ
 
:  دی ازم پرسلشیوک!  حقش بود مردن یول...  که نتونستم تحمل کنم ؟ ادی زنقدریا...  ؟

...  نیی پادادمی هلش نمچوقتی ، هگشتیاگه زمان به عقب برم!  مونمیپش:  ؟ گفتم یمونیپش
  هی
 

 "!  نمی که جون کندنش رو با چشمام ببي جورهی!  زجر بکشه شتری که بکشتمشی مگهی دجور
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عمه مرجان به .  نداشت ی حسچی ، هدی شنی که نام قصاص را از زبان قاضي لحظه انیولا        
 .   نداشتی حسچیاما او ه...  سر جا وا رفت ، کمند مات شد نیرحسی افتاد ، امهیگر
 

.  کردی را تماشا ميزی غم انگلمی و فنمای سی مخملي های از صندلیکی ي نشسته بود روانگار
  قلبش گاپ گاپ شروع کرده بود به.  دیترسی مشتری ، بگذشتی زمان مشتریاما هر چه ب

 
 را بغل گرفت و شی خورد ، زانوهایسر جا تکان.  عرق کرده بود شی ، کف دست هادنیپیت
 !  هم انگار قرار نبود گرم شودچوقتیه... چقدر سردش بود .  خودش مچاله شد ي توشتریب

فرشته !  اون یحت... همه بهم دروغ گفتن !  ادیخوب م روز هی!  ادی روز خوب مهی "        
 ...  اهاشوی روي خراب شدن همه يعقده .  کرد ی من خالي عقده هاشو رويکوچولو همه 

 
 عروسم کی.  از دستم رفتن یکی یکیاوالدم .  دمی ندیبی نصچی هیمن از زندگ:  گفت بهم

  نیدخترم ع!  از کار دراومد ي هم که اون جورگهی دیکی پر پر شد ، اون ی اوج جوونيتو
 

من ! دو تا پسرام جوون مرگ شدن !  شد وهی شکمش بي بچه توکی بود که با شیخوش
!  دهی من وصلت تو و جاويآرزو! بفهم ...  آدم باش گهی دیکیتو .  دمی ندی از زندگیچیه

  آخه
 

 يحاال تو... زرگت کردم  ، بدمی عمر زحمتت رو کشي ؟ من همه ي زجرم بديخوای مچرا
 که با هزار زحمت خودشو رسوند بالکن ي اون روزدونمیواقعا نم...  دونمینم!  من وانستا يرو
  و
 

 باهام حرف بزنه ، بهم تونستی ذهنش گذشت ؟ اگه مي توی ، چدی داطی کف حدوی جاونعش
 "  ؟گفتی میچ
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 خوش شی ، براکردی می و اعالم خاموشگشتی بند مي زمخت زن نگهبان که تويصدا        
  کی.  داشتندی برماهشی سياهای و دست از سر رودندیخوابیبالخره همه م.  آوا بود نیتر
 

 يجلو.  دی آی مرگشان ، تمام گناهانشان مقابل چشمشان مي خوانده بود آدم ها لحظه ییجا
  يهمه ...  انشیاف اطراهیگناهان س.  رفتی رژه مگرانی فقط گناهان دی او وليچشم ها

 
 !  با او کردندآنچه

 که یی هاهی اون ثانيتو! تن دادم ... من تن دادم !  گفتم ، تمومش کن نیرحسیبه ام "        
 "!  تمومش کن! جون دادم ...  رفته بود ادشیانگار خدا هم منو 

ش رسوخ از پوست و گوشتش رد شده و به مغز استخوان. سرما طاقت فرسا شده بود         
  در.  کشدی شانه اش خم شده و کنار گوشش نفس مي رولی عزرائکردیحس م. کرده بود 

 
 !  نداشتای دني توی دلخوشچی اگر هیحت...  مرگ نشستن سخت بود انتظار

...  گمشده و متروك بود ي ارهی کاش در جزي آرزو بر دلش افتاد که انی لحظه اکی        
   هالمی في مثل توتوانستیکاش م!  افتاد ی گذرش هرگز به آن نمی انسانچی که هییجا
 

 کی کند تا ی دغدغه زندگی حرف بزند و آنقدر بواناتی خودش کلبه درست کند و با حيبرا
 . ردی خواب بميروز ناغافل تو

 و دی جاوي بابت رفتارادیکشیزجر م.  خبر داشت ی ، از همه چدونستیعمو مسعود م "        
  ،  اتاقمي روز اومد توکی!  دنشی از زجر کشبردمی می من چه لذتدونستیا مفقط خد

 
!  ي ازم متنفردی ، شادونمیم: گفت .  دی دزدینگاهشو ازم م.  تختخوابم ي لبه ي رونشست
  چیه: رفتم وسط حرفش ... .  و نگرفتم رمی وصلت رو بگنی اي جلوتونستمی منکهیبابت ا
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 داغ شد و ی که شرمندگدمیبعدش د!  سرنوشت من بود نیا!  بکنه ي کارتونستی نمیکس
  به قرآن محمد... شرمنده تم : گفت .  بغلش يسرم رو گرفت تو. صاف نشست وسط قلبش 

 
 گهیم...  از خون پسرش گذرهی نمگهیحاال اونم م. صداش بغض داشت !  اهتمی روسکه
 "!  گذرهینم

.  تخت نشست يافتاده بود ، اما پتو را کنار زد و رو که به تنش يبا وجود لرز بد        
.  اغلبشان را از جنب و جوش انداخته بود یکی ، اما تاردیشنی از دور و برش مي محويصداها

  از
 

 ، حس دیفهمیحال خود را نم. لرز داشت .  ها یی رفت سمت دستشوکراستی برخاست و جا
 . رودی مه راه مي دارد توکردیم

 ؟ گردهی عقب ، برمگردهی ؟ زمان برنمشهی درست می چيریاگه تو بم: بهم گفت  "        
   ، قولکنمیخوشبختت م: گفت !  مال من باش یمتنفر باش ، ول: گفت ! ازت متنفرم : گفتم 

 
 "!  کنهیبهم گفت خوشبختم م!  دمیم

لرز .  روشن نکرد ی ولیغچرا.  ها ، در را بست یی از دستشوکی يخودش را چپاند تو        
   درستشیچشم ها.  خوردی بهم مکیلی چکیلی چشی تنش ، دندان هاي افتاده بود تويبد
 
 قوز واری دي و گوشه شی بازوهاي را گذاشته بود روشیکف دستها.  شدی باز نمی حسابو

 . کرده بود

 فکر کردم براش مهمه یبه هر چ! تو رو به روح مادرت ! تو رو خدا : بهش گفتم  "        
  مامان جون تو...  ترسمیمامان جون من م: به فرشته کوچولو هم التماس کردم . قسمش دادم 
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 ي کاریمن که به کس: گفتم !  ذارمینم...  ی گلذارمی ؟ نميدیعاقبت باباتو ند: گفت !  خدا رو
  دونستمیمن که م!  آدمه دیجاو!  خوبه دی جاونی گفتی ، هنیشماها بدبختم کرد! نداشتم 

 
!  خوامشیمن نم...  تونمیمامان جون من نم!  فراموش کنم ؟شهی مگه مامویبچگ...  ستین

 "!  مامان جون تو رو خدا ، به من رحم کن

 گرانی مهم نبود دشی و براستیگریحاال آزادانه م...  یی دستشوفینشست کف کث        
  ی نکبتی داغ تر از زندگیانتظار جهنم... انتظار مرگ سخت بود .  هق هقش را بشنوند يصدا

 
 . اش

!  بود ری وجودم گيهمه ...  بود ری بود ، روحم گریمن دلم گ!  خوامشیمن گفتم نم "        
  نکهی ؟ ای ثابت کنوی کارا چنی با ايخوایم: گفت !  ينازی متیتو به خوشگل:  گفت دیجاو

 
 "...  ی گلکنمیخوشبختت م:  ؟ گفت آشغالم

 . دی به در کوبیکس        

 ! رونی بای ؟ بیکنی مهیحالت خوبه ؟ چرا گر -        

 شینفس ها.  دستانش بلند کرد و زل زد به المپ خاموش يسرش را از رو. نگهبان بود         
   اش را پرت کردییدمپا...  دیناگهان از جا پر.  آمد ی مرنی اش بنهی از سدهی بردهیبر
 

 . دینگهبان محکم تر به در کوب.  المپ بلند شد ي شهی خرد شدن شياصد.  المپ سمت

 ! رونی بای ؟ گمشو بیکنی می چه غلطيدار -        

 يدار: گفت .  برق زد ی بشم ، چشماش از خوشحالدی گفتم حاضرم زن جاویوقت "        
  ی وقتیول.  اش گرفت هی گریاز خوشحال!  دورت بگردم ی الهي مامان ؟ ایگیراست م

 
 "!   سگ کشتمشنیع...  من کشتم دویجاو.  نکرد هی ، گردی داطی کف حدویجاو
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 تمام ي امان توی و بقی عمیسوزش...  رگش ي رودیتکه کوچک از المپ شکسته را کش        
  زن نگهبان.  شد ي پوست سردش جاري لذت بخش خون روي و بعد گرمادیچیتنش پ

 
 : دیکشی مغی در جپشت

 !  کمکادی بیکی -        

 ي پر حسرت نشست رويلبخند...  گوشش ي تودیچی فرشته کوچولو پي هلهله يصدا        
  مردیداشت م.  دی سرنیی چشمش پاي از گوشه یقطره اشک داغ. تن سست کرد . لبش 

 
 !  زنده نبودچوقتیهر چند ، او ه...  سخت یپس از آن زندگ... 
 

 : بخش دوم        

 ابانی خنی از شلوغ تریکی دار دو طبقه در اطی حي خانه کی فرشته کوچولو يخانه         
   پارك کردني جا براچوقتی آنقدر شلوغ که عمو مسعود هیابانیخ.  آزادشهر بود يها
 

 . زدی بابت مدام غر منی و از اکردی نمدای پنشیماش

 یمی که آن خانه قددی فهمشدی خانه ميآجر يوارهای و دي نگاه ساده به در قهوه اکیبا         
   موقعای اجاق گاز ي ، پاکردیفرشته کوچولو هر وقت وقت م.  ساختمان محله است نیتر
 

 کردی مفی او تعري آن خانه را برادنی خري موقع بافتن لباس گرم ، ماجراای باغچه ی پاشآب
: 

 ياما هنوز خونه ...  شکم داشتم ي بودم ، دو قلوهامم تودهییمسعود و مرجان رو زا -        
 ! ...  ؟یشناسیسنابادو که م.  اونا اون وقتا سناباد بود يخونه !  کردمی میپدر شوهرم زندگ
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خدا همه ! از بس مادرشوهرم بدقلق بود !  من راحت نبودم ی بود ، ولی دراندشتي خونه یلیخ
 ! کردی مگرمی خون به جامرزیاما خداب...  دمی مرده ها رو غرق رحمت کنه ، من که بخشي

 نی و اي داستان تکرارنی ، اگرفتی را مدنشی کشازهی خمي جلوی به سختشهی همیگل        
   تا بحث رادیپری وسط حرف فرشته کوچولو نمچوقتیاما ه. لحن پر از حرص را از بر بود 

 
 هر ی کند و گلفی را صد بار تعريزیدوست داشت چ...  گری بود دنیخب او هم.  کند عوض

   نشان دهد واقعانکهی ايبعد برا!  جالب است شی حرفها برانی ادنیصد بار وانمود کند که شن
 

 : گفتی به دهان اوست ، مگوشش

 !  کنهتی بتونه شما رو اذی کسشهیمن که باورم نم -        

 : دادی ادامه ميشتریو فرشته کوچولو با آب و تاب ب        

 که دمی رسییاما خب به جا!  کردمی حفظ مشهی آره مادر ، من احترامش رو هماون که -        
 ! تونمی نمگهی خان من دینقیگفتم ، عل... به پدربزرگت هم گفتم !  تونمی نمگهی ددمید

 ی را باال آورد و سرپناهشیوارهای و کم کم ددی خانه را خرنی انیو آنوقت پدربزرگ زم        
   از راهی برهوت بود و هر کسابانیآن روزها که آزادشهر ب.  ساخت الی عهد و عيبرا
 
 بار فرشته کی یحت! اما حاال شکر خدا شده بود ناف مشهد ...  کردی متلک بارشان مدیرسیم

  یهر کس.  اند دهی کشیی خانه را هم خود زن و شوهر دوتايکوچولو ادعا کرده بود که نقشه 
 
 ي تعجب آوري اصال مسئله ی گلياما برا.  افتاد یعجب به خنده م ، از تدیشنی الف او را منیا

   وکتاتوری بود که از پدربزرگ و مادربزرگ ديزی خانه کامال همان چيچون نقشه . نبود 
 

 ینقی فضا کامال در شان فرشته کوچولو و علي آزار دهنده ینگیقر.  رفتی انتظار ممستبدش
 .  بوديخان لشگر
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 گرفته ادی زندان يتو.  شدی زندان دلتنگش مي بود که تويزی از هزاران چیکی... خانه         
   خانهی باشد ، ولری گرفته بود خانه هرچقدر بد ، هرچقدر هم دلگادی. بود دلتنگ خانه شود 

 
 !  گرفته بود دلتنگ خانه شودادی زندان يتو...  ای دني نقطه نی امن تریعنیخانه !  است

 بچه کی که هنوز ییچه آن وقت ها.  فرشته کوچولو بود ي همان خانه شهی او هميخانه         
  ی همان خانه بزرگ شد و به همان اتاقي توزی ازدواج کرد ، گل آوی وقتیبود و چه حت

 
 ي شاخه هاکردی پنجره اش را باز می شعر و رمان بود و وقتي گرفت که پر از کتاب هاخو

 تمام آن توانستی مبستی را که مشیچشم ها . داخل ختیری درخت شاهتوت ميشلخته 
  خانه

 
 بزرگ و اطیآن ح.  اوردی پر زرق و برق ، سانت به سانت و آجر به آجرش را به خاطر بي

 و کدستی کامالً دمانی شکل با چیلی مستطعی وسییرای پر دار و درخت ، آن پذيباغچه 
  نهیقر
 

 ! متی و گرانققهی عتلیآن همه وسا... 

 که البد پس از مرگ فرشته کوچولو خانه کردی زندان دائم با خود فکر مي توزیگل آو        
  سی دنبال سروشهی خانم هممای سي پري آمد چشم های مادشی. اش را هم لخت کرده اند 

 
 و عمه مرجان تمام ترمه ها را حق خود زدی نقره داخل گنجه دو دو مهی پاي خوريچا

 کرده می خودشان تقسنی کرده اند ، ترمه ها را هم بیاال گنجه را خالخب البد ح.  دانستیم
 . اند
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 ي ، تابلوخوردی و دست نمماندی می خود باقي در ذهن او سر جاشهی که هميزیتنها چ        
  ي که فرشته کوچولو و شوهرش روییهمان تابلو.  بود ییرای پذواری دي رویبزرگ خانوادگ

 
 تکبرآلود و مرموز زل ي رنگ نشسته بودند و با لبخندیی وسط قاب طالی لهستاني هایصندل

  سمت راست عمه.  بودند ستادهی سرشان اوالدشان ايباال.  کردندی نگاه مگرانیزل به د
 

ماهان و .  ، سمت چپ عمو مسعود بود و شعله ی بود و شوهرش قاسم خان کوشکمرجان
   فرشته کوچولويآن عکس برا.  دندیخندی منی بودند و رو به دوربستادهی هم وسط ااریماز

 
 خوشبخت یوقت.  دیکشی اش بود ، چون اوج اقتدارش را به رخ میی دارانیباارزشتر

عمه مرجان و شعله هر دو باردار .  هر چهار اوالدش را کنار هم داشت یوقت... خوشبخت بود 
  بودند و

 
اما پس از آن . ه را دوست داشت  عمو مسعود هنوز شعلیحت.  دو پسر در شکم داشتند هر

   خان دق کرد و مرد ، مسعود بهینقی شد ، علدیماهان شه.  ختی بهم رزیعکس بود که همه چ
 

 .  هرزهکی دل بست به اری کرد و مازانتی خزنش

 یی قاب طالکی مانده بود که محصور در یحاال از آن دوران خوش فقط همان عکس باق        
   نگاهی لخت و خالي شده بود و به خانه ختهی به دار آوواری همان دياحتماالً هنوز رو

 
 . کردیم

 فرشته کوچولو دست بزند و آن ياهای روي به ته مانده کردی جرات نمیچکسیمطمئناً ه        
 .  بکشدنیی پاواریرا از د
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 فرشته همانیمعموال هر شب پنجشنبه عمو مسعود و عمه مرجان با خانواده هاشان م        
  اما آن روز فرشته کوچولو زودتر از!  روز خدا بود نی تریپنجشنبه ها جهنم.  شدندیکوچولو م

 
 به ي پسري را بابت خواستگارشانی همه خواستیالبد م.  مقرر آنها را احضار کرده بود موعد

 .  به صالبه بکشدی پسر اجنبنی به اسوی و بدتر پاسخ مثبت گسوی از گیقول خودش اجنب

 فقط با کمند مای سي عمو مسعود و پریول.  و غزاله آمده بود نیرحسیعمه مرجان با ام        
   پا انداخته بود وي ، پا رومنی مبل نشنی باالتريفرشته کوچولو نشسته بود رو. آمده بودند 

 
 اش ی عصبشتری بسویعدم حضور گ.  کردی مسی هسی هی زخمي شدت خشم مثل ماراز

 زی جمع ، گل آونیتنها موجود غمگ.  از خشم او خود را نباخته بود یچکسیکرده بود ، اما ه
  بود

 
 .  خانهي توندی مجبور شده بود کالس و دانشگاهش را از دست بدهد و بنشکه

 :  از آشپزخانه خارج شده بود که فرشته کوچولو شروع کردي چايتازه با فنجان ها        

  کجاست ؟وسیگ -        

 :  گفتي مبلش جابجا شد ، عمو مسعود با خونسردي تومای سيپر        

 ! رونهیب -        

 را بلند شیفرشته کوچولو صدا.  برداشت ی خم شد مقابل او ، عمو مسعود فنجانیگل        
 : کرد

 عقد و نکاح با پسره یب!  رسدی مي باغ برنیهر دم از ا! خوشم باشه ، خوشم باشه  -        
 !  آقا مسعودرتتیخوش به غ!  ی الواتی پشیفرستیم

 :  لب گفتری برداشت و زی فنجانمای سيپر.  گرفت مای سي پري را جلوینی سیگل        

 ! یمرس -        



 18 

 ! نمایبا دوستاش رفته س...  ستیبا اون پسره ن -        

 ي نگاههايحوصله . اما حرفش را قورت داد !  وقت شب ؟نی خواست بپرسد ، ایگل        
   برداشتند وي چای هم فنجاننی حسریعمه مرجان و ام.  عمو مسعود را نداشت نیخشمگ

 
 شدی کنده نملشی موباي صفحه ي لحظه از روکی ی حتنیرحسینگاه خندان ام.  کردند تشکر

 : فرشته کوچولو با بغض گفت. 

 رو هم نداشتم ؟ ی مشورت معمولکی ام که ارزش بهیر غنقدری بدونم من اخوامیم -        
 ... دی بانقدری اگهی دیعنی

 :  وسط حرفشدیعمو مسعود دو        

 ، مام فتادهی نی ؟ هنوز که اتفاقیکنی مفیچرا آخه خون خودتو کث!  من زیمادر من ، عز -        
 ! میکنی نمي شما کاريمعلومه که بدون اجازه !  بهشون می ندادیجواب قطع

 ! دمیمن اجازه نم -        

 ي فنجان برداشت و غزاله به سردکیکمند .  غزاله و کمند ي را گرفت جلوینی سیگل        
 : گفت

 ! خورمینم -        

 کی اعتنا به او ی بزیگل آو.  را نشانه گرفته بود ی گلينگاه متنفرش صاف چشم ها        
 : فرشته کوچولو باز گفت. ذاشت و کنار او نشست  مقابل فرشته کوچولو گيفنجان چا

 یعنی!  ها ؟بهی دست غرنیدی رو هم منای بدونم من کال چند تا نوه دارم که همخوامیم -        
 ...  ازتون بخوامستیحقم ن

 :  هشدار گونه حرفش را قطع کردیعمو مسعود با لحن        

 ! مادر جون -        
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 يهمه .  دوخت نیرحسیفرشته کوچولو ساکت شد و نگاه حسرت بارش را به ام        
 که نشد سویگ.  کند ي مسعود را خواستگاري از دخترهایکی نیرحسی بود که امنی اشیآرزو
  ، اما

 
 ي جانیرحسیدل ام.  ستی نی هم شدنیکی نی که ادانستی مزیاما گل آو.  شدی کمند مدیشا
 .  بودری گيگرید

 : دی بحث را عوض کند ، از او پرسنکهی ايعمو مسعود برا        

 تو چه خبر ؟ -        

 :  آهسته گفتزیگل آو.  بود تی پر از احساس مسئولیلحنش سرد ، ول        

 ! یچیه -        

  تهران ؟ینرفت -        

  ؟ی چيتهران ؟ برا -        

  برن تهران ؟خوانی کتاب مشگاهی نماي دوستات برایگفتینم -        

 :  را باال انداختشی ابروهازیگل آو        

 ! گهینشد د... نه ! آهان  -        

 فرشته کوچولو باز بهانه دستش آمد و گفت.  به فرشته کوچولو انداخت يو نگاه دلخور        
: 

 یکی نیا!  بسه نیر آورد به هر جهت باي شماها دختراتون رو بارنیهم! الزم نکرده  -        
 !  مال من بمونهنیرو بذار

 از درون ی و گلزی نگاهشان را پرت کردند سمت گل آونیغزاله و کمند نفرت بار تر        
 .   شداری ، نگاهش هوشدی لرزبشی جي تولشیموبا.  بودن يگریمچاله شد از حقارت مال د
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نگاه .  و بعد از جا بلند شد رونیرد بنفسش را فوت ک.  زندی اوست که زنگ مدی کرد شافکر
 .  شد باالدهیهمه همراه او کش

 ... رمی ، مزنهیدوستم زنگ م...  زهیچ -        

 :  وسط حرفشدیعمه مرجان دو        

 !  ، برو راحت باشزمیبرو عز -        

 در آورد بشی جي را از تولشیبعد موبا.  زد ي لبخندشی و به رودی کشی نفس راحتیگل        
   آزاد چند نفسي هوايتو. تا در سالن را بست ، تماس قطع شد .  رفت اطی حيو تو

 
 : دی رسشی برایامکیپ.  ي ورودي پله هاي و نشست رودی کشقیعم

  ؟يدیچرا جواب نم -        

 غزاله گوش ای کمند دیترسیم.  شد مانیخواست همان لحظه به او زنگ بزند ، اما پش        
 : پاسخ داد.  زدی زاغش را چوب مادی ها غزاله زی باشند ، تازگتادهسیا

 .  االن حرف بزنمتونمینم -        

 :  بعد جواب دادهیچند ثان        

 ! زمی نداره عزیاشکال -        

 ناب همه ی حس لذت و خوشکی.  اش بند آمد ، قلبش ضربان گرفت نهی سينفس تو        
   ترنیریچقدر ش!  فرق داشت گرانی او با دي گفتن هازمیچقدر عز.  تنش را بغل گرفت ي
 
 !  خوش آهنگ تر بودو

 ، با عمو مسعودت ی اومده بود طالفروشی خانمهیامروز !  زی شده گل آويزی چهی -        
 ! کردیبحث م

 :  کردپی تايفور. ی گلیشانی پياخم نشست رو        

  بود اون خانم ؟یحاال ک! و دل زن عمو روشن چشم  -        
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 : دی زود پاسخش رسیلیخ        

 !  ، مادرت بودکنمیفکر م -        

 خون انی بست ، انگار جرخی هیتنش در عرض چند صدم ثان.  دی اش برنهی سينفس تو        
   که تا آن لحظهيمادر... مادرش ! بعد ناگهان آتش گرفت ...  متوقف شد شی رگ هايتو
 

 لرزان ییبا دست ها!  شناسنامه ، حاال احتماال با عمو مسعود رابطه داشت ي بود توی اسمفقط
 :  کردپیبه سرعت تا

  ؟يدی ؟ از کجا فهمیمطمئن -        

 : دی رسیامی پشیباز برا        

 که به دمی شن ، بعدکننی که با هم بحث مدمیفقط د!  زنمی ، حدس مستمیمطمئن ن -        
   ، اسم مادرتیراست! ی رو بذاره کف دست گلی همه چادی نکنه بيمسعود خان گفت کار

 
  ؟هیچ

 ، اما مطمئنا دانستی نبود را نمایآن زن مادرش بود ...  سر جا خشک مانده بود یگل        
انگشتانش به .  فاش شود خواستی داشت که عمو مسعود نمانی اش جری در زندگيراز

  يکند
 

 :  را فرستادامی و بعد پدیچهار حرف کنار هم چ...  دندی چرخلشی موبانی اسکريرو

 ! حوا -        

 لشی موباي اش را از صفحه دهی او را به خود آورد و نگاه ترساطی باز شدن در حيصدا        
 . اطی حي آمد تودیجاو. جدا کرد 

 : گفت.  دیلرزی داشت ، از درون ميحال بد.  دی بالفاصله از جا پرزیگل آو        

 ! سالم... سـ  -        
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 و انداخته دهی کشرونی بهشت بي او را از تویانگار کس.  بند آمده بود نهی سينفسش تو        
   خنجريزی که مثل تییاز همان نگاهها...  کردی فقط نگاهش مدیجاو. بود وسط جهنم 

 
 : دیپرس.  انداخت ی تنش خط ميرو

  ؟یکنی مکاری چنجایا -        

 :  بدهدحی خواست توضيفور        

 ... من...  یچیه -        

 يهمه ...  شدی الل مدیرسی که مدیبه جاو.  هم فشرد ي را روشیساکت شد ، لب ها        
  زی ثابت ماند ، بالفاصله گل آولشی موباي رودینگاه جاو.  کردندیکلمات از ذهنش فرار م

 
 :  سرش را تکان داددیجاو.  مشتش پنهان کرد ي را تولشیموبا

 ! برو داخل -        

 داخل دی کمان رها شده باشد دوي که از چله يری معطل نکرد ، مثل تگری دزیگل آو        
 .   اتاقش حبس کرديو خود را تو... خانه 

 
 بدر بود و زدهیشب س . نداشت شتری شش هفت سال بدیشا...  بچه بود یلیبچه بود ، خ        

   و نگاه وحشت زده اشدی شب از خواب پرمهین.  بودند دهی خواببی عمارت باغ سيهمه تو
 
 در خواب بود کیعمه مرجان نزد. همه خواب بودند ...  چرخاند ي دور تا دور اتاق خاکستررا

  اما فرشته...  بودند سویبعد کمند و گ.  بغلش تا سرما نخورد ي، غزاله را سفت گرفت بود تو
 

 !  نبودکوچولو
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 بی عجیدلش را ترس.  خواب مادر بزرگش که حاال سرد شده بود ي به جادیدست کش        
   ، حاال که نبوددیخوابی بغل مادر بزرگش مي آن سن و سال هنوز شب ها تويتو. برداشت 

 
 . ردی آرام و قرار بگتوانستینم

.  الغر دو قلوها رد شد و خودش را رساند به در ي پاهاياز روآهسته از جا برخاست ،         
  در اتاق خواب.  رونیرفت ب...  نکند داری در عمه مرجانش را بي لوالهايمراقب بود صدا

 
 به شنی استی و پلونیزی تلوي پانی حسری و امدیجاو.  بسته بود مای سي مسعود و پرعمو

 از یمعلوم بود فرشته کوچولو وقت.  تنشان بود ي روی نازکيپتو... خواب رفته بودند 
  کنارشان رد

 
 .  را پوشانده تا سرما نخورندشانی ، روشده

 روشن بود ، حاال وانی اي روشهی که همي اروزهیچراغ گرد سوز ف.  رونیآهسته رفت ب        
   راشی جلو رفت ، صدایگل. البد فرشته کوچولو آن را برداشته و با خود برده بود ... نبود 

 
 :  باال بردیکم

 مامان جون ؟ -        

 ي از تماس با مرمرهاانشی عري رفت ، کف پاهانیی پاوانی اياز پله ها.  دی نشنیپاسخ        
 ...   ، باغ در سکوت فرو رفته بودنی زمي بود رودهی پاشخی یانگارکس.  کردیسرد زق زق م

 
 : باز صدا کرد.  دیدیشم نم بود که عمقش را چکی تارآنقدر

  ؟یمامان -        
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.  گرفت دنی گاپ گاپ تپنهی سي سگ نگهبان بلند شد ، قلبش توي عوعويصدا        
  فکر کرد البد فرشته.  شد نی زمری باز زمهی اتاق خواب ، اما متوجه در نيخواست برگردد تو

 
 کوتاه ياز چند پله . در بزرگش برساند پا تند کرد تا زودتر خود را به ما.  رفته آنجا کوچولو
 ي رعب آورژی قيدر با صدا...  باز را به داخل هل داد مهی رفت ، در ننیی پانی زمریمقابل ز

  باز
 

 : دی فرشته کوچولو را شنيبالفاصله صدا.  شد

 ! نمتی ببای اونجاست ؟ جلوتر بیک -        

 شد ، چند قدم کورمال کورمال نی زمریوارد ز.  دیدی آن ظلمات او را نمي توزیگل آو        
 .  کمرنگ چراغ گرد سوزيرفت سمت شعله 

 ! منم ، مامان جون -        

  ؟ي بد خواب شدستمی من نيدی ؟ دزمی ، عزیکنی مکاری چنجای ؟ اییآه ، تو -        

 بعد دست یکم.  نکند ری گيزی به چشی پایکی آن تاري جلو رفت ، مراقب بود تویگل        
   دستش حس کرد ، جلو رفت و خود را در آغوش اوي نرم فرشته کوچولو را توی ولدهیچروک

 
 : فرشته کوچولو گفت.  انداخت

 ! خورهی روح منو میی ، تنهايممنون که اومد! بذار صورتت رو ببوسم  -        

 ي نشست روزیگل آو.  ، بعد تنش را رها کرد ی گلیشانی پيبوسه اش نشست رو        
 : گفت.  مادربزرگش ي ، روبرویصندوق بزرگ چوب

  ؟دی بخوابدی ؟ دوست نداردیداریمامان جون ، چرا ب -        

 !  بچه هامادی گذشته ها افتادم ، ادی!  دل زی زد به سرم ، عزیخوابیامشب ب -        

 .  درشت و معصومشي چشم هايزل زد تو...  ی سمت گل خم شدی زد ، کمیلبخند تلخ        
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 ! که خدا اونا رو ازم گرفت...  داشتم گهیمن دو تا پسر د -        

 چرا گرفت ، مامان جون ؟ -        

از همون اول با ...  بود یماهان پسر خاص!  داشتنشون رو نداشتم اقتی لدی ، شادونمینم -        
   فرشته شدن فقط دو تايبرا...  به تمام معنا بود ي فرشته کی انگار!  کردی فرق مهیبق
 

 !  شد اونا رو هم از خدا گرفتدی شهی کم داشت که وقتبال

  ؟می مرد هم داريمگه فرشته ...  یمامان -        

 ي نم زده يوارهای دانی کرد مدای خنده اش انعکاس پيصدا...  دیفرشته کوچولو خند        
 :  گفتیبه شوخ.  نی زمریز

 کی...  داشت لیبیماهان منم س!  دارن لیبی سی حتاشونیبعض!  میآره که دار...  میدار -        
 ! خدا منو بال گردون قبرش کنه!  کم پشت که تازه پشت لبش سبز شده بود لیبیس

 : دیپرس.  آورد ی او سر در نمي از حرف هایگل        

  منم فرشته بود ؟يبابا -        

 .  بوددهیفرشته کوچولو ثابت نگاهش کرد ، خنده اش حاال ته کش        

 گرگ ساده دل هی...  گرگ بود هی!  مسعود بود هیشب...  شکل ماهان نبود اریماز! نبود  -        
 !  دام حوايکه افتاد تو

 : دی مادر بزرگش ، پرسي پاهاي سمت کتاب بزرگ رودی لغززینگاه گل آو        

 ! ؟ داستانه ؟دیخوندی مدی داشتیچ... مامان جون  -        

 یمی قدي ، داشتم عکساخوندمی نميزی ؟ من چیگی منوی ، ازمیعز...  ؟ خوندمی میچ -        
  ؟ینی ببيتو هم دوست دار!  کردمیرو تماشا م

 .  به او نشان دادیکی یکی را  را دوباره باز کرذ ، عکس هایآلبوم بزرگ و چرم        
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 به تن يدی سفراهنی و پیکت و شلوار مشک.  عکس مربوط به پدر بزرگش بود نیاول        
  پی پا انداخته بود و پي مبل مخمل نشسته بود ، پا روکی يرو. داشت و کراوات بسته بود 

 
 . دیکشیم

 نی انداخته بودند و رو به دوربعکس دوم مربوط به دو قلوها بود ، دست دور گردن هم        
 .  سال سن داشته باشندزدهی از سشتری بدیرسیبه نظر نم...  دندیخندیم

 کی يپدر بزرگ و فرشته کوچولو کنار هم رو.  بود ی عکس دسته جمعکیعکس سوم         
  دختر نوجوانشان و... هر سه پسرشان . دو و اطرافشان پر از آدم بود . تخت نشسته بودند 

 
 . یمی قدي از کلفت و نوکرهایبعض

 رك زده و ییچشم ها.  دیچرخی چشم هاشان مانی منگ و سر درگم مزینگاه گل آو        
  فرشته کوچولو.  زدندی ضجه مخی و انگار از دل تارکردندی نگاهش مرهی خرهی که خبیعج

 
 :  عکسي رودی را نوازش وار کشدستش

 ما رو ی چشم نداشتن خوشبختگرانید!  میچقدر خوشبخت بود...  میچقدر خوب بود -        
 !  نتونستن پسرام رو کنار من تحمل کننگرانید...  ننیبب

 .  هنوز خشک بودندشی ، هق هق زد ، اما چشم هادی لرزشیشانه ها        

!  شوهرم مرد ی وقتیحت...  میزیری نمی ، سالهاست که اشکدهی اشکم خشکيچشمه  -        
 !  نداشتختنیارزش اشک ر...  بد نبود گهی دی اتفاقچی و ماهان هاریبعد از ماز

 : دی ، از ته قلبش نالدینال        

 نقدریا!  ینکی ان اصال حسشون نمی هستن که از بس وحشی زندگي تویی درداهی -        
  خدا!  ، دخترکم ی دردا مبتال بشنیخدا نکنه به ا...  یفهمی ان که اصال دردشون رو نميکار
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 ! ی فشار درد فلج بشری برسه که مثل من زي روزنکنه

 : گفت...  ي سه رخ و مات دختر بچه اری تصويانگشتش را گذاشت رو        

 ! وس منهعر!  ؟ مادرته ینیبیم!  حواست نیا -        

 : ری تفسی ، تلخ و بدیخند        

 ینقی ، دل علکردی مییمادرش برامون رختشو! هم خودش ، هم مادرش ! کلفتم بود  -        
  جادو بود که افتاد به خرمن!  طلسم دخترش شد اریبعد ماز... طلسمش شد !  دیخان لرز

 
 !  ازم گرفتموی زندگيهمه ! شوهرم رو گرفت ! جادو پسرم رو ازم گرفت !  ی ، گلمیزندگ

 که از بس مات بود و يبه سه رخ دختربچه ا...  مادرش ری نگاه کرد به تصوزیگل آو        
   که از اویتنها عکس... اما عکس مادرش بود !  نبود صی چهره اش قابل تشخيکهنه اجزا

 
 :  را به سرعت بستشیچشم ها.  به قلب کوچکش دیراشخی پنجه میانگار کس!  داشت

 ! شناسمشونیمن نم!  شناسمی رو نمنایمن ا... مامان جون  -        

.  است ستادهی از ارواح ای وسط جمعکردیفکر م!  کرده بود یچه وحشت.  افتاد هیبه گر        
  نی زمي سر خورد و روشی پاهايآلبوم عکس از رو...  او را گرفت يفرشته کوچولو شانه ها

 
 .  روشن خورده بودهی نور کمرنگ چراغ گرد سوز ساریصورتش ز.  افتاد

 یچیماهان رفت و پشت سرش ه!  ياری مازادگاریتو !  نکن هی گرزکمیعز...  زکمیعز -        
 ! ی منیتو دلخوش!  ياریتو مال ماز!  یاما تو هست!  نذاشت يادگاری من يبرا

 ... .  اش چسباندنهی را به تخت سسشی را در آغوش گرفت ، صورت خزیو گل آو        

 ها را پوشانده و کمر ابانی کوچه ها و خيهمه .  امان ی ، تند و بدیباریداشت برف م        
  ي عمه مرجان، چاي خانه ي کاناپه ي نشسته بود رویگل.  را خم کرده بود انی عريدرختها
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 امدهی شوفاژها روشن بود ، اما هنوز دلش ني همه نکهیبا ا.  کردی سردش را مزه مزه ممهین
   پخشي کپسول الغرغیماهواره داشت تبل.  گرم قرمز رنگش را از تن خارج کند يبود پالتو

 
 ي را گرفته بود بغلش و با دقت نگاهش را دوخته بود به صفحه شی ، غزاله زانوهاکردیم

 :  بلند کرد و گفتلشی موباي سرش را از روسویگ.  ونیزیتلو

 ! فقط و فقط ورزش...  ی ورزش کندیفقط با!  شهی آدم الغر نمزای چنیبا ا -        

 ی حوصلگی به خود داد و با بیغزاله تکان.  پخش شد دئوی وکی موزکی تمام شد ، غیتبل        
 .  پشت سرشی رنگي زد به کوسن هاهیتک

 ! برو بابا تو ام -        

.  ، اما نگفت شودی مثل غزاله با ورزش هم الغر نمي توپ گرددیخواست بگو یگل        
  دست.  آمد رونی باز شد ، کمند بییدر دستشو.  جر و بحث کردن با او را نداشت يحوصله 

 
 : گفت.  کمرنگش ی به شلوار کتان صورتدی را چند بار کشسشی خيها

 ! گهی دمی کني کارهی دیایخب ب! بچه ها من حوصله ام سر رفته  -        

 شلوارش و بی جي را سر داد تولشی کرده بود با نامزدش ، موبای انگار خداحافظسویگ        
 :  و گفتدی کشي اازهیخم

  مثال ؟می کنکاریچ -        

 : گفت. غزاله از جا بر خاست         

 ! می کني ، حکم بازارمیبرم ورق ب -        

 بود ، چقدر دی جاوي مورد عالقه يحکم باز.  زی گل آوي لب هايرو نشست يپوزخند        
 . زدی خواهرانش پر پر مي چشم هاي جلودی جاويبدبخت بود غزاله که برا

 : دی پرسسویغزاله که رفت ، کمند از گ        

  ؟يکردی مي اس ام اس بازلیبا سه -        
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 .  چانه اش را باال انداختسویگ        

 ! اوهوم -        

 ! ددر دودور ؟ي باهاش برخواستی ؟ البد باز مگفتی میچ -        

 .  شدی توفانسوینگاه گ        

  ؟رونیحق ندارم باهاش برم ب! نامزدمه ، کمند  -        

 ... نی عقد نکردی تا وقتادیبابا خوشش نم -        

 :  وسط حرفشدی دوسویگ        

اون از مامان !  دمیخسته شدم از بس از همه تون حرف شن!  ادی که نمادینمخوشش  -        
   به رفت وی خونه مون ، اون از بابا که هادی بمی حاضر نشد شب خواستگاریجون که حت

 
 !  معلم اخالقي از تو که واسم شدنمیا...  دهی مری و تلفنامون گآمدامون

 و زی ، برگشت به طرف گل آورونی نفسش را فوت کرد بسویگ.  نگفت يزیکمند چ        
 :  را پرت کرد سمت اوزشینگاه ت

 !  کف دست مامان جون هاي حرفامو بذاري همه يباز نر -        

 يشخندی بعد نیول.  نگاهش کرد ری خورد ، سر چرخاند سمت او و متحی تکانزیگل آو        
 : زد و گفت

 !مگه کالغم من ؟! نه بابا  -        

 به هدف نشست و خون او شهی ، مثل همسوی گي نامحسوسش به پوست سبزه ياشاره         
 :  را صاف گرفت و متنفر گفتشی شانه هاسویگ. را به جوش آورد 

 ! یستی نیچیتو ه!  یستین -        

 :  صدا کردزیکمند اسم خواهرش را سرزنش آم        

 ! سویگ -        
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 :  لب زمزمه کردری گرفت ، زی را از گلزارشی نگاه بسویگ        

 ! تهیعفر -        

.  دستش بود ي ورق ها توي شده ي معرق کاري ، جعبه منی نشيغزاله باز برگشت تو        
 .  وسط فرشختی و ورق ها را رنینشست کف زم

 !  وسطانی ها بهیپا -        

 شی از جازیگل آو.  چهار زانو نشستند نیقلوها به سرعت رفتند سمت او ، کف زمدو         
 : دیپرس.  و رو کرد ریکمند ورق ها را برداشت و ز. تکان نخورد 

  ؟يایتو نم -        

 .  بودیمخاطبش گل        

 ! حوصله ندارم!  امینم -        

 بغلش ، گونه اش را چسباند به ي تودی را کششی پاهازیگل آو.  اصرار نکرد یکس        
   اصرارنقدری را نداشت ، عمه مرجان چرا ادنشی چشم دی کسچی هی وقتدانستینم.  شیزانو

 
 شهی همزهای چنیا.  دخترانه شرکت کند ي های دورهمي تودی که او هم حتما باکردیم

 يسبانند به خانواده ا به زور او را بچخواستندیهمه فقط م.  دیفهمی نمی ، اما کسدادیعذابش م
  که
 

 .  نداردچکدامشانی نسبت به هي تعلق خاطرنی کوچک ترکردی ماحساس

 یب.  کاناپه ي قرمزش را از تن در آورد و مرتب گذاشت رويپالتو. از جا برخاست         
   ناهارزیعمه مرجان نشسته بود پشت م.  آشپزخانه يتوجه از کنار دخترها رد شد و رفت تو

 
 ی ، لبخند پررنگزی گل آوینی بری زدیچی خوش آش رشته پيبو.  کردی خرد مازی ، پيخور

 . شی لب هاينشست رو
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  ، عمه جون ؟دیکمک الزم ندار -        

 .  پر از اشک بودشیچشم ها.  لبخند زد شیعمه مرجان سر بلند کرد ، به رو        

 ! هی بقشینه عمه جون ، برو پ -        

 ردیدست دراز کرد چاقو را از عمه بگ.  نشست زی و پشت مدی عقب کشی صندلکی یگل        
. 

 ! دوست دارم به شما کمک کنم -        

عمه .  بنفش يازهای شکم پي سمت خودش ، چاقو را فرو کرد تودیتخته کار را کش        
 : گفت.  دی و صورتش را آب کشنکیمرجان از جا برخاست ، رفت سمت س

 ! ببخش عمه جان ، قسمت سختش افتاد به تو -        

 کم شی چند بار پشت سر هم پلک زد تا سوزش چشم هازیگل آو.  ازهایاشاره کرد به پ        
 : گفت. شود 

 ! ستی نيزینه بابا ، چ -        

 : گفت.  گاز ، آش ها را هم زد ي بزرگ رويعمه رفت سمت قابلمه         

.  واسه مامان ي کاسه بکشم ببرهی ياری بادمی!  آش رشته ها فتهی جا مگهی ساعت دمین -        
   دنبالش ببرتشادی بدی قراره جاوگفتی ، منجای ناهارو اادیزنگ زدم بهش گفتم اونم ب

 
 !  دو قلوها رو کردهيانگار باز دلش هوا.  رضا بهشت

اما .  کردیرا خالل م ازهای که داشت با دقت پی ، برگشت سمت گلدی کشيآه سرد        
 .  نشستزیجلو رفت ، دوباره پشت م.  زدی پر ميگری ديمعلوم بود حواسش جا

  شده ؟يزیچ!  عمه جان ي فکريتو -        

 ، سرش را به چپ و راست دی کنجکاو او باال کشي چشم هاي نگاه منگش را تا تویگل        
 . تکان داد
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 ! یچیه... نه  -        

 مردد ی سکوت با لحنقهی دقکی و بعد از شی دندان هاانی مدی کرد ، لبش را کشیمکث        
 : گفت

  ؟دی مادرم باهام حرف بزني درباره شهیم...  شهیعمه م -        

.  نداشت زی حرف را از گل آونیعمه مرجان به وضوح جا خورده بود ، انگار انتظار ا        
!  سال بود که او مادر نداشت کی و ستی آمده بود ، بای به دنی که گلشدی سال مکی و ستیب

  اما
 
نگاهش را .  بشنود يزی چگرانی بود که بخواهد در موردش از دفتادهی اتفاق نچوقتیه

 :  گلدار ، گفتيزیدوخت به روم

 ! کنمی اش رو خودم خالل مهی عمه ، بده بقزهیریچشمات داره اشک م -        

 . ازهای تن پي رودی ، باز چاقو را کشی گلي لب هايو نشست ریلبخند تلخ        

 !  انگارکنهی متیحرف زدن در موردش همه تون رو اذ -        

 : عمه مرجان سرش را با تأسف تکان داد        

 تی اذشتری که بیاما اون!  کنهی متی گذشته ها همه مون رو اذيادآوری ، کنهی متیاذ -        
 !  دل عمهزی عزیی ، توشهیم

 . شی لب هاي ، عمه انگشت اشاره اش را گذاشت رودی بگويزی خواست چزیگل آو        

حاال !  يدی شنلمای في هزار بار تودی شانوی ، اارهی مای که بچه رو به دنستی نیمادر اون -        
   به رختيزی چخوامیعمه جان من نم!  رو از من قبول کن ي تکراري جمله نیهم ا

 
 تا رونی برهی در منی از ایهنوز وقت...  و هشت سالشه ستی االن بنمی حسری ، اما امبکشم

 سه ي بچه تونهی زن مکی بفهمم چطور تونمینم!  شمی و زنده مرمیمی هزار بار مگردهیبرم
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  ماهه
 

 ! رهی نگي خبرچی سال ازش هکی و ستی رو رها کنه و باش

 :  محزون زمزمه کردی با لحنیگل        

 !  رفتنشي داشته برایلیدل...  خب دیشا -        

 .  زدیعمه لبخند تلخ        

قبول کن !  قبول کن نوی ، ای دلش جدا کنه گلي وهی مادرو از مکی تونهی نمیلی دلچیه -        
  چشم ندوز به در که!  می خانواده ات ما هستيقبول کن همه ! که مادر تو مامان جونته 

 
 !  سراغتادی بعد از سالها مامانت بدیشا

 :  تخته کار رها کردي چاقو را روزیگل آو        

 يرادی ؟ مگه چه انیچرا همه تون باهاش مخالف بود...  بهم بگو عمه نویفقط هم -        
 !  راستشو بگوکنمیداشت ؟ خواهش م

 :  ، رك و راست گفترونیعمه مرجان نفسش را فوت کرد ب        

 رایبرامون افت داشت خونه زادمون رو آرا گ! خونه زادمون بود ! چون در حد ما نبود  -        
 ! ارهی زن مازنی امی و بگمی بچرخونلی فامي و تومیکن

 ... شی دوستش داشت چرا بعد عروسنهمهیبابام که ا -        

 : تکان داد هوا ي توی را با کالفگشی ، دست هادیمرجان منظورش را فهم        

 فهممی ؟ من فقط مدونمی اونا چه ميمن از خلوت زن و شوهر...  ی گلدونمیمن چه م -        
 ...  بالخرهخودتی بي فکرانیتو با ا

 : گفت.  شده بود زی پشت سر گل آويحرفش را قطع کرد ، نگاهش جلب صحنه ا        

  غزال ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -        
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تلفن .  واری دي غهی زده بود به تهی که تکدی به سرعت سر چرخاند عقب ، غزاله را دیگل        
 .  دستش بودمیسیب

 !  پشت خطه مامان ، کارت داره انگارنی حسریام -        

 بلند شد ، رفت سمت غزاله و تلفن را از او زیعمه مرجان از خدا خواسته از پشت م        
 . زیا با نگاه دنبال کرد ، بعد برگشت سمت گل آوغزاله رفتن مادرش ر. گرفت 

  با مامانم ؟نیگفتی میچ -        

 :  اوي شانه ي رفت ، خم شد روشیغزاله پ.  جوابش را نداد یگل        

  جواب سوالتو بدم ؟يدوست دار!  يدی پرسی ازش چدمیشن -        

 يبرق خشم نشسته بود تو.   و از جا جستدی اش را عقب کشی ناگهان صندلیگل        
 دلش ي زدن به غزاله را تویلی سي چشمانش ، دستانش را مشت کرد تا وسوسه یاهیس

  ساکت
 

 . کند

 ! پس خواهشا دهنت رو ببند...  ي خبر نداریچیتو از ه -        

 :  زد و گفتي او خود را نباخت ، پوزخندنیغزاله از توه        

 ، پس ي رو ندارقتی حقدنی شني جان ؟ تو که جربزه زی ، عزي شدی عصبنقدریچرا ا -        
  ؟یکنی در موردش سوال ميچرا دوره افتاد

 :  و گفتستادی غزاله اي نهی به سنهی زد ، رفت سيشخندی نزیگل آو        

 محلت دیاما جاو!  یکشی مدی جاوي خودتو براي که تو دارنهی ؟ اهی چیدونی مقتیحق -        
 ! اشی محلی سر بيریگی می منو هي پاچه ی طبق چه استداللدونمی و تو نمهذارینم

 از یبه سخت.  غزاله از شدت غضب تکان خوردند ، نفسش به شماره افتاد ینی بيپره ها        
 : دی بهم چفت شده اش غري دندان هايالبال
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 یی با دای که به همه ، حتی پاپتي هرزه هی!  هرزه بود هی که مادر تو نهی اقتیحق -        
   مخ بابات رو زد وخواستی شناسنامه اش مي اسم توهیچون !  داشت يمسعود هم سر و سر

 
 ! نیفقط و فقط هم...  نهی همقتیحق!  کثافت رو پس انداخت يتو

 را به سرعت بست و نفسش را شیچشم ها...  تف کرده بود زی صورت گل آويانگار تو        
   غزاله ، انگار کاري نشست کنج لب هازی آمری تحقيشخندین. کرد  حبس نهی سيتو
 

 و دی به عقب چرخشی پاي پاشنه يسه قدم پساپس رفت ، بعد رو!  را کرده بود خودش
 را مشت گرفته شیهنوز دست ها...  بود خکوبی هنوز سر جا میگل. آشپزخانه را ترك کرد 

  ، بود
 

 :  مغزش تکرار کرديتو.  دیکشی نفس می هم تند و عصبهنوز

 ! وونهی دي دختره گهیمزخرف م!  گهیداره مزخرف م -        

 انداخت به ینگاه کوتاه.  دلش خود را آرام کند ي جمله تونی کرد به تکرار ایسع        
 آب سرد را باز کرد و چند مشت آب ریش.  نکی سمت سدی چرخي خالل شده ، فوريازهایپ

  يتو
 

 . رونی رفت ببعد.  دی پاشصورتش

 گری را رها کرده بودند و بغل گوش همديدخترها هنوز کف فرش نشسته بودند ، باز        
  حی آنها توضي شاهکارش براي فکر کرد ، البد غزاله دارد درباره زیگل آو.  کردندیپچ پچ م

 
 مبل برداشت و ي قرمزش را از روي پالتوينگاه متنفرش را از آنها گرفت ، فور!  دهدیم

 ی گلي حال آشفته دنی آمد ، لبخندش با درونی اتاق خوابش بيعمه مرجان از تو.  دیپوش
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  يرو
 

 : دی ماسلبش

 کجا ؟... عمه جان  -        

 شال بافت ي کند ، فوری مخفگرانی حال بدش را از دکردی تالش نمی حتزیگل آو        
 .  شانه اشيت رو را انداخفشی و کدی سرش کشي اش را رویمشک

 ! گهی خونه درمیم -        

 ... ییهوی نقدریچرا ا!  يآخه تو که هنوز ناهار نخورد -        

 .  گونه اش نشاندي روي تند و دستپاچه اي رفت سمت او ، بوسه زیگل آو        

 ! فعال خداحافظ!  شمی ، حاال بعدا مزاحمتون میمرس -        

 : دی را از پشت سر شنسوی گيصدارفت سمت در ،         

 ! شی پریخ -        

 را انداخت سر شی کفش هايفور...  دهی کرد ، وانمود کرد نشنشیعمه مرجان صدا        
   دريعمه مرجان سرش را از ال...  آسانسور را زد يدکمه .  و از آپارتمان خارج شد شیپا
 

 :  آوردرونی بآپارتمان

 !  جان صبر کن عمهیگل -        

 نیی آسانسور شد ، از پله ها پاالی خیب.  او را نداشت ي تعارف هاي حوصله زیگل آو        
 ... . کی خلوت و تاري راه پله هاي کرد تودای انعکاس پشی پاهايصدا...  دیدو

 زیگل آو.  رفتی مشی پي آزادشهر و به کندکی ترافي کرده بود توریاتوبوس گ            
   به جنب و جوشکردی دوده گرفته نگاه مي شهی ، از پس شی صندلنی آخرينشسته بود رو

 
 . مردم
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.  دندیخندی و مزدندی جلوتر نشسته بودند ، مدام حرف مفیدو دختر نوجوان چند رد        
   را محکم بست و دستشی ، چشم هاشدی لحظه قطع نمکی ی آنها که حتي کالفه از صدایگل
 
 غزاله خرد بود ، ياعصابش بابت حرف ها.  جمع کرد شتری را بشی حس از سرمای بي پاو

   را بلند کند و بهشی صداخواستیم.  آوار شود ی سر کسي روخواستی بود و دلش میعصبان
 

 .  دهانشان را ببندنددی دو دختر بگوآن

. فت  کفشش کف اتوبوس ضرب گري بهم فشرد و با پنجه شتری را بشیدندان ها        
 و ی موجود خجالتکی از او ی زندگطیشرا.  داد زده باشد ی سر کسچوقتی آمد هی نمادشی

  تو
 

 را شی صداتوانستی نموانهی ددی آن جاوی ، حتی کسچی خور ساخته بود که در برابر هيسر
 . بلند کند

 زهای چنی از اادی اش زی زندگيتو!  سر خر ی گاهیحت...  صاحب یب... سربار ...  میتی        
 .  زديزهرخند!  هرزه کی بود ، دختر دهیحاال هم که از غزاله شن.  بود دهیشن

 هی به کناگرانی ؟ مگر قبال از زبان ددانستی را نمنی ناراحت بود ؟ مگر انقدریچرا ا        
 توانستی ، نمگذشتی شکسته بود ؟ چرا هر چه زمان منقدری بود ؟ پس چرا ادهی نشنییزهایچ
  با
 
  ؟دیای کنار بتی وضعنیا

 در نکهی به سرعت خود را به در رساند و قبل از ایگل.  ستادی اابانیاتوبوس سر خ        
حاال بارش برف بند آمده بود ، .  دی پرنیی سوار شوند له شود ، پاخواستندی که میازدحام زنان

  اما
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 و دیچیشالگردنش را محکم تر دور گردنش پ.  سوزاندی هوا تا مغز استخوانش را ميسرما
 .  پالتواش و راه افتاد سمت خانهي هابی جي بدون دستکشش را فرو برد تويدست ها

 . دی را شنمیتی بچه ي بار فقط هفت سال داشت که کلمه نیاول        

 ي هاوهی م گرم بود ویلیچون هوا خ!  تابستان بوده باشد دیآره ، با... تابستان بود         
   در سالن ، هر دوي دوم جلوي پله ي نشسته بود روزیگل آو.  بودند دهیدرخت شاهتوت رس

 
 آفتاب داغ ری که زکردی نگاه مي بوري حوصله به گربه ی چانه اش و بری را زده بود زدستش

  ي عمو مسعود داخل خانه بودند ، داشتند با عروسک هايدوقلوها.  خوردی غلت منی زميرو
 

 دهی را نادی گلشهیمثل هم.  کردندی مي بود بازدهی خرشانی که فرشته کوچولو برایی طالمو
  کی او هم ي از آن عروسک ها داشت ، فرشته کوچولو برایکی هم یگل. گرفته بودند 

 
 یچی عروسکش را با قي موهادیجاو...  بود دهی خری صورتراهنی با پیی موطالعروسک

 ! دیبه جاو بود ، لعنت دهیآشپزخانه بر

 به تنش داد و یاز جا برخاست ، کش و قوس.  دی کردن کشي بور دست از بازيگربه         
   حوصلهی و بدی باال رفت و بعد ناامواری دي همراهش تا لبه ینگاه گل.  باال رفت واریبعد از د

 
 .  افتادنییپا

 لب ي شد ، لبخند نشست رودی جاويناگهان توجهش جلب توپ فوتبال چهل تکه         
اگه .  کند يوسوسه افتاد به جانش که برود جلو ، توپ را بردارد ، لمس کند ، باز.  شیها

  دیجاو
 

 !  خانه نبوددی نگاه کردن به آن توپ را نداشت ، اما جاوی جرأت حتبودی خانه ميتو
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اد ، بعد خم شد و آن را از  پا تکان دياول توپ را با پنجه . دلگرم از نبود او جلو رفت         
   قدرت بهيچند لحظه با دقت به توپ نگاه کرد و بعد آن را با همه .  برداشت نی زميرو
 

 .  دستانشانیتوپ کمانه کرد و باز برگشت م.  زد نیزم

 ! دوباره... دوباره تکرار کرد .  هوا گرفت ي زد و باز آن را تونیباز توپ را زم.  دیخند        

 عمو مسعود ، ي سالن باز شد و دو قلوهاي شهی شمهی بود که ناگهان در نيسرگرم باز        
  کی که انگار مچ کردندی نگاه مزیچنان متنفر به گل آو.  آمدند اطی حي ، توسویکمند و گ

 
 : اول کمند شروع کرد.  گرفته اند ي دزدنی را حدزد

  ؟ي به توپش دست زددی جاوي اجازه ی ؟ بی ، گليکردی می داشتکاریچ -        

 :  گفتسویبعد گ        

  ؟ي بخري اسباب بازيپول ندار!  ی ؟ اوخي نداريمگه تو از خودت اسباب باز -        

 . دیکمند خند        

 ! ؟دی به جاومیبگ -        

 یب . افتادند ی از ترس از کار مزی تن گل آوي آمد ، تک تک عصب های که مدیاسم جاو        
 .  رها کردنی زمي توپ را رواریاخت

 !  ؟ توپشو نخوردم کهیچرا بهش بگ -        

 : کمند باز گفت        

  ؟ي بخوریخواستیمگه م -        

 :  ادامه دادسویو گ        

  ؟نی غذا بخورنی ؟ پول نداري گشنه ایلیخ -        
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 ، اما صورتش داغ دیفهمی ها را نمهی کنانی اي کوچک بود و معنایلی خزی گل آونکهیبا ا        
  ي چشم هاي تودیخشم دو.  است نی توهکی جمله نی اگفتیاحساسش به او م. شد 

 
 . سوی بلند گي موهاي و چنگ زد تودیجلو پر.  اش دهی ترسشهیهم

 اما.  زی به گل آودیکوبیکمند مشت م.  دو خواهر به هوا برخاست یاپی پي هاغی جيصدا        
 . کردی می را خالشی و تمام عقده هادیکشی را مسوی گي اعتنا فقط موهایاو ب

 غی جی دست گلری هنوز زسویگ.  خانه ي تودی کرد و دوینیکمند به سرعت عقب نش        
   و پشتنی که ناگهان در سالن باز شد و اول عمو مسعود خشمگدی طول نکشیلیخ.  دیکشیم
 

 . دندی دواطی حي تومای سي او پرسر

.  را رها کرد سوی گي نگاه عمو مسعود مات شد و موهاي برق خشم تودنی با دزیگل آو        
   صورتشي توی محکمیلی الغر دخترك را گرفت و سيبازو.  امدیاما عمو مسعود کوتاه ن

 
 . کوباند

عمو مسعود باز دست بلند .  صورتش ي افتاد ، دستش را گرفت روهی به گرزیگل آو        
 .  دستش را گرفتمای سي پرنباریکرد ، ا

 ! ادی ، اگه آه بکشه عرش به لرزه در ممهیتی يبچه ! نکن مسعود ، از خدا بترس  -        

 مثل یکی یآنقدر بد که حت...  بد است یلی بودن خمیتی بچه دی فهمزیو آن روز گل آو        
 .  آوردیعمو مسعود را هم به رحم م

همچنان با خود ...  قفل و در را باز کرد ي انداخت تودیکل.  بود پشت در خانه دهیرس        
  ،  هرزه نبودهکی ؟ اگر واقعاً مادرش ستی چگرانی دي پنهان کارنهمهی الی ، دلکردیفکر م
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 عگس ی از او متنفر بودند که حتقدرنی زجر بود ؟ چرا اگرانی دي اسمش برادنی شنی حتچرا
   فرشته کوچولویمی آلبوم قدي که توی آمد از عکسادشی را نابود کرده بودند ؟ و بعد شیها
 
 ... .  بوددهید

 خی مطبوع خورد به صورت ي از گرمایموج. در سالن را باز کرد ، پا گذاشت داخل         
 :  را از پا کند و فرشته کوچولو را صدا کردسشی خيکفش ها. بسته اش ، حالش را جا آورد 

 مامان جون ؟ -        

 کی ي رونیآبت.  نی کرد و بعد همان لحظه چشمش خورد به آبتی را طدوریطول کر        
 . رفتی لوستر ور مي بود و داشت با المپ هاستادهی بلند اي هیچهارپا

 ! ...اِه ؟ -        

 :  شدشقدمی پنیآبت. که فراموش کرد سالم کند آنقدر تعجب کرده بود         

 ! سالم -        

.  کردی اش ذوب منهی سي را توی قلب گلشهی که همییاز همان لبخندها... لبخند داشت         
  دیگرما دو.  پس زده شدند اهی افکار سيهمه ...  کنار رفتند ای بد دني حس هايهمه 

 
 . زی خون گل آويتو

  ؟یکنی مکاری چنجای ؟ ایخوب!  سالم -        

 .  به تن داشتی مشکي آمد ، مانتو و روسررونی آشپزخانه بيفرشته کوچولو از تو        

 خونه عمه مرجانت چه خبر بود ؟!  مامان ؟ چه زود ياومد -        

 . دی پرنیی پاهی چهارپاي از رونیآبت        

 !  ندارهی المپاشو چک کردم ، مشکليهمه ... درست شد حاج خانم  -        

 : فرشته کوچولو مهربان نگاهش کرد        

 ! ارمی داغ بيرکاکائوی شوانی لهی برات نیبش! دستت درد نکنه  -        



 42 

 :  تعارف کردنیآبت        

 ! رونی بدی بردیخوایشمام انگار م...  شمیمزاحم نم.  دیزحمت نکش -        

 : دی پرسي تند بهزیگل آو        

  ، مامان جون ؟دیریکجا م -        

 : فرشته کوچولو گفت        

 ! شهی نمرید...  دی جاوومدهیهنوز که ن!  نیتعارف نکن ، بش -        

 :  دادي را سرسری سمت آشپزخانه ، جواب گلرفتیو همانطور که م        

  ؟ارمی برات بيخوریتو هم م! بهشت رضا  -        

دست .  لبخند به لب داشت نیآبت.  بود نی آبتي ، غرق تماشادی را نشنشی صدایگل        
 :  خواست سکوت را بشکند ، مزه پراندیگل.  کاناپه ي و نشست روشی موهاي تودیکش

  ؟يتو باز آچار فرانسه شد -        

 . ندزدی برق منکشی عي هاشهی از پس ششیچشم ها...  نگاهش کرد نیآبت        

  شکسته ؟یچرا بهم نگفت...  اتاق تو رو هم عوض کردم ي شهیش -        

.  جلو رفت و کنارش نشست زیگل آو.  اش یشانی پي و بانمک نشاند رویشی نمایاخم        
 :  تذکر دادنیآبت

 ! يخوریسرما م!  سنیبرو لباساتو عوض کن ، خ -        

 کنار نی پلک زدن اکی يبه اندازه ...  لحظه کی یت حخواستینم.  اعتنا نکرد یگل        
   گاه کاناپه ، خودشهی تکي لبه ي دستش را دراز کرد رونیآبت.  بودن را از دست بدهد نیآبت
 
 :  گفتیگل.  کرد کی نزدزی به گل آورا

 ... يدی عمو دی طالفروشي که توی اون زني ، ماجرانیآبت -        

 :  حرفش را قطع کردی به نرمنیآبت        
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 ی ربطچیمن اشتباه کردم که بهت گفتم ، اون زن ه!  دلم ، ذهنتو مشغولش نکن زیعز -        
 ! به تو نداره

 ! شناختهیمنو م!  که اسم منو گفته ی آخه تو گفتیول -        

 : رد اش جابجا کینی بي را رونکشی عیی ، قاب کائوچورونی نفسش را فوت کرد بنیآبت        

 !  که اون مادرت باشهشهی نملی دلنی ایول! آره ... خب  -        

 !  به من داره حتمای ربطهی یول -        

 يگرما.  کاناپه ی زد به پشتهی و تکدی نفس کشقی عمزیگل آو.  نگفت يزی چنیآبت        
 . دیکشی و شعله مکردی شاهرگش حس مکی گردنش و نزدکی را نزدنی آبتيبازو

 یچیه!  کی تارکِیتار!  که شبه دمیخواب د...  دمی دبی خواب عجهی شیچند شب پ -        
  بعد...  کی اومد وسط آسمون تاردی خورشهوی!  بود خفه بشم کی ، نزدنمی ببتونستمینم
 

 !  اذان صبح رو خوندیکس

 . نی ، نرم و پر از تحسکردی نگاهش مقی عمنیآبت        

 !  دارهیمعن...  است دهیچی پاهاتونیرو!  شما زن ها يهمه ...  دی داري ادهیچیذهن پ -        

 :  ادامه دادیلبش را گاز گرفت و بعد با لحن شوخ.  کرد یمکث        

 !  گشنمهدمی خواب دشبید!  دار ی هم معنیلیخ...  نمیبی خواب میمنم گاه -        

 : امه داد ادنیآبت.  رفت از خنده سهی رزیگل آو        

 ی قحطنیع...  دمینصفه شب از خواب پر!  گرسنه ام بود نقدری چرا ادونمینم! باور کن  -        
 !  خوردم که همونجا وسط آشپزخونه از حال رفتمنقدریا!  خچالیزده ها رفتم سر 

 به آنها ملحق یکی سراموانیفرشته کوچولو با دو ل.  دیخندی هنوز هم از ته دلش میگل        
 : دیپرس. شد 

  ؟نیخندی میبه چ -        
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 . زی مي ها را از او گرفت و گذاشت رووانی لنیآبت        

 ! دست گلتون درد نکنه -        

 به شتری خود را بنیآبت.  فونی زنگ خانه بلند شد ، فرشته کوچولو رفت سمت آيصدا        
 : دی پرسی آرامي کرد و با صداکی نزدیگل

  ؟ي اکارهیفردا چ...  گمیم -        

 و با لحن دی داغ نوشي کاکائوری از شيجرعه ا.  بود دهی خنده اش ته کشزیگل آو        
 :  گفتیسرخوش

 چطور ؟. تا هشت کالس دارم  -        

 !  توپ در حال اکرانهلمی فهی ؟ ی هستنمای سي هیپا -        

 ي را توشی فکر کرد ، برنامه هایکم.  زی مي را باز گذاشت رووانی خم شد و لزیگل آو        
  هر دو سر چرخاندند سمت...ناگهان در باز شد .  بدهد یذهنش مرور کرد و خواست جواب

 
 !  آمد داخلدیجاو...  ي وروددوریکر

 ی کدیجاو.  پوستش ری زدی کرد ، آتش تنوره کشری گزی گل آوي نهی جناق سينفس تو        
  آمده بود که او متوجه نشده بود ؟یک... آمده بود ؟ 

 :  دهان چرخاندي زبانش را تویبه سخت        

 ! سالم -        

نفس .  نبود شی سبکبال چند لحظه پي از خنده هاي اش اثردهی صورت ترسيحاال تو        
 .   صاف نشست فاصله گرفت ونی از آبتاری اختیب...  رونیداغش را تکه تکه فوت کرد ب

 
با تکان سر جواب سالم او را داد .  و ترسناك بود بینگاهش عج...  زل زده بود به آنها دیجاو

 . دادی نمی خوبيلبخندش معنا... و بعد ناگهان لبخند زد 

  ورا ؟نی پسر ؟ از اي خان ؟ چطورنیاحوال آبت -        
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 خونسرد ی ولنیآبت.  حس شده بود ی بشی ، دست و پای جان گليدلهره افتاده بود تو        
 : بود ، از جا برخاست و گفت

 !  داشتن ، اومدم انجام بدمي خرده کاري سرهیحاج خانم ! قربون شما  -        

 !  مزاحم تو باشندی ؟ نباگنی دارن چرا به من نميحاج خانم خرده کار -        

فرشته کوچولو دستپاچه بود ، انگار او . خت  کاناپه انداي جلو رفت ، خودش را رودیجاو        
 :  وسط بحثدیدستپاچه پر.  ستی وسط درست ننی ايزی چکی بود دهیهم فهم

  ؟ارمی بری تو هم شي برایمامان -        

 .  برداشتزی مي را از روی گلي خورده می نوانی دست دراز کرد ، لدیجاو        

 ! میر برآماده شو زودت!  ستی نيازین -        

 هنوز سر یگل.  دی را نوشری از شي ، جرعه اوانی لي لبه ي روی توجه به رد رژ لب گلیب        
 :  برگشت نگاهش کرددیجاو.  دیجوی بود و پوست لبش را مخکوبیجا م

  ؟يتو چطور -        

 :  جواب دادیبه سخت        

 ! خوبم... خو  -        

 ي که برود توی به گلکردیداشت اشاره م...  شد دی جاويمتوجه حرکات چشم و ابرو        
 پوزخند دیجاو...  شد باال دهی همراهش کشنینگاه آبت.  از جا برخاست ي به تندیگل. اتاقش 

  زد
 
 . دی نوشری باز هم شو

 ! من برم لباسامو عوض کنم...  زهیچ -        

 : ند زد نرم لبخنیآبت        

 ! راحت باش -        
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 ي درباره نی که داشت از آبتدی را شندی جاوي آخر صداي اتاقش لحظه ي رفت تویگل        
 . دی گوش نداد ، در را با حرص بهم کوبگرید!  دیپرسیدرس و مشقش م

 . شی روبرويترای وي اش را دوخت به تابلوی تختخواب ، نگاه عصبي لبه ينشست رو        

 ! ؟هی کارا چنیمنظورش از ا        

واقعا منظورش چه بود ؟ .  دی نفس کشقی را بست ، عمشیچشم ها!  دیاز خودش پرس        
   دلشي توییندا! از همان روزها ...  ی ؟ از همان بچگبردی از زجر دادنش لذت منقدریچرا ا

 
 ! خوادتی مدی ، جاوگهیست مانگار غزاله را...  زی ، گل آوي شدچارهیب:  دی نالدانهیناام

 :  اتاق شروع کرد به قدم زدني و تودیوحشت زده از جا پر        

 ! وونهینه ، خدا نکنه د! نه  -        

 ری احتمال نفس گنیبغض گرفته بود از ا! خدا نکنه : باز تکرار کرد . لبش را گاز گرفت         
 :  لب فحش دادریاگر واقعا حق با غزاله بود ، چه ؟ باز ز. 

 عی و من سری ؟ تو اشاره کنی چيفکر کرد!  کثافت يپسره !  یسمیساد!  وونهید -        
  ؟ی هستی کي اتاقم ؟ اصال فکر کرديبپرم تو

 يصدا.  رشی تحرزی گردان مقابل می صندلي حوصله خودش را انداخت رویخسته و ب        
   رانیآبت...  سمت پنجره دی پريبه تند.  دی سالن را شني شهی شمهیباز و بسته شدن در ن

 
به سرعت پنجره را باز کرد و تا کمر خم شد .  سمت در رفتی که داشت مدی داطی حيتو

 . رونیب

 ! نیآبت -        

 لخت درخت ي برگشت عقب ، او را از پس شاخه هانیآبت.  کرده بود شیآرام صدا        
 . دیشاهتوت د

 جانم ؟ -        
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  ؟نمای سمیفردا ساعت چند بر -        

 . نی مهربان آبتي چشم هايلبخند نشست تو        

  ؟يایم -        

 .  هم لبخند زدزیگل آو        

 ! چونمیپیکالسمو م... ساعتشو برام اس کن  -        

********         
 

 ! هی از فونت داستان شاکی که حسابزیی آرزو دختر پاي پست برانیا        

 ! شهی عوضش کنم ، باور کن نمشهی دلم نمزیعز        

 ! دیببخش        

 : دی رسامکشیسر کالس نشسته بود که پ        

 . نیی پاایب.  در دانشگاهم يمن جلو -        

لبش را ! ود  بعد از ظهر بمیهفت و ن...  و بعد ساعت را خواند کینگاه کرد به آسمان تار        
   تادیشا.  به خانه برگردد تواندی می االن که برود ، کدانستینم!  داشت دیترد... گاز گرفت 

 
 خواست يفور!  کشتیفرشته کوچولو مطمئنا او را م...  دیکشی طول ملمی ده شب هم فساعت

  فکر.  ، اما دست نگه داشت رودی شده و همراهش نممانی که پشدیجوابش را بدهد و بگو
 

 پدر و مادر ی قرار است به جرم بی وابسته و ترسو بماند ؟ تا کنقدری اخواهدی می تا ککرد
  ی حساب پس بدهد ؟ تا کی به هر کس و ناکسحاتشی کارها و تفرنی کوچک تريبودن برا

 
 به ی تکاندهی بترسد ؟ فکر کرد وقتش رسدی عمو مسعود و جاوای از فرشته کوچولو خواهدیم

 !  آن روز شنبه بود.  خود استقالل بخرد ي اما برای اندکي شده به اندازه یخود بدهد ، حت
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! و او حاال در شنبه بود ...  کنند ادهی مهمشان را پي هامی تا تصمماندندی منتظر اول هفته مهمه
 :  نوشتنیدر پاسخ به آبت

 . نیی پاامیاالن م -        

 آنکه به ی دوشش و بعد بي را انداخت روفشیک.  بشی جي را گذاشت تولشیموبا        
 .  کالس را ترك کردی استادش نگاه کند ، به آرامی حتای گرانید

 يبه سرعت رفت تو.  شلوغ و پر رفت و آمد دانشگاه ، خلوت بود شهی همدوریکر        
مقنعه اش را مرتب کرد و بعد .  را چک کند مشی مالشی تا آراستادی انهی و مقابل آییدستشو

  رژ
 

 يلبخند!  خوش پرتقال گرفتند ي بوشیلب ها...  غلتاند شی لب هاي اش را روی نارنجلب
 :  را خواند و جواب دادنی آبتيشماره ...  دی لرزبشی جي تولشیموبا. به خود زد 

 جانم ؟ -        

 !  بستم باباخی تو ؟ يکجا موند -        

 .  زدرونی بیی از دستشوي و فوردی اش کشی مشکي به پالتویدست        

  ؟میقراره با اتوبوس بر.  امیاالن م -        

 پشت ي پارکش کردم کوچه یمنته!  ازش قرض گرفتم واسه امشب بوینه ، لگن حب -        
 ! ایبدو ب! دانشگاه 

 . دی خندیگل        

 ! اومدم بابا -        

 . و قطع کرد        

.  کردی منی شهر سنگي نهی سي روی و شب زود هنگام زمستاندیباریبرف نرم نرمک م        
   گرم کردن خودش مدامي بود و براستادهی حراست اي که کنار دکه دی را دنی آبتزیگل آو
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 :  را بلند کردشیصدا. پا تند کرد تا زودتر به او برسد .  رفتی مراه

 ! نیآبت -        

 اعتنا ی بزیگل آو.  دکه نشسته بود ، سر چرخاند و نگاهش کرد ي که توي چادریزن        
 .  رساندنیجلو رفت و خود را به آبت

 ! سالم -        

 لبخند گرم و عاشقانه در خود پنهان کی شهی مثل همنی و شفاف آبتي قهوه ايچشم ها        
 . داشت

  ؟میبر! سالم  -        

 مچاله شده زیگل آو.  پشت دانشگاه خلوت و ساکت بود يکوچه . کنار هم راه افتادند         
  نیآبت.  دادی گوش مشانی پاهاری له شدن تن برف ها زي پالتو اش و با دقت به صدايبود تو

 
 ي لب هايلبخند نشست رو.  پالتو اش می نبی جي دست گرفت و فرو برد توي را تودستش
 :  گفتنیآبت!  او بود کی حرکات رمانتنیچقدر عاشق ا...  ، گرم شد زیگل آو

 اوضاع نی ايتو!  بودم یتی چه وضعياگه تو رو نداشتم االن تو...  زی گل آودونمینم -        
 !  به توئهدمیتنها ام!  کاری پول ، بیب...  می زندگشیقاراشم

 : ش ادامه داد مهري ، با همه زی گل آومرخینگاه کرد به ن        

 !  منيفرشته ...  زی ، گل آويفرشته ا -        

  باز هم گفتنیآبت!  عطر حضور او را دی نفس کشقی را بست ، عمشی چشم هازیگل آو        
: 

دوست داشتم کنارت باشم ، دوست !  برام يکردی فرق مای دني با همه یاز همون بچگ -        
  ، می پدر بودیما هر دو ب...  می دارادیما درد مشترك ز!  دونمینم... داشتم کمکت کنم 

 
 ! میدی چششوی دو تلخهر
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 :  لب باز کردزیگل آو        

 ی کسچیه!  منو دوست نداشت ی کسچیه...  ای دننی اي توی کسچیه...  نی آبتیچکیه -        
 ! ي ، تو معجزه انیآبت... تو !  من احترام قائل نبود يبرا

 هیچقدر دوست داشت گر...  را بست شیپلک ها.  دادی عشق مينفسش داغ بود ، بو        
 ! کند

 !  دارمای دننی اي که توی هستيزی اون چيتو همه  -        

 احساساتش او را در ری تحت تأثکردیتالش م...  را سفت تر گرفت ی دست گلنیآبت        
 . ردیآغوش نگ

 ! کنمی نممی تقسای دني تویچکسیتو رو با ه! من حسودم ...  ی گفتنویخوبه که ا -        

 را رها کرد زی درهم شکست ، دست گل آونیمقاومت آبت.  دندیبهم نگاه کردند و خند        
   شرم و لذت و گناه خود را درنی مابی با حسزیگل آو.  حلقه زد شی را دور شانه هاشیو بازو

 
 . شدی و گرم مدیکشی را مثل شراب جرعه جرعه سر منیاه آبتلذت نگ.  او مچاله کرد آغوش

 !  فراموش نکنچوقتی هنویا...  زیدوستت دارم ، گل آو -        

قدم هاشان سست شده بود ، قلب هاشان ...  گری همدي چشم هاي شدند تورهیهر دو خ        
 ...   را ببوسندگری همدخواهندی مکردندی هم بود و حس مرینگاهشان درگ.  دیتپیتند م

 
 را گرفت و او را به شدت به زی گل آوي آمد ، شانه شی انگار از قعر جهنم پی دستناگهان

 دیشوك زده سرش را بلند کرد و بعد جاو.  بسته افتاد خی نی زمي روزیگل آو. عقب هل داد 
  را
 
 . دی کوبنی آبتجگاهی به گی محکمي ضربه نشی که با قفل فرمان ماشدید

 !  ناموسیکثافت ب -        
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 زیگل آو! از خودِ خود جهنم ... انگار از جهنم آمده بود .  نی آبتکریو مشت کوباند به پ        
 ...   بر سرش نازل شدهیی بود که بفهمد چه بالی ، هنوز شوکه تر از آنکردی نگاهش مریمتح

 
 :  زدغی بعد از ته قلبش جو

 ! دیجاو... جا  -        

 .  سفتش را گرفتي ، بازوهادی سمت جاودیدو...  زد غیباز ج        

 ! ولش کن... ولش کن  -        

 ي داد زد تودیجاو.  دیدی نميزی چشیچشم ها.  خونش ي توخوردیوحشت غل م        
 : صورتش

 ! خفه شو -        

 گوش او ي توی محکمیلی بلند کرد و سنی زمي را از رونیآبت. باز او را هل داد عقب         
 .  افتادنی خورد و بعد کف زمینی محکم به کاپوت ماشنیتن آبت... کوباند 

  ؟يدی محی لش رو به من ترجنیا -        

 :  سوت و کوري کوچه ي تودی پر کشادشی فريصدا        

 !آره ؟ -        

 نیچرا آبت...  شدی موانهی داشت از وحشت دزیگل آو.  نی شکم آبتي تودیباز با پا کوب        
.  را گرفت شی بازودیجاو...  سمت او دی ؟ دوکردی نمی ؟ چرا از خود دفاعخوردیتکان نم

  یگل
 

 :  صورتشي زد توچنگ

 ! نوی آبتیکشت! خدا لعنتت کنه ...  شیکشت -        
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انگار همه !  دیرسی نمی تمام کوچه را پر کرده بود ، اما به گوش کسشی زجه هايصدا        
   دو دستش رادیجاو! انگار خدا هم مرده بود !  مردم شهر مرده بودند يهمه ... مرده بودند 

 
 .  دستانش قفل کرديتو

 !  ندارهیی جاچی من هیاون وسط زندگ...  نداره یی من جای زندگياون تو!  رهیبذار بم -        

 ي بود و برانی حرکت آبتی تن بي را که نگاه وحشت زده اش هنوز قفل روزیو گل آو        
 :  زدغی باز هم جزیگل آو.  ، پشت سر خود کشاند کردی تقال مییرها

 ! شیکشت...  نوی آبتیکشت! ولم کن  -        

 : دی او را سفت گرفت ، بغل گوشش پر از تنفر غردیجاو.  ختیری امان اشک میب        

 ! کنمی و کارو تموم مگردمی حاال برمنی هميای اگه باهام نینکشتم ، ول -        

 :  نفس شده بودمهی نزیگل آو        

 ...  شرف کثافتیتو ب... تو  -        

 :  آغوشش محکم تکان دادي تنش را تودیجاو        

 !  ترم نکنوونهی دنیاز ا...  ی ام نکن گلوونهید -        

 گرفت ، دست از تقال برداشت انی ناگهان پازی گل آويهمه انرژ.  ترسناك بود شیصدا        
   از ته قلبش زجهزیگل آو.  ی صندلي را باز کرد ، او را به زور نشاند رونشی در ماشدیجاو. 
 
.  بسته افتاده بود خی نی زمي حرکت روی که بندی را ببنی تن آبتتوانستیهنوز هم م...  زدیم

   تنش از درد حقارت و نفرتي را بست ، همه شی چشم هازیگل آو...  حرکت کرد دیجاو
 
 . سوختیم
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 شروع يانگار از ابتدا!  آورد ی مادی که به ی خاطراتنی ترییاز ابتدا...  بود شهی همنیآبت        
 .  همنفسششهی همقدمش ، همشهیهم.  همراه او بود شیایدن

اما !  فرشته کوچولو يعمو مسعود و عمه مرجان بود ، نه نوه نه پسر !  نبود یچکسیه        
   شناسنامه اشي بود که تويپسرك الغر اندام خوش چهره ا.  همه جا حضور داشت شهیهم
 

 توله سگ کیدرست مثل .  نداشت که آمد شتریسه چهار سال ب.  پدر و مادر نداشت نام
   خودشيبعد کم کم برا.  خوردیول م وگرانی دي دست و پايمظلوم و کتک خورده بود ، تو

 
 ! یمی کرنیعمو مسعود اسمش را گذاشت ، آبت.  کرد دای پتیهو

 نی بود ، اما انتخاب اسم آبتدهی بود که به ذهنش رسیلی فامنی تری دم دستیمیکر        ... 
  همه حضورش را قبول.  عمو مسعود ی طالفروشيشد پادو. انگار فکر شده تر شده بود 

 
معموالً .  را کنار خود قبول کرده باشند ی خانگوانی حکی حضور نکهی بودند ، مثل اکرده

   و اززدندیزن ها در حضورش حرف م.  بود ی موجود نامرئکی هیشب...  دیدی او را نمیکس
 

 ی دسته جمعي هايبچه ها با هم باز.  گفتندی مشانیی زناشوطی و رواری و لباس زشگاهیآرا
 صاحب خانواده ی بود که با نوزاد بنی اش ایسرگرم.  به کار او نداشتند ي و کارکردندیم

  يباز
 

.  تا بخندد اوردی ادا در بشی براای گهواره اش نگاهش کند ي پاندیبنش!  زیبا گل آو...  کند
 .  عشقشنی دوستش و بعد تنهاترنیبعدها شد بهتر

 خوش نسبت ي بوکی که دوست دارند يزی ، آدم ها به هر چگفتی مشهی همنیآبت        
 . فتندی هاشان بی دوست داشتنادی به مشامشان خورد حهی تا هر وقت آن رادهندیم
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 شیلبخندها...  دادی سبز مبی سي بوشهیتن او هم.  را دوست داشت نی آبتزیگل آو        
 !  راي بهاري خوش باران هايبو

 .  خان بر پا بودینقی علبی در باغ سی خصوصیانهمی مکی...  ده سالش اینه سالش بود         

 ها را ی که بعضيری آنهمه تصوانی قرمز ، سردرگم بود مشرتی و تدی شلوار سفکیبا         
  زن ها با هم.  کردی مي شطرنج بازانی آقاگریعمو مسعود با د.  را نه ی و بعضشناختیم
 

 تخت مخصوص خودش ، يفرشته کوچولو رو.  دندیخندی بلند مي و با صدازدندی محرف
   هم بود ، اما آن روزها اونیرحسیام.  کردی باغ نشسته بود و به جمع دور و برش نگاه ميانتها

 
 گل ی ، اما حواسش پکردی مي بازبالی پسرها والي هیبا بق...  دی و جاودیدی را نمزی گل آوهم
 .  بودزیآو

 . بردی به سر ماهشی آن روزها در اوج ترس سزیگل آو        

 ي و بوگرانی به جنب و جوش دکردی ، نگاه مبی درخت سکی ي هی سارینشسته بود ز        
  سر برگرداند و نگاهش...  شانه اش ي نشست رویدست.  دیکشی سبز را نفس مي هابیس
 
 . نی آبتي چشم هاي کرد توریگ

 ! خانم ؟زی گل آويکاریب -        

 .  شانه باال انداختزیگل آو.  دیخندی مشیچشم ها        

 ! حوصله ام سر رفته -        

  ؟یکنی نمي دخترا بازهیچرا با بق -        

 بودند و طبق معمول او را به حساب يغرق باز...  سر برگرداند سمت دخترها یگل        
 .  را گرفتشی بازونیآبت.  بودند اوردهین

 ! می برایپاشو ب -        



 55 

 .  را باال گرفتشی ابروهازیگل آو        

 کجا ؟ -        

 ! گمیبهت م...  می برایب -        

 ری او را زنیآبت.  و همراه او رفت وسط درخت ها دی از جا پری ، به چابکدی خندزیگل آو        
 : گفت.  نگه داشت يدرخت تنومند

 ! شتی پامیاالن م...  نجاین هم لحظه بموهی -        

 سر چرخاند و نگاه کرد به دور و برش یگل.  باغ ي انتهادی دونی سر تکان داد ، آبتیگل        
   توپ را درستیکس.  کردی بود و به او نگاه مستادهیسر جا ا.  را رها کرده بود ي بازدیجاو... 
 

 .  بلند شدهیق داد بي خواباند و بعد صدانی زمي او روي پاهامقابل

 !  ؟ توپو بپا آقا جوندی جاوییکجا -        

 سمت دیدوی که داشت مدیبرگشت و او را د.  دی را از پشت سرش شننی آبتي پايصدا        
 :  را بلند کردشی صدایگل.  تکه طناب قطور دستش بود کی کهیاو در حال

  ؟گهی دهیاون چ -        

 :  گفتدهی بردهی تندش بري نفس هاانیم.  ستادی مقابلش انیآبت        

 !  برات تاب ببندمخوامیم -        

 . دی کشي بلندغی جی با تعجب نگاهش کرد و بعد از شدت خوشحالهی چند ثانزیگل آو        

 ! خدا جون! خدا ...  خدا يوا -        

 را بلند شیمه مرجان صداع.  دی و هورا کشدیاز جا پر...  دی را بهم کوبشیکف دست ها        
 : کرد

  ؟ی ؟ خوشحالی شده گلیچ -        
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.  پر گره درخت باال رفت ي گرفت ، از تنه ي شاخه انیآبت.  جوابش را نداد زیگل آو        
   که از محکم بودن گره ها راحت شد ، ازالشیخ.  بلند ي شاخه کیطناب را گره زد دور 

 
 : دی پرسنیآبت.  کردی با شوق به حرکات او نگاه مزیگل آو.  دی پرنیی پادرخت

  ؟رسهی ؟ قدت بهش مزیچطوره ، گل آو -        

 : گفت.  انداخت زی نگاه به قامت گل آوکی نگاه به ارتفاع طناب و کی        

 ! ینی روش بشی که بتوناری بالش بهیحاال بدو برو !  انگار ستیبد ن -        

از کنار دست عمو .  دیتپی می قلب گنجشکنی عيقلبش از شاد.  دیباد دو نی عزیگل آو        
 :  کردشی صدادیجاو.  بالش برداشت کیمسعود 

 ... یگل -        

 و مرده را دهی پوسي داشت برگ هانیآبت.  نی سمت آبتدی زد ، باز دودنیخود را به نشن        
 : دی پرسیگل.  ختیری تاب مریبغل بغل ز

  ؟نی ، آبتهی چي برانایا -        

 .  برگشت سمت اونیآبت        

 !  نشهتی ، طورنی زمي که اگه خوردنهی ايبرا -        

 : گفت.  تاب جابجا کرد ي گرفت و روزی بغل گل آويو بعد بالش را از تو        

 ! آماده شد!  از تاب شما نمیا... خب  -        

 ي بغلش را گرفت و او را روری زنیآبت.  دی و هورا کشدی به هوا پری از خوشحالیگل        
 .  دوختزی خندان گل آوي چشم هاينگاه مهربانش را تو. تاب نشاند 

 !  بدهتی که بازي نداریچکی به هاجی هم احتگهید...  کن ي بازیی و تنهانیحاال بش -        

آنقدر تاب ... تاب خورد و شعر خواند ...  دی تاب خورد و خندزیگل آو. و او را هل داد         
 .  اش را فراموش کردییخورد که تنها
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 ، اندازدی بنییکمند خواست او را از تاب پا.  دخترها دورش جمع شدند ي هیکم کم بق        
 .  کردشیفرشته کوچولو دعوا

 :  کردشی جمع صداانی از میکی.  دی پرنیی تابش پاي از روزیوقت ناهار که شد گل آو        

 !  غذاتو بخورایب -        

 :  بود ، اما جواب دادی آمد کی نمادشی        

 !  صدا کنمنویبرم آبت -        

 زیبه گل آو.  دیکشی می ته باغ و نقاشرفتی مشدی مکاری هر وقت بنیآبت.  ته باغ دیو دو        
 : صدا کرد.  او را بکشد ری شد تصوی روز که استاد نقاشکیقول داده بود 

  ؟نی ؟ آبتنیآبت -        

 يهمه .  دی اش را دی نقاشلیوسا.  درخت ها را گشت انیم.  جوابش را نداد یکس        
 : نگران شد ، باز گفت.  پاره شی کاغذهاي پخش و پال ، همه شیمدادها

  ؟نیآبت -        

 باغ ، کنار ي نقطه نی ترییآنجا بود ، در انتها!  دیبعد او را د...  دیبه دور و بر گردن کش        
   مشتي سبز رنگش توشرتی تي قهی.  بود ستادهی ادیمقابل جاو!  ی کوتاه کاهگلوارید
 

 .  آمدی لبش خون مي مچاله شده بود و از گوشه دیجاو

 وحشت ي پناه گرفت و با چشم هایپشت درخت.  برنگشت گری رفت و دزینفس گل آو        
 :  گفتدیجاو. زده اش به روبرو نگاه کرد 

 ! نیری خودشي ، بچه گداي درازتر کردمتی پاتو از گلنمی نبگهید -        

 وار وانهی از ترس بند آمده بود ، دزینفس گل آو.  نی گوش آبتي خواباند تویکیو         
 ...   جدا کند ، اما نرفتنی را از آبتدی برود و جاودوست داشت جلو.  دیلرزی و مختیریاشک م

 
 :  باز گفتدیجاو.  شده بودند خکوبی منی زمي روشیپاها
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 کنمی مزونتی ، سر و ته آوی غلطا کننی از اگهی دکباری!  تیحد خودتو بدون ، بچه رع -        
 ! شد ؟رفهمیش! 

 نی زمي خورد و بعد روی کاهگلواری با صورت به دنیآبت. و بعد او را به شدت هل داد         
 . نشست

مقابل او نشست و .  دی دونی سرعت به سمت آبتي با همه زی که رفت ، گل آودیجاو        
 .  الغرش گذاشتي شانه يدستش را رو

  ؟ی ؟ خوبي شدیچ...  جونم نیآبت -        

 صورت خون آلودش را گرفته بود ، به  با دو دستنیآبت.  ختیریمثل ابر بهار اشک م        
 :  پشت کرد و گفتزیگل آو

 ! هی بقشیبرو پ!  نداره یبه تو ربط -        

 :  باز گفتزیگل آو.  نبودند سی خشی ، اما چشم هادیلرزی پنهان می از بغضشیصدا        

 ... دوی ، خودش حساب جاومی به عمو مسعود بگمی برای بنیآبت -        

 :  داد زدنی آبتنباریا        

 ! هی بقشیگفتم برو پ -        

همانجا ، کنار . اما دلش پشت سر جا ماند .  او را ترك کرد و رفت هی با گرزیو گل آو        
  ي رودی که مشت جاوي سبز و درست در لحظه ابی خوش سي بوانی ، می کاهگلوارید
 

 ... .  فرود آمدنی آبتصورت

کف .  سوختی کوره مي نفس بود ، تمام تنش انگار تومهین...  دیگهان از خواب پرنا        
 چند لحظه بست ي را براشی از عرقش گذاشت و چشم هاسی خیشانی پيدستش را رو

  هنوز.
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 يبرا.  را برداشت لشی و موباشی متکاری زدی وار کشکیدستش را اتومات.  بود جی و وجیگ
 ...  دی را شنیشگی را گرفت و باز همان پاسخ همنی آبتلی موباي بار شماره نی و هشتمیس
 

 !  بودخاموش

 :  لب زمزمه کردریز        

 ! ایخدا...  ي وايا -        

 يفرشته کوچولو داشت تو.  رفت رونی از اتاق بی تخت برخاست ، به سختياز رو        
 داغ ي ، پلک هاواری دي غهیزد به ت هی تکزیگل آو.  کردی و با تلفن صحبت مزدی قدم ممنینش

  و
 

 و کف دست ستادیرفت مقابلش ا. فرشته کوچولو متوجه او شد .  هم فشرد ي را روسوزانش
 .  او گذاشتیشانی پيخنکش را رو

 ! خداحافظ...  فعال ؟ پس منتظرتم ي نداريکار! باشه ...  زمیباشه عز -        

 : گفت. تلفن را قطع کرد         

 ! يسوزی تب مي توي تو مامان ؟ داري شدیچ -        

 .  را از هم گشودشی پلک هاي الی به سختزیگل آو        

  ؟نیزدی حرف میبا ک! خوبم  -        

 ! نجای اادیعمو مسعودت بود ، داره م -        

 . ی قلب گلي فرو رفت توی رحمیدلهره چنگ شد و با ب        

 ! ؟ چرا ؟نجای اادیم -        

  ؟يحالت تهوع هم دار!  ، گفت با من کار داره دونمینم -        

 کند ، احساس هی گرخواستیدلش م.  فقط سرش را به چپ و راست تکان داد یگل        
 : فرشته کوچولو شروع کرده بود به سرزنش کردن.  کردی ميدی شدیبدبخت



 60 

 هی الاقل يری حاال که مگمی میه!  رونی نرو بنقدری اي سردنی به اي هواگمی بهت میه -        
  ي پالتويری متیواسه خوشگل!  گهی ديدیگوش نم! لباس درست و درمون بپوش 

 
 ! ياز بس لجباز!  دردسر ي تويندازی و خودتو ميخری مدی و سفسرخ

 و باز دی کشرونی دست فرشته کوچولو بيدستش را از تو.  دیشنی را نمشی صدایگل        
  کی بد بود ، یلیحالش خ.  پتو مچاله شد ری تخت و زي رودیدراز کش. برگشت سمت اتاقش 

 
 ری تنش خرد و خاکشيتمام استخوان ها.  گرفتی لحظه بعد گر مکی و شدی سرد ملحظه
 . بودند

 اری اختی بشی چنان قلبش را به درد آورد که اشک های لحظه احساس بدبختکیدر         
 .   متکا را به دندان گرفتي نرود ، گوشه رونی هق هقش بي صدانکهی ايبرا. ند  شديجار

 
 ! نی آبتچارهیب...  خودش چارهیب

 ی حتدی و شاکردی مریانتخابش را تحق.  زدی آمد سراغش ، سرش داد میعمو مسعود م        
  ؟کردی چه منیبعد چه ؟ با آبت.  زدی گوشش ميتو

 را لشی تا موبادی تختخوابش را دست کشيکورمال کورمال رو...  شد دتری اش شدهیگر        
  دی جاوي شماره ی که انگار خون در آن دلمه بسته بود ، به سختییبا چشم ها.  کرد دایپ
 
 .  گرفت و منتظر پاسخش ماندرا

 داشت زی که گل آويبالخره درست در لحظه ا...  بوق خورد ، دو بوق ، سه بوق کی        
 : دی خسته اش را شني ، صداشدی مدیمناا

 بله ؟ -        

 . ردی امانش را بگی بي هی گري هر چه کرد ، نتوانست جلویگل        
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  ، آره ؟یبه بابات گفت -        

 : دی باز نالیگل...  کرد ی مکثدیجاو        

 ! ؟یگفت -        

 : بالخره پاسخ داد        

 ! نه -        

 :  ادامه دادي کرد ، بعد با لحن محکم تریمکث        

 ! البته فعال -        

 : دی کشی نفس راحتزیگل آو        

 ! بهش نگو -        

 : شی صداي توزدیالتماس موج م        

 ! تو رو خدا بهش نگو -        

 . دی و خسته نفس کشقی عمدیجاو. هق هق کرد ، از ته قلبش         

 !  نکنهیگر -        

 : دی باز پرسزیگل آو        

  ؟یگیبهش نم -        

 :  باز گفتدیجاو        

 !  بهشگمینم! آروم باش  -        

 ي از رویبار بزرگ.  تخت ي را بست و تنش را رها کرد روشی چشم هازیگل آو        
 : بعد زمزمه کرد. دوشش برداشته شده بود 

  ؟يخوای مین چاز م -        

 یچارگی بدنی از دبردی می ؟ چه لذتخواستی از او چه مدیجاو...  اش بود یشگیسوال هم        
 :  گفتدیاو ؟ جاو
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 ! شهیاالن نم!  می با هم حرف بزنامیشب م -        

 را جمع شیزانوها.  نیی گوشش سر داد پاي را از رولشی موبازیگل آو. تماس قطع شد         
   مدام دورارشی هوشمهیمغز ن.  شکمش ، خودش را سفت در آغوش گرفت يکرد تو

 
 ...  ؟کردی مدای از کجا پدیاو را با...  دیچرخی منیآبت

 ی و با بدی جاوينگاه کرد به شماره .  ، به زور چشم باز کرد لشی لرزش موبايبا صدا        
 :  پاسخ دادیلیم

 الو ؟ -        

 ! می حرف بزنرونی بایب. دم درم  -        

 . و قطع کرد        

 و از دی پوشیپالتو و شال.  به زور تن دردمند و تب دارش را از بستر جدا کرد زیگل آو        
  تا.  دیدی هر شبش را مالی ، سرونیزی تلويفرشته کوچولو نشسته بود جلو.  رفت رونیاتاق ب

 
 :  افتاد ، گفتزی به گل آوچشمش

 ! ؟ي سرت کردي ؟ چرا روسريری ميکجا بلند شد -        

 :  باز شود ، و گفتی خش دارش کمي کرد تا بلکه صداي سرفه ازیگل آو        

 ! تا سر کوچه...  رونی برمی لحظه مهی -        

 . فرشته کوچولو بالفاصله اخم کرد        

 !  ؟ ده شب شدهيبه ساعت کرد نگاه هی حالت ؟ نی با اي بريخوایکجا م -        

 ي برای بود که بتواند دروغ قابل قبولیمغزش آشفته تر از آن.  دی کشیقی آه عمزیگل آو        
 : دی را بگوقتشیمجبور شد حق. مادر بزرگش بتراشد 

 !  دارهکارمی چنمی لحظه ببهی رمیم...  اومده دنبالم دیجاو -        

 . فرشته کوچولو هاج و واج ماند        
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  ؟گهی داره دکارتی چدیجاو -        

 :  و جواب دادشی را انداخت سر پاشی هایکتان.  ی رفت سمت در خروجیگل        

 ! خداحافظ!  دونمینم -        

 . و از خانه خارج شد        

 را باز کرد و نشی در ماشزیگل آو.  منتظر او بود نشی ماشي دم در ، نشسته تودیجاو        
 بغلش زد و ری را زشیدست ها.  ، لرز به جانش انداخته بود رونی سرد بيهوا. سوار شد 

  يرو
 

 .  مچاله شدیصندل

 : دیپرس.  اش یشانی پي ، اخم نشسته بود روکردی زل زل نگاهش مدیجاو        

  ؟يچته ؟ سرما خورد -        

 دست او را پس نکهی جرأت ایگل.  زی داغ گل آویشانی پيذاشت روکف دستش را گ        
 .  شده بودی عصباندیجاو.  دیبزند نداشت ، اما صورت خود را عقب کش

  ؟ي شدينجوری ایاز ک!  تب ي تويسوزی ميدار -        

 : دی و به او توپزی تن گل آوي کرد رومی را تنظي بخاري چهیدر        

 ! با توام -        

 :  مجبور شد جوابش را بدهدزیگل آو        

 ! شبیاز د -        

 نگاه اخم آلودش را از او گرفت و دیجاو.  خوردی بهم مکیلی چکیلی چشیدندان ها        
 :  گفتزیگل آو. استارت زد 

  ؟يریکجا م -        
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 را به نی ماشدیجاو.  دندیخراشی را مشی سخت بود ، انگار کلمات گلوشیحرف زدن برا        
 . حرکت انداخت

 ! درمونگاه -        

 ...  ، منخوادینم -        

 :  وسط حرفشدی دودیجاو        

 یخواستینکنه م!  با من یکنی حال و روزت تعارفم منیبا ا!  خوادی که نمي کردخودیب -        
 ! ؟ی کاراتم اون لندهورو صدا کننیواسه ا

 يپلک ها.  نگفت يزی چیول.  خورده بود یلی سرخ شدند ، انگار سزی گل آويگونه ها        
   کنارش نشسته ، بلکهی کرد فراموش کند چه کسی هم و سعيسوزانش را گذاشت رو

 
 .  رنج بکشدکمتر

گار  انزیگل آو.  دندی رسي شبانه روزکینی کلنی راه بودند تا به اولي توي اقهی دقستیب        
  ي و نگرانش را چند لحظه توقی نگاه عمدیجاو.  نشد نیخواب بود که متوجه توقف ماش

 
 :  کردشی او چرخاند و بعد نرم صداي تب کرده صورت

 ! میدی پاشو ، رسیگل...  زیگل آو -        

 را دور زد و در سمت او را باز نی شد ، ماشادهی پدیجاو.  چشم باز کرد ي فورزیگل آو        
 .   شدادهی راحت ، اما به اجبار پی از صندلکندی بود که دل نمری آنقدر خرد و خاکشیگل. کرد 

 
 . کردی تعادلش را حفظ می منگ و داغ بود ، به سختسرش

 زی پرداخت و بعد با گل آوی را به منشتیزی حق ودیجاو. داخل درمانگاه خلوت بود         
 . تاق دکتر رفت ايتو
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با دست .  مرتب الك زده بود ي شده و ناخن هاتی الي هاي زن جوان با موهاکیدکتر         
 :  اشاره کردیبه گل

 ! زمی عزنیبش -        

 . ستادی سرش اي باالدی او ، جاوزی کنار می صندلي نشست رویگل        

  شده ؟یچ... خب  -        

 :  پاسخ داددیجاو        

 !  هم داغهیلیخ... تب داره خانم دکتر  -        

  ؟جهی ؟ سر درد ؟ سر گیحالت تهوع چ -        

 :  اخم کرددیجاو        

 ! دونمینم -        

 : زی گل آوي شانه يخم شد رو        

  ؟ی گليحالت تهوع ندار -        

 :  پاسخ دادی حالی با لحن بیگل        

 ! کنهیدلم درد م -        

 : گفت.  او ي دهی پري انداخت به رنگ و رویقیدکتر نگاه عم        

 ! رمی رو بزن باال ، فشار خونت رو بگنتیآست -        

 گوشش و فشار او ي ها را گذاشت تویدکتر گوش.  پالتواش را باال داد نی آستزیگل آو        
 . را گرفت

 ! ؟زمیچرا عز!  نهیی پایلیفشار خونش خ -        

 ي را برداشت و روکشیدکتر خودکار ب.  لبش را گاز گرفت دی جواب نداد ، جاویگل        
 .  مخصوص بنفش رنگ مشغول نوشتن شديبرگه ها
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سه .  شهی مقی سرمش تزري سهی سرم نوشتم ، با دو تا آمپول که داخل ککیبراش  -        
  یخوب استراحت کنه ، سرخ کردن.  استفاده کنه دیمدل قرص هم نوشتم که طبق دستور با

 
 ! استرس نداشته باشه...  و مهم تر از همه نخوره

 . دی بنفش را جدا کرد و گرفت سمت جاويبرگه         

 ! ؟گهیسوال د -        

 . زیهربانش را دوخت به گل آودکتر نگاه م.  برگه را گرفت ، بدون تشکر دیجاو        

 دونمیم.  دراز بکش قاتی اتاق تزري ، تو برو تورهی داروهاتو بگرهی آقا منی ایتا وقت -        
 ! ي ندارستادنویحال سر پا ا

 گل دیجاو.  رفتند رونیبعد هر دو از اتاق ب.  بلند شد و تشکر کرد ی صندلي از رویگل        
   آن سمتي رفت تا از داروخانه رونی کرد و بعد بیی راهنماقاتیر را تا دم در اتاق تززیآو
 
 . ردی را بگزی گل آوي داروهاابانیخ

 قابل ری و غبی عجلیم.  را بست شی تخت سفت و سرد و چشم هاي رودی دراز کشیگل        
   برگشت و پرستار سرم را به دست گلدی بعد جاوي قهیچند دق.  به خواب داشت یمقاومت

 
 .  وصل کردزیآو

 یفکرش حت.  قاتی نقش و نگار اتاق تزری و بدی نگاهش را دوخت به سقف سفزیگل آو        
   ؟گرفتی مي چگونه از او خبردیبا! دل نگران او بود ...  شدی دور نمنی لحظه از آبتکی
 

 ي چشمش سر خورد روي قطره اشک از گوشه کی بد ؟ ای حالش خوب است دیفهمی مچطور
  اگر...  زدیاگر خوب بود ، حتما زنگ م.  فرو رفت شی انبوه موهاي داغش و توي قهیشق
 

 ... . اگر خوب بود!  رفتی مزی بود سراغ گل آوخوب
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 در ذهنش ثبت شده نی که از آبتيری تصونی به آخرکردی می را بست ، سعشیچشم ها        
  کم کمک خواب...  زده فکر نکند خی نی زمي او روي تن کتک خورده ریبود ، به تصو

 
 .  از سرش گذشت و او را در بر گرفتی موجمثل

 شی آمد ، هراسان چشم های مکینی کلي راهروي که از توي و داد نوزادغی جيبا صدا        
  ي تووکتی هنوز سوزن آنژکهی کرد در حالدای پقاتی تخت اتاق تزريخود را رو. را گشود 

 
 : دی شنیی که صدازدیخود داد تا از جا برخ به یتکان.  بود رگش

  بالخره ؟ حالت بهتره ؟ي شدداریب -        

 .  سر اوي تختخواب باالي لبه ي نشسته بود رودیجاو... سر چرخاند سمت صدا         

 ...  ؟ مامان جوندمی خوابیاز ک -        

 .  اوکی از جا برخاست ، رفت نزددیجاو        

  ؟يبهتر شد...  ینگفت! به فرشته کوچولوت خبر دادم ! نگران نباش  -        

... بهتر بود .  چرخاند ی اتاق خالي آب دهانش را قورت داد و نگاهش را توزیگل آو        
 :  باز گفتدیجاو.  تب نداشت گریالاقل حاال د

 ! ارسرمت هم تموم شده انگ... برم پرستاره رو صدا کنم  -        

 :  کردشی صدازیخواست سمت در برود ، گل آو        

  ؟هی کارا چنی ایمعن -        

 و قی کرده بود ، عمزی را رشیچشم ها...  باز برگشت سمت او دیجاو.  دیلرزی مشیصدا        
 . کردیبرنده نگاهش م

 کدوم کارا ؟ -        

 ...  ؟دهی می چه معنای مهربوننیا...  شبتیبعد از رفتار د -        

 : دی نالصالشی استي کرد ، با همه یمکث        
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  ؟يخوای میتو از من چ -        

 .  شلوارشي هابی جي را فرو کرد توشی و دست هاستادی صاف مقابلش ادیجاو        

 ! نی ، همي با او پسره نگردگهی دخوامیفقط م!  خوامی نمیچیمن از تو ه!  یچیه -        

 :  ، ادامه دادزی صورت گل آوي خم شد رویکم        

 ! کنمی اش رو خودم درست مهیبق -        

  ؟یتونیم -        

 زد و بعد قطره اشک از یآهسته پلک.  رنگش ی بي لب هاي نشست رویلبخند تلخ        
 . دی سرنیی چشمش پايگوشه 

 ! ؟یباز درست کن...  يه نابود کرد کی منیتونی ؟ می درستش کنیتونیواقعا م -        

بعد چشم .  و داغ نهفته بود قی عمی نگاهش احساسي نگاهش کرد ، توقی عمدیجاو        
 .  انداختنیی را پاشیها

 ! تونمیم!  کنمیم... درستش  -        

 .  رفترونی و به سرعت از اتاق بدی کفشش به عقب چرخي پاشنه يرو        

 ابانی خي توی نگاه متفکر و اخم آلودش را دوخته بود به روبرو و با سرعت کمدیجاو        
 ي برایاز سکوت سفت و سختش معلوم بود که حرف.  کردی می نسبتا خلوت رانندگيها

  گفتن
 

 . ندارد

از .  نداشت ی پاسخچکدامشانی هي که برای پر از حرف بود و پر از سواالتزی گل آویول        
   آن وقت شب بازی آزادشهر که حتکی شي هاکی به سر در بوتکردیه م نگاشهیپس ش

 
کار ...  را مرور کند دی بگودی به جاوخواهدی که مییزهای آن چي همه کردی می و سعبودند
 .  گرفتندی و کنار هم قرار نمکردندیکلمات از مغزش فرار م!  بود یسخت
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 سمت او انداخت و ی نگاهمی ندیجاو...  دی جاومرخیسر چرخاند و نگاهش را دوخت به ن        
 : دیپرس

  ؟ی بگيخوای ميزیچ -        

 : دی پرساطی لبش را گاز گرفت و بعد با احتزیگل آو        

  ؟ي داريخبر...  نیاز آبت... از  -        

 داشت ، اما برعکس دی جانانه از جاوادی فرکیانتظار .  حبس کرد نهی سينفسش را تو        
 :  زد و گفتي پوزخنددیافکارش جاو

  ؟يمثال چه خبر -        

 :  ادامه دادی نسبتا طوالنی بعد از مکثدی انداخت ، جاونیی سرش را پازیگل آو        

 ! هنوز زنده است...  هفت جونت نباش ينگران گربه  -        

 . ی گلي ابروهاانیاخم نشست م        

 ! دمیمن شهادت م -        

 ! ؟یچ -        

 . باز سرش را بلند کرد        

 ! دمی و به نفعش شهادت مرمیمن م...  کنه تیاگه ازت شکا -        

 .  زدي پوزخنددیجاو        

 ! یکنی میکار خوب -        

 :  کوچه ، ادامه دادي تودیچیراهنما زد و پ        

اونوقت اگه به خاطر شهادت تو منو انداختن ! بده  کرد ، حتما برو شهادت تیاگه شکا -        
 !  کني شادیزندان ، کل

 زیگل آو.  فرشته کوچولو نگه داشت ي را کم کرد و بعد مقابل خانه نشیسرعت ماش        
.  ردی بگي خبرنی چطور از آبتنکهی اریدرگ...  بود ریهنوز سر جا نشسته بود ، فکرش درگ
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  تنها
 

 به ی کمکتوانستی مدی بهتر بود ، شاهیاو از بق.  بود نی حسریداشت ، ام رو شی که پي انهیگز
   اوي از همخانه توانستی را داشت ، منی آبتياو حتما آدرس خانه .  باشد یحال بد گل

 
دستش !  ردی از عمو مسعود آدرس را بگتوانستیاگر هم نداشت م...  حالش بپرسد ي درباره

 ری به امدیبا...  را گرم کرد زی قلب گل آوی کمدیام! رازدار هم بود ...  بود یبازتر از گل
  نیحس

 
 ! زدی امشب با او حرف منی همدیبا!  زدی مزنگ

 : گفت.  دی کشي به خود داد و آه سردیتکان        

 ... ! یمرس -        

  مچ دست چپش را گرفت ناگهاندی برد تا در را باز کند ، جاورهیدستش را سمت دستگ        
. 

  ؟خوامی می هست که باز تکرار کنم ازت چيازین -        

 دیجاو.  او نگاه کرد اهی سي چشم هاي مکث برگشت به عقب و توی با اندکزیگل آو        
 : ادامه داد

 !اوهوم ؟.  نمتی دور و بر اون پسره نبگهید -        

 انگشتان نی کرد مچ دستش را از بیسع.  دی از شدت انزجار لرززی تن گل آويهمه         
 :  رها کند ، گفتدیمحکم جاو

 ! ستی نیچی من و تو هنیب! ولم کن ، پسر عمو  -        

 :  را با خشونت گرفت و او را سر جا ثابت نگه داشتی گلي شانه هادیجاو        

 ...  ، منگمی می چنیبب -        
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 يبعد با لحن آرام تر.  دی کشیقی را بست و نفس عمشی لحظه چشم هاکی. رد مکث ک        
 : ادامه داد

 خب ؟!  می حرف بزنی رابطه مون منطقي بار هم که شده درباره کی ي براایب -        

 يگاری و فندکش را برداشت و سگاری سي داشبورد بسته ياز تو.  را رها کرد یگل        
 .  لبش گذاشتيگوشه 

 ... می کنار هم باششهی ممی فکر کننکهی ايبرا...  گرانی مقدار متفاوته با دهی ما طیشرا -        

 :  وسط حرفشدی فورا دویگل        

 ! شهینم -        

 ادامه زی او ، با همان لحن صلح آمتی توجه به پارازی را روشن کرد و بگارشی سدیجاو        
 : داد

...  ی ، باهام حرف بزنرونی بيای باهام بیگاه.  ي من وقت بذاري براخوامیازت م -        
 ! ی دست و پاتو گم نکننقدری اینیبی ، منو که می ازم بپرسي داریسوال

 خلوت و ي به کوچه دوختیچشم م.  چرخاندی مدام نگاهش را به دور و بر مزیگل آو        
  يوتری ساعت کامپي بغل ، بعد به روي نهی آي خودش توي چشم هاری ، بعد به تصوکیتار
 

 اعتماد به نفس اندکش را از ي همه دینگاه کردن به جاو.  کردی نگاه نمدیاما به جاو...  نیماش
 . کردی مداری ذهنش بي را تواهشی سينگاه کردن به او کابوس ها...  گرفتیاو م

 ... من!  دیجاو ، ي من گوش نداديتو به حرفا -        

 :  وسط حرفشدی باز پردیجاو        

!  می همو ببخشدی ، بامی دارمونی زندگي توی ما اشتباهاتيهمه !  ی ، گلستی نیحرف -        
  گهیاما د!  دمی ، قول ممونهی من مشیراز تو پ...  ي کردی ، بچگيتو هم اشتباه کرد

 
 ! نده ، خب ؟کشش
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 را محکم گرفت و صورتش را سمت خود ی گلفی ظري برد ، چانه شیدستش را پ        
 .  نگاه محکم اوي ماند تورهی خینگاه هراسان گل. چرخاند 

 !خب ؟ -        

 یعنی نیا.  دانستی نگاه را منی ایمعن.  آب دهانش را قورت داد ی به سختزیگل آو        
   که حاال چانهی مطمئنا دستگفتی ميگری دزیو اگر چ...  او بود نه نظرش دیی منتظر تأدیجاو

 
 رونی اش بنهینفس داغش را تکه تکه از س.  آمد ی دهانش فرود مي کرده بود توری را اساش

 :  لب گفتری زيفرستاد و از سر ناچار

 ! خب -        

 .  را نوازش کردیبا پشت دست صورت گل.  زد ی لبخند کجدیجاو        

 ! هیعال -        

 :  حرکت او ، گفتنی اعتنا به ای بدیجاو.  دی با انزجار صورتش را پس کشزیگل آو        

 ! کنمیمن خوشبختت م!  زی ، گل آوی هستیتو دختر خوب -        

 .  را داغ کردی گلي لب هايزهرخند        

 یهر چ!  تیر خواستگاامیم...  ی عادت کنتی وضعنی کم به اهی مدت بگذره ، هیبذار  -        
  ي بخوای ، هر چی کنی زندگيهر جا بخوا!  کنمی قبول مي بذاری ، هر شرطیتو بگ

 
 ایباهام راه ب!  يشنویاز من نه نم...  ی ات خواستهی که واسه مهري ، هر تعداد سکه ايبخر
 ! زمیری رو به پات مایدن...  زمیعز

 ی که زندگخوردی بهم مدیحالش از جاو.  دیلرزی از شدت نفرت مزی تن گل آويهمه         
  خوردیحالش از خودش بهم م!  کندی او را خوشبخت مگفتی کرده بود و حاال ماهیاش را س
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 یبه سخت.  بلند کند ی کمی را حتشی صداتوانستی خور بود و نمي تنها و تو سرنقدری اکه
 : گفت

 !  برمخوامیم!  ستیخوب ن... حالم  -        

 ! مراقب خودت باش! به سالمت ... برو برو  -        

 تکان شی هنوز از جادیجاو.  شد و رفت سمت در ادهی آنکه به او نگاه کند پی بزیگل آو        
 :  زنگ را فشرد و فرشته کوچولو بالفاصله پاسخ دادیگل. نخورده بود 

  ؟هیک -        

 ! منم ، مامان جون -        

 يصدا.  رفت داخل و در را بست ي فورزیگل آو.  باز شد یفی خفکی تيدر با صدا        
خدا را شکر ، حداقل آن .  دی کشیقی و نفس عمدی را شندی جاونی ماشي چرخ هادنیچرخ
  شب

 
 شی چشم هاي توی آمد ، نگراناطی حيدر سالن باز شد و فرشته کوچولو تو!  شده بود تمام

 ... .  برداشت ، رفت سمت اوی اش را از در آهنهی تکزیگل آو.  کردی مدادیب

*********         

 سرگردان بود و کردندی مدام رفت و آمد ممارستانی بدوری که در کریتی انبوه جمعيتو        
 : دی از پشت سر شنیی به کدام سمت برود که صدادی بادانستینم

 !  جانیگل...  زیگل آو -        

 .  سمت اودی دويفور.  دی را دنی حسریسر چرخاند به عقب و ام        

  کجاست ؟ حالش خوبه ؟نیآبت -        

  ؟مارستانی بای ؟ مگه نگفتم نیکنی مکاری چنجایتو ا -        
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 بد بوده که سه یلی آخه حتما حالش خی ؟ ولکننی که امروز مرخصش میراست گفت -        
 ... روز

 ي توی آوارش کنيخوایباز م!  پادی تو رو مهی سانی عدی ؟ جاوی شر درست کنيخوایم -        
 سرت ؟

 :  داد زدی و با لحن خشناوردی طاقت نگری دزیگل آو        

 !  نداره ، پسر عمهدی به جاوی ربطچی من هیزندگ -        

 ریام.  با تعجب به آنها نگاه کردند  بودند ، برگشتند وستادهی اکشانی که نزديچند نفر        
 :  صورتش و گفتي رودی شده بود ، دستش را محکم کشی عصبنیحس

 ؟ فهمهی منوی ادمیجاو!  نداره دی به جاوی تو ربطی که زندگفهممیمن م! دِ آخه االغ  -        
 ! ؟فهمهیم

 : دی آورد و با التماس نالنیی را پاشی صدازیگل آو        

  کردن ؟ آره ؟شی بد بوده که سه روز بستریلیحالش خ... فقط بهم بگو  -        

 زد به هی گرفت ، چند قدم عقب رفت و تکنی حسری حوصله نگاهش را از امی و بنیغمگ        
 :  دادحی توضی ، با لحن نرمستادی رفت مقابل او انی حسریام.  مارستانی بوارید

 ومدی بهوش نمیاصال درست و حساب...  جگاهشی گيهمون اول زده تو دیجاو!  بایتقر -        
 !  مرخصش کننخوانیم!  حاال خوبه یول!  زدی مجیگ! 

 .  را بست و لبش را گاز گرفتشی چشم های از شدت ناراحتیگل        

 ! وونهی وجدان دی بيپسره ! خدا لعنتش کنه  -        

 می باشه که بتوندهی رسیی حاال رمان به جاکنمیده پست از رمان گذشته و فکر م! سالم         
   باال شرکتی و در نظرسنجدی که لطف کننهیقدم اول ا.  میدر موردش با هم حرف بزن
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 ، دی جفتشو بزندی دو مورد موندنی اگه واقعا بنکهی اي چندگانه است براینظرسنج.  دیکن
 بابت حضورتون تشکر شیشاپیپ!  دی انتخاب کننهی گزکی ی که همگنهی احمیواگرنه ترج

 !  کنمیم
 

 پست ي که پايدی جدی تمام اسامي پست برانیا!  کنمی باز مي زودنی نقد هم به همي صفحه
 ! دمیقبل د

 
 :  اخم کردنیرحسیام        

 !  هاي به من بدهکارحی توضهی تو یول -        

 :  اوي چشم هاي را گرد کرد ، زل زد توشی چشم هایگل        

  ؟یبابت چ -        

 با من دی غلط اضافه بکندیجفتتون بخوا!  ي غزاله انی من عيتو برا...  زی گل آونیبب -        
  ؟ي داری چه صنمنی ، تو با آبتنمیحاال بگو بب!  دیطرف

 ریچقدر لحن ام.  انداخت نییش را پا ، لبش را گاز گرفت و سردی خجالت کشزیگل آو        
   ازی کسدیترسی بود که می درست مثل پدر نگراننی حسریام.  کردی فرق مدی با جاونیحس

 
 ارث ی انگار کسکردی آنقدر تند برخورد می ولدیجاو...  سوء استفاده کرده باشد دخترش

 !  استدهیپدرش را باال کش

  ؟ي باهاش داریچه صنم... تو خودت  -        

 : دی شننی حسری بود ، اما امفی ضعشیصدا        

  ؟یبا ک -        

 ! یکنی مي که همش باهاش اس ام اس بازیهمون... با همون  -        

 . ردی لبخند محوش را بگي جلوتوانستی می لبش را گاز گرفت ، به سختنی حسریام        
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 ! یزنیزاغ منم که چوب م... چشمم روشن  -        

 ي حرف بدکردیفکر م.  اش شرمزده شده بود ی نگفت ، بابت حاضر جوابيزی چیگل        
 :  گفتنی حسریزده است ، اما بعد از چند لحظه سکوت ام

 ! ما قصدمون ازدواجه -        

 گرید.  یشگی همي کم حرف و منزوزی نگفت ، شده بود همان گل آويزی باز هم چیگل        
   و دودی کشی پوفنی حسریام.  درونش نبود ي حمله ي از ماده ببر غران و آماده يخبر

 
 :  از او فاصله گرفتقدم

 ! می برایب -        

 .  جا خوردزیگل آو        

 کجا ؟ -        

به فکر سالمت خودت هم  ذره هی دی شاشینی حداقل ببمی ، بري که اومدنجایتا ا -        
 ! يافتاد

 ی از شدت خوشحالزیگل آو.  آنکه منتظر او بماند ، راه افتاد سمت آسانسورها یبعد ب        
  ریبعد به سرعت پشت سر ام.  دی را بهم کوبشی کف دست هااری اختی و بدی کشي خفه اغیج
 

 .  آسانسور بسته شود ، خودش را داخل اتاقک انداختي درهانکهی و تا قبل از ادی دونیحس

 دهی تختخواب سفت دراز کشکی ي پنجره روکی اتاق سه تخته ، نزدکی ي تونیآبت        
  کی ي کنار تختش رویمرد جوان.  شی چشم هايبود و ساق دست چپش را گذاشته بود رو

 
آنقدر از .  باشد بی او ، حبي همخانه دی بازدی حدس می نشسته بود که گلیکی پالستیصندل

   بلندي سمت او و با صدادی ، دوگرانی توجه به دی ذوق کرد که بنی آبتي دوباره دنید
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 :  کردشیصدا

 ! جونم ؟نیآبت...  نیآبت -        

 .  برداشت و ناباورانه به او نگاه کردشی چشم هاي فورا دستش را از رونیآبت        

  ؟نجامی من ايدی ؟ چطور فهمي اومدی ؟ با کیی توزیگل آو -        

 چشم صانهی تختخواب و حري لبه يدو دستش را گذاشت رو.  بود به او دهی رسزیگل آو        
 . اشک و لبخند را با هم در صورتش داشت.  او یلی زخم و زيدوخت به چهره 

 حالت خوبه ؟ -        

 !  بودی صورتش خالي رونکشی عيچقدر جا زد ، ي از بهت در آمد و لبخندنیآبت        

  ؟یتو خوب! خوبم  -        

چطور دلت اومد !  سه روز هزار بار مردم و زنده شدم نی ايچطور دلت اومد ؟ من تو -        
  ؟ي خبر بذاریمنو ب

 . نی آبتي قهوه اي چشم هايعشق نشست تو        

به زور !  چه مرگم بود دونمیل خودم نبودم ، نم سه روز اصال به حانی ایول! متاسفم  -        
 !  کرددای منو پي چطوربی حبدونمی نمیحت.  رفتمی و باز از هوش مشدمی مداریب

 که تا آن لحظه به آن دو نفر زل زده بیحب.  بی شد سمت حبدهینگاه هر دوشان کش        
 :  خورد و گفتی ، تکاندیبود ، تا خود را مرکز توجه د

 ! مارستانی ، گفتن آوردنت بلتیزنگ زدم موبا!  زهیچ! من ... خب  -        

 :  ادامه دادزی کرد و بعد رو به گل آویمکث        

 ! سالم -        

 خود را گرفت و سرش را ي او خنده اش گرفته بود ، به زور جلوی از دستپاچگیگل        
 :  پا و آن پا کرد و گفتنی ایرده ، کم بود خراب کدهی انگار فهمبیحب. تکان داد 

 ! امیاالن م! کار واجب دارم ...  رونیمن با اجازه تون برم ب -        
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 دهی همراه او کشنینگاه آبت.  رفت ی از کنار آنها گذشت و به سمت در خروجيو به تند        
 .  جا ماندنی حسری قامت اميشد تا دم در و بعد ناگهان رو

 ! نهی حسریما -        

 ری را زده بود زشی که دست هانی حسری سرش را چرخاند عقب ، نگاه کرد به امیگل        
 . کردی متفکرانه به آن دو نگاه میبغلش و با اخم

 !  کنم ، نگران نباشداتیاون کمکم کرد تا پ! اوهوم  -        

 .  به خود داد و بعد وارد اتاق شدی تکاننی حسریام        

  خان ؟نیحالت چطوره ، آبت -        

 دستش را نی حسری ، اما امندی تخت بنشي به خود بدهد و روی کرد تکانی سعنیآبت        
 .  او گذاشتي شانه يرو

 حالت خوبه ؟...  ینگفت! بمون سر جات ! راحت باش  -        

 ی بیگل.  هم انداخت يرو نهی را با طمأنشی کنار تختخواب و پاهای صندليو نشست رو        
   بهنی ها مغرور بودند و به آبتی آن لعنتيهمه ! مغرور بودند ...  شده بود ی عصبيخود

 
 . کردندی دستشان نگاه مری زچشم

 ... نکهیممنون بابت ا!  بهترم شبیخوبم ، از د -        

 :  انداخت و ادامه دادی کوتاه به سمت گلینگاه        

 ! زوی گل آودی در آوردیاز نگران -        

 !  خانمزیگل آو -        

 .  خوردي اکهی نیآبت        

 بله ؟ -        

 !  خانمزی گل آوی بهش بگدیبا -        
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 نی حسری کرد ، اما امنی حسری نگاه ناراحت و پر سرزنش خود را متوجه امزیگل آو        
 : ادامه داد

 ی با هم مالقات پنهانشهی نملیدل! بهرحال ...  ای دی داری شما دو تا بهم احساسهنکیا -        
 ! دیداشته باش

 :  حرفشانی مدی پرنیآبت        

 مورد بعدها بهتون نیدر ا!  ی کوشکي ، آقاستی ندیکنی که شما فکر مي اونجوریچیه -        
 ! دمی محیمفصل توض

 !  هستمیمن برادر گل!  دی بدحی توضدیالبته ، با -        

 :  بحث را گرفتي انهی سرش را تکان داد و مزیگل آو        

 کنه بابت تی شکادی از جاوتونهی منیآبت! گوش کن !  نی حسری رو ولش کن ، امنایا -        
 کارش ؟

البد با .  نهفته بود یقی نگاهش سرزنش عمي حرف فقط نگاهش کرد ، توی بنی حسریام        
   پسر عمو مسعودش راخواهدیم...  دختر نی است ااقتی لی چقدر بکردیخود فکر م

 
 :  گفتنیآبت!  تی بچه رعکی زندان ، به خاطر اندازدیب

 !  ندارهي ادهیفا!  زی ، گل آوکنمی نمتیمن شکا -        

 ! دمی شهادت مامی نداره ؟ من مدهیچرا فا -        

 :  به حرف آمدنی حسریام        

 ! ي شهادت بدیتونیتو نم -        

 :  دلخور نگاهش کردزیگل آو        

 !  ، معلومهيریگی متوییتو طرف پسر دا -        
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 ؟ به یتونی ؟ واقعا مي شهادت بدیتونیتو م!  زی بگم ، گل آوقتوی حقخوامیمن فقط م -        
 !  دی به واکنش خود جاوی مسعود و مادربزرگت ؟ حتییش دا ؟ به واکنیکنیبعدش فکر نم

 
  ؟ي خودتو باهاشون در بندازیتونی متو

 :  ، ادامه دادنیاشاره کرد به آبت        

 یی اگه دایکنی ؟ فکر میکنیفکر بعدش رو م!  کنه تی بره شکاتونهی نمنمی آبتیحت -        
  متأسفانه!  دیتونینم!  شهینم...  رهی رو ازش بگی کنه ، اگه طال فروشیمسعود پشتش رو خال

 
 !  کردشهی نمشمی کارچی گردنش کلفته ، هدیجاو

 . ستادی ازی گل آوي نهی به سنهی برخاست و درست سی صندلي کرد ، از رویمکث        

 و دی ثابت کنیچی هدیتونی هم نمیدر ضمن ، محض اطالعت بگم که از نظر قانون -        
 !  شک نداشته باشنی ايتو!  دیخوریشکست م

 :  باز تکرار کردنیآبت        

 !  ندارمیتیگفتم که شکا...  دونمیمن خودم م -        

از او کتک .  دیدی لگدکوب شده مدی جاوي پاهاری بود ، غرورش را زنی غمگشیصدا        
  دوست داشت داد بزند و سرش را بکوبد به!  بند نبود ي الهی طوچیخورده بود و دستش به ه

 
 او گذاشت ، دوباره نگاهش گرم و دوستانه ي شانه ي باز دستش را رونی حسریام!  وارید

 : شده بود

 بذار ، ي قرارهی با من يدیهر وقت که فرصت مناسب د!  ی زودتر خوب بشدوارمیام -        
 ! می مردونه حرف بزندیبا

 :  زدی لبخند کجنیبتآ        

 ! حتما ، به سالمت -        
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 :  تکان دادزی گل آوي چشم هاي انگشت اشاره اش را جلونی حسریام        

 ! دم در منتظرم -        

 نکند ، بعد به آن دو پشت کرد و از اتاق ری خواست به او بفهماند که ددشیو با تأک        
با . ا با نگاهش دنبال کرد و بعد دوباره به عقب برگشت  رفتن او رری مسیگل.  رفت رونیب

  نیآبت
 

 ... .  زدندینیهر دو بهم لبخند غمگ...  چشم شد ي توچشم

 آخر هفته ها آمده يمطابق همه .  و غزاله نی حسریعمه مرجان آنجا بود ، همراه با ام        
   عمو مسعود همي بود که خانواده نی او زهر کنند و بدتر اي روز کامل را براکیبودند تا 

 
 لب ي اش را روی ، رژ کالباسنهی آي بود جلوستادهی ایگل.  شود دای پشانی بود سر و کله قرار

 .   پنهان کندگرانی از چشم دشی بود بتواند حال زارش را با آرادواریام.  غلتاندی مشیها
 

گرفت و غزاله بالفاصله واکنش  که از فرشته کوچولو سراغ او را دی را شننی حسری اميصدا
 : نشان داد

 ! ؟ي دارکاری چزیتو به گل آو -        

.  دی هم مالي را روشی را کنار گذاشت و چند بار لب هاکی ماتي زد ، لوله يزهرخند        
  يفور.  شش عصر بود کینزد...  ری تحرزی مي شکل روینگاهش افتاد به ساعت قارچ

 
 خانواده نکهی قبل از اخواستیم...  دلش نبود يدل تو.  زد رونی را برداشت و از اتاق بفشیک

 .  برودرونی عمو مسعود سر برسند ، از خانه بي

غزاله .  گذاشته بود شی زانوي اش را رووهی مبل ، بشقاب ميعمه مرجان نشسته بود رو        
 .   بودحشی کتاب مفاتيسرش تو و فرشته کوچولو کردی را عوض مونیزی تلويشبکه ها
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 : گفت

  ؟دی با من نداريکار -        

 لب ي لبخند زد ، اما بعد بالفاصله لبخند روشیعمه مرجان سرش را بلند کرد و به رو        
 : دی ماسشیها

  ؟ی خودت ساختي براهیی چه رنگ و رونیحالت خوبه عمه جان ؟ ا -        

 پا و آن پا کرد و به اجبار نی ای کمزیگل آو.  صورتش ثابت ماند ي رونی حسرینگاه ام        
 :  زديلبخند

 !  سرما خورده بودم ، تازه خوب شدمي چند روزهی!  عمه ستی نيزیچ -        

 :  وسط حرفشدیفرشته کوچولو پر        

 اومد و به دیآخرش جاو!  رفتی دکتر نمکردمی هم ميهر کار!  بد بود یلیحالش خ -        
 !  بده بچه ام روریخدا خ... زور بردش دکتر 

 :  باز گفتیگل. غزاله مات و مبهوت ماند         

  ؟دی با من نداريکار -        

 !  حالت ؟ خب بمون خونه استراحت کننی عمه با ايریحاال کجا م -        

 را شی چشم هایناراحتاز شدت .  زنگ خانه بلند شد يخواست جواب بدهد که صدا        
 .  ستاره باران شده بودشی چشم هايتو.  دی از جا پرکدفعهیغزاله ! بالخره آمدند ... بست 

 ! نای مسعود اییدا...  يوا -        

 نفسش زیگل آو.  را فشرد ی و شاسفونی عبور کرد ، خودش را رساند به آیاز کنار گل        
   شال وری را فرستاد زشیموها.  دیلرزیز درون م وجودش ايهمه .  رونیرا فوت کرد ب

 
 . ي سمت در ورودبرگشت
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 و آخر از همه سوی و عمو مسعود وارد شدند ، بعد کمند ، پس از او گمای سياول پر        
   را درسویغزاله کمند و گ.  صورتش ي بالفاصله نشست تودیسالم کرد ، نگاه جاو.  دیجاو

 
 .  شدن پوزخند زددهی دي تالش مضحکش برانی به ای ، گلدی گرفت و بوسآغوش

 : دیپرس.  مبل کنار فرشته کوچولو يعمو مسعود نشست رو        

  ؟ی برگشتای ، رونی بيری ميدار -        

 : گفت        

 !  برمخواستمینه ، تازه م -        

 : دیپرسباز .  دی دخترها به زور به گوش او رسغی و وغی جي توشیصدا        

 کجا ؟ -        

 .  چند تا کتاب الزم دارمقمی تحقي کتابخونه ، برارمیم -        

 : مسعود سرش را چند بار تکان داد        

 ! به سالمت -        

 و دی ، از جا پردی گوشش شنخی را بشی صدایفقط وقت.  نشده بود دیمتوجه حضور جاو        
 . ازش فاصله گرفت

 ! رسونمتیمن م -        

 : گفت.  و غزاله شد سوی دار گیمتوجه نگاه معن.  دی تنش از شدت انزجار لرزيهمه         

 ! شمی ، مزاحم نمیمرس -        

 : باز تکرار کرد        

 ! رسونمتیم -        

.  گرفت  گری گليگونه ها.  محکم گفت که همه برگشتند و نگاهشان کردند نقدریا        
 : گفت
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 ! خداحافظ -        

 به فرار لی تنش مي وجودش ، تک تک سلول هايهمه . و به سرعت از خانه خارج شد         
  ریآنقدر بدود تا از ز...  و بدود ردی بغل بگي را محکم توفشی کتوانستیکاش م. داشت 

 
 باز موتی را با رنیدر ماش!  اش یدرست در دو قدم... اما او بود .  خارج شود دی جاوي هیسا

.  سوار شدن ي بود ، مردد بود براستادهی هنوز سر جا ایگل. کرد و پشت فرمان نشست 
  دیجاو

 
 : گفت

 ت!  نی ؟ بدو بشیکنی منو نگاه ميستادیچرا وا -        

 مجهول بند ی را از ترسزی نهفته بود که نفس گل آوی نگاهش و لحنش چنان خشونتيو        
 .   را باز کرد و کنار او سوار شدنیدر ماش.  کرد به خود مسلط باشد یاما سع.  آورد یم
 

 زیگل آو.  حرکت کرد ی آفکی گاز گذاشت و با تي را روشی معطل نکرد ، پاگری ددیجاو
 ابانینگاهش را دوخته بود به خ.  تکان بخورد را نداشت نکهی ، جرأت ای بود به صندلدهیچسب

  ها
 
 :  که گذشت ، به خود جرأت داد و گفتیکم.  که زودتر برسند کردی دعا م دلشي توو

  ؟ی بپرسيخوایآدرس رو نم...  زهیچ -        

 :  زديشخندی چشم نگاهش کرد و ني از گوشه دیجاو        

 ! پرسمیوقتش که شد م!  پرسمیچرا ، م -        

 . ی فرعابانی خي تودیچی پی حرکت ناگهانکیو بعد با         
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.  و رفت دی از تنش پر کشيزی چکردی وحشت زده نگاهش کرد ، احساس مزیگل آو        
 . رفتی منیی مدام باال و پاشی گلوي توی عرق کرده بود و بغضشیکف دست ها

  ؟یکنی مينجوریچرا ا... چرا  -        

 : گفت باز زیگل آو.  دی را کشی پارك کرد و دستابانی کنار خدیجاو        

 ! کتابخونه ؟يبریمنو نم -        

 ... می مقدار با هم حرف بزنهی!  حاال برمتیم -        

 ی سخت و بي ، با آن چهره نهیدست به س.  زد به در هی و تکدی اش چرخی صندليتو        
 . ی قلب گلي فرو رفته بود تومی نگاهش مستقزی تغیت.  زیرحم ، زل زد به گل آو

 ! بگو!  کن فیتعر... خب  -        

 .  به او نگاه نکندکردی می سعیگل        

 ! بگم ؟یچ -        

 خوب بود ؟...  ؟ نمرده بود هنوز ؟ شیدیبالخره د!  جونت بگو نیاز آبت -        

! ...  بود دهیفهم.  مشت شد شی پاي کرد ، دست لرزانش روری گی گلي نهی سينفس تو        
  بود ؟دهیاز کجا فهم

 ...  ، مندی جاویکنیاشتباه م -        

 :  وسط حرفشدیپر        

 ی بهش و قلوه گرفتي راحت شد ، هان ؟ دل دادالتیخ!  ي خرده بهترهی امروز نمیبیم -        
  راحت شد که نمرده ؟التی؟ خ

 ... ينجوری همتونستمیمن نم -        

 :  داد زدناگهان        

 ! یتونستی که نميتو غلط کرد -        

 :  ادامه داددیجاو.  شکست زی گل آوي گلويصدا تو        
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 من ي که تو روی هستی کيتو فکر کرد...  مارستانی بی رفتي که پا شدي کردخودیب -        
  یتونی دلت خواست می هر غلطي ؟ چون ننه بابا نداری صاحابی بي ؟ فکر کردیستیمیوا
 

 ... ذارمی من مي ؟ فکر کردیبکن

 :  گفتی و به سختدی نفس کشقیعم...  شدی داشت از بغض خفه مزیگل آو        

 ! ی کننی به من توهيتو حق ندار -        

 .  اوسی خي چشم هاي انگشت اشاره اش را گرفت جلودیجاو        

 ی به من ثابت کنوی چيخوای ؟ می چیعنی کارا نیا!  ها یختی نریختی قطره اشک رهی -        
  هی ذارمی نمیول! هستم !  آشغالم ؟ آره ، هستم ی به من بفهمونيخوای؟ هان ؟ م

 
 ! رهی واسم شاخ بشه ، تو رو ازم بگی پاپتي پسربچه

 :  و متنفر نگاهش کردمی افتاد ، مستقنی آبتی صورت زخمادی زیگل آو        

 که بهش ي کردخودیتو ب!  ي اون پسربچه بلند کرديت رو دسي کردخودیتو ب -        
 ... نیتوه

 دیاما دست جاو.  چه شده دی نفهمی مدتي که براعیآنقدر سر...  لحظه اتفاق افتاد کیدر         
  نکهیمثل ا.  صورتش نشست ي توکردی تر از آنچه تصور منی سهمگیلی زودتر و خیلیخ
 

 فکش ي وحشتناك توي برق از سرش عبور کند ، گونه اش داغ شد و بعد دردي قوانیجر
 . دیچیپ

 را شی صورتش گرفت ، چشم هاي نگه داشت ، دو دستش را جلونهی سينفسش را تو        
 . ختندی فرو رشی گونه هايبست و بعد قطرات اشک رو
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 با حرکت زیگل آو.  ندی صورتش را ببخواستی دستش را سمت او دراز کرد ، مدیجاو        
  طعم تلخ.  ختیری امان اشک میب.  در خود مچاله شد شتری دست او را پس زد و بيتند

 
 ! ردیدوست داشت بم...  بود دهیچی کامش پي توحقارت

  کجا ببرمت ؟دیبا... کجا  -        

 :  کردشی صدادیجاو.  نگفت يزی چیگل.  بود مانی هم خسته و پشدی جاويصدا        

  جان ؟یگل -        

 . دی نشنیباز هم پاسخ        

اگه تو !  ي تا تو آدرس بدمینی کنار هم بشگهی تا سه روز دمیتونیم...  خب یلیخ -        
 !  ، منم ندارمي نداریمشکل

 : دی را شنی لرزان گليصدا        

 ! برو پارك ملت! پارك ملت  -        

استارت زد ، .  فرستاد ی و به خود لعنترونی فوت کرد بی نفسش را با خستگدیجاو        
 ... .  راه افتادی به آرامنیماش

***********         

 !  گرفته بودی افسردگزیانگار گل آو        

 گوش مرجان زمزمه کرد ، بعد هر دو زن برگشتند و با ي جمله را فرشته کوچولو تونیا        
   رقص دخترهاي تماشاي و به جای صندلي نگاه کردند که نشسته بود رویدخترک به ینگران

 
 . شمردی را می قاليگل ها ،

 :  بلند شدی صندليعمه مرجان از رو        

 !  چشهنمیمن برم باهاش سر حرفو باز کنم ، بب -        

 :  فرشته کوچولوي چشم هاياشک نشست تو        
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 !  رو نداره باهاش درد دل کنهی کسچیه... بچه ام مادر و پدر نداره !  ی الهرمیبم -        

 :  زد ، گفتیعمه مرجان لبخند تلخ        

 !  هارهیگی به دلش مدی ازت شنییجا!  حرفا رو مادر من نینزن ا -        

 . ی صورتش و رفت سمت گلي معطل نکرد ، لبخند تلخش را حفظ کرد روگرید        

 کرده اش را دوخته بود شی آراي چانه اش ، چشم هاری دستش را زده بود ززیگل آو        
 :  کردشیعمه صدا. اصال متوجه حضور او نشد .  نیبه زم

 ! خانم ؟ی گلي فکريتو -        

 :  ناگهان از جا جستیگل        

 ! یچیه... من ...  یعنی... نه  -        

.  او ي شانه يعمه مرجان نشست کنارش ، دستش را گذاشت رو.  دیمانده بود چه بگو        
   چشمي را از جلواهشی سي موي مرتب کرد و طره شی پاهاي دامن لباسش را رویگل
 

 سرخوشش ي به خود گرفته که عمه ي چه ظاهر رقت بارکردیبا خود فکر م.  کنار زد شیها
 ! دهیهم حالش را فهم

 ! ادی زگذرهی ؟ انگار بهت خوش نمزمیچت شده عز -        

اول نگاه کرد .  عمو مسعود گذراند ي نگاهش را در سرتاسر سالن بزرگ خانه زیگل آو        
  ي کنار داماد خوش بر و رو نشسته بود و با لبخند طنازشیبای زي که با لباس نامزدسویبه گ

 
 ي سمت عمو مسعود و پر ، بعد نگاهش سر خوردکردی دخترها نگاه مگری جنب و جوش دبه
   کهدی را ددیآخر از همه جاو...  کردندی دامادشان خوش و بش ملی که داشتند با فاممایس
 

 هم انداخته بود و ي بلندش را روي نشسته بود و پاهای صندلکی ي دورتر از او روییجا
 . دیکشی مگاریمتفکرانه س
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 ! نه ، خوبه -        

 به او سوی مثل گی آشغالي جشن نامزدي تودی چرا باکردیمو همچنان با خود فکر         
 خوش بگذرد ؟

  عمه ؟یرقصیپس چرا نم -        

 !  مقدار خسته امهی!  ادیخوشم نم...  ينطوریهم -        

 و با لحن آرام اوردی خود نياما به رو.  دی راحت فهمیلی را خنیدروغ گفته بود و عمه ا        
 :  زمزمه کردی گوش گلری زيتر

 ، بعد سر حرفو باز ی داماد اومد مثال واسه سالم و احوالپرسي مادر بودم که عمه شیپ -        
 ! دیکرد و از تو پرس

 :  و ادامه داددی خندریز        

 ! يپسندی منی نگاه بنداز ببهی!  ستادهی اونور وانیبب...  داره یپی پسر خوشتکی -        

 شده لی فامسوی مثل گیکی با ندی مانده بود که ازدواج کند و باز هم ببنیهم.  دی خندیگل        
 :  دادحی توضيشتری کرد و با آب و تاب بری تعبيگری دزیعمه مرجان خنده اش را به چ! 

!  و هشت سالشه بچه ام ستیب!  از پسرش کردی میفی چه تعرینی ببينبود!  ی گليوا -        
  خوندهی درس مزهوشانی تيمدرسه ! نخبه است بچه ام !  بچه ام هی روانپزشکيدانشجو

 
 ! اسمشم رادمهره بچه ام!  ام بچه

 توانسته او را از الك نکهیعمه مرجان خوشحال از ا.  شدت گرفت زی گل آويخنده         
 :  گرفت و گفتشی از پايزی رشگانی بکشد ، ورونی بشیانزوا

 ! کنهی چاکش رو مسخره نمنهی عاشق سیکس!  ، نخند ینخند گل -        

 :  خنده اش را کنترل کندکردی می سعزیگل آو        

 حاال کجا هست ؟ -        
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 !  پشت سرتهقایدق -        

 !  جغد گردنمو صد و هشتاد درجه بچرخونمنی االن عدی من بایعنی! آهان  -        

 اش جابجا شد و تالش کرد ی صندلي توی کمزیگل آو.  دی عمه مرجان خندنباریا        
 به راست کج کرده ی شد که سرش را کمدیناگهان متوجه جاو.  ندیخواستگار نخبه اش را بب

  بود
 
 . کردی او نگاه مطنتی پر شي به خنده یفتگی با شو

 نیی تمام کرد ، لب رژ خورده اش را گاز گرفت و باز سرش را پااری اختیخنده اش را ب        
 .  اوستی شوخنهمی حالش نشد ، فکر کرد اریی متوجه تغیعمه مرجان ول. اخت اند

 ! ای حنی مردم رو با اي بچه يکور کرد!  ییایعجب حجب و ح!  ي وايوا -        

 : غزاله آمد به سمت آنها ، به مادرش گفت        

 ! ای تو هم بيخوایم!  وسط برقصه ادی بخوادی مسویمامان گ -        

 :  گفتيعمه مرجان فور        

  جان ؟ی گليایتو نم!  باهاش برقصم امی بدیبا... آره آره  -        

 :  زدی لبخند کمرنگزیگل آو        

 ! دی ببرفیشما تشر!  حاال امیم -        

 نیی و باز سرش را پادی کشيبه دور شدن عمه مرجان و غزاله نگاه کرد ، آه سرد        
  فکر!  بود گانهی بشانیچقدر با همه !  آن جمع پر جنب و جوش تنها بود يچقدر تو .انداخت 

 
 را ی کسچیبه جز او ه...  است نی ، فقط محتاج آبتی بزرگنی به ايای در تمام دنکردیم

 !  نداشتازی نيگری کس دچی به هی زندگيبه جز او برا!  خواهدینم
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 گاری ادکلن و سي و بودی کشیقینفس عم.  کنار خود شد یمتوجه حضور شخص دوم        
  دی بفهمد جاوتوانستی سرش را بلند کند ، منکهیبدون ا.  دی کششی هاهی ريتنش را تو

 
 .  نشستهکنارش

 حالت خوبه ؟ -        

 بار بود که نیاز سر شب چندم!  ی آشتيخواهش برا... لحنش پر از خواهش بود         
  چهارم ؟ای... ف را با او باز کند ؟ سوم ؟  سر حرخواستیم

 ... آخه!  ي نخوردیچی هي اومدی از وقتدونمیمن حواسم بهت هست ، م -        

 سر جا یگل.  زی را گرفت سمت گل آوی موز و بستنری بزرگ شوانیسکوت کرد ، ل        
 :  گفتي با لحن سرداندازدی بی آنکه به او نگاهیجابجا شد و ب

 !  ندارملیممنون ، م -        

 .  کردکی به او نزدشتری ناز کردنش ، خود را بنی زد به اي لبخنددیجاو        

  ؟ی چیعنی کارا نیا!  یستی ، با خودت که قهر ني دلم با من قهرزیعز -        

 :  ، گفتدی از او ندیو چون باز عکس العمل        

 !  تا من برمری بگنوی اایب... اصال  -        

.  دراز کرد وانی گرفتن لي ، بعد به اجبار دستش را برادی کشیقی نفس عمزیگل آو        
  نیا.  را لمس کند فشی موفق شد انگشتان لطرکانهی زی را به او داد و در تالشوانی لدیجاو

 
 يه لبه لبخندش پر رنگ تر شد و دستش را دراز کرد ب.  کرد ي کوتاه او را پز از انرژلمس

 . زی گل آوی گاه صندلهیتک

 خب ؟ -        

 ! ؟یخب چ -        

 ! ؟يرینم -        
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 ! کنمی منم رفع زحمت مي تا ته بخوروانویاون ل -        

 . ردی فوران خشمش را بگي تا جلودی کشیقی نفس عمزیگل آو        

 ! رمیپس من م! باشه  -        

 ! کنمی نگاهت منجای ، آره ؟ منم اگهی دی برقصيریم -        

هنوز ! از او متنفر بود .  ندی بنشدی جاوکی نزدنقدری اخواستی درمانده شده بود ، نمیگل        
  مستأصل نگاه کرد به!  نبرده بود ادی که ده روز قبل از او خورده بود را از یطعم تودهان

 
 : دی خندان جاوصورت

 ! ؟یشیم من نالی خیتو چرا ب -        

  کرده و ملتمس او و تپش قلبش هزار برابر شدشی آراي چشم هاي مات ماند تودیجاو        
. 

 ! ؟ی خوشگلنقدریتو چرا ا -        

 ي ادهیانگار فا.  نگاهش را از او گرفت و سرش را در جهت مخالف او چرخاند زیگل آو        
 !  ي جدی کمی و نه حتشدی مینه عصب!  حالش خوب بود يادی آن شب زدیجاو... نداشت 

 
.  رقص تا از دست او راحت شود دانی واقعا بهتر باشد برود وسط مدی شاکردی خود فکر مبا

 :  گفتیاما همان موقع فرشته کوچولو سراغشان آمد و با لحن خشک

 ! ی مامانای لحظه بهی...  جان دیجاو -        

 :  گوشش زمزمه کردری ، زی خم شد سمت گلدیجاو.  سالن ياد سمت انتهاو بعد راه افت        

 !  هادیبازم فرشته کوچولوت به داد رس -        

 .  دور شدیو بعد از جا برخاست و پشت سر فرشته کوچولو ، از گل        
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سرد  و نیریطعم ش.  دی را نوشی و ستنرموزی از شی و بعد کمدی کشي آه سردزیگل آو        
  باز نگاه کرد به جنب و جوش دخترها.  زبانش ، حالش را بهتر کرد ي نشست رورموزیش
 

 ی شوخگرانی و با ددیرقصی طاووس مغرور وسط جمع مکی مثل سویگ.  رقص دانی موسط
   بدي آدم هاشهیهم!  بود نی همشهیهم...  ی گلي لب هاي نشست رویلبخند تلخ.  کردیم
 

 قصه ي چارهی بيآدم ها.  شانی زندگی پرفتندی و مکردندی ، ازدواج مشدندی خوشبخت مقصه
 !  بود واقعای مزخرفيایچه دن!  زدندی آنها زل می و به خوشبختستادندی ایهم کنار م

 
 و دستش را انداخت دور ستادیداماد وسط جمع ا.  دی و هورا به اوج خود رسغی جيصدا        

   وسوی از دور و بر گتیجمع.  در فضا پخش شد یتی آهنگ اليبعد صدا. کمر نو عروسش 
 

 دنیعمه مرجان از ذوق د.  هاشان برگشتند ی صندلي متفرق شدند و هر کدام روشوهرش
  ي رقص رودانی مکیهمان نزد.  برده بود ادی را از ی گلي های ، تمام بدبختسوی گیخوشبخت

 
 دستش را گذاشت سویگ.  برانداز کرد نی نشست و عروس و داماد را با تحسی صندلکی

 . دنی شوهرش ، بعد آرام آرام شروع کردند به رقصي شانه يرو

 :  گوشش گفتخی رساند و بیفرشته کوچولو خودش را به گل        

 !  بهشونمی شاباش بددی باگهیاالن د.  برام اری منو از اتاق دخترا بفیمامان جان برو ک -        

.  کوتاه کنار دستش گذاشت و از جا برخاست زی مي را رورموزی شوانیحوصله ل ی بیگل        
  دوری گذشت و وارد کرتی جمعنی از بی راحتالیبا خ.  آن دور و اطراف نبود دی از جاويخبر

 
 .  به اتاق خواب ها شدیمنته



 94 

 از یکی ي ، نشسته بود روشناختی جوان که او را نميدختر. در اتاق دخترها را باز کرد         
 : دی پرسیاز گل.  کردی مدی را تجدششیتخت ها و آرا

  ؟رقصنیعروس و دوماد دارن م -        

 .  فرشته کوچولو را برداشتی مشکفی رفت سمت تختخواب شلوغ کمند و کیگل        

 ! آره ، تازه شروع کردن -        

 عی سریی و با قدم هافشی کي اش را پرت کرد تویبی جي نهی و آعی رژ مايدختر به تند        
  نهی آزیبرگشت سمت م.  زد ي او پوزخندي عجله نهمهی به ازیگل آو.  رفت رونیاز اتاق ب

 
 فکر کرد البد عروس و داماد ی و هورا بلندتر شد ، گلغی جيصدا.  زل زد به چهره اش و

 . دی چشمش کشری زد و سر انگشتش را زيپوزخند.  اند دهی را بوسگریهمد

 نهی چارچوب در ، نقش بر آي را درست تودیمحو صورت خود بود که ناگهان قامت جاو        
   برد ، و بعد به سرعت برق بهادی را از دنی نفس کشهی چند ثانيچنان جا خورد که برا.  دید
 

 .  برگشتعقب

  ؟یکنی مکاری اتاق چيتو -        

  ؟انجی اي اومدی چيبرا -        

  ؟ینی رقص عروس و دومادو ببيخواینم -        

 . زی گل آوي دهی نگاه هراسيخشم نشست تو        

  ؟نجای اي اومدی چي براگمیم -        

 زد به چارچوب در و دستش هی تکي ورکی.  باال رفت ی به نرمدی جاوي لب هايگوشه         
 .  شلوارشبی جيرا فرو برد تو

 ! گهیاومدم تو رو تماشا کنم د -        
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 ، و ردی فوران خشمش را بگي تا جلودی کشیقی را بست و نفس عمشی چشم هازیگل آو        
  نفس راحتش را.  رفت رونی رد شد و از اتاق بدیاز کنار جاو.  رفت سمت در یبعد به آرام

 
 .  شدری اسدی انگشتان جاونی بشی اش آهسته خارج کرد که بازونهی ساز

  ؟يای لحظه با من بهی شهیم -        

 .  مجهول درهم مچاله شدی از ترسزی نرم و عاشقانه بود ، اما قلب گل آوشیصدا        

 ! نه ، ولم کن -        

 : دی او را به سمت خود کشدیجاو        

 ! کنمیخواهش م -        

 فلج شده بود ، اما بای از ترس تقریگل.  دی را به داخل کشیدر اتاق خود را باز کرد و گل        
 .  حال خود را به او نشان دهدنی اخواستینم

  ؟ي دارکاریبا من چ -        

 را شی پاهايزی غری حرکتي از روزیگل آو.  تختخواب ي لبه ي او را نشاند رودیجاو        
   قلبشکردیاحساس م.  دی کششی زانوهاي روشدی که مییبهم چفت کرد و دامنش را تا جا

 
 که داشت دی جاوي به حرکات شتابزده کردیهراسان نگاه م.  شودی ذوب منهی سي تودارد

  کی دستش يتو.  ، و بعد ناگهان به سمت او برگشت گشتی ميزی کمد لباسش دنبال چيتو
 

 زانو زد ، زی آو گليبه سرعت مقابل پاها.  بود ي جواهرات با روکش مخمل سورمه اي جعبه
 .  اش گرفتنهی را مقابل سشی و دست هادی خود را عقب کشیگل

 ! نی ببنویا...  زی گل آونیبب -        

 مخمل ي گردنبند نشسته روي مات تالئلوینگاه گل.  جواهرات را گشود يدر جعبه         
 . جعبه شد
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 ! مال توئه...  تو آوردمش ي ؟ برازی ، گل آوادیخوشت م -        

 دیجاو.  دی او باال کشدواری براق و امي چشم هاي گردنبند تا توي نگاهش را از رویگل        
 : زمزمه کرد

 ! کنهیخوشگلت م...  یلیخ -        

 دختر احمق کی کردی ؟ فکر مکردی مي خود چه فکرشیپ...  سرد نگاهش کرد یگل        
 زد ، ی به او ؟ لبخند تلخبازدی ؟ که دل مشودی می گردنبند لعنتکی برق ریاست ؟ که اس

  دست
 
 .  مات او مانددیجاو.  برد و در جعبه را آهسته بست شیپ

  ؟ی چیعنی...  کارا نیا -        

 :  نگاهشياخم کرد ، توفان نشست تو        

  ؟ی چیعنی -        

 :  لب زمزمه کردری سراند ، زنیی نگاهش را پایگل        

 ! یدونیخودت م -        

 چنگ زد دی ، ناامنی زمي جواهرات را انداخت روي ، جعبه دی نفس کشقی عمدیجاو        
 .  ، بعد باز به سرعت برگشت سمت اوشی موهايتو

 ! خب ، من که گفتم غلط کردم...  زدمت نکهی ؟ به خاطر ای گلیازم ناراحت -        

 :  برد و چانه اش را گرفتشیا پدستش ر        

 ...  کنم که به منکاری ؟ فقط به من بگو چزی کنم ، گل آوکاریبگو چ -        

 :  سرش را تکان دادیگل        

 ...  ، فقط باور کنیچیه -        

 :  حرف او را قطع کرددی جاونباریا        
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 ! مزخرف نگو... مزخرف نگو ، خب ؟  -        

 اش گرفته بود ، هی گرزیگل آو.  ردی زدنش را بگادی فري جلوتوانستی میبه سخت        
 :  چنگ زدشی به دو بازودی که جاوزدیخواست از جا برخ

 ؟ می من و تو مال همی بفهميخوای ؟ چرا نمی خراب کنزوی همه چيخوایآخه چرا م -        
 ! میتونیمن و تو بدون هم نم!  می هميلنگه 

 ! می بهم نداری ربطچیمن و تو ه -        

 ! میدار -        

 : باز ادامه داد.  داد زده بود نباریا        

 و یتو بابا نداشت!  میمیتیهر دومون !  می بدبختگهی همدنیع!  می بدبختیلیمن و تو خ -        
  ي های از بدبختیفهمیتو چه م!  بودم میتی کی نی بابا داشتم و عیمن ول...  ي بودمیتی
 

 ادمی ی ، از وقتیاز همون بچگ...  که من دوست داشتم ی هستيزی اون چي تو همه ی ؟ گلمن
 !  فقط تو رو دوست داشتمادیم

 .  برخاستشی از مقابل پاهادی ، جاودی بگويزی خواست چزیگل آو        

 !  نگویچی لحظه هکی!  لحظه صبر کن کی -        

 کوچک ي جعبه کی را باز کرد و ییدر کشو.  انداخت نهی آزیود را مقابل م خيبه تند        
 .  آوردرونی شده را بيمعرق کار

 ! زی گل آونشیبب!  نی ببنویا -        

 آورد و کف رونی جعبه بي از توی مشکي باز کرد ، چند رشته مويدر جعبه را به تند        
 .  تابداري شد به آن دسته مورهی خینگاه مات و ناباور گل.  گذاشت زیدست گل آو

 ... نیا...  نیا -        

 :  باز مقابل او زانو زددیجاو        
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 می فرشته کوچولو بوديخونه ...  ی صندلکی ي ، نشوندمت روي ؟ بچه بودادی مادتی -        
  بودم ؟یضی چه آدم مرادتهی موهاتو کوتاه کردم ؟ ادتهی! 

نفس ! حس عشق ، ندامت ، حسرت ...  هزار حس داغ نهفته بود شی چشم هايتو        
   به آتشی تن گليهمه ...  دی را بوسزی گل آوانی عري ، سر خم کرد و زانودی کشيغمبار

 
 .  شددهیکش

 ! دمیفهمیدوستت داشتم و نم... همون روزا ! دوستت داشتم  -        

.  کردی مشتش نگاه مي توی مشکي هنوز هم مبهوت و ناباور به دسته موزیگل آو        
  ادشی...  شی گلويبغض چنگ زد تو.  گرفتند انی مغزش جري شدند و تولیخاطرات تلخ س

 
آهسته پلک زد و .  آورد ی مادی به اتشی جزئي خاطرات نکبتش را با همه ياو همه !  آمد یم

 . دندی کرده اش فرو لغزشی آراي گونه هايبعد قطرات اشک آرام و معصومانه رو

!  دختر را نی کرده بود ارانیو...  کردی پر از احساس شرم و گناه به او نگاه مدیجاو        
   ، دونی زميمستأصل و خسته نشست رو!  آبادش کند توانستی کرده بود و هرگز نمرانیو
 

 . شی موهاي چنگ زد تویدست

 ! تی وجدان رو قبول کن وسط زندگیمنِ کثافتِ ب!  زیقبولم کن ، گل آو -        

 :  هوا باز شد و کمند داخل آمدیدر اتاق ب        

 ! ییییه... داداش  -        

 دهانش و ناباورانه نگاه کرد به آن دو يسر جا خشکش زد ، کف دستش را گذاشت رو        
   ، با دوست صورتش را پوشاند و معصومانهنی کف زمختی را راهی سي موهازیگل آو. نفر 

 
 : دی ناگهان از جا پردیجاو.  هق زد هق
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  ؟ی بکنی چه غلطنجای اياومد -        

 : چرخاندی آنها مانیکمند سردرگم نگاهش را م        

 ... گفتی بگردم ، میمامان جون گفت دنبال گل...  ، من یچیه -        

 :  او گذاشتي لب هاياش را درست رو انگشت اشاره دیجاو        

  ؟يدیفهم!  ها ی نگفتی گفتهی به بقيزی چنیبب -        

 . کمند سرش را تکان داد        

  ؟گشتی می شده ؟ مامان جون دنبال گلی چیحاال گفت! خوبه  -        

 :  قفل بودزی گل آوينگاه ناباور کمند هنوز رو        

  حالش خوبه ؟یداداش گل!  برنگشته ارهی بفشوی رفته کگفتیآره ، م -        

 ! آره ، خوبه... خوبه  -        

 لبش ي دراور برداشت و گوشه زی مي از رويگاریرفت س.  دی دور خود چرخفیبالتکل        
   خود را به اوي ، فورزدی از جا برخخواستی که مدی دنهی آي را توزی گل آوریتصو. گذاشت 

 
 . رساند

  ؟يریکجا م -        

 . ختیری هنوز هم مثل ابر بهار اشک میگل        

 ! رونی برمیم -        

 !  لحظه بمونهی...  حالت آخه نیبا ا -        

 : ناگهان برگشت سمت کمند        

 دی پرسیاز گل!  مامان جونت رو بهش بده فی ؟ برو کینیبی منو ميستادی وایواسه چ -        
 ... امم... گو بهش ب

 : کمند به سرعت کمکش کرد        
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 ! کردی رو چک مششی داشت آراگمیم -        

 ! حاالم برو!  بهش بگو نویهم! آره ، خوبه  -        

 دیجاو.  انداخت ، به زور از او دل کند و از اتاق خارج شد ی نگاه را به گلنیکمند آخر        
 :  گفتی اش به سختهی گرانی مزیگل آو.  گرفت یقی را روشن کرد و کام عمگارشیس

 !  برمخوامیمن م -        

 دستش را که دیجاو.  تنش را در خود مچاله کرد یگل.  باز مقابلش زانو زد دیجاو        
 . دی سر او بگذارد ، پس کشي روخواستیم

  آخه قربونت برم ؟ي بريخوایکجا م -        

 ! هی بقشی پرمیم -        

  ؟ارمی از اتاق دخترا بفتوی برم کيخوایم!  ي برشهی حالت نمنیبا ا!  شهینم -        

 .  سرش را به چپ و راست تکان دادیگل        

 بزن به دست و ی آبهی استفاده کن ، سشونیاز سرو!  برو اتاق مسعود يخوایم -        
 !  مقدار دراز بکشهیصورتت و 

 :  باز هم سرش را تکان دادیگل        

 ! رونیاز اتاق برو ب... برو ! نه  -        

 ي سوخته اش را تومی نگاری از مقابل او برخاست ، چند قدم پساپس رفت و سدیجاو        
   کرد به تن لرزان وری نگاهش گنهی آيباز از تو.  دراور خاموش کرد زی مي رويگاریجاس

 
دستش را .  قلبش ي فرو رفت توی رحمیم چنگ شد و با بخش.  زی گل آوي شکسته درهم

  ي تودی تند عطر مردانه پر کشيبو...  دی کوبنی ادکلن را به زمی مشکي شهیدراز کرد و ش
 

 ... . اتاق

 ! فقط سه روز مانده بود به اول مهر ماه        
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 مداد ي و به جعبه ییراینشسته بود وسط پذ.  داشت ادی خوب به یلی آن روز را خیگل        
  ي پشت پنجره و پرده دی دوعیسر.  دی را شناطی زنگ حي که صداکردی اش نگاه میرنگ

 
 .  را کنار زدریحر

بالفاصله کمند و .  باغچه رها کرد ، رفت در را گشود ي آب را تولنگیفرشته کوچولو ش        
 .  ، پشت سر آنها عمو مسعود وارد شددندی دواطی حي تودی و جاوسویگ

 ي تودی را برداشت و دوشی های مداد رنگيرفت جعبه .  انداخت نیی پرده را پایگل        
  بعد.  کردی ممی تک تکشان را به دو ندیدی را مشی اگر مدادهادیمطمئن بود جاو. اتاقش 

 
مجبور شد از . چه ها را  بياهوی هي و متعاقب با آن صدادی باز شدن در سالن را شنيصدا

 .  برودرونیاتاق ب

 نشان شانی تازه کوتاه شده ي ، موهاکردندی مي و بازدندیدوی دنبال هم مسویکمند و گ        
   و با دقتونیزی تلوي مبل روبروي لم داده بود تودیجاو.  برگشته اند ی از سلماندادیم
 

بعد .  کردی را باز مبافتی می گلي که فرشته کوچولو برای ژاکتي تک به تک گره هایبیعج
   اوي از شرارت چشم هایقلب گل.  ی گلي چشم هاي شد تورهیناگهان سر بلند کرد و خ

 
 . نیی پاختی ريهر

 ! ؟زمیحالت چطوره عز!  مامان جون یگربه خونگ!  خانم یگل! به به  -        

.  هم جلب آنها شده بود سویتوجه کمند و گ.  دیا پر به لب نشاند و از جیبیلبخند عج        
 . ستادی آمد درست مقابل او ادیجاو

  پس ؟ي مدرسه ؟ چرا موهاتو کوتاه نکردي بريخوایتو نم -        

 :  پراندی متلکسویگ        
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 !  و شلخته استفیاز بس کث -        

 :  بغض گرفتیگل        

 !  کودکستانرمیامسال م!  ستمی نفیمن کث -        

 :  باز گفتدیجاو.  دی را نشنشی انگار صدایکس        

 ! چه بدبخته...  ی گلی طفلی ؟ آخی ببردت سلمونستی نیکس -        

 از ي خفه اغیج.  دی و آن را سمت خود کشزی گل آوي مويناگهان چنگ زد به بافته         
 .  دهان اويستش را گذاشت رو ددی خارج شد ، بالفاصله جاوی گليگلو

 !  لطفایچیق... کمند  -        

 هنوز هم معصومانه یگل.  مبل ها انداخت ي و او را کشان کشان برد رودیشرورانه خند        
   آشپزخانه برگشت ، نگاهش پريکمند از تو.  دست او را پس بزند کردی و تقال مستیگریم
 
 :  بودي دلسوزاز

 ! دیولش کن! گناه داره  -        

 .  فشردی گلسی اش را پشت پلک خيزی و تدی را از دست او قاپیچی قدیجاو        

 ! کنمی مي بازلهی و باهاشون تارمی چشماتو در مادیصدات باال ب -        

ز هم باز  اانهی او را وحشي بلند موي دست برد و بافته دیجاو.  کردی مهی صدا گری بیگل        
 : دی رو به او توپدیجاو.  دی بلند خندي با صداسویگ. کرد 

 ! زهر مار -        

 .  فرو بردزی گل آوي انبوه موهاانی را میچیو بعد ق        

فرشته . در سالن باز شد و اول فرشته کوچولو و پشت سر او عمو مسعود داخل آمدند         
   دور دورکی دیجاو.  دیمو مسعود حمله برد سمت جاوع.  به گونه اش دیکوچولو محکم کوب
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 ي هنوز توزی گل آوی مشکيدسته مو.  و فرار کرد دی پررونی و بعد از پنجره بدی دوخانه
 ... . مشتش بود

    
 را انداخت دور دشی مرتب کرد ، شال گردن سفنهی آي اش را جلوی مشکيمقنعه         

  يفرشته کوچولو تو.  رفت رونی اش را برداشت و از اتاق بیگردنش ، پالتو و کوله پشت
 

 خانه ي تویمی قدکی موزيصدا.  خوردی و صبحانه مزی بود ، نشسته بود پشت مآشپزخانه
 ، من اون ماهو دادم يهنوزم تو شبهات اگه ماهو دار:  خواندی داشت موشیدار...  بود دهیچیپ

  به
 

 ! يادگاری تو

 : انه آشپزخيرفت تو        

 ! ریصبح بخ -        

فرشته کوچولو نگاه پر .  زی ، نشست پشت مشخوانی پي و پالتواش را گذاشت روفیک        
 : لبخندش را به قامت او دوخت و گفت

  ؟یامروز تا چند دانشگاه!  ، خوشگلم ریصبح بخ -        

 یلیخ.  بنشاند شی لب هاي روی معنی ، هر چند کمرنگ و بي تالش کرد لبخندزیگل آو        
 : کوتاه پاسخ داد

 ! تا چهار -        

 حاالت ي متوجه همه ی چشمریز.  کرد کی نزدشی را به لب هايو فنجان چا        
 را مزه مزه کرد ، به ي از چایکم!  خوشحال بود يادی زيزیانگار از چ... مادربزرگش بود 

  خود
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 : دی داد و پرسیجرأت

 شده ؟ يزیچ -        

 . کردی برانداز مداری خرکی حرکاتش را مثل يفرشته کوچولو همه         

 چطور مگه ؟! نه مامان  -        

 !  آخهدیخوشحال -        

 . خنده اش سبکبار و آرام بود...  دیفرشته کوچولو خند        

 ! ستی نيزینه بابا ، چ -        

 .  اشی صندلی زد به پشتهیبه تنش داد و تک ی ، کش و قوسدی کشینفس راحت        

 !  شددای برات خواستگار پشبید -        

 :  ، ادامه داددی ندی ماند و چون از او حرکتیمنتظر عکس العمل گل        

 !  بودی هم پسر خوبیلیاتفاقا خ!  بود سوی شوهر گيپسر عمه  -        

 ينگاه پر طعنه ا.  درهم شکست ي با پوزخندزی گل آوي تفاوت چهره ی حالت بنباریا        
 : انداخت سمت مادربزرگش و گفت

 بابت خواستگار من نقدری شده ایچ!  به اونا نی رو هم به زور دادسویشما که گ -        
  دستتون بمونم ؟ي رودیترسی ؟ مدیخوشحال

 :  و گفتاوردی خود ني شده بود ، اما به روجی گیفرشته کوچولو از رفتار سرد او کم        

...  خب یول!  دمیمن تو رو به بهتر از اون پسره هم نم!  ، معلومه که نه زمینه عز -        
   خوبه همه جانقدری دخترش انهیبی مکنهیآدم ذوق م!  هیخواستگار ارج و قرب هر دختر

 
 ! شنی معاشقش

 : گفت.  ، بدون طعنه و تمسخر دی خندنباری ایگل        

 ! تی بلوري قربون دست و پاگهی ، بهش منهیبی مواری ديسوسکه بچه اش رو رو -        
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 نگاه کرد به زیگل آو.  تکه نان سنگک پرت کرد سمت او کی و دیفرشته کوچولو خند        
 :  اش و چون عدد هشت و ربع را خواند ، گفتیساعت مچ

 !؟ ستی نيامر...  شهی مرمی برم دگهیمن د -        

 :  پا و آن پا کردنی ایفرشته کوچولو کم        

 !  ؟ باهات حرف دارمی چند لحظه بمونشهیم...  زهیچ -        

 .  نگاه کرد به اومی و مستقزی مي را گذاشت روشی دست هازیگل آو        

  شده مامان جون ؟یچ -        

 با یکم.  آشپزخانه چرخاند يفضا يفرشته کوچولو لبش را گاز گرفت و نگاهش را تو        
   ذهنشياما کلمات تو.  شی حرف هاي کند برادای پي مقدمه ادیخودش کلنجار رفت تا شا

 
 : آخر مجبور شد شروع کند.  شدندی و جور نمجفت

 !  گفت بهمزویهمه چ!  با من حرف زد شبید...  دیجاو -        

 :  گفتیبه سخت.  کند ی بود از ترس قالب تهکی نزدیگل        

  گفت مگه ؟یچ...  یچ -        

 . فرشته کوچولو مهربان نگاهش کرد        

 که کنار تو بود ، صداش کردم کنار شبید! من سر حرفو باز کردم باهاش ... راستش  -        
 ! کننیمردم فکر بد م!  جمع ي رفتار نکن توی خودمونی با گلنقدری ادمیو بهش توپ

 :  کند ، گفتدای پی فرشته کوچولو سر و تهي حرف هاي براکردی می سعیگل        

  خواستگارم پا پس بکشه ؟دیدیترسیم -        

 ! گهیخب ، بهر حال د! نه ... آره  -        

 می هنوز هم مستقزیگل آو.  باال انداخت و به زور آب دهانش را قورت داد يشانه ا        
 : فرشته کوچولو ادامه داد.  بود دهیوز منظور او را نفهمهن...  کردینگاهش م
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 ! خوادتیگفت که م!  تو با من حرف زد ي درباره دیجاو... بعد  -        

 ي دهی نگاه کرد به صورت رنگ پریفتگی نشاند ، با ششی لب هاي رویلبخند کمرنگ        
 :  و گفتزیگل آو

  ؟ی نگفتيزیآره مامان ؟ چرا به من چ!  گفته ییزای چهیانگار به خودتم  -        

 لحظه رنگ رخش به کیدر .  صورت او برنداشته بود ي هنوز نگاهش را از تویگل        
 ...  شدی مي جدزیداشت همه چ.  تنش ي نشست توی و لرز وحشتناکدی پریصورت واضح

 
 آرام تر از یلیخ... اما آرام بود !  شدی مي داشت جددی جاوزی مضحک و نفرت انگي عالقه

 !  گذشته اشيتمام روزها

  بهش ؟دی گفتیشما چ -        

 يهمه ...  ی مامانگمی دارم به تو میول!  پررو بشه دمیترسی نگفتم ، میچیبه اون که ه -        
   ، وصلت شما دوخوامی که از خدا ميزیهمه اون چ!  دهی من وصلت تو و جاويآرزو

 
 ! تاست

 . ی گلي لب هاي نشست رويلبخند ناباور        

 ! براتون ؟ستی ؟ نظر من مهم نيجد -        

 .  پر لبخندشي چشم هاي خورد و بهت نشست تویفرشته کوچولو تکان سخت        

  ؟یمگه تو مخالف -        

 :  اش را تکرار کرد و گفتی معنیلبخند ب...  اش ی باز نگاه کرد به ساعت مچیگل        

 !  شدرمید -        

فرشته کوچولو ناباور .  اش را برداشت ی برخاست و پالتو و کوله پشتی صندلياز رو        
 :  ، باز گفتکردینگاهش م

 ! ؟ی ؟ مخالفی گلیتو مخالف -        
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د نگاهش را بع.  را بست شی و دکمه هادی اش را پوشی مشکي با حوصله پالتویگل        
 :  کالم گفتکی قاطع و یآرام ، ول.  او ي چشم هاي تودی کوبمیمستق

 ! تمام!  کشمی ، من خودم رو مدیاری اگه دوباره اسمش رو بیحت... مامان جون  -        

نگاه مات و .  شانه اش ، آرام از آشپزخانه خارج شد ي اش را انداخت رویبند کوله پشت        
 ... .  رفتن او بودری به مسرهیناباور فرشته کوچولو هنوز هم خ

 . فقط نه سالش بود         

درخت آنقدر .  درخت کاج تنومند رشد کرده بود کی فرشته کوچولو ي خانه واریکنار د        
   کفختیری اش مدام می سوزني و برگ هاوارید ي افتاده بود روشیبزرگ بود که شاخه ها

 
 . اطیح

 کاج و ي هی ساری ، نشسته بود زاطی رفته بود ته حزیگل آو.  بود ی روز گرم تابستانکی        
   تند کاج پر بوديمشامش از بو.  ختیری مورچه ها مي ناهارش را براي برنج هاي ماندهیباق
 
. 

 هی!  بود دهی کشي چه قدیلعنت.  دی را ددیبرگشت و جاو.  دی از پشت سر شنیی پايصدا        
  ي متنفر شد از همه یاز آن به بعد گل!  پسر کامل شانزده ساله کی... پسر کامل بود 

 
 !  ساله هاشانزده

فکر کرد چون فرشته کوچولو خواب است ، باز .  کرد دنیقبلش گاپ گاپ شروع به تپ        
 .   دفاع سفت گرفته بودي زهی تنش را از سر غري هاچهی ماهيه هم. آمده او را کتک بزند 

 
 : گفت.  ي آجرواری زد به دهی و تکستادیصاف ا.  کند هی گرخواستی مدلش

  ؟يخوای میچ -        
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 : گفت.  وحشتناك نشسته بود یطنتی شدی جاواهی سي چشم هايتو        

 ! یچیه -        

 : باز گفت. دست راست او که پشت سرش پنهان کرده بود  نگاه کرد به زیگل آو        

  ؟نجای اي اومدی چيبرا -        

 !به تو چه ؟!  امی بخواستیدلم م -        

 جدا کرد و واریبعد تنش را از د.  نیی ، نگاهش را انداخت پادی لرززی گل آويچانه         
 و باز خود دی کشغی جزیگل آو.  دستش را جلو آورد دی از آنجا برود که جاواطیخواست با احت

  را به
 
 ي وحشت زده ي مارمولک را از دم گرفته بود و مقابل چشم هاکی دیجاو.  چسباند وارید

 . دادی هوا تاب مي تویگل

  بدمش به تو ؟يخوای ؟ می گليدوستش دار!  ؟ستین...  خوشگله یلیخ -        

 دیجاو.  دی کشغی باز جیگل.  زی آن را پرت کند سمت گل آودخواهیوانمود کرد که م        
 . دیخند

 !  که ترس ندارهنی کوچولو ؟ ایترسیم -        

 .  به التماس افتادزیگل آو        

 ترسمیمن م!  بذار من برم ي که دوستش داریتو رو جون هر کس...  تو رو خدا دیجاو -        
 ! ترسمیم... 

گل .  تازه متولد شده بود ی حسشی چشم هاي شد ، توکی قدم به او نزدکی دیجاو        
   دويصدا.  فلج کرده بود بایترس او را تقر.  نشست نی زمي و بعد رودی کشغی دوباره جزیآو
 

 :  گوششي زد تویلی سدی جاوي رگه

 !  به جونتندازمی منوی انکهی اای...  يدی بوس مهی نجای همای -        
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 .  مات شدزیل آوگ        

 ! ؟یچ -        

 ! يدی که شننیهم -        

 .  شددتری اش شدهیاما گر...  کردی ، درکش نمدیفهمیمنظورش را نم        

 ! ترسمیمن م! تو رو خدا ...  دی جاوی چیعنی -        

 تنش ي ، بعد روزی سر گل آوي اش افتاده بود روهی ، ساستادی اکشی کامال نزددیجاو        
 . خم شد

 !  هادمیقول م!  کنمی نمتتیاذ... نترس کوچولو  -        

 دستش را دی ناامنیدر ع.  دیلرزی مدی بنیتنش ع...  خودش جمع شد ي توشتری بیگل        
 از جا زیگل آو.  داد ی و فحشدی عقب پردیجاو.  دی صورت جاويباال برد و چنگ زد تو

  جست
 
 اتاق فرشته کوچولو ، خود را ي تودیدو.  کردی می هنوز هم فحاشدیجاو.  سمت خانه دی دوو

   سرد وی ، عرقدیلرزی مدیتنش مثل ب.  دی تختخوابش ، ساق دستش را چسبيپرت کرد تو
 

 . کردی کمرش شره مي رهی از تچندشناك

 هرگز او را گری دترس.  نرفت چوقتی هگری زد و دهیسا...  افکارش ي زد توهیترس سا        
 . هرگز آزادش نکرد... رها نکرد 

 ! دی جاويهمرنگ چشم ها...  بود اهی و سدادی کاج را مي تند درخت هايترس بو        
       

 یگل.  خسته کننده را اعالم کرد ي شنبه انیپا " دیخسته نباش "استاد با گفتن عبارت         
   گرفت و بعداهی چانه اش آزاد کرد ، نگاه سرد و گرفته اش را از تخته سریدستش را از ز
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 دانشجوها دور گری که دییاهوی توجه به هیبعد ب.  اش انداخت ی کوله پشتي را توکتابش
 .  رفترونیاستاد جوانشان راه انداخته بودند ، از کالس ب

 اش فرو ی اورکت مشکيبهای جي را توشیدست ها.  دی را دنی شلوغ آبتدوری کريتو        
   اش تهیشگیبر خالف عادت هم.  دیکشی و انتظار او را مواری زده بود به دهیکرده ، تک

 
 .  پا تند کرد تا زودتر به او برسدیگل.  روح بود ی سرد و ببی داشت و نگاهش عجشیر

 ! سالم -        

 . ستادی خورد ، به او نگاه کرد و بعد صاف ای تکاننیآبت        

  ؟می بزني دورهی میتموم شد کالسات ؟ بر! سالم  -        

  او قدم برداشتي همپانیآبت.  شانه اش جابجا کرد و راه افتاد ي بند کوله اش را رویگل        
. 

 ! زمی ندارم عزيابونگردی خي خسته ام ، حوصله یلیخ -        

صبر کرد تا از ساختمان شلوغ و پر .  دی راحت فهمیلی را خنی انیدروغ گفته بود و آبت        
 :  ، و بعد با حرص گفتدندیهمهمه خارج شدند و به محوطه رس

 دی اول خودت قبول کن تا جاونویا!  نداره دی به جاوی ربطچی من و تو هيرفت و آمدا -        
 ! هم مجبور بشه قبول کنه

 و دست دیچیش را محکم تر دور گردنش پشال گردن.  از پاسخ دادن طفره رفت یگل        
  ی عنق و بنیآبت.  ی پالتواش و راه افتاد سمت در خروجي هابی جي را فرو برد توشیها
 

درست بعد !  کرده ریی تغنی چقدر آبتکردی با خود فکر مزیگل آو.  زدی کنارش قدم محوصله
  چوقتی هگری در وجودش شکست و دی ، احساسيزیانگار چ...  یاز آن شب نحس زمستان
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 مقابلش نی سرد نشست و آبتي فلزی صندلي رویگل.  ستگاهی سر ادندیرس.  نشد میترم
 . ستادی انهیدست به س

 ! رونی اومدم بیاز طال فروش -        

 .  به او چشم دوخترتی سر بلند کرد و پر از حیگل.  مقدمه گفت ی بیلیخ        

  ؟یچ -        

 اون ي هم پا تورمی بمگهید!  رونی عموت اومدم بي ، از مغازه گهیرفتم دنبال کار د -        
 ! ذارمیخراب شده نم

 :  لب زمزمه کردریاخم کرد و ز        

 ! وزی پوفي حرومزاده يپسره  -        

 : دندی وار باال پرکی اتوماتی گليابروها        

  ؟يبا عمو مسعود -        

 :  زدی لبخند کمرنگنیآبت        

 ! دهیمنظورم جاو! نه بابا  -        

.  دور از انتظار بود شی برای از عمو مسعود کمنی سرش را تکان داد ، استقالل آبتیگل        
   وي پدرشتری آنها بيرابطه .  را بزرگ کرده بود و واقعا دوستش داشت نیعمو مسعود آبت

 
 . ی و مرئوسسی بود تا رئيپسر

 آخه چرا ؟ -        

 ادیچون م!  کنهی خرخره مه داره خفه ام ميچون پاش رو!  باال دستمه دیچون جاو -        
  ی غلطچی سرم من هي توزنهی مرهی خراب شده راست راست جلوم راه می اون طالفروشيتو
 
 !  تموم بشهیی جاهی دی بایتی ارباب رعي رابطه نیچون ا!  بکنم تونمینم

 :  ادامه دادي و با لحن آرام ترشی موهاي تودی کشی ، دستدی کشیقینفس عم        
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 چی که هرمیگی میکی ، حقوقمم از ستمی نی دست کسریز!  ام ی آدم معمولهیحاال من  -        
  امی ام که می خواستگار معمولکی من گهیحاال د!  تو نداره ي به خانواده یربط

 
 !  مونمی ممی خوردن منتظر جواب خواستگاري و تو سرری و بدون تحقيخواستگار

 :  ادامه دادي برّنده ادی ، و با تأکزی گل آوي چشم هايانگشت اشاره اش را گرفت جلو        

 !اوهوم ؟!  هینه از بق...  رمیگیجوابم هم فقط از تو م -        

 : دی ، پرس بحث را عوض کندنکهی اي سرش را تکان داد و بعد برایگل        

  ؟یکنیحاال کجا کار م -        

 :  زدی پوزخند تلخنیآبت        

 ! ی فروشتزای پکی يتو!  که شهیبگم باورت نم -        

 :  ، به سرعت ادامه داددی دی گلي چشم هاي را تويدی کرد و چون شکست و ناامیمکث        

 شرکت وابسته به هی شیآخر!  استخدام فرم پر کردم ي هم براییدو سه جا... البته  -        
  فردا هم مصاحبه دارم ، دعا کن قبولم کنن...  لمهیمعرفم استاد دوران تحص!  خوافه يمعدنا

 
! 

 :  تکان داد و گفتی سرش را با ناراحتیگل        

 یلیاون خ...  جداست دی ؟ حساب عمو مسعود با جاونی ، آبتي کارو کردنیچرا ا -        
 ! دوستت داره

 که داشت به سمت يدی و به اتوبوس سفابانی خي انداخت به سمت انتهای نگاهنیآبت        
  ، زدی اشاره کرد که از جا برخی چشم جابجا کرد و به گلي را رونکشیع.  راندی مستگاهیا

 
 : گفت

 !  چقدر دوستم دارهشهیامروز مشخص م -        



 113 

 : دیپرس.  را مشکوك کرد زیلحن پر طعنه اش گل آو        

  ؟هیمنظورت چ -        

 ي برانیآبت.  داخل دندی زودتر از همه پرنی و آبتیگل.  توقف کرد ستگاهی اياتوبوس تو        
   جدا کنندهي لهی کنار میگل.  زی و بعد برگشت سمت گل آودیهر دو نفرشان کارت کش

 
 اشاره کرد به تنها نیآبت.  کردی بود و منتظر به او نگاه مستادهینه و مردانه ا قسمت زنانیماب

 :  قسمت زنانه و گفتي توی خالیصندل

 ! نیبرو بش -        

 : دی را سفت تر گرفت و باز پرسي خاکستري لهی میگل. اتوبوس راه افتاد         

  نه ؟ایوستت داره  عمو مسعود دشهی که امروز مشخص مهیمنظورت چ -        

 :  دست او ، و گفتي ، دستش را گذاشت روستادی مقابلش انیآبت        

 ! میدی با پسر عمه ات قرار گذاشتم همو دشیچند روز پ -        

 .  شدجی گیگل        

 ! ؟نی حسریبا ام -        

ازش خواستم با !  دادم حیباهاش حرف زدم ، در مورد خودمون بهش توض! آره  -        
 !  کنهيخانواده ات حرف زنه ، تو رو از طرف من خواستگار

 جی گی او کمبی از نگاه ثابت و عجنیآبت.  کردی هنوز هم مات و مبهوت به او نگاه میگل        
 :  دادحیشده بود ، باز توض

 کارو نیم شد ، ا رو عقد کردن و مراسمش تمودی خواهر جاونکهیقول داد بعد از ا -        
 آره ؟!  گهی عقدش کردن دشبید... خب ! بکنه 

 : دی لب نالری را بست و زشی آرام چشم هازیگل آو        

 ! نه...  ای خدايوا -        
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 .  شدی پر از شک و دودلنینگاه آبت        

 چرا نه ؟! جان ؟ -        

 :  سرش را تکان دادی با ناراحتیگل        

 ي تویمامان جون االن از خوشحال!  به مامان جون گفته منو دوست داره دی جاوشبید -        
   کنه داد وي ازم خواستگارادی بی مرد بهشتهیاالن اگه !  دونمیم...  کنهی مریعرش س

 
 ! نیوقتش نبود االن ، آبت!  ندازهی راه مدادیب

 :  گفتيبه تند.  به توفان نشست نینگاه آبت        

چرا ! اون خواستگاره ، منم هستم ! اصال داره که داره !  کرده گفته دوستت داره خودیب -        
  به خاطر اون من خفه بمونم ؟دیبا

 بود ، زخم خورده بود ، غرورش ی عصباننیآبت.  انداخت نیی سرش را پای با ناراحتیگل        
  ي هایمتوجه دلواپس.  رفتی نم مغزش فروي تویحرف منطق...  شده بود دهیبه چالش کش

 
 :  انداخت و گفتی خالی به پشت سر و به تنها صندلینگاه!  شدی نماو

 ! نمی بشرمیم! من خسته شدم  -        

 نشست و کوله ی صندلي رفت رویگل.  و بعد سرش را تکان داد دی کشی پوفنیآبت        
 .  بغلش فشردي اش را تویپشت

 به زور زیگل آو.  ستادی فرشته کوچولو اي خانه ابانی بعد اتوبوس سر خي قهی دقستیب        
   درب خانه همراهش نشود ، داخل اتوبوس با اوي را متقاعد کند که تا جلونیتوانست آبت

 
 .  شدادهی کرد و پیخداحافظ
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باز .  طاقت سرما را نداشت چوقتی هزیگل آو.  شدی تر و سردتر مکیهوا داشت تار        
  نگاه کرد به.  دی لرزبشی جي تولشیموبا.  پالتواش و راه افتاد سمت خانه ياله شد تومچ
 

قدم سست کرد ، دو دل بود که .  ، بند دلش پاره شد دی جاوي اش و با خواندن شماره صفحه
   و ارتباط را برقراردی نوار سبز رنگ کشي انگشتش را رودیسرانجام با ترد.  نه ایپاسخ بدهد 

 
 : کرد

 الو ؟ -        

  ؟ی ، آره ؟ تو بهش گفتتی خواستگارادی بیتو به اون پسره گفت -        

 .  مجهول سست شدی از ترسزی گل آويدست و پا        

 ! ؟یگی ميدار...  یچ -        

 ي تو هم براي هم برانکهی از ايحاال جدا!  کارام نیمن خودم ختم ا!  واسه من ای نلمیف -        
  نی بذارمت که با اانی دونه خوشگلشو کنار گذاشتم ، خواستم در جرهی یکی نی حسریام
 

 ! یرسی نمی گورستونچی به هکارات

 یشانی پي روی و دسترونی نفس حبس شده اش را تکه تکه فوت کرد بزیگل آو        
دان هر چند ، چن.  نلرزد شیتالش کرد اعتماد به نفسش را حفظ کند و صدا.  دیسردش کش

  يتو
 

 .  موفق نبودتالشش

  داره ؟یبه تو چه ربط!  کرده که کرده يخواستگار... خب  -        

 : گفت!  و خطرناك ی ، عصبدی خنددیجاو        

 !  خدمتتکنمی عرض ميربطشو حاال حضور -        
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 .  از شدت خشم سرخ شدیگل        

 ي با چشماخوادیدلم م!  زودتر خودتو برسون خونه ی هستیدر ضمن ، هر قبرستون -        
 !  واسه خودتي درست کردی چه جهنمینیخودت بب

 :  ادامه دادي توزنهی کرد و با کیمکث        

 !  مغز خرت فرو کني تونویا!  من حساب بشه بی که رقستی ني عددنیآبت -        

 توانستی نمی بود که حتجیآنقدر گ.  زی گوش گل آوي تودیچی پلی بوق ممتد موبايصدا        
   دور قلب و روحش و اودیچی پچکیترس مثل پ.  اوردی بنیی گوشش پاي را از رولشیموبا

 
! عکس العمل فرشته کوچولو ...  از جهنم چه بود ؟ فرشته کوچولو دیمنظور جاو.  له کرد را

 ! عکس العمل عمو مسعود

 ي را تولشی چرخاند و موباي خلوت و خاکستري کوچه ي اش را تودهینگاه ترس        
 مادر ي خانه ي هرگز پا توتوانستیکاش م...  فرار کند توانستیکاش م. مشتش فشرد 

  بزرگش
 

 ذهن و قلبش ، قدم به جلو گذاشت و بعد با تمام سرعت يادهایاما بر خالف فر.  نگذارد
 .  فرشته کوچولوي به سمت خانه دیدو
 

 دهی تازه بارينگاه کرد به برف ها.  قفل انداخت ، در را باز کرد ي را تودیهراسان کل        
 .  شیتهوع چنگ زد به گلو.  دی شب قبل که حاال لگد مال شده بود ، قلبش لرزيشده 

 
 کی کردیاحساس م.  بفهمدتوانستی ماطی حي از توی فرشته کوچولو را حتي هاهی گريصدا

 .  بزرگیلی خیلی توفان خکی... توفان بزرگ در راه دارد 
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 سالن ، ي شهی شمهیبه محض باز کردن در ن.  مودی را پاطی در را بست و طول حيفور        
  ترس.  شی گوش هاي تودیچی پيشتری فرشته کوچولو با شدت بزی عجز آمي هی گريصدا

 
 .  به قلبشدی شد و شعله کشآتش

 حاال ، می کنکاری سرمون خراب شد ؟ چي بود که تویبتی چه مصنیا! خدا ...  خدا يا -        
  ؟کردی فکرشو می ؟ آخه کمی کنکاریمسعود ؟ چ

 : عمه مرجان سرزنش کنان گفت. باز هم هق هق زد         

 !  خدا نکردهیکنی حرص نخور ، سکته منقدریمادر جان ا -        

 :  ادامه دادنی حسریو ام        

 ای داره خب ؟ یبیچه ع...  خواستگاره هی هم نی ، مامان جون ؟ آبتهی چي کارا برانیا -        
 !  نهای آره دیگیم

 دوری را از پا کند و با ترس و لرز کرشیکفش ها.  به زور آب دهانش را قورت داد یگل        
   ونی حسری نگاه اميتو. همه ناگهان سر چرخاندند و به او نگاه کردند .  کرد ی را طيورود

 
 نگاه عمو مسعود ي ، تویچارگی نگاه فرشته کوچولو بي مرجان سرزنش نشسته بود ، توعمه

 ! ی خالیِخال! پوچِ پوچِ !  بود چی هچِینگاه او ه!  چیه... 

 :  دهان چرخاند و زمزمه کردي زبان خشکش را تویبه سخت        

 ! سالم -        

 ری قدم عقب رفت ، امکی یگل. آمد سمت او فرشته کوچولو ناگهان از جا برخاست ،         
 .  مادربزرگش را گرفتي از جا جست و شانه هاي به تندنیحس

 !  آروم باشکنمیمامان جون خواهش م -        

 و برّنده زی تغی و ملتمسش مثل تسینگاه خ.  او را پس بزند کردی میفرشته کوچولو سع        
 . کردی مشی رشی را رزی قلب گل آويا
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 ی غلطنیبگو تو همچ!  گهی ؟ بگو دروغ مگهی می چنی حسریام...  زمیمامان جون عز -        
 ! بگو مامان جون!  ينکرد

تنش از .  دی سرش را بوسي رساند ، او را سفت در آغوش گرفت و رویخود را به گل        
 : باز تکرار کرد.  ، سرد بود دیلرزی مهیشدت گر

 ! یکنی مکاری چي داریفهمیتو نم!  ی ، نفهمي بچه امامان جان تو -        

داد زد .  ، او را از خود جدا کرد ی گلي گوشت بازوهاي الغرش را فرو کرد تويپنجه ها        
 :  صورتشيتو

 ی حروم پسر بذارمی مي بابات ؟ فکر کردنی عاقبت تو هم بشه عذارمی ميفکر کرد -        
  ؟ی بشنی مثل آبتيبته ا

 .  کرد خود را از او جدا کندیسع.  بود دهی ترسیلی بود ، خدهی ترسیگل        

 ! تو رو خدا... مامان جون  -        

 .  آمد مداخله کند ، فرشته کوچولو پسش زدنی حسریام.  افتاد هیبه گر        

 !  و خالصي شدمونی کلمه بگو پشهی...  مامان ي شدمونیبگو پش -        

به عمو مسعود با آن چشم .  کردی نگاه مگرانی به دچارهیملتمس و ب...  بود جی گیگل        
  فرشته کوچولو.  لرزان بود شی اشک هالی از پس سایدن.  نگاه کرد شتری بی سرد و خاليها
 

 :  التماس کردباز

 !آره ؟...  دختر خوشگلم ي شدمونی ، آره ؟ پشی گلياشتباه کرد -        

 ... نیآبت... ان جون مام -        

 ، عمو مسعود چشم ی صورت گلي فرشته کوچولو نشست توي لرزان و زنانه یلیس        
 مادر بزرگش را گرفت و ي دست هانی حسریام.  انداخت نیی را بست و سرش را پاشیها

  داد
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 : زد

 !  بس کنیمامان جون تو رو به عل -        

 کز یگل.  تالش کردند فرشته کوچولو را آرام کنند ییدوتا. عمه مرجان مداخله کرد         
   خورده اش ، معصومانهیلی سي گونه ي ، دستش را گذاشته بود روواری ديکرده بود گوشه 

 
 نی ، عمو مسعود هنوز داشت به زمزدی مادیفرشته کوچولو هنوز داشت فر.  ختیری ماشک
 . کردینگاه م

 خودتو ارمی اگه اسمشو بی گفتنی همي ، آره ؟ برايخوای نمدوی جاوی گفتنی هميبرا -        
   رویی همون بالذارمینم!  خامه الی خنیوصلت تو و آبت! بکش ...  ی ؟ بکش گلیکشیم
 

 رو باز گهی دتی رعکی ي پاذارمینم!  سرم آورد شی و دو سال پستی که بابات بياری بسرم
 ! ذارمینم!  ی خونه زندگنی اي تویکن

عمه . نفس کم آورده بود .  کردی مهی وار گروانهیرنگ صورتش کبود شده بود ، داشت د        
 . ی نگاه کرد به گلنیمرجان خشمگ

 !  وانستانجایا...  اتاقت ي برو توایب -        

 ي سرد و رواروی ديتنش را سراند رو.  از جا جم نخورد ، انگار فلج شده بود یگل        
 : فرشته کوچولو باز داد زد.  نشست شیزانوها

 دی بانیآبت! بفهم ...  ستی در حد ما ننیآبت! بفهم ...  زی خونه زاد ماست گل آونیآبت -        
 ! بفهم!  ستی من ندی جاوبی رقنیآبت...  زی پاك کنه گل آودوی جاويکف کفش دوماد

 ، خود را سفت و سخت در شی اش را چسباند به زانوهایشانی سرش را خم کرد ، پیگل        
  یگل.  دادی ، هنوز فحش مکردی مهی ، هنوز گرزدیفرشته کوچولو هنوز داد م. آغوش گرفت 
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 ستادیبعد ناگهان زمان از حرکت ا!  بود یعمو مسعود هنوز خال...  ختیری داشت اشک مهنوز
  دیعمه مرجان کوب.  دی از درد کشيادیفرشته کوچولو دستش را گذاشت پشت گردنش ، فر. 
 

 تن کوچک مادر بزرگش را در آغوش نی حسریام.  گونه اش ، عمو مسعود از جا جست يرو
 .   کنان به دنبالش رفتهیعمه مرجان گر.  دی دورونی سرعتش از خانه بي ، با همه دیکش

 
 يخم شد رو.  زیل آو گي هینگاه کرد به تن مچاله شده از گر...  کرد ی مکثی مسعود ولعمو

  دی خود باال کشی سرد و خالي چشم هاي را تا توسشیسرش ، چانه اش را گرفت و نگاه خ
 
. 

 !  فکرش خطرناکهیحت...  یفکرشم نکن گل -        

 با زیگل آو...  کرد ، رفت سمت در شیعمو مسعود رها.  شد دتری شدی گلي هیگر        
  ي لرزان او را تماشا کرد و بعد صداي که انگار در آن خون لخته شده بود قدم هاییچشم ها

 
 . دی در را شنکوبش

 ... . زدی خانه پر پر مي هق هق او بود که تويحاال فقط صدا.  تنها ماند یگل... همه رفتند         
        

 گاری اش و سییال بزرگ طي مغازه يمسعود نشسته بود تو. ساعت هشت شب بود         
   و بهی برف ، به آسمان مشکنی به بارش سنگکردی نگاه مي اشهی شنیتریاز پس و.  دیکشیم
 

 مرده شی چشم هاي صورت او ، مخصوصا توي توشبی از ديزیچ.  و آمد آرام مردم رفت
   قبل از مرگکردیحس م...  داشت یبیحال عج.  قلبش سرد شده بود ي تویاحساس. بود 
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 ی بار با او اعالن رسمنی اولي خدا براکردیپس از سالها احساس م!  وسط دوزخ داغ خدا افتاده
   وکندی نشسته ، نگاهش مشیکه روبرو...  ندی خدا را ببتواندی مکردیحس م! جنگ کرده 

 
 ! میبچرخ تا بچرخ:  کندی زمزمه میبی و با لحن مهزندی مشخندین

خودتو نباز ، درست ! بس کن مرد :  دیفس کش نقی را بست و عمشی چشم هايفور        
 ! ی همه چشهیم

مسعود چشم باز کرد ، .  مغازه ي و فوالدي اشهی به در شدی با انگشتش چند بار کوبیکس        
   زنگ زده بود ونیخود او به آبت. جا نخورد ، انتظارش را داشت .  دی را پشت در دنیآبت
 

 .  در را فشردی مکث کرد و بعد شاسيلحظه ا.  دیای بود به مغازه بگفته

 : گفت.  تکاند شی موهاي آمد داخل ، برف ها را از رونیآبت        

 ! سالم آقا -        

 ! آقا...  زد يمسعود پوزخند        

 ! دی خرده کارام طول کشهی کردم آقا ، ری ددیببخش -        

 : باز گفت.  نگاه کردن به مسعود را نداشت ي بود ، رونییسرش پا        

  ، آقا ؟نی داشتيبا من امر -        

 یی ، با قدم هانی زمي سوخته اش را پرت کرد رومی نگاریس. مسعود از جا برخاست         
 :  باز گفتنیآبت.  ستادی رفت و مقابل او اشی و آرام پنیسنگ

 ... من!  لی مساي سرهی يخدمت برسم برا خواستمیمن خودم هم م... راستش  -        

 ي تودیجوشی خونش مي که توی خشميمسعود ناگهان دستش را بلند کرد ، با همه         
 . دیدهان او کوب

 ! ریبرو بم... پدر سگ نامرد  -        
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 لباس او را گرفت ، ي قهیمسعود .  بود نیی دو قدم عقب برداشت ، سرش هنوز پانیآبت        
   باز سرش را بلندنیآبت.  دی دهانش کوبي پس سرش و باز توي نهیتنش را چفت کرد به آ

 
 .  ، باز از خود در برابر خشم مسعود دفاع نکردنکرد

 ؟ ي کارو کردنیچرا ا!  ي سگ پست ترکی از یتو حت! ...  شرف پست فطرت یب -        
  کرده بودم ؟کاریه من با تو چمگ!  پدر ؟یچرا ، نمک به حروم ب

چقدر !  کند هی گرخواستی دو رگه شده بود ، انگار مصالی از شدت خشم و استشیصدا        
   آرام و خاموش ، اما سرشی دست هانی که بيچقدر از آن موجود...  متنفر بود نیاز آبت

 
شد و خونش را سر  او را بکتوانستی کاش ميا!  آمد ی بود ، بدش مستادهی اکدندهی و سخت
 !  کار را داشتنی کاش دلِ ايا... بکشد 

 منو ي قاپ برادر زاده يچطور به خودت جرأت داد!  رتی غیب! نامرد ! کثافت  -        
 من صاحاب نداره ؟ بابا ي برادر زاده يفکر کرد...  ؟ ی هستی کي ؟ تو فکر کرديبدزد

  نداره ؟
 

 !  پدر مادریب! ...  شرف ی ؟ بي خودت کردشی پي چه فکرتو

 را رها کرد ، تن درهم نیآبت.  ستدی باشی پاهاي روتواندی نمگری دکردیاحساس م        
 مغازه انداخت و سرش را ي گوشه دی مبل سفيشکسته و خرد شده اش را کشان کشان رو

  انیم
 

 .  گرفتدستانش

.  خون آلودش ینی به بدی را کشدستش.  زده بود هی پس سرش تکي نهی هنوز به آنیآبت        
 : گفت
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 ! حق با شماست آقا ، من غلط اضافه کردم -        

 :  و داد زددیمسعود باز به هوا پر        

 ی به زندگی انداختیشی چه آتیفهمی ، االغ ؟ تو مخورهیغلط کردم تو به چه درد من م -        
   کرد االنی قلبي نمک به حروم سکته ي به خاطر توشبی مادر من دیفهمیمن ؟ م

 
 وونهی دنی اتاق عي اعتصاب غذا کرده ، کز کرده گوشه روزی دختره از دیفهمی ؟ ممارستانهیب

  ، من تو رو محرم خونه ام داشتم!  ؟ستی برات مهم نای رو نای ایفهمی ؟ مزهیریها اشک م
 

 يدیکشی مغازه رو منیتری ، ويزدی دخلم رو ميومدی ؟ خب میباهام عقده داشت!  یعوض
  ؟ي عقده ای داشتکاری چگهیبه ناموسم د!  يکردیلختم م...  نییپا

 بودند و ستادهی که پشت در ایانیحرفش را قطع کرد ، دستش را بلند کرد و به مشتر        
 : دی وارد شوند ، توپخواستندیم

 ! گهیبرو د! االن فقط شما رو کم دارم !  لهیبرو ، تعط... برو آقا  -        

 از جا دهی ، خسته و نفس بردی کشیقیمسعود نفس عم. دوباره سکوت حاکم شد بر فضا         
 .  برگشتشخوانیبرخاست و پشت پ

 ! رونیگمشو ب -        

 : مسعود باز گفت.  از جا تکان نخورد نیآبت        

 ! رونیگمشو ب گمی گفتم ؟ می چيدینشن -        

چون حق !  نگفتم یچی ، هنی فحشاتون رو دادي ، همه نی حرفاتون رو زديهمه  -        
 ... اما مسعود خان!  دی هم حق داردی اگه منو بکشیحت!  دیدار

 قدم به او کی مسعود ، ي چشم هاي کرد ، نگاه قاطع و محکمش را دوخت تویمکث        
 .  شدکینزد
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!  کشمیچون من پا پس نم!  دی ، منو واقعا بکشدی نداری راهچی هدیکنیاگه واقعا فکر م -        
   خانموزیمن گل آو... !  خوامی که ميزی چي براکنمیجون م! تا تهش هستم ... هستم 

 
 ! گردمی از حرفم برنمچوقتی و هخوامیم...  خوامیم

 .  نفس شده بودمهیمسعود از شدت خشم ن        

 ! خفه شو! خفه شو ! خفه شو  -        

 .  قدم عقب نرفتکی ی حتنیآبت.  دی توان عربده کشيبا همه         

 همه مون ي کارو براينجوریا...  آقا دی شرف نگاه نکنی خائن بهیبه من به چشم  -        
  کوبمی رو به آسمون منیزم!  خواستگار سمج هی...  خواستگارم هیمن فقط !  دیکنیسخت تر م

 
 به یحت...  کشمی هم پا پس نمیچکسیبخاطر ه!  خانمو دوست دارم زیچون گل آو...  آقا

 !  خاندیخاطر پسر محترم شما ، جاو

 دستبند کی ، نیتریدست برد سمت و.  نتوانست خود را کنترل کند گریمسعود د        
 یشانیدستبند خورد به پ.  نی قدرت پرت کرد سمت آبتي برداشت و با همه یی طالنیسنگ
  ، اش

 
 .  را زخم کردشی ابرويرو

 زوی گل آويمن جنازه !  ياری منو بي اسم برادر زاده ي ببند ، حق ندارفتویدهن کث -        
   ، من برادر زاده ام رو بهيری بمي بردیبا...  ؟ يدیشن...  ؟ يدیشن!  ذارمی دوش تو نميرو
 

 ! يری بمي بردیبا!  دمیم نتو

 به زخم دی ، دست کشدی مبل سفي دسته ي نشست رونیآبت. باز هم سکوت برقرار شد         
 .  اشیشانیپ
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 ي تودیمسعود دست کش.  دی به گوش رسي چند مشترياهوی هي صدارونیاز ب        
 .  ، تالش کرد خود را جمع و جور کندشیموها

 ، گل ری عشق احمقانه خو بگنیبه ا!  نی ، آبتنمتی ببی قبرستونچی هي توخوامی نمگهید -        
 !  از مغازه امرونیحاالم گمشو برو ب!  دهی مال جاوزیآو

 مبل ي دسته ي هنوز رونیآبت.  فشرد انی مشتري در را برای و شاسدی کشیقینفس عم        
   تکان داد و بعد ازيسر . انداخت يسر بلند کرد و به مسعود نگاه معنا دار. نشسته بود 

 
 .  و شکستدی کوبواری به دیسی نفيسر راه مجسمه ...  رفت رونی بمغازه

 بودند ، نی آبتی که مبهوت صورت خونانشی و به مشتردی و سرد خندیمسعود تصنع        
 :  دادحیتوض

 !  ، من در خدمتمدییبفرما!  شعوره ی خرده بهیپسرمه ، !  دیاونو ولش کن -        
         
 فرشته کوچولو ادتی عي که برایهمانانی گروه از منیآخر.  ده شب بود کیساعت نزد        

 . به منزلش آمده بودند رفتند

 ، با چشم ی بزرگ خانوادگي تابلوری درست زی مبليفرشته کوچولو نشسته بود رو        
  ي خنده هايصدا.  کردی آشپزخانه گوش مي زن ها و دخترها توي بسته به سر و صداییها
 

 گنگ مرجان و ي پچ پچه ي ، صدادیشنی میی ظرفشونکی سي را پاسوی و کمند و گغزاله
  نهی که از او در سی غميبا همه .  دیشنی را نمزی گل آوي ، اما صدادیشنی را هم ممای سيپر
 

 ییرای پذي را باز کرد و نگاهش را چرخاند توشیچشم ها.  دلتنگش شد اری اختی اما بداشت
 .  نبودییرای پذي به جز مسعود تویچکسیه.  یخال

  کجاست ؟یگل -        
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 اهی سيمسعود نگاه آرام و مغمومش را از صفحه .  دی سوال را از مسعود پرسنیا        
 .  و چروك او تاباندنی صورت پر چي گرفت و توونیزیتلو

 ! اقشه اتيتو -        

  بپرسه ؟ی از من حالادیحالش خوبه ؟ چرا نم -        

 ! خورهی نميزیچ...  کنهی مهیهمش گر.  ومدهی نرونیسه روزه از اتاقش ب.  دونمینم -        

 . دی کشيفرشته کوچولو آه سرد        

 ! ؟زنهی نمیاز اون پسره که حرف -        

 . مسعود سرش را به چپ و راست تکان داد        

 ! فعال نه -        

 به سمت آشپزخانه انداخت و بعد به مسعود عالمت ینگاه.  کرد یفرشته کوچولو مکث        
  فرشته.  کنار مادرش نشست ی صندليمسعود از جا برخاست و رو.  دیای تر بکیداد نزد

 
 : رد زمزمه کي آهسته اي با صداکوچولو

 !  بردارهخی کار بنکهیتا قبل از ا...  ی بکني ، کاري برداري فکردیبا -        

 . مسعود متوجه منظور او نشد        

  بردارم ؟يچه فکر -        

 ! خوادی اونو مدیجاو -        

 : فرشته کوچولو ادامه داد. مسعود بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد         

 !  زودیلیخ... ن کن عقدشو -        

 ی زد به پشتهی ، نگاهش را از مادرش گرفت و تکرونیمسعود نفسش را فوت کرد ب        
  وارث خون و نام...  پسر او بود دیجاو!  از جانش شتری را دوست داشت ، بدیجاو. مبل 

 
 !  را نداشتزی گل آواقتی لدی جاونکهیاعترافش از زهر هم تلخ تر بود ا!  او بود یخانوادگ
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 !  به من نگفتهيزی چدیجاو -        

 . فرشته کوچولو اخم کرد        

  ؟ي که حرفاشو بشنويذاری هم می پسرت وقتيمگه تو برا -        

 : مسعود باز هم تکرار کرد        

 !  بکنمي کارتونمیتا نگه ، من نم! ...  به من نگفته يزیچ -        

 عروستو نشون کن اری انگشتر بهیپاشو ! شب عقد کنون دخترت گفت ...  به من گفته -        
 !  رو بکنهیقال قض... 

 .  نگفت ، نگاه فرشته کوچولو پر از شک شديزیمسعود چ        

  ؟ به خاطر اون پسره ؟یستی وصلت ننی به اینکنه تو خودت راض...  نمیبب -        

 صورت يد بر آشفت ، انگشت اشاره اش را تو مغزش تاب خوري که توياز فکر        
 : پسرش تکان داد

 ... به فکر پسر خودت باش که داره! بندازش دور !  پسره دندون لقه ، مسعود نیا -        

 :  وسط حرفشدیمسعود دو        

 ! ستی ننیمسئله ا -        

 :  مادرش ، ادامه داد کم فروغي چشم هاينگاه درمانده و خسته اش را تاباند تو        

 !  رو دوست ندارهدیجاو...  ستی وصلت ننی به ای راضیگل -        

 .  فرشته کوچولوي چشم هايغم نشست تو        

 کار دستمون بده ی پاپتي پسره نی ، امی دست دست کنترسمی ؟ مهیچاره چ...  دونمیم -        
 ...  جونمه کهي ازش توی ترسهی...  ترسمی ازش میلیمن خ! 

 تمام مهی ، فرشته کوچولو حرفش را نییرای پذي و مرجان برگشتند تومای سيپر        
لبخند زد به .  کردی خشک مي را با دستمال کاغذسشی خي دست هامای سيپر. گذاشت 
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  مسعود و
 

 :  گفتیمرجان به شوخ.  شوهرش مادر

 !  انگارمیشدمزاحم ...  نی خلوت کرده بوديمادر و پسر -        

 : دی به لب نشاند و پرسيفرشته کوچولو لبخند سرد        

  ، حاضره ؟ي که بار گذاشته بودیسوپ -        

 : را بلند کردشیفرشته کوچولو صدا. مرجان سر تکان داد         

 !  جانیکمند ، مامان -        

 :  گفتيبالفاصله کمند پشت کانتر ظاهر شد ، خم شد به سمت آنها و با لحن شاد        

 جونم مامان جون ؟ -        

 ! اری نون برام بکهی تهی بشقاب سوپ بکش با هیقربونت برم ،  -        

 : کمند لبخند زد        

 ! چشم قربان -        

 . فرشته کوچولو نگاه کرد به مرجان.  آشپزخانه ي شد توبیو باز غ        

 ! ادی منو صدا کن بیتو هم برو گل -        

 رفت ی زد و با سبکبالي به مادرش نگاه کرد ، بعد لبخندرتیمرجان چند لحظه با ح        
  ، دی کشي بار هزارم در طول آن سه روز آه سرديفرشته کوچولو برا.  زیسمت اتاق گل آو

 
 .  را بستشی مبل و چشم هایپشت زد به هی را تکسرش

 ! سالم -        

 ، دست ستادهی که کنار عمه مرجان ادیاو را د.  ناگهان چشم باز کرد ی سالم گليبا صدا        
   الغرش رايشرم و غصه شانه ها.  کردی نگاه منی را درهم قفل کرده بود و به زمشیها
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 .  کرده بودخم

 ! میدیما تو رو د... چه عجب !  سالم کیعل -        

 دست ي ظرف سوپ و نان توي حاوینی سکی آمد ، رونی آشپزخانه بيکمند از تو        
 .  داشتشیها

 ! مامان جون -        

 :  اشاره کردی کوتاه جلو مبلزیفرشته کوچولو به م        

 ! دستت درد نکنه... بذارش اونجا  -        

فرشته کوچولو .  زی مي را گذاشت روینی ، سی انداخت سمت گلیکمند نگاه مشکوک        
 . زیاشاره کرد به گل آو

 ! غذا بخور...  نیبرو بش -        

 . دی لب ور چیگل        

 ... مامان جون ، من -        

 :  وسط حرفشدیفرشته کوچولو دو        

 ! میزنیبعد با هم حرف م...  ی اون بشقابو تمومش کندیبا!  نگو ، فعال غذا بخور یچیه -        

.  کوتاه نشست زی پشت معی و مطری و بعد سر به زدی نفس کشقی کرد ، عمی مکثیگل        
   دست لرزانش را جلو برد ، قاشق را برداشت ویگل.  کردی نگاهش ممیفرشته کوچولو مستق

 
 : فرشته کوچولو باز گفت.  ظرف سوپ گرداند يتو

 ! زود باش...  زیبخور گل آو -        

 نتوانست تحمل کند گریبعد د.  از سوپ داغ را مزه مزه کرد ی قاشق را باال برد ، کمیگل        
 .  او زانو زدي رفت سمت مادر بزرگش و مقابل پاهايفور... بغضش شکست . 

 ! یمامان... مامان جون  -        
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 ی بي گونه هاي وقفه روی تند و بشیاشک ها...  دیدستش را گرفت و سه بار بوس        
 . ختندیریرنگش فرو م

 ! شهی تکرار نمگهید! غلط کردم ...  مامان جون دیببخش -        

 هر دو ي چشم هايتو... فرشته کوچولو سر چرخاند ، ناباورانه نگاه کرد به مسعود         
فرشته کوچولو .  روشن شده بود ي ستاره ازی گل آوی ندامت و سر به راهنینفرشان از ا

  لبخند
 

 : دی را بوسی گلي موهاي ، خم شد و روزد

 ! دختر خوشگلم...  دلم زیعز -        

 سشی دست فرشته کوچولو را رها کرد ، خود را در آغوش او انداخت و صورت خیگل        
 . دی را بوسشیفرشته کوچولو باز هم موها.  او ي نهیرا چسباند به تخت س

 ! زمیعز!  زمیعز!  زمیعز -        
   

 ی به زور توانست اسکناس آبیگل.  دخترها ياهوی و هغی و وغی شلوغ بود و پر از جایتر        
  نیبعد از ب.  ردی بگ بگی تکی و ي کاغذوانیرا به دست زن فروشنده بدهد و از او ل

 
 . دی کشی انداخت و نفس راحترونی خود را بتیجمع

 کز کرده ای سالن تري هوا توي بخاطر سرماانی شلوغ بود ، دانشجوزهای ميپشت همه         
  يرفت سمت سماور بزرگ گوشه .  آورد ی خنده هاشان سر او را به درد ميصدا. بودند 

 
 دخترها در ي صدا از سر ونکهی ايبعد برا.  اش را پر از آبجوش کرد ي کاغذوانی و لایتر

 . امان بماند ، از آنجا خارج شد
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 یگل.  بودند ی باز کامال خالي فضایکی پالستي های و صندلزی ، مایبر خالف داخل تر        
 .  نشستی آفتاب تنبل زمستانری ، ززی مکی و پشت دی کشینفس راحت

 شی اش به سرعت به سمت او آمد ، نگاهش کرد و برای همکالسي از دخترهایکی        
  ي ، بخار نفسش پخش شد تودی آه کشزیگل آو.  ای تکان داد و بعد رفت داخل تريسر

 
آرزو .  مفلوکش کرده بود نقدری اش بود که ایی تنهاشتری ، اما بدادیسرما آزارش م.  صورتش
   داشت که الاقل به دردیحاال دوست و محافظه کار نبود ، تا ي منزونقدری کاش ايکرد که ا

 
 مقابلش نشسته بود ، واقعا چه یاما بعد فکر کرد اگر االن دوست.  کردی گوش مشی هادل

  گفتن به او داشت ؟ي برایحرف

 و دی کشرونی بي کاغذي بسته ي بگ را از تویت.  سر و تهش زد ی به افکار بيپوزخند        
   در آبجوش و همزمان فکريبه پخش شدن رنگ چازل زد .  آبجوش وانی ليانداخت تو

 
 نی با اکنهیتو ذاتت فرق م...  یستی نيدی که نشون مینیتو ا ".  نی آبتي به حرف هاکرد

 کنهیتو ذاتت فرق م!  تنها بار آوردن نقدری اگرانیتو رو د!  ی خودت ساختي که برايپوسته ا
 ، 
 

 "!  يدیکشی از تنها بودنت رنج نمواگرنه

سرش را بلند کرد و نگاهش را دوخت به .  شد دهی مقابلش به عقب کشکی پالستیصندل        
  انتظار.  پوستش ری زدیضربان قلبش شدت گرفت ، خون و گرما دو.  نی آبتيچشم ها

 
 ! آخ که چقدر دلتنگش بود!  چقدر دلتنگش بود یول...  او را نداشت دنید

 :  گفتنیآبت        

 !  سالمکیعل -        
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 ، رونی فرستاد بنهی نفسش را تکه تکه از سیگل. اخم کرده بود .  ی صندلينشست رو        
 .  کردسی در هم گره زد و لبش را با نوك زبانش خجانیانگشتانش را از شدت ه

 ! سالم -        

 :  نگاهش را از او گرفت و باز گفتیبه سخت. سکوت کرد         

 !  شدمری ؟ غافلگیکنی مکاری چنجایا -        

 .  پوزخند زدنیآبت        

 ؟ يدی ؟ چرا جواب تلفنامو نميای نمرونی هفته است از خونه بهیچرا !  نمتیاومدم بب -        
 !اصال معلوم هست چته ؟

 هوا تکان داد و ي توی تابی را با بشی قفل انگشتانش را از هم باز کرد ، دست هایگل        
 : گفت

 ! پوف...  ی ولمی حرف بزندی بادونمیم...  ، من نیآبت -        

 .  انداخت و مستأصل نگاه کرد به اونیی را پاشی ، باز دست هادی نفس کشقیعم        

 چه یدونی خدا ، نميوا... مامان جونم !  ستنی نیخانواده ام راض...  تونمی من نمنیآبت -        
   که از نظر اونا احساس مافهممی میول...  که چرا کنمی نماصال درك!  درست کرد یامتیق
 

 ! گناهه

منتظر بود تمام .  زی گاه چانه اش کرد ، زل زد به دهان گل آوهی دستش را تکنیآبت        
 :  ادامه دادیگل.  او را بشنود و موضعش را درك کند يحرف ها

 نکهی فکر کردن در موردش محاله ، چه برسه به ای بود که انگار حتی عصباننقدریا -        
 ! می کني خواستنمون پا فشاري رومیبخوا

 .  بالخره سکوتش را شکستنیآبت        
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 مخ تو رو نکهی برسم ؟ ای که آخرش به چي حرفا رو زدنی اي ؟ همه یکه چ... خب  -        
 منصرفت کردن ؟... زدن ؟ 

 . نداشت متهم شناخته شود اخم کرد ، دوست زیگل آو        

من مخالفت !  ری و سر به زعی مطنقدریهم...  دست و پا ی بنقدریهم!  نی ، آبتنمیمن هم -        
 !  نگرفتمادی ستادنوی اگرانی ديکردنو ، تو رو

.  سراند نیی پایکی پالستزی مي او تا روی عصبي چشم هاي اش را از تورهی نگاه خنیآبت        
 .  کردی را درك مشی هاتی او را ، معذوري ترس هايهمه ...  کردی را درك مزیگل آو

 
 :  شروع کرد به حرف زدنآرام

 شرکت وابسته به هیبهت گفته بودم که با !  اومد می کاري جواب مصاحبه روزید -        
!  چون معرفم براشون معتبر بود ، استخدامم کردن... معادن سنگ خواف قرار مصاحبه دارم 

  از
 

 ... دو تومن.  شمی شرکت معتبر مکی ي رسما وارد گروه حسابدارندهی آي هفته

 :  هوا تکان داد ، ادامه داديدو انگشت سبابه و وسط دست راستش را تو        

 از هر ي دو تومن از اون شرکت در آمد دارم ، حاال جدای ماهبایحساب کردم ، تقر -        
   طبقه آپارتمان پنجاههی تونمیم!  رمیگی پس انداز کنم ، بعد وام مدیبا.. . که بردارم يکار آزاد

 
 امی ، مخرمی ، نه ؟ بعد برات انگشتر مگهی بسه دی اول زندگيپنجاه متر برا.  رهن کنم يمتر

 ...  ، منياری مهیزی ، تو جهمیکنیعقد م...  تیخواستگار

 :  وسط حرفشدی دویگل        

 ! نیآبت -        
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 ي چشم هايزل زد تو.  یکی پالستزی مي را از چشم برداشت ، انداخت رونکشی عنیآبت        
 . زی پوست گل آوری زدیآتش تنوره کش.  ، پر از التماس یگل

 تو ي براینیبی رفتم ؟ مشی مون تا کجاها پندهی آي من براینیبی ؟ مزی گل آوینیبیم -        
  زدم ؟ییدست به چه کارا

 .  چپشي ابروي زد ، اشاره کرد به زخم کوچک رویلبخند تلخ        

 یول!  زخم زد به صورتم ، هزار زخم به قلبم هی! شاهکار عمو مسعودته ...  ینیبی منویا -        
 ! ستیبه خاطر تو مهم ن...  ستیمهم ن

 :  و دلواپس نگاه کرد به زخم اوقی عمزیگل آو        

 ! رمی بمیاله -        

 ي هوا گرفت و روي دستش را تونیدستش را بلند کرد تا زخمش را لمس کند ، آبت        
 دست او خارج کند ي از شرم سرخ شد ، خواست دستش را از تویگل.  دیانگشتانش را بوس

  که
 

 .  اجازه ندادنیآبت

 فقط و ی نکبتياین دنی اي بگم ، تويواضح تر بخوا...  من تو رو دوست دارم زیگل آو -        
   منوی اگه تو بگیول.  بکنم ي بهت حاضرم هر کاردنی رسيبرا! فقط تو رو دوست دارم 

 
 چشمام نگاه کن و يتو...  يخوایفقط بگو منو نم!  کنمی و پشت سرمم نگاه نمرمی ، ميخواینم

 ! يخوایبگو نم

 دیخون دو...  مشامش ي تودیچی سبز پبی سيبو.  او ي چشم هاي زل زد توزیگل آو        
   او راتوانستیچطور م.  شروع کرد به ذوب شدن نهی سي سردش ، قلبش توي رگ هايتو
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 دوست داشت و به او قای را عمی فقط او بود که گلی او را نخواست وقتشدی ؟ چطور منخواهد
   او رای و سرد زندگزی رقت انگیی گذشت که تنهایی از اوشدی ؟ چطور مگذاشتیاحترام م

 
 شدیچطور م...  بود زی گل آوی زندگي خوش تمام سالهاي شکسته بود ؟ او تنها خاطره درهم

 او را دوست نداشت ؟

 ! فهممی منویو در حال حاضر فقط هم!  نیدوستت دارم آبت... من  -        

 رنگ لبخند به شی ، لب هانی آبتي چشم هاي نشست توفی قابل توصری داغ و غيمهر        
 . دی انگشتانش را بوسي بار رونی دومي را باال برد و برایباز دست گل. خود گرفت 

 !  براتزمیری و آسمون رو بهم منی چطور زمنیبب...  زی من بمون گل آويفقط تو پا -        

 . ی قلب گلي چنگ شد و فرو رفت تویدلواپس        

 ...  ، مامان جون و عمو مسعودترسمیم!  بگم هیرفمو به بق حتونمی ، من نمنی آبتیول -        

 .  وسط حرفشدی دونیآبت        

 بشه ، بهش کی بهت نزددیفقط نذار جاو!  نکن ي کارچیه...  زی نگو گل آویچیتو ه -        
 ! اریجلوش کم ن! رو نده 

 :  را سفت فشرد و ادامه دادزیاخم کرد ، انگشتان گل آو        

 سرش ي بهانه ام که روهیمن فقط منتظر ...  بهم بگو دارهی دست برنميدیاگه د... اگه  -        
  خوامینم!  جواب گذاشتم فقط به خاطر توئه ی باشویاگه تا االن گردن کلفت! خراب بشم 

 
 !  خودِ تخم سگشای مسعود خان ایحاج خانوم ...  کنن تتی بدم دستشون که اذگزك

 :  اسمش را صدا کردیمیا سرزنش مال بیگل        

 ! نیآبت -        

 . دی نگاهش کرد ، خندنیآبت        

 !  چشميجونم ؟ فحش ندم ؟ اونم به رو -        
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 سرد او زد و ي به گونه ی کوتاهي با انگشت اشاره اش ضربه نیآبت.  دی خندزیگل آو        
 . دیدستش را کش

 ! نمتیپاشو بب -        

 .  برخاستیکی پالستزی ، همراه او از پشت مدی از ته دل خندیگل        

 کجا ؟ -        

 !  بهت بدمدموی کار جدینیری شمیبر -        

 .  دهانشي دستش را گذاشت رویگل.  جابجا کرد شی موهاي را برداشت و رونکشیع        

 !  نهي وايا -        

 :  گفتی به شوخنیآبت        

 !چرا ؟!  خاك عالم ي وايا -        

 بودند ، برگشتند و به آنها نگاه ستادهی اکشانیچند نفر که نزد.  رفت سهی از خنده ریگل        
 . کردند

 ! من کالس دارم هنوز -        

 ! میبر! حرف نباشه  -        

 ... .  کردتی دانشگاه هدایو او را به سمت خروج        
    

 عمو مسعود ی طالفروشي مجبور نشده بود به مغازه ي کارچی هي براچوقتیتا حاال ه        
   بسپارد تا به هری تاکسيمجبور بود خود را به دست راننده .  را بلد نبود رشیبرود ، مس

 
.  شد دای پی را عبور کند ، بلکه طالفروشکی بلند باال و پر ترافابانی که هست آن خیروش

 روزهی که وسط فابانی آن سمت خي از مغازه هایکی يبای بزرگ و زيابلوچشمش افتاد به ت
  يا
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 ! دیجاو:  نوشته شده بود یی طالقی خوشرنگ و دلربا با خط نستعليها

 :  برداشت و گفتی صندلی اش را از پشتهی بالفاصله تکزیگل آو        

 ! شمی مادهی پنجایهم...  آقا شمی مادهیپ-        

 سه اسکناس یگل.  نگه دارد کی شلوغ و پر ترافابانی به زحمت توانست کنار خیتاکس        
   و بهابانیباز چشم انداخت آن سمت خ.  شد ادهی را به او داد و به سرعت پیپنج هزار تومان

 
 .  رنگ نگاه کردي اروزهی بزرگ فيتابلو

 کند تا سراغ عمو مسعود ی خود را راض دلش نبود ، به هزار زحمت توانسته بوديدل تو        
   آدمي مثل عشق و گذشته برای موضوعاتيصحبت کردن درباره . برود و با او حرف بزند 

 
عمو .  زدی حرف مدیاما با.  سخت تر بود ي از هر شکنجه ادی مثل او شای و کم حرفیخجالت

   نشانزی تمام آن سالها تالش کرده بود به گل آوي بود ، اما تويمسعود آدم مغرور و سرد
 

 پدر برود ، نی به سمت اخواستی مزیحاال گل آو.  پدر است کی مثل شی که برادهد
 ندهی آي گذشته و درباره يدرباره .  سال سکوت حرف بزند کی و ستی پس از بخواستیم

 ! اش

 شال ری اش را زی مشکيموها . رفت ی عبور کرد و به سمت طال فروشابانیاز عرض خ        
   ودیگردن کش.  ی به طالفروشدیرس.  هم گره زد يمرتب کرد و انگشتان سردش را تو

 
 به ی ، نگاهنیتری وي جواهر نشان توي و انگشترهازهای رنهی طال و سي هاسی پس سرواز

   و انگشتي اشهی ششخوانی پي که خم شده بود رودیعمو مسعود را د. داخل مغازه انداخت 
 

 . زدی و پشت سر هم حرف مدادی تکان می صورت زني اش را با خشم جلواشاره
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 ي کرده شی آرايهراسان نگاه کرد به چهره ...  ی گلي نهی جناق سي کرد تورینفس گ        
 !   حوا بوددیاو شا... مادرش !  و رفت دی از تنش پر کشيزیزن و بعد احساس کرد چ

 
 ری زدی تمام تنش پمپاژ شد ، آتش تنوره کشيخون با سرعت تو!  او ی زندگي گمشده يحوا

  هر دو نفر ناگهان.  مغازه ي و فوالدي اشهی به در شدیکف دستش را چند بار کوب. پوستش 
 

 ی نگاه زن بي نگاه عمو مسعود ترس نشست ، اما تويتو...  چرخاندند و به او نگاه کردند سر
 .  محض بودیتفاوت

 :  هوا تکان دادي به در ، عمو مسعود دستش را تودی کوبباز        

 ! لهیبرو خانم ، مغازه تعط -        

 یعنی نی او شود ، و اتی زن متوجه هوخواستیعمو مسعود نم...  مات او ماند زیگل آو        
 !  زن ناآشنا حوا بودنیا!  در کار نبود یاشتباه

 به او گفت و يزی چتی عمو مسعود ، با عصباني نهی به تخت سدیحوا با کف دستش کوب        
  چشم...  کردی به اشک نشسته نگاهش میی با چشم هازیگل آو... بعد راه افتاد سمت در 

 
 زن حوا بود نیا!  و خوش حالتش ي دوديموها...  سرخش ي اش ، لب های و مشکبای زيها
 !  زن مادر او بودنیا... 

 شامه ری زدیچی عطرش پيبو...  رونی باز شد ، زن پا گذاشت بیفی خفکی تيدر با صدا        
  عمو.  رو ادهی سنگفرش پي رد شد و قدم گذاشت روی اعتنا از کنار گلیب.  زی گل آوي
 

 :  را صدا کردزی گل آومسعود

 !  داخلایب...  جان ، عمو یگل -        
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 زن که داشت در ازدحام يبای و زکی به قامت بارکردی هنوز هم ناباورانه نگاه مزیگل آو        
   کرد ، اماشیمسعود باز صدا. مثل جادو شده ها به طرفش رفت .  شدی از او دور متیجمع

 
 ریزن به عقب سر چرخاند ، نگاهش گ...  را گرفت شیخودش را رساند به زن و بازو.  دینشن

 . ی گلسی نگاه خيکرد تو

  ؟دی هستیشما ک -        

 دو بار پشت سر هم یگل.  ، انگار متوجه منظور او نشده بود کردیزن فقط نگاهش م        
 . دندی بسته اش فرو لغزخی ي گونه هايپلک زد ، اشک ها رو

 ! ؟دی ؟ شما مامان من هستي آبادیحوا حاج...  ؟ دیشما حوا هست -        

 :  گوششری زدیچیمسعود پ عمو ي ، صداشی از پشت حلقه شد دور شانه هایدست        

 ! می برایب!  می برایب...  زی گل آوستی نیچکسیاون ه -        

 ي چشم هاي تا تودیزن نگاهش را باال کش.  دیلرزی فرو خورده می از خشمشیصدا        
  ی و بدی کشرونی بزی انگشتان گل آونی را از بشیبعد بازو...  زد ي مسعود ، پوزخندیعصب

 
 .  از آنجا دور شدی حرفچیه

 توجه به یمسعود ب.  دهانش ، از ته قلبش هق زد ي دستش را گذاشت جلوزیگل آو        
   مبلي نشست رویگل.  مغازه ي تا تودی عابران او را به دنبال خود کشي زده رتینگاه ح

 
.  ، صورتش را با دستانش پوشاند و از ته قلبش هق هق کرد ی طالفروشي گوشه دیسف

 ، شخوانی زد به پهیتک.  وقار خود را حفظ کند کردی بود ، اما تالش منید خشمگمسعو
  يگاریس
 

  ؟هی چي اشکا برانی ؟ ازی ، گل آوی چیعنی کارا نیا -:  و گفت راندی خود گيبرا
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 هق هقش نیماب.  صورت او ي سرش را بلند کرد ، نگاه اشک آلودش را دوخت تویگل        
 :  گفتدهی بردهیبر

  بود عمو ؟ مامانم بود ؟ مامانم اومده بود دنبال من ؟یاون زن ک -        

 :  باال بردی را کمشیمسعود صدا        

 ! زی گل آويوا...  زیگل آو -        

 دست ي زانو زد و چانه اش را توی گلي پاهايجلو.  دی کشیقی کرد ، نفس عمیمکث        
 . گرفت

 اگه مادرت با من در ارتباط باشه ، يون زن ، مادرته ؟ چرا فکر کرد ايچرا فکر کرد -        
 ...  منزی ؟ آخه عزگمیمن بهت نم

 در آغوش او زیگل آو.  را در آغوش گرفت زی برد و سر گل آوشی کرد ، دست پیمکث        
 :  گفتدهی بردهی افتاده بود ، باز برانی انگار به هذهیاز شدت گر.  کردیهق هق م

 عمو مامانم کجاست ؟... عمو مسعود ، من !  خوامیمامانمو م... من  -        

 ادی فري جلوکردی قدرت تالش مي گرفت ، با همه شی دندان هاانیمسعود لبش را م        
  ي چشم هاي ، او را از خود جدا کرد و زل زد تودی را بوسی سر گليرو.  ردیزدنش را بگ

 
 . سشیخ

 یبه تو ربط!  من بود ی زندگي اشتباه توهی...  اون زن مادر تو نبود ، اون زیگل آو -        
 ! نداشت عمو جان

 .  را پس زدشی ، اشک های گلي گونه ي رودیدستش را نوازش وار کش        

 ... اصال!  ، باشه ؟ آروم باش زمی نکن عزهی گرگهید -        

 .  زدگارشی به سی کرد ، از جا برخاست و پکیمکث        

 ! زمیپاشو عز!  می بزني دورهی ، با هم رونی بمیاصال پاشو بر -        
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 ي روستالی کريگاری جاسي را پرت کرد توگارشی نماند ، سزیو منتظر پاسخ گل آو        
 .  و رفت تا اورکتش را بپوشدزیم

 ي تنه یکس.  آمد رونی بی محزون از طالفروشی افکنده و نگاهنیی پاي با سرزیگل آو        
   مشتش چپاندي توي دستمال کاغذکی بفهمد چه شده نکهی به او زد و تا قبل از ايدیشد

 
. 

 شد تا قامت دهی که به او تنه زده بود کشي از مردرشیسرش را بلند کرد ، نگاه متح        
   سر چرخاند ، عموي فوریگل.  کردی بود و به او نگاه مستادهی رو اادهی پيحوا که در انتها

 
.  نداشت ی گرم بود و به او توجهی برقدی سفي کرکره هادنی کشنیی سرش با پامسعود

   چشمی که با مداد مشکیلی دور شماره موباکی ، ي انداخت به دستمال کاغذزانهی گرینگاه
 

 ! رفته بود...  دستمال نوشته شده بود را خواند و باز به سمت حوا نگاه کرد ، نبود وسط
    

 بردن را نگی داخل پارکيحوصله .  پل مقابل خانه ي دقت پارك کرد روی را بنشیماش        
   لبش ، شعلهي گذاشت گوشه يگاریس.  دادی انجام مشی کار را برانینداشت ، مسعود ا

 
 .  شدادهی پنیبعد از ماش.  زد یقی آن گرفت و پک عمری فندك را زی آبي

 خانواده را ی بلند و دسته جمعي خنده هايصدا.  را باز کرد اطی ح خودش دردیبا کل        
 نی که پشت ماشسوی هاچ بک شوهر گدینگاه کرد به پرا.  دیشنی از همان دم در میحت

  مسعود
 

 !  داشتندهمانیانگار م.  زد یظی پارك شده بود و پوزخند غلاطی صحن حيتو



 142 

.  خنده ها شدت گرفت يصدا...  اعتنا رفت سمت ساختمان و در سالن را باز کرد یب        
 .  کردی را طي وروددوری را به زور از پا کند و طول کرشیکفش ها

 وهی و مونیزی رنگ مقابل تلويری ست شي خانواده نشسته بودند روي اعضايهمه         
   زده بودهی چپش ، تکي شانه ي بود روختهی تازه رنگ شده اش را ري موهاسویگ.  خوردندیم
 
 از جا لیسه.  اش توجه همه را به خود جلب کرده بود یبا ورود ناگهان.  لی سهي بازوبه

 . برخاست

 !  آقاداریمشتاق د!  خان دیسالم جاو... به به  -        

 بدون پلک زدن فقط هی چند ثاندیجاو.  و پر از لبخند بود یمیحالت چهره اش صم        
 . رونی برداشت و دودش را فوت کرد بشی لب هانی را از بگارشیبعد س. نگاهش کرد 

 !  سالمکیعل -        

.  ، به آنها پشت کرد و رفت به سمت اتاقش سوی و متنفر گنیپوزخند زد به نگاه خشمگ        
  ،  کرددای پبشی از ته ج رادیکل.  کردی که اسم شوهرش را صدا مدی را شنمای سي پريصدا

 
 ستادهی پشت سرش ایهمان لحظه حس کرد کس.  قفل و در اتاقش را باز کرد ي توچرخاند

 . دیبه عقب برگشت و مسعود را د... 

 : دی غری بهم چفت شده اش به آرامي دندان هانیمسعود از ب        

 ! برو گمشو داخل -        

 دیجاو.  ، او را داخل اتاق هل داد دی پهن جاوي هنی سي را گذاشت روشیدست ها        
 مسعود پشت سرش در را بست.  تختخواب انداخت يپوزخند زنان داخل رفت و تنش را رو

. 

  ؟ی آدم رفتار کننی عیتونیتو نم -        

 :  نگفت ، مسعود ادامه داديزی چدیجاو        
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 ...  تازهي پسره نی ای دارم ، آره ؟ حتی چه پسر الدنگی به همه ثابت کندیبا -        

 :  وسط حرفشدی با آرامش دودیجاو        

 ! ، مسعود خان ؟ینگران آبروت -        

 رنگ دی سفلتری گرفت و فگارشی کام را از سنیآخر.  شی نشست کنج لب هايپوزخند        
 . را پرت کرد کف اتاق

 ! هم ، آبرو برات مهم بود ؟ي به کشتن داداتی مادر منو با زن بازیوقت -        

 فوران ي تا جلودی نفس کشقی را بست و عمشی چشم هاهی چند ثانيمسعود برا        
 ، عادت دیشنی از پسرش مادی زخم زبان ها زنی سال بود که از ايسالها.  ردیخشمش را بگ

  کرده
 

 گردان پشت ی صندلي را که رويدی سفي حلقه نیشلوارك و آست.  که پاسخش را ندهد بود
 :  و گفتی صندلي اتاق انداخت ، نشست روي افتاده بود ، برداشت و گوشه وتری کامپزیم

  نه ؟ای يدیگوش م... اومدم باهات حرف بزنم  -        

اما سر .  از کجا شروع کند دی بادانستینم...  کرد یمسعود مکث.  نگفت يزی چدیباز جاو        
 : انجام گفت

  ؟يخوایم...  زویگل آو -        

 : مسعود ادامه داد.  او ي چشم هاي تودی تفاوت و سردش را کوبی ناگهان نگاه بدیجاو        

 ! باال بزنم ؟نی که برات آستيخوایم -        

 از دواریمسعود خوشحال و ام.  تختخواب نشست ي لبه ي به خود داد و روی تکاندیجاو        
 :  او ، ادامه دادتیالعمل هر چند کم اهم عکس نیا

 تا بابات برات فراهم يخوای میبگو چ! ... با بابات حرف بزن پسر ! حرف بزن ... بگو  -        
 !  شرفت اعتماد کنی بيبه بابا... به من اعتماد کن ! کنه 
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 یمسعود مستأصل و عاص.  پوزخند زد ، نگاهش را از او گرفت دیجاو...  کرد یمکث        
 :  زدادیفر

 ! دی شرفت اعتماد کن جاوی بي به باباگمیدِ م -        

 ي تودیدست کش.  را ساکت کرد گرانی دي آنقدر بلند بود که خنده ادشی فريصدا        
  سفت و منقبضش را گرفت ي زانو زد ، بازوهادیبه سرعت مقابل جاو.  اش ی جو گندميموها

 
 : التماس کرد...  شی چشم هايزل زد تو ،

 ؟ آخه چقدر زجر ی رو به من ثابت کنی چيخوای ؟ مدی جاوي برشی پيخوایتا کجا م -        
 بکشم تا دلت خنک بشه ؟

مسعود مصرانه او را سر .  تخت بلند شود ي لبه ي خواست او را پس بزند ، از رودیجاو        
 : گه داشت و ادامه دادجا ن

!  کنمی چطور برات عقدش مینی تا ببيبگو دوستش دار...  کلمه به من بگو کیفقط  -        
   دارهیتیچه اهم!  است ؟ خب به درك گهی دیکی ری تو گي ؟ دلش به جاخوادتیدختره نم

 
 !  منهدیمهم فقط جاو...  مهم پسر منه که عاشق شده ؟

...  مسعود را ببخشد توانستینم.  احساس ی او ، سرد و بي چشم هاي زل زد تودیجاو        
  ي شد رودهی مرگ پاشي مثل گرد خاکستريدیناام!  بخواهد يزی از او چی حتتوانستینم
 

 .  را رها کرددی جاوي انداخت ، بازوهانییسرش را پا...  مسعود قلب

 .  کوتاه به در زدي با انگشت اشاره تلنگریکس        

 مسعود جان ؟ -        

 :  زمزمه کردیفی ضعيمسعود با صدا.  بود مای سيپر        

 !  االنامیم -        
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 !  لحظههی ایب...  زمیمسعود عز -        

 :  مسعود داد زدنباریا        

 !  بچه هاتشیتو برو پ!  االن امی مگمیدِ م -        

 بار عذاب ری زشیشانه ها.  بلند شد نی زميمسعود از رو.  امدی نمای سي پري صداگرید        
 : باز نگاه کرد به پسرش.  خم شده بودند یو خستگ

 !  از من بخواهزویفقط گل آو...  دیتو فقط بخواه جاو -        

 کرد دیدر رفتن ترد.  گذاشت رهی دستگي به سمت در رفت و دستش را رویبه آهستگ        
  رونیاما چون با سکوت محض او روبرو شد ، ناچارا ب.  بشنود دی از جاويزی بود چدواری، ام
 

 . دی و در را پشت سرش بهم کوبرفت

باز تنش را رها .  صورتش پس زد ي را از روی تفاوتی و بي نقاب سرددیبا خروج او جاو        
   آتشانگار.  نقش و نگار اتاق ی تخت و نگاه سرگردانش را دوخت به سقف بيکرد رو

 
 پدر و ی بکی شی اش پیدل لعنت!  خواستی او را نمزیگل آو...  دلش روشن کرده بودند يتو

  يچقدر بد که همه ...  لبش ي حسرت آلود نشست گوشه يپوزخند!  بود ری گگریمادر د
 

چقدر بد که گل !  رفتندی رژه مشی مقابل چشم هاحانهی و وقانی عرنقدری اش ای زندگقیحقا
   اسم معشوق اوی که حتزیچه نفرت انگ...  صورتش داد زده بود از او متنفر است ي توزیآو
 
 ! دانستی مرا

 را باز کرد ینیی پاي نشست و کشونهی آزی مي ، روبرونیکف زم.  تخت بلند شد ياز رو        
   آورد ، درش را باز کرد و چند لحظه نگاه کرد بهرونی شده را بي معرق کاريجعبه . 
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 آورد رونی کشو بي از تویشمی سبز ي روسرکی گذاشت ، نی زميجعبه را رو.  ی گليموها
 !   خود آورده بودي اتاقش برداشته و براي از توشیدو سال پ!  بود زی گل آويروسر... 
 

...  تنش ي نشست تویفیلرز خف.  دی نفس کشقی کرد و عمکی اش نزدینی را به بيروسر
 زی خور ، آن دخترك ريچقدر آن موجود تنها و تو سر!  را دوست داشت زیچقدر گل آو

  نقش
 

 دیباز بو کش!  بود زی اش عزی دل لعنتي بار او را کشته بود ، براکی که خودش یخوشگل
   تنش و روانشيهمه ...  در آورد یکی کوچک پالستي بسته کی بشی جياز تو.  را يروسر

 
 اش را ی مردانگی که در شانزده سالگگشتی میدخترکدنبال !  گشتی مسکن مکی دنبال

نگاه .  ختی رنگ را کف دستش ردی از گرد سفیکم...  کرده و به جانش انداخته بود داریب
  کرد

 
 هرگز ي زهی غریاز شانزده سالگ!  خواستی را مزیگل آو...  ستالی و شفاف کرزی ذرات ربه

  قی اش چسباند ، عمینیکف دستش را به ب! ...  عطر حضور او را دیکشیارضا نشده اش بو م
 

اسمش !  کردی خودش باور نمی که حتادیآنقدر ز...  خواستی را مزیگل آو... .  دی کشنفس
  نی به ازی اش چی آن پدر لعنتیعنی!  خواستیاما او را م!  دانستینم...  هوس ایعشق بود 

 
  ؟دیفهمی را نمیسادگ

.  گرفت شی چشم هايچند قطعه عکس برداشت و جلو...  کشو برد يباز دستش را تو        
  ،  فرشته کوچولوي خانه ي باغچه ي لبه ي نشسته بود روزی گل آوی عکس اوليتو
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 ختهی را راهشی سي به تن کرده بود و موهايدی سفراهنیپ...  کتاب کی ي خم بود روسرش
  آنقدر غرق کتاب!  نداشت شتری شانزده سال بایس پانزده  عکيتو...  شانه اش يبود رو

 
 !  ازش عکس گرفتهی که متوجه نشد کسبود

دخترك خوشگل ... دخترکش .  دی بوسی و طوالنقی برد ، عمشی لب هاکیعکس را نزد        
   بود ودی جاوی زندگي همه یلعنت!  خواستی را منیآبت!  خورش عاشق شده بود يتو سر

 
گل .  را به شماره انداخت شینفس ها...  دی خون جاوي تودیچیخشم پ!  خواستی را منیآبت
  عکس را مچاله!  هم با او داشت يدختر کثافت البد سر و سر...  خواستی را منی آبتزیآو
 

فکر !  ختیری او اشک تمساح مي و برادیپری هرز منیکثافت با آبت...  انگشتانش نی بکرد
 !  مردهدیفکر کرده بود جاو...  کرده بود صاحب ندارد

 ! کثافت... کثافت  -        

 .  انداختنی ، عکس مچاله شده را کف زمدیاز جا پر        

 ! کشمتی ، میستی جلو من وايبخوا...  کشمتیم -        

 خانواده گردن ي اعضايباز همه .  دی رفت ، در را پشت سرش بهم کوبرونیاز اتاق ب        
 : گفتی مانی لب با خود هذری زگرانی توجه به دی بدیجاو.  بودند به سمت او کج کرده

 !  نهیگی که به من مينازی متیهان ؟ به خوشگل...  ي صاحاب نداريفکر کرد -        

 :  را بلند کردشیمسعود صدا.  دی پوشي را به تندشی ، کفش هادوری کريرفت تو        

  ؟دی ، جاويریکجا م -        

 :  قدرت عربده زدي با همه دیجاو        

 ! ارمشیمن بلدم راه ب...  ی کنتشی تربیتو نتونست!  سر وقت اون دختره رمیم -        

 : مسعود داد زد        
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 ! دیجاو -        

 : از جا جست ، دوباره هراس آلود داد زد        

 !  بموندیجاو -        

 ، خودش را انداخت دی زده را دوخی اطیطول ح...  تا به او برسد دیو قدرت ديبا همه         
.  و استارت زده بود نینشسته بود پشت ماش.  دیشنی را نمشی صدادیجاو. وسط کوچه 

  مسعود
 

 :  مستأصل داد زدباز

 !  پدرسگستایدِ وا -        

 ي چنگ زد تویمسعود دو دست.  به هوا برخاست نشی ماشي هاکی الستغی جيصدا        
 . شیموها

 ! يوا...  يوا -        

 وانهی ددی جاوکشتی گناه را می ، دختر بدیجنبی به خود مریاگر د...  را زی گل آوکشتیم        
  سر زن و بچه اش که.  اطی حي دوباره برگشت تورونی بود بدهی که دویبه همان سرعت! 
 

 :  بودند ، داد زدتادهسی بالکن ايتو

 !  تا کار دستم ندادهدیزود باش...  ارهی منو بچیی سوتونیکی -        

 .  را داد به اودشی پراچیی ، سودی جلو دولیسه        

 !  دنبالش فقطدیزودتر بر...  من عقب پارکه نیماش -        

 کی.  کرده بود ری چپ صورتش را درگي مهی که کل نادی ، آنقدر زکردیدندانش درد م        
 .  دی آب نوشی کمی کوچک آب معدني دهانش انداخت و از بطري رنگ تویکپسول آب
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 ي را از توي بار هزارم در طول آن روز دستمال کاغذي تختخوابش ، براي لبه ي رونشست
  کرده بودآنقدر شماره را مرور .  آن نگاه کرد ي نوشته شده روي برداشت و به شماره بشیج
 

 شدن دایآنقدر انتظار پ.  ردی حفظ شده بود ، اما هنوز جرأت نکرده بود شماره را بگکه
حاال که ...  خوردی و از نبودش حسرت مزدی دلش با او حرف مي ، آنقدر تودیکشیمادرش را م

  وقتش
 

 .  با او روبرو شودتوانستی نمبود

چند لحظه مکث . برداشت و شماره را گرفت  را لشی جرأتش را جمع کرد ، موبايهمه         
   ، ضرباندیچی گوشش پي بوق تونی اولنکهیبه محض ا.  سبز را فشرد يکرد و بعد دکمه 

 
 ی باوقار زنيصدا.  رونی را بست و نفسش را فوت کرد بشیچشم ها.  هزار برابر شد قلبش

 :  گوششي تودیچیپ

 الو ؟ -        

 دستش ي و سبز را تودی سفی ، روتختدی لرزجانی از شدت اضطراب و هزیفک گل آو        
 : مچاله کرد

 ! سالم -        

 .  برده بود که شماره اش را به او دادهادی از ی را نشناخت ، انگار حتشیزن انگار صدا        

 شما ؟!  دییبفرما -        

  ؟دیشما حوا هست... حوا ؟  -        

 :  کرد ، بعد گفتیزن مکث        

  ؟زیگل آو -        

 .  اش لرزاندنهی سي را توی خنده اش قلب گليصدا...  دی نگفت ، حوا خنديزی چیگل        
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  ؟مینی رو ببگهی همديوقت دار -        

 :  به سرعت گفتیگل        

 ... دیهر وقت شما بخوا! حتما ! بله بله  -        

 :  حرفشانی مدیزن دو        

 ! آخر هفته چطوره ؟ من فقط آخر هفته ها وقت دارم... خب  -        

 نیا!  مانده بود ی باقگریتا آخر هفته سه روز د...  را سرد کرد زی قلب گل آويدیناام        
  ي سال هنوز دلش براکی و ستی سه روز تحمل کند ؟ چطور بعد از بتوانستیزن چطور م

 
  تنگ نبود ؟دخترش

 ! ستی نيباشه ، مسأله ا -        

 و باز پر دی شنزیگل آو!  ي آبادیخانم حاج:  آن سمت خط انگار زن را صدا کرد یکس        
 : زن گفت.  شد جانیاز ه

!  کنمیآدرس قرارمون رو برات اس ام اس م.  ، کار دارم زمی برم عزدی باگهیمن د -        
 !  به مسعود نگویچی باشه ، در مورد من فعال هادتیفقط 

چه حال .  تخت ، نگاهش را دوخت به سقف ي تنش را انداخت رویگل. تماس قطع شد         
 ! کردی ، پس از سال ها با مادرش مالقات مگریسه روز د...  داشت یبیعج

. به سرعت نگاه چرخاند سمت در ...  حال خود غرق بود که در اتاقش باز شد يتو        
 .  سرخ انار وارد شدي پر از دانه هاستالی کري کاسه کی که با دی را دفرشته کوچولو

  مامان ؟ستمیمزاحم ن -        

 کرد به زور هم که شده لبخند ی تختخواب نشست ، سعي از جا برخاست و لبه یگل        
 . بزند

 ! ی مراحمشهی ، شما همزمینه عز -        
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 قای انار را گذاشت دقي ، کاسه ری تحرزی پشت می صندليفرشته کوچولو نشست رو        
 : گفت.  زیوسط م

  باهات حرف بزنم ؟يوقت دار... مامان جان  -        

 سی را با زبانش خشی او ، فرشته کوچولو لب هاي چشم هاي آرام نگاه کرد توزیگل آو        
 : کرد و مردد ادامه داد

 ! دیجاو...  يدرباره  -        

 زدنش را ادی فري جلوتوانستی میبه سخت...  اخم کرد و نگاه از او گرفت زیگل آو        
 :  گفتي را تکان داد و به تندشیفرشته کوچولو متوجه حال او شد ، دست ها.  ردیبگ

 ...  حساب زدمیاصال اگه حرف ب!  گمی می من چنی ببستای لحظه واهی...  ستایوا -        

 : دی حرفش را بری به نرمیگل        

 ... یمامان... مامان جون  -        

.  دیی ساشی زانوي روی تابی هم فشرد و مشتش را با بي را روشی کرد ، لب هایمکث        
 . آرام باشد تا فرشته کوچولو هم آرام بماند...  آرام باشد کردی میسع

 دی جاوي درباره گهی دکنمی م خواهشیول! منم گفتم چشم ...  نه نی آبتدیشما گفت -        
 ! تونمیاصال نم...  تونمیمن نم!  دیاصرار نکن

 : فرشته کوچولو اخم کرد        

  ؟یتونی نمیگی که مینیبی مدی جاوي تويرادی ؟ به من بگو ، چه ایتونیچرا نم -        

 آورد ، ی به زبان نمی ؟ اگر گلدیدی واقعا نمیعنی...  نگاهش کرد رتی با حزیگل آو        
  ؟دیدی نوه اش را نمي هايخودش بد

 ! من دوستش ندارم -        

 ! ستی نی که همش به عشق و عاشقیزندگ -        

 ! من ازش متنفرم -        
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 تلخ نفرت قتی حقدانستیانگار نم.  نگفت ، متعجب نگاهش کرد يزیفرشته کوچولو چ        
  ي از نوه ی کسدیگنجیانگار در تصورش هم نم!  از انتظار بود  دورشیانگار برا... او را 

 
 : آرام آرام پلک زد ، گفت!  اش متنفر باشد دردانه

 بچه ي برايبه خاطر اونه که دار...  دونمیم!  تهی رعي حرفا همه بخاطر اون پسره نیا -        
 ! يذاری مبی من عي

 .  بدهدحی خواست توضزیگل آو        

 ... نه به خدا ، من -        

 ي عروسم توکی.  از دستم رفتن یکی یکیاوالدم .  دمی ندیبی نصچی هیمن از زندگ -        
  نیدخترم ع!  از کار دراومد ي هم که اون جورگهی دیکی پر پر شد ، اون یاوج جوون

 
من ! دو تا پسرام جوون مرگ شدن !  شد وهی شکمش بي بچه توکی بود که با شیخوش

!  دهی من وصلت تو و جاويآرزو! بفهم ...  آدم باش گهی دیکیتو .  دمی ندی از زندگیچیه
  آخه

 
 يحاال تو...  ، بزرگت کردم دمی عمر زحمتت رو کشي ؟ من همه ي زجرم بديخوای مچرا

 !  من وانستايرو

 نگاهش پر رنگ يخشم کم کمک تو. فرشته کوچولو از جا بلند شد ، رفت سمت او         
 :  ، ادامه دادشدیم

  من ؟ي جواب زحمتانهیا!  دمیمن زحمتت رو کش...  یمن تو رو بزرگ کردم گل -        

 .  مادربزرگش را گرفتي تخت بلند شد ، دست هاي از رویگل        

 ی سعکنمیخواهش م!  درکم کن کنمیخواهش م! مامان جون تو رو خدا ... مامان جون  -        
 ... ینکن وادارم کن
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 رونی بی گلي دست هانی را از بشیفرشته کوچولو دو قدم به عقب رفت ، دست ها        
 .  احساس بودینگاهش سرد و ب.  دیکش

 یستیاگه ن!  ، پس به حرفم گوش کن یاگه مال من...  یاگه دختر من!  ی گلفهممیمن نم -        
 !  و تو رو به سالمتریمنو بخ...  یچی هگهیکه د

 کرد ، شی مستأصل صدایگل.  ، رفت به سمت در دی به عقب چرخشی پاي پاشنه يرو        
 .  رفترونیاما پاسخش را نداد و ب

 و لبش را رونی تختخواب ، نفسش را کالفه فوت کرد بي لبه ي باز نشست روزیگل آو        
 .   صورتشي ، کف دستش را گذاشت رودی کشریدندانش باز ت.  دی کششی دندان هانیب

 
 به توانستیواقعا نم...  توانستی طرد شدن از طرف فرشته کوچولو را نداشت ، اما نمتحمل

 .  فکر کندی حتدیجاو

 که هر چه ی و لجناهی سيبه همان گذشته ها...  به گذشته ها دی اش باز پرکشیفکر لعنت        
   پناهی بيختربچه ا دي ضجه هايصدا.  خود را از بندشان رها کند توانستی نمکردیم
 

 : دیچی گوشش پيتو

 ! تو رو خدا ولم کن... ولم کن  -        

 کوتاه واری اش ، تنش را چفت کرده بود به دی مشکي موهاي چنگ زده بود تودیجاو        
 . واری دي غهیپشت بام ، گردنش را چسبانده بود به ت

 ! یستی نیچیتو ه...  ی گلیستی نیچیتو ه -        

 التماس شتریب...  کردی مهی گرشتری ، بدیشنی و کمند و غزاله را مسوی گي خنده هايصدا        
 . کردیم

 ! تو رو جون مامانت! تو رو خدا ولم کن  -        
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 رفت ، دست یاهی از ترس سشیچشم ها...  خم کرد نیی او را به سمت پاشتری بدیجاو        
 .  فلج شدشیو پا

دِ !  بگو دلم برات بسوزه ولت کنم يزی چهی...  بگو يزی چهی! مامان من مرده ، احمق  -        
 ! ااهللای

 . شدی مهوشی نفس بکشد ، داشت بتوانستی نمیگل        

 ! ستمی نیچیمن ه -        

 :  سر خم کرددیجاو        

  ؟گهید -        

 ! من بدبختم -        

 ! ؟گهید -        

 !  بدبخت نبودمنقدریاگه بابام زنده بود ا -        

 ! ؟گهید -        

 : دی به اوج خود رسشیضجه ها        

 ! رمی بمیکاشک -        

 :  لب تکرار کردری ، باز زندی را بست تا سقوطش را نبسشی خيچشم ها        

 ! رمی بمیکاشک -        

 رنگ باال ی فرش الکي گل هاي را از رونشیدر اتاقش دوباره باز شد ، نگاه غمگ        ... 
   ودیبا سرعت از جا پر.  اش نهی سينفس حبس شد تو.  خورد ی و بعد تکان سختدیکش

 
 نی خشمگي و وحشت زده اش دوخته شده بود به چشم هادهینگاه در.  ستادی اتاق اوسط

 .  اتاقشي پرت شده بود توکراستی از وسط خاطرات والیه! ه بود کابوس برگشت...  دیجاو

 ... تو... تو  -        
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 !هان ؟!  یکشی خودتو مارنی اگه اسمم رو بیهان ؟ گفت...  يخوای منو نمیگفت -        

 که لنگ دیدی فرشته کوچولو را مدی جاوي شانه ياز رو.  دو قدم به عقب رفت یگل        
 :  را صدا کرددی آمد ، بعد جاویلنگان به سمت آنها م

 ... نقدری ؟ چرا ادی شده جاویچ -        

 ، دیتپی وار موانهی دزیقلب گل آو.  دی در را محکم بهم کوبشی معطل نکرد و با پادیجاو        
 :  تکان دادی اش را به سختدهی خشکيلب ها

 ! مامان جون -        

 قفل در را ي جا مانده تودی کلي به تنددیفرشته کوچولو خواست در را باز کند ، جاو        
 . دی چسبواری آنقدر عقب رفت تا به دیگل. چرخاند 

 ! مامان جون -        

 . ستادی آمد به سمت او ، درست مقابلش ادیجاو        

  نه ؟یگی ؟ چرا به من مهیحرف حساب تو چ -        

 : زدی به در ، داد مدیکوبیته کوچولو با کف دست مفرش        

 !  وامونده رونیباز کن ا!  دیجاو...  دیباز کن درو جاو -        

 .  پوزخند زددیجاو        

 ! اصال ؟ی هستیتو چ...  بدبخت میتی بچه هی نه ؟ تو یگی که به من می هستیاصال تو ک -        

 : دی بهم چفت شده اش غري دندان هاانی کرد ، از مکیسرش را کامال به او نزد        

  نه ؟یگی که به من مينازی متی ، آره ؟ به خوشگلينازی متیتو به خوشگل -        

 :  زدغی را بست ، جشی ، چشم هاشی گوش هاي را چسباند روشی کف دست هایگل        

 ! مامان جون -        

 فرشته کوچولو بلندتر شده ي هاغی جيصدا.  دهانش ي فرود آمد تودیپشت دست جاو        
 . بود
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 ! رونی بایخدا لعنتت کنه ب!  از اتاق رونی بایب...  شرف یدست بهش نزن ب -        

 را شی ساق دست هادیبعد جاو...  زی گل آوسی صورت خي دوم نشست رويضربه         
 :  جدا کردواریگرفت و تنش را از د

  نگفتم ؟ای ؟ مگه نگفتم دور و برش نباش ؟ گفتم يای و ميریهنوز با اون پسره م -        

 :  زدغی جکشیستری هي هی گرانی میگل        

 ! رونیاز اتاقم برو ب!  رونیبرو ب -        

 به خود بجنبد ، به ی گلنکهی تخت ، بعد تا قبل از اي او را با ضرب پرت کرد رودیجاو        
  نشی خشمگي پنجه هاانی را مشی اش و گلونهی تخت سيسمتش حمله برد ، نشست رو

 
 به در وارد شد و متعاقب با آن ی وحشتناکيبعد ضربه ...  زد غی از ته قلبش جیگل.  فشرد

 : دی عمو مسعود را شنيصدا

 ! باز کن تا نشکستمش...  دیباز کن درو جاو -        

 کوباندیمشت م...  دی گردن و صورت جاوي به توزدی نفس کم آورده بود ، چنگ میگل        
 .  سفتشيبه بازوها

 ... تو رو خدا... تو رو خدا ! ولم کن ... ولم کن  -        

 :  رمق زمزمه کردیب...  دیدیمرگ را با چشم م        

 ... تو رو مرگ من... مرگ من  -        

.  اش برداشته شد نهی سي دور گردنش شل شدند ، بعد وزن تنش از رودیانگشتان جاو        
   شکستهی وحشتناکيدر ناگهان با صدا...  دی نفس کشقی شد ، تند و عمزیمخی سر جا نیگل
 

 هی امان گریفرشته کوچولو تند و ب.  دی داخل پرنی خونییعمو مسعود با چشم ها...  شد
 : کردیم

 !  بچه ام روینتت کنه ، کشتخدا لع...  شیکشت -        
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 وار در آغوش نی تخت ، خود را جني دوباره تنش را رها کرد رویگل...  یآمد سمت گل        
  دست نوازش فرشته.  اضافه شد به قلب سوخته اش گری داغ دکی.  و ضجه زد دیکش

 
 دی صورت جاوي که عمو مسعود توینی سهمگیلی سیحت...  مرهم نشد شی موهاي روکوچولو

  چیه...  بار مرده بود نی هزارمياو برا... او باز مرده بود . فرود آورد هم مرهمش نشد 
 
 ... .   آن قلب سوخته را دوباره سر پا کندتوانستی نميزیچ

 : دی پرسمای سيپر        

ون  سرمي توی مادر جون ؟ باز اون پسره چه خاکي شده خونه ی خونه ؟ چيایچرا نم -        
 کرده ؟

 :  پاسخ دادی خسته و آرامي گرفت ، با صداگارشی از سیقیمسعود کام عم        

 ! هست هنوز ؟ای...  رفت ؟ لیسه!  نشده يزیچ -        

 پسره که آرامش و نیخدا منو بکشه از دست ا!  شوکه شده یلی خیهست هنوز ، ول -        
  اون از...  شی گرم و نرم و اخالق محمدیپرساون از سالم و احوال! آبرو واسمون نذاشته 

 
 ببندم لی دخی و امامغمبری کنم خدا ؟ به کدوم پکاریچ!  شی و فحش و فحش کاری کشعربده

 !که سر به راهش کنه ؟

.  آمد رونی از غصه بدهی خمیی باز شد ، فرشته کوچولو با شانه هازیدر اتاق گل آو        
 : مسعود به سرعت گفت

 !  قطع کنمدی با من ؟ باي نداريکار!  خب حاال یلیخ -        

 :  کنان گفتنی فنی فمای سيپر        

 ! خداحافظ! نه ، زود برگرد  -        
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 ي را توگارشی سي صاف نشست و بعد ته مانده شیمسعود سر جا. و قطع کرد         
 .   مبل مقابلش نشستيت و رو به سمت او رفکراستیفرشته کوچولو .  انداخت يگاریجاس

 
 : دیمسعود پرس.  دی کشي دردمندش و آه سرد و غمباري به زانودی کشیدست

  ؟دیخواب -        

 . دی و ناامنیفرشته کوچولو نگاهش کرد ، غمگ        

 !  مقدار آروم شدهینه ، اما  -        

 :  ، ادامه دادشی چشم هاي تودیاشک دو        

 پسره نی ، ازنهی گاز منویسه روزه از درد فک و دندون زم!  ی اون بچه الهي برارمیمب -        
 !  هم اومد زد تو دهنش بدترش کردوونهی دي

 .  مسعودیشانی پي نشست روياخم محو        

  ؟یچرا به من نگفت -        

  رو ؟یچ -        

 !  دندون دردشونیهم -        

 : مسعود ادامه داد.  دیفرشته کوچولو باز آه کش        

 و ضعف یهم دندوناش ، هم کم خون.  داره ی به دوا درمون درست و حسابازی نیگل -        
 !  کم کمکنمیدرستش م!  شیبدن

 بم و ي سوزانش را فشرد و با صداي کرد ، با انگشت سبابه و شصت پلک هایمکث        
 :  گفتیتودماغ

 !  تختالتیخ!  رسمی سر وقت مدمیحساب جاو -        

 .  صورت اوي و براق شد تودی نفس کشنیفرشته کوچولو تند و خشمگ        

  برسه ؟ هان ؟یحساب تو رو ک -        
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 : مسعود فقط نگاهش کرد ، فرشته کوچولو ادامه داد        

!  ی روز انداختنیپسرت رو تو به ا!  يد ما درست کري رو تو براای بدبختنی ايهمه  -        
  چی حاال من هياگه تو آدم بود...  دیکشی نمنجای بچه بود کارش به انیاگه مادر باال سر ا

 
 !  نداشتمیمشکل

دست .  بحث کردن و تبرئه کردن خود را نداشت ي نگفت ، حوصله يزیمسعود چ        
 :  دست بردار نبودیفرشته کوچولو ول.  و از جا برخاست شیگذاشت به زانو

 نقدریچرا ا! ازش بپرس چه مرگشه ...  حرف بچه ات ي پانی کارا برو بشنی ايبه جا -
  کنه ؟ی مثل آدم زندگتونهی ؟ چرا نمکنهی ميخودخور

 :  را بلند کردشی نتوانست ساکت بماند ، صداگریمسعود د

 ... مادر جان... ادر من م -

 ادامه يبا لحن آرام تر.  دی کشیقی صورتش و نفس عمي رودی کرد ، کف دستش را کشیمکث
 : داد

من خطا کردم !  کنترلش کرد شهی نمگهید... پسرم از دست رفته !  من از دست رفته یزندگ -
   بهيدی امگهیمن د!  زخم ناسور نی نمک نپاش به انقدریا!  دونمی، غلط کردم ، م

 
 که هنوز شبا نهی امی دلخوشيهمه !  زنهی ندارم ، نگو باهاش حرف بزن چون حرف نمدیجاو

  شی الاقل دلش مونده پگردهی میابونی خي هاکهی و اگه با تخوابهی من مي خونه يتو
 

 نیتمومش کن ا...  خرخره ام ي پاتو بردار از رویپرستی میتو رو به هر ک!  ام برادرزاده
 !  سرو تهوی بيسرزنشا

مسعود به او پشت کرد ، رفت سمت اتاق .  ، نگاه از او گرفت دی کشيفرشته کوچولو آه سرد
 . زیگل آو
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.  بدهد صی تختخوابش تشخي را روزی توانست گل آوی و ساکت بود ، به سختکیاتاق تار
 :  کردشیآرام صدا

  عمو ؟يداریب...  جان یگل -

 . دی سرفه اش را شني و بعد صدادی دیکی تاري را تویتکان خوردن گل

 ! بله عمو -

.  تمام اتاق ي تودینور پر کش...  زد نیی را پازی پردی سرد ، کلواری تن دي رودیدستش را کش
   پتو مچالهری زشتری را بست و بشی بالفاصله عکس العمل نشان داد ، چشم هایگل
 

 . شد

  دل عمو ؟زی عزيبهتر -

  ؟دی چراغو خاموش کنشهیم! بله  -

 چرا ؟ -

 ! ينطوریهم -

 تختخواب نشست و پتو را ي لبه ي رفت ، روشیمسعود پ.  دیلرزی بغض داشت ، مشیصدا
   صورتش تف کرده باشدي توی کسنکهیبالفاصله مثل ا.  کنار زد ی سر گليآرام از رو

 
 .  حبس کردنهی سي را بست و نفسش را توشی هاچشم

 !  دلمزیعز...  زمیعز -

 را نشی لبش ، نگاه شرمنده و غمگي زخم گوشه ي رودیمسعود دست کش.  دی لب ورچیگل
 .  صورت و گردن کبود اويچرخاند تو

 ! ی بگم که ببخشی چدونمیواقعا نم!  بهت بگم ی چدونمینم... شرمنده عمو جون  -

 شکستن ي جلوکردی وجود تالش مي به زور آب دهانش را قورت داد ، با همه زیگل آو
 . ردی اش را بگیبغض لعنت
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 به مامان جون مکنیخواهش م...  کنمیفقط خواهش م!  عمو ستمیمن از شما دلخور ن -        
   دست ازدیبهش بگ!  خوامی ، نمتونمی نمگمیچرا م...  نه گمی ازم نپرسه چرا مگهی ددیبگ
 

 !  بردارهسرم

 بود ، حق داشت متنفر یحق با گل...  زد به تمام آرزوها و افکارش ینیمسعود لبخند غمگ        
  ي داشت با معجزه دیکه ام يداغدار پسر... اما قلب مسعود داغدار بود !  دیباشد از جاو

 
...  بر باد رفت دهای امي باز همه یول!  یباز برگردد به زندگ...  باز سربراه شود ی گلعشق

 ! شهیدرست مثل هم

 ، فتهی ات بهی به سای پسره حتنی چشم اذارمی من نميتا تو نخوا...  نباش یچینگران ه -        
 ... نکهیچه برسه به ا

 :  عوض کردن بحث گفتي و برادی کشیقی کرد ، نفس عمیمکث        

 ...  ، بعدرمیگی میفردا برات وقت دندون پزشک -        

 :  وسط حرفشدی دویگل        

 ! شمی خوب مخورمی قرصا رو منیا!  ، عمو ستی نيازین -        

 ، چقدر ستادی از حرکت ازیقلب گل آو...  اش یشانی پي نشاند رویشی نمایمسعود اخم        
 !  انداختی منی آبتادی اخم او را به نیا

 ! گمی که من مینیهم! حرف نباشه  -        

 .  و از جا برخاستدی او را بوسیشانیبعد خم شد و پ        

 ! دی جاوتیبازم ببخش بابت خر...  ی گلریشب بخ -        

 .  رفترونیاموش کرد و از اتاق بمنتظر پاسخ او نماند ، باز چراغ را خ        

 نگاه زی باز اتاق گل آومهی اولش نشسته بود ، به در نيفرشته کوچولو هنوز سر جا        
 : گفت.  برداشت ی جلو مبلزی مي را از رولی سهنی ماشچیی رفت و سوشیمسعود پ.  کردیم
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 !اوهوم ؟...  خونه راه نده نی اي رو تودی جاوگهید -        

مسعود از قول او مطمئن نبود ، اما .  تکان داد شی براي حوصله سریفرشته کوچولو ب        
 .  رفترونی کرد و از خانه بی خداحافظی لبریز

نگاه کرد .  و جا خورد دی را دم در ددی جاودی سفيای ، پرشاطیبه محض باز کردن در ح        
  جلو.  خونش ي تودیخشم جوش...  را بسته بود شیبه او که پشت فرمان نشسته و چشم ها

 
 دی بالفاصله از جا پردیجاو.  دی کوبنشی ماشي بسته ي شهی و کف دستش را محکم به شرفت

 .  را باز کردشیو چشم ها

  ؟یکنی می چه غلطنجایا -        

 .  شدادهی را باز کرد ، پنشی در ماشدیجاو        

 !  با هممیحرف بزن -        

 : دی بهم چفت شده اش غري دندان هاانیمسعود از م        

 ی دور و بر گلنمیدوباره اگه بب!  گم کن نجایگورتو از ا!  می با هم نداری حرفگهیما د -        
 ... یپلکیم

 :  را باال بردشی صدادیجاو        

 خب ؟! واسه من خط و نشون نکش  -        

 ، اگر دیترسی نمدیاگر از واکنش جاو...  و متنفر به او نگاه کرد نیمسعود فقط خشمگ        
 ي توکوباندی خود و پسرش نبود ، باز با پشت دست مانی مماندهینگران اندك حرمت باق

  دهان
 
 فی کثي زد به بدنه هی و تکدی کشی بود به پدرش بر خورده ، آهدهی انگار فهمدیجاو.  او

 :  گفتيبا لحن آرام تر.  نشیماش

  ؟یزنی باال منی رو بخوام برام آستی اگه من گلی مگه تو نگفتنیبب -        
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 :  زديمسعود پوزخند        

 يدی پشت گوشت رو دگهیحاال د...  ي بود که غلط امشبت رو نکرده بودیاون مال وقت -        
 ! حاالم بزن به چاك!  يدی منم ديبرادر زاده 

 .  را باال نبردشی صداکردی بود ، اما تالش می عصبدیجاو        

 ... خوادی منو نمگهی چرا می از اون بپرسي برنکهی اي ؟ جای چیعنی حرفا نیا -        

 :  وسط حرفشدیمسعود دو        

 ! تو ؟ی کج فهمنقدریچرا ا!  کهی مرتدهیارث باباتو که باال نکش!  خوادی که نمخوادینم -        

 دیجاو.  قفلش را باز کرد موتی و با رلی سهدی رو برگرداند ، رفت سمت پرادیجاواز         
 . پشت سرش راه افتاد

.  خوش ازتون ندارم يمن االن توقع رو!  هی هم عصبانیگل...  ی هستیبابا تو االن عصبان -        
 خب ؟!  میزنی قول بده بعداً در موردش حرف میول

 : مسعود فقط گفت        

 ! نه -        

 . ندی صورت پدرش را ببشهی خم شد تا از پس شدیجاو. و پشت فرمان نشست         

 کنمیاما االن دارم ازت خواهش م!  ازت نخواستم يزی چچوقتیمن ه... به من نگو نه  -        
 !گوشت با منه ؟!  تنها راه حل ماست نی ، انیبب... 

 :  ادامه داددیجاو.  نگاهش کرد قی ، مسعود عمشهی به شدیبا انگشت اشاره چند بار کوب        

فقط و فقط گل !  زهی ما مونده ، اونم گل آونی بي کدورتاي رفع همه ي راه براکیفقط  -        
  يزیچ!  فکر کن شنهادمی ، به پشتی باز برگردم پيخوای ، اگه ميخوایاگه منو م!  زیآو
 

 ! نیفقط سد راهم نشو ، هم...  خوامی ازت نمهم
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 کوباند ی و بعد ناگهان مشتدی کشیقینفس عم. مسعود چند بار پشت سر هم پلک زد         
 . وسط فرمان

 !  فکرشو نکنیحت...  دیفکرشم نکن جاو -        

 را زی گل آودینبا!  شدی بود که باز داشت وسوسه میاز دست خودش عصب...  بود یعصب        
   اشتباهاتی گناه را قربانی آن دختر بدینبا...  کردی طعمه مدی سر به راه شدن جاويبرا
 

 : باز داد زد.  کردی خود میزندگ

 دستت بهش برسه ، فکرشو از مغز ذارمینم...  من ي جلوياری اسمشم نمی حتگهید -        
 !  کنرونیخرت ب

 ي آف بلندکی با تاندازدی بدی به جاوی نگاهگری آنکه دیبه سرعت استارت زد و بعد ب        
 . حرکت کرد و پسرش را پشت سر جا گذاشت

 پدرش که در خم کوچه نی ماشينگاه کرد به چراغ ها.  گردنش را صاف گرفت دیجاو        
 .  به لب نشاندروزمندانهی پيشخندیگم شد و ن

 ! مسعود خان...  دی دمیخواه -        

 یوگرافی ساختمان رادي پله نی گذاشت و از آخرفشی کي را تویاکت کوچک کاهپ        
  يمسعود پس از او پا تو.  گرمش کرد ی کبودش و کمي گونه هاي رودی آمد ، نور پاشنییپا
 
 :  اش و گفتی نسبتاً شلوغ گذاشت ، نگاه کرد به ساعت مچي روادهیپ

 فردا عکس دی باکنمیفکر م.  و ربع شده ، تا حاال دکتر حتماً رفته از مطبش کیساعت  -        
 ! میدندوناتو نشونش بد

 شالش ، ری پس زد و فرستاد زشی چشم هاي را از جلواهشی سي موي طره زیگل آو        
 : گفت

 ... شما.  مطبش رمی نداره ، خودم فردا با مامان جون میاشکال -        
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 از پشت خواستی که مي تا مرددی را گرفت و او را به سمت خود کششیود بازومسع        
 : سرش رد شود به او تنه نزند ، گفت

  ؟می کنکاری چدیحاال بگو با.  دنبالت امیفردا هم خودم م -        

از نظر .  و پرسشگر نگاهش کرد ، منظور عمو مسعود را درك نکرده بود جی گزیگل آو        
   نگاهیجیمسعود به گ.  بود که به خانه برگردند نی انجام دهند اتوانستندی که مي کاراو تنها

 
 :  لبخند زداو

  ؟يخوریناهارو با من م -        

 :  اصرار کردی خواست تعارف کند ، اما مسعود با نرمیگل        

 ! می با هم حرف بزنی کمدیبا! قبول کن ...  کنمیخواهش م -        

 انداخت و لبش را گاز نییسرش را پا.  دنی گاپ گاپ شروع کرد به تپزیقلب گل آو        
 تصور او را زجر نی باشد ، و ادی عمو مسعود جاوي موضوع حرف هازدیحدس م. گرفت 

 .  دادیم
 

 : ناچاراً لبخند زد و گفت.  او را رد کرد ي دعوت پدرانه شدی نماما

 ! میباشه ، بر -        

 نگاه زیگل آو.  دندی راه بودند تا به رستوران مورد نظر عمو مسعود رسي توی ساعتمین        
   رستوران بود که سه سالنی همي آمد توادشی و باشکوه رستوران و دی سفيکرد به نما

 
 که قرار بود باعث انس و يتولد.  داد گرانی را به ددی عمو مسعود شام تولد جاوشیپ

 که ي اجهیتنها نت.  در قلب پر نفرت او نکرد يری تأثچی به پدرش شود ، اما هدی جاویکینزد
  داشت
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 گرانی تولد پدرش بود را برداشت ، قبل از دي که کادوییای پرشچیی سودی بود که جاونیا
 . دی کشگاری محوطه سي را ترك کرد و رفت توزیم

 را برداشت و با دقت نام غذاها مسعود منو.  نشستند ی کوچکزیهر دو نفرشان پشت م        
   عمو مسعود نامنکهی شد ، تا قبل از ازی مي رولشی متوجه لرزش موبازیگل آو. را خواند 

 
 منو ي صفحه يمسعود از باال.  مشتش فشرد ي برداشت و توزی مي آن را از روندی را ببنیآبت

 .  به او انداختینگاه

  ؟زمی عزيخوری میچ -        

 :  حواس گفتی دستپاچه شده بود ، بنی بابت تماس آبتزیگل آو        

 ! یچیه -        

 . عمو مسعود لبخند زد        

 ! ؟یچیه -        

 ! دی شما سفارش بدیهر چ...  یعنی... نه  -        

 : عمو مسعود گفت.  تا تماس قطع شد دی دستش لرزي آنقدر تولشیموبا        

 ! ي تو انواع کباب رو دوست داردونمیمن م... خب  -        

 .  زدي لبخندیگل        

 ! بله -        

 !  دارهازیبدنت ن!  کنمیخواهش م...  ي بخورچهی امروز به خاطر من ماهخوامی میول -        

.  آماده شد زشانیگارسون سر م.  نفسش را فوت کرد و سرش را تکان داد زیگل آو        
نگاه ...  زدی مجبور شد از جا برخیگل.  دنی مشتش شروع کرد به لرزي باز توی گللیاموب

  عمو
 

 .  قامت گارسون کنده شد و تاب خورد سمت اوي از روی ناگهانیلی خمسعود
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 !  دستامو بشورمرمیم -        

 پنهان کرد ، شی مانتوبی جي را تولشی موبایگل. مسعود لبخند زد ، سرش را تکان داد         
  ،  عمو مسعود پنهان شدي چشم هاي از جلونکهیبه محض ا.  ها ییرفت سمت دستشو

 
 . دی کشنی اسکري در آورد و انگشتش را روبشی جي را از تولشیموبا

 ! جانم ؟ سالم -        

 :  بودی شاکنی آبتيصدا        

 . اس گرفتم باهات تمشتری ؟ از صبح ده بار بزمی تو عزییکجا -        

 . زی گل آوي لب هايلبخند نشست رو        

 ! رونمیبا عمو مسعود ب.  جواب بدم تونستمینم -        

 ! چونیفقط منو بپ!  ، با عمو مسعودت هم برو رونیبا همه برو ب...  گهیآره د -        

 .  زدیلبخند تلخ...  کبودش ي گونه ي رودی انگشت اشاره اش را کشزیگل آو        

 ... من...  رونی بامی بتونمینم -        

 :  وسط حرفشدی دونیآبت        

 ! یکنی نگرانم ميدار -        

 ! ستی نيزیچ -        

 :  گفتنیآبت.  دی از بغض لرزشیصدا        

 مگه نه ؟...  زی گل آویگی دروغ نمچوقتیتو به من ه -        

 ، دی را شننی آبتقی نفس عميصدا.  نگفت يزی ، چشی دندان هانی بدی لبش را کشیگل        
 : دیچی گوشش پي داشت توي فوق العاده ایو پس از آن لحن آرامش که نرم

 باشه ؟...  مینی رو ببگهیفردا همد -        

 . ی برم دندون پزشکدی ، باشهیفردا نم -        
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 ! میر بذارپس فردا چطوره ؟ پس فردا قرا... باشه  -        

 ! با حوا... پس فردا ساعت شش عصر با اون خانمه قرار دارم  -        

 :  کندشیمجبور شد صدا.  او حس کرد ی را از سکوت طوالننی آبترتیح        

 ! ؟نیآبت -        

  ؟ي کردداشیاز کجا پ -        

دور از چشم عمو .  دمشی که با عمو مسعود حرف بزنم ، دیرفته بودم طال فروش -        
 ! میبا هم قرار گذاشت...  بهم داد لشویشماره موبا

 : دی کشی پوفنیآبت        

 ازش یچی که هنوز هی سراغ کسي تنها برستیصالح ن...  دنشی دمیبا هم بر! باشه  -        
 ! یدونینم

 : برود طفره نی آبتدنی از دتوانستی از آن نمشتریب.  کرد ی مکثزیگل آو        

 ! باشه -        

 را ششی را شست و آراشی تمام کرد ، دست هانی بعد تماسش را با آبتي قهیچند دق        
 . مرتب کرد و باز به عمو مسعود ملحق شد

 دست يزی بودند ، اما عمو مسعود هنوز به چدهی چزی مي غذا و مخلفات را رويظرف ها        
 :  برگشت و گفتزی در انتظار داشت ، پشت منی که با آبتيداری شاد از دیگل. نزده بود 

 !  منتظر گذاشتمتوندیببخش -        

 . عمو مسعود لبخند زد و صاف نشست        

 ! شروع کن...  ستیمهم ن -        

 . دی بشقابش و خندي توي زعفران خورده ي چهی نگاه کرد به ماهزیگل آو        

 ! ادیمن از گوشت بدم م...  بخورم نوی امتونیعمو من نم -        
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 و قیمسعود زل زده بود به او ، عم.  دی سوپ را جلو کشي الهی برداشت و پیو بعد قاشق        
 : ناخودآگاه لب باز کرد. متفکر 

 ! کردمی فکر ماری به پدربزرگت و مازشبیتمام د -        

 : مسعود ادامه داد. سرش را باال نگرفت  صورتش محو شد ، اما ي روزیلبخند گل آو        

... شعله ...  و اریغم ماهان و ماز.  رفت ایتو فقط پنج سالت بود که پدربزرگت از دن -        
   کرد ، پنج سال آخری تمام عمرش شاد و قدرتمند زندگي تویهر چ! کمرشو شکسته بود 

 
 تا تموم کرد دی کامل طول کشيدو هفته !  مردینم...  سخت بود یلیاما مرگش خ.  دی کشزجر

 ! نگرانت بود!  اوردی تمام اون دو هفته فقط اسم تو رو به زبون ميتو! 

 : مسعود گفت.  ی گلي لب هاي نشست رویلبخند تلخ        

من !  نیهم نگران تو هم آبت...  نگرانت بود یلیخ!  بره تونستی که نمکندیاز تو دل نم -        
  ي که برانمیبیو حاال م... راجع به جفتتون قول دادم تا آروم شد ...  دادم بهش قول

 
 !  نکردمی غلطچی هچکدومتونیه

 .  به حرف آمدزیبالخره گل آو        

 ! دی رسوندنجایشما ما رو به ا!  دی بزرگ کردنویآبت...  ، شما من و دی حرفو نزننیا -        

 ! نیآبت -        

 .  مسعود را داغ کردي تلخ لب هايندشخین        

  ؟يدوستش دار -        

 : دی نگفت ، مسعود باز پرسيزی چیگل        

  ؟ي دوستش داریلیخ -        

 مسعود ي چشم هاي و پر حسرتش را تونی سرش را بلند کرد ، نگاه غمگزیگل آو        
 : مسعود گفت. دوخت 
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 !  خوبهیلیخ!  هی ، پسر خوبدونمیم -        

 : گفت.  ردی اش را بگهی گري جلوتوانستی می به سختزیگل آو        

 ... دیذاریچرا نم... پس چرا  -        

 :  ، سرش را به چپ و راست تکان داددیمسعود منظورش را فهم        

ستا  روي بود ، با بچه هاش تووهیمادرش ب!  بود یی زن روستاکی پسر نامشروع نیآبت -        
 ! بعد شکمش باال اومد...  کردی میزندگ

 :  ، ادامه داددی کشيآه سرد        

 بچه ي سر زا رفت ، همه یول.  بود ینیزن خوشگل و غمگ...  ادی مادمیمن مادرشو  -        
   تر بود ، چون انگ نامشروعچارهی از همه شون بنیآبت.  شدن چارهی بی واقعيهاش به معنا

 
 !  بهش خوردبودن

 :  وسط حرفشدی دوزیگل آو        

 ...  هم داره کهي برادرای خواهر نیآبت... پس  -        

 .  زدیمسعود لبخند تلخ        

 ی روستا زندگيهمه شون با مادربزرگ و پدربزرگشون تو.  کجان دونمی نمیداره ، ول -        
 .  کشتنشی به جرم نامشروع بودن مرفتیه ماگ.  اونجا بمونهتونستی نمی ولنیآبت... کردن 

 
 اسم نداشت نی آبتی تا سه سالگشهیباورت م...  ، براش شناسنامه گرفتم نجای آوردمش امن

 !  اون روزا هشت سالش بوددیجاو...  انتخاب کرد دیاسمشو جاو! ؟

 يرو.  قورت داد یآب دهانش را به سخت.  دی سمت جاودیفکرش پر کش...  کرد یمکث        
 . نشی غمگي چشم هاي خم شد و التماس آلود زل زد توزی به سمت گل آوزیم

 !  دوستت دارهی ، ولي نداری ازش دل خوشدونمی دلم مزیعز...  دیجاو... عمو جان  -        
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 و دهان باز کرد رونی فرستاد بقی و عمنینفسش را سنگ.  خورد ی تکان سختزیگل آو        
 :  دست او گذاشت ، باز التماس کرديمسعود دستش را رو.  دی بگويزیچ

 نیاما تو آخر!  شناسمی مشتری ام رو از همه بوونهیمن پسر د!  فهممی نگو ، من میچیه -        
  کنمی روانشناس ، خوبش مفرستمشیخب ؟ م...  کنمیآدمش م!  یدمیتنها ام...  یدمیام
 
 !  اش باشزهیتو فقط انگ! 

 :  هم فشرد ، گفتي داغش را روي پلک هازیگل آو        

اون دوستم نداره ، فقط اداشو در !  کنهی متمی اذدیجاو!  تونمینم...  عمو ، من شهینم -        
 ... بعدشم من!  ارهیم

 . ری تفسی ، تلخ و بدیمسعود خند.  انداخت نییسکوت کرد ، باز سرش را پا        

 ! رهی گنی آبتشینه ؟ دلت پ...  رهیدلت گ -        

 :  نگاه کرددشی ناامي پر از احساس گناه به عموزیگل آو        

 ...  کرده ، اونتمی اذیلی خدیجاو!  میتونی نمدیمن و جاو...  نداره عمو یبه اون ربط -        

 : ه دادادام.  اش را پس بزند ی کودکاهیتالش کرد تمام خاطرات س...  کرد یمکث        

 ! دی ببخشکنمیخواهش م...  دیمنو ببخش -        

 . مسعود سرش را تکان داد        

 ! کنمی ، درکت مفهممیم -        

...  به او کمک کند توانستی کاش ميا.  فشرد نهی سي را توزی اش قلب گل آويدیناام        
  ، لبش را با زبانش تر کرد!  نبود والی هکی هی ذهنش شبي حد تونی تا ادی کاش جاويا

 
 .  سوپ را کنار زدي الهیپ

  ؟می برشهیم -        

 .  او باال بردي چشم هاي تا توزی ميمسعود نگاه گنگش را از رو        
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 ! نه -        

 .  گذاشتی گليظرف سوپ را برداشت و بشقاب برنج را جلو. دستش را جلو برد         

 ! میریتو بخور ، بعد مناهار -        

 !  ندارملیم -        

 ! ی حداقل نصف غذاتو تموم کندیبا! به زور بخور ...  ستیمهم ن -        

قاشق و چنگال را به دست .  نداشت ي ادهی نگفت ، اصرار فايزی چگری دزیگل آو        
 ... .  و رو کردری برنج ها را زیلی میگرفت ، با ب

     
 یپشت سر هم ، ب...  زدی فرشته کوچولو ، زنگ مي بود پشت در خانه ستادهی ادیجاو        

   را ازلشی زنگ ، موباي رودی مشت کوبیعصب.  دادی جوابش را نمیکس.  زدیوقفه زنگ م
 

 لب با خود ری فرشته کوچولو را گرفت ، همچنان زي خانه ي در آورد و شماره بشی جيتو
 : زدیحرف م

 یبهت گفته درو برا من باز نکن!  مسعود خانه شاتی همه از فرمانای ادونمیم...  دونمیم -        
 !  کارمیمنم رفتم پ... هه هه ! 

  ؟یکنی مکاری چنجایا -        

 .  و به سرعت به عقب برگشتدی ناگهان از جا پردیجاو        

 ! سالم -        

 : دیفرشته کوچولو باز پرس.  بشی جي را قطع کرد و گذاشت تولشیموبا        

 ! ؟یکنی می چه غلطنجای اگمیم -        

 ...  ، منیچیه -        

 :  کرد ، نگاه کرد به سبد چرخدار مادربزرگش و گفتیمکث        

 ! زمی عزيکردی مي ؟ خب منو صدادی خری رفتادهی پي پاي سردنی به اي هوايتو -        
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 ي را از تودشیکل.  زد يفرشته کوچولو پوزخند.  سبد را از او گرفت يخم شد ، دسته         
 :  اش در آورد و در را باز کردی دستفیک

 ! ستی خدمتت عرض کنم که خونه ندی باي اگه اومدی گلدنی ددیبه ام -        

 :  و گفتواری داد به دهی شد ، سبد را تکاطی فورا پشت سرش وارد حدیجاو        

  ؟ کجا رفته ؟ستین -        

 ! دانشگاه -        

 ! پنجشنبه ها کالس نداشت که -        

 .  کالفه شده بوددیجاو. فرشته کوچولو چشم غره رفت به سمتش         

 ! کجا رفته مامان جون ؟ به من دروغ نگو -        

 چی من به تو هي نوه يدر ضمن ، رفت و آمدا!  دانشگاه رهیدروغ نگفتم ، گفت م -        
 !  ندارهیربط

 با دو قدم بلند دیجاو.  خانه ي جلوي مرمري پشت کرد ، رفت سمت پله هادیبه جاو        
 . خودش را به او رساند ، ناراحت و گرفته نگاهش کرد

 آره ؟...  برسم ی من به گليخوایتو هم نم -        

 . نگاه اخم آلود فرشته کوچولو به ناگاه مهربان و دلسوزانه شد        

 داره از یآخه چه معن!  یکنی متی همه مون رو اذي تو داری ، ولدی منه جاوي آرزونیا -        
 ...  ، بهشیکنیحاال دست روش بلند م

 :  وسط حرفشدی دودیجاو        

 فموی کلمه بگو تا من تکلکی!  بهم نباف مامان جون نسموی برا من آسمون و رنقدریا -        
  فتنه ؟ي اون دختره ای یتو طرف من... بدونم 

 . دی کشرونی قدرتمند او بي دست هانی نگفت ، خودش را از بيزیفرشته کوچولو چ        

  باال ؟ياریسبدمو نم -        
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 : گفت...  دیدو دل و ناراحت نگاه کرد به جاو...  دی نشنیپاسخ        

 ! ی بهش برسدی شایاگه بجنب...  دمشی دستگاهی سر اومدمیداشتم م -        

 دی مادربزرگش را بوسيبه سرعت برق و باد گونه .  لحظه معطل نکرد کی ی حتدیجاو        
 ...  ی عذرخواهيآمده بود برا.  برسد زی دلش نبود که به گل آويدل تو.  رونی بدیو دو

 
 !  بوددهی گل و کادو خرشیبرا

 که دی را دياتوبوس زرد.  کرد ی رانندگابانی سر خستگاهی ايبه سرعت برق تا جا        
   که قصد داشت سواردی دتی جمعی را قاطینگاه کرد و گل...  توقف کرده بود ستگاهی ايجلو

 
 :  بوق زدیاپیچند بار پ.  شود

 ! زیگل آو...  جان یگل -        

.  اتوبوس باال رفت و درها پشت سرش بسته شدند ي ، از پله هادی را نشنشی صدایگل        
   را راه انداخت و پشت سر اتوبوسنشیبعد باز ماش.  دی وسط فرمان کوبی کالفه مشتدیجاو

 
 . رفت

 ؟ با آن شال قرمز که رفتی داشت کجا میگل... ذهنش باز مشکوك شده بود         
 !  دانشگاه برودتوانستینم

تلفن آنقدر بوق خورد تا ...  را گرفت زی گل آوي را برداشت و شماره لشی موبايفور        
   نشود و به احتماالتی عصبانکردی میسع.  نی و خشمگقی ، عمدی نفس کشدیجاو. قطع شد 

 
 ي توی بعد گلي قهی دقستیب... باز با صبر و حوصله پشت سر اتوبوس راند .  فکر کند درست

   نفس حبس شده اش را آزاد کرد ودیجاو.  شد ادهی دانشگاه از اتوبوس پکی نزدستگاهیا
 

 ! حاال چه با شال و چه مقنعه...  دانشگاه رفتی مي جدي داشت جدیانگار گل.  دیخند
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 از مقابل در زیاما گل آو...  پارك کرد و به دنبال او رفت ابانی خي را گوشه نشیماش        
بعد دوباره پا تند کرد تا به ...  ستادی آنقدر شوکه شده بود که سر جا ادیجاو. دانشگاه رد شد 

  او
 

 بار هم کی یحت.  پشت دانشگاه ي کوچه ي رفت توالی خی آرام و بزیگل آو.  برسد
در .  پشت سرش باشد دی که جاوکردی ، در ذهنش خطور نمندیبرنگشت که پشت سرش را بب

  یچوب
 
 .  شاپ را باز کرد و وارد شدی کافکی

 . دی کشقی را بست و چند نفس عمشیچشم ها...  ستادی رو اادهی وسط پدیجاو        

 ! ی جمعش کنیتونی نمیزنی مگهی گند دهیباز ! نرو دنبالش ...  دینرو جاو -        

 شد و انهی مورنیبتفکر آ.  ، خواست برگردد دی کفشش به عقب چرخي پاشنه يرو        
 . دیمغزش را جو

 ! رفته باهاش حرف بزنه ، دستشم گرفته البد! مطمئنم باهاشه ...  نهیبا آبت -        

عقلش از . اما نشد .  نکند ی افکار مزاحم توجهنیخواست به ا...  دی نفس کشقیباز عم        
  ي فضايچشم انداخت تو... .  شاپ رفت و وارد شد یبه سرعت به سمت کاف. کار افتاد 

 
 . ندی راحت توانست آنها را ببیلی خلوت کافه و خنسبتا

 خم شده بود سمت او ، کف دستش را نیآبت.  دی پشت به او نشسته بود ، او را ندیگل        
 .   شددیناگهان متوجه جاو.  کردی نگاهش منی او و ناراحت و خشمگي گونه يگذاشته بود رو

 
 .  زديشخندی ندیجاو
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 ، دی را گرفت ، به عقب چرخنی رد نگاه آبتیگل.  کردندی بهم نگاه میمثل دو گرگ زخم        
 .  و رنگ از رخش رفتدی را ددیجاو

 به عقب ی گوش خراشي اش با صدایصندل...  به سرعت از جا جست نیناگهان آبت        
  اری جنگ تمام عکی يآماده ... از کرد و دوباره بست  بار بکی مشتش را دیجاو. پرتاپ شد 

 
...  دیحمله برد به سمت جاو...  او را پس زد نیآبت...  را گرفت نی لباس آبتنی آستیگل.  بود

 ... . دی کوبدی دهان جاوي تونی که آبتی مشتنی همراه شد با اولزی دلخراش گل آوغی جيصدا
    

 :  ، خودش را رساند به افسر نگهبان و گفتي داخل کالنتردیهراسان و پر شتاب دو        

 ...  با هم دعوا کردن وگفتنیم...  نجایدو تا پسر منو آورده بودن ا -        

 و به دی بسته شني از درهایکی را از پشت دی جاوي عربده يصدا... حرفش را خورد         
 : باز برگشت به سمت افسر نگهبان. عقب برگشت 

 کجان ؟ -        

 بود که با دوست پسرش ی دختر بد حجابي هاغی و وغی جیحواس افسر نگهبان جوان پ        
 :  گفتدیخندی هنوز مکهی شده بود ، به زور نگاه کرد به مسعود و در حالریدستگ

  ؟دنی شاپ بهم پری کافيمنظورتون هموناست که تو -        

 ! دونمی شاپشو نمیکاف!  دونمینم... آره  -        

 ! يبرو اتاق سروان اخگر -        

 که از دهانش خارج شده بود با یکی فحش رکيباز نگاه کرد به دختر بد حجاب و برا        
  سروان...  در بسته ي حال رفت سمت اتاق هاشانی و پریمسعود عصب.  دی بلند خنديصدا

 
 :  به هوا برخاستدی جاوادی فري ؟ باز صداکردی مشیدای پدیکجا با!  ياخگر

 !  ندارهی ربطچیبه تو ه...  ناموس یخفه شو ب -        
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.  داخل دی را باز کرد و پریدر سبز رنگ اتاق...  کرد دای مسعود جهت صدا را پنباریا        
   ونی به آبتکردیاما مسعود فقط نگاه م.  او شد ي مقدمه یبالفاصله نگاه همه جلب حضور ب

 
 ي تودیخشم جوش.  و آش و الش آنها ی پاره و سر و صورت زخمي هاقهیبه .. . دیجاو

 :  را باال بردشی ، صداشیفوران کرد از چشم ها... خونش 

 !  سر هر دو تونيخاك تو...  سرتون ي خاك تویعنی -        

 دی از پس سرش شنییصدا.  پوزخند زد الی خی بدی انداخت ، جاونیی سرش را پانیآبت        
: 

  ؟دی باشیشما ک -        

 يبا همه .  ي سروان اخگرزی ، اما برگشت سمت مدی سوال را پرسنی ای چه کسدینفهم        
   شلوغ او را گرفتزی مي ، لبه هاصالشی شده به استلی خشم تبدي اش ، همه یدرماندگ

 
. 

جناب !  دو تا گردن کلفت هستم نی ايبابا...  ام يجناب سروان من مسعود لشگر -        
 وسط جامعه وونی دو تا حنیمن از همه بابت فرستادن ا...  خوامیسروان من معذرت م

  معذرت
 
 ! خوامیم

.  را گرفت دنشی خندي دهانش کرد ، به زور جلولی چهار انگشتش را حايسوان اخگر        
 :  گفتنیآبت

 ! یستی من نيشما بابا -        

 :  به سرعت واکنش نشان داددیجاو        

 !تو ننه بابات کجا بود ؟!  چارهی بدبخت بيپسره ...  ستینه که ن -        
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 :  اشنهی سي براق شد تونیآبت        

 ! وونیحرف دهنتو بفهم ح -        

 :  را باال بردشی صداي ، سروان اخگردی بگويزی خواست چدیجاو        

 رو نجای چه وضعشه ؟ انیا!  دی کنتی رعاکمی من حداقل يجلو!  بابا يا...  گهیه دبس -        
 ! ، هان ؟دیبا سر گردنه اشتباه گرفت

 :  بود ، ادامه دادستادهی اتاق شق و رق اي که گوشه ي افهیاشاره کرد به سرباز وظ        

 ... !  جفتشون بازداشگاهیسرباز کمال -        

 :  به خود داد ، مسعود باز به دست و پا افتادیسرباز تکان        

 ي دو تا رو بندازنیا!  کارو نینکن ا...  زتیجناب سروان تو رو به ارواح خاك عز -        
 ! کننی پاره مکهی رو تگهیبازداشتگاه تا صبح همد

 ! نه ؟ای ستی هر جهت ن بهي بفهمن مملکت باردی بانایا!  نداره آقا یبه من ربط -        

 ! بندمی مریجفتشون رو به قل و زنج...  جناب سروان کنمی مشونیمن حال -        

 پسرش را سفت ي را گرفته بود ، شانه دی که مچ دست جاوفهی سمت سرباز وظدیپر        
 : گرفت

 !  نبرزتیجان عز! دِ نبرش آقا  -        

 :  ، اشاره کرد به سرباز و گفترونی فوت کرد ب کالفه نفسش رايسروان اخگر        

 ! فعال دست نگه دار -        

 : بعد رو به مسعود ادامه داد        

 ! می حرف بزننی بشایشمام ب -        

 ی سروان نشست و عصبزی مبل به منی ترکی نزدي را رها کرد ، رفت رودیمسعود جاو        
 :  با آنها مدارا کندکردی می را تکان داد ، سروان سعشیمچ پا

  ؟دی دو تا جوون هستنیشما واقعا پدر ا -        
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 : دیمسعود اشاره کرد به جاو        

 !  پسرمهیکی نیا -        

 :  را نشان دادنیو بعد آبت        

 !  باهاش ندارمیخودم بزرگش کردم ، هر چند ارتباط خون!  پسرم نی هم عیکی نیا -        

 : سروان سرش را تکان داد        

  دعوا کردن با هم ؟ی پسراتون سر چدیدونیشما م -        

 :  ، ادامه داددی از او ندیمنتظر پاسخ مسعود ماند و چون واکنش        

 !  دخترهیسر  -        

سروان .  پس گردنش دی انداخت و دست کشنیی زد ، سرش را پایمسعود پوزخند تلخ        
 :  هوا تکان دادي خودکارش را تويراخگ

 که هستن حق ندارن مزاحم ناموس مردم ی که هستن و هر کی شما هر چيپسرا -        
   چهنیا! بابا مگه عصر حجره ؟!  راه بندازن ی جامعه عربده کشيبشن و به خاطرش تو

 
 ! ؟وضعشه

 : بالخره مسعود به حرف آمد        

 .  منه جناب سرواني ، برادر زاده دیگی که مياون دختر -        

 : دی و جاونی و اشاره کرد به آبترونی کرد ، نفسش را فوت کرد بیمکث        

 !  افتن به جون همی سگ و گربه منیبه خاطرش ع!  دو تا هم خواستگاراشن نیا -        

 :  وسط حرفدی باز پرنیآبت        

 شاپ واسه ی کافياون اومد تو! همه شاهد بودن ...  نداشتم ي پسره کارنیمن با ا -        
 ! دعوا

 :  ادامه دادنی ، آبتدی خنددیجاو        
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سه روز ...  خلوت خفتم کرد ي وسط کوچه گهی بار دهی!  ها ستی اولشم نيدفعه  -        
 !  بودمي بسترمارستانیب

 :  گفتدیجاو        

  ؟ی ؟ با کدوم شاهد آخه مرد حسابیزنیرا تهمت مچ! ببند اون گاله رو  -        

 : يبرگشت سمت سروان اخگر        

 ! کنم ؟تی شکازننی که میی به خاطر تهمتاشونی از اتونمیجناب سروان من م -        

 :  هوايسروان دستش را تکان داد تو        

 خط و هی ، بعد واسه بقرسهی امروزت به کجا می عربده کشنیشما فعال صبر کن بب -        
 ! نشون بکش

 : سرش را با تأسف تکان داد ، نگاه کرد به مسعود        

  ؟دشونینیبیم -        

 : مسعود سرش را تکان داد        

 !  تکرار نشهگهی ددمیمن قول م -        

 ! کننی گذاشتن باز شروع مرونی بي پاشونو از در کالنتربندمی من باهاتون شرط میول -        

 سروان زی که دوست داشت مادیآنقدر ز...  بود ی چه کند ، عصبدانستیمسعود نم        
 خشمش را گرفت ، دستش را مشت کرد و چند ياما جلو.  صورتش ي را برگرداند توياخگر

  بار
 

 :  و باز التماس کردشی به پادیکوب

...  بگم ی چدی بادونمی نمگهیمن د!  ننداز نیمنو زم ي روکنمیجناب سروان خواهش م -        
 !  نکندی منو ناامکنمیخواهش م
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 راحتش و اشاره کرد به ی صندلی زد به پشتهی ، تکرونیسروان نفسش را فوت کرد ب        
 : کردی که در سکوت به بحث آنها نگاه میانسالیمرد م

 ی ، صاحب کافي فرزادي آقاشونیا!  ي لشگري دارن ، آقای خصوصی شما شاکيپسرا -        
 ! شاپ هستن

 پا انداخته بود و ي پا روي پوش که با خونسردکی شانسالیمسعود نگاه کرد به مرد م        
 .  لبش داشتي گوشه یلبخند نرم

 زی انگجانی هیلیخ...  پسراتون لذت بردم يمن از دعوا!  نبود ، آقا ی به خصوصزیچ -        
 ! بود

 : شی دندان هاانی مدیمسعود چند بار پشت سر هم پلک زد و لبش را کش        

 ! شهی ، خسارتتون تمام و کمال پرداخت منی بدتیشما رضا -        

 . لبخند مرد پر رنگ تر شد        

 ! ؟دیکنی نقد پرداخت مای دیکشیچک م!  ستی نيمساله ا -        

 يخبر...  گرفت و به سرعت روشن کرد لی تحوی نگهبان را از اتاقکلشی موبانیآبت            
  ،  نگران خودش باشدنکهی از اشتریب.  رونی بزدی نداشت ، داشت قلبش از حلقومش میاز گل

 
 بی غشی چشم هاي دعوا از جلوي بود که وسط بلبشوانشی و گردهی دخترك ترسدلواپس

   راشی صدای عصبنیآبت.  او ي به شانه دی از کنارش رد شد ، عمدا شانه اش را کوبدیجاو. شد 
 

 :  کردبلند

 ! چرا ؟یزنی ؟ شاخ موونیچته ح -        

 به دیمسعود مثل برق دو.  ستادی اش انهی به سنهی برگشت به طرفش ، درست سدیجاو        
 :  و گفتدی پرنشانیسمت آنها ، ماب

 ! وزی پوفي شرفایب!  دیجفتتون خفه ش -        
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 : مسعود باز گفت.  ، از آنها فاصله گرفت دی کشی پوفنیآبت        

  کجاست ؟زیگل آو -        

 : دی جاوي به بازودی نگفتند ، مسعود مشت کوبيزی کدام چچیه        

 ! با شمام گردن کلفتا -        

 :  برگشت به سمت اونیآبت        

 ! بهش گفتم بره -        

 کجا بره ؟ -        

 ! ي کالنترارنشیفقط گفتم بره که ن...  دونمینم -        

 .  کف دستشدی انگشت اشاره اش را کوبدیجاو        

  دونه خوبشو دارمهی! دارم برات ...  تموم نشده ها نجای ، کار من و تو اتی بچه رعنیبب -        
! 

.  راه افتاد ابانی امتداد خبه آنها پشت کرد و در.  نکرد شی به فحش های توجهنیآبت        
 : دی جاوي نهی سي را پرت کرد تونشی ماشچیی او نگاه کرد ، سويمسعود به قدم ها

 ! امی تا بنی ماشي تونیبرو بش -        

 :  ادامه دادی وحشتناکدی هوا تکان داد و با تأکيانگشت اشاره اش را تو        

 ! امی تا بینیشیفقط م!  ارمی باباتو در میدست از پا خطا کن -        

 . نی پدرش ، مسعود راه افتاد سمت آبتنی رفت سمت ماشدیجاو        

 ! صبر کن کارت دارم!  پسر يآها...  نیآبت -        

 با مسعود دهان به دهان شود ، خواستینم.  قدم سست کرد ، اما توقف نکرد نیآبت        
   از رو نرفت ، پشت سرش راه افتاد ویمسعود ول. رد  ببنی را از بنشانی حرمت مابخواستینم
 

 :  بلند شروع کرد به حرف زدنبلند
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 چیباهات ه!  ستمیبابات ن...  گهی دیگی ، نه ؟ خب راست مگهی ديشنویصدامم نم -        
   نکردم ؟ همون مدرسهای پسرم بزرگت کردم نیع!  آخه نمک به حروم یول!  ندارم یصنم

 
 نه ای دمی خری مارك کتونهی نه ؟ واسه جفتتون ایفرستادم تو رو هم فرستادم  دوی که جاويا

 ؟

 فوران خشمش ي کرد جلوی و سعدی نفس کشقی پشت گردنش ، عمدی دست کشنیآبت        
 : مسعود ادامه داد.  ردیرا بگ

 دهن تو ي لقمه زیگل آو!  ي نبودينجوریتو ا...  پسر ي نفهم نبودنقدری تو انیآبت -        
 ! دِ آخه بفهم...  ستی مال تو نیگل!  ، بفهم ستین

نگاه قاطع و .  ستادی او اي نهی به سنهی ناگهان برگشت به سمت مسعود ، سنیآبت        
 .  اوي چشم هاي تودیمحکمش را کوب

 دارم از صدقه یمن هر چ!  يزیشما عز...  يشما تاج سر!  مسعود خان فهممیمن نم -        
  دی نوك انگشت جاویاگه دوباره حت...  گوشت کن ي زهی آونویاما شمام ا! شما دارم  يسر

 
اگه !  کنمیبه تهشم فکر نم...  ندارم یشوخ!  زمیری مفشوی ، من خون کثزی به گل آوبخوره

 !  ترموونهی است ، من ازش دوونهی ددیجاو

 :  هوا تکان داديدو قدم پساپس رفت ، انگشت اشاره اش را تو        

 رو هم ندارم که اگه یکس!  برا باختن ندارم یچیمن ه...  بشه بشه خوادی میهر چ -        
  حواستون به!  است فهی طاکی زی ، اما پسر شما عززهیاعدامم کردن بخواد برام اشک بر

 
 ! کشمشی کنه ، متی اذزویبخواد گل آو!  باشه زتونیعز

 پاشنه ي رودیباز چرخ.  خم کرد ي مبهوتش سري پدرخوانده يبرا احترام يبه نشانه         
 ! ...  را گرفت ، خاموش بودزی گل اويشماره ...  کفشش و به او پشت کرد ي
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********         

 الژیو:  ذهنش مرور کرد ي فرستاده بود را توشی که حوا برای آدرسگری بار دکی        
 ! یرانی اي بانوکی دوم ، بوتي ، طبقه ستیتور

 ي سرگردان به تابلوهاینگاه.  دوم رساند ي ، خود را به طبقه یرفت سمت پله برق        
 . یشی لوازم آراکی شي مغازه کی برداشت سمت یکالفه قدم. مغازه ها انداخت 

  ؟نجای کجاست ادیدونی میرانی اي بانوکی آقا ، بوتدیببخش -        

 : مرد جوان گفت        

 بله ؟ -        

 کالفه ی با لحنیگل.  صورت او ي رودی بلند کرد و نگاهش ماسلشی موبايسرش را از رو        
 : تکرار کرد

 ! ی ولکنمی نمداشی ، پنجاستیگفتن هم!  یرانی اي بانوکیبوت -        

 !  کجاست متأسفانهدونمینم -        

 دوم را بگردد ي گرفت دور تا دور طبقه میتصم.  آمد رونی با حرص از مغازه بزیگل آو        
  گریآنقدر آن روز شوك به او وارد شده بود که د.  کرد دای را پیرانی ايبالخره بانو... 
 
  شدکی تأمل وارد بوتیب.  دلهره داشته باشد بشی و غربی با مادر عجداری دي براتوانستینم
. 

 دستش بود و با همکار یکی سرامانوی لکی!  نشسته بود شخوانی ، پشت پدیاو را د        
  کار مهمش...  نقش بست شی لب هاي رواری اختی بيشخندین.  کردیمردش بگو و بخند م

 
 مرد الس بزند و مالقات با دخترش را سه کی و با ندی بنشکی بوتکی ي تونکهی بود ؟ انیهم

   خود اعتراف کرد کهشیپ.  داشت یبی عجیاحساس سرخوردگ!  ؟اندازدی بقیروز به تعو
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 دخترش را به حال خود رها کرد ، شی سال پکی و ستی که بيمادر...  بود گرانی با دحق
 کردی مغزش فرو مي تودی را بانی ، اداشتی متیمی از حوا انتظار صمدینبا!  شدی مادر نمگرید
! 

 ، دیحوا او را د . ستادی اشخوانی رنگارنگ زنانه را دور زد و مقابل پيزهایرگال شوم        
 .  زدیلبخند کمرنگ

 !  خانمی گلي کردرید -        

 : کردی نگاهش ممی مستقزیگل آو        

 ! سالم -        

 :  را بلند کردشیمرد همکار حوا صدا        

 ! خانم رو ؟دیکنی نمیمعرف -        

اما حوا .  اندازدی بنیی اخم کند و سرش را پای لحنش بود که باعث شد گلي تويحس بد        
 :  و گفتدیانگار متوجه نشد که خند

بعد .  بهروز بدم لی تموم بشه و مغازه رو تحومی بمون تا من ساعت کاري اقهی ده دقهی -        
 ...  ومی بزني دورهی رونی بمیریم

 :  وسط حرفشدی دویگل        

 اعصابم نقدری حالم بده ، انقدریاما ا!  نه ای ی شما مامانم هستمدونی خانم ، من نمنیبب -        
 !  رفتارا رو تحمل کنمنی اتونمی است که نمختهیبهم ر

 :  ادامه دادي و با لحن آرام تردی کشیقی نفس عمی نگاهش کرد ، گلریحوا متح        

 گهید...  سال منتظر موندم کی و ستیمن ب!  دی حاال بگنی هست بهتره همیحرف -        
 ! قهی ده دقی منتظر بمونم ، حتشتری بتونمینم
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 زیگل آو.  شدی خوانده نميزی چچی نگاهش هي ، توکردیحوا هنوز هم ثابت نگاهش م        
  نه تنها!  ای دني مادرهاي با همه کردی زن فرق منیچقدر ا...  به حال خود زد یلبخند تلخ

 
 هم شی گونه هاي ، که متوجه کبوددی را ندزی وار گل آووانهی دي هی سرخ از گري هاچشم
 : حوا گفت. نشد 

 ! ما رو تنها بذار لطفا.... بهروز جان  -        

 ی گرفت و بزی آشکار از صورت گل آوی اش را با مکثرهیمرد از جا برخاست ، نگاه خ        
 : حوا گفت.  رفت رونیحرف ب

 ! نی بشایب -        

 :  پاسخش را دادي به تندیگل        

 ! راحتم -        

 : دی کشیقیحوا نفس عم        

 چقدر گرم رفتار کنم باهات ؟ خب منم ي ؟ انتظار داری گلي از من داريچه انتظار -        
 !  کردمداتی سال پنهمهیهنوز باورم نشده که بعد از ا!  شوکم يمثل تو تو

 :  زديشخندی باز نیگل        

 من ي که شما برارسمی مگرانیکم کم دارم به حرف د!  ندارم ي انتظارچیمن از شما ه -        
 ! دیشیمادر نم

 سال از هم جدا کی و ستی ما رو بگرانید!  زی گوش نده ، گل آوگرانیبه حرف د -        
 . کردن

 : امه داد ، ادی گلي گونه ي رودیدستش را دراز کرد ، نوازش وار کش        

 ! امی بکتی نزددادی سالها دنبالت گشتم ، عمو مسعودت اجازه نمنی اي همه يتو -        
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 لرزانش را دوخت ي ، مردمک هادی لرزجانی اش از شدت هنهی سي توزیقلب گل آو        
 : آهسته لب زد...  او يبای صورت زيتو

  ؟یواقعا مادر من... تو  -        

 :  نگاهش کرد ، و بعد پاسخ دادرهی خرهیحوا چند لحظه خ        

 ! نه -        

 ی شده باشد ، دو قدم به عقب برداشت و بعد به سختی خالزی گل آوي پاری زنیانگار زم        
 :  کردشی نام و نشان شده بود ، صدای ذهنش بيزن که باز هم تو. تعادلش را حفظ کرد 

 ! ؟ جانیگل -        

 ترك ي تا جلودی نفس کشقی را بست ، چند بار پشت سر هم عمشی چشم هازیگل آو        
   انگار پنجهی بود ، کسدهیاحساس بدش به اوج خود رس.  ردیبرداشتن بغضش را بگ

 
زن به سرعت از .  بود دهی اش به اوج خود رسیسر خوردگ.  قلبش ي به جداره هادیخراشیم

 :  خارج شد و خود را به او رساندشخوانیپشت پ

 ! ستیحالت خوب ن!  نی بشی صندلنی اي روایب...  زمیعز -        

 وانیدست دراز کرد ، ل.  نشاند ی صندلکی ي را همراه خود کشاند و روزیگل آو        
 :  کردکی رنگ او نزدی بيخودش را برداشت و به لب ها

 !  با هممیزنی شه ، بعد حرف م ذره بخور حالت بهترهی ایب -        

 :  دست او را پس زد ، گفتزیگل آو        

 ...  ؟ تویشناسی ؟ منو از کجا می هستیپس تو ک -        

 :  به لب نشاندیزن لبخند کمرنگ        

 ! هیحان! من خاله ات هستم  -        



 188 

 آغوش او پرتاپ ي خودش را توزیانگار انتظار داشت گل آو.  یو منتظر نگاه کرد به گل        
  دور و...  منتظر او نبود زی گل آویول!  زدی اشک بري هاي شدن خاله اش هادایکند و از پ

 
 مادر و ي سالها تالش کردند باز نتوانستند جانی اي ها که هر چه تولی فامنی پر بود از ابرش

   نداشتیی او جايای دني توگری عاطفه دی خوشگل و بي خاله نیا.  رندی او بگيپدر را برا
 
 : هی صورت حاني توچرخاندی مصانهینگاهش را تند و حر! 

 مامانم کجاست االن ؟ -        

 :  رفته ادامه دادلی تحلییمنتظر پاسخ او نماند ، با صدا        

 ! گمیشکل توئه ؟ صورتش رو م... حوا  -        

 :  را باال انداختشی ابروهاهیحان        

  از مادرت ؟يدی ندی عکسچیتا حاال ه -        

 :  لب زمزمه کردری آورد ، زنیی را پاشیصدا        

 ! به عکساشم رحم نکردن! خدا لعنتشون کنه  -        

 :  باز سوالش را تکرار کردیگل        

 شکل توئه ؟ -        

 ! متأسفانه... نه چندان  -        

 .  انداختنیی را پادشی صورت او برداشت و نگاه ناامي دست از جستجو توزیگل آو        

 کجاست ؟... االن  -        

 :  سرش را به چپ و راست تکان دادهیحان        

 ...  ازش ندارميخبر!  دونمینم -        

 :  محزون باشد ادامه دادکردی که تالش می کرد ، با لحنیمکث        
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 که داشتم ازتون باغ یتنها آدرس.  نکردم داتونی ، پگشتمی سال دنبالتون منهمهیا -        
 .   بشمکی بهتون نزدذاشتی کردم ، نمدایمسعودو پ!  نشد رمی دستگیچی بود ، اما هبیس
 
!  طالق گرفت و بچه اش رو ول کرد و رفت اری از مازشی سال پستی خواهرم همون بگفتیم

 ... من ، ی گلشهی من باورم نمیول

 :  دستانش فشرد ، گفتانی را مزیدست گل آو        

 اری با مازیوقت!  دارم ای دني که توهیاون تنها کس!  خوامی من خواهرم رو مزیگل آو -        
  مادرم چشم انتظار حوا.  اجازه ندادن با ما رابطه داشته باشه گهیعقد کرد ، آوردنش شهر و د

 
 تو رو از من دور خوادی لعنت شده ات ميحاال هم عمو!  میبر نداشت ما از تو خزیگل آو!  مرد

 ! نگه داره

 . دی کشرونی سرد او بي دست هاي دستش را از تویگل        

 ...  عمو مسعودیول!  دی داري شما از من چه انتظاردونمینم... من  -        

 :  آشکار گفتی حرفش را قطع کرد ، با حرصهیحان        

 دونهیاون م!  شک نداشته باش نیدر ا!  زی داده ، گل آوبیعمو مسعودت تو رو فر -        
 ! ادی به حرف بمیکمک کن وادارش کن... با من باش ! حوا کجاست 

 متوجه منظور او دیرسیبه نظر م...  به اون نگاه کرد رهی خرهی چند لحظه خزیگل آو        
  شک!  داده بود بیعمو مسعود او را فر! ... خبر داشت عمو مسعود از مادرش . نشده است 

 
 از گرد راه ي خاله نی اي که با حرف هادادی اجازه مدینبا! اما نه ...  فشرد نهی سي را توقلبش

 ...  یبه سرعت از جا برخاست ، رفت به سمت در خروج.  به عمو مسعود شک کند دهینرس
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 صورت ي سمش را تونی آخرخواستی که مي را سفت گرفت ، با حالت مارشی بازوهیحان
 : شکارش تف کند ، بغل گوش او گفت

 از همه با ازدواج مادرت و شتری بیدونستی مسعود عاشق مادرت بود ؟ میدونستیم -        
 خطر اون بود که مادرت یدونی ؟ مخواستی خودش مي مخالف بود چون مادرت رو برااریماز
  رو
 

  بره ؟شهی همي کرد شوهرش و بچه اش رو رها کنه و برامجبور

 آنکه ی خارج کرد ، بهی انگشتان حاننی را از بشی بازوعی حرکت سرکی با زیگل آو        
 :  لب زمزمه کردریز.  زد رونینگاهش کند از مغازه ب

 ! گهیدروغ م!  گهیداره مزخرف م -        

!  ستی ندی بعيزی چچیاز عمو مسعود ه:  دی ضجه کشدانهیش ناام در اعماق قلبییو صدا        
... 

*******         

 کنار دستش نشسته بود ، سرش را دیجاو.  ي عجله اچی ، بدون هکردی میمسعود رانندگ        
   از آنچه مسعود از اوشتریب.  کردی ها نگاه مابانی و به خفی کثي شهیچرخانده بود سمت ش

 
 چراغ قرمز ، سر چرخاند و نگاه کی پشت ستادیمسعود ا.  داشت آرام و مغموم بود انتظار

 : گفت.  اش یاغی پسر ي سوخت برايخودیدلش ب...  لباس او ي پاره نیکرد به آست

  ؟ی بگيزی چيخواینم -        

 : نگاه کرد به چراغ سبز ، باز راه افتاد و ادامه داد.  دی نددی از جاوی واکنشچیه        

 بده به ی فحشهیالاقل !  بزن ي دادهی...  بگو يزی چهی ؟ خب ی چیعنی سکوتت نیا -        
 !  بارت آوردمينجوریمن که ا
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از ! از آنهمه تنش خسته بود ... مسعود خسته بود .  عکس العمل نشان نداد دیباز جاو        
 ! بس بابت گناهانش تاوان داده بود ، خسته بود

 ساکت و ي برادرزاده هی!  فهممی نمیچی خدا هيایمن از باز...  دی جاوفهممیمن نم -        
  ي سال توکی و ستیب.   مادرمي خونه ي ساله که افتاده گوشه کی و ستی دارم ، بیخجالت

 
 رو ي بشری بنچی سال آسه رفت و آسه اومد و توجه هکی و ستیب...  نبود یشکی هچشم

 تو تا دی ؟ جاودی رسنجای شد کار به ای سرش دعوا شد ؟ چهوی شد یچ! جلب خودش نکرد 
  دو
 

  ؟يدی جر مقهی شد حاال واسش یچ...  يکردی نگاش نمی حتشی ماه پسه

 : دی نالیفی ضعي ، با صدارونینفسش را خسته و درمانده فوت کرد ب        

خدا لعنتت کنه دست از سر من ...  منو ببخش دی برا زجر دادن منه ، مگه نه ؟ جاونمیا -        
 ! بردار

 :  به حرف آمددیبالخره جاو        

  برات بگم ؟يخوای میچ -        

 . سر چرخاند ، نگاه کرد به پدرش.  بود نی گرفته و غمگشیصدا        

 یفهمی ؟ نمخوامی رو چقدر می گلیفهمی ؟ نمیدونی ؟ درد منو نمیدونیمگه خودت نم -        
  که برام مهمه ؟هیزی تنها چیگل

 .  را بستشی و چشم های صندلی داد به پشتهی زد ، سرش را تکی تلخشخندین        

 پاهات زانو بزنم ، مسعود خان ؟ ي جلوخوادی ؟ دلت ميخوای از من میتو بگو چ -        
   من ونی بکنمی ، التماس مکنمیخواهش م! باشه ...  خب یلیخ!  التماستو بکنم ؟يدوست دار
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 یول!  ازت نخواستم یچی هچوقتیمن ه...  مسعود خان نیمنو بب!  زاده ات رو جور کن برادر
 !  من و اونو جور کننی بکنمیخواهش م...  خوامیحاال م

 ي را باز کرد ، نگاه خسته اش را تاباند به چهره شی پلک هاي ، الدی کشیقینفس عم        
 . پدرش

 داره از یگل...  بابا ترسمیمن م!  بارم که شده منو درك کن ، ترسم رو بفهم هیبرا  -        
 !  بکنمتونمی نمی غلطچی و من هرهیداره از دستم م!  رهیدستم م

 ادی.  پسر گردن کش و مغرورش آتش گرفته بود صالیمسعود آتش گرفته بود ، از است        
 ...   اش ، سر و گردن کبودشدهی نگاه ترسادی...  گرفتی آتش مشتری افتاد بی مزیگل آو

 
 او بود که پس از سالها دی جاونیا!  بود دی جاونیاما ا.  گرفتی افتاد و بغضش می مادشی

 پسر او بود ، نیا!  خواستی ميزی ، از او چکردیداشت خواهش م...  زدیداشت آرام حرف م
  تنها

 
 بود و دیاو جاو.  کند دی او را از خود ناامتوانستینم...  نه گفت دی به جاوشدینم!  او بود يآرزو

   پسرش را به دامان خود کارنی با ادانستی اگر مختیری مشی را به پاایمسعود کل دن
 

 . گرداندیبرم

 .  نگه داشتابانی خيراهنما زد ، سرعتش را کم کرد ، گوشه         

 ! من شرط دارم -        

 ذهنش يمسعود آب دهانش را قورت داد ، کلمات را تو.  فقط نگاهش کرد دیجاو        
 : جفت و جور کرد ، ادامه داد
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اگه ازم !  مجبورش کنم تونمیمن نم...  یدونی و خودت هم خوب مخوادی تو رو نمیگل -        
   ، اگه شرطام روذارمی دست تو رو باز میول.  بدتر بشه یلی بشه ، ممکنه کارا خنیدل چرک

 
 ! ی کنقبول

 :  سرش را تکان داددیجاو        

  ؟هیشرطات چ -        

 :  تأمل گفتیمسعود ب        

 دوباره گهی چه حاال و چه صد سال دي قول بددیبا...  زهیاول در مورد خود گل آو -        
 ! ی با من طرفی کارو بکننیاگه ا.  یکنیدست روش بلند نم

 . کردی نگاهش ممی مستقدیجاو        

  ؟يبعد -        

اسه دعوا ، تو باهاش  اگه اون اومد ویحت!  یپلکیدور و برش نم...  نی آبتيدرباره  -        
 ! یشی نمقهیدست به 

 :  باز تکرار کرددیجاو        

  ؟يبعد -        

 :  کرد و سرانجام گفتی طوالنیمکث...  به خرج داد يشتری باطی احتنباریمسعود ا        

 !  روانشناسشی پيریم -        

 به خود داد و یتکان.  درهم شکست ي با زهرخنددی جاويحالت خشک و عوبس چهره         
 : گفت

 !  اموونهی من دیکنیپس تو فکر م!  نطوریکه ا... روانشناس  -        

 :  او کردي حواله يزیمسعود نگاه تند و ت        

 ! ؟یستین -        
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 ی هم فشرد و با لحني خشک و سوزانش را روي گرفت ، پلک هادینگاهش را از جاو        
 : تخسته گف

اگه تو قول شرف !  خوامی ممکن نمری غزیچ! خوب فکراتو بکن ...  منه ي شرطانایا -        
  ي که بلديهر جور...  ذارمی ، منم دستت رو باز میکنی سه قول منو عمل منی که ايداد

 
 . اری رو با خودت راه بدختره

 :  گفتدی برقرار شد ، بعد جاویسکوت کوتاه        

 ! ولهقب -        

 . دی قلب سرد مسعود تابي تودیام        

 ! يریگی منو نمي جلويقول داد!  ي تو هم قول دادیول...  کنمیهر سه تاشو قبول م -        

مسعود .  شود ادهی را باز کرد ، خواست پنی از پدرش بشنود ، در ماشيزیمنتظر نماند چ        
 :  گفتيبه تند

  ؟يریکجا م -        

 .  از تنش باشدی کرد ، تالش کرد لحنش آرام و خالی مکثدیجاو        

 ! شهی نمدامی پیدور و بر گل!  راحت التمیشما برو خونه ، خ...  بزنم ی قدمهی رمیم -        

 دی لباسش را باال کشي قهیمسعود به او نگاه کرد که چطور .  دی شد و در را بهم کوبادهیپ        
   حسرتيهمه ... .  شد تی جمعی فرو برد و قاطشی هابی جيا تو رشیو دست ها

 
 گل دیبا...  برد و باز استارت زد شیدست پ.  اش را سوزاندند نهی شدند و سي آه سردشیها
 ... . گرداندی و به خانه برمکردی مدای را پزیآو
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 بود ، الك زده دهی خوشرنگ بنفش پوشيروسر.  بای و زانسالی بود می زنیدکتر صارم        
   و با دقتزشینشسته بود پشت م.  دور مچ دست چپش بسته بود یفی ظریبود و ساعت مچ

 
 . کردی نگاه مدی جاوبه

 پا انداخته بود و ي اتاق او نشسته ، پا رودی سفي از مبل هایکی ي رویالی خی با بدیجاو        
   ، بهواری دي رويبای زي اتاق ، به تابلويبه گلدان بزرگ گوشه .  کردی نگاه مواریبه در و د

 
لبخند کمرنگ او را ...  یبعد نگاه چرخاند سمت دکتر صارم...  ها يواری خلوت کاغذ دطرح

 .  کردریغافلگ

 :  به خود داد و گفتیلبخند دکتر پررنگ تر شد ، تکان        

 چه خبرا ؟!  خان دیجاو... خب  -        

اگر بخاطر شرط .  ، دوست نداشت حرف بزند کردی و محکم نگاهش ممی مستقدیجاو        
 : دکتر باز گفت.  گذاشتی زن نمنی مطب اي پدرش نبود پا توخودیب

 به حرف زدن با من يازی و نی کامال سالمیکنی که فکر می هستیتو هم از همون گروه -        
 درسته ؟...  يندار

 :  به لب نشاند ، گفتی روحیبخند ب لدیجاو        

راستشو !  مزخرفات اعتقاد ندارم نی و اینیشبیبه فال و پ...  ستمی نیمن آدم خرافات -        
 ! شمی سرگرم میاما باهاشون حساب!  اعتقاد ندارم یچی به هيبخوا

 زی ذهنش او را آنالي حرکات او بود و مدام توي همه ي رهی همانطور خیدکتر صارم        
   انداختی باال ميخودی چپش را بي ابروی داشت ، گاهکیت!  انگری بود و عصیعصب...  کردیم
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 لشی که باب می حرفنیبا کوچک تر!  هم مطمئناً داشت ادیاعت...  دادی را تکان مشی مچ پاو
  ر خالف ظاهر ، بنهای اياما بر خالف همه ...  زدی و زمان را بهم برنی زمتوانستینبود م

 
 . زدی بند بود تا فرو بری کوتاهي جانش به ضربه يهمه !  شکننده بود اری و سختش ، بسسرد

 خب ؟ -        

شما !  دی کنرمیدوست دارم غافلگ...  کنمیبه کار شما هم به همون چشم نگاه م -        
 ! خب...  دیخونی نگاه فکر آدمو تا ته مهیروانشناسا با 

 متکبر ادامه يبا لبخند.  اش کنار زد یشانی پي را از روشیش را صاف گرفت ، موهاسر        
 : داد

 ! ام ؟یمن چه جور آدم -        

 :  لبخند زدیدکتر صارم        

 ! تو فقط سه سالته -        

 :  ، دکتر ادامه داددندی باال پردی جاويابروها        

 ! ي موندتی سه سالگيتو -        

 :  زدی لبخند تلخدیجاو        

 ! پشت تابوت مادرم موندم...  ی سه سالگيتو! آره ، موندم  -        

 ی با لحن نرمیدکتر صارم.  و پنج سال قبل ستیانگار رفته بود به ب... نگاهش دور بود         
 :  به حرف زدن کردبیاو را ترغ

  ؟ی در موردش حرف بزنيدوست دار -        

 :  سرش را تکان داددیجاو        

 ! نه -        

 چرا ؟ -        
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.  زدی اش حرف نمی روحي عقده نی از بزرگ تری سادگنی ، مطمئنا به همزدیحرف نم        
 :  گفتدیجاو

  بکشم ؟گاری ستونمیم -        

 ! زننیحرف م...  کشنی نمگاری آروم شدن سي آدما برانجایا -        

.  آورد رونی را بگارشی سي و جعبه بشی جي صاف نگاهش کرد ، دست برد تودیجاو        
  مورد.  لبش و روشن کرد ي گذاشت گوشه گاری نخ سکی بود ، دهیانگار حرف دکتر را نشن

 
 !  هنجار شکن بوداری ، بسزی جامعه ستاریبس...  يبعد

  ؟یدونی ؟ چرا اونو مسئول مرگ مادرت ميبا پدرت چرا مشکل دار -        

 .  نگاهش کردچی در پچی پي ، از پس دودهارونی را فوت کرد بگارشی دود سدیجاو        

 مگه واقعا مسئول نبود ؟!  ؟ فقط من ؟دونمیمن مسئول م -        

... بود  مادرت خودش هم مقصر نکهی ؟ مثال ایکنی بهش نگاه نمگهی بعد دکیچرا از  -        
 ... کردیاگه محکم تر رفتار م

 . گارشی ، سرش را تکان داد ، باز پک زد به سدی خنددیجاو        

 و پنج ستی مادرمو بعد از بي جنازه نکهی اي ، آره ؟ برای از بابام پول گرفتنی هميبرا -        
 ! امامزاده...  یچیبابام هم که ه!  بهش یگند بزن...  رونی بیسال از قبر بکش

 : دکتر سرش را تکان داد        

 ! ی فکر کنگهی به نظرات ديخوای نمیحت...  يایاز موضعت کوتاه نم!  ی سر سختیلیخ -        

 ! ستی برام مهم نگرانیچون نظرات د -        

 :  هوا تکان دادي دستش را تودی ، جاودی بگويزی خواست چیدکتر صارم        

 سال کی کرد ؟ کاریبعدش چ!  من ، مادرم رو کشت يبابا... گوش بده دکتر  -        
اصال !  کرد یباهاش زندگ... بعد رفت دوباره زن گرفت !  سال کیفقط ... عزادارش بود 
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  انگار نه
 

شما !  عذاب وجدان نداره ی ، چون در مورد مادرم حتخورهیمن حالم از بابام بهم م...  انگار
 . یرم رو عوض کن نکن نظیهم سع

 ای کل دنیکنیچرا ؟ چرا فکر م!  يتو با همه سر جنگ دار...  ستیموضوع فقط پدرت ن -        
  ؟ي آزارشون بدي ؟ چرا دوست داريسازیمقصر مرگ مادرت هستن ؟ چرا با مردم نم

 محض او روبرو شد ، دوباره ی تفاوتی ماند و چون با بدیمنتظر واکنش جاو.  کرد یمکث        
 : دیپرس

 دای زنده ها پنی رفته ، آرامش رو بای که سالها قبل از دني مادري به جايخوایچرا نم -        
  ؟یکن

 لب ي نشست روری تفسی بيلبخند.  او ي چشم هاي تودی ناگهان نگاهش را کوبدیجاو        
 . شیها

 ! ذار فکر کنمخب ، ب...  بود دکتر یسوال خوب -        

 :  فکر کردن در آورد و گفتي تکاند ، ادانی را کف زمگارشی سيخاکه         

 ! ستمی زنده نکی که من خودم نهی الشی دلکنمیفکر م... خب  -        

 :  زد ، ادامه داديپوزخند        

 نفر که مثل هی!  نفرو دارم که باهاش آرومم هیمنم !  برات جالب باشه دی خب شایول -        
 !  فقط نه سالش بود ، خودم کشتمشیوقت...  ستیخودِ من زنده ن

  ؟یعاشقش -        

 !  براشرمیمیم...  لحظشه کی يعاشق برا -        

 . دیخند        
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 چرا دونمینم!  آرزو نیحاال برام شده محال تر...  انتخاب بود نی تریاون وقتا دم دست -        
   لذت از نظری ؟ معنی چیعنیلذت ...  دکتر یراست!  دونمیواقعا نم...  دیدلم براش سر

 
  ؟هی چیعلم

 : دکتر متفکرانه سرش را تکان داد        

 ، درست مثل خودش شهی که به انسان مربوط ميزیهر چ...  نداره ي واحدیمعن -        
 !  موجودطی از شراتی احساس رضایعنیاما ساده برات بگم ، لذت ! مجهوله 

 انداخت و کفشش نی سوخته را کف زملتری گرفت ، فگارشی کام را از سنی آخردیجاو        
 .  آن گذاشتيرا رو

اما تجربه ...  زدم ی که فکرشو بکنيدست به هر کار!  تجربه اش نکردم چوقتیمن ه -        
 ... به جز...  یچی به من لذت نداد ، هیچیه! نکردم 

...  کوچک نه ساله افتاد زی گل آوادی!  به گذشته ها دیباز ذهنش پر کش... سکوت کرد         
   اش با آنانهی ناشي هايبه جز در عشقباز...  تجربه نکرد چوقتیلذت را ه!  لذت افتاد ادی
 

 .  را محکم با دستانش فشردشی هاقهیشق...  انداخت نییسرش را پا!  انی گري دختربچه

 ! زیگل آو...  لجن وجود داره ی زندگنی لذت بردن از اي راه براکیفقط  -        

 .  آرام دکتري چشم هاينگاه سرخش را دوخت تو... سرش را بلند کرد         

 ! زیفقط و فقط گل آو...  به آرامش هست دنی رسي راه براکیفقط  -        

 را دور زد ، دی سفيست مبل ها.  شد دهیاز جا برخاست ، نگاه دکتر همراهش باال کش        
 ...   رفترونیاز اتاق ب!  حال خودش نبود ي ، توخوردیتلو تلو م...  یرفت به سمت در خروج

 
 .  متأسف دکتر پشت در جا ماندنگاه
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 بود که يبحث سر دختر.  آمد ی ممنی نشي از توگرانی دي گپ و گفت و خنده يصدا        
   ، اما فرشته کوچولودندیخندیعمه مرجان و غزاله قاه قاه م.  را برده بود نی حسریدل ام

 
 دختر ي اسم و رسم و خانواده ي درباره مای سيپر.  خوش نشان نداده بود ي معمول روطبق

   را بانی حسری که اوقات خوش امدادی و عمو مسعود مدام به مادرش تذکر مدیپرسیم
 

 .  تلخ نکندشیکارها

 بغلش و به سر ي بود تودهی را کششی اتاقش نشسته بود ، زانوهایکی تاري توزیل آوگ        
  ،  که فرشته کوچولو آمد او را صدا کندشی ساعت پمین.  کردی گوش مگرانی ديو صدا

 
 چی هدنیتحمل د. از همه دلسرد بود ... از همه متنفر بود .  را به خواب زده بود خودش

 . کدامشان را نداشت

 ی پتک آهنکیمدام آنها را مثل ...  کردی را تکرار مهی حاني ذهنش مدام حرف هايتو        
 . دیکوبی سرش ميتو

 ... گشتمی سال دنبالتون منهمهیا        

 !  بشمکی بهتون نزدذاشتی کردم ، نمدایمسعود رو پ        

 ! ردمادرم چشم انتظار حوا م!  خوامی من خواهرم رو مزیگل آو        

 ! به عکساشم رحم نکردن! خدا لعنتشون کنه         

 از شتری بیدونستیم!  حوا کجاست دونهی مسعود عاشق مادرت بود ؟ اون میدونستیم        
 ؟ خواستی خودش مي مخالف بود چون مادرت برو برااریهمه با ازدواج مادرت و ماز

  یدونستیم
 
 ...  ؟یدونستی م؟
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.  هم فشرد ي قدرت روي را با همه شی ، دندان هاشی موهايد تو چنگ زیدو دست        
  ي و کمایهوشی به بشدیکاش م...  مغزش را ساکت کند ي توي صداهاتوانستیکاش م

 
 !  ببردادی چند ساعت هم که شده از ي کثافتش را برای زندگشدیکاش م!  فرو برود مطلق

 : دی را شننی حسری اميبعد صدا...  دی آهسته به در کوبیکس        

 ! ؟یی دختر دايداریب...  خانم یگل -        

 : دی نفس کشقی را بست و عمشی چشم هازیگل آو        

 !  توایآره ، ب -        

 . ستادی چارچوب اي تونی حسریام.  اتاق یکینور هجوم آورد به تار... در باز شد         

  حالت بده ؟نقدری شده باز ایچ!  يدی خوابمی که ما فکر کنيچراغ رو خاموش کرد -        

 :  به خود داد و گفتی سرفه کرد ، تکانزیگل آو        

 ! چراغم روشن کن لطفا...  داخل ؟ يای بشهیم -        

 زیگل آو. اتاق روشن شد ...  را زد دی ، کلواری تن سرد دي رودی دست کشنی حسریام        
 :  باز رها کردمهی در را پشت سرش ننی حسریام.  را بست شیبه سرعت چشم ها

  دعوات شده ؟دی شده باز ؟ با جاویحالت خوبه ؟ چ -        

 نگاه مبهوت ي کرد تورینگاهش گ...  را از هم باز کرد شی پلک هاي آهسته الزیگل آو        
 : نی حسریام

 ! صورتت...  زیگل آو -        

 ي لبه ي روشی به سرعت مقابل پاهانی حسریام.  ی گلي لب هاي نشست رويزهرخند        
   کمرنگ شده و محوي هاي کبودي رودیچرخی مدام مرشینگاه متح. تختخواب نشست 

 
 . ی گلصورت

 !  نفهمي ؟ پسره دهیکار جاو -        
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 ی نگاهش را از صورت گلی هم فشرد و با ناراحتي را روشی شده بود ، لب هایعصبان        
 . گرفت

 !  مسعودیی داای...  بهش نگفت ؟ يزیمامان جون چ -        

 !  مسعودییدا -        

 . زهرخندش را باز تکرار کرد        

 که براش قابل درك دمی مثل تو حق میکیبه ...  ستیاما مهم ن! چرا ، زد تو گوشش  -        
 ! ستینباشه ، چطور کتک خوردن مهم ن

نگاه کرد .  دشی نزار و ناامينگاه کرد به چهره ...  نهی آزیاز جا برخاست ، رفت سمت م        
  نگاه کرد به گل!  اش ينگاه کرد به جسد رو به نابود...  اش ی سرد و خاليبه چشم ها

 
 عمو يکاش رازها...  ی لعنتيرازها... رازها .  باختن نداشت ي برايزی چچی هگری که ديزیآو

  يزی چچوقتی هزیکاش گل آو.  شدی روز با خودش چال مکی و ماندیمسعود با خودش م
 
 . دیشنی گذشته ها نماز

 ! ي فرق دارشهی ؟ با هميدی ناامنقدری ؟ چرا ازی شده گل آویچ -        

 .  او نگاه کردری به تصونهی آي از تویگل        

 ضربه دی شای ؟ گاهي درد رو درك کردی معن ؟ تو تا حاالنی حسری امهیدرد چ -        
 شد ؟ یاما بعد چ...  ی شکستی حتدیشا!  يدی داغ ددیشا...  ي نارو خورددیشا...  يخورد

  خودتو
 

 ، یدرد لعنت...  است گهی دزی چهیاما درد !  يشکسته هاتو جمع کرد...  ياز جا پا شد!  یساخت
 !  فرق دارهنای ايبا همه 

 . ی قالي ، نگاه سوگوارش را دوخت به گل هانی حسریبرگشت به سمت ام        
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 یی جاهیبه !  کنهی ، فلجت مشهی وارد خونت مواشی واشی...  مونهی زهر منیدرد ع -        
   سر پاي براي نداریلی مچی هی حتدیشا...  یی واسه رهاي نداری جونچی هگهی که دیرسیم
 

 فلجم کرده دنی سال درد کشکی و ستیب...  نی حسریپر از دردم اممن !  ، آزاد شدن شدن
 !  آزاد بشم ازشخوامیم!  بلند شم از جام خوامیاما م... 

 .  از جا برخاست ، رفت به سمت اونی حسریام        

 به سن ي دختريبرا...  ی سرد بشنقدری باعث شده ای ؟ چزمی عزهی حرفا چنی ایمعن -        
 ! يدی همه ناامنیو سال تو زوده ا

 . لبخندش از صد بغض کهنه پر بود...  به لب نشاند ینی لبخند غمگزیگل آو        

 ریپس بهم کمک کن ام!  ی داداشمی ؟ گفتادتهی...  مونمی غزاله منی برات عیبهم گفت -        
 ! زنمیت و پا م که توش دسيکمکم کن خودم رو نجات بدم از لجنزار...  نیحس

 سردش را برادرانه یشانی دستانش گرفت ، پانی را مزی گل آوي شانه هانی حسریام        
 . دیبوس

 !  بندازمنینامردم اگه روتو زم...  بگو يخوای میجان دلم ؟ هر چ -        

 یفقط کمکم کن از ثبت احوال گواه!  خوامی ازت نمیکار سخت...  نی حسری امیلیتو وک -        
 !  عقد کنمنی و با آبترمیفوت بابامو بگ

 . نی حسری امي چشم هاي نشست تورتیح        

 ... گرانی دي بدون اجازه يخوای ؟ می ، گلیگی مي داریچ -        

 ي شد تورهی ، خشی چشم هاي توختی اش را ری التماس و درماندگي همه زیگل آو        
 .  اوي رهی تيم هاچش

 ! يندازی نمنی رومو زمیتو گفت...  تو رو خدا نی حسریام -        

 ...  مسعودییآخه مامان جون و دا!  محاله نی ایآره ، ول -        
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 .  ، چند قدم پساپس رفتدی کشرونی او بي دست هانی خود را از بزیگل آو        

 کنم ، ي کارهی خوادیدلم م!  گمینپرس چرا چون بهت نم...  نی حسریازشون متنفرم ام -        
   همون اندازه که من ازشون نفرت دارم ، اونا هم ازمخوامیم!  لهشون کنم ي جورهی
 

 ي سال خفه خون گرفتن حاال زهرمو تف کنم توکی و ستی بعد از بخوامیم!  بشن متنفر
 ! صورتشون

 آن دنی بود دبی عجشیبرا.  نگاهش کرد رهی خرهیفقط خ...  نگفت يزی چنی حسریام        
   شورشنیزبانش بند آمده بود از ا.  دیدی مزی گل آوي چشم هاي که توی و نفرتنهیبرق ک

 
 .  اویناگهان

 ...  ؟نیفقط به خاطر آبت...  ؟ زیچرا گل آو... چرا ؟  -        

  ؟نیآبت -        

 هیبعد ناگهان به گر...  صورتش ي رودی قرارش را کشی بيدست ها...  دی خندزیگل آو        
 . افتاد

 میما دو تا دو زخم ناسور!  بدبخت تر از من دی شایحت!  بدبخته مثل من هی هم نیآبت -        
  دیذاریچرا نم...  می هستی ؟ ما دو تا دو آدم اشتباهمی بشگهی داره مرهم همدیبیچه ع... 
 

  ؟می بسوزگهی همدي درداي پادیذاری ؟ چرا نممی برسبهم

 : دی چه بگودی بادانستی زبانش بند آمده بود ، نمنی حسریام        

 ... تو...  ی گلي شدوونهیتو د -        

 :  صورت او گرفت ، گفتي انگشت اشاره اش را جلوزیگل آو        
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 اشتباهات يانم برا تاوهیمن ...  کنمی کارو منیمن چه با کمک تو و چه بدون کمکت ا -        
  یول!  مطمئن باش نویا!  عمو مسعود یشونی پي روچسبمی و مشمیداغ م!  گرانی دفیکث
 
 !  کشکهتی برادري باشه که ادعاادتی...  ي برام نکردي کارچیتو هم ه...  باشه ادتی

به .  دی چه بگودی بادانستینم...  صورتش ي رودی کف دستش را محکم کشنی حسریام        
 .  حرف از اتاق خارج شدی ، بیپشت کرد به گل.  الل شده بود ی واقعيمعنا

 با واکنش تند و تلخ شتری ، هر چه بگذشتی مشتریهر چه ب...  زد ی لبخند تلخزیگل آو        
 .  کندی دوست داشت خواسته اش را عملشتری ، بشدی مواجه مگرانید

از اتاق .  زارش را بپوشاند ي کرد تا چهره شی آرايتندبه .  نهی آزیباز برگشت پشت م        
 . رونیرفت ب

.  خوردندی آشپزخانه وول ميزن ها همه تو...  بود دهی وقت صرف شام رسقایانگار دق        
  ي که با ظاهرنیرحسی نگاه کرد به امیرکی زری به عمو مسعود داد ، زي سالم سردیگل
 

 .  آشپزخانهي مبل لم داده بود ، و رفت توي و درهم روناراحت

 . دی را گرفت و سه بار صورتش را بوسی او گل از گلش شکفت ، گلدنیعمه مرجان با د        

 ! ي رنگ رژ لب خوشگل شدنیحالت چطوره ؟ چقدر با ا...  عمه زیعز -        

 ي گاز بود و داشت کره هلندي که پامای سي بزند ، به پري کرد لبخندی سعزیگل آو        
 :  سالم کرد و گفتگذاشتی برنج ها ميرو

 !  انگاردیشیعروس دار م... مبارك باشه عمه  -        

 :  گفتیفرشته کوچولو با اوقات تلخ        

 ! ی مامانزی ماستو ببر سر مي هاالهی پنی اای بزیگل آو -        

 . دادعمه مرجان سرش را با تأسف تکان         

 !  ما رو زهرمون کنهي شاددی باشهیمامان هم...  گهی دنهیهم -        
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غزاله نشسته .  را از او گرفت ي گرد نقره اینی رفت سمت فرشته کوچولو ، سزیگل آو        
   لبي نشست روظی غليپوزخند.  کردی مي بازلشی ها ، با موبای از صندلیکی يبود رو

 
غزاله !  تکان خوردن نداشت ي براي ازهی نبود ، غزاله هم انگار انگدیحاال که جاو...  ی گليها

 :  او گرد کردي را براشیچشم ها

 ! ؟يپایچته ؟ منو م -        

.  رونی حرف از کنارش رد شد و رفت بی باز پوزخندش را تکرار کرد ، بزیگل آو        
 : گفتی که مدی را از پشت سر شنشیصدا

 ! ارث باباشو خوردم انگار!  وونهید يدختره  -        

 شتری ، بشدی مری تحقشتری ، هر چه بدیشنی فحش مشتریهر چه ب.  نگفت يزی باز چیگل        
  ی درستمی قانع شود که تصمشتریاما دوست داشت ب!  بود یوانگی اوج دنیا...  بردیلذت م

 
 .  کندی را عملمی تصمنی ادی و باگرفته

 که دیچی مزی مي ماست را روي هاالهی بود ، داشت پییرای پذي توي ناهار خورزی ميپا        
 . دیسر چرخاند و عمو مسعود را د...  را پشت سرش احساس کرد یحضور کس

 ! نجای اادی امشب بدیاجازه ندادم جاو... به خاطر تو  -        

 :  زد ، باز سر چرخاند و به کارش ادامه دادي پوزخندیگل        

 ! دیلطف کرد -        

 دی دوباره ازت خواهش کنم که جاوخوامینم!  کنم لی رو به تو تحميزی چخوامیمن نم -        
 ... یرو قبول کن

 فوران خشمش ي جلوکردی وجود تالش مي مشت شد ، با همه زی مي روزیدست گل آو        
 : مسعود ادامه داد.  ردیرا بگ
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مگه بهت نگفتم دور او پسره !  بگذرم ی داشتنی که با آبتي از کنار قرارتونمی نمیول -        
 ! ؟ آره ؟ي باز مادر بزرگت رو سکته بديخوایرو خط بکش ؟ م

 اش نهی را به تخت سی خالینی گذاشت ، سزی مي ماست را روي الهی پنی آخرزیگل آو        
 : دی آهسته غرییصداعمو مسعود با .  که به آشپزخانه برگردد دیچسباند و چرخ

 کن به یسع!  گوشت فرو کن ي تونویا!  خامه الی خنی وصلت تو و آبتزیگل آو -        
 ! ي تن بدرتیتقد

 ي شد تورهی خشم و نفرتش خي ناگهان برگشت سمت عمو مسعود ، با همه زیگل آو        
 .  اويچشم ها

 يبرا!  دمی تن نمنی ساختنی من و آبتي که شما برايریبه تقد...  عمو دمیتن نم -        
 !  ندارماجی احتیچکسی هيازدواجم هم به اجازه 

 گری شد ، اما دمانی بالفاصله بابت جمله اش پشزیگل آو... نگاه عمو مسعود مات شد         
  نگاهش را از صورت مبهوت عمو مسعود گرفت ، رفت سمت.  حرفش را جمع کند شدینم
 

 . آشپزخانه

 ، زشی تند و تي هاهی ، مشکوك به کنازیمسعود مشکوك به نگاه پر از حرف گل آو        
 بود دهی سری زبان گلي که ناخواسته روي و خواست درون جمله اششی به ته ردی کشیدست

  را
 

 ! نهی ، به جز کيزی چچیه...  شدی نمرشی دستگيزی چچیه.  بشکافد

 اش جهی دختر در افتاد ، و نتنی زن ، با مادر اکی بار با کی...  دیترسی زن مي نهیاو از ک        
 .  را تکرار کندخی تارخواستی نمگرید!  خرد کننده بود شهی زن همي نهیک.  دیرا د

 چنان غرق در نیرحسیام.  او ي شانه يدستش را گذاشت رو.  نی حسریرفت سمت ام        
 . دیمثل برق گرفته ها از جا پر شانه اش درست ي رویافکارش بود که با حس لمس دست
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 ! جان ؟ییبله ، دا... جان ؟  -        

 چشم يخشم تو.  انگشتانش فشرد انی الغر او را مي قدرت شانه يمسعود با همه         
 . کردی مدادی بشیها

  اتاق ؟ي تونیگفتی می چزیبا گل آو -        

 شی استخوان هايفشار دست مسعود رو.  بدون پلک زدن نگاهش کرد نی حسریام        
 .  شدشتریب

 ...  حالتنقدری که ایگفتی می چی با گلگمیم -        

 :  وسط حرفشدی دونی حسریام        

 ! یچیه -        

  ،دیمسعود خند.  بکشد رونی اش بیی داي پنجه هانی جابجا شد تا شانه اش را از بیکم        
 . یخفه و عصب

  ؟یچیه -        

 ... دی جان باور کنییدا -        

 ! ؟ي فرض کردیمنو چ!  کنمیباور نم -        

 سمت دی گفت بابت نامزدم ، بعد حرف کشکیبه من تبر!  می نگفتيزی ما چییآخه دا -        
 ... من...  دیجاو

 که در تمام عمر بر ي نقاب وقار و خونسردتوانستیآنچنان که نم...  تاب بود یمسعود ب        
 . چهره اش زده بود را نگه دارد

دختره شده ! تو رو به ارواح خاك بابات دروغ نگو ...  نی حسریبه من دروغ نگو ام -        
 ! همه مون رو نابود کرد ؟ی ؟ تا وقتی منو دست به سر کنيخوای میتا ک...  ی بمب ساعتنیع

 ! ارمشیسر عقل م...  کنمیآرومش م!  یی دامذاریمن نم -        

 :  کرديمسعود از شدت خشم دندان قروچه ا        
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 رمی بفهمم ، آره ؟ االن متونمی نمیچی هگهی به دهنت من دی اگه قفل بزنیکنیتو فکر م -        
 ! ادی گوشش تا به حرف بخی بزنمیدو تا م... سراغ خودش 

 .  و سد راه او شددی به سرعت از جا پرنی حسریام. نه راه افتاد سمت آشپزخا        

 !  نکنيزی آبرو رزتی مسعود تو رو جان عزییدا -        

 ... ای بهت گفت ی چیگیم -        

 آنها سر جا خشکش دنی آشپزخانه ظاهر شد ، با دی درگاهي برنج توسیمرجان با د        
 . زد

 ! شده ؟یچ -        

 .  اشینی بي غهی تي انگشت اشاره اش را گذاشت رونی حسریام        

 ! سیه -        

 .  کتف مسعوديبعد دست گذاشت رو.  آشپزخانه ي توياشاره کرد به آدم ها        

 ! میحرف بزن...  اطی حي تومیبر -        

فه و کال.  پشت سرش رفت نیرحسیام.  اطی تکان داد ، راه افتاد سمت حيمسعود سر        
  گفتیاگر نم...  مسعود فاش کند ، اما چاره نداشت شی را پی راز گلخواستینم.  بود یعصب

 
 . شدی ميزی رآبرو

 ری بغلش گرفت و زل زد به امری را زشی ، دست هاستادی ااطیمسعود رفت وسط ح        
  کوتاه آمدن نداردالی خي زودنی به ادادی چهره اش نشان ميحالت سخت و صبعانه .  نیحس

. 

 خب ؟ -        

 :  گفتنی حسریام        
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 رو بهتر از من یشما گل!  دی آروم باشکنمی خواهش میول!  گمیم...  بهتون گمیم -        
 ...  خبدمیجاو... االن داغه ، افتاده سر لج !  ستی حرفا ننیآدم ا...  دیشناسیم

ود هنوز به همان حالت سفت و سخت نگاهش مسع.  شی موهاي تودی دست کشیعصب        
 . کردیم

 !  ازدواجشيبرا...  رهی فوت پدرش رو بگیازم خواست کمکش کنم گواه -        

 را یلی سنیانتظار ا... انتظارش را نداشت .  دیمسعود از او نگاه گرفت ، تلخ و ناباور خند        
 .  نداشتی آرام و خجالتزیاز طرف گل آو

 که بفهمه بهتون دی رفتار نکنيجور.  دی خراب نکنی گلشی منو پکنمی خواهش مییدا -        
 !  زود حل کنمیلی موضوع رو خنی ادمیمن قول م. گفتم 

 ...  ازت کمک خواستی ؟ وقتي بهش دادیتو چه جواب -        

 .  سردش را خودش هم نشناختيصدا        

 ! م نگفتیچیه...  یچیه -        

 . مسعود سرش را تکان داد        

 .  باالي بریتونیحاال م! باشه ، ممنون بابت اعتمادت  -        

 نی حسریام.  و فندکش را در آورد گاری سي شلوارش ، بسته بی جيدست برد تو        
 . دیاما زبان در کامش نچرخ...  و او را آرام کند دی بگويزی چخواستیم

  ؟دیایشما نم -        

 .  انگشتانشنی گرفت بگاری نخ سکی خانه ، ي جلوسی خي پله هايمسعود نشست رو        

 ! تو برو...  امی بکشم منویهم -        

 را شی ، چشم هاگاری سری فندك را گرفت زيمسعود شعله .  رفت داخل نی حسریام        
 .  کام گرفتقیبست و عم
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 آتشفشان در کی سرخ يآرام بود ، درست مثل حرکت گدازه ها...  داشت یبیحال عج        
  نی فکر چنیانتظار نداشت که حت...  نداشت زی حرکت را از گل آونیانتظار ا. شرف انفجار 

 
 کردن دست ری غافلگي براشهیهم... خدا بود شهیاما خدا هم.  مغزش خطور کند ي تویشورش

  ي ، مثل همه ماندی ساکت نمچوقتیاما مسعود ه ! ها نی ممکن ترری غي روگذاشتیم
 

حاال که خدا دوست !  بود ، هر چه بادا باد دهی رسنجایحاال که کار به ا.  اش ی زندگي هاسال
  چی ، از هيزی چچی از هگریحاال د!  انداخت ی نمنیداشت با او بجنگد ، او هم سپر بر زم

 
 . دیترسی نمیتیجنا

 در آورد ، تنها بشی جي را از تولشیموبا.  اطی سوخته اش را انداخت کف حمی نگاریس        
   بشاش و سر حالش راي که صدادی نکشیطول.  داشت را گرفت هی که از حانيشماره ا

 
 : دیشن

 روی حقي بنده ي ؟ مسعود خان افتخار دادن ، منت گذاشتن و شماره داری بایخوابم  -        
 ! گرفتن

 :  زدي پوزخندمسعود        

.  بود ساده از کنارش بگذرم فی آزار دادن من ، واقعا حي برايدی که تو کشیزحمت -        
  نی با اي اگه فکر کردي ، هم بگم کور خوندتیروزی عرض کنم بابت پکیزنگ زدم هم تبر

 
 ! یرسی ميزی به چکارا

 :  ولنگارانه گفتی ، با لحندی خندهیحان        

 !  ، مسعود خانرونی بکشمیمن حقمو از حلقومت م -        

 : دیی هم ساي قدرت روي را با همه شیمسعود دندان ها        
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 ! کهی ، زني نداری حقچی من هی زندگيتو تو -        

 ! خوامیمن ارثشو م! مادرم زن پدرت بود ! دارم  -        

 !  ندارهی ارثچی پدر من بود ، و هي غهیمادرت ص -        

 :  گفتي جدی زد و با لحني چند لحظه سکوت کرد ، بعد پوزخندهیحان        

 گهی خبر داغ دهی حاال زنگ بزنم و نی همخوادیدلت م!  که ارث داره زیگل آو... خب  -        
 !  آسمو رو نکردم مسعود خاني برگايبهش بدم ؟ من هنوز همه 

 : دیمسعود خند        

 !  پشه لهت کنمکی نی نکن که عيکار!  ، خانم محترم یستی نیچیتو ه -        

 ی خوابری واسه زشی سال پستی حاال بهش زنگ بزنم و بگم مامانش بنی هميخوایم -        
   خبرونی اگه امونهی می از غرور اون دختر باقی چیکنی ؟ فکر می پولدار رفته دوبيعربا

 
 ر برادرت به جنون برسه ؟ دختي ؟ دوست داربشنوه

 :  ادامه دادی رحمی زد و با بيشخندین        

 بندازمش به ي جورهی هم تونمیم!  بشه وونهی دزی کنم که گل آوي کارتونمیمن م -        
  زمی به گل آوتونمی تو قد علم کنم ، مي جلويمن بلدم چجور!  پاره ات کنه کهیجونت که ت

 
 !  بدمادی

 دندان يبه زور از البال.  تنش را داغ کرد ي خون مسعود ، همه ي تودیخشم زبانه کش        
 : دی بهم چفت شده اش غريها

 ! نی و ببنیبش!  ي آبادی حاجهی حانارمیدمار از روزگارت در م -        

 ... . و تماس را قطع کرد        
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 را بهم چسبانده شانیشانه ها.  مترو گاهستی اي فلزمکتی نيهر دو نشسته بودند رو        
  ي که روي به عکس لبخند مردکردندینگاه م.  داده بودند بهم هیسرهاشان را تک... بودند 

 
 .  دستش گرفته بودي توی دندانری خمستگاهی آن طرف ایغاتی تبللبوردیب

 ي لحظه هاتک به تک... تمام آن شب .  که با هم بودند شدی از دو ساعت مشتریب        
 ...   روادهیقدم زدنشان در امتداد پ.  گذشته بود فی لطيای روکی اش ، درست مثل یمعمول

 
 زی گل آوي برانی که آبتيری مشدونی شعر فروانید...  ی کتابفروشي قفسه هانی بگشتنشان

 .  بودوستهی خواب خوش بود که گذشته و به خاطره ها پکیهمه درست مثل ...  بود دهیخر

 به خود داد ، خواست از جا ی تکانیگل.  توقف کرد ستگاهی اي بار پنجم تويمترو برا        
 .  مچ دستش را گرفتنیآبت.  زدیبرخ

 ! نرو -        

 رودخانه از کنار گوش گل کی زالل انی نرم ، مثل جرری حرکیلحنش درست مثل         
 .  رد شد و نوازشش کردزیآو

 ! زمیعز شده رمید -        

 کنمی کنار ، حس ميری چشمم ميهر وقت که از جلو!  زی گل آوزنهیدلم برات شور م -        
 ! ستی دست خودم نمی افسار زندگگهید

 رهی خیفتگی با شنی ، آبتدی خندزیگل آو. مترو راه افتاد ، از کنار سکو گذشت و رفت         
 .  اوي لب هافی ظريشد به انحنا

 اسمم رو کامل يدی که به خودت زحمت می هستی ؟ تو تنها کسنی آبتهی چیدونیم -        
 ! گنی ، مخففشو مکشهی معموال حوصله شون نمهیبق!  یکنیتکرار م

 .  لبخند زدنیآبت        

 ! من اسمت رو دوست دارم -        
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 ، ارهی لجشو در بنکهیمامانم واسه ا. مامان جون دوست داشت اسمم رو بذاره باران  -        
  اسمم هم!  من گذاشت ي رو رودی که به ذهنش رسی اسمنی تربیرفت فکر کرد و عج

 
 !  بودگرانی دي چهی تمام سرنوشتم بازمثل

 :  باز تکرار کردنیآبت        

 !  من اسمت رو دوست دارمیول -        

 .  لبخند زدزیگل آو        

 .  به بعد اسمم رو دوست دارمنی پس منم از اهینجوریاگه ا -        

 کتاب را بار کرد يال...  يری مشدونی فري چهره ینگاه کرد به نقاش.  به خود داد یتکان        
 : و خواند

 ینی که ببیستیتو ن        

 ستیچگونه عطر تو در عمق لحظه ها جار        

 داستی ها پشهیچگونه عکس تو در برق ش        

  سبز استی تو در جان زندگيچگونه جا        

 ینی که ببیستیتو ن        

 میگوی دوست از تو مکی ی به مهربانواریچگونه با د        

 شنومی جواب مواری چگونه از دینی که ببیستیتو ن        

 ینی که ببیستیتو ن        

  عبثدی امنی من در ايدو چشم خسته         

  استداری بشهیدو شمع سوخته جان هم        

 ! ینی که ببیستیتو ن        

 . دی نفس کشقی را بست ، عمشیچشم ها        
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  ؟نیآبت -        

 . دیلرزی از بغض مشیصدا        

 جانم ؟ -        

نو دوست م...  خوب باش نقدری همشهیهم! من از اونا متنفرم !  نیشکل اونا نباش آبت -        
 ! داشته باش

 .  لبخند زدنیآبت        

  چقدر دوستت دارم ؟ی بدونيدوست دار -        

 .  اشنهی سي را گرفت ، گذاشت روزیدست گل آو        

 ! اسمم رو صدا کن -        

 ! نیآبت -        

 .  دستش لمس کردری خون را زدی پمپاژ شدی ؟ ولتی واقعکی ای بود الیوهم و خ        

 !  بگوگهی بار دهی -        

 ! نیآبت -        

 . دی بوسی و طوالنقی کف دستش را عمنیآبت!  دی ، بلند خنددیخند... داغ شد ! دوباره         

 يدیحاال فهم!  ي دارانی خون من جري هم بهت ثابت کردم تو تویاز نظر علم...  نیبب -        
 چقدر دوستت دارم ؟

 ي و از رودی را بوسی باز دست گلنیآبت.  توقف کرد ستگاهی اي بار ششم تويمترو برا        
 .  بلند شدمکتین

 ! ي نکشوندکی باريبرو خونه تا کارمون رو به جاها...  زمیپاشو عز -        

فحه  انداخت به صدانهی ناامینگاه.  و همراه او از جا برخاست دی خندي با طناززیگل آو        
 .  ، اما به اجبار رفت سمت واگنکندیدل نم!  بود میهشت و ن...  اش ی ساعت مچي
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 سوار شد تی جمعلی سی که قاطزی به گل آوکردینگاه م.  بود ستادهی هنوز سر جا انیآبت        
 .  فرستادي هوا بوسه اي توشی ها و باز برگشت سمت او و برالهی، دستش را گرفت به م

 يدرها.  دیبا نگاهش هزار بار صورت دخترکش را بوس...  دستش را تکان داد نیآبت        
   تونلقی عمیاهی سي فرو رفت توزی خندان گل آوریتصو... واگن بسته شدند ، مترو راه افتاد 

 ، داشتی رو آهسته قدم برمادهی سنگفرش پي رویگل.  بود کیکوچه سرد ، خلوت و تار        
   پالتواشبی جيدست چپش را تو.  نلغزد نی مانده کف زميبرف ها ي روشیمراقب بود پا

 
 . سوختی پوست کف دستش مي رونی آبتيهنوز رد تماس لب ها...  کرده بود مشت

 که پشت پنجره ی خانه ، سر بلند کرد و نگاه کرد به نور کمرنگي پشت در قهوه ادیرس        
   قفلي را تودشی زد و بعد کلی اش اول تک زنگ کوتاهیشگیبه عادت هم. ها پهن بود 

 
در را .  قلبش ي زد تومهیترس خ...  دی را شني تندي قدم هاياز پشت سرش صدا.  انداخت

  دیبه عقب چرخ! اما در بسته نشد ...  دی و در را بهم کوباطی حي تودیبا سرعت باز کرد ، پر
 
 . رد کدای پدی جاوي نهی به سنهی بعد خود را سو

  دل ؟زی وقت شب ، عزنی تا ايکجا بود -        

 . دی برزی گل آوي نهی سيلحن نرمش نفس را تو        

 !  ندارهیبه تو ربط -        

 آن وقت شب ظی غلیکی تاريصورتش تو.  اطی حي در را هل داد ، پا گذاشت تودیجاو        
 . شدی نمدهید

 خب ؟...  با هم میحرف بزن -        

 . چند قدم پساپس رفت...  وحشت زده نگاه کرد به او زیگل آو        

 !  ندارمیمن با تو حرف!  ی عوضرونیبرو ب -        



 217 

.  بود که زودتر خود را به فرشته کوچولو برساند نی به ادشیتنها ام.  سمت خانه دیدو        
   به سرعت واکنش نشان داد و او رادیجاو. رد  بخونی بود زمکی ، نزددی ها سرخی ي روشیپا
 

 .  هوا گرفتيتو

  ؟يلرزیچرا م...  دل زیآروم باش عز -        

به سرعت خود را از .  ، حالش را بد کرد زی گوش گل آوي به الله دیینفس داغش سا        
 .  سالن را باز کردي شهی شمهی و در ندی ، از پله ها باال دودی کشرونی او بي دست هانیب

 ! یمامان... مامان جون  -        

 :  ، دوباره داد زدمنی داخل نشدیدو        

 ! مامان جون! مامان جون  -        

 مدام ینگاه مبهوت و سر در گمش مثل آونگ.  پاسخش را نداد یکس... سکوت مطلق         
  ي توی کسچی هدیبه جز او و جاو...  نبود یکس.  دیچرخی مکی تارمهی و نی خالي خانه يتو
 

 !  نبودخانه

 را شیکف دست ها.  و بعد تمام تنش سرد شد دینگاه کرد به جاو... سر چرخاند         
 .  زدغیاز ته قلبش ج...  زد غی ، جشی گوش هايگذاشت رو

 .  را گرفتشی به سرعت خود را به او رساند و دست هادیجاو        

 ! ... نیبب...  منو نیبب!  یآروم گل... آروم باش  -        

 زانو شیمقابل پاها.  ندی مبل بنشي ، او را مجبور کرد رودی را کشزی گل آويدست ها        
 . زد

 ... زمی عزنیبب!  پاهات زانو زدم يجلو...  نیمن آرومم ، بب -        

 . دی انگشتان او را بوسيسر خم کرد ، رو        

 ! بوسمیدستت رو م -        
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 توانستی که مییتا جا.  آغوشش ي تودی را کششی ، زانوهادی دستش را عقب کشیگل        
   دفاع سفت گرفته بودي زهی غري تنش را از روي هاچهی ماهيهمه .  مبل يفرو رفت تو

 
 :  باز گفتدیجاو. 

 از نقدریا...  زمی عزنیبب.  کنم تتی اذامخوینم! من تو رو دوست دارم ...  نی منو ببیگل -        
 !  نترسوونیاز منِ ح! من نترس 

 اش هی گریآنقدر حالش بد بود که حت...  نفس شده بود مهی از شدت وحشت نیگل        
 : دی نالیبه سخت.  گرفتینم

 ! رونیبرو ب -        

 خوب خوامیم...  مشاوره رمیدارم م.  مون بگم ندهیاز آ! من اومدم باهات حرف بزنم  -        
 ...  اموی و ولگردای بازقیرف.  کنمی ترك مگارویس.  يخوای بشم که تو می اونخوامیم! بشم 

 
به ...  کم بلند بشه هی ذارمیموهام هم م!  کنمی هم عوض مدنمی مدل لباس پوشي بخواتو

  نی آبتذارمیم...  کنمیرو هم عوض م اسمم ي تو بخوایحت...  نیبب!  زنمی هم منکیخاطرت ع
 
 ! ، مگه نه ؟ي رو دوست دارنیتو اسم آبت! 

 :  ، ادامه داددی خندانهیوحش        

 فوت یگواه...  ی بجنگای دني تنه با همه هی يخوای که به خاطرش ميحتما دوست دار -        
  من با...  با من نجنگ یول!  هی صورت بقي توی ، تف کنی بدون اجازه ازدواج کنيریبگ
 

 ! دستام باالست...  ممی تو تسلشیمن پ... ! من تو رو دوست دارم !  سر جنگ ندارم تو

چقدر . تنش انگار فلج شده بود ...  رفتی میاهی از شدت وحشت سزی گل آويچشم ها        
 ! آن شب اصال خود او نبود...  دی بود جاوبیعج
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تو امشب !  ستیتو حالت خوب ن.  ترسمی میلیمن خ!  برو نجایاز ا. .. تو رو خدا دیجاو -        
 !  هستتی مرگهی

 قدرتش ي همه زیگل آو.  او را نوازش کرد ي بسته خی ي برد ، گونه شی دست پدیجاو        
   بازدیجاو...  ی به طرف در خروجدیدو... از جا برخاست .  دست او ری زدیرا جمع کرد ، کوب

 
 اش را با بوسه یلی پاسخ سدیجاو...  صورت او ي تودی کوبیلی زد ، سغی جیگل.  را گرفت او

 . داد

من ...  منو نیبب!  کنم تتی اذنقدریمجبورم نکن ا!  یتو جون من...  یمنو مجبور نکن گل -        
 !  خرم کنی ، الکي بگو دوستم داریالک... حرف بزن باهام ! امشب رامِ رامم 

 : دیداد کش        

 ! وونهی بگو ديزی چهیدِ  -        

 . دی را در آغوش گرفت و بوسی گلي ، ساق پاهانی زميزانو زد رو...  افتاد هیبه گر        

خودتو !  شهی درست نمیچی هنی بعد از اگهی ددونمیم...  زمی امشب عزکشمتیم -        
 ! زمی عزکشمتیمن امشب م...  بگو يزی چهینجات بده ، 

 خود را از او یبه سخت.  اش بند آمده بود نهی سي او توي هی گردنی از دزینفس گل آو        
 :  التماس کرددیجاو.  واری سرد دي نهی به سدی ، چسبدیکنار کش

 !  بگویدروغ بگو ، ول! ...  يفقط بگو دوستم دار -        

 :  سرش را به چپ و راست تکان دادزیگل آو        

 ! ازت متنفرم! دوستت ندارم ... ندارم  -        

 گرگ گرسنه و کی ي مثل چشم هاشی چشم هانباریا...  ناگهان سر بلند کرد دیجاو        
   بهدیدو.  مغزش فرمان فرار داد یول...  دی نگاه او را نفهمی معنزیگل آو.  دیدرخشی میزخم
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...  گردنش ، او را انداخت کف اتاق يچنگ زد تو.  پشت سرش رفت دیجاو...  اتاقش سمت
 ... . کی تارمهی آن قبر ني تودی پر کشزی گل آوي زجه هايصدا
       

پلک چشم ...  دی فرشته کوچولو را دور و بر تختخوابش شننی سنگي قدم هايصدا        
 زدی لب با خودش حرف مریفرشته کوچولو داشت ز.  پتو مچاله شد ری زشتری ، بدی لرزشیها

: 

خب معلومه که !  بخوابه رهی بعد بگچونهی رو بپي بخارنی اچی پکشهیحوصله اش نم -        
 ! خچالهی يانگار تو...  تو رو خدا چقدر سرده اتاقش نیبب! همش تب و لرز داره 

 .  جابجا شدشی سر جای ، کمدی را شني آتش بخاردنی زبانه کشيصدا        

 ن ؟ مامايداری جان بیگل -        

 شد رهی پف کرده اش خي پلک هاي آورد ، و از الرونی پتو بری سرش را از ززیگل آو        
 .  تار اوریبه تصو

 ! رمیمیدارم م... حالم بده  -        

فرشته کوچولو خم .  دی تن داغ و دردمندش را در آغوش کشینیسرفه کرد ، مثل جن        
 .  اویشانی پي سرش ، کف دست خنکش را گذاشت رويشد رو

 نی پتو ، انی اری زيندازی خودتو مدهی از راه نرسیوقت... خب معلومه که حالت بده  -        
 ! یشی مضیخب معلومه که مر...  یکنی صاحابو روشن نمی بيبخار

 ی گليم ها چشي سر و تهش را باز شروع کرده بود ، اشک نشست توی بيسرزنش ها        
 !  بودی چه جهنمي تودانستیچه م...  زی از حال بد گل آودانستیآخر او چه م. 

  ؟ي کجا رفته بودشبید...  یمامان -        

.  را نوازش کرد شانشی پري تخت خوابش ، موهاي لبه يفرشته کوچولو نشست رو        
 : نگاهش باز مهربان شده بود
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مرجان !  نی حسری دختره ، نامزد امنی اي خونه می مامان جان ، رفته بودیچیه -        
قربونت برم حاال !  منو با عروس تحفه اش آشنا کنه ی رسمي قبل از خواستگارخواستیم
  یلیخ
 

  دکتر ؟می بريخوای بده ؟ محالت

 : دی ، باز تب آلود نالدی را نشنشی انگار صدایگل        

 ! ي خونه نبودنی اي توشبید!  يتو نبود... آخه ...  ؟ من ینگفتچرا به من  -        

  شده مگه ؟یحاال چ.  خاموش بود لتیبعدم که موبا.  شد مامان ، نشد بهت بگم ییهوی -        

 افتاده وسط کردیاحساس م.  سرش ي نگفت ، باز تالش کرد پتو را بکشد رويزی چیگل        
   ازیفرشته کوچولو با اوقات تلخ!  کردیاز شدت تب دل دل م! آتش جهنم ، داغِ داغ بود 

 
 .  برخاستجا

 مثل تو یکی فیحر!  ادی سرت میحقته هر چ...  ياز بس لجباز!  ایاصال ن...  دکتر این -        
 !  و بسشهی مدیفقط جاو

 :  برداشتنی را از کف زمی گليشال مچاله شده  اتاق ، پالتو و ي زد تویباز چرخ        

 !  به محسناتت اضافه شدنمی که شکر خدا اي ؟ شلخته نبودی انداختنجای رو چرا انایا -        

 ، شی دندان هانی متکا را گرفت بيگوشه .  خودش مچاله شد ي از قبل توشتری بیگل        
 : فرشته کوچولو رفت سمت در ، باز گفت. هق زد 

 گرم ری شوانی لهیپاشو الاقل !  شهی درست نميزی جهت چی و بخودی بدنیبا خواب -        
 ! ی بهتر شدیبخور ، دو تا قرص بخور شا

حس ...  به خود داد ی تکانیگل.  باز رها کرد مهی ، در را پشت سرش نرونیرفت ب        
  يپتو را کنار زد و رو.  بود نی به تنش چسبانده اند از بس سنگییلوی هزار کي وزنه هاکردیم
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 را شیپاها.  اش شدت گرفت هیگر...  بند بند وجودش ي تودیچیدرد پ.  شد زیمخی نآرنجش
  هیگر.  کردی مهی گریچارگیاز سر ب...  شکمش ي کرد از کنار تخت ، خم شد روزانیآو
 
 خودش را توانستی بود که اگر مدیآنقدر ناام.  فشردی مشی دست هانی و سرش را بکردیم
 : دی شنرونی فرشته کوچولو را از بيصدا.  کشتیم

 !  اون اتاقي از تورونی بای مامان ؟ دِ پاشو بيکجا موند...  زیگل آو -        

 :  به سرعت پاسخ دادیگل        

 ! اومدم االن... اومدم  -        

 فرشته کوچولو باز دیترسیم.  ستادی اشی پاهاي روی را پس زد ، به سختشیاشک ها        
  دیدرد داشت ، اما نبا... چنگ زد به شکمش .  ندی اتاق ، او را رو به مردن ببيبرگردد تو

 
 شبشی از جان کندن ددی نبایکس...  بفهمد ی کسدادی اجازه مدینبا.  کردی را بلند مشیصدا

 ! نی آبتيوا...  نیفرشته کوچولو ، عمو مسعود ، عمه مرجان ، آبت.  دیهمفی ميزیچ

 :  را بلند کردشیفرشته کوچولو باز صدا        

 !  بخورای گرم کردم ، بری جان برات شیگل -        

 . رونی را برداشت و رفت بدشی تن پوش سفي رفت ، حوله شی پي به کندزیگل آو        

 ! امی بعد مرمی دوش بگهی رمیمامان جون من م -        

 :  به سمت اودی آشپزخانه سرك کشی درگاهيفرشته کوچولو از تو        

 !  بازيخوریحموم چه وقته االن ؟ سرما م -        

 ، در ندی را برگرداند تا فرشته کوچولو صورت اشک آلودش را نبشی روي فورزیگل آو        
 : باز کردحمام را 

 ! دی کنادیآبگرمکن رو ز!  نداره یاشکال -        
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 رختکن ي توزیحوله را از آو.  حمام ، در را پشت سرش بست و قفل کرد يرفت تو        
 را بست ، تن دردمندش شیچشم ها.  چاندی آب داغ را پچیدوش را باز کرد ، پ.  کرد زانیآو
  را
 

 ي صدای کسگریآنجا د...  کردی راحت هق هق مالی با خگریحاال د.  به قطرات داغ آب سپرد
 . دیشنی اش را نمهیگر

 ي به پهلوهادی داشت ؟ دست کشیتی ، اما چه اهمسوزاندیقطرات آب داغ پوستش را م        
  چقدر...  شد ری چقدر کتک خورد ، چقدر تحقشبید.  شد دتری اش شدهیگر... کبودش 

 
کاش .  بردی فوت نمی از گواهی اسمچوقتیکاش ه...  کردی احساس گناه مهودهیب!  شکست

   اش رای لعنتلی لج فرشته کوچولو موبايکاش برا.  به خانه گشتی ، برنمماندی منیبا آبت
 

!  آمد ی نمای به دنچوقتیکاش ه...  افتاد ی اتفاقات نمنی اچوقتیکاش ه!  کردی نمخاموش
  لعنت به پدر و!  نشی سنگي هی و سادیلعنت به جاو!  اش ی نکبتی زندگيلعنت به همه 

 
 که یی هانیلعنت به تمام ماش!  اهی سی زندگنی که او را به زور انداختند وسط ايمادر

 او را بکشند توانستندی که مییلعنت به تمام آدم ها...  و نگرفتند رندی بگری او را زتوانستندیم
  و
 

 سرنوشت شوم نی نفرستاد و او را قبل از اي که صاعقه ایلعنت خدا بر آسمان...  نکشتند
 ! خاکستر نکرد

و حاال ... چقدر به روح مادرش او را قسم داد ...  دیچقدر زجر کش... چقدر کتک خورد         
 !  آن تن لجن نبود انگاري توگری که دیبا روح...  شد دهی که به لجن کشیبا تن! آنجا بود 
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 فرشته کوچولو را ي بود که باز صداستادهی دوش داغ اری ز همان حالي چقدر تودینفهم        
 : بلند کرد

  مگه ؟خوادی دوش گرفتن چقدر وقت مهی ؟ رونی بيایمامان جان نم -        

.  هرگز پاك نخواهد شد گری که ددانستیتنش را شست ، هر چند م. جوابش را نداد         
 . رونی دور تنش ، رفت بچاندیحوله را پ

.  کردی مفی که داشت از عروسش تعردی شنمنی نشي عمه مرجان را از تويصدا        
شب ...  شدی داشت داماد منی حسریام!  زد ، چقدر همه خوشبخت بودند یپوزخند تلخ

   اشيداماد
 
 !  باشکوه نو عروسشيحجله  ،

 اتاق مثل کوره يهوا کرده بود ، ادی را تا ته زيفرشته کوچولو بخار.  اتاقش يرفت تو        
   را بلندشیباز فرشته کوچولو صدا.  دی تخت ، لباس پوشي حوله را انداخت رویگل. داغ بود 

 
 : کرد

 ! زیگل آو -        

 :  ، داد زددیصبرش ته کش        

 !  بابايا!  گهیاومدم د -        

 مبل کنار يته بود روعمه مرجان نشس.  رونی بست ، رفت برهی را با گسشی خيموها        
   سالم کرد ، عمهي به سردزیگل آو.  مقابلش بود زی مي روینیری شي جعبه کیمادرش ، 

 
 :  با حرارت پاسخ دادمرجان

 !  باشهتی ، عافزمی ماهت عزيسالم به رو -        

 .  رنگشی بي لب هاي نشست رويلبخند سرد        
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 ! ممنون -        

 . زی برداشت و گرفت سمت گل آوزی مي را از روینیری شيعمه مرجان جعبه         

 ، انگار دی رو دالی بردم لشبیمادر بزرگت رو د!  کن ، عمه جون نیری دهنتو شایب -        
 !  کر پسند کرد عروسموطونیگوش ش

 :  گفتیدخلقفرشته کوچولو با ب.  شی اضافه کرد به حرف هايزی آمطنتیچشمک ش        

 ! کنهی گلوشو بدتر مینیری سرما خورده است ، شیگل! الزم نکرده  -        

 : مرجان پر از سرزنش نگاه کرد به مادرش        

 ! يکردی مفی تعرالی از لی کلشبیشما که د! باز شروع شد مامان جون ؟ -        

!  بذارم ؟بی دختر مردم عي رويخودی بدیچرا با! ماهه ... مادر من عروس تو خوبه  -        
   رو کهسوی ؟ گی داشتن که دنبالشون نرفتيرادی داداشت چه اي دختراگمی آخه من میول
 

 به ي دختراگمیاما من م!  ستنی ننی حسریشکر خدا که لنگ ام!  برنیم... شاای ، کمندم ابردن
 ! بودن واسه پسر تحفه ات ؟فی و نجابت حی خوشگلنیا

.  آشپزخانه ي مادربزرگش گوش کند ، رفت توي تکراري نماند تا به بحث هازیوگل آ        
  وانی لي توری شده بود ، هر چند شدهی آشپزخانه چي تویمی قدزی مي روی کامليصبحانه 

 
 ي لبه ي ، سرش را گذاشت روی صندلکی ي نشست رویگل.  سرد شده بود گری دیکیسرام

 . زیم

 رفته نی از بانهی که وحشیبه بکارت...  که از سر گذرانده بود يباز فکر کرد به فاجعه ا        
 !  شده بوددهی تر از هم درانهی که وحشیبود ، به روح

.  شدی بزرگ تر مهی به ثانهی قلبش نشسته بود ، ثاني روی چرکي غده کیدرد مثل         
  ، ناگهان سرش را بلند کرد...  تنش ي انداخت روهیتهوع چنگ زد به راه نفسش ، وحشت سا
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اگر باردار شود ...  خدا يوا.  خچالی از در زانی آوي اش را دوخت به عروسک هادهی درنگاه
   فرشته کوچولو باز بلنديصدا! نه !  خدا ، نه يوا...  نی مثل خودش ، مثل آبتگری دیکی! 
 

 : شد

 !  اول گرم کن بعد بخورشرویاون ش...  جان ، مامان یگل -        

 .  ، از جا برخاستدی را عقب کشی دستپاچه صندلزیگل آو        

 ! االن! باشه ! باشه  -        

 و به دستگاه زمان داد کروفری ماي را برداشت ، گذاشت تووانیل.  چه کند دی بادیفهمینم        
   تا حالت تهوعش را کمدی نفس کشقی ها ، چند بار پشت سر هم عمنتی زد به کابهیتک. 
 

 :  لب زمزمه کردریز.  کند

 ! نداره! امکان نداره ...  شهی نموونهید -        

 که یزن داستان درست وقت!  ها و رمان ها لمی فيمثل همه ...  هم امکان داشت دیشا        
  شدی مریتم بخ خزی و همه چکردی می و بعد با شوهرش آشتشدیانتظارش را نداشت باردار م

 
 :  اشیشانی پي رودی کشیدست!  کشتی ، خودش را مشدیاگر باردار م...  خواستیاما او نم! 

...  ، اصال رمی امروز منیهم!  مشکلم رو به دکتر بگم تا کمک کنه دیبا!  برم دکتر دیبا -        
 !  االننیهم

 ری از شی هوا کمی داغ را برداشت ، بوانی لیگل.  سه بار پشت سر هم بوق زد کروفریما        
  کی سرامي افتاد رووانیل...  را رها کرد وانی لاری اختی آنقدر داغ بود که بریش. را مزه کرد 

 
 .  کف آشپزخانه و تکه تکه شددی سفيها

 :  به هوا برخاستمنی نشي داد فرشته کوچولو از تويصدا        
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  شکست ؟ین ؟ چ شد مامایچ...  زیاوا گل آو -        

 :  اش و گفتنهی تخت سي بود ، دستش را گذاشت رودهی ترسیگل        

 !  آشپزخونه روکنمی مزیاالن تم!  افتاد از دستم وانی نبود ، ليزیچ -        

 !  االنامی تو با اون حالت ، خودم مخوادینم -        

 را جمع وانی لي ، به سرعت زانو زد کف آشپزخانه ، تکه هادی را نشنشی صدازیگل آو        
   حتما دکتردیبا!  دیکشی می حتما تدی کرده بود ، بافی ها را کثکی تمام سرامي روریش. کرد 

 
 اش را ی دخترانگی جراحکی حتما با دیبا!  ستی که باردار نشدی حتما مطمئن مدیبا!  رفتیم

 ! گرداندیبرم

اشک از .  ، خون کف دستش را پوشاند دی شکسته سه انگشتش را بروانی از ليتکه ا        
  چقدر.  شی خون هاي رودی اش و چکینی بي غهی تي فوران کرد ، سر خورد روشیچشم ها

 
 شده دهیچقدر بدبخت بود که کارش کش!  یتی به بکارت عاردادی بود که داشت تن مبدبخت
  توانستی نمی جراحچی قلب چاك چاکش را هدیفهمیچقدر بدبخت بود که م...  نجایبود به ا

 
هنوز مثل انگل ...  دیکشیچقدر بدبخت بود که هنوز داشت نفس م!  کند می ترمشیبرا

 !  را دوست داشتیچقدر بدبخت بود که هنوز زندگ!  فی کثی زندگنی بود به ادهیچسب

 : دی شني ترکی نزدي مادربزرگش را از فاصله يصدا        

 نوه هام ي هاش از همه یوونگی دي با همه دمی جاوکنمی بگم به خدا ؟ دارم فکر میچ -        
 ! سر براه تر بود که حاال دنبال دختر عموشه

.  را به شماره انداخت شینفس ها...  شی گوش هاي هزار بار تکرار شد تودیاسم جاو        
 :  سرشي فرشته کوچولو افتاد روي هیسا

 ! نمتی مامان ؟ پاشو ببيدیدستت رو بر...  خدا مرگم بده ي وايا -        
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درد ...  مچ دستش ي رودی را کشوانی لي دهی بري معطل نکرد ، تکه گری دزیگل آو        
  ختی زد ، خون داغ رغیفرشته کوچولو ج.  دست چپش را فلج کرد يوحشتناك عضله ها

 
 رها کرد فی کثي هاکی سراميرو رفت ، تنش را یاهی سشیچشم ها...  پوست سردش يرو
 ! زدی مغیفرشته کوچولو هنوز ج... 

 که وسط زدی را آنقدر تلخ رقم مانشیپا...  بود اهی سي تراژدکی اش سر تا سر یزندگ        
 ! گرانی دي براگذاشتی که پشت سر جا می آتش جهنم بخندد به عذابيشعله ها

 
دستش ...  مارستانی اورژانس بي بود تودهیچی پزی امان گل آوی تلخ و بي هی گريصدا        

 .   کلمه حرف بزندکی ی حتنکهی ، بدون اکردی مهی و گرشی چشم هايرا گذاشته بود رو
 

 :  ، آهسته گفتشی موهاي سر او ، دستش را گذاشت روي خم شد رومسعود

 ! یکشیودتو م خينجوریا!  دلم حداقل حرف بزن زیعز...  نکن هی گرنقدریعمو جان ا -        

 انداخت يزی سرم ، نگاه ترحم برانگي سهی کي کرد توقی مسکن را تزرانسالیپرستار م        
 : یبه گل

 ! کنهی مسکنو زدم برات آرومت منیا!  اری ، اما طاقت بي درد داردونمیم -        

 ي موهايمسعود کالفه پنجه فرو برد تو.  کرد هی نگفت و فقط گريزی باز هم چیگل        
   فاصله گرفتی ، خودش از تخت گلدیایپرستار به او اشاره کرد که دنبالش ب.  اش یجوگندم

 
 :  ، گفتدی را بوسی گلیشانیمسعود پ. 

 کنمیمن درستش م!  ستی که افتاده مهم نی باشه ، هر اتفاقادتی...  زمی نکن عزهیگر -        
 ! زمی عزکنمیدرستش م! 
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برق .  دی با نفرت خود را از او پس کشزی را نوازش کند ، گل آوی گليهاباز خواست مو        
   و رفت بهرونی فوت کرد بی مسعود ، نفسش را با خستگي چشم هاياشک نشست تو

 
 :  گفتی آراميپرستار با صدا.  پرستار سمت

 چند دیاما با.  شهیمشکلش فقط ضعفشه که به مرور درست م!  خوبه مارتونیحال ب -        
  ی تا حسابمونهی مي اورژانس بستري امشب رو تونکهیاول ا... نکته عرض کنم خدمتتون 

 
 !  که کرده بترسه بلکه دوباره تکرارش نکنهي کاربابت

 .  تکان داديمسعود سر        

  بمونم ؟ششی شب پتونمیمن م! بله  -        

البته ...  هاشه هی دوم بابت گرينکته .  دی بموندیتونی بخش اورژانس نمي آقا ، توریخ -        
  تونی احتماليهاینگران... اما بابت شما و .  تا آروم بشه زنهی و باهاش حرف مادیروانشناس م

 
! 

 :  پا و آن پا کرد ، ادامه دادنی ایلبش را گاز گرفت ، کم        

 !  بشهنهی برادر زاده تون معادی هست اگر بخواییمتخصص ماما -        

 بدون پلک زدن نگاهش کرد تا متوجه منظورش شد ، و بعد ناگهان هیمسعود چند ثان        
 : زمزمه کرد.  هر آن از حال برود دی که پرستار ترسدیچنان رنگ از رخش پر

 ! نه... نه  -        

چند بار پشت سر هم پلک زد و سرش را به چپ و راست تکان داد ، تالش کرد فکرش         
 .  دوباره متمرکز کندرا

 دست به کنمی ازتون خواستن ، خواهش منویاگر مادر و خواهرم هم ا! فعال نه  -        
 ! دیسرشون کن
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 : دی ، پرسرونینفسش را فوت کرد ب        

  تا حداقل عمه اش بتونه باهاش بمونه ؟رمی بگی امشب براش اتاق خصوصتونمیم -        

 ي اورژانس و سرسری تمام شده بود ، رفت سمت در خروجشیپرستار انگار حرف ها        
 : پاسخ داد

 شدن نداره که حاال بهش اتاق ي به بستريازی شما نماریگفتم که ب.  آقا دونمینم -        
 ! دی بازم از مسئولش سوال کنیول.  بدن یخصوص

نگاه .  کردی مهی ، هنوز هم داشت گرزی آومسعود سر چرخاند و نگاه کرد به گل        
 .  رفترونی را از او گرفت و از اورژانس بنشیغمگ

اشک هر دو .  دوری کري سبز توي های صندليفرشته کوچولو و مرجان نشسته بودند رو        
  ي آرام تر بود و شانه یمرجان کم.  کردندینفرشان خشک شده بود ، اما هنوز هم ناله م

 
 افتاده بود ، با چند قدم بلند ری که در آن گیمسعود کالفه بود از اوضاع.  دیمالی م رامادرش

 : دیخود را به آنها رساند و به مادرش توپ

 ؟ فعال که ي کار دستمون بديخوایم!  نکن ي زارهی گرنقدری مادر من ، اگهیبسه د -        
 !  گذشتهریبخ

 قدرتش ي هدف دوخت به رفت و آمد مردم ، با ته مانده یفرشته کوچولو نگاهش را ب        
 :  ، گفتشی به زانودیکوب

 پسره نی بود ؟ ایبتی چه مصنی اایخدا!  بود بچه ام از دستم بره کینزد...  خدا يوا -        
  من ؟ی زندگي توی بود که انداختیبتیچه مص

 : مرجان ناباورانه گفت        

 رگشو بزنه ی ، حاضره حتنی پسره ، آبتنی واقعا به خاطر ایعنی...  داداش شهیباورم نم -        
  ؟نای رفتن اشی؟ تا کجا پ
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مسعود به دور از چشم مادرش به مرجان چشم . هق هق فرشته کوچولو شدت گرفت         
 :  رفت ، گفتيغره ا

 تکرار گهیطمئنم که دمن م...  کرده ی غلطهی!  بچه است ، خامه زیگل آو! نه بابا  -        
 ! شهینم

 : فرشته کوچولو گفت        

 ی وقتشبید!  خوب بود روزی دنیتا هم... خوب بود ها !  شد ی چدمیمن اصال نفهم -        
  از!  نکردم دارشی بود ، منم بدهیخواب.  بهش زدم ي سرهی اتاقش يبرگشتم خونه ، رفتم تو

 
 ... زدی مجی گی شد ولداری که بصبح

 : برگشت سمت دخترش ، ادامه داد        

 !  سرما خورده بازکردمی بچه ام حال ندار بود ؟ من فکر ميدینه مرجان ؟ تو هم فهم -        

 :  تکان داديمرجان سر        

 !  بگم واهللایچ -        

المت  زد ، سرش را به عیمسعود لبخند تلخ.  اش را گرفت ینی بيو با دستمال کاغذ        
 حاال کجا بود ؟...  دیفکرش رفت سمت جاو. تأسف تکان داد 

 !  دو ساعت تنهاتون بذارمیکی دیمن با -        

 :  وسط حرف اودی را گرد کرد ، پرشیمرجان چشم ها        

  داداش ؟ي کجا بريخوای متی وضعنی ايتو -        

 : دیمسعود با خشم به او توپ        

 ! ارمکار د -        

 هم گذاشت و تالش کرد آرامشش را ي را روشی کرد ، چند لحظه چشم هایمکث        
 : باز گفت.  اوردیبدست ب
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 سر راه ایمرجان تو فعال باش تا من برگردم ، مادر جان شمام ب.  امی زود بکنمی میسع -        
 ! برسونمت خونه

 : فرشته کوچولو به سرعت گفت        

  ؟مارستانهی تخت بي بچه ام رویمن کجا برم خونه وقت -        

 ...  سن و سالنی با ادیتونی ، شما نمستیمادر حالتون خوب ن -        

 ی ، وقتی زنده بمونم برا چشتری بخوامیمن م!  نجای از اخورمی ، جم نمتونمی نمای تونمیم -        
 !  مرگش کنهشیدا منو پ خی ؟ الهزنهی برگ گلم رگش رو منیدختر ع

مسعود باز هم خواست اصرار کند ، مرجان با حرکت چشم و ابرو به او اشاره کرد که         
   کرد ، رفت به سمتی اش با آنها خداحافظی باطنلیمسعود بر خالف م. فعال دست نگه دارد 

 
 . مارستانی بی خروجدر

 مالقات ي ظهر برايساعت دو که یتی جمعلی سي توکردیهمچنان که تالش م        
 را در دست گرفت لشی شده بودند راه خود را باز کند ، موباری سرازمارستانی به بمارانشانیب
  و
 

دستگاه مورد نظر خاموش :  دیچی گوشش پي اپراتور زن تويصدا.  را گرفت دی جاوي شماره
 ! باشدیم

 بعد از چهار بوق کمند پاسخش نباریا.  خانه را گرفت ي بود به محوطه ، شماره دهیرس        
 : را داد

 ! سالم بابا -        

 آمد ی نمادشی...  پارك شده کنار هم ينهای ماشفیمسعود سردرگم نگاه کرد به رد        
 : گفت.  را کجا پارك کرده نشیماش

  خونه است ؟دیجاو! سالم  -        
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  صداش کنم ؟دیکارش دار.  اتاقشه يبله ، تو -        

 را از دور نشی ماشي را فشرد ، روشن و خاموش شدن چراغ هاری دزدگيمسعود دکمه         
 : گفت.  داد صیتشخ

 . رونی بره بدی خونه ، فقط نذارامیمن م.  نگو بهش يزینه ، چ -        

تماس را قطع کرد و پا تند کرد تا زودتر به .  ، گوش نداد دی بگويزیکمند خواست چ        
 .  برسدنشیماش

.  خود را به خانه برساند مارستانی تا توانست از بدی ساعت طول کشکی کینزد        
 حرف زد باز دی با جاونکهی بعد از اخواستیم.  در پارك کرد ي کوچه ، جلوي را تونشیماش

  به
 
 .  باز کرد ، رفت داخلدشی را با کلاطیدر ح.  برگردد مارستانیب

 مقدمه یتا متوجه حضور ب.  زدی را الك مشی پاي کاناپه و ناخن هايکمند نشسته بود رو        
 : مسعود گفت.  پدرش شد ، بالفاصله از جا برخاست و سالم کرد ي

  کجان ؟هیبق -        

 : فتکمند گ.  کانتر ي را گذاشت روچشیی و سولیموبا        

 براتون زمی برییچا!  اتاقشه ي هنوز تودیجاو.  ، مامانم رفته حموم لهی که با سهسویگ -        
 ؟

 با دیجاو.  و بدون اجازه در را باز کرد دی را ، رفت سمت اتاق جاوشی صدادیمسعود نشن        
  تا متوجه ورود.  کردی تختخوابش و به سقف نگاه مي بود رودهی دراز کشانی عريباال تنه 

 
 :  سر جا نشست و گفتي شد ، به تندپدرش

  شده ؟یچ -        
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 زد ، پس معلوم بود ي دلش پوزخنديمسعود تو.  کردی مدادی بی نگرانشی چشم هايتو        
 ! دهیکشی فاجعه را مکیانتظار 

  ؟دی جاوي کردی چه غلطشبید -        

مسعود از شدت خشم دندان .  شده بود انگارجیرد ، گ بدون پلک زدن نگاهش کدیجاو        
 . دی و رفت سمت جاودی کرد ، در را پشت سرش بهم کوبيقروچه ا

 ... زی که گل آوي کردی چه غلطشبی گفتم ؟ دی چيدینشن -        

 :  وسط حرفشدی پردیجاو        

 ! ی که خودت ازم خواستیهمون غلط -        

 ، نگاهش را دوخت به دیدوباره سر جا دراز کش.  بسته بود خی و نگاهش باز شیصدا        
   را باال نبرد تا زنششی صداکردی شود ، اما تالش موانهی بود از خشم دکیمسعود نزد. سقف 

 
 .  نشنونديزی دخترش چو

  خواستم ؟ی ؟ من ازت چکهیمن ازت خواستم مرت -        

 ...  کندشی بزن ، تهد برو باهاش حرفیگفت -        

 :  نتوانست خشمش را کنترل کند ، داد زدگری دنباریا        

 کارشیچ!  شه وونهی بترسونش تا دنقدری انکهینه ا!  کن دشیگفتم برو فقط تهد -        
  ؟دهی رسی که کارش به خودکشيکرد

  مسعودي چشم هاي تودی ، نگاه ناباور و وحشت زده اش را کوبدی ناگهان از جا پردیجاو        
: 

 ! کرده ؟کاریچ...  یچ -        

 دروغ دی که بگوکردیانگار داشت التماس م.  پدرش افتاده بود يبا نگاهش انگار به پا        
  احساس!  نداشت ی هم پدرش با او شوخنباریانگار ا...  نبود یاما شوخ!  کرده یگفته ، شوخ
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 :  را بستشیچشم ها...  قلبش ي توختی و عذاب وجدان درست مثل سرب داغ رغم

 ! يوا -        

 ختی رشیاز چشم ها...  تنش پخش شد ي همه ي کرد ، توریسرب داغ از قلبش سراز        
 :  دستانش فشردانی قدرت مي انداخت ، با همه نییسرش را پا.  رونیب

 ! يوا!  يوا -        

 انی لب با خودش هذریز.  آمد ی باال می خودش ، نفسش به سختيچاله شده بود توم        
 : گفتیم

 ! تی به زندگيگند زد...  دی جاويگند زد -        

 ، قبال بارها دچارش شناختی را مدی حاالت جاونیا...  کردی نگاهش مرهی خرهیمسعود خ        
  ي کند ، فحش بکشد به هر چه تودادی، داد و ب زدی از جا برخدیمنتظر بود که جاو. شده بود 

 
 نی را به زمدیهر چه دم دستش رس.  کند بی از همه خودش را تخرشتریب...  بود ذهنش

  او بودي وار و استخوان سوز از سووانهی خشم دکیمنتظر !  کند هی گری حتدی ، بعد شادیبکو
 ، 
 
 : آهسته گفت.  مانع وقوعش شود توانستی نمیول

 ! دی جاوشهیدرست م -        

 .  را براق کرده بودشی چشم هایاهی سی ، پرده اشک کمرنگدی ناگهان از جا پردیجاو        

 یچی هگهید...  رفت میگه زدم به زندگ!  ؟شهی درست می ، هان ؟ چشهی درست میچ -        
   وجدان همی بمنِ احمقِ...  صورتم نگاه نکنه ي توی حق داره حتگهید!  شهیدرست نم

 
 ! هی عمق فاجعه چگهی دنیبب!  حق داره گمی مدارم
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 تند زن و بچه اش را ي قدم هاي تمام خانه ، مسعود صداي تودیچی عربده اش پيصدا        
  دیجاو.  جرأت ندارند وارد شوند چکدامی راحت بود که حاال هالشی ، اما خدیپشت در شن

 
 :  را با پا واژگون کرد ، باز داد زدزشی گردان مقابل می و سردرگم صندلیعصب

 ! يدیچون ترس...  ي ، حق دارشهی درست می که بگيالبته حق دار -        

 : مسعود خواست مداخله کند        

 ...  ، مندیجاو -        

 :  صورتش عربده زدي ، توستادی اش انهی به سنهی سدیجاو        

 ، برو ستی مادر بزرگت امشب خونه نی بهم گفتي ؟ تو نبودی بگی چيخوای م ؟یتو چ -        
   دختره دنبال اجازه نامهینگفت!  برو باهاش حرف بزن ، سنگاتو وا بکن یسراغش ؟ نگفت

 
 ی دهنم ؟ چي توی نذاشتيدی لقمه رو نجوی لعنتيتو!  بجنبم دِ برو که رفته ری اگه داست

 ! ؟وونی حی خودتو تبرئه کنيخوای میی عذاب وجدانت کم شه ؟ اصال با چه روی بگيخوایم

 تختخواب ، صورتش را با ي لبه ي بود ، نشست رودهی اش ته کشي انرژيانگار همه         
 :  دادی به خود تکانیمسعود به سخت. دستانش پوشاند 

 ... نی ، ببکنمیمن دستش م...  دی جاوشهیدرست م -        

 دارد زدی ، اما حدس مدیدیصورتش را نم.  او ي شانه ي هدف گذاشت رویدستش را ب        
 :  آرامش او گشتي برایقلبش سوخت ، دستپاچه دنبال راه.  زدیریاشک م

  پسرم ؟ آره ؟يخوای مگاریس...  منو نی ببدیجاو -        

به سرعت .  دی دنهی آزی مي و فندك گشت ، آنها را روگاری سيهراسان دنبال جعبه         
 . دی برداشت و رفت سمت جاولی دنهي اروزهی في نخ از جعبه کی

 باشه ؟...  میزنیحرف م! آروم شو ...  گاروی سنی اریبگ -        
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 تختخواب و نگاه مات و عزادارش را ي سرش را بلند کرد ، خودش را انداخت رودیجاو        
  ، شی لب هانی را گذاشت بگاریمسعود س.  بودند سی خشیچشم ها... باز دوخت به سقف 

 
 را بست ، ساق شیچشم ها...  پک زد قی عمدیجاو.  گاری سری فندك را گرفت زي شعله

 . شی چشم هايدستش را گذاشت رو
 

 به عقب شهیزمانو که نم! ...  ستی که افتاده مهم نی هر اتفاقگهید...  دی جاونیبب -        
   ، خصوصا مادربزرگتی کسچی ماجرا هنی که از انهی که االن مهمه ايزیخب ؟ چ! برگردوند 

 
 اوهوم ؟!  ببره یی بودینبا

 :  دورگه گفتیی ، با صداگارشی باز پک زد به سدیجاو        

 ... زیگل آو -        

 :  ، گفتدیمسعود منظورش را فهم        

 !  ، مطمئن باشگهی نمی کس بهيزیاونم چ -        

  ؟یتهش چ... خب  -        

 :  گفتنانی او را محکم فشرد ، با اطميمسعود شانه         

 ! تمام!  یکنی عقد مزویگل آو!  ؟ خب معلومه یتهش چ -        

 :  ، مسعود ادامه داددی جاوي لب هاي تلخ نشست رويپوزخند        

 روانشناس ، شیبرو پ!  نداشته باش ، فقط خودتو درست کن ي اش کارهیتو به بق -        
  بعد براش خونه...  برات کنمیمن دختره رو عقد م.  خوادی مزی که گل آوی بشی کن اونیسع

 
تو حواست به !  شهیکم کم اونم آروم م!  رمیگیسر تا پاشو طال م...  رمیگی منی ، ماشرمیگیم
 ! ی به بعدشو خراب نکننیاز ا...  باشه ندهیآ
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 :  باز پوزخند تلخش را تکرار کرددیجاو        

 !  جفتمونمی داشتیچه سرنوشت جالب!  رسمی مزیبه نعش گل آو...  رسمیآره ، م -        

 حوصله اش گری کند که دی کرد به او حالی ، پشت کرد به مسعود و سعدیبه پهلو چرخ        
 :  به تنش داد ، گفتیکش و قوس.  ، از جا برخاست دی کشیمسعود پوف. را ندارد 

  ؟گهی راحت باشه دالمیمن از تو خ!  دارنشی ، امشب احتماال نگه ممارستانی برمیمن م -        

 راحت الشی خیعنی نداختی نی نگفت و باز متلکيزی که چنی نگفت ، هميزی چدیجاو        
   حسابش رادی ، بارونیاز اتاق رفت ب.  ، سرش را تکان داد دیمسعود منظورش را فهم! باشد 

 
 ! ... کردی مهی تسويگری دشخص

      
 آنچه ي مو به موقایدق...  دی اش را دی بار پنجم در طول آن هفته کابوس نه سالگيبرا        

 . بر سرش گذشت

.  بود یلخت و خال فرشته کوچولو ي دوم خانه ي خوابش باز مثل آن روز طبقه يتو        
  ی ها لکیی موزايکمند رو.  کردندی مي و بازدندیدوی می خاليغزاله و دو قلوها وسط خانه 

 
 يصداشان مدام و مدام تو...  خواندندی بلند آواز مي با صداسوی و غزاله و گکردی مي بازیل

 . دیچیپی از اثاث می خاليخانه 

 و کردی ها را باز و بسته ميواری ، در کمد دگشتی می خالي اتاق هايتو... او هم بود         
   آمد مستأجرادشی.  چرخاندی می رنگ استخواني سطل هاي پهن را توي قلم موهایگاه

 
 هیپشت بام را کرده بود شب...  پشت بام داشت ي رويادی زي فرشته کوچولو گلدان هایقبل

   و زالزالکی گوجه فرنگيا پشت بام گلدان هي توی آمد که مستأجر قبلادشی.  باغچه کی
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 او نکهیته قلبش از فکر ا.  ندی بچياتورینی مي هاوهی از مزی گل آودادی اجازه می ، گاهداشت
   ، از پله ها باالدی دورونیفورا از خانه ب.  را با خود برده ، ولوله افتاد شی گلدان هايهمه 

 
نگاه حسرت زده اش را . رفت باال ... در پشت بام باز بود .  تا خود را به پشت بام برساند رفت

 .  از گلدان ها نبودي چرخاند ، اثریسر تا سر پشت بام خال

 کوتاه و به واری دي پشت بام ، خم شده بود روي بود لبه ستادهیا...  دی را ددیاما جاو        
 ری و بعد نگاهش گدی شد ، به عقب چرخی حضور شخص دومتا متوجه.  کردی نگاه منییپا

  کرد
 

 و دی جاوطنتی شادی افتاد ، اطی آن روز نحس ته حادی زیگل آو.  ی هراسان گلي چشم هايتو
  خواست فرار کند ، اما.  دنیقلبش گاپ گاپ شروع کرد به تپ... آن مارمولک زشت 

 
 چاله او را در خود فرو اهی مثل دو ساهشی سيچشم ها...  نگاه بردارد دی از جاوتوانستینم
  ، دیاز جا پر.  به سمت خود شد شی و متوجه حرکت قدم هادیبعد پوزخندش را د.  دیبلعیم
 

...  دی چاله ها کشاهی و او را به سمت سشی چنگ زد به بازویدست...  فرار کند خواست
 و ستی بدی شانزده ساله ، همان جاودینه جاو.  دی ددی جاوي بازوهاانیبرگشت و خود را م

  هشت
 

 ، همان نگاه شیبا همان ته ر...  دی اتاق خودش درهم دري را توزی که روح گل آوي اساله
  هیبعد فقط هق هق گر...  را انداخت کف پشت بام انیدخترك لرزان و گر... براق از اشک 

 
 . دیرسیلر به گوش م خندان و شاد دخترها که از کانال کوي بود و صدازی گل آوي



 240 

 ازهیخم.  دی اتاقش دي ظهر چشم از هم باز کرد ، خود را توازدهی سکوت ساعت يتو        ... 
   که از کناری به تنش داد و بعد نگاه کرد به آفتاب تنبل زمستانی و کش و قوسدی کشيا

 
 . دیتابی کف فرش مپرده

.  دیشنی فرشته کوچولو را نمي صدای ، حتدیرسی به گوش نمرونی از بیی صداچیه        
 شی پاهاي پتو را از رويفور.  خانه تنها باشد يناگهان هراس به دلش افتاد که نکند باز تو

  کنار
 

 ياز وسوسه .  هفته بود خاموش بود کی که لشینگاه کرد به موبا.  و از جا برخاست زد
.  دی سرك کشی خالمنیو به نش تعلل در اتاق را باز کرد ی رو برگرداند ، بنیتماس با آبت

  دهیترس
 

 : گفت

  ؟ییکجا...  یمامان -        

 . دی کشی ، نفس راحتدی فرشته کوچولو را شنيصدا        

 !  آشپزخونه اميتو...  مامان نجامیا -        

  تن مرتب کرد ، رفت سمت آشپزخانهي نازکش را تووری ، پلشی موهاي تودی کشیدست        
. 

 ! ریسالم ، صبح بخ -        

لبخند .  گرفتی پوست مینی زمبی ناهار سي ، برازیفرشته کوچولو نشسته بود پشت م        
 . ی رنگ گلی صورت بي تودی پاشیمهربان

 ! ساعت خواب...  ی مامانریظهرت بخ -        

 : از گفتفرشته کوچولو ب.  نشست زی کرد ، پشت مي باز دهان دره ازیگل آو        
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  برات ؟ارمیصبحانه ب!  یصورتت هم که نشست -        

 ! نه هنوز -        

 بی برخاست و سزیاز پشت م.  را هم پوست گرفت ینی زمبی سنیفرشته کوچولو آخر        
 :  و گفتدی را آب کششیدست ها.  آبگوشت ي قابلمه ي ها را انداخت توینیزم

 !  عسل بخور برات خوبهری شوانی لهی...  برات ارمیم -        

 : گفت.  دی ، چهره در هم کشدی گوشت در حال پخت را فهمي بویگل        

 ! يزی برام بری ، اگه لطف کنخوامی مییمامان جون چا -        

 : فرشته کوچولو گفت        

 ! یچی نداره هتی ؟ خاصخورهی به چه درد می که مامانییچا -        

.  گذاشت زی مي و مقابل او روختی ری گلي برای کمرنگي فنجان برداشت و چاکیا ام        
  سالها قبل عمه.  اش ی لعنتي های دلواپسيباز غرق شده بود تو.  لب تشکر کرد ری زیگل
 

 گفتیم...  زدی اش حرف مي دوران بارداريارهای از ولی فامي از زن هایکی ي برامرجان
 :  صورت مادر بزرگشي ناگهان نگاه تاباند تویگل!  شدی گوشت و مرغ بد ميحالش از بو

  مامان جون ؟می دارنیدارچ -        

 اگر يوا!  نیزعفران ، دارچ...  کندی جات بچه را سقط میعمه مرجان گفته بود که گرم        
  کی يکاش فرشته کوچولو برا!  دکتر زنان برساند کی خود را به شدیکاش م... باردار بود 

 
 ! داشتی هم که شده دست از سرش برمساعت

  ؟ی چي برايخوای منیدارچ -        

 :  زدی لبخند لرزانیگل        

 ! ينجوریهم -        

 .  مضطرب اوي چشم هاي را دوخت تونشی ، نگاه غمگدی کشيفرشته کوچولو آه سرد        
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 ...  امامی در موردش حرف بزني که دوست نداردونمیمامان جون ، م -        

فرشته کوچولو دست .  سراند نیی او پاي چشم هاي نگاهش را از تویگل.  کرد یمکث        
 .  دست گرفتيسردش را تو

  ؟ی بگيخوایهنوز نم...  ؟ ي چرا اون کارو کردی بگيخواینم -        

 :  بهم ببافدی خواست دروغزیگل آو        

 ... مامان جون ، من -        

 :  وسط حرفشدیفرشته کوچو دو        

 يزی چهیتو از !  ستی حال تو از غم عشق ننیا!  به من نده ي تکراريمامان جوابا -        
 ! نگو نه...  دلم زی عزيدیترس

 ادامه ی ، با اضطراب وحشتناک انگشتانش فشردانی مشتری را بی کرد ، دست گلیمکث        
 : داد

 ... نی نکنه آبتزمیعز...  نکنه گمیمامان جان م -        

 سر ي تويچه فکر.  ، وحشت آلود نگاه کرد به او دی ناگهان خود را عقب کشزیگل آو        
  ي پست است و آن نوه نی پست است ؟ آبتنی آبتکردی ؟ فکر مدیچرخیفرشته کوچولو م

 
 ! اش نه ؟وانهید

 ... من...  ینه ، نه مامان -        

 ادیناگهان به ...  دهان پر کن گشت ی ذهنش عاجزانه به دنبال دروغيسکوت کرد ، تو        
 : آورد

 ! باهاش دعوام شد...  نیآبت -        

 :  ادامه دادی دستش کم شد ، گلي فرشته کوچولو رويفشار انگشتها        

 ... دیجاو... من !  دیستی نیگفتم شما راض... گفتم ما بهش  -        
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 که شک مادربزرگش را دی چه بگوگری ددی باکردی فکر میچارگیبا ب... سکوت کرد         
 .   رفترونی زنگ در بلند شد ، فرشته کوچولو از جا برخاست و بيصدا. کامال بر طرف کند 

 
 ي هاشهیاز جا برخاست و رفت سراغ ش. و افتاد بعد ناگهان به تکاپ...  دی کشی نفس راحتیگل

 . هیادو

 نی را بدون طعم دوست داشت و او را هم مجبور کرده بود به ايفرشته کوچولو چا        
 شهی را بپزد همدی محبوب جاوي مهی بتواند خورشت قنکهی اياما برا.  باشد یزائقه راض

  نیدارچ
 

 ختی را رهی از ادویمین.  زی برگشت سمت مي کرد ، فوردای را پنی دارچي شهیش.  داشت
  اما.  دی ، چهره درهم کشدی تلخ را نوشي از چایکم.  فنجان کوچک و تند تند هم زد يتو
 

 اش را گرفت و ینی را بست و بشیچشم ها.  بود تمام آن فنجان را تا ته سر بکشد مجبور
 . فنجان را به دهان چسباند

 ! سالم -        

 برق از گوشت و پوست تنش عبور کرد ، او را به شدت انی درست مثل جردی جاويصدا        
 : دی چهره درهم کشدیجاو.  انداخت نی زمي و فنجان را رودیاز جا پر. تکان داد 

  ؟یچته ؟ خوب -        

 يهمه .  دی ها چسبنتی و به کابدی به سرعت خود را عقب کشیگل. به سمت او آمد         
   رفتی تفاوتینگاهش با ب...  برداشت نی زمي خم شد ، فنجان را از رودیجاو.  دیلرزیتنش م

 
.  داندی نمنی و سقط جننی و دارچجاتی از گرميزی آمد چی ، به نظر منی دارچي شهی شسمت

 . زی ميفنجان را گذاشت رو
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  ؟میبا هم حرف بزن...  ینی بششهیم -        

 يبه نظر برا...  نگران فرشته کوچولو نگاه کرد ي به چشم هادی جاوي شانه ي از رویگل        
   با اوخواستی عمرش مي بر عکس تمام روزهازیاما گل آو. تنها گذاشتن آنها مردد بود 

 
 . تنها باشد و حرف آخر را بزند...  باشد تنها

 ها نشست ی از صندلیکی ي رفت و روشینگاهش را از فرشته کوچولو گرفت ، آهسته پ        
   تکان داد ، برگشتيفرشته کوچولو سر.  او ي ، نشست روبرودی کشی نفس راحتدیجاو. 
 

با .  نداشت ی ، اما انگار حرفمیگفته بود حرف بزن...  سکوت کرده بود دیجاو.  منی نشيتو
.  او ي به حرکت انگشت هاکردی نگاه میگل...  زی ميانگشتانش ضرب گرفته بود رو

  سکوتشان
 
 :  به حرف آمددی بالخره جاویول.  نفس هاشان درهم شکسته بود ي فقط صدارا

  ؟ی بگيزی چيخواینم -        

 :  باز گفتدیجاو.  دیچرخیزبان در کامش نم...  نگفت يزی چیمنتظر ماند ، گل        

 ! ؟یچی هیعنی ؟ ینی ؟ نه نفریراهی ؟ نه بد و بینه فحش -        

 : باز گفت. خالص و نادم بود .  نی توهی طعنه ، بیب... لحنش آرام بود         

...  فتمی از چشم خودم بی کني کارهی که يدی ، آره ؟ نقشه کشيدیواسم نقشه کش -        
  ؟خورهی حاال حالم بهم نمیکنیفکر م! ... حالم از خودم بهم بخوره 

 . رونینفسش را فوت کرد ب... باز سکوت کرد         

 ... زی گل آویول!  خورهیحالم از خودم بهم م!  خورهیآره ، حالم بهم م -        

 . دی به سرعت سرش را عقب کشی ، گلردی را بگزی گل آوي برد چانه شیدست پ        
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اما تو رو !  ستمی نیچین اصال هم!  وجدانم یب...  شرفم یمن ب! تو مثل من نباش  -        
 ! دوست دارم

 :  زد ، ادامه دادیلبخند تلخ        

واقعا ... من !  دونستمی مای دني از همه ي جدايزی چهی تو رو شهیهم...  یاز همون بچگ -        
 ! فقط منو ببخش!  بگم ی چدونمینم

 از شکستن سکوت گل دیناام.  مشت کرد زی ميدستش را رو...  انداخت نییسرش را پا        
   تای وجودش را شکسته بود ، وليهمه ...  را شکسته بود زیگل آو.  از جا برخاست زیآو
 

 یبه او پشت کرد ، به سمت در خروج.  او را بشکند ي سکوت پر از زجه نی اتوانستی نمابد
 : دی را شنزی گل آويصدا... رفت 

 خوب چوقتیه...  ي که زدیی زخمايهمه !  شهی نمهی تصوچوقتیحساب من و تو ه -        
 ... فقط با ازدواج من و تو... فقط !  شهینم

...  هم فشرد ي سوزانش را روي کرد ، لبش را گاز گرفت و پلک هایسکوت کوتاه        
  گفتی مدیاما با.  اش نهی سي کرد تورینفس گ.  نقش بست شی مقابل چشم هانی آبتریتصو

 
 . رفتیپذی را مشیرهای تمام تحقدی بای چنگ زده بود به زندگیدست دو یوقت... 

 :  به سمت او برگشتي به تنددیجاو        

 ...  جان ، منیگل -        

 :  حرفشانی مدی نگاهش کند ، پرنکهی بدون ازیگل آو        

 رمیباهات م...  کنمیباهات ازدواج م!  يخوای که تو ميهمون طور...  مونمیمن با تو م -        
 ...  سقفهی ریز

 : به التماس افتاد...  شکست دی در اعماق نگاه جاويزیچ        

 ...  لحظه گوش بدههی...  جان یگل -        
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 : باز گفت...  دی چرخزی گل آوي گونه هاياشک رو        

 ، درست مثل يریمی تو هم مي روزهی یول!  شمی مریباهات پ...  کنمی میباهات زندگ -        
 !  اتاقم مردمي توشی پيمن که هفته 

 وجودش شکسته بود يهمه ...  خم شده بود شی او زانو زد ، شانه هاي مقابل پاهادیجاو        
 . زی وجود گل آوي رانهی وریز

! من غلط کردم ! گوش بده به من ... تو رو به ارواح خاك بابات !  تو رو قرآن یگل -        
 ... من!  کردم خودیب

 :  بوددهی نفسش را برهیهق هق گر...  باز حرفش را کوتاه کرد یگل        

 گهیصد سال د...  گهیده سال د...  گهی سال دکی!  دی جاويریمی مي روزهیآره تو هم  -        
  منو...  ی و بفهمیفتی بادمی خوادیدلم م...  یفتی من بادی اون موقع خوادی دلم میول! 
 

 ... ی ولی جدا کننی منو از آبتیتونست...  ی لهم کنیتونست!  ، آره یتکش

 :  ، ادامه داددی جاوي چشم هاي تودی را کوبسشیسرش را ناگهان بلند کرد ، نگاه خ        

 ! يدی نرسیچیتو به ه -        

 ... : دی خندی امانش به تلخی بي هی گرانیم        

 ! يدی نرسیچیتو بازم به ه -        

خواست .  دی را بوسزیسر خم کرد ، پشت دست گل آو...  را بست شی چشم هادیجاو        
   از آشپزخانهي او برخاست ، به تندياز مقابل پاها...  دی ، زبان در کامش نچرخدی بگويزیچ
 
 .  رفترونیب

 مهم نبود که شیبرا...  بلند زار زد ي پوشاند ، با صداشی صورتش را با دست هایگل        
  چی هگری دنیبعد از آبت!  مهم نبود يزی چچی هگرینه ، د...  را بشنود شیمادربزرگش صدا
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 :  آشپزخانه ، هراسان بودي تودیفرشته کوچولو دو!  نداشت تی اهمای دننی اي تويزیچ

 !  جانی چرا ؟ گلیکنی مهیگر...  زمی عزیگل -        

 .  اشنهی را گرفت ، سرش را چسباند به سی گليدست ها        

...  کرده خودی بهت گفت ؟ آره ؟ بيزی ؟ چدی کرد جاوتتی شده ؟ باز اذی چیمامان -        
 ... ي کنم پسره کارشی چدونمیم

 . دی وارش خندوانهی دي هی گرانی میگل        

 ! نه... نه  -        

 . سشی صورت خي رودی فرشته کوچولو جدا کرد ، دست کشي نهیسرش را از تخت س        

 ...  گرفتممیتصم...  من فکرامو کردم ، من یمامان -        

فرشته کوچولو .  ردی امانش را بگی بي هی گري تا جلودی نفس کشقی کرد ، عمیمکث        
 : ادامه داد...  کردیمات نگاهش م

 یهر چ!  ندارم ی من حرفدیبهش بگ...  دیمسعود ، بگ به عمو دیمامان جون زنگ بزن -        
 ! ي خواستگارانی بدیبگ...  بخوان ، منم هیبق

با چنان .  شی چشم هاي توکردی مدادی بیشگفت...  خورد ی سختي کهیفرشته کوچولو         
 .  بوددهی معجزه را به چشم خود دکی که انگار کردی نگاه مزی به گل آویحالت

 ! ؟یگی راستشو ميدار...  مامان ؟ یگیراست م -        

 تلخ ي اشک هایآنقدر خوشحال بود که حت...  افتاده بود هی به گریاز شدت خوشحال        
 دهی محالش رسيایبه رو...  بود دهی رسشی آرزونیبه بزرگ تر.  برده بود ادی را از از یگل

 ! بود

 ... یاله!  قربونت برم من یاله!  ی دورت بگردم مامانیاله -        

 ی جواني ، انگار برگشته بود به سالهادیخندیغش غش م...  اش به خنده افتاد هی گرانیم        
 ... . دی دهانش ، هلهله کشيدست گذاشت رو! اش 
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 مقابل نی را بست ، باز آبتسشی خيپلک ها...  زی مي لبه ي سرش را گذاشت رویگل        
 :  نقش بستشیچشم ها

 ي همه ي خاطره نی باشه تو خوش ترادتی! ...  امتی به قداری دلم ، دزیخداحافظ عز -        
 ! ي بودمیزندگ

 
    

 ! سالم        

 ...  بخش اول ؟ي تومی کجا رها کردزویگل آو        

 !  و رگشو زددی رسی بار دوم به پوچي زندان برایی دستشوياونجا که تو        

 : بخش سوم        

 ي کرد توریبعض حناق شد و گ...  دییانگشتان سردش را نوازش کرد ، گردنش را بو        
 کند ، داد بزند ، مشت بکوبد هیدوست داشت گر.  کردیدرد را با تمام وجود حس م.  شیگلو

  به
 

 نیمگ غي پلک زدن نگاهش را از چهره کی ي به اندازه ی آمد حتیدلش نم.  و آسمان نیزم
  سر خم!  بود يزی غم انگداریچه د...  پس از سه سال داری دنیاول.  ردی رنگش بگیو ب
 

 :  لب با عشق و حرمان تکرار کردریز.  دی اش را بوسدهی رگ بري و روکرد

 ! زمیعز!  زمیعز -        

 : دهان باز کرد و آهسته گفت.  اش بند آمد نهی سي ، نفس تودی لرززی گل آويپلک ها        

 ! ؟زیگل آو -        

انگار هنوز .  او دوخت ي چهره ي آهسته چشم گشود و نگاه مات و ناباورش را تویگل        
 . نی آبتي لب هاي تلخ نشست گوشه يلبخند.  دیدیانگار باز خواب م... خواب بود 
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 ! می زندگيهمه ...  دلم زیعز -        

 تاب گری و بعد ددی دختر کشي رنگ باخته ي گونه يانگشت اشاره اش را آهسته رو        
 .  انداختنییسرش را پا...  اش ي خاکستري چشم هاي تودیاشک دو.  اوردین

 :  مشتش مچاله کردي دستش را توری زي مالفه جانی از شدت هزیگل آو        

 ! نیت... آبــ  -        

 نیآبت!  خواب نبود گری دنباریا... خواب نبود .  تاب شده بود یب.  دی نفس کشقیعم        
   تن ، هماني ، همان بورایهمان نگاه مهربان و گ! خود خودش بود ... مقابلش نشسته بود 

 
 ... .  بوددهی دهی بار وسط درد و گرنی که آخریهمان!  نی دلنشحضور

 .  اوي عرق کرده یشانی پي رودی دستش را کشنیآبت        

 جونم به نفسات یدونی ؟ نمي ؟ چرا به من فکر نکردزی ، گل آوي کارو کردنیچرا ا -        
 ! ، آره ؟ی منو بکشيخوایبسته است ؟ م

چقدر دلتنگش ...  دادی صورت و گردن او تاب مي توصانهینگاهش را حر.  کرد یمکث        
  ی او را مثل جامری و تصوزی به گل آوکردینگاه م!  خواستی او را ميچقدر دلش گرما! بود 

 
 ! شدی و داغ مدیکشی سر مشراب

 قربونت دمینجاتت م!  ی تو اعدام بشذارمیبه شرافتم قسم نم...  زی ، گل آوذارمیمن نم -        
  نی اشهیتموم م!  میکنی میباز با هم زندگ...  میرسیباز بهم م! برم ، تو فقط تحمل کن 

 
 !  ، مطمئن باشی نکبتيروزا

 .  دخترکشي چشم هاي ماند تورهیخ        

 !  صدات تنگ شدهي ؟ دلم برای بگيزی چيخواینم -        

 . دی حسرت آلودش خندي هی گرانی مزیگل آو        
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 ! دلم برات تنگ شده بود -        

 ، شی ، چشم هاشیگونه ها. صورت او را لمس کرد ...  کرد دستش را باال ببرد یسع        
 .  دستانش گرفتانی ، دستش را سفت مدی انگشتان سرد او را بوسنیآبت...  شیلب ها

 ! دمیمن نجاتت م -        

 ...  بار آخر باشهنی ادیشا... اجازه بده صورتت رو لمس کنم  -        

 .  او را محکم تر فشرد دستنیآبت        

 ! دمیمن تو رو از دست نم!  نباش دی ناامنقدریا...  زی گل آوذارمیمن نم -        

 ! نی تموم شده آبتی همه چگهید -        

 ! حرف نزن...  حرف نزن ينطوریا -        

 يصدا.. . الغر او و بغضش را رها کرد ي نهی سيسرش را گذاشت رو.  اوردی تاب نگرید        
  ي موهاي دستش را فرو برد توزیگل آو.  دیچی اتاق پيهق هق مردانه و مستأصلش تو

 
 .  داري چوبه ي برود پانکهی ، قبل از اکردیداشت با جانش وداع م...  او

 : دی اتاق سرك کشي تونیرحسیدر باز شد و ام        

 ...  ، اونوقت کارمونيممکنه بفهمن اومد...  رونی بای ، بگهی بسه دنیآبت -        

 .  او شد ، سر جا خشکش زدي هیمتوجه گر        

 ! ؟نیآبت -        

 . زی گل آوسی خي چشم هاي سر بلند کرد ، چشم دوخت تونیآبت        

 ! میریمی با هم مای ، میمونی با هم مایما ...  باشه ادتی! مراقب خودت باش  -        

 .  فرار کردباًیبه سرعت به او پشت کرد و از اتاق تقر        

 کی ي محوطه روي زد و تورونی بمارستانیاز ب.  دیترکیحالش بد بود ، دلش داشت م        
 .  نشستمکتین
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با .  شودی بدتر از آن نميزی چچی هگری دکردی را از دست داد ، فکر مزی که گل آويروز        
  حاال دخترکش.  سرش آوار شده بود ي روایدن...  کردی مهیاما حاال گر.  نکرد هی گرنحالیا

 
مطمئن بود ...  خارج از تحملش بود گری دیکی نیا.  دیدی ، هماغوش مرگ مدی جاوي به جارا
 !  نداردگری داغ را دنیتاب ا!  تواندی نمگرید

 بعد از ی لعنتي متعلق به روزها همیکی نیا.  راندی پاکت در آورد و گي از تويگاریس        
  کردی تصور مدی و او را کنار جاوبستی را مشی که چشم هاییمتعلق به روزها.  بود زیگل آو

 
...  کردی هم آرامش نمگاریاما حاال س.  آورد ی رو مگاری که به سدیکشی آنقدر عذاب مو

 !  کندهیمجبور بود گر

 .  استنیرحسی امدانستی مدهیند.  شانه اش نشست ي رویدست        

 حالت خوبه ؟ -        

 ! یعجب سوال...  زد ي پوزخندنیآبت        

اونم مثل تو ...  آرومش کرده بود ، هرچند یلی خدنتید!  خوب بود ی ولزیگل آو -        
 . کردی مهیگر

 ! نیرحسیاشتباه کردم ، ام -        

 .  گرفتگارشی از سیقی صورتش ، کام عمي رودیدستش را کش        

 رو دی جاودیمن با!  دادمی انجام مشی سه سال پدی رو کرد که من باي کارزیگل آو -        
  حاالم دارم!  کردم یاشتباه کردم ، کوتاه!  برسه زی دستش به گل آونکهیقبل از ا...  کشتمیم
 

 ! کشمی مزجرشو

 : آهسته گفت.  کرد ی مکثنیرحسیام        

 ! يشدیمطمئنا اعدام م...  شدی درست نميزیاونوقت هم چ -        
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 ! شدی حالش خوب مزیگل آو... من به درك  -        

 . دی بسته خندی با دهاننیرحسیام        

 ! دیشی بدون هم خوب نمچوقتیشما دو تا ه -        

.  بود دهیفرا رسشب ...  ، نگاهش را دوخت به آسمان دی نفس کشقی عمنیآبت        
 :  گفتنیرحسیام

 ! ادیچرا حاضر شد کوتاه ب...  قبول کرد ی چرا گلدمی نفهمچوقتیه -        

 . مرخشی نگاه کرد به ننیآبت        

  ؟شهی میحاال چ -        

 !  زندانگردهیحالش که بهتر شد برم!  یچیه -        

 .  انداختنی زمي گرفت و آن را روگارشی کام را از سنیآخر.  از جا برخاست نیآبت        

 ! باهاش حرف بزنم...  مسعود شی برم پخوامیم -        

 .  مات شدنیرحسیام        

  ؟ي شدوونهید -        

 و دست رو دست بذارم تا کار از کار نمی گوشه بشهی تونمینم...  تونمی نمگهیمن د -        
 ! بگذره

 .  شدی عصبنیسرحیام        

 !  وقتهی ی نکنتوی خرنیا...  شهی داغ دلش تازه منهیتو رو بب -        

 .  شدی عصبنیآبت        

 تیرضا.  باهاش حرف بزنم خوامیم!  تحملم کنه دیبا...  تحمل کنه دیمنو با! به درك  -        
 ... داد که داد ، واگرنه

 .  آوردنیی را پاشی کرد ، صدایمکث        

 !  نداشته باشهیی مدعاگهی ددی تا خون جاوکشمشیم -        
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چند قدم که .  ی از کنارش گذشت ، رفت سمت در خروجنیآبت.  مبهوت شد نیرحسیام        
 .  شددهی از پشت کششیرفت ، بازو

 ! نیآبت -        

 .  دادشی به بازوی حرکتنیآبت        

 ! ولم کن -        

 .  بوددهی او ترسدیآشفته بود ، علنا از تهد.  ستادی مقابلش انیرحسیام        

 !  خراب نکنزویهمه چ.  کنمی مشیخودم راض!  نیبه من مهلت بده ، آبت -        

 ! نه -        

 .  گرفتی را دودستنی آبتيشانه ها        

 از رمیگی متیمن رضا!  به من اعتماد کن کنمیخواهش م!  نی آبتدمیبهت قول م -        
 ! مسعود

 . دی نفس کشقی عمنیآبت        

 ! نیرحسی امخوامی از تو مزویمن گل آو -        

 ! گردونمیبهت برش م!  راحت التیخ -        

 ...  بشهشیاگه طور -        

 ! ذارمی ، من نمشهینم -        

.  خارج شد مارستانی او را کنار زد و از بي حرف دست های سر تکان داد ، بعد بنیآبت        
 .  همراهش بودابانی خي تا انتهانیرحسینگاه نگران ام

*********         

 و دی کشنیی را تا آخر پاشهی شي به آن سردي هوايتو.  ستادیپشت چراغ قرمز ا        
 ...   شمار چراغ راهنماهیه ثاننگاه کالفه اش را دوخت ب.  پنجره ي لبه يآرنجش را گذاشت رو
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 !  زمان مانده بود تا چراغ سبز شودگری دهی و هفت ثانصد

 هدفش را ی دست دومش جابجا شد و نگاه بدی پرای صندلي حوصله تویکالفه و ب        
 .  که مقابلش توقف کرده بوديکری و غول پیدوخت به لندکروز مشک

 ! ؟نهیواقعا ته آرزوهات هم -        

 قی را بست و عمشیچشم ها...  شی گوش هاي تودیچی پی گلدنی غش غش خنديصدا        
   بسته اش دوباره رنگ گرفتند ، لبخند نشستيخاطرات پشت پلک ها.  دینفس کش

 
 . شی لب هايرو

 ي بود توی روز گرم تابستانکی!  هوا گرم بود یول...  بود شی آمد چند سال پی نمادشی        
 .   اتوبوسستگاهی آمدند ، راه افتادند سمت ارونی بی از کتاب فروشیبا گل... جاد بولوار س

 
 کمان رها شده ي که از چله يریهر دو ناگهان مثل ت.  توقف کرده بود ستگاهی سر ااتوبوس
   هوا تکاني دستش را تونی اتوبوس بسته شد ، آبتيدرها.  تا به اتوبوس برسند دندیباشد دو

 
 : دی کشادی و فرداد

 ! صبر کن...  ستایوا -        

او .  ستادندی باز ادنی رو از دوادهیهر دو نفس زنان وسط پ... اتوبوس راه افتاد و رفت         
   که هر آن داشت دور وی را به کمرش زد ، نگاه کالفه اش را دوخت به اتوبوسشیدست ها

 
 بود به زحمت قورت داد و به دهیر سنیی زبانش پاي را که تا رویفحش زشت.  شدی مدورتر

 .  زدي لبخند ناچارزی گل آويرو

 ! کرد ؟شهیچه م... خب  -        
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 ، نفسش هنوز درست باال ستگاهی امکتی ني نشست رویگل.  را باال انداخت شیشانه ها        
 : گفت.  بود امدهین

 ! ادی مياالن اتوبوس بعد...  نیبش -        

 ابانی که آن طرف خی هدفش را دوخت به لندکروز مشکیت کنار او ، نگاه ب نشسنیآبت        
 . شی لب هاي پر حسرت نشست گوشه يلبخند. پارك بود 

 ! شمی منای از ایکی منم صاحب ي روزهی -        

 .  آزردی را مشی چشم های کرد ، آفتاب تند تابستانشی چشم هابانی دستش را سایگل        

 ! ؟یچ -        

 :  ، دوباره تکرار کردی اشاره کرد به لندکروز مشکنیآبت        

 ...  دنبال اتوبوسادنی خر دونی عنی اي که منم جارسهی مي روزهی -        

 :  و متذکر شدی انداخت به گلی کرد ، نگاهیمکث        

 ! اووم!  شمی مبونای کف خي بلندای شاسنی از ایکیصاحب ! ... البته بال نسبت شما  -        

 از ته ي با لبخند نگاه کرد به خنده نیآبت.  دی ، غش غش خنددی منظورش را فهمیگل        
 . دل او

 ! خب ؟هیچ -        

  ؟نهیواقعا ته آروزهات هم -        

.  او آزاد کرد دی سفشرتی تي را از لبه نی آبتی آبشهی شی آفتابنکی برد ، عشیدست پ        
 .  سرش را تکان دادنیآبت

  ؟هیکی کوچيآرزو! اوهوم  -        

 را با نکی عي هاشهیش.  ردی باتجربه را به خود بگحتگری نصکی حالت کردی می سعیگل        
 .  را به چشم زدنکی کرد و بعد عزی شالش تميلبه 

 !  پسرمارهی نمیپول خوشبخت -        
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 :  اخم کردنیآبت        

 ! ارهیومه که ممعل -        

 ! ستیپول داره ، اما خوشبخت ن...  دوی جاونیبب!  ارهینم -        

 !  لندکروز ندارهدیجاو -        

 ! خرهیپاپا جونش براش م -        

 :  انداخت سمت او ، با طعنه ادامه دادانهی موذی نگاهنکی عي شهیاز کنار ش        

 !  خان لب تر کنهدی جاوهیفقط کاف -        

 :  تکان دادي سرنیآبت        

 !  موافقم باهاتنویا -        

 :  گفتی ، به شوخمکتی ني داد به لبه هی ، آرنجش را تکی سمت گلدیبعد چرخ        

  از نظر شما ؟ارهی می خوشبختی چدیی بفرماشهیحاال م -        

 :  اشنهی سيگره زد جلو را شی نازك کرد ، دست های پشت پلکیگل        

 !  منمارهی می که خوشبختیاون... خب معلومه  -        

 و باز غش غش ردی خود را بگي نتوانست جلوی نگاهش کرد که گلی به حالتنیآبت        
 . دیخند

 من فقط نی عیکی!  زمی مثل شماست ، عزیی دخترکوچولوهای صورتيای فانتزنایا -        
 ! ارهی می و تا چه حد خوشبختهی پول چدونهیم

 :  گفتیگل        

 ! من االن کنار تو خوشبختم...  یکنی فکر مي مادیلیتو خ -        

 ي و بسته فشی کي دستش را پس زد ، گشت تویگل.  دی او را کشینی نوك بنیآبت        
 :  کرددای اش را پینیآدامس دارچ

 ! گردونهی بهم برمموی پدري هی ارثيعمو مسعود گفته هر وقت ازدواج کنم همه  -        
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 سرش را به چپ و راست تکان داد و نی گرفت ، آبتنی آدامس را به سمت آبتيبسته         
 :  گفتیبه شوخ

 ! ؟میخریاونوقت لندکروز م -        

 :  نگاهش کردی چپ چپزیگل آو        

 ! رمینخ -        

 :  دهانش ، ادامه دادي آدامس انداخت گوشه کی        

 يقهوه و چا!  میفروشی شعر و رمان مي ، فقط و فقط کتابامیزنی می کتابفروشهیبا هم  -        
  جلسه شب شعر و نقد رمان هم برگزار!  کافه رمان هی مثل يزی چهی...  میفروشیهم م

 
 ! میکنیم

 :  و ادامه داددی را بهم کوبشی ذوق کرده بود ، کف دست هایلیر از افکارش خانگا        

 !  کافه رمان تارامیذاریاسمشو م -        

 :  بالفاصله از حرف او بل گرفتنیآبت        

  ؟هیتارا ک -        

 :  جا خورد ، خنده اش را جمع و جور کردیگل        

 تارا ؟ -        

 : از واکنش او خنده اش گرفت ، سرش را تکان داد نیآبت        

  اسم کافه رمان ما تارا باشه ؟دیچرا با!  تارا یگفت! آره  -        

 :  از شرم گل انداخته بودزی گل آويگونه ها        

 !  اسمنی از اادیخوشم م...  ينجوریهم -        

هوس کرد سر .  شده بود ی را باال انداخت ، متوجه گاف گلشی ابروي لنگه کی نیآبت        
 : به سرش بگذارد
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 ! مونیباشه واسه ته تغار... شاایتارا ا!  اولمون پسر باشه ي بچه خوادی من دلم میول -        

 :  در آمدزی گل آوغیج        

 ! نیآبت -        

 او ي به پهلوي با حرص سقلمه ایگل.  دی بلند خندي سرش را عقب برد ، با صدانیآبت        
   و بعد صورتش را برگرداند و بهشی پاهاي را از چشم برداشت و پرت کرد رونکشیزد ، ع

 
 نیآبت.  که مرتکب شده بود ، ناراحت بود یعلنا بابت اشتباه.  مخالف او نگاه کرد جهت

 :  صورت او و گفتيخواست فکرش را مشغول کند ، سر خم کرد تو

 !  دردسرترهی بمی به نظر من همون لندکروزو بخریول -        

 ... . دی خندنباریا...  ردی خود را بگي نگاهش کرد ، نتوانست جلویگل        

 نگاه به شماره کی.  دی کشرونی او را از خاطرات خوش گذشته بلشی زنگ موبايصدا        
   ماندهی باقهیفقط شش ثان...  شمار چراغ راهنما هی نگاه به ثانکی انداخت و نی حسری امي
 

 دنده و به محض سبز ي گذاشت ، زد تولتی ساي اش را رویگوش.  تا چراغ سبز شود بود
.  پارك کرد ابانی خياز چهارراه که گذشت راهنما زد و گوشه . شدن چراغ به راه افتاد 

  تماس
 
 گرفته و دمغش را يبعد از دو بوق صدا... خودش به او زنگ زد .  قطع شده بود نی حسریام

 : دیشن

  ؟نیالو ، آبت -        

 .  دردمندش را با انگشتانش فشردیشانی ، پی صندلی زد به پشتهی سرش را تکنیآبت        

 ! سالم -        

 : فت گنی حسری ، بعد امدی شني باز و بسته شدن دريصدا        
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  ؟یی ؟ کجایخوب! سالم  -        

 چطور مگه ؟!  ورام نیهم -        

 :  ادامه داديدی کرد و با ناامیمکث        

  ؟يدیمسعودو د -        

 : دی کشیقی نفس عمنی حسریام        

 ! آره -        

 نبرده شی از پي هم کارنباریا:  داشت ی معنکی نداد ، فقط يگری دحی توضچی هنکهیا        
   گفته بود مسعودنی حسریروز اول ام.  نقش بست نی آبتي لب هاي رویلبخند تلخ! بود 

 
...  او نکرده بود ي براي کارچی زمان هنوز هیول.  است ، زمان الزم دارد تا سرد شود داغدار

 ! ود نکرده بی غلطچی و او هزدی زندان بود و از سر جنون رگش را مي او توزیهنوز گل آو

 دهی متی رضایگفت...  ادی کوتاه میتو گفت!  نی حسری ، امشهی کم کم درست میتو گفت -        
 ! بکنم ؟ی چه غلطدیدِ آخه بگو با!  ی حرف تو حساب کردم مرد حسابيمن رو! 

!  چقدر عوض شده یدونی ، نمنی آبتشیدیتو ند!  غرقه دی خاطرات جاوي تويبدجور -        
  رهناشوی از پیکی ، ونشیزی تلوي جلوي کاناپه ي روکشهی ، دراز مدی جاوي خونه رهیم
 
همون ...  دیکشی مدی که جاوکشهی رو ميگاریهمون مارك س!  کنهیبو م...  بغلش ي تورهیگیم

 ! کنهیعکساشو دائم نگاه م...  ذاشتی قدم مدی که جاوذارهی قدم مییجاها

 : باز گفت.  دی کشیقی کرد ، نفس عمیمکث        

 ! سراغ تو رو ازم گرفت امروز -        

 :  گفتدوارانهیسر جا صاف نشست و ام.  شد اری ناگهان هوشنینگاه سرد آبت        

 !من ؟ -        
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 دی جاوی تو از اول پات وسط زندگگفتی التماس ؟ مي براادی نمنی چرا آبتگفتیم -        
 ! ی تا تو عقدش کنرونی بادی از زندان مزی گل آويرد اگه فکر کيحاال کور خوند! بوده 

لعنت به .  کرد و مشتش را کوباند وسط فرمان ي از شدت خشم دندان قروچه انیآبت        
 .  انداختی فاصله مزی او و گل آوانی اش مدهی جسد پوسی که حتدیجاو

 من و گل ی اومد گند زد به زندگدی بود ؟ جاودی جاوی پام وسط زندگی من کیلعنت -        
 ! زیآو

 :  خود ، گفتیشگی با همان آرامش همنی حسریام        

 الزم باشه به دست و پاش دیشا...  ی بهش بزنيبهرحال ، بهتره امروز و فردا سر -        
  ی مجبور بشدیشا...  رونی بی بکشی گلی که پاتو از زندگی قبول کنی مجبور بشدی ، شایفتیب

 
 ! ي شهر برنی ااز

 ي هاقهی شقي را روشی کف دست هایعصب.  بعد تماسش را قطع کرد ي قهیچند دق        
  نگاه.  دی کوبنشیطاقتش طاق شد ، سه بار پشت سر هم به فرمان ماش... دردمندش فشرد 

 
.  دانستندی که دردش را نمینگاه کرد به رفت و آمد مردم...  رو ادهی اش را دوخت به پخسته

   ازدحام قدمانی که دست در دست هم مندی را ببزی خود و گل آوتواندی مکردیاحساس م
 
 پشت گوشش و پر از فرستادی مثل شبقش را مدام ماهی سي ، موهادیخندی میگل...  زدندیم

 ي خسته و پر حسرت نشست گوشه يلبخند.  کردی به او نگاه می و احساس زندگطنتیش
  لب

 
 با دی ؟ باکردندی مشی که خاطرات رهابردی شهر پناه منی اي به کدام نقطه دیبا...  شیها

 شده بود جادی قلب و مغزش اي که تویاهی سي حفره نیکدام سحر و جادو خود را از بند ا
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  آزاد
 
 . شدی بار خاطرات گذشته رها مری تا از زکردی شهر را رها منی ادی بادی ؟ شاکردیم

راهنما زد و .  را به راه انداخت نشی ، دوباره ماشرونینفس خسته اش را فوت کرد ب        
  خواستیسرنوشت اگر م...  افتاد ی مشی به پادی ، بادیدی مسعود را مدیبا.  سمت چپ دیچیپ
 

...  کردی واگذار نمری به تقدگری را دزی نبود ، اما جان گل آوی بهم نرسند باکچوقتی هآنها
 ! کردیخود را رها م...  دخترکش را و بعد دادیت منجا
    

 رو آهسته آهسته قدم ادهی که در امتداد پيرمردیبه جز پ. کوچه خلوت بود و ساکت         
   آمد که سهی مادشی.  دیدی را نميگری کس دچی هشدی مکی کوچه نزدچی و به پداشتیبرم

 
 کرده و ی ، فحاشواری بود به در و ددهیمشت کوب...  کوچه داد زده بود نی همي قبل توسال

  ي توشیادهای فريحاال کوچه باز سوت و کور بود ، اما هنوز صدا!  افتاده بود هیبعد به گر
 

 گری که سه سال قبل نابود شد و دینی آبتي براسوختی انعکاس داشت و قلبش مشی هاگوش
 . هرگز قد راست نکرد

 دانستی منکهیبا ا.  رنگ منزل مسعود دی شد ، رفت سمت در سفادهی پنشیاز ماش        
سفت و سخت جلو رفت و .  مردد نبود ای رو دارد ، اصال مضطرب شی را پیمالقات سخت

  یشاس
 

 يچند لحظه بعد در با صدا.  که مسعود خانه باشد کردی دلش فقط دعا مي را فشرد ، توزنگ
 .  باز شدیفی خفکیت
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در را هل داد عقب ، پا .  ردی او را بپذی سادگنیجا خورد ، انتظار نداشت مسعود به هم        
  لبخند!  او ي هایمأمن کودک...  اطینگاه چرخاند سمت اتاقک ته ح.  اطی حيگذاشت تو

 
 ي ، به صدانشستی اتاقکش کنار چراغ المپا ميآن روزها تو.  شی لب هاي نشست رویتلخ

   ذهنشيتو...  کردی خوش آهنگ گوش مي ملودکی مسعود مثل يبگو بخند خانواده 
 
 که آن روزها يوا!  دانستی و خود را عضو آن خانواده و پسر مسعود مکردی ميالپردازیخ

 که مسعود با او هم مثل کردیخود را تصور م!  پسر مسعود بودن بود شی آرزونیبزرگتر
  دیجاو

 
استخر را پر ...  دهی خردی جاوي که براخردی را مي هم همان دوچرخه ا اوي است ، برایمیصم

   هايالپردازی خنیآنقدر از ا.  آموزد ی شنا کردن مدی و به او هم مثل جاوکندیاز آب م
 
 دوازده ساله ی وقتیول.  بستی را مشی سرش و پلک هاي روشدی خواب پهن منکهی تا اکردیم

  کی شی برای طالفروشکی اتاقک را از او گرفت و نزدشیشد و مسعود بخاطر دخترها
 

 .  پسر نبودکی او ي در ذهن مسعود براچوقتی که هدی اجاره کرد ، فهمتییسو

 ياول تو... خود را از مسعود جدا کرد .  گذشتی ها ميالپردازیحاال سالها از آن خ        
ود باشد ، بعد از او مستقل  امر محال فکر نکرد که پسر مسعنی به اچوقتی هگرید! ذهنش 

  شد
 

اما حاال .  از او و پسرش خورده ی تا فراموش کند چه زخمندی او را نبچوقتی کرد هیسع... 
  ، شدیگذشته با او بزرگ م... جدا شدن از گذشته محال بود !  او ي خانه يباز تو... آنجا بود 
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 ! مردی روز با او مکی و سرانجام دیکشی منفس

 ی را طی گذشت ، مهتابی ، از کنار استخر خالشی هابی جي را فرو برد توشیدست ها        
  امدهی استقبالش ني برایکس.  اش ینی بری زدیچی حلوا پنیری شيبو. کرد و وارد خانه شد 

 
 .  را از پا کند و وارد خانه شدشیکفش ها.  هم نداشت ي ، انتظاربود

 ی ال سي خرد شده ي که به چشمش خورد ، صفحه يزی چنی اولییرایبا ورودش به پذ        
   کمند راي بزند صدای شکسته شدن آن حدسي فرصت کند درباره نکهیتا قبل از ا...  يد
 

 : دیشن

 ! سالم -        

 . دی آشپزخانه دی درگاهي به عقب برگشت ، او را تويفور        

 ! سالم -        

 .  دوختنی او گرفت و به زمينگاهش را از موها        

 ... مسعود خان هستن ؟ من -        

 :  وسط حرفشدیکمند دو        

 رفت ، اونم از خونه زد نیرحسی که امشیدو ساعت پ!  کجا رفته دونمینم!  ستین -        
 . رونیب

 :  به لب نشاند و ادامه دادیپوزخند تلخ        

 ! میی دايمامانم هم باهاش قهر کرده ، رفته خونه  -        

 : گفت.  دی خواست بپرسد چرا قهر کرده ، اما نپرسنیآبت        

 ! شمی مزاحم مگهی وقت دهی ، رمیپس من م -        

 :  را بلند کردشیرفت سمت در ، کمند صدا        

 ! مین ؟ با هم حرف بزینی خواهش کنم بششهیم -        
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 :  سمت اودی باز چرخنیآبت        

  ؟ی چيدرباره  -        

 ، میدلم گرفته از زندگ!  می ؟ من و تو مثل خواهر و برادرنی آبتیترسی میتو از چ -        
 !  باهات درد دل کنمخوامیم

.  با هم خواهر و برادر نبوده اند ، اما سکوت کرد چوقتی که آنها هدی خواست بگونیآبت        
 : کمند باز گفت

 ! شتی االن پامیم!  کنمی خواهش منیبش -        

 شکسته ونیزی تلوي روبرودی سفي کاناپه هاي رونیآبت.  آشپزخانه يبرگشت تو        
ل بلند  شاکی نباری بشقاب کوچک حلوا برگشت ، اکی بعد کمند با ي قهیچند دق. نشست 

   سريرو
 
 .  گذاشت و نشستنی آبتي روبروزی ميبشقاب را رو.  انداخته بود شی شانه هاو

...  مینیبی خوابشونو مادیچند وقته ز.  پختم دی روح مامان جون و جاوي حلوا رو برانیا -        
 !  بخورکنمیخواهش م

 :  گفتی به حلوا لب نزد ، ولنیآبت        

 ! خدا رحمتشون کنه -        

 پا و نی ای کمنیآبت.  دی بگويزی ، اما نتوانست چدی لحن او لرزي کمند از سرديشانه ها        
 : آن پا کرد ، سرانجام گفت

 ... ستنی ، حاال که ننمیمن اومده بودم مسعود خان رو بب -        

 :  حرفشانی مدیکمند دو        

  ازش ؟يری بگتی رضاياومد -        

 :  نگفت ، کمند ادامه داديزی چنیآبت        
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 ! دهی نمتیرضا -        

 می درهم گره خورده اش برداشت ، مستقي دست هاي نگاهش را از رونی آبتنباریا        
 .  کمندي نگاه خسته ي تودیکوب

بارها افراد ... اومد عمه مرجان بارها تنها .  ازش رنی بگتی ها تالش کردن رضایلیخ -        
  ای کی ي هفته ابای ، تقرادی مادی هم زنی حسریام. معتمد محل و بازارو جمع کرد و آورد 

 
 مامانم باهاش حرف زد و ازش خواست روزید.  گوش نداد چکدومشونیبه حرف ه!  بار دو

  کرد ؟کاری چیزنیحدس م...  بده تیرضا

 :  زد ، ادامه دادی تلخشخندین        

 دلش خنک شده که ستی پسرش ندیبهش گفت چون جاو!  گوش مامانم يزد تو -        
 .  قهر کرد و رفتنی هميمامانم هم برا! مرده 

 :  ، زمزمه کرددی کشيآه سرد.  نی قلب آبتي رودی مثل خاکستر مرده پاشيدیناام        

 ! کنمی مشی که باشه راضيهر طور...  رمیگی متیمن رضا -        

 : باز نگاه کرد به کمند و ادامه داد        

 ... ای دهی نمتی بابات حق داره که رضایکنی ؟ فکر مهینظر تو چ -        

 : کمند سرش را به چپ و راست تکان داد        

 یول!  تو یحت... مامان جون ، بابام !  زی همه مقصر بودن به جز گل آودی مرگ جاويتو -        
 !  مجازات بشهستی مقصر نبود ، حقش نزیگل آو

 داندی مقصر مدی چطور کمند او را هم در مرگ جاودیفهمی نگاهش کرد ، نمری متحنیآبت        
 :  هوا تکان داد و گفتي را توشیکمند دست ها. 

 ری تأثی و گلدی جاوی زندگي تو روحت هم خبر نداره چقدر تودونمیم...  دونمیم -        
 !  دیترسی از تو مدیاما جاو.  ی دور و برش نرفتگهی عقد شد دی گلی که از وقتدونمیم!  یداشت
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 تیاذ.  کنهی مانتی تو رو دوست داره و بهش خی که گلکردی بود از دستت ، مدام فکر مکالفه
 ...  کرد کهتشی اذنقدریا...  رو ی گلکردیم

کمند .  ی از جا برخاست ، رفت به سمت در خروجنیآبت.  دی کشيسکوت کرد ، آه سرد        
 :  را بلند کردشی ، صدادیاز جا پر

!  ی تا تو بهش نرسکنهی اعدام مزویگل آو...  دی شما دو تا بهم برسذارهیبابا نم!  نیآبت -        
 ! ینی از زنده بودنت نبيری کنه که تو هم خي کارخوادی مرده مدیحاال که جاو

در را پشت سرش با ...  دی دورونی کرد ، از خانه بشتری را بشیعت قدم ها سرنیآبت        
 . دی قدرت بهم کوبيهمه 

 را گرفت و همان زی گل آولی موباي بار هفتاد و سوم در طول آن هفته شماره يبرا          
 ! خاموش بود...  دی را شنیشگیپاسخ هم

.  کرد نیی تختخوابش ، طول اتاقش را باال و پاي را پرت کرد رولشی و کالفه موبایعصب        
   مترو بدرقهي بار او را تونیآخر...  گذشتی هفته مکی زی با گل آودارشی دنیاز آخر

 
.  با او حرف بزند توانستی نمگرفتی را ملشی موباي و بعد از آن شب هر چه شماره کرد
 ، اما هنوز جرأت تادسی ای خانه اش مکی نزدرفتی مگشتی هم که از سر کار برمیگاه

  نکرده
 

 . ردی زنگ خانه را بزند و سراغش را از مادر بزرگش بگبود

 .  اتاقشي آمد توی با شلوارك و رکاببی ضرب باز شد ، حبکیدر اتاقش         

 !  شامو بکشمخوامی ؟ مرونی بياینم -        

 :  نگاه کرد به ساعتشنیآبت        

 ! االن ؟ ساعت هشت نشده هنوز -        

 ! گشنمه خب -        
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 :  هوا تکان دادي توی حوصلگی تختخوابش ، دستش را با بي نشست رونیآبت        

 ! امیم... برو حاال  -        

 ي پتوي تنش را رها کرد رونیآبت.  باز گذاشت مهی ، در اتاق را نرونی رفت ببیحب        
  يصدا.  سقف اتاق ي گوشه ی اش ، نگاه عبوسش را دوخت به نمزدگیچرك مسافرت

 
 :  ، داد زدکردی اش می گزارشگر فوتبال عصبيادهایفر

 ! ونویزی تلويکم کن صدا -        

 يفکر.  کم شد ونیزی تلوي و نه صدادی شنی ، نه پاسخدی ندبی از حبی عکس العملچیه        
 .   را برداشتلشیش ، به سرعت سر جا نشست و موبا مغزي خطور کرد توی ناگهانیلیخ
 

 یشانی را به پلشی موبايچند بار گوشه . اما هنوز مردد بود ...  را گرفت نی حسری امي شماره
  ي ، اما چاره اردی اش را بگیی به او زنگ بزند و سراغ دختر دادیکشیخجالت م.  دیاش کوب

 
 تماس ي و منتظر برقرارنی نوار سبز رنگ اسکري رودیانگشت اشاره اش را کش.  نداشت

 . ماند

 : دی را شنشیچهار بوق خورد تا صدا        

 الو ؟ -        

 : لبش را گاز گرفت        

 ! نمیآبت! سالم  -        

 :  بالفاصله گفتنی حسریام        

 دی شده ، باينطوری شده و چرا ای که چيری منو بگي قهی ي ، اگه زنگ زدنی آبتنیبب -        
 !  بودهزی انتخاب خود گل آویهمه چ.  رمی تقصیبگم من ب
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چند بار پشت سر هم پلک زد و بعد لبخند .  انگار متوجه منظور او نشده بود نیآبت        
 .  به لب نشانديناباور

 !بله ؟ -        

 :  باز گفتنی حسریام        

من ... اگه بخواد !  مجبورش کنه تونهی نمیچی حرف زدم ، بهش گفتم هیمن با گل -        
   جوابدی که به جاودادمی می حق رو هم به گلنی شما بودم ، اما اي انهیمخالف ازدواج مخف

 
 !  نداشتری تقصیچکسیه!  ندارم يریخودش خواست ، من تقص...  بده رد

ضربه .  کردی در روبرو نگاه مي به نقطه ا هنوز مجسمه وار سر جا نشسته بود ونیآبت        
 تنش از ي خون توکردیاحساس م.  کردی بود که هنوز دردش را احساس نميآنقدر کار

  انیجر
 

 . باز تکرار کرد. نفسش بند آمده بود ...  افتاده

  رو خواسته ؟یخودش چ...  یگل...  دی ؟ جاوهیچ... منظورتون  -        

 .  اشیشانی پي رودیا کش ، دستش ردیخند        

  شده مگه ؟یچ!  کشهیاصال عقلم نم!  فهممیمن نم -        

 ناگهان از جا نیآبت.  برده بود یانگار به اشتباه مهلکش پ...  سکوت کرد نی حسریام        
 : دی کشادی قدرت فريبرخاست و با همه 

  شده ؟ی بهت چگمیم -        

 :  گفتي به تندنی حسریام        

 ! گمیم...  بهت گمیم!  تو رو به قرآن آروم باش نیآبت -        

 : دی اتاق انداخت ، پرسي تومهی خودش را سراسبیحب        

 ! شده ؟یچ -        



 269 

!  خودش خواسته زیگل آو!  ستی نی کسچی هری تقصنیبب...  زی ، گل آونی آبتنیبب -        
 ...  و توادی کنار بدی با جاوتونهی مدهیفکراشو کرده د

 : دی و باز داد کششی موهايچنگ زد تو.  شده بود وانهی از شدت خشم دنیآبت        

  کجاست االن ؟ کجاست ؟زی مزخرفا ؟ گل آونی ای چیعنی -        

 ي قاب عکس روي شهی شکستن شي هوا پرتاپ کرد ، صدايمشتش را سرگردان تو        
 .  را پس زد عقببی آمد او را آرام کند ، حببیحب.  دی را شنوارید

 !  امروز عقدشهزیگل آو -        

 :  و ناباورانه لب زدواری زد به دهیتک.  گرفت انی پانی آبتي خشم و انرژيناگهان همه         

 ... يآره ؟ دار...  یکنی می شوخيدار -        

 قی را بست ، عمشیچشم ها.  دیچی گوشش پي ماند ، سکوت تونی حسریمنتظر پاسخ ام        
 !   نبودی شوخيزی چچیه!  نبود ی شوخزیعقد گل آو!  نبود یشوخ...  دینفس کش

 
 همراه شد با لشی هزار تکه شدن موبايصدا.  واری به ددی قدرت کوبي را با همه لشیموبا

 : بی حبادیفر

 ! ؟وونهی چته دگمیدارم بهت م -        

 شی زانوهاي نشست ، سرش را خم کرد رونی سراند ، کف زمنیی پاواری ديتنش را رو        
  باور.  زدی خال دست و پا ميانگار تو!  بود که آرام بود بیعج...  داشت یحال خاص. 
 
 نی ازی چچیه!  کرده باشد شی رهازی گل آوکردیباور نم...  را نی حسری امي حرف هاکردینم

 . کردی مضحک را باور نمشینما

 ... خب به من بگو!  یختی بهم رنقدری شده باز ایچ!  احمق يدی دستتو برنیبب -        

 امروز زیگل آو...  دی پشت سرش کوبواری را بست ، سرش را چند بار به دشیچشم ها        
 ! کردیباور نم!  کردیباور نم!  کردیعقد م
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 ... گمیمن م.  ی گرفتی ؟ دِ آخه چرا اللمونیگ بيزی چيخوای نمنیآبت -        

 مضحک شی نمانی وسط اکردی خودش را پرت مدی ، بارفتی مدیبا...  دیناگهان از جا پر        
 ... . کردی مفای اشی نمانی اي نقشش را تودیبا! 

 ! بی رو بده من ، حبنتی ماشچییسو -        

 ... يخوایکجا م -        

 : دیداد کش        

 ! کهی بده من مرتچوییسو -        

 .  دنبالش رفتبیحب.  دی دورونیچنگ زد به اورکتش ، از اتاق ب        

 ! ي برذارمینم...  حالت نی با ايریکجا م -        

 رونیآن را برداشت و از آپارتمان ب...  دی اوپن آشپزخانه دي را رونشی ماشچییسو        
 ... . دی نرسشی به گرد پای پلکان دنبالش رفت ، حتيها مهی تا نبیحب.  دیدو

کف دستش را چند بار . پشت سر هم زنگ زد ...  زنگ ی شاسيدستش را گذاشت رو        
 : دی لب نالریز.  نگرفت یاما پاسخ...  به در دیکوب

 ! باز کن تو رو به قرآن...  باز کن درو زیگل آو -        

 شد که نتوانست خود را مهار کند و لگد ی زنگ را فشرد و بعد آنقدر عصبیباز هم شاس        
  به سرعت گردنش را صاف...  بعد در باز شد ي قهی دقکی.  دی کوبی به در آهنیمحکم

 
 :  فرشته کوچولونی خشمگي چشم هاي و نگاهش را دوخت توگرفت

 ن ؟ دستموي داری ؟ چه طلبنجای ايخوای میهان ؟ چته ؟ چ -        

 نگاه اشک آلود و پر التماس گل ي فرشته کوچولو نگاهش گره خورد توي شانه ياز رو        
 :  قدم جلو رفت و دستش را بلند کردکیناخودآگاه .  زیآو

 ! زیگل آو -        
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 :  را باالتر بردشیفرشته کوچولو صدا        

گل !  نجایبرو از ا...  ی پاپتيره پس!  ي اسم دختر منو به زبونت آوردي کردخودیب -        
 !  من نامزد دارهزیآو

 سر خم دی واقعا مقابل جاوزیگل آو!  در کار نبود ی دروغچی مات ماند ، پس هنیآبت        
 :  مادربزرگش را گرفت ، التماس کردي بازویگل! کرده بود 

 !  نداره با من ، اومده حرف بزنه خبيکار! تو رو خدا ... مامان جون  -        

 :  برانداطی حي کرد او را تویفرشته کوچولو سع        

 است که با تو حرف بزنه ؟ عمو مسعودت از کارهیاصال چ! غلط کرده که حرف بزنه  -        
   کنه اسمی عربده کشنجای اادیکه حاال ب...  ، آدمش کرد رونی بدشی لجن کشيتو
 

 ! قانون نداره... شهر هرته انگار !  ارهی بعروسشو

 :  باز گفتنیآبت        

 ! زمیعز...  زیگل آو -        

 : نی آبتي و زنانه اش را پرت کرد سمت بازوی ، مشت عاصدیفرشته کوچولو از جا پر        

 ! ستی تو نزیدختر من عز! دهنتو آب بکش ، پسره  -        

 :  ، باز گفتدیدی انگار او را نمنیآبت        

 باشه با هم حلش یخب ؟ هر چ... فقط به من بگو !  راه حل داره هی ی هر مشکلنیبب -        
 ! میکنیم

 و شی چشم هاي مادر بزرگش را رها کرد ، کف دستش را گذاشت جلوي بازوزیگل آو        
 :  ادامه دادنیآبت. از ته قلبش هق هق کرد 

باشه ... تو فقط به من بگو !  می رو بزنگهی همددی نداره که من و تو قنوی ارزش ایچیه -        
 ! ؟ فقط به من اعتماد کن
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 شی کرد در را به روی سرش را به چپ و راست تکان داد ، فرشته کوچولو سعزیگل آو        
   قدرت هليدر را با همه ...  گرفت انی مهلک جری مثل سمنی خون آبتيخشم تو. ببندد 

 
 : دی ، داد کشواری دي نهی سيو تداد

 ! یبه من اعتماد کن لعنت -        

 پرده ي باال گوشه ي ، مستأجر طبقه دی و داد فرشته کوچولو به اوج خود رسغی جيصدا        
 :  باز هم التماس کردزیگل آو.  ندی را بباطی حي کرد توی و سعدیرا باال کش

 ... نیبب! من نامزد کردم ! تو رو خدا برو ...  نیبرو آبت -        

 :  انگشتش را به او نشان دادي نشسته رونیدستش را بلند کرد ، انگشتر سنگ        

 !  تموم شدیهمه چ...  نیتموم شد آبت! امروز عقدمه !  قول ازدواج دادم دیمن به جاو -        

 نینگاه آبت.  ستیباز از ته قلبش گر و شی چشم هايباز کف دستش را گذاشت رو        
  ،  را بستشیچشم ها.  رفت لی اش تحلي انرژي سنگ زمرد انگشتر او جا ماند ، همه يرو
 

 : کردی مدادیفرشته کوچولو هنوز دادو ب.  چارچوب در ي تنش را انداخت رووزن

 ي قهی دقهی يرجرأت دا...  شعور ی بيپسره !  جمعت کنه ادی بسی زنگ بزنم پلرمیم -        
 ! نجای بمون اگهید

.  زنگ بزند سی به پلرفتی ، انگار واقعا داشت مدی را شنشی دور شدن قدم هايصدا        
 : کردی التماسش را مزیگل آو

 !  مامانرهیاالن م...  بره گمیاالن بهش م!  نکن يزیمامان جون تو رو خدا ، آبرو ر -        

 گل يصدا.  لگد کوب شده نشست ي برف هاي رونی سراند ، کف زمنییتنش را پا        
 : دی اش شنیکی را در نزدزیآو

 ! نیآبت -        

 .  و ملتمس اوسی خي چشم هايچشم باز کرد ، نگاه عزادارش را دوخت تو        
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 ! سی پلزنهی نداره ، زنگ میمامان جون شوخ...  نیپاشو برو آبت -        

 :  لب زمزمه کردری اسمش را زنیآبت        

 ! زیگل آو -        

 !  تو رو ندارماقتیمن ل...  تموم شده ی قبول کن همه چنیآبت -        

 . نی آبتي لب هاي نشست رویلبخند تلخ        

 ! ؟یگی می چيدار...  دك کردن من ي تو ؟ برایگی مي داریچ -        

 !  خراب شدی همه چیول!  دکت کنم شهی ، نمیتو جون من...  نکن تمی اذنیآبت -        

 نو عروس اصالح کرده کی و محزون او ، مثل دهی صورت رنگ پري شد تورهی خنیآبت        
   ، گلردی برد تا دست او را بگشیدست پ!  کرده بود رییچقدر تغ!  شده بود بایچقدر ز! بود 

 
 .  ترك برداشتنی در اعماق وجود آبتیاحساس...  دی دستش را عقب کشزیآو

 ! می حاال برنی همای حاال ، بنیهم!  نجای از امی برایب...  زی ، گل آومی با هم فرار کنایب -        

 وار ی را طوطی سرش را باز به چپ و راست تکان داد ، باز همان جمالت لعنتزیگل آو        
 : تکرار کرد

 !  خراب شدهیهمه چ...  نی شده آبترید -        

 :  ، داد زداطی حيفرشته کوچولو باز برگشت تو        

  کارش ؟ی پسره نرفته پنیهنوز ا...  زیگل آو -        

 :  پاسخش را دادزیگل آو        

 !  االن مامان جونرهیم -        

 :  اوي شانه ي بلند شد ، دستش را گذاشت رونی آبتياز مقابل پاها        

 ... تیپاشو برو دنبال زندگ!  دل زی عزيخوری سرما می نشستنیکف زم...  نیپاشو آبت -        

 :  گفتی اش اوج گرفت ، به سختهیگر        
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... نشد خب ...  ی با تو خوشبخت بشم ولخواستمیم...  با تو بمونم نی آبتخواستمیمن م -        
 ... انگار

 خانه ي دهانش ، دوان دوان تويدهد ، دستش را گذاشت جلو نتوانست ادامه گرید        
 :  لب گفتریز.  هر قدمش را با نگاه محزونش بدرقه کرد نیآبت. برگشت 

  ؟یگی که به من نمهی ؟ دردت چزی ، گل آوهیدردت چ -        

 نی ماشي بلند کرد ، کشان کشان تا جانی زميتن شکسته و خرد شده اش را از رو        
   راشی فرمان ، باز چشم هاي اش را گذاشت رویشانیپ.  انداخت ی صندلي برد و روبیحب
 

 و چشم يبا آن انگشتر زمرد نامزد...  رسم شد شی مقابل چشم هازی گل آوریتصو.  بست
گل !  ترسدی مدیگفته بود از جاو...  به او گفته بود دوستش دارد زیگل آو.  نشی غمگيها
  زیآو
 

 یچرا خراب شده ؟ چه اتفاق!  خراب شده زیگفته بود همه چ... ج داده بود  ازدوانی به اتن
  برگردانده بود ؟دی به نفع جاوعی سرنقدری را ازیهمه چ

 تنش يخشم تو...  فرمان بلند کرد ، نگاه ناباورش را دوخت به روبرو يسرش را از رو        
  يوالی هکی مغزش زنده شده بود ، مثل ي و کشنده توی وحشيفکر!  دیکشیزبانه م

 
 را زی چه کرده بود که گل آودیجاو.  کردی اش می و از درون زخمدیکشی خرناسه مخونخوار

  کرده بود که او خبر نداشت ؟ی کرده بود ؟ چه غلطیراض

 پدال گاز ي قدرت روي را با همه شی ، استارت زد و پاچیی برد سمت سوشیدست پ        
 ... .  از جا کنده شدي آف بلندکی تي با صدانیماش... فشرد 
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 با کهی شد و در حالادهی پنشی که از ماشدی ، مسعود را ددیچیتا از خم کوچه به داخل پ        ... 
   گاز داد ، به سرعت برق کنارشتریب.  به سمت در خانه اش رفت زدی حرف ملشیموبا

 
 حرف لشیتوجه حضور او نشده بود و با موبامسعود هنوز م.  شد ادهی نگه داشت و پابانیخ
 : زدیم

دو ساعت ...  ای بردار فقط زودتر بي ، هر کدومو که دوست داردی جاودونمیمن نم -        
 !  هامی قرار محضر دارگهید

 : باز گفت.  قفل ، در را باز کرد ي را انداخت تودیکل        

 اگه تو هم خوشت اومد برش دار نی خوشگله ، ببیلیخ!  کبوده اقوتی ي من روحیترج -        
 ! اریو ب

 و خود را دیبه عقب چرخ.  ، اما در بسته نشد دی شد ، در را با پشت پا بهم کوباطیوارد ح        
 : دی دنی آبتي نهی به سنهیس

  کرده ؟یپسرت چه غلط -        

 تماسش را ي او را بشنود فوري صدادی جاونکهی قدم عقب رفت ، از ترس اکیمسعود         
 .  انداختبشی جي را تولشیتمام کرد و موبا

  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -        

 :  را بلند کردشی به در ، صدادی مشتش را کوبنیآبت        

  ، مسعود خان ؟ياری سر من میی چه باليدار -        

 ناباور به لب نشاند و يلبخند.  دیلرزی خونبار بود ، تنش از شدت غضب مشیچشم ها        
 : ادامه داد

 ! به پسر کثافتت ؟ي منو بدزی گل آويخوایم -        

 .  مجهول به لرزه انداختی کمر مسعود را از وحشتي رهی ، خنده اش تدیخند        
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 ! می حرف بزنایبعدا ب...  نیبرو آبت -        

 ! ی ، خودت گفتيحضر دار ؟ امشب قرار می کیعنی... بعدا  -        

 رو يزی چیتونیتو نم!  تموم شده است ي مسئله هی دی و جاوی عقد گلي مسئله نیآبت -        
 ! یعوض کن

 ! ؟تونمینم -        

 : دیباز خند        

 ! تونمیمعلومه که م -        

 . دی کوبواری لباس مسعود را گرفت و او را محکم به دي قهی برد ، شیدست پ        

 ! تونمیم!  کنم لی به عزا تبدتونوی عروستونمیم -        

 :  بکشدرونی او بي دست هاانی کرد خود را از میمسعود سع... داد زده بود         

 ! ستی راهش ننی ، انیدست بردار آبت -        

 . دی کوبواری و باز دوباره به ددی تن او را به سمت خود کشنیآبت        

 منو نده به زی ؟ گل آوی کنم تا حرفم رو بفهمکاری چيخوای ؟ می لعنتهیپس راهش چ -        
 ... دیجاو

 : دی قدرت عربده کشيباز با همه         

 !  نده بهشزویگل آو! دِ کثافت بفهم  -        

 . دندی دواطی حي توشی و دخترهامای سي سالن باز شد ، پري شهی شمهیدر ن        

  ؟نجای خدا چه خبره اي وايا -        

 : دیمسعود فقط وقت کرد بگو        

 ! سی پلدیزنگ بزن -        
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 کند و پرتاپ کرد واریاو را باز از د.  دی را نشندشی شده بود انگار که تهدوانهی دنیآبت        
   اش نشست ونهیس تخت ي بخورد ، با زانو روی مسعود بتواند تکاننکهیقبل از ا.  اطیوسط ح

 
 :  دهانشي تودی را کوبمشتش

 ! خوادی رو نمدی جاوزیگل آو -        

 :  دهانشي تودی کوبيگریباز مشت د        

 ! ترسهی مي کردتی که تو تربییوالیاز ه!  ترسهی مدی از جاوزیگل آو -        

 او کردندی می و سعدندیکوبی مشت مشی که به شانه هاي زنانه اي توجه به دست هایب        
 :  را هم زدي بعديرا از مسعود جدا کنند ، ضربه 

 ! رتی غیبرو ازش بپرس ، ب...  ترسهیبرو ازش بپرس چرا م -        

 دی کوچه انداخت و داد و هوار راه انداخت ، نفهمي خودش را تومای سي پری کدینفهم        
   خودش راسی پلی کدیعود جدا کردند ، نفهم و او را از مساطی حي توختندی ها رهی همسایک
 

 عقب ی صندلي به خود آمد که نشسته بود رویوقت.  او زد ي و دستبند به دست هارساند
 را شی و مشت هاکردی مي که در گودال افتاده باشد خودخوری ، مثل گرگسی پلنیماش

  دیکوبیم
 

 . شی پاهايرو

خون .  آورد سی پلنی باز داخل ماشمهی ني پنجره يمسعود خم شد ، سرش را از ال        
 .  کرده بودزی تمدشی سفراهنی پنیصورتش را با آست

فردا صبح زود !  امشب برو بازداشتگاه نیفقط هم!  امشب نیهم...  زمی جان ، عزنیآبت -        
 ! دمی متی رضاامیم



 278 

 دست يد دو دستش را رو لباسش را گرفت ، مسعوي قهی دست جلو برد و باز نیآبت        
 :  را براق کرده بودشی چشم هایاهی سی او گذاشت ، پرده اشک کمرنگيها

...  دلم زی عزکنمیآزادت م!  کنمی آزادت مامیبعد م...  امشب نیباشه پسرم ؟ فقط هم -        
 !  قربونت برمکنمیآزادت م

 انگشتانش رها کرد نی لباس مسعود را از بي قهی ، شی دست هاری زدی کوبسیمأمور پل        
 :  گفتنیآبت. 

 همه ي بگو من پازیبه گل آو!  ری عقد رو بگنی ايجلو...  یتونی نشده ، تو مریهنوز د -        
 ... ی همه چيبهش بگو من پا...  ستادمی وازشیچ

 و از پشت سر چرخاند.  شکست شی گلوي تونی آبتيصدا...  راه افتاد سی پلنیماش        
  نشی بود و او را با نگاه غمگستادهی عقب به مسعود نگاه کرد که هنوز وسط کوچه اي شهیش
 

 ... . کردی مبدرقه

فکر !  نخواهد شد ای دنچوقتی هگری دای را از دست بدهد ، دنزی اگر گل آوکردیفکر م        
 و کوهها شودی خاموش مدی ، خورشرسدی منی را از دست بدهد آسمان به زمزی گل آوکردیم

  از
 

 ي بغلش فشرد و سرش را روي را توشی بازداشتگاه ، پاهايتمام شب تو.  پاشندی مهم
 در انتظارش ی عذاب آن قبر لعنتانی که پس از پای گذاشت و فکر کرد به جهنمشیزانوها

 . بود

 در بازداشتگاه را هفی شد و سرباز وظداری طلوع کرد ، باز شهر از خواب بدیاما باز خورش        
 . گشود و نامش را بلند صدا کرد
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اما .  حرکت کردن نداشت ي براي ازهی انگچی بلند کرد ، هشی زانوهايسرش را از رو        
  ي هاحتیپس از گوش دادن به نص.  از جا برخاست و از بازداشتگاه خارج شد يبه کند

 
 باعث اخالل در جامعه باشد و دست دی نباکردی جناب سرگرد که به او گوشزد مي پدرانه

   امضا کرد و کمربند وي مثل پدرخوانده اش بلند کند ، تعهد نامه اي مرد سن و سال داريرو
 

 .  رفترونی بي گرفت و از کالنترلی را تحوکاپشنش

 قهی ، دی انگار او را ندنیآبت.  دیکشی انتظار او را منشی ، داخل ماشي کالنتررونیمسعود ب        
   ازيمسعود به تند.  خلوت گام برداشت يادروی کاپشنش را صاف کرد و در امتداد پي
 

 :  را بلند کردشیصدا.  شد و دنبال او رفت ادهی پنشیماش

 ! نیآبت -        

مسعود خود را به او رساند ، مقابلش .  شد ، اما به عقب برنگشت خکوبی سر جا منیآبت        
 : آهسته گفت. سر و صورت عزادار او گرداند  ي و نگاهش را توستادیا

 ! دمی متی و رضاامیصبح زود م... بهت گفته بودم  -        

 :  فقط گفتنی مهم است ، اما آبتشی بفهماند چقدر برانیدوست داشت به آبت        

 ... زیگل آو -        

 عقد شده باشد نی داشت مسعود به خاطر دل او مانع ادی هنوز امنکهی بود ایفکر مضحک        
 :  مسعودي چشم هاي نشست توقی عمیتأسف. 

 !  با هممی ، حرف بزننی ماشي تومی برایب -        

!  دیحاال شده بود زن جاو...  او عقد کرده بود زیگل آو!  وار می ، تلخ و تسلدی خندنیآبت        
 !  زدی آسمانها نشسته بود و به او پوزخند مي مهربانش توي هنوز خدانکهیمسخره بود ا
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 پر از ي چشم هاي مسعود خراب شود ، خواست باز مشتش را بکوبد توي باز هم روخواست
  خواست!  نبود ي ازهی انگچی کردن هی زندگي براگرید!  نبود ي ازهی انگگریترحم او ، اما د

 
 :  را گرفتشی از کنارش عبور کند که مسعود بازوآهسته

 ! نیآبت -        

 :  سرد و پر از نفرت زمزمه کردنیآبت        

 ! ی ازم گرفتموی زندگيتو همه  -        

 :  را سفت تر گرفتشیباز خواست رد شود ، مسعود بازو        

پسرم از دستم ! من مجبور بودم ، بفهم !  يتو به من فرصت دفاع از خودم رو نداد -        
 ! کردی پشت سرشم نگاه نمگهی و درفتی مگفتمیبهش نه م... رفته بود 

 انگشتان مسعود آزاد نی دستش را از بنباری داد ، اشی به بازوي تکان محکم ترنیآبت        
 : رد را بلندتر کشیمسعود کالفه صدا.  توجه به او به راهش ادامه داد یکرد و ب

 دونستمی رو کردم که ميمن همون کار...  یکنی فکر می من چي تو درباره ستیمهم ن -        
 ! درسته

 کاپشنش را تا پشت گوش ي قهی.  شی لب هاي رودی تلخ داغ شد و چسبيپوزخند        
  ي هدف راه افتاد تویب.  اش درهم گره زد نهی سي را جلوشی ، دست هادی باال کششیها
 
 ... .  بوديگری حاال متعلق به دزشی ، گل آوکردی عادت می هدفی بنی به ادیبا...  رو ادهیپ

 با گاری دود سي همهمه و مخلوط بوي کافه پر از صداکی تارمهی کوچک و نيفضا          
  ي کافه ، فنجان چاي در انتهای کوچکزی پشت مي نشسته رونیآبت.  تند زنانه بود يعطرها

 
 ی خردلراهنی و پیبا آن کت و شلوار مشک.  چرخاندی مدی سفی نعلبکيم تو را مداسبزش

اما آن .  ناجور بود ي وصله ی روشنفکر پسند کمي آن کافه يرنگ فرم محل کارش برا
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  روزها
 

 کافه را دوست نی ازشی مانده بود که گل آوادشی.  کردی گذشته ها را مي هواادی زدلش
 و کردی قهوه اش را مزه مزه مای ي چای او ، گاهي روبروزی آن سمت منشستیداشت ، م

  شیبرا
 

 يخداحافظ گار" شی بار برانی آمد که آخری مادشی.  خواندی رمان مای شعر ي صفحه اچند
  اردهایلی و مونهایلیم:  آورد ی که خواند را هم به خاطر می خطنی آخری و حتخواندیم "کوپر

 
 کنند ، آخر من بدبخت چرا ی تو زندگی بتوانندی مانشی هستند و همه ای دننی اي توآدم

 ! ؟توانمینم

 يواسه :  زمزمه کرد ی اقبالوشی و همراه با داردی کشي گذشته ها آه سردي آوردیبا         
 ! سوزهی خودم دلم مییتنها

 بشی جي را از تولشی شلوارش شد ، به سرعت موبابی جي تولشی موباي برهیمتوجه و        
  تا به آن روز.  انداخت نی اسکري ناشناس روي به شماره ی طوالنیدر آورد و نگاه

 
 قی پر از دلهره شد ، اما چند نفس عميخودیب.  شماره با او تماس نگرفته بود نی اچوقتیه

 :  و بالخره تماس را برقرار کرددیکش

 الو ؟ -        

 ! سالم -        

 !  زن بودکی ي اش ، صدایشانی پي نشست رویاخم کمرنگ        

  خانم ، شما ؟دییبفرما! سالم  -        

 : دی پا و آن پا کرد و پرسنی ایکم.  کردن خودش مردد بود ی معرفيزن انگار برا        



 282 

  ؟دی هستنیشما آبت -        

  ، امرتون ؟دییبفرما! خودم هستم  -        

 :  زدای کرد و بعد بالخره دل به دریزن مکث        

 ! هیحان...  زمی گل آويمن خاله  -        

 افتاد که ي آن زن خوشگل و بزك کرده اادی.  دندی وار باال پرکی اتوماتنی آبتيابروها        
  نی ادانستینم.  رفته بود شهی همي برای ناگهانیلی و بعد خرفتی سراغ مسعود ميگاهگدار

 
 ي را از تورتشیتالش کرد ح.  کرده بود دای او را پي داشت و چطور شماره ي با او چه کارزن

 :  محو کندشیصدا

 ...  خانمدییبفرما -        

 : موفق نشد و ادامه داد.  اوردی بادی اش را به یلی کرد فامی کرد ، سعیمکث        

  اومده ؟شی پیمشکل! من در خدمت شمام  -        

من فکر ... امم ...  که دمی شدم و فهمزی که متوجه مشکل گل آوهیبله ، من دو سه ماه -        
 ! دیی کنه ، شمای مسعود رو راضتونهی که می تنها کسکنمیم

 زود یلی بود خدهی انگار فهمهیحان.  او بود ي حرف هاي نگفت ، منتظر ادامه يزی چنیآبت        
 :  مستأصل ادامه دادیرفته سر اصل مطلب ، با لحن

گل !  ماجرا مداخله کنم نی اي کنم توی تا من خودم رو راضدی طول کشیلی ، خدینیبب -        
   منو بترسونهنکهی اي آخر برايدفعه !  ترسمی منه ، اما من از مسعود مي خواهر زاده زیآو
 
شش ماه آب خنک  کینزد!  کوتاه کنه ، برام دردسر درست کرد زی گل آوی پامو از زندگو

  ی فرقچی هی روانکی با دونمی ، اونم حاال که مفتمی بازم باهاش در بخوامیحاال نم! خوردم 
 

 ... من!  نکرده
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 :  وسط حرف اودی پرنیآبت        

 ! دیفقط چند لحظه به من مهلت بد... چند لحظه خانم  -        

 ي که نخورده بود رویی بلند شد ، دو اسکناس بابت فنجان چازیبه سرعت از پشت م        
   کوچه گذاشت ، گفتي پا تونکهیبه محض ا.  گذاشت و بعد به سرعت کافه را ترك کرد زیم
 
: 

 يزی و هر چدیحاال راحت باش!  ادی نمونی از شما به می اسمچی راحت باشه ، هالتونیخ -        
 ! دیمن بگ به زهی به نفع گل آودیدونیکه م

 :  گفتهیحان        

  ؟دیری بگتی تا ازش رضادی مسعود رفتدنیتا حاال به د -        

 ! هنوز نه -        

 ! دیی بده شمانی داغ دل مسعود رو تسکتونهی که می تنها کسدونمیچرا نه ؟ من م -        

 :  گفتینی و با بدبشی دندان هاانی مدی لبش را کشنیآبت        

 من ؟ چرا من ؟ -        

 :  کرد ، سرانجام گفتی طوالنی مکثهیحان        

 ! دیپسر مسعود هست... شما  -        

 را باور دیشنی که ميزیچ.  اش بند آمد نهی سي شد ، نفس توخکوبی سر جا منیآبت        
 ...  پسر مسعود بوداو !  دیشنی مبهی غری اش را حاال از زبان زنی محال کودکيآرزو...  کردینم
 

 ! چه مضحک!  بود دی جاوبرادر

  ؟یچ -        

 : ادامه داد.  ری تفسی ، کوتاه و بدیخند        

 ...  ؟ مندیگی که مهی چفی اراجنی گرفته خانم ؟ اتونیشوخ -        
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 :  شدی عصبهیحان        

 درست نکرده ، يزیاز خودم هم چ!  زنمی احتمال حرف مکی يمن فقط دارم درباره  -        
 ... گفتیحوا م

 :  شداری نام حوا هئشدنی با شننیتمام حواس آبت        

  ؟دیکنی می مخفزی ؟ حوا کجاست االن ؟ چرا همه تون اونو از گل آویحوا چ -        

 ...  ، مندونمیمن نم -        

 :  را بلند کرد و داد زدشی نتوانست خود را کنترل کند ، صداگری دنیآبت        

 من ي اون درباره یگی حوا کجاست پس چطور میدونیشما اگه نم!  خانم چونیمنو نپ -        
 بهت گفته ؟

 :  انعطاف به خود گرفتی سخت و بی حالتهی حانيصدا        

ن پس لطفا سر م!  کمک کنم زی پسر جون ، من فقط زنگ زدم تا به تو و گل آونیبب -        
 ! داد نزن

 : دی مستأصل نالی و با لحننشی ماشفی کثي زد به بدنه هی تکنیآبت        

 یگیم!  يبری سوال مری رو زتمی من پسر مسعودم ، هویگی مي خانم ؟ داریگی میچ -        
 ... من آخه...  کجاست یدونیحوا باهات حرف زده اما نم

 :  وسط حرفشدی دوهیحان        

!  بشه و بره دنبال آرزوهاش بی غنکهی بهم گفت ، قبل از اشی سال پستی بنویحوا ا -        
 ! دونهی کجاست ، اما مطمئنم مسعود مدونمیمن واقعا نم

 حوا کجاست و دانستیمسعود م!  هم شوك دوم نیا...  انداخت نیی سرش را پانیآبت        
 :  گفتهیحان.   کرده بودی سال او را از دخترش مخفنهمهیا

 از مرگ زوی گل آوای!  ی ، چون پسرشگهیمسعود به تو نه نم... برو سراغ مسعود  -        
 !  آخر مادرش رو بهش برسوني روزهانی الاقل اای... نجات بده 
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 شی گوش هاي بوق اشغال توي ، و بعد صدادی آه سرد و پر حسرت او را شننیآبت        
 .  رونی اش فوت کرد بنهی هم فشرد ، نفس غمبارش را از سي داغش را رويپلک ها.  دیچیپ
 

!  کجاست زی مادر گل آودانستیمسعود م! او پسر مسعود بود ...  بود بی چقدر عجزی چهمه
 ! مدام مسعود... مسعود !  مدانست مادر او کجاست ی حتدی اوصاف شانیبا ا

 به منزل ي سرروزی باز مثل دخواستیم.  نشست و استارت زد نشیپشت رل ماش        
   بوددهی قبل شني قهی که جند دقیاما نرفت ، با احتمال.  ندی بتواند او را ببدیمسعود بزند تا شا

 
 او دیشا...  پدر او بود دیمسعود شا.  حاال سراغ مسعود برود و با او حرف بزند توانستینم
 نشستی ماطشی اتاقک ته حي که تویی آن شب هاي همه دیشا...  بودی مي لشگرنی آبتدیبا

  و به
 

 محال ي آرزویچقدر ناگهان...  دیشا!  سهم او هم بود دادی گوش مگرانی دي خنده يصدا
 افتاده و شی بت از چشم هاکی مسعود مثل یچقدر ناگهان!  اش برآورده شده بود یکودک
  هزار

 
 !  شده بودتکه

 ! رفتی مبیبه باغ س... ود را گرفته بود  خمی را به راه انداخت ، تصمنشیماش        

*******         

 دوست ي باغ هم مثل همه نیا...  رفته بود بی به باغ سی بار کنی آمد آخری نمادشی        
  ری از ضمشبی غبار آلودش بود که ناگهان دي متعلق به گذشته هاشی هایداشتن

 
 .  گرفتارش کردای و در عالم رودی سرك کشناخودآگاهش
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 در بزرگ ی مشکي هالهی منی مابیی طالي حلقه هاي روی کفشش را به نرميپنجه         
  سکوت.  خاك آلود باغ فرود آمد ي برف هاي از در باال رفت و رویگذاشت ، به چابک

 
 یانگار قرن ها بود کس.  بی لخت سي سر درخت هاي انداخته بود روهی سای و ترسناکبیعج

  نفسش را فوت کرد.  نکرد ینی ، اما عقب نشدی ترسیکم. آن باغ نگذاشته بود  يپا تو
 
 .  اش درهم گره زد و وسط درخت ها راه افتادنهی سي را جلوشی ، دست هارونیب

 ي هی گريصدا.  بی خوابش برگشته بود به باغ سيتو.  بود دهی دیبی خواب عجشبید        
   طرف و آن طرفنی ها اوانهیمثل د.  کند دای او را پتوانستی ، اما نمدیشنی را مزشیگل آو

 
 دهی دراز کشنی زمي که رودی باغ ديبالخره او را در انتها.  کردی و اسم او را صدا مرفتیم

   تنش را لرزاند ، فکريخشم همه .  کنارش زانو زده بود ی لعنتدیجاو.  ختیریبود و اشک م
 

 به سمت دیدو!  کند ي به او دست درازخواهدیم!  دهدی را آزار مزشی دارد گل آودی جاوکرد
  رونی نرم بي خاك هاری از زدهی و پوسی استخوانی دور کند ، دستزی را از گل آودیآنها تا جاو

 
 خوردنش نی تعادلش را از دست داد ، همزمان با زمنیآبت.  حلقه شد شی و دور مچ پادیخز

 ... . دیناگهان از خواب پر

 دهی را دزی خوابش گل آوي که توییهمان جا...  باغ ي ، نگاه کرد به انتهاستادیسر جا ا        
   ازیانتظار داشت هر لحظه آن دست استخوان...  از برف نگاه کرد دهی پوشنیبعد به زم. بود 

 
 شانه اش احساس کرد ، به سرعت ي روی دستيناگهان گرما...  بزند رونی خاك ها بانیم

 ! ... دی او دي نهی به سنهیخود را س... برگشت و بعد عقب 
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 : بخش چهارم        

 به خود نداد ی تکانمای سيپر.  و ربع صبح بود که زنگ خانه به صدا در آمد ازدهیساعت         
  اما کمند از جا.  برنداشت ونیزی تلوي صفحه ي اش را از روی نگاه گرفته و عصبی، حت

 
نفسش را .  در را فشرد ی و شاسدی را دنی حسری امریتصو.  رفت فونی و به سمت آبرخاست

  ي جهی نتی بي رفت و آمدهانیخسته شده بود از ا.  زد هی تکواریفوت کرد و همانجا به د
 
 ، به یچکسیه...  را نجات بدهد زی گل آوتوانستی نمیچکسیه.  و عمه مرجان نی حسریام

 !  خدادیجز شا

 به تن ی رنگيکت و شلوار دود.  آمد داخل نی حسری سالن باز شد ، امي شهی شمهیر ند        
   کمند انداخت و گفتي گرفته ي به چهره ینگاه.  دی آیداشت ، مشخص بود از دادگاه م

 
: 

  مسعود خونه است ؟ییدا! سالم  -        

 : نی حسری امیشانی پي نشست رویکمند سرش را تکان داد ، اخم کمرنگ        

  چته ؟گهیتو د -        

 :  را بلند کردشی صدامای سيپر        

 ! ؟ی از رو نرفتشی پيدفعه !  جان نی حسری ، امیبازم که برگشت -        

 ي در گذاشت و به سمت کاناپه هاکی را همانجا نزدفشی نگاه کرد به او ، کنی حسریام        
 .  شدکی نزدونیزی تلويروبرو

من !  ندارم ي واقعا چاره ای متأسفم ، ولشمی مدام مزاحمتون منکهیاز ا!  ییسالم زن دا -        
 !  اعدام بشهزی گل آوی سادگنی اجازه بدم به همتونمینم

 :  اوي چهره ي اش را دوخت توي سرش را بلند کرد ، نگاه پر از دلسوزمای سيپر        
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 چکدومتونیشما ه!  نداره ي ادهی رفت و آمدا فانی اگمی ، اما مخوامی نمنویمنم ا -        
من و دو تا دخترم رو حاضر بود زنده زنده ...  مسعود چقدر مهم بود ي برادی جاودیفهمینم

  دفن
 

 !  ، اما اون براش بمونهکنه

 :  گرفت و گفتمای سي ، نگاهش را از پررونی نفسش را فوت کرد بنی حسریام        

 ي جایی جوراهی! برادر زادشه ، عروسشه !  مسعود مهمه یی داي برایگل خب یول -        
 ...  دارم بالخرهدیمن ام! دخترشه 

 : دی حرفش دوانی تلخ مي به لبخندمای سيپر        

 به تمام ي وونهی دهی!  شناسهی رو نمیچکسی هگهی مسعود حاال دنی نداشته باش ، ادیام -        
  کیاصال شکل !  کنهی میبا خاطره هاش زندگ...  دی جاوي خونه رهیمدام م! معناست 

 
 ! ستی زنده نآدم

 آرام یی به اتاق خواب ها انداخت و با صدای منتهدوری به سمت کری کرد ، نگاهیمکث        
 : ادامه داد

اونوقت !  که سالمت عقلشو از دست داده ؟ی به دادگاه ثابت کني جورهی شهی نمگمیم -        
 !  رو نجات دادی راحت گلشهیم

 :  سرش را به چپ و راست تکان دادنی حسریام        

 ! ستی نای راحتنی ، به ایینه زن دا -        

.  ، سر چرخاند و نگاه کرد به سمت اتاق خواب ها شی دندان هاانی مدیلبش را کش        
 : دیپرس

  ؟نمشی ببشهیم... حاال  -        

 :  سرش را تکان دادی با ناراحتمای سيپر        
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 ! دهی اتاق جاويتو! اوهوم  -        

 نی حسریام.  ونیزی تلوي رو برگرداند ، نگاهش را دوخت به صفحه نی حسریباز از ام        
   توقف کرددیپشت در اتاق جاو.  ، راه افتاد سمت اتاق خواب ها دی کتش کشي قهی به یدست

 
 .  منتظر اجازه بماند وارد شدنکهی به در زد و بعد بدون ايبا انگشت اشاره اش تلنگر ،

 دستش کیبا .  دی تختخواب جاوي زده بود به لبه هی ، تکنیمسعود نشسته بود کف زم        
  نی حسریام.  را داشت دی از جاوی عکسگری و با دست د سوخته اش را گرفته بودمی نگاریس
 

 :  را پشت سرش بست و گفتدر

 !  مسعودییسالم دا -        

 :  مسعودیشانی پياخم نشست رو        

 !  شدداتیبازم که تو پ -        

 در چی پي دودهاانی گرفت و از مگارشی از سیقی ، کام عمنی زميعکس را انداخت رو        
 :  نگاه کرد به اوچیپ

 !  کارتی ، برو پنی حسری امدمی نمتیرضا -        

 به سمت او رفت ، نی حسریام.  ، نگاه خمارش را دوخت به سقف دیسرش را عقب کش        
  نگاه متأسفش را.  نشست نی زمي پخش و پال شده را کنار زد و مقابلش رويعکس ها

 
 : را به چپ و راست تکان داد و سرش یسکی پر ومهی ني به بطردوخت

  ؟دی برشی تا کجا پدیخوای ؟ میی ، دادیکنی مکاری با خودتون چدیدار -        

 : دی ، پرسدی را نشنشیمسعود انگار صدا        

 !  ، من چشم انتظارشمادی ؟ بهش بگو بشمی پادی نمنیچرا آبت -        

 :  بازش به او نگاه کرد و ادامه دادمهی ني پلک هاي بلند کرد ، از الیسرش را کم        
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 حاضر ی به خاطر گلی ، حتخورهیحالم از غرورش بهم م!  آشغال کله وزی پوفيپسره  -        
 !  التماسي براادی غرورشو بشکنه و بستین

 :  گفتنی حسریام        

 ... زی ؟ گل آویی داخورهی به چه دردتون منیالتماس آبت -        

 :  وسط حرفشدیمسعود دو        

 خردش خوادیدلم م!  پاهام زانو بزنه ، التماسمو بکنه يجلو...  نجای اادی بخوایدلم م -        
 ! ؟ادیچرا نم...  ادیبهش بگو ب! کنم 

 :  زد ، ادامه داديپوزخند        

 ! د من بودی جاوي خرخره يپاش رو...  پسر من بود یاز همون اول وسط زندگ -        

 نجای بحث به اخواستینم.  دی اش کشیشانی پي دستش را روی با کالفگنی حسریام        
 چون مطمئنا داغ دل مسعود تازه تر دیای وسط بنی از آبتی حرفخواستی شود ، نمدهیکش

  شدیم
 
 : گفت. 

 که افتاده یی به اتفاقاياالنم کار!  یی کاره بود داچی هدی و جاوی گلی زندگي تونیآبت -        
  شی بار سه سال پکی ، دی نکنی افکار منفنی ای قربانزوی گل آوکنمیخواهش م! نداره 

 
 ! دی کارو تکرار نکننیدوباره ا!  بسه دی پسرتون کردیقربان

 را یسکی ويدست برد بطر.  نی سوخته اش را پرت کرد کف زممی نگاریمسعود س        
مسعود .  رو ترش کرد و صورتش را از او برگرداند نی حسریام. برداشت و به دهان برد 

 : گفت

  ؟رهی حقش بود بمدی جاویکنیتو فکر م -        
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 حق عی مرگ فجنی به نظرش اکردی که فکر میاحساس...  کرد ی مکث کوتاهنی حسریام        
   را از نعمتيگری حق ندارد انسان دی انسانچی هگفتیاما منطقش به او م!  بود دیجاو

 
 : پاسخ داد.  محروم کند یزندگ

 ! نه -        

 !  نبودنی داستان اياما همه !  بود ، من قبول دارم وونهی ددیجاو -        

 :  تکان دادنی حسری صورت اميانگشت اشاره اش را جلو        

!  کارو نکرد نیاما ا...  آدمش کنه تونستی مزیگل آو!  بود زی عاشق گل آووونهی دنیا -        
 ! شدی صاف نمدی بود ، دلش با جاونیچون عاشق آبت

 : دی بگويزی خواست چنی حسریام        

 ... ییدا -        

 :  حرف او نماند ، باز گفتيمسعود منتظر ادامه         

فقط از .  ومدی از دستم بر نمي ، کارسوختیدلم براش م!  ری حالشو ، امدونستمیمن م -        
   که بهيزی از اون چشتری بیلیخ.  در اومد ، پول خرجش کردم دی که به عقد جاويحظه ال

 
 نامهیدختره رو فرستادم گواه.  و زنش دی جاوبی جي توذاشتمی ، مدادمی و بچه ام مزن

 دخترام دیپارسال ع!  زدم به نامش دمیآپارتمان خر!  دمی خرنیگرفت ، براش ماش
   برنخواستنیم
 

 با هم دمیفهمیهر وقت م!  پر از پول کردم و فرستادمش بشوی ، به زور جدی واسه خریدوب
  يمن هر کار!  ارهی که ببره بده زنش از دلش در بدی طال دادم دست جاوکهی تهیدعوا کردن ، 
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 نیخدا خواست عاقبت پسر منم ا!  گهینشد د...  براشون انجام دادم ، خب ومدی دستم بر ماز
 ! باشه

 ي شانه يدستش را رو.  وار او به رقت آمد می از لحن آرام و تسلنی حسریقلب ام        
 : مسعود فشرد و گفت

 !  ببخشزوی گذشته ها رو فراموش کن ، گل آوییدا -        

 ری امگری دنباریا.  را برداشت و به دهانش برد ي نگفت ، باز بطريزی چچیمسعود ه        
 : د از او رو برنگرداننیحس

 درست بود نیعشقش به آبت.  دی مرتکب شدی در حق گلی چه ظلمدیدونی شما مییدا -        
  نی مسعود اییدا!  دی رختخواب جاوي تونشی ، اما شما به زور کشونددونمی نبود رو نمای
 

 ! دیدونیخودتون م...  بود تیجنا

 : مسعود گفت        

...  بود دی من جاويتایتاوان تمام جنا!  تاوان گناهانشو پس بده دی بایهر کس! آره  -        
   که باز بره بغلنهی ازمیتاوان گل آو!  خاکه ری من بود ، اما االن زی زندگي که همه يدیجاو

 
 !  خاكری زدستش

 :  ، گفتي تکراري جمله هانی خسته از انی حسریام        

  زندان باشه ؟ي ناموسش تودادیده بود ، اجازه م االن زندی اگه جاودیکنیفکر م -        

 او ي چشم هاي ، سرش را بلند کرد و نگاه مستش را دوخت تودی مسعود لرزيشانه ها        
 : شی لب هاي تلخ نشست گوشه يلبخند... 

 ... آره ، اگه بود -        

 :  گونه اشي رودی چکیقطره اشک        

 ! ستی ندیجاو...  ستیاما ن -        
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 و واری دي را پرت کرد تویسکی ويبعد ناگهان بطر...  زد ی ، باز لبخند تلخدیفکش لرز        
 : از جا جست

 ! مرده... پسر من مرده !  ستی من ندیجاو!  ستین!  ستین -        

در .  دیکشی را مشی و موهازدیداد م!  ، درست مثل دختربچه ها ختیری امان اشک میب        
  تالش کرد.  دی هراسان دنبالش دونی حسریام.  انداخت رونیتاق را باز کرد و خودش را با

 
 :  کند ، اما مسعود او را پس زدآرامش

 ی دست گذاشتایخدا!  گردهی برنمچوقتی هگهید...  ستیپسر من ن!  ستی نایخدا -        
 ! ی گرفتزموی ، عزی پسرمو گرفتایخدا...  نقطه ضعف من يرو

 :  هوا ، زجه زديمشتش را پرتاپ کرد تو        

 ازم دوی که جاوخورهی حالم ازت بهم مایخدا!  ی ازت متنفرم که پسرمو ازم گرفتایخدا -        
 ! یگرفت

 واریکمند کنار د.  ختی اشک ري هاي صورتش گرفت ، هاي را جلوشیدست ها        
 آهسته زمزمه نی حسریام.  کردی نگاه م پدرشیوانگی و به دختیری بود ، اشک مستادهیا

 : کرد

 ...  مسعودییدا -        

 چشم ي و پر نفرتش را دوخت توسیمسعود ناگهان گردنش را صاف گرفت ، نگاه خ        
 :  اويها

 ياز خونه ...  دی جاوشی پفرستمی مزویمن گل آو!  دمی نمتیمن رضا...  رونیبرو ب -        
 ! رونیمن برو ب

 و تالش دندی و کمند مثل برق به سمت او دومای سي ، پرنی حسریحمله کرد سمت ام        
 هیمسعود هنوز گر.  رفت رونی افتاده بنیی پاي با سرنی حسریام. کردند مانعش شوند 
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  کردیم
 

 داشت ونیزی قاب تلوي که توينگاه کرد به زن باردار...  ونیزی تلوينگاه کرد به صفحه ... 
  ،  بردشیدست پ...  خاکستر شدند یکی یکی قلبش ي توشی آرزوهايهمه ...  زدیقدم م

 
 ي دی ال سيصفحه ...  ری تصوي را برداشت و پرتاپ کرد توزی مي روي شکالت خورظرف

 :  افتادهی به گرمای سيپر.  کمند به هوا برخاست غی جيصدا.  شکست یعی فجيبا صدا

 ما رو باهاش ي همه يخوایچرا م...  مرده دی مسعود ؟ جاویکنی که مهی کارا چنیا -        
  ؟یدفن کن

 :  خود را نباختمای سي را به سمت او پرتاپ کرد ، اما پرنشیمسعود نگاه خشمگ        

 بود ، دختره وونهیپسر تو د! به خدا نبود ...  ؟ نبود زی مقصر بود مسعود ؟ گل آویک -        
 ! یکشی ما رو به صالبه مي همه يحاالم تو دار... بود  دهی بدبختو به صالبه کشي

 قدم به کی.  زد ، فکش از شدت خشم و انزجار منقبض شد کیپلک چپ مسعود ت        
 :  وار گفتدیسمت زنش برداشت ، تهد

 ! ؟یچ -        

 :  گفتنهی با کمای سيپر        

پس حاالم برو خودتو !  ي که در حقش کردییبا کارا...  مسعود ی رو تو کشتدیجاو -        
 ! اعدام کن

 نی کمند همراه شد با اولغی جيصدا...  به سمت او دی معطل نکرد ، دوگریمسعود د        
 ... .  مشترکش از شوهرش خوردی در طول زندگمای سي که پریلیس
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ر بار نگاهش ناخودآگاه باز مثل ه.  قفل ، در را باز کرد و وارد شد ي را انداخت تودیکل        
   مثلدیباز خون جاو...  افتاده بود دی جسد جاوشی که هفت ماه پی شد به همان سمتدهیکش

 
 نشست یلبخند تلخ.  زد شی جانش را ني ذهنش نقش بست و همه ي تواهی عنکبوت سکی

  دی که تن جاوی قسمتي ، اما مراقب بود رورفتی نامتعادل راه منکهیبا ا.  شی لب هايرو
 

.  فرشته کوچولو شد ی لخت و خالياز پله ها باال رفت ، وارد خانه .  بود قدم نگذارد افتاده
  ، دیفهمی که درد او را میتنها کس!  بود ی مادرش خاليچقدر جا...  واری دي غهی زد به تهیتک
 

 زنده دیفقط دو ماه بعد از جاو!  بود ، مادرش بود دی او عاشق جاوي که به اندازه ی کستنها
   قطرهکی ی زد ، نه حتینه حرف...  شرکت کرد دی جاوي تک تک مراسم هايدو ماه تو. ماند 

 
دو ماه کامل غم مرگ .  شدی مرهی خي و به نقطه ارفتی فرو می مبليفقط تو.  ختی راشک

   بودیچقدر آدم خوش شانس.  صدا او را کشت ی مثل جزام روحش را خورد و در آخر بدیجاو
 

 از شهی بود و مسعود مثل همیی لطف خاص خداکی طی شرایمردن در بعض! بود  مرده که
 ! لطف خدا دور مانده بود

 را از زی و گل آودی جاودادی داد و بي صداتواندی مکردی را بست ، احساس مشیچشم ها        
   مادرشدنیهر وقت که به د...  شی لب هاي نشست رویلبخند تلخ.  باال بشنود يطبقه 

 
 . گفتندی مراهی ، مدام بهم بد و بکردندیمدام با هم دعوا م!  بود نی آمد ، همیم

هر ...  سابقه داشته و به یکاهش ب... سه روز گذشته ... اوپک در ســ ...  نفت متیق -        
 ... همچـــ!  دهیدالر رس...  يکه ا... بشــ 
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 و ذهنش را ردی بگدهی را نادیو گل دی جاوي را بست ، تالش کرد سر و صداشیچشم ها        
 :  و باز شروع به خواندن کرددی کشیقینفس عم.  متن روزنامه متمرکز کند يرو

 ...  طالی جهانمتی قنیهمچن -        

 : دی کشادی فرزیناگهان گل آو        

 ! پدر سگ -        

 در و نینگاه کالفه اش را ب.  زی مي گفت ، روزنامه را پرت کرد روی لب استغفر اللهریز        
   گلدارش رادی سفيفرشته کوچولو نماز ظهرش را تمام کرده بود ، مقنعه .  چرخاند وارید
 

 :  و برگشت سمت اودی عقب کشیکم

 ! هی در و همسايآبرو واسم نذاشتن تو!  ، مسعود ؟ کار هر روزشونه شونینیبیم -        

 : دی عربده کشدیجاو. راست تکان داد و سرش را با تأسف به چپ و         

 ! خفه شو! خفه شو ! خفه شو  -        

 هر آن دیترسیانگار م...  سر جا جابجا شد ی خورد ، مسعود کمیخانه تکان وحشتناک        
   برداشت و به لبزی مي را از روشیبعد خم شد و فنجان چا!  سرش خراب شود يسقف رو

 
 :  اش را برداشت ، باز گفتي اشهی شدی سفحی تسبفرشته کوچولو.  کرد کینزد

 و غی جنیفقط سه ماه اول خوب بودن با هم ، از اون به بعد کار هر روزشون هم -        
 ! غاستیو

 را وادار کند به مرکز مشاوره برود و درمانش را دی دوباره جاودیمسعود فکر کرد با        
 :  لب زمزمه کردریز. ادامه دهد 

 ! شهیدرست م -        
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 ، دی از جاودیترسی می اول گليروزا!  شهی مادر ؟ هر روز داره بدتر مشهی درست میچ -        
   ، مثل خودش فحششهی مریباهاش درگ!  ترسهی نمیحاال ول...  ذاشتیسر به سرش نم

 
 ! شهی درست نمیچی هگهی حد نترس بشه دنی تا ایزن وقت!  کنهی مي و کتک کاردهیم

 : دی کشغی باز جزیگل آو        

 ! کثافت!  از دستت راحت شم يری بمیاله -        

 گریمسعود د.  چند لحظه سکوت برقرار شد ي آمد ، بعد برايزی شکستن چيصدا        
 : فرشته کوچولو گفت. نتوانست تحمل کند ، به سرعت از جا برخاست 

 !  هایکجا مادر ؟ تو دخالت نکن -        

 که دو طبقه را یراه افتاد سمت در چوب.  به هشدار مادرش نشان نداد ییمسعود اعتنا        
   ودیاز پله ها باال رفت و کف دستش را چند بار محکم به در واحد جاو.  کردیبهم متصل م

 
 و آشفته در را باز ی عصبي با ظاهردی ، جاودی طول نکششتریچند لحظه ب.  دی کوبزی آوگل

 .  پدرش سر جا خشکش زددنیکرد و بعد با د

 ! سالم... اِه  -        

 ... .  گردن اوي روزی گل آوي رد ناخن هاينگاه مسعود ماند رو        

 به در ، انتظار داشت دوباره دی ، باز هم با کف دستش کوبدیباز هم از پله ها باال دو        ... 
   درهم برهم و همان سه خراشي ، همان موهایبا همان نگاه عصب.  در را باز کند دیجاو

 
 !  او مرده بوددی در را باز نکرد ، چون جاوی کسچیه!  نشد ياما خبر...  گردنش ي رومورب

 واحد يپا گذاشت تو...  قفل چرخاند و در را باز کرد ي را تودی لرزان کلییبا دست ها        
 . زی و گل آودی جاويه سرد و متروک
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 ی مثل هشت ماه قبل دست نخورده باقبای فرشته کوچولو ، تقري طبقه بر خالف خانه نیا        
 .   افتاده بودنکی سي بود ، تودهی نوشي با آن چادی که جاویوانی لنیهنوز آخر. مانده بود 

 
 ي ها ، رونی قسمت آرنج آستي روزی ري بود با چروك هادهی که پوشیراهنی پنی آخرهنوز

  مسعود نگاه!  او بود يگارهای پر از ته سی پاتختي رويگاریهنوز هم جاس. تخت افتاده بود 
 
 در زی اعترافات گل آويصدا.  خانه چرخاند ي غبار گرفته واری در و دنی را بارشی هوشمهین

 :  ذهنش زنگ خورديدادگاه تو

 بودم بهم دهی فهمی که اتفاقياز روز...  می کرده بود که با هم قهرشدی ميسه روز -        
  با اصرار مادر بزرگم و عموم برگشته بودم...  و مچش رو با دختره گرفته بودم کنهی مانتیخ
 

 ...  بوددهیبرام گل خر!  ، اما اصال تحملش رو نداشتم خونه

 ...  دسته گل خشک شدهي رودیرفت سمت کانتر آشپزخانه ، دست کش        

اونم !  گلدون بذارم ي دلم ازش سرد بود که دوست نداشتم گلش رو تونقدریاما ا -        
 ...  دکور آشپزخونهي بشقاب پرت کرد توهی بار نیآخر...  از رفتارام شدی میعصب

 ...  دکوري شکسته ي شهیسر چرخاند ، نگاه کرد به ش        

اون روز مامان جون اومد !  شکسته ها رو جمع و جور کنم شهی شیتدوست نداشتم ح -        
 .  اتاق خوابمون بودي تودیجاو!  باال تا رابطه مون رو باز جوش بده يطبقه 

 . پا تند کرد ، رفت سمت اتاق خواب و در اتاق را باز کرد        

 اتاق خواب ، يود تو رفته بکراستی.  که برگشته بود خونه شدی می ساعتمیتازه ن -        
 .  تختي بود رودهی از تنش در آورده بود و دراز کشرهنشویپ

 . دیی تخت برداشت و بوي رنگ را از گوشه یاسی راهنیمسعود جلو رفت ، خم شد و پ        
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 ی نگاههی بگو بره دیبه جاو.  انگار خراب شده کنهیمامان جون گفت ، کولر سرد نم -        
   زدم و اومدمدنیصدام کرد ، اما خودم رو به نشن.  اتاق ، بهش گفتم يتم تورف. بهش بندازه 

 
 نکهی بود ، بدون ادهی پوشیلباس راحت...  رونی بعد از اتاق اومد بي قهیدو دق.  رونی اتاق باز

 ... . رونینگاهم کنه با مامان جون حرف زد و رفت ب

 و رو شده مانده ری زدی جاوی راحتي لباس هافیدر کمد لباس هنوز باز بود ، هنوز رد        
 . بود

 داده بود برم ریگ!  کردن من حتی ، مامان جون شروع کرد به نصرونی رفت بیوقت -        
  هی!  آخر سر مجبور شدم ی ، ولرفتمی بار نمریمن ز!  شربت خنک ببرم دی جاويباال ، برا

 
 .  شربت آناناس درست کردم ، رفتم باالوانیل

 ... .  ، در پشت بام را باز کرددی ، از پله ها باال دورونیمسعود رفت ب        

 هنوز باهاش سرد بودم یمن ول.  تعجب کرد ، بعد خوشحال شد یلی خدیاول که منو د -        
 .   اومد طرفمدیخواستم برگردم ، جاو.  کوتاه واری دي لبه ي شربت رو گذاشتم رووانیل. 
 
 !  گوشههی رو از دستم گرفت و پرت کرد ینیس

 !  گوشه افتاده بودکی کوچک هنوز ینیس... مسعود نگاه چرخاند         

... مثل من که !  کرده سرم یگفت تالف...  گفتیم. با هم دعوامون شد ، بهم تهمت زد  -        
   نکردهتانی بهش خچوقتیمن به خدا ه! ...  ي رو دوست دارگهی دیکی تو هم گفتیم
 

 ! بعدش اون منو زد!  بودم

 ی پشت بام ، نگاه کرد به آسمان سربي زد رویچرخ...  نفس شده بود مهیمسعود ن        
  به! انگار دوباره برگشته بود به اول مرداد ... وسط زمستان گرمش شده بود .  یرنگ زمستان
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 .  را از دست داددی که جاوی نحسي روهمان

 ! دونمیبه خدا نم!  شد ی چدونمینم...  اطی ، خم شد سمت حواریرفت سمت د -        

 ، نییخم شد به سمت پا...  کوتاه واری کنار دستادی قدم برداشت ، ايمسعود به تند        
   خونيباز لکه ...  اطینگاه کرد وسط ح!  بود ستادهی ادی بار جاونی که آخرییدرست همانجا

 
 ... اطی حي هاکیی مثل بختک افتاد وسط موزادیجاو

از ...  راشی و تحقنای ، توهتاشی آزار و اذيهمه ...  چشمم ي اومد جلوی همه چهوی -        
 ... رفتم جلو ، چشمامو بستم بعدش...  شد ی چدمینفهم...  امونیهمون بچگ

 زد به هیتک.  نی زمي ، افتاد رودیخود را به شدت عقب کش...  را بست شیچشم ها        
   کهی داغي کرد براهی ، از ته قلب گرشی چشم هايکف دستش را گذاشت رو...  کوتاه وارید
 
 ! شدی کهنه نمچوقتیه
  

 ! دی ماه بود ، روز تولد جاوری و پنجم تستیب        

 برهنه از حمام ي سرخش را دور کمرش محکم گره زد ، با پاهاي کمربند حوله یگل        
 .   بنوشدي کرد ، رفت سمت آشپزخانه تا چای کاله حوله مخفری را زشیموها.  آمد رونیب

 
.  آشپزخانه ي توي کوچک ناهار خورزی ، نشست پشت مختی ري چایوانی خودش ليبرا

   اش کاشته بود ، لبخندهیزی جهینی چي فنجان هاي که توی کوچکينگاه کرد به کاکتوس ها
 

 . شی لب هاي نشست رویکمرنگ

 سه ساله در کنترل ي بچه کی ي ، اما هنوز به اندازه شدی ساله میشوهرش امروز س        
 . احساساتش ناتوان بود
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 ی با چه وسواسمای سيفرشته کوچولو و پر...  اش ی سمت شب عروسدیفکرش پر کش        
 ...  ند به او پوشاندییبایلباس عروسش را از تنش خارج کردند و لباس خواب کوتاه و ز

 
 قرآن کی سمت تختخوابشان ، بعد خم شد و کردی و فوت مخواندی کوچولو مدام دعا مفرشته

   مثل گنجشک دری بود و گلامدهی هنوز ندیجاو.  کرد ی بالش ها و مالفه ها مخفریکوچک ز
 

 ي ، تن لرزانش را گرفت توستادیفرشته کوچولو آمد مقابلش ا.  دیلرزی مي مانده اقفس
 : دی اش را بوسیشانیبغلش و پ

 يدیآروم باش ، بفهمه ترس!  ؟ ترس نداره که يلرزی منقدری ، چرا ازمی جان عزیمامان -        
 ! شهی مرتریش

 :  ، فرشته کوچولو ادامه داددی به متلک مادر شوهرش خندمای سيپر        

 ...  اومدشی پي عمو مسعودت ، کاري خونه رمیمن امشب م -        

 گوشت ي اش بند آمد ، انگشتانش را با استرس فرو برد تونهی سي توزینفس گل آو        
 :  مادر بزرگش ، به التماس افتاديبازو

 ! مامان جون ، تو رو خدا -        

 :  باز گفتی بکشد ، گلرونی انگشتان او بنی را از بشی کرد بازویفرشته کوچولو سع        

 ... مامان جون!  ترسمیمامان من م -        

جمع کن خودتو تا صدام باال !  بنده خدا ي پسره ستیچته مامان ؟ لولو خورخوره که ن -        
 ! نرفته ها

 و پشت سر فرشته کوچولو دی را بوسی گلي رنگ باخته ي هم گونه مای سيبعد از او پر        
 . از اتاق خارج شد
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 دیلرزی مدی بود و مثل بستادهی اتاق اي ، گوشه تی همان وضعي آمد چقدر توی نمادشی        
  چند.  و رفت دی ، روح از تنش پر کشدی باز و بسته شدن در خانه را که شنياما صدا. 
 

 نگاهش يتو.  به خود جرأت داد و در اتاق خواب را باز کرد دی تا جاودی طول کشي قهیدق
 ...  ب وجدان ، احساس ندامتحس حسرت ، حس عذا...  زدندی داد می لعنتي حس هايهمه 

 
به تن ... نگاه کرد به عروسش !  که از خود داشت یخشم!  پر رنگ تر از همه خشم بود اما

 : گفت. لرزانش 

  ؟يلرزی ميهان ؟ چته ؟ چرا دار -        

 :  شانه اش کج کرديسرش را به رو        

 خودت ؟ شی پي فکر کردی قفس ؟ آره ؟ چي انداختنت تووونی حهی با يفکر کرد -        
  ؟ي فکر کردیدر مورد من چ

 :  آمدی مرونی بدادشی داد و بي اتاق محو شد ، اما صدایدو قدم عقب رفت ، از درگاه        

  ؟ي فکر کردی ؟ چی لعنتي فکر کردیدر مورد من چ -        

 شکستن يصدا...  نی زمي رو سراند ، نشستنیی سرد به پاواری دي تنش را رویگل        
  نیروز بعد ب... .  دی باز اتاق شنمهی در ننی اش را از بینی چي و چهار نفره ستی بسیسرو

 
 فنجان ها کاکتوس ي کرد و همان روز تودای خرد شده گشت ، چهار فنجان سالم پي هاینیچ

 . کاشت

دستش را دراز کرد .  به لب نشاند ی که گذرانده بود ، لبخند تلخي شب بديادآوریبا         ... 
   خار نازك فرو رفتکی...  دی کاکتوس ها کشيو انگشت اشاره اش را نوازش وارانه رو

 
 .  انگشتشيتو
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زنگ خانه اش به .  شی انگشتش را چسباند به لب هايصورتش درهم فرو رفت ، فور        
   مادر بزرگشدانستی مدهیند.  برخاست و به سمت در رفت زی از پشت ميصدا در آمد ، فور

 
 که شب قبل یی کار هر روزش بود ، مخصوصا روزهاگاهی گاه و بي سر زدن هانیا...  است
   در راي رهی تن مرتب کرد و بعد دستگيحوله اش را تو.  دیشنی مدی را با جاوشی دعوايصدا

 
 . دی کشنییپا

تا .  دیمالی چپش را ميود و زانو خم شده بی بود ، کمستادهیفرشته کوچولو پشت در ا        
 .  زدي ، لبخنددی را دیگل

 ! نیسالم مامان جون ، خوش اومد -        

فرشته کوچولو کمرش را صاف گرفت و لنگ .  دی در کنار کشيو خودش را از جلو        
 . لنگان داخل رفت

  ؟ي باشه ، حموم بودتیعاف. سالم خوشگلم  -        

 :  رفت سمت اتاق خوابشیگل        

 !  برم لباس بپوشمدی لحظه بمونهی! بله  -        

 يحوله اش را از تن کند و از تو. رفت داخل اتاق خوابش ، در را پشت سرش بست         
   شبي از کتک کاري زخم و کبودچیمطمئن شد ه...  دراور به بدنش نگاه کرد زی مي نهیآ
 

 پشت سرش ي ارهی را با گسشی خي و موهادی لباس پوشيوربعد ف.  تنش نمانده ي روقبل
 . بست

 باز شدن در يتا صدا.  کردی را چک مزری آشپزخانه ، فريفرشته کوچولو رفته بود تو        
 :  را بلند کرد و گفتشی ، صدادی را شنیاتاق گل

 !  جانی که مامانهی خالزرتیتو هم فر -        
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  که تازه وارد آشپزخانه شده بود ، ادامه دادزیبرگشت سمت گل آو را بست ، زریدر فر        
: 

 زرامونی فري تومی بذارمی کنشونی بسته بندنیی پامی ، بردمی سبز خرای لوبي مقدارهی -        
 ! رمی هم بگی نخود فرنگدیبعدش با! 

 : دیپرس!  داشت مادر بزرگش ی به لب نشاند ، عجب دل خوشی لبخند کمرنگیگل        

  براتون ؟زمی برییچا -        

 و به دی را عقب کشدی کوچک و سفي ناهار خورزی مي های از صندلیکیفرشته کوچولو         
 .  نشستشیرو

 !  خوردمیینه مامان ، چا -        

 گذاشت و با لبخند نگاه کرد به مادر زی مي را روشیدست ها.  مقابلش نشست زیگل آو        
 : بزرگش

 چه خبرا ؟... خب  -        

 : فرشته کوچولو به طعنه پاسخ داد        

 !  شماستشیخبرا که پ -        

 به ی سراند و لبخند تلخنیی او پاي چشم هاي ، نگاهش را از تودی منظورش را فهمیگل        
 . لب نشاند

 ... راستش!  شهی بگم ؟ مثل همیچ -        

.  دی هم گذاشت و پوست لبش را جوي را روشی چند لحظه پلک هاي کرد ، برایمکث        
 .  سرد او گذاشتي دست هايفرشته کوچولو دستش را رو

  شده مامان ؟یچ -        

 . ی و ناراحتدی نگاهش کرد ، پر از تردیگل        

 ... یعنی! شک دارم ... بهش  -        



 305 

 دست ي ، فشار دستش رودندیکوچولو باال پر نازك فرشته يابروها. باز سکوت کرد         
 .  شدشتری بی گليها

  ؟هیمنظورت چ -        

 ... کنمیفکر م!  ستمیمطمئن ن...  خب دونمینم -        

 :  هوا تکان دادي و تودی کشرونی دست مادر بزرگش بریدستش را از ز.  کرد ی تابیب        

 !  باهاشهیکی... انگار  -        

 :  افزودیو با ناراحت...  کرد یمکث        

 !  زنکی -        

انگار هنوز متوجه منظور . فرشته کوچولو چند لحظه فقط نگاهش کرد ، بدون پلک زدن         
  ي زن توکی!  نداشت نانی اطمشیاما به گوش ها...  بود دهیجمله ها را شن. او نشده بود 

 
 یی وقت هاادی...  گذشته ها افتاد ادی! آن هم فقط بعد از گذشت دو سال ...  بود دی جاویزندگ

 .  انتکارشی اما محروم از مهر و آغوش همسر خبای زن جوان و زکی بود ، یکه همسن گل
 

 کهنه شده و رنگ و رو رفته يدردها...  دی کشقی را بست و چند نفس عمشی چشم هايفور
 ...  کشدی مي حاال چه زجرزشی گل آودیفهمی خوب میلیخ.  دادندیباز داشتند آزارش م

 
 . کردی خوب او را درك میلیخ

  ؟زمی عزیدونیاز کجا م... از  -        

 آمدن ری ؟ از ددانستیاز کجا م.  سرش را به چپ و راست تکان داد ی با ناراحتیگل        
   تخت بهي توگری دشدی می دو سه ماهنکهیاز ا...  شبانه اش ي هاياز اس ام اس باز!  شیها
 

 ! دیچیپی نمشی و پادست
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 ... یعنی!  ستمیخب ، گفتم که مطمئن ن...  دونمیم -        

 زد ، سرش را یفرشته کوچولو لبخند تلخ.  را باال انداخت شیسکوت کرد ، شانه ها        
  فهی طانی ايمردها.  نبود ي دور از انتظارزی چشی برادی جاوانتیخ...  کردیدرك م. تکان داد 

 
 ي از همه ي زنشان را جدای ، ولکردندی می کمرشان هرزگيروی ننیتا آخر...  بودند نیهم

  ،  بودي لشگراری مرد تمام عکی هم دیخب جاو.  دندیپرستی ملکه مکی هاشان مثل یهرزگ
 

 . ساختی با شوهرش مدی صبور که باي ملکه هانی از ایکی هم زی آوگل

 گهی ، دياری به زبونت بنکهیبه محض ا...  نگو ی به کسيحرف رو تا مطمئن نشد -        
 ! ی جمعش کنیتونینم

 ، بعد به سرعت از جا برخاست و از آشپزخانه دی بگوتوانستی بود که ميزی تنها چنیا        
 :  پشت سرش راه افتادزیگل آو.  رفت رونیب

 ازش یچیه...  شما دیشناسی مدوی آخه جاوی ، ولستمین نمامان من که گفتم مطمئ -        
 ... گمیمن م!  ستی ندیبع

 نهی سیگل.  دی به عقب چرخشی پاي پاشنه ي و روستادیفرشته کوچولو ناگهان سر جا ا        
  ینی بي غهی تي روی او که به نرمي نگاه کرد به انگشت اشاره ری ، متحستادی اش انهیبه س

 
 :  قرار گرفته بوداش

 خونه ، هنوز ادیشوهرت شبا م...  بد به دلت راه نده نقدریا!  ی نگو گلیچیه...  سیه -        
 ... شوهرت!  خوابهی تخت مکی يباهات تو...  خورهیشامش رو با تو م

 :  وسط حرفشدی پریگل        

 ... مامان جون -        

 :  حرف زدن نداداما فرشته کوچولو به او مهلت        
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 ری بگادی...  ساختن رو ری بگادیاما !  ي ، غرور داری ، خامی تو هنوز جوونزیگل آو -        
 ... ی کور باشی گاهدیفقط با...  ي نداریچی به هازی نیواسه خوشبخت

 : ادامه داد...  ی گوش گلي نرمه ي رودیانگشت اشاره اش را آهسته کش        

 !  کریگاه -        

...  نگاهش کرد یفرشته کوچولو با ناراحت.  انداخت نیی بغض کرد ، سرش را پازیگل آو        
   که هری درد مشترکي و براردی نوه اش را در آغوش بگنکهی داشت به ایبی عجاجیچه احت

 
نفس . اما احساساتش را کنترل کرد .  زدی اشک بري هاي تجربه کرده بودند ، هاشانیدو

 :  ، دو قدم پساپس رفترونیش را فوت کرد بخسته ا

 لویدوازده ک!  می سبزا رو سرخ کنای ، کمک کن زودتر لوبنیی پاای بی نداشتيکار -        
 ! امی ، دست تنها از پسش بر نمدمیخر

 زد ، در را باز يلبخند.  اش را به صورتش زده بود یشگیباز همان ماسک حماقت هم        
 . رونیکرد ، رفت ب

لبش را گاز گرفت تا .  ختندی فرو رزی گل آوي گونه هاي صدا رویاشک ها آرام و ب        
 .  تخت انداختي اتاق و خود را روي باال نرود ، رفت توشیصدا

 شی دفاع نکرده بود ، برادی سپر نکرده و از جاونهی سشهی فرشته کوچولو مثل همنکهیا        
   را قبول کرده بوددی جاوانتی فرشته کوچولو هم احتمال خیعنی نیا.  داشت ینی سنگيمعنا

 
 ي که درست روبروشانی شب عروسي از اشکش را دوخت به پرتره سینگاه خ!        

 .  شددتری اش شدهیگر... تختخواب نصب بود 

دو سال و سه !  آور بود هی ، گربای عروس زنی و نگاه عزادار انی غمگيچقدر چشم ها        
  دو سال و سه ماه بود...  کردی می سقف زندگکی ری بود ، با او زدی که همسر جاوشدیماه م
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 تا چوقتیاما ه.  کردی فشار قبر تحمل مهی به ثانهی قبر دفن شده بود و ثانکی ي انگار توکه
  ي توی دلخوشچی اگر هیحت.  بود ي بدزی چانتیخ.  نکرده بود ی حد احساس بدبختنیا

 
 شی اگر با وجود تمام تالش های اگر از شوهرش متنفر بود ، حتی اش نداشت ، حتیزندگ

   رو به فروی زندگي براانتیخ!  تلخ بود انتی خیهنوز به بدن شوهرش عادت نکرده بود ، ول
 

 .  خالص را داشتری اون حکم تیپاش

 به فرشته کوچولو دشی واگرنه باز مجبور مرفتی منیی پادی از جا برخاست ، بایبه سخت        
   آالرميصدا.  را شانه کرد و دوباره بست و از اتاق خارج شد شیموها. جواب پس بدهد 

 
 زی مي را از رولشی آشپزخانه و موباي تودیبه سرعت برق دو...  دی را شنلشی موباکوتاه

 رفت ، لی تنش تحليروی ني همه دی جاوامیبا خواندن پ.  برداشت يکوچک ناهار خور
  شیزانوها

 
 :  نشستی صندلي شد و همانجا روسست

 . منتظرم نباش.  امیامشب شام خونه نم -        

 بشی عجلی وجود تالش کرد به ميبا همه .  دی نفس کشقی را بست ، عمشیچشم ها        
 : دیچی گوشش پي تودی جاويصدا.  شود روزی پختنی اشک ريبرا

 ! کنمی خوشبختت مدمیقول م.. . یدوستت دارم گل -        

فنجان ها به ...  پرتاپ کرد واری دي قدرت توي را با همه زی مي کوچک رويفنجان ها        
 .  زدرونی کاکتوس ها از خاك بي نوپاي شهی خوردند و شکستند ، روارید

 را باز کرد و نگاه شیبه زور چشم ها.  شد داری زنگ خانه از خواب بيبا صدا            ... 
 . ساعت نه صبح بود...  را به ساعت دوخت جشیگ
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 به يپوزخند.  به خود داد و سر جا نشست ی تکانیبه سخت.  زنگ باز تکرار شد يصدا        
   کاناپه به صبح رساندهيشب اول ازدواجش را رو!  بود يعجب داماد... حال و روزش زد 

 
از جا .  انداخت زی باز اتاق گل آومهی به در نی به تن کوفته اش داد و نگاهیکش و قوس!  بود

  یب.  زنش نگذارد ي هیزی جهي شکسته ي هاینی چي را روشیمراقب بود پا... برخاست 
 

 :  را برداشت و پاسخ دادفونی آی گوشحواس

  ؟هیک -        

 : دی را شنمای سي پريصدا.  به سر و وضع خانه انداخت یبرگشت و نگاه        

 ! دیباز کن جاو -        

کمند و ...  کوچک انداخت توری ماني به صفحه ينگاه تند.  اش بند آمد نهی سينفس تو        
   وقتنیا...  شی موهاي چنگ زد توصالیاز سر است.  دی را دمای سيفرشته کوچولو و پر

 
 :  ؟ کمند گفتکردندی چه منجای اصبح

  باز ؟يدی ؟ خوابدیجاو...  واه -        

 :  متلک انداختمای سيو پر        

 ! ؟میای بگهی ساعت دهی می بريخوایم -        

 :  گفتيبه تند.  اوردی از متلک او سر در ندی ، اما جاودندیهر سه نفرشان خند        

 ... اممم!  باال دییبفرما... نه نه  -        

عجب ... باز برگشت به عقب .  را فشرد ی شاسي پا و آن پا کرد ، از سر ناچارنی ایکم        
   جمعيزی چتوانستینم.  همه جا پخش و پال بودند ینی چيخرده ها!  بود یاوضاع افتضاح
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 رفت و در اتاق ي بود که به تندنی که از دستش بر آمد ، ايتنها کار.  ، وقتش را نداشت کند
 .  را قفل کردیگل

 تکه از کی. پا تند کرد تا در را باز کند .  دی پلکان شني بگو و بخند زنها را از تويصدا        
 .  فرستاد و لنگ لنگان به طرف در رفتی لب لعنتریز.  دی را برشی ها کف پاینیخرده چ

 ی ناگهانریی تغنی از ادیجاو.  دی لب هر سه زن ماسيبه محض باز شدن در ، خنده رو        
  ، افتضاح اول...  به خودش انداخت ی قدم به عقب برداشت و نگاهکی کرد ، رتی حآنها

 
 !  اش را به تن داشتي و کراوات دامادراهنی شلوار و پهنوز

 : فرشته کوچولو ماتزده گفت        

  مامان جان ؟یخوب -        

 : دی صورتش کشي کف دستش را رودیجاو        

 ! آره -        

 :  قدم به عقب برداشتکی کرد ، بعد یمکث        

 !  داخلدییبفرما -        

 سه زن رد و بدل شد ، بعد اول از همه فرشته کوچولو قدم به داخل انی معنا دار مینگاه        
   که با آنها چشمکردی تالشش را مي انداخته بود ، همه نیی سرش را پادیجاو. گذاشت 

 
 گوشش ری زدیجاو.  ها را کشان کشان داخل آورد یند سبد خوراککم.  چشم نشود يتو

 : دیغر

 ! ؟دیکنی می چه غلطنجای ایسر صبح -        

 :  نگاهش کردریکمند متح        

 !  خبمیبراتون صبحانه آورد -        

 :  در را پشت سرش بستدیجاو        
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 !  ؟ آبروم رفتکاری چخوامیصبحانه م! کوفت بخورم  -        

 :  فرشته کوچولو بلند شدغی جيصدا        

 ! دیجاو!  دیجاو!  دیجاو...  يوا -        

 ي ها را همانجا تویکمند سبد خوراک.  را بست شی چشم های ناراحتي از رودیجاو        
 ی عصبشتری و بدی بلندش را شننی هي صدادیجاو. راهرو رها کرد و دوان دوان داخل رفت 

  شد
 
.  دی کشیقی آشفته اش و نفس عمي موهاي تودی کشیدست!  يبدجور... خراب کرده بود . 

   لبش نگهي لبخندش را روکردیتالش م...  گرانیخم شد سبد را برداشت و رفت سمت د
 

 . دارد

 !جانم ؟ -        

 :  را به سمت او پرتاپ کردنشیفرشته کوچولو نگاه خشمگ        

  کجاست ؟زی چه وضعشه ؟ گل آونیا -        

 :  کرد خود را نبازدی سعدیجاو        

 !  خسته شده بودیلیخ...  شبید!  هنوز خوابه یگل -        

  است ؟ختهی بهم رنقدری چرا انجایا -        

 :  پرت کردنی زمي روتی بشقاب شکسته برداشت و باز با عصبانکیخم شد ،         

 ! چرا شکسته ؟نایا -        

 دروغ را نی زمان ممکن بهترنی و تالش کرد در کمترشی چشم هاي زل زد تودیجاو        
 : بهم ببافد

 ... نجایا -        

 :  ادامه داديبه تند.  دی به ذهنش رسي کرد ، فکریمکث        
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 ... زیعقب زدم اما م ي رو فوریگل...  کالً برگرده خواستی مزی ، بعد مزیپام خورد به م -        

 به دیجاو.  از او چشم گرفت ، پا تند کرد سمت اتاق خواب يزاریفرشته کوچولو با ب        
 :  سمت او تا مانعش شوددیسرعت برق دو

 ... مامان جون گوش بده به من -        

ا کمند ب.  را باال گرفت شی و پادی ، صورتش را درهم کشدی کشری اش تی زخميپا        
 : دی پرسینگران

 ! ادی ؟ از پات داره خون مدی جاویخوب -        

 را در شی تخت و زانوهاي شده بود ، نشسته بود توداری از سر و صداشان بزیگل آو        
 با چه دی جاودینفهم.  دی فرشته کوچولو را نشندادی داد و بي صداگرید.  فشردیآغوش م

   اویدروغ
 
 و او را دیای دلش آرزو کرد که در باز شود ، فرشته کوچولو بيتو.  دست به سر کرده است را

  او همسر...  است ی معنی بیلی آرزوها خنی اگریاما فکر کرد د.  ببرد نیی پايبا خود به طبقه 
 

 .  دهدریی را تغفی کثقتی حقنی اتوانستی نمای دني تويزی چچی هگرید.  شده بود دیجاو

 ي صدای ، و پس از مدتدی را شنی روشن شدن جارو برقي گذشت ، صدای ساعتمین        
  تنش را.  شدی اش تنها می دوران کودکاهی سيوالیباز داشت با ه.  را گرانی دیخداحافظ

 
 .  فرستادرونی خودش جمع کرد و نفسش را تکه تکه بي توشتریب

 :  ، در باز شددی قفل شني را تودی چرخش کليصدا        

  ؟زمی عزيداریب...  جان یگل -        

 : دی لب جاويلبخند نشست رو.  دی به اوج خود رسزی گل آويوارد اتاق شد ، دلهره         

 ! ریصبح بخ -        
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 متوجه ترس او شد ، غم مثل مواد مذاب دیجاو.  آب دهانش را قورت داد ی به سختیگل        
   آنقدر تلخ که دل گلنباریباز لبخند زد ، ا...  شد ری سرازشیقلبش را پر کرد و از چشم ها

 
 .  اش لرزاندنهی سي را توزیآو

 ... گمیم... برامون صبحانه آوردن  -        

 .  کرد ، دستش را باال برد و کراواتش را از گردنش باز کردیمکث        

 ...  و لباس عوض کنم ، بعدشرمیمن دوش بگ -        

 راهنیبا آن پ.  کنار زد شی پاهاي رنگ را از روی کرمی سرش را تکان داد ، روتختیگل        
  خجالت خود به بعد به ی راه برود ، ولدی جاوي چشم هاي جلودیکشیکوتاه ساتن خجالت م

 
 اش را فرستاد پشت ی مشکيموها!  نداشت دی از جاوی پنهانزی چگریاو که د...  دی خندیتلخ

 . رونی گرفت و از اتاق رفت بدیگوشش ، با خجالت نگاهش را از جاو

 يریبعد برگشت و نگاه چرخاند سمت لباس ش.  رفتن او را با نگاهش بدرقه کرد دیجاو        
 ... . دیی بوقی برداشت و عمنهی آزی کوتاه می صندليلباس را از رو ... .رنگ عروس 

مسخره بود که تا .  و به دور و برش نگاه کرد ستادی خانه اش اییرای وسط پذزیگل آو        
  ي رودیانگشتش را کش.  بود دهی اش را ندهیزی خانه اش نگذاشته و جهي پا توشبیقبل از د

 
 هیزی جمع و جور کردن جهي که برایبا احتساب زمان کم! بد نبود ...  دی سفي ناهار خورزیم

   با تشکدی سفي ناهار خوري هایمبل ها و صندل!  هم خوب بود یلی خی حتدیداشتند ، شا
 

 رنگ ، قاب عکس ی شرابي هاهی با حاشزی رنگ بافت تبری کرمي ، فرش هاری قرمز سيها
   آشپزخانهلیکنسول نصب شده بودند ، وسا و نهی که دور و بر آی کوچک و بزرگيها
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 باتریو ز...  و درشت زی ري پرپر شده و مجسمه هاي معطر و گلبرگ هاي ، شمع هامارکدار
   درنی را مدام بنشی بود و نگاه غمگستادهی الی وسانی اي همه نی که مابیاز همه ، دخترک

 
 . سراندی مواری دو

 نی اي گوشه چی نسبت به هي حس تعلق خاطرچیه.  رونی را فوت کرد بنشینفس غمگ        
   کنار هم تلنباري وروددوری کرکی که نزدينگاهش افتاد به سه جعبه ا. خانه نداشت 

 
 و ری ها را زینی زانو زد و چنی زميجلو رفت ، رو.  خرد شده بودند ي هاینی و پر از چشده

  آن را برداشت و مقابل چشم.  کرد دای شکسته ها پینی چي هی بقنی فنجان از بکی... رو کرد 
 

 . فنجان لب پر شده و دسته اش شکسته بود...  گرفت شیها

 !  ازت عذر بخوامدیفکر کنم با -        

.  دی عقب چرخي جا خورد و به تندی درست پشت سرش حسابدی جاوي صدادنیبا شن        
 :  زد ، ادامه دادي لبخنددیجاو

 ! شبمیاقت دحم... بخاطر  -        

:  گفتی مشهی همنیآبت.  ؟ اما نگفت شبی ، فقط به خاطر حماقت ددی خواست بگویگل        
 !  ي آوری را به زبان نمچکدامیهر چند ه!  یی پر حرف به تمام معناکی ذهنت يتو تو

 
 ، کم کم رونی نفسش را فوت کرد بدیجاو.  بلند شد نی زمي انداخت ، از رونیی را پانگاهش

 ! شدیشت از سکوت او کالفه مدا

  ؟می صبحانه بخورمیبر -        

 ي هاچهیتمام ماه.  نگفت ، از کنار او رد شد و رفت سمت آشپزخانه يزی باز چیگل        
   به او حملهدیهر لحظه منتظر بود که باز جاو. تنش را از ترس حضور او منقبض گرفته بود 
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 . کند

 سر يخودی بدیجاو.  شده بود دهی چی مفصلي آشپزخانه صبحانه ي کوچک توزی ميرو        
   وختی ريبعد دو فنجان چا.  دی عقب کشزی گل آوي را برای رفت و صندلشیحال بود ، پ

 
 کردنش را هی گري جلوکردی ، تالش مکردی نگاهش نمیگل.  ، مقابل او نشست زی مپشت

 : دی پرسدیجاو.  ردیبگ

  ؟یازم ناراحت -        

 کی ، از او شدی ناراحت منیهر وقت از آبت.  نگفت يزی چی بم و گرفته بود ، گلشیصدا        
   اول کتاب نوشته شدهي صفحه ي شعر کوتاه عاشقانه که توکی با گرفتی مهیرمان هد

 
 خانه ي انباري شده و تودهی هم چي رودی تاي جعبه کی ي آن کتاب ها تويحاال همه ...  بود
 :  ادامه داددیجاو.  فرشته کوچولو پنهان شده بودند ي

 دمیقول م...  باور کن دوستت دارم ی ، خب ؟ ولخوامی ازت عذر میبه خاطر همه چ -        
 ! خوشبختت کنم

 :  ، بحث را کوتاه کنددی بگويزی چخواستی مزیگل آو        

 ! ستمیناراحت ن -        

 .  از دروغش خوشحال شدیاما حت.  دی راحت فهمیلی را خنی ادیدروغ گفته بود و جاو        

  ؟یپس چرا ساکت -        

 :  دهدحی خواست توضیگل        

 ... خب... من  -        

 :  ادامه دادی ، لبش را گاز گرفت و به سختدیلرزی از بغض مشیصدا        

 !  سر دردمکمی -        

 :  پر از مهر نگاهش کرددیجاو        
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 ! رمی بمیاله -        

 که افسون ی مشت شده بود ، مثل کودکزی مي که روزی گل آوفینگاه کرد به دست ظر        
   دست اوي برد و روشیدستش را ناخودآگاه پ...  شمع شده باشد جادو شد فی لطيشعله 

 
.  افتاده بود به تنش یقیلرز عم.  دی و خود را عقب کشدی ناگهان از جا پرزیگل آو.  گذاشت

   سرش را تکاندیجاو.  تند عکس العمل نشان دهد ، اما دست خودش نبود نقدری اخواستینم
 

 . دی نفس کشقی و عمداد

  ؟هیهان ؟ نظرت چ!  دکتر میفردا بر...  میبر -        

 همراهش دیاونگاه ج.  ، به سرعت از جا برخاست اوردی نتوانست تاب بگری دیگل        
 :  گفتیگل.  شد باال دهیکش

 ... برم حموم... من  -        

 دی ، دوندی را نبشی اشک هادی نتوانست ادامه دهد ، به سرعت رو برگرداند تا جاوگرید        
 ... .  اتاقيتو
 

 يفرشته کوچولو قاشق تو. ساعت از ده گذشته بود که زنگ خانه به صدا در آمد         
 و رفت دی اش را عقب کشی داد ، صندلهی مصرف تککباری از ظروف یکی يدستش را به لبه 

  تا
 

 ای رنگ لوبی صورتیکی جم نخورد ، باز با قاشق پالستشی اما از جایگل.  را باز کند در
 تا دی طول کشي اقهیدو دق.  ختی مصرف رکباری ي ظرف هاي سرخ شده را تويسبزها

  يصدا
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 ، انگار داشت سراغ او را از فرشته دی اخبار به گوشش رسي ندهی گويا صدا همراه بدیجاو
  کیدلش .  اش را صاف گرفت دهی خمي شانه هااری اختی زد و بيپوزخند.  گرفتیکوچولو م

 
 .  نمانده بودشی برای رمقگری ، اما واقعا دخواستی می درست و حسابيدعوا

 ! سالم -        

 :  باز گفتدیجاو.  خودش نباورد ي ، اما به رودی آشپزخانه شنی را از درگاهشیصدا        

 ! سالم عرض شد -        

 :  لب جوابش را دادری زی گلنباریا.  قدم داخل آمد کی        

 ! سالم -        

.  برداشت گری ظرف دکی به تنش داد و یکش و قوس. در ظرف پر شده را بست         
 :  باز گفتدیجاو

 ! تولدم مبارك باشه -        

 اری اختی او را سوزانده ، بي اش بدجوریی اعتنای بنی با ادی فهمیگل. طعنه زده بود         
  ي تودی مقدمه پری بود انگار که بدهی را شندی جاويفرشته کوچولو صدا. خوشحال شد 

 
 :  را جبران کندزی گل آویی اعتنای تا بآشپزخانه

 !تولدت بود مگه امروز ؟ -        

 :  گفتدیجاو        

  کجاست ؟اتونیکاله بوق! آره  -        

 :  زدشی به بازوی آراميفرشته کوچولو ضربه         

 ! ی فکر تولد بچه ات باشدی ، باگهی سالته دیس! گمشو مرد گنده  -        
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 در یگل.  سبزها را از سر گرفت ایدن لوب کري اش و بسته بندی صندليو باز نشست رو        
 .   بودستادهی اخچالی ي که پادی نگاه کرد به جاوی چشمری را هم بست و زيظرف بعد

 
 را تا آرنج تا کرده بود و شلوار دشی اسپرت سفراهنی پي هانیآست!  کرده بود پیخوشت
 شاپ ی کافکی ي جشن تولد دوستانه توکیانگار از وسط .  داشت ی مرتبي اش اتویمشک

  کیش
 
 ي سرخ توالسی با چند گدیجاو.  زور برگشته بود خانه تا دهان اعتراض زنش را ببندد به

 .  انداختنیی نگاهش را پاي فوریدستش برگشت سمت آنها ، گل

 نه ای آخر هفته ادیچه خبرا ؟ بابا جرأت کرد بهت بگه واسه کمند قراره خواستگار ب -        
 !هنوز ؟

 : دی کشيفرشته کوچولو آه سرد        

 ! گفت بهم -        

 : دی خنددیجاو        

 ! یچه آه سوزناک -        

 : فرشته کوچولو گفت.  نشست زی و کنار گل آودی عقب کشی صندلکیو         

که  داشتم نمی آستي تویکی که واسه همه تون ي ام ، مامان جان ؟ اون روزکارهیمن چ -        
   اجازهزنهیحاال که همه از دستم رفتن ، بابات زنگ م.  قبولم نکرد ی به بزرگیکس

 
 !  منو مسخره کنهخوادیانگار م!  رهیگیم

 .  دهانشي ها را انداخت توالسی از گیکی دیجاو        

 ! الی خیب -        
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 که به دل من راه ي از همه شون سر براه تر بودتتی خري تو با همه کنمی فکر میگاه -        
 ! ي منو عقد کردزی و گل آوياومد

 :  ، متلک انداختردی زبانش را بگي نتوانست جلوگری دیگل        

 ! آره واقعا ، من از همه شون خوشبخت تر شدم -        

 :  انداختی به گلی نگاهمی هوا خشک ماند ، ني تودیدست جاو        

 ! نطوریمنم هم -        

 .  سردش دوختي چشم هاي سر چرخاند سمت او و نگاه متنفرش را توزیگل آو        

 !  به راههتیبزنم به تخته همه چ!  ی خوشبخت باشدمیتو که با -        

 بار محکم بست و کی را شی چشم هادیجاو.  دی کوبزیبا انگشت اشاره اش چند بار به م        
 : دی بحثشان پرنی مابمهی که فرشته کوچولو باز سراسدی بگويزیخواست چ. دوباره باز کرد 

  ارزه ؟ی هست ؟ سرش به تنش می پسره رو ؟ آدم درستيدیتو د... حاال  -        

 :  گرفتزی آشکار نگاهش را از گل آوی به لب نشاند و با مکثي پوزخنددیجاو        

 !  مون دارهندهی داماد آي منو برايارهای معيهمه !  هی ، آدم خوبدمشید -        

 .  را باال انداختشیفرشته کوچولو ابروها        

  ؟یکنی منیی تعاریواسه شوهر کمند ، تو مع -        

 :  چانه اش را باال انداختدیجاو        

 ! اوهوم -        

 بود که دهیفرشته کوچولو لبخند زد ، فهم.  دهانش ي انداخت توگری دالسی گکیباز         
 : گفت.  گذاردی دارد سر به سرش مدیجاو

  حاال ؟اراتی هستن معیچ -        

 :  جابجا شدشی سر جای کمدیجاو        
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 نتیدندوناشو لم! خاص تر نباشه !  تر نباشه پیخوشت!  از من خوشگل تر نباشه نکهیا -        
 ! ه باشهنکرد

 :  ادامه داددی رفت ، جاوسهیفرشته کوچولو از خنده ر        

 باالتر نشیمدل ماش! قدش بلندتر نباشه !  نباشه شتری کلش از من بي توازشیامت -        
 ! نباشه

 :  را چپ کردشی ، چشم هازی صورت گل آويسر خم کرد تو        

 ! نگاهش از من نافذتر نباشه -        

 اوردی طاقت نگریاما د...  هم فشرد ي را روشی را بست و لب هاشی چشم هاي فوریگل        
   حلقه زد وشی را دور شانه هاشی او ، بازوي دلگرم از خنده دیجاو. و به خنده افتاد 

 
 تنش را منقبض گرفت ، اما خود را کنار ي هاچهی ماهي همه زیگل آو.  دی اش را بوسقهیشق

   بسازد و دم نزنددی جاوي گرفته بود با لمس دست هاادی از مدتها مشاوره رفتن بعد.  دینکش
 

 کمند گفته بهش که شاعره!  عاشق کمند شده يبدجور! آخه پسره خل وضعم هست  -.        
! 

 : فرشته کوچولو گفت        

 ! گهیغزل م! شاعره !  بچه ام گهیخب راست م -        

 :  کندینه دستش آمد تا شوخ باز بهادیجاو        

 که دیکشی مکی کوچه مون کشي اجل توخی اتفاقا جناب شدمید!  گهیغزل م! آره  -        
 پاره کردن کمند دوباره بهش کهی غزل رو با تتیثی ، بره حرونی بادیکمند از خونه ب

 !  برگردونه
 

 !  آروم شددی نخ مگنا قرمز دادم دستش کشهی...  من بودم جلوشو گرفتم باز
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 کنار زد و از شی را از دور شانه هادی جاوي بازویگل. فرشته کوچولو باز هم قهقهه زد         
 .  برخاستی صندليرو

 ! ای ماکاروندنیفکر کنم دم کش!  من گشنمه یمامان -        

 : فرشته کوچولو تند تند پاسخ داد        

 !  رونجایا میجمع و جور کن! آره مامان جان  -        

 :  برخاست و ادامه دادزیاز پشت م        

  ؟يتو که شام نخورد -        

 .  قابلمه خشک ماندي اشهی در شي روزی ، دست گل آودی پرسدیاز جاو        

 ! رمیس -        

 آتش روشن یانگار کس.  داغ شد شی اش بند آمد ، پلک هانهی سي توزینفس گل آو        
   بلندي و با صدازدی زانو منی زمي ، همانجا روتوانستیاگر م.  سرش ي کاسه يکرده بود تو

 
 گاز را خاموش کرد و برگشت يشعله .  خود را گرفت ي جلویاما به سخت.  کردی مهیگر

 :  گفتیعقب و با بدخلق

  ؟یپرسی ازش می چگهید!  رونهی شام بدیمامان جون من که گفتم جاو -        

 تنش داغ شد از لذت حسادت ي روشن شد ، همه دی جاوي چشم هایاهی سي تویبرق        
 :  جابجا شد و گفتشی سر جايبه تند!  زیکردن گل آو

حاال !  اشتهامو کور کرد مینی بری خورد زی ماکاروني ، اما بورونی نخوردم بیچیه -        
  هست ؟یدستپخت ک

 :  به سر و صورتش بزند ، همانطور پاسخ دادی تا آبرونیت بفرشته کوچولو رف        

 ! دستپخت زنت -        

 .  رساندزی برخاست و خود را به گل آوزی از پشت مي به تنددیجاو        
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 ! پس واجب شد حتما امتحان کنم... اِه  -        

 :  صورتش را از او برگرداندزیگل آو        

 ! یستیمجبور ن -        

 گوشش زمزمه ریز.  و او را به خود چسباند ی دستش را حلقه کرد دور کمر گلدیجاو        
 : کرد

 !  ، خوشگلهستمیمعلومه که ن -        

 دو قدم زیگل آو.  حرکت محکم رها کرد کی و بعد او را با دی گوشش را بوسيالله         
 آبچکان سه يست برد از تود.  خوردنش را گرفت نی زمي جلویعقب رفت و به سخت

  بشقاب
 

 .  رفترونی و از آشپزخانه ببرداشت

 .  جانانه گذشتي دعواکی با دیپارسال روز تولد جاو        

 کی امسال دوست داشت یول.  آمد چرا ، اما مثل هر روز دعوا کرده بودند ی نمادشی        
   مشترك نفرتی زندگي براخواستیاما انگار م.  دانستی را نملشیدل.  ردیجشن دو نفره بگ

 
 .  را هم بکندشی تالش هانی آخرانتکارشی بازگرداندن شوهر خي ، برازشیانگ

.  دی رژ خورده اش را باز بهم مالي و لب هادی کششی چشم هاي را با دقت تواهیمداد س        
   دوششي را روفشی تنش صاف کرد ، و بعد کي رنگ را توي نازك سورمه ايمانتو

 
 .  و از اتاق خارج شدانداخت

 طول ي اقهیدو دق.  و زنگ زد ستادی رفت ، دم در واحد فرشته کوچولو انییاز پله ها پا        
   را نسبتبشی عجی تفاوتی زد تا بي لبخندزیگل آو.  تا فرشته کوچولو در را باز کرد دیکش

 



 323 

 :  کندی مخفزی همه چبه

 ! سالم مامان جون -        

 زده بود ، انگار داشت شی اش را به چشم هایی دسته طالفی ظرنکیفرشته کوچولو ع        
 : گفت.  کردی مطالعه ميزیچ

 . رونی بيری ميدار! سالم خوشگلم  -        

 ... امم... آره  -        

 :  پا و آن پا کردنی ایکم        

 ...  تولدش بود ، منمشبید.  رمی بگيزی چهی دی واسه جاورمیم... راستش  -        

 و شکر گذار به ریچنان متح.  شدی فرشته کوچولو لحظه به لحظه خندان تر ميچهره         
   را با ذوقشیدست ها!  است دهی دشی معجزه را با چشم هاکی ، انگار کردی نگاه میگل
 

 :  داد و تند تند گفتتکان

 ! دم دورت بگری الهيا!  جان ، برو یبرو مامان -        

 . دی اش را بوسیشانی و پزی گل آوي رفت ، دستش را انداخت دور شانه هاشیپ        

  ؟يگردی برمیتا ک -        

 ! شهی کارم تموم می کدونمینم.  هم برم شگاهی آرادیبا...  خب دونمینم -        

 ! کنمی هم راحت ، من درستشون مکی از بابت شام و کالتیخ!  برو یباشه مامان -        

 :  خواست تعارف کند ، اما فرشته کوچولو مهلت ندادیگل        

 !  نشهرتیبرو د! برو مامان  -        

 .  و از خانه خارج شددی ، خم شد صورت مادر بزرگش را بوسدی خندیگل        

 یگل. رو پهن شده بود  ادهی سنگ فرش پي ساعت ده صبح تا رویآفتاب داغ و جهنم        
   تری آفتاب انگار کش آمده و طوالنری دور و دراز که زي کوچه ي انداخت به انتهاینگاه
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 کردی میسع.  ی اصلابانی اش را به چشم زد و راه افتاد سمت خی آفتابنکیع.  بود شده
ه  چدی جاوي فکر کند که برانی فقط به اکردی میسع.  ذهنش کنترل کند يافکارش را تو

  هیهد
 
نفس را فوت کرد .  خاطرات را رها کند کردی میسع.  کند ی را چه رنگشی موهاای بخرد يا
 ... . نی زمي اش روهی به ساکردی نگاه منکشی عي قهوه اي هاشهی ، از پس شرونیب

    
!  ستندی که هم هستند و هم نهی ساکی!  هستند هی مردها مثل ساگفتی میخانم صارم        

   ، آنها هستند که بهیاما اگر به آنها پشت کن.  کنندی ، از تو فرار مي تو دنبالشان برویوقت
 

 .  افتندی تو راه مدنبال

 مشترکش ی سه ماه از زندگیوقت.  کرده بود ی را عمو مسعود به او معرفیخانم صارم        
   بن بستي هنوز توی اش را تجربه کرده بود ، وقتیی زناشوي دعوانی اولیگذشته بود ، وقت

 
  برده بودی کرده بود ، عمو مسعود دستش را گرفته و او را به مطب دکتر صارمری ها گگذشته

. 

 مبل ي آمد نشسته بود روی مادشی.  خوب به خاطر داشت یلی مالقاتشان را خنیاول        
   نگاهزی مي روي را بهم چفت کرده بود و به گلدان بن ساشی بزرگ او ، پاهازی ميروبرو

 
 : گفت.  نظر داشت ری نشسته بود و با دقت او را زشی روبرویخانم صارم.  کردیم

  ؟ی شروع کنيخواینم -        

 : دی باز پرسیخانم صارم.  نگفت يزی چیگل        

  ؟يچند وقته ازدواج کرد -        

 : ما پاسخ داد به شکستن سکوتش نداشت ، ایلیم.  آب دهانش را قورت داد یگل        
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 ! سه ماه -        

 فکرش را ينگاهش پر از حرف بود ، انگار داشت همه .  زد ي لبخندیخانم صارم        
 . کردی ملی و تحلهیتجز

 !  باهام حرف زدهادی در موردت زدیجاو -        

 : دی پرسی نگفت ، خانم صارميزی چیگل        

  گفته ؟ی چی بپرسيخواینم -        

 .  سرش را به چپ و راست تکان دادیگل        

 ! ستی مهم نیچیه...  ستیمهم ن -        

 :  رنگ ترحم گرفتینگاه خانم صارم        

  ؟دهی از همه زجرت مشتری بی زندگنی اي تویچ -        

 بعد از نکهی شوهرش را دوست نداشت ؟ انکهی ؟ ايزی فکر کرد واقعا چه چیو گل        
 ؟ دیدی را ميگری مرد ديای هنوز شب ها رونکهی ؟ ادیخوابیگذشت سه ماه هنوز جدا از او م

  ای
 
 ي رونی چرکي غده هاي مشترکش را خورده بود ؟ همه ی زندگیلی سنی اولروزی دنکهیا

  ي قهی صورتش و چهل و پنج دقي را گذاشت روشیدست ها.  سر باز کردند یکی یکیقلبش 
 

تالش نکرد او را آرام کند ، اما در .  نگفت يزی چچی هیخانم صارم.  کرد هی فقط گرکامل
   معناست که هنوز همنی از ته دل به اي هی گرنیا!  ستی خوبي اش نشانه هی گفت گرانیپا
 
 .  روبراه شدن اوضاعي هست برايدیام
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 حرف زدن ي برايشتری بلی می گلي بعدي هم نگفته بود ، چون از جلسه راهیانگار ب        
  ی تنها کسیخانم صارم.  با او حرف بزند نی آبتي از همه دوست داشت درباره شتریب. داشت 

 
 : دیازش پرس.  دادی که به او حس گناه نمبود

  ؟ی دوست داشتنقدری رو انیچرا آبت -        

 .  ساده فکر کردیلی سوال خنی بار به انی اولي برایگل        

 !  انداختی اون نمادی وقت منو چیه!  نبود دی جاوهیچون شب -        

 :  بدهدحی توضشتری کرد بی سعیگل.  شده بود ری انگار متحیخانم صارم        

 و بد دهن ی مغرور و عصبدیجاو.  ي قهوه انی آبتي بود ، چشمااهی سدی جاويچشما -        
  ی ولنی ، آبتدیکشی مگاری سدیجاو.  کردینم ی فحاشی به کسچوقتی اما هنیبود ، آبت

 
 کی دیجاو... ته تهش .  زدی لبخند مشتری بنی و آبتکردی اخم مشتری بدیجاو.  دیکشینم

 !  نبودنی بود و آبتيلشگر

 :  هم انداخت و متفکرانه گفتي را روشی پاهایخانم صارم        

 ! دی ، و نه فقط جاوتهی پدريپس مشکل تو اول با کل خانواده  -        

اما ... من عمو مسعود رو دوست دارم ، فرشته کوچولو رو ، عمه رو ... نه ، خب  -        
 !  امی آدم اشتباههی کردمیحس م!  دونستمی خودم رو جزو اونا نمچوقتیراستش ه

 منظورت از فرشته کوچولو ، مادر بزرگته ؟ -        

 . دی پوست لبش را جویگل        

 ! آره -        

 . دیو بعد خند        
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 وقتا یلی منو داشت و خي هواادی مادمی یآخه از وقت!  فرشته کوچولو گهی بهش مدیجاو -        
  فرشته!  دی ، فرشته کوچولوت از راه رسگفتیهمش م.  دادی نجاتم مدیاز دست جاو

 
 ! دی به دادت رسکوچولوت

 :  و گفتدی هم خندیو خانم صارم        

 هی نخوره ممکنه یالبته اگه ترش...  داره ي هم استعداد طنز پردازدیخب ، پس جاو -        
 !  بشهيزیچ

 دیاما با خود فکر کرد جاو.  داد سکوت کند حی نگاهش را از او گرفت و ترجیگل        
 دور و ي تلخ به آدم هاي طعنه کی گفتی هم که ميزیهر چ.  نبود ی آدم شوخچوقتیه

  برش
 

 : دیپرس.  از سکوتش اشتباه برداشت کرده بود یخانم صارم.  بود

  ؟یکنی فکر می به چيدار -        

 :  هوا چرخاند و گفتي را توسشی مهلت صحبت کردن نداد ، خودنویبه گل        

 که ی مثبت داره ، اما تو به خاطر نفرتاتی خصوصي سرهی هم دی جاوکنمیمن فکر م -        
 ! ینی بباشوی خوبی نتونستچوقتی هيازش دار

 نی همی حتگفتی میخانم صارم.  پاسخ دهد ی فکر کند و منطقی کرد منطقی سعیگل        
 !  استشی بودن قابل ستای منطقيتالشش برا

 مثل غزاله عاشقش یکی ها داره که یژگی وي سرهی کنمی فکر میول!  دونمینم... امم  -        
   ذره تپله ، سبزههی!  هیغزاله دختر خوشگل...  ی خانم صارمیراست!  دونمینم...  خب! شده 

 
  دنبالش نرفت ؟چوقتی هدیچرا جاو! اما در کل خوشگله ...  هست هم
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 دستش رها کرد و از پشت ری زي کاغذهاي را روسشیخودنو.  دی خندیخانم صارم        
   کوچکي رنگ با گل هادی سفي بزرگ اتاقش و پرده يرفت سمت پنجره .  بلند شد زشیم
 

آفتاب تند ساعت چهار بعد از ظهر با شدت به .  دی حرکت کنار کشکی را با ي پسته اسبز
 .  بلند او را کف اتاق انداختي هی و نقش سادیدرون فضا تاب

 !  هستنهیمردا شکل سا -        

 : دیپرس.  شدی نمدهی ددی نور خورشيه ها ، صورتش از پشت اشعیبرگشت به سمت گل        

  چرا ؟یدونیم -        

 قدم به سمت جلو برداشت ، کی یخانم صارم.  سرش را به چپ و راست تکان داد یگل        
 .  قدم جلو رفتکی همراه او شی پاشی پي خاکستري هیسا

 ... اما!  ؟ینیبیم ! شنیدور م...  کننی طرفشون ، اونا ازت فرار ميتو اگه بر -        

 .  همراهش عقب رفتي خاکستري هی قدم به عقب برداشت ، ساکی نباریا        

 !  افتنی ، اونا هستن که دنبالت راه میاگه ازشون رو برگردون -        

 را باز شیدست ها.  خارج شد یکی آمد که چهره اش از پس تارشیآنقدر پ.  دیخند        
 : کرد و گفت

!  آقاست کی به دام انداختن ي اصل برانی حال مهم ترنی و در عنی تریی ابتدانیا -        
   مثلی دم دستي نهی به گزتونستی رقمه نمچی که هری رو در نظر بگدی مثل جاویکیحاال 

 
 .  فکر کنهغزاله

م شده وقت مشاوره تما.  اش ی ، نگاه کرد به ساعت مچرونی نفسش را فوت کرد بیگل        
 . ستادی ای مبل بلند شد و مقابل خانم صارمياز رو. بود انگار 

 !  وقت تمومهگهیخب ، انگار د -        
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  فشردنانی انگشتانش گرفت و با اطمنی دست دراز کرد ، دست سرد او را بیخانم صارم        
. 

 ! زمی ، عزشهی قبل حالت بهتر ميخوشحالم که هر جلسه نسبت به جلسه  -        

 .  با محبت نگاهش کردیگل        

 تمام مشکالتمو باهاش تونمی که من مدی هستیشما تنها کس!  شمام ونیهمه اش رو مد -        
   گذشته امي درباره تونستمی هم نمنی با آبتیحت...  ی ؟ من حتدیدونیم.  بذارم ونیدر م

 
 ... نیآبت.  حرف بزنم دی جاوبا

 .  او گذاشتي لب هاي روینگشت اشاره اش را به نرم ایخانم صارم        

 قابل ي خاطره کی رو مثل نی ازت بخوام آبتنکهی اهی بزرگي خواسته یلی خدونمیم -        
  اما تو...  ی باز کنیی قلبت جاي تودی جاوي برای و تالش کنیاحترام پشت سرت رها کن

 
 !  بکنتالشتو

 اجازه ی ، خانم صارمدی بگويزیخواست چ.  سرش را به چپ و راست تکان داد یگل        
 : نداد

 حرفا زود نی اي برایلی خدینه خب ، هنوز شا...  دوست داشته باش دوی جاوگمینم -        
  یسع!  منبع درآمد فکر کن کی ای ، ی سرگرمکی کن بهش به چشم یاما الاقل سع! باشه 

 
 ی دوست داشتی امروز باهاش برو بازار و هر چنیمثال هم... ذره  باهاش بهت خوش بگکن
  از کنج...  باهاش وقت بگذرون ي جورهی!  کن ی رو کالً خالبشی خودت بخر و جيبرا
 

 ! تی زندگقتیروبرو شو با حق!  ای برونی مادربزرگ بي خونه ي تواتاقت

 !  ، خانم دکترهیکار سخت -        
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 که دادی هشدار می داشت به خانم صارمی ، منشدیچی اتاق پي تویه زنگ کوتايصدا        
   گرفت ، همراه او تا دم درمتی را با مالزی گل آوي بازویخانم صارم. وقت تمام شده است 

 
 .  رفتاتاق

 یژگی وستی و بی خوب فکراتو بکنشمی پيای بعد که مي تا جلسه خوامیازت م -        
 ! ياری و بیسی کاغذ بنوي برام توي که دوست داردویجاو

 :  ، در را باز کرد و گفتدی خندیگل        

 !  کنمدای پتونمی تا ؟ دو تاشم مطمئنم نمستیب -        

 : دکتر گفت        

 ! هیمطمئن باش شدن... تالشتو بکن  -        

 اتاق انتظار نشسته ي از مبل هایکی ي روزیو نگاه کرد به مسعود که در انتظار گل آو        
 .  تکان دادیی آشناي به نشانه ي سرشی ، براخواندیبود و روزنامه م

 دی سفي اتاق و به صفحه يساعت ها نشست گوشه .  کامل فکر کرد ي هفته کی یگل        
  يوالی مثبت هر چند کوچک از هتی بتواند چند خصوصدیکاغذ زل زد و فکر کرد تا شا

 
 بودند ، سرد اهی سشیچشم ها...  شیفکر کرد به صورتش و چشم ها.  کند دای اش پیزندگ

   و نگاهي قهوه اياما او چشم ها.  زی نسبت به همه چلی دلی بي انهیبودند ، و پر از ک
 

 کی شیلی داشت و اکثراً خی و مناسبدهیاما انصافاً قامت کش!  را دوست داشت نی آبتمهربان
 ! خوش لباس! قد بلند :  کاغذ نوشت يرش را برداشت و توفوراً خودکا.  دیپوشیلباس م

 از او یاگر خانم صارم.  دی نرسي اجهیهر چه فکر کرد به نت... و بعد باز فکر کرد         
  یژگی وچیاما ه.  نوشتی طومار مکی شی ، براسدی را بنودی بد جاوي هایژگی تا وخواستیم
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 .  از او در ذهنش ثبت نکرده بودیمثبت

 يمثل شب نامزد.  شدی مهربان ملی دلی هم بدی وقت ها جاویبعض... باز هم فکر کرد         
  نکهی اایو .  آورد ی خودش نمي او به روگفتی هر چه می که مهربان شده بود و گلسویگ
 
 انداخت ی مشی خواهرهاای به غزاله ی داغي اوقات چنان طعنه های رحم بود و گاهی بیلیخ

   جهتی و بخودی بسوی که گي مانده بود روزادشی یهنوز هم گل.  کردی مفی کزیکه گل آو
 

 وسط بحث دی جاونکهی ، تا ادی بالی کوتاهش را دست انداخته بود و به قد بلند خودش مقامت
   لهونی کامکی ي چرخ هاری است که زییایتالی مانکن اکی درست مثل سوی و گفت گدیپر
 

 اطی حي دور کرد و خودش هم رفت توی را از گلسوی نگاه برّنده گکیو بعد با !  باشد شده
 .  بکشديگاریتا س

 کند و دای مثبت در او پتی از هفت خصوصشتری نتوانست بزی گل آونهای ايبا همه         
 داده ی و چهار تا نوشته بود و به خانم صارمی ، سیژگی وستی بي به جادیاما جاو.  سدیبنو
 .  بود

 
 ي درست است براکردی که فکر میی نشان نداد ، اما تا جازی او را به گل آوستی لی صارمخانم

 .  را خوانددی جاوي نوشته هازیگل آو

 ...  بودنتو دوست داره ، باینوشته قد کوتاهتو دوست داره ، تو بغل -        

 نگاه کرد رتیبا ح یگل.  دیحرفش را قطع کرد ، سرش را باال گرفت و از ته قلبش خند        
 . به او

  خب ؟هیچ -        

 :  به زور خنده اش را تمام کردیخانم صارم        
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 !  جهت راحتنی از االتیخ! در کل بدنت رو دوست داره  -        

 و بعد دی پلکش ، باز نگاه کرد به کاغذ جاوری زدی کشیانگشت اشاره اش را به نرم        
 : گفت.  شد خکوبیناگهان سر جا م

 !  روتتیو مظلوم...  دوست داره تویکم حرف -        
     

 ی نفس راحتزیگل آو.  شب بود که بالخره زنگ خانه به صدا در آمد میساعت هشت و ن        
   به خانهشهی از همرتری ددی ، از صبح مدام استرس داشت که آن شب هم جاودیکش

 
 .  غلتاندشی لب هايبعد رژ لب سرخش را برداشت و با دقت رو.  برگردد

حاال نشسته بود .  ساعت ي شده چی کادو پي ، و جعبه کیشام ، ک.  آماده بود زیهمه چ        
   صورتش ، با گوشوارهي رومی مالشی سرخ کوتاهش ، با آراراهنیبا پ...  نهی آزی ميروبرو

 
 يآن شب آماده بود که برا.  که به نبضش زده بود یر خوش عطي بلند براقش و البته بويها

 .  اش بجنگدیزندگ

 ي جواهراتش را به دنبال حلقه ي جعبه يدستپاچه تو.  دی باز شدن در خانه را شنيصدا        
   ودی را از پشت در اتاقش شندی جاويصدا!  ی لعنتشدی نمدایپ...  و رو کرد ریازدواجش ز

 
 . زدی حرف ملشیاز ماند ، انگار داشت با موبا از حرکت بشی هادست

 !  تموم شدیهمه چ!  تموم شد گمی ؟ دارم مرهی گوشت نمي توزادیتو چرا حرف آدم -        

 :  باز گفتدی تمام شده بود ؟ جاويزی ، چه چی گلي نهی سينفس بند آمد تو        

 ی االن بگیالبته حقمه هر چ!  دادمی تو پا منی عیکی به دیمن از روز اول نبا! خفه شو  -        
 ...  خونهي تویبهم ، از حماقت خودمه وقت
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 و دی دنهی آزی مي هی چهارپاي را نشسته روزی هوا باز کرد ، گل آویدر اتاق خواب را ب        
 .  اندازدی را از مغزش دور بی تمام افکار منفکردیتالش م.  باز دست بکار شد یگل. ساکت شد 

 
 دیاز جا پر.  انگشت حلقه اش نشاند ي را برداشت و روشی از انگشترهاگری دیکی حواس یب

 : و گفت

 ! سالم -        

 را صاف کرد و بعد انگشتانش را راهنشیدامن کوتاه پ.  خجالت زده شده بود يخودیب        
  انتظار حضورش را نداشت.  او شده بود خکوبی به دست می گوشدیجاو.  هم قفل کرد يتو
 

چند .  ندیبی دارد خواب مکردیفکر م.  کمرنگ را هم نداشت شی و آرابای لباس زنیانتظار ا... 
   آب دهانش رای به سختیگل.  تر شد کی نزدزیبار پشت سر هم پلک زد و دو قدم به گل آو

 
 :  داد ، گفتقورت

 ! تولدت مبارك -        

 ي را رولشی فرد پشت خط ، تماس را قطع کرد و موباي های توجه به وراجی بدیوجا        
 : فقط گفت.  دی را گرفت و او را در آغوش کشزی رفت ، دست گل آوشیپ. تخت انداخت 

 ! ممنون -        

گل .  دی نفس کشقی او و عمي موهاي را بست ، صورتش را فرو کرد توشیچشم ها        
   شدرهی از خود جدا کرد و خی او را کمدیجاو.  بود ستادهی حرکت ای بشیا دست هنی بزیآو
 

 .  کرده اششی آراي چشم هايتو

 ! انتظارشو نداشتم!  ي خوشگل شدیلیخ -        
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  او ثابت نگه داشتي فتهی نگاه شي توی را به سختشی مردمک لرزان چشم هازیگل آو        
: 

  ؟ی نداشتویانتظار چ -        

 :  بر لب نشاندی لبخند کمرنگدیجاو        

 !  برامیخودتو خوشگل کن...  يری برام تولد بگنکهیا -        

 :  لب زمزمه کردری ، زدی او کشي گونه يانگشت اشاره اش را نوازش وارانه رو        

 ! هست ؟يدی واقعا هنوزم امیعنی -        

 صورت کی ، صورتش را نزدزی گل آوشانی باز و پري موهاي را فرو برد توشیپنجه ها        
 ... . دی را بست و آهسته او را بوسشیچشم ها...  دی نفس کشقی عمزیگل آو. او برد 

 کرد تا به حمام شی او نشاند و رهاانی عري شانه ي بوسه اش را رونی آخردیجاو        ... 
   مچاله کرد و نگاه سست و خمارش راختهی بهم ري مالفه هاری تنش را ززیگل آو. برود 

 
 تنها مسافرتشان به شمال بود ادگاریعکس .  ی پاتختزی مي به قاب عکس کوچک رودوخت

  ي که بعد از ازدواجش حاضر شده بود کنار شوهرش بخوابد ، توی شبنی آمد اولی مادشی... 
 

 یمی قدي ننويد تو شب لب ساحل قدم زدند و بعمهی ني تا دويدو نفر.  مسافرت بود نیهم
  ی کرده و وقتشانیدای زود کمند پیلیصبح خ.  دندی نصب بود خوابالی وي محوطه يکه تو

 
 ي بازوي عکس سرش را گذاشته بود رويتو.  خواب بودند ازشان عکس گرفته بود غرق

 بود ختهی صورتش ري نامرتب تواهشی سيموها.  و در آغوشش غرق خواب بود دیچپ جاو
  و
 

 .  اوي موهاي اش را فرو کرده بود توینی در عالم خواب بدیجاو
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 نامرتب و چروك خورده از افکارش ي مالفه هاانی مدی جاولی موباي برهیناگهان با و        
 ...   کرددای او را پلی مالفه ها و بالخره موباانی مدیدست کش.  و سر جا نشست دیدست کش

 
.  ختی اش فرو رنهی سانی در ميزی ، چلی موبانیسکر اي ناشناس افتاده روي شماره دنی دبا
  لیموبا.  داشتی اش دست از سرش بر نمی فکر بد کند ، اما حس ششم لعنتخواستینم
 

 دنی بعد باز شروع به لرزي قهی دقکیاما .  تا تماس قطع شد دی لرزشی دست هاي توآنقدر
   لب زمزمه کردری به سرعت شماره را چند بار زیگل.  دوش حمام قطع شده بود يصدا. کرد 

 
 یدر حمام باز شد ، گل.  نی زمي را پرت کرد رولیبعد موبا.  مطمئن شد از حفظ شده تا
 دیتپی وار موانهی دنهی سيهنوز هم قلبش تو...  را بست شی و چشم های روتختری زد زرجهیش

 ... 
 
. 

 زود بدون صبحانه و بدون یلی که صبح خشهیمبر خالف ه.  خوش خلق بود یلی خدیجاو        
  نشسته.  بخورد زی ، آن روز ماند تا صبحانه را کنار گل آورفتی مرونی از خانه بیخداحافظ

 
 : زدی نفس حرف مکی و دیکشی را هورت مشی و چازی پشت مبود

 ! گهی همدلیبی به سلیبیس...  می ده تا پسر داشته باشخوادیدلم م -        

 در آورد و تماس بشی جي از تودنی را که شروع کرده بود به لرزلشی کرد ، موبایمکث        
 : باز ادامه داد.  کرد جکتیرا ر

  پارسا وری و امای آرری و امای ارشری محمد و امری و امی علری اممیذاریاسماشون رو هم م -        
... 

 :  قورت دادي دهانش را به تندي توي و لقمه دی خندزیگل آو        
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خب ...  يذاری ، اسمم که براشون ميریگی ممیچه خبرته بابا ؟ تعدادشون رو تو تصم -        
 ! گهیخودتم بزا د

.  شی لب هاي رودی کشینی در کمي برق زد ، زبانش را مثل گربه دی جاويچشم ها        
  کالفه نگاه.  زنگ خورد لشی باز موبا بدهد کهي ترکی را با متلک رکزیخواست پاسخ گل آو

 
 . دی کشیقی و باز رد تماس داد و بعد نفس عمی گوشي به صفحه کرد

  ؟زیگل آو -        

 :  ادامه داددیجاو.  مزه مزه کرد ی را به لب برد و کمشی فنجان چازیگل آو        

 بخاطر گذشته مون ؟...  يهنوز ؟ برا...  یتو ناراحت -        

 داغ لب يچا.  خورد ی رد شده باشد ، تکان سختی برق از تن گلي قوانی جرنکهیمثل ا        
 : دستپاچه گفت.  ختی انگشت اشاره اش ريپر شد و رو

 ! الی خیب... نه  -        

 عضالت تنش را ي داغ شده بود ، همه شیپشت پلک ها.  گذاشت زی ميو فنجان را رو        
 .   افتادی روز منی آمد ، به همی مانی از گذشته به میهر وقت حرف. منقبض گرفته بود 

 
 توجه به حال ی بدیاما جاو.  دیای نتوانسته بود کنار بيزی چچی بعد از گذشت دو سال با ههنوز

 : او ادامه داد

 دوست داشتن دونمینم.  داشتم ی ؟ من از همون اول نسبت به تو حس خاصیدونیم -        
  تو با همه برام فرق!  باشم تی زندگي باشه توي به هر زورخواستیاما دلم م...  نه ایبود 

 
 ؟ ی داشتگرانی با دیچه فرق... فقط تو ! از عالم و آدم ... از همه متنفر بودم .  يکردیم

 ! دونمینم

 : باز گفت.  دید خنیسرش را به چپ و راست تکان داد ، به تلخ        
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 ! دونمیهنوز نم -        

 يبا صدا.  نی انداخت به اسکری شروع کرد به زنگ خوردن ، نگاه کوتاهلشیباز موبا        
 :  گفتيبغض آلود و گرفته ا

 !  حاالکنهی منم ول نمي بابانیا -        

 گونه ندازدی بی نگاهی محزون گلي چشم هاي آنکه باز توی بر خاست ، بزیاز پشت م        
 .  و بعد از خانه خارج شددی بوسياش را به تند

 داد به لبه هی را تکشیآرنج ها.  دی کلمه از هم پاشی واقعي به معنازیبا خروج او گل آو        
  ي سکوت محض خانه صدايتو.  پوشاند شی کوچک و صورتش را با کف دست هازی مي
 

 باور کند فرد توانستی ، نمکردیهر چه با خود تکرار م . دیشنی وار قلبش را موانهی دتپش
 حساس شده يزی زنانه اش نسبت به هر چي قويشامه . پشت خط عمو مسعود بوده است 

  بود و
 
 اش به یزندگ.  زدی مادی را فرانتی در اعماق وجودش اسم خییصدا.  دادی او هشدار مبه

 .  را همراه خود تحمل کندگری زن دکی حضور توانستی نمگری جهنم بود ، دی کافياندازه 

 ي اتاق خواب ، رويرفت تو.  برخاست و از آشپزخانه خارج شد زی از پشت ميبه تند        
   را بست ، لبشیچشم ها.  برداشت ی پاتختي را از رولشی تختخواب نشست و موبايلبه 

 
با .  اوردیه خاطر ب ناشناس را بي کرد تمرکز کند و شماره ی هم فشرد و سعي را روشیها

 .   سبز را بدون فکر فشردي و بعد دکمه دی عدد را کنار هم چازدهی ی و دو دلدی تردیاندک
 
 داشت ، اما جرأت اجی نشانه احتکی فقط به ی از زندگدنی بريبرا.  شود مانی پشدیترسیم

 . دیدی نشانه را در وجود خود نمنی با اییارویرو



 338 

 بود تماس را قطع کینزد.  دادی پاسخ نمی ، اما کسخوردی پشت سر هم بوق میگوش        
 : دیچی گوشش پي توییکند که بالخره صدا

 ... الو ؟ -        

 بست ، نفسش رفت و خی زی گل آوي رگ هايخون تو!  زن بود کی ي خسته يصدا        
 ! کردی باور نمایخدا...  کردیباور نم.  بر نگشت گرید

  ؟دییالو بفرما... الو ؟  -        

 : دی داد ، از ته حلقومش نالی اش را تکاندهی خشکي لب هایبه سخت        

 ... شما...  خانم دیببخش -        

 : زن گفت. نتوانست ادامه دهد         

  ؟یپرسیاز من م!  خانم يشما زنگ زد -        

 . کردی عروق سرش احساس مي خون را تودی شدانیجر...  را بست شیپلک ها        

 ! ي لشگردی ؟ جاودیشناسی مدویشما جاو... شما  -        

 : دی نالیفی ضعيبعد زن با صدا...  حاکم شد یسکوت طوالن        

 ! ؟يزیگل آو -        

 يخودش را رها کرد ، رو.  گردنش تحمل کند ي نتوانست وزن سرش را روگری دیگل        
 ... . ابه افتاد و نگاه مات و مرده اش را به سقف دوختخوشخو

 .  اش بودی شب پس از عروسکی افتاد ، یی که به فکر جداي بارنیاول          

 ی زندگي تودی جاوي او هم به اندازه گفتیم.  کردیفرشته کوچولو مدام متهمش م        
   قبول نداشتیاما گل. کرده بود  بهبود اوضاع ني برای تالشچی اش مقصر است ، چون هینکبت

 
 هم مثل عشق و آرزو و احترام و آرامش و زهی داشت و انگزهی به انگازی تالش نياو برا... 

 .  شاهانه اش مرده بودي همراه با عروس قبل از ورود به حجله گریهزار احساس د
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 ؟ ی عقد کني پس چرا قبول کرددیپرسیم.  شدی می ، عصبکردیفرشته کوچولو داغ م        
   که انگاريراز.  دی بگوتوانستی نمی کسچی که به هي کلمه اکی.  کلمه بود کیپاسخ او 

 
 !  بکارتشيبرا:  اش بماند و با او دفن شود نهی سي بود توقرار

 ي لبه ينشسته بود رو.  اش بود ی شب بعد از عروسقای بود ، دقادشیهنوز هم         
  ي تودیجاو.  دییسای را بهم مشی تنش و دست هاریبود ز دهی را کششیتختخواب ، پاها

 
 داشت از یگل.  آمد ی مشی دندان هاي حرکت برس مسواك روي بود ، صداییدستشو

 کی ي اتاق ، توکی يقرار بود با او تو! قرار بود با او بماند ...  شدیشدت استرس نابود م
  تخت

 
 ! توانستینم!  شدینم...  هم فشرد ي قدرت روي را با همه شیپلک ها!  بخوابد

.  دیناگهان از جا پر.  نتوانست تحمل کند گری ، ددی را شنیی باز شدن در دستشويصدا        
 :  کردشی صدادیجاو

  ؟یگل -        

 کرد ، خودش را ی طانی در میکیپله ها را .  رونی بدیپاسخش را نداد ، از خانه دو        
  فرشته کوچولو.  به در دی فرشته کوچولو ، کف دستش را هراسان کوبيرساند پشت در خانه 

 
 :  را بلند کردشیصدا

 بله ؟ -        

 :  کردشی از باال صدادیجاو        

  ؟ی کجا رفتیگل -        
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 ریفرشته کوچولو متح.  دی خانه ، در را پشت سرش بهم کوبي تودی پریدر باز شد ، گل        
 .  او نگاه کرديبه سر تا پا

  شده مامان ؟یچ...  زیگل آو -        

 ي فرشته کوچولو ، انگشتانش را با همه ي چنگ زد به بازوهایگل.  دیلرزی مشیصدا        
 .  گوشت تنشيقدرت فرو کرد تو

 تونمی نمگهیمن د...  ي دوست داریتو رو جون هر ک! تو رو خدا ...  تونمی من نمیمامان -        
! 

 :  بلند شددی جاوي در زد ، بعد صدایکس        

  ؟یینجای ایگل -        

 ي رويشتری انگشتانش را با اضطراب بزیفرشته کوچولو خواست در را باز کند ، گل آو        
 :  او فشرديبازوها

 ! بهش بگو بره! باز نکن مامان  -        

 :  او آزاد کردي دست هانیش را از بفرشته کوچولو آشفته شده بود ، به زور خود        

  شما دو تا چه مرگتونه ؟نمی که باز نکنم ؟ بذار ببی چیعنی -        

اما هنوز در را نبسته بود که .  اتاقش ي تودی معطل نکرد ، دوگری دیگل. رفت سمت در         
 .  در گذاشتي را الشی خود را به او رساند و پادیجاو

  ؟یکنی می چه غلطيدار...  زیگل آو -        

 :  زدغیج.  شی گوش هاي را گذاشت روشی ، کف دست هاستادی اتاق اي گوشه یگل        

 ! رونیبرو ب...  رونیبرو ب -        

 :  را بلندتر کردشی شد ، صداکی دو قدم به او نزددیجاو.  زدی مغی امان جیب        

 ! ای من نکینزد...  کی نزداین -        
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. کمرش را خم کرد ...  شی بازوهاي را گذاشت روشی را بست ، دست هاشیچشم ها        
 . ختندی فرو رشی گونه هاي وار رومیقطرات اشک آرام و تسل

 ! تو رو خدا برو! تو رو خدا برو ... برو  -        

 بود ، ستادهی مقابلش ادیجاو.  شدی اش خارج نمنهیبه هق هق افتاده بود ، نفسش از س        
 : گفت

 ! ی تو بگیباشه ، هر چ... باشه  -        

 را به شیدست ها.  دیلرزی محزون و بغض آلود مي ستاره اشی چشم هایاهی سيتو        
 :  مقابل صورتش گرفت ، باز تکرار کردمیحالت تسل

 ! م باشآرو...  ي تو بخوایهر چ!  االن رمیم...  زمی منو عزنیبب -        

 : چند قدم پساپس رفت ، باز گفت        

 !  نکنهیباشه ؟ مرگ من گر!  نکن هیفقط گر!  ي تو بخوایهر چ...  ی تو بگیهر چ -        

 .  پشت کرد و از اتاق خارج شدی ، به گلاوردی تاب نگریو د        

 ختیز ته قلبش اشک ر و اشی اش را چسباند به زانوهایشانی ، پنی زمي نشست رویگل        
   چهل وی هنوز حتیوقت...  فکر کرد یی بار به جدانی اولي همان لحظه بود که براقایدق. 
 

 گفت ، او ی را به خانم صارمنهای ایوقت.  مشترکش نگذشته بود ی ساعت از شروع زندگهشت
 :  متفکرانه گفتیچانه اش را باال گرفت و به حالت

 ! ي کاله بذاردوی سر جاوی و قصد داشتيپس در واقع تو هم روراست نبود -        

.  دیشنی مادی حرف ها زنیاز ا.  نگفت يزی سرش را به چپ و راست تکان داد و چیگل        
   ذهنش شکلي تودی که از او و جاوي و فرشته اطانی تا شکردی تالش میخانم صارم
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 ، کردی قبول نمیاما گل.  بسازد يکند و از نو دو انسان خاکستر بود را درهم مخلوط گرفته
   گناه جلوه دهد باز او قبولی بی را کمدی جاوکردی و تالش مشدیخود خدا هم اگر واسطه م

 
 ! کردینم

 :  و گفتدی نفس کشقیعم.  دی خوب شنیلی انگار نظر او را از سکوتش خیخانم صارم        

  نشون داد ؟ی تو و فکر طالقت چه عکس العملینی در برابر گوشه نشدیجاو... خب  -        

 :  متفکرانه خاراند و گفتی را با حالتشی ابرويگوشه .  فکر کرد ی کمیگل        

 ! یچیه -        

 . اوردی فکر طالق را بر زبان نچوقتی بود که او هنی بخاطر اچی هنیو نگفت ا        

 چی فرشته کوچولو موندم ، به هي خونه يمن سه ماه تو!  یچیسه ماه هالبته فقط تا  -        
 . دی مشترکم با جاوي نشدم برگردم به خونه یعنوان راض

 :  وسط حرفدی پریخانم صارم        

  وسط ؟نی اکردی مکاریعمو مسعودت چ -        

 ! اون اصال خبر نداشت... خب  -        

 : نداخت ، ادامه داد را باال اشیشانه ها        

 رو از هی قضنی بود که فرشته کوچولو ادی آبرو و غرور جاوي چرا ، احتماال برادونمینم -        
  حالش اصال...  اومد سراغم دی روز جاوکیاما بعد از سه ماه .  عمو پنهان کرد یهمه حت

 
 زد یکیشروع کرد به داد و قال راه انداختن و تهشم ... کال اومده بود واسه دعوا !  نبود خوب

   دونست و ماجرا روی معنیبعد از اون اتفاق بود که فرشته کوچولو سکوتو ب.  گوشم خیب
 

 .  کردفی عمو مسعود تعريبرا

 !  گرفت و آورد مطب مندویاونم دست تو و جاو -        
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 زیگل آو.  رژ خورده اش نشاند يبای زي لب هاي روي گفت ، و بعد لبخندیخانم صارم        
   بدهد ، فقط سرش را تکانيگری بود که پاسخ لبخندش را با لبخند دی حوصله تر از آنیب

 
 . داد

  نه ؟ای بهت کنم ی رفت و آمد تونستم کمکنهمهیحاال بگو بعد از ا... خب  -        

 نی نرم و راحت ، چی صندلی زد به پشتهیتک.  فکر کرد ی پاسخ دادن کمي برازیگل آو        
   همي را روشی چند لحظه پلک هاي اش صاف کرد و برانهی سری اش را زی مشکيمانتو

 
 . فشرد

 که ي هر جورخوادی دلم نمنمیبی مدویحداقل حاال جاو!  نیالبته که کمک کرد... خب  -        
 ... یول.  چشماش فرار کنم يهست از جلو

 : رونی کرد ، نفسش را فوت کرد بیمکث        

 !  ازشترسمیم!  باهاش تنها باشم تونمیهنوز نم -        

 :  کرددی صورتش بود را تمدی که انگار نقش دائمي باز هم لبخندیخانم صارم        

  ؟ی باهاش خوش بگذرونینتونست -        

 . ط سرش را به چپ و راست تکان داد فقزیگل آو        

  ؟ادی خوشت مییزای ؟ از چه چگذرهی بهت خوش مياصال تو چطور -        

 :  فکر کردقی ، عمشی دندان هانی بدی لبش را کشیگل        

از کادو دادن !  ادی کردن خوشم مياز دوچرخه سوار!  ادیمن از کتاب خوندن خوشم م -        
 ! ادی خوشم میلی خیلیاز گل بنفشه خ!  ادیم مو کادو گرفتن خوش

 :  زد ، ادامه داديلبخند        

 ! عاشقشم...  هم که نگو ایاز در -        
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.  اش ي تختخواب دوران مجردي همان شب بود که باز طبق معمول نشسته بود روقایدق        
  ی اقبالوشی محزون داريصدا.  خواندی پس سرش و بر باد رفته مواری زده بود به دهیتک
 

 فضا و حواسش را ي بود تودهیچی باز اتاق پمهی در ني از الخواندی مونیزی تلوي داشت توکه
  تظاهر کن ازم!  ی جاده همدستنیتو با ا...  من يایتو با دلتنگ: از متن کتاب پرت کرده بود 

 
 ! ی هستکنمیتظاهر م...  يدور

 اسکارلت و رت باتلر در داریاما کم کمک ذهنش از د.  کتاب بود ي صفحه خینگاهش م        
  ي های از صندلیکی ي نشسته بود رونی که همراه آبتيزندان رها شد و رفت به روز

 
پارك ملت ...  دی بگویفراموش کرده بود به دکتر صارم.  زدی مسی لیفی قی ملت و بستنپارك

   کوچک به سمت او گرفت و اوي هی هدکی نیبعد آبت!  را دوست داشت یفی قیرا ، بستن
 

 يادگاری را لمس کرد که حاال مثل تمام ي قرمزي از پاره کردن کاغذ کادو جنس روسرپس
   پري قهوه اي ساتن قرمز را ، آن چشم هاياو روسر...  کمد تلنبار شده بود ي گوشه شیها
 

 !  را دوست داشتلبخند

 ، نگاه نرم و عاشقانه اش را از زدی قدم مایر روانگار هنوز د...  دی آهسته به در کوبیکس        
 :  کتاب برداشت و گفتيصفحه 

 ! دییبفرما -        

  داخل ؟امیاجازه هست ب -        

چند بار پشت سر هم پلک زدو .  دی کشرونی بنشیری شياهای او را از رودی جاويصدا        
 .  گوشه انداخت و سر جا صاف نشستکیبعد به سرعت کتاب را 

 ! دییبفرما... بـ  -        
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 گفت.  اتاق ي باز را هل داد داخل ، رفت تومهی در ندیجاو.  رونیو نفسش را فوت کرد ب        
: 

 ! سالم -        

 شلوارش ي هابی جي را توشیدست ها...  داشت ، نگاهش مضطرب بود شیته ر        
   اسکارلت داشتیوقت...  رت باتلر افتاد ادی یگل. مشت کرده بود تا لرزششان را پنهان کند 

 
 شلوارش مشت کرده بود ي هابی جي را توشی دست هانطوری ، همکردی او را ترك مسلول

 ! تا خود را لو ندهد

 حالت چطوره ؟ -        

 :  صاف شودشی کرد تا صداي سرفه ازیگل آو        

 ! خوبم -        

 ي آمد ، رفت مقابل کتابخانه شی قدم زنان پدیجاو.  دی متقابال حال او را نپرسگریو د        
   از چارچوب در نگاه کرد به فرشتهیگل.  به اسم کتاب ها انداخت ی و نگاهستادی ایبزرگ گل

 
 در دست داشت و لبخند زنان به ی موز بستنری بزرگ شوانی با دو لینی سکی که کوچولو

 :  گفتدیجاو.  آمد یسمت آنها م

مهم .  می اختصاص بدگهی رو در طول روز به همدیمی تاهی دی باگفتی میخانم صارم -        
   کنار همدیاما با.  میکنی بهم نگاه نمی حتنکهی اای می نداری اگه با هم حرف مشترکستین

 
 ...  ومیباش

 .  سکوت کرددیلو داخل اتاق آمد ، جاوفرشته کوچو        

 ! ي خسته ای حسابدونمی که موانوی لنی اری بگایب... خب مامان جان  -        
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 ي را توي اشهی شی را از دست مادر بزرگش گرفت و نوانی سمت آنها ، لدی چرخدیجاو        
   با حرکتی گرفت ، گلی دوم را به سمت گلوانیفرشته کوچولو ل.  چرخاند ظی موز غلریش
 

 . دی موز را نوشری از شي جرعه ادیجاو.  دستش را رد کرد سر

  مسافرت ؟می برگهی با همدي اهیپا...  گمیم -        

 نی جا خورده بود ، انتظار ای حسابیگل.  زی صورت گل آويو نگاه منتظرش را دوخت تو        
 .  را نداشتشنهادیپ

 من و تو ؟ -        

 .  فقط سرش را تکان داددیجاو        

 ! اوهوم -        

 کجا ؟ -        

 ... شمال...  لب آب میبر! هر جا  -        

 :  زد ، ادامه داديلبخند        

 !  جنوبای -        

 : دی را بهم کوبشی بچگانه کف دست هایفرشته کوچولو با ذوق        

 ! هیبه نظر من که عال -        

 :  ، گفتدی اش نوشیدنی قلپ از نوشکی دیجاو        

 !  نهای ی کنشی با من راهيای ات بر بدهی عروس ورپرنی از پس ایتونی منمیبب -        

 :  وسط حرفدی دوی که گلدی بگويزی ، خواست چدیفرشته کوچولو خند        

 ! امیمن نم -        

اما نه با ...  مسافرت کوتاه مدت کی داشت به ی مبرماجیاحت. البته دوست داشت برود         
 : فرشته کوچولو بالفاصله رو ترش کرد!  دیجاو
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 !  جانیگل -        

 :  انداخت ، آهسته گفتنیی سرش را پایگل        

 !  برمتونمیکار دارم ، نم -        

 : ت ساکتش کرد دسي با اشاره دی ، جاودی بگويزیفرشته کوچولو باز خواست چ        

 ...  خبيای بیتونیاگه نم.  کنم به تو خوش بگذره ي کارخواستمیمن فقط م -        

 :  انداختنیی و سرش را پارونی کرد ، نفسش را فوت کرد بیمکث        

 ! ستی نيمسئله ا -        

فرشته کوچولو نگاه شماتت بارش را از او .  لحن او سوخت يدی از ناامزیدل گل آو        
 :  را بلند کردشی بالفاصله صدایگل. برداشت ، رفت سمت در 

 ... میباشه ، بر -        

 سرش را بلند کرد و نگاه براقش را دوخت دیجاو.  شد خکوبیفرشته کوچولو سر جا م        
 :  ادامه دادیگل. به او 

 ! نایعمو مسعود ا... مامان جون و !  انی هم بهی که بقیبه شرط -        

 .  راحت شدالشی با لبخند مهربانش روبرو شد خی قبول کند ، اما وقتدی جاوکردیفکر نم        

 ! ستی نیمشکل! اوهوم  -        

******         

 را بهم شیاپاه.  سبز رنگ ، درست وسط پارك شلوغ مکتی ني نشسته بود روزیگل آو        
  می ماه مستقریآفتاب گرم آخر ت.  کردیچفت کرده بود و با استرس به دور و برش نگاه م

 
 که زنگ خورد ، به سرعت و لشیموبا.  کالفه اش کرده بود ی به مغز سرش و حسابدیتابیم

 :  پاسخ دادنی اسکري رويبدون نگاه کردن به شماره 

  شما ؟دییالو خانم ؟ کجا -        
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 ! شناسمتی نمی ، ولنمتیبی مدمیشا...  نمتیبینم!  پارکم يمن تو -        

 . رونی نفسش را فوت کرد بیگل        

 !  تنمهی کوتاه کرمي مانتوهیمن  -        

 : زن گفت.  مانتواش ي به گوشه دیو کف دست عرق کرده اش را کش        

 ! شتی پامیاالن م...  دمتیآها د -        

 یی عباي که مانتودی آبنما دکی را نزدی و زنتی جمعنی چشم انداخت بیقطع کرد ، و گل        
 .  آمدی به سمت او ممی به چشم زده بود و مستقی بزرگي دودنکی بود و عدهی پوشیمشک

 
همه !  تونستمی نملی دلی بیلیخ!  سمی بنوتونستمی نداشتم ، نمی بود حال درستی مدتهی        

  اما کلمه ها کنار.  ها آماده بودن الوگی دشتری بی بودن ، حتفی ذهنم ردي صحنه ها توي
 

 ! شدنی جفت و جور نمهم

بعد .  نرفتم ي کتاب و دفترچی اصال دنبال هيدو سه روز.  گذاشتم کنار زوی همه چهوی        
  دمیو تا رمان خرد.  مورد عالقه ام رو گشتم ی مقدار سر حال تر شدم رفتم کتابفروشهیکه 

 
نشستم خونه و شروع .  رنگ ی کاهی دفترچه هزار برگکیبا !  تبت يای بزرگ و رویگتسب: 

 .   اومد ، حالم خوب شدرونی بیکم کم ذهنم از اون حالت خواب رفتگ. کردم به خوندن 
 

!  حس نوشتن اومد هوی تبت رو هم خوندم که يای صفحه از روی رو تموم کردم ، سیگتسب
 !  االن خدمتتونذارمی که می پستنی اش شد اجهینت

 !  خوب همراهمي دوستايبه همه ...  با احترام میتقد        

 انگشتانش سفت نی را بفشی کيدسته .  قلبش ي تودی و کشنده جوشقی عمیاضطراب        
   اشنهی به سنهی ، درست سدیزن به او رس.  برخاست مکتی ني از رواری اختیگرفت ، ب
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 .  شدندرهیهر دو بهم خ...  را از چشم برداشت نکشی و عستادیا

زن .  سهیمغزش ناخودآگاه شروع کرد به مقا...  کردی میبی عجی احساس داغزیگل آو        
  ، قدش بلندتر از او بود.  دادی تصوراتش جوالن مي بود که تويزی خوشگل تر از آن چیلیخ
 

پشت تلفن اسمش را گفته بود !  عطرش تندتر از او بود ي تر از او بود ، بونی سنگششیآرا
 ! دایبه نظر گفته بود آ...  اوردی کرد به خاطر بی اخم کرد ، سعیگل... 

چشم .  در اعماق وجودش ترك برداشت یاحساس... حقارت مثل سم کامش را تلخ کرد         
  ی حتی وقتآمده بود سر قرار که چه کند ؟.  دی نفس کشقی را بست و عمشیها
 
 دای بکند ؟ سرانجام آیآمده بود چه غلط...  دهانش بچرخاند ي زبانش را توتوانستینم

 : سکوت را شکست

  ؟يزیگل آو -        

 .  نگفتيزی چیگل!  داشت ی دار و گوشخراشهی زاويعجب صدا        

 ! ؟مینینش -        

فقط !  حرف بزند توانستیه بود ؟ نمچه مرگش شد...  هم فشرد ي را روشی لب هایگل        
  ،  کنارش نشستدایآ.  رها کرد بای تقرمکتی نيسرش را تکان داد و بعد خود رو دوباره رو

 
 :  بال شالش گردن بلندش را باد زدبا

 !  در جهنمو باز کردنيانگار! چقدر گرمه ...  خدا يوا -        

 بزرگش فیدر ک.  زدندی نازك برق میال مشک شری اش از زي بلند نقره ايگوشواره ها        
 : ی آورد و گرفت سمت گلرونی بپتوسی بسته آدامس با طعم اوکالکیرا باز کرد ، 

  ؟يخورینم -        

 .  بوديگری دي که انگار حواسش جاینگاه کرد به گل.  دی نشنیباز پاسخ        
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 ! نه ؟ای ي اصال زبون دارنمی ؟ دهنتو باز کن ببیگی نمیچیتو چرا ه -        

 دانه آدامس کی ، دیخنده اش که ته کش.  دی نمک خود خندی بیو غش غش به شوخ        
 .  دهانشيانداخت تو

 فرق یلی خیلیخ.  نمتی ببخواستی دلم مشهی چهار ماه همنی اي ، تويراستشو بخوا -        
 . ي ذهن من بودي که تويزی با اون چیکنیم

 :  هم انداخت ، با آرامش ادامه دادي را روشیپاها        

 کانهی پکانی شي زن قد بلند بزك کرده هی دی زن جاوکردمی فکر مشهی ؟ همیدونیم -        
   باال و ازرنیگی و واسه همه دماغشونو مرنی موگای و کالس پوشنی که کت خز منایاز ا... 
 

 !  با تصوراتميق دار فریلیاما تو خ.  جمعشون کرد شهی نمومی سوالريتو

 خواست بپرسد ، یگل.  زی انداخت به گل آویبی اش و بعد نگاه عجقهیاشاره کرد به شق        
   دهانش چرخاند ، دستشي آدامسش را تودایآ.  دهانش ي تودیزبانش نچرخ...  ؟ یچه فرق

 
 .  داشتییبای و زدهی و کشدیانگشتان سف...  نگاه کرد به دستش یگل.  هوا تکان داد ي تورا

 که با هم قرار یروز اول!  هم دوستت داره یلیخ! دوستت داره ... اما دروغ نگم بهت  -        
  دهی نفرو دوست داره که هنوز بهش نرسهی ، بهم گفت می بخورگهی شامو کنار همدمیگذاشت

 
 فی هم ازت تعرشهیهم!  زنشه دهی که دوستش داره و بهش نرسیبعدها بهم گفت اون. 
   شدم ، بهشی بار عصبهی! خالصه ... بِله ... اِله !  هی ، اونجورهینجوری زنم اگفتی میه.  کردیم
 

  ؟یکنی مانتی زنت تحفه است پ چرا بهش خنقدریاگه ا...  دِ المصب گفتم

 دایآ.  بزند یاما باز نتوانست حرف!  چه گفت ؟دیجاو...  باز خواست بپرسد ، خب یگل        
 :  شدیعصب
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 ! ؟ی باشدهی که صرفاً دینی ببیمنو خواست!  بپرس ی سوالهی...  بگو يزی چهیدِ آخه  -        

 : دی کشی او ماند و چون باز با سکوت محض او روبرو شد ، پوفي از سویمنتظر پاسخ        

 ای...  بود شیهفت ماه پ!  بهت گمیم...  ؟ می چطور با هم آشنا شدی بپرسيخواینم -        
  یلیاز همون اول خ.  دمشی مشترکمون دي از دوستایکی تولد يتو!  شیهشت ماه پ

 
 رمان مورد ی اصلتی شخصادیمنو !  تخس و زبون نفهم بود یبی جور عجهی.  اومد ازش خوشم

 ...   بشمکی بهش نزدخواستمی میه!  ؟شیخوند!  ری بادگيهایبلند...  نداختیعالقه ام م
 
 ، رفتم موهامو ادی خوشش می مشکي از موگفتنیبچه ها م!  کالً دیدیانگار منو نم!  شدی نمیه

  ي شب رفتم سراغش ، بِش گفتم باهام حکم بازهیتهش !  دیبازم منو ند...  کردم یمشک
 

.  بعدشونو نداره غی و وغی جي چون حوصله کنهی با زنا قمار نمگفتیقبول نکرد اول ، م.  کنه
   آب خنکموانی لهی و دی پولمو باال کشيازم برد ، همه ... دم تا قبول کرد  اصرار کرنقدریا

 
 باعث شد تعجب کنه و به من نمیبه نظر هم.  نکردم غی و وغیمنتها من ج!  خورد روش
 !  بندازهینگاهک

 گل ي نگاه پر از درد و ناباوري را توزشیسر چرخاند ، نگاه کالفه از آفتاب تند و ت        
 . ه زور نگه داشت بزیآو

 ! ؟هیچ -        

 !قمار ؟ -        

 : دی غش غش خنددایآ.  دی را خراشزی گل آويواژه انگار خار بود ، گلو        

 !  آبي روختمی پته اش رو ريهمه !  بابا يا...  ؟ یدونستینم -        

 : گفت.  با حسرت لمس کرد ی گلفی کي رنگ چنل را رویی برد ، مارك طالشیدست پ        
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 آشغال ، واسه من يپسره ...  ؟ کردی خرجت منقدری آورد ای از کجا ميپس فکر کرد -        
 ! دی نخري روسرهی یحت

محکم ...  گرفت شی دست هاانی ، سرش را مشی دندان هاانی مدی لبش را کشیگل        
   نسبتيزیچه حس انزجار تند و ت . شدی اش ذوب منهی سيقلبش انگار داشت تو. فشار داد 

 
...  خودش ي براسوختیدلش م!  متنفر بود شانیچقدر از هر دو...  داشت دی و جاودای آبه
   خانهي کرده بود به گوشه رشی زنجدیجاو! ساده و چشم و گوش بسته !  بود ی زن خانگکی
 

 یلی خدی و شادیپری هرزه مي ، با زن هاکردیقمار م...  کردی مي و پشت سرش هر کاراش
  لجن حقش بود ؟ی زندگنی ايکجا.  که او هنوز خبر نداشت گری ديکارها

 جنسش داًی ، چون شدومدی خوشم میلی خانم ؟ من کالً از شوهر تو خی گلیدونیم -        
   دونههی اهشی سي با اون عقبه دمی ، فهمدمیاما حاال که تو رو د!  داشت شهیخرده ش

 
 !  آوردممانی به پدرسوخته بودنش اشتریکبد رو تور کرده ، ب خوشگل آي دختربچه

 : دی نالی اش داد ، به سختدهی خشکي به لب های حرکتیگل        

 ...  کهی ؟ مطمئنیخانم شما مطمئن -        

 .  پر از سرزنش نگاهش کرددایآ... ادامه نداد         

 ! يهنوز باورت نشده ، ها ؟ عجب ساده ا -        

 :  بزرگش را باز کرد و با دقت مشغول کند و کاو شدفی کپیدست برد ، ز        

 !  االنکنمیمن مطمئنت م -        

 : دی رفته ناللی تحلیی پر از وحشت شد ، با صدای گلسینگاه خ        

  ؟یکنی مکاری چيخانم دار -        
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 ي کرد ، انگشتانش به سرعت رودایش را پ جلفیی بزرگ با قاب طاللی بالخره موبادایآ        
 :  و رمز را وارد کرددی لغزنیاسکر

 !شماره اش چند بود ؟... خب  -        

 دستش را زیگل آو.  شده بود انگار زتری تبی عجیطنتی دارش از شهی و زاوزی تيصدا        
 :  مچ دست او گذاشت ، التماس کردي رويبه تند

 ... من!  دی کارو نکننیا... خانم تو رو خدا  -        

 : دی کشرونی او بي دست سرد و عرق کرده ری دستش را از زدایآ        

 با کی رمانتیبرو باز به زندگ... برو !  گوش نده خوادیتو دلت م...  زنمیمن زنگ م -        
 ! شوهر وفادارت ادامه بده

همانطور که .  لشی موباي شد به صفحه رهیسف تکان داد ، باز خسرش را به عالمت تأ        
 :  لب زمزمه کردری ، زگشتی مدی جاوي مخاطبانش به دنبال شماره ستی لانیبا دقت م

 قرون هی. چهار ماهه باهاش دوستم ، همه جوره ساپورتش کردم !  شعور ی بيپسره  -        
 ! یغال عوضآش!  ، تازه کتکمم زده چیواسم خرج نکرده ه

 فوراً یگل.  ضربه زد دی نام جاوي روي توزنهیاز شدت خشم لبش را کج کرد ، و بعد با ک        
  احساس.  شی گوش هاي تودیچی پی در پی پي بوق هايصدا.  را بست شیچشم ها

 
 تمام يتو...  شده بودند ی وحشیانگار احساساتش موج.  داشت انی تنش جري تویبیعج

  دوست داشت.  به قلب مفلوکش شدندی مدهی قدرت کوبي و بعد با همه کردندیتنش غلغله م
 

اما سر جا .  قدرت بدود ي و با همه ردی بغلش بگي را توفشی ، کزدیاز جا برخ..  کند فرار
 ...   شدند و بعدي ها کشدار و زجر آور سپرهیثان.  خوردی آخر را مي ضربه نی ادیبا... ماند 

 
 : دی را شنشیصدا
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 همه گمی ؟ بابا مرهی کله ات نمي به من ؟ حرف حساب توي تو باز زنگ زدیگی میچ -        
 ! خالص...  نمونی تموم شد بیچ

 :  پر از نفرت گفتدیجاو.  بلند يبا صدا....  دی خنددایآ        

 ! وونهی دي کهیزن... زهر مار  -        

 ينفس حبس شده تو.  نتوانست گریاما د...  کردی وجود مقاومت مي با همه زیگل آو        
   گونهي رویکی یکی آزاد کرد و بعد قطرات داغ اشک فی خفي را همراه با ناله اشیگلو

 
 :  گفتدایآ.  سر خوردند شیها

 ! ی من جا گذاشتشی پيزی چهیفقط خواستم بگم !  ندارم ، تحفه تیکار...  بابا واشی -        

 :  توزانه زمزمه کردنهی ، کی انداخت به سمت گلحی تفر پر از حسینگاه        

 ! زنت رو -        

 خی ي را با دست های گوشزیگل آو.  زی را گرفت سمت گل آوی ، گوشدیسبکبال خند        
 . شده اش گرفت

 ... دی جاوی پستیلیخ -        

 کند ، دای پيکتریتالش کرد فحش رک...  دیی هم ساي نفرت روي را با همه شیدندان ها        
 : باز تکرار کرد.  اش نبود ی مغز توخالي تويگری دزی چچیه... موفق نشد 

 ! ی پستیلیخ -        

 لیموبا.  به هقهقه افتاد زیگل آو...  قهقهه زد دایآ...  به هوا برخاست دی جاوادی فريصدا        
 ...  دیشنی را مدای آي خنده هايهنوز صدا. خاست از جا بر.  دای آي پاهايرا رها کرد رو

 
 قدرت شروع ي دهانش ، با همه يدستش را گذاشت رو.  را هم دی جاوي های فحاشيصدا

 ... . دیلرزی مشی وار اشک هاوانهی دالبی از پس سایدن...  دنیکرد به دو

*****         
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.  قفل انداخت و در را باز کرد ي را تودی شب که کلمهی مانده بود به دوازده نیساعت کم        
   زدهی تکي ها ، چند لحظه ارپلهی زکی بسته و تاري فضاي حال پا گذاشت تویسست و ب

 
 .  در بستهبه

 آن ي تودانستینم.  نکند داری وارد شده بود تا مادربزرگش را بیعمداً از در جنوب        
 بود بیاما عج...  تا چه حد مهم است  شدن فرشته کوچولوداری اش بی زندگي بلبشوتیوضع

  که
 

 فرشته نکهیا.  کردی اش احساس تعهد می زندگي کوچک و روزمره ي به قانون هاهنوز
 نی قبض آب را از کف زمنکهی اای در را حتماً قفل کند ، و نکهیکوچولو را بدخواب نکند ، ا

  بردارد
 
.  محض تمام تنش را سِر کرده بود ی تفاوتی و بی نوع حس کرختکی.  با خود به خانه ببرد تا

   عمارت باغنیرزمی زي شب توکی افتاد که فرشته کوچولو ي جمله اادیپس از سال ها 
 
 که از بس شوندی مدای پی زندگي تویی دردهاکی نکهیا:  در گوشش زمزمه کرده بود بیس

 ! شوندی اند ، احساس نمیوحش

 واحد ی ، پشت در چوبدیاش را از پله ها باال کش نعش بدبخت و لمس شده یبه سخت        
   کند وشی را با زور از پاهاشیتازه وارد شده بود ، کفش ها.  باز کرد دی و در را با کلستادیا

 
 . دی را مقابل خود ددی را بلند کرد که ناگهان جاوسرش

 یپلک.  ندینه اش بب خايانگار انتظار نداشت او را آن وقت شب تو!  يبدجور... جا خورد         
 .  اش را با زبانش تر کرددهی خشکيزد و لب ها

  ؟زمی عزي وقت شب کجا بودنیتا ا -        
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 کی گفتنش صاف مثل زمیعز...  شب را از هم دراند نی سکوت دلنشدی جاويصدا        
 ، باز رونی فوت کرد بی نفس لرزانش را به سختزیگل آو.  ی گوش گلخی نشست بیلیس

  سرش
 
 پشت سرش قدم برداشت ، اما هنوز دیجاو.  انداخت و بعد راه افتاد داخل خانه نیی پارا

 . جرأت نکرده بود لمسش کند

 ! ی از نگرانمردمی ؟ داشتم مي خاموش کرده بودتویچرا گوش -        

 را شی مويه دستش را باال برد و طر... اما نگفت !  يمردی ، کاش مدی خواست بگویگل        
  چراغ ها همه خاموش بودند ، به استثناء آباژور بزرگ گوشه.  شالش ریدوباره پنهان کرد ز

 
 بود ی تنها احساسقاًی دقنیخسته بود ، و ا...  صاف رفت سمت اتاق خوابش یگل.  منی نشي

 :  کردشی پر از التماس صدادیجاو. که در آن لحظه داشت 

 ! جان ؟یگل -        

 :  ادامه دادي ترظی کرد ، و با التماس غلیمکث        

  با هم ؟میحرف بزن -        

 را زی گل آوي در اتاق بود که بالخره جرأتش را جمع کرد و بازويو درست در آستانه         
  دستش را با شدت.  برداشتند انی سر به طغزی گل آوی احساسات لعنتيناگهان همه . گرفت 

 
 :  زدادی مانده بود فری باقشی که برای تواني و با همه دی عقب کشبه

 !  شرف خائنیب... به من دست نزن  -        

 او را رها کرد ، انگشتانش را چسباند به چارچوب در تا از سقوطش ي بازودیجاو        
  فضا تکان دادي ها تووانهی را مثل دشی دو قدم پساپس رفت ، دست هایگل.  کند يریجلوگ



 357 

  ، باز
 

 :  زدادیفر

 چقدر حرفات برام مهمه گهی از حاال به بعد دیکنی ؟ هان ؟ فکر می بهم بگی چيخوایم -        
 ؟

 . زدندی نازك اشک برق مي از پس پرده شی چشم هایاهی ، سدی نفس کشقی عمدیجاو        

 !  برات مهم نبودچوقتی من هيحرفا -        

 خی بود بدهی قدرت کوبي با همه یکیانگار ...  خورد ی سختي کهی ناگهان زیگل آو        
  وقاحت تا چه حد ؟.  استخوان سوز به شماره افتاد ی از شدت خشمشینفس ها. گوشش 

 
 هنوز به دی چند پله داشت که جاویآخر پست! ...  کردی مهی را توجشی داشت خطایلعنت
  بود ؟دهی نرسشیانتها

 ... من...  ی بگيخوایم...  ؟ من یگی مي داریچ...  یچ -        

 دیهم خند.  دی صورتش و خندي را گذاشت روشیکف دست ها... ناگهان به خنده افتاد         
   رفت ، انگشتانششی پدیجاو!  به تمام معنا ي وانهی دکیدرست مثل ...  کرد هیو هم گر

 
 نفرت ي ناگهان دست راستش را آزاد کرد ، با همه یگل.  او حلقه زد ي دور مچ دست هارا

 .  سرش را بلند نکرد نگاهش کندی حتدیجاو...  صورت او ي تودیکوب

 ... ی لعنتيتو... تو !  یزنیتو حال منو بهم م -        

 به یکیباز زور زد فحش رک...  هم فشرد ي روکیستری هی را به حالتشیفک ها        
 هر دو دستش را نباریا...  شد یعاص.  اش نکرد ياری اش یذهن لعنت ، باز اوردیخاطرش ب

  مشت
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 .  اوي نهی به تخت سدی و کوبکرد

 ! متنفرم! متنفرم ! ازت متنفرم  -        

 که ي جورکی ، ستادی مقابلش صاف ادیجاو.  داشت یقی مستأصلش خراش عميصدا        
 .  از خود دفاع کندکردی تالش نمیحت.  ندی تنش بنشي راحت تر روی گليمشت ها

 ! زمی عزيحق دار...  يحق دار -        

 مغز ي تورشیاول برق نفسگ...  فرود آمد نشانی رعد و برق مابکی مثل يناگهان فکر        
 :  فرود آمددی فرق سر جاوي رعدش تويو بعد صدا...  دی درخشزیگل آو

  خالص بشم از دستتخوامیم!  رمی طالق بگخوامیم!  دایازت بدم م...  تونمی نمگهیمن د -        
! 

 ی شده باشد ، دو قدم به عقب برداشت و به سختی خالدی جاوي پاری زنیانگار زم        
 : تعادلش را حفظ کرد

  ؟یچ -        

 :  دوباره تکرار کردزی ، اما گل آودهیمطمئن بود که اشتباه شن        

 !  ازت جدا شمخوامیم -        

 و ناباور نگاه کرد به ی از اشکش ، عاصسی خي گونه هاي رودی را کششیکف دست ها        
   برداشت و پرت کردنهی آزی مي عطر از روشهی شکی برد ، شیدست پ. دور و بر اتاق 

 
 کرده شی صورت خندان و آراي صاف خورد توشهیش.  شانی شب عروسي پرتره سمت

 . ها شد ، اما نشکست رنیخودش و کف زم

 دلمو خوش یمن به چ...  دلمو خوش کنم ؟ تو بگو بهم ی زندگنی ایآخه من به چ -        
 کنم ؟
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 يبعد به عادت همه .  دی کوبنی زمي را روی پاتختي آباژور رودانهی ناامیباز با جنون        
   و از تهشی ها چشمي ، کف دستش را گذاشت روکردی می احساس بدبختقاًی که عمیلحظات

 
 :  ، مبهوت و ناباورکردی نگاهش مدیجاو.  ختی اشک رقلبش

 ! ؟یکنی می شوخيدار...  ؟ زی گل آویکنی میشوخ -        

 زیهمه چ...  کردیباور نم.  رونینفسش را تکه تکه فوت کرد ب...  شی موهايچنگ زد تو        
   راشیچشم ها!  را ناگهان باد با خود برده بود زیهمه چ!  خراب شده بود عی فجنقدریا

 
 هنوز مقابل زی گل آوي و درهم شکسته انی گرریتصو...  بار محکم بست و باز کرد کی

 : بعد ناگهان به التماس افتاد...  پررنگ بود شیچشم ها

 ! گه خوردم! غلط کردم ...  غلط کردم یگل -        

 وار وانهی ، ددی کشغی جیگل.  دی را سفت چسبزی گل آوي رفت ، ساق دست هاشیباز پ        
  يآنقدر او را عقب برد تا هر دو رو...  نکرد شی رهادیجاو. تقال کرد خود را آزاد کند 

 
 .  افتادندتختخواب

 تو یول!  منو بزن ایداد بزن ، فحشم بده ، ب! به خدا من داغونم !  کارا رو نی نکن ایگل -        
 ! میرو به قرآن نگو جدا ش

 : دی کشادی خصمانه فرشی اشک هاانی مزیگل آو        

 ! خورهیحالم ازت بهم م -        

 ی را بست و کمشی چشم هاي تف کرده باشد ، فوردی صورت جاوي تویانگار کس        
  یخشم ذره ذره مثل سم.  دیچی کامش پياحساس تلخ حقارت تو.  دیسرش را عقب کش
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 که او را به يزیاز گل آو!  زیخشم از خودش ، از گل آو...  شد ي خونش جاري تومهلک
 :  باز داد زدیگل!  از او متنفر است گفتی رسانده بود و حاال منجایا

 ! متنفرم! ازت متنفرم  -        

 : دی ناگهان عربده کشدیجاو        

 ! خفه شو -        

 زی برد ، انگشتانش را جنون آمشیدست پ.  دیلرزی پنهان و مردانه می از بغضشیصدا        
 .  حلقه کرد و فشار دادیدور گردن گل

 ؟ من حالم ازت بهم ی که از من متنفر باشی هستی ؟ تو کيتو از من متنفر! خفه شو  -        
 ! يدیتو منو به لجن کش!  ی روز انداختنیتو منو به ا...  خورهیم

 که ی ، دستدیلرزی مشی چشم هااهی ، مردمک سدیلرزی مشیصدا.  بود دهیداد کشباز         
 نفس کم آورده بود انگار ، به خس زیگل آو.  دیلرزی حلقه زده بود مزیدور گردن گل آو

  خس
 

 کم رمقش يمشت ها...  دی چنگ بزند ، دستش نرسدی صورت جاويخواست تو...  بود افتاده
 . شی به بازوهادیرا کوب

تو منو !  ؟ آره ؟یی هر جاي کهی زننی ای من از دل خوش رفتم پيتو فکر کرد -        
...  که بهت دست نزنم يزدیخودتو به خواب م!  خوردیتو حالت ازم بهم م...  نجای ايکشوند

  هر
 

 !  گوشمي تويزدیهر دفعه انگار م!  صورتم ي تويکردی انگار تف مدفعه

 برد ، انگشت ی صورت گلکیصورتش را نزد...  سفت انگشتانش را باز کرد يحلقه         
 : دی او کشسی خي گونه ياشاره اش را نوازش وارانه رو

 !  از دستمی زجر بکشخواستمینم!  ی تو زجر بکشخواستمیمن نم -        
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 خودش ي تو وارنی و تنش را جندی با نفرت از او رو برگرداند ، به پهلو چرخزیگل آو        
  يتنش را رها کرد رو.  شد ، از او فاصله گرفت دی جاوي تلخ نقش لب هايلبخند. جمع کرد 

 
...  باز اتاق مهی هدفش را دوخت به در نی و بسی نگاه خزیگل آو.  رنگ دی نازك سفیروتخت

   تمام تنش منفجري تویناگهان احساس...  بود دهی در به درون خزينور کمرنگ آباژور از ال
 

 مثل دیجاو. مهم نبود کجا ، اما برود ...  برود خواستیم.  به سمت در دی ، دودیاز جا پر.  شد
  یدرست در دو قدم...  هوا يدستش را پرتاپ کرد تو...  حمله کرد سمت او ی گرگ زخمکی
 

 را رها  ، تقال کرد خوددی کشي درد آلودغی جزیگل آو.  شی موهاي چنگ زد توی خروجدر
  نی سهمگیلی بفهمد چه شده سنکهیبعد تا قبل از ا.  نازکش پاره شد ي مانتوي قهی... کند 

 
 ي تویبیدرد عج.  منی پرت شد وسط نشیمثل پر کاه سبک... .  صورتش ي نشست تودیجاو

   اش خورده بود به لبهیشانیپ...  شد ي صورتش جاري خون روي ، گرمادیچیتمام سرش پ
 
 ... . زی مي

.  را باز کرد شی که ناگهان چشم هادی روشن اتاق پر کشهی ساي اذان صبح تويصدا            
   کهيری تصونیآخر.  کرده بود ری اتاق گفی ظري هاي گچبرينگاه ثابت و مرده اش رو

 
 به مارستانی از بنکهی بعد از اشبیانگار د.  بود نی ذهنش ثبت شده بود ، همي قبل توشب

  ي رنگ که از صبح تنش کرده بود خودش را روی کوتاه کرميرگشته و با همان مانتوخانه ب
 

 قی دقزی ، چدانستی نمقیدق...  تکان نخورده بود گری انداخته و به سقف زل زده بود ، دتخت
 .  نبودادشی يتر
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کف دستش را .  سرش ي تودیچیدرد پ...  شد زیمخی آرنجش ني ، رودی کشيآه سرد        
   و منگ بود ، دستجیهنوز گ.  بستر نشست ي شده اش ، تویچی باندپیشانی پيگذاشت رو

 
 .  حس نداشتشی پاو

 شده کنار دهی رنگارنگ چيالك ها.  ستادی انهی آزیبه زور از جا برخاست ، رفت مقابل م        
  خم...  دراور يو را گذاشت رشیکف دست ها.  دی گوشه کشکی حرکت کیهم را با 

 
 .  شدرهی خنهی آي خود توری و با دقت به انعکاس تصوشد

.  لبش شکافته بود ي چپش کبود و گوشه ي شده ، گونه یچی اش شکسته و باندپیشانیپ        
   مرده ، کدر و سرد وکی ي بود که مثل چشم هاشیاما تکان دهنده تر از همه چشم ها

 
و !  ؟زی ، گل آویی تونیا:  نقش بست شی لب هاي روح روی ناباور و بيلبخند.  روح بود یب

 :  لب آهسته زمزمه کردریبعد ز

 ! یی تونیا -        

 اش را از دراور برداشت ، نگاهش را از هی تکیگل.  اذان صبح قطع شده بود يصدا        
   پهن شدهشی انداخت به آسمان گرگ و می گرفت و نگاهکنهی آي جسد خودش توریتصو

 
 کند و کوتاه قدم برداشت سمت در و از اتاق يبا قدم ها.  دی کشيباز آه سرد.  پنجره پشت

 . خارج شد

 خواب نه چندان ي ، توي دي مقابل ال ای راحتي کاناپه ي بود رودهی دراز کشدیجاو        
   بودنستونی مارك ويگارهای پر از ته سزی مي رویکی سراميگاری سریز.  بردی بسر میراحت

 
 . ی قالي بود به پرزهادهی ، چسبنی زمي هم افتاده بود روییدو سه تا... 
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.  نکند دارشی بکردیخدا خدا م.  سرش رد شد ، رفت سمت در ي آهسته از باالزیگل آو        
   ، امادیچی خانه پي توی کوتاهژی قيصدا.  فشرد و در را باز کرد نیی را پارهیآهسته دستگ

 
 رونیرفت ب.  نفس حبس شده اش را آهسته آزاد کرد یگل.  نشان نداد ی عکس العملدیجاو

 .  بستاطیو باز در را پشت سرش با احت

 لرز ي سرد مرمري با پله هاانشی عريبرخورد کف پاها...  نیی رفت پای تعللچی هیب        
   مخمل سرخشي سجاده يفکر کرد البد حاال فرشته کوچولو پا.  تنش يانداخته بود تو

 
 ي هم تا حاال نماز صبحش را تمام کرده بود و داشت برادیشا...  خواندی ، نمازش را منشسته

   بهدی مهم نبود ، کف دستش را چند بار کوبشیبرا.  خواندی نماز مشیروح شوهرش و پسرها
 

 به او فکر کند که یکم...  فرشته کوچولو مرده ها را رها کند دهیفکر کرد حاال وقتش رس.  در
 . کندی هزار بار جان مي زنده بودن داشت روزنیدر ع

 تا در باز شد و فرشته کوچولو با چادرنماز سبک و گل دی طول کشي اقهی دقکی دیشا        
  ي بلندنی پشت در با آن وضع آشفته ، هزی گل آودنیبا د.  ستادی قاب در اي اش تویگل
 

 .  قدم به عقب برداشتکی و دیکش

 ! شده مامان ؟یچ...  جان یگل -        

 را داشت که پس ی حس کسزیگل آو.  نشسته بود ختهی افسارگسی نگاهش وحشتيتو        
 : گفت.  کرده بود دای آشنا پکی غربت جهنم ياز سالها تو

 ! داخل ؟امی بشهیم -        

 .  کردتیفرشته کوچولو ساق دستش را گرفت ، او را به داخل هدا.  افتاد هیو به گر        

 !  نکن دورت بگردمهیگر...  نکن قربونت برم هی شده مامان ؟ گری چیگل -        
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 دهی آن سن و سال خشکي اشکش توي هاسهیهرچند ک...  افتاد هیو خودش هم به گر        
 .  سرد پس سرشواری زد به دهی تکیگل.  دی لرزشیبود ، اما شانه ها

  حسم اشتباه نبود ؟يدی راست گفتم بهت ؟ ديدی دیمامان -        

 :  ، از ته قلبش هق هق کردشی چشم هايکف دستش را گذاشت رو        

 ! کنهیقمار م...  ی مامانپرهیبا هرزه ها م -        

تنش را ... د ، آهسته خم شدند  تاب تحمل وزن تنش را نداشتنگری لرزانش ديزانوها        
 : نی سراند ، نشست کف زمنیی پاواری ديرو

 ! تو بهم بگو...  دلمو خوش کنم ؟ ی زندگنی ای تو بهم بگو من به چیمامان -        

 ي نشست ، دست سبکش را حلقه زد دور شانه هانی زميفرشته کوچولو مقابلش رو        
  از ته...  مشتش مچاله کرد ي چادرش را توي آغوش او ، گوشه ي تودی خزیگل. لرزان او 

 
 . ختی اشک رقلبش

 تختخواب ي گوشه ی بود ، وقتدهی آمدنش را شنيصدا... عمو مسعود آمده بود            
  ي پوستر روي فروغ فرخزاد تونی غمگي اش نشسته بود و به عکس چشم هايدوران مجرد

 
 فرشته کوچولو را ي هی گريصدا...  دیشنی را مفشانی ضعي پچه  پچيصدا.  کردی نگاه موارید

  متأسفم ، درك:  دی بگوخواستی مشهی عمو مسعود را که انگار همقی سکوت عميو صدا
 
 ...  ، اماکنمیم

 زی گل آوي براچوقتی آمد ، اما حدس زدنش هی به زبان نمچوقتی اما اگرچه هنیو ا        
 ! کنمی نمدی جاوهی بر علي کارچوقتیاما ه: ... سخت نبود 

 خودی ، فرشته کوچولو بستی اش اضافی گنداب زندگيفکر کرد حضور عمو مسعود تو        
 !  کردن کارها را داشتسیاز او انتظار راست و ر
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 فروغ گرفت و دوخت به ي به تن خشک شده اش داد ، نگاهش را از چشم هایتکان        
   رأس ساعت دوازده از کاري ساعت رويعقربه ها.  ری تحرزی مي شکل رویساعت قارچ

 
 ي را هم مثل فضاسازنی ادی بادیشا!  یبا خودش فکر کرد ، چه تصادف جالب.  بودند افتاده

  دی بعد فکر کرد که شایول...  انگاشت ی نشانه مکی یی معماای ترسناك ي هالمی في تويها
 

 ساعت را ي دهی خوابي فرشته کوچولو دست بکار شده و عقربه هاینگی باز وسواس قرهم
 .  هم گذاشته استيرأس ساعت دوازده رو

 : دی را شنشیدر باز شد و بعد صدا.  آهسته به در زد ، مطمئناً عمو مسعود بود یکس        

  جان ؟یگل -        

 را دهیچی باندپیشانی چپش و پي شانه ي نگاهش نکرد ، سرش را خم کرد روی حتیگل        
   پارك افتاد و خدا را بابت روشني توروزی جوشان دي گرماادی.  واری ديچسباند به خنکا

 
 .  کولر شکر کردبودن

 سر و ي تختخوابش نشست و نگاهش را چرخاند توي لبه ي آمد ، روشیعمو مسعود پ        
   عمو مسعود با دقت تمام شاهکاراجازه داد...  نبود الشی خنی عیگل.  زیصورت گل آو

 
 ي به راست تا کبوددی چرخی کمنباریا... باز سرش را جابجا کرد .  ندی پسرش را ببدیجد

 آرام و زمزمه مانند شروع کرد به ییآنوقت عمو مسعود با صدا.  شود دهی چپش ديگونه 
  حرف

 
 : زدن

 و رمی وصلت رو بگنی اي جلوتونستمی منکهیبابت ا!  ي ازم متنفردی ، شادونمیم -        
 ... . نگرفتم
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 : گفت...  زجر دهد شتری که او را بدی بگويزی فکر کرد چه چزیگل آو        

 نیا!  بکنه ي کارتونستی نمی کسچیه!  ستمی عمو ، من از شما متنفر ندی حرفو نزننیا -        
 ! سرنوشت من بود

 جانش ، صورتش مچاله شد و ي افتاده باشد تویحشتناکعمو مسعود انگار ناگهان درد و        
 : نفسش را حبس کرد

 ... من!  تو ساختم ي رو من برای زندگنیا...  کردم لی سرنوشتو من به تو تحمنیا -        

 : دی نالیفی ضعي کرد ، بعد با صدایمکث        

 ! اهتمیبه قرآن محمد رو س... شرمنده تم  -        

 زد ، چشم ی لبخند تلخیگل.  بغضش شود دنی تا مانع از هم پاشدی نفس کشقیو عم        
   حاالی شرمندگنی چه کند ؟ کاش الاقل اتواندی می شرمندگنی را بست و فکر کرد با اشیها
 

!  کردی را خرد مدیکاش جاو!  کردی قد علم مدی ، اما مقابل جاوریهر چند د...  شدی مکارساز
  ي کارچوقتیاما او ه...  را خرد کند ، اما دی را داشت که جاویی توانانی اشهید همعمو مسعو

 
 ! کردی نمدی جاوهی علبر

 سکوت دی وار جاووانهی دي عربده هاي همان حال بودند که صداي چقدر تودینفهم        
 :  را درهم شکستنشانیماب

  ؟نجاستی ایگل... درو باز کن ! ... مامان جون ؟...  ؟ نجاستی ایمامان جون گل -        

قلبش گاپ گاپ شروع .  را باز کرد و سر جا صاف نشست شی ناگهان چشم هایگل        
 به در دی مشت کوبدیجاو... فرشته کوچولو اسم عمو مسعود را صدا کرد .  دنیکرده بود به تپ

  و
 

 : دی از قبل عربده کشبلندتر
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 نی باز کن اگمی ؟ دِ بهت منجاستی ؟ زن من انجاستی ایگل...  گمیز کن درو بهت مبا -        
 ! وامونده رو تا نشکوندمش

 :  تختخواب بلند شد ، گفتي لبه يعمو مسعود مصمم از رو        

لباس بپوش ، آماده !  دهی تو رو هم ددهینگران نباش عمو جان ، پشت گوشش رو د -        
 ... باش

 : نگاه کرد سمت در ، ادامه داد        

 !  خودمي خونه برمی پسره رو که دکش کردم ، تو رو منیا -        

 و مشت دیکشی هنوز هم داشت عربده مدیجاو.  نماند ی مخالفت گلایمنتظر موافقت         
  گل...  و در را بست رونیعمو مسعود از اتاق رفت ب.  فرشته کوچولو ي به در خانه دیکوبیم
 

عمو مسعود در را قفل کرده ...  دی قفل شني را تودی کلدنی چرخي کرد ، صدازی گوش تزیآو
 ! بود

 اش را دوخت رهینگاه خ.  واری خودش را چسباند به دشتری جابجا شد ، بشی سر جایکم        
  ي توی وحشي گله بوفالوکیانگار هر لحظه منتظر بود در شکسته شود و ... به در بسته 

 
 :  به در اتاق حمله کرددی که جاودی طول نکشادیانتظارش ز.  اوردی هجوم باتاق

 ! باز کن درو...  زیگل آو -        

 :  به دردی کرد ، کف دستش را محکم کوبنیی را باال و پارهیچند بار دستگ        

 ! می حرف بزنخوامی ندارم ، متیکار...  باز کن یگل -        

 :  هنوز ادامه داشترهی دستگی تند و عصبي شدن هانییباال و پا        

 ! رونی بایب...  می حرف بزنرونی بای ، بستی مربوط نهی من و تو به بقیزندگ -        

 قدرت به در بسته ي را با همه گنشی شد و مشت سهمزی صبرش لبريو بعد کاسه         
 رفتی سرد فرو مواری دياگر امکانش را داشت ، تو.  دی چسبواری به دشتری بی کمیگل.  دیکوب
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 . 
 

 تر نیعمو مسعود از او خشمگ.  آمد ی لحظه هم بند نمکی فرشته کوچولو غی و وغی جيصدا
   ودی جاويدادهای داد و بنی او را از بي صدایگل.  را داشت شیبود ، اما هنوز کنترل صدا

 
 را متقاعد کند فعالً دست بردارد دی جاوکردیار تالش م ، اما انگدیشنی کوچولو واضح نمفرشته

 :  گفتدیجاو. 

 !  از دست بدممویزندگ...  زنم رو طالق بدم دیخوایم...  دی شرفیهمه تون ب -        

 : دی نگه دارد و داد کشنیی را پاشی عمو مسعود هم نتوانست صداگری دنباریو ا        

 ! رونیبرو گمشو ب -        

 چنان لگد دیبعد جاو...  شده بودند ری شد ، انگار با هم درگشتری تحرك ها بيصدا        
   ، مات و مبهوتدی مثل برق گرفته ها از جا پریگل.  که در شکست دی به در کهنه کوبیمحکم

 
 .  شده بودجادی در اي که روي شد به حفره ارهیخ

 آمده داخل ، اما دیفکر کرد جاو. اگهان باز شد  همان حال بود که در ني چقدر تودینفهم        
 : عمو مسعود بود

 ! نجای از امی ، برومدهیپاشو تا ن... پاشو عمو جان  -        

فرشته کوچولو .  زدندی اش برق میشانی پي درشت عرق روي بود ، دانه هامهیسراس        
 :  قاب در ظاهر شديتو

  مسعود ؟ی کنکاری چيخوایم -        

 :  گفتزیگل آو        

 !  مزاحم خانواده تون بشمخوامیعمو من نم -        
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 نیی تخت پايمسعود منتظر نماند تعارفش را بشنود ، دستش را گرفت و او را از رو        
 . دیکش

 !  االنادیم!  میوقت ندار...  یبس کن گل -        

.  ی گلي دست هانی برداشت و پرت کرد بی صندليو طلسم شده را از ری کرميو مانتو        
  ،  را ببنددشی دکمه هانکهیبدون ا.  دی معطل نکرد ، مانتو را به سرعت پوشگری دزیگل آو

 
 : مسعود گفت.  دی سرش کشي را نامرتب روشالش

 ! می آماده شو برعیشما هم سر -        

 :  پا و آن پا کردنی ایفرشته کوچولو کم. مخاطبش ، مادرش بود         

 !  ول کنم به امان خداينطوری همدوی جاوتونمینم -        

انگار ...  رونی بدندی را گرفت ، هر دو دوزیمچ دست گل آو. مسعود سرش را تکان داد         
  مسعود.  پارك بود اطی حي عمو مسعود تونیماش!  کردندی آدمربا فرار مکیداشتند از چنگ 

 
 خانه اش يسر چرخاند و به پنجره .  سوار شدن تعلل کرد ي تویگل.  تا در را باز کند دیدو

وحشت .  دی نگاه جاوي ماند تورهیپرده ناگهان کنار رفت ، نگاهش خ.  انداخت ینگاه
  نشست

 
 :  دلشيتو

 ! دیجاو... عمو  -        

...  ی سمت گلدی سرعت دويبا همه .  دی را پشت پنجره نددیمسعود سر چرخاند ، جاو        
  ي رودی ، مستش را کوباطی حي تودی دودیجاو. مسعود استارت زد . هر دو سوار شدند 
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 ي با صدانی پدال گاز فشار داد ، ماشي قدرت روي را با همه شیمسعود پا.  نی ماشصندوق
  نی ماشدیترسیم...  را بست شی با وحشت چشم هازیگل آو.  از جا کنده شد ي آف بلندکیت
 

 . فتادی نی ، اما اتفاقیی روبروي خانه واری دي بخورد توصاف

 هنوز دنبالشان دیجاو...  دیچیمسعود با سرعت از خم کوچه پ.  را باز کرد شیچشم ها        
 ... . دیدویم

     
ه ، که همانطور  سرد شدي غذاي کرد به ظرف های اتاق ، نگاهي زد توی چرخمای سيپر        

 : شیبای زي چشم هايترحم نشست تو.  مانده بودند ینی سيدست نخورده تو

 ! زمی که عزي نخوردیچیه -        

.  پتو مچاله کرد ری خودش را زشتریب.  توانستی جوابش را بدهد ، نمخواستی میگل        
 .  تختخواب نشستي لبه ي آمد کنارش رومای سيپر

 سردته ؟ -        

 .  فقط سرش را تکان دادیگل        

  کولرو ببنده ؟ي چهی درادی بگم مسعود بيخوایم -        

 : دی بگويزی دهانش بچرخاند ، چي کرد زبانش را توی سعی گلنباریا        

 ! ينجوریخوبه هم.  ینه ، مرس -        

 خانه اش استقبال ي توزین بود ، از حضور گل آو مهربایلیخ.  صورت او يو نگاه کرد تو        
  ی او مادر واقعنکهی باشد ؟ اتواندی چه می مهرباننی الی دلکردی فکر میگل. کرده بود 

 
 که دیدی میی تنهامیتی را بچه زی هنوز گل آونکهی اای ؟ سوختی او نمي نبود و دلش برادیجاو

 : دیپرس!  آمد ؟ی عرش به لرزه در مدیکشیاگر آه م

  ؟رونهی هنوز بدیجاو -        
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 :  سرش را به چپ و راست تکان دادمای سيپر        

 ي صداگفتی ، ماطی حي که عمو مسعودت رفته بود توشی ساعت پمین.  دونمینم -        
 . ومدیپاهاش هنوز م

 شی دست پمای سيپر.  را بست و لبش را گاز گرفت شی چشم های از شدت ناراحتیگل        
 :  را نوازش کردشیبرد ، موها

 ! رهی مشهیاونم بالخره خسته م... خودتو ناراحت نکن  -        

 تختخواب ي لبه ي و از روشی زانوهاي را گذاشت روشی ، دست هادی کشیقیآه عم        
 .  شد باالدهی همراهش کشزی حال و سرد گل آوینگاه ب. بلند شد 

  ؟ي نداريکار...  گهی بخوابم درمیمن م -        

 :  سرش را به چپ و راست تکان دادیگل        

 ! رینه ، شب بخ -        

 رونی دست نخورده را برداشت ، چراغ را خاموش کرد و رفت بي غذاهاینی سمای سيپر        
  ي تختخواب که روشن بود و نوري کوب باالواری زد ، نگاه کرد به دی سر جا غلتیگل. 
 

 و مای سي باز و بسته شدن در اتاق خواب پريصدا.  کردی اتاق ساتع مي فضايگ تو رنیمهتاب
 . زدی فضا پر مي ، و بعد سکوت محض بود که تودیعمو مسعود را شن

 او را یفرشته کوچولو توانسته بود چند ساعت.  دی سر شب جاويزی آمد از آبرورادشی        
بعد از .  گرددی دارد و خودش برماجی به زمان احتی وعده که گلنی خانه بند کند ، به ايتو

  چند
 

 .  نتوانست کنترلش کندگری دساعت
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 زدیپشت سر هم زنگ م.  دی را شندادشی داد و بي صدای که گلشدی مکیهوا داشت تار        
   رای اگر در را باز نکنند ، اگر گلگفتیم.  کردی می و فحاشی به در آهندیکوبیو لگد م

 
 ! سی به پلزندی ندهند ، زنگ منشانش

اما عمو .  بود ختهی رهی در و همساي توشانیآبرو...  بود از حال برود کی نزدمای سيپر        
   عمو مسعود بهدی نفهمیگل.  رونی تحمل کرد و بعد رفت بی ساعتمین. مسعود آرام بود 

 
 را باال شی صداگری ددیوچون جا.  موثر افتاد ياما هر چه گفت تا حدود...  چه گفت دیجاو

 . خوردی جم نمشی از جاندی را نبینبرد ، اما نشست پشت در و گفت تا گل

 دیبا خودش فکر کرد ، هنوز جاو.  بستر نشست ي ، بلند شد و تودی کشیقیباز آه عم        
   و منفورش دوروانهی لحظه هم از دور و بر شوهر دکیفکرش ...  بود بیپشت در است ؟ عج

 
 . شدینم

 نی و نشمییرای پذي را تویکس.  رونیاز جا برخاست ، در را آهسته باز کرد و رفت ب        
 ...   بودکیکوچه تار.  را روشن کرد شگری نماي ، صفحه فونی رفت سمت آکراستی.  دیند
 

 . دیدی را نمدیجاو

 : دی عمو مسعود را از پشت سرش شنيصدا        

  ، عمو جان ؟یکنی مکاری چنجایا -        

 اش و به نهی سيدستش را گذاشت رو.  خورد ، انتظار حضورش را نداشت ي اکهی یگل        
 . دیعقب چرخ

 !  رفتهدیانگار جاو -        
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...  زدندی برق میکی تاري توشی نگاهش کرد ، چشم هاقیعمو مسعود چند لحظه عم        
  بعد سرش را با وقار به چپ و.  کردی ميورادآی را يندی خوشایی آشنای گليبرقشان برا

 
 :  تکان دادراست

 ! شینیبی نمنی همينشسته پشت در ، برا! نرفته  -        

 : دو قدم پساپس رفت        

 ! ي خسته ایلی ، حتماً خی داشتيروز بد.  جان یبرو بخواب گل -        

و خشکش را با انگشتان شصت و  سوزان ي پلک هایگل. راه افتاد سمت آشپزخانه         
  راه افتاد پشت سر عمو.  بخوابد توانستیبه حد مرگ خسته بود ، اما نم. سبابه اش فشرد 

 
 ي رنگ المپهای نور آبری پشت کانتر ، زي های صندليعمو مسعود نشسته بود رو.  مسعود

 هم قفل ي ، انگشتانش را با اضطراب توستادی مقابلش ازیگل آو.  دیکشی مگاریهالوژن س
  کرد

 
 ! چقدر خسته بود... مسعود نگاهش کرد . 

  ؟می حرف بزنيخوای ؟ مزمی شده ، عزیچ -        

 :  تکان داددی کرد ، سرش را با تردی مکثیگل        

 ... تونمی نمگهی بگم دخوامیم -        

 :  ساکت شدی ، گل هوا تکان داديعمو مسعود دستش را تو        

 !  نگویچی حاال هیعنی...  نگو یچی سرته هي که تویی فکرايدرباره  -        

 !  رو گرفتمممیاما من تصم -        

 ! زی گل آوستی نمی ، تصمشهی گرفته متی عصباني که تویمیتصم -        

 :  خاموش کرد و ادامه داديگاری سری زي را توگارشیس.  دی کشيآه سرد        
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 دور و یچکسی که هیی جاهی بردمتی ، متونستمیاگه م!  ي داری االن چه حسدونمیم -        
  سویبه گ!  که مثالً حالت رو خوب کنه چهی به پر و پات نپادی گفتم زيبه پر. برت نباشه 

 
...  اتاق ي توینی بشخوامیم.  بره فرستمی کمندم مي نشه ، بخواداشی طرفا پنی فعالً اگفتم

 ... متی تصمي ، بعد برایاحساساتت رو کنترل کن!  ی کنهی ، خوب گریخوب فکر کن

 :  وسط حرفشدی دویگل        

 . دی پاره سنجاق کنکهی تی بازم منو به اون زندگدیخوایشما م -        

 ، سرش را به چپ و راست دی خندیمسعود به تلخ.  احساس بود ی سرد و بشیصدا        
 : تکان داد

 !  نهگهید... نه  -        

 آورد ، ی که بر زبان مي هر کلمه ايانگار برا.  دی کشیقی را بست ، آه عمشیچشم ها        
 : کندیجان م

 ! ي تو بخوای هر چدمی قول مگهی دندفعهیا -        

.  دیرسی خسته به نظر میلیخ... او  ي براسوختیدلش م.  نگاهش کرد قی عمزیگل آو        
 .  از دست دادن ندارندي برايزی چچی بود که هیی آدم هاهیشب

 !  دارهی بستگدی بود و نبود شما به جاوگفتی مشهی همنیآبت -        

 ریعمو مسعود گردنش را صاف گرفت و متح.  بود زی تند و تیلی خشیزنگ صدا        
 نی بود که اسم آبتي بارنی اولنیپس از مدتها ا... خودش هم تعجب کرده بود . نگاهش کرد 

  را
 

 .  دم از او غافل نشده بودکی ی آورد ، اگرچه فکر ملعونش حتی زبان مبر

!  که خداشو دوست داره یمثل کس...  دی دوست داریبی جور عجهی دوی جاوگفتیم -        
 ! دی نگهش داری راضدیهمون اندازه دوست دار...  دیایه چشمش ب بدیخوایهمون اندازه م
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 : ادامه داد.  انداخت نیی ، سرش را پارونینفس غمبارش را فوت کرد ب        

 ... خواستمیمن نم... من ، واقعاً !  کردم دتونیمتأسفم که ناام... متأسفم عمو  -        

 ساکت شد یگل.  هوا تکان داد ي هدف تویتش را بدس.  ، تلخ و مالل آور دیمسعود خند        
 ... . و زل زد به دست او

 نی ايمسئول همه !  من ندون ی مسئول بدبختيخودیخودتو ب...  حرف نزن ينطوریا -        
   کهيدی شکسته ، مسئول جاوتیشونی که پییمسئول تو!  ، منم ینیبی که مي ارونهیو
 

مسئول ...  خاکه ری ، مسئول زنم که زکشهی مکی ها کشوونهی دنی در خونه نشسته عپشت
  اما...  زی عمر خطا کردم ، گل آويهمه !  داره ی نکبتی حاال چه زندگدونمی که منیآبت
 

 !  دارمدی امدی که هنوز به جاونهی امی زندگي خطانیبدتر

 :  لب زمزمه کردریز... لبخند تلخش را باز تکرار کرد         

 !  دارمدیهنوزم ام!  دارم بهش دیهنوز ام...  احمقا نیع -        

فکر کرد هر ...  دنی شروع کرد به تپیقلب گل.  را بست شی ، چشم هادیچانه اش لرز        
   قدم به سمت او برداشت ، دستش را بلندکی.  فتدی بهیآن امکان دارد عمو مسعود به گر

 
 :  اوي سمت شانه کرد

 ... عمو مسعود -        

 :  آنکه نگاهش کند ، گفتیمسعود ب        

 ! زمیبرو بخواب ، عز!  يخسته ا...  یبرو بخواب گل -        

 بتواند او را دی ، شادی بگويزیفکر کرد چ.  انداخت نیی سر جا ماند ، دستش را پایگل        
  شی پاي پاشنه ي پساپس رفت ، بعد روچند قدم.  دی به ذهنش نرسيزی چچیاما ه. آرام کند 
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 جرقه زدن يهنوز در اتاق را نبسته بود که صدا. رفت سمت اتاقش ...  دی عقب چرخبه
 !  آتش زده بودگاریباز س...  دیفندکش را شن

       
 نقره ي مبل ننشسته بود که گره روسريهنوز رو.  دنشیفرشته کوچولو آمده بود به د        

 .  کرد و خودش را باد زد اش را بازيا

 رختخوابم ي تا صبح توشبیکولر وامونده خراب شده ، د! چقدر هوا گرم شده خدا  -        
 ! غلت زدم از گرما

 :  بود ، و ادامه دادستادهی افی بالتکلمنی انداخت سمت کمند که وسط نشینگاه کوتاه        

  ؟یکولرتون روشنه مامان -        

 ؟ بعد فکر کرد البد فرشته دیشنی آن را نمکنواختی ي صدایعنی...  تعجب کرد یگل        
 ي فکر دلشوره افتاد تونیبا ا...  حرف بزند ی با او تنها باشد و خصوصخواهدیکوچولو م

 .  جانش
 

 :  گفتکمند

 !  دور تندشو بزنمرمیم! روشنه  -        

با نگاهش دنبال کرد ، و بعد برگشت سمت  رفتن او را ریفرشته کوچولو مس. و رفت         
 .  و به او لبخند زدیگل

 ! ی خوشگلشرتی ؟ چه تزمی عزیخوب -        

 و نگاه کرد به دی کشی را کمشرتشی تي دلواپس به لب نشاند ، گوشه ي لبخندیگل        
   ازیکی...  هم خوشگل نبود ادیز.  لباس دی سفي صفحه يقلب بزرگ قرمز رنگ رو
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با ...  بود دهی خرشی براابانی سر خکی حوصله از بوتی بیلی کمند خروزی بود که دییزهایچ
  انگار قبول کرده بودند.  ی نارنجیکی برس پالستکی مسواك و کی قرمز و ی شلوار راحتکی
 

 :  وسط حرفشدیفرشته کوچولو پر.  مهمانشان است ي هفته اکی حداقل زی گل آوکه

 ...  جانی ، گلگمیم -        

فرشته کوچولو دست برد از .  گردنش را صاف گرفت ، نگاه کرد به او ي به تندیگل        
 لیموبا...  نگاه کرد زیگل آو.  آورد و گرفت سمت او رونی بيزی مانتواش چبی جيتو

  خودش
 

 ! بود

 ! دی داشته باش با جاوی صحبتهی. روشنش کن ...  زمی عزری بگنویا -        

 . دی ترسيخودی بیگل        

 ! ینه ، مامان -        

 ...  ؟ اصالً اگه شما دو تای ؟ آخرش که چی خودتو پنهون کنيخوای میدِ آخه تا ک -        

 .  را نجات دادزی به اتاق خوابها آمد ، گل آوی منتهدوری عمو مسعود از سمت کريصدا        

 ! دست از سرش بردار ، مادر -        

 دهی پوشی کمرنگ با شلوار مشکی آبراهنیپ. هر دو به سرعت سر چرخاندند سمت او         
 : فرشته کوچولو گفت.  یبود ، قصد داشت برود طالفروش

 .  خودشونو روشن کننفی تکلدی دو تا بانیا -        

 : گفتساعتش را انداخت دور مچ دستش و .  تر شد کیعمو مسعود دو قدم به او نزد        

 داد سر دی وعده وعنهمهیا.  با خودش روشن کنه فشوی تکلدیاون پسره اول با -        
  ستی نیچکی هکنهیفکر م!  کنهی مخوادی می ، حاال که خرش از پل گذشته هر غلطشیداماد
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 ! رهی بگجلوشو

 :  زد ، ادامه داديپوزخند        

 ! وزی پوفيپسره !  ارمیباباشو در م! کور خونده  -        

 . صورت فرشته کوچولو از خشم مچاله شد        

 یگی نمیچی تو هخوامی بگه طالق منیا!  دختربچه نی دست ايتو هم که عقلتو داد -        
 ! یکنی متشمی ، حماچیه

 :  باال رفتشی نگاه عمو مسعود ، صداي تودیخشم جوش        

 اقتیاصالً ل...  نداره اقتشوی لدیجاو!  رمیگی ، طالقشو مخوامیبگه طالق م! آره ... آره  -        
 !  رو ندارهیچیه

 وانی پر از لینی سکی دستش ي شد دم آشپزخانه ، تودهی داد او کشي از صدامای سيپر        
   کرد خودش را کنترلی ، سعشی موهاي تودیعمو مسعود دست کش.  بلند شربت بود يها
 

 : باز گفت.  کند

 !  دختر نکننی اي شرمنده نی از اشتریمنو ب! ...  نکن ، مادر من يازش طرفدار -        

 از خانه خارج ی خداحافظی و بدی ، به عقب چرخی صورت گلي انداخت توینینگاه غمگ        
  زی را وسط مینی و سزی مبل کنار گل آوينشست رو.  دی کشي آه سردمای سيپر. شد 

 
 : فرشته کوچولو گفت.  گذاشت

 ی سمت در هکردی حمله می ، هي اتاق بودي که توروزید!  دیدلش پره از دست جاو -        
   شعور ، چنان هلش داد که خدا رحمی بيآخرش پسره .  گرفتیعمو مسعودت جلوشو م

 
 ی کجا و تهش چخوردیود سرش ممسعود تونست خودشو نگه داره ، واگرنه معلوم نب...  کرد

 ! شدیم
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 :  لب زمزمه کردری انداخت به سقف ، زینگاه کوتاه        

 !  توبهایخدا -        

 شربت را ي هاوانی از لیکی مبل ها ، ينشست رو.  آمد رونی اتاق خوابش بيکمند از تو        
 :  گفتمای سيپر. برداشت و مزه مزه کرد 

 و یخدا نکنه کار گل!  ستی نی خوبزیالبته منم با شما موافقم مادر جون ، طالق چ -        
 . اما فعالً زوده برا برگشتن!  بکشه زای به اون چدیجاو

 :  سر جا جابجا شد و گفتی کرده بود ، کمدای پيفرشته کوچولو انگار همدرد        

 نی دست از اگمیم!  جان يونه اش که ، پر امشب برگرده خنی همگمیمنم که نم -        
  ادی ، آرومش کنه که حداقل شبا ندیدو کلوم حرف بزنه با جاو.  بردارن ایموش و گربه باز

 
 . نهی شما بشي در خونه پشت

 :  هوا تکان دادي انگشتش را تومای سيپر        

 ! موافقم -        

 .  به اشک نشستشیافتاده باشد ، چشم ها ی خبر دردناکادیفرشته کوچولو انگار         

 !  شدهوونهیپاك د!  بچه ام ي جان ، دلم کبابه برايبه خدا پر -        

 :  وسط حرفشدیکمند پر        

 !  که بودوونهید -        

ادامه .  دی را نشنشی غمش غرق بود که صدايشانس آورد ، فرشته کوچولو آنقدر تو        
 : داد

رفتم سراغش ، به زور ...  دمی پاهاشو شنيساعت چهار صبح گذشته بود که صدا -        
 شی آتگرمی شما بوده ، جيبهم گفت تا اون موقع در خونه .  خودم يکشوندمش خونه 

  گرفت
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به ...  شهی خوار مزی بودم فرزند عزدهیشن!  نمی روزاشو نبنی ارمی بمخواستیبه خدا دلم م! 
 ! ودم بدهیچشم ند

 :  گفتمای سيپر        

 نی ایبرا هر کس...  گهی دفتادهی نیاتفاق!  دی نباشدی ناامنقدریخدا نکنه ، مادر جون ، ا -        
 ! ادی مشیاختالفا پ

 برداشت و به سمت مادر بزرگش زی مي را از روي دستمال کاغذيکمند خم شد ، جعبه         
 .  دستمال برداشت ، نم اشکش را پاك کردکیفرشته کوچولو . گرفت 

مسعود !  کننی بزرگش منقدری انای که افتادهی نیاتفاق!  زمی ، عزگمی منویوااهللا منم هم -        
 !  بودهغمبری سپر کرده ، انگار خودش پسر پنهی سدی جلو جاوي جورهی

 .  نگاهش کردنی خشماگمای سي خنده ، پرریکمند زد ز        

 ! ي گوش بدستی ، تو خوب نمیزنی زنونه ميما حرفا! پاشو برو تو اتاقت  -        

 خورده می نوانیبا آرامش خم شد و ل.  چرخاند گرانی دنیکمند نگاه پر لبخندش را ب        
 . بعد از جا برخاست.  برگرداند ینی سياش را دوباره تو

 ! کردمی نمی، عمراً آشت زی تو بودم گل آوي من اگه به جایول -        

 :  هوا تکان داديانگشتش را تو... رفت سمت اتاقش         

 ! فقط طالق! ... طالق  -        

 :  گفتمای سيپر.  محو شد دوری کريو تو        

 ! طالق...  شهی گرم بلند مينفسش از جا -        

 :  گفتیگل        

 ... دی من بودي ؟ شما اگه جافتادهی نی اتفاقدی بگدیتونیچطور م -        

 .  ، تلخ و خستهدیفرشته کوچولو خند        

 ! نبودم ؟یکنیفکر م -        
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فرشته .  فرش ي روينگاه کرد به گل ها.  انداخت نییسرش را پا.  ساکت شد زیگل آو        
 : کوچولو ادامه داد

 بته که به عمل ری از زدی آخه جاویول...  رفتگان بگذره ي همه ریخدا از سر تقص -        
 !  ارث گرفتهزشویهمه چ...  ، دست بزنشو اشوی ، بددهناشویهرزگ... ارث گرفته !  ومدهین

باز .  تازه کرد یی شربت برداشت و گلووانی لکی برد ، شیدست پ.  دی کشيآه سرد        
 : گفت

 که يهر بار! اوج غرورم بود ...  خان شدم ینقیمن فقط پونزده سالم بود که زن عل -        
  چوقتیاما ه! ...  شدمی کرده ، نابود مانتی ارزش بهم خی و بی عامي با زن هادمیفهمیم
 

 !  باال نبردمصدامو

 حق کی مردها ي برازهای چنی ، اکردی آن روزها اوضاع فرق مدی خواست بگویگل        
  انگار با...  او ي شانه ي دستش را گذاشت رومای سيپر. اما نگفت ...  شدی محسوب میعیطب
 

 :  لمس کوتاه فکرش را خوانده بود که گفتهمان

 دیخب ، شا...  امروز نبود ي اون روزا تعدد زوجات قبحش به اندازه ی فکر کندیشا -        
   شوهرانتی بابت خشدی دار محهی جري هر عصريغرور زن تو! اما زن ، همون زن بود ! نبود 

 
! 

 :  باال بردی را کمشی به خاطر آورده باشد ، صداي تازه ازیفرشته کوچولو انگار چ        

 با مسعود ؟ چند بار قهر تی زندگي تويدی کشی جان ؟ چي ، پریگیخودتو چرا نم -        
  بابات ؟ي خونه ی رفتيکرد
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... خب البته منو اول جنگ و دعوا کردم !  شهی هفتاد من ميمن اگه بخوام بگم مثنو -        
  شکر خدا حاال خانم خونه ام هستم ، شوهرم... مجبور شدم باهاش ساختم !  نداشت دهیفا
 

 ! دلش باهام گرمه!  راه شده سربه

 آخه قهر و دعوا هیچ!  ي مسعودو جمع و جور کردیتو زندگ...  يکار خوب رو تو کرد -        
 ! شد ؟بشی آخه نصی ، چدی که جنگامرزی خدابي؟ شعله 

 کرده یکی نانوشته با هم دست به ي قراردادیانگار ط.  زدندی حرف مانی در میکی        
  زیاما گل آو.  اش ی شود برگردد سر زندگی بخوانند تا راضزی گوش گل آويبودند آنقدر تو

 
 طالق گرفته بود و دی فکرش از جاويتو.  غرق بود شیاهای افکار و رويتو...  کردی نمگوش

  یلی روز خکیو ...  کردی می زندگیی بود به تنهادهی خرشی که عمو مسعود برای آپارتمانيتو
 

 ! پس از دو سال و چهار ماه...  دیدی دوباره میابانی ازدحام خي را تویی نگاه آشنایاتفاق

 : شی زانوي دستش را گذاشت رویکس        

 !گوشت با منه ، مامان جان ؟ -        

 مای سي فرشته کوچولو و پرنی ، نگاه سرگردانش را بدیمثل برق گرفته ها از جا پر        
 . چرخاند

 ! بله... هان ؟ بله  -        

 .  اراده از جا برخاستیبعد ب        

 ! ازه تونبا اج.  دمی سخت خوابیلی خشبید!  ، من خسته ام دیببخش -        

 .  و رفت سمت اتاقشدی توجه به نگاه مبهوت دو زن ، راهش را کشیو ب        

******         
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 ی که روحش را به تباهیفی کثيکابوس پشت بام و دست ها...  بود دهی ديکابوس بد        
 .  که حاال محرمش بودندییهمان دست ها... کشاندند 

 ي را برداشت و تالش کرد تويزیساعت کوچک روم.  ی پاتختي رودیدستش را کش        
  يرو.  و ربع بامداد بود کیساعت هنوز .  ندی را ببشی آن وقت شب عقربه هاظی غلیکیتار
 

 لشیموبا.  بود دهیخواب از سرش پر.  شی موهاانی مدی کشی تختخواب نشست ، دستي لبه
 .  بالشش برداشتریرا از ز

 را لشی بود موباي خانه اش ، به هر زورگشتیلو داشت برم فرشته کوچویظهر وقت        
  ي جلوتوانستیاما نم.  دادی را نمدی جاوي پاسخ تماس هایگل. روشن کرده و به او داده بود 

 
 قبل ارسال ي قهی که هفت دقامشی پنی آخريتو.  را هم نخواند شیامهای و پردی را بگخودش

 : شده بود ، نوشته بود

 ! تا صبح منتظرت هستم! من هنوز هستم  -        

 و منی نشي تویچکسیه.  رفت رونی بالش برگرداند ، از اتاق بری را دوباره زلشیموبا        
 . دیکشی نمگاری عمو مسعود مثل شب قبل پشت کانتر نبود و سیحت.  نبود ییرایپذ

سر جا ...  دی اتاق جاوي در بسته ي اتاقش ، نگاهش ثابت ماند رويخواست برگردد تو        
   جعبهکی ي خودش که توي شده دهی بري موهاادی افتاد و سوی گي جشن نامزدادی.  ستادیا

 
 رفت ، در را شیپ.  آن جعبه به جانش افتاد دنی دوباره ديوسوسه .  شده بود ي معرق کاري

 .   تخت جابجا شديعمو مسعود رو...  اتاق ي تودینور پر کش.  برق را فشرد دیباز کرد و کل
 

 . اوردی خودش ني ، اما به رودی ترسی کمیگل

 ! دیینجای ادونستمینم!  کردم دارتونیب...  دیببخش -        
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 :  سوخته اش را به او نشان دادمی نگاریعمو مسعود دستش را باال برد ، س        

 !  داخلایب!  بودم داریب -        

اتاق ... نگاهش را تاباند دور تا دور فضا .  داخل رفت ، در را پشت سرش بست یگل        
  عمو مسعود.  نهی نشسته بر سطح آي غبارهاي رودیانگشتش را کش.  بود فیمرتب ، اما کث

 
 : گفت

  ؟يدیچرا نخواب -        

 :  نگاهش کردنهی آي از تویگل        

 ! دمیس دکابو...  بودم دهیخواب -        

 ساخته بود ، شی برادی که جاویاهی سی کودکي درباره چوقتیه.  یو نگفت چه کابوس        
 : عمو مسعود باز گفت.  نگفته بود گرانی به عمو مسعود و ديزیچ

 ! رونهی هنوز بدیجاو -        

 :  فقط پاسخ دادیگل        

 ! دونمیم -        

 زی منی همینیی پاي کشوي از تودی آمد آن شب جاوادشی...  سراند نییو نگاهش را پا        
 : اشاره کرد به عمو مسعود.  دی کشرونیجعبه را ب

 !اجازه هست ؟ -        

 .  تخت نشستي ضرب از جا برخاست و روکیعمو مسعود         

 ، یاما تو زنش ... میزنی دست نملشی به وساچوقتیما ه!  دهی جاولی ، وسازمیآره عز -        
 ! يحق دار

 دی نشست ، کشو را کشنی کف زمزیگل آو.  يگاری سری زي را انداخت توگارشیس        
  جعبه را برداشت و باز کرد.  شده ي معرق کاري جعبه يبالفاصله نگاهش نشست رو.  رونیب
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برگشت سمت عمو مسعود ، .  اهی سي موهاي رودی کشاطیانگشتش را آهسته و با احت... 
 : دستش را به سمت او دراز کرد

 !  نگهشون داشتهدی سال ، هنوز جاونهمهیبعد از ا!  منه يموها...  عمو دینیبب -        

 ی لبخند تلخیگل.  شده دهی بري موهايمسعود جعبه را گرفت ، نگاهش را دوخت رو        
 : زد

 ادی مادتونی شما دونمینم!  جهت ی و بخودیب...  دیو برشش هفت سالم بود که موهام -        
 ! رهی نمادمی رو زای چیمن که تا دم مرگ بعض...  نه ای

 ي دوباره سر چرخاند ، از توزیگل آو.  کوچک مانده بود ي جعبه ينگاه مسعود هنوز تو        
  ای شانزده ی را وقتي روسرنی بود که اادشی.  آورد رونی رنگش را بیشمی يکشو روسر

 
 .  جهت گمش کردی و بخودیو چند ماه بعد ب...  دی سال داشت خرهفده

 !عمو ؟ -        

 : مسعود در جعبه را بست ، آهسته زمزمه کرد        

 جانم ؟ -        

 کی شکم کشو ، يباز دستش را فرو کرد تو.  و کنار گذاشت دیی را بوي روسریگل        
   شد به خطوط درهم ورهیخ...  زرد شده بود ی نقاشيصفحه .  دیش کرونی بیمی قدینقاش

 
 . ی رنگبرهم

 ... یعنی شد ؟ ينجوریچرا ا...  دیجاو -        

 لرزانش يدست ها...  زد یمسعود لبخند تلخ. سکوت کرد ، کاغذ را هم کنار گذاشت         
   هجوم خاطرات تلخ لهریداشت ز...  دی تخت کشي و فندکش روگاری کردن سدای پيرا برا

 
 . شدیم
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 !  رفتای فقط سه سالش بود ، از دنیوقت! ... شعله ... مادرش  -        

...  دیی را باز کرد و بوشهی آورد ، در شرونی بی عطر خالي شهی شکی کشو ي از تویگل        
 . دادی رز را مي خوش گلهاي حهی عطر ، رايته مانده 

 !  خوشبخت نبودمچوقتیمن که البته ، ه.  چکدوممونیه...  مینبودبا هم خوشبخت  -        

.  بند انگشت بود کی يقد رژ لب به اندازه ...  آورد رونی رژ لب کوچک بکی زیگل آو        
  فرشته کوچولو.  بچه بود ، رژ لب را از خواهر دوستش گرفته بود یلی خی آمد وقتی مادشی
 
 انهی ناشیلی خانواده است ، اما او عمدا رژ لب را محکم و خیب ي کارها مال دخترهانی اگفتیم

   و رژ لب را ازچاندی مچ دستش را محکم پدی روز جاوکی...  دیکشی مشی لب هايرو
 
 . دی کشرونی انگشتانش بانیم

...  دونمیچه م.  برده بود ي ، براش چه خبری کدونمینم...  می روز با هم دعوا کردهی -        
  ، کردی مدادیداد و ب.  باال آورده بود دی جاوروزی که دي زده بودم ، مثل گندي گندهی دیشا
 
 ! دی جاوي چشماي ، جلوشهیمثل هم...  می شدریبعد با هم درگ!  برهی آبرومو مگفتیم

 .  کشو برگرداند ، بعد سر چرخاند سمت اوي تویکی یکی را لی وسایگل        

  شد ؟یبعدش چ... خب  -        

 !بعدش ؟ -        

 .  ، تلخ و پر حسرتدیخند        

...  رمشی بغلم ، رفتم بگری زدم زدویمن جاو.  ابونی خي تودیبعدش اون دو!  یچیه -        
   چشمي چشم من ، جلويجلو...  زد بهش و در رفت نی ماشهیهنوز نگرفته بودمش که 

 
 ! دیجاو
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 تصادف را مجسم ي بسته اش صحنه يپشت پلک ها...  را بست شی چشم هازیگل آو        
  عمو مسعود زانو زده...  زدی و از درد آسفالت را چنگ منیشعله افتاده بود کف زم. کرد 

 
 هی گردیشا...  دور و بر مادرش گشتی مدی ؟ شاکردی چه مدیجاو...  دی کنار او ، و جاوبود

 .  تصور کندتوانستینم!  دانستینم...  هم دیشا...  کردیم

  ماجرا دونست ؟نی شد ؟ اون شما رو مقصر ایبعد چ -        

 . مسعود فقط سرش را تکان داد        

 !  عمريهمه  -        

خواست بپرسد ، خب حق نداشت ؟ اما ! آرام آرام بود ...  برخاست نی زمي از رویگل        
  ،  چشمش دوخته بودي انگار چشم توریتقد! ود  آرام بیلیخ... دو قدم پساپس رفت .  دینپرس

 
 : گفت.  شکارش را افسون خود کرده بود ي مارمثل

 !  رو گرفتم ، عمو مسعودممیمن تصم -        

آهسته .  اتاقش يبرگشت تو...  به او پشت کرد زیگل آو. مسعود دلواپس نگاهش کرد         
  ی حکم مرگ ، شلوار کتان مشکي اجرا جالد قبل ازکی يو خونسرد ، درست به خونسرد

 
 .  اتاقي ، بعد عمو مسعود آمد تودی به در کوبیکس.  دی را پوشاش

 ...  رومتی که تصمهیمنظورت چ -        

 را شی ، دکمه هادی مانتو را پوشیگل.  زی گل آوي مانتوي رودیساکت شد ، نگاهش ماس        
 : مسعود به خود آمد.  اش قهی ی پارگي رودیدستش را آهسته کش...  بست یکی یکی

  ؟یکنی مکاری چيدار -        
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 اش را باز کرد و یشانی پي را باال برد ، پانسمان روشیدستها.  پاسخش را نداد زیگل آو        
  ي رفت ، شانه هاشی مسعود پنباریا.  واری سطل آشغال کوچک کنار ديانداخت تو

 
 : سمت خودش را گرفت ، او را چرخاند الغرش

  ؟زی ، گل آویکنی مکاری چپرسمیدارم م -        

 :  اوي چشم هاي شد تورهی خیگل        

 ...  برگردم خونه امخوامیم -        

 . دی کشرونی عمو مسعود بي دست هانی کرد ، خودش را از بیمکث        

 !  دم در منتظرمهدیجاو -        

 :  مسعودي چشم هايدرد نشست تو        

 ! نرو -        

 نی اخواستندی هنوز مگرانید.  اش نبود یی موافق جدای کسچی ؟ هی ؟ تا کرفتینم        
  یمهم تر از آن ، حق طالق هنوز متعلق به شوهر خائن روان...  کند دای ادامه پی نکبتیزندگ

 
را همانطور که  و سرنوشت رفتیم.  گرانی به ساز ددیرقصیم...  رفتیاو هم م!  بود اش

 .  اش را برداشتیشال مشک.  کردینوشته شده بود اجرا م

 ! خداحافظ -        

 : مسعود دنبالش رفت.  رفت رونیپشت کرد به مسعود ، از اتاق ب        

 ! زینرو ، گل آو -        

 ي توروزی که دیی هایی بود دم در ، همان دمپادهیرس.  سرش ي رودی شالش را کشیگل        
 : باز گفت.  دی و فرار کرده بود را پوشدهی فرشته کوچولو پوشيخانه 

 ! خداحافظ -        
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 آدم کی دنبالش قدم برداشت ، شده بود مثل اطی حي انهیمسعود تا م. و رفت         
گل .  از خود نشان دهد ی واکنشتوانستی ، اما نمرفتی راه ماری اختی شده که فقط بزمیپنوتیه

  زیآو
 

 به سرعت او را دیجاو. اما مهلت نکرد در را ببندد ...  کوچه ي را باز کرد ، پا گذاشت تودر
   رای گلي کف دست هادیجاو.  دیدی باز آنها را ممهی در نيمسعود از ال.  دیسمت خود کش

 
 دست انداخت دور شانه دیبعد جاو...  گفتی به او ميزی سر خم کرده بود ، چیگل...  دیبوسیم
   رادی جاونی استارت ماشي بعد صداي قهیچند دق.  و او را سفت به خود فشرد ی گلياه
 

 ... .  گاز دادنش راي و پشت سر آن صدادیشن

 هی ، گرکردی را مرتب می روتختیوقت.  کردی مهی شده بود ، مدام گرداریاز صبح که ب        
   درخت شاهتوتنی سنگياز پنجره به شاخه ها.  کردی مهی ، گرخوردی مي چایوقت.  کردیم
 

 هی گرونیزی تلويوقت تماشا...  کردی مهی دوش حمام گرریز.  کردی مهی و گرکردی منگاه
 ! کردیم

 ی زندگي همه کردیاحساس م.  تنش نبود ي و آرامش شب قبل توي از خونسرديذره ا        
 !  هم باختهيبدجور... اش را باخته 

 ي روزهاي که برایی آن آرزوهايبه همه ...  به گذشته ها ، به خاطراتش کردی مفکر        
   زنگ در خانه راي صدای خودش غرق بود که وقتيای دنیاهی سيآنقدر تو!  اش داشت ندهیآ
 

 منگ به ساعت ي مثل آدم هاهی برد و چند ثانادشی را از ی و مکانی زمانتی ، موقعدیشن
 .  شدرهی خيوارید
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.  سشی به صورت خدی و دست کشدی زنگ باز هم تکرار شد ، ناگهان از جا پريصدا        
  نداختهی نی بار هم به ساعت نگاهکی یساعت هفت بعدازظهر بود و او در تمام طول روز حت

 
 :  را بلند کردشیصدا!  بود

 !بله ؟ -        

 : دی فرشته کوچولو را شنيصدا        

 ! مان جانمنم ما -        

 بود کف آشپزخانه کی ، نزددی سرشی پاری و قرمز زدی سفيپادر.  آشپزخانه ي تودیدو        
  دی و باز دوختی صورتش ري توخی مشت آب کیبه زور تعادلش را حفظ کرد ، . ولو شود 

 
 : گفت. فرشته کوچولو باز در زد .  در دم

 ! اومدم االن -        

 ي تودی کشی تنش صاف کرد ، دستي را توشرتشیت.  کم کرد شیاز سرعت قدم ها        
  رهی بلکه ضربان قلبش نرمال شود ، و بعد دستگرونی را فوت کرد بقشینفس عم.  شیموها

 
 ! اما در باز نشد...  دی کشنیی پارا

فرشته ... . دوباره و دوباره ...  دی را کشرهیدوباره دستگ...  اشتباه کرده است کردیفکر م        
 .  به دردیکوچولو باز کف دستش را کوب

  ؟زیگل آو -        

 : بعد پاسخ داد.  کردی را باور نمدیدی که ميزی به در ، چکردی هاج و واج نگاه میگل        

 ! دی لحظه صبر کنهی...  یاالن مامان -        
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 ي تودیدو.  ندازدی اش ، تالش کرد مغزش را بکار بیشانی پيکف دستش را گذاشت رو        
   که استفاده کرده بود را برداشت ویفی کنیآخر.  را باز کرد يواریاتاق خوابش ، در کمد د

 
انگار ...  بدتر ای...  نی زميانگار آب شده بود رفته بود تو! نبود ...  گشت شیدهای کلدنبال

 !  آن را برداشته بودیکس

کم کم .  افتاد نی از دستش رها شد و کف زمفی ، کواری زد به دهی نفس و ناباور تکیب        
 !  کرده بودی خانه زنداني او را تودیجاو...  بردی میداشت به عمق فاجعه پ

 و جی که خورده بود گیلیانگار هنوز از شدت س... مبهوت و ناباور راه افتاد سمت در         
 .  ، نگران شده بودزدینوز داشت در مفرشته کوچولو ه.  بود جیو

  آخه ؟یکنی ؟ چرا درو باز نمیخوب...  جان ، مامان ی ؟ گلیگل -        

 : دی نالزیگل آو        

 مامان جون ؟ -        

 :  کردنیی باال و پاهودهی را برهیباز دستگ        

 ! مامان جون در قفله -        

 : دیفرشته کوچولو نشن        

 ! ؟یچ -        

 !  قفلش کردهدیجاو... در قفله  -        

 : دی کرد به دور و برش ، دوباره نالی نگاهدی و ناامرانیح        

 ! مامان جون!  مامان جون يوا...  کرده می زنداندیجاو! در قفله ...  مامان جون يوا -        

فرشته کوچولو .  ختی قلبش اشک ر صورتش کرد ، از تهلی را حاشیکف دست ها        
   رنگي زد به پنل هاهی ، تکنینشست کف زم.  دیشنی را نمشی ، صدازدیپشت در حرف م

 
 :  را باال بردشیصدا.  کرد هیباز گر...  پس سرش چوب
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 ! کشمیمن خودمو م!  رو ندارم ی سگی زندگنی تحمل اگهیمن د...  کشمیمن خودمو م -        

 : فرشته کوچولو دهانش را چسبانده بود به در. ، از ته قلبش  زد غیج        

 ! شنونی نشستن ، صداتو منیی پانایعمه ات ا!  نزن غیج...  من زیآروم باش عز -        

 :  زدغی باز جیگل        

 ! به درك! به درك  -        

 ، دستش را مشت کرد و محکم به ران دیجوشی خونش مي که تویو از شدت خشم        
   نبود مثل گلشی آتش ، اگر به خاطر آبرويفرشته کوچولو شده بود اسفند رو.  دی کوبشیپا
 

 . اما خودش را کنترل کرد.  زدی مغی و جختیری اشک مي هاي هازیآو

 ! کنمیمن درستش م!  شهیدرست م...  نکن دورت بگردم هیگر -        

 : باز گفت.  خاطر بدهد ی تسلی با لحنش به گلردکیتالش م        

نداشتم هم زنگ .  داشته باشم دی کلدیشا...  گردمی منویی پارمی بمون ، من مقهیچند دق -        
 ! گردمیاالن برم...  نکن مامان جان هیگر!  خونه ادی بدی به جاوزنمیم

 :  زدغی دوباره جزیگل آو        

 ! دیاری خبر مرگشو برام بیاله -        

 شهی همي که با آن پاهادی را شنشی قدم هاي صدایگل. فرشته کوچولو پاسخش را نداد         
   بغلش ، سرش راي تودی را کششیپاها.  فرز باشد کردی می ممکن سعيدردناکش تا جا

 
 .  کردهیباز گر...  شی زانوهاي روگذاشت

به سرعت سرش .  دی قفل شني را تودی چرخش کليصدا چقدر زمان گذشت که دینفهم        
  ، انتظار ورود فرشته کوچولو را داشت.  را دوخت به در سشی خيرا بلند کرد ، چشم ها

 
 .  چارچوب در ظاهر شدي بود که تودی قامت جاونی ااما
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 ي صورتش ، از روي رودیپشت دستش را کش.  خونش ي تودینفرت و انزجار جوش        
 . ستادی اش انهی به سنهیدرست س...  برخاست نیزم

 ! یلیخ!  ی کثافتیلیخ...  خورهیحالم ازت بهم م -        

 : گفت.  کردی سرد نگاهش مدیجاو        

 !  به تو اعتماد کنمتونمیمن نم -        

 .  صورت او تف کندي توخواستی گرفت که انگار می حالتزیصورت گل آو        

 ! ؟ی به من اعتماد کنیتونیتو نم... و ت -        

 . ستادی آنها انی خانه و مابي را هل داد ، خودش را انداخت تودیفرشته کوچولو جاو        

 !  مهمون نشستهنیی ، پادیصداتونو باال نبر!  دیبس کن... بسه  -        

 تا یگل. ق خواب  را سفت گرفت ، او را همراه خود کشاند سمت اتازی گل آويبازو        
 . دی جاوي چشم هاي گردنش را چرخاند ، نگاه متنفرش را دوخت توتوانستی که مییجا

 ای ی که به من اعتماد کنی هستیتو ک! کثافت خائن ...  به من اعتماد کنه تونهی نمگهیم -        
 نه ؟

 ي رفت تودیراهش را کش.  کردی اعتنا نمشی هاراهی به بد و بدیجاو.  دیلرزی مشیصدا        
 يفرشته کوچولو انگشتانش را با قدرت فرو کرد تو.  را باز کرد خچالیآشپزخانه ، در 

  گوشت
 

 . ی گليبازو

 ! شنونی صداتو منایعمه ات ا!  ستیاالن وقتش ن...  زیخفه شو گل آو -        

 .  ، پر از بغض نفرتدی خندیگل        

  ؟نهییم هست ؟ پاغزاله ه... اِه  -        
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 ي قهی.  آشپزخانه ي تودی ، دودی کشرونی انگشتان فرشته کوچولو بنی را از بشیبازو        
   نگاه آرام و خونسردش را دوختدیجاو.  را گرفت ، او را چرخاند سمت خود دی جاوراهنیپ
 

 .  پر جنون اوي چشم هايتو

 ! ي عشاقت رو چشم انتظار نذاريایب!  يایپس الزم شد تو هم ب -        

 . رونی نفسش را فوت کرد بدیجاو        

 ! بس کن -        

 .  عقبدیفرشته کوچولو باز مداخله کرد ، او را کش        

 ! زیگل آو -        

! نه من ...  ي دست بابات مونده بودينه تو رو!  فهممیمن از کار خدا نم...  فهممیمن نم -        
 ! ؟لهی طوکی يچرا ما دو تا رو با هم انداخت توخدا 

 آب را ي بطرخچالی ي به او پشت کرد ، از تودیجاو.  را باال برده بود شیباز صدا        
 زیگل آو.  را کشان کشان برد سمت اتاق زیفرشته کوچولو گل آو.  دیبرداشت و سر کش

  دست از
 

 شلوار کی و ییموی لزی شومکی ی دقتیبا ب ...به سرعت در کمد را باز کرد .  برداشت تقال
 بود ستادهیفرشته کوچولو ا.  شانه زد و بست ي را به تندشیموها.  دی برداشت و پوشیمشک

  دم
 

 : گفت.  کردی ، نگاهش مدر

 ! رنگ به رخت نمونده...  صورتت ي بکش توی دستهی -        

 :  اشیشانیاشاره کرد به پ.  پوزخند زد ، برگشت سمت او زیگل آو        

  پنهان کرد ؟شی ها رو با آراهی بخنی اشهیم -        
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 : دی بگويزیفرشته کوچولو خواست چ        

 ...  جانیگل -        

 :  مهلت ندادزیگل آو        

  رو پوشوند ؟ی همه بدبختنی با حفظ ظاهر اشهیم -        

 آشپزخانه ي هنوز تودیجاو.  رونی بشنود ، از کنار او رد شد و رفت بيزیمنتظر نماند چ        
   گلي آب بود و نگاهش رويدستش دور گردن بطر...  شخوانی بود پشت پستادهیبود ، ا

 
 . زیآو

 ! دست بابام مونده بودم نه تو ؟ي بود که نه من رویمنظورت چ -        

 :  را باال بردشی صدای عصبدیجاو. اسخش را نداد ، رفت سمت در  پزیگل آو        

 ! با توام...  يهو -        

 : دی تشر فرشته کوچولو را شني صدایگل        

 ! رسمیوقتش که شد حسابتو م...  دیخفه شو جاو -        

 ای به فرشته کوچولو گفت يزی چدیجاو.  دی را پوششی زد ، صندل هاي پوزخندیگل        
 ... . رونیدر را باز کرد و رفت ب...  دینگفت را نشن

 کردی فکر می خاص که گلیی طالکی...  را تازه رنگ کرده بود شیعمه مرجان موها        
  غزاله نشسته بود کنار.  وقت است از مد افتاده ، اما عمه با آن رنگ خوشحال بود یلیخ
 

 ادیانگار ز.  کردی لباسش مرتب مری اش را زي و گن الغربردیدست م کوچولو ، مدام فرشته
   هنوزنکهی بود ایبی عجزیچ.  ، علناً دمغ شد دی را تنها دزی گل آویوقت. با آن گن راحت نبود 

 
 بود که نی تر ابی ، اما عجکردی را رد مشی او خواستگارهادی را دوست داشت و به امدیجاو

 نی اولي هم بود و برانی حسریام.  مسئله نداشت نی نسبت به ای حس حسادتچی هزیگل آو
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  بار
 

 را ازش گرفت ، گفت الی فرشته کوچولو سراغ لیوقت.  از ازدواجش بدون زنش آمده بود پس
 .  به شهرستان رفتهي خانواده اش چند روزدنی ديکه برا

 باًی ، چون تقرردی بگدهی را نادی گلیشانی پي روي هاهی کرد بخی سعیلیعمه مرجان خ        
 : دی و پرساوردیاما سرانجام طاقت ن.  دانستی آن را ملیدل

  شده ؟ی چتیشونیپ!  جان یخدا بد نده ، گل -        

 :  هاهی رد بخي رودی دست کشیگل        

 ... نیخوردم زم -        

 :  وسط حرفشدیفرشته کوچولو دو        

 ! از بس سر به هواست ، مامان جان -        

 : اشاره کرد به آشپزخانه ، ادامه داد        

 شد ، افتاد ی چهوی دونمینم...  میزدی و حرف ممیخوردی میی با هم چامینشسته بود -        
 ! زی سرش خورد به منیزم

 یشده بود که گلانگار خودش هم باورش ...  شی چشم هاي نشست توقی عمیسرزنش        
   گلي لب هاي تلخ نشست رويلبخند.  نی دست و پاست و کف آشپزخانه خورده زمیب

 
 اش و یاو برگشته بود سر خانه و زندگ!  تمام شده بود ی سادگنی به همزیهمه چ...  زیآو

او ...  بود بیعج.  باور کرده بود قاًی او عمیشانی پيفرشته کوچولو دروغ خودش را درباره 
  يبرا
 

 کی ی گلی بهبود زندگي ، اما براکردی کار مقاًی و عمگذاشتی فسنجان نصف روز وقت مپختن
 !  بودبیواقعاً عج!  گذاشتیساعت هم وقت نم
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 : دی درهم کشیشانیعمه مرجان پ        

  ؟زمی چرا عزیستیمواظب ن!  ی الهرمیبم...  یآخ -        

 انگار باور نی حسریاما غزاله و ام.  دروغ مادرش را باور کرده بود ی سادگنیبه هم        
 لبخند زیگل آو.  داشتندی برنمی صورت گلي لحظه چشم از توکی ینکرده بودند که حت

   زدیتلخ
 
 :  عکس العمل نشان داديفرشته کوچولو به تند.  انداخت و از جا برخاست نییسرش را پا ،

  ؟يریکجا م -        

 :  را گفتدی که به ذهنش رسی دروغنی تری دم دستزیگل آو        

 ! آب بخورم -        

 !  با خودتاری بزی هم بریی ، چند دونه چازمیپس قربون دستت عز -        

 :  سرش را تکان داد ، غزاله طعنه زدیگل        

 !  دوبارهي نخورنیبپا زم -        

 را شی ، طره موشی دندان هانی بدی لبش را کشیگل. عمه به غزاله چشم غره رفت         
   را پشت سرشی شخصي قدم هايصدا. راه افتاد سمت آشپزخانه . فرستاد پشت گوشش 

 
 . دی دنی حسری امي نهی به سنهی و خود را سدیدم در آشپزخانه به عقب چرخ...  دیشن

 ! شده ؟یچ -        

 :  زدي لبخندنی حسریام        

 ! یچیه -        
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 ساکت نی حسریاما ام.  بشنود يشتری بحی چند لحظه منتظر ماند ، بلکه توضزیگل آو        
   و رفتدی ، باز چرخرونی نفسش را فوت کرد بزیگل آو.  او یشانیماند و باز نگاه کرد به پ

 
 تراش خورده ستالی ها ، پنج استکان کرنتی رفت سمت کابکراستی.  آشپزخانه داخل

 : دی را شننی حسری اميصدا.  دی چي نقره اینی سيبرداشت ، کنار هم تو

  ؟ي خوردنی زمنجایهم -        

 :  گفتي انداخت ، سرسری شانه اش به عقب نگاهي از روزیگل آو        

 . آره -        

 يچا...  را برداشت يفوراً قور.  داغ شد  که گفته بود ،ی از شرم دروغشیگونه ها        
 .  استکان هاي توختیر

  بود ؟دمیجاو -        

 : آب دهانش را قورت داد        

 ! نه -        

 .  سماورری شری از استکان ها را برداشت ، گرفت زیکی.  را کنار گذاشت يقور        

 !صورتت هم همونجا کبود شد ؟ -        

 نیه...  انگشتش ي روختی ، آبجوش ردیدستش لرز...  خورد ی تکان سختزیگل آو        
 .  خود را به او رساندي به تندنی حسریام.  دی کشيبلند

  شد ؟یچ -        

 ! یچیه -        

 رینگاه ام.  شی ، انگشت سوخته اش را چسباند به لبهاینی سياستکان را رها کرد تو        
 :  مهربان شدنیحس

 . زمیری اش رو مهیمن بق...  برو اونور ایب -        
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 ي ناهارخورزی مي های از صندلیکی ياز کنار او گذشت و رو.  تعارف نکرد زیگل آو        
  انی ، سرش را مزی مي زد به لبه هی را تکشیآرنج ها.  بغض گرفته بود يخودیب. نشست 

 
 .  گرفتشی هادست

 !  دعوام شدهدیبا جاو -        

 یکی یکی سماور ، استکان ها را ي بود پاستادهی انی حسریام.  دیلرزی از بغض مشیصدا        
 . کردیپر م

 خب؟ -        

 !  ازش جدا شمخوادیدلم م! ازش متنفر شدم ...  بده یلیحالم خ -        

 شده بود بابت ریخودش هم متح. نشست  انداخت ، صاف نیی را پاشیناگهان دست ها        
   به زبانکردی بار بود که جرأت منی اولنی ، اما ادیچرخی مغزش مي که مدام توییآرزو

 
 . ینی سي استکان را هم پر کرد و گذاشت تونی آخرنی حسریام.  اوردیب

 چرا ؟ -        

 . رونی را بست ، نفسش را تکه تکه فوت کرد بشی چشم هازیگل آو        

 !  کردهانتیبهم خ -        

بعد برگردد سمت او و ...  شوکه شود ، سر جا ثابت بماند نی حسریانتظار داشت ام        
 شود ، ناراحت شود نیخشمگ!  کردی ، مکردیبعد هم هر چه م... ناباورانه نگاهش کند ، بعد 

  ای... 
 

 . نداشت او را بی و غربی عجي خونسردنیانتظار ا.  بسوزد دلش

 ! عجب -        

 .  ناباورانه زل زد به لبخند مضحک اوزیگل آو        
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 ! ؟نیفقط هم -        

 خونسرد رفتار نقدری او ای زندگي تکان دهنده يچرا همه در برابر فاجعه ...  دیفهمینم        
  بفهمند ؟کردندی نمی سعی ؟ چرا حتدندیفهمی ؟ چرا دردش را نمکردندیم

  ؟ی بگيزی چيخواینم -        

 نگاهش موج ي تويحس همدرد.  ، مقابل او نشست دی عقب کشی صندلکی نی حسریام        
 .  لبش بودي ، اما هنوز لبخند روزدیم

...  کشی کوچیلی خی ، حتهی بدزی چانتی خدونمیم! واقعاً متأسفم ... متأسفم ! چرا  -        
 !  مثل قبل نشهیچی هچوقتی و هرهی از وجود آدم بمکهی تهی شهیباعث م

 ي که روي پارچه اي اش ، نگاه دوخت به عروسک های صندلی زد به پشتهی تکزیگل آو        
 : گفت.  نصب بودند خچالیدر 

 !  ازش جدا بشمخوامیم -        

 از ي فقط تکه اانتی که با خکردی اشتباه منی حسریام.  احساس بود ی سرد و بشیصدا        
 !  شده ، کامالً مرده بودرانی کامالً وهی قضنی اياو تو...  ردیمیوجود آدم م

  ؟یکنیکمکم م -        

  باهات موافقه ؟دمیجاو -        

  ؟دیجاو -        

 :  زديپوزخند        

 ! نه -        

 : دی باز پرسیگل.  نگفت يزی چنی حسریام        

  ؟یکنیکمکم م -        

 :  گفتی من و من کرد ، به سختی کمنی حسریام        

 ! دهیحق طالق با جاو!  شهی نمای سادگنیالاقل به ا!  شهینم... خب  -        
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 : گفت.  او ي چشم هاي را دوخت تونشی نگاه غمگزیگل آو        

  به دادگاه ثابت کرد ، مگه نه ؟نوی اشهیم!  ستی نی آدم نرمالدی جاویول -        

 :  پا و آن پا کردنی ایکم.  شی دندان هاي رودی زبانش را کشنیرحسیام        

 مقدار حالت هی تو یوقت.  می حرف بزنگهی چند روز دمتی تصمنی اياجازه بده درباره  -        
 ... بهتر شده باشه و

 :  گفتجانی به سرعت مچ دست او را گرفت ، با هیگل        

!  شکست مویشونی کتکم زده ، اون بود که پدیجاو...  ریگوش کن ام!  حاال نیهم... نه  -        
 ... یحت...  کنهیقمار م!  کرده انتیبهم خ

 :  تر کردکی نزدنی حسری برد ، سرش را به امنیی پای را کمشیصدا        

 !  معتادهی حتکنمیفکر م... من بهش مشکوکم  -        

 :  کندری را غافلگنی حسری موفق شده بود امنباریا        

 !واقعاً ؟ -        

 :  تکان دادي سرش را به تندیگل        

 ! اوهوم -        

 ! دونمینم... خب  -        

 :  گفتیگل.  رونی پشت گردنش ، نفسش را فوت کرد بدیدستش را کش        

  کرد ؟شی کارهی بشه یکنیحاال فکر م -        

 :  سرش را تکان دادنی حسریام        

هر وقت دست روت ...  ی از االن شروع کننکهیمگر ا!  محاله باًیتقر...  مشکله یلیخ -        
 ... ای ی پزشک قانونيبلند کرد بر

  ؟کشهیچقدر طول م -        

 . او سوخت ي ، دلش برادوارشی امي چشم هاي نگاه کرد تونی حسریام        
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 !  تا آخر عمرتدیشا...  چند سال دیشا!  ادیز -        

 ي را بست و نفسش را توشی بود ، چشم هادهیچی تنش پي تویقی انگار درد عمزیگل آو        
 :  بود که دست او را گرفتنی حسری امنباریا.  اش حبس کرد نهیس

  جان ؟یگل -        

  تا آخر عمرت ؟یگی که می چیعنی ؟ ری امی چیعنی -        

 را نمناك کرده شی لرزان اشک مردمک هاي ، پرده نباریا...  را باز کرد شیچشم ها        
 . بود

 ... گمیم...  کرده انتی خگمیدارم بهت م -        

 :  انگشتانش فشردانی او را مي دست سرد و عرق کرده نی حسریام        

 ! شهیاما نم!  سخته یلی خدونمی ، میگی می چي داردونمیم!  زیگل آو...  جان یگل -        

 : ردی شکسته شدن بغضش را بگي جلوکردی تالش می به سختیگل        

 ...  مملکت قانون نداره ؟ مننیا...  فهممیمن نم -        

نگاه عزادارش را دوخت به گل .  شی لب هايسکوت کرد ، پشت دستش را گذاشت رو        
 . يزی روميها

خانمه چهل و !  زیگل آو...  زیگل آو!  خواسته ينجوری تو اي قانونه که برانی همقاًیدق -        
  لی اتاق خواب خودش تحويهشت عکس از شوهرش با چهل و هشت زن مختلف تو

 
 !  رحمی بنقدری همقاًی ، دقنهیقانون ا!  نبرد شی از پي کارچی هی داد ، ولدادگاه

 !  جرمهکی زنا کردن گهینون مقا -        

 بره دی شوهر تو باباًی تقریعنی ؟ ی چیعنی یدونیشاهد م...  خوادیقانون ازت شاهد م -        
 ! ی زنا کردنشو ثابت کنی کنه تا تو بتونانتی چشم همه بهت خي شهر جلودونیوسط م

 .  وارمیتلخ و تسل...  دی خندزیگل آو        
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 !  مسخره استیلیخ... مسخره است  -        

 آرامش ی کمدی تا شادی بگويزی ، خواست چزدی موج مي دلسوزنی حسری نگاه اميتو        
   رادیهر دو سر چرخاندند ، جاو.  خلوتشان را بهم زد ی شخص سومي سرفه ياما صدا. کند 

 
 آرام نی حسریاما ام.  بود دهی ترس خورد ، علناًی تکان سختزیگل آو.  دندی در آشپزخانه ددم

 :  زدیبی لبخند عجدیجاو.  هم سرد به او نگاه کرد یو کم

 ! خان ؟ریاحوال ام -        

 :  گفتنی حسریام        

 ! خوبم -        

 وجود تالش يبا همه .  انداخت نیی قورت داد ، سرش را پای آب دهانش را به سختیگل        
  ؟ چرا متوجه نشده بود ؟نیی آمده بود پای کدیجاو. ردی لرزش تنش را بگي جلوکردیم

 .  شانه اشي ، دستش را گذاشت روستادی او ای آمد داخل آشپزخانه ، پشت صندلدیجاو        

 !  مزاحم حرف زدنتون شدمدیچه خبرا ؟ ببخش -        

 : ادامه داد...  را باز تکرار کرد بشیلبخند عج        

 چه حرف یتونی بفهمم تو با زن من متونمی نمکنمی فکر می هر چياما راستشو بخوا -        
 ! ؟ی داشته باشیخصوص

 دی صورتش را از درد جمع کرد ، لبش را کشزیگل آو.  وارد کرد ی گلي به شانه يفشار        
 .  و بعد ناگهان از جا برخاستردی زدنش را بگغی جي تا جلوشی دندان هاانیم

 !  برمگهیمن د -        

 ي را برداشت و به تندي نقره اینیس.  دی نگاه کرد و نه به جاونی حسرینه به ام        
با .  شلوارش ي هابی جي را فرو کرده بود توشی دست هادیجاو. آشپزخانه را ترك کرد 

  لبخند به
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 : گفت...  زنش نگاه کرد رفتن

 ! ممنونم -        

 :  شدجی گنی حسریام.  گفته بود نی حسریبه ام        

 ! ؟یبابت چ -        

 :  سمت اودی نگاهش را از در آشپزخانه گرفت ، چرخدیجاو        

 ! ستی بند ني الهی طوچی دستش به هي روشنش کردی از لحاظ قانوننکهی ايبرا -        

 ادی فري هم فشرد تا جلوي را روشیدندان ها.  ناگهان پر از نفرت شد نی حسرینگاه ام        
 :  ، و گفتردیزدنش را بگ

 گل يامروز برا!  همه هست ي ، براکرهی در و پی قانون اگه بنیا!  مطمئن نباش ادمیز -        
 !  توي برادیفردا شا...  زیآو

 شی چشم هايدیسف.  ستادی او ای مقابل صندلقاًیدو قدم جلو رفت ، دق...  دی خنددیجاو        
 ... .  معتاد استدی جاوگفتی منکهی افتاد ، ای حرف گلادی نی حسریام.  زدی میبه سرخ

 !  ، پسر عمهی بکنیتونی نمی غلطچیه -        

 :  زمزمه کردنی حسری خم شد ، بغل گوش امیکم        

 ... ! رونی کفش من بکش بيپاتو از تو -        

بعد به او پشت کرد و به .  اش را باز تکرار کرد انهی ، لبخند وحشستادیدوباره صاف ا        
 :  را بلند کردشی صدانی حسریام. سمت در آشپزخانه رفت 

اونو از ... مراقب خودت باش !  کشنده تره ی از سم افعی زن حتکی نفرت دیجاو -        
 ! خودت متنفر نکن

 به يزی چچیست پاسخش را بدهد ، اما هخوا.  ستادی لحظه سر جا اکی فقط دیجاو        
 همراه او نی حسرینگاه متأسف ام. از آشپزخانه خارج شد ... باز پا تند کرد .  دیذهنش نرس
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  رفت
 
 ! دادی بد میدلش گواه...  آشپزخانه جا ماند ی درگاهي توو

 را از تن در  سه ربعشنی آستییموی لزیبا آرامش شوم.  بود ستادهیمقابل کمد لباس ا            
   دست تاپ وکی کشو يخم شد ، از تو.  ختی لخت آوي های از چوب رختیکیآورد و به 

 
 گاری تخت ، سي بود رودهی دراز کشدیجاو.  نازك و خنک برداشت تا بپوشد شلوارك

 : دیپرس.  کردی و به او نگاه مدیکشیم

  بود ؟ی ، چی که سر شب بهم گفتیمنظورت از حرف -        

 در کمد به ي نهی آياز تو.  ستادندی از حرکت باز اهی چند ثاني برازی گل آويدست ها        
 :  او نگاه کردریانعکاس تصو

 کدوم حرف ؟ -        

 :  تکانديگاری سری زي را توگارشی سي خاکه دیجاو        

 !  دست بابام مونده بودم نه توي نه من رویهمون که گفت -        

 او رینگاهش را از تصو.  را در بر گرفت زی گل آوانی عري شانه هایفیلرزش خف        
 . دی سرش کشيبرداشت ، تاپش را رو

 ! یچیه -        

 :  زدي پوزخنددیجاو        

 ! ؟یچیه -        

 .  تخت نشستي ضرب روکی به خود داد و یو حرکت        

  ؟يزدی ور منی حسری دو ساعت با امیچی هيواسه  -        

 دقت تا زد و ی اش را بیشلوار مشک.  را تندتر کرد شی حرکت دست هازیگل آو        
 و گشتی دنبال دعوا مدیجاو.  هر چه زودتر از مهلکه فرار کند خواستیم.  کمد يگذاشت تو
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  او
 

 .  نداشتيری درگجان

 ... نقدری که ای کنکارین چ بعد از ميخوای ؟ مگه می چي برايخوایاصالً طالق م -        

 ! دیجاو -        

 :  سمت اودیبعد چرخ...  را باال برد شی نتوانسته بود سکوت کند ، صداگرید        

 !  بس کندمیتو رو به روح مادرت قسم م!  بس کن دیجاو -        

 فیبالتکل.  رفت رونی از او رو برگرداند ، از اتاق بیگل.  نیی سرش را انداخت پادیجاو        
   اتاقي برگردد توخواستی انجام دادن نداشت ، اما نمي براي کارچیه.  ستادی اییرایوسط پذ

 
 .  کردي بازشی بغلش گرفت و با موهاي از کوسن ها را تویکی کاناپه ، ينشست رو. 

 سر چرخاند و.  دی را شندی جاوی در پی پي عطسه هايصدا...  گذشت ي اقهیچند دق        
گل .  آمد رونی بدیدر اتاق باز شد ، جاو.  بود میدوازده و ن...  يوارینگاه کرد به ساعت د

  زیآو
 
 :  کردشی ، صدادی ندرا

  ؟یگل -        

 :  بغلش فشردي توشتری کوسن را بزیگل آو        

 بله ؟ -        

 بود کینزد...  فرش ي هاشهی کرد به رری گشیپا.  راهش را کج کرد سمت او دیجاو        
 .  بخورد ، اما خود را کنترل کردنیزم

  ؟یکنی مکاریاگه طالقت بدم ، چ -        
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 به خواستی حرفها چه بود ؟ منیمنظورش از ا...  بدون پلک زدن نگاه کرد زیگل آو        
 :  افکارشي خط انداخت رودی جاوي مقدمه ی بلند و بي عربده يکجا برسد ؟ صدا

  ؟ي شديمگه کر! با توام  -        

 :  آوردنیی را پاشیباز صدا        

مثالً ...  ؟ ي بریی جايخوای ؟ ميری طالق بگي اصرار دارنقدری ای چي بدونم براخوامیم -        
  ؟ی کسشیپ

 .  کوسن را کنار زد ، از جا برخاستزیگل آو        

 ! خوامی ؟ من طالق نمیگی مي داریچ...  دیبسه جاو -        

...  رفتی منیی مدام باال و پاي اش با حرکات تندنهیس.  دیلرزیچانه اش م.  بود دهیترس        
 :  زدي پوزخنددیجاو.  شی سخت بود برادنینفس کش

 بهت نی حسریام!  ی بکنیتونی نمی غلطچی تا من نخوام هیدونی چون میگی حاال منویا -        
 ! با منهگفت که حق طالق 

 :  اشنهی به تخت سدیانگشت اشاره اش را کوب        

 !  بازِ معتادِ قمار بازتکهیبا شوهر زن -        

 : ادامه داد...  شانه اش ي سرش را کج کرد روی زد ، کميلبخند        

 !  شدم طالقت دادمی راضدیشا!  ی التماس کنیلیخ...  یالبته اگه التماس کن -        

اما زبانش ...  ، از خود دفاع کند دی بگويزیدوست داشت چ.  قدم عقب رفت کی یگل        
  یلی اش را از او گرفت و بعد خدهی اش ، نگاه ترسنهی سيدستش را گذاشت رو.  کردیکار نم

 
 .  از او رو برگرداند و رفت سمت اتاق خوابیناگهان

 که دیفهمیفقط م.  عقلش را از او گرفته بود اریاخت یبیترس عج...  چه کند دی بادیفهمینم        
   چشمیاز او وقت.  او را آرام کند دی که شده باي ندارد و به هر نحوي حال عاددیجاو
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 !  متنفر بودی ترس لعنتنیو چقدر از خود بابت ا...  دیترسی قرمز بودند منقدری اشیها

 چنگ زد به شانه انهی وحشیلی از پشت خی اتاق خواب گذاشته بود که دستيتازه پا تو        
   دري غهی تعادلش را از دست داد ، کمرش محکم به تزیگل آو.  دیاش و او را عقب کش

 
 : دی نفهمدی ، اما جاودیچی دلش پيدرد تا تو...  شد دهیکوب

 ؟ جواب ي بخوری که بعدش چه گهیدنبال طالق... !  هرزه ي کهیجواب منو بده ، زن -        
 ! بده تا گردنتو خرد نکردم

 .  افتاده بودهی به گرزیگل آو        

 !  به خدایچیه...  یچیه -        

 غی از شدت درد جزیگل آو.  و او را بلند کرد شی موهاي خم شد ، چنگ زد تودیجاو        
  خوب. .. کردیالتماس نم.  ختی ، با دو دستش ساق دست او را گرفت و فقط اشک ردیکش

 
 :  بغل گوش او با نفرت زمزمه کرددیجاو.  ندارد ي ادهی التماس فادانستیم

 ! ؟ششی پي برگرديخوای اون پسره ؟ مشی پي بريخوایم -        

 : دی کشادی تخت ، باز فري را پرتاپ کرد روزیگل آو        

  ؟ششی پي بريخوایهنوز دلت باهاشه ؟ م -        

 : دی فقط توانست بگوزیگل آو        

 ! نه! نه به خدا ... نه  -        

 خودش ي توشتری رحم او بی بي را محکم بست و از ترس دست هاشیو بعد چشم ها        
  فکر!  ردیدوست داشت بم... طعم تلخ حقارت کامش را مسموم کرده بود . مچاله شد 
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 زشی تند و تي قدم هاياما صدا!  کشتی داشت که او را می آنقدر مردانگدی کاش جاوکردیم
   گنجه راي شهی درهم شکستن شي بعد صداي قهیدو دق.  که از اتاق خارج شد دیرا شن

 
و مطمئناً باز در را ...  رونیرفته بود ب...  را ی شدن در خروجدهی بهم کوبي و بعد صدادیشن

 ! قفل کرده بود

 ي ، پس سرش را چسبانده بود به کوسن هاي دي مقابل ال اي کاناپه ينشسته بود رو         
 .  کولرکنواختی ي به صداکردی بسته گوش ميبا چشم ها... نرم 

 شده بود ، به خواب رانی کلمه وی واقعي که به معنای اش ، وقتهی در اوج گرشبید        
   وسطی گاهشیاهای رويتو.  دی دنیری شياهای صبح روي دهی بود که تا سپبیو عج... رفت 

 
 ی خود را قاطیگاه...  کردی آسمان شب پرواز مي تویگاه...  زدی الله زار قدم مکی

 خود را شیای رونی آخريتو.  دیدی فوتبال مي مسابقه کی ي خندان و پر انرژانیتماشاچ
  سوار بر

 
و ...  دیخندی و از ته قلبش مگشتی سمت آسمان و برمرفتیمدام م.  دی دبی باغ سي تویتاب

   تنهابی باغ سيتو.  دی کند ، اما او را نددای را پنیخواست آبت! بعد متوجه شد که بچه شده 
 

و درست ...  ظاهر شد و به سمت او آمد دی سفی با لباسبی باغ سي از انتهای و بعد زنبود
 .  شدداری از خواب بیهمان لحظه بود که گل

 پوش را دی آن زن سفکردی اش مدام تالش م بستهي ذهنش ، پشت پلک هايحاال تو        
 . تجسم کند

 را باز کرد و سر شیبه سرعت چشم ها.  دی قفل در شني را تودی کلدنی چرخيصدا        
 ي را توومیلی دلش ، اما تا دسته گل رز و لي بود تودهیوحشت خز.  صاف نشست شیجا
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  دست
 

 .  را بستشی را حت شد و باز چشم هاالشی خدی ددیجاو

 شیپلک ها...  بسته اش ي پلک هاي اش افتاد روهی ، سادی را شندی جاوي قدم هايصدا        
 . دیلرز

 ! سالم -        

 .  را باز نکردشی چشم هایپاسخ نداد ، حت        

 ! ؟زیگل آو -        

 صورتش پس يا از رو رشی ، موهادی ناگهان از جا پریگل.  دی او را بوسیشانیخم شد ، پ        
   بر لب نشاندي نگاهش چه خواند که لبخند ناباوري تودی جاودینفهم. زد و به او نگاه کرد 

 
 :  دادنحی شروع کرد به توضو

 ی شدم وقتیعصبان! حق بده بهم ...  ، خب خوامی معذرت مشبمی من بابت رفتار دیگل -        
 ! یکنی مفی تعرنی حسری امي برامونوی زندگي همه ي داردمیشن

فکر .  آشپزخانه ياز جا برخاست ، از کنار او رد شد و رفت تو.  زد ي پوزخندزیگل آو        
 : دی را شندی جاويصدا.  نباشد ، ناهار درست کند کاری بنکهی ايکرد برا

 !  هادمشی تو خري ؟ برايری بگيخوای گل رو نمنیا -        

 :  گفتدیباز جاو.  آن اتی انداخت به محتوی را باز کرد ، نگاهزری در فرزیگل آو        

  ؟ادی ؟ ازم بدت میکنینگاهم نم...  ؟ زیگل آو -        

 :  کرد و ادامه دادیمکث        

 !  دوستت دارمیلی من خیول -        
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فکر کرد حاال که .  دی کشیقی را بست و نفس عمشی چند لحظه چشم هاي برازیگل آو        
   آندیجاو.  سمت او دی را بست ، چرخزریدر فر.  آرام است ، حرف دلش را بزند دیجاو

 
 . چرخاندی مشی دست هاي بود ، دسته گل را هنوز توستادهی اشخوانی پطرف

 ! خورهیمن حالم از دوست داشتن تو بهم م -        

 ي نشست رویقیبعد اخم عم.  از او نداشت  صراحت رانی مات ماند ، انتظار ادیجاو        
 :  اشیشانیپ

 ! به درك -        

 : ادامه داد.  شخوانی پيدسته گل را پرتاپ کرد رو        

 !  کنی حالت تهوعت زندگنیپس با هم -        

 :  هوا چرخانديدو قدم پساپس رفت ، دستش را تو        

 !  تختالتیخ!  تمسیچون من ، تو رو طالق بده ن -        

 .  اتاقيو بعد به او پشت کرد و رفت تو        

 را عقب ي ناهارخورزی مدی سفي های از صندلیکی.  رونی نفسش را فوت کرد بزیگل آو        
   متنفر بود کهدیآنقدر از جاو.  شخوانی پي ، نشست و نگاه کرد به دسته گل رودیکش

 
 ی تمام دو سال و چهار ماه زندگيتو.  گلدان بگذارد ي دسته گلش را بردارد و توخواستینم

  چوقتیاما ه.  کتک خورده بود ادی بود ، زدهی حرف شنادیز...  دعوا کرده بود ادیمشترکش ز
 
 انتظار نباری چون ادیشا...  چرا دیفهمینم.  کردی نمی حد احساس حقارت و سرشکستگنی اتا

 انتظار معجزه نباریا. با او مهربان باشد  ی مدتي حداقل براانتشی بخاطر خدیداشت جاو
  داشت
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 .  سرخورده شده بودنقدری انی همي براو

 عادت شهیهم.  فکر کرد البد فرشته کوچولو آمده زیگل آو.  زنگ خانه بلند شد يصدا        
  اما.  گرفتی را می ، صبح زود سراغ گلدیشنی آنها را مي دعواي که صداییداشت شب ها

 
.  را تندتر کند ، سراغش نرفته بود زی باز در قفل باشد و نفرت گل آونکهی روز از ترس اآن

 .  بود که آمده بود باالدهی پله ها شني را تودی جاوي پاهايحاال حتماً صدا

 بود ، ستادهیفرشته کوچولو پشت در ا...  در را باز کرد ، حدسش درست بود زیگل آو        
 .  دلواپسیگاه کمرنگ و نيبا لبخند

 ! سالم -        

  ؟یخوب!  دل زیسالم عز -        

 راحت شد الشیخ.  دی ندي زخم تازه اچی صورت او چرخاند ، هي توينگاهش را به تند        
 :  گفتیگل. 

 !  داخلدییبفرما -        

 . فرشته کوچولو لنگ لنگان داخل رفت.  در کنار رفت يو از جلو        

  خونه است مامان ؟دیجاو -        

 کاناپه انداخت و با دست يفرشته کوچولو خودش را رو.  فقط سرش را تکان داد یگل        
 .  جمع شده بودشیصورتش از درد پاها.  را ماساژ داد شیزانوها

 ! ادیبرو صداش کن ب -        

 :  اخم کردنانهی بدبیگل        

 چرا ؟ -        

اعصابش بهم .  گنجه ي شکسته ي شهی شي کرد روریهمان وقت نگاه فرشته کوچولو گ        
 :  تکرار کردی ، با بدخلقختیر
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 ! ادیبرو بهش بگو ب -        

 لخت دراز ي با باال تنه دیجاو.  راه افتاد سمت اتاق خواب ، در را باز کرد زیگل آو        
 . دیکشی مگاری تخت ، سي بود رودهیکش

 !  ، مامان جون کارت دارهرونی بایپاشو ب -        

 :  شدزیمخی بالفاصله سر جا ندیجاو        

 ! زیگل آو -        

 ي رهیلبخند زد به نگاه خ.  رفت رونی زد ، از اتاق بدنی خودش را به نشنیگل        
 : مادربزرگش ، گفت

 ! ارمیبرم براتون شربت خنک ب -        

 برداشت ، نتی کابي بلند از توستالی کروانی لکی.  آشپزخانه يو باز پناه برد تو        
 کردی که داشت به فرشته کوچولو سالم مدیشنی فرشته کوچولو را ميصدا.  زی ميگذاشت رو

 ، 
 

 . رونی از اتاق آمده بود بانگار

متوجه پچ پچ .  را پر کرد وانی آب سرد را برداشت و لي را باز کرد ، بطرخچالیدر         
  ي کرد توری شربت آناناس را سرازي شهیش.  نکند ییفرشته کوجولو شد ، تالش کرد اعتنا

 
فرشته .  شد نی ته نشوانی خورد و کف لی و تابچی آب پي رنگ تویی طالظی غلعیما...  وانیل

 :  را از دست دادشی صدااریکوچولو اخت

 !  شعوری بيسره پ!  یکنی غلط میلیتو خ -        

 :  گفتدیجاو        

 ... گمی ؟ مزنمی حساب میمگه حرف ب -        

 :  تذکر داديفرشته کوچولو فور        
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 ! سیه -        

 قالب کوچک کی.  را باز کرد زری در فرزیگل آو. و باز شروع کردند به پچ پچ کردن         
  يصدا.  وانی ليانداخت تو...  تکه آناناس گذاشته بود ، برداشت کی که وسطش ي بلورخی
 

 . از آشپزخانه خارج شد...  ینی سي را گذاشت تووانیل.  دی را شنی و بسته شدن در خروجباز

 : دی پرسیگل.  دادی را ماساژ مشی کاناپه ، زانوهايفرشته کوچولو هنوز نشسته بود رو        

 کجا رفت ؟ -        

 : فرشته کوچولو نگران و مردد نگاهش کرد.  بود دیمنظورش جاو        

 !  من بندازهي به کولور خونه ی نگاههیرفت پشت بوم  -        

 مبل کنار فرشته کوچولو و ينشست رو.  دی خواست بپرسد ، سر ظهر ؟ اما نپرسیگل        
 : زی را گذاشت وسط مینیس

 ! دییبفرما -        

 .  فرشته کوچولو قفل شدي انگشتهانیالفاصله ساق دستش بب        

 ! دی جاوشیپاشو برو باال ، پ... گوش کن !  زمیممنون عز -        

 :  بالفاصله عکس العمل نشان دادزیگل آو        

 !  ؟ امکان ندارهیچ -        

 : خواست خودش را عقب بکشد ، فرشته کوچولو اجازه نداد        

 ، ی نداشتی توقع بدخلقدی از جاودونمیم!  دیکشی می تو چدونمیمن م! گوش کن مامان  -        
 ... اما

 ... دیدونستیاگه م!  دیدونینم -        

 آخه چاره یول!  تجربه کردم شی سال پی تو رو سي روزانی ايمن همه ...  دونمیم -        
 !  ساختدیبا!  کرد ی زندگدی ؟ باهیچ
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 :  بالفاصله موفق شد دستش را آزاد کندزیگل آو        

 ...  خائن معتادی رواني کهی مرتنی با اتونمی نمگهیمن د -        

 :  را گرد کردشیفرشته کوچولو چشم ها        

 طالقت بده ؟ معتاد ی پسره رو مجبور کنای ی کنی زندگی ؟ تو برگشتیگی مي داریچ -        
 !  باز ؟ اهللا اکبرهیچ

 :  برداشت ، گرفت سمت اوزی مي را از روینیبعد س.  دیلبش را گز        

 !  بده بهش بخورهنویا... پاشو برو باال  -        

 ! نه -        

 !  که نهي کردیغلط -        

 :  کرد و باز به التماس افتادیمکث        

 ! فتهیبه پات م...  گوشه چشم نشون بده هیبهش ... ه  منتظرتدیجاو!  یپاشو مامان -        

 :  باز گفتیگل        

 ! نه -        

 فرشته کوچولو تکان خوردند يشانه ها! ...  تکرار کرد ، نه گری ذهنش هزار بار ديو تو        
 !  ختیریداشت اشک م...  نگاهش کرد ری متحزیگل آو. 
 

 کرده بود ، نگاه شی بان چشم هاهی را ساشیکوتاه ، دست ها واری بود کنار دستادهیا        
حوصله نداشت کولر .  دیتابی مغز سرش مي تومیآفتاب داغ مستق.  به دور دست کردیم

  فرشته
 

دوست داشت تا ابد همانجا .  را نداشت ي کارچی هياصالً حوصله ...  را چک کند کوچولو
  فکر کرد حق دارد!  آن باال بود ی ، وقتشدی چقدر کوچک مایدن.  نیی ، نگاه کند به پاستدیبا
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 !  راه بودیلی تا آسمان خنیاز زم...  ندیبی را نمشی آدم های اگر گاهخدا

.  دی را دزیگل آو...  دی به عقب چرخي ، فوردی متزلزل پشت سرش شنیی قدم هايصدا        
   قطورواری دکیانگار . تر برود  کی نزددیترسیانگار م...  ستادی اش ای در ده قدمیگل
 
.  شود کی به او نزدتوانستی نمچوقتی انداخت که هی فاصله مدی او و جاونی مدام بي اشهیش

   اوي حرکت بچگانه نیعاشق ا...  لبخند زد اری اختی بدیجاو.  هم فشرد ي را روشیلب ها
 

 . بود

 !جانم ؟ -        

 :  را گرفت سمت اوینی پا و آن پا کرد ، بعد سنی ای کمیگل        

 ! شربت آوردم... برات  -        

 دست برد دیجاو.  دیلرزی وجودش ميهمه ...  دیلرزی مشی ، دست هادیلرزی مشیصدا        
   کهیفحش.  اوردهی نگاری آمد که همراه خود سادشی شلوارش را گشت ، ي هابی جيو تو

 
 :  بود را به زور قورت داد ، چند قدم پساپس رفتدهی سرنیی زبانش پاي روتا

 ! نی بشایب -        

صورتش از شدت گرما .  مردد جلو رفت زیگل آو.  واری دي لبه يو خودش نشست رو        
 .  گذاشتواری دي لبه ي شربت را برداشت و کنار دست او ، رووانیل. سرخ شده بود 

 ! شهیگرم م... بخورش  -        

 .  با دقت نگاهش کرددیجاو        

  با هم ؟میحرف بزن -        

 :  اخم کردزیگل آو        

 ! ستی حرف زدن ني جانجایا -        
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اگر آمده بود باال ، فقط و فقط بخاطر مادربزرگش . خواست از او رو برگرداند و برگردد         
 .  الغر او را گرفتي شد ، بازوزیخمی سر جا ندیجاو.  نداشت یواگرنه قصد آشت. بود 

  ؟يازم متنفر -        

 انگشتان او نی از بی را به نرمشی پاسخش را نداد ، بازوزیگل آو.  دیلرزی مشیصدا        
   ، قلبش گاپ گاپدی او را پشت سرش شني قدم هايصدا.  ، رفت سمت در دی کشرونیب

 
 شانه اش را با خشونت گرفت ، او را به دیوجا.  را تندتر کرد شیقدم ها...  گرفت دنیتپ

 . سمت خود چرخاند

 ! يجواب منو نداد -        

 دیترسیم.  بغلش فشرد ، چند قدم از او فاصله گرفت ي کوچک را توینی سزیگل آو        
 ي را از او گرفت و با همه ینی را پر کرد ، سنشانی مابي باز فاصله دیجاو.  دی بگويزیچ

  قدرت
 
 : دیچی درهم پدی جاوادی فري با صداي نقره اینی برخورد سيصدا.  گوشه پرت کرد کی

 ! يجواب منو نداد -        

 شی لب هاي رویلبخند کمرنگ. فرشته کوچولو در خانه اش را باز کرد ، رفت داخل         
  اما بالفاصله.  دی جاوشی را بفرستند باال ، پزیخوشحال بود که توانسته گل آو... نشسته بود 

 
 : دیبه گوشش رس...  کانال کولر ي تودیچی پدی داد جاويصدا

 ! يجواب منو نداد -        

 :  لب زمزمه کردریز.  ، رنگ از رخش رفت دی ماسشی لب هايلبخند رو        

 ! باز شروع کردن...  نی امام حسای -        
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دو ...  را محکم بست شی ، چشم هاشی گوش هاي را گذاشت روشی دست هازیگل آو        
 . دی سرخش سري گونه هاي و رودی بسته اش چکي پلک هايقطره اشک از ال

 ! خسته شدم...  خسته شدم گهیمن د -        

انگار ...  کردی نگاهش می رحمی بود مقابلش ، با بستادهی ادیجاو. به هق هق افتاده بود         
   کهدیشنی کانال کولر مي فرشته کوچولو را از توي صدازیگل آو. هنوز منتظر جواب بود 

 
 : خواست جوابش را بدهد ، اما گفت.  زدی مادی اسم آنها را فرداشت

  ؟ی هستیتو دنبال چ -        

  ام ؟یمن دنبال چ -        

 بی جيباز تو.  پساپس رفت ، از او فاصله گرفت یچند قدم.  ی ، کوتاه و عصبدیخند        
 .  نداردگاری آمد سادشی گشت ، باز گاری را به دنبال سشیها

 بارم که شده داستان کی ي مجبورت کنم براخوامیمن فقط م!  یچیبه خدا ه!  یچیه -        
 !  دلت برام بسوزهخوادیمن دلم م!  نمیبی که من مینی ببيخودتو اونطور!  يمنو بشنو

 : تنش را محکم تکان داد.  را گرفت شیه ها ، شانزیباز خودش را رساند به گل آو        

 ! انتکارمیخ!  کارم ؟ آره انتیمن خ -        

 :  گفتی امانش به سختی هق هق بانی سرش را بلند کرد ، مزیگل آو        

 ! یفی کثیلیتو خ -        

 :  کرد ، گفتشی رهادیجاو        

 ! فمی کثیلی خیلیخ!  فمیکث -        

 :  ، ادامه دادندی را بهتر ببزی خم شد تا صورت گل آویکم        

 هم یآب شنگول... معتاد هستم ! قمار باز هستم !  باز هستم کهیزن...  من يمن ، بانو -        
  تصادف کردم ، در!  نفرو با چاقو زدم هی...  کردم ادیدعوا ز!  داشتم یمیخونه ت! صد البته 
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 به درخت اونقدر با سنگ بستمیگربه ها رو م...  زدمی مشیو آت لونه زنبورا رامیبچگ!  رفتم
!  دادمی و فحش ناموس مزدمی مدرسه معلمامو کتک ميتو!  مردنی تا مزدمی سرشون ميتو
  اما
 

 ! ؟ی چتو

 !  کانال کولري تودیچی فرشته کوچولو باز پيصدا.  بود دهیدوباره داد کش        

 ! زیگل آو!  دیجاو -        

اما تو چند بار به ! قبوله !  دمتیمن به لجن کش...  يتو معصوم بود! خوشگل من ... تو  -        
  ؟ي کردانتیمن خ

 :  سرش را چند بار تکان دادزیگل آو        

 ! یچیه... به خدا ... من  -        

 : دی خنددیجاو        

 یرفتیکاش م...  يزدیکاش بهش زنگ م!  نبود یچی هیکاش ول!  یچی هدونمیم -        
 ! ی ، گليوا...  یگل!  کشتمتی راحت مالی تا من با خيکردی کارا رو منیکاش ا...  دنشید

لرز تن .  دی گوشه افتاده بود ، کوبکی که ی به سطل رنگ خالیلگد محکم.  دیداد کش        
 :  شدشتری بزیگل آو

 ذهنت ي و توی ؟ چند بار کنار من نشستي کردانتی بهم ختو چند بار بدون مدرك -        
  ي اون به جای کاشکی ذهنت نگفتي و تويدی ؟ چند بار با من خوابیاونو وسط ما دو تا نذاشت

 
 ! بود ؟ چند بار ؟ چند بار ؟دیجاو

 وار وانهی هنوز هم دزیگل آو.  شی موهاي چنگ زد توی ، دو دستدیدور خودش چرخ        
 .  کردی درد میمغز سرش به صورت وحشتناک.  داشت یبیحالت تهوع عج.  ختیریاشک م
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 ؟ دوست یدانستیدوست داشت بپرسد ، مگر نم.  دیلرزی می داغنی داغ بود و در عتنش
 بدست آوردن ي وار براوانهیبپرسد ، بعد از آنهمه تالش د. داشت از خودش دفاع کند 

  جسمم چند
 

 قفل شده شیفک ها...  حرف بزند توانستی ؟ اما نمياوریت ب قلبم را بدسي تالش کردبار
 . فشردی هم مي روکیستری را به صورت هشیبودند ، دندان ها

نگاه .  را سفت گرفت ، او را به خودش چسباند شی باز به سمت او آمد ، بازوهادیجاو        
 : زی گل آوسی صورت خي و متنفرش را دوخت تونیخشمگ

 ... ییتو خودت ته کثافتا!  نهیدرد من ا -        

 :  اویشانی پي رودیانگشت اشاره اش را با حرص کوب        

 ... خوادیبعد دلت م!  یی به تمام معناي فاحشه کی مغزت يتو -        

 رونی او بي دست هانیخواست خودش را از ب.  دست او را با نفرت پس زد زیگل آو        
 .  اجازه نداددیاما جاو...  نییبکشد ، فرار کند پا

 انتی بهانه که من خنیبا ا...  ختناتی اشک رنیبا ا...  یی با مظلوم نماخوادیدلت م -        
 ...  ي کور خوندیول!  ي بهانه انیتو دو سال و چهار ماهه که دنبال هم!  يریکردم طالقتو بگ

 
 ...  جونتنیبه وصال آبت ی تا تو بتونرمی من بمنکهی امگه

 ریمتح.  حنجره اش درهم شکست ي توزی گل آوي لرزان و زنانه یجمله اش با تو دهان        
  دی کوبسشی صورت خي توی سفت و سختیلی را رها کرد ،سشیبازوها... نگاه کرد به او 

 
 دی دست کشيبه تند. چند قدم پساپس رفت و بعد خورد به کولر ...  دی کشغی جزیگل آو. 

   با دو قدم بلنددیجاو.  پرتاپ کند دی که به سمت جاوگشتی ميزی سقف کولر ، دنبال چيرو
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 . نیاو را پرتاپ کرد کف زم...  را گرفت شی را به او رساند ، بازوخودش

.  داغ ي هازوگامیچنگ زد به ا...  نفس بکشد توانستی نمهی از شدت گرزیگل آو        
 ي بود که برانجای همقاًیدق...  بود نجایهم.  سرش يهجوم بردند تو یخاطرات تلخ کودک

   بارنیاول
 

 ! ردی شد از او کام بگموفق

 ي اشک هاانی مزیگل آو.  گوشش ي زد تویلی او را چرخاند سمت خود ، باز سدیجاو        
  انگار الل شده بود.  رحم او ی و باهی سي چشم هاي شده بود تورهی و ناباور خدهیلرزانش ترس

 
! ...  از خود دفاع کند ی حتتوانستینم...  امان بود یلرزش تنش ب.  بزند ی حرفتوانستی نمکه
 !  مثل آن روزقاًیدق

 ! نیحاال بب!  کشمی مرونی مغزت بي از تونویمن فکر آبت -        

 .  گوش چپشي خواباند تودهی کشکی        

 ! ینیبیحاال م!  کنمیآدمت ممن تو رو  -        

 :  گوش راستشي توگری دیکی        

 ! ینیبیحاال م!  دمی نمنی و به آبتکنمیمن تو رو زنده بگور م -        

 داغ درهم مچاله نی زمي روزیگل آو. و بعد او را رها کرد ...  گری دي دهی کشکیباز         
   بهکردی بازش نگاه ممهی ني پلک هاانیاز م.  زدی ، زجه مکردی نمهی گرگرید... شده بود 

 
 بهم چفت ي دندان هانیاز ب.  کردی بود ، به آسمان نگاه مستادهی که وسط پشت بام ادیجاو

 : دی نالیشده اش به سخت

 ! يریبم...  کنمیدعا م!  يریبم...  یاله -        
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 و متنفر ی سمت او و عصبدیچرخ.  دیاما شن...  را بشنود شی صدادی جاوکردیفکر نم        
 . دیخند

به خدا پناه ! پاشو دعا کن !  گهی وقتاست دنی هميدعا برا! آره ، دعا کن ... دعا کن  -        
 ... !اایدِ ! ببر 

 : ادامه داد... اشاره کرد به آسمان داغ و جوشان .  بود دهیدوباره داد کش        

 ستی منو سر به ني جورهیازش بخواه !  نهیبیداره ما رو م...   ، خدا اون باالستنیبب -        
  کهی تهی بی از غهوی مثالً ای! ...  صاعقه بفرسته و منو پودر کنه هی حاال نیمثالً هم! کنه 

 
 معجزه ها بلده ، بهش بگو نی تو از اياگه خدا!  فرق سرم ي صاف بخوره تونیی پافتهی بآجر

 ! حاال وقتشه که دست بکار شه

 اوردهی نگاری آمد سادشی گشت و باز گاری را به دنبال سشی هابی جي بار سوم تويبرا        
 : ادامه داد. 

 و رمی سال سرطان بگی سستی بعد از بی دعا کنیتونیم!  کشمی مادی زگارمیس... البته  -        
   مطمئن باشنوی ایول! هوشمندانه تره ...  تره ی معجزه اش علمي ماجراينطوریا!  رمیبم
 

 ... زی آوگل

 :  لبش محو شده بوديلبخند از رو.  زی گل آوي چشم هايباز زل زد تو...  کرد یمکث        

 خواب دی بانیتو و آبت...  کشمی من نفس میتا وقت...  من زنده ام یمطمئن باش تا وقت -        
 ! دینی رو ببگهیمحال همد

 .  کوتاه پشت بامواریگرفت و رفت سمت د زد ، از او نگاه يشخندین        

هنوز ...  داغ ي هازوگامی به ازدی افتاده بود ، هنوز چنگ منی زمي هنوز هم روزیگل آو        
  انگار باز.  کردندیاو را له م...  رفتندی مغزش رژه مي تویخاطرات تلخ کودک.  زدیهم زجه م
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 دیفهمی نمی ، چون حتکردی مهیگر!  افتاده بود نجایهم...  نه ساله شده بود ي دخترچه همان
   کانال کولري بود تودهیچی شاد دخترها پيصدا.  ستی که در حقش روا شده چیتیاسم جنا

 
 کردیو او فکر م...  دهیعروسک قشنگ من قرمز پوش.  خواندندیداشتند شعر م... 

ش بود ، اما  تنی بود که لباس صورتدهی خریی عروسک مو طالکی شیمادربزرگش برا
   عروسکشدیجاو

 
 و آنها را کنده یی طالي موهايچنگ انداخته بود تو.  خراب کرده بود شی چشم هاي جلورا

   آن شبای.  بود ختهی جعبه رکی ي بود و تودهی او که بری مشکيدرست مثل موها. بود 
 

 تنش را دی جان کند و جاوکی تارمهی آن قبر ني که فرشته کوچولو نبود و او توی لعنتنحس
 ! دی ، جاويوا...  دیجاو.  دیبه لجن کش

 اش ی تمام زندگيتو... متنفر بود از او .  تمام تنش ي تودینفرت آتش شد ، شعله کش        
 !  دیگریکدی خواب محال نیتو و آبت...  دعا کن معجزه شود گفتیو حاال م! از او متنفر بود 

 
 سقف بود که کی ری اش زی کودکاهی سيوالی با هیار ماه زندگ محال ، دو سال و چهخواب

 !  محال نبودشی برای خوابچی هگریپس از آن د!  شده بود ریتعب

 اش هم فرق هی گرنباری ، اما اکردی مهیهنوز گر! محکم ، مصمم ... از جا برخاست         
 ي بود که پس از سالها سوسوی شورشي برده کی ي اشک هاهی شبشیاشک ها.  کردیم

  چراغ
 

 .  بوددهی را از دور ديآزاد

 را شی کوتاه پشت بام ، دست هاواری بود کنار دستادهی ادیجاو...  دیرفت سمت جاو        
باز خاطرات تلخ .  کردی را نگاه ماطی حيخم شده بود و تو...  واری دي لبه يگذاشته بود رو
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  يتو
 

 کمرش را چسبانده بود به دی بود که جاونجای روز همکی آمد ادشی...  بزرگ شدند ذهنش
 !   بدبختمیلیخ!  بدبختم یلیمن خ... و او التماس کرد !  التماس کن گفتیم...  واری دنیهم
 
 عرق کرده اش را چسباند به کمر يکف دست ها...  چه شد دیو بعد نفهم!  بدبختم یلیخ

 . نیی قدرتش او را هل داد پايبا همه ...  دیجاو

 برخورد يو بعد صدا...  آن ظهر جوشان اول مرداد ي تودی پر کشدی جاوادی فريصدا        
 ! اطی کف حي هاکیی موزايتنش رو

 :  لب زمزمه کردریباز ز...  دی شناطی حيفرشته کوچولو صدا را از تو        

 !  زهراي فاطمه ای -        

 :  لب زمزمه کردریباز ز.  اطی دردناکش لنگ لنگان رفت سمت در حيابا زانوه        

 ! یگل!  دیجاو -        

 فشردی انگشتانش سفت مانی را مواری ديلبه ...  کوتاه واری بود کنار دستادهی ازیگل آو        
 ...   رادیجاو! او را کشته بود ... بالخره معجزه اتفاق افتاده بود .  کردی گاه منییو به پا

 
 !  را کشته بودشوهرش

 خنده اش آنقدر بلند يصدا.  ، از ته دل دیبلند خند...  دی خندشی هاهی گرانی مکدفعهی        
   کردیسع.  شدی موانهی دیفرشته کوچولو داشت از نگران.  دیچی کل شهر پيبود که انگار تو

 
.  افتاد هیو بعد باز ناگهان به گر.. . دیخندی هنوز از ته قلبش مزیگل آو...  قدم بردارد تندتر

  سر جا...  گذاشت و بعد رونی قدم بکی سالن را باز کرد ، ي شهی شمهیفرشته کوچولو در ن
 
 .  شدخکوبیم
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 عنکوب کی مثل اهشیخون س. صورتش له شده بود ...  اطی افتاده بود کف حدیجاو        
  فقط نگاه...  و او زدی حاال زجه مزیگل آو...  ها پخش شده بود کیی موزايوحشتناك رو

 
 !  کردیم
 

 خواب برگشته بود به همان سالها ، يتو!  بود یبیخواب عج...  دیدیخواب پدرش را م        
   اش قرآنی زندگي توچوقتی هنکهیبا ا.  تخت پدرش کی نزدی صندلکی ينشسته بود رو

 
 آرامش پدر در حال يستش و برا قرآن گرفته بود دکی عالم خواب ي بود ، اما تونخوانده

 . خواندیاحتضارش قرآن م

 چهارطاق باز ياز پنجره .  دیشنی ماطی حي بچه ها را از توياهوی و داد و هغی جيصدا        
   بار بانی اولي هم برازی و گل آونی بود ، آبتبیعج...  آنها زی انداخت به جست و خینگاه

 
 ي انداخت ، نگاه کرد به صفحه نییبعد باز سرش را پا!  شده بودند ي بچه ها همبازي هیبق

   جمله راکی.  نوشته شده بود ی نداشت ، فقط فارسی عربي هاهیقرآن آ.  دستش يقرآن تو
 
قدرت !  است رندهی انتقام گاریو بس... ناظر ...  ، حاکم گانهیخداوند :  بلند خواند ي صدابا

باشد که رستگار ... و او گناهکاران را وادار به اعتراف خواهد کرد ...  اوست اریمطلق در اخت
  شوند

 
! 

 ینقیعل. مجبور شد کتاب را کنار بگذارد .  کرد ی تابی بستر بي خان ، توینقیپدرش ، عل        
 : گفت.  بود دهیصورتش از خون پوش. خان سرفه کرد و خون باال آورد 

 ! رمیمیمن دارم م -        
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 دلش آرزو کرد ، ي تویول.  افتاد ی اتفاق منی زود اای ری ددانستی نگفت ، چون ميزیچ        
 .  خان باز سرفه کرد و باز خون باال آوردینقیعل.  ردی کاش پدرش راحت تر بميا

 ! نیآبت!  زیگل آو -        

 :  را بشنودشی مرگ بهتر صداي خرخره هانی از بدی خم شد سمت پدرش ، شایکم        

  ، پدر ؟ی چنی و آبتیگل -        

 ! نیآبت!  زیگل آو -        

 پنج ساله یگل.  شده بودند ی کوچکيبچه ها...  دی را دزی و گل آونیسر بلند کرد ، آبت        
  رش بازپد.  کردندی بودند پشت پنجره ، زل زل به او نگاه مستادهیا...  هفت ساله نیبود و آبت

 
 :  کردی تابیب

 ! بخشهی تو رو نمچوقتیخدا ه!  بخشهیخدا تو رو نم -        

آنقدر بدبخت بود که .  بود دی فکرش غرق در جاويهمه .  کردی او به خدا فکر نمیول        
   وزی ، از پس سر گل آودیگردن کش...  مرده دشی جاودیفهمی عالم خواب هم مي تویحت
 

 ستادهی هنوز انی و آبتزیگل آو.  بچه ها نبود ی ، انگار قاطدیاما او را ند.  ندی را ببدی جاونیآبت
 .  شدداریاز خواب ب...  و بعد کردندیبودند و به او نگاه م

 ي قطره اشک از گوشه کی زد و بعد یپلک...  به سقف اتاق بود رهی خنشینگاه غمگ        
  باز.  تنش را سرد کرد ي همه یبی عجيدیناام.  فرو رفت شی موهايچشمش سر خورد و تو

 
مرده بود و !  او مرده بود دیباز جاو...  شده بود داری بی خواب لعنتنیباز از ا...  خواب بود هم

   ، اما خداگرفتی خو مدیبا...  ی درد لعنتنی به اگرفتی خو مدیبا.  شدی زنده نمگری دچوقتیه
 
 !  بودی که کار سختدانستیم
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 آمد ادشی.  دی را دی پاتختي و قاب عکس کوچک رودی زد ، به پهلو چرخیسر جا غلت        
  دی جاوراهنیپ.  تختخواب آنها به خواب فرو رفته بود ي ، روزی و گل آودی اتاق جاويکه تو

 
 .  قاب عکس ماندگار شده بودي بالش ها افتاده بود و عکسش توي سرش روکنار

 يهر دو خواب بودند ، تو. نگاه کرد به آنها ... ، قاب عکس را برداشت  برد شیدست پ        
  فکر کرد به آن.  بودند دهی شمال نصب بود ، خوابيالی وي محوطه ي که توي کهنه ايننو
 

 کرد و کی نزدشیقاب عکس را به لب ها.  شد شی تلخ نقش لبهاي خوش ، لبخنديروزها
 !  راشانیخواب هردو صورت غرق در يرو...  دی را بوسریتصو

 خانه ي تونکهی داشت به ایبی خود گذاشت ، وسواس عجيقاب عکس را با دقت سر جا        
  پالتواش. از جا برخاست .  بماند ی دست نخورده باقشی مثل هفت ماه پزی همه چدی جاوي
 

 نگاه را به دور و برش انداخت و نی ، آخردی آن کشي به چروکهایدست.  تنش بود ي توهنوز
 . بعد از خانه خارج شد

 کی که آن روز دانستیم.  دلش انگار ولوله به پا بود ي داشت ، تویبی عجيحال و هوا        
   بعد ازي ساعت سه یپشت رل نشست ، نگاه کرد به کوچه که حت.  ستی نیروز معمول

 
 شیدست پ!  نه یول...  کجا برود ؟ خانه اش ؟ دیفکر کرد ، با.  از رفت و آمد نبود ی خالظهر

 . برد ، استارت زد و راه افتاد

.  بی و غربی عجيذهنش آشفته بود ، پر از صداها...  کردی و فکر مراندی جاده ميتو        
او گناهکاران را وادار به اعتراف خواهد :  خواب خوانده بود ي افتاد که توی قرآني هی آادی

  کرد
 
! 
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 خواب ي دهیی صرفاً زاای قرآن است ي توی واقعي هی آکی جمله نی ادانستینم        
 جمله نی ادانستیاما م.  اش قرآن نخوانده بود ی زندگي توچوقتیاو ه.  اش ییایخولیمال

  کی
 

خدا او را وادار .  گناهانش اعتراف کند ياو بالخره مجبور بود به همه ...  محض است قتیحق
  و حاال خدا او را...  را نکرد نکاریسالها قبل به او وقت داد تا اعتراف کند ، اما ا .کرده بود 

 
 ! کردی به اعتراف ممجبور

 :  خلوت بود ، پاسخ دادي زنگ خورد ، همانطور که نگاهش به جاده لشیموبا        

 الو ؟ -        

 ! الو بابا ؟ سالم -        

 .  آلود کمند بودهی گريصدا        

 ! سالم -        

 :  کردینی فنیکمند ف        

 ! دی خبر از ما نگرفتهی ، رونی بدی رفتروزی شما ، بابا ؟ از ددییکجا -        

  شده مگه ؟یچ -        

 :  شدرتری تر و نفسگقی کمند عمي صدايبغض تو        

 !  پدرامیی دايمامانم قهر کرد و اومد خونه ...  دی که شما رفتروزید -        

 .  شدارینگاه اخم آلود مسعود ناگهان هوش        

 ! ؟ چرا ؟یچ -        

 ؟ دی باهاش داشتروزی بود که دي واقعاً ؟ اون چه رفتاردیدونی نمیعنی!  چرا ؟دیپرسیم -        
 !  برگردههشی نمی راضکنمی مي بهش برخورده که االن هر کارنقدریا
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 رفت نیرحسی امنکهیبعد از ا.  روزی آمد از دادشی...  فشار آورد یمسعود به ذهنش کم        
   ، از رفتارش خجالتشی دندان هاانی مدیلبش را کش.  زده بود یلی گوش زنش سي، او تو

 
 . دیکش

  ؟ی مامانتشیتو االن پ -        

 ! بله -        

 !  رو بده بهشیگوش -        

 ! نهینه حرف بزنه و نه بب...  با شما حرف بزنه خوادی نمگهیمامان م -        

 : مسعود اخم کرد        

 ! زود باش!  رو به زور بهش بده یبرو گوش -        

 ی جاده و بعد راهی خاکي شانه ي تودیچی آنکه راهنما بزند ، پیب.  بود به مقصد دهیرس        
 .  گرفتشی در پ رایفرع

مسعود .  ردی را از دست دخترش بگی حاضر شد گوشمای سي تا پردی طول کشیمدت        
  شدی بابت رفتار روز قبل شرمنده مشتری و هر لحظه بدیشنی او را با کمند مي بگو مگوهايصدا

 
 ! پس از هفت ماه...  لبخند زد اری اختی ، بدی را که شنشیصدا. 

 بله ؟ -        

 حالت چطوره ؟! سالم خانمم  -        

 چوقتیه.  با محبت خطاب کرده بود نقدری را امای سي پری بار کنی آمد آخری نمادشی        
  ادی زیلی زن را خنی بود که انی معلوم بود اشی که برايزی ، اما چگرفتی با او گرم نمادیز
 

 ... دی اش ، به جز شای زندگي زن هاي از همه شتری بیلیخ...  داشت دوست

  ؟ی که با من داشتي خوب باشم ؟ بعد از اون رفتاريدوست دار -        
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 : شی وسط گله هادیمسعود دو        

 ! خوامیمعذرت م -        

 .  ترك برداشتمای سيبغض پر        

 چهارده ساله ام که يمگه من دختربچه !  دخترم شیپ...  يمنو خرد کرد!  بخشمتینم -        
 !  داشتميغرور...  داشتم یاز شوهرم کتک بخورم و ببخشم ؟ من احترام

 : مسعود باز گفت        

 ! خوامیمعذرت م -        

 دست چوقتی الاقل هی که داشتي هر اخالق گنداتیجوون!  رهی نمادمیمن !  ؟یکه چ -        
 ! يکردیروم بلند نم

 . گذشتی ها مهی همساي باغ هاانیسرعتش را کم کرده بود ، با آرامش از م        

 ي با خونه ات چرا قهر کردیول!  نداره ی ، اشکالی ببخشيخوای ، نميبا من قهر! باشه  -        
 ؟

 ... مسعود -        

 !جانم ؟ -        

مسعود نفس .  مسعود زیام و محبت آم بود از رفتار آرریمتح...  نگفت يزی چمای سيپر        
 . رونیغمبارش را فوت کرد ب

برگرد ! اصالً ملک طلقته ! مال توئه ...  توئه ياونجا خونه !  جان يبرگرد خونه ات ، پر -        
  رونی ، منو از اون خونه بمیدوباره هم که دعوا کرد!  دخترات شی ، پتیسر خونه زندگ

 
 !  نروییتو جا!  کن

 :  کردشی صدایمسعود با نرم.  کردی سکوت کرده بود ، انگار داشت فکر ممای سيپر        

  ؟يگردیبرم...  جان يپر -        
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 :  به حرف آمدمای سيبالخره پر        

  ؟ي کجا بودشبی دنبالم ؟ اصالً ديایخودت چرا نم -        

 :  زدیمسعود لبخند تلخ        

 ! امیم!  با خودم خلوت کنم دی ، بایی برم جادیبا! ...  امیم -        

 بی مقابل در باغ سیمی قددی پراکی.  شد یبی عجزی را که قطع کرد ، متوجه چیگوش        
   پارك کرد وگانهی بدی را کنار پرانشیماش.  شناختی را نمدیآن پرا... اخم کرد . پارك بود 

 
 از یکی متعلق به دی پرادیبا خود فکر کرد شا.   در بودي باغ هنوز روریقفل و زنج.  شد ادهیپ

  ،  و زنگ زده را باز کردنی در آورد ، به زور قفل سنگبشی جي را از تودیکل.  هاست هیهمسا
 

 .  انداخت و در را گشودنیی را پاریزنج

 ي سر درختهاي رویغروب زودهنگام زمستان.  سکوت مطلق فرو رفته بود يباغ تو        
  شی ، دست هادی باال کششی گوش هاي پالتواش را تا روي قهی.  آوار شده بود دهیلخت و خم

 
 . وسط درختها قدم برداشت...  اش درهم گره زد نهی سي رورا

 را ی کسي و دست نخورده ، رد پادی سفي برف هاي و روشن غروب ، روکی تاريتو        
 یلیخ.  دی را دنی و بعد آبت درخت هاانیگردنش را صاف گرفت ، چشم انداخت م.  دید

  دورتر
 
 . زدی قوز کرده بود و وسط درخت ها قدم مشی لباس هاي او تواز

 امکان نداشت ي تصادف معنادارنیچن... امکان نداشت .  ندیبی اشتباه مدیفکر کرد شا        
   له شدنيصدا...  ؟ پا تند کرد به طرف او کردی او چه مبی باغ سي تونیاصالً آبت! رخ بدهد 
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 هنوز متوجه حضور او نشده بود ، انگار نیآبت.  دیچی گوشش پي توشی پاهاری برف ها زتن
   بهی و نگاه مشکوکدی ، گردن کشستادی سر جا اکدفعهی.  افکارش غرق بود ي تويادیز
 

 ياما به خود اجازه .  دیرنگ از رخش پر... مسعود رد نگاه او را گرفت .  باغ انداخت يانتها
   ، انگار از اعالمدی ناگهان از جا پرنیآبت.  او ي شانه يدستش را گذاشت رو. فکر کردن نداد 

 
.  شدند رهیهر دو بهم خ.  دیو بعد به سمت او چرخ...  بود دهی او ترسي مقدمه ی بحضور

 قدم کیمسعود .  ندیبی دارد اشتباه مکردی چند بار پشت سر هم پلک زد ، انگار فکر منیآبت
  از او

 
 :  گرفتفاصله

  ؟یکنی مکاری چنجایا -        

 : بخش پنجم        

 : دیمسعود پرس        

  ؟یکنی مکاری چنجایا -        

 من و من یکم.  او جا خورده بود ي مقدمه یاز حضور ب...  مبهوت نگاهش کرد نیآبت        
 : کرد

 ... استمخو...  دمیخواب د... خب ... من  -        

 :  ادامه داديشتری کرد ، با آرامش بیمکث        

 ! خوامیبهرحال بابت حضور بدون اجازه ام عذر م -        

 زرد راهنی خوش دوخت و پیکت و شلوار مشک...  تن او يمسعود نگاه کرد به لباس ها        
 !  نبودی محل کارش بود ، اما لباس گرمفرمیونی...  به تن داشت یخردل

  ؟ستی لباسا سردت ننیبا ا -        
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مسعود نگاه .  دیلرزی سرش را به چپ و راست تکان داد ، اما داشت از سرما منیآبت        
 . کرد به سمت ساختمان باغ

 داخل خونه هم گرمتر از دونمیاما م.  داخل ساختمان می دعوتت کنم برخوادیدلم م -        
 . ستی ننجایا

 نیرحسی که امی از خشم و جنوني اثرچیه.  نگاه کرد قی به او عمهی چند ثاني برانیآبت        
 !   بودبی عجنیو ا...  آرام یلیآرام بود ، خ.  دیدی در وجود مسعود نمزدیدر موردش حرف م

 
 :  مقدمه گفتیب

 !  من التماس کنمدیخواست...  دینی منو ببنی خواستگفتی منیرحسیام -        

 : عود نگاهش کردمس        

 ! ؟یبابت چ -        

 ي جلویحت! آماده ام که التماس کنم !  نجامیمن ا... خب !  زی گل آويبابت آزاد -        
 ! پاهات زانو بزنم

 : مسعود گفت        

 ! ستی کارا ننی به ايازین -        

بخار ...  رونی شلوارش ، نفسش را فوت کرد بشی هابی جي را فرو کرد توشیدست ها        
 .  صورتش پخش شدينفسش تو

 ! دمی متی و رضارمیفردا صبح زود م -        

 نداشت ، فکر کرد اشتباه نانی خودش اطميبه گوش ها.  ناباور نگاهش کرد نیآبت        
 نیا آرامش ب انداخت ، بنییمسعود سرش را پا!  مسعود او را دست انداخته ای...  دهیشن

  درخت ها
 
 .  خودش را به او رساندنیآبت.  قدم زدن پرداخت به
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 ... آخه االن!  گرفته ؟تونیشوخ -        

 :  وسط حرفشدیمسعود دو        

 ! ی باشدهی فهمدی باگهی تو دنویا!  نی ، آبتستمی نیمن آدم شوخ -        

 : نی آبتي چشم هاي ، زل زد توستادیبعد سر جا ا        

!  از تو و اون گرفتم دویمن انتقام قتل جاو!  کنهی رو درست نميزی چزیاعدام گل آو -        
 ! شی سال پیلیخ

 : نی آبتي چشم هاي ، زل زد توستادیبعد سر جا ا        

!  از تو و اون گرفتم دویمن انتقام قتل جاو!  کنهی رو درست نميزی چزیاعدام گل آو -        
 ! شی سال پیلیخ

منتظر بود تا شرط و شروطش !  شده بود جیگ...  دیفهمی منظور او را نمنیآبت.  دیو خند        
   را ازشیدست ها.  نبود زی فکر گل آوياما مسعود انگار تو!  يگری دزی هر چای... را بشنود 

 
 : دی و پر لذت نفس کشقی باز کرد ، عمهم

امروز ...  و چند سال ستی بعد از بقاًی دقیعنی... ز سالها بعد ا! چقدر سبکم امشب  -        
 .  بالشي روذارمی راحت سرمو بتونمیمطمئنم امشب م!  حالم خوبه یلی خکنمیحس م

 . دیترسی کم کم داشت منیآبت.  دیباز هم خند        

  ؟هیمنظورتون چ -        

 :  چشم نگاهش کرديمسعود از گوشه         

 !  داستان عاشقانهکی کنم ؟ فی برات داستان تعريحوصله دار -        

 :  سرد پاسخ دادیلی خنیآبت        

 !  عاشقانه ندارمي به داستانايمن عالقه ا -        
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 ادتی!  ی من داشتي پر سوز و گداز با برادرزاده یلی خی داستان عشقکی خودت یول -        
 !رفته ؟

 !  من بودی زندگتیواقع...  داستان نبود کیاون  -        

 . دهی شنيانگار حرف چرند...  نگاهش کرد ریمسعود متح        

 ! تیآها ، واقع...  ؟ تیواقع -        

 ... .  وسط درختهادیچی قهقهه اش پيصدا.  دیاز ته قلبش خند... ناگهان به خنده افتاد         

همه اش مزخرف ...  بنداز دور يدی و شنيدی تا حاال دیهر چ!  ستی در کار نیتیواقع -        
  و تو...  شمیامشب من سبک م!  ي که قراره امشب از من بشنوهیزی اون چتیواقع! بود 

 
 ! رمیگیمن انتقام خون پسرمو امشب از تو م!  یشی مله

 تر شد تا کی به او نزدیدو قدم.  گرفتی مي را جدشی هاانی داشت هذگری دنیآبت        
 : گفت.  ندی و روشن بهتر ببکی تاري فضايصورتش را تو

  ؟هیمنظورتون چ -        

 ... زیمادر گل آو -        

 :  وسط حرفشدی پرمهی سراسنیآبت        

  کجاست ؟دیدونیشما م! حوا ؟ -        

 :  خونسرد نگاهش کردیلیمسعود خ        

 ! نجایهم! آره  -        

 : مسعود ادامه داد.  فقط نگاهش کرد جی گنیآبت        

خوشگل بود !  عاشقش باشم يدادی بهم حق ميدیدیکه اگه م...  شیدی ندچوقتیتو ه -        
 ! کردیکار م...  باغ بود نی هميتو.  کنم فشی توصتونمی نمی که حتادی زنقدریا... 

 :  وسط حرفشدی باز دونیآبت        
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  ؟دیما عاشق زن برادرتون شدش -        

 :  دادحی توضيمسعود به تند.  بود دهی دی چندشناکزیصورتش را مچاله کرد ، انگار چ        

بعدها شد زن !  خوشگل بود ي دختربچه کیاون روزا فقط ! زن برادرم نبود ... نه نه  -        
  تحمل نداشتم اونا رو. م  سوزوندشوی عروسي برام تلخ بود که تمام عکسانقدریا. برادرم 

 
!  دختربچه ها نیع...  کرد هی من و گرشی اومد پاری مازشونیفردا صبح عروس.  نمی هم ببکنار

 !  عروسش باکره نبودهگفتیم

 : مسعود باز ادامه داد. فقط چند بار پشت سر هم پلک زد ...  نگفت يزی چنیآبت        

 ؟ خواستیچرا نم...  خواستی اون منو نمیول!  بود که عاشقش بودم ی ، زنیمادر گل -        
  ته...  دمشیتنها د...  ي روزهی. دلم ازش پر بود ...  کردمی متشی اذیلیخ!  فهممیهنوز نم

 
 !  مرتکب شدمموی اشتباه زندگنیوبعد بزرگتر...  باغ نیهم

 ی خاك آلود را کميبرف هابا نوك کفشش .  رونی کرد ، نفسش را فوت کرد بیمکث        
 . جابجا کرد

  ؟ي دارگاری ؟ سیگی نميزیچرا چ!  یساکت -        

 :  گفتي نماند ، فورنیمنتظر پاسخ آبت        

 ! ؟می داستان عاشقانه بودنی ايکجا... خب !  یستی نيتو دود...  رفته بود ادمی -        

 :  گفتنیآبت        

  ؟دی نفهمیکس -        

 .  را باال انداختشیمسعود نگاهش کرد ، ابرو        

... خب !  ي نداردنشی به شني عالقه ایگفتی ، هر چند مي که جذب داستان شدنمیبیم -        
   ازيسه ماه بعد که شکمش باال اومد ، با بهانه ا!  دی نفهمیکس...  نه یول!  خوبه یلیخ
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 .  آوردایو به دن که بچه ام ریتا وقت...  دورش کردم همه

 فی تعری داستان جعلکی ، انگار واقعاً داشت زدی حرف مي خونسرد و عادنقدریا        
 نامشروع ي بچه کی ای...  ساقط کرده بود ی دختربچه را از هستکیانگار نه انگار که .  کردیم

  را
 
 يزی چتوانستی که نمادیآنقدر ز...  شده بود ری متحنیآبت.  ای دننی اي زور کشانده بود توبه

 : سرانجام گفت.  دیبگو

 ! ؟دی و بهش نگفتدیدونستی داره ؟ شما مي برادرای خواهر زیگل آو -        

... خب !  حرومزاده است یلی که خفیح...  هی خوبیلیپسر خ!  برادر کی... آره ، داره  -        
  نام... اهاش حرف بزنم  بدیبا.  بشناسم تی اونو به رسمدیانگار مجبورم بعد از جاو

 
 !  کنممی تقدی اموالمو بهش دو دستيهمه ...  بهش برگردونم شویخانوادگ

در !  زشی عززیگل آو...  سال تنها بود نهمهی ازیگل آو.  شد ی ناگهان عصباننیآبت        
 :  مسعود را گرفتي پالتوي قهی!  برادر داشت کی مادر و کی کهیحال

 ... زیاونا االن کجان ؟ مادر و برادر گل آو -        

 :  گفتيبا خونسرد...  نی آبتي دست هاي را گذاشت روشیمسعود دستها        

 !  باغنی هميتو!  نجایهم -        

 : مسعود باز گفت.  مسعود را رها کرد ي پالتوي قهی مبهوت ماند ، نیآبت        

 یلی گرفتن هنوز خقهی شدن و ی عصبانيبرا!  ، پسر یشی زده مجانی زود هیلیتو خ -        
 !  داستانم مونده هنوزکی رومانتيقسمتا! زوده 

 : دی نالیفی ضعيبا صدا...  سرش را به چپ و راست تکان داد نیآبت        

  مونده ؟ی چگهید -        
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 وسط حرفم يپری منقدری داستان بودم ؟ ايکجا...  رفت ادمیمن ... خب !  زای چیلیخ -        
 ... اممم... که 

بعد باز شروع .  فکر کردن در آورد ي ، اداشیانگشت اشاره اش را چسباند به لب ها        
 : کرد

...  روستا کی يحوا رو بردم تو!  کردمی مفیداشتم از تولد پسرم برات تعر... آها  -        
  شی آورد و بعد به مدت سه سال اون پسرو پایمو به دن پسریی سواد روستای بي ماماکی
 

 !  نگه داشتخودش

 ! سه سال...  دی زنگ زد ، پلک چشمش پرنیگوش چپ آبت        

اما !  به من تن بده شهی اگر حوا رو از بچه اش جدا کنم ، مجبور مکردمیمن فکر م -        
   منو زجر بده و به پسرشنکهی ايبرا.  حمله کرد گهی جناح دکیحوا از .  کردمیاشتباه م

 
 با سر اریماز...  شده بود ری دیلی خگهی که ددمی فهمیمن وقت!  زد ارویمخ ماز...  بشه کینزد

 !  لجنزار عشقيسقوط کرده بود تو

 . رونی اش فوت کرد بنهی نفس داغش را تکه تکه از سنیآبت        

 ... تو...  يتو بود!  کردی مهی گرشیبرادرت صبح عروس...  یگفت... تو  -        

 .  سرش را تکان داديمسعود با آرامش رعب آور        

به خاطر ...  ارینه به خاطر ماز.  رمی وصلتو بگنی اي تالش کردم جلویلیخ! آره ، من  -        
  اری شب با مازکیاون فقط ...  نشد یول!  مال من باشه خواستمیحوا که عاشقش بودم و م

 
 جی مهيهنوز قسمتا...  نی نگام نکن آبتياونجور!  باردار شد زویو بعد گل آو...  کرد یدگزن

 ! مونده
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 نی آمد ای نمادشی!  دوزخ ي دهانه ي بود توستادهیانگار ا...  داشت یبی حال عجنیآبت        
 ! کردیاما حاال داشت با گوشت و پوستش آن را درك م...  بود دهیاصطالح را کجا شن

 حوا کجاست ؟ -        

 :  اش را تکرار کردیمسعود باز پاسخ قبل.  بپرسد توانستی بود که می تنها سوالنیا        

 ! نجایهم -        

 :  را باال بردشی ، صدانی خون آبتي تودیخشم جوش        

 کجاست ؟ -        

 : مسعود ناگهان داد زد        

 !  باغهنی هميتو!  نجایهم!  نجایهم -        

 را نیآبت...  باغ ي تند و بلند راه افتاد سمت انتهایی را گرفت ، با قدم هانیمچ دست آبت        
 . همراه خود کشاند

 ! نجاستی ساله که همستیب...  باغه نی هميدرست تو...  نجاستیهم -        

 . نیاشاره کرد به زم...  ستادی اي درخت تنومندریز        

 ! يستادی که ایینجایدرست هم -        

دو قدم .  بود دهی خوابش دي افتاد که توی آن دست استخوانادی...  وحشت کرد نیآبت        
 . عقب رفت

  ؟یگی مي داریچ -        

 و بی عجيخونسرد. آرام و قرار نداشت ...  انگار سوختی می نامرئی آتشيمسعود تو        
 . دیلرزی و مختیری را از دست داده بود ، عرق مبشیغر

...  نهیحوا اومد تا دخترشو بب.  تصادف کرد و مرد اری فقط دو سالش بود که مازیگل -        
  يشماها تو... اونم اومد !  تا بچه هاشو نشون بدم ادیگفتم ب...  باغ ي توادیبهش گفتم ب
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 ... دیکردی مهی ، گردی بودساختمون

 :  اش بند آمدنهی سي تونینفس آبت        

 !ما ؟...  که هیمنظورت چ -        

 :  اش گرفته بودهیمسعود گر        

 اش هیگر.  گرفتمی سمت شما ، جلوشو مادی بخواستی میه... باهاش حرف زدم  -        
 ... گفتم. گرفته بود 

 ...  کههیمنظورت چ -        

 : دیمسعود ناگهان عربده کش        

 ! فقط گوش کن... گوش کن !  وسط حرفم نپر نقدریا -        

 : مسعود باز گفت.  شد رهی او خی تابی ناباور فقط به بیی سکوت کرد ، با چشم هانیآبت        

 نیفتادم آبتبه دست و پاش ا!  دیبا تهد... با التماس ... با خواهش . باهاش حرف زدم  -        
 ! ؟شهیباورت م... 

 . کردی مهی خطار کار گريدرست مثل بچه ا...  کردی مهیگر        

 ، نیبهش گفتم آبت!  کنمیگفتم خوشبختت م... بهش گفتم تو فقط لب تر کن  -        
 ...  اش بودموونهیچرا متنفر بود ؟ من که د! ازم متنفر بود ! گوش نداد ... التماسشو کردم 

 دی را محکم کوبشیپا.  نی آبتي چشم هاينگاه پر جنونش را دوخت تو...  کرد یمکث        
 .  برف ها و خاك هايرو

 یکس!  هم دفنش کردم نجایهم... خفه اش کردم !  راحت یلیخ... منم کشتمش  -        
 ... من...  ثابت نشد یچیه...  ی رفته دوبکردنیخانواده اش فکر م.  دی نفهميزیچ

 . تلخ و ناباور...  دی خندنیآبت        

 ...  ؟ تویآدم کشت... تو  -        
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 پر جنونش را ي ، اما برق چشم هادیدی صورت مسعود را نمگرید. شب استوار شده بود         
 . ندی ببتوانستی مظی غلیکی آن تاري تویحت

با . دم ، اما حوا رو دوست داشتم  کریمن با شعله زندگ! حوا رو کشتم ! کشتم ... آره  -        
   که بودم حوا رو دوست داشتمیبا هر زن.  کردم و حوا رو دوست داشتم ی زندگمای سيپر
 

 ! اما حوا رو کشتم... 

 لباس مسعود را دوباره ي قهی.  دیچی پنی تمام تن آبتي مهلک و استخوان سوز تویخشم        
 .  پر گره درختي تنه  نفرتش کوباند بهيگرفت ، او را با همه 

 !  ؟ بگوزیمن و گل آو...  بود که ما ؟ یمنظورت چ -        

 : دیو داد کش        

 ! بگو -        

 وارش وانهی دي خنده نیماب.  که نفسش بند آمد ادیآنقدر ز...  دیمسعود ناگهان خند        
 :  گفتدهی بردهیبر

 ! پسر من و حوا!  یتو پسر من...  زیگل آو... تو  -        

 ، تکان نی سر آبتي صاعقه فرود آمده باشد تونکهیمثل ا.  دیباز هم خند...  دیخند        
   و هم اشکدیخندیهم م...  دیخندیمسعود هنوز هم م.  خورد و بعد تمام تنش فلج شد یسخت

 
 . ختیریم

...  ؟ من انتقام خون پسرمو گرفتم زمی عزيدیفهم!  دیخواهر و برادر...  زیتو گل آو -        
 ! دیچون خواهر و برادر!  دیرسی بهم نمچوقتیشما دو تا ه

او و گل ... خواهر و برادر .  بم شده بودند شی ، گوش هادیفهمی نميزی چگری دنیآبت        
   زانو زد ، چنگنی زميرو... حس از تنش رفت ! برادرش بود !  بود زیاو برادر گل آو!  زیآو
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 ي آوار کالغ هايصدا...  دیخندی ها موانهیمسعود هنوز مثل د.  خاك آلود ي به برف هازد
 ... . شوم به آسمان برخاست

 که ییاون وقتا...  بهم گفت نی آبتنویا!  ادی خوب میلی روز خهی...  ادی روز خوب مهی "        
  بهش...  میبافتی مای و رومیرفتی راه ميخودی بگهی شهر کنار همدنی اي روهاادهی پيتو
 

 "!  ادی روز خوب مهی و اون گفت دمی ناامی از زندگگفتم

 گاری دود سي بوي توتوانستیم.  ، اگرچه هنوز بهار نشده بود دادی خوش بهار ميهوا بو        
  داشت آزاد!  داده بود تیعمو مسعود رضا.  بهار را حس کند ي ها بویو عرق تن زندان

 
 !  داشتیچه طعم ناب...  بود ی خوبزی چه چيآزاد!  شدیم

هنوز باورم .  که گذروندم حرف بزنم ی جهنمي و باهات از روزانمتیدوست دارم بب "        
  تو که.  رونی ندارم از بي ، خبررمی قفس اسنی ايمن که تو! ...  ستی ندی که جاوشهینم
 

!  ابونای خينه تو...  خونه مون ينه تو!  ؟يدی کجا ندچی هدویجاو...  ير شهنی اي توهنوز
 "!   باور کنمتونمی چرا نمدونمینم... رفته انگار 

.  دی تنش بشوي تمام چرك زندان را از روخواستیم!  حمام کرده بود ، با دقت روزید        
  ی ، حتشی هايبا همبند.  ساکش چپاند ي را تولشیوسا.  دی را پوششی لباس هانیبعد بهتر

 
آزاد ... آزاد شده بود . بعد راه افتاد دنبال نگهبان ...  کرد ی خداحافظشناختی که نمییآنها
 ! آزاد

 که گذرهی قرن ازش مکیاما انگار .  بود شیسه سال پ...  کهیسالگرد ازدواجم نزد "        
  باورت!  ادی نمادمی یچیه...  سوخته شی آتکی ي گذشته تويانگار همه !  ادی نمادمی یچیه
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...  بهیعج.  و سردش اهی سيالبته ، به جز چشما...  ادی نمادمی رو دی صورت جاوی ، حتشهینم
  کنمیحس م...  قی عمي چاله اهی سکیشده مثل !  من ی زندگي توهیچقدر جاش خال

 
 "!  دی جاوي جاهیچقدر خال.  چاله ، هر لحظه ممکنه پرت بشم داخلش اهی سنی دم استادمیا

هر .  کردی فکر نميزی چچیبه ه...  شدندی ها پشت سر هم رد مي ، کاغذبازيمراحل ادار        
 ...   رد شدفی کثي شهی شکیاز مقابل .  کردی امضا مگذاشتندی که مقابلش ميکاغذ

 
 پر شده بودند ، پوست صورتش زرد و شیبروهاا.  صورتش ي شد تورهی کرد و خیمکث

برق !  داشت دیام...  شی نمانده بود ، اما چشم های باقشی برایتی جذابچیبدرنگ بود ، ه
 !  داشت

 
 !  زنده بودشی هاچشم

 درخت يپنجره رو باز کنم تا شاخه ها.  اتاقم يبرم تو... دوست دارم برم خونه  "        
  وشی تختم ، داري رونمیبش!  کنم فی بهارو نفس بکشم ، کيبو...  داخل زنیشاهتوت بر

 
 هم رمان ي روزکی دیشا...  دیدوست دارم همش رمان بخونم ، شا.  بدم و رمان بخونم گوش

  چوقتی هگهید:  کنمی جمله تموم منیرمان رو با ا...  خودم رو یداستان زندگ!  سمیبنو
 
 هی!  شهی گذشته ات تنگ مي درداي که دلت براادی مي روزهی!  شهی مثل سابق نميزی چچیه

   دلتی که حتادی مي روزهی!  روزتی ديای بدبختي به همه یزنی که پوزخند مادی ميروز
 

 "!  اما بود...  کردی متتیکاش بازم اذ!  کاش بود یگیم...  شهی تنگ متی زندگيوالی هيبرا
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اما ...  باز کرد شی پوش در را برافرمیونیسرباز .  دی بزرگ زندان ديخود را مقابل درها        
  انگار.  دیترسی بعد از مدتها واردش شود ، مخواستی که مییایاز دن.  نرفت رونیاو ب

 
 گانهی گذشته اش با او بي بدون آدمهانی سرزمنیا.  شود گانهی بنی سرزمکی وارد خواستیم

   آن خوني که به روینیاز زم...  دیترسی مدی جاوی مادربزرگش و بی بيایاو از دن. بود 
 

...  دیترسی مکردی آسمانها بود و نگاهش مي که توییاو از خدا.  دیترسی بود مختهی را ریانسان
 . دیترسی خود مي هی از سایاو حاال حت

 .  قدم به جلو برداشتکیبعد ...  دی نفس کشقی را بست ، عمشیچشم ها        

 نینگاه سرگردانش را ب.  زدی اشک بري هايدوست داشت ها!  يآزاد. ..حاال آزاد بود         
  نه...  نی حسری ، نه عمه مرجان ، نه امدینه عمو مسعود را د.  ناآشنا چرخاند يچهره ها

 
 جفت چشم کی ي کرد توری بعد نگاهش گیول!  نبود ی کسچیه!  دی کوچولو و جاوفرشته

 ! دی را دنیآبت... دلواپس 

 از شی و لرزان چشم هاسی خيستاره .  کردینگاهش م...  بود ستادهی دورتر ایکم        
   رهانی زميساك را رو...  سست شد شی رفت ، زانوهازیحس از تن گل آو.  دیلرزیشوق م

 
...  آغوش گشود شی به رونیآبت...  بود سقوط کند کینزد...  را بست شی ، چشم هاکرد

 ... . پرواز کرد به سمت او

 انیپا        

 )بچه مشد(صدف         

 1395آذر ماه سال         
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من .  هاش تموم شد ي ها و بلندی هم با تمام پستزی ، رمان گل آوزمی عزيخب دوستا        
  کار تا.  شدمی متی اذپشی در طول تایلی رمان رو به شدت دوست داشتم ، اما بنا به دالنیا

 
 گرفتم که نصفه کاره رهاش کنم ، اما بخاطر ي جدمی بار تصمکی ی رفت که حتشی پییجا

   بابتکنمی می که چقدر احساس سبکبالدیکنیپس حاال درکم م...  ادامه دادم زانیشما عز
 

 . اتمامش

 هرگز دست از نوشتن نکهیاول ا:  مهم آورد ي من دو تجربه ي داستان برانیاما خب ا        
   کاغذ به اتمام نرسوندمي رو روی تا داستاننکهیو دوم هم ا ... کاغذ برندارم يداستان رو

 
 .  انجمن نزنمي رو توکشیتاپ

 که یی موفق با آدماي فرق آدمایدونیم:  دی ازم پرسی اتفاقهی برادرم سر شیچند سال پ        
  ؟هی چارنی رو در متی موفقيادا

.  ندارن گرانی ددیی به تايازی موفقن ، و ندوننی اول ميدسته : و اون گفت .  دونستمینم        
 .  هستنگرانی ددیی دوم به شدت دنبال تاي دسته کهیدرحال

 ازین.  شمی موفق مندهی الاقل مطمئنم در آنکهی اای...  دونمی منوی هستم ، ایمن آدم موفق        
 :  با فرهنگ و کتابخونيدوستا...  زمی عزياما دوستا.  ندارم ی کسدییبه تا

 سندهی ، نه اسم نودی داستان احترام بذارکی ي به متن و محتوادی کنی به بعد سعنیاز ا        
  نظر!  دی کنکشی ، اگه از داستان خوشتون اومده ، الدیکنی رو دنبال میاگر داستان. اش 

 
 .  نداشته باشهی بزرگي سندهی اگه نویحت...  دی ، نقد کندیبد

 که دی و وانمود کندی نکنکشی ، اما الادی هم خوشتون بیلی ، خدی رو بخونی کتابنکهیا        
 ! هی فرهنگی بنی عی انجمن فرهنگکی يتو...  دیباور کن...  نشینخوند
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 کنمی ممی پست رو تقدنیا.  رو بگم زای چنی ، اما الزم دونستم اامی بابت پر حرفدیببخش        
 . بودن رمان همراهم پی که در طول تایبه تمام دوستان

 .  ، و بعد خدمتتون خواهم بود با جلد دوم آن سالهاکنمی استراحت می مدت کوتاههی        

 ی علای        


