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  کاربر انجمن قصه سراانینیافسون ام |رمان قندك     
   

 .دی که عشق را همراه آدم و حوا آفرییبه نام خدا        
 

  عاشقانی به تماممیتقد        
 

 "مقدمه "        
 

 شهی ممی دلمون رو پهن کني سفره می ودرشته که اگه بخواهزی ري ما آدمها پراز قصه هایزندگ        
 ...!هفتاد من يمثنو

 .کنمی اونها رو دوره می و و فقط گاهمونهی ذهنمون مي که نخونده گوشه ییقصه ها        

 یکی کوچي هارهیاول دا... ی ساکت و آروم پرت کني اچهی درهی رو تودل ی سنگحی از سر تفریوقت        
 ... بزرگ و بزرگ تري هارهی و به دنبال اون داشهیدرست م

 ...ي کجا پرتاب کرده بودقای رو دقزهی سنگ ررهی مادتی که شنی ها اونقدربزرگ مرهیدا نیو ا        

 رو داره که زهی گذارمون حکم همون سنگ رریی کوچک اما تاي هامی ما آدمها هم تصمی زندگيتو        
 ... رندیگی دل هم جون مي و درشت توزیو به دنبالش اتفاقات ر....شهی دل روزگارمون پرتاب ميتو

 ...کنهی همسفر هامون رو هم عوض می بلکه حتمونی زندگری که نه تنها مسیی هامیتصم        

 . روز تابستان شروع شدنی از آخرزی او همه چيو برا        

 پر قدرت بر ی را دارند و آفتاب تابستانشی اول مهر فرداي عزایی مدرسه اي که بچه هايهمان روز        
 .ابدتی ها مینیسر زم

 ... کردی سرد آماده می فصلي آغازي خود را براعتیهمان طور که طب        

 . آغاز شدی از زندگيدی او هم فصل جديبرا        
 
 

 "فصل اول "        
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 . سپردی مشی را به دست لقاشی زد و عطای را مدشی قدیبا        

 . گرفتشی بار پله ها را در پنی سومي دستش فشرد و براانی کوچک نبات را ميدست ها        

و ...! کرده استری دانست در خان چندم گی نمگری ددی دوم رسي خسته به طبقه ي با قدمهایو وقت        
 ؟... رو داردشی پگریچند خان د

 .  را پهن کندشی و کوپال قرن خاضر لنگ هاالی ی بی رستمنی ايرستم کجا بود تا درمقابل صبور        

 کرد و زره اراده اش را راسخ تر بر تن ی به پا می کارها کفش آهننی کوچک تري براستی بایکه م        
 . پوشاندیم

 .دی رسی اول مي باهم به نقطه دیدوی بود که هرچه مستادهی ارهی داي روییگو        

 رنگ مدرسه اش کج شده و تا ی صورتي مقنعه ي نبات انداخت که چانه ي به صورت خسته ینگاه        
 صورتش اتراق انی می و خستگختهی ریشانی پي صاف و لختش روي گوشش باال آمده و موهای حوالییجا

 .کرده بود

 . آمد ،تا به خواسته اش برسدی مشی پا به پاتی گله و شکایاما باز ب        

 آمده بود ای ،همان زمان که به دنشیسالها پ اش روزهی و مامان فدی بود که بابا حمیی چاله انیاصال ا        
 ....! کنده بودندشیبرا

 ...!بی نام عجنیبا اتنخاب ا        

 ...!هم شد اسم» قندك«آخر         

 . شده بودنی نام مزنی گذارند که حاال قامت او به ای اسم دختر شان را قندك ميکدام پدرو مادر        

 فرزند دنی وجود نداشت تا پدر و مادرها به محض ديری به اسم جو گیی ادهی اصال پدیکاشک        
 .  او بگذارندي رسد روی اسم که به ذهنشان منی او اولنیریدلبندشان و صورت ش

 
 

 ها سوسکه داشت و هر وقت قندك ی همکالسانی نام خاصش مي که بود ،به واسطه یدبستان        
 .دی بالی به خود مشدوی خوب مي زدند پر از حس های مشیصدا

 و طنتی ها رنگ شی متفاوت شد و روح زالل همان بچه دبستانی کمرستانی و دبییامادوران راهنما        
 دست نی و از اي و نون قندي قندون و قندی که دوستش داشتند به وقت مهربانیی گرفت و انهایبد جنس

 ... يو بد جنس تر ها او را بز بز قند.  زدندی مشیصدا
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 شد دهی محل هم کشي و پسر هالی فامانی تا منیری و درشت و شزی القاب ری اسامنی ايو دامنه         
 ... کردندی محل مي زهی مزهی خرج دختر رشانی و خنده های شوخانی رحمانه میکه ب

 دی جدي مجبور به نقل مکان به محله ای پولی وبا وجود بدی رسیرتی غدی که به گوش بابا حمییتا جا        
 .شدند

 .  اسم شناخته شودنی به ادی جدي محله نی حاضر نبود در ایطی شراچیو حاال تحت ه        

 ...  نامش مصصمریی تغي امر باعث شد تا پرچم اراده اش برافراشته شود و برانیو هم        

 آتوسا ای.  شود یم »یآن«  که مخفف آن تای داشت مثل آناهلی اصیرانی اسم اکی خواست یدلش م        
 ... کنندشیصدا »یآت« که 

 ...!ي همان بز بزقندتی و درنهاي شود قندی مخفف قندك مگریخب د        

 پدر و مادر هاست که ي فهی وظنکهی خواست در باب ای رفت و مبونی به پشت تراالتشی خيتو        
 ي شد و افکار قنددهی کششی مانتوي کند که گوشه ی فرزندانشان انتخاب کند سخنراني براستهی شاینام

 . ذهنش پرتاب شدياش هم به گوشه 

 . تکان دادهی وسرش را به عالمت چدیبه سمت نبات خواهر کوچکترش چرخ        

 : باشد گفتدهی رسی به راز بزرگیی زده گوجانینبات ه        

 دختر تو کالس هیم جشن شکوفه ها امروز که رفته بود... کای قندك اسمت رو بگذار ملی آبجگمیم        « 
 ».... خوشگل بود که نگونقدری اکایبود به اسم مل

 و پر زدندی هم همراه زبانش حرف مشی دستهاشهی خواهرش شد ، که مانند همي به چهره رهیخ        
 . قندك ورد زبانش بودی خوردند و ابجی و تاب در هوا چرخ مچیپ

 . کاشتی قندك می آبجکیو سر هر جمله اش         

که اگر عالم و آدم او را با اسم . کردی ورورجادو شروع منی نامش از همریی تغي برادیاصال با        
 ...!چی هگری قندك بود و دی نبات همچنان همان ابجي زدند برای شناختند و صدا می ميگرید

 ...  نشاندشی لبهاي لبخند روکای به اسم ملي دخترفی توصي نبات براجانیه        

 » خوشگل بود که نگونقدریا...  ی قندك موهاش بور بود و چشم هاش هم آبیابج        « 
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 چهره اش که چندان هم ي بر رويری تاثچی اسمش هریی بود ،که تغتی واقعکی نی اگریخب د        
 یی بود با مو های اش فقط چشمان آبيبای زاریو نبات ساده دلش که تنها مع.  نداشتزدی به دل نمیچنگ
 . دانستی را نمنیبور ا

 ي بچه دی فکر که شانی کرده بود و ازی اش چهر ه اش را کامال متمایصورت گرد و چشمان بادام        
 هیتو « : گفت ی افکارش نشاند و با بدجنسانی مروزهی دختر خاله فسای پدر و مادرش نباشد را پریواقع
 »!دی با عمو حمي شدی خاله فروزان مهی ، و گرنه شبی هستیژاپن

 و مامان دی باباحمنکهیبه تصور ا... داشت ي پردازالی در خیی که استعداد خارق العاده اییاز آنجا        
 ادهی پکی کنار ی و زمستانی شب پر سوز و گداز برفکی ای او را از داخل سطل ماست انای اش احروزهیف

 ...  کرده انددای خلوت پيرو

 : گفتی و مدی کوبی منی پا به زمختی ری که اشک می نوا هاشد ودرحالی آن بیپاپ        

 ».... شدمی ها نمی ژاپنهی وگرنه شبدی همه سال به من دروغ گفتنی و استمیمن دختر شما ن        « 

 :گفتی آرامش کند مکردی می سعیخاله فروزان هم با حرص در حال        

 به ی بادومي که مثل تو چشم هادمی ندی هاشون دختر ژاپنلمی و فالهای سريمن تا به حاالتو ...واال         « 
 »....  بچه جونياری از کجات در مگهی حرفها دنی داشته باشه ای وخوش حالتی درشتنیا

 عکس شی خرت و پرت هاانیجون من و جون تو از م..  هی با هزار قسم آروزهیدست آخر مامان ف        
 . کرد و به او نشان داددای را پدی باباحميجد مادر

 . رفتی مي دندانه دندانه شده بود و رنگ آن به زردشی لبه های که از فرط کهنگیمیعکس قد        

 ...! شده باشدمی به دو نیبیمانند س... به او داشت یبی که شباهت عجیزن        

 شانه ي رودی قی صاف که بیی خوش حالت با موهای بادامي با آن چشم هادشیصورت گرد و سف        
 .اش روان بود

 وقت پدربزرگ چی بود و هی که احتماال مادربزرگ پدرش ژاپندی فهمی منطقيری گجهی نتکیواو در         
 ...! موضوع نشده استنی اي متوجه دی بابا حمينوایب

 که کنار ی زني لبش شکل گرفت و با صداي روي داشت لبخندی که رنگ سادگیاز افکار کودک        
 ... پرتاب شدی به جوانشی هایدستش بود از دورن کودک

 » ؟....دی اسمتون اومدریی تغيشما هم برا        « 
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 کوتاه اکتفا کرد و سرش یی کرد و مودبانه اما ارام به بله ای رمقش مخفی را پشت لبخند بیخستگ        
 خوردن بود کردو زی گذاشته بود و مدام مثل صابون در حال لی تابی بينا بگریرا به سمت نبات که د

 :وآهسته گفت

 »؟...يخوری قدر تکون منینبات چرا ا        « 

 :دی گشد پرسی می به ستوه آمده بود و به دنبال هم صحبتی همدمی از بایزن کنار دستش که گو        

 »؟....هی بپرسم اسمتون چشهیم        « 

 اعصاب ي رودهی تازه از راه رسي بهی غري های داشت و فضولی رنگ فضولی کنجکاو ها کمنیخب ا        
 . زدیدربو داغونش قدم م

 رو جانی گرفت که نبات ورور جادو شدو با هدهی کج کرد و حرف او را نشنگریسرش را بهسمت د        
 :به زت گفت

 »....! خواد اسمش رو عوض کنهی مي کنند بز بز قندی چون صداش میول» قندکه«  میاسم آبج        « 

 : نام خواهرش را صدا کرد و گفتیخی توبی گره شده و چشمان برزخيها.قندك با ابر        

 »....!نبات        « 

 تکان خورده است کف يادی که باز هم دهانش زدی خواهرش فهمي ابروهايو نبات از تعداد گرهها        
 :  دهانش گذاشتيرودستش را محکم 

 ».... قندكی آبجدیببخش        « 

 : نگه داشت و رو به قندك کرد و گفتشی لبهاانی را مشیزن خندها        

 »؟.... استزهی مزهی اش همون قند ری معنای هم داره ی حاال معني دارییاسم بامزه ا        « 

 و چهار ی طبنکی هم فراترنگاه کرد که عیم کدی شای چهل سالگي زن که در آستانه يبه چهره         
 . به خانوم معلم ها کرده بودهی شبشتریگوشش او را ب

 : او را نداشت اما باز جانب ادب را نگاه داشت و مودبانه گفتلی دلی بي هاي کنجکاويحوصله         

 فرهنگ دهخدا چراغ کم ي اما توگنی رس مشی ومعطر پدهی کوچک و و نرم و رسبیقندك به س        « 
 ی اسم رو برام انتخاب کردند معننی پدرم و مادرم ایالبته وقت.... شدهی دارند هم معنارانی که عیفروغ
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قندك رو برام گذاشتند   و بامزه بودم اسمنیری به نظرشون شنکهی دونستند و صرفا به خاطر ایاون رو نم
 ».... جونميکه حاال شده بال

 سرش را به ی چشم چرخاندو کمدوی کشیقی به خاطر ش آمده باشد نفس عميزیچ ایزن که گو        
 : باشد سپس آهسته کنار گوشش گفتي دونفرشانیسمت او خم کردتا گفتگو

 »؟....!ي کردی مکاریبودچ» آشفته«برو خدا رو شکر کن اگه اسمت مثل من         «

حاضر بود هزار بار .  گذاردی می شکرش را باقي خداوند جاندیگوی که مستی نراهی بگریخب د        
 شانی خدا همراه پري شهی زدند اما اسمش آشفته نبود که همی مشی دست صدانی و قندون و از ايقند

 ...!دی آیم

 قندك را دست داشت با حرص سرش را به سمت او چرخاند و با ي مانتوي که گوشه ینبات در حال        
 : بلند گفتییصدا

 »....کای اسمت رو بگذار ملستی خانومه که آشفته است اصال هم قشنگ ننی قندك اسم ایآبج«         

 ...! هم نبودي شان چندان دونفري گفتگوایخب گو        

 :دی تعجبش را پنهان کند پرسکردی می که سعی خرج نبات ورورجادو کرد ودرحالییچشم غره ا        

؟ ... دی پرسم چرا تا به حال اسمتون رو عوض نکردی ندارم جسارتا می قصد فضولخوامیمعذرت م        « 
 تونستند اسمتون رو عوض ی راحت میلیو خ....  رهیگی نامتعارف سخت نمي اسم هايثبت احوال برا

 »...دیکن

 ي نگاهش به چشم های گذاشت ودر حالشی پی و قدمدی کشیقی که آشفته نام داشت نفس عمیزن        
 : بار آهسته تر گفتنیغضب ناك نبات بود ا

 بود که یشوهرم مرد بد دل وشکاک.... دنیبچه سال بودم که شوهرم م...  هی طوالنکیواال قصه اش         « 
 شدم شیضی واز اون بد تر مريپاسوز اجاق کور...  اجازه آب خوردن رو هم نداشتمیاز ترسش جرات ب

 که مهد کودك هیاه چند مهی يری خی حاجهیفت و من هم به کمک  به رحمت خدا رشی سال پنکهیتا ا
 »....  اونجا بامنهتیری اما مدرهی خیبازکردم هرچند جواز به اسم همون حاج

 که ی در حالجانی تر کردبا هی اش را با زبان کمی عنابي و لبهادی کشیآشفته به پر مقنعه اش دست        
 : زد گفتی برق مشیچشم ها

 »؟.... اسمم رو بگذارم نهال به نظرت قشنگهخوامیم        « 
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 سال از دوران ستی حدود بيزی او که چي برای نبود ولی است شکی که نهال اسم قشنگنیخب در ا        
 ...! اش گذشته بود چندان مناسبت نداشتینهال

 : خودش نگه داشت و گفتيفکرش را برا        

 »... دردسر موافقت کنندیر کنم ب فکهیاسم قشنگ        « 

 لبش نشست و تشکر کرد و ي روتی از سر رضاي شد لبخندی ملی به نهال تبدندهیآشفته که در آ        
 دست ی کوتاهی باالفاصله با عذر خواهی اسم خانوم رستمدنی بزند که قندك با شنیدهان باز کرد تا حرف

 .... ق مجاور بردنبات را گرفت و کشان کشان او را به سمت اتا
 
 

 ....ستادی اتاق که پشت به پنجره و رو به در بود ازی تنها ميروبرو        

 شی روشی رنگ پی آبي پوشه ي سرش را از روی ته استکاننکی و عدی با محاسن سفيعاقله مرد        
 :برداشت و گفت

 »....مدارکت رو بده دخترم        « 

 زی مي نام بود انداخت و ان را روریی دستش که فرم در خواست تغي به تنها برگه یمتعجب نگاه        
 :گذاشت و گفت

 »؟....! دارهازی هم نیی اگهی دزی اسم رو پر کردم مگه چرییحاج آقا من فقط فرم درخواست تغ        « 

 زی ميب گوشه  هم قطارشده بود دسته کردومرتي وسبز راکه روی ونارنجی آبيمرد پوشه ها        
 : گذاشت

 که دلت ی زنم و هر اسمی شناسنامه خط مي جا اسمت رو تونی همي داره البد فکر کردازیبله که ن        « 
 »......سمی نویخواست جاش برات م

 : انداخت ادامه دادی باال میی که چانه ایسپس در حال        

 و سوءاستفاده ي اسمشون کاله برداررییس مردم با تغاز ب...  ينه دختر جون حاال حاال کار دار        « 
 دی ثبت احوال باي مدارکت رو دادی وقتی اسمت رو عوض کنی تونی ها نمی راحتنی به اگهیکردن که د

 ی دفاع کنی داشته باشو اسم رنی ايخوای چرا نمنکهی و اتیمی از اسم قدی قاضي دادگاه و جلوشی پيبر
 »... اسمت رو بدهریی اجازه تغیو بعد هم قاض

 ...! گذاشتی دلش مي کجاگری را دیقاض        
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 ...!زدی را مدشی و قسپردی مشی را به لقاشیهمان بهتر که عطا        

 :دی پرسدی وارفته او را ديمرد که چهره         

 »؟....ی عوضش کنيخوای که مهیحاال مگه اسمت چ        « 

 : فرستادو و آهسته گفترونی اش بنهی از سدادی ميدی نا امي را که بوشینفس ها        

 »....قندك        « 

 ي و با مزه بود و چهره زهی مزهیر...  انداختشی روشی اش به دختر پی طبنکی عری از زی نگاهمین        
 ... داشتینیریش

 عوضش يخوای می واسه چي داریبه نظرم اسم قشنگ... خورهی ات مافهیدخترم اسمت که به ق        « 
 ؟....یکن

 شمرد ی که به آن ملقب شده بود را بر می القاب و اسامدی باشی روشی به مرد پحی توضيخب برا        
 .  بوديکه از همه افتضاح تر همان بز بزقند

که نبات بازهم ...  گفتی مکی به کی سانسور ی القابش را با کمدادی ابتکار عمل به خرج می کمدیبا        
 : پشت سر هم گفتزی است تند وتی همان قاضشی روشی مرد نکهیورجادو شد و به تصور اور

 نی واسه همي بز بزقندکنندی صداش منکهی اي قندکم اسمش رو دوست نداره برای آبجی قاضيآقا        «
 »... قندکم غصه نخورهی آبجگهی که ددی جدي خونه هی می اومدیمی قدياز اون محله 

 ي رادر چهره قی و تشودیی نطق غرا آب دهانش را فرو برد و سر بلند کرد تا تانیسپس بعد از ا        
 ...!چی هگری قندکش بود و دی درهم آبجي شد اخم هابشی که نصيزیو تنها چ... ندیخواهرش بب

 : آمده گفتشی درست کردن اوضاع پي را از ترس قورت دادو براشینفس ها        

 »؟....! قندك ازت بد دفاع کردمیآبج «        

 ... را راحت کندالشی جا قورت دهد و خکی شی نبات را با آن زبان ورورجادوخواستیدلش م        

 او ي آورد و با حفظ همان لبخند آن را به سورونی بی شکالتزی مي کشوي از توعی وسيبا لبخند        
 :گرفت و گفت

 جا نیوگرنه هم.... ستمی نی که من قاضفی حی ولي هم خوب دفاع کردیلینه خانوم کوچولو خ        « 
 »... کردمی دفاع جانانه عوض منیاسم خواهرت رو با ا
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 او را که ي مدرسه اش پنهان کرد و لبخندش دندانهاي مانتوبی داخل جزینبات شکالت را تندو ت        
 رابست در شی روشی پي گذاشت پرونده شی افتاده بودند را به نماانیدر م یکی خراب پی زکیمانند 

 : گفتدی کشی خسته اش مي دست به چشمهایحال

 برگه هی اعالنات يبه تابلو.... ایبرو فردا ب..  ستی تمومه مدارك تو هم کامل نيدخترم وقت ادار        « 
 »...   توش نوشتهي دارازی رو که نینسب شده و مدارک

 : به نبات کردو ادامه دادی نگاهمیسپس ن        

زبونش مار رو هم ...  برمی وروجک رو با خودم منی که بخوام برم دادگاه اي تو باشم روز يمن جا        « 
 ».... کشهی مرونیاز لونه ب

 ...حق با او بود        

 سی خی ماند تا کمی دهانش نمي تو آلوروزهی و به قول مامان فدی چرخی مابیزبان نبات مثل آس        
 ...!بخورد

 
       

 
 اون رو فراموش کنند و به دیکنی می سعشهی که بزرگ ترها همزدندی مییگاه اوقات بچه ها حرفها        
 ... ذهنشون بسپارنديپستو

 ... ! وجود ندارديزی چنی کنند اصال چنی روند وانمود میو به سراغش هم نم        

 بود گرفت و ستادهی که نار اتوبوس شرکت واحد ایلی وطوضی بلند عری شاسنینبات چشم از ماش        
 :به سمت او برگشت و گفت

 »؟...می قندك ما پولداریآبج        « 

 : چرك و درب وداغون اتوبوس جا به جا شد و گفتی صندلي رویکم        

 »؟....می متوسطينه طبقه         «

 :سپس جمله اش را در ذهنش کرد و گفت        

 »...!نیی متوسط رو به پاي طبقه هیالبته         « 

 دادی که سرش را به اطراف تکان می نداشت در حالیی لغاتش جارهی متوسط در داینبات که طبقه        
 :دیپپرس
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 »؟....ی چیعنی قندك متوسط یآبج        « 

 بود گرفت و هی شبی کوچکی بلند که به کشتی شاسنی افتاد چشم از ماشاتوبوس که به حرکت        
 :گفت

و مثل ما سوار .مینیبی مابونی کوچه و خي که هر روز توییمثل همه آدمها...  ی معمولیعنیمتوسط         « 
 يسه  کنند و نه اونقدر بدبخت هستند که کاکارینه اونقدر پول دارند که ندوند بااون چ... شنیاتوبوس م

 »...رندیچه کنم دستشون بگ

 و دی رسستگاهی است که اتوبوس به ایی چه کنم چه نوع کاسه اي خواست بپرسد کاسه ینبات م        
 ... شدندادهی مسافران هورا کشان تندو با عجله پلیخ
 

        
 ...  آمده بودنددی جدي که محله شدی میی هفته اکی        

 .  بودکه اتوبوس درست سر کوچه قرار داشتنی ادی جدي محله یو خوب        

 آن فاتحانه از دست بساز و بفروش ها جان سالم ي در انتهای بست که تک درختنی کوچه بنیاز ا        
 کوچک که سمت چپ ی نقلاطیخانه را هم دوست داشت با آن ح. گرفتی میبه در برده بود حس خوب

 ...شدی صاحب خانه درست رو به آن باز مییرای و پذخوردی به چشم می کوچک ونقلییآن باغچه ا

 . بوددهی بخشاطی به خی خاصي قرار داشت که جلوی تابستانی و صندلزی دست مکیکنار باغچه هم         

 درست خی صاف وسیی دومان بود که بعد از ورودبه ساختمان با پله اي خانه طبقه نیو سهم آنها از ا        
 .... آنهاي نود متري استجاري بعد هم خانه دی رسی میابتدا به پاگرد کوچک...  مارو پلهيمثلنردبان باز

 دی کشی منی زمي رنگش را روی صورتفی کی مانند پلنگ صورتی رسما از خستگگرینبات که د        
... بود  دهی تحملش به مرز غر زدن رسي نمانده بود که چهار دست و پااز پله باال رود ، استانه يزیوچ

 . زدیومدام نق م

 که مای فربه اما خوش سی بود که آپارتمان صاحب خانه باز شد و زندهیهنوز قدم اولشان به دوم نرس        
 نرم که ی در ظاهر شد و با لحني فراتر گذاشته بود در آستانه ی رااز مرز پنچاه و چند سالگشیپا

 : اش بود گفتی هم چاشنيلبخند

 »؟...ی قندك باشدیترم تو باسالم دخ        « 

 :و سپس رو به نبات کردو ادامه داد        
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 »درسته؟...  خانوم کوچولو هم نبات نیو ا        « 

 ...دی کشرونی اش داشت گفت و مقنعه اش را از سر بی که نشان از خستگی رمقینبات سالم ب        

 ي اش رفته که حرف توروزهی لق نبات به مامان في که چانه دی فهمیآه از نهادش بر آمد حاال م        
 . کندیدهانش صبر نم

 فاتحه اش زدی هم لق ممای خوش سي فربه ي صاحب خانه نی ايو اگر از بخت و اقبال بدش چانه         
 ...! بغلشان داشتندری رازی رستمي خانواده يو از فردا کل محل شجره نامه ... خوانده بود

 : گفتی رمقی و با لبخند خسته وبدی هم چيروافکارش را         

 »؟..دی خانوم افشار باشدی خوشحالم شما بادنتونیسالم از د        «

 خوش حالت خوش به دلش ی چشمان بادامدوی گرد قندك با آن پوست سفیخانوم افشار که چهره        
 : پخش و پال شده بودگرفتیگ پله ها از خستي زدونگاهش رااز نبات که رویعیلبخند وس...نشسته بود

 تو آش رشته درست کردم دیایآالن هم ب.. صدام کني افشار هستم حاال هرجور دوست دارنیپرو        «
 »... در برهتونی تا خستگدی بخورزمیبراتون بر

 آب دهانش فی چه برسد به دلش، تکلدی لرزی مشی آمد دست وپای مانیاسم آش رشته که به م        
 ...! شد معلوم بودی مریهم که سراز

 پله ي از روفشی کرد، نبات را همراه کی می که سعیاما جانب ادب را نگه داشت خم شد و در حال        
 : گفتردیبلند کند و به بغل بگ

 »... مامان برامون غذا گذاشتهمی دیممنون از لطفتون زحمت نم        « 

 شل ینخ تعارف را که رها کن.... داردامدی تعارف آمد و نندی گوی که مستین راه ی بگریخب د        
 ...!دی آی نمگری دشودیم

 ... شدبشانی داغ و کشکش نصری سي فقط بوی تعارفي آش رشته ي که از بودی فهمی را وقتنیا        

 :دی پرسی بار مکی قهیبماند که نبات هر پنچ دق        

 »؟....هی خانوم افشار چه مزه اينظرت آش رشته  قندك به یآبج        «
 

        
 

 "فصل دوم "        



 13 

 
 کوچک ی آورد وآن را در هم گره زد و مانند توپ فوتبالرونی را از پا بشی جوراب هادشیبابا حم        

 . پرتاب کردواریبه کنج د

 شیاز جا. کرده بود برداشت ی آن را نقاشمی اش که به قصد تمام شدن تا نینبات سر از دفتر نقاش        
 : شده بود گفتی تو دماغشی که صدای اش را گرفت و در حالینیبلند شد و با دوانگشتش ب

 »؟...ي گندي چه بودیباباحم... فی پفیپ        « 

 پهن شامی به بغل گرفت و بساطش را کنار سفره ی را همراه دفتر نقاششی هایسپس مداد رنگ        
 .کرد

 خوردن تره وتازه دورن ي داد ونگاهش به سبزی بلندش کش و قوسی استخواني به پاهادیبابا حم        
 :سفره ثابت ماند

 کفش بود ي تو هم اگر چهار ده ساعت تويپا...  را نندازدهی بو مفی پفی من پيوروجک واسه         « 
 »...  دادی نمنی بهتر ازاییبو

 آمد نیی خسته از نردبان پاي را به قالبش انداخت و با نفس هاییرای پرده پذي رهی گنیقندك اخر        
 : و گفتدی را به هم کوبشیو کف دست ها

 »... تموم شدگهی پرده دنی هم از آخرنیا        « 

 : بود نگاه کردو گفتختهی ررونی به بپسی کلری که شلخته از زیی به موهای نگاهدشیباباحم        

 جهی نتي مصاحبه بري قرار بود برايچه خبر امروز چه کارها کرد.... یدست درد نکنه خسته نباش        « 
 »...! هاي گذارم بری؟ حواست باشه اگه شرکت معتبر نباشه نم... شدیاش چ

 . بودي کامال جدماتومی اولتکی نیخب ا        

آن ... گذاشته بودندشی استخدام پا پي نفر براستی افتاد که خداقل دویلی و طوضی صف عرادیبه         
 ... تری آنچناني هاافهی با قی آنچنانییوو البته دختر ها...سانسی و فوق لسانسیهم با مردك ل

 کولش بگذارد و قبل از ي دمش را رودیبای حسابدارپلمی مدرك فوق دنی با ادیهمان جا بود که فهم        
 ...! انجام داده باشدي نبات به دنبالش برود تا بلکه کار مهم تري شدن مدرسه لیتعط

 : بود را در دست گرفتو گفتدهی که نوکش به انتها رسي زردیکنار نبات نشست و مداد رنگ        

 »... شدمالی خی بود بادی زی بابا متقاضیچیه        « 
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 و در دهانش گذاشت و دیچی آن پانی مي نان سنگک برداشت و چند پر سبزیی تکه ادشیبابا حم        
 : گفتدی جوی که لقمه را با لذت میدرحال

 »...دی که لنگ بمونمی گذاری و نممی کنینشد غصه نخور من و مامانت هم کار م        «

 ی خوش آب رنگي پلوی استامبولي خسته از آشپزخانه خارج شدو قابلمه ي با نفس هاروزهیمامان ف        
 خوش آب ی هم داشت را کنار سفره گذاشتو همانطور که بشقاب ها را پر از استانبولیکه عطر خوب

 : کرد گفتیرنگش م

 دست خودم ری هم زنونه است و زطیمح..  و اونجا مشغول شویاطی کارگاه خمی برای بگمیمن که م        «
 ...يری گی مادیکار 

 هی دم ی مادتیخودم کار... زنهی اش هستم حرف نمقهیاسا حرف من که کار گر بي رومیآقا ند        
 »... چرخ کار ماهرهی یشیمدت که بگذره م

 صاف ی خطي چرخ بگذارد و روری روزگارش را مترکند و زیاطی کارگاه خي تونکهیاز تصور ا        
 »...! شد چه برسد به افکارشخی تنش هم سيمو... بدوزد

 ...  آمدرونی از دهانش بي باال انداخت نچ محکم و صدا دارییچانه ا        

 پودر نگی و آرد و پکلی که پدرش مشغول به کاربود با واني پزینیری کارگاه شي داد توی محیترج        
 ...!و تخم مرغ سرو کار داشته باشد تانخ و سوزن

 : که به دهانش ببرد گفتنی ا ماست گرفت و قاشقش را پر کردو قبل ازينگاهش رااز کاسه         

 »... رو دوست ندارمیاطی کارگاه خي که کار تویدونی مروزهینه مامان ف        « 

 :سپس رو به پدرش کردو گفت        

 »؟...ستی من ني براي جاي پزینیری کارگاه شي تودیبابا حم        « 

 : باال انداخت و گفتی عالمت نف ماست فرو برد و سرش را بهيلقمه نانش را داخل کاسه         

 کارگر روز مزدم هی اونجا من هم یدونی مردونه است خودت که بهتر مطی محهینه باابجون اون جا         « 
از اون گذشته ...دی گذارم لنگ بمونی سرکار غصه نخور نميگفتم که نشد بر... ندارمياریو از خودم اخت

 »شهی مدای برات پي کارهیخره  بابا جون باالیماشاهللا درس خونده هست

 . فرو دادی استانبولیلی چرب و چي را همراه لقمه هايدینا ام        
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 گذاشت در کوزه آبش ی مدی را باي حسابدارپلمی مدرك فوق دنی داشت ای دل خوشدشیبابا حم        
 ... گشتندی دنبال کار مشی هاسانسی ها و فوق لسانسی که لیی جامعه ايتو... خوردیرا م

 عمه بلور بود که بر حسب اتفاق همان ونی را مدکیونی ناب و ي رشته نی درالیکه تازه تحص        
 .  خانه و کاشانه داشت که او قبول شده بوديشهر

 
 

 :نبات قاشقش را پر کرد و در دهانش گذاشت و با همان دهان پر رو به پدش گفت        

 از اسمش دفاع کنه منم دی گفت بای می دادگاه اون آقا قاضمی قندك رفتیج امروز با ابدیباباحم        « 
 »... ساکته از اسمش دفاع کردمی آبجدمی دیوقت

 نی دوخت تا ای کرد و می کوتاه می ورورجادو را کمنی درز لباس مردم زبان اي به جاروزهیمامان ف        
 ...! نکندي زبان درازنیچن

 بود در هم گره کرد و رو دهی رسيدی کوتاه و پر پشتش را که چند تار آن به سفي ابروهادیباباحم        
 :دیبه قندك شدو پرس

 »؟...گهی میقندك جان بابا نبات چ        « 

 باز کردو گری را بار دشی از استرس موهایی رهاي اش برایشگیو طبق عادت هم... دست پاچه شد         
 .رش بست سيپسبالی بار محکم تر با کلنیا

 ». خوام اسمم رو عوض کنمیامروز رفته بودم ثبت احوال م        « 

...  دندی سرشان را باال کشی بودند به آندهی شنی فحش ناموسیی که گوروزهی مامان فدویبابا حم        
 . گره شدنهی آنها افتاد نفسش درون سي ابروهانیقندك که نگاهش به چ

 :دی پرسیخی درهم توبي ها با همان اخمدیباباحم        

 و ستی قندك ککه بمی که اسمت رو گذاشتمی بودکاری؟ ب...ی کار رو بکننی اي خوای میواسه چ        «
 »...!ی عوضش کنيدوسال بعد بر

 هی اسم مضحک نی اي دچار بودند وگرنه به جايری به نام جو گیی ادهیاما به پد...  نبودند کاریبله ب        
 ... کردندی انتخاب مشی برای وگوگولکیاسم ش

 دی شايدی خورد خدا را چه دی رقم مگری دي سرنوشتش جوردی داشت شای اسم گوگولکیاگر         
 ...!شدی هم خوشگل تر ميقدر
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 که ونیزی را به سمت تلوشی نداشت با حرص رویفی هم چندان تعرروزهی العمل مامان فیعک        
 : چرخاند و گفتکردی پخش میآگه

؟ از االن گفته باشم اگه ... به اسمت ي دادریچرا چند وقته گ...ی قشنگنی فهم اسم به ایمن نم        « 
 »...!ی من و بابات همون قندکي بازم برایاسمت رو هم عوض کن

 عمه  کند که به قولشانی راضي دانست از کدام در وارد شود و به چه ترفندینم... مستاصل شد         
 ... بسوزد نه کبابخیبلور نه س

 : گفتدوی سرگردانش کشي هاي به چتریدست        

؟خودتون ... کنهی من رو استخدام می اسم بچه گونه کنی خوام برم سر کار با ای من مدیباباحم        « 
 »؟... کردندتمی چقدر اذیمی قدی محلهي که پسر هادیشاهد بود

 :  فرستاده بود چشم از قندك گرفتیرا به مرخص شیو او که منطق ها        

 ي اما توقع نداشته باش توستی نی حرفی شناسنامه عوض کني اسمت رو توي خوای قندك منیبب        « 
 »...یحاال خودت دان...  صدات کنندیی اگهی به اسم دلی فامی حتایخونه 

 ». کاررو بکننی اياگر جرات دار«...  کهدادی را می معننی اقای دقی حاال خودت داننیو ا        

 حرکت کرده يادی که باز هم دهانش زدی فهمدی دمغ و دلخور خواهرش را دينبات که چهره         
 ...است

 دو زانو نشست و ي اهل خانه گشوده بود بلند شد و کنار قندك روياز کنار سفره که همچنان به رو        
 :چ پچ ور در گوش قندك گفت صافش را پشت گوشش زدو پيموها

 ازت ي خوای کنم می گفت من خوب دفاع می مهیاون آقا قاض.... زدم ي قندك حرف بدیآبج        « 
 »دفاع کنم؟

 شی پايدوروی گونه اش را بوسی نبات بود را در آغوش گرفت ، به نرمینیری به شینباتش به راست        
 : نشاند وشروع به قلقلک دادن او کرد و گفت

 »...نه قربونت برم        « 

 سپرده ی به فراموشی اسم قندك هم به آسانریی بحث تغدیچی فضا پي نبات که توي خنده يصدا        
 .شد
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 شی هایفیتکل باالانی بود که می مهر ماهنی اولنی و دوسال دانشگاه الیبعد از دوازده سال تحص        

 ...نشسته بود

 يو به سقف خانه ....  سرش گذاشت ری را زشی رختخواب جا به جا شد و دستهاي تویکم        
 . شدرهی خجارشانیاست

 .  کردی مدای پي هرچه زود کاردی نداشت و بایی او جاي در برنامه هایفیباال تکل        

 ... عمل بپوشاندي دخترانه اش جامه یک اما رنگ کوچي که با آن بتواند به آرزوهايکار        

 ...!شی های چه برسد به رنگدی رسی کوچکش هم نمي گرفت به آرزو های که میبی پول توجنیبا ا        

 ...  دوجفت کفش باهم داشته باشدشهی سالها نبوده که همنی در ای سالچیعمال ه        

 ری که احساس بلند قد بودن را زییاز همان کفش ها...  از آنها هم از نوع تق تقش باشد یکیکه         
 دی بای کنی کند که حس می دار مشهی در وجودت ریو از همه مهم تر اعتماد به نفس....!  نشاند یپوست م

 ...!ينکرد  وگرنه حق مطلب را در مورد آنها اداي بزرگ برداري کفش ها قدمهانیبا ا

 ی و مدادی می را درحدقه تابشی چشم هاروزهی کفش مامان فدی که بود موقع خرییدختر مدرسه ا        
 :گفت

 ي کفش هانی از اي اون وقت اجازه داري؟بزرگ شد... کفش ها بپوشه نی داره دختر از ایچه معن        « 
 »...پاشنه بلند پات کن

ناکجا آباد پرتاب شدو خودش هم همراه رتبه به همان  کنکورش به يو ازشانس گل و بته اش رتبه         
 ...سمت

 یی اقهی ده دقی توانستی را مابانشی که طول خي شهري توی کفش پاشنه بلند تق تقدنیخب پوش        
 ... نداشتی کردند چندان مناسبتی نگاهت مبهی غرکی و همه به چشم ی کنیط

 . کفش ها رااز سرش دور کردنی ادیبعد هم مخارج دانشگاه و رفت و آمدهوس خر        

 .... آمدرونیاز فکر کفش ها ب        

 .دی خری دوتا مانتو هم مدیبا...  دی رسکی دوتا بوتیکی دخترانه اش به االتی خيتو        

 ...دی رسی زانو مي تا باالشانی که بلندییاز همان ها        

 . آمدی از آب در ميری معجون دلپذی تق تقي کفش هانیحتما با ا        
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 ... جماعت را عقلش را به چشمش دوخته اندزادی قانون نانوشته آدمکیاصال طبق         

.  کندی هم کسب ميشتریخواه ناخواه احترام ب..  به تن داردي ترکیکه هرکس لباس مرتب تر و ش        
 . کندي قل دو قل و االگلنگ بازهی بشی جي اگر شپش تویحت

 . اش بودی کوچک اما رنگي از آرزوهایکی هم نیخب ا        

 ي سرش را از الروزهی که در اتاق باز شدو مامان فدی چرخی ها مکی بوتانی اش می رنگاالتی خيتو        
 : بلند گفتییدر داخل آورد و با صدا

 »؟...يداریقندك جان مادر ب        « 

 ...!  شدی مداری صداقطعا بنیخب اگر خواب هم بود با ا        
 
 

 : و گفتدی به مقنعه اش کشی خانوم کامل داخل شد و دستروزهیف        

 و کنهی مهی کن بره مدرسه از صبح مثل ابر بهار گری بچه رو راضنیقندك جان مادر بلند شو ا        « 
 »... سرم کارگر نمونه امری شده خرمی منم درهی مدرسه نمگهیم

 سیی کارگرمدال از دست ری روز جهانیی زد که گوی چنان از کارگر نمونه حرف مروزهیمامان ف        
 ...!جمهور گرفته است

 شانه ي روشانی گره شدو پري به موهای بلند شدو دستشیاز جا... گرم و نرمش کنديدل از پتو        
 : کردی مفی پست هم ردبی را به ترتشیگرفت که سفارش ها روزهی ، چشم از مامان فدیاش کش

 بچه بخر تو مدرسه گرسنه نی اي برايزی چهی سر راه یقندك مادر براتون غذا گذاشتم ول        « 
 بدوبدو نکنه باالخره صاحب خونه است و صداش در ادی از مدرسه برگشت حواست باشه زیوقت...نمونه

 »... ادیم

 ...دی کشيپف صدا دار        

 کند ی و مواجب بچه شان را بزرگ مرهی جی بيروی نهی دانستند ی مروزهی و مامان فدیاگه بابا حم        
 ...! کردندی مفی هم ردگهی ، دوتا دیکی نشستند و ی نمکاریقطعا ب

 :  گفتی و مدی کوبی منی پا به زمینبات با چشمان باران        

 »...!گهی رفتم دروزی رم چقدر برم دیمدرسه نم        « 
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 رخت و دی دانست که حاال حاال ها باینبات ساده دلش اگر م...  را به عقب هل داد شانشی پريموها        
 ...! دادی هدرنمنی چننی را اشی وقت اشکهاچیلباس مدرسه به تن کند ه

 : را پاك کردشی زانو زدو نوك انگشتانش اشکهاشی گذاشت کنار پاشی پیقدم        

 »...ی شی روز رفتن که با سواد نمهی با ی با سواد بشي خوای خوشگلم مگه نمنمیبب        « 

 : باال انداخت و پر بغض گفتیینبات شانه ا        

 »...گهیبسه د...  رفتم روزی خوام دینم        « 

 رفت و او رونی کرد واز در بی خدا حافظی دوشش انداخت و هول هولي را روفشیکارگر نمونه ک        
 که با ی در هم برهم بود و نباتنی چننی در آن منفجر شده که ایی بمب خوشه ایی خانه که گوهیماند 

 ....  نشسته بودشی هاي لجبازانی میچشمان باران

 یو راه...شی هاي هم لجبارشی هر دو فرو کش کردند هم اشکهای خوراکدی وعدوعیعاقبت با کل        
 !مدرسه شد

 
        

 
 ...دادی میلی ویلیوسوسه ته دلش را ق... نبات را که به مدرسه رساند        

 سالها به نی اتیبه قدر کفا. دلش راه برودلی کندو به میچی هم سرپی خواست کمیاصال دلش م        
 . بوددهی اش رقصروزهی مامان فدوی بابا حمی و عربيساز کرد

 ...زور که نبود اسمش را دوست نداشت        

 ی مشینوای ناز خرج او کند و شوهر بی خواست کمی کردو هر وقت می شوهر مياصال اگر روز        
 »... منیقندک«  گفت ی؟ مثال م... زد ی مشی صدایخواست ناز او را بخرد با چه اسم

 ...! بود و بعد هم به اعصابشدهیبه شناسنامه اش چسب اسم که اول نی خورد از ایحالش بهم م... اَه        

 شانه جا به جا کرد به قصد داخل شدن ي را روفشی افکار تا خود ثبت احوال ادامه داشت کنیو ا        
 . روبرو شدروزیهمان زن پر حرف د» آشفته«  گذاشت که باشی پیقدم

 اسمش را فاکتور گرفت و نی همينهال شده برا به لی تبدای دانست هنوز هم همان آشفته است ینم        
 : بردبه رسم ادب گفتی پناه مهی به سازیی پازی که از آفتاب تند تیدر حال

 »...ریسالم خانوم صبحتون به خ        « 
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 ي که لبخند از روی جا به جا کرد و در حالینی بي غهی تي اش را روی طبنکی قندك عدنیو او با د        
 : رفت گفتی کنار نميلبها

 »؟یخوب.....شهی از ذهن پاك می خاصه که به سختنقدریسالم قندك جون اسمت ا        « 

 ی در ملی درخدمت صور اسرافدی بلند گو قورت داده بود بایی بلندش که گوي صدانی زن با انیا        
 .آمد

 وصله کی تندش مثل يپوست سبزه  ي او که روی رژلب عنابينگاهش رو...  زدی رنگیلبخند کم        
 : ماندرهی خزدی ناجورزار مي

 »...دی اسمتون رو عوض کندی لبتون معلومه که موفق شدياز لبخند رو.... ممنونم        « 

 . زدیقی نهال شده بود لبخند عمگریآشفته که د        

...  عوض کردندعیارف بود سر اسم مزخرف خالص شدم چون اسمم نامتعنیبله باالخره از دست ا        « 
 ی ولمونهی به خاطرم می من کمتر اسمي داری اسمت رو عوض نکن اسم قشنگ و خاصيشنوی از من میول

 »... بشه فراموشش کردی راحتنی که به استی نیقندك اسم

 هی قرني روي هم رحم نکرده و حاال درست روواری کوتاه دهی مهرماه به سازیآفتاب تندو ت        
 ... نشستیچشمانش م

 : چسباندیشانی به پشی ابروهاي بااليدستش را به مانند چتر        

 »ریروزتون به خ....  شمیمزاحم وقتتون نم..  دیخوشحالم که موفق شد.. تونیممنون از تعر        « 

 دی گرم شود باچانه اش که..  که آشفته نام دارد ی دانست خانمی اوهم نشد چون میمنتظر خداحافظ        
 ...! شدی او خالص می تا از دست پر حرفکردی طلب موبیصبر ع

از حرص چشم بر هم گذاشت و به سمت او .. ستادی نهال ايهنوز پا به داخل نگذاشته بود که با صدا        
 .برگشت

 :دی شان را پر کردو آهسته پرسنی بينهال پا تند کردو فاصله         

 »؟...هی چتیلیمدرك تحص... ی مشغول به کار هستییك جون جا قندنمیبب        « 

 ! نشستی اش مدام به بار می خودش انتخاب کرده بود چرا که نهال فضولي براییاسم با معنا        

 : دی او کوتاه پرسی عنابي به لبهارهی کردخکی باری را کمشیچشم ها        

 »؟...نه چطور مگه        «
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 تر بردو آهسته کی نزدي بگذارد سرش را قدرانی رابا او در می خواست راز بزرگی مییو او که گو        
 :گفت

 ی منشهی مهد و کودك باز کردم و دنبال هی يری خی حاجهی گفتم به کمک روزی باشه دادتیاگه         « 
 شتری کارش کمه تا ظهر بی تونم بدم ولیحقوق باال نم...  گردم که پاره وقت مشغول به کار بشهیم
 »...ستین

 رو به او گرفت و دوی کشرونی بی رنگی اش کارت نارنجی چرمفیسپس سرخم کردو از داخل ک        
 :ادامه داد

 »...هی جوابت منفنکهی اي گذارم به پای تا شب خبرم کن وگرنه میاگه دوست داشت..  کارت منهنیا        « 

 رفت و ابانی بلند به سمت خيبا قدمها... دی به پر شالش کشی باشد دستی آنکه منتظر جوابیسپس ب        
 که صف به صف پشت چراغ قرمز یی هانی انبوه ماشانی شدو می رنگی بلند مشکی شاسنیسوار ماش

 . بودند قرار گرفتستادهیا

 ...  باال تر گرفتي رنگ را قدریکارت نارنج        

 »ی نهال ناظمی و آمادگمهدکودك        « 

 سوال در ذهنش حک شد که کدام رازود تر انتخاب کرده نی لبش شکل گرفت و اي رويلبخند        
 ...! برعکسای؟ اول نام مهدکودکش را و ...است

 
       

 و دی کشی دل کاغذ مي کج ومعوجش را روينبات مدادو را محکم در دست گرفت و بودو خط ها        
 : دی پرسی مکردوی بار سرش را بلند مکی قهیهر چند دق

 »؟...دمی قندك قشنگ کشیابج        « 

 ... رفتی مشی آنها پس و پانی بود و مشی هادی تردانی توجه به نبات غوطه ور میو او ب        

 ی کوچکش هم نمي به اروزهای زد با آن حتی به دل نمی چندان چنگی نهال ناظميشنهادیحقوق پ        
 ... خود داشتي که جاشی های رنگدیرس

 بود که اعتقاد دی بود و از آن مهم تر موافقت باباحمکی بود که مهد به خانه نزدنیتا حسنش ا        
 نام و نشان ی بی خصوصي شرکت هاي زنونه است و بهتر ازکارکردن توطی محکیداشت به هرحال 

 ...است
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 توانست نبات را هم از مدرسه ی مکردی پا تند میاگر کم... هر  بعد از ظکیاز ساعت هفت صبح تا         
 ...!هی نسي از حلواشتری اش بینیریاز آن گذشته دست به نقد بود و قطعا ش... اوردیب

 ی از سر اسودگی تر شد و نفسنی محاسنش سنگي دودوتا چهار تا کردن هاش کفه ي تویوقت        
 خط صافش را که در حال غش کردن نی نقشه بکشد که نبات آخرامدهی حقوق ني خواست برای مدویکش
 :دی بستو چهار زانو کنارش نشست و پرسزی دفترش را تند و تدوی بود کشنهی خط زميرو

 »؟...یشی سرکار پولدار مي قندك بریابج        « 

زار تومان  و پنجاه هستی معادل دوی و حقوقشی روشی بود که با تورم پتی واقعکی نیخب ا        
 .. بردی به گور مدی پولدارشدن را بايارزو

 
 کی فکر بعد از خواندن نی دوازده سال داشت و اقای که به فکر پولدار شدن افتاد دقي بارنیاول        

 و چند خواهدی قلم مکی و فقط ستی نیرمان عاشقانه در سرش جان گرفت که نوشتن اصال هم کار سخت
 ... برگ کاغذ

 عشق پر سوز و کی با ي وامروزکی وپکی اسم شکی به خرج دهد و قهی سلی که کمستیفقط کاف        
 ... آن بچسباندي خوش به انتهاانی پاکی کند و در اخر هم دای داستانش پيگداز برا

 .برود از پارو باال شی ناشر بسپارد و منتظر شود تا پول هاکیبعد هم داستان را به دست پر توان         

 و زود دی دفتر هم نرسي دانست چرا عشق پر سوز و گداز قهرمانان داستان به پنج صفحه یفقط نم        
 ...دندی بهم رسی و خوشری قهرمانان داستان به خکردیاز آنچه که فکرش را م

 وبعد از  کرددای کتاب پانی علوم مری را دبیی کذاي بود که همان پنج صفحه یقسمت بد ماجرا وقت        
 .. ..  عاشقانه اشتباه گرفتيخواندن چند سطر اول آن را با نامه 

 که عشق و دی خودش فهمی گراميای مدرسه و البته اوليای اولي از سوخی و توبهیو او بعد از تنب        
 ی حتی اتفاق ساده باعث شد که دور تمام عشق و عاشقنی و همستی ني به درد به خوريزی چیعاشق

  گربه شاخش نزنداو اهسته برود واهسته تر برگردد ت...!  رمانها را خط بکشد آن هم از نوع قرمزشيتو
. 

 لبش نشست و به سمت نبات که ي روي و خاطراتش لبخندی خوش کودکي روزهاياداوریاز         
 : شدو گفتکردیهمچنان منتظر نگاهش م
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 »... پول دار بشم کهرمی گینه قربونت برم اونقدر حقوق نم        « 
 
 

 ... خواست راز پول دارشدن را بفهمدیاما نبات م        

 »؟...شهی پولدار مي قندك آدم چطوریآبج        « 

 دوی او کشیی نرم و گربه اي به موهای دستزندی بود که پول حرف اول را مدهی وروجک هم فهمنیا        
 :گفت

 ».می تو پول داري هله و هوله ي نگرن نباش به اندازه يخوای می چيپول رو واسه         « 

 دو زانو کنار قندك ي روجانی با خواهرش شده با هیاطی وارد بحث مهم وحکردینبات که فکر م        
 : چرخاند گقتی تاب مچی رادر هوا پر پشی که دستهاینشست ودرحال

 و جی ساندومیبر... از اون گنده ها بخرهنی ماشهی دی تا بابا حممی پولداربشخوادی قندك دلم میآبج        « 
 ».می بخوریبستن

 ی توجهی خودش افتاد که به لطف بی هفت سالگادی معصوم نبات ثابت ماند و به ينگاهش به چهره         
 ... سن وصل روزگارش بودنی شده و کابوس تا به ادهی به گند کشدشی و باباحمروزهی مامان فيها

 .... ستی دست دوم هم ندی پراهی دی قادر به خری حتدی که بابا حمدانستیده دلش نمنبات سا        

 نگفت و سر حرف را به يزی وارد نشود چی خواهرش خط و خشی رنگي به ارزوهانکهی اياما برا        
 : کشاندگریسمت د

 نکنم فی رو پست هم ردغمبری کردنت چهارده هزار پداری بيبرو بخواب تا فردا برا...پاشو...پاشو        « 
 »....و قسم ندم

 ...  گذاشتشی را به نماانشی درمیکی ي لبش جان گرفت و دندانهاي روي لبخندینبات از خوش        

 : و گفتدیی پتو کشری تخت قندك رفت و خودرا زيرو        

 »... که لنگ ولگد نندازمدمی تو بخوابم قول مشی قندك امشب پیآبج        « 

 شود قی که خوابش عمنی همدانستیو م...! کردی زره به تن مدی نبات باشی پدنی خوابيخب برا        
 ... کندیقول و قرارش رافراموش م

 ... رفتیقی به خواب عمدویبه پهلوکنار نبات دراز کش.... پتو رفتریچراغ را خاموش کرد و به ز        
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 . راآهسته و نرم باز کردی در آهني داد و دولنگه ی را در قفل چرخدیکل        

 صدا تر یو ب. بود را بر هم نزندیکی که غرق تاریی سکوت خانه اشی غژغژ لوالهايآنچنان که صدا        
 . جا داداطی شکل حلی مستطاطی رادرون حنیماش

 .دی آی کش م چشمانششی کرد همچنان جاده پیآنقدر پست فرمان نشسته بود که احساس م        

 ....  نگرانش همچنان به انتظارنشسته استشهی مادر همدی خانه که جا به جا شد فهمییرایپرده پذ        

 ... شددینگاهش به سمت طبقه دوم کش        

 افتاد که ی مرد معقول و محترمادیبه ..  داشتدشانی جدي از مستاجر هاتی حکاختهی آويپرده ها        
 ... بوددهی دی و الغر اندام در بنگاه معامالت ملکی جو گندمییط و موها متوسیبا قامت

 صورتش را غرق بوسه کرد و دری آبدارش به استقبالش آمد و در آستانه ي خانوم با بوسه هانیپرو        
 : وگفتدیسپس گونه اش را بوس...او به احترام مادر قدر سرخم کرد تا قد و هم اندازه او شود 

 »؟... جون گل خودم حالت چطورهنیسالم به پرو        «

 : نشوددی جدي هاهی همساشی آسالی شده بود تا مخلی خانوم حرف زدنش به پچ پچ تبدنیاماپرو        

 من هم برات ی به صورتت بزنی آبهیتا تو ...  ذره شده بودهیدلم برات ...  تو ایسالم سهراب جان ب        « 
 »...زمی ری میی چاهی

 را زد و دشی مادرش اما آنقدر خسته بود که قي خوش عطر و بوي هایی چاي برادی کشیدلش پر م        
 :گفت

اونقدر خسته ام که دارم هالك .... نمتی ببری دل سهی نی بشای ندارم بلی جون منیزحمت نکش پرو        « 
 ».کنمی می سره رانندگکیاز ظهر دارم ... شمیم

 راحت ي رها کردو سگکه گمر بندش را باز کرد تا قدرونیزی تلوي روبرولی ميسپس خود را رو        
 .ندیتر بنش

 :دی خانو راه رفته را برگشت و کنارش نشست وپرسنیپرو        

؟ اگه ... کردندی مکاری چهی و هانی دخترهاش هستال،ی؟زن عمو ل... چطور بود ارتیحال عمو اسفند        « 
 قسمم داد که با اتوبوس الی اومدم ، بعد هم که لی منم باتو مي افتادی ودستپاچه راه نمیاون روز هول هول

 »... نشمرازی شیراه
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 يجمله ...شدی هم غافل نمرازی از احواالت پاکبانان شي کردی رو رها منی پرويخب اگر چانه         
 : و با سر به سقف اشاره کرد خوب بودند قطع کردهیمادرش را با 

 هستند سرو یی بود چه جور آدمهازونی که پرده هاشون آودمی چه خبر ددی جدياز مستاجرها        « 
 »؟...کنهی نمتتیصداشون که اذ

 : باال انداختي سری و به عالمت نفدی گلدارش کشتی چراهنی به پی خانوم دستنیپرو        

 رن سر کار دوتا دختر با مزه یزن و شوهر هر دو م...  هستندی خوب و سر وساکتينه مادر ادمها        « 
 »...هم دارند

 داشت که باز هم نیقی دهی روشن آن انداخت ندي به صفحه ینگاه... را برداشت لشیسهراب موبا        
 یثل طوط جمله را مکی سرش تماس گرفته بود و مدام ي موهايکه امروز به اندازه .. سودابه است 

 »؟...ییسهراب کجا« . کردیتکرار م

 خاموش ی و بخی شد که باعث شد آن را از بی تپلي مهی جرلی بار هم به خاطر حرف زدن با موباکی        
 ...کند

 : در دست سهراب تند وشتاب زده گفتلی موبادنی خانوم با دنیپرو        

هرچه قدر بهش گفتم ...  دهیگفت سهراب جواب نم ی زنگ هم به سودابه بزن مهیسهراب جان         « 
 ربع بعد دوباره هی رفت و ی زنه به گوشش نمی حرف نملی با موباینگران نباش سهراب موقع رانندگ

 »...زدیزنگ م

 ی گذاشت بگری دختر نچسب را نداشت اما بازهم دندان سر جنی اي هاي بازشی سريحوصله         
 :حوصله نوشت

 »...نمتی بی فردا مدمیبرو بخواب من رس        «

 و دهی رسی پرسد که کی و مزندی داشت زنگ منیقیچون .. را خاموش کرد شیبعد ارسال موبال        
 . جمع کردنش را نداشتي که اصال حوصله ی حال بهم زنیینازواداها

 : گفترفتی و به سمت اتاقش مشدی بلند مشیهمانطور که از جا        

 ازدهی وفردا ساعت دهی زنگ زد بگو سهراب خسته بود و خواباری بخوابم مازرمی جون من منیپرو        « 
 »...رسونمیخودم رو م

 . آمدی چشمانش جان داشت و کش مشی رختخوابش سپرد جاده هنوز پي تنش را به خنکایوقت        
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 و بعد از جفت کردن دی کشرونی بشی کرده بود از پاشیه پا نبات را که لنگه به لنگه بيجوراب ها        

 .. کردشیدوباره پا

 پهن شده بود برداشت ودر دهان نبات جا دادو او ییرای که وسط پذي ری از نان پنيسپس لقمه         
 ...دیجوی رغبت می باز بود لقمه را بمهی نشیهمانطور که چشم ها

 نبات خواب آلود بود ی که چشمش پی جا لباس برداشت و درحالي خانوم چادرش را از روروزهیف        
 :گفت

 مدرسه گرسنه نمونه راه خونه و ي بخر تويزی چیکی کهی بچه سر راه نی ايقندك جان مادر برا        « 
اگه امروز ... امروز روزاول کارته دونمیم...ادی بده که بتونه خودش بره و بادشیمدرسه روهم خوب 

 یلی من خي رومید که آقا نیدنیم...یتا توهم به کارت برس... بردمشی خودم مدیرسی نمدیسفارش جد
 »...! سرم کارگر نمونه امریخ...  کنه یحساب بازم

 ...! کندی مهم را که مادرش کارگر نمونه است را مدام فراموش مي نکته نی دانست چرا ایو او نم        

 بمب یی و پاش گوختی که از شدتت رییکارگز نمونه که رفت اوماند و نبات خواب آلود و خانه ا        
 ... آن منفجر شده بودانی مییخوشه ا

 ...!رسدی بود می که همان مهد کودك نهال ناظمدشی هم سر کار جدگری ساعت دمی تا ندیوبا        
 

***         

 يدورتا دور رو...ی کوچک ونقلي بازي لهیبا چند وس... و مرتبزیما تممهد کودك کوچک بود ا        
...  کردی مي گل و سبزه قرارگرفته بودند چشم نوازانی که می کارتوني هاتی از شخصی نقاشاطی حوارید

 .. کشاندی می که تورا به دوران خوش کودکیی هااطیاز آن ح

البته ...  بزندشی های هم به کودکي توانست سریخب چندان هم بد نبود هم فال بود و تماشا م        
 ي بماند و مدام توی ذهنش باقي همچنان در پستودادی محی منحوس که ترجی آن هفت سالگيمنها

 ...خاطرات خوشش سرك نکشد
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 فاتحانه استشی رزی مقتدر پشت میی مانند فرمانده ای نهال ناظمدنی اش با دیاما تمام معادالت ذهن        
 ...ختی زده بود برهم رهیتک

 رو به باال یی مسخره اي به لبها انهناشتری که بيودر جواب سالم مشتاق و گرم اوبا لبخند        
 : کارآزموده گفتری مدکی جان پاسخ داد و بعد از گرفتن مدراکش مانند یسالم او را سردو ب...دادیم

همانطور که قبال گفتم پاره وقت ...ی کني با ما همکاريخب قندك جون خوشحالم که موافقت کرد        « 
 »... تومانصدهزاری سیماه... و حقوقت هم که مشخصهیمشغول هست

 چانه زدن هم ي نخواهد شدو جانی ازاشتری بیعنی تومان را چنان محکم و قاطع گفت که صدهزاریس        
 ...!ندارد

 غداب به همراه اوردی به همراه بی ازآن که ارامش و راحتشتری که بی سفت و سختی صندلي رویکم        
 و بد دلش می آنسو تر با شوهر عقی آشفته بودو کمروزی که تا ديبه نهال مقتدر.داشت جا به جا شد 

 یوقفه م ی فرو رفته بود و فکش بدشی جدیتیری شد، که سخت در قامت مدرهی کرد خی میزندگ
 .کردی مفی را ردفشی پشت سرهم وظادویجنب

البته ساعت کار مهد تا پنج ... بعداز ظهرکی هم که مشخصه از ساعت هفت صبح تا تیساعت کار        « 
 ثبت نام و ي من کارهاابی در غیشی من می تلفن بهت گفتم منشيهمانطور که پا...بعداز ظهره 

 »..يدی رو انجام مي اداري بردن بچه ها و کارهاي برایهماهنگ

 ها را هی زد بقی به دل نمی که چنگزشی انگجانیصرف نظر از حقوق ه...  دی کشیقیقندك نفس عم        
 ..!کردیآس آخر را را ناجوانمردانه رو نم«  یچندان هم سخت نبود اگر نهال ناظم

 . کردی با دوامضاء مهمان مکی به کی همه را دی زبان بود که بای بي سفته ونیلیآن هم ده م        

 :دلخور شد و معترض گفت        

 »د؟ی از سفته نزدی حرفروزی دیخانوم ناظم        «

 با اانگشت اشاره به باال هول خوردی اش سر مینی بي غهی تي لق بود و مدام رونکشی عیینهال که گو        
 :دا و گفت

 نی ا،ی که معرف داشته باشي مشغول به کار نبودییتوکه قبال جا....هی روند قانونهی نی ازمی عزنیبب        « 
حاال .ی سفته امضاء کنای ی ضامن داشته باشدی بای هم مشغول به کار بشگهی دي هرجانکهیدوم ا... کی

 ». کنی ضامن معتبر معرفهی ی سفته امضاء کنياگر دوست ندار
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 ..دی رسی به نظر می ظاهرا منطقشیخب حرفها        

 : و برنده ادامه دادزی با لحن نرم اما تدی او دي خطوط چهره انی را مدینهال که ترد        

 کاررو نی از چهره ات خوشم اومد و به دلم نشست که ادمتی که دروزی قندك جون من دنیبب        «
 نی ببابونیر خ ساده بزنم سی منشهی استخدام ي برای آگههی امروز نی همهی دادم وگرنه کافشنهادیبهت پ

 »... کشندیچند نفر پشت در مهد صف م

 . کردی بود که نهال با ظرافت خرج او ماقی سبک وسنی به همقایخب منت گذاشتن دق        

 دوی کرد اما عقل ومنطق را بوسی مشورت مدشی و بابا حمروزهی بود که با مامان فنیعاقالنه اش ا        
 ... زبان را امضاء کردو به دست آدم زبان دار دادی بي سفته ونیلیکنار گذاشت و ده م

 افهی گذاشت وبا قزشی داشت سفته ها داخل گاوصندوق کنار متشی که نشان از رضایتینهال با رضا        
 : حق به جانب گفتییا

. م کنيادآوری رو ی موضوعهی کنم بگذار ی همکارهات رو بهت معرفنکهی قندك جون قبل از انیبب        « 
 کدوم چیه.  کردمی وقت باهات درد و دل نمچی هی قرار کارمندم بشدونستمی محل کار منه واگر منجایا

 وومن رو به اسم ندارند  مزخرف و اسم مزخرف تر من خبري از گذشته کنندی کار منجای که اییاز اونها
خبرندارند »  جاللهیحاج« جا و جواز مهد از نی ای اصلهی که سرماقتی حقنیو از ا.شناسندی مینهال ناظم

 یدونی موضوع رو منیفقط تو ا...  شتری بيزی نه چشناسندی می خانوادگي آشناکی رو فقط درحد شونیوا
خبر داشته باشه متوجه منظورم که  می شخصی از زندگیی اگهی خواد شخص دیدلم نم....و بس 

 »؟....یشیم

 .... شد منظورشيبله کامال متوجه         

 درز کند کف دستش را محکم بر هم لی در فامی خواست مطلبی عمه بلور افتاد که هروقت نمادیبه         
 : گفتی مدیکوبیم

 » ...والسالم....!يدی ند،يدیاصال شتر د        « 
 
 

 ... بلند به سمت آن روان شدي شاپ پارك کرد و با قدمهای کنار کافیی را جانیماش        

 بلند به سمت او قدم ي را دورزد و با قدمهاشخوانیپ...  سهراب لبخندش عمق گرفت دنی باداریماز        
 ... برداشت
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 ..دندی به آغوش کشگری دکیدو دوست مردانه         

 : لبش گفتي روي به پشت سهراب زد و با لخندی دستاریماز        

 »...یمی قدقی غار خودم دلم برات تنگ شده بود رفاریسالم به         « 

 شان به سالها قبل بر ی برادر ، و دوستهی شبيزیچ...  دوست بودکی فراتر از يزی چشی برااریماز        
 اش را ی منت تر گره کور زندگی هم بی امده بودو گاهشی منت پا به پای که بیمیهمراه قد...گشتیم

 ..کردیبازم

 : کافه رفتشخوانیه پشتش زدو به سمت پ بیدست        

 »... هفته نبودمهی غار خودم بابا خوبه همش اریسالم به         «

 پشت سرش که پر بود از ماگ ها متنوع با اشکال ی چوبنیتری را از وی ماگ شکالت رنگاریماز        
 :متفاوت برداشت و به آن اشاره کرد و گفت

 »؟...گهی دشهیمثل هم        « 

 : به عالمت مثبت جنباندوگفتي چرخان و گردش نشست و سری صندليو او رو        

 » تلف شدمی هم بگذار کنارش که از گرسنگی شکالتکی تکه کهی.. شهیممنون مثل هم        «

 کردی سرخم مینیتری وخچالی که به سمت ی گذاشت ودرحالشی ماگ بزرگ قهوه را روبرواریماز        
 :دیپرس

 »؟...حال عموت چطوره بهتر شد        « 

 : سرش را تکان دادزی و ردی از آن را نوشیی کرد و جرعه اکی نزدشیماگ را به لبها        

 بهش رحم کرده یلیخدا خ...  بوده ری چند ماه اخنی اي سکته اش تونی دومنیا.. شکر خدا بهتره         « 
 مرخص شد مارستانی که از بنیهم... پام هم دنبال دارو و دکترهی بود مارستانی بي پام توهی مدت نیا

 »...برگشتم تهران

 : گذاشت و ادامه دادشخوانی پيسپس ماگ قهوه اش را رو        

 »...ي دست تنها موندی هفته من نبودم حسابهی نیخب تو بگو از کافه چه خبر ا        «

 : گفتدوی بسته شده اش کشي به موهایو دست گذاشت شی روشی را پی شکالتکی کاریماز        

اما مخاطب .... اومد کمکی می کرد پارسا گاهی متمی اذیقی رفی سختم نبود غم بییدست تنها        « 
 و شیچوندی پی مدونهی که خدا میلی به هر دلای خاموش بود و تیخاصت خفم کرد هر وقت که موبال
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 هی ساعته بود که اصال براش مهم نبود که چنیب هم اجال.... زدی به من زنگ ميدادیجوابش رو نم
 »...! کرددارمیباورکن چند بار از خواب ب...

 : را به چنگال زد ودر دهانش گذاشتکی از کیی تکه ادوینرم خند        

 جادهیاز بس تو.... جون رو هم کالفه کرده بود نی پروروزهمید.. است لهی بد پیلی خدونمیآره م        «
 »... ام کردمهی جرسیزنگ زدپل

 : دردهانش گذاشت وادامه دادکی از کگری دییسپس تکه ا        

 »...می ساله ببندکی باهاشون قرار داد دی خوشمزه است بایلی هاش خینیریش        « 

 : کافه اشاره کرد و گفتي حرفش آمد و با سر به در وردانی به ماریماز        

 »... رم آشپزخونهی داره،اومد من مشی هم با سریصت که نسبتمخاطب خا        « 

 .  محصور شده بود رفتینیی تزی چوبواری دکی کافه که پشت ي را گفت و به سمت آشپزخانه نیا        
 
 

 یی خود بدهد، خونسرد جرعه اتی در موقعيریی بلند شود و تغی صندلي آنکه از رویسهراب ب        
 ..دی از قهوه اش را نوشگرید

 خورد با ی نشسته بودو قهوه مشخوانی پشت پشهی سهراب که جذاب تر از همدنیسودابه با د        
 شد و کی به او نزدرفتی اعصاب سهراب کش و قوش مي روشی تق تق کفش هاي بلند که صدايگامها
 :گفت

 »... دلم برات تنگ شده بودزمیسالم عز        « 

 رفت که سهراب شی سهراب پيبه قصد گونه ...  به جلو برداشتی رادورزدو گامشخوانی پسپس        
 : کرد گفتی که جذاب ترش میی بااخم هادی کنار کشيخودش را قدر

 »....ادی که خوشم نمی دونی محل کارمه منجای ايسود        «

 :دی چندان دلچسب نبود پرسي سودجانی آن همه هي درهم که برايسپس با همان اخم ها        

 »؟...هنوز از سفر برنگشتند...  چطورندی فرشچيآقا        « 

 کرد که لحنش همنچنان پر عشوه و یاما سع. سودابه دلزده از رفتار سرد سهراب لحنش سرد شد         
 ...دلبر باشد

 »...ي دادی نمیدلم برات تنگ شده بود جواب تلفن هام رو که درست و حساب... زنتمیناسالمت        « 
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 و چهار ستی ازبدی بدهد بایو او با خودش فکر کرد که اگر قرار بود جواب او رادرست وحساب        
 هر ی گفتن داشتند وقتي کرد اصال مگرچقدر حرف برای تلفن سر مي و سه ساعتش را پاستیساعت، ب

 که زحمتش ی آب و هوا را هم هواشناستی که نبود وضعدنیاهل ناز کش...! زدی بار زنگ مکیساعت  مین
 . به گفتن آنها نبوديازی کرد و نی و اعالم مدی کشیرا م

 نشست ، دستش را شی و روبرودی کششی راپاری متعلق به مازیصندل... دی که سکوت او را ديسود        
 : گفتياز ودلبر دست سهراب گذاشت و بانيرو

 بد جور تو چشم تی خالي جای کافه ولمی قرن گذشت چند بار با بچه ها اومدهی هفته برام هی نیا        «
 »... گشتم خونهی آوردم و برمیبود طاقت نم

 ی توجه به او قهوه اش را می و سهراب بدیچی مشی های را کنار دل دلتنگشی هاهیسودابه گال        
 ..خورد

 : دلخور تر گفتیی او شد دلخور شدو ب صدای حواسیسودابه که متوجه ب        

 »؟...اصال حواست به من هست        «

 ي زد گرفت و با انگشت اشاره اش روی ميدی بلوند سودابه که به سفيسهراب چشم از موها        
 : و گفتدی آمده بود کشرونی مانتو بریساعدش که از ز

 برم دی خواستم برم بهت گفتم عموم سکته کرده زن و عموم هم دست تنهاست و بای میوقت        « 
 »؟...نگفتم... کمکش گفتم بهت 

 : سهراب فرو برد وگفتی پر ومشکي موهاانی را مشیپنجه ها... زد یی ابندهیسودابه لبخند فر        

 »؟...یی اکارهیامشب چ        « 

 :دی خونسرد پرسیلی و خنداختی کرده بود اما خود راازتک وتا نتافی را به وضوح درامشیپ        

 سر هی بهش کمک کنم وعصر هم دی دست تنها مونده بااری هفته که نبودم مازهی نی؟ا...چطور مگه         « 
 »... کافهگردمی باشگاه و دوباره برمرمیم

 : دادو گفتی او چرخي موهاانی مقیسودابه دستش را عم        

 » خوام برات درست کنمی خوشمزه مي غذاهی شمی پایبابا و مامانم هنوز از سفر برنگشتند شام ب        «

 سرش را کنار تر ي آمد قدری جمع اصال خوشش نمي سودابه توي پروای بيسهراب که از رفتار ها        
 : دیکش
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 »...یا باش پروی بنقدری ای محل عمومي توادی یچند بار بگم خوشم نم        « 

 : شناخت گفتی می سهراب را به خوبزیواوکه اخالق تندو ت        

 »؟...یشی میچرا عصبان... دمی خوب بابا فهمیلیخ        « 

 :دی پرسي نرم و آهسته تریسپس با لحن        

 » شام خوشمزه درست کنمهی خوام یشام هم نخور م.  منتظرت هستمگهی ديایشام م        « 

 : دست پخت افتضاح سودابه افتاد و باالفاصله گفتادیسهراب به         

....  زود تر برگردمدی شب بایول... رمی گی مرونی از بيزی چهی شام درست نکن ی ولامیباشه م        «
 »... تنها موندهیلی چند وقت خنی جون انیپرو

 ي به موهای زد و دستیقیگذاشت لبخندعم سهراب ي عالقه ي را به پاشنهادی پنیسودابه که ا        
 : و گفتدی با پوست برنزه اش داشت کشیبی عجیبلوندش که هماهنگ

 »می رسی سر موندنت هم به توافق مایباشه توب        « 

 کی کافه برداشت و ي گوشه ینیتری وخچالی از ی کوچک آب معدني بطرکی که رفت يسود        
 ...  بسپاردشی های و خود خواهي به دست سودگریامکان نداشت افسارش را بار د... دیجرعه سر کش

 . گشتیامشب قطعا به خانه بر م        
 
 

 ... به اتمام رسانددی چرخی می دورانشی هاقهی که در شقي را با سردرد موزشی روزکارنیاول        

 چندان شدی درنقش آچار فرانسه مهد هم ظاهر مدی باي گری نکته که عالوه بر منشنی ادنیو فهم        
 ي از بچه هاي داشت و او مجبور به نگهداربتی ها غی از مربیکی متوجه شد که ی را وقتنیسخت نبود ا

 ... تا سه ساله شدکی

 داشتند و در یی دست شوتانی گالب به روای بردند ی به دهانش رو ميزی مدام چای که ییبچه ها        
 ...!کردندی مهی دو حالت گرنی اریغ

 و فی نبات را کم داشت که ازتعري های که در سرش برپا بود فقط وراجي همهمه نی اانیو م        
 :دی پرسی مقهی گذشت و هر پنج دقی کالس هم نمي گوشه ي خط شده ي مورچه هافیتوص

 »؟....! موندهدی تا عگهی قندك چند روزدیآبج        « 

 : گفتزانی آویی پله گذاشت و با لبهانی اولي را روفشی نبات کدندی که رسبه خانه        
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 »... چقدر پله داره بغلم کننجای قندك ایابج        « 

 ...! سردرد تهوع آور نبات را هم بغل کندنی مانده بود که با انشیهم        

 : اهسته گفتیی درهم و صدايبا اخم ها...دی رسیآنوقت جنازه اش هم به باال نم        

 »... بااليای بدی خودت باکنهینبات سرم درد م        « 

 صاحب خانه باز ي که در خانه دی نرسی قدمش به دومنی توجه به او به راه افتاد و هنوز اولیسپس ب        
 . شد

 :نگاهش به سمت در برگشت و مودبانه گفت        

 »...ریتون به خسالم خانوم افشار ظهر        « 

 خوش حالت که مژه ی بادامي او باآن چشم هادی صورت گرد وسفي خانوم نگاهش را تونیپرو        
 : داد وگفتی صف پشت پلکش نشسته بودند چرخهی بلندش يها
 

 کنار ي صبرکن دلمه درست کردم چندتا بدم ببریخسته نباش..  ماهت دخترم يسالم به رو        « 
 »...دیناهارتون بخور

 : شد پرسدی مزی تي آمد گوش های متنی به مینبات که تا اسم خوراک        

 »؟...ی کنی آش رشته درست نمگهیخانوم افشار د        « 

 »...نبات«: گفتیخی توبی درهم با لحني و با اخم هادیقندك به سمتش چرخ        

 : گفتعی کرده تند وسري است وخرابکاردهی جنبيادی بازهم دهانش زدی که فهمنوایونبات ب        

 »؟..!هی قندك آش رشته درست کردن کار بدی آبجدیببخش        «

 :  رو به خانوم افشار شددیکوبی به اعتصاب نشسته بود و پر نبض مشی هاقهی شقانیدرد م        

 »...می ما مرخص بشدی نداري خانوم افشار با اجازتون اگه امردیببخش        « 

 قی عمی نبات و ادب و متانت قندك خوش به دلش نشسته بود لبخنی زباننیری خانوم که شنیپرو        
 : لبش نشستيرو

 خواستم خودم آش براتون ی داخل مدییای قندك قبول نکرد بی که آبجروزیشرمنده نبات جون د        «
 هی روزها نی همدمی قول میول. .. درد دلش و فراموش کردمي زنگ زدو نشستم پامی جاری باال ولارمیب
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 کنار دی بدم ببرلمه دشقابی هی تادیحاال صبر کن... باشهشتریآش رشته بار بگذارم و سهم تو از همه ب
 »... ، تا دلمه هم به سرنوشت آش رشته دچار نشدهدیغذاتون بخور

 را رها کرد و بشقاب به فشیک... خانوم افشاري برگ موي خوش رنگ و بوي دلمه هادنینبات با د        
 . ازپله ها باال رفتزی تند وتیدست مانند قرق

 
       

 .... و با نوك انگشتانش آن را شانه زددی و مرطوبش کشسی خي موهاانی به میدست        

 شاپ و بعد هم باشگاه و ی کافي عقب مانده ي پر استرس و کارهايبعد از آن سفر خسته کننده         
 . انداختی مانی پوستش به جرری را زی حمام حس تازگنی ايسوددر آخرهم 

 کره لمی في نشسته و غرق در صحنه ونیزی تلوي روبروي کاناپه ي جون رونی آن سو تر پرویکم        
 ...! از دستش برودکی رماتیی تا مبادا صحنه ازدی بود و چشم برهم نمییا

 زنگ ي رفت که صدای را خاموش کرد و به قصد خواب به سمت اتاقش می اضافيسهراب چراغ ها        
 ...آپارتمان توجه اش را جلب کرد

 : گفتردی بگونی تلوزي آنکه چشم از صفحه ی خانوم بنیپرو        

 »؟....کاردارندی چنی ها هستند ببیی باالهیدررو باز کن همسا... سهراب جان مادر        « 

 .... و شلوار گرمش انداخت به سمت در رفتدی سفشرتی به تیسهراب نگاه        

 ....ی بشقاب نبات زعفرانکی بود با دشانی مستاجرجدي زهی مزهیدخترر        

 :  پس رفتی خانوم افشار را داشت قدمدنینبات که انتظار د        

 »مامانم سالم رسوند و گفت دست شما درد نکنه... سالم        « 

 : گفتزی برد تندو تشی گرفته بود را پی راکه دو دستیس بشقابسپ        

 »...دییبفرما        « 

 که یی و موهای شفاف و چشمان بادامدوی با آن پوست سفزهی مزهی دختر رنی ای زباننیریو او که ش        
 : زانوزدشی نشسته بودکنار پايبه دلش بد جور.... سر خوردهرونی کش به بریشلخته از ز

 ه؟یاسمت چ... سالم خانوم کوچولو         «

 آنکه پلک بزند کوتاه ی بود بشی روشی درشت مرد پکلینبات که همچنان محو صورت سبزه و ه        
 :گفت
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 »...نبات        « 

 زدو با سر به ظرف نبات ی منظور او را بد متوجه شده است لبخند نرمنکهیسهراب به تصور ا        
 :ه کردو گفت اشاریزعفرات

 »؟...هیاسمت خودت چ...  ها نباته نی ادونمیم        « 

 : آمد بلند ترجواب دادی پر ابهت و خوشگل مشی روشیو او که به نظرش مرد پ        

 »...منم که گفتم نبات        « 

 ... نشستی به دل منی چننی بود که ادهی اش به اسمش کشی زباننیریپس ش        

 زنانه با ي به سن او داشت تا اوقات فراغتش را به دوراز رنگ و روغن هاي آمد خواهریش نمبد        
 ... کردی مثل او سر مییفرشته ا

 کرد و ی لوسش متوانستیاصال تا م.... که از وجود خودش باشدي دختري رفت برایدلش غنج م        
 ...دی خرینازش راهم م

  دادی او چرخدی صورت گردو سفي وافر نگاهش را تویبا حظ        

 : فشار داد و گفتی او را به نرمینیبا دو انگشت شصت واشاره اش نوك ب        

 »...ینیریخودتت هم مثل اسمت ش        « 

 ...  گذاشتشی را به نماانشی درمیکی ي لبش نشست و دندانهاي روينبات لبخند        

 کرد سهراب ی می طیکی ، یکی کوچکش ي بشقاب را به دست سهراب دادو پله هارا با قدمهایوقت        
 . او بودی گل ،گلي رجامهی زيمحو تماشا

 
       

 
 کنار یی دور جایلی او نه خزی اتاق بود و مي باالدادی مهی که فاخرانه به آن تکی نهال ناظماستی رزیم        

 ....درقرار داشت

 ي هر وقت سرو کله دانست،ی می آشنا شده بود ، مثال به خوبی هفته هم با کار به خوبکی نیدر ا        
 کولش بگذارد ي آدم دمش را روي محترمانه مثل بچه دی شود خودش بای مدای پی نهال ناظمری خیحاج

 ...! برودرونی بییو به بهانه ا
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در نبود ... کردی او را پر مي و جاشدیاهر مدر نقش آچار فرانسه ظ....  کردی مبی غی اگر مربای        
 .شدی بچه ها و ارباب رجوع منی والدي هم که عموما صبح ها بود جواب گوینهال ناظم

 ...!گری بود دنی نویی اوهی استثمار به شی هم نوعنیخب ا        

 اش برود و درمذمت استثمار ی ذهنبونی پشت ترخواستی را بست و مابیدفتر حضور و غ        
 . بکند که در با شدت باز شدیی غرایسخنران

 .داخل آمد... بودی خسته که هن هن اش باقیی با نفس هامهیمهناز سراس        

 گرفت و باب ی ملی که او را تحوی داشت و تنها مربی که صورت سبزه و با نمکیدختر گردو تپل        
 اش در بغل ی راهمراه ساك دستنی شروی رفت و در حالزیمهناز به کنار م... رابا او باز کرده بودیدوست

 : گفتزدی آن موج مانی در می که خستگیداشت با لحن

 تر رفتم ری دقهیصبح ده دق...  نوبر بهار رو ببر بده به باباش نی اای فدات شم قندك جون بیاله        « 
 گهیم...  نوبرش رو آوردهکنهی فکر مکهیمرت... کردی ميدادی چه دادو بیدونی نمرمی بگلی رو تحونیشرو

 »  معطل شما بشمدی نکردم که همش بادای جوب آب پيمن وقتم رو از تو

 بود همراه ساکش ی منی هم سنگی خواب آلود را که کمنی که شروی زدو درحالی کم جانيلبخند        
 :دیبه بغل گرفت پرس

 ؟...یکنی چرا معطلش مي اون باخبرتیخب تو که از حساس        « 

آالن هم نوبر بهارش خواب بود . داشتم و توالت بودم چهیصبح گالب به روت دل پ... بابا منم آدمم        « 
 جا قورت کی من رو همراه مهد کودك کهیترو خدا ببرش تا مرت... دیتا لباس تنش کنم طول کش

 »شهی تفرياسمش آقا...نداده
 

 را یی قورت دادن هر موجود زنده ای آمادگنی شروي کامال درست بود چراکه باباخب حدسش        
 ...دی اش فهمی هشتي و ابروهاخوردی و تاب مچی در آن پتی که عصبانشی را از چشم هانیداشت ا

 گرفت لی را تحونی شروضی پاسخ گذاشت، پرغی درهم گره شده سالم قندك رابيبا همان اخم ها        
 : دوشش سوار کردو گفتيو ساکش را رو

 »شما؟....ارمی یبه جا نم        « 

 : گفتاطی با احتدی دی مشی روشی مرد پي چهره يای زواانی میقندك که خشم را به خوب        
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 » جون رو آوردمنی دستشون بند بود من شروشونیا.  هستمیمیمن همکار خانوم سل        «

 امی ممیمن چند بار بگم من راس ساعت دوازده و ن...دی بگیمیلطفا به خانوم سل...! مکارخانوم ه        « 
 ربع قبل از اومدن من کی هیفقط کاف...!  که نشه حلش کرد ستی نی چند مجهولي ، معادله نیدنبال شرو

 »... کنمی رو مشونی مهد شکاری تکرار بشه به مدگهی ديدفعه ... راآماده کنهنیشرو

 . شد وبه سرعت باد رفتنشی سوار ماشنی را گفت و همراه شرونیا        

 داد، اما ی مستی بي اش نمره افهی و قپی بدهد تازی امتشی روشیخب اگر قرار بود به مرد پ        
 ...! گرفتی نمشتری بمی ونکیاخالقش 

 . نداشتاقتی لنی ازاشتری اخالق گندش بنیچون با ا... بود دهی فایچانه زدن هم ب        
 

         
 

 کنار یی دور جایلی او نه خزی اتاق بود و مي باالدادی مهی که فاخرانه به آن تکی نهال ناظماستی رزیم        
 ....درقرار داشت

 ي هر وقت سرو کله دانست،ی می آشنا شده بود ، مثال به خوبی هفته هم با کار به خوبکی نیدر ا        
 کولش بگذارد ي آدم دمش را روي محترمانه مثل بچه دی شود خودش بای مدای پی نهال ناظمری خیحاج

 ...! برودرونی بییو به بهانه ا

در نبود ... کردی او را پر مي و جاشدیدر نقش آچار فرانسه ظاهر م....  کردی مبی غی اگر مربای        
 .شدیباب رجوع م بچه ها و ارنی والدي هم که عموما صبح ها بود جواب گوینهال ناظم

 ...!گری بود دنی نویی اوهی استثمار به شی هم نوعنیخب ا        

 اش برود و درمذمت استثمار ی ذهنبونی پشت ترخواستی را بست و مابیدفتر حضور و غ        
 . بکند که در با شدت باز شدیی غرایسخنران

 .داخل آمد...ود بی خسته که هن هن اش باقیی با نفس هامهیمهناز سراس        

 گرفت و باب ی ملی که او را تحوی داشت و تنها مربی که صورت سبزه و با نمکیدختر گردو تپل        
 اش در بغل ی راهمراه ساك دستنی شروی رفت و در حالزیمهناز به کنار م... رابا او باز کرده بودیدوست

 : گفتزدی آن موج مانی در می که خستگیداشت با لحن
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 تر رفتم ری دقهیصبح ده دق...  نوبر بهار رو ببر بده به باباش نی اای فدات شم قندك جون بیاله        « 
 گهیم...  نوبرش رو آوردهکنهی فکر مکهیمرت... کردی ميدادی چه دادو بیدونی نمرمی بگلی رو تحونیشرو

 »  معطل شما بشمدی نکردم که همش بادای جوب آب پيمن وقتم رو از تو

 بود همراه ساکش ی منی هم سنگی خواب آلود را که کمنی که شروی زدو درحالی کم جانيلبخند        
 :دیبه بغل گرفت پرس

 ؟...یکنی چرا معطلش مي اون باخبرتیخب تو که از حساس        « 

آالن هم نوبر بهارش خواب بود . داشتم و توالت بودم چهیصبح گالب به روت دل پ... بابا منم آدمم        « 
 جا قورت کی من رو همراه مهد کودك کهیترو خدا ببرش تا مرت... دیتا لباس تنش کنم طول کش

 »شهی تفرياسمش آقا...نداده
 

 را یی قورت دادن هر موجود زنده ای آمادگنی شرويخب حدسش کامال درست بود چراکه بابا        
 ...دی اش فهمی هشتي و ابروهاخوردی و تاب مچی در آن پتی که عصبانشیا از چشم ها رنیداشت ا

 گرفت لی را تحونی شروضی پاسخ گذاشت، پرغی درهم گره شده سالم قندك رابيبا همان اخم ها        
 : دوشش سوار کردو گفتيو ساکش را رو

 »شما؟....ارمی یبه جا نم        « 

 : گفتاطی با احتدی دی مشی روشی مرد پي چهره يای زواانی میبه خوبقندك که خشم را         

 » جون رو آوردمنی دستشون بند بود من شروشونیا.  هستمیمیمن همکار خانوم سل        «

 امی ممیمن چند بار بگم من راس ساعت دوازده و ن...دی بگیمیلطفا به خانوم سل...! خانوم همکار        « 
 ربع قبل از اومدن من کی هیفقط کاف...!  که نشه حلش کرد ستی نی چند مجهولي ، معادله نیدنبال شرو

 »... کنمی رو مشونی مهد شکاری تکرار بشه به مدگهی ديدفعه ... راآماده کنهنیشرو

 . شد وبه سرعت باد رفتنشی سوار ماشنی را گفت و همراه شرونیا        

 داد، اما ی مستی بي اش نمره افهی و قپی بدهد تازی امتشی روشیخب اگر قرار بود به مرد پ        
 ...! گرفتی نمشتری بمی ونکیاخالقش 

 . نداشتاقتی لنی ازاشتری اخالق گندش بنیچون با ا... بود دهی فایچانه زدن هم ب        
 

***         
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 نامعلوم گرفت و رو به ي غرق بود چشم از همان نقطه شی هاي نوستالوژانی خانوم که منیپرو        
 : گفتروزهیمامان ف

 رفتند و من رانی بهانه از ایپدرم که به رحمت خدا رفت برادر و خواهرهام هرکدوم با بهانه و ب        
 هستند اما باز رازی شوهرم رو، هرچند که شلی بده فامری پسر جوون ، خدا خهی و ضی شوهر مرهیموندم 

 ...نمشونیبی بشم چند ساعت بعد ممای هواپای دلم خوشه که اگه سوار اتوبوس

 : ادامه دادی رستمي و رو به آقادی آب نوشییسپس جرعه ا        

 ».... هام سرتون رو در آوردمی ترو خدا با پرحرفدیببخش        « 

 : سرداد و گفتری و نگاهش را به زدی به صورتش کشی دستی رستميآقا        

 » می استفاده کردشاتتونی خانوم از فرمادیینفرما        « 

 . نشستشی لبهاي جان روی باد زد لبخند بی با پر چادرش خودش را کمروزهیمامان ف        

 ی خودمون داستانيما هم برا...  خودش داره ي برای هرروزش داستانی خانوم زندگنیواال پرو        « 
 عابر هی با کردی که کار می با تاکسدی شروع شد که آقا حمي و داستان مهاجرت ما به تهران از روزمیدار

 ی خصوصمارستانی پول بمیبتون نکهی ايبرا... رهی خدا به کما مي و از بد روزگار اون بنده کنهیتصادف م
 خانواده اش ی اومد ولرونی هرچند به لطف خدا از کما بمی رو بفروشی تاکسمی مجبور شدمیرو فراهم کن

 ... می خونمون رو بفروشمی خواستند و ما هم مجبور شدی می پول کلونتی رضايبرا

 می شهرمون بمونه و ماهم باروبنه ام رو جمع کردي مدت تحت فشار بودنتونست تونی که ادیآقا حم        
 اما چون جا ومکانمون مشخص نبود...  تهران میاومد

 ادیکه البته هم ز... می مادرشوهرم بگذارشیو پ که قندك رو که تازه کالس اول بود رمیمجبورشد        
 تهران ارمشی وسط سال با خودمون بمی کرد و مجبور شدی می تابی بیلی چون بچه ام خد،یطول نکش

 ».میوبعد هم با هزار مکافات ثبت نامش کرد

 .... کوفتش شدی به اون خوشمزگيآش رشته         

 ياگر حرفها... داشت ازآن فرار کندی برد که مدام سعی می اش او را به خاطرات تلخیهفت سالگ        
 . گذاشتی اش مروزهی مامان في هایخاله و خان باج

 ي شجره نامه گری ساعت دمیتا ن... افتد ی درد و دل مي دنده ي که روروزهی دانست مامان فیم        
 ...! بغل خانوم افشار خواهد بودری وبمش زری با تمام زی رستميخانواده 
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 . شددی تمام نگاهها به سمت در کشاطی در قفل در حدیکه با چرخش کل        

 آرام و اما د،ی شانه اش افتاده بود گرفت و به سرکشي باالفاصله پر چادرش را که روروزهیمامان ف        
 »...قندك شالت رو سرت کن« :هشدار دهنده گفت

 
 

 . سرش پهن کردي برداشت و روشی شانه هاي جنباند و شال را از رويسرقندك         

 ری اش از زی عضالنییو بازوها.... فراخ یی شد که قد بلند بودوبا شانه هاي به مردرهیو نگاهش خ        
 ... کنندی کار مي که بدن سازییاز همان ها... شدی مدهی دی مردانه به خوبراهنیپ

 مرتب شده و چهره شی جذاب بود ، باآن ته رشی روشی مرد پدادیصاف به خرج م انیخب اگر کم        
 ساده رو به باال شانه زده ي امروزي کوتاه، که به دور از قر وفرجوانک های مشکیی و موهای استخواني

 ...بود

 کرد، از همان ی را مجذوب خود مندهی داشت که بی خاصییرای چهره اش گیول...خوشگل نبود         
 »...اوه ال ال «یی و بگوی بکشي به افتخارش سوت بلنددی شوند، بای از کنارت رد می که وقتییها

 گاه ی روزها ورد زبان نبات شده بود و گاه وبنی همان سهراب پسر خانوم افشار است که انیپس ا        
 وافر درموردش حرف یار با حظ نشست و خانوم افشی مدشی و بابا حمروزهی مامان في صحبت هاانیم
 ! زدیم

 رااز دل شاهنامه به ی سهراب واقعیی تنومند و قد بلندش بود، گوکلی آن هيوالحق نامش برازنده         
 ...!قرن حاضر هول داده باشند

 ي چهار خانه ي مردانه راهنی پکی و کوپالش را درون شاهنامه جا گذاشته بود و با الی که یسهراب        
 ...دی چرخی می و آبدیفس

 ...همه به احترام مرد خانه برخاستند        

 کنار باغچه نشسته بودند اول متعجب شد و زی که دور مدشانی جدي مستاجر هادنیسهراب با د        
 به یدست.. رفتی رستمي بلند به سمت آقایی گشاده و قدمهایی بعد به تعجبش غلبه کردو با رویکم

 : بردوگفتشی پی دوستينشانه 

 »...داری مشتاق دی رستميسالم آقا        «

 :  پاسخ دادیو او سالمش را به گرم        
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 »..دمی که باالخره نور چشم خانوم افشار رو هم دیچه سعادت...  افشار يسالم آقا        « 

 : کرد گفتید نگاه م بویلی خودش ي وافر به دردانه اش که برای که با حظی خانوم در حالنیپرو        

 »... هستندی رستمي خانوم همسر آقاروزهی هم فشونیسهراب جان ا        « 

 را سفت و سخت با چادر پوشانده بود کردو مودبانه شی که رویی به زن محجبه ای نگاهمیسهراب ن        
 »... خوشبختمتونییسالم خانوم از آشنا«  بود گفتری سرازری که به زییبا چشم ها

 داشت یی باالیروابط عموم... زدی شغلش که مدام با کارگر ها سرو کله مي خانوم به واسطه روزهیف        
 :محکم ومقتدر گفت

 ». کردمارتتونی خوشحالم که زدمی شنادی خانوم زنیوصف حالتون رو از پرو... سالم پسرم        « 

 لبها کش ي که آالن باز اسم مضحکش لبخند را رودی فهمدینگاه خانوم افشار که به سمت او چرخ        
 ...دهد

 »... اسمش نباتهيدی خانوم کوچولو رو هم که قبال دنیا..  هم دختر گلشون قندك هستندشونیا        « 

 و ری سینیری شيای دني زن و شوهر تونیانگار ا« : اسم قندك کنار نبات با خود گفتدنیبا شن        
 به سر داشت ی رنگی که شال آبیی ازهی و مزهیوبا تعجب نگاهش به سمت دختر ر»  کنندی ماحتیس

 ... تکان دادي نشد و فقط سرقی صورتش دقي اما تودیچرخ

 .  مانده بودی نبات ثابت ماند که آثار کشک دوردهانش همچنان باقي نگاهش رویول        

 بسنده ی به لبخند کم رنگی و نرمش را با دو انگشت بکشد ولدی سفي تا لپ هادی کشیدلش پر م        
 :کرد

 ».. شمی مزاحم نمدمنی کنلی و غذاتون رو مندی بنشدییبفرما...دی شرمنده ام نکنکنمیخواهش م        « 

 : خانوم رو به سهراب گفتنیپرو        

 »... بخورزمی کاسه آش برات برهی ایسهراب جان ب        « 

 : رفت جواب دادی که سمت ساختمان می او درحالو        

 »... رو فراموش کرده بودم اومدم برش دارملمی برم ،شارژ موبادیکار دارم با.... جون نیممنون پرو        « 

 . خانوم افشار رفتیی لقمه نان و کتلت اهداکی زبایسهراب شاهنامه آمد و تندو ت        

 ....!  شاهنامه آمده بود سهراب قطعا از دورننیا        
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 ي از بابت نامحرم راحت شده بود چادر را روالشی که حاال خروزهی که مامان فدی فهمی را وقتنیا        
 :شانه رها کردو گفت

 »... خانوم خدا بهتون ببخشه پسرتون چه خوش قد و باالستنیپرو        « 

 . شده بودنیری کامش شنی چننیودند که ا باقلوا در دهانش گذاشته بیی خانوم گونیپرو        

 »... دهیکش» رستم « امرزمی سهراب قد و باالش به شوهر خدا بيلطف دار        « 

 سهراب نیپس حدسش درست بود ا...  آمد و آن را با آّب دهانش فرو دادشیلبخند تا مرز لبها        
 ...همان سهراب شاهنامه است

 تابلو نشدن ي بود براي هم شگردنی؟ خب ا...ستی ننهی خانوم تهمنی دانست چرا اسم پرویفقط نم        
 ...!گریورد گم کردن د

اگر ...  به شاهنامه بزند وجنگ رستم وسهراب را تصور کند ي سرشیای آمد در عالم رویبدش نم        
 ...! دادیاجازه م و کوپال است ،الی ی داشت در وصف سهراب بنیقی نبات که ي هایدر گوش

 
 

 دلچسب داشت را به دهان فرو بردو سوار ی بووبرنگبی نان و کتلت که عجيسهراب لقمه         
 . شدنشیماش

 دوی سر خورده بود کشرونی شال بری پروا از زی که بشی به موهای و دستدیسودابه به سمت او چرخ        
 :گفت

 »؟... جون چطور بود حالشون خوبهنیپرو        «

 درهم گره شده راهنما زدو از ي اخم هادادبای را با حرص فرو مشی که لقمه هایسهراب در حال        
 :پارك خارج شد

 »...دنشی ديومدی تُک پا مهیاگه برات مهم بود         «

 یبا عشوه و کم...شوهر را نداشت لی به نام فامیی مادر شوهر و معقوله ايسودابه که کال حوصله         
 : برگرداندشهی را به سمت ششی رويدلخور

 »... پرسمی حالشون رو مزنمیفردا زنگ م        «

 : مقدمه گفتی بحث را عوض کن بنکهی ايو برا        
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آالن ...ی عوض کنی خارجي مدل باالنی ماشهی رو با شتی و شستی دونی اي خوایسهراب جان نم        «
 »...می رفتی من منی با ماشيدادی کاش حداقل اجازه مي اومدن ،ایی هانی بچه ها با چه ماشنیبب

 ی و به رخش مدی کوبی بهانه بر سرش می سودابه که با بهانه و بیی همه خودنمانی بود از ازاریب        
 ...دیکش

 ... تر شدو لحنش سرد ترظی غلشیاخم ها        

 که ادتی ي قبول کردطی شرانیدرضمن تو من رو با هم... رو ندارمنیپول عوض کردن ماش        «
 »...نرفته

 دار کرده حهی نقطه ضعف سهراب گذاشته و غرورش را جري دانست، باز دست رویسودابه که م        
 ....  نزدیاست، سکوت رو انتخاب کردو تا مقصد حرف

 
 

 ... نداشتيگری راه دچی ماندن بود هي برانبات تنها مجوزش        

 ی منتهی و خوراکی رنگارنگ که همه به خوردني خالقانه وعدهايوحاال مجبور بود باشگرد ها        
 ... به ماندن کندقی نبات را تشوشدند،یم

 ... کردی می را هم راضدشی و بابا حمروزهی مامان فدیچرا که با....!  قسمت آسان ماجرا بود نیا        

 کرد، چرا که مصادف بود با ی بود که به آن فکر میی انهی گزنی خان جون آخريرفتن به خونه         
 ...! اشیزنده شدن تمام خاطرات تلخ هفت سالگ

 پشت لی دلی و بلی را با دلشی کرد، و بهانه های تالشش را هم منی آخردیبا...  دی کشیپف محکم        
 زدی و از رفتن سر باز مدی چیهم م

 هی به ساهی کوچکش بود و قندك مانند جوجه سای خانوم مدام درحال پر کردن ساك دستروزهیف        
 : گفتی رفت و میاش م

 »....گهی کن دشی جور راضهی..  زنهی نمی حرفدی بابا حمدیشما اگه قبول کن... مامان ترو خدا         « 

 اش را ی قندك به ستوه آمده بود، پر حرص ساك دستلی دلی همه اصرار بنی ا خانوم که ازروزهیف        
 : تخت کوباند و گفتيرو
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 ي و حاال هم که بزرگ شدمتی بردی به زور ميبچه بود... يای بي خوای نمی فهمم واسه چیمن نم        « 
واال به خدا خانجونت و عموت از چشم ..  اونم به زوريای بار مهی واز ده دفعه ياری مییهر دفعه به بهونه ا

 »...نندی بیمن م

 یی مظلومانه ای گرفت و با لحنيواری اش را از کمد دهی و تکدی کششی هاي به چتریکالفه دست        
 :گفت

 هی گفتم چشم آخه ی خواد اسمت رو عوض کنی نمی کن ، گفتی رو راضدیجون من بابا حم... مامان         «
سه .... تازه خاله فروزان هم هست ادی ی نبات هم نمستمی تنها هم که ندیایذره هم شما با دل من راه ب

 » تماشا بکنملمی خوام استراحت کنم و فی رو مالتیروز تعط

 :  اش را داخل ساك چپاندي با حرص روسرروزخانومیف        

 که با دونمیدوما من که م... رفتند شمالی خود دلت رو به خاله فروزان خوش نکن همگیب...اوال        « 
 اطی که حستی نییوگرنه نبات بچه ا... ي بچه رو رو وادار به موندن کردنی ایهزار تا قول و قرار خوراک

 » بمونهیفسقل  اپارتماننی اي خان جون رو ول کنه و با تو توي خونه یبه اون درندشت

 کرد لو یچرا که زودتر آن چه که فکر م...  شگرد ش هم ظاهرا چندان خالقانه نبود نیخب ا        
 ....!رفت

 !ماندگار شدند....  رفتن و ماندننی کشمکش ، بنی اانیو عاقبت م        

م  از هر کدادی نمانده بود بگويزی که چروزهی ودرشت مامان فزی ساعت سفارشات رمیالبته بعد از ن        
 ...!سیده بار بنو

 
 ... گرفتی می و درشت اطرافش درس درست و حسابزی از اتفاقات رشهیهم        

 ...! رفتی مثل نبات می سمجي چهی طی بلری به زدی بود که نبادهیو حال فهم        

 آن را کسالت التی که تعطيزیی رمق پای بعد از ظهر بکیکه حاالمجبور باشد مانند اشکول هادر         
 پا به استدوی بیالی خي دروازه کی کند وپشت ي فوتبال بازاطی حيبا نبات لجباز تو....بار تر هم کرده بود

 ...! آن کندي گل روانه خواهدی ملشو اجاز دهد دروازه اش باز بماند تا نبات هرچند تا که د...توپ بکوبد

 به نام يگری تا گل دی فرصتی روان شد و نبات در پیی توپ به گوشه ادوی حوصله پا به توپ کوبیب        
 ...خودش ثبت کند
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 التی تعطنی از ازی او نیی شد که گودهی خانوم افشارکشي خاموش خانه ينگاهش به سمت چراغ ها        
 . گشت و گذار به سفر رفته بودي بهره نمانده و برایب

 به نام خودش به ثبت گری دی قندك شوت کرد و گلیلی خي محکم توپ را به دروازه گرینباتبار د        
 : گفتی مدام مدی پری منیی باال و پای که از خوشحالیرساند و در حال

 »...ي قندك سوراخ شدیآبج        « 

 قی فوتبال و تشوي مخصوص پرهام پسر خاله فروزان بود که موقع تماشای تکه کالم ناب فوتبالنیا        
 ... بردی مورد عالقه اش به کار ممیت

 ... باز شدوسهراب داخل آمداطی نبات بود که در حي اظهار فضل هانی اانیو م        

 !امکان نداشت... زدی را به جوب آب برتی جا آبروکی افتضاح تر که نی از ایخب سوت        

 ....با آب دهانش فرو داد پنهان کردو آن را شی مرز لبهاانی میی جاشیسهراب خنده ها        

 ياما چتر...  سرش نشاندي شانه برداشت و روي سهراب بالفاصله شالش را از رودنیقندك با د        
 .... سر خوردیشانی پي گوشش به روي بازيها

 : را به دست باد بدهد هشدار دهنده گفتشی آبروی نبات باقنکهیو قبل از ا        

 »...!نبات        « 

 ...ستادی کنار باغچه ایی به بدن توپ سرگردان زدو توپ جاییو ضربه ا        

 سهراب گل دنی شناخت ساکت شد اما با دی می خواهرش را به خوبينبات که لحن هشدار دهنده         
 »...سالم سهراب خان« : لبش نشستي روياز گلش شکفت و لبخند

 ... کوتاه و نرم بسنده کردی داغ و تب دار شده بودند، به سالمشی قندك که از خجالت گونه هایول        

 : نبات زانو زدو گفتيسهراب با سر جواب سالم قندك را دادو کنار پا        

 »؟...ي کردی مکاریسالم خوشگل خانوم چ        « 

 : گفتعیس وي خواهرش کرده بود با لخندي که خرج دروازه ییو نبات همچنان سرمست از گلها        

 »... تا گل خوردمی قندك هفت و نیسهراب خان ابج        « 

 خنده انی به سمت آسمان پرواز کرد و مشی پروا شدند و قهقهه های بشی خنده هاگریسهراب د        
 :دی پرسشیها

 »؟...يکردی ميفوتبال باز        « 
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 ...  داد تکاندیی به عالمت تايو نبات با حفظ همان لبخند سر        

 ی راهم بر باد مشی آبرومچهی شود و همان نی دانست نبات آالن دوباره ورور جادو میقندك که م        
 : گفتضی گذاشت و دست نبات را گرفت و با غشی پیدهدقدم

 »...با اجازتون..  خونهمی بردی افشار ما باي آقادیببخش        « 

 که هنوز ی شد و سهراب درحالی به سمت ساختمان راهدی کشی که دست نبات را میسپس در حال        
 .  شان روان شدی بر لب داشت در پیلبخند کم رنگ

 
 

 به بخار شود لی نمانده که تبديزی کرد از خجالت در حال آب شدن است و چیقندك که حس م        
 که یی بلند به سمت پله هاي رها کردو وبا قدمهادی پری منیی باال و پاجانیدست نبات را که مدام از ه

 .... شد رفتی به آپارتمانشان میمنته

 ي پایی سرنگون شد و دمپانیی پله به پانی مانند طناب در هم گره شدند واز سومشیکه ناگهان پاها        
 ...! شدری سرازنییراستش قل قل کنان به پا

 ...! خوردن ساده اتفاق افتادهنی زمکی فراتر از يزی چدی فهمدیچی پشی قوزك پاي که توياز درد        

 . بود که به سراغش آمدی حسنی اولیشرمندگ...بعد از درد        

....  پرت شدن قندك از پله با چند گام بلند فاصله را پر کردو کنار نشستي صحنه دنیسهراب با د        
 :دی او که از درد درهم شده بود چرخاندو پرسي چهره ينگاهش را تو

 »؟...دی خوبیخانوم رستم        « 

 آورد، خجالت را هم حساب ی راستش و آرنج دست چپش را به حساب نميخب اگر درد قوزك پا        
 ... کرد حالش خوب بودینم

 :  سهراب کوتاه گفتي رهی خي نگاهاری جلوه دهد زي داشت اوضاع را عادی که سعیدر حال        

 »...بله ممنونم خوبم        « 

 راستش آخ ي پاي فشار رونیاما با اول... بلند شود شیسپس دستش رابه سمت نرده ها برد تا از جا        
 ....  برخاستشی دردهاانی از میظیغل

 نشست مدام و سلسله ی گونه اش مي رويگری پس از دیکی شینبات که هول شده بود و اشکها        
 :ت گفیوار م
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 »..دمی حرفت رو گوش مگهید... دی قندك ببخشیآبج... دی قندك ببخشیآبج        « 

 به نظر ي داشت همچنان عادی که سعیی چپش انداخت و با صداي پاي اش را روهیقندك تمام تک        
 :برسد گفت

 »... ؟ من خوبم...ی کنی مهینبات چرا گر        « 

 ...  کردی را پاك مشی کوچکش اشکهاي توجه به او با مشت هایاما نبات ب        

 شی به قوزك پای پله نشست ، دستنی اولي روگری بود به ناچار بار ددهی هم رسشیدرد تا ساق پا        
 : سپس رو به سهراب گفتدی رسی هم متورم به نظر می که حاال کمدیکش

 »...م شی مزاحم شما نمدیی افشار بفرمايآقا        « 

 ی گردوچشمانی داشت با صورتی و با نمکفی ظري داد چهره ی صورت قندك چرخينگاهش را تو        
 .. بوددهی پشت پلکش خوابي بلندي که مژه های خوش حالتیبادام

 . محترمانه عذرش را خواسته بودزهی مزهی ری دختر چشم بادامنیا        

 ... متورمش انداختي به مچ پای زانو زدنگاهشی او کنار پاي توجه به حرفهایب        

 : درهم گفتي و با اخم هادی پس کشی را کمشی پایکی همه نزدنیقندك معذب از ا        

 »...دی ببرفی افشار گفتم که خوبم شما تشريآقا        « 

 :د در هم تاب خورد وتلخ ششی قرو اطوار دخترونه را نداشت ابروهايسهراب که حوصله         

 کنه ی دردش کالفه ات مگهی ساعت دکیاحتماال قوزك پات در رفته و تا ...  دختر جون نیبب        « 
 درمانگاه و بعد از عکس گرفتن و يری و میکنی آژانس خبر مهی آالن نی همای... ي ندارشتریدو تاراه ب....
 کار رو انجام بدم حاال نی اات من بري اجازه بدنکهی اای... دکتر پات رو جا بندازه گهی دنگ وفنگ دیکل

 »...انتخاب با خودته

 ... انداختی نگاهمی نکردی داد و به سهراب که همچنان منتظر نگاهش مهی راه پله تکيبه نرده ها        

 ی حرفی پزشکي رشته ي دانشجوانای احای که پسر قند عسلش پزشک است و نیخانوم افشار از ا        
 نکته را به نی وقت ای شناس وقت و بفهی وظي صورت مانند تمام مادر هانی اریا که در غچر.... نزده بود

 .... شدی مادآوری و آشنا بهیغر

 به زبان آورد و دی چرخی مانده بود و مانند توپ نبات دور ذهنش منحلی که در سرش الییمعما        
 :دیپرس
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 »؟....دیشما پزشک هست        « 

 حی توضي خواست در حقش بکند حوصله ی که می لطفيوبرا....  شده بود رشی دیه کافبه انداز        
 ...نداشت

 : درهم گفتي بلند شدو باهمان اخم هاشیاز جا        

 ».... آژانس خبر کن و برو درمانگاههی نشده پاشو برو خوتنون و ریتا د....  ستمینه ن        « 

 ي برااتیی ماجرا را با ذکر جزازی تا پری که نبات از سنیخب رفتن به درمانگاه مصادف بود با ا        
 امکان نداشت که گری کرد دی که صرف نظر مشی هانهیاز هز.  کند فی تعردی وبابا حمروزهیمامان ف

 ...اجازه دهند که تنها بماند

 : چرخاند گفتی را در قفل در مدیل رو به سهراب که کی آنمی تصمکیسپس با         

 »...دی الزمه انجام بديلطفا هر کار... باشه قبوله         « 

 لباسش را عوض یی اقهیفقط آمده بود پنج دق. دادرونی را پر حرص بشیو نفس ها... کالفه شد         
 .... معطل شده بودقهی دقستی حدود بيزیکندو برود و حاال چ

 را دردست شی زانو زد و قوزك پاشی را در قفل رها کرد و به سمت قندك برگشت و کنار پادیکل        
 کردشدو ی به او نگاهش مرهیاما کنجکاور خ.... بند آمده بودشیگرفت و رو به نبات که حاال اشک ها

 :گفت

 »؟...ی آب قند درست کنينبات بلد        « 

 :دی رو کردو پرسروی را که بلد بود را زیی ذهنش کارهاينبات تو        

 »؟....زنیری آب و قند موانی لي که توییاز همون ها        « 

 :  تکان داددیی به عالمت تايسهراب سر        

 » اری آب قند درست کن و بوانی لهیحاال بدو برو خونتون ....  دختر خوب درستهنیآفر        « 

 به او محول شده باشد از کنار سهراب رد شد وبا ی و البته مهمي فوق سرتی مامورییو نبات که گو        
 .  باال رفتزی کوچکش تند تيقدمها

 انشی که درد میی را فراموش کرد و با صدای شد خجالت و شرمندگی مشتری هر لحظه بشیدرد پا        
 :نشسته بود گفت

 » هم نزنیی اگهی دزیست به چ خودت درست کن و دیکی پالستوانی لينبات تو        « 
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 :دی بود گرفت و پرسدهی پله ها رسي که حاال به انتهایسهراب چشم از نبات        

 یحاال مخففش چ...  قندك باشه ي بودم اسم دختردهی تا به حال نشني داریی و بامزهابیاسم عج        « 
 »؟...شهیم

 ... به تمسخرش گرفته بودی دسترهیسهراب با چ        

 جواب دندان شکن به او کی به نا کجا آباد هم در نرفته بود شی بود و پای معمولطیاگر در شرا        
 . گرفت و سکوت کرددهی دست اوست حرفش را نشنیچی و قشیاما به قول عمه بلور حاال که ر... دادیم

 :دیکه باز پرس کوتاه امدن نداشت چرا الی سهراب خایاما گو        

 »؟... درستهي داره ؟ فکر کنم مخففش بشه قندی خاصي؟معنا... ی چیعنی؟ قندك .. یخب نگفت        «

 جواب هی دی کردند مهم نبود بای را هم اره مشی بار اگر پانیا..  داد رونینفس پر حرصش را ب        
 که نی اما همدی چفی ذهنش به ردي کرد، جمله ها را توی می سهراب از خود راضنیدندان شکن خرج ا

 دادو یاش تاب  قندك را در دستان بزرگ و مردانهيسهراب قوزك پا.... بزندیدهان باز کرد تا حرف
 ....دی کشیفی کوتاه و خفغیآنچنان که ناخود آگاه ج...دیچی پشی تصورش در قوزك پاي فرايدرد

 :  گذاشتنی زمي را روشیهسته پا او انداخت وآي به چهره رنگ باخته یسهراب نگاه        

 ي روادی کن زی سعاروی دو روزهم به پات فشار نیکی تا ندوی شال محکم دورپات ببهی خونه یرفت        « 
 »ستی بد ني مسکن هم بخورهی ي پات راه نرنیا

 از جانب قندك بماند رو به نبات ي انکه منتظر تشکری بلند شدو بشی را گفت واز کنار پانیسپس ا        
 : کرد گفتی می آب قندو پله ها را آهسته طوانی لگرشی دستش به نرده ها بود و دست دکیکه 

 »... قندکت بخورهی خانوم خوشگله آب قند رو بده آبجنیآفر        « 

 . رادر قفل چرخاند و داخل آپارتمانشان شددیسپس کل        

 ي از نردبان بازیی که گویی کرد و پله های چالق که از درد زوق زوق مي عدد پاکیو قندك ماند و         
 ي آب قند که رووانی لکی صاف و بدون انهنا بود و نی چننی کرده بودند که اي سازهیشب» مارو پله«

قندش را بابه به و   کردتا آبی نگاهش مرهی که خی و درشت و نباتزیسطحش پر بود ازآت و آشغال ر
 ...!ه نوش جان کندچهچ
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 یو قربان صدقه نبات رفت که مبادا حرف... زدی مفرح وشاد که تمام مدت لنگ مالتی تعطکیبعد از         
 از پس اندازش را به یمیدست آخر مجبورشد ن...!  بزندروزهی و مامان فدی خوردنش به بابا حمنیاز زم

 ی ميزیهوس چ  لق نبات کند که به لطف سوپر کوچک سرکوچه شان مداميعنوان باج خرج چانه 
 ...کرد

 سوخت ی چشمانت هم می هم در کار نبود و از شدت آلودگی که اصال بارانيزیی صبح پاکیفقط         
 . را کامل کندشی های خوشونی توانست کلکسیم

 از نشی بردن ماشرونی بی که در حال سهراب را کم داشتدنی همه اتفاق خوب فقط دنیخب با ا        
 .... بوداطیح

 : سرخم کرد و گفتي و قدرستادی انشی گذاشت و کنار ماششی پیبه رسم ادب قدم        

 » خواستم بابت کمکتون تشکر کنمیم...  افشار يسالم اقا        « 

 رفتن داشت فقط به تکان سرش اکتفا کردو کوتاه و آهسته در جوابش يسهراب که عجله برا        
 :گفت

 »... کنمیخواهش م        « 

...  خارج شداطی بود دنده عقب گرفت و از حستادهی انشی توجه به او که همچنان کنار ماشیسپس ب        
 است و هم دی که هم گوشتش مفیبی نجوانی را ببند ، و بال نسبت حاطی شود و در حادهی آنکه پیو ب
 ...! گازش را گرفت و رفترشیش

 ... که مانند دهان اژدها باز مانده بودنداطی حیو قتدك ماند دولنگه در آهن        

 : زد گرفت و با خودش زمزمه وار گفتابانی سهراب که در خم کوچه به دل خنیچشم از ماش        

 برات غش و ضعف کنند و کلتیکوپال اگه دخترها به خاطر ه و الی ی بي راحت آقاالتیخ        « 
 »... کنمی نگاهتم نمیکیدرخونتون صف بکشند من 

 : خود برگرداند واهسته گفتي را به جااطی سرگردان در حيسپس دو لنگه         

 »...ستمی نونتی مدگهی ، دمی حساب شدی بگهی افشار حاال ديآقا        « 
 

 ری زي دستورهای خسته کننده که تمام مدت لنگ لنگان پي روز کارکیست بعد از  خوایدلش م        
 اش پشت ی ذهناالتی خي کرد و توی تخت دراز مي مصدومش را روي پای بود، کمیودرشت نهال ناظم
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 اب را جوهی خوب که سالم همساي هی در باب همسایالی ختی رفت و رو به جمعی می سخنرانبونیتر
 آدمها را نشان تی شخصافهی و قپی تدی کرد و بگوی میی نطق غراستی و اصال هم گنده دماغ ندهدیم

 ...!ستی نیدنی دهد و مرام ومعرفت پوشینم

 اش افهی و قپیکه ت« : گفتی برد و می مثال سهراب افشار پسر صاحب خانه را نام ميآن وقت برا        
 ....! رسدی هم نممین است اما نمره اخالقش با تک مانده به ستیب

 ..!کردی سالن را ترك می کوتاهمیسپس بعد از دست و سوت و هورا با تعظ        

 ... رفتی میی الولهی بست و قی را مشی چشم های اصال گور پدر سخنرانای        

 :  در داخل آورد و گفتي طبق عادت سرش را از الروزهیکه مامان ف        

از ظهر که ... می بچه باشه تا برگردنی حواست به امیری ممی فدات شم ما داریقندك جون اله        « 
 » کنهیاومده دلش درد م

 دست ي توشی پاکیخب آخر خوردن آن همه هله و هوله کار دست نبات دادو باعث شد که         
 !یی کنار در دستشوگرشی دي باشدو پاییشو

 : را به دستش دادری خاك شوانی لهروزیمامان ف        

 قدر هله و هوله نی بچه انی اي رو بده بهش بخوره چقدر بهت گفتم براری خاك شنیقندك مادر ا        « 
 »... کنهیرودل م.... نخر

 .  اش انداختی ساتن مشکي روسري کنار در برداشت و روی جا لباسيسپس چادرش را از رو        

 : گفتدی کشی را باال مشی کفش هاي پاشنه یر حال ددیبابا حم        

 به ینی شه که مرد به اون نازنیهنوز باورم نم.... می بچه باشه تا مابرگردنیبابا جون حواست به ا        « 
 »...رحمت خدا رفته باشه

 سر کج ی کمشدی هم مي قهاری کوليماری نبات را نداشت که به وقت بي هایتابیقندك که حوصله ب        
 :کرد

 »؟...دی بري خاکسپاري شه فردا برای نمدیبابا حم        « 

 :  و سرش را محکم وقاطع به باال انداختدی باشد لب به دندان گزدهی کفر شنییو او که گو        

 تهران فقط اون بود می اومدلونی و ولونی سی حق داشت وقتیلی به گردن من خيزدی يآقا...نه بابا        « 
 ».  من رو داشتي سالها هوانی استخدام کرد و تمام اشی قناديکه بدون ضمانت و سفته من رو تو
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 هزار توان صدی سی وقت با ماهمهی کار نکی ياو برا...  بود دشی قطعا حق با بابا حمیکی نیخب ا        
 ...  زبان شده بودی بي سفته ونیلیمجبور به دادن ده م

 ... که هنوز خانواده اش خبر نداشتندیموضوع        

 و بعد هم دی به چادرش کشی چادرش دستگری بار دستادوی کناردر اي نهی رو به آروزهیمامان ف        
 :دی آن را سفت و سخت گرفت و پرسشهیمانند هم

 »....رسهی می به کی به اون بزرگيقناد... خب حاال        «

 : انداخت جواب دادی به عالمت ندانستن باال میی که شانه ای در حالدیبابا حم        

 »... احتماال ورثه اشدونهیخدا م        « 

 :سپس رو به قندك کردو ادامه داد        

 »...می داردی در رو هم قفل کن ما خودمون کلمیبابا جون حواست به نبات باشه تا ما برگرد        « 
 

***         

 ...!یی خانه بلکه در دست شوياما نه در ورود....  شد بله قفل        

 ...شدی بود و در باز نمرکردهی خانه گیی دست شوينبات تو        

 به جان آن ی گوشتچی شود ، با پی میی دستشوي رهی دستگفی کرد حریو چه ساده لوحانه فکر م        
 گاه نبات که به ی گاه و بيبماند که غر غر ها...! نشددشی عايزی متورم و قرمز چیافتاد و به جز انگشتان

 . آمدی اعصابش کش و قوش مي شده بود و رولی تبدهیگر

 : بردو گفتیی در دستشوکیسرش را نزد        

 »...رونی بيای کنم می االن در رو باز میکنی مهیقربونت برم چرا گر        « 

 :فت گدهی بردهی برشی هاهی گرانینبات م        

 »؟...ی چرمی قندك اگه من هم مثل اون آقاهه بمیآبج        « 

 بوجود آورده ی باور نکردنیی گوش خراشش اکوي همراه شد که صدایی هاهیو دنبال جمله اش گر        
 ...!بود

 سرش بند ي به باالرهی خوردند را با گی اش سر میشانی پي گوشش را که مدام روي بازي هايچتر        
 ... ها لجباز تر آن هستند که آن باال بند شودندي چترنی ادانستیکرد هرچند که م
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 : بردي در دستشوکی سرش را نزدگریسپس بار د        

 نکن تا هی دررو باز کنه گرنی کمک و اادی خانوم افشار رو صدا کنم برمی نبات جون من منیبب        « 
 ی نبات را همچنان مي شد صدای مری سرازي پله هادوازیکشی سرش مي چادرش را رویوقت» ...برگردم

 : گفتی مشی هاهی گرانی که مدیشن

 » ... ترسمی قندك نرو من میآبج        « 
 
 

و ... زدی دلش دست و پا مي نبات توتی خانوم افشار را که فشرد، اضطراب از وضعيزنگ خانه         
 ... شدی رو رو مری آن زانی میدلواپس

 قندك ي دهی رنگ پري چهره دنی را خاموش کرد و به سمت در رفت و با دیخانوم افشار جارو برق        
 :دی نبات هراسان پرسهی گريو صدا

 »؟.... افتاده یقندك جون اتفاق        « 

 و منقطع دهی برهدی که فعل و فاعلش جا به جا بود برییو او که دلواپس و نگران نبات بود با جمله ها        
 : سالم بکند گفتنکهیبدون ا

 »... کردهری خانوم نبات گنیپرو        «

 ...  و کامل کردحی جمله اش را تصحگری و بار ددی کشیقینفس عم        

 »....  کرده و بابا و مامانم هم رفتند لواسونری گیی دست شوي خانوم نبات تونیپرو        « 

 به گردنش ی انداخت و تابنی را که همچنان در دست داشت به زمی جارو برقيله خانوم افشار لو        
 : کنار تلفن برداشت و گفتزی مي خانه را از رودیکل.... داد 

 ».می کنی که باز نشه باالخره بازش مستی باال در قلعه نمی براینگران نباش ب... شهی باز نمی چیعنی        « 
 

***         

 خانه نی ایی کرد چرا که در قلعه به مراتب راحت تر از در دست شویخانوم افشار کامال در اشتباه م        
 ...! شدیباز م

 : امان نبات رو به قندك گفتی بي هاهی خانوم کالفه از گرنیپرو        

 »... زنگ بزنم سهراب خودش رو برسونههیقندك جون تلفن کجاست         « 
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 از خود نی اطی بلری زگری را کم داشت که بار دنیهم.  اسم سهراب آه از نهادش بر آمد دنیا شنب        
 ... که کوه غرور را با متعلقاتش قورت داده بود برودیراض

 : زد و تندو شتاب زده گفتي خورد به کناری در هوا تاب میگوشی را که مدام با بازشی هايچتر        

 » شمی نمشونی مزاحم استی نيارین... نه.. نه         « 

 داد و به سمت تلفن که کنار مبل بود ی سالن چرخي توجه به او نگاهش را توی خانوم بنیاما پرو        
 .رفت و با سهراب تماس گرفت

 
 

 .  دادرونی بییپف پر صدا...  بود ستادهی قندك که چادر به سر کنار در ادنیبا د        

 درد سرهم از آن جا به مشام ي بودند و هرجا که بود، بودهی دختر نافش را با دردسر برنیا        
 ...!دیرسیم

 خانوم نی اکتفا کرد و رو به پروي را در هم کردو در پاسخ سالمش به تکان دادن سرشیاخم ها        
 :کرد

 »؟... شدهی جون چنیسالم پرو        « 

 : گرفته بود گفتیین تازه ا پسرش جادنیو او که با د        

 »..  کردهری گیی دست شويسالم مادر نبات آالن دوساعته تو        « 

 که بغض همچنان يو با صدا.... کردن بودتی و در حال وصدهی ته کششی هاهی گرگرینبات د        
 : گفتی بود مانشیم

ام هم مال تو برو لواشک و آلوچه بخر  هیبی و پول توجکای هام رو بده ملی قندك مداد رنگیآبج        « 
 »...توپم رو هم بده سهراب خان

 دست ي آنکه به قندك نگاه کند کنار در بسته ی لبش نشست و بي رویسهراب لبخند کم رنگ        
 : زانو زد و گفتییشو

 »...دیاری آچار فرانسه بهی بزرگ و ی گوشتچی پهیلطفا         « 

 قلبش آمده بود و گروپ کی نزدیی تا جاجانی به سمت آشپزخانه پا تند کرد، هیقندك به آن        
 ...زدیگروپ م
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 سهراب که همچنان در ی قدمکیدر . کرد دای خواست پی آنچه را که مي خرت و پرت هاانیاز م        
 : او گذاشت و آهسته گفتي پاي خم شد و آن را جلوستاد،ی بود ارهیحال ور رفتن با دستگ

 ».... دیی افشار بفرماياقا     «    

 در طلسم قهی را برداشت و کمتر از ده دقی گوشتچی کند آچار فرانسه و پي آنکه تشکریسهراب ب        
 ...  را باز کردیی دست شويشده 

 دست ي رهی توانست در قلعه را هم باز کند ، دستگی او را داشت ميخب اگر او هم اگر زورو بازو        
 ...! نبوديزی چگریکه د ییشو

 چشمانش را شفاف و براق کرده ی اشکي توالت کز کرده و حلقه ي نبات که گوشه دنیسهراب با د        
 :دی و پرسدی او را نرم بوسيگونه ... برداشت و خم شد واو را به بغل گرفت یبود قدم

 »؟... نهای هنوز توپت مال منه ي کرددایحاال که نجات پ...  خوشگل خانوم نمیبب        « 

 گونه اش کرد و ی راهی مانده بود را با پلک زدنفی را که در چشمانش بالتکلینبات حلقه اشک        
 ...  او گذاشتي شانه ي تکان داد و سرش را رودییسرش را محکم به عالمت تا

 گذشت و به سمت مادرش رفت و نبات را ردی رفته بود تا نبات را بگشیسهراب از کنار قندك که پ        
 :تو بغل او جا داد و گفت

 ی خرم و عوضش می مدی جدرهی دست گهیفردا ...  شهی بسته نمگهی دیی جون در دست شونیپرو        « 
 »... کنم

 ...  کردهی بچه هالك شد از بس گرنی ازدمی زنگ می به اتش نشاني اومدی مار اگر نمینی ببریخ        « 

 خی که چادرش را محکم بی رفت که قندك در حالی به سمت در می کوتاهیسهراب با خدا حافظ        
 :چانه اش گرفته بودپا تند کرد، خود را به او رساندو آهسته و نرم گفت

 »...دیدی افشار زحمت کشيممنونم آقا        « 

 کوتاه قناعت ی کنمیتنها به خواهش م...دی کشی را باال مشی کفش هاي که پاشنه یسهراب در حال        
 ... شدری سرازنییکردو از پله ها به پا

 ی رفت با خود فکر میقندك با رفتن سهراب چادر از سر برداشت وهمانطور که به سمت نبات م        
 :کرد

 ...! رفته بودی سهراب از خود راضنی اطی بلریبازهم ناخواسته ز        
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 نشد ، حداقل بشی ابرش نصی از آسمان خشک و بيزی برکت ، اگر چروی خی بزیی پانیاز ا        
 ... شددشی عای فصلیسرماخورگ

 ...! شوتش کندرونی خطرناك به بروسی وکی مثل ی که باعث شد نهال ناظمیسرماخورگ        

 یو نهال به او حاج... هم داشت ری که دست خی پوش و شق و رقکی شي هم حضور حاج آقادیشا        
سبب شد که نهال دو تا سرفه و عطسه او ... شدی ظاهر مشهی روزها پر رنگ تر از همنی گفت و ایجالل م

 ...! خانه اش کنديرا بهانه و ده صبح راونه 

 ي پوش قدرکی خواست بدون سر خر با حاج آقا جالل شی موضوع اصال هم تابلو نبود که منیو ا        
 ...!لوت کندخ

 کتاب ی توانست از سکوت خانه استفاده کند و کمیم...  گرفتکی را به فال ني اجبارقی توفنیا        
 و رشته جی و هوینی زمبی که قرمز بود و سیی سوپ هم کنارش بگذارد از همان سوپ هاهیبخواند 

 ... کندی روند و دل آب می سو آن سو منی قل قل کنان به ایفرنگ

 و جی مهي با صحنه های عشقی خارجلمی فکی حضور نبات ي توانست بدون دغدغه ی اصال مای        
 ...ردی بگادی هم يزی تماشا کند و چکیرمات

 ... دی کرد به خانه رسی مفی خودش پشت سر هم ردي که برایحاتی تفرانیم        

 نیا.  اش دادینی به بینیچ....  در خانه پارك شده بودي سهراب که درست روبرونی ماشدنیبا د        
 .  افتاده بودلی و کوپال قطعا از دماغ فالی یسهراب ب

 .  داد و آهسته تر داخل شدی چرخاطی را در قفل در حدیآهسته کل        

 ...  کنار رفته بودي قدرشی شد که پردهادی خانوم افشار کشي خانه ينگاهش به سمت پنجره         

 ي های از خوراکشدی به راه و بود و پر مشی گرهی همساي کاسه شهی که همیزن مهربان و خوش قلب        
 ...خوشمزه و رنگارنگ

 کرد و رو ی صاحب خانه معرفنی افشار را به عنوان بهترنی ذهنش رفت و پرویالی خبونیپشت تر        
 : ذهنش گفتیالی ختیبه جمع

 یفقط از بد روزگار کم... گناه که نکرده صاحب خانه نشدهچارهی مستاجر بیدوستان و حضار گرام        « 
 »... بهتر از شما بلد است صاحب خانه شودیلی خیلیوگرنه خ...  است ی خالبشیج
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 يا دست وهورهیبه افتخارش :  گفتی کردو می منشی نمکي افشار با آن خنده نیسپس رو به پرو        
 ...!بلند

 به گوشش فی جنس لطکی از ی و نرمفی ظري خنده ي اش بود که صدای ذهني خطابه هاانیم        
 ...که خوب هم بلد بود عشوه خرج کند...دیرس

 نی دوبار پرویکی احتماال سهراب همراه همسرش بود همان که ی حساب سر انگشتکیخب با         
 .زدی مشیدا صيخانوم از او حرف زده بود و سود

 ... تمام وجودش را فرا گرفتیچکی مثل پيکنجکاو        

 .  الزم شود فرو دادکیوتی بی رفت به عفونت برسدو آنتی که میی گلوانیآب دهانش را از م        

 توجه به خنده ی بيدی لکی و مانند ردی را بگشی کنجکاوي بود که جلونی اش ایعاقالنه و منطق        
 ی گرفت و می انداخت و راه خانه شان را می مری سرش را به زفی همان جنس ظري نرم و عشوه هايها

 ....رفت

 به نی پاورچنی بودن شدو پاورچيدی لالی خی تمام ذهنش را پر کرد بود آنچنان که بياما کنجکاو        
 آدم کوتاه بود، کی قد ي به اندازه اطی خانوم افشار که ارتفاعش با سطح حي خانه ییرای پذيکنار پنجره 

 ... کنار رفته به داخل نگاه کندي پرده يبرود و از گوشه 

 ی به گلدان گل شمعدانشی عقب رفت که از بخت بدش پای کرد گامدنیقلبش که شروع به طپ        
 .دیچی در فضا پی گروپيصدا...  شدری سرازری باغچه به زيگرفت و از لبه 

 .دی ساختمان دوي نبود پا تند کردو به سرعت به سمت در ورودزی ماندن جاگرید        

 که دوان دوان به سمت در ساختمان دی لحظه قندك را دنی کنار زدو آخريسهراب پرده را قدر        
 ...دودیم

 : دیسودابه متعجب پرس        

 »؟... بودی چيسهراب صدا        «

 : روان بود جواب داد قندكیو او که نگاهش پ        

 ». فضول پر دردسربدمي گربه نی به ای درس درست وحسابهی دیبا...  بود هی همساي گربه یچیه        « 

 .سپس پرده را تمام و کمال مهمان پنجره کرد        
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 ي زده چشم از صفحه جانیو ه... آن لم دادي دستش گذاشت و روری بالشت را زدیبابا حم        
 قل قل کنانی بازي پاری سبز ،سرگردان زنی زمي که توی همراه توپشی داشت و چشمهای بر نمونیزیتلو

 ... گل گلش به هوا برخاستيدر گردش بود وعاقبت صدا...  خوردیم

 .  گرفتجانی و چشم از آن همه هدی کشیقینفس عم        

 گل زدن و گل کاشتن دارد ییه توانا کستی مورد عالقه اش نمی دانست که فقط تی نمدشیبابا حم        
آن هم چه دسته ... تواند گل بکارد و اصال دست گل هم به آب دهد یبلکه دختر دسته گلش هم م... 
 ...!یگل

 و ی بود محوو شطرنجدهیسرش را به اطراف تکان داد تا آنچه که را د.... شی های فضولي آورادیاز         
 .... و نابود شودستیاصال ن

 افتاده ي سرگردان هر کدام به گوشه شهی نبات شد که مثل همي هاینگاهش مات مداد رنگ        
 دنی و سرك کشی رفت و در مذمت و نکوهش فضولی اش می ذهنبونی دوباره پشت تردیاصال با...بودند

 گری دکی ي های خصوصي قدرتونی گفت بابا ای و مدادی سر میی افراد نطق غرای خصوصمی حريتو
 .دی افراد احترام بگذاری شخصمیو به حر...دی نکشسرك

 سهراب که به نی ماشي را بست و با صدای بود که نبات دفتر نقاشدهیهنوز به دست و هورا نرس        
 : آمد به کنار پنجره رفت و گفتی ماطیداخل ح

 »... قندك سهراب خان اومدیآبج        « 

 پرده را گرفت و آن يگوشه ...دی کشياو را گرفت و به کنار ي برخاست ،پر حرص بازوشیاز جا        
 . را تماما مهمان پنجره کرد

 ضرب المثل ي نهی عمه بلور افتاد و گنجادی است که به ی کار زشتی که فضولدی خواست بگویم        
 : گفتی جور مواقع منی کرد وای ناب و تر روتازه رو می ضرب ولمثلهی یتی هر موقعي که براشیها

 »....! کند منع رطبیرطب خورده ک        « 
 

***         

 ي شده و لوزه هاری که خوردو خا کشي را از استخوانهانی پر قدرت ظاهر شد و ای فصلیسرماخورگ        
 . کرده بوددای به غار غار کالغ پیبی که شباهت عجییو صدا.دی که را نفسش را بسته بودندفهمیمتورم
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 : وگفتدی تب دارش کشیشانی پي کنار تختش زانو زد و دست روروزهیان فمام        

 »...! چه وقت سرماخوردن بود دخترنیآخه ا        « 

 انی مروزهی مامان في گشت که صدای سرما خوردن مي وقت برانی ذهنش به دنبال بهتريتو        
 .افکارش نشست

 سرم ری صاحب کار بابات خرج کردم بابا خيخاکسپار مراسم ي طلب داشتم برای روز مرخصکی        « 
 » باشمگرانی مثل ددیمثال کارگر نمونه ام من که نبا

 ...! کندی را فراموش می مهمنی به ای دانست چرا مدام موضوعیو او نم        

 : به دست داشت داخل اتاق شدورو به همسرش گفتی رنگیی که کت قهوه ای در حالدیبابا حم        

 برم یمنم نبات رو م...ششی و بمون پری بگی ها امروز رو مرخصضهی دختر مرنی ارزوجانیف        « 
 »... رم سرکاریمدرسه و از اون طرف م

 : کردو رواز شوهرش گرفتروزترشیمامان ف        

 که به یول پی بنی اي توشه،یاگه بمونم از حقوقم کم م....  ندارم کهی مرد مومن مرخصیگی میچ        « 
... ی گرفتامرزی که از اون خدابی و قسط وامرهی اجاره خونه مي ،حقوق شما که برامی و زمان بدهکارنیزم

 حساب کتاب پدرش ز که سر انی همستی ندی بعدمی مراسم ختم دي رو که من تويهرچند اون پسر
 »! جا ازت طلب نکنهکی ی رو که گرفتیوام....ارهیب

 ... وبه دعوا ختم شودردی بگیی رفت تا جان تازه ای میمی باز بحث قدایگو        

 خواستی آورد دهانش را پر از حرف کرد و می و جوش مشدی که زود خلقش تنگ مدیبابا حم        
 دی خانوم را کشروزهی في مانتوي که اشک در آن حلقه زده بود گوشه یجواب دهد که نبات با چشمان

 :وپر بغض گفت

 »...دیمامان باهم دعوا نکن   «      

 : که پر از خط و خش بود گفتیی داد و با صداهی تخت تکي بلند شد و به لبه شی رمق از جایب        

اگه ...امی و نمضمی من خوبم صبح با مهد تماس گرفتم و گفتم که مردی کنی باباچرا با هم بحث ميا        « 
 »...ستمی ن درمانگاه بچه کهرمیحالم بهتر نشد م
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 خانوم روزهیف.دی به صورتش کشی لب گفت و دستری زي و استغفراهللا دی کشی پف محکمدیآقا حم        
 : وگفتدی قندك را بوسیشانیخم شد و پ

 ی و حالت رو مزنمی هم باشه مدام رنگ ملتیمواظب خودت باش و حواست به موبا... قربونت برم         « 
 ».پرسم

 از اتاق اندازدی شوهرش بي به چشمان به خون نشسته ی انکه نگاهیسپس دست نبات را گرفت وب        
 .خارج شد

 ی اضافه مستی به لدی اش را هم بای دردسر ساز نبودند وسرماخوردگشی های فقط فضولایخب گو        
 ...!کرد

 نی چننی از درد اشی ،اگر استخوانها سرش جا به جا کردری و بالشت را زدی تخت دراز کشيرو        
 که منجر به تمام ی پولی بي رفت ودرباره ی ذهنش میالی خبونی کرد حتما پشت تریزوق زوق نم

 بست و را شی شدو چشم های سخنرانالی خیاما ب...  کرد ی می جامعی سخنرانشودی می خانوادگيدعواها
 . فرو رفتیقیبه خواب عم

 
 

 ....  شدندری سرازرونی مسافران هورا کشان به بلی خدی رسستگاهیاتوبوس که به ا        

 از شی هاقهی که شقی شل و وارفته در حالیی سر داد وبا قدمهافشی دارو ها را به داخل کي سهیک        
 که گل و یی را درقفل چرخاندو از انجادیکل... ، کشان کشان به سمت خانه رفتدی کوبیدرد مانند سنج م

 که قصد خارج شدن راب خانه با سهاطی درست موقع وارد شدن به حدی باریرو کول شانسش مبته از س
 ...! نداشته باشد بر هم خوردي هفته با او برخوردنیداشت مواجه شدو تمام محاسباتش که تا چند

ود که  بنیرسم ادب ا.  منتظره آب دهانش را به زور فرو داد ری مالقات غنیهول و شتاب زده از ا        
 ی عذر خواهالی خی بنی هميدادبرای کند اگر خجالت امانش می روز گذشته اش عذر خواهیبابت فضول

 »...سالم« : فقط گفتعی دوخت وتندو سراطی حی را به کاششیچشم ها...شد 

 .سپس از کنار او گذشت        

 را شیاخم ها.. افتاد ی خانگي گربه نی اي روز گذشته ي های فضولادی قندك به دنیسهراب با د        
 کی رفت رساند و با ی ساختمان ميدر هم گره کرد و با دو گام بلند خود را به او که به سمت در ورود

آن چنان ...داد   منتظره مچ دست او را گرفت وبه سمت خود برگرداند وآن را محکم فشارریحرکت غ
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کوتاه و خش » آخ« از حنجره اش خارج شد  که که یی را بست و تنها آواشیکه قندك از درد چشم ها
 ... بوديدار

 : ترسناك گفتی سرد و کمی فشرد با لحنی که مچ دست او را میسهرا ب درحال        

 ی من ،جفت پات رو قلم مي های وسط خصوصيای اگه جفت پا بگهی دي فضول خانوم دفعه نیبب        « 
 »...کنم

 بماند در ی جوابای ی آنکه منتظر عذر خواهیحکم رها کرد و بسپس مج دستش را با حرص و م        
 . و رفتدی را محکم به هم کوباطیح

 ...  افتاداطی حی کاشي کنار در کنده شد و رومانی تکه از سکیآنچنان که         

 .  باال آورد انگشتانش از درد در هم جمع شده بودیمچ دستش را کم        

 ي های خصوصي مترلوی ککیقندك اگر کالهش هم در ...  کامال واضح و مشخص بود امشیخب پ        
 . کردی نمی اقدامنی برداشتنش کوچکتري افتاد برای و کوپال مالی ی سهراب بنیا

 اضافه شی درد هاونیکسی رفت درد مچ دست چپش هم به کلی پله ها را کشان کشان باال میوقت        
 ....شده بود

 
قدم به . چانه گرفت ری آن رامحکم زخی چادر فرستادو بری رابه زگوششی بازشهی همي هايچتر        

 ستادهی در اي در آستانه یی خش دار رو به خانوم افشار و سهراب که جایی که گذاشت، با صداییرایپذ
 .بودند سالم کرد

 : گذاشت و گفتشی پی خانوم قدمنیپرو        

اگه سهراب عجله .  می ببخش که مزاحم استراحتت شدیی خوردییاوه ، اوه چه سرما... سالم مادر        « 
 »می کردی موکل میی اگهی رو به وقت درهی دست گرینداشت تعم

 زدو مچ دست ی بود که نبات باز هم ورور جادو شد و جستدهی جمله نرسيهنوز حرفش به انتها        
 : و گفتدی کشرونیب او را يکبودشده 

 »...! شدهاهی مچ دستش هم کبودوسدی خانوم نگاه کننیپرو        « 

 به دور رهی بنفش تي پارچه کی یی او برگشت گوي نگاهش به سمت مچ کبود شده یسهراب به آن        
 .رد انگشتانش هنوز پا بر جا بود... مچش بسته باشد
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 :  در پنهان کردنش داشت را در دست گرفتیسع خانوم مچ دست قندك را که نیپرو        

 »؟..! قدر کبودهنی شده چرا ایدستت چ...  مادر رمی بمیاله        « 

 وبه دی کشرونی دستانش بانی مچ دستش را از می را درهم کردو به نرمشیقندك با خجالت اخم ها        
 : چادر فرستادریز

 مدام با می اومدی از وقتدیببخش... مچ دستم کبودشدهنیخدا نکنه ، خوردم زم.... دور از جونتون        « 
 »میشی درشتمون باعث زحمت مروی زيدردسر ها

 بود گرفت و شیهای گواه دلخورشی قندك که چشم هاي گره شده يسهراب چشم از ابروها        
 یی آبروی بي رهی داي او را روي توانست آبروی که ميتر وقار و متانت دخيشرمنده . شرمنده شد

 .زدیبر

 . بود که به سراغش آمدی حسنی اولیمانی و پشی شرمندگشدی از خانه خارج میوقت        
 

***         

 ها در هم نی ماشنی چننی که ادی باری از اسمان سنگ و کلوخ میی گويزیی بارش باران پانیبا اول        
 ...! خورده بودندچیپ

 ي غرغرهاي خودش را برادی حدود هفت شب بود و بايزی ساعت چدی شاپ رسی به کافیوقت        
 در یکیکه ... شرکت کرده بودند رهیگی زود تر تماس می کي در مسابقه یی و نق نق سودابه که گواریماز

 ....!  زدندی زنگ مانیم

 پاسخ گذاشت و دست ی شود تمام تماس ها را بتیردشان رعا که عدالت در مونی ايو البته برا        
 .! خاموش کردی و بخی را از بلشی همه و از همه مهم تر خودش را راحت کند موباالی خنکهی ايآخر برا

 ي که نگاهش به سهراب بود که با قدمهای سودابه گذاشت و در حالي روشی فنجان قهوه راپاریماز        
 : اشاره کرد و گفترونی آمد با سر به بیاپ م شیبلند به سمت کاف

 »... هم مخاطب خاصت باالخره اومدنی خانوم ايبفرما سود        « 

 هی پای صندلي گرفته باشد به سرعت از رویی جان تازه ایی اسم سهراب گودنیسودابه که از شن        
 .  قرار داشت ،برخاستشخوانی که رو به پيبلند
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 را به خود جلب کردکه مشغول گپ و گفتگو ي چند تا مشتري توجه شی تق تق کفش هايصدا        
 تحکم ستادوپری سهراب اي روبروي کنار در ورودیی قهوه بودند ، به سمت سهراب رفت و جادنیونوش
 :گفت

مگه ...  بابام دوساعت منتظرت بوديدی رو جواب نمتی؟چرا گوش... ییاصال معلوم هست کجا        « 
 »؟... خواد باهات حرف بزنه ی بهت نگفتم بابام مشبید

 خدا ي و عاقبت هم سرسردی شنی او را مي جمله هاانی درمیکی آنقدر خسته بود که شبیخب د        
 . کرده و بدون مسواك زدن به خواب رفته بودیحافظ

 ی حق به جانب در حالیی اافهی درهم و قيبا اخم ها....  شدری شدیسودابه که سکوت او راد        
 . کردی مفی اش را پشت سر هم ردیخیجمالت توب... دادی را در هوا تاب مشیدستها

 دور نی چننیکه ا...!  کرد ی دختر راادب نمنیآب دهانش را پر حرص فرو داد سهراب نبود اگر ا        
 . بوددهی سرش کشي را روشیبرداشته و صدا

 یدر حال. آنها ثابت مانده بود ي که کنجکاو نگاهشان روي به دو دختر کردی چشم نگاهياز گوشه         
 : آن باشدپر حرص گفتي شنونده ي باشد که فقط سودی در قامتشی کرد صدای میکه سع

 »...  کنندی دارند نگاهمون مینی بیدهنت رو ببند مگه نم        « 

دست او را ...اندازدی اعصابش بيخش رو غارغار سودابه بلند شود و ي صدانکهیسپس قبل از ا        
 . آن قرار داشت رفتي کافه که در انتهاي به سمت آشپزخانه دویکش

 
 

 اش ی نارنجي سهراب و سودابه دستکش هادنی که در حال شستن فنجان ها بود با ددیکارگر جد        
 : و گفتدی بند قرمز رنگش کششی به پی آورد و دسترونیرا ب

 »...سالم سهراب خان        « 

 هم یی خونش قطره ايزدی بود وکادرش می سودابه همچنان شاکزیسهراب که ازبرخورد تندو ت        
 : کرد با سر سالم او را پاسخ داد و گفتیچکه نم

 »... ما رو تنها بگذارقهیـ لطفا چند دق        

 .ج شد گفت و بالفاصله از آشپزخانه خاریو او چشم        
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 که خشم از آن ی گره شده و چشماني بود با اخم هادهی لباس رزم پوشییبا رفتن او سهراب که گو        
 : اما آهسته گفتی عصبیی بود انگشت اشاره اش را به سودابه باال آورد و با صدازیسر ر

 که چه ینی بیاونوقت م...  باال ياری من بي صدات رو براگهی بار دکی...  احد و واحد قسم يبه خدا        « 
 »...ارمیبه روزت م

 که يبا صدا...  کرده ي روادی دانست زی سهراب کامال آشنا بود و مي هاتیسودابه که با حساس        
 : داشت سهراب را آروم کند گفتیسع

 ی دونینم...  و باهات حرف بزنهادی خواد بی که بهت گفته بودم بابام مشبیآخه دلواپس شدم د        «
 جواب یتلفن خونه رو هم کس... جون که خاموش بودنی پرولیموبا...  رفتی می بود وقتیچقدر عصبان

 » دادینم

 آب داخل ي قدری آب معدني برداشت و از بطریی ظرف شونکی از کنار سزی تموانی لکیسهراب         
 موج انشی متی که هنوز عصبانیی آنکه به سودابه نگاه کند با صدایو ب.دی جرعه سر کشکی و ختیآن ر

 : گفتزدیم

 »...رمی گی هم خودم تماس می فرشچي خوام تنها باشم با آقای مرونیبرو ب        «

 : اش گفتی تحکمي گذاشت که سهراب با همان صداشی پی قدمیی به قصد دلجويسود        

 »....!رونی گفتم برو بيسود        « 

  سهراب منصرفش کردي گره شده ي آخه بگذارد که ابروهاکیله اش  خواست سر جمیسودابه م        
. 

 : دلخور گفتیی اش انداخت و با صدای به ساعت مچیمچ دستش راباال آورد و نگاه        

کالس بعد از ظهرم رو که از ...  می زنی باهم حرف مگهی وقت دهی ی هستی عصبانیلیتو آالن خ        « 
 ي تر گذاشت و به قصد گونه شی پیسپس قدم» .. کنمدی کم خرهیدست دادم ،حداقل برم با فرحناز 

 ي ه با لب و لوچي و عاقبت سوددی کنار کشيسهراب سرش را جلو برد که سهراب سرش را قدر
 . شاپ خارج شدی از کافزانیآو
 
 

 شی نشسته و دستهازی که پشت مدیو سهراب را د...  داخل آشپز خانه شد  ماگ قهوهکی با اریماز        
 ...! گرفتن سرشي شده بود برایستون
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 ... جان گرفته استنشانی بی دانست بازهم جرو بحثی مدهیند        

 : نشست و ماگ را به سمتش هل داد و گفتشی گذاشت روبروشی پیقدم        

 »... کنهیآرومت م....بخور        « 

 یی و با صدادی کشرونی بشی دستهاانی شده بود سرش را از ماری حضور مازيو او که تازه متوجه         
 :دیخش دار پرس

 »؟... اومده بودی کیفرشچ        « 

 : جواب دادداشتی که چشم از او بر نمی داد و درحالهی تکی به صندلاریماز        

 . بارم کردو رفتهی هم اخم و تخم و کلفت و کنای خورد و کلیی چايقور هی...حدود ساعت پنج        « 

 دی کشی مشی دندانهاانی را به منشیری که لب زی و در حالدی از قهوه اش را نوشییسهراب جرعه ا        
 : تکان داد و گفتزیسرش را ر

 » ششی پرمی سر مهی گهی ساعت دمین        « 

 :دی چشمان سهراب زل زده بود پرسي که توی و آهسته در حالدی کششی سرش را پي قدراریماز        

 ساله که زنته باباش هم که همه جوره هی؟ ...یکنی رو روشن نمي سودفی چرا تکلیمی قدقیرف        « 
 »؟... مشکلت کجاست گهید.... پاش واستاده 

 شی پا به داخل مرزهای شد و دوست نداشت کسی مربوط مشی هایخب مشکلش به همان خصوص        
 !اری مازیحت...بگذارد

 گونه تا امتداد چانه اش آن را سر داد و همان جواب ي و از رودی صورتش کشيکف دستش را رو        
 .  دادلشی را تحویگیهمش

 که ستی نی هم آدميسود...  ی فرشچطیربلیدوست ندارم برم ز. رو ندارم شی که آمادگیدونیم        « 
 خواد و ی برج و بارو مشی شروع زندگي کنه وبرای اونم وسط شهر زندگي هشتاد متري خونه ي توادیب
 »...ستی نری که من دارم امکان پذی مالتی با وضعنیا

 : داد و گفتی صورت او چرخي نگاهش را تواریماز        

 و برو ای کم کوتاه بهی رهیگی که گفته براتون خونه می؟ فرشچ... ی هستینگران چ... ریسخت نگ        « 
 »...ی سالانی مي پات رفته توي و سه سالته و چشم به هم بگذاری سیستیبچه که ن..  تیسر زندگ

 . رها کردمی حرفش را ناری داخل شدومازفی کثيوانهای فنجان و لینی با سدیکارگر جد        
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 ». اومده و سفارش ها رو هم گرفتميسهراب خان مشتر        «

 :دی زد و پرساری مازي به شانه ی شد دستی بلند مزی که ازپشت میسهراب در حال        

 »... برهی چرا خوابت نمي بلدیی خودم توکه الالکی فابرقیرف        « 

 که شانه به شانه سهراب از آشپزخانه خارج ی درهم شد درحالشی چهره اش همراه اخم هااریماز        
 : شد جواب دادیم

 »؟... یزنی حرف رو منی چر ایدونی تو که مشکل من رو میمی قدقیرف        « 

 و سه تا کی شلکیدوتا م...  به سفارش ها انداخت ی کافه رفت و نگاهشخوانیسهراب به پشت پ        
 ...بی سيقهوه ترك با پا

 ! گری دي هازی چربای داشت تا مخلوط کردن شي بهتري انهیبا قهوه درست کردن م        

 : رفت گفتی به سمت دستگاه قهوه ساز میدر حال        

 »... ادی ازدواج کن که مشکلت رو بفهمه و باهاش کنار بیکیداداش من با         « 

 ها انداخت و ي مشتري به سفارش های نگاهمی بحث مزخرف را نداشت ننی اي که حوصله اریماز        
 : گوش سهراب بردخیسرش را ب

 که چپم پر باشه و با خودش بگه جهنم و ضرر طرف پولداره به ادی با مشکل من کنار ميدختر        « 
 »...  و سرگردون روزگار موندهلونی دنبال هشتم وشمینه من که ش... شهیدرك که بچه دار نم

 : آور د و ادامه دادرونی بخچالی و شکالت را از ریسپس ش        

 .تو قهوه ها را درست کن...  ي ندارکی شلکی با درست کردن می خوبي ونهی م دونم کهیم        « 
 
 

 چمبره زده بود اطی حي که تویکی تارانیتا بهتر از م...  پنجره راباز کردو تا کمر خم شدسایپر        
 .. ندیسهراب را بب

 : حرص گفت پنجره را بست و پرده از ابتدا تا انتها مهمان آن کردوبایقندك عصب        

 »؟...يدی؟ مگه ادم ند...ی کنی که مهی کار ها چنیا... جون خاله فروزان ... سایپر        « 

 : مرموز جواب دادي را باال داد و با لبخندشی ابروي تاکی سایپر        

 »...! بودهايگری عجب جمی بودم خودموندهی ندي جورنی اگری جی ولدمیآدم د        « 
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 اتاق او پهن کرده يقندك با چشم اشاره به نبات کرد که طبق معمول بساط درس و مشقش را تو        
 ... آنهاستي حرفهای داشت تمام حواسش پنیقیبود و 

 :آهسته گفت        

 چشمشون ي خواد سال به سال هم چشمت توی گند دماغ ،که دلت نمگری جهی یول.....گرهیآره ج        « 
 »..!.افتهیب

 هدف آن را باز ئ ی کنار تختش برداشت و بزی تخت نشست و گل سر قندك را ااز مي روسایپر        
 :بسته کرد

 »...  به نظرم برو تو نخشگرهی جیلیخ        « 

 بحث نکهی ايبرا...!  کرد ی فعال نبات بود که مثل رادار هم کار مهی همشيقندك که نگران گوشها        
 مثل من به ای ی بخونی کارشناسي براي ندارالی خیکنی مکاری کن چفی خب تو تعردیرا عوض کند پرس

 ؟..ی قانعیهمون کاردان

 رها مهی بادام را نينبات کلمه .. قندك را جواب دهد ي شده فی ردي که سوال هانی قبل از اسایپر        
 :دیرش پرس نشست رو به خواهی که چهار زانو میکردو در حال

 »؟...ی چیعنی قندك برو تو نخش یآبج        «

 : کردسای کردو و رو به پری را از حرص پر و خاليلپ ها...  را کم داشت نی همقایخب دق        

 ». حاال درستش کنایب... ری بگلیبفرما خانوم تحو        « 

 : تخت بلند شدو او هم کنار نبات چهار زانو زد وگفتياز رو...  زدی از خوشي لبخندسایپر        

 نخش رو بفرست تو سوراخ سوزن یعنیبرو تو نخش ...  بدمحی من برات توضاینبات جون ب        « 
 » سوزن نخ کنهروزهی خاله فيدیتا حاال ند...گهید

 ...!  از سوزن نبودی حرفی قبلي جمله يتو...!  شده بودجینبات گ        

 :دی پرسدادی را در هوا تاب مشی که دستهایدرحال        

 »؟.... جون سوزنش کجا بودسایپر        « 

 : شودجواب دادلی رفت به قهقهه تبدی که مي را فرو داد و با لخندشی خنده هاسایپر        

 »...گهیخب سوزنش دست سهراب خان د        « 

 ... شوت کنداطی را همراه نبات هردو را باهم به حسای پر بکوبد وواری سرش را به دخواستیدلش م        
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 : در داخل کرده و گفتيدراتاق باز شد و خاله فروزان سرش را از ال        

 ي؟ حرف ها... تو اتاق دی چپی مدیرسی بهم مهیچ... دی سفره رو پهن کندیایشام حاضره ب...دخترها        « 
 »...  ندارهیشما تموم

 را دور دهانش حصار کردو اهسته و شی دستهادی دامن او را کشينبات وقت رفتن از اتاق گوشه         
 :پچ پچ وار گفت

 »... اومده هارمی برم سوزن رو از سهراب خان بگيخوای قندك میآبج        « 

 .دادی قورت مي جورنی نبات را همستی بایم...  شد ی داغ و آب جوش مي چاالی خی بدیاصال با        

 : سرش مرتب کردو با تحکم گفتي در هم شد وشالش را روشیاخم ها        

 »... کار ها کار نداشته باشنیتو به ا        « 

 کند و فورا از دروازه ی در گوش نبات اتراق نمیی لحظه ای جمله حتنی دانست ایهرچند که م        
 ...شودی خارج مشیها

 که از اتاق خارج شود کنار گوش قندك نی و خنده اش را جمع کرد وقبل از ایوخ بساط شسایپر        
 :گفت

 ». باهات حرف بزنمی خوام خصوصی ماهیبعد از شام نبات رو بفرست دنبال نخود س        « 

 متصل بود خوب ی فضولستگاهی فعالش که به اشهی همي هم نبات را با آن رادار هاسایخب پر        
 ...!شناخته بود

 »...باشه« : جنباندو گفتيسر        

 .  به راه افتادییرایو به سمت پذ        
 
 

 : گفتی و مدی کوبی منی نشسته بود و پا به زمشی هاي لجبازي دنده ينبات رو        

 ».دی کرده باشیمی تمام کتابهاتون سدیخانوم معلمون گفته فردابا...می آالن برنی همدیبا        «

 دی گذاشت و نگاهش به سمت پنجره کشي که تازه به دست گرفته بود را به کناری بافتني هالیم        
 . شد

 ... شدی از ساعت پنج بعد از ظهر مهمان آسمان شهر ميزیی پاییشبها        
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آنها را داخل سبد انداخت ....  کردمی به دو ن بادمجان را پوست گرت و از وسطنی آخرروزهیمامان ف        
 :و رو به قندك گفت

... ابونهی سر خنی همری لوازم تحريمغازه ...  کن یمی نشده کتابهاش رو سریمادر پاشو برو تا د        « 
 ». شام شب و ناهار فردا رو درست کنمخوامیمن دستم بنده و م

 دی سرش کشي رنگش را روی سه گوش آبي زدو باالفاصله روسری برقی از خوششینبات چشم ها        
 : آورد و گفترونی بفشی را از داخل کشیسه تا از کتابها...  چانه محکم گره زد ریو گره اش را ز

 ».... قندك من حاضرمیآبج        « 

 که یدرحال اش را جمع کرد و ی بساط تنبلزدی برق مي مشتاق نبات که ازشادي چشمهادنیبا د        
 : داشت گفتی بر می جا لباسيکاپشن نبات رااز رو

 ».تا منم آماده بشم...  کاپشنت رو بپوش هوا سرده ایب        « 
 

***         

 : گفتستادوی افونیسهراب پشت ا        

 می خوری ممی بررید....  کم به جنب مطب دکتر اون سر شهره هی جون من دو در منتظرم نیپرو        « 
 »...کیبه تراف

 . را گذاشتی گوشعی گفت و سری خانوم باشه اومدمنیپرو        

 .  بودندستادهی در اي که در آستانه دی نگاهش به سمت قندك و نبات چرخاطیبا باز شدن در در ح        

 جا زهی خاله ري دو ابروانی که میی اخم های توانست به خوبی و روشن نور کوچه مکی تارانیدر م        
 ...!ندیوش کرده بود بب

 ی و کوپال چشم از او گرفت و به تک درخت کوچه داد و به سالمالی ی سهراب بدنیقندك با د        
 ... کوتاه بسنده کرد

 : نقش بسته بود گفتشی لبهاي روي که لبخندیاما نبات در حال        

 »...سالم سهراب خان        « 

 کند کنار دای پی عذر خواهي برای فرصتنکهی ايو برا....  اخمو گرفتي زهی از خاله رسهراب چشم        
 :  دادی صورت گردو با نمک او چرخي نبات زانو زدو نگاهش را تويپا
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 »؟...سالم خانوم خوشگله حالت چطوره        « 

 لبش مهمان شد و ي روينبات که لفظ خانوم خوشگله بد جور به مزاقش خوش نشسته بود لبخند        
 :گفت

 »...دیستی نگریسهراب خان شما اصال هم ج... یخوبم مرس        « 

 »! بودشی آبرومچهینبات باز هم ورورجادو شده بود و درحال به باد دادن همان ن        

 :آهسته اما هشدار دهنده گفت.. دیدست نبات را کش        

 »...!نبات        « 

 .  جالب شده بودشی براگری جيماجرا...  عمق گرفتیلبخند ش کم        

 در هم ی را مصنوعشی شود ، با حفظ همان لبخند اخم های دهان نبات بند نمي دانست حرف تویم        
 :دی پرسدویکش

 »؟...! متوجه نشدمهیمنظورت چ        «

 : زده گفتجانیبات هن...  ردی ورورجادو را بگنی زبان اي جلونکهیاما قندك قبل از ا        

 گهی همش مي کاله قرمزياون االغه هستا که تو.... دیستی نگری جهیسهراب خان شما اصال هم شب        « 
 »...!دیستی اون االغه نهی شما اصال هم شبگرمی ،من جگرمیمن ج

 دیت را کشآب دهانش را فروداد و دست نبا.... نا خودآگاه باز شدشیقندك از خجالت گره ابروها        
: 

 »!زشته... یزنی مهی حرفها چنینبات ا        « 

 می آنها را فرو داد و نیبه سخت...  بودند دهی صف کششی تا پشت مرز لبهاشیسهراب که خنده ها        
 . نبودشی ابروهاانی می اخمگری کرد که دزهی خرج خاله رینگاه

سرش را به سمت قندك روبه باال ...!  تمام بگذاردمهی را نی که نبات عادت نداشت حرفییو از آنجا        
 :چرخاندو با اصرار هرچه تمام تر گفت

 گری جهیآره « : یتو هم گفت» ...يگریعجب ج« : گفت ی جون نمسای پرشبی قندك مگه دیآبج        «
 »گند دماغ

 . خواندی فاتحه مکی دی از دست رفته اش امشب باي آبرويخب برا        
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 ی سعی که به سختشی خنده هاانی باز پرواز کرد، و مي بلند رو به فضایی سهراب با صدايخنده ها        
 :در کنترل آن داشت گفت

 گنده گهی قندك می؟آما با قسمت دوم که آبج... دونمی نه رو نمای هستم گریقسمت اولش رو که ج        «
 »...دماغم موافقم

 ستی شدو بعد هم نی در دم بخار مدی نبود بای آمده ازخجالت آب شدن کافشی پتی موقعيبرا        
 .ونابود

...  بلند شدشی و از جادی کشنشی به شلوار جی دستدی مناسب دی عذر خواهيسهراب که جو را برا        
 را ی ومجال عذر خواهدی جون از گرد راه رسنی ، پروندی بنششی لبهاي روی که عذر خواهنیاما قبل از ا
 .از او گرفت

 یقندك مودبانه سر خم کرد حالت...  داشت آنها را برسانندی خانوم که سعنی اصرار ها پروانیو م        
 :وگفت...  زبانی بي تشکريبرا

 »دی به کارتون برسدیی شما بفرمام،یریراه دور نم... میشیممنون مزاحم شما نم        « 

 ... شدندیقندك و نبات که راه        

...  ه و شناخته بوددی که تا به حال دی بود که بر خالف تمام دخترانهی همساي زهی خاله رینگاهش پ        
 ... کردی با وقاررفتار مزدوی حرف منیمت
 

        
 

 تعجب انی می خورد و گاهی ذهنش مدور چرخ مي مثل چرخ و فلک توسای پريتمام روز حرفها        
 ...!  نشستی مشیها

 آن قدر بزرگ شده بود که یعنی...  را پشت سر گذاشته بود ی ، کودکشی های دوران کودکيهمباز        
 ...!ردیدوست پسر بگ...  ی و به دور از چشم خاله فروزان و آقا موسیپنهان

 ...! اوي گفت دکتر است و عاشق و دلخسته یم...  و نشناخته اش دهیآن هم از نوع ند        

 از هضم سای پري جا به جا شود هضم حرفهایسرش را به اطراف محکم تکان داد تا افکارش کم        
 ...سنگ هم سخت بود
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 ی و شبانه ، کسی پنهاني و تلفن هاي بار مالقات حضورکی شود که با دو بار چت کردن و یمگر م        
 ...!عاشق شود آن هم از نوع دلخسته اش

 ... و مجنون کندیلی دل لي بساطش را تودهی هاست که از راه نرسی کشکنیمگر عاشق شدن به هم        

 خواست باور کند ی و نمدی کشی جان حماقت را به دست گرفته بودو جرعه جرعه سر مسایاما پر        
 ». رود به ترکستان استی ره که منیا«

 .  ذهنش جان داشتي توسای پريهنوز جمله ، به جمله         

 که دوست ي دوره زمونه سراغ دارنی اي رو توي رو بگذار کنار کدوم دختريقندك جون امل باز        « 
 یفقط به من حرف...  کنمی نگو نه که باور نمي دوست نشدی خودت تا حاال با کسیعنی... پسر نداشته باشه

 »..ی زنینم

 نی همزدوی می آشنا شد که مدام دم از عاشقي افتاد که با پسرانرستی دوران دبي ابتداادیقندك به         
 به سه روز هم شانیعمر دوستا.  را فراموش کرد ی کرد عشق و عاشقدای ترو گل و ورگل تر پکیکه 

 دوست پسر جماعت ر به مفت هم گران هستندو دویابانی خي عشق هادیهمان جا بود که فهم...  دینکش
 ... آن هم قرمز قرمزدیرا خط کش

 : چشمانش ذل زد گفتي و توستادی اشی ذهنش فرستاد و روبرويخاطراتش را به گوشه         

 که نهیحرف من ا...!  با آدمشیول..  ندارم ی من با دوست پسر گرفتن عاشق شدن تو مشکلسایپر        « 
 چند ي؟ به خدا معادله ...ی کنی م ؟ اون بگه دکترتو چرا باوری کنی و نشناخته چرا اعتماد مدهیند

 بعد هم بگه شهی مت دوسي با دخترنترنتی اي توادی میی کرده الیکدوم دکتر تحص...  ستی نیمجهول
 »؟...تی خواستگارادی ی تو درست پس چرا نمي؟اصال حرفها...عاشق دلخسته اش شده

 :  باال انداخت و گفتیی شانه ادی قی بسایپر        

محض ... می با هم آشنا بششتری که بنهی اي کوتاه فقط براي هاداری گپ و گفتگو ها و دنیا        « 
 ».. که خانواده اش از خارج برگردندنی همادیاطالعتون بگم قرار ب

 سای پري فکری همه بنیاز ا... کردی مشی گفت گپ و گفتگو و او حماقت معنای به آن مسایپر        
 .دیسرش سوت کش

 را که رنگ و رخش به یمی کهنه و قدي و کتابچه دی اش از گرد راه رسی ذهني سوت هاانیمهناز م        
 : گذاشت و گفتزی مي زد را روی ميزرد
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 پر از نترنتی اي که تودونمیم..  کردم دای کتاب اسم پهی خرت و پرت هام ي توشبیقندك د        « 
 اسمت رو عوض ي خوای ميمگه نگفته بود.... ستی بد نيداز نگاه بهش بنهی رو هم نی خب ایاسمه ول

 »...یکن

اگر قرار باشد بخت و اقبال به استقبال شانس ...  نامش افتاد بود ریی از صرافت تغگرید.. دورغ چرا        
 . نداشتي قطعا به اسم او کاردیایگل و بته اش ب

 .  جالل وارد اتاق شدی گل وگشاد همراه حاجي با لبخندی مطمئن شد که نهال ناظمی را وقتنیا        
 
 
 

 بود سالم هول شتاب زده سالم مهناز را ستادهی قندك ازی درست کنار میی مهناز که جادنینهال با د        
 :دی جواب دادو پرسيبا تکان سر

 تی دستت شکا چند بار ازیشی تفريآقا...  کاری چنجای اي اومديبچه ها رو به امان خدا ول کرد        « 
 »...خوامی تکرار بشه عذرت رو متشیکرد اگر شکا

 نیی قرمز شود سرش را پاتی رفت از عصبانی که می و با صورتدی نوا لب به دندان گزیمهناز ب        
 . خارج شدی کوتاهیانداخت و با عذر خواه

 رو به قندك که همچنان سرپا دوی کشیقی رها کردو نفس عمی صندلي جالل خودش را رویحاج        
 :  بود کرده و گفتستادهیا

 »... چه خبر اوضاع بر وفق مرادیخب خانوم رستم        « 

 : زدو گفتیقندك لبخند نرم        

 »گهی دگذرهیم...  نیی روز پاهی روز باال داره وهی گهیممنون حاج آقا روزگاره د        « 

 : آوردو رو به نهال گفترونیسته تراول ب دکی کتش بی جالل ازجیجاج        

 نی تونم ای خوام برم نمی مییجا... گاو صندوقت ي رو بگذار تونی کنم برم بانک ایامروز وقت نم        « 
 ».همه پول رو با خودم ببرم

 استشی رزی بود پشت مامدهی جاللش با قندك به مزاقش خوش نی حاجینهال که از گپ خودمان        
 : گفتي دستورنشست و

 »...اری حاج آقا بي تازه دم با گز برایی چاهیبرو         « 
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 دی رسی که از سالن مهد به گوش مدادی دادو بادوی فري بود که صدادهیهنوز جمله اش به انتها نرس        
 .توجه شان را جلب کرد

 خواست همراهشان برود که یقندك م...  جالل از اتاق خارج شدندی و حاجی نهال ناظمیوبه آن        
 ی که به سراغش آمد دلواپسی حسنی اولروزهی اسم مامان فدنی منصرفش مردو بادلشی زنگ موبايصدا
 ... بود

 ...!ي زنگ بزند مگر مواقع ضرورشی ساعات کارنی عادت نداشت که بروزهیچرا که مامان ف        

 . اضافه شدشی ها و دلشورهای به نگرانوزهری مضطرب مامان في تماس را فشرد و صدايدکمه         

 »...ي شنوی من رو ميالو مادر قندك صدا        « 

 خبر ی بر پا بود و او همچنان از علتش برونی که بیی اش با غوغاروزهی پر خط و خش مامان فيصدا        
 .ادغام شد...

 » لرزه؟یصدات م افتاده چرا ی ، نبات خوبه اتفاقدیسالم مامان بابا حم        « 

 به سر داشت و مدام به ی رنگی آبيزیی که شال پادی را دی و زنستادی باز امهی را گفت کنار در ننیا        
 ستادهی آن دو اانی مي آورد و نهال مثل سدی هجوم می دبستانشی پي بچه های مربیمیسمت خانوم کر

 ..شت داي گریانجی در می جالل هم سعیو حاج... شدی درشت او نمکلی هفیبود و حر

 .  حواسش به سمت تلفن پرتاب شدروزهی مامان فيبا صدا        

 »؟. ... گفتمی چيدیقندك مادر حواست کجاست شن        « 

 . را هم متوجه نشده بودروزهی مامان في کلمه از حرفهاکی یحت        

 يویای هي باز را به رومهی گرفت و در ن دارکلی و زن فربه هیمی خانوم کريشرمنده چشم از دعوا        
 : بست و گفترونیب

 »؟...ی دوباره بگشهی مامان متوجه نشدم مدیببخش        « 

 خورده و لگنش شکسته و حاال نی عموت زنگ زد و گفت خان جون زمشی ساعت پهیقندك مادر         « 
 نی با اولای و بری بگی نبات رو گرفتم بابات هم تو راه تو هم مرخصيمن اومدم اجازه ... مارستانهیهم ب

 ».میاتوبوس بر

 : دیقندك هول و شتاب زده پرس        

 »؟...مارستانهیحاال حال خان جون چطوره کدوم ب        « 
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 »می منتظرت هستفتی رو بگذار واسه بعد زود تر راه بمی جنیمادر س        « 

 ریز...  خانه باشد گری ساعت دمی توانست تا نی کرد میبه ساعتش انداخت اگر پا تند م ی نگاهمین        
 ...  ذهنش فرستادي چشمش جان گرفت آن را به همان پستوشی خان جون پي خانه نیزم

آهسته از کنار آن . ردی بگی که به پا بود محال بود بتواند از نهال مرخصی و جار و جنجالاهوی هنیبا ا        
 .ردی بگی مرخصدوی موضوع را بگوی گرفت که تلفنمی رد شد و تصماهویهمه ه

 
 

 ..  متصل بودتی نها ی نداشتندو سرش به بیانی پاشی امروز دلشوره هاایگو        

 ...دی فهمزدی خورد و به اضطرابش دامن می مچی که مدام بهم پیی را از دل و روده انیا        

 سرد ی با نهال تماس گرفت و او نه تنها موافقت نکرد بلکه با لحنی مرخصيبه خانه که آمد برا        
 ... مهد باشدگری دي قهی پانزده دقکیوخشک اصرار داشت تا 

 مهناز هم تماس گرفت که بعد از چند بوق لیبا موبا..  را کم داشت نی آشفته بازار همنی اانیم        
 . قطع شدجهی نتی بیمتوال

 ...  نکرددای پشی پي قهی و قال چهل دقلی جز قی علتچی ذهنش هرچه گشت هيتو        

 ی حرف راستش را هم کسگری که دییشده بود چوپان دورغ گو... جز رفتن به مهد نداشتییچاره ا        
 . کندی مفی ردامدنی ني را براشیباز هم بهانه ها.... کردی فکر مدی کرد و بابا حمیباور نم

 ی از او هم دلخور تر بعد از کلدشی و دلخور و بابا حمی تنگ و عصبی با خلقروزهیو عاقبت مامان ف        
 ...  شدندیسفارش راه

 
***         

 حنجره اش جا انی میی به خط شده بودند مات شدو سالمش جای که همگیی های مربينگاهش رو        
 .ماند

 یی مچاله شده اي به او بود و دستمال کاغذرهی سرخ خی نفر بود که با چشماننیمستخدم مهد اول        
 یی ها و در آخر مهناز جای از مربگری و دوتا دیمیکنارش خانوم کر.. . کردی اش را پاك مینیمدام ب

 ... باشدده به خط کرطنتشانی شي کالس را براي بچه هاییگو.  بودستادهی نهال ازی مکینزد
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 شی جالل مانند فرفره از جای حاجدی بگوی کالمنکهیاما قبل از ا...  بلند شد شی او از جادنینهال با د        
 اتراق کرده بود انشی و خشم هم مدیباری که خون می با چشمانستادوی او ای قدمکیبرخاست و در 

 :انگشت اشاره اش رابه سمت او نشانه رفت وگفت

 از ستی اصال تو مرام نیول...  رو داره بمی من حکم پول خورده ته جي پولها واسه نی جوجه انیبب        « 
 سگ ي تا اون روزی مي بگذار روی رو که برداشتی آدم پوليمثل بچه ...  علف بچه رو دست بخورم هی

 »؟...ي وبردي زدي زود فلنگ و ببنديفکر کرد...! ومدهیمن باال ن

 .تازدی به او منی چننی دانست حرف از کدام پول است که اینم...  شده بودجیگ        

 :دی پرسدی لرزی که مییبه سمت نهال رو چشم چرخاند و با صدا        

 »...شمی من اصال متوجه نمزنندی حاج آقا از کدوم پول حرف میخانوم ناظم        « 

 : بر افروخته گفتی و با صورتادستی اش ای قدمکی را دور زد و در زینهال م        

همون ...  رو خوردم استخدامت کردمتی نزن که من هم گول سادگی و سادگیجیخودت رو به گ        « 
 ». گاو صندق بگذارمي گذاشت و قرار بود من توزی مي روی که حاجییتراول ها

 .بود گذاشته زی مي جالل روی افتاد که حاجي تراول قطوري دسته ادیبه         

 : گفتدی لرزی که همچنان مییبا صدا        

 مارستانهی مادرم زنگ زد و گفت که مادر بزرگم بیبه خدا قسم من دست به اون پول ها نزدم وقت        « 
 که به پا ی و قاللی اون قي توی؟ هر کس... کار منهدی کنیاز اون گذشته چرا فکر م... باالفاصله رفتم خونه

 »... پول رو بردارهادی تونست بیبود م

 : منفجر شد و گفتینهال مانند مبم        

 یحت. می بچه ها رو گشتي هالی وسایبعد رفتن تو تمام مهدو حت.. یگی خودت مي واسه ي داریچ        « 
 »... اون پول ها رو برداشته باشهتونهی می تو کریغ....  منفیگاو صندوق و ک

 به ساعتش انداخت و رو نهال ی نگاهمی تا بناگوشش سرخ شده بود نتی جالل که از عصبانیحاج        
 :گفت

 نی فکر ادی ازش خوشم اومده بای و گفتی اعتماد کندی بهت گفتم به هرکس نبایاون روز وقت        « 
 پول دیشنبه صبح با....  سفررمی خوام امروز چهارشنبه است و دارم می من پولم رو مي کردیروزهارو م



 77 

 یکی برم با دی باهم حاال.رمیگی وپاچه مشمی بد جور سگ میشناسیابم باشه و گرنه من رو که م حسيتو
 »... شدهرمی دی کافيقرار دارم به اندازه 

 : و گفتدی شده به سمت او چرخکی باری جالل که رفت نهال با چشمانیحاج        

تمام ... دمی گفت تا شنبه به من وقت داد و من هم تا بعد از ظهر به تو فرصت می که چيدیشن        « 
 »... کم شده باشهدی دونه اش هم نباهی ی حتخوامیتراول ها رو م

 هم پوزخند را همراه چشم یمی و خانوم کرختی ری مهناز رفت که مسلسل وار اشک مینگاهش پ        
 لبش ي روی که که تبرئه شده لبخند کم رنگنی ایز خوشحالو فقط مستخدم مهد ا.  کردیغره خرجش م

 .دی درخشیم

 : گفتی کرد می رو مياری داشت و هر وقت پشت هم بد بی عمه بلور افتاد که ضرب المثل نابادیبه         

 »....!دی پرواری هم از دیکی نی ايکم بود جن و پر        « 
 

        
 

 آش تیشده بود حکا...  استدهی رسانی به پاشی براای به گل نشسته دنیقی مثل قاکردیحس م        
 ی بود که حاجینی دانست مبلغ تراول ها چقدر است اما قطعا رقم سنگی نمیحت... نخورده و دهن سوخته

 ... کردی سپر منهی سنی چننی اشیجالل برا

 کی نی خانواده اش ای بدمالطیا شرنی ايتو...  کرد ی هدف طیطول و عرض اتاقش را چند بار ب        
 ...  شدی محسوب مشتریزلزله با چند ر

 ی اثبات بيوبرا...! کندی اش را آشفته می و زندگدی آی همان آشفته مای ی نهال ناظمدانستیچه م        
 . داشتازی ها ننی از اشی بیلی خی به وقتشیگناه

 به سمت آن رفت و محتاط و فونی زنگ اي زد که با صدای دست و پا مشیایخولی افکار ماليتو        
 :دیشمرده پرس

 »....بله        « 

 ...  لرزه با اندامش انداختفونی مرد پشت ای خشک و رسميصدا        

 »؟...ی رستميمنزل آقا        « 

 : را همراه آب دهان فرو دادو جواب دادشیدلشوره ها        
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 »...بله امرتون        « 

 : پاسخ سرو کوتاه بود که گفتکی دیو تنها جواب که شن        

 »... دم دردیاری بفیلطفا تشر        « 

 لرزان مقنعه اش را از جا یبا دستان...  انداخت که همچنان از صبح به تن داشت شی به مانتوینگاه        
 .رفت اطی کنار در برداشت و به دم در حیلباس

 بود روح از بدنش جدا ستادهی که چند قدم ان سو تر ای انتظامروی و مامور نی نهال ناظمدنیبا د        
 ...شد

 : گذاشت و آهسته گفتشی پیقدم        

 ی من بدی کنی آخه چرا باور نممی محل آبرو دارنی اي ما توهی چي کار ها برانی ایخانوم ناظم        « 
 »؟...گناهم

 نگه دارد نیی را پاشی داشت صدای که سعی درهم تر در حالیی در هم و اخم هاينهال با چهره         
 :گفت

  در خونتونامیو با مامور ب...می کنتی گفت که ازت شکای من مامورم و معذور حاجیخانوم رستم        « 
...« 

 ... دی اش کشیشانی به پیدست        

 .رفتی می نهال ناظمي های منطقیبه جنگ ب یآخر با چه منطق        

 : کردو گفتيزیی سرد پاي درمانده اش را مهمان هواي نفس هاصالیاز سراست        

 »...ي کالنتردی من رو ببردی خواهی ثابت نشده که میآخه هنوز جرم        « 

 محکم و ی کرد با لحنی لباس خدمت منی بود که در اي شک سر بازی که بی انتظاميرویمامور ن        
 : حرفش آمدانیکوبنده به م

 »....دی حل کني کالنتري هست توی هر مشکلدیخانوم زود تر آماده بش        « 

 نیوقت رفتن پرو...  خانه را برداشت دی در توانش نبود از پله ها باال رفت و کلگری که دییبا پاها        
 . استستادهیا ا پنجره به تماشي که از گوشه دیخانوم را د

 
 

 :دیبه سمت اتاق سهراب پا تند کردو آهسته و نجوا گونه پرس.. خانوم افشار با رفتن قندك         
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 »؟... مادریسهراب جان خواب        « 

 : آنکه آن را بردارد جواب دادی چشمانش کرده بود و ببانیآرنج دستش را سا        

 »؟...يدار ي کاردارمی جون بنینه پرو        « 

 : اش را داخل اتاق کردی توپولکلی خانوم تمام هنیپرو        

 يروی مامور نهی دمی آالن دیول...  ی کم استراحت کنهی ي اومدکنهی سرت درد مدونمیم... مادر         « 
 »... اومد در خونه و قندك رو با خودش بردندی خانومهی همراه یانتظام

 به اعتصاب شی هاقهی شقانیسهراب که درد م... بودنی اي براشی پي قهی چند دقيپس سرو صداها        
 :نشسته بود گفت

 »؟... شدهی چندیی جون به ما چه مربوطه پدر و مادرش هستند برن ببنیپرو        « 

 :دی سرش گذاشته بود کشي که روی به کاله رنگی خانوم دستنیپرو        

 ي واسه ای که رفتند شهرشون گودمی از ظهر دشی پستندی دورت بگردم پدر ومادرش نیاله        « 
 ازی طفلک ندیشا.. ..  رفتم ی سرم نبود خودم مياگه رنگ مو رو...  اومده شی پی مشکلی رستميمادرآقا

 »ی بجنب تا بهشون برسکمی.... رفتندشی پي قهی چند دقنیهم... به کمک داشته باشه
 

 ی صندلي که به دسته راهنشی به پی تختش نشست و چنگي بلند شدو لبه شیسهراب از جا        
 : گفتدی پوشی که آن را می بود زدو در حالختهیآو

 دم در نمی ،ماشرسمینگران نباش بهشون م.... رمی جون منیباشه پرو... شما ی دل رحمنیامان از ا        « 
 »... کافه باشهي تونه توی امشب نماری شاپ مازی کافرمیت هم ماز اون سم.... پارك کردم اطیح

 آن سوتر یکم.  که از خم کوچه گذشتنشیماش.... را گفت را به سرعت از خانه خارج شد نیا        
 . شدی می انتظاميروی ننی که سوار ماشدیقندك را د

 
         

 
 لب با ری سرد آبان ماه کردو زي را مهمان هواشی انداخت و نفس های نگاهيبه سر در کالنتر        
 : آشکار گفتیحرص

 »....يگندت بزنند دختر که همش درد سر        « 
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 ی خفه و بسته در کنار ازدحاميهوا...  دادلی را تحولشی شدو موباي کالنتریسپس وارد اتاق نگهبان        
 .... کردی مدی خورد سر درد مزخرفش را تشدیکه به چشم م

 گرفت ختیری شد و مسلسل وار اشک می مدهی به دي آشکاري چشمش کبودي که پایچشم از زن        
 :دی بود پرسستادهی اي را ازته زده و شق و رق کناردرشی موهايرو به سرباز

 »؟...رمی بگنجای رو که آوردنش ای سراغ کستونمیسرباز وطن ، کجا م        « 

 :ده اش رااز او گرفت و گفتسرباز نگاه عصا قورت دا        

 ».... بدمحی ندارم به شما توضفهیمن وظ        « 

 :دی اش نگذشته بود که پرسی قبلي از جمله یی اهیسپس هنوز ثان        

 »؟...ي گردی میحاال دنبال ک        « 

 : و کوتاه گفت....  دی اش که از درد به ذوق ذوق نشسته بود کشقهی به شقیسهراب دست        

 »...نجای آوردنش اشی پیی اقهی چند دقنی دختر که همهی        « 

 :سرباز با سر به در پشت سرش اشاره کرد        

 جناب شی رفتند پشی پقهیچند دق.... اس گهی خانومه دهی دختر خانوم همراه هیاگه منظورت         « 
 »...سروان

 : داشت گرفت و گفتی قدم برميدست بند به دست همراه سرباز که ينگاهش را از مرد        

 ».... برم داخلشهیم        « 

 : بار محکم تر جواب دادنیسرباز ا        

 »... داخلي بری تونی تا جناب سروان اجازه نده نمشهینه نم        « 

 : بود که گفتدهی نکشهیاما بازهم به ثان        

 »....! خودش به زور اومدهاگمی کرد مخمی اگه جناب سروان توببرو داخل اما        « 

 . لبش جان گرفت و داخل شدي رویسهراب لبخند نرم        
 

****         

 بلند شدو دوباره ی صندلي از روي ارادری سهراب آنقدر متعجب شده بود که غدنیقندك با د        
 . بود که به سراغش آمدی حسنی اولیو خجالت و شرمندگ. نشست
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 يدی به سفشی بود و لبهادهی که رنگ از رخسارش پر کشهی همساي زهی خاله رينگاهش رو        
 : نشان از سروان بودندش داشت شدو گفتشی که درجه هايو رو به مرد... شددی کشدیرسیم

 »  جناب سروان من افشار هستمریوقت تون به خ        « 

 :ش به قندك اشاره کرد و ادامه دادسپس با نگاه        

 »...ي رو آوردند کالنترشونی اومده که اشی پی چه مشکلنمی خواستم ببیم        « 

 :دی و پرسدی کشششی به ته ری کردودستکینگاهش را بار        

 »؟...لشی فامای دی همسرش هستدی داری با خانوم رستمیچه نسبت        « 

 شونی ما هستند، خانواده شون سفر رفتندو اي هی همسایخانوم رستم....  کدوم جناب سروان چیه        « 
 ».رو به مادر من سپردند

 . کشانديگری سهراب نازك کردونگاهش به سمت دي براظی غلی پشت چشمینهال ناظم        

 :  نشانه رفتیم وخودکارش را به سمت نهال ناظدی کششی به چشمهایجناب سروان خسته دست        

 ي تومان دزدونیلی مستیی مهد کودکشون مبلغ ي کردند که از توتی شکاشونی خانوم از انیا        « 
 ی خانوم رستمی مونه ولی می ها فقط در حد ادعاست تا ثابت نشه در قامت همون ادعا باقنیکردند اما ا

 ». هستندنجای ایی اگهیبه خاطر موضوع د

 : بر افروخته گفتي سرش انداخت و با چهره يند گو وارش را رو بلينهال صدا        

 اونم ادعاست یحاال که اون در حد ادعاست سفته هاچ. کنمی رو هم ثابت مشیجناب سروان دزد        « 
 ».. سفته دارهونیلی خانوم دست من ده منیا

 کالفه شدو با همان خودکار به او اشاره کردو دیچی پی سرش مي بلند گووار که توي صدانیاز ا        
 :گفت

 »...رونی بکنمی رو سرتون از اتاق پرتتون مدی صداتون رو بندازگهی بار دکیاگه         « 

 . پررنگ بوديادی زشی دخترحماقت هانیا...  فرستادرونیسهراب نفس پرحرصش را ب        

 : رو به جناب سروان گفت که خط و خش فراوان داشتییقندك با صدا        

 »... مهد دادميجناب سروان من چون ضامن معتبر نداشتم اون سفته ها بابت ضمانت کار تو        « 

 .دی آب نوشیی آب کنار دستش جرعه اوانیاز ل...  حرفهانیگوشش پر بود از ا        
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درست مثل چک اعتبار . .. زم واجرا  سند معتبر و الکی دیخانوم محترم با قانون سفته که اشنا هست        « 
 سفته است و ي موظف به پرداخت کل مبلغ مندرج توکنهی اون رو امضاء مي که پای داره و شخصیقانون

 دپرداختیاون رو با.... فته مبلغ سي صادر کننده به محض مطالبه یعنی شما عندالمطالبه است يسفته ها
 »...کنه

 رونی را که بشی چترهادوی اش کشیشانی به پیدست....زدی دست وپا مشی هايدی ناامانیقندك م        
 . خوردند را به داخل مقنعه اش فرستادیسر م

 :دی جا به جا شدو پرسی صندليسهراب رو        

 »؟... هی چی خانوم رستمفیخب حاال تکل        « 

 مبلغ سفته رو پرداخت کنند در نکهی اای رو جلب کنند ی شاکتی رضادیبا...  مشخصهشونی افیتکل        « 
 »... ازاد بشنقهی وثدی تونند با قیکه م.  دو صورت امشب مهمان ما هستندنی اریغ

 ی فرو مشتری کند بی تقال مشتری افتاده است که هر چه بقی عمی دورن چاهکردیقندك حس م        
 . شودی کوتاه ومنقطع خارج مانی در میکی شیکه نفس ها....رود

 : کردو گفتشی هاهی مهمان ریقیسهراب نفس عم        

 ».... برم از خونه دسته چکم رو بردارمدی بایول...  کنم ی پول رو پرداخت منیمن ا        « 

 دی کششدی قامت سهراب که از در خارج می سرش باال آمد و نگاهش پی حرف به آننی ادنیبا شن        
 ...شد

 
        

 
 کردو به مچ یحس م. پشت سر سهراب به راه افتاد ...  نبود ارشی در اختگری که دییبا قدمها        

 .داردی قدم بر منی سنگنی چننی وصل کرده اند که اییلوی کنی چندي وزنه هاشیپاها

 : آهسته گفتیی گرفت و با صدالی را تحولشی خروجش را دادو موبايسهراب برگه         

 .».دیری بگلی رو تحولتونی و موبادی خروجتون رو بدي برگه یخانوم رستم        « 

 مربع شکل چرك اندود گرفت و سرش را باال ي های و منگ بود نگاهش را از کاشجیو او که هنوز گ        
 :دیگرفت و پرس

 »؟... کنمکاریچ        « 



 83 

 یقی عمینفس.  شده بودرشی دی کافيبه اندازه ...  اش انداخت ی به ساعت مچیسهراب کالفه نگاه        
 : بار بلند تر گفتنی خارج کردو اشی هاهی آن بود از رانیکه حرص هم م

 ».دیری بگلی رو تحولتونی موبادی خروجتون رو بديگفتم برگه         « 

 . گذاشتزی مي را رودوآنی کشرونی مچاله شده بي برگه کی مانتو بیقندك از ج        

 ...! از آن اتاقک کوچک دخمه مانند خارج شدندی اش باز گشت وقتنهیو نفس به س        

 :دی حق به جانب پرسیی اافهی با قستادوی سهراب ای آن دو پا تند کردو در چند قدمدنینهال با د        

 ی چک برگشتي نشه که براي جورنیا... گهیخب جناب افشار انشااهللا که پول توحسابتون هست د        « 
 »...!ي کالنترامیشما شنبه صبح بازم ب

 . بلند گو وارش به نا کجا آباد پرتاب کندي صدانی را با احی زن وقنی خواست ایدلش م        

 : در آن نبودگفتی انعطافچی خشک و سرد که هی را در هم تاب داد و با لحنشیاخم ها        

 »...دی بانک و نقدش کندی بردیتونیشنبه صبح م        « 

 : رو به قندك شددوی اش کشی به پر شال مشکینهال دست        

. ی تو اون پول ها رو برداشتدونمیمن که م... که در حقت کردمیی بود جواب تمام محبت هانیا        « 
 اش هی بسته بشه و واسه بقی تا دهن حاجدمی رو مونیلی ده منیفعال ا...  مونه یباالخره ماه که پشت ابر نم

 ». اعتماد نکنمسهری از راه می جهت به هرکی بخودوی بگهیتا من باشم د. کنمی مي فکرهی

 که از ی شخصنی ماشنی اولي رفت و براابانی بلند به سمت خیی را گفت وبا قدمهانی اینهال ناظم        
 . دست تکان دادو سوار شدو رفتدیگرد راه رس

 . درو شده بودی نهال ناظمي که با داس تهمت هاییند و آبروو او ما        

 »...دربست« : دست تکان دادو گفت ی نارنجی تاکسنی اوليسهراب برا        

 : بود شدستادی افکند همچنان مستاصل ايسپس رو به قندك که با سر        

 »...  خونهدی ببرفی دربست گرفتم تشری براتون تاکسیخانوم رستم        « 

 تر کردو ی خشکش را با زبان کمي نفوذ کرده بود لبهاشی استخوانهاانی میی تا جايزییسوز پا        
 :گفت

 »...   تشکر کنمدی که بهم کردی بابت لطفي دونم چه طوری افشار نميآقا        « 

 : ادامه داددهی بردهیسپس بر        
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 »...دی به خانم افشار نزنی موضوع حرفنیخواهش کنم از ا... شهیم        « 

 : داديزی درهم سرش را تکان ريسهراب با اخم ها        

 سوء تفاهم بود که هی دی بگي چرا بردنتون کالنتردیفقط اگر پرس... نزدم ی راحت حرفالتونیخ        « 
 ». رو به مادرم گفتمنیچون من هم هم... رفع شد 

 : بلند گفتییراننده معترض با صدا        

 »؟....دی من رو چرا معطل کرددی شی بابا سوار نميا        « 

 جلو ی صندلي رویسر خم و دو تا اسکناس ده هزار تومان... قندك باز کرد يسهراب در پشت رابرا        
 : کنار راننده گذاشت و گفت

 ».دیبر بگهی که خدمتتون می خانوم رو به آدرسنی زحمت ایپدر جان ب        « 

 سوال در سرش چرخ نیو ا... دادهی تکی سرد تاکسي شهیسرش را به ش.... که به راه افتادیتاکس        
 . پول سهراب را برگرداندونیلی ده مي که حاال چه جورخوردیم
 
 

 ي توانست غم های خواست میو چقدر دلش م...  مقنعه اش را با دست تکاندي نشسته رويبرفها        
 ... تکاندی می راحتنی دلش را به همينشسته رو

 متوصل امکیدست آخر به پ...  پاسخ گذاشتیمهناز سه باز تماس گرفته بودو هر بار تماسش را ب        
 » با او حرف بزنددیکه با« :شد و گفت

 .... او را هم نداشتيحوصله         

 دهانش را یی با خرماندوی اش بنش از دست رفتهي آبروي خواست تا به عزاداری میدلش خلوت        
 . کندنیریش

 . کنددای بازگردان پول سهراب افشار پي برای تا راهیخلوت        

 یی آمد آن هم با موهارونی خانوم از آپارتمانشان بنی بود که پرودهیهنوز پله اول به دوم نرس        
 ...!ینارنج

 : گفتیبه آرام...زگشت  رفته را باي و دوپله ستادیبه احترامش ا        

 ». افشار شدمي امروز باعث زحمت و دردسر شما و آقادی خانوم ببخشنیسالم پرو        « 

 : دادی او چرخي شده دی سفي و لبهادهی صورت رنگ پري خانوم نگاهش را رونیپرو        



 85 

 سوء تفاهم بوده و اونقدر عجله داشت که صبر نکرد ازش بپرسم هی گفت یقندك جان سهرا ب م        « 
 »؟...!ي برند کالنتری و مرندی گی سوء تفاهم مهی ي رو برایمگه کس

 منت ی جا ماندو که بشی روشی صورت زن مهربان و خوش قلب پيقدر شناسانه نگاهش تو        
 . کردی را خرج دختر مستاجرشان مشی هایدلواپس

 : نباشد جواب دادمی داشت نگاهش مستقی که سعی دادو در حالی را ازاضطرب درهم تابشیهادست        

خدمتتون عرض کردم ....  اوردندفی افشار هم لطف کردند تشريآقا... دی که نگران شددیببخش        « 
 »... اشتباه گرفته بودندیی اگهی شخص دي من رو ب به جاای سوءتفاهم بود که حل شد گوهیکه 

 : اضافه کردی با شرمندگدوی نگاهش را باال کشيسپس قدر        

 جهت ی خودو بی خواد بی دلم نمدی به پدرو مادرم نزنی موضوع حرفنی خواهش کنم از اشهیم        « 
 »...نگران بشن

 ي کنجکاويانتها...  قانع شودی دم دستي بهانه هانی تر از آن بود که باادهی دای خانوم دننیاما پرو        
 : زدی نقطه گذاشت ولبخند مهربانشیها

 ».زنمی بهشون نمی راحت حرفالتیخ... خب خدا رو شکر        « 

 : گفتدوی اش کشی کوتاه و نارنجي به موهای بکشاند دستگری بحث را به سمت دنکهی ايسپس برا        

 »؟.... شدم نهجی هوهیشب        « 

 لبش ي لبخند روز رونی خانوم نشست و اولنی رنگ پرویکوتاه و نارنج ي موهايقندك نگاهش رو        
 :جان گرفت

 »...به نظرم رنگش خاص شده... یمبارك باشه به سالمت        « 

 رنگ را نی اگر ادیبگو...  منت خرج او کرده بودی که بیی خواست در عوض تمام محبت هایوم        
 . تمام گذاشتمهی حرفش را نلشی زنگ موباي را رنگ کند که صداشیدوست ندارد حاضراست موها

 با سای و گوش خراش پرغی جيو صدا...دی کشرونی مانتوببی را از جلشی موبای کوتاهدیبا ببخش        
 :دیچی گوشش پي تماس تويفشردن دکمه 

 »...می سرما منجمد شدنی اي؟ تو...یی دختر کجايریقندك نم        «

 :دی فاصله دادو پرسی را از گوشش کملی موبایشگو        

 »؟...ییتو کجا.. من خونه ام... چطور مگه         « 
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 : بلند معترض جواب دادي با همان صداسایپر        

 اطی در حي است جلوقهی دقستی؟ من و پرهام آالن ب...ی کنیچرادر رو باز نم...!  دختريریپس بم        « 
 »...!میزنی زنگ رو ممیخونه تون دار

 ... از ته ته دلشدی کشیقینفس عم        

معرکه را کم داشت که به لطف خدا از » خرمگس«  دوتا نی اش همی آشفته بازار ذهننی ايخب تو        
 ...دندیراه رس

 
 

 :ستادی اشی گرفت و روبرودی درخشی پر رنگ میی که مثل نقطه ایچشم از ژاکت سرخاب        

 »... دی خوشامدیسالم خانوم رستم  «       

 : ادامه دادندازدی باری به تعجب مازی نگاهمی نی آنکه حتیسپس ب        

 »؟...دی کرددای جا رو راحت پنیا        « 

 : ژاکتش را فشرد و جواب دادي گوشه گری دی کردو با دستفشی زده اش را بند کخیدست سردو         

 »...بله ممنونم آدرس سر راست بود        « 

 : آنهادر گردش بود شدو گفتنی که نگاه سراسر تعجبش باریسهراب رو به ماز        

 ».می که صبح در موردش باهم صحبت کردهیدی همون همکار جدنی ااریماز        « 

 شی هابید که تعجب از ج نمانده بويزی گرد شدندو چشی چشم هادی شنی آنچه که مرتیاز ح        
 ...! بزندرونیهم ب

 ی استخدام کرده هرگز تصورش را هم نمدی کارگر جدکی ی کارگر قبلي سهراب گفت به جایوقت        
 ي درخشان تویی خاص که چشمانش مثل گویی با چهره افی دختر ظرکی خانوم آن هم کیکرد که 

 . استخدام کرده باشددی درخشی مدشیصورت سف

 آن شدو رو به قندك ي برایانی پاي پا گذاشت و نقطه شی هارتی تعجب ها و حانیسهراب به م        
 :گفت

 »...  و البته همکار خوب من هستندیمی دوست قداری هم مازشونی ایخانوم رستم        « 

 : کرده بود چرخاندو ادامه دادری گشی تعجب هاانی که همچنان ماریسپس سرش را به سمت ماز        

 ».. کنندی آشپزخونه کمکون مي هستند از امروز توی هم خانوم قندك رستمشونی جان ااریماز        « 
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 : داشت مودبانه گفتی که به سمت آشپزخانه گام بر میسپس در حال        

 »... رو خدمتتون بگمدیام بده انجدی که بایی تا کارهادیاوردی بفی دنبال من تشریخانوم رستم        « 

 گفت و دنبال سهراب که حاال در نقش صاحب کارش ظاهر شده بود روان ی چشمیقندك به نرم        
 . شد

 
 ... قرار داشت که چندان بزرگ هم نبودینیی تزی چوبيواری کافه و پشت ديآشپزخانه در انتها        

 شهیو هم. شدی آن نمکی تاري مهمان فضاي که پنجره با آن قهر بود و نورییاز همان آشپزخانه ها        
 که پر ی چوبي قفسه فی شد به سمت دو رددینگاهش کش...ي کردی را روشن می المپستی بای خدا مي

 ... دارقش و ندهی هم کشی کوتاه و بلند گردو تپل و بعضي هاهی با پاي بلوريوانهایبود از ل

 کنار یکه به شکل در هم و برهم...  قرار داشت ی دستکی و دی سفي هم فنجان هاگریدر قفسه د        
 . شده بودنددهیهم چ

 هم ي نشسته و تلنبار شده روي آشپزخانه بود که مملو از ظرفهانکی تر سجیو از همه مه        
 . تا باالآوردن آن همه ظرف از دهانش نداشتیوراه...بود

 ی که بر می که هر قدميبه طور... بودو چسبناكفی کثی شکل باور نکردن کف بهي هاکیسرام        
 . جا مانده استشی پاری زی کرد چسبیداشت حس م

 دل ي جمع و جور را توی وسط آشپزخانه قرار داشت که چهار صندلبای تقری چهار گوشی چوبزیم        
 . خودش جا بود

 شی هم رویکی کيای از آنها بقای که بعضفی کثي نشسته و بشقاب هايوانهاینگاهش رفت سمت ل        
 . تلنبار شده بودندزی ميکه رو...شدی مدهید

 : اشاره کردو گفتیی ظرف شونکی سری زنتی با سر به کابدی او را دیجیسهراب که گ        

 ».. هستمرونی من بدی داشتي هست اگه کارنتی کابي توندهیمواد شو        « 

 ... کردی صندلي را وصل دسته فشی همت راباال زد و کنیسهراب که رفت آست        

پشت ...  کرد ی که شست آن کامال سوراخ شده بود به دست می نارنجي دستکش هایسپس در حال        
 : حاضر گفتشهی همیالی ختی اش رفت و رو به جمعی ذهنبونیتر

 »....مهم شرافت است که به حراج نرود..  ستیکار کردن که عار ن        « 
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 ... باآن زدیقی لبش گذاشت و پک عمي را گوشه گاریس        

 را گرفت و آن گاری جمع شده بود دست بردوکمر ساری همه دود که اطراف مازنیسهراب کالفه از ا        
 : سطل زباله کرد و معترض شديرا روانه 

 »؟...! لبت نشستهي داره که همش گوشه ی چي زهر مارنی فهمم ای من نم ال مذهب رونینکش ا        « 

 کردند ی مری در عالم خودسکی که گوشه کنارکافه نشسته بودند و هر یی هاي چشم از مشتراریماز        
 :گرفت و گفت

؟هنوز ... ي آوردی کارگر قبلي دختر رو به جاهی ی؟واسه چ...ي به اسم عقل داريزیآخه پسر تو چ        « 
 آشپزخونه کار ي که توي دختر رو آوردهی یبرداشت...! خشک نشده ی کارگر قبلي دردسرهايجا

 »؟...کنه

 خودش ي شده بود برداشت و برای آن نقاشي روی مشکيسهراب ماگ مورد عالقه اش که چتر        
 و دی از آن نوشیی کرد جرعه ای را آماده مهای مشتري که سفارش قهوه ی و در حالختیقهوه ر

 :خونسردگفت

 ناموس که معرف داشت دله دزد از آب در اومد و آخرش هم که ی؟ اون ب... کردم ی مکاریخب چ        « 
 ...  اوردوی کافه خانوم مي کافه و رفتن ما تویلی گذاشت به خودش بد بگذره بعد از تعطی آقا نميدید

 : لب گفت و ادامه دادری زي ا حرفش را قورت داد و استغفراهللايدنباله         

 »...می چروندی غاز ممی رفتی مدی کردو ماهم بای در کافه رو تخته مدی فهمی اگه اماکن می دونیم        « 

 : حرفش را گرفتي دنباله دوی از قهوه اش رو نوشییجرعه ا        

 سرو ساده ی اش خوبه ولافهی قيدیبهش اعتماد دارم سرو شکلش رو هم د...  دختر اشناستنیا        « 
 »...ستی حرفها هم ننی و اهل قِرو فِرو اپوشهی ساده لباس مشهی همیعنی...  چرخه یم

 :دی و پرسدی که از پشت سر محکم بسته بود کششی به موهایدست...  هنور قانع نشده بود ارکهیماز        

 »؟... شناسمیآشناتونه که من نم کدوم نی؟ اصال ا...ي چقدر بهش حقوق بديخوایخب م        « 

 ینی کرد و داخل سنیی را با قهوه تزنوی فنجان کاپاچي و رودی چینیسهراب سفارش ها را داخل س        
 : داداریگذاشت و به دست ماز
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مادرش از دوستان ... بمونهتونهی نمشتریتا ساعت هفت هم ب... مهی هشتصد هزار تومان بدون بیماه        « 
 »...ونه جنیپرو

 شدو الی خی اش را بی ذهنيسوالها...  دی چرخی دختر داخل آشپز خانه می که هنوز ذهنش پاریماز        
 :گفت

 ».قهوه ها سرد شدند... سفارش هارو ببرم رمیمن م        « 
 
 

 ي آشپزخانه را دو سه متریی باور نداشت و گودی دیپا که به آشپز خانه که گذاشت از آنچه را که م        
 ...کش داده و بزرگتر کرده باشند

 ...زدی برق ميزی شده بود و از تمدهی ها و فنجان مرتب چوانی ليقفسه         

 پهن زی مي روشدی به عنوان دستمال استفاده مشهی که همی و آبدی سفي چهار خانه يزی رومکی        
 . شدبود

 يبو...  کردی غوغا ميزی کالم تمکیو در ...دی درخشی و مزدی برق ميزی ها از تمکیکف سرام        
 ... دیچی پی مشامش مریخوش آن ز

 ...!  بودقهی سلتی دختر نهانیا        

 مزخرفش را که آب در آن شلپ و ي حضور سهراب شود دستکش هايقندك بدون آنکه متوجه         
 : سطل زباله کرد و گفتی و با حرص راهدی کشرونی کرد را بیشلوپ م

 »...تی خاصی بد رنگ و بي به نا کجا آباد دستکش هادیبر        « 

 .دی برده بودند کشی صورتش که او راتا مرز کالفگيهای به چتریدست        

 ستادهی اشی به تماشاي در آشپزخانه با لبخندي که در آستانه دیسر که بلند کرد سهراب را د        
 ..است

 : چرخاند گفتی را به اطراف منشی که نگاه پر از تحسی گذاشت و در حالشی پیسهراب قدم        

 »... آشپزخونه رنگ آشپزخونه به خودش گرفتهنیبعد سالها ا..  هی کارت عالدیخسته نباش        « 

د و  بودند را خشک کرسی را که هنوز خشی برداشت و دستهاي دستمال کاغذزی ميقندك از رو        
 : بود گفتری چهار خانه سرازيزی که همچنان چشمانش به رو میدرحال
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 يکار من تو... هستم نجای کار انی همي من براستی به تشکر نيازین...  کنم یخواهش م        « 
 ». انجام بدمدی هست بگیی اگهیاشپزخونه تموم شد ،اگه کار د

 :  آنها نشسته بودگرفتانی ميزی و رفی که اخم ظرییسهراب نگاهش را از ابروها        

 » شسته بشهدی هست که باوانی فنجون و لینیدو تا س... رونی بدییایبله لطفا ب        « 

هنوز از در آشپزخانه خارج نشده ...  آهسته گفت و پشت سر سهراب به راه افتاد یقندك چشم        
 :بودند که قندك گفت

 »...شهی هم داره تموم مندهیمواد شو...  دی دستکش قرمز هم بخرهیا  افشار لطفي آقادیببخش        « 

 :دی باال رفته که نشان تعجبش را داشت پرسییبه سمتش برگشت و با ابروها        

 »؟...!رنگش مهمه        « 

 باشد یکی جفت دستکش پالستکی او که قرار بود از هشت صبح تا هفت شب همدمش يخب برا        
 . حداقل رنگ مورد عالقه اش همدمش باشددادی محی هم مهم بود و ترجیلیرنگش خ

 »...!بله لطفا قرمز باشه« : تکان دادو جواب داديسر        

 دستان کوچک نیا...  او رفت کی و بارفی دستان ظری که نگاهش پيزی خواست بپرسد چه سایم        
 ... داشتازی دست کش را نزی سانیقطعا کوچکتر

 ».رمی گی رو مدی دارازی که نییزهایباشه حتما چ    «     

 که دشی و بابا حمروزهی کرد که حاال به مامان فی موضوع فکر منیو آن روز تمام مدت قندك به ا        
« :که به قول عمه بلور... دی اش چه بگوی و ساعت کار طوالندی گشتند در مورد کار جدی بر مگریدو روز د

 »...بسوزد و نه کباب خی وسط نه سنیا

 ...  کرددای فکر تا خود رختخواب ادامه پنیو ا        

 با همان عاشق دلخسته اش نتوانست او را از رفتن به عالم خواب باز سای پريآنقدر که پچ پچ ها        
 ...!دارد

 
 "فصل ششم "        

 
 ...  پرتاپ شده استرونی کنسرو به بی کرد از قوطی شد حس مادهیاز اتوبوس که پ        

 ...  شاپ به راه افتادی بلند به سمت کافیی با قدمهادوی به مانتوو مقنعه اش کشیدست        
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 . شددی قر قر به سمت باال کشي با صدایو کره کره آهن... را که فشرد ی برقي کرکره موتیر        

 می کرد در را پشت سرش قفل کرد و نی غوغا م قهوهي کافه سرد بود و بويفضا....در را که باز کرد        
 ... فرصت داشتقهی دقکپنجاهی اش انداخت تا شروع کار کافه ی به ساعت مچینگاه

 هم تلنبار شده بودند ي شسته نشده که روي از ظرفهایاول از همه به سراغ آشپزخانه رفت و با کوه        
 ...مواجه شد

 بود و با دی دستش خرزی سهراب درست ساروزی که دي قرمزينگاهش رفت به سمت دستکش ها        
 .. دست کردن دستکش ها کارش آغاز شد

 آشپزخانه قرار داشت رفت و ي که درست پهلو به پهلوی بهداشتسیبعد از آشپزخانه به سراغ سرو        
 .. ها رفتی صندلزوی ها و مکی به سراغ سرامتیو در نها...آن را نظافت کرد

 به ینی نشسته بود انداخت و چزی هر مي رونیی تزي کاکتوس که براي قواره ی بي به گلدانهایگاهن        
نگاهش را به ...  کافهکی رماتي زد به فضای ناجور گند میی گلدان ها مثل وصله انیا...  اش دادینیب

 ....  چرخاندنهیسمت شوم

 روش روشن می مستقری غی درهم و نگاهي با اخم هاروزی و کوپال افتاد که دالی ی سهراب بادیبه         
 صحبت انی گاه به می را که گاه بی خواست سودابه نامیو چقدر دلش م... را به او گفته بودنهیکردن شوم

 .دی دی مکی نشست از نزدی خانوم منی پرويها

 ...  پوستش نشستری زی مطبوعي را که روشن کرد گرمانهیشوم        

 عاشق ي برازی شد سحر آمی می کرده بود معجوندنی که شروع به باری با برفنهی شومنیآتش ا        
 ... بشمردندکی به کی را شانی های و دلدادگندی که کنارش بنشییها

 . را رها کردکشی گرفت و افکار رمانتنهیو چشم از آتش شوم... دی کشیقینفس عم        

 ی چوبیی اهی سه پاي روي در ورودي درست روبروییافه جا که کنج کیاهی تخته سيو نگاهش رو        
 ...قرار داشت ثابت شد

 ی از خط خطي آن را که هنوز رداهیو تن س... رفتاهی سيچند قدم فاصله را پر کردو به کنار تخته         
 . کج ومعوج گذشته همچنان ثابت قدم پابرجا مانده بود رابا دستمال پاك کرديها

 . برداشت و با خط خوش نوشتاهی تخته سي از پایی امهیوچک و نصف نو گچ ک        

  بر مراد ما نرفتيدور گردون گر دو روز        
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  نباشد حال دوران غم مخورکسانیدائما         

 به هوا چی در پچی که از سطح آن پي گردش و بخاری با نعلبکدی فنجان کشکی آن هم عکس ریز        
 ... خاستیبر م

 .  عدد نُه نشست در کافه را باز کردي ساعت که رويعقربه         

 ...! نبودي خبرزدی مشی صدااری اش که مازیمیاما هنوز از سهراب و اون دوست قد        

 به ینی گرفت وبازهم چشخوانی پي ساز روينگاهش را از چا...  خواست پر عطرو بوی مییدلش چا        
 :فت لب گری اش دادو زینیب

 »...دهی آب حوض رو مي هات مزه یی به درد نخور که چايتکنولوژ        « 

 را پر ي کترعیسر.... بودرونی بی که تمام هوش حواسش پیسپس به سمت آشپزخانه رفت ودر حال        
 که با زدی بریی خودش چاي خواست برایم...  دلخواهش را دم کردیی گاز گذاشت و چايآب کردو رو

 .  آمدرونیباز شدن در کافه به سرعت از آشپزخانه ب

 جلوتر از خودش گام ي برآمده که شکمش قدری طاس و شکميکوتاه قد با سر... دی را ديو مرد        
وهن هن کنان به سمت ...  کرد ی حمل می را به سختینیری شي جعبه نی چندی داشت درحالیبر م

 ه بلندو شتاب زده به سمتش رفت و جعبي را دور زد و با قدمهاشخوانیقندك پ. آمد ی مشخوانیپ
 : گذاشت و گفتزی مي ها را از او گرفت و روینیریش

 »... کمکتون کنمدیسالم آقا بگذار        « 

 آن ي ها روینیری شي نشست که قندك جعبه ی همان صندلي رودوی به سر طاسش کشیمرد دست        
 دیگذاشته بود و پرس

 »؟...ستندی ناریسهراب خان و آقا ماز        « 

 :  تکان دادی به عالمت نفيقندك سر        

 »...ارندی مفی تشری ولستندینه ن        « 

 کوتاه و پهنش را ي پهن شده بود ابروهای صندلي روی که از خستگی فروش د درحالینیریمرد ش        
 : و گفتدیدر هم تن

 »؟...! نهای امروز پول گذاشتند ي ها ینیری شي دختر جون برانمیبب        

 ... در کار نبودی خب پولدی کشیقینفس عم        
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 :حک شده بود گرفت و جواب داد» قند و نبات «ي آن اسم قناد ي که روینیری شيچشم از جعبه         

 ها خدمت ینیری پرداخت شيتما برا حیول...  جا استخدام شدمنی من تازه ادیراستش رو بخواه        « 
 » رسندیم

 بر خاست و جعبه شی از جای آتش روشن کرده باشند به آنرشی زیی حرف گونی ادنیمرد با شن        
 : را به دست گرفت و راه آمده رو برگشت و با غرو لند گفتینیری شيها

 و پولش رو هم نقدر دمی تازه مینیریش...  دمی نمهی نسي من به احددونهیسهراب خان خودش م        « 
 ی شده و حاجضیبهشون بگو شاگردش هم مر...  سراغشانی خودشون ببرمی ها رو مینیریش. رمیگیم

 »... اون هم حساب نکننديامروز دست تنهاست و رو

 . بودیکه خال... انداخت ی بود نگاهینیری از شی کافه که خالیی اشهی شخچالیقندك به         

 : فروش را گرفت و گفتینیری شی حاجي کت زوار در رفته ي گذاشت و گوشه شی پیمقد        

 تا من دینی بنشدیی بفرمادی کنی سر صبح خلقتون رو تنگ مستی نفی حدیاریحاج آقا چرا جوش م        « 
 »... ندارهي که دلخورنیا... گهی دانی تا اون موقع هم حتما مدی در کنی و خستگارمی بیی چاهیبراتون 

 کنار دستش گذاشت و با همان خلق تنگش نگاهش را به سمت زی منی اولي ها را روینیری شیحاج        
 . :قندك چرخاند

 »ادی کنم که پول نقد دستم بیصبح تا شب جون م... ستیاصال تو مرام ن...  دمی نمهی نسیمن به کس        « 

 :فت و گدی کششی پیقندك تندو فرز صندل        

 »... ارمی بیی تا براتون چاندی جا بنشنیحاج آقا ا        « 

 و ختی ری خوش رنگي و تپل برداشت و چامانی پرو پوانی لکی فروش که نشست ینیریمرد ش        
 : را که از خانه آورد بود گذاشت و گفتیی گردوری نان و پنيکنارش لقمه 

 ی شما نمي هاینیری شي و گردو هم کار خودمه ،هرچند به پارینون و پن.... یی چادییحاج آقا بفرما        « 
 »...! بچسبهیی چانی کنار اکنمی فکر میرسه ول

 شده بودثابت دهیچی براق پی درون سلفونقهی گردو که با سلروی نان و پني لقمه يمرد نگاهش رو        
 . کردی مي چشک نوازي آن بد جورریکه گردو و پن...شد 

 : شده خورد و وقت رفتن گفتدهیچی را همراه لقمه پيچا        
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 نداره ی دفعه اشکالهی نیباشه ا...  حرفت حرف نزنمي که روي کردرمی نمک گی هستیدختر زبل        « 
 یسفارش نم...  پولش دستم باشه اونم نقد نقددی به سهراب خان بگو تا ظهر بای ها بمونه ولینیریش...

 »...!ی چقدر زرنگدمی فهمقهی دقستی بنی اي نره که توادتیکنم که 

 نبات افتاد که ادی ها وبه ینیری شی رفت قندك هم نگاهش رفت پی فروش که مینیری شیحاج        
 ...! بودری آب از دهانش سرازینیری شدنی خدا با دي شهیهم
 
 

 گذاشت و دستکش نکیست و کنار س فنجان را شنی آخري کاري روز پر کار و پر ماجراکیبعد از         
 . گذاشتیی ظرف شونکی کنار سییدوجای کشرونی را بشیها

امشب ..  اش انداخت مسافرانش که قرار بود پس فردا از گرد راه برسندی به ساعت مچینگاه        
 ..ساعت نه خانه بودند

 مسافرانش ي برای شد تا شامی خانه می راهی زدو با تاکسی را میی اتوبوس و صرفه جودی قدیبا        
 ... کردیفراهم م

 اش را در روزهی مامان فدویکه بابا حم... اوردی شغلش بی ناگهانریی تغي براییو مانده بود چه بهانه ا        
 ...!دم قانع کند

 کار کردن به او ي کند محال بود اجازه ی مي کارگری شاپی کافي که تودی فهمی اگر مدیبابا حم        
 .دادیم

 ی زبانش افتاد که روزش شب نمنیری نبات شادی گذاشت و به يافکار درهم و برهمش رابه کنار        
 ... دادی به آب نمیشد اگر دسته گل

 : جدا کردی همه خوشنی او را از ای نرم و نازك زنيافکارش با نبات خوش بود که صدا        

 »؟....ی گفت استخدام کرده تو هستی که سهراب مي دیپس اون کارگرجد        « 

 ی نمي همان سودابه نامزد سهراب است چندان سخت نبود و هوش سرشارنی انکهیخب حدس ا        
 ... خواست

 ...!  و کوپال هم چندان بد نبودالی ی بنی اي قهی سلایگو        

 آمده رونی شال به بری از زدی قی بورو صاف که بي بود، با موهاي خودش دلبري براشی روشیزن پ        
 . به وجود آورده بودیبی عجی هامورندی رسی به نظر مرهی تيو با پوست برنزه اش که قدر
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 ي را لعنت کردو براطانیش...  چشمش جان گرفتشی سهراب پي های خصوصیی لحظه ايبرا        
 : وگفتدی کشیقی به افکارش نظم دهد نفس عمنکهیا

 »... تون خوشبختمییسالم از آشنا        « 

 : رنگش را باال داد و گفتي پهن و قهوه اي ابروي تاکیسودابه         

 »...یخوشم اومد با ادب... نه         « 

 . داشت بر افروخته شدنیی از باال به پای سودابه که نگاهي ادبانه یاز لحن ب        

 در حال له کردن برگ به زشی آمری تحقيرش پا گذاشته و با نگاها غروي کرد درست رویحس م        
 .برگ آن است

 . کشاندواری نگفت و نگاهش را به سمت کنج دچی نشست و هشی دو ابرونی بیفیاخم ظر        

 :دی آشپزخانه را پر کرد و پرسي فضاشی تق تق کفش هاي گذاشت و صداشی پیسودابه قدم        

 »؟....هیاسمت چ        « 

 : داخل شدو گفتمهیچرا که سهراب سراس...  دیاما به پاسخ دادن نکش        

 »؟...یتو کجا رفت... سودابه         « 

 که به راه انداخته بود ي را شروع کرده باشد فاتحانه از جنگ نابرابرینیری شي بازییو او که گو        
 : آن نشست و با ناز و عشوه گفتي رودوی کششی را پیصندل

تو اگه لنگ .... مرد باشه هی کردم ی فکر مي کارگر استخدام کردی گفتی وقتزمیعز.... سهراب        « 
 »... فرستادی رو مکی ی گفتی به بابام ميکارگر بود

  محکمی قندك رفت و با لحني درهم فرو رفته ي و چهره فی ظري اخم هایسهراب نگاهش پ        
 :گفت

 »... دی ببرفی تشردی تونی نشده مرتونی خسته نباشد ساعت هفت تا دیخانوم رستم        « 

 براشت و ژاکتش را تنش کرد و با ی صندلي دسته ي را از روفشیقندك با حفظ همان اخم ها ک        
 ... از آشپزخانه خارج شدي کوتاه تری کوتاه و خدا حافظدیببخش

 : قندك گرفت آهسته گفتیز ژاکت سرخابسهراب چشم ا        

 »....خدا به همراهتون        « 
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 اش را درهم تاب داد و انگشت اشاره اش را به سمت او دهی بلندو کشيبعد از رفتن قندك ابروها        
 :روانه کردو گفت

 نیا... ی احترامی بیو به خانوم رستم... ی کنی من دخالت مي کارهاي آخرت باشه که تويدفعه         « 
 »! باشهادتیرو 

 . برخاست و از آشپزخانه خارج شدی صندلي گفت و از رویی ادهی کششیسودابه ا        

 دو انی رفت که میفی اخم ظری قرمز او ثابت شدو افکارش پي دستکش هايسهراب نگاهش رو        
 .  نشسته بودشیابرو

 . کردی دختر با رفتارش همه را وادار به احترام منیا        
 
 

 ی خستگونی را کم داشت تا کلکسدشی و بابا حمروزهی فقط قهر مامان فیبعد از آن همه خستگ        
 ... کامل شودشیها

 دشی به بابا حمی نگاهی چشمری گذاشت و از آشپزخانه زنتی کابيسفره را تا کردو داخل کشو        
 ... گفتی مکتهیبه نبات دانداخت که 

 و پچ پچ وار ستادی انکی سکی نزدیی را پر کرد وکنارش جاروزهی خودش و مامان فنی بيفاصله         
 :گفت

 کلمه هم با من حرف هی اومده به جز سالم یبابا که از وقت... دی قهر نکنگهیمامان ترو خدا شما د        « 
 »... نزده

 :  آنکه نگاهش بکند جواب دادی گذاشت و بنکی را شست و کنار سوانی خانوم لروزهیف        

 امدنی ني اون وقت خانوم بازم بهانه برامارستانی بيخب حق دارد مادربزرگت افتاده بود گوشه         « 
 »... کردی مفیرد

 : بود گفترونی نگاهش همچنان به بی را آهسته تر کردو درحالشی صدایکم        

 »دی نزنی حرفدی ترو خدا به بابا حمیول... دی بدوندی هم هست که بای موضوعهیمامان تازه         « 

 گره شده به سمتش برگشت و ي حرف نگران شد وبا همان ابروهانی ادنی با شنروزخانومیف        
 » بدونه؟دیکه بابات نبا... یچه موضوع« :دیپرس

 ... بود که رشته کالم از دستش برودی درهم کافي اخم هانیخب هم        
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 :دی دورغ را بگونی که کمترندی را کنار هم بچشی پا و اون پا شد تا جمله هانی ایکم        

 ي از دوستان تویکی شنهادی به پیول...  کردم عذرم رو خواستی که کار می مهد کودکریمامان مد        « 
 »... شاپ مشغول شدمی کافکی

 :دی باال رفت و پرسی را کمشی خانوم صداروزهیف        

 ذاره ی اگه بابا ت بفهمه نمیدونی؟ م... شاپ کجاست ی؟کاف... هست ی دوستت کنیا... ی چیعنی        « 
 »...يبر

 : آهسته تر کردی را کمشی صدادوی کشیپوف محکم.  تعصباتش خبر داشتدوی بابا حمرتیاز غ        

از ساعت هشت صبحه تا .... ستی ني بديبه خدا جا... گهی بفهمه ددی که بابا نباگمی منی هميبرا        « 
 »...گهیخب تا اون موقع هم من اومدم د...  ستی هم که زود تر از ساعت ده خونه ندیبابا حم... هفت شب 

 »؟... يالبد حساب دارو صندوق دار شد... امان از دست تو         « 

؟ که آقا .... شاپ کجاستی هست و کافی دوست کنی جمله اش بپرسد حاال ا خواست دنبالیو م        
 : گفتدیحم

 ».... به من بدهیی چاهی روزهیف        « 

 ی کافي کرد دختر دست گلش توی که فکر مالشی خوش خروزهی مامان فیقندك نگاهش رفت پ        
 نیی و صاحب کارش چند پله پاتسی نشی کارگر ساده بکی دانست که ی کندو نمی ميشاپ حساب دار

 . کندی می سقف زندگنی همریتر ز
 
 
 

 بردند که ی را به اسارت مشی نفس هاای گذاشت، گوی سودابه پا میهر وقت که به جمع خانوادگ        
 ... کردی اش خس خس منهیس

 ...! شده بودری سرازلی از دماغ فای که گویی پرافاده اش و عمه اي و خاله هاییبا آن دا        

 ...! خود داشتي جاگری هم که دیفرشچ        

 کمتر رنگ تظاهر شی جمع قابل تحمل بودو محبت هانی اي خانوم مادر سودابه توهیفقط مرض        
 ...داشت
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 تر نیی پای را کمشی زانوي کنارش نشست دامن باالد،یسودابه خرامان خرامان از گرد راه رس        
 ...  دستش گرفتانی هم مهمانش کرد ودست سهراب را میلبخند تصنع.... دیکش

 چشم چران سودابه را که ي شاهرخ پسرعمه ي رهی خيخب آنقدر هم دراز گوش نبود که نگاهها        
 ... او در گردش بود را متوجه نشودي پاهاي رویبه راحت

 : گوش او بردو پچ پچ وار گفتخیسرش را ب.  آورد رونی دستان او بانی از میدستش را به نرم        

 »؟...ی کنی کار رو منی وبازم اادی ی خوشم نمی دونی؟ م...يدی پوشی دامن بلند تر مهی ي مردیم        « 

 کرد ی می که مدام سعی لبش در حالي روی جلب توجه نکند با همان لبخند تصنعنکهی ايسودابه برا        
 : بکشاند جواب دادشیانو ها زيدامن را به رو

 »؟...يری بگرادی همش از من اادیخوشت م....  مشکلش کجاستگهی ددمیمن که جوراب پوش        « 

 ....  هم پچ پچ وارشیسهراب از حرص دستانش مشت شدو صدا        

 »...!ي تر بودنی سنگيدی پوشی نمخورهی به درد عمه ات می نازکنی جوراب به انیا        « 

 کنار زی مي اش را رووهی ظرف مدی حرف زدن دی که آنها رادر حال پچ پچ و درگوشیفرشچ        
 : بلند گفتییدستش گذاشت و با صدا

 و دیباالخره بعد از مدتها به ما افتخار داد... دی خوش اومدیلی خانوم خنیپرو... خب سهراب خان        « 
 ». دیخونمون رو نورباران کرد

 . کردی را خرج او مشی و طعنه هاهی ادب کناتی با ظرافت و در نهایلی خیفرشچ        

 شی سر جای و کمدی اش کشی کت طوسي به لبه یدست...! ی بزند هرچند تصنعي کرد لبخندیسع        
 .جا به جا شد

 وهی مي هی بقي برداشت و روزی مي روستالی کري خوروهی از ظرف می خانوم پرتقال درشتهیمرض        
 :و گفت... خانوم تلنبار کردنی درون بشقاب پرويها

 ارندی بفیهر وقت تشر...  پسرمون گهی خانوم نور چشم ما هستند و سهراب جان هم که دنیپرو        « 
 ». چشم ما گذاشتنديقدم رو

 : بود باالفاصله دنبال حرف همسرش را گرفتی فرصتی که پیو فرشچ        

 »!ستی هم ننی اریغ...اون که بله         « 

 : خانوم کردو ادامه دادنیسپس رو به پرو        
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 سهراب و سودابه ي ساله کی تی مدت محرمگهی دي که تا سه هفته دی دونی مزیخانوم افشارعز        « 
 دو نی و استی نیینه ا بهاگهیو د... ما هم برگزار شدهامرزی و تا اون موقع هم سال مادر خدا بشهیتموم م

 »... شونی توند برن سر زندگیتا جوون م

 : اضافه کردیوبا چابلوس        

 ». دارندفی تشررازی سهراب جان که شي شما وخان عمويالبته با اجازه         « 

 که شما صالح ی هرچدیارداریاخت« : لبش نشست و کوتاه گفتي روی خانوم لبخند کم رنگنیپرو        
 ».میکنی ،همون کار رو مدیبدون

 . را از حفظ بودشی خورد و گام به گام قدم های حالش بهم مری روباه پنی همه تظاهر انیاز ا        

 : گرفت و گفتگرشی دي را مهمان پاشی پاکی داد وهیبه مبل تک        

 »....مونی سر خونه و زندگمی و برمیریمن هم موافقم بهتر ه هرچه زود تر مراسم عقد رو بگ        « 

 ...  قرمز رنگش نقش بست و با عشق با سهراب چشم دوختي لبهاي رویضیسودابه لبخند عر        

 عهد ي بد قواره مثل شازده هاي نهی با آن گل سی آن کت و دامن مشکي سودابه که توياما عمه         
 :اد ش شدو پست بند حرف سهراب را ادامه داد اعتراض کنان رو به بردی رسیقاجار به نظر م

مردم هزار ....هی چي همه عجله برانی که امیداداش مادرمون تازه خاك شده چغندر که خاك نکرد        « 
 »... خانواده پشت سرمون حرف هستنی به امی که دخترمون رو دادنی همزنندیتا حرف م

 انی خانوم به مهیکه مرض...  گداخته قرمزشدی سهراب مثل آهندوی خانوم از خجالت لب گزنیپرو        
 :حرف خواهر شوهر عهد قجرش آمد وگفت

..  است غهی ساله که به خاطر فوت اون مرحوم صکی دختر من هی چشاتی فرمانیا.. عمه خانوم         « 
 »؟... نهای رهی سر و سامون بگدیبا

 :ه حرف حرف همسرش گفت بحث را گرفت و ادامي انهی میفرشچ        

 کی نیا... شی بشه و بره سر خونه زندگي هر چه زود تر عقد محضردیسودابه با....منم موافقم         « 
 »... نامزد بودندی رو به اندازه کافيسال و اند

 جدا ی لبها سودابه دمي چشم غره اش کرد و لبخند از روی چاشنيدیکش»  شیا« يعمه خانوم قجر        
 ... شدینم
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 کرد و شی هاهی مهمان ریقینفس عم... دادی را فرو مي حرص هاکی به کی که یسهراب در حال        
 : گرفت و گفتدی چرخی سودابه می سودابه که مدام نگاهش پيچشم از پسرعمه 

 دهنی سال آوری شهري بمونه برادی بای عروسی ولمیری بگي عقد محضرهی تونم ی ندارم میمن حرف        « 
 نداشت رو به سهراب با نانی اطمشی به گوش هاییسودابه که گو» ... باال برند ي طبقه يکه مستاجرها 

 : گفتي آهسته تريصدا

 »... ستمی نای بهت نگفتم من اونجا بنی از اشی؟ مگه من پ... یگی می چياصال معلوم هست دار        « 

 نی از اشی بی قدمگری بودو حاضر نبود ددهی به ساز سودابه و پدر روباه صفتش چرخیبه قدر کاف        
 و پر حرص زی رشی دندانهاانی آن دو ثابت شده بود از مي جمع که روي رهی خي نگاه هاریز... بردارد

 :گفت

 ».... من باشهی کنه که در توان مالی می و با من زندگادی مییمن هم بهت گفتم زن من جا        « 

از کنار سهراب بلند شدو ...  تُرش کردي پدرش دارد روي به قََدریبانی دانست پشتیسودابه که م        
 : خانوم گفتنی در هم رو به پروییبا اخم ها

 داره که حاضر ی دونم چه مشکلی نمی ولکنمی سهراب رو درك می مالطی جون من شرانیپرو        « 
 »... اصال فکر کنه خونه هم سر جهازمه... پدرم برامون خونه بخرهستین

 است رو به دانی مروزی کرد پی که تصور می مسرور از جنگدوی بلندش کشي به موهایسپس دست        
 : خانوم ادامه دادنیپرو

 ي اون لونه موش هشتاد متري توامی بستمی من حاضر نی ولگمی رو منی جون انی پرودیببخش        « 
 با ي جاهی برج باال شهر،هی ي خواد خونم توی دوستام آبرو دارم دلم مشی کنم من پیوسط شهر زندگ

 »...کالس باشه

 : هشدار دهنده گفتدی سهراب را دي خانوم که تخت گاز رفتن سودابه و رنگ برافروخته هیمرض        

 »...یزنی مهی حرفها چنیسودابه ا        « 

 یی بلند شدو با اخم هاشی از آن بگذرد در دم از جایبتواند به راحت نبود که يزی چنی توهنیخب ا        
 : قسمت صورتش کِش آمده بود محترمانه گفتنی ترنییکه تا پا

 برم و بشم داماد سر ی بار منت کسریدوست ندارم ز... کنمی بار گفتم باز هم تکرار مکیمن         « 
 ی می بامن زندگادی دارم اگه سودابه دوست داشت مي پدري خونه ي آپارتمان هشتاد مترهیخونه ، 
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 یرو هم به تنم م زشی همه چیِو پ...  کنم ی رو فسخ مغهی صرمی فردا منی صورت همنی اریدر غ.... کنه
 »مالم

 :  با طعنه ادامه دادی برافروخته رو به فرشچيسپس با همان نگاهها        

 » شرمنده اش باشمنی از اشی تونم بی نمگهید...!  دهی به ما رسادی زی فرشچياز آقا        « 

 : گفتي آرام و مودبانه اي خانوم شدو با صدانیرو به پرو        

 ».... می بردی جون لطفا بلند شنیپرو        « 

 ...  آمدي گری سودابه به مناجییاز آن جمع فقط دا        

 کردو اصرار ی راه خرج می خانوم که راه بهی مرضي توجه به قربان صدقه رفتن هایاما سهراب ب        
 خانوم از آن خانه نی به همراه پروی فرشچي سودابه و اخم هاي هاهیداشت تا بماندو شام بخورند و گر

 ... آمدرونی بي چند صد متريالیو

ا  رفت تی که باز ميزیی پاي صورتش نشست سرش را رو به آسمان ابري که تويزیی سرد پايهوا        
 :ببارد گرفت و گفت

 » نکنغی آرامش رو ازم درایخدا        « 

 .دی به بن بست رسشی چشم بر هم نگذاشت و تمام راههادیو آن شب تا خود طلوع خورش        
 
 

 . شدی برقي قِرقِر باال رفتن کره کره يروزش با صدا        

 را که نهیشوم...  هر روزه بودنی روتي قهوه و بعد هم کارهاي که به استقبالش آمد بويزی چنیاول        
 کنج کافه اهیدر آخر به سراغ تخته س.  دادی مطبوعي رابه گرماشی سردو خشک جايروشن کرد ، هوا

 :رفت و نوشت

  خواهم ساختیقیقا        

 خواهم انداخت به آب        

 بی خاك غرنیدور خواهم شد از ا        

  عشقي شهی که دربستی نی کسچیکه در آن ه        

 . کندداریقهرمانان را ب        

 ... مواجییای آن هم در دردی سهراب را هم کشقیسپس در انتها شعرقا        
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به داخل وارد » هو هو کنان«  سرد ي از هوای اش بود که در باز شدو حجمی نقاشیِهنوز نگاهش پ        
 .شد

 : گذاشتشی پی لبش جان گرفت و قدمي روي لبخندخی استاد مشادنیدبا         

 »...ارمی رو میشگی همکی و کییآالن براتون چا...  دیخوش اومد...  استادریسالم صبح شما به خ        « 

 رفت جواب ی منهی شومزکناری آورد و به سمت می مرونی را بشی که دستکش هایاستاد در حال        
 :داد

 لبخند هی شما که کنارش یی که امروز راه افتاده حتما چای بادو بوراننی ايتو.. ریصبح شما هم به خ  «       
 »... چسبهیباشه م

 ي روشی هم کنارش بودپی شکالتکی خوش بوو برنگش را که کیی چایقندك در چشم به هم زدن        
 : گذاشت و گفتخیاستاد مشا

 »...نوش جانتون...  استاد دییبفرما        « 

 : اشاره کرداهی تخته سي روي با سر به نوشته دوی را نوشي از چایی جرعه اخیاستاد مشا        

 »؟....يدی رو هم کشقشی قای سهراب و نقاشقی سراغ قای امروز رفتنمی بیم        « 

 : لبش نشست و گفتي رویلبخند نرم        

 »...دهی آرامش میلی بهم خ سهرابيبله شعرها        « 

 انای آن احي فرو رفته بود تا فنجان توی که وسط آن کمي گردی را داخل نعلبکشیاستاد فنجان چا        
 : گرفتاهی تخته سيسر نخورد گذاشت و چشم از شعر رو

 کاش می گوی دانه به دل مي کنم اناریمن م:گهی که می باشدهی شندی شعر سهراب رو هم بانیا        « 
 ». بوددای دلشان پي مردم دانه هانیا

 : به چشمان قندك بود ادامه دادرهی که نگاهش خیسپس در حال        

 به ي باعث شد دخترییچه قصه ا...  هام بگذارم و بپرسم ي کنار کنجکاوی فضولیاجازه دارم کم        «
 »؟...! بشهدهی شاپ کشی کافنیظرافت تو به ا

 ثابت مانده بود زی مي روي که چشمانش به کاکتوس بد قواره ی زد و در حالید تلخقندك لبخن        
 :جواب داد

 »... رو عوض کنهتی زندگسری مشهی جا که باعث می حماقت و اعتماد بهی يقصه         « 
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 :دی پرسي جدی و با لحندی را در هم کششیاستاد اخم ها        

 »؟...! که نکردندتتی اذانای و احستی دو تا جوون که ننی حماقت مربوط به اي قصه نیا        « 

 :  پدارنه زد و نگاهش را به سمت او باز گشتی نگراننی به اینیریلبخند ش        

 بهم یلی افشار منظورم سهراب خانِ ، خي داشتم آقای که مشکل مالیموقع... نه اتفاقا بر عکس        « 
 » دادندشنهادی کار رو بهم پنی داشتندو اکمک کردند و لطف

 سرما ی محو نشده بود که سهراب وارد شدو موجخی استاد مشاي لبهاي هنوز رویلبخند خاطر جمع        
 ... کردی مدادی لحن صدا و نگاهش بي که توییبا خود به همراه آورد ،سرما

 : به استاد کردو گفتی توجه به قندك سالمیو ب        

 ». کنمیامروز خواب موندم آالن براتون قهوه آماده م...  دیببخش        « 

 : اخبار آن بود گفتی که نگاهش پی در حالدوی کششیاستاد روزنامه را پ        

 نی اي جوان توي بانونی بخور به قول ایکی کنم شما هم ی مشنهادیپ.  خوردم یی چایممنون ول        « 
 »...چسبهی میلیسرما خ

 : شد و گفتدیسهراب نگاهش به سمت قندك کش        

 کافه رفته و من دست تنهام لطفا دی خري امروز برااری ، مازیخانوم رستم...ریصبح تون به خ        « 
 »...دی آشپزخونه رو زود تر انجام بدي تويکارها

 آنکه در راپشت ید وارد شد و ب سري هوای بود که سودابه با حجمدی راه نرسانیهنوز جمله اش م        
 ي تمام فضاي کفش هاي که صدادی کوبی منیو چنان قدم به زم...  رفتشخوانیسرش ببند به سمت پ

 .... را پر کرده بودي خلوت از مشتريکافه 

 شب ي هانیهنوز هم توه.... پر حرصش را فرو داد و چشم از او گرفت ي سودابه نفس هادنیبا د        
اما انتظار ....  دی آی مشی کار هاهی توجي دانست امروز برای چشمش جان داشت و مشی پ اويگذشته 

 ...صبح اول وقت را نداشت

 بکند پربغض اما با ی آن که سالمی را کنترل کند بشی کرد اشکهای می که سعیسودابه در حال        
 : طلبکار گفتیلحن

 »؟....يدی؟ چرا جواب نم... و تلفن خونه زنگ زدملتی تا حاال چند بار به موباشبی از دی دونیم        « 

 : گره شده کوتاه و آهسته فقط گفتیی کردو با اخم هازانی آوی صندلي دسته يکاپشنش را رو        
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 »می تو آشپزخونه حرف بزنمی برایب...ي آبرومو بردنیی پااریصدات رو ب        « 

 يزی کنار مفی قندك که بالتکلي روانه ی برنداشته بود که سودابه نگاه غضبناکیدماما هنوز ق        
 : بود کردو گفتستادهیا

 من نی تو ماشمیبر....  بارهی از سرو روش می کارگرت حرف بزنم ،که فضوليدوست ندارم جلو        « 
 »...اونجا راحترم

 ... بکوبدواری خواست سرش را به دی بود و دلش مدهی مرز جوش رسیی تحملش تا جايآستانه         

 ی کافه مي بلند به سمت در ورودیی که با قدمهای را دور زد ودر حالشخوانیپ...  نگفت چیاما ه        
 :رفت رو به قندك گفت

 ».... حواستون به کافه باشه تا برگردمیخانوم رستم        « 
 

 رفت به دست باد ی برگ خشکی نشست و نگاهش پشیانها استخوانی ميزیی پايسوز و سرما        
 ... سرگردان به رقص در آمده بوديزییپا

 کرد هم گام با ی می که سعی کردو در حالکی رنگش را بهم نزدیشمی ي پالتويسودابه لبه         
 را شی هاچهی را روشن کرد و دريوبه محض نشستن بخار... به راه افتادنشیسهراب باشد به سمت ماش

 که ست سهراب شکي زده خی سردو یی دو کلمه اي جمله نی با اولنی کرد وسکوت ماشمیرو به اوتنظ
 :گفت

 »....! شنومیخب م        « 

 ی ماند و معترض با لحنرهی شده بود خدهی به ناکجا آباد کشمیسودابه به سمت او که نگاهش مستق        
 :پر ازعشوه گفت

 چند بار تماس گرفتم و جوابم رو شبی از دی دونیم....  بگم غلط کردم خوبهگهیقهر نکن د        «
 »... کنمی می جون هم عذر خواهنی زنم از پروی؟ اصال زنگ م....!ينداد

 در ی هر روز او را به رنگدارسودابهی نا پاتیشخص... دادینفس سردش را با حرص گام به گام فرو م        
 ... آوردیم

 ي دستش را رودی نا معلوم او را که دي رو به همان نقطه م،ی و مستقرهی که سکوت و نگاه خسودابه        
 :  سهراب گذاشتيبازو
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چرا لج ...  کنم ی زندگیکی به اون کوچیی خونه اي تونم توی نمگمیم...  گفتم ی مگه من چزمیعز        « 
 و ی اولش همش مهموني که روزهامونیزندگاجازه بده شروع ....  بگذار بابام برامون خونه بخره ی کنیم

 تو ی کنم ولی تونم زندگیتو نم من عاشقتم و بدون....  و باکالس باشهکی شي خونه هی ي تومی دارایبرو ب
 »...!گهی دای با دل من راه بکمی...یزنی مییهمش حرف از جدا

 ....!یدنی بر پا شد دی درونش طوفاندی جمله را که شننیسهراب ا        

کامل به سمت او ...  دی کشی به رخ مشتری اش را بی پرو مشکي در هم که ابروهايبا اخم ها        
 : گفتیطوفان. برگشت 

 ».....شهی پي سال و اندکی ستی هم دور نادی که نرفته که زادتی... کم با دلت راه اومدم        « 

 داشت جواب ی که چشم از اوبر نمی طلب کار در حالی حرفش پا گذاشت و با لحنانیسودابه به م        
 :داد

 »...ي؟ تازه به کسب و کارت هم رونق داد!هوم... تو هم که بد نشديبرا        « 

 ي رفت تا جان دار شود داد ودر ادامه ی شهر که مکیسپس نگاهش را از سهراب گرفت وبه تراف        
 :حرفش گفت

 »...ادی تا روزگار هم با تو راه بای با دل من راه بکمی قدر سرکوفت به من نزن نی ازمیپس عز        « 

 که آن را نی فشردو اما قبل از انی در ماشي رهی دستگي تحملش بود دستش را روي دختر فرانیا        
 : جواب دادیباز کند با همان لحن طوفان

 با من ای ثابت کن و بیاگه عاشقم هست...  کنمی تکرار نمگهی حرف آخرم رو بهت زدم و دشبید        « 
 دمیهمه جوره با سازت رقص.... و مارا به سالمتری صورت تو را به خنی اری کن درغی اون خونه زندگيتو

 »ی حماقت هام رو فرستادم مرخصگهیو د

 به راه افتادو نشی فنی را رو کردو فشی سالح اشکهاستی نای دانست سهراب کوتاه بیسودابه که م        
 : نرم تر گفتیبا لحن

 »...  نزنیی حرف از جدای صد بار سرم داد بزن وليروز...  بگم که عاشقتم يآخه چه جور        « 

 : به سمت او گرفتدوی کشرونی بي شل شدو برگ دستمال کاغذرهی دستگيسهراب دستش از رو        

 »...! کنندی مردم دارن تماشامون مابونیزشته تو خ...لون آب غوره نچنقدری اگهی خوب بسه دیلیخ        « 

 : گفتشی هانی فنی همان فانی شدو مری بازم شدیسودابه که لحن سهراب را نرم د        
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...  میری بگمی تصممیتا آب و هوامون عوض بشه و بهتر بتون.... سفرمی چندهفته برایسهراب اصال ب        « 
 مستانه گذرهی خوش میلی خم،ی بری دست جمعمی خواهی گرفتندو مهی ترکطی بلگهی هفته ديبچه ها برا

...  آلمانمیری مییوتااز اون طرف هم د....  برگزار بشههی ترکي کنسرت خوب هم قرار توهی گفت یم
 »؟...!هیهوم نظرت چ

»  بد استادشی نگردد چون که بنکویاصل بد ن« : گفتی ضرب المثل در ذهنش جان گرفت که منیا        
 ....! آمدی در نمی از او زن زندگي زدی دختر آدم بشو نبودو هرچه قدر هم که همش منیا

 : پر حرص به سمتش برگشت        

 و خانوم اری حقوق مازدی شاپ هست و بای کافياجاره .... دارم ی مشکل مالگمیسودابه من دارم م        « 
 جمع و جور کنم تو اون وقت ی عروسي پول هام رو برادیشته با گذانهای اياز همه ....  رو هم بدم یرستم

 »...ی زنی مهیحرف از سفر اروپا و ترک

 : اضافه کرديدیسپس تاک        

 »...! در کار باشهیالبته اگه عروس        « 

 گرفت و با همان دهی خشک شده بودند حرف آخر او را نشنشی اشکهايسودابه که حاال چشمه         
 : جواب دادجانیه

 »...ایتمام سفر خرجش با من فقط تو ب..  تو خرج کن گمیمگه م        « 

 و آن را مثل جماق با دی کشی را به رخ مشی پولی براهی که سودابه را ه و بنی از اخوردیحالش بهم م        
 ...! نشده بود زنش خرجش را بدهدرتی غیهنوز آن قدر ب. دی کوبیظرافت بر سرش م

 :  دادشی روشی پکی سرد شدو آن را به حجم ترافيزیینگاهش مثل سوز پا      «   

 که زن من ی تا زمانيتو هم اجازه ندار.... خودم باشه بی جي رم سفر که دستم توی میمن وقت        « 
 »... سفر خارجي برشهی بهش اضافه میکی با دوستات که هر روزخدا ی بلند شیهست

 : اش بود ادامه دادی هم چاشندی که تهدیسپس با لحن        

 ما تموم نی بزی باشه همه چنی اری اگه غستی نی قسمنیکه باال تر ا...  احدو واحد قسميبه خدا        « 
 ی و کسشهی شده آالن کافه شلوغ مرمی دیلیحاال هم خ.  مالمی رو به تنم مزی همه چی و منم پشهیم
 »... سفارش ها رو آماده کنهستین

 . خارج شدی سردو کوتاهی در را فشردو با خدا حافظي رهیو باالخره دست گ        



 107 

ومحال از دستت بدم ...عاشقتم «: او رفت و با خودش گفتي سودابه هم با قدمهايوقت رفتن نگاهها        
 یم یبعد از سفر عروس. رمی سفر منیمن به ا.. يری هام رو هم بگی و خوشحی تفري جلوگذارمیاما نم

 »ی کنی می زندگدهی که پدرم خریی تو خونه ايای و ممیکن
 

***         

 ها پر بودو دور هر کدام زی تمام مبایتقر... بعد دست پاچه ی شدو کمریبه کافه که قدم گذاشت متح        
 . بودشانی روشی هم پی نشسته بودو فنجاني چند نفرایدو

 به دست از آشپزخانه خارج شدواما قبل از ینی رفت که قندك سشخوانی بلند به سمت پيبا قدمها        
 :دی بزند سهراب پرسی حرفنکهیا

 »؟...ي آماده کردي ها رو چه جوري مشتري سفارش هایخانوم رستم        «

 : کردو گفتینی درون سي زدو اشاره به دو فنجان چایلبخند نرم        

 »...  چسبهی مکی با کیی سرد چاي هوانی ايهمشون رو قانع کردم که تو        « 

 : کافه نشسته بود با سر اشاره کردو ادامه دادیی انتهاي که گوشه ییسپس به زن تنها        

 صبر کنه تا ی کمدی بخور و بهش گفتم بایی نشد چای رقمه راضچی از اون خانوم که هریالبته به غ        « 
 »..دیاری بفیشما تشر

 : نرم گفتي برد آهسته با لخندی که سفارش ها را میقندك درحال        

 »...! بهشون بچسبه و پولش حالل باشهي زوري هایی چانی بگذار تا امی مالکی موزهیلطفا شما هم         « 

 ... گذاشتی مي مشترزی مي را روي قندك که با لبخند فنجان چایسهراب نگاهش رفت پ        

 ....! کردی دختر هر بار او را شگفت زده تر منیا        
 
 

 ... خلوت تر شده بوديکافه قدر        

 .... ازش نبود نشستي که هنوز خبراری مازی صندلي را بردو روي سفارش مشترنیآخر        

 جا خوش کرده شی کفش هاي توی بزرگ آهنخی مکی کرد یاز صبح آنقدر راه رفته بود که حس م        
 ...! رودی فرو مشی به کف پایه با هر قدمک

 ... کردی صندلي هی بند پادوی کشرونی بود از دورن کفش بدهی را که به مرز ذوق ذوق رسشیپاها        
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 خوش ی که در نقش مجنون جفت دلبرکی چانه اش گذاشت و چشم دوخت به پسر جوانریدست ز        
 می را تقسشانی دادندو قلوه های دل مای خورد نشسته وفارغ از دنی به محصل ها مشتریآب و رنگ که ب

 :با خودش گفت...  کردند یم

 »...!  اش ندهدیلی سر خرمن به ليخدا کند مجنون نامرد نباشد و وعده ها        « 

 کافه گرفت و نگاهش به ي و مجنون گوشه یلی اش نشست چشم از لینی بری تند قهوه که زيبو        
 .بزرگ قهوه افتادماگ 

 ي را براي چاوانی لکی نداشت و یی اانهی بود منی رنگ که سرشار از کافئاهی تلخ و سیدنی نوشنیبا ا        
 ... دادی محی ترجیرفع خستگ

 نرم تر آنچنان که خلوت یی نرم و صداي هم کنارش گذاشت و با لبخندبی سي پاییسهراب تکه ا        
 : ب هم نزدند گفتتی الکیکافه را با آن موز

 »... چسبهی میلی خبی سي کنم پایبه قول خودتون فکر م        « 

و بعد از ...  و کوپال با ظرافت تکه کالم او را به باد تمسخر گرفته بودالی ی سهراب بنیخب ا        
 ی مدهید صورتش ي درهم توي اخم هاي بود که به جاي لبخندنی اولنی ابای سودابه تقرشیبرگشتن از پ

 ...!شد

ماگ قهوه را بلند ...  شده بودشیدی که مانع ددی کششی هاي به چتری کرد دستیتشکر کوتاه        
 .  داشتیی فوق العاده اي اش باال برد ، بوینی بکی نزدییکردو تا جا

 انداختند یراه م»به به وچهچه «  شی ها براي سهراب که مشتري آمد از قهوه هایخب بدش نم        
 ...بنوشد

 برد و هفت تا هشت قاشق پر شکر مهمان ماگ قهوه کرد و شکر تا شی هاي به چتریباز هم دست        
 . باال آمدوانیکمر ل

 بلند شدو ی صندلي نگه دارد از روشی را پشت لبهاشی داشت خنده های که سعیسهراب در حال        
 : لبش جان داشت گفتيکه هنوز رو ي و با لبخندستادی او ای در دوقدمییجا

 »! که شد شربتنیا...  بودمختهیشکر ر        « 

 ی را جرعه جرعه منشیری فوق شي دادو همانطور که قهوه یقندك قاشق را درون ماگش چرخ        
 : گفتدینوش
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 »... ادیاز طمع تلخش خوشم نم        « 

 که نگاهش به ماگ ثابت ی را به چنگال زدودر دهانش فرو برد در حالبی سي از پايسپس تکه ا        
 :شده بود ادامه داد

 و ي و شوری و ترشینیری خوب مثل شي انکار کردوکنار طمع هاشهی رو نمیتلخ.... تهی واقعهی نیا        « 
 و طمع ي به خرج بدقهی سلدی ، اون موقع است که باادی به سراغت می زندگي و خواه نا خواه تونهی شیم

 ». ی ، کم رنگ کنینیری شکی اومده با تی که به سراغ زندگیتلخ

 نگاه کردو ماگ را دادی به او گوش مرهیقندك چشم از ماگ قهوه اش گرفت و به سهراب که خ        
 .  باال برد و با سر به آن اشاره کردیکم

 »...  تلخم کردمي که من قهوه يدرست مثل کار        « 

 قهوه اش را یاقیو با چه اشت.  داشتيگری دي هم رنگ و بوشی شد که حرفهاي ازهیمحو خاله ر        
 ... کردی دهانش مي هم روانه بی سي پایی تکه ادوی نوشیجرعه جرعه م

 ی گفتندو گل می هم گل مکی تو جکی بود که کنج کافه جی دخترو پسر جوانیو نگاهش پ        
 ...دندیشن

 ....! بودری نظی دختر بنیآرامش ا        

 قندك گذاشت و ي روشی محترمانه پدوی کشرونی بی پولش سه تراول پنجاه تومانفیسهراب از ک        
 :گفت

 »... تون کم کردی حقوق تون رو از کل بدهنی آخر ماهه و اولیخانوم رستم        « 

 قی دقایمی از آن لحن صمگری که دی شد در حال درهم گرهي معذب شدوبا اخم هایقندك کم        
 :دی نبود با سر به پول ها اشاره کردو پرسي خبرشیپپ

 »....دی کم کنمی؟ قرار شد کل هشتصد هزار تومان رو از بده....! هی چي پول ها برانیخب پس ا        « 

 : لب نداشت جواب دادي روي لبخندگری که او هم دی اش جا به جا شد ودر حالی صندلي رویکم        

 ي کنم برایفکر م.... نداره تونی به بدهی اضافه حقوقه، که ربطنیا... هنوز هم قرارمون همونه        « 
 که ی و مشکلدی کنی من کار مشی که پنی دارم از انیقیچون ... دی داشته باشازی پول ننیرفت و آمد به ا

 »...دی به خانوادتون نزدی اومده حرفشی مهد براتون پيتو
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 خواست ی که میاقیحاال به هر سبک و س... خوردیازهر چه که رنگ ترحم داشت حالش بهم م        
 ی مسای بافد و به کمک پری می وقت بافتنری گردد تا دی دانست که شبها که به خانه بر میو او نم... باشد

 .فروشد

 تندو درهم و ياشت به سمتش هل داد و با همان اخم ها دشی برایتروالها را که حکم دهن کج        
 :لحن سردش جواب داد

 »....دی کم کنمی مبلغ روهم ازکل بدهنیلطفا ا... از لطفتون ممنونم        « 

 . بلند و به سمت آشپزخانه روان شدشیسپس از جا        

 ری آمدند و افکارش را درگی به سراغش مکی به کیو سهراب ماند و هزاران حس متفاوت که         
 . بودیفی آن بالتکلنی کرد،که اولیخود م

 
        

 
 ی خواهد برود ونمی و گفت که مستادی اشی روبروحانهی سودابه وقشی هاماتومیبا وجود تمام الت        

 ... ! تواند با دوستانش خوش باشد را از دست بدهدی فرصت را که منیتواند ا

 :  گفتی تصنعی دخترش بلند شدو با اخمي به هوادارری همان روباه پی فرشچشهیو مثل هم        

 به سرش بخوره و یی هواهیبگذار بره ....! نقدری اگهی نه دی هم خوبه ،ولرتیسهراب خان غ        « 
 » تونی سرزندگنیبر....برگرده 

و ...  دی فهمیبود را هم خوب م دهی خوابشی که پشت حرفهاي شناخت و منظوری مررای روباه پنیا        
 ... ي حق اعتراض نداریعنی نی دانست که ایم

 » پاتهي پاته نخوريآش کشک خالته بخور        « 

 . سر خوردنیی نا خود آگاه به پاشیو اخم ها.  آن گفتگوها تلخ پر از حس بد شديادآوریاز         

 رو به دوی کشرونی بخچالی ساده از کی هم کیی گذاشت و تکه انوی آب پرتقال را کنار کاپاچاریماز        
 :دیسهراب که غرق فکر بود پرس

 »؟...یستی نی خاکي کره نی اي که توی کنی ماحتی و سریکجا س        « 

 :  همراهش تمام افکار تلخش را هم فرو داددوی کشیقیسهراب نفس عم        

 »...!شیشدم و نه راه پس دارم نه پ سرگردان ی خاکي کره نی ايتو        « 



 111 

 بود که داخل يدی جدي مشتری که نگاهش پی گذاشت و در حالینی را درون سکی بشقاب کاریماز        
 : شد گفتیم

 »؟...!هیالبد سر سفر ترک... دعوات شدهينگفته معلومه که بازبا سود        « 

 :  خسته جواب دادی وبا لحندی به چشمان خسته اش کشیسهراب دست        

 ما منجر به بحث و آخرم دعوا نی بیهر حرف. می سر سوزن هم تفاهم ندارکی ی حتيمن و سود        « 
من و .... دوستاش بدهشی رو پپشی و تکلی که با اون پز هي مردي خوام و سودی میمن زن زندگ... شهیم

 »...! ما بهم محالهدنی که رسي دو خط موازمیاون شد

 : سهراب را نداشت بر افروخته اماآهسته گفتی که تاب ناراحتاریازم        

 کمکت کرد یلی خي شاپ سودی دونم که سر مشکل کافی مییمن فقط تا اونجا.... قی رفنیبب        « 
 هنوز یول... دی و محرم هم شدشی خواستگاری گل کردو رفتتی و حق شناسي جوانمردي هیوتوهم روح

 با ییا  دور چه خورده بردهي اندازی و نمی کنی دندون لق رو نمنی سال اکی چرا بعد از دمینفهم
 »؟....!يای قدر جلوش کوتاه منی که اي داریفرشچ

 : را برداشت و گفتینی انکه منتظر جواب شود سیسپس ب        

 ».... کردخی نوی بدم کاپاچلیمن برم سفارش ها رو تحو        « 

 ي به اندازه دی دانست که سهراب بای تر از برادر نمزی عزقی رفنیا....  شددیش کاری مازینگاهش پ        
 ... تاوان دهدشیحماقت ها

 جون نی خودش و پروی توانست تمام زارو زندگی که می چک با اعداد نجومکی به وسعت یحماقت        
 چک را از او نی ارکانهی زي افتاد که با چه ترفندی به اسم فرشچيری روباه پادیو به .... را به باد دهد

 ....گرفته بود

 اش یشگی همپی باز شدو پارسا همراه اِکي رفت که در ورودی مشی افکار تلخش پس و پانیم        
 ....داخل شدند

 .افکار تلخش را پر داد... که همراه خنده و نشاطشان وارد کافه شدییموج سرما        
 
 

 زی مي سفارش ها را رويسهراب برگه .....رش که در آشپزخانه تمام شد به سالن کافه برگشت کا        
 : گذاشت و گفت
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 ».  ها رو حاضر کنینیری کنم شما هم شیتا من قهوه ها را آماده م        «

 یت پنگاهش رف.  و طبق سفارش آنها را پر کرد دی چفی بشقاب ها را به ردزی گفت و تندو تیچشم        
وسه ....  کردندی مفی را ردشانی که کنج کافه نشسته بودندو بگو به خند هايجمع شش نفر دختر پسر

 . شدی جدا نمشانیها از نگاهشان و لبخند از لبی کنار دستشان نشسته بودوخوشیپسر که هر کدام دلبرک

 . کردزی را داخل بشقاب گذاشت و با دستمال دورش را تمیی اوهی از دسر مییتکه ا        

 ي به موهای رفت دستشخوانی گذاشت به سمت پي مشترزی مي سفارش را که رونیارآخریماز        
 :دیبسته شده اش کش

 »...ایسهراب سفارش بچه ها آماده شد بده ببرم خودت هم زود ب        « 

 . شدیست راه به دینی را گفت سنی ااریماز        

 دوی دی دوستانش مي گاه او را به روی قندك بودو نگاه گاه و بیسهراب که تمام مدت حواسش پ        
 : گوش نجوا کردری کوتاه زیی گذاشت و با سر به آنها اشاره کردو با صداشی پیقدم

 »؟...ی خواد با دوستام آشنا بشیدلت م        « 

 . لبش ثابت مانده بودي روی که لبخند نرمدیدو به سمت او چرخ سرش باال آمیقندك به آن        

 جواب دهد سهراب نکهیو قبل از ا. کشاند يگرینگاهش را از آن لبخند نرم گرفت و به کنج د        
 : آهسته تر کردي را قدرشیصدا

 که کنار پنجره نشسته پارساست و از دوستان ینکی عياون آقا....  هستند ی خوب و سالميبچه ها        « 
 »... لوفری خانومش نی منه و خانوم کنار دستش با شال آبيدوران دانشجو

 سرش را به ندی نگاهشان در هم بنشنکهی سهراب کردو قبل از اي روانه ی نگاهی چشمریقندك ز        
 . کردی می آنها را معرفکی به کیکه .سمت دوستان سهراب چرخاند

 خانوم کنار دستش نامزدشه و وتروی و مهندس کامپیرعلی هم کنار پارساست اسمش امياون پسر        « 
 »...نِیمیاسمش س

 . نشسته بود ثابت شدیرعلی که چفت نامزدش امی دختر سبزه رو با نمکيقندك نگاهش رو        

 .دیود ،چرخ نشسته باری که کنارمازي مردي سهراب نگاهش به رويو با صدا        

 کنه و ی درمانگاه کار مي و توی اسمش شهرام وپزشک عمومارنشستهی هم که کنارمازییاون آقا        « 
 »....تاستیخانوم کناردستش دوست دخترشه تازه با هم آشنا شدن واسمش آناه
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 .ه کرد با خود همرادوی او را کشنی آستي آنها در گردش بود که سهراب گوشه یهنوز نگاهش پ        

 »... با هم آشناتون کنمکیتا از نزد.... میابریاصال ب        « 

ضربان قلبش پر طپش ...! کردی مری اوقات واقعا او را غافل گی و کوپال گاهالی ی سهراب بنیا        
 ... کندی اعتراضنکهی قبل از ای ولدیچی پی مشی گوشهاي توشیشروع به نواختن کرد چنان که صدا

 : محترمانه گفتی او را رها کردو رو به جمع با لحننی آستي سهراب گوشه دندی که رسزیبه کنار م        

که ...  جون هستندنی من و پروی از دوستان خانوادگیکی ی خانوم قندك رستمشونیا...بچه ها         « 
 ي کافه همکاري کارهايا تو که با مرفتندی پذمی دست تنها هستاری که من و مازی مدتيلطف کردند وبرا

 »کنند

 . منظم شددی که کشیقی در هم قفل شد و ضربان قلبش با نفس عمشی دستهااری اختیب        

 نی چننی و کوپال داشت که کارگر ساده اش را االی هم یلی سهراب خنیاصال نظرش عوض شد ا        
 . کردی میمحترمانه به دوستانش معرف

 :  شد گفتی که خنده از آن جدا نمی برد و با لبشی دست پنیمیهمه به احترامش بلند شدند س        

 »... ي داری خوشبختم چه اسم خاص و قشنگتونیی هستم از آشنانیمیمن س        « 

 : گفتی به سمتش دراز کردو با لبخند نمکی تکان دادو دست دوستي حرف او سردیی در تاتایآناه        

 جمع نیمن تازه وارد ا...  فراموش کردشهی نمی که به راحتدی داریاسم خاص.....نِیمیحق با س        « 
 » ترشدمیمی قدکمیهستم و خوشحالم که با اومدن شما 

 داشت ثابت شدو آرام و نرم در ياتورینی که صورت مییبای لبخند دختر بلند قدو زينگاهش رو        
 :جواب لبخندش گفت

 ».... خوشبختمتونییاز آشنا        « 

 دی گونه اش را بوسستادوی را دور زدو کنارش ازی دست دادن ساده قناعت نکرد ومکی به لوفریاما ن        
 :و گفت

 و بد اخالق حاضر شده ری که سهراب سخت گی باشی دختر خاصدیبا...  و همسر پارسا لوفرمیمن ن        « 
 »... .. خانوم همکارش بشههی

 :سپس رو به جمع نگاه کردو ادامه داد        
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 ی نمبی نصی حداقل از خنده بادی نرتی گیچیکه اگه ه.... ي ما خوش اومدشی قاراشمپیبه اک        « 
 »یمون

 ي هم روانه ی چشمری به احترام او همچنان پا بر جا مانده بودند شدو نگاه زیرو به جمع که همگ        
 . جواب دادنی دلنشی بود و با تبسمستادهی اشیبه تماشاسهراب کرد که 

 ». تون خوشحالممانهی با شما و جمع صمییمن هم از آشنا...  افشار به من لطف دارنديآقا        «
 

 : نشست گفتی مشی که سر جای به باال هول داد و درحالینی بي غهی تي را رونکشیپارسا ع        

 لنگه خی هستند که تو تاري هالی جمع زن ذلنی ايمرد ها... ی خانوم رستمدیبه جمع ما خوش اومد        « 
 »... ندارند

 !لوفری از همه نشتری دختر ها نشست و بي لبهاي روتیلبخند رضا        

 :دی کرد پرسی که قندك را دعوت به نشستن می برداشت و در حالي کنارزی از میسپس صندل        

 »؟..ادی ی؟ امروز نم....سهراب از سودابه چه خبر         « 

 یقی لبخند دقاي که جاییبا اخم ها... دی خوبش پر کشياسم سودابه که آمد در دم تمام حس ها        
 . را گرفت بود آهسته و کوتاه جواب دادشیپ

 »...هی دوستاش رفت ترکروزباید.... ادی ینه نم        « 

 : و رو به قندك شدو با سر به سهراب اشاره کرددی از قهوه اش رانوشییپارسا جرعه ا        

 »...! نمونه اشهی هم نی اگمی راه نمی بدیدی دیخانوم رستم        « 

 قندك یول..  گذاشتی از آنها میکیجمع بگو به خند شان راه افتاده بودو پارسا هر دم سر به سر         
 . بودگری دیی تمام هوش و حواسش جای بود که خودش آنجا ولی سهرابی پتمام حواسش

 
 کوچکش ي با مشتهای در نوسان بود وگاه کوتاه و گاه بلند در حالشی هاهی گرانی نبات ميصدا        

 : گفتی کرد می را پا مشیاشکها

 ».رمی نمیی بدون اجازه جاگهی ددی قندك ترو خدا ببخشیآبج        «

 ختی ری مبل نشسته بودو مدام اشک مي خانوم نبات را به بغل گرفت و رو به قندك که رونیپرو        
 : انداخت و گفتینگاه
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 بچه هالك شد از بس نی گذشت اری به خیهمه چ...  شددای خدا رو شکر که پگهی مادر بسه ديوا        « 
 » کردهیگر

 : که نبات را همچنان به بغل داشت به سمت پله ها رفت وادامه دادیسپس در حال        

 هیتو هم پاشو ... کردهی بدم بخوره نفسش رفت از بس گريزی چهی نیی برم پای بچه رو منیمن ا        « 
 ».. گنده دماغهیلی صاحب کارت خی بار گفتهی ادمهی به صورتت بزن برو سر کارت یآب

 دی باال پرشی حرف ابروهانی ادنی او نشسته بود با شني درست روبروی اندکيه سهراب که با فاصل        
 . جا ماندو آن را فرو دادشی لبهاانیو خنده م

 . دانست که صاحب کار گنده دماغ قندك همان پسر دست گل خودش استی جونش نمنیپرو        

 که اشک ین سهراب شود در حال جامهی خانوم و لبخند ننی حرف پروي آنکه متوجه یقندك ب        
 : رفتن هم نداشت سر بلند کردو گفتالیمهمان چشمانش شده بود و خ

 ی سختنی که با کوچک ترستمی نیفیمن دختر ضع.  باعث زحمتتون شدم ی رستمي آقادیببخش        « 
 یی فکر که چه بالهانیا..  رو تحمل کردميادی زی فشار عصبدی باور کنیول.  کنم هی زار زار گرنمیبش

 »...کنهی ام موانهی دادیممکن بود سرش ب

 و جذاب او قی بود که چشمان عمي بارنی اولنیا...  گفت و سهراب محو چشمان تَر او بود یقندك م        
 .دی دی مکیرا از نزد

شده  با نخ و سوزن به هم متصل یی را که گوشی بردو اشکهای خواست دست میو چقدر دلش م        
 . کردیبودند را با سر انگشتانش پاك م

 را شی دوخت و دستهاشی پاری رنگ زی به خود مسلط شود نگاهش را به فرش الکنکهی ايبرا        
 .و آهسته نجوا کرد... دل رفتار کنندلیمشت کرد تا مبادا عقل را پشت سر بگذارندو به م

 »....ی کنی خرج مامدهی اتفاق ني قدر اشکهات رو برانی چرا اگهیبسه د...  خب یلیخ        « 

 : برداشت و به سمت او گرفت و گفتي شان دستمال کاغذنی بزی ميسپس خم شدو از رو        

 »... اشکهات پاك کن... ری بگایب        « 

 از نگاهشان که در هم نشست. قندك سر بلند کردو نگاهش به دستمال در دست سهراب افتاد         
 ... نشسته بودشی متفاوت که به تماشای با نگاهدی را دی بار سهرابنی اولي براشیپس اشکها
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 به سراغش آمد و ای چراکه سهراب شرم وحدی نگاه طول کشنی عمر اقی نفس عمکیو تنها به قدر         
 کند یخف کرد ،تا احساسش را پشت آن مشی هاهی مهمان ریقیقبل از قندك چشم فرو بست و نفس عم

 : رفت گفتی که به سمت در آپارتمان می برخاست و در حالشی از جایو به آن

 رو لتی موباي شماره یبچه ها هم نگرانت بودند ول...  دست تنهاست اریماز... رمی مگهیمن د        « 
 »... گذشته و نگرانت نباشندری به خینداشتند، بهشون گفتم که همه چ

 : بلند شدو گفتشی نداشت از جاختنی ري برای اشکگریقندك که حاال د        

 قدر که ناهار نبات رو گرم کنم و نی کنم همی معطل نمادیز....  امی منم همراهتون بدیاجازه بد        « 
 » به مامان و بابام نزنهیبهش بدم وسفارش کنم از امروز حرف

 داشت ی که سعیدر حال.  افتاد ی مینی از او به دست انداز دلنشیسهراب که دلش با هر کالم        
 : که کنج لبانش بود گفتی چشمان او باشدبا لبخند نرمرازی غیینگاهش جا

صاحب کارت اون قدر ها هم گنده دماغ .بمون خونه و استراحت کن...  ی هستیامروز رو مرخص        « 
 » گذاره بهش بد بگذرهی جون نمنینگران نبات هم نباش پرو.... ستین

 . چشمان او نشست و ادامه داديسپس سر بلندو کردو نگاهش تو        

 »... شو بکنهیبگذار بچگ....  ریبه اون بچه هم سخت نگ        « 

 سهراب قرن نیا...  پهن او رفتي سهراب و شانه هاينگاهش با قدمها..... وقت رفتن سهراب        
 و شرم خرج دختر مستاجرشان ای حي هی که در سای بودو مردانگرتی و کوپالش از جنس غالیحاضر 

اد سودابه ی بازبه شهی بار هم مثل همنی ایول. بودشیاهای مهمان روالشیو هفته ها بود که خ.  کردیم
دو  را لعنت کردو سر به آسمان برطانی و شدی کشیقی برخاست و نفس عمشیاز جا. نامزد سهراب افتاد 

 :نجوا کرد

 ».... نامزد دارهدونمیحواسم هست م... گهی نگام نکن دي جورنی اایخدا        « 
 

        
 : در دل تخته نوشتییو جا... اشيالبته از نوع سپهر... روزش را با سهراب شروع کرد         

  استيندی رسم خوشایزندگ        

  دارد با وسعت مرگي بال و پریزندگ        

  عشقي دارد اندازه یپرش        
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 . من و تو برودادی عادت از ي که لبه طاقچه ستی نيزی چیزندگ        

 . نشاندی پوستش مری زی کردو حس خوبی می شعر او را پر از زندگنیا        

 ...! وکوپالشالی ی کافه که تمام شد سهراب هم آمد البته از نوع بيکارها        

 . شدبشی کوتاه نصی دادو سالمي بلندریسالم صبح به خ        

بعد از گم شدن نبات چند .... شددی رفت کشی مشخوانی بلند او که به سمت پي قدمهاینگاهش پ        
 به همان سالم نشانی تنها حرف بدوی دزدی بودومدام نگاهش رااز او منی که سر سنگشدی ميروز

 ...!چیه گری دشدویوخداحافظ ختم م

و جسته .... نبودي سوخته اش هم که در نقش مارکوپولو ظاهر شده بود اصال خبراهیاز آن نامزد س        
 ي سر از آلمان در آورده و خالصه براهی بود که بعد از ترکدهی فهماری با مازشی صحبت هاانی مختهیگر

 .خودش خوش است

 ری سرازلی از دماغ فیی سوخته که گواهیدوست نداشت با فکرآن س...  اش انداخت ینی به بینیچ        
 ...شده است روزش را خراب کند

 خوب و مثبت و البته يپر از حس ها.  باشد زی خاطر انگي پنج شنبه کی توانست یامروز م        
 ....!نیریش

ندش همراه همان حس خوب عمق لبخ...  ساعت هفت بعد از ظهر افتادي مشاعره ادیبه         
 . را داشتروزهی مامان في رسد اما ارزش غرغر های به خانه مری دانست قطعا دیهرچند که م...گرفت

 . شددهی بود کششهی روزها ساکت تر از همنینگاهش به سمت سهراب که ا        

 ..دی فهمی همه سکوت او را منی خواست علت ایو چقدر دلش م        

 و دی کششی را پاری مازی کافه رساند، صندلشخوانی کرد و خود را به پیچند قدم فاصله را ط        
 :دی ونرم پرسمی ومالدیچیپر شالش را دور انگشتانش پ. نشست

 »؟...!دی کنی خرجم می محلی کردم که چند روزه مدام بيمن کار....  افشار يآقا        « 

 ی قندك می شش دونگ هوش و حواسش پی ماگ قهوه اش بود ولیسهراب که ظاهرا حواسش پ        
 مسلط به رفتارش باشد چشم از ماگ قهوه نگرفت و نکهی ايدوبرای از قهوه اش را نوشیی جرعه اد،یچرخ
 : آرام اما کوتاه گفتیبا لحن

 »؟....چطوره مگه... نه        «
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 ی و تاب خورده بود رها کردو دستش را بچی شالش را که حاال مثل طناب در هم پيقندك گوشه         
 . گذاشتشخوانیهدف رو پ

 »؟...!دیستی که مثل قبل نهیبعد از گم شدن نبات چند روز.. آخه        « 

 هفته بود که احساسش به نیبلکه چند... اما نه چند روز گذشته... خب حق با او بود عوض شده بود         
 مدام پشت الشی کرده بودو خریی خوش حالتش تغی و چشمان بادامی مشکي هاي با چترزهی خاله رنیا

 .... نشستیپلک چشمانش م

 دلش را يدست و پا....  به سودابه متعهد است ی زد که تا وقتی مبیو تمام مدت به خودش نه        
 .محکم ببند و چشم بر هم بگذارد

 تعهد نی کردای بود که فکر مالیسودابه چه خوش خ.... شدی تمام مگری دی که تا ساعاتيتعهد        
 آن را با آب وتاب شی های دهدو از پشت تلفن کنار خوش گذرانی می دائمي را به تعهدشیموقت جا

 . کردی ممیترس

 آنکه ی داشتند، بی که جفت هم قدم بر می پاسخ گذاشت و با ورود دختر و پسر جوانیسوالش را ب        
 : چشمان او ثابت شود کوتاه گفتیتا مبادا نگاهش پسر بلند کند 

 »....ری اومد لطفا سفارش ها رو بگيمشتر        «

 از ته دل یقی کرد نفس عمی رو مری فصل درو زي سهراب دلش را مثل خرمن های تفاوتی همه بنیا        
 ....! رفتيگری و مجنون دیلی لی قناعت کردو نگاهش پی ،به چشم کوتاهدیو جانش کش

 که ی گرانبها بودو مجنونيای که به فکر هدایلیل... دی دی مادی زی و مجنون قالبیلی روز ها لنیا        
 ... اش را داشتیلیچشم طمع به ل

 . کردندیو هر دو کرور کرور دروغ خرج هم م        
 

       
 " فصل هفتم "        

 
 ثابت ماند فی کثي فنجان ها و بشقاب هاي و نگاهش رودی کنار هم چفی هارا شست و به ردوانیل        

 ... کردندی می به او دهن کجيکه بد جور
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 ي و ابروهاروزهی مامان فادیاما بازهم به ... کرد تا به مشاعره برودی مي قراری دلش بيدل تو        
 . شدمانی اش که افتاد پشیهشت

 داخل یآشپزخانه باز شدو سهراب با لبخند نرم رفت که در ی مشی رفتن ونرفتن پس و پانیم        
 : داد و گفتهی تکنتی بودبه کابنهی دست به سیودر حال.شد

بچه ها اومدند و ... يبه مشاعره هم عالقه مند.... ي که داري طبع شعرنی که با اکردمیفکر م        « 
 »...! رندی گیسراغت رو م

نبات حق داشت که با لفظ خانوم .  کندشی رفت تا جادوی اش باز میی جادويسهراب با صدا        
 ....! شودی مرد سِحر منیخوشگله ا

 سهراب ي صداي جادونکهی ايوبرا...دی رقصانش کشي هاي به چتری دستی کفيبا همان دست ها        
 ... آب دهانش را محکم فرودهددی که به ذهنش رسيتنها فکر... را باطل کند

 »....شهیکم از کار هام مونده و بعد هم بهتر که برم خونه مامانم نگران م هیممنون         « 

 نرم یی کرد با صدای مری که حضور قندك در وجودش سرازینیریسهراب سر خوش از حس ش        
 :گفت

 خنده رو از ی کلي بچه ها رو اگه از دست بديمشاعره ...  ي انجام بدی تونیکارها رو بعد هم م        « 
 »...يت داددس

 در داخل کرده ي که سرش را از الی حالاردریماز...  کند فی را ردشی قندك بهانه هانکهیو قبل از ا        
 :بود گفت

بچه ها کچلم ...! ي خودت هم موندگار شدياری قندك رو بيسهراب تو قرار بود بر...  بابا يا        « 
 »گهی ددییایب...کردند از بس سراغتون رو گرفتند

 آن قندك نشسته بود گرفت وبا همان لحن نرم و ساده اش ي که کف روییسهراب دل از چتر ها        
 :گفت

 ».می و براریدست کش هات رو در ب.... که، همه منتظرنديدیشن        « 

 ي ها اخميبرا.  رفتی بود او هم به استقبالش منیحاال که قسمت بر ا...  نداشتیی چاره اایخب گو        
 . کردی مي هم فکرروزهیمامان ف
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 به خانه ری و ددهی اش فرستاد که کارش طول کشروزهی به مامان فیامی گفت و پیکوتاه و نرم چشم        
 . رسدیم

 و با همان ستادی اش ای قدمکی بود در ستادهی رفتن سهراب که همچنان به انتظارش ارونیوقت ب        
 : گفتیی جادويصدا

 »... شده پاکشون کنی هات کفيچتر         «

 :  با خود گفتدوی کشیقیقندك نفس عم        

 » تورا از ذهنم پاك کنمي تونستم فکر ممنوعه ی کاش ميکه ا        « 
 

        
 : رو به پسر ها گفتدوی اش را نوشوهی آب مي جرعه نی قندك و سهراب آخردنی با دلوفرین        

 ».می تا مشاعره رو شروع کندیبچه ها قندك و سهراب هم اومدند آماده باش        « 

 :سپس رو به قندك شدو ادامه داد        

 »؟... ی کنی مشاعره شرکت نمينظرت عوض نشد ،تو... قندك جون         « 

 ... کشاندندی میخوش»تَه تَه « او را تا شی گروه قاراشمنیا        

 : تکان داد و گفتی به عالمت نفي شدوبا حفظ آن سرقیخندش عملب        

 »....می باشنندهی بار فقط بنی نداره ايرادیاگه ا... نه        « 

 :  گوشش کوتاه نجوا کردری زیی وجادی کششی پی صندلشیسهراب برا        

 ...! کنارش نشستزیو خود ن» ...! جانی انیبنش        « 

 انی مثل تعجب می و حسدی باال پرشی خاص سهراب به قندك شد ابروهاي متوجه توجه  کهاریماز        
 . صورتش نشست

 ینی چننی اي محبت های مونثچی هي جانش برانی از پروری دانست به غی شناخت و میسهراب را م        
 ... کندیخرج نم

 : گفتی که مدی پرلوفری نيافکارش با صدا        

 ،شعر لس می نداریاز آالن هم بگم جِر زن...  سمت نی و خانومها ازی اون سمت مونیخب آقا        « 
 ».می هم نداری و اون ور آبیآنجلس

 : حق به جانب گفتیی اافهی کردو با قلوفریشهرام رو به ن        
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 درس و کتاب بوده وقت شعر ي سرم و توادی مادمی ی پزشکم و از وقتهی خانوم من لوفرین..  بابايا        « 
 ». رو اگه الزم شد بگمهی توپ دارم قِل قِلهی شعر دی بدفی تخفهی... حفظ کردن نداشتم

 ... را قورت دادندشانی از ترس خانومها خنده هایدندولی خندزیپسر ها ر        

ره با خانومها  گرفته بودند مخافت کردند و عاقبت مشاعيدی جدیدختر ها که مشاعره را حساب        
 .آغاز شد

 : خواندنی چننی شعر را انی فاتحانه اوللوفرین        

 ».... بودامی اي زال بود ، که سر گشته زبد عهدي گربه در خانه یکی        « 

 .شروع کنند» دال«  با حرف يحاال نوبت پسر ها بود که شعر        

...  بودند که با حرف دال شروع شوديهر سه لنگ شعر....رد و او به شهرام نگاه کی علریپارسا به ام        
 : را رو به پسر ها کردو گفتشی اما پارسا دستهاندی بنشيروزی رفت که لبخند پی دختر ها مي لبهايرو

 »...دی نگران نباشکنمیمن حلش م        « 

 : محکم رو به دختر ها گفتییسپس با صدا        

 »... بودامی اي زال بود که اون هم سر گشته زبد عهدي خونه ي هم توگهی ديدوتا گربه         « 

 ... قورت دادندی را به سختشانی خند های علریشهرام و ام        

  کافه را پر کردي اعتراض دختر ها فضايو صدا        

 : معترض رو به پارسا گفتدوی را درهم کششی ابروهانیمیو س        

 »... داشته باشه و شاعرش مشخص باشهتی سنددی شعر باستیآقا پارسا قبول ن        « 

 : جواب دادي بود جددهی و خنده رسی شوخيپارسا که بازهم به همان روزنه         

 ».... شاعرش گمنامهکمی داره، فقط تیشعر سند.... دیی خانوم نفرمانیمیس        « 

 .ث شد که باز هم شروع کننده دختر باشنداعتراض دختر ها باع        

 . خواندنی چننی داشت ای اش بر نمی علری که چشم از امی در حالنیمیس        

 ».... بخشم سمرقندو بخارا راشیبه خال هندو..... به دست آرد دل ما را يرازیاگر آن ترك ش        « 

 ...نندشروع ک» الف «حاال نوبت پسر ها بود که با حرف         

 : گفتی علری خورد که امی سرگردانشان در هوا تاب مينگاهها         
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من .... بخشم سر و پا و دل و جان را شی به دست آرد دل ما را به خال هندويرازیاگر آن ترك ش        « 
 »... بخشد سمر قندو بخارا رای بخشم نه چون حافظ که مشتنیگر بخشم زملک خو

 : گفتتای کف زدندو آناهشانیجمع نا خودآ گاه برا        

 ».... دلم آب شدکیچه عاشقانه و رمانت... اوه         « 

 : تنگ رو به پارسا کردوچشم در چشم او شدی با خلقلوفرین        

 ي خونه ي من گربه هاي کنند اون وقت تو برای خرج هم میی چه عاشقانه انیبفرما آقا پارسا بب        « 
 »...ی کنی مفیزال رو رد

 .... شدزانیمشاعره بر هم خورد و دختر ها لب و لوچه شان آو        

 : در آن مشهود نباشد رو به جمع گفتیی کرد خنده ای می که سعي جدي با چهره تایآناه        

 ي من با چه شعرخوندیم رو هی توپ دارم قل قلهی شعر هیاگه ... خدا رو شکر نوبت شهرام نشد         « 
 »؟...!دادمی جوابش رو مدیبا

و فکش از شدتت خنده ...  همه خنده را نداردنی اشی لب و دهانش گنجاگری کرد دیقندك حس م        
 .درد گرفته بود

 ...ي خنده را از دست دادی کلي گفت اگر مشاعره رااز دست بدیسهراب حق داشت که م        

 ي بلند شدو با همان لبخند روشیاز جا.  داد ی به ساعتش انداخت که هشت را نشان می نگاهمین        
 :لبش گفت

 شرکت نی که عشق و محبت بزی مشاعره خاطره انگهی...  کنم یبچه ها امشب رو فراموش نم        « 
 » رمی با اجازتون مشهی مرمی داره دگهیمن د...زدیکننده هاش موج م

 :  گوشش نجوا کردری گذاشت و زشی پیسهراب قدم        

 ».... رسونمتیصبر کن کاپشنم رو بردارم م        « 

 در نیری شیدلش از حس...  بودیی که نرم و جادوانشی حرف سهراب و لحن بنی ادنیواو که با شن        
 و یب به ژاکت سرخای چنگزی کوتاه اکتفا کردو تند و تي به تشکریول. سقوط کرد ینی دلنشيریسراز

 .. زدو از کافه خارج شدفشیک

 : گفتی آمده بودو ملوفری نی که به منت کشدی پارسا را شنيوقت رفتن صدا        

 »؟...یکنی چرا قهر مگهی گم آخه دی خودم برات غزل غزل شعر مزممیعز        « 
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 : شد گرفت و با خود گفتی که به سرعت از در کافه خارج مشی پازی گريسهراب چشم از آهو        

 سقف هی و فاصله ما چندتاو پله است وي بری تونی نمي دوریلی قرمز پوش من راه خي زهیخاله ر        « 
 »...نهی کنه تا کنار دل تو بنشی شده و دل دل مرتی اسي دل که بد جورهیو ... 

 . پشت چشمانش نشستالشی خهی محو شدو اما باز هم سادشیقندك از د        

 را به ی آسمان آبي که درهاییحس پرنده ا....  داشتي تمام شده بود حس بهترغهیحاال که مدت ص        
 . باز شده باشدشیرو
 
 
 

 ....  شدی رونق کافه هم شروع مدفصلی رسی و زمستان که از راه مزییپا        

 آوردند و ی سوز سرما به کنج کافه پناه مي دو نفره به بهانه ي گپ و گفتگو هاي که به هوایدوستان        
 ... گشتندی دنج و گرم مي جاکی به دنبال شانی عاشقانه هاي که برایی و مجنون هایلیل

 ي هاي که چتریی ازهی خودش رفت همان خاله ریلی لی نگاهش پدی که به کافه رساریهمراه ماز        
 . بردی خوش حالت دل میادام و براقش در کنار چشمان بیمشک

 که ی اشاره کردودر حالخی کوتاه زد و با سر به سمت استاد مشایی او ضربه اي با آرنج به پهلواریماز        
 : کنج لبش داشت گفتيلبخند

 »!دلم آب شد...  رو تور کردهی استاد امروز چه دافنیسهراب بب        «

 ي که روسریی موحنارزنی پدنی و با ددی چرخنهیاهش به سمت شومبا تعجب و البته نا باورانه نگ        
 زدو یلبخند نرم...!  کردندی ممی را تقسشانی دادند و قلوه های به سر داشت و با استاد دل ميدیسف

 : گوشش نجوا کردریآهسته ز

 »... ! زشته نگاه نکناریماز        « 

 و سالم و ستادی آنها ای قدمکی بود که قندك هول و شتاب زده در دهیهنوز جمله اش به انتها نرس        
 نگاه سهراب نشست ، فعل و فاعل جمالتش ي که نگاهش تونی شتاب زده تر گفت اما هميریصبح به خ

 : کرد گفتی که با سر به عمه بلور اشاره می در حالدهی بردهیگم شد منقطع و بر

 من ي عمه دی دونی میعنی...  هستند عمه بلور منهخی همراه استاد مشا کهیاون خانم..... افشاريآقا        « 
 ».... پدرمهيدر واقع عمه ....  ستیکه ن
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 انی به میمثل ناج...  سهراب شده بود رهی خي قندك و نگاهاي رفتار شتاب زده ي که متوجه اریماز        
 :جمالت منقطع و درب و داغون او آمدو گفت

 ».... پدرتون هستندي خانوم عمه نی امی متوجه شدیخانوم رستم... ریهم به خصبح شما         « 

 بار آرام و شمرده تر از قبل رو نی و اضطرابش با هم فرو کش کند و اجانی تا هدی کشیقینفس عم        
 : ناتمامش را ادامه دادي کرد جمله هایبه سهراب که فقط در سکوت نگاهش م

 نی همدیباور کن..  افشار عمه بلور من از شهرستان اومدند و عادت به تنها موندن ندارند يآقا        «
 »... امروز فقط همراه من هستند

 اش بود زهی خاله رياتورینی مي و سهراب محو چهره دی چی را مشیقندك پشت سر هم جمله ها        
 .... بردی باز دل میشی آراچیکه بدون ه

 که یی از اوچشم گرفت ونگاهش را به کنج کافه داد و با صدای برپا بود اما به سختییغادر دلش غو        
 : آشکار داشت گفتیخط و خش

 ».... ندارهيرادی استی نحی همه توضنی به ايازی نیخانوم رستم        « 

 و اضطرابش در دم جانی قندك حکم همان آب رو آتش را داشت ،چرا که تمام هي جمله برانیا        
 .فرو کش کرد و راه نفسش هم باز شد

 ... و به آشپزخانه پناه بردختی سهراب گري رهی خي نگاههاری از ززی تندو تیو باتشکر کوتاه        

 گوش سهراب نجوا ری آن دو بود چشم از رفتن قندك گرفت و زی که تمام مدت حواسش پاریماز        
 :کرد

 » شناسمتی؟حاشا نکن که مثل کف دست م....هی خبریمی قدقیرف        « 

 ی منی که گام به گام با روحش عجیآن هم خبر دلدادگ... !  که بود يخبر....  بود اریخب حق با ماز        
 :نگاهش به سمت او چرخاند و جواب داد. نشستی تار و پود دلش مانیو م... شد

 ي نه رونهیشی نگاهت مي حاشا کرد ، چون حرف دل توشهیحرف دل رو نم....  خودمقی شفقیرف        « 
 »....! زبونت

 شخوانی زد به سمت پی موج ماری صورت مازيای که در زوایی تعجب هاانی را گفت و منیسهراب ا        
 . و رفت
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 "فصل هشتم "        

 
 دنی شکم گنده و چاق و کچل باشد دي مرددی کرد صاحب کار قندك بای عمه بلور که تصور ميبرا        

 هم داشت کنار تعجب ي مردانه ي که چهره دهی پهن و عضالت ورزيسهراب با آن قد و قامت و شانه ها
 ....!  بودندی هم خوشایلی خشیها

 اش جا به جا شد و ی صندلي کرد روی که با نگاهش سهراب را وجب به وجب برانداز میدر حال        
 : تکان داد گفتنیحس به عالمت تيسر

 »...!یی عجب جوان برازنده انیآفر.... نیآفر        « 

 ي زنگ زده ی به سنجاق قفلی جا به جا شدو دستی که متعلق به سهراب بود کمی صندليسپس رو        
 : نظر داشته باشد گفتری را زی که بخواهد کسي شده جورزی ری وبا چشماندی کششی گلوخیب

 مرد هی دی کردم صاحب کار قند و عسل من بای؟ فکر م....! دیحب کار قندك من شما هستپس صا        « 
 »..! ی هستیلی خودت يماشااهللا واسه ....!چاق و کچل و شکم گنده باشه

 :سپس نگاهش را به اطراف چرخاندو اضافه کرد        

 »؟.... هم که خوبهتیشکر خدا کارو کاسب...  کالیبار... کالیبار        « 

 ری را باآب دهانش فرو داد و زشی آماده کردن نداشت ، خنده هاي برای سفارشگریسهراب که د        
 : انداخت و مودبانه گفتدی خندی مزی رزی که راری به مازیچشم

 »...دیممنونم شما لطف دار        « 

 به ی کرد و دستی را پشت لبش زندانشی بود ،خنده هاستادهی آن سو تر ای که کمارهمیماز        
 گری رسوا نشود سرش را به سمت دشی لبخند هانکهی ايو برا... دی که از پشت بسته بود کششیموها

 ...چرخاند

 بعد از یکی را شی عمه بلور دست گل هانکهی گذاشت و قبل از اي مشترزی مي سفارش رارونیخر        
 : به آب بدهد ، خود را به او رساند و کنار گوشش نجوا کرديگرید

 »... آشپزخونهي تومیعمه بلور من کارم تموم شد بر        « 

 گرفت دو ی مدهی شدحرف او را نشنی ملی تعطشی خواست گوش هایاما عمه بلور که هر وقت م        
 : روبه سهراب کرددیانگشتش را دور لبش کش
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 »؟...يچند تا بچه دار...  چطورندالتیب خان اهل وعخب سهرا        « 

 فرو دادو ی را به سختشی لبخندش آشکار شد اما سهراب باز هم خنده هااوردی تاب نگری داریماز        
 : و مردانه جواب دادنیمت

 »... ندارمالیعمه خانوم اهل و ع        « 

 ... شددهی نگاهش به باال کش سرش همراهی به آندی شنیقندك از آن چه که م        

 که ي؟ همان دختر موبلوند ...شدی وسط چه منیپس سودابه ا...  نداردالی گفت که اهل و عیم        
 . بودری سرازلیو از دماغ ف...! برنزه کرده بوديادیپوستش را ز

 . نشستشی تعجب هاانی عمه بلور مي رفت که صدای مشی پس و پرتی بهت و حانیهنوز م        

 دوست ی چه جور زننمی؟ اصال بگو بب.... چرا تا حاال زن نگرفتهیی برازنده انیخب جوون به ا        « 
 »...  خواد تُُپل و مپل باشهی دلت م؟يدار

 : و ادامه داددی حرفش نگاهش به سمت قندك چرخانیسپس م        

 »؟...ي دوست داری و نقلزهی و مزهی که رنی اای        « 

 که از دست نبات سالم مانده بود به جوب آب شی آبرومچهی عمه بلور آمده بود همان نایخب گو        
 ... برودزدویبر

 .  امتداد داشتشی تا گوش های از خجالت تب دار شده بود و حس داغشیگونه ها        

 عمه بلور ي دست در بازودنی بچرخد تا واکنش آنها را بباری آنکه نگاهش به سمت سهراب و مازیب        
 :انداخت و آهسته نجوا کرد

 »؟...دیزنی مهی حرفها چنیا... عمه بلور        « 

 شی سهراب ثابت مانده بود ، با حرص بازوضی عري شانه های که نگاهش پییاما عمه بلور مو حنا        
 : گفتدوی کشرونیرا از دست او ب

 ی که هي وامونده رو ، حب عمه بلور خوردنیول کن ا...قربون اون زلفک هات برم ...  بابا يا        « 
 زن هی خوبه م،ی کنی جوون برازنده اختالط مهی در مورد سر نوشت می دارینی بیمگه نم...  عمه بلوریگیم

 »...! و بد بخت بشهادی برشیبدو ناسازگار گ

 گذاشت که شی لبهايبه خود گرفت کف دستش را محکم رو لبخندش طرح قهقهه گری داریماز        
 . به اسمان پرواز نکندشیخنده ها
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 و البته حرص و جوش قندك رو به اری مازي توجه به نگاه خندان سهراب و لبخند هایعمه بلور ب        
 : سهراب کرد و ادامه داد

 » ؟... يدوست دار ي چه جور دخترنمیخب قربونت اون زلفک هات برم بگو بب        « 

 : وادامه داددیسپس نگاهش به سمت قندك چرخ        

 ، خونواده دار، با کماالت ، از هر انگشتش هم بی آفتاب ، نجي دختر برات سراغ دارم پنجه هی        « 
 »... چکهیهنر م

 انی رنگ و می صورتدشی سفي پنجه آفتابش که از خجالت گونه هاي برازدیسهراب دلش پر م        
 . افتاد بودنی دلنشی گرهشیابروها

 کافه که ي محصور شده اش در فضاشی دهانش برداشت و خنده هاي کف دست را از رواریماز        
 : رو به عمه بلور گفتشی خنده هاانی شد به صف به پرواز در آمدند و می هم پخش میتی الکیموز

 »....تپل و مپل باشه بهتره...  یکنی مدای زن پهی من يواسه  شو الی خیعمه خانوم سهراب رو ب        « 

 موشکافانه به ی و شکن شد و نگاهنی آن پر چي کردو گوشه هازیعمه بلور باز چشمانش را ر        
 نثارش کرد و یی ادهیکش »شیا«  همراه یی که از پشت سر بسته بود انداخت و چشم غره ااری مازيموها
 :گفت

 کنم ، واال قباحت داره ی تو مي هم براي فکرهی ایتو اول برو اون زلفک هات رو کوتاه کن بعد ب        « 
 » کنهسی زنها موهاش رو از پشت سر گنی انیمرد ع

 : تر شود کردو با دست او را نشان دادقی رفت که هر دم عمیسپس رو به سهراب که لبخندش م        

 »....! کنه تماشاش کنهی مفی رو چقدر برازنده ست آدم ک جووننی انیبب        « 

 : دادشدوادامهی رو به سهراب میسپس در حال        

 ای ي خوای ؟ تپل و مپل مي دوست داري قربون اون زلفک هات برم چه جور دختریخب نگفت        « 
 »؟...ی و نقل و نباتزهی مزهیر
 

 که ی پنهان شود سپس در حالشیار داد تا لبخند پشت لبها هم فشي را محکم روشیسهراب لبها        
 : گفتشی خنده هاانی اش بود مزهی خاله رنی دلنشي اخم هاینگاهش پ

 ».... خوبهی و نقل و نباتزهی مزهیعمه خانوم همون ر        « 
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 که غرق دی فهمسشی خي را از دستهانی کرد از خجالت در حال آب شدن است ایقندك حس م        
 : گذاشت و کنار گوش او نجوا کردشی پیقدم. آب بود

 ».... آشپزخونه من کار هام موندهي تومیعمه بلور بر        « 

 ، با دست به بلند گو شدی می که به سمت آشپزخانه راهی بلند شد و در حالی صندليعمه بلور از رو        
 :ارگفتیرو به ماز اشاره کرد و شدی از آن پخش میتی الکیها که موز

 »... خوام برم دو رکعت نماز بخونمیم...  در جهنم روری نفنیخاموش کن ا        « 

 به سمت باال ی بود ، سرش را کمدهی به ساعتش انداخت که تازه به ساعت دوازده رسی نگاهمین        
 :کشاندو نجوا گونه در دل گفت

 ».... بگذرونری رو به خی هفت ساعت باقنیا... است بهم باشه ها قرار بود حو.... قربونت برم ایخدا        « 

 ... آشپزخانه شدندی راهاری خندون مازي تاب سهراب و لبهای دل بانیسپس م        
        

 
تمام مدت متصل به .  شدنی سوار ماشی باب دل نبات بود چرا که از وقتیارتی ، زیحی سفر تفرنیا        

 ...! داشتی بر نمابانی چشم از خجانی با هنی ماشي شهیش

 رنگش را از سر جدا کردو رو ی صورتيمقنعه ...  کندشهی تاپ و سر سره دل از شدنیو عاقبت با د        
 :به سهراب گفت

 »...می پارك تاپ سوار شمیسهراب خان بر        « 

 کار را نی ادی بانهای از اشی پیلیدو خ کنی قدر تعلل منی قورت دادن نبات چرا اي دانست براینم        
 ...! کردیم

 : نثارش کردو هشداردهنده گفتییچشم غره ا        

 »؟....نبات        « 

 را محکم شی گلوخی بی سنجاق قفلی حرف را گرفت و در حالانی مدویاما عمه بلور به داد نبات رس        
 : ادامه دادردی بگابانی آنکه چشم از خی کرد بیم

 هی می ری آسمونه و هوا گرمه مي ، تا آفتاب کله ارتیقبل از ز...  قربونت برم یکنیچرا دعواش م        « 
و دلمون ...  به سر و کله مون بخوره ي بچه، بادنی اي شو بکنه ما هم به هواي بچه تاب بازنیتا ا... پارك
 »...نپوسه
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 شی خرمن آبرونی چننی داد که ایه بلور و نبات را با هم قورت م عمدیاصال با....! نظرش عوض شد        
 . کردندیرا دسته دسته درو م

که نبات سر خوش خط ....  و سرش را به سمت پنجره چرخانددی نبات خط و نشان کشيبا چشم برا        
 .دی هم را ندشیو نشان ها

 اش بود زهی خاله ري اخم هایاهش پ که نگی گفت و در حالیسهراب همراه لبخند نرمش چشم        
 : پارك کرد و گفتابانیراهنما زدو کنار خ

 »... هم پارك و تاب و سرسرهنیا...بفرما خانوم خوشگله         « 

دست کوچکش را کنار گوش قندك ...  هم خندانشی چشمانش براق بود و لبهاینبات از خوش        
 :مشت کرد و پچ پچ وار نجوا کرد

 »؟...يری گی و پفک هم ملی قندك پاستیآبج  «       

 ...  تاب و سرسره او را هم به وجد آوردکی ي براجانی همه هنیا        

 ... را هم پر دادشی فرستاد و اخم های را به مرخصشی هادی ها و نبادی با تمام باایدن        

 : جنباند و گفتدیی به عالمت تايسر        

 ».رمی گیقربونت برم ، برات م...باشه         « 

 یو سهراب و دل ب.... کنان دست عمه بلور را گرفت و چند گام جلو تر به راه افتادی لِینبات لِ        
 ...! داشتی اش گام بر میلی فاصله کنار لیقرارش هم نه شانه به شانه بلکه با اندک

  همي روبروچهیما دو در        

  هميآگاه زهربگو مگو        

 هر روز سالم و پرسش و خنده        

 ندهیهر روز قرار روز آ        

 .... سالم        
 

        
 ی مشامش مياما هر بار که عطر سهراب تو...  زندی قدم مشی هاای خواب وروانی کرد میفکر م        

 ... داردقتی کرد که حقیباور م..  دیچیپ
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چادرش را ...  دادی امان جوالن می خودش بي براانی در آن می دلش ،که دو دلي های تابیب انیو م        
 دی درخشی مدی امام زاده که مثل خورشي کارنهی محکم تر کردو نگاهش رو به سقف آشی گلوخی بریز

 :کشاند و نجوا کرد

 »...تنهام نگذارو حواست بهم باشه...  ها رو پشت سرم گذاشتم دی و شادی دلم رفتم و بایپ...  ایخدا        « 

 داشت که حتما آن را به سر یبی بزرگ تر بود واصرار عجشی براينبات چادر نمازش راکه چند متر        
 : بغلش گوله کردو گفتریکند ز

 »..... من گُشنمه هاگه،ی دمیعمه بلور نمازش تموم شد بر.... قندك یآبج        « 

 امام زاده اطی کرد به حی گفت و دعا می لب ذکر مری که مدام زي همراه نبات وعمه بلوریوقت        
.  کندی مری سيگری به دور دست هاست و درعالم ددشی ، افق ديواری تکه بر ددی سهراب را ددند،یرس
 . حضور آنها نشدي بود که متوجه يگری ديای وصل دنییگو

 ی کوتاه اندکی ذهنش فرستاد و با تاملي را به گوشه شیچه کنم ها...  عمه بلور يسهراب با صدا        
 :  گفتی جانی پا اون پا شد و با لبخند بنیا

 »...قبول باشه عمه خانوم        «

لم سبک د..  يدی خودت خري و آخرت رو براای جوون، که ثواب دنینی ببریخ... قبول حق باشه         « 
 »..شد

 ی آفتاب مي مثل پنجه ی چادر نماز گل گلي که تودی قندك چرخیسهراب نگاهش پ        
 شان را نی قدم فاصله مابکی سقوط کرد،ی خواستن و دلدادگنی دلنشيری سرازيدلش باز تو...دیدرخش

 : نجوا گفتهی شبيزیپر کرد و آهسته چ

 »... !زهیقبول باشه خاله ر        « 

 نشست ی لبش مي بود که هر وقت روی فقط لبخند نرمیی جادويو تنها جواب قندك به آن صدا        
 ... کردی تاب تر می،سهراب را ب

 رنگش هم در آورد یمقنعه صورت...  راحت شده بود عالوه بر چادرارتی از بابت زالشینبات که خ        
و سهراب با حفظ حرمت .  شدی گفت راهیچنان ذکر م کنان و بشکن زنان همرا عمه بلور که همی لیو ل
 . قندك به راه افتادهی به ساهیسا
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*        

 بردو دل ی کرد و دل می غوغا محونی و ردهی کباب کوبي بودندی که رسشی ته بازار تجریبه کباب        
 ..! کردیآب م

 ... قندكي روبرو عمه بلور ویکی نزدیینبات کنار عمه بلور نشست و سهراب جا        

 تازه حونی کنارش هم چند برگ ردویچی پمانی پر و پیی ، لقمه ادی کششی کباب را پسیعمه بلور د        
 :قرار داد و در دهان نبات گذاشت و رو به قندك شدو گفت

 یپس فردا م...  يریبخور جون بگ..  ی کنیقربون زلفک هات برم بخور چرا همش دست دست م        « 
 »؟...! نهای ی جون داشته باشدی بای کنیی زنده زايخوا

 داد که ی که کنار دستش بود قورت می دوغوانی خواست عمه بلور را همراه لیآخ که چقدر دلش م        
 ...! دادی را بر باد مشی آبرونی چننیا

 نکهی ايو برا کوتاه کردی اش که از خجالت سرخ شده بود نگاهزهی به خاله ری چشمریسهراب ز        
 . چرخانديگری را پنهان کند سرش را به سمت دشیخنده ها

 که سرش را به اطراف تکان ی بود با دهان پر در حالدهی رسيدی جدياما نبات که باز هم به کلمه         
 :دی داد پرسیم

 »؟...!ی چیعنی ییعمه بلور زنده زا        « 

 ...!دی رسی داد روزش به شب نمیرا بر باد نم شی روز آبروکی نبات اگر گریخب د        

 یشانی پي خم کرد و کف دستش را روي گاه کرد سرش را قدرهی تکزی مياز خجالت آرنجش را رو        
 :اش گذاشت و آهسته گفت

 »... غذات رو بخوریزنی که مهی حرفها چنینبات زشته ا        « 

 کرد شدو متعجب ی به سمت قندك روانه مي شده بود رو به عمه بلور که لقمه جیو او که باز هم گ        
 :دیپرس

 »؟...! کار رو بکنهنی اخوادی قندکم می زشته چرا آبجییعمه بلور اگه زنده زا        « 

 ی آب ملوی کلوی که قندك کیی خجالت هاانی را مهار کند مشی نتوانست خنده هاگریسهراب د        
 . دی صدا خندیوا ، اما کوتاه و ب پریکرد ب
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 تر درست کردو در دهان نبات چپاند تا مانی پر و پیی کباب جدا کرد و لقمه اییعمه بلور تکه ا        
 کرد ی درست مگری دیی خودش لقمه اي که برای باشد و در حالشی های پر حرفي برایانی پاينقطه 
 :گفت

 خورده که ی سر تو چروزهی دونم فیمن نم... ی فهمی رو می همه چیبزرگ بش... غذات رو بخور        « 
 »؟....يشد»سِرتق «  طورنیا

 : دی بار پرسنی را فراموش کردو ایی زنده زاينبات کلمه         

 »؟...ی چیعنیعمه بلور سرتق         «

 دهانش برد و جرعه کی دوغ را نزدوانی بار عمه بلور لنی جواب ماند چرا که ایباز هم سوالش ب        
 : در هم گفتي دوغ به خوردش داد و با سگرمه هاییا

 »... بچه جونی پرسی منیغذات رو بخور چقدر اصول د        « 

 جرات نکرد که بپرسد اصول گری بزرگ بود فرو داد و ديادی دهانش زينبات لقمه اش را که برا        
 ؟...ی چیعنی نید

را به سمت قندك هول داد ونگاه از عمه بلور و نبات که سرگرم خوردن بودن  کباب ینیسهراب س        
 :  از دهانش خارج شود لب زدیی آنکه آوای زد و بیی اشاره اینی با سربه سیپنهان... گرفت 

 »...!نوش جونت... بخور        « 

 عشق به نی چننی سهراب ای نوش جانش نشود وقتشدیمگر م.  لبش نشستي رویلبخند نرم        
 .دادی وبا نگاهش نوازشش مختی ری مشیپا
 

        
 که در راه ی رفت تا همراه غروبی را جمع کردو مشی بارو بندشی های روز هفته با تمام خوشنیاول        

 .بود برود

  هرروزهیو مامان ف.دی چرخی میی ساعت هول ساعت چهار خورده اي عقربه هادندیبه خانه که رس        
آخه ....! شهی که تموم نمنی چواری دای کهیتراف« : دی پرسی گرفت معترض می بار تماس مکی قهیپنج دق
 »؟...ي و بچه رو از صبح کجا بردرزنیاون پ....دختر

 دزد گرفته باشد چشمانش را یی در خانه پارك کرد عمه بلور که گوي راجلونی سهراب ماشیوقت        
 : اما آرام سوال کردزی ری کردو با لحنکی باريقدر
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 »؟...!يای بدی جا بانی که ای دونستی از کجا ميدی سهراب خان شما که آدرس نپرسنمیبب        « 

 ینم....!  کرد ی نگاهمی وندی پشت نشسته بود چرخی صندليسهراب متعجب به سمت قندك که رو        
 : گفتدیس آنها ري نبات به داد هر دوي های که فضولدیدانست چه بگو

 کنهیتازه مامانش رو هم صدا م...  گهی ماست ديسهراب خان پسر صاحب خونه ... عمه بلور         « 
 ». جوننیپرو

 انی مي که دلخوریی کرد و با صدای انداخته بود نگاهری به قندك که سر به زی چشمریعمه بلور ز        
 :گفت.  بوددایآن پ

 که بزرگ ترهاتون هم خبر دار داستیاز وجناتتون پ...!ستی نبهیپس سهراب خان همچون هم غر        « 
 بچه رو دنبال خودمون نی تا ادی گفتی کلوم به من مهی...  که زبونم چفت و بست دارهرزنیمن پ.... ستندین

 ».دی بچه رو جمع کننی لَق اي چونه دی خواهی ميحاال چه جور. نکشونم

 حرف در سکوت به تک درخت کوچه چشم دوخت و ی قندك بود بتیسهراب که نگران وضع        
 ی آنها مانی آورد می که اصال سر در نمیی حرفهانیو نگاه نبات ب. کردیقندك از خجالت سر بلند نم

 .دیچرخ

 : درهم رو به نبات گفتي شدو با همان سگرمه هاادهی پنیعمه بلور از ماش        

 »...درس و مشقت مونده... شو ادهیقربون اون زلفک هات برم توهم پ  «       

 ی در حالزیسهراب ن.  آمدند رونی بنی از ماشيگری بعد از دیکی حرف ی اش نبات بیقندك ودرپ        
 . ستادی انشی بود کنار در ماشدهی چسبشی به نوك کفش هاشیکه چشمها

 سرش انداخت و رو به سهراب با همان لحن ي و آن را رودی به پر چادرش کشیعمه بلور دست        
 : گفتدی باری از آن مي که دلخورییوآوا

 ناسپاس و نمک یاول تشکر کردم که نگ....  يدی زحمت کشیلیدستت درد نکنه جوون امروز خ        « 
ما نشدم و  شکی جکی جي هم نکن که سرم و به تاب و پفک گرم بودو متوجه الی خیول...!نشناس بود 

 و ادی بدکم گذارم قنی نمگهی خودت حالل کن وگرنه ديحروم رو برا....! دمی مشتاقت رو ندينگاهها
اونم محاله که ...  گذارم کف دست باباشی رو می باشه همه چنی اریغ... نهیصبح تا شب ور دلت بنش

 »....!ی نگفتی ها روگفتم که بعد ها نگنیا....!  شما کار کنه ي قهوه خونه ي توادیبگذاره قندك ب

 :  گفتدی باری مشی از سر رو روی رو به نبات که خستگدی به پرچادرش کشیسپس دست        
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 خوام یبعدش م...  چسبه ی میی چاهی سرد ي هوانی ايتو...  خونهمیقربونت برم زنگ و بزن بر        « 
 ی نمرونیو حرف از دهنش ب...  کردی نمیدهن لق داشت و ی رو بگم که راز نگه ميبرات قصه دختر

 »...رفت

 شد رو به ی که داخل میعمه بلور دست نبات را گرفت و در حال...  باز شد ی تقي که با صدایدرآهن        
 : بودند شدو گفتستادهی همچنان انیقندك و سهراب که با فاصله کنار ماش

 »  خونهدییایزود ب. دی رو تموم کنکتونی جکی ج رسمی به اون پله ها مرزنیتا من پ        « 

 کی جي چه جوردی قندکش بماند تا ببنی خواست کنار آبجی نبات که مي اعتراض هاانیسپس م        
 ... کند دست او را گرفت و داخل شدی مکیج

 ...! قرارشیو قندك و دل ب... حرف نگفتهای درایسهراب ماندو در        

 سپرده بودند گرفت سر خم کرد و چشم به يزیی رقصان او که دل به باد پاي هاينگاهش را از چتر        
 : دوخت و آهسته نجوا کردابانی خاهیآسفالت س

 رانی سودابه برگرده انکهی کنم و قبل از ای جون صحبت منیامشب با پرو....حق با عمه خانومه         « 
 »...ي خواستگارامیم

 : قرارادامه دادی بی کند و نگاهش را به باال کشاند و نرم با نگاهنیسپس چشم از زم        

 »...! کنمی می رو هم راضری و سرنوشت و تقدرمی مای به جنگ دنی باشیتوکه راض        « 

 ...  کرد به وسعت عشقی مدای پي سهراب بال و پريو او با هر جمله         

 بی بردو سفشی دست در کدی بگويزی آنکه چی آمد چشم از او گرفت و بشرم که به سراغش        
 ي آورد، آن را رورونی از رفتن عمه بلور به زور در دستش گذاشته بود را بشی را که صبح پیسرخ

... دنی نگاه سهراب ننشي کرد نگاهش توی می که سعی که هنوز گرم بود گذاشت و در حالنیکاپوت ماش
 :کوتاه و نرم گفت

 »... می بهتون زحمت دادیلی افشار امروز خيآقا.... ممنوم        « 

 ... خانه شدندی داخل شد و همراه عمه بلور و نبات راهيگری حرف و کالم دی را گفت و بنیا        

 ...!شی سرخ حوابی قرارش و سیو سهراب ماندو دل ب        
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 دخترش محبوبه عزم رفتن ي خانه تیور بساطش را جمع کردوبه ن عمه بلدی که از راه رسکشنبهی        
 ...کرد

 : و گفتدی کوبنی زمي را روشی پاکی داد ی مدرسه اش را در هوا تاب مي که کوله ینبات در حال        

 »؟....شهی می که نصف کاره موند چشبی دي پس قصه يآخه تازه اومد...گهیعمه بلور نرو د        « 

 مقنعه به سرنبات ي از رویخم شد و ساك مندرسش را که رنگ به رو نداشت برداشت و دست        
 : وجواب داددیکش

 محبوبه زنگ زدو گفت مادر شوهرش به رحمت خدا شبی که ديدید... قربون او زلفک هات برم         « 
 ي ،ننه اش کجا جا مونده که برا کوتاههای که باباش که دستش از دنگنیاگه نرم قوم شوهرش نم... رفته
 » ؟...ومدی هم نتیتسل

 : به سر و گردنش داد و ادامه دادي کرد رو به قندك شدو قری مکی چشمانش را باریسپس در حال        

 سهراب و ي بار قصه نی خوام ایم...  دارم نجای تموم امهی گردم و چند کار نی برمي رم و جلدیم        « 
 » برات بگم که خاطر خواه شده بود هاش رويدالور

 رنگ نبات ی صورتی کتاني عمه بلور هول و دست پاچه خم شدو بند هاي هاهیاز خجالت گوشه کنا        
 : اش گفتروزهیو رو به مامان ف. هدف باز و بسته کرد یرا ب

 ».... هادی رسی مری دنالیآژانس اومده به ترم...  دیمامان عجله کن        « 

 که ی زد و وقتي دورییرای به دست قندك داد ونگاهش در سالن پذی آبي خانوم کاسه روزهیف        
 : را از عمه بلور گرفت و گفتی جا نگذاشته ،ساك دستيزی راحت شدکه چالشیخ

 از بابت اتوبوس راحت المیتا خ..  امی باهاتون منالی گرفتم، منم تا ترمی ساعتیعمه بلورمرخص        « 
هر چند عصر که از سر کار برگشتم ...  بگو تیسالم برسون از قول من به محبوبه و شوهرش تسل... شه ب

 ».زنمیخودم بهشون زنگ م

 یی شدند رو به عمه بلور با صدای از در خارج می که همگی اش را برداشت و در حالی کولفینبات ک        
 :بلند گفت

 قندکم بود ی راز تون که توش سهراب خان و آبجدی تا شما برگرد راحت باشهالتونیعمه بلور خ        « 
 »...گمی نمیرو به کس
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 قورت شی هايزی انداخت و او را همراه تمام آبروری مي رنگ را داخل چای نبات صورتنایقیامروز         
 .دادیم

 ی آنها منی خانوم که کنجکاو نگاهش بروزهی لبش جمع کرد و رو به فيعمه بلور خنده را از رو        
 : کردو گفتدیچرخ

 قصه که براش هی؟ ... قدر سر تق و بال شدهنی؟که ا... ي خوردی بچه چنی من موندم سر اروزهیف        « 
 »؟...سازهیبگم هزار تا قصه کنارش م

انداخت و با  سرش ي چادر را رودی کشی از سر آسودگی راحت شد ونفسالشی خانوم خروزهیف        
 :عجله گفت

 »... نشدهری تا دمیعمه بلوربر...!  گهیبچه اس د        « 

 که یی کافه ایواو راه...شد » محبوبه«  دخترشاری دی کاسه آب راهکی يعمه بلور رفت وبا بدرقه         
 ...! خود داشتي کرد دل که جای قرار می هم بشینفس ها....
 

        
 

 که نگاهش را به طول ی تنگ در حالی کنان آمد و عاقبت با خلقی لی اتوبوس نبات لستگاهیتا خود ا        
 : کشاند گفتی مابانیخ

 خوام با اتوبوس تا مدرسه ببرمت ی شده مرمونیآخه بچه جون آالن که د...  ينبات خستم کرد        « 
 »؟... کردنهي بازی لِی وقت لِ،یکه به موقع برس

 و هوا معلق بود مقنعه نی زمانی مگرشی دي بودو پاستادهی پا اکی ي که همچنان روینبات در حال        
 : و گفتدی عقب کشیاش را از پشت کم

 »....کنهی کفشم سنگ رفته داره پام رو سوراخ مي قندك تویآخه آبج        « 

 زانو زد و کفش نبات را در آوردودر شیقندك تمام حرصش را با آب دهانش فرو داد و کنار پا        
 : تکاند گفتی کفش را میحال

 و ادیآالن اتوبوس م.. ارمی کالم بگو تا برات در بهی چرخهی ميزی و آبرو ری فضوليزبونت فقط برا        « 
 »می مونیما جا م
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باال که آمد  کنار خود حس کرد و نگاهش که به سمت یی اهی که سادهیهنوز حرفش به انتها نرس        
 . اش جا ماندنهی درون سیی اش حبس شد و جانهینفس در س

 ... قدم پس رفتکی و دست نبات را گرفت و ستادی سست اییبا پاها        

با ....زندی مشی لق لقو صداي همان که شاپور نام داشت و پوریخودش بود با همان چشمان برزخ        
 همان رنگ و رو را داشت ، شیهنوز هم پوزخند ها....  لبش ي گوشه يهمان پوزخند مشمئز کننده 

 ...!  پردهی و بحیهمانطور وق

 »....!من حاضرم برسونمتون... اتوبوس تازه رفته        «

 صدا نیا...  پس رفتی انداخت دست نبات را گرفت و قدمنی گوشش طني منحوسش که تويصدا        
 سگکه کمر نگیلی جنگیلی جي خان جون و صداي خانه نی زمریز به شی برد به کابوس هایاو را باز م

 لَق لَقو يپور... آمدی فرود می جانی بءی شي شکافت و روی هدف هوا را می که بیچرم» شَرق شَرق«بندو
 : گفتي شد و با لحن چندش آوردهینگاهش به سمت نبات کش

 دهی مادر بزرگت دي دو بار خونه یکی...  خودت خوشگل و توپولهیدرست مثل بچگ... خواهرته        « 
 »...بودمش

 به پشت سرش عی حرکت سرکی امان احاطه کرده بود نبات را با یو او که ترس تمام وجودش را ب        
 دی لرزی داشت منیقی که ییو با صدا... پس رفتی آن دو شد و باز هم گامانی میهول داد وخودش حائل

 :گفت

 »... کنمی متی شکاسی به پلیاگه مزاحمم بش        « 

 از یی جزیی لبش که گوي و با همان پوزخند گوشه دی در هم کشیشی را نماشی لق لقو ابروهايپور        
 : صورتش بود جواب دادياجزا

 رو به ی بخواد کسسی پلدمیتا به حال نشن...  در نکنی من قوپيبرا! دمیترس....اوه ... اوه        « 
 »... کنهرهی داده باشه رودستگي همشهرهی کمک به دشنهای پنکهیخاطرا

 ....!يریی تغنی همان شاپور وهم آور است بدون کوچکترنی کرد ادای پنیقی گرید        

 ستگاهی که تازه به ای و پا تند کرد وخود را به اتوبوسدی دست نبات را کشیدر چشم به هم زدن        
 نشست و ی خالی صندلنی اولي که به شماره افتاده بود روییو با نفس ها...  بود رساندو سوار شددهیرس

 :  زده فقط گفتاب او تند وشتي هاي نشاند و در جواب کنجکاوشی پاي بود را روجینبات را که گ
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اومدم خونه .... ی ،اگه زود برسزنمی خونه بهت زنگ مایتو هم بعد ازمدرسه بدو ب...  بودبهیغر        « 
 ». خرمی ملیبرات پاست

 ...دادی دست تکان مشی که با همان پوزخند مضحک برادی لَق لَقو را ديوقت رفتن پور        

 دی را دي کرد مردی سنگک را در دست جا به جا مي که نانهای سهراب در حالابانی خيو در آن سو        
 اش زهی خاله ري وبراستادی کوتاه با قندك کنار اتوبوس اییبلند قامت و الغر اندام که بعد از گفتگو

 ...دادیدست تکان م

 ی افراطي که قد بلند و الغریی ادهی کشی مرد باآن صورت استخواننی به ای؟ول.... دانست چرا ینم        
 ! نداشتی قواره تر هم کرده بود حس خوبیاش او را ب

 
        
 ... ندارندیانی پاشی دلشوره هایی درد سرند و گوي روز ها زاده یبعض        

 را سای فرود آمده بود فقط پرشی بر سر لحظه هاي لق لقو مثل آواري که صبح پوریقیبعد ازآن دقا        
 . کم داشتشی دلشوره هاانیم

ت و  گرفدی نوشی مي که طبق روال هر روز کنار بساط روزنامه اش چاخینگاهش را از استاد مشا        
 : پچ پچ وار که خلوت کافه را بر هم نزند جواب دادیی تماس تلفن همراهش را فشردو با صدايدکمه 

 »؟...یخوب...ریسالم صبح به خ        « 

 :  اوج گرفتي از شادشی پچ پچ وار قندك صداي صدادنی با شنسایپر        

 از شبی دانیک...! شهیباورت نم... می بگم عالدیبا...  که دارم کمهی حسيخوب برا... سالم قندك         « 
 ادی بي خواستگاري برارانی گردند ای کرد و قرارآخر هفته که خانواده اش بر ميمن خواستگار

 »...خونمون

 شد شهی کرده بود گرفت و پشت به شدنی که نرم شروع به باريزیقندك نگاهش را از برف ر        
 : ت لبش نشسي روی از خوشیولبخند نرم

 ي حرف زده و وقت خواستگاریپس حتما با خاله فروزان و آقا موس...  گمی مکیخب بهت تبر        « 
 »...گرفته

 : به حدو مرزش بود جواب دادی از خوشی که ناشجانی با همان هسایپر        
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طبش روبه راه کنه  مي سر بره شهرستان وکا رهاهی دی گفت بایم...  قرار زنگ بزنهیول... نه هنوز        « 
 »... تهران منتقل کنهيمارستانهای از بیکیو خودش رو به 

 :و آرام و نرم گفت.  آن را نوازش کرددوی به ماگ سهراب کشینبات دست        

... کنهی و رو مری که تمام حست رو زهیعشق اتفاق قشنگ...  برات خوشحالمیلیخ.... یخب به سالمت        « 
« 

 : آرام تر زمزمه کردي تازه کرد و با صدای بار نفسنی زده بود اجانی که همچنان هسایپر        

 »... گمی من چی بفهمی عاشق بشیاله        « 

و دوباره ... دستش گرفتانی بار ماگ سهراب را کامال منی لبش نشست و اي رویلبخند نرم        
 : کردی قطار م راشی جمله هاجانی رفت که با هسای پري حرفهایحواسش پ

 تمومه ی که همه چانی مثل کي مردشهیباورت م.... دعوتم کرده خونش و قرار فردا برم .... تازه        «
 »...! کنهيعاشقم باشه و ازم خواستگار

 : اما پچ پچ وار گفتی وعصبدی لبش پر کشيلبخند از رو        

 بشه بعد ی رابطه تون رسمي خواستگارادی سر جات بگذار بنی بنشنیسنگ...  حماقت نکن سایپر        « 
 »...برو خونش

 : گرفت و تندو پر شتاب گفتدهی کرد حرف اورا نشنی مری سيگری عالم دي که توسایاما پر        

 »... پست خطهانی االن کزنمی بهت زنگ مگهی فرصت دهی... قندك         « 

 . قندك تماس را قطع کردرتی و ح بهتانی را گفت و منی اسایپر        

 يزی آبرو رينبات منها...  بکوبدواری سرش را به دسای پري فکری همه بنی خواست از ایدلش م        
 ...! کردی از اون عاقالنه تر رفتار مشیها

 چشم باز کرد ی و وقتدی کشیقینفس عم...  هم محکم فشار دادي را از حرص بست و روشیچشمها        
 ...دی خود دی قدمکی در ییب را جاسهرا

 ی متوجه آمدن سهراب بی ذهنش را به خود مشغول کرده بود که حتسای پري هاي فکریآنقدر ب        
 . و کوپالش هم نشده بودالی

 از او چشم ی داد و به سختی چرخزدی مجی صورت او که گيسهراب نگاه مشتاقش را کوتاه تو        
 :گرفت ،به کنج کافه کشاند و گفت
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 »...  ریسالم صبح به خ        « 

 کشاندو نرم ونجوا ری را به زشی که از صبح به سراغش آمده بود چشم های و منگیجیشرمسار از گ        
 :گونه گفت

 ». اومدنتون نشدمي متوجه دیببخش... ریصبحتون به خ... سالم         « 

 هماهنگ کند سپس آهسته شی تا ضربان قلبش را با نفس هادی کشیقیراب دم و بازدم عمسه        
 : دلبرش رفت و آرام و شمرده جواب دادینگاهش پ

 »....ي بودی هم عصبانیلی و خيزدیمتوجه شدم که با تلفنت حرف م...  نداره یاشکال        « 

 ....! کردی بال و پر به اوج پرواز می به بدنشی کرد که هر بار با شنی جادو منایقی صدا او رانیا        

 . او باشدیی جادوي نگفت تا امتداد سکوتش باز هم صداچیه        

 ی لبش لبخند کم رنگي که گوشه ی سکوتش آمد ودر حالانی به مدیسهراب که سکوت متتد او را د        
 : کافه اشاره کرد و نجوا کردي گوشه اهیبود با سر به تخته س

 »؟... !ی بنوساهی تخته سي پاي شعري خوایامروز نم        « 

 دستان قندك جا ي گذاشت و ماگش را که توشی پی بدهد قدمی قندك جوابنکهیسپس قبل از ا        
 :مانده بود گرفت و گفت

 ».  زمی ریگ خودم برات قهوه م ماي من هم تویسی شعر امروز رو بنواهی تخته سيتا تو پا        « 

 او ي به سهراب که نگاهش با قدمهای چشمزی رساند و راهی تخته سي کوتاه خود را به پايبا قدمها        
 : انداخت و با دستان لرزانش گچ را برداشت و نوشتی نگاهشدی مدهیکش

  امدهینگاه کن غم درون د        

  شودیچگونه قطره قطره آب م        

  شودی دست آفتاب مری و سرکشم اساهی سي هیچگونه سا        

  شودی خراب ممیتمام هست        

  بردی مرا به اوج مییشراره ا        

  کشدیبه کام م        

 نگاه کن        

 . شودیتمام آسمان من پر از شهاب م        
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 کرد و به ری هم شکر داخل آن سرازمانیر و پ گذاشت و چند قاشق پزی ميسهراب ماگ قهوه را رو        
 ...! دی چسبی نگاهش به او میی اش گرفت که مدام مثل آهن ربازهی چشم از خاله ریسخت

 رفت کوتاه ی مرونی که از در بخی استاد مشای گرفت و در جواب خداحافظاهیقندك دل از تخته س        
 :نجوا کرد

 »...خدا به همراتون        « 

 : سهراب ماگ قهوه را به سمتش هول داد و گفتدی که رسشخوانیبه کنار پ        

 »...! تا مربا شدن ندارهییفاصله ا.  درست کردمي که دوست داريهمون جور... بخور        « 

 ... آن کردي مهی هم ضمی لبش نشست و تشکر کوتاهي رویلبخند نرم        

 که ی دلش را جمع کرد و در حالي اش بود، دست و پازهی خاله رنی قرار نگاه دلنشیسهراب که ب        
 :دی نرم پرسدی باری بود که می برف نرمینگاهش پ

 » ؟...عمه خانوم چطورند        « 

 قلب او بود ي توشی انعکاس صداییگو... دیچی پی که مي از مشتری کافه خالي توشیی جادويصدا        
 ... کردی مي قراری دلش بنی چننیکه ا

 : مثل نجواجواب داديزیکوتاه و اما آرام و آهسته چ        

 »... دخترشونيامروز رفتند شهرستان خونه ... ممنون خوبن        « 

 زنگ ي را مطرح کند اما صداي ذهنش مرتب کردتا موضوع خواستگاريسهراب جمله هارا تو        
 . نگفته اش شدي او، و حرفهاانی می حائللشیموبا

 ...!  خوبش به پرواز در آمدندي روشن تمام حس هاي صفحه ي اسم سودابه رودنیبا د        

 بود ستادهی مهمان کرد و نگاه ازقندك که چند گام دور تر از اوایقی را به دم و بازدم عمشی هاهیر        
 : تماس را فشردو سرد و کوتاه گفتيگرفت و دکمه 

 »...دییبله بفرما        « 

 : زدادی سهراب به وجد آمد بود بلند فري صدادنیسودابه که از شن        

 »؟...ی حالم رو بپرسدی وفا نبای ذره شده بهیدلم برات ... زمیسالم عز        « 
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 یم رنگ را با لبخند کشی هاي دلخوردی رسی سودابه که به وضوح به گوش مي صدادنیقندك با شن        
 :پنهان کرد و ما گ قهوه را برداشت وآرام نجوا کرد

 »....  قهوه ممنونميبرا        « 

 ... به سمت آشپزخانه به راه افتادی حرف و کالمیسپس ب        

 رفت ی سودابه که قربان صدقه اش ميو با صدا. او روان شدیسهراب همراه نگاهش دلش هم پ        
 . رفت اش گزهیچشم از خاله ر

 
        
 ...  کردی مینی شانه اش سنگي روی کوتاهش با سودابه به وسعت کوهيمکالمه         

 و آب زدی میپشت پا به همه چ...  اش نبود زهی جون نبود و دلش هم بند خاله رنیاگر نگران پرو        
 ...دادی محی خفت ترجنیخنک زندان را به ا

 هم ی را جفت و جور کند، لباس عروسیتا مقدمتات عروس...رانی ا خواست برگرددیسودابه م        
 بده تا تی رضاي حاال که پول ندارزمیعز: گفت ی مدی باری که منت از آن مشی حرفهاانی بود و مدهیخر

 »...بابام برامون خونه بخره

 .ختی آوی رحمانه به دار می برد وبا هر کالمش آن را بیسودابه غرور او را به تارج م        

 ي هاي در به درانی اش فشرد و میشانی ستون کرد و کف دستش را به پشخوانی پيآرنجش را رو        
 را ی داغیی فنجان چاشی روشیکه پ....!  رفت ی مشی افکارش پس و پی و سردرگمیدلش و کالفگ

 ...! کردی آن شناور بود و عطرش غوغا مي روی غنچه گل سرخکیکه .....دید

 . کردی به او نگاهش مرهی براق نشست که خی دو جفت چشم باداميسر بلند کرد ،نگاهش رو        

 : تر کردوگفتکی به او نزديقندك فنجان را قدر        

 »نوش جان...  خوبهیلی آرامش خي براگهی گل سرخ انداختم عمه بلور میی چاي افشار تويآقا        « 

 .ردی رفت تا سفارش او را بگدهی تازه از راه رسي به سمت مشتريگری حرف دیسپس ب        

 و دی را نوشي ازچایی جرعه ادادی عشق ميسهراب که مشامش پر شده بود از عطر گل سرخ که بو        
 :زمزمه وار با خودش گفت

 »...! همه عشق و آرامش از دستم برهنیمحاله که بگذارم ا        « 
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 از تی درهم که حکایی با چهره ااری در حرکت بود که در کافه باز شدو ماز قندكینگاهش پ        
 بزند سهراب ی حرفنکهیاما قبل از ا... آمدشخوانی بلند به سمت پي دورنش داشت با قدمهایآشفتگ

 : پرسان رو به او گفتیمتعجب با نگاه

 »؟..!.ی چرا زود برگشتي؟ مگه قرار نبود دکتر بر.... اری شد مازیچ        «

 : و جواب داددی درد ناکش کشي هاقهی به شقی دستاریماز        

 خواسته بره ی گفت صبح که میم....درمانگاه بودم که پارسا بامن تماس گرفت ...! نشد که برم        « 
کل خانواده اش هم به .... بازداشتهي کالنتري تصادف کرده و آالن هم تویی بچه مدرسه اهیسرکار با 

 زدم که خبرت نگبهت ز...  به دادش برسهستی نی کردند و رفتند مشهد کسی کشلوفرقشونیهمراه ن
 ».... شدهی چنمی ببي رو بگم و برم کالنترنیاومدم ا. خاموش بودلتیکنم موبا

 که یبرداشت و در حال ی صندلي دسته ي کاپشنش چرمش را از رویسهراب در چشم به هم زدن        
 : رفت و گفتی بلند به سمت در کافه مي کرد با قدمهای را روشن ملشیموبا

 رو برام يآدرس کالنتر.زنمی شد بهت زنگ مي خبررم،یبمون من م...  ستیتو حالت خوب ن        « 
 »....  کنپامکی

 شدو دلش همراه او ی و کوپالش رفت که با عجله از کافه خارج مالی ی سهراب بیقندك نگاهش پ        
 . شدیراه

 ی خود و بی که بی را از دلنیا. کردی نمشی رهای دمی دلشوره و دلواپسی؟ ول... دانست چرا ینم        
 ....دی فهمدی جوشی خوردو می و سرکه در هم قل مریجهت مثل س

 
         

 
 "فصل نهم "        

 به بوق ی بوق متوالنی خانه شان را گرفت که بعد از چندي بار دوم شماره ي لرزان برایبا دستان        
 ...دیرسیاشغال م

 ...  پر رنگ تر شدندشی کافه نشست دلشوره هايواری ساعت دينگاهش که رو        

 به نباتش يخواهد آزار بنکهیاز تصور ا... مارشی لق لقو رفت و ذهن بي پوریو تمام فکرش پ        
 ... شدیبرساند افکارش منجمد م



 144 

 آب وانیل...  سهراب است ي خانه ي باال ي بود قندك مستاجر طبقه دهی فهمی که به تازگاریماز        
 : قرار داد ونگاهش را از دستان لرزان قندك گرفت و گفتیلی وانکیپرتقال را کنار ک

 مثل دیشا...  طونهی شیلی خواهرت خدمی از سهراب شني گم کردچرا دست و پات رو... دختر         « 
 »... باشهشونی اشی اصال پدی خانوم شانی دوستش اصال زنگ بزن پروي قبل رفته باشه خونه يدفعه 

 شماره دنیبا د. را دامن زدشی دلشوره هالشی بود که زنگ موبادهی انتها نرساربهی مازيهنوزجمله         
 . دکمه تماس را فشرددوی کشیقی سهراب نفس عمي خانه ي

 شدند و تا پشت ی اشکي قطره های انداخت خوشحالنی شاد و سر خوش نبات در گوشش طنيصدا        
 . چشمش آمدند

من بدو اومدم . میقرار با هم آش رشته بخور...  خانوم هستم نی پروشیمن پ...  قندك یسالم آبج        « 
 ».... نرهادتی لیپاست ها يخونه قول داد

 ... جان به بدنش برگشته بود... نفس که نه        

 : گذاشت و چند حبه قند مهمان آن کرد و آهسته گفتشی روشی پی آبوانی لاریماز        

 »...بخور رنگ به روت نمونده        « 

 : بر گشتشی لبخند هم به لب هادی خانوم را که شننی پرويصدا        

 منه تا شی به پدرت گفتم که نبات پی ولرمیبا مادرت نتونستم تماس بگ... یسالم مادر خسته نباش        « 
 »...  رفت به تو هم بگمادمی آش رشته یببخش مادر حواسم رفت پ... نگران نشن

 یموم شما تي ما برايدردسرها... مزاحم شماست شهی نبات همدیلطف کرد.  خانوم نیسالم پرو        « 
 »..نداره

 از یی رمقش باز گشت، جرعه ای بي کرد ، جان هم به زانو های جونِ ،سهراب که خدا حافظنیبا پرو        
 که کنج کافه نشسته ي دختر و پسری و نگاهش پدی درست کرده بود نوششی برااریآب قند را که ماز

 .  کردند رفتی ممی با هم را تقسشانیبودند و دل و قلوه ها

 ...! همچنان پا برجا بودشی دانست چرا دلشوره های نمیول.... از بابت نبات راحت شد الشیخ        
 

        
 ...  شب را پشت سر بگذاردیانی رفت تا ساعات پای پر دردسر مکشنبهی        
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 اریماز... کردندی نمشیاری ستادنی اي براگری ذوق ذوق سر داده بودند و دي ساز و نواشیپاها        
 :  را از دست او گرفت و با لحن معترض گفتینیس

 گرفت یسهراب سراغت رو م...  برو خونه ای شد ساعت از هشت هم گذشت برتید... دختر         « 
 کارها رو انجام هی برو من خودم بقایب.... یجرات نکردم بگم مونده تا من دست تنها نباشم و گفتم که رفت

 »....دمیم

 دست تنها یضی با آن مراررای آمد مازی دلش هم نمی که شده بود ولرشیخب حق با او بود د        
 .بگذارد

 :دی زد و پرسی لبخند کم جاندی باری از آن می که خستگیبا نگاه        

 »؟... از اون بچه چه خبر بهوش اومد         « 

 : زد و جواب دادي بود دورشهی کافه که امشب شلوغ تر از همي توشیچشمها        

 ندادند تا پارسا آزاد بشه و سهراب تی پدر و مادرش هنوز رضایآره شکر خدا بهوش اومد، ول        « 
 »...رهی اونها رو بگتیمونده تا رضا

 صورت نی ایسهراب حق داشت که به سادگ...  قندك نشست نی دلنشي چهره يسپس نگاهش رو        
 . دل به بازدفیظر

 :نگاهش رااز او جدا کرد و گفت        

 »...  تشکر کنمي دونم چطوری ونمي کمکم کردیلی کافه خي کارهايامروز که حالم خوب نبود تو        « 

 : جواب دادي معذب شده بود با لحن سرداری مازي پروای بيقندك که از نگاهها        

 ».انجام دادم ام روفهی من فقط وظستی به تشکر نيازین        « 

 آژانس تی صبر کن تا برای کنی نمدای پی به راحتنی برف ماشنی اي تودی خواست که بگویارمیماز        
 ی کوتاهی برداشت و با خداحافظفشی اش را همراه کیخبر کنم ،که قندك تندو پر شتاب ژاکت سرخاب

 ».از در خارج شد

 اری مازي حرف هاي آورادیبا ... دی کشیقی عم گونه اش نشست نفسيسوز برف و سرما که رو        
 که افتاد دلش هم پر شی های سهراب و دلواپسيای حجب و حادیبه ...  پوستش نشست ری زیحس خوب

 . شدیاز خوش
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 ي بود لبخندرودنشی رسری گرفت و دلواپس دی سراغ او را ماری و کوپالش از مازالی یسهراب ب        
 را به لشی خانه است و موباگری دي قهی فرستادکه تا چهل دقامکی پروزهی مامان في شد و براقیلبش عم
 اتوبوس را دی قد،ی دانابی خي مسافران در برف مانده را گوشه لی خیوقت....  مانتواش سردادبیداخل ج
 شی راننده آن بود پگولی ژی که جوانکدی پراکی که دی چرخی می زرد رنگی تاکسینگاهش پ... هم زد

 ...  ترمز زدشیپا

 را بر گرداند و چند شیرو...  شودنی ماشنی کردند محال بود سوار ایخب اگر قطعه قطعه هم م        
 چرخ ي هاکی الستری زي گاز فشرد وبرف آب شده ي را روشی پادی پراگولی ژي دور شد ،راننده یقدم
 به ی ودستگفت یظیغل» ...اَه« .  نگذاشت بی نصی پر شتاب به پرواز در آمد و قندك را هم بنیماش

 از مسافران به آن ی و جمعستادی ای زرد رنگی آن سوتر تاکسیکم....  دی اش کشی و گلسی خيمانتو
 .... هجوم آوردند

 که ی شخصنیماش....  آن را پاك کرد ي و برف نشسته رودی کشسشی خي هاي به چتریدست        
 :  گفتدوی ترمز کرد گردن کششی پاشی طاس ، پي بود با سری چاقيرمردیراننده اش پ

 نی ايتو.... برسونمتونیی تا جادی سواربشيخوای اگه مرمی مدونی تا می ولستمیمن مسافر کش ن        «
 »...ادی نمرتونی گنیبرف ماش

 . کرد و سوار شدی زد وتشکر کوتاهای رفتن و ماندن مردد بود که عاقبت دل به درنیب        

اما ... داشتی باز نگه می چشمش را به سختي پلک های عقب نشست از خستگی صندلي رویوقت        
 ي هاامکیپ...  کوتاه پلک بر هم گذاشتیقی دقاي شد وبرارهی برف چي تماشاي به وسوسه یخستگ

 یرسی می و کییکجا« جمله بود کی آنها تکرار ي کالفه اش کرد که همه روزهیمتصل بهم مامان ف
 »؟...خونه

 : که قندك اعتراض کند گفتنی و قبل از ادیچی پی فرعنی اولي تورمردیپ        

 »...می رسی از کوچه و پس کوچه زود تر مکهی ترافی اصلابونیخ        « 

 ی شد و با لحنی شهر که زدند دلش پراز دلواپسکی تنگ و تاريبه دل کوچه و پس کوچه ها        
 : اما مودبانه گفتدهیترس

 »...شمی مادهی من پدی جا نگاه دارنیپدر جان ممنونم هم        « 
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 انداخت و کی به کوچه تنگ و تاری بعد متوقف شد قندك نگاهی گفت و کمیی آهسته ايمرد باشه         
 از پشت یی اهی سای شود در چشم بهم زدنادهی پنکهی در نشست اما قبل از اي رهی دستگيدستش رو

 ... راه افتادبه گری بار دنی شود ماشادهی قندك پنکهی شد و قبل از انیدرخت جدا و مثل باد سوار ماش

 ی شاپور بود که شرارت از آن شُره می نگاه برزخدی که ديزی و روشن کوچه تنها چکی دل تاريتو        
 . نشستشی گلوری بعد زیی اهی که ثانییکردو برق چاقو

 
 

 ... ملتمس قندك بر سرش آوارشد و راه نفسش را بند آورديداص        

 :دی بار آهسته تر پرسنیو ا...مضطرب عرض اتاقش را چند قدم رفت و دوباره آن را بازگشت        

 »؟...ییبگو کجا... سرت اومده یی چه بالشمی خفه میدارم ازنگران        « 

 داشت ی که سعی سپس در حالدی نديزی چیکیجز تار زدو ی چرخیکی دل تاريقندك نگاهش تو        
 : بماند جواب دادی در حد پچ پچ باقشیصدا

 »...! کجامدونمی و نمدهی من رو دزدیسمی سادهی        « 

 کوتاهش ي موهاي کند دستش را توی سقوط میی انتهای کرد به ته چاه بیبا هر کالم قندك حس م        
 : و شمرده شمرده گفتدیکش

 ی و اطرافت چی کجا هستنی بکش و بعد خوب حواست رو جمع کن ببقی نفس عمهی... دلم زیعز        «
 »؟...قرار داره

 دشی عايزی و سکوت شب چیکی داد و بازهم جز تاریسر برداشت ونگاهش را در دل شب چرخ        
 : کرد به خودش مسلط باشدجواب دادی می که سعیدر حال...!نشد 

 »...نمی بی نمیچیه... ! کهی تاریلی جا خنیا        « 

 : بار لحنش رنگ التماس گرفت و گفتنیا...صالی همه استنیسهراب کالفه از ا        

 سی تا به پلیی بدونم کجادی زنگ بزنم صدو ده باخوامیقندك ترو خدا حواست رو جمع کن م        « 
 »...! آدرس بدم

 یکی هدف چند قدم تو دل تاری خرابه کند و بواری شاپور دل از دي خش خش پايقندك با صدا        
 :دی پرسی که متصل مدی شنی سهراب را همچنان ميرفت صدا

 »؟...گمی می چيدیقندك فهم        « 



 148 

... ي اش را به روبرو دوخت که ناگهان دست سرددهی پاسخ گذاشت و نگاه ترسیسوال او را ب        
 . افتادنی زمي از دستش رولی به جلو پرتاب شدو موبای ضربه زد و قدم از پشت به کتفشرومندین

 :  زدادی و فردی کشی محکمغیج        

 »...!یبه من دست نزن آشغال عوض        « 

 اش جا نهی سي آن بود، نفسش توي نهی باد پس زمي هوهودکهی شنی قندك را دور و گنگ ميصدا        
 که از درد دی شنی قرارش را می قلب بيصدا. مشت شدشی را بر هم فشردو دستهاشیو چشم ها...ماند 

 .دی کوبی اش منهی پروا به سی برتیغ

 :  او رااز پشت محکم گرفت و گفتي قد بلندش به قندك مسلط بود دستهايشاپورکه به واسطه         

 »؟... نبودفتی کي تولتی؟ مگه موبا...يزدی حرف میبا ک        « 

 ی دستانش گرفته بود خم شد وسرش را کمانی او را از پشت محکم تر مي که دستهایسپس در حال        
 :  گوشش برد و گفتکینزد

 بزن فقط التماس کردن رو غی خواد جی دلت می که به دادت برسه هرچستی نی کچی هنجایا        « 
 »...فراموش نکن

 : زدادی پر خط و خش فریی با صدادوی کشيگری دغیقندك ج به جلو هول دادکه یسپس او را گام        

 »...! رو به من نزنفتیدست کث        « 

 . قندکش را گرفتي هاغی جيارتباط قطع شد و سکوت جا        

دستگاه « .دیچی در گوشش پی زني ضبط شده ي شماره را گرفت که صداگری لرزان بار دیبا دستان        
 »... باشدیمشترك مورد نظر خاموش م

 به جهنم ییگو... گرفت شی دستهاانی تخت نشست و سرش را مي هدف لبه ی بصالی استياز رو        
 . سوختی از درون منی چننیپرتاب شده بود که ا

نجوا سر برداشت و نگاهش را به سمت باال کشاند وملتمس ... اشک تا پشت پلک چشمش آمد         
 :کرد

 »...!رینفسم به نفس هاش گره شده ، نفسم رو از من نگ...نی ارحم راحمای        « 
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 کیو با . چنگ انداخت و کشان کشان او را با خود همراه کردشی مقنعه به موهاي باز از رونیا        
 انبار راه ی نم و ماندگيبوبازهم ... خوردنی او را به جلو پرتاب کردقندك با زانو به زمعیحرکت سر

 ...نفسش را بست

 ي مردادی و فری وق وق سگي گشت که با صدایشاپور چراغ قوه را برداشت به دنبال کمر بندش م        
 . شددهیونگاهشان به سمت در انبار کش

 »؟...  اونجاستیک        « 

 ي صدانکهی بلند شد و قبل از اشی گرفت به سرعت از جاییروح به تنش برگشت و جان تازه ا        
 آمد و با کشانی را در دست داشت به نزدی سگي بلند شود مرد فانوس به دست که قالده ادشیفر

 :دی گره شده پرسییابروها

؟نه ... صاحاب هم هستی انبار متروکه است ،بدی؟ فکر کرد...دی کنی می جا چه غلطنیشما دوتا ا        « 
 دم انبار نگاه داشت و نی ماشهی دمی دشی پي قهی دقستیب...  منم نگهبانشم صاحب دارهنجای آقا اریخ

 »؟...دیبعد رفت ،پس شماها بود

 کرد و صورت پهن و ی می را طی سالانی که دوران مي مردی قدمکی گذاشت در شی پیقندك قدم        
 : لرزان گفتیی با صداستادوی داشت ایزمخت

 »...دیآقا ترو خدا به دادم برس        « 

 ي و توستادی حرفش امد ورو به مرد اانی بود که شاپور به مدهیهنوز حرفش به انتها نرس        
 : زل زدشیچشماها

 قائم شده اومدم نجای و از خونه فرار کرده و اومده اکنهی نمنیزنم تمک... دیآقا به داد من برس        « 
 »...ه برگرده خونهالتماسش کنم ک

 ...! کردی ان را خرج مگی بود و مثل رختهی ري دوري و درشتش را توزی ريشاپور دروغ ها        

 :  ملتمس گفتی کرد با لحنی که خس خس مییبا نفس ها        

 »...نجای و اورده ادهی من رو دزدستمی به خدا من زنش نگهیحاج آقا دورغ م        « 

 باال یی چرخاند محکم تر دور دستش تاب داد و ابروی تاب سر می سگ را که بيده مرد قال        
 . دادی هر دو چرخي باال تر برد و نگاهش را رویانداخت فانوس را کم
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 نداشتن ي شاپور که به واسطه زانی سربلند کردو چشم از شلوارآوافتی شان که تداوم نیسکوت ب        
 : آمدرونی بشی دندانهاانی از میظی کمرش نشسته بود گرفت و نوچ غليکمربند شل و وارفته رو

 تا من زنگ بزنم دی خوری از جاتون تکون نمشهی راست ودروغتون معلوم نمي جورنیا.... نوچ        « 
 »... شما رو روشن کنندفی و تکلانی بسیصدو ده و پل

 : ملتمس گفتیشاپور به مِن مِن کردن افتادوبا لحن        

 »...!می به شما که نداري و برم کاررمی بگذار من دست زنم رو بگی کنی چراشلوغش میحاج        « 

 شماره ها ننشسته بود که شاپور ي را روشن کرد و هنوز دستش روشی توجه به او موبالیاما مرد ب        
 ... کرددنی شروع به دوی پس رفت و ناگهان به سمت در خروجیکی دل تاريدو قدم تو

 سگ ي به تعجبش غلبه کرد و باالفاصله قالده ی نه چندان طوالنیی اهیمرد که شاهد فرار او بود ثان        
 .را رها کردو سگ وق وق کنان دوان دوان به دنبال شاپور روان شد

 اش باز گشت و سر به آسمان برداشت نهی رفته به سي ،نفس هادی دردناکش کشي پهلوي رویدست        
 :وازتَه تَه دلش نجوا کرد

 »... شکرتایخدا         « 

 . شدی گم ميزیی باد پاي هوي هوي تودوی رسی سگ از دور همچنان به گوش ميصدا        

 به تاسف تکان داد ي قندك باال بردو سري چهره کی گذاشت و فانوس را نزدشی پیمرد قدم        
 : نُچ نُچ کرد و گفتوبازهم

 میاز قد...  دخترجون ستی رنگ به رخت نی مرده ها برگشتيای از دنيانگار...  دادی داد بيا        « 
 زنگ زدن به صدو ده رو تیاز اول هم ن...  گذاره ی گربه دزده پا به فرار میگفتن چوب رو که بلند کن

 نمیرکعب رو زدم تا بب نیا.  جوابش رو ندارم وسوال وسی پلي حوصله ي راستش رو بخوایعنینداشتم ، 
 »... دیگیکدومتون راست م

 که به ی خشک شده ،زبانیی مردگان برگشته با لبهايای از دنی کرد به راستیقندك که حس م        
 : که خش فراوان داشت گفتیی بودو صدادهیکامش چسب

 »؟.... دنبالمانی به خانواده ام زنگ بزنم وخبر بدم کجام تا بشهیم...  بدهرتونیخدا خ        « 

اگه چراغش رو ...  دارمکی کوچي دکه هی چند متر جلوتر ا،یدنبال من ب... ی ترسیاگه از من نم        « 
 بوده اریخدا باهات ... ستی نکی قدرها هم تارنی انجای که برق منطقه رفته وگرنه انهی به خاطر ايدیند
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 ی خرابه است و بنبار جا انیون که اون نامرد ناموس دزد، زده به کادون و فکر کرده ادختر ج
 »؟...! اومدی سرت میی چه بالدونهیوگرنه خدا م...صاحاب

 : مکث مِن مِن کنان گفتی و کمدی بدنش جان داشت با تردی رگ و پِيقندك که هنوز ترس تو        

 »؟...دی که گفتیی همون دکه امیبه خانواده ام خبر بدم ،بعد برو.... اول زنگ بزنم... شهیم        « 

 :  هم داشت به سمت او گرفتی کوچکي اش که صفحه یمی قدلیمرد موبا        

 لی موبانجای که انهی اي براری دکه و تماس بگمی برگمیاگه م... ی و اعتماد نکنی بترسيحق دار        « 
 »...يری با خانواده ات تماس بگی و چند قدم برو جلو تر تا بتونری رو بگلیموبا... دهیآنتن نم

 پدرش لی خانه و بعد با موباي اول شماره دی لرزی که همچنان میبا دستان...  رفتشیچند قدم پ        
 که ملکه یی تنها شماره اتی در دسترس نبود و در نهايگری زدو دی بوق اشغال میتماس گرفت که اول

 ...! آمدندجهینت يگری پس از دیکی متدد يبوق ها. کردپی تالی کوچک موباي صفحه يوذهنش بود را ر
 

        
 دی شانکهی شماره ناشناس به تصور ادنی انداخت با دی اش چنگ منهی به سیسهراب که حس خفگ        

 از یی خفه که گویی زدو دکمه تماس را فشرد و با صداای تعلل کرد و عاقبت دل به دریسودابه باشد کم
 : آمد گفتی مرونیته چاه ب

 »...دییبفرما        « 

 ي روکی به کی و دندی پشت پلک چشمش صف کششی سهراب اشکهاي صدادنیقندك با شن        
 : باشد گفتیعی همچنان طبشی کرد صدای می که سعیدر حال...گونه اش نشستند

 »... من قندکم...  افشار يآقا        « 

 از لبه تخت ی تازه شدند و به آنشی برگشت و نفس هاشی قندك جان به دست و پاي صدادنیباشن        
 : کردفی پشت سر هم ردشی سوال هانانی اطميبلند شد و تندو شتاب زده برا

 هی يصدا...!  دختري تویی؟ کجا... ی؟ خوب....حالت چطوره...  جون شدممهی؟ ن...یقندك خودت        « 
 »؟...يدی کشی مغی چرا جدمینامرد رو شن

 داد و ی را مرتعش و پر خط و خش کرده بود و اشک امان حرف زدن به او نمشی صداشیبغض ها        
 : کوتاه جواب داددهی بردهی سهراب بري قطار شده يدر جواب سوال ها
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  دنبالمدیای خواهش کنم بشهیم..... هم فرار کردی اون عوضدوی به دادم رسیی آقاهی... من خوبم        « 
....« 

 لب ری زدوی کشیقی وقدم رفته راباز گشت، نفس عمدی کششی موهاي توی دستجانیسهراب از ه        
 : جواب داددی لرزی که از شوق مییو با صدا»خدا رو شکر« آهسته نجوا کرد

 »؟... ی ، فقط بگو کجا هستامی دلم با سر مزیعز        « 

 را تار کرده بودند را پاك کردو چشم از مرد نگهبان که دشی که دییقندك با پشت دست اشکها        
 : به او زل زده بود گرفت

 تا آدرس شونی ادمی رو میگوش... هست که بهم کمک کرده یی آقاهی نجای ایول..  کجام دونمینم        « 
 »...رو براتون بگه

 : ادامه دادیه آب دهانش فرو داد وبا مکث کوتاه را همراشیسپس بغض ها        

 لطفا به اونها هم شهی مرمی پدرم هم نتونستم تماس بگلیبه خونه زنگ زدم اشغال بود و با موبا        « 
 »... دهی سخت آنتن ملی جا موبانیا... تا نگران نباشند آخهدیاطالع بد

 : گفتدی پوشی و کاپشنش را م کتف و چانه اش گذاشتنی را ما بیسهراب گوش        

 رو بده او آقا تا آدرس رو یفقط تا قطع نشده زود تر گوش... میایباشه نگران نباش با هم م..باشه         « 
 ».رمیبگ

 زده وسط سالن جانی گفت هی ذکر محی جون که با تسبنی رفت و رو به پروییرایسپس به سالن پذ        
 : گفتستادویا

 »...  دنبالشمی خبر بده تا با هم بری رستمي کردم برو به خانوم و آقادای جون قندك رو پنیپرو        « 

 : رها کرد دست به آسمان بلند کردو گفتزی مي را روحی تسبی خانوم از خوشحالنیپرو        

 » رو شکرتیبزرگ...پروردگارا         « 

 رفت که با ی مبل بلند شد وبه سمت در ميز رو دادوای درشت و گوشت آلودش را تابکلیآن گاه ه        
 . ستادی سهراب ايصدا

  خواد راجع به ما فکر بد بکنندیدلم نم...  من تماس گرفته لی جون فقط نگو قندك با موبانیپرو        « 
...« 

 :  تر شدقی خانوم لبخندش عمنیپرو        
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 »... راحت مادر حواسم هستالتیخ        « 

 . از پله ها باال رفتشی سنگني بسته شد وبا قدمهای تقي را که گفت در را پشت سرش با صدانیا        
 

        
 خورده می ني چاوانی پارك کرد لی آن سوتر از دکه کوچک محلی که کمشی و شستی دودنیبا د        

 شکل پرواز به خود شی قدمهادشی بابا حمدنی رفت و با درونیاش را رها کردوشتاب زده و عجول به ب
 ی متصل کشد و می سرش مي مدام دست رودشی او پنهان کرد و بابا حمنهی سانیگرفت و خودش را م

 :دیپرس

 ». می کردداتیخدا رو شکر که پ...  می و زنده شدمی؟،مرد...حالت چطوره بابا         « 

 سرخ و پف دار شده بود هیفرط گر اش بود که چشمانش از روزهی نوبت مامان فدیبعد از بابا حم        
 هی سوزاند گری که دل میی پروا با صدای پنهان کرد و بادی بهشت مي که بوي چادرانیسرش را م...

 چشم از ت که قندك با خجالدی پرسيزی سر در گوشش برد چروزهی که آرام گرفت مامان فیکم.کرد
 ... باال انداختي سری اش گرفت و به عالمت نفروزهیمامان ف

 کج لبش بود، ي ترکه لبخندی آن سوتربا چشمانی که چند قدمدیسر که بر داشت سهرابش را هم د        
 ... داشتینگاه از او بر نم

 و نگاهش را ردیفقط توانست چشم از اوبگ....  بودی که داشت وصف کمیعتی موقيخب خجالت برا        
 ... بچرخانديگریبه سمت د

 : سر به آسمان بر داشت و بلند گفتروزهیمامان ف        

 »... شکرتایخدا        « 

 ی که میی وبا صدادی شده بود کشخی اش که با وزش باد سی جو گندمي به موهای دستدیبابا حم        
 :  گفتدیلرز

  خاني خونه واری به دواری دهی همسای مرداني شاپور پسر آقایگفت. دمیبابا پشت تلفن درست شن        « 
 »؟... کارو کردهنیجون ا

 ری بکند سر به زی نگران بود تا مبادا در موردش فکر ناصوابدوی کشیقندك که ازسهراب خجالت م        
 . سر تکان داددییانداخت و فقط به عالمت تا
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 که ی رستمي کرد و آقای مهی خانوم که همچنان گرروزهی گذاشت و رو به فشی پیسهراب گام        
 : بود گفتجیهنوز گ

 »....می کنتی و ازش شکاي کالنترمی نشده بهتر برریتا د        « 

 : تکان داد و آهسته در جوابش گفتزی سرش را ری رستميآقا        

 درست ثیهزار تا حرف و حد.... هامون برسه ي به گوش همشهری وقتدونمیهرچند م... موافقم        « 
 »...می بکنتی شکامی که برنهی عاقالنه اش ای ول سازنندی و داستانها از اون مشهیم

 : قندك را گرفت ورو به سهراب گفتيسپس بازو        

 براتون یان شااهللا به خوش... دی خانوم مارو شرمنده کردنی شما و پروی افشار امشب حسابيآقا        « 
 ».جبران کنم

 : کرد گفتییسپس رو به مرد دکه ا        

 »...ي گوشه ام رو بهم برگردوندگری که جنیبا امام حساجرت         « 

 گردد ی نبرد بر مدانی مروزازی سرباز قهرمان که پکی و مانند دی اش کشی به کاله مشکیمرد دست        
 :گفت

 »...! اش اما نامرد فرار کردیسگم رو فرستادم پ....  املهیحافظ بچه ات بود ه من فقط وس... خدا        « 

 و روزهی جان همراه مامان فی بیی انداخت و سپس با پاهایی به مرد دکه اییقندك نگاه قدرشناسانه ا        
 .  رفتنی به سمت ماشدشیبابا حم

 بی جي آورد وتورونی پولش بفی ازکیچند قدم که دور شدند سهراب چهار تا تروال پنجاه تومان        
 : را تکه و پاره کند گفتی تعارفای بکند ی بزندو اعتراضی حرفنکهیژاکت مندرس مرد چپاند و قبل از ا

 ».   ها بدهکارت هستمنی از اشی بیلی خمی نجات تمام زندگيبرا        « 

 قندك را ی خاکی رفت مرد پا تند کرد و به کنارش رفت و گوشی منشیدم آخر که به سمت ماش        
 :در دست سهراب قرار دادو گفت

 ».... کردمداشی خاك و خُل پياز تو...  شده سی و خیبابلش خاکمو        « 

 . آن کردي مهی ضمی به او انداخت و پشت بندش تشکر کوتاهییسهراب نگاه قدر شناسانه ا        

 شوند که خداوند بوجودشان در ی مدای پییهنوز هم بنده ها....! امدهی که نتی انسانهی قحطگریخب د        
 ...! بالدی به خود منیزم
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 ... چون قندو نباتنیریتا فردا روزگار به کامتان ش        
 
 

 برف را نی مدرسه ها را به علت بارش سنگیلی لق لقو فقط تعطي نا فرجام پورییبعد از آن آدم ربا        
 آورد ی در داخل مي بارسرش را از الکی قهیکه هر پنج دق.... اش را روزهی مامان فیکم داشت و مرخص

 »ا هي؟ از جات تکون نخور...کنهی درد نمگهیپهلوت د..... یخوب« :دی پرسیو م

 : کردی سوال مدادی که سرش را به اطراف تکان می در حالانی در میکیبماند که نبات هم         

 »؟...! اندی قندك دزد ها چه شکلیآبج        « 

 نگاه نم يکه رد پا....  و کوپالش بود و چشم تَراوالی ی سهراب بیو او تمام هوش و حواسش پ        
 ...! دادی عشق مي بوشی که قهوه هاییو کافه ا...! ذهنش به جا مانده بودي تا به امروز توشبیدارش از د

 به همراه خاله فروزان و پرهام کم و کسر بودند که سای ، پرروزهیکنار نبات ورورجادو و مامان ف        
 .  آبدار کنندي و صورتش را غرق بوسه هاندیای هورا کشان بمی قابلمه حلهیصبح کله سحر با 

 : و گفتدی داده بودکشهی تخت تکي به سر قندك که به لبه یخاله فروزان دست        

 شه لیذل...میختی ری به سرمون می اومد ما چه خاکی سرت مییاگه بال...  دورت بگردم خالهیاله        « 
 »  مردو دوباره زنده شدشبی ام دچارهی بیآبج...  ناموسی بيقو لق ولياون پور

 : بود ادامه دادسای پری که نگاهش پیسپس در حال        

 »...  خورهی من و باباش آب هم نمي و بدون اجازه ستی نیچیاهل ه...ری بگادی سای از پرکمی        « 

 .  ش بکندي هاهی نثار گوشه کنایی جانانه ای خواست دهن کجیدلش م        

 اش جمع کرده و با نهی سي را روشی به کمد دست هاهی که تکدی چرخسایسرش به سمت پر        
 ...! کردی مفی را ردشی های انداخت و بد جنسی او ابرو باال مي لبش فاتحانه براي مرموز گوشه يلبخند

 ی کردو سرکوفت می بارش مهیگوشه و کنا خودش اقی خاله فروزان هم به سبک سگریخب د        
 کی ی نه چند ساعت بلکه به طوالنشی که برای لحظات تلخي کوه بر روینی شد به سنگی ميو بار...! زد

 ...!عمر گذشت

سر ...  چشمانش جان داشتشی شاپور با آن لبخند مشمئز کننده اش پیهنوز هم چشمان برزخ        
 شانه اش شلخته و درهم و برهم رها شده بود ي را که روشی ازموهایی نگفت ، تکه اچی انداخت وهنییپا

 .رادر دست گرفت وتاب داد
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 مهمان ي ظی غلیی کوتاهش را پشت گوشش فرستادو قندك راچشم غره اي خانوم موهاروزهیف        
 : در هواتکان داد و گفتی رفت دستی که به سمت در میکرد در حال

 عوضش می خوابی گِرد تر ممی خوری کمتر مکمی بره سر کار، دهی اجازه نمگهیباباش د.... یجآب        « 
 » هم حقوق گرفته همه رو پس انداز کردهی مدت هر چنیا... راحتهالمونیخ

 ستی در کار نیالی دانست که ری نمالشی خوش خروزهیمامان ف...  باال آمد ینگاهش به آن        
 . را در هم تاب دادشیکه گفته بود باز هم موها یشرمنده از دروغ...

 جانی و چندو چون آن بود کنار تخت قندك نشست و پر ازهیی آدم ربايپرهام که مشتاق ماجرا        
 :دیپرس

 »... نمی کن ببفی نود برامون تعرقهی اولش تا دقي مهیاز ن... دختر خاله         « 

 : انداخت ومعترض گفتشی بازوری بود که خاله فروزان دست زدهیهنوز جمله اش به انتها نرس        

 برف کهی چهی نی فهمم ایمن نم...  فوتبال تماشا کنه ي اومده مسابقه ي انگاررونی بمیپاشو بر        « 
 »... نهی پسر کنار دوتا دختر بنشهی نداره تیخوب...  کردندلی که مدرسه ها رو تعطهیچ

 : اش برداشت و معترض گفتیقاشنبات سر از دفتر ن        

 »....! می ؟ما سه تا دختريخاله فروزان سواد ندار        « 

 ي نبات رفت که همه جا نخودي لبش نشست ودر دلش قربان صدقه ي لبخند روز رونیقندك اول        
 ...! آمدیبه حساب م

 
        
 ي کنار قندك نشست و با دست به پازی تندو ت کند ويواری دل از کمد دسایدر اتاق که بسته شد پر        

 : کوتاه زدوپچ پچ وار گفتییاو ضربه ا

 جا نی اامیهِلک هِلک ب... بهم بزنمانیامروز به خاطر تو مجبور شدم قرارم رو با ک...  دختر يرینم        « 
 ». نمی تفحه رو ببيتا تو

 : زد وادامه دادی از سر خوشي زده بود لبخندجانی که هیسپس در حال        

هر وقت ....  که اون هم سرش خلوت باشهگهی روز دهی ي نگران نباش قرارمون افتاد برایول        « 
 »....رمی از لباس هات رو قرض بگیکی خوام ی کنم ،میخواستم برم خبرت م
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ه تمام  کی ودر حالدی باال تر کشی اش گرفت وپتو را کمدهی ضرب ديقندك دستش را به پهلو        
 : آنها جا مانده آهسته پچ پچ کردو معترض گفتشی پشی دانست گوش های نبات بود که میحواسش پ

 بعد بلند شو برو خونه اش چرا خودت رو تی خواستگارادی؟بگذار ب....ی آدم بشي خوای می کيتو        « 
 »؟...ی کنیسبک م

....  دی اش کشیی خرماشی به موهای مقوله ها را نداشت دستنی و احتی نصي که حوصله سایپر        
 : قندك زد و گفتي به پایی لبش نشست و باز هم ضربه اي رويلبخند

 اومدم یآالن که م...  ها رو ولش کننیا... ی کنی متی ها نصحرزنی پنیحالم بد شد، مثل ا.... اَه         «
 رفت ی دستش بود و داشت می نون سنگک خشخاشدوتا.دمی شما سهراب پسر صاحب خونتون ديخونه 

 لق لقو که ي اون پوري به جای ها کاشکگمیم..!  که يشانس ندار...  المصبهیگریخونشون ،عجب ج
 رفتم ی نبودم مانیباورکن اگه عاشق ک.... دی دزدی تو رو مگرهی جنی تونه باال بکشه ایشلوارش رو هم نم

 »... نخشيتو

 غمای که نرم نرمک دلش را به يدزد...  کرد که سهراب دزد بود اما دزد دلشی م اعترافدیخب با        
 ...!برده بود

 پنهان کرد سای از پریفی پوستش نشست را با اخم ظرری اسم سهراب زدنی که از شنیحس خوش        
 :معترض گفت

 »...!سایپر        « 

 : در داخل آورد و گفتي باز هم سرش را از الروزهیکه مامان ف        

منم ....  و برامون نون سنگک تازه آورده دهی خانوم زحمت کشنیپرو...  رونی بایقندك پاشو ب        « 
 ».  می بخورمی تو تا باهم حلادیدعوتش کردم ب

 : و ادامه داددی چرخسایسپس نگاهش به سمت پر        

 »... صبحانه بخورای بریگقربون قدت توهم دست نبات رو ب.... سایپر        «

 به سر و گردنش ي وقردی چروکش کشي به مانتوی تخت بلند شدو دستي به سرعت از لبه سایپر        
 : دادو گفت

 »... خوردن دارهارهی بگری جنی که اینون..  مینبات پاشو بر        « 

 : و اضافه کرد و انگشت اشاره اش به سمت او نشانه رفتدیسپس به سمت قندك چرخ        
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 ».... ی کنی مفی رو برام تعري دزديماجرا» واو«به » واو« تو هم بعداز صبحونه        « 

 رونی کند ،گرفت و بشکن زنان از اتاق بفی را ردشی سوال هانکهیسپس دست نبات را قبل از ا        
 ...رفت

 توجه اش را جلب امکشی پنگی دي بلند شود که صداشی خواست از جای زد و مي را به کناريپتو        
 يکه رو...  و کوپال الی ی لقب بدنی کنار تختش برداشت ،با دزی مي را از رولشیخم شدو موبا.کرد 

 ...  قرار تر هم شدی قرار بود بی نشسته بود دلش که بشی موباليصفحه 

 »؟...ی من، خوبي زهیسالم خاله ر        « 

 ... بودیفی ضعي کرد واژه ی که تجربه می حسيخوب برا        

 . لبش نشست و جواب دادي رويلبخند        

 من به شما داره ي هایبده.  به شما زحمت دادمیلی خشبید... ممنون خوبم ...  افشاريسالم آقا        « 
 »...دی کنی من رو شرمنده می هر بار به شکلشهی مادیز

 درخت که برف ي شاخه ي قرار به پشت پنجره رفت و نگاهش روی را خواند و بامشیسهراب پ        
 . مهمانش بود ثابت ماندی شکلیی پنبه ادویسف

 . کردی مي قراری بشی برانی چننی شک شش دنگ دلش را صاحب شده بود که ای دختر بنیا        

 قبل از آمدن دیبا... ندازدیآخر هفته ب را به ي کرد تا وقت خواستگاری جون صحبت منی با پرودیبا        
 ... کردی می را رسمزیسودابه همه چ

 شی پس و پشی هادی باانی کوتاهش سر داد و مي موهاانی را به مشی وپنجه هادی کشیقینفس عم        
 . آمديگری دامی رفت که پیم

 »... خونه رو پر کردهي اش تمام فضای زندگي که بویی نون تازه ايبرا...  افشارممنون يآقا        « 

 : نوشتشی لبش جان دار تر شد و باالفاصله برايلبخند رو        

 ».... نوش جونت        « 

 : کردپی تاشی برایسپس با مکث کوتاه        

 » سم؟ی بنوی چاهی تخته سيامروز پا        «

 سهراب به يدل و جانش هم نوا با هم به سو... ستادی از حرکت ای را که خواند قلبش به آنامیپ        
 . پرواز در آمد
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 : نوشتشیواز ته دل برا        

 »...دیسیلطفا بنو        « 

  کنم وصبر به صحرا فِکنمای دردهید        

  فِکنمای به درشی کار دل خونیو اندرا        

 یاز دل تنگ گنه کار بر آرم آه        

 نه آدم و حوا فِکنمآتش اندر گ        

  آنجاست که دلدار آنجاستی دلی خوشي هیما        

  کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنمیم        

  چو سهو است و خطاامی بر اهیحافظا ،تک        

 ؟!من چرا عِشرت امروز به فردا فکنم        
 
 

 کنار عمه بلور و جفتش سهراب شاخ یی خانوم هم جانی شبه چله نشستند و پرويهمه گِرد سفره         
 ....شمشادش

 کوتاه را صاف ي با سرفه ای تصنعشی نشسته بود، گلوی سفره کنار آقا موسي که آن سودیبابا حم        
 :کرد و محترمانه رو جمع کردو گفت

 »...دی سر افرازمون کردد،ی خوش اومدیهمگ        « 

 : شدو گفتروزخانومی و فدی جا به جا کرد ، رو به آقا حمي فربه اش را قدرکلی خانوم هنیپرو        

 دختر گلتون ،قندك جون خدمت ي خواستگاري برادی که اجازه داددی لطف کردی رستميآقا         « 
 ».میبرس

 ي کوتاه گفت ، سر برداشت رو به سهراب شد ،که نگاهش به گوشه ی کنمی خواهش مدشیبابا حم        
 : روان بود، گفتشی هاقهیفره بود و عرق از شقس

 نی اي و حکم برادرم رو داره ، سهراب خان توستی که با جناقم نی عمه بلور و آقا موسيبا اجازه         « 
 حضور ي مراسم خواستگاري به همراه خانواده توی گفتم که آقا موسنی همي براستی ني ابهیجمع غر

 یول..  دمی ازت نديزیچ یی و نجابت و آقای جز پاکمی شما شدهی که همسای مدتنی ايتو... داشته باشند
 گفت نامزدتون بهم ی خانوم منی جور که پرونیا...! ی نامزد داشتی که چند وقتمی دونی ما ميهمه 
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بهم ...  و محرمي سال نامزد بودکی که ي که چرا با دختراری من بي قانع کننده برالی دلهیفقط ... خورده 
 »... سپارم به دستتی ؟اون وقت من هم دخترم رو ميزد

 ...!  اش جا ماندنهی سانی میی جاینفس با درماندگ        

 ندارد که الی تداوم داشته باشد و خشی زندگي منحوس سودابه روهیسا...  قرار است تا ابد ییگو        
 . کندشی رهاییلحظه ا

 : سهراب نشسته بود انداخت و گفتي قهی شقي درشت عرق که روي به قطره هایعمه بلور نگاه        

...  به جنگشي و بری رو از رو بکشرتی براش شمشي جورنی جان اگه قرار بود ادیحم...  بابايا        « 
 »... اوردی سپر و کاله خودش رو مدوی پوشی خدا هم لباس رزم مي بنده نی ای گفتیاالقل م

 .  کوتاه شد تا سهراب افکارش را نظم دهدی لبها نشاند و فرصتيند روطنز عمه بلور لبخ        

 خانوم چرخاندو نی پروي سر به سوی صاف کرد و کمنی اش را نمادنهیآب دهانش را فرو داد و س        
 :گفت

 خانوم نی که من با انی ندارم جز ایی قانع کننده الی دلچی هی رستميآقا.... جوننی پرويبا اجازه         « 
 مشترکمون رو ی که زندگنی گرفتم و شکر خدا تا قبل ازامی اشتباه تصمشی سال پکی.تفاهم نداشتم 
 که به سر اومده و شهی مییا  خانوم هم چند هفتهنی من بااتیمدت محرم. دمی رسجهی نتنیشروع کنم به ا

 ».  ندارمشونی به اي تعهدچی من هگهید

 . هم در چرخش بودنیبود و فقط نگاه ها ب در جمع حاکم ینیسکوت سنگ        

 : داشت گفتی که لحن آرامیی خانوم سکوت راشکست وبا صدانیپرو        

 تونه از خودش دفاع ی مرد مکی دونم خودش مثل یچون م!  گمی نمیچیمن در دفاع از پسرم ه        « 
 و ی رستميهر وقت تونست آقا...!رهای خواد به دست بی رو که ميزی قدر عرضه داره تا بتونه چنیکنه و ا

 ».گمی خانوم رو قانع کنه من هم در مقام مادر از پسرم مروزهیف

 عمه بلور ي لبهاي روتی از سر رضاي قرار داد و لبخندری خانوم همه را تحت تاثنی پرويصحبت ها        
 :و رو به سهراب کرد و گفت.نشاند

 به کاله خودو سپر و يازی نگهی خانوم کنارت نشسته ، دنی پروتی به دراي مادریوقت... جوون        « 
خب حاال نوبت ... ی متوجه شدم که قبال نامزد داشتروزی دنی منم همي رو بخواقتشیحق...  ي ندارریشمش

 ».می شنویتوئه بگو ما هم م
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 : کرد و گفتدیحم شد ، رو به آقا ی منیی او باال و پاي که رورهی که خییسهراب معذب از نگاهها        

 ي دوم خونه ي دستگاه آپارتمان طبقه هی دارم و یی شاپ اجاره ای کافهیمن ...  ی رستميآقا        « 
 نه التمیتحص... عزم و همت و اراده راسخمهی شروع زندگي ام براهیو تنها سرما. نی ماشهی و يپدر

 يو تنها نقطه ...هیدولت  دانشگاههی از ی بازرگانتیری مدسانسی لهیبلکه فقط ...  ی است ونه مهندسيدکتر
 »...چی هگهی انتخاب اشتباه بوده و دهی میکور زندگ

 :  به او انداخت و گفتینی نگاه پر تحسیآقا موس        

 ».ی از خودت دفاع کنی تونی مرد مهیمثل ... حق با مادرتونه ... نیآفر...  نیآفر        « 

 : برد و پچ پچ وار گفتدی گوش آقا حمخیسپس سرش را ب        

 ».... کردمی لحظه ام تعلل نمهی بود سای خواستگار پرنی اگه ادیحم        « 

 ی رفت نگاهی مشی پس و پشی آخه ها و اگرهاانی به سر وقتش آمده بود و می که دو دلدیآقا حم        
 فروزانش نشسته بود، انداخت که عمه بلور باز ی خانوم که کُنج سفره کنار آبجروزهی به فيپرسش گر

 : خانوم کردو گفتنی و رو به پرودی سکوت حاکم بر جمع رسادیهم به فر

 »...ی بگی خواهی می از پسر دالورت چنمی نوبته مادرداماده ، بگو ببگهیخب حاال د        « 

 : و رو به عمه بلور شد سهراب که جانش بند او بود گذاشتي پاي روی خانوم دستنیپرو        

خدا به من و ... دی اون رو بهم بخشازیسهراب تک پسرمه و خدا بعد سالها نذر و ن... عمه خانوم         « 
 نکرده یی خداای دود و دم وچیسهراب من اهل ه... اوالد داد اما اهلش رو دادری پدرش دامرزیخدا ب
 و جمعه ها هم ی ورزشگاه رفتن به باشحشینها تفرو ت...  کردهی و سالم زندگستی نیی اگهی دیحروم

 خانوم روزهی مونده تا نظر فگهیحاال د...  هم خودش گفتزهاروی چهیبق... دوست دارهیلیکوه رفتن رو خ
 »؟... باشهی چی رستميو آقا

 خانوم انداخت، روزهی پرسان به همسرش فی نگاهدی ، آقا حموستی امان به جمع پیبازهم سکوت ب        
 هم ي را نرم روشی تکان داد و چشم هاي چشمان شوهرش نشاندو سري نگاهش را تود،یی تايو او برا

 ...فشرد و باز کرد

 ورو به دی تنگ شده اش کشي به موهای دستدی سکوت ممتد حاکم بر جمع ،آقا حميدر ادامه         
 :قندك گفت

 »....و نقل هم کنارش بگذار... اری بیی چند تا چاهیدخترم پاشو         « 
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و لبخند . حرف به بهشت پرتاب شدنی کرده بود با اری برزخ گانی مییسهراب ، تا به آن لحظه جا        
 . لبش نشست ،جان به تنش باز گشتي رویکم رنگ

 :جوا کرد کوتاه تر از پچ پچ ،نيزی گوش او چپاندو چخی که کنار قندك نشسته بود ،سرش را بسایپر        

 وجب قد ،خوشش هی مارمولک با ي تویمن موندم از چ... ي تور کرديگریعجب ج... کوفتت بشه        « 
 »؟...اومده

 ...دادی خود را نشان میاقی نداشت وهر بار به سبک و سی تمامسای پريحسادت ها...ایخب گو        

 با ی بلند شد ، وقتشی از جافی کوتاه و ظردی ببخشهی گرفت و با دهی را نشنشیحرفها و طعنه ها        
 دی دست به دست چرخي چاي سفره گذاشت و فنجان هاانی خوش بوو برنگ برگشت آن را مي چاینیس

 .و هر کس سهم خود را برداشت

 : کردو گفتدی اش را بردارد رو به آقا حمیی چانکهی قبل از ایرکی خانوم با زنیپرو        

 ».می کننیری و دهنمون رو شمی اجازه هست نقل هم برداریآقا رستم        « 

 سفره گذاشت انی آن را گشود و می و با بسم اللهدی سفره برداشت و بوسانی قرآن را از مدیآقا حم        
 :و گفت

اگه دخترم قندك هم موافق ...  نوش جاندیی بشه بفرمانیریتا کامون مثل نقل ش...  گمیبسم اهللا م        « 
 ».می نداری حرفروزهیباشه من و ف

 ی بود ، پلکدهی اش چسبنهی انداخت ،که از خجالت سرش به سی به قندك نگاهی چشمریعمه بلور ز        
 :زدو نرم گفت

 اتاق و دو ي جوون تونیبرو با ا... افته ی می کم از داغهی هاتون یی چانیتا ا... پاشو قندو عسل من        « 
 »میشنوفی وگل ممیگی و گل ممی خوری شب چره مکمیما هم ... دی و سنگ هاتون وا بِکندیکلوم حرف بزن

 خجالت پر رنگ تر از انی منیوا.... خجالت، اضطراب ،،ي شاد،یخوش...  متفاوتيپر بود از حس ها        
 دیی تایوقت. کند فی آن سو تر نشسته بود، انداخت تا کسب تکلی که کمدشی به بابا حمیهمه بود ،نگاه

 : بلند شد و نرم گفتشیاز جا. دی بود دیاو را که فقط چشم بر هم زدن

 »... بزرگترهايبا اجازه         « 

 کوتاه به راه ي بر خاست و به دنبالش با قدمهاشی گفت از جايو سهراب پشت بندش با اجازه         
 .افتاد



 163 

 : گفتی که مدام ومتصل مدی شنی اش را مروزهی تعارف مامان فيوقت رفتن صدا        

 »...ستی قابل تعارف ندینوش جان کن...  تروخدادییبفرما        « 
 

        
 

 آنکه سر بلند کند یب... پشت در جا ماندندیی هم جاشیدر اتاق که پشت سرش بسته شد نفسها        
 .تادسیمستاصل وسط اتاقش ا

 پلک ي ، چشمش روستادی اش ای قدمکی در دی کوبی اش منهی امان در سیسهراب که قلبش ب        
 : سرداد بود ثابت ماند و نجوا گونه گفتری اش که نگاهش را به ززهی خاله ري افتاده يها

نگاهم کن تا نفس هام ... ي دزدی چشمات رو ازم می وقترهینگاهت قلبم رو برده، نفسم م        « 
 »...برگرده

 ؟...! رفته خودش چه کندي نفس هاي دانست برای کوتاه به باال کشاند و نمی را با مکثشیچشمها        
 

         
 

 داشت معترش است با دست نیقی که یی پس رفت ،و باز هم چشم گرفت و با صدای قرار قدمیب        
 : به تختش اشاره کرد و گفت

 »...ندی تخت بنشي جا لبه نی ادیی ندارم، بفرمای اتاقم صندلي تودیببخش      «   

 را جا شی ، چشم بر هم گذاشت و نفس هاندی نگاهش بنشي اش باعث شد که شرم تویلی ليصدا        
 .به جا کرد

....  واریبر د ختهی آویی عکس و تابلوچی داد، ساده بود و مرتب بدون هی اتاق چرخينگاهش را تو        
 شده دهی هم چي منظم روی کتاب شعر به صورت افقفی قرار داشت که چند ردی کوچکزیکنار تختش م

 . کردی میی در صدرآن خود نمايبود و هشت کتاب سهراب سپهر

 ی مهمان آن بود و بی سبز رنگی نرم و مخملی تخت نشست که رو تختي لبه ی کوتاهدیبا ببخش        
 . و آن را نوازش کرددی کشی مخملی روتختی و خنکی نرمياراده دست رو
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 ری لبه تخت و چادرش را محکم تر زکی نزدیی ،جاادی زییقندك هم نشست آن همه با فاصله ا        
 چشمان خندان ي گوشش نشست سر بلندکردو نگاهش توي که تویی جادويچانه اش چنگ زد ،صدا

 .سهراب افتاد

 خوام من شنونده باشم ی بار منیا...  بودم و شما شنونده ندی من گوشهی همادی مادمی که ییتا اونجا        « 
 »....!ندهیو شما گو

 : و ادامه داددی کشیقی جمله اش انداخت و نفس عمنی بیسپس مکث کوتاه        

 تی سفر زندگي برای؟چه کنم تا همسفر خوب... کنهی خوشحالت می و چي خوای از من میبگو چ        « 
 »؟...باشم

 ي لبهاي شد، آرامش رفتارش او را هم آرام کرد، زبانش را نرم رویی جادوي صدانیبازهم مسخ ا        
 شان را پر کردو فقط نی سکوت ما بی نرمي آب دهانش را فرو داد و با صدای و به سختدیخشکش کش

 :گفت

 »....!يوفا دار        « 

 ی شد و متصل ،بدهی اش کشزهی و خوش حالت خاله ریان بادام نگاهش به چشمیسهراب به آن        
 .حرف ،پرسش گر نگاهش کرد

 : ادامه دادي محکم تري بار با صدانیقندك افکارش را منظم کرد و ا        

 ی خالي با دست هاشهی رو می داشته باشه زندگفی به تعرازی ، که نستی نی مبهمي کلمه ،يوفادار        « 
 هی از پای نسبت بهم داشته باشند که اگر نباشه زندگدی تعهده که زوجه باهی رو ي وفاداریهم ساخت ول

 »....شهیسست م

 : او سر داد و در جواب دادي و دخترانه فی صورت ظري نگاهش را رونیبا تحس        

 »...ي خوای می چگهید... خورم وفا دار باشمیقسم م        « 

 ي ها ی اصل ازدواج ،اگر باشد در کنار تمام سختنی مهمتري او وفا داري دهیخب، به عق        
 . هم خواهد بود »یعشق و زندگ«روزگار

 :  لبش نشست وشرم زده آرام و نرم نجوا کردي نرم رويلبخند        

 ».... قباله جزو مِهرم حساب بشهي خوام که توی روزه مشهد هم مستیبه سفر ب        « 
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 نی ، با حفظ همان اخم دلنششی ابروهانی بی لبش نشست و اخم تصنعي روی لبخند پر رنگسهراب        
 : گفت..

 »؟...!يهر چند روز که بخوا.... مشهد می ببر،ی هر وقت بخواهمی تونیم        « 

 ي پرزهاي که نگاهش روی لرزان نباشد و در حالگری دشی تا صدادی کشي تریقیقندك نفس عم        
 : نرم وروان جواب دادی بود، خجول ولشی پازیموکت ر

 ازم ی نکرده ، خواستیی خدا ي روزهی که اگه نی اي ،براخوامی رو به عنوان مهرم مي سفر معنونیا        « 
 »...ي ببندم تا طالقم ندلی مشهد و دست به دامن امام رضا بشم و دخمی ،قبل از طالق بریجدا بش

 جز يزی اعتراف صادقانه چنیا. شدریپر جوش و خروش به سمت او سرازسهراب تمام احساسش         
 .!نبود» من هم دوستت دارم« که نیا

 چشم سمت ي به خود گرفت و دست راستش را بلند کرد و روییبای شکل زشی لبهايلبخند رو        
 :راستش گذاشت مردانه در جوابش گفت

 » ؟ي خوای می چگهید... بخواه من شما جوني زهی چشم خاله ريبه رو        « 

 که نگاهش ی نرم در حالیی ذهنش شود و با صدانی تا عطر سهراب ته نشدی کشیقینفس عم        
 : بود گفتریهمچنان به ز

 »... دی بدوندی هم هست که باگهی دی مطلبهی        «

 ماند و به چشمان او ی باقشی فقط اخم هادوی قندك لبخندش پر کشي تاب از جمله بعدیسهراب ب        
 :دی شده پرسریخ

 »؟...! بدونمدی رو بای شنوم چیخب م        « 

 مِن مِن ي آهسته تریی سهراب بند دلش پاره شدو قلبش ضربان گرفت ، با صدايقندك با اخم ها        
 :کنان گفت

 »....دی بدوندیه با هست کيزی بود، چهی که من رو دزديشاپور، همون مرد.... درمورده         « 

 ي باز هم توشی قندك بود و نفس هاي بعدي گذشت دلواپس جمله های که مهیسهراب هر ثان        
 . خشک قندك چشم دوخت و منتظر ماندي جا ماند ،اما سکوت کردو به لبهانهیس

 : گفتدی لرزی که مي خشکش را با زبان تر کرد و با صدايقندك لبها        
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 ی که دارم راجع به اون صحبت مهی بارنی دوند و اولی مطلب رو پدرم و مادرم نمنی افشار، ايآقا        « 
 ».  کنم

 : گفتيدی جمله اش تاکي شد و در ادامه رهی او خي کردو به چشمان جدیسپس تامل کوتاه        

 »... باشهمی که قرار محرم تمام لحظات زندگیبا کس        «

 :سپس بازهم نگاهش را گرفت و ادامه داد        

 رهی کنه و اون بنده خدا به کما می تصادف مادهی عابر پهی هفت سالم بود از بد روزگار بابام با یوقت        « 
 اون عابرکه شکر ي خانواده تی رضاي رو بفروشه و برانشی دوا درمونش پدرم مجبور شد ماشيو برا

 کار ي برارندی گی ممی مادرم تصمبا بعد از اون اتفاق... د بود خونه رو هم بفروشه  اومرونیخدا از کما ب
 کنند ، من چون دای تهران پي توي کاریبه تهران مهاجرت کنند تا به کمک شوهر خاله ام آقا موس

 . مادربزرگم موندگار شدمشی بودم و اونها هم جا ومکانش معلوم نبود من پییمدرسه ا

 می هم با چند تا بچه قد و نرایعمه حم. رفته بودو مادر بزرگم تنها مونده بود يازه به سربازعموم ت        
 ....  گرم بودشیقد سرش به زندگ

 . ...! من هم با رفتن پدر ومادرم شروع شديتمام کابوس ها        

...  قرآن و روضهي بود، جلسه ي نذري سفره هاشیمادربزرگم بعد فوت پدربزرگم تمام دلخوش        
 ی سرش مي و چادرش رودادی بشقاب غذا بهم مهی اومدم خونه ،ی که من از مدرسه می وقتنی هميبرا

 »..!دیای برام به وجود نمی مشکلگهید...!ری در خونه رو قفله و شکمم سنکهی االیانداخت و به خ

 که ییش جان گرفتند با صدا چشمانشی پر رنگ پشی باز هم کابوس هادی جا که رسنیقندك به ا        
 : هم خش داشت ادامه دادی نرم نبود و کمگرید

 به واری دهی کوتاه ، همسايوارهای درندشت وداطی حهی با هیمی قدي خونه هی خان جونم يخونه         « 
  بودندیی خان جون ،خانواده اي خونه وارید

 ... یبه اسم مردان        

 ي و پرخاش گری عصبي شانزده ساله بود و پدرای اون سالها پانزده ی مردانيشاپور پسر آقا        
 کوچه هم يو تو...  کردی کبود ماهی اون رو سدی کشی شاپور کمر بند مي بهانه برایداشت، که با بهانه وب
 گهی دزی از هر چشتری بنیا  لق لقو داده بودند وي قوارش بهش لقب پوری دراز و بيبچه ها به خاطر پاها

 . دادیرش مآزا
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 شاپور رو اطی حي رفتم توی اومد ، وقتاطی حي از توی گروپي خونه تنها بودم صداي روز که توهی        
 زد و یی لبخند مسخره ااطی حي توي اومديو گفتم چطور...  کنهی و تماشام مستادهی که کنار حوض ادمید

 : گفت

 »ارمشی بمی برایب..  خان جونتنی زمری زيتوپم افتاد تو...! دمی پرواریاز د        « 

 شدم در رو پشت سرش بست و نی زمری که داخل زنیاما هم.  کردمشی همراهی عالم بچگيمن تو        
 «ي ، صدانیرزمی زي جان توی باهی اشي او رودنیکمربندش رو از شلوارش جدا کردو شروع کرد به کوب

 يتو  شاپور و کمر بندش اشکیمان برزخ و من از ترس چشدیچی پی گوشم ميشالق تو» شَرق شَرق
 :  گفتی برد میشاپور هر بار که شالق رو باال م... اومدن هم نداشت نییچشمان جرات پا

 ».ستمی لق لقو نيبگو اسم من شاپوره و پور        « 

 خورمت التماس کن تا ی روز مهی یی نرم و خوشمزه ایمثل بستن«: گفت ی ومزدی مسیصورتم رو ل        
 » نزنمت

 . کردم که بگذاره برمی مهیمن هم گر        

 : نشونم داد و گفتيزی تي خسته شد به هِن هِن افتاد ، وقت رفتن چاقوای که از شالق زدن اشیوقت        

و  گوشت هات ری گفتی به کسيزی باد به گوشم برسونه که چای وی به خان جونت بزنیاگه حرف        « 
 »...! ی دختر بد هستهی گمیبه همه م.  کف دستت گذارمی و مبرمیم

.  هستم الم تا کام حرف نزدم ي فکر نکنند دختر بدهی بقای نشه دهی گوش هام برنکهیومن از ترس ا        
 . نگفتميزی چیو به کس

 من رو که از اطیل ح داخدی پری مواری رفت از دی خان جون می کار هر روزاش شده بود ،وقتنیو ا        
 زدن سی کرد به لی کرد شروع می و کمرش رو باز منیرزمی زي کشوند تویترس زبونم بند اومد بود م

 نی به زمن مي پاي و محکم اون روجلودادیصورت غرق اشک من و کمربند چرمش ودور دستش تاب م
 »...دی کوبیم

 ي زد و سر برداشت و به چشمهاي به کنارشی کابوس هادی تلخش که رسي قصه ي جانیقندك به ا        
 . بودرهی هدف به نا کجا آباد خیسهراب نگاه کرد که ب

 : تازه کردو چشم از او برداشت و گفتینفس        
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کابوس اون روزها، سالهاست که با منه و هنوز هم ... ..  دی خواستم بدونی بود که ميزی چنیا        « 
 ...! پرمی شبها از ترس از خواب میبعض

 که بگن چه دختر دمی ترسی بزنم و می وقت جرات نکردم به مامان و بابام حرفچی بچه بودم هیوقت        
 می به شما که قرار همسفر زندگدی بایول...  کار شدنی هم که بزرگتر شدم شرم مانع ایوقت...! ی هستيبد
 ». گفتمی مدیبش

 : گفتاطی با احتی قندك نشاندو شمرده ، آرام ولي چشم هايسهراب چشم تو        

 جادی ايریی تغچی من همی تصمي باشه توی رو بِدون که جوابش هر چنی کنم و ای سوال ازت مهی        « 
 »... حقمه که بدونمیول... کنهینم

 سوال سهراب ي خب آنقدر ها خنگ نبود که متوجه دی اش کوبنهیقندك قلبش پر طپش به س        
 ي چادر پاك کرد و سکوت روي انداخت و دست عرق کرده اش را با گوشه ریسرش را به ز... ! نشود

 . نشستشیلبها

 و آهسته نجوا دی صورتش کشي نشسته روشی به ته ریسهراب که نفسش به شماره افتاده بود دست        
 :کرد

 »؟! کردتتیاذ.... اون نامرد        « 

 : باز گرداندای قندك او را باز دنيصدا...  رفت شی تر شد نفس های طوالنير قدشانیسکوت که ب        

 نکرد چون بعد دای کار رو پنی وقت فرصت اچی هیسمیاون ساد.... افتادهی نی اتفاقچیه.. نه به خدا        « 
 ی تابی رفتم، بعد از اون هم اونقدر بی کار رو تکرار کرد از ترسم همراه مادربزرگم منیاز چند روز که ا

 ».کردم که بابام من رو با خودش برد تهران اونجا ثبت نام کرد

 صورت قندك چشم دوخت که ي تودی کشیقی باز گشت و نفس عمکی به کی رفته اش ينفس ها        
 .  رنگ شده بودی صورتي از شرم قدردشیپوست سف

 ...دی اش را دزهی خاله ري چهره ي تو غم نشستهی رو شد وقتزیدلش ر        

....  کنار رفته بودي تور آن قدري شد ،که پرده دهی ونگاهش به سمت پنجره کشدی کشیقینفس عم        
 خاله ي حال و هوانکهی ايبرا...  کردی سقوط منی که دانه دنه به زمدی برف نرم را دشه،یو از پشت ش

 :  اش را عوض کند با سر به پنجره اشاره کرد وگفتزهیر
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 افته که خدا هنوز هم از ی مادمی ،بارهیهر وقت برف م...!  ادی می چه برف قشنگنیبب...نگاه کن         « 
 »... نشده و به فکر اونهاستدی ناامنی زميبنده هاش تو

سراسر وجودش ...  ی و کوپالش از جنس آرامش و عشق بودو مردانگالیآرامش کالم سهرابش که         
 ...را پر از آرامش کرد

 ... نشستشی لبهاي رودی باری که می برفی به نرمیسرش را به سمت پنجره چرخاند و لبخند نرم        

 : گفتيا جد آرام تر امیی بار با صدانی گرفت و ایی جان تازه اد،یسهراب لبخند دلبرش را که د        

 »؟...! ازت داشته باشم ی خواهشهی شهیم        « 

 : شدرهی شد و متعجب و پرسشگربه او خدهی به سمت باال کشی به آنشیچشم ها        

 : و آرام ونرم گفتدی کششی موهاهی یسهراب دست        

 ی بي عقد محضرهی سودابه از سفر برگرده، نکهی زود ،قبل از ایلی خي خواهش کنم اجازه بدشهیم        « 
 و می کني نقش بازی سودابه و فرشچي جلوی مدتي من راحت بشه وبراالیتا خ...! میریسر و صدا بگ

 جون هم نیبا پرو.رمی پس بگیتا من بتونم چک رو از فرشچ...  بفهمه يزی از ازدواج ما چی کسمینگذار
 ....! نزنهی حرفکنمی و مجابش مزنمیحرف م

.... شتری بيزی بمونه و نه چی کردن باقي نقش بازهی در حد زی وفادار باشم و همه چدمی قول میول        
 »... رمی تا بتونم چکم رو پس بگی کنی به من می کمک بزرگیاگه قبول کن

 ! خودش را داشتبی هم درد سرها و فراز و نشیعاشق...  نبود یحس وحالش گفت        

 : محکم جواب دادی زد اما با لحنی جانیلبخند ب        

 رو فراموش ياگه اصل وفا دار...  می رو بسازیبا کمک هم زندگ.  باشم تیقرار همسفر زندگ        « 
 ». ندارمی باشه حرف،ینکن

 شدو پر چادرش را کی نزديقدر.  شدی گرفت و عاشق تر میسهراب با هر کالم قندك جان م        
 . دی کردو نرم بوسکیگرفت و به لب نزد

 در يو در آستانه . آنکه در بزند با شتاب در اتاق را باز کردیهنوز سر برنداشته بود که نبات ب        
 .ستادیا

 . فاصله گرفت رو به نبات ورورجادو شدي چادر را رها کرد ،قدري درنگ گوشه یسهراب ب        
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 را باال برد و چهار انگشتش را گرشی در بود ، دست دي رهی دستش بند دستگکی که ینبات در حال        
 :نشان داد و گفت

 حرفهاتون تموم می اول خوردي بعد اون چاگهی دییعمه بلور گفت چهارتا چا.... سهراب خان        « 
 »؟!دی کنی مکی جکی؟ چقدر ج...نشد

 گام فاصله کی برخاست شی هر دو نشست ، سهراب از جاي لبهاي از ته دل همزمان رويلبخند        
 گوش قندك ری روند ، زرونی از آنکه از اتاق بشی بود پر کرد وپستادهیاش رابا قندك که حاال او هم ا

 :آهسته ونرم نجوا کرد

 ».... نهیشی به دل مي فرصت نبات رو قورتش بدم که بد جورنیاول...  بندازادمی        « 

 شناس کنار در فهی وظيم شد نبات راکه همچنان مثل مامورسپس چند گام به سمتش برداشت وخ        
 : و گفتدی نرم تپل او را بوسي بود را به بغل گرفت و گونه ستادهیا

 »؟....ی خوشگل خانوم بغلم، که آبرو واسمون نگذاشتایب        « 

چرخاند و نبات که باز هم با لفظ خانوم خوشگله ورورجادو شده بود سرش را به سمت سهراب         
 :دیپرس

 »؟...!دی کردکی جکی قندکم جی با آبجيسهراب خان چه جور        « 

 :  را فرو داد و گفتشیسهراب خنده ها        

 »...ی کنی مکی جکی ، تو هم به وقتش جي بزرگ شدیخوشگل خانوم وقت        « 

 ...! شکل گرفتشانی تفاهم زندگنیاول        

 کار را نی داد خودش قطعا ایاگر سهراب قورتش نم»  نبات را قورت داددیبا« دحق با سهراب بو        
 ....! بلد نبوديزی جز آبرو ري ورورجادو کارنی کرد که ایم
 
 

 ...!  و سوخته آمد به پا کردو رفتاهی که آن سیبعد از طوفان        

 و الی ی سهراب بي که توانست حس بد حضور سودابه را کم رنگ کند ، نوازش هايزیتنها چ        
 ... کردی گوشش زمزمه مری که نرم زیی عاشقانه ايکوپالش بود و حرفها

 ....  دادی چانه برد و نگاهش را در کافه چرخری زی نشست و دستشخوانیپشت پ        
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 گری دیبعض..  کردندی را پچ پچ می گوش هم زندگری و ز چند نفر نشسته،ای ها دو زیگرد تمام م        
 ! شد دل سپرده بودندی که پخش میی عاشقانه امی مالکیهم در سکوت به موز

 ي جوریو نبض زندگ!  داشت انی خودش جراقی شهر به سبک وسي باال ي کافه نی در ایزندگ        
 1... زدی مگرید

 ترو یول...!  ری زیی اندام با جسه اکی بود باری آمده بود ، پسر جوانی که از شرکت خدماتيکارگر        
 ی بود ، ولینینامش رضا مع.... شستی گرفت و ظرفها را میچست و چابک سفارش م... فرز و قِبراق 
 .زدندی مشیصدا»  ینیمع« فقط ،يشوندی پسوندو پچی بدون هاریسهراب و ماز

 دوبهیچی اش پینی بری قهوه زي سهراب جا به جا شد ،که بویدل صني روي قدردوی کشیقینفس عم        
 ...  سهرابشنی عطردلنشيهمراهش بو

 : کرد و رو به سهراب گفتی لبش نشست و تشکر کوتاهي رویلبخند نرم        

 که ي جوري تو من رو معتاد به اون کردی نداشتم ، ولیی اونهی منی پر از کافئاهی سیدنی نوشنیبا ا        « 
 »...دهی می زندگي کنم قهوه بویحاال فکر م

 کنار گوشش نرم و آهسته یی اش مماس کردو در جواب ،جازهیسهراب سرش را به شال خاله ر        
 :نجوا گونه پاسخ داد

 ».... يهمون طور که تو من رو معتاد به خودت کرد        « 

 : زد و گفتیی اشاره اک،ی کزی چ فاصله گرفت و با سر به ماگ قهوه ويسپس قدر        

 »!نوش جونت... بخور         « 

 .... دادی و روح را نوازش مبردی عاشقانه که دل مي پر بود از حرفهانشیسهراب خرج        

 از قهوه یی فرو بردو به دهانش گذاشت و جرعه اکی کزی دل چي شد وچنگال را توعیلبخندش وس        
 که همراه حجم دی دسته گل رز قرمز دکی را با سایز پس بخار قهوه اش پرو ا...دی داغش را نوشي

 . سرد داخل کافه شدي هوایعیوس

 طمع ی دانست مثل گرگ سالمش اصال هم بی شناخت و می را خوب مشی و دل کاروانسراسایپر        
 ! ستین

 ! استدهی خوابی چه قصد و غرضشی های مهرباننیآن قدر هاهم ساده نبود که نفهمد پشت ا        
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 بلند هی پای صندلي از روی خورده اش را رها کرد ،با جستمی نکی کزیافکارش را پس زد و چ        
 ... آمد و به استقبالش رفتنییسهراب پا

 که اری گوش مازخی را رها کرد ،سرش را بنوی قندك ، فنجان کاپاچي دختر خاله دنیسهراب با د        
 و قندك سای که نگاهش به خوش و بش کردن پری بود ، برد در حالکی شکیست کردن ملمشغول در

 :بود گفت

 اگه روزید...  کرده ری تو گشی گلوش پي دختره بد جورنیا....  قندك اومده ي دختر خاله اریماز        « 
 »...! دادیچاره داشت قورتت م

 به تن داشت و موها ی و خوش دوختکی شيگاه کرد ،پالتو نسای نگاهش را باال کشاند و به پراریماز        
 . شانه اش نشسته بودي آمده و رورونی شال بری از زشانشی پري

 اضافه ي قرو اطوار هانی کرد ، با ای نمدی تردیی قندك را داشت ،لحظه ایاگر وقار و متانت وسادگ        
 .دی پسندی مشتری را بیوسادگ... نداشت یی اانهیچندان م

 که موز را همراه آناناس درون مخلوط ی خودش نگاه داشت و در حالي اش را برای ذهنيگفتگو ها        
 : گرفت وکوتاه و سرد گفتسای پري شانه ي روشانی پري نگاهش را از موهاختی ریکن م

 »....ادی خوشم نمزونی آوي که از دختر های دونیم        « 

 بلند به هر دو داد و ی رساند، سالمشخوانی بلند خود را به پيگذشت با قدمها ها زی مانی از مسایپر        
 : گرفت رو به سهراب گفتاری اش را از مازی چشمرینگاه ز

 »...! مزاحمتون نشده باشمدوارمی،ام.. دیان شااهللا خوشبخت بش...  سهراب خانگمی مکیتبر        « 

 »؟...!دیدی زحمت کشهی قشنگيچه گلها.....دی خانوم خوش اومدسایسالم پر        « 

 : کنج کافه اشاره کرد ادامه دادی خالزیسپس محترمانه با دست به م        

 »... خدمتتونامی من هم آالن مندی با قندك بنشدیی ببرفیاطفا تشر        « 

 شدو سهراب بازهم سرش را ی همراه قندك راهشی لبهاي کرد و با لبخندروی تشکر کوتاهسایپر        
 : چسباند ونرم نجوا کرداری گوش مازخیب

 من و قندك پا تی شاخه اش به نهی ی بندم که حتیشرط م... گل هات رو بردار بگذار تو گلدون         « 
 ، رك و ومدی اگه خوشت نهی چه جور دخترنی و ببنی بنشم،ی با هم برایبعد هم ب...  کافه نگذاشتهنی ايتو

 »...راست حرفت رو بهش بزن ،نگذار دلبسته ات بشه
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 :  گفتلشی جنباند و بر خالف مي سراریماز        

 »می ببره ، بعد با هم برینی سفارش رو درست کنم بدم معنیصبر کن ا....باشه         « 

 سای با فاصله از پراریز ، ماوستندی به جمع آن دو پکی و سهراب با چهار تا قهوه همراه کاریماز        
 ...  سهراب جفت قندکشینشست، ول

 سای اش گرفت و رو به پرزهی خاله ري دهی و انگشتان کشفی وظردیسهراب نگاه از دستان سف        
 :مودبانه گفت

 »...دی کنلی تون رو مکی قهوه و کدییبفرما.... خانوم سای پردی خوش اومدیلیخ        « 

 يبا صدا.... نشست جز اوی مزی هرچي بود که نگاهش رواری مازیام هوش و حواسش پ که تمسایپر        
 ... دی کششی کوچک قهوه اش را پدی کرد و فنجان سفیتشکر کوتاه و نرم! سهراب سر بلند کرد 

 :  قندك را گرفت و گفتی ،دست نرم ومخملدی جمع را دنی سکوت سنگیسهراب وقت        

 »؟....! دی مون باشی روز زندگنی ما در اولي مهمون هانی که اولهینظرتون چ        « 

 :  بدهدشی به حرفهای باعث شد لحن شوخاری و مازسای پري زده رتینگاه متعجب و ح        

 »...  ناهار مهمونتون کنمخوامی مدی کنی نگام مي جورنیچرا ا....  بابا يا        « 

 با ی نکند ،ولشانی وهمراهاوردی بشی خواست بهانه های نبود ، می راض چندانسای از حضور پراریماز        
 : نگفتچی شد وهمانی قندك پشي زده جانی هيصدا

 نی خان به ما افتخار بدند و اولاری جون و البته مازسای پرشمیخوشحال م...هی عالنی سهراب ايوا        « 
 »...می رو با هم بخورمونیناهار زندگ

 پنجه پا بلند شدو سرش را يرو.... فاصله گرفت سای و پراریوقت رفتن قندك چند قدم از ماز        
 : سر سهرابش بردو آهسته نجوا کردکینزد

 ».... و دوغ هاحونی کردم با ردهیسهراب من هوس کباب کوب        « 

 به نام عشق شد در یحس پوست صورتش نشست ، بازهم پراز ي اش که روزهی خاله رينفس ها        
 :جوابش نرم ،زمزمه وار گفت

 دلم تو جون زیعز...  پچ پچ کردن هات نیبا ا» قربون اون زلفک هات برم« ...به قول عمه بلور        « 
 »...بخواه
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آن هم نه ...!  تازهحانی با دوغ و ردهی خوردن کباب کوبي شدند برایو عاقبت هر چهار نفر راه        
 ...!!!شی ته بازار تجری کبابنی دور و نا آشنا، همیلی خیرستوان

 
        
 ...  بردند ، با هم به خانه برگشتندی را به رختخواب مشانی های و مردم خستگدی رسانیروز که به پا        

 در را به هم جفت ي خانه پارك کرد و قندك پست سرش لنگه های نقلاطی را در حنیسهراب ماش        
 . وبا هم وارد ساختمان شدند.کرد 

 صورت گرد و او ي و چشم توستادی قندك اي اول ، سهراب روبرويکنار در آپارتمان طبقه         
 : و گفتدی کرد وآن را نرم بوسکی نزدشیچرخاندو سپس مچ دست راست او را باال بردو به لبها

 ، نا خواسته مچ دستت رو چنان فشار دادم که کبود دمتی اول که ديهاهمون روز.....  روزهی ادمهی        « 
 »....   شداهیو س

 لبش نشاند ، در ي هم روی سهراب حس قل قلک را دروجودش زنده کرد و لبخند نرمي لبهاینرم        
 : پاسخ دادنیجوابش نرم ودلنش

 ».... پر رنگمي های خودم بود با اون فضولریتقص        « 

 تلخ او را به نا کجا آباد پرتاب کرد ي سودابه افتاد و بازهم کامش تلخ شد خاطره هاادیسهراب به         
 :  که امروز کرده بود گفتي از کاری قدر دانيوبرا

 هی هر چه زود تر کنمی میسع... يای من مي پاهی و پا يممنونم که که دل به دل من و مشکالتم داد        «
 » کنمدای گرفتن چک پي برایراه

 : و نرم تر از او نجوا کرددی او کششی ته ريقندك دستش را نرم رو        

 »؟...!گهی دنهی همشیزن و شوهر ، معنا        « 

 : تر شد و سر خم کردکی نزدي گل کردو قدرشی هاطنتیسهراب ش        

 که ادتی...! قرار مون بود سه تا بوس صد تومن...  ها يهنوز به من بدهکار...  تو می برياینم        « 
 »؟....نرفته

 ری زي های که نگاهش به کاشیدر حال...!  بار از شرمنی ای لبش نشست ، ولي رویباز هم لبخند نرم        
 : بود جواب داددهیچسب

 »....!گهی وقت دهی ،باشه شمی جون خواب باشه مزاحم نمنی پرودیشا.... وقته رید        « 
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 : و نجوا کردستادی بار نفس به نفسش انی تر شدواکیسهراب باز هم نزد        

 »ه؟یهوم نظرت چ....  تی بدهکاری به باقمیتا برس.... میپس سه تا صد تومن امروز رو حساب کن        « 

 :  بلند گفتیی پله ها با صداي بودند که نبات از باالدهیهنوز به حساب و کتاب نرس        

 »؟....!يدی قندکم چسبی به آبجنقدری ایواسه چ... سالم سهراب خان         « 

  گوشش او زمزمه وارپچ پچ کردری و زدی کششی به موهایسهراب بالفاصله از قندك جدا شد ،دست        
: 

هم آبرو برامون  رسه و ی موقع می بنداز سر فرصت و حوصله نبات رو قورتش بدم که هم بادمی        « 
 ».... گذارهینم

 : جنبانددیی به عالمت تاي را فرو داد وسرشیقندك خنده ها        

 ». کنمی وقته دارم ، بگو من هم کمکت میلی رو خمی تصمنیمن ا...! موافقم         « 

الف  چرخد و گاه خی خودش را دارد و گاه بر وفق مراد مي هانیی باال و پای زندگگریخب د        
 . که غم لشکرش را به سمتان روانه کندمی دانی می هارا وقتيقدر شاد...آن

 
         

 
 کرد آرام ی لبش نشاند و سعي منظم کرد ، لبخندرا هرچند کم رنگ روکی به کی را شینفس ها        

 .ردیباشد تا کنترل اوضاع را به دست بگ
 

 ي او دوست دختر سهراب است و براکردی او وسهراب خبرنداشت وتصور مي که از رابطه ینیمع        
  پراز فنجان وینی که سیبه کنارش آمد و در حال...!  دی آی شاپ میکمک به کاف

 
 ي بچه هازی برد با سر و چشم به سمت می رابه سمت آشپزخانه مفی کثي هايبشقاب ها        

 : اشاره کردشیقاراشم
 

 »... من فرصت نکردمدیری رو بگزی خواهش کنم سفارش اون مشهی میستمخانوم ر        « 
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 تاافکارش را نظم دهد و اضطرابش را ته ذهنش دی کشیقی گرفت و نفس عمینینگاهش را ازمع        
 .مدفون کند

 
 ...کردی مفای نقش اول زن را ادیو با...  شروع شد يخب باز        

 
 برداشت شخوانی پي ها را از روي سفارش مشتراداشتی لب گفت ودفتر مخصوص ری زیبسم الله        
 تی که نهای رفت ،در حالشی گروه قاراشمي بعد به سمت بچه هایقیو دقا

 
 ...!  نشوددهی سودابه که جفت سهراب بود کشی کرد نگاهش پی اش را میسع        

 
 : افراشته گفتي سر و باستادی ازیبا همان لبخند کم رنگ کنار م        

 
 تا من دیسفارش هاتون رو بگ..  همه تون تنگ شده بود ي دلم برادی خوش اومدیلیخب بچه ها خ        « 

 ». کنماداشتی
 

 را محکم گرفته و راه شی گلوخی برتی به نام غيزی کرد چی اش حس مزهی خاله ردنیسهراب با د        
 ...! نفسش را صد کرده است

 
 دیای شاپ بی که قندکش به کافدادی اجازه مدیاز همان اول هم نبا....!  بود شمانی و بن پخی از باصال        

 ... منتظر گرفتن سفارش ها باشدیکه حاال مثل گارسون
 

 :دی نگاهش را به سمت او کشاند و پرسزدی که خشم در آن موج می در هم و چشمانيبا اخم ها        
 

 »؟...!دیری سفارش ها رو بگدی که شما اومدکنهی می چه غلطینیاون مع        « 
 

 ی اوضاع را ساماننکهی ايبرا!  را گم کند شی دست و پاینگاه متعجب و ناباور بچه ها سبب شد کم        
  ،دی کشیقیدهد ، نفس عم

 
 : قاطع و محکم جواب دادی کردو با لحنرینگاهش را به سمت او سراز        
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 شونیا.... ی آشپزخونه است ولي به بعد فقط تونی من از اي فهی وظدونمیم...  افشار يقاآ        « 

 »دمی من خدمت رسنی هميدستشون بند بود برا
 

 بحث نی به انکهی اي صورتش بود برانتی هم زي پروفسورشی که حاال ری همان دکتر عمومنایس        
 :خاتمه دهد نگاهش را به سمت او کشاند و گفت

 
 نبوده يماری مدت بنی ابتیان شااهللا علت غ... دلمون براتون تنگ شده بود...  یسالم خانوم رستم        « 

 ؟»...!باشه 
 

 گشت که ی موجه میی دنبال بهانه ادی پسندی مشتری بحث را بنی خب اد،ی کشی از سر آسودگینفس        
 : رو به او گفتدیپارسا به دادش رس

 
 چشمش نباشه و ي که جلویدنبال جواب نگرد دکتر جماعت عادتشه هرکس.. .  یخانوم رستم        « 

 »...ضهی مرکنهی فکر منهینب
 

 هی نی ما بنششی پای و بعد بریقندك جون سفارشون رو بگ...  دیآقا بنده خدا رو سر پا نگه ندار        « 
 » .... دلم برات تنگ شدهنمیگپ درست و درمون بزن

 
 ری انگشتان امانی که انگشتانش را مدی نگاهش به سمت او چرخنیمی و گوش نواز سفی ظريبا صدا        

 ... گره کرده بودیعل
 

 : جان زدو جواب دادمهی نيلبخند        
 

 »...دی دارلی میخب چ...  رسمیچشم خدمت م        « 
 

 کوتاه ی گرفت دمی بهانه دست سهراب را می سودابه بود که با بهانه وبی هم مدام حواسش پاریماز        
 .  کردیهم دست سهراب را رها نم
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 سهرابش و سودابه گرفت ودفتر را باالبرد و با ي گره شده ي از دستهایقندك نگاهش را به سخت        
 :دی باشد پرسي داشت عادی که سعیلحن

 
 »... داشت کنم ادی دییخب منتظرم بفرما        «

 
 ي بود جدا کرد و از جادهی به او چسبشیسهراب پر حرص دستش را از دست سودابه که مثل سر        

 : تلخ گفتیبرخاست و با اوقات
 

خودم سفارش هاشون رو آماده ... دونمی بچه ها رو من مي قهیسل...  ندی شما بنشیخانوم رستم        « 
 ».کنمیم
 

 ... نشستنیمی کنار سدوی کششی پی درهم رفت و قندك هم صندلين اخم هاسهراب با هما        
 

 :دی گوش سودابه کج کردو آهسته پرسخی سرش را بتایآناه        
 

 »؟... !سهراب چش بود         « 
 

 : قندك کرد و نرم و پچ پچ وار جواب دادي روانه یسودابه نگاه غصب ناک        
 

 ی نمرونی پرتش کنه بخواستی مروزید...  دختره باشه نی سر اری زکنمیفکر م... دونمیمنم نم        « 
 »؟...! کردی می چه التماسیدون

 
 ي بزند فقط سری آنکه حرفی ارام قندك بود بی ساده ولي چهره ی که نگاهش پی درحالتایآناه        

 .تکان داد
 

 : گوش پارسا برد آهسته پچ پچ وار گفتخی سرش را بلوفرین        
 

 زن ي واسه یشناسیاخالق سهراب رو که م...  کرده ری قندك گشیغلط نکنم سهراب گلوش پ        « 
 »... کشهیجماعت شاخه شونه نم
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 : معترض گفتد،ی آنها نشسته بودند دي به تماشای جمع را که چهار چشمي رهیپارسا نگاه خ        

 
 یپچ پچ کردن و درگوش« میدونی قانون گروه رو مدی کنی نگاهمون مي جورنیچرا ا... بابا يا        « 

  حرفی سودابه هم در گوشتاوی آناهمی فقط ما که نبودیول» حرف زدن درجمع ممنوع
 

 »زدندیم        
 

 ینیب س با آمدن سهراب حرفش را فرو داد ، سهرای بود ولیسودابه به دنبال جواب دندان شکن        
 : گذاشت و گفتزی مي قهوه را رويفنجان ها 

 
 ».... نوش جان        « 

 
 : گفتي کار دستش اشاره کردو با لوندی خالی ، با دست به صندلدی کششی به موهایدست        

 
 »...نی خودم بنششی پای بزمیدست درد نکنه عز        « 

 
 نه ی آرام او آرامش گرفت و نشست وليخت و از چهر ه  اش اندازهی به خاله ری نگاهمیسهراب ن        

 : تفاوت جواب دادیو ب...  اری کنار دست مازی خالی صندليکنار سودابه بلکه رو
 

 »...نمی نشی جا منیراحت باش هم        «
 

 نشست، شی دو ابروانی شدو می اخمهیوشب....!  زدی صورت سودابه موج ميای در تمام زوايدلخور        
  بود کهاوردهیسهراب را راحت به دست ن...  بود خود را رسوا کندنی تر از اركیاما ز

 
 زد، فنجان قهوه اش را برداشت و رو جمع يراحت هم از دست بدهد ،گره ابروها را باز کرد ولبخند        
 :گفت
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 مقوله نی با اادی زدیدونی می کنم ولزشی خواستم سورپرایم... بچه ها پنج شنبه تولده سهرابه         « 
 ی ما همگي پنج شنبه خونه گمی خودش مشی پنی هميبرا..  نداره یی اونهیم
 

 »...دیاری با خودتون بدیتونی مدی هرکس رو هم دوست داردیدعوت هست        
 

 قاطع والبته یرو به او شدو با لحن...!  ردی جشن تولد بگشی کم بود که سودابه برانشیخب هم        
 :محکم گفت

 
 دور هی نیهم.... رمی بگی خودم مهمونيدوست دارم خونه ...  ستی و پاش ها نختی رنی به ايازین        « 

 »؟...ی بادکنک هوا کنمی براي بخواستمیبچه که ن... هی دوستانه کافیهم
 

 نداشت و یی اانهی امکاناتش ،اصال م پول ودنی سودابه و مدام به رخ کشي ادا و اصول هانی با الوفرین        
  حرفدیی و درتادی ،خندنی همي خواست برجک قر و پزش را بزند برایدلش م

 
 :  جنبانديسهراب سر        

 
 »...گذرهی خوش می آنچنانی از مهمونشتری بیلی دوستانه خی دور همهی... منم موافقم         « 

 
 : کردو گفتدی چرخی آنها منی رو به قندك که ساکت فقط نگاهش بدی کششیسپس قهوه اش را پ        

 
 هامون ی دور همنی اي ،توایحتما ب...  کنم یقندك جون از طرف سهراب من هم تو رو دعوت م        « 

 ي های مهموننی از اشتری بیلیخ...  گذرهیپر از خنده است حتما بهت خوش م
 

 »...سوسولهعجق و وجق که توش پره از بچه         
 

 ... کندی بازم هم سکوت کرد تا به وقتش تالفی کردوللوفری جانانه نثار نییسودابه چشم غره ا        
 

 به انتظار زشانی حساب کردن مي کوه نورد براي رفت که بچه هاشخوانی نگاهش به سمت پاریماز        
 . بودندستادهیا
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 : برخاست و رو به جمع گفتشی را به عقب هول داد و از جایصندل        

 
 »...  سهراب البته با کادوي خونه ی شد پنج شنبه همگبیپس تصو        « 

 
 : شد گفتی دور مزیسپس همانطور که از م        

 
 »... گردمی رو بکنم و برمي مشترنیمن حساب کتاب ا..  دیبچه ها مشغول بش        « 

 
 دو نفره ي جشن تولد عاشقانه هی ي براشی ،تمام حساب کتاب هااری آخر مازي جمله دنیبا شن        

  به مراتب بهتر از شال گردن ویی کادوهی دی حاال بای پولی بنیبا ا... برهم خورد 
 

 ...دی خریدست کش که کار دست خودش بود م        
 

 ...! دلش بگذاردي کجاقای را دقنی دانست ایو نم        
 

 پشت لبخندش پنهان شی هايوش خط و خال بودن را از پدرش آموخته بود دلخورسودابه رسم خ        
 : گفتیرکی و با زدی قهوه نوشییکرد و جرعه ا

 
 دوست دارم و من هم به خواسته ی من چدونهی مشهیسهراب هم...  هی قهوه عالنیطعم ا... هووم        « 

 »... گذارمیهاش احترام م
 

 : حرفش را ادامه دادی چهار گوش گذاشت و رو به سهراب باقیکفنجان را داخل نعلب        
 

 »....ستی نی حرفي جمع و جور دوست داری مهمونهیحاال که تو ...  زمیباشه عز        « 
 

  ،ستادی سهراب ای را دور زدو پشت به صندلزی پس رفت و می برخاست و قدمشیسپس از جا        
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 و نرم نجوا ری کمرش را خم کردو کنار گوش سهراب زي او گذاشت قدري شانه يدستانش رو        
 .کرد

 
فعال خدا حافظ تا پنج ... یهر جور که فکرش رو بکن...  دارم هی هدی اون شب برات کلزمیعز        « 

 »شنبه
 

 گره نهی سي را روشی گرفتار بود دستهاانشی که میکالفه از برزخ... افتیمنظور او را به وضوح در        
 .  اکتفا کردي او فقط به تکان سریکرد ودر جواب خدا حافظ

 
 مانتو اش بی را از جی از آن دو چشم گرفت ، گوشی به سختلشی موباامکی زنگ پيقندك با صدا        

 .دی کشرونیب
 

 ....! بودی که به سراغش آمد دل نگرانی حسنی اولروزهی اسم مامان فدنیبا د        
 

 ... !ای گوتی به قدر کفای کوتاه بود ولامیپ        
 

 ». کردندریشاپور رو دستگ....  فرستمی ، آدرسش رو برات مي کالنترایبا سهراب ب        « 
 
 

        
 

 ....دیدوی داده و ممی دل به نسیی رها در باد به پرواز در آمده و سبک بال مانند پروانه اشیموها        
 

 آن به ي از دهانه یکی سقو ط کرد وتنها نور بارقی عممهی نی شدو به چاهی خالشیا پریناگهان ز        
 ،دیسرش را چرخاندو پشت سرش شاپور را د...  کرد یچاه نفوذ م

 
 دبایو سهراب را د..... دادیشالقش را به او نشان م...! یبا همان لبخند مشمئز کننده و چشمان برزخ        
 : گفتی منی شده بود پر طنزانی ، از چاه آوختهی آویدست
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 »زود باش... زود باش .... باال ای بریدست من رو بگ        « 
 

 دهی برشی شد و نفس هاداری از خواب بیغی هوا معلق بود که به هراس با جنی زمانیدستش م        
 شدی اش خارج منهی ، گاه کوتاه و گاه کشدار از سدهی،بر
 

 ... کردی داد و هنوز خودرا ته چاه حس می شب چرخیاهی سرگردانش را در سيمردمکها        
 

 نشست شی بلند شدو سر جای به آنغی جيسهراب تازه خواب مهمان چشمانش شده بود ،با صدا        
 ...! چرخدی هدف می که چشمانش بدی وروشن شب قندکش را دکیدر دل تار....
 

 ... شدی مشی نا منظم پس و پشیو نفس ها        
 

 را حصار او کرد،به شیدستها... او گذاشت و به سمت خود برگرداند ي شانه ي دست رویبه نرم        
 ... دی ستون فقراتش کشي اش فشرد و دستش را نوازش گونه رونهیس
 

 : نرم نجوا کرددی کشی او می مخملیی موهاي که دست رویو در حال        
 

 » دلم ،آروم باشزیعز...  شیه        « 
 

 که نظم گرفت ،او را نرم از خودش جدا کرد و شی گذشت ، نفس هاهی چند ثانی به کوتاهیقیدقا        
 ... به او دادیی آب را از کنار رختخواب برداشت جرعه اوانیل

 
 : اش گذاشت و نرم و پچ پچ وار نجوا کردنهی بازو و سانی مییو سراو راجا... دیسپس دراز کش        ،

 
 ».... مونم تا خوابت ببرهی مداریمن ب...  دلم زیبخواب عز        « 

 
 ی که بی به بارانشی اش بود ،چشمانش به سقف و گوش هاینی بری قندکش زنیری شيسهراب بو        

 .... تَق تَق آن گوش نواز بودي خورد و صدایپروا به پنجره م
 



 184 

 
        

 ی صورتش موج ميای در زواي از در اتاق قندك فاصله گرفت ،هنوز هم دلخوري قدرروزخانومیف        
 : بود شد گفتستادهی اییرای وسط پذی رنگی طوسیی جامه اریرو به شوهرش که مستاصل با ز....زد 

 
 به بچه ام گذشته که از سر شب تا حاال ده ی چنی بخواب ،ببریبرو بگ...يدارشدی بی چيشما برا        « 

 »»؟...!دهی کشغی و جدهیدفعه از خواب پر
 

 : رفت پچ پچ کنان ادامه دادی که به سمت اتاقشان میسپس در حال        
 

 بگذار راحت میستادی نداره هر جفتمون پشت در اتاق اتیخوب.... مواظبشه... شوهرش هست         « 
 »...باشند

 
 تکان داد به سمت دیی به عالمت تاي سردوی تنک شده اش کشي به موهای دستی رستميآقا        

 : شدو گفتیآشپزخانه راه
 

 »....امیباشه تو برو بخواب من هم آب بخورم م        « 
 

        
 

روزان  افتاد، پشت بندش خاله فی میکه هر وقت اتفاق...!  قانون نانوشته بود کی نیا...  گریخب د        
  شدی ماجرا با خبر مزیاز ر

 
 ری آنها سرازي کردو هورا کشان به خانه ی می لشکر کشی و پرهام آقا موسسای همراه پرشیو فردا        

 ... شدندیم
 

 ... هم شداری مازدنیچرا که موفق به د... بود ندی خوش آسای به مزاق پری قشون کشنیو صد البته ا        
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 ي پوري و پرهام ،ماجرای حضور او بود چراکه سبب شد خاله فروزان والبته آقا موسونیو چقدر مد        
 ! موکل کنندگری دی کارشناسانه را به وقتي نکشند و صحبت هاشیلق لق را پ

 
 هی عطر آن تا الدوی آن پر بود از نرگس کشي که البه الدی و سفی رز صورتي به گلهایقندك دست        

 : گفتاریذ کرد رو به ماز ذهنش هم نفويها
 

 »....هی قشنگي گلهایلی خدی خان شرمنده کرداریماز        « 
 

 : سرداد و جواب دادری ، نگاهش را به زسای پري پروای و برهی خي معذب از نگاهااریماز        
 

 ». مزاحم شدمنی همي برادی کسالت داریسهراب گفت کم... قابل شما رو نداره ... کنمیخواهش م        « 
 

 که ی و پرهامی از ترس آقا موسی کرده بود، ولجی بساری جلب توجه مازي تمام توانش را براسایپر        
 . تازه پشت لبش سبز شده بود تنها به همان نگاه کردن بسنده کرد

 
 شیبها بود گرفت وخنده اش را پشت لاری که در حال قورت دادن مازسایسهراب نگاهش را از پر        

 تر کردو کی به قندك نزدی گذاشت و سرش را کمزی مي خورده اش را رومی نيپنهان کرد،فنجان چا
 :گفت

 
 هم هست از اریفکر کنم اگه بدونه ماز...  ی رو هم دعوت کنسای تولدم پري برايدوست دار        « 

 » به و بچه ها نزنه از ازدواجمون به سودای حرفی بهش سفارش کندی بایول... ادیخداش باشه ، ب
 

 پر رنگش را هم ي و حسادت هامی بگذرشی، اگر از دل کاروانسرا... بودشی از خداسای پرنایقیخب         
 ....!رمی بگدهینا د

 
 ...!  را بر مال کندیو محال بود راز کس...!  زبانش چفت و بست داشت آن هم چند قفلهسایپر        

 
 : تکان داد و گفتدیی به عالمت تايسر        
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 ».... هم نباش زبونش چفت و بست دارهسای پرینگران دهن لق... گمیباشه بهش م        « 
 

 ي دهی پر پشت و کشي ابروهاي و نگاهش را روستادی ااری را گاز زد و رو به مازیینبات نان خامه ا        
 :او ثابت کرد و گفت

 
 »؟...هی اسم من چیدونی خان ماریماز        «« 

 
 ي که خود از آن محروم بود، نگاهش را توی بود ، نعمتشی های زباننیری هالك بچه و شاریماز        

 : نشست و جواب دادشی لبهاي روي داد ، لبخندی نبات چرخدیصورت گردو سف
 

 »...اسم شما نبات خانومه... دونمیالبته که م        « 
 

 : که آهنگ داشت جواب دادی به آن داد وبا جمالتي به کمرش زد و قرینبات دست        
 

تازه ....  خانوم خوشگلهگهی سهراب خان به من میعنی...  هم ، اسم من خانوم خو شگله استرینه خ        « 
 ». دلمزیعز« کنهی وقتها هم صداش میبعض »رهیخاله ز« گهی قندکم میاش هم به آبج

 
 ....دی قندکم خوابی اتاق آبجي هم سهراب خان توشبیتازه د        

 
..  شدرهی خی قالي انداخت و به گلهانیی را پشت لبش جا گذاشت و سرش را پاشی خنده هااریماز        

 . فرو دادنددندی نوشی که میی را همراه چاشانیو جمع خنده ها
 

دو دست نبات را  بغل جمع کرری دست زکی بلندشد چادر گل دارش را با شی خانوم از جاروزهیف        
 :گرفت و گفت

 
 »....ي دارکتهیفردا امتحان د... سی برو مشق هات رو بنوایب        « 

 
 : زمزمه کرددی شنی که فقط قندك مي لب جورری آمد زیسهراب که از شرم سرش باال نم        
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 »....برامون آبرو نگذاشت.  نبات رو قورتش بدمرهی مادمی چرا همش دونمینم        « 
 

 اتاق ی بشود همراه دفتر مشقش راهدشی بابا حمي آنکه متوجه چشم غره هاینبات اعتراض کنان ب        
 ...! نکندي تازه تريشد تا خراب کار

 
        

 
 ... روبراه تر شدی حس و حالش کمینیبعد از دو روز خانه نش        

 
 کوتاه ی به سالم و خداحافظشانی بود و تمام گفتگونی سر سنگدشیهرچندکه همچنان با بابا حم        

 ... کردی نمی داشت و درشتی باز هم جانب ادب را نگه می شد ولیخالصه م
 

 و کوپالش الی یو سهراب ب...  تولد دل نگران سودابه هم بودي کادويفردا تولد سهراب بود و سوا        
 ... کردی او را از سر خود باز میقیهر بار به طر

 
 به عهده ی فقط رل کوتاهاری جون و مازنی داشت و پروشهیکه فقط دوتا هنرپ.... یبی غريویسنار        

 . خواست به جمع هنرپشه ها اضافه کندی را هم مسایو حاال پر... بودشانی

.         

 هنرپشه ي خوردو بازی رقم ميگری به شکل دوی سنارنی از سفر ، داستان ای با آمدن فرشچنایقیو         
 ...  را رها کردشی هاینگران...شدیها متفاوت م

 
 مشامش ي توشی هم سر خوردند و عطر شامپوي روي مثل آبشارشی به گردنش دادو موهایتاب        

 ...دیچیپ
 

 کوچک کنار تخت او باز گرداند و زی و آن را به مدی به قاب عکس سهراب کشینوازش گونه دست        
 . تخت ، جفت سهراب نشستي لبه يش روکنار
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 شدو ی خواست باد میو چقدر دلش م... او گرفت ی مخمل مشکيسهراب نگاه مشتاقش را از موها        
 : گوشش نرم نجوا کردری و زدی کشیقینفس عم...! دیچی پی مشی موهاانیم
 

 »...!ی جا هستم عکسم رو نوازش کننی خودم ای تا وقتستیروا ن        « 
 

 ي تخت او بساط مشقش را پهن کرده بود و کلمه نییسپس باسر و چشم به نبات اشاره زد که پا        
 : ، آهسته پچ پچ کردزدی را رج میخوشبخت

 
 »....می برسمونی ما هم به کار و زندگاهی ورور جادو رو بفرست دنبال نخود سنیا        « 

 
 تر از قبل نی داشت و دلنشی تازگشی کرد که هر بار برای او را جادو مقنایقی لحن نی صدا با انیا        

 ... بود
 

 را ی کوتاه رو به نبات که خوشبختی جفت شده اش نگه داشت و بعد از تامليلبخندش را پشت لبها        
 : نوشت گفتیکج کوله م

 
 جون نی پروشی بعد و برو پيا ، مشق هات رو بگذار برينبات قربونت برم ناهارت رو که خورد        « 
 ».... بخواب

 
 یب...  تر نوشتدهیآن را کش »ي«  به کار برد و حرف قهی سلی نوشت و کميگری دینبات خوشبخت        

 :آنکه سر بلند کندو گفت
 

 » قندكیآبج...  ادی یخوابم نم        « 
 

 ... دیش کش تازه کوتاه شده اي به موهای و دستدی کشيسهراب پف بلند        
 

 : گفتي ترمی بار با لحن مالنیو ا.... قی پر رنگ شدو عمشیقندك لبخند ها        
 

 »... بکشي درازهی جون نی پروشیپس برو پ... باشه نخواب         « 
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 اش کامل شدو ی به خرج داد و آن را تپل تر نوشت و خوشبختقهیسل» خ«  حرف ي بار رونینبات ا        
 :گفت

 
 » قندكیآبج.... ادی یدرازم هم نم        « 

 
 بلند شد ،قاب عکسش را شی بار خودش از جانیو ا...! دی پررونی بی سهراب با پقي خنده يصدا        

 : کرد گفتی متی که او را به سمت در هدایبه دست او داد و در حال
 

»  و بِنشونری بگیقوط «يرو بگذاره تو نی جون و بهش بگو سهراب گفت انی رو بده پرونیبرو ا        « 
...« 
 

 رفت رونیاز در که ب.... کج کرد ، قاب عکس سهراب را گرفت ی باشه کمینبات سرش را به معن        
 ...  را در قفل چرخانددیسهراب باالفاصله کل

 
 : گفتشی خنده هاانی چشمش جمع شد و ميقندك از خنده اشک گوشه         

 
 »...ي جون بردنی پروشیآبروم رو پ... سهراب زشته به خدا         « 

 
 دفتر ي سر داد و نگاهش رونیی را به پاشی زد چشم های سهراب که برقي نهی سي اهللا توریزنج        

 ... نشستی خوشبختيمشق نبات و کلمه 
 
 
 

 ...دی پری منییباال و پا »وی وی« مانند ی از خوشحالسایپر        
 

 ی رفت و خوشحالی بگذراند ،ته دلش غنج ماری کنار مازيشتری ساعات بتواندی منکهیازتصور ا        
 : گفتدیپری منیی که باال وپایو در حال.... دادی کف دست به هم نشان مدنی را با کوبشیها
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 یتونستی هم می رو تلفننیخوب ا... نجای اامی صبح کله سحر بی بود اصرار داشتنیواسه هم        « 
 »؟...!یبگ
 

 : لبش اضافه کردو گفتي گوشه ي به وجد آمد لبخندسای پری همه خوشنیقندك از ا        
 

پشت تلفن ..... حواس جمع داره و دوتا گوش شنوا هی به ازی خوام بهت بگم نی رو که میمطلب        «
 »....!شدینم
 

 :دی کرد و پرسکی تر شد ، چشمانش را باري جدي دست از جنب و جوش برداشت و قدرسایپر        
 

 »...!ستی تو کار نی و دعوتینکنه سر کارم گذاشت        « 
 

 : تخت نشاند و آرام و شمرده گفتيقندك دست او را گرفت و لبه         
 

 ».... با شرط و شروطی ولیتو هم دعوت....  نکنخودیفکر ب        « 
 

 یول....! شده اش اضافه شد کی گره شده هم به چشمان باريد حاال ابروها جالب ششیموصوع برا        
 :  حرف به زل زدیب

 
 : تازه کرد و ادامه دادیقندك نفس        

 
سهراب ...  می با هم نداری نسبتچی که من و سهراب هی وانمود کندی بای تولد وليای امشب منیبب        « 
چراش رو ...  به اسم سودابه از ازدواج ما با خبر بشني دوستانش مخصوصا دخترخوادی نمیلیبه دال
 نپرس

 
  بسم اهللای کني نقش بازی تونیحاال اگه م....  از ازدواج ما دو تا با خبراری گم فقط مازیکه بهت نم        

...« 
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 در شی هاجانیا ه را بشی تعجب هایول... گرد ي باز شدو چشمانش هم قدرشی اخم هاسایپر        
 : و گفتدی را بازهم بر هم کوبشی بلند شدو دستهاشی از جاختیآم
 

 نی ااری جمع فقط من و مازيفکرش رو بکن تو...  هام ي باند بازمزی جنی دختر من عاشق ايوا        « 
 ».... هالمی فنی انیع... می کنی مي و نقش بازمیدونیموضوع رو م

 
 : انگشت اشاره اش را رو به او گرفت و گفتستادوی اشی بلند شدو روبروشیقندك از جا        

 
 طور خاله فروزان و آقا نیهم...  خبر دار بشن هادمی مامان و بابا حمدی موضوع رو نبانی اسایپر        « 

 ». بهت بزنمی دونستم دهنت قرصه بهت گفتم وگرنه محال بود حرفیچون م....  و پرهامیموس
 

 : گفتدی پوشی که آن را می تخت برداشت و در حالي را از لبه شی شتاب زده مانتوسایرپ        
 

 ی حسن رو هم به باقنی ای تونیم...  رو فاش کنمی که سرم بره محاله راز کسیدونینگران نباش م        « 
 »...یمحاسنم اضافه کن

 
 : کرد و گفتشی سرش مرتب کردو رو به قندك با آن لبخند پر معنايسپس شالش را رو        

 
 ».... رو ببرماری امشب دل مازخوامیم.... بپوشمی و چرمی بگی سهراب کادو چيحاال واسه         «

 
 :قندك کالفه با انگشت اشاره سرش را خاراند و جواب داد        

 
لباس هم ساده و دخنرونه ...  ي بخری خاص و گرونزی چشی نداره برایلزوم...  هی دسته گل کافهی        « 

 »ادیاز دختر ولنگ و باز خوشش نم..  مثل سهراب هیزی چهی هم اخالقش اریبپوش ماز
 

 :سپس انگشت اشاره را به سمت او نشانه رفت و ادامه داد        
 

 ... ! فرق داره هاي و دوست شديدی که دی رنگارنگي با تمام پسر هااریماز..... سایپر        « 
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 ی مردونگي الفباخی ، چشم ودل پاکه و به قول استاد مشاگاری است و تنها خالفش سشهی مرده با رهی        
 »ي سر کارش بگذاري به حالت که بخواي مونه وای من مثل برادر نداشته ام ميرو از حفظه و برا

 
 :ن او زل زدو گفت چشماي تر شد و توي جدي قدرسایپر        

 
 ته دلم نمشی بیکه هر وقت م... بهش دارمیحس خاص...  کنهی فرق منیا... قندك به جون مامانم         « 

 ... خاصش و غرور قشنگشلیبا اون استا....! رهی میلی ویلیق
 

 زی مدت فقط من رو دور زد و ازم سوء استفاده کرد با هاش بهم زدم و همه چنی معرفت ای بانیک        
 » تموم شدهنمونیب

 
 : شد و گفترهی صورت گندم گون او خي را گرفت و توسای پريقندك دستها        

 
 یول...!  دونم از مرحله خوش اومدن گذشته و دلت بند دلش شدهی و مفهمتیم... قربونت برم         « 

 ... ادی سبک سر خوششون نميمردها از دختر ها..  بگذار شیر باش بگذار اون پا پصبو
 

 ...  جون کمک کنم و شام شب رو درست کنمنی به پرونیی برم پادیحاال هم برو من با        
 

 امی داخل زنگ بزن من مای ني اومدنی همي برامی که ما مستاجر سهراب هستدوندیدر ضمن اونها نم        
 »میری و با هم منییاپ
 

 ... شدی راهدی کششی به موهای که رفت او هم دستسایپر        
 
 

        
 

 ...  آن گذاشتي چشم روي به جایاهی ستونی کرد و زنیی تزی را به شکل ماههیالو        
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 قاشق را به سمت سهراب نشانه رفت ی و عصبدی فلفل سبز را درون ظرف چي جون دلمه هانیپرو        
 :و گفت

 
 دختر خفم کرد از بس نیا... ي موش و گربه ادامه بدي بازنی به ايخوای می فهمم تا کیمن نم        « 

 ....بگذار برم با پدرش حرف بزنم...  دادملشی تحوی دروغهیزنگ زد و هر دفعه 
 

 نی کن و چکش رو پس بده و بگذار ایبزرگ... بگم سهراب دخترت رو دوست نداره و زن گرفته         
 نی حال و روزت اي کردیاگه همون وقت با من و عموت مشورت م.... شونیدو تا جوون برن سر زندگ

 »نبود
 

 : فرو برد تا گردن آن را امتداد داد گفتشی موهاانیسهراب کالفه دستش را م        
 

ترو ارواح خاك بابا سر کوفت . خورمی چوبش رو هم دارم م کردم وی اشتباههیمن ...  جوننیپرو        « 
 ... ادی حرفهاست و محاله کوتاه بنی روباه صفت تر از اشناسمی رو می فرشچنیمن ا.... نزن

 
... دست از سرم بر نداره ...  سودابه به من ادامه داره ي گونه ماری بي که عالقه ی تا وقتیعنی        

 »...! و چک رو پس بدهادی محاله کوتاه بیفرشچ
 

 :  تر از قبل گفتی کرد و عصبی ها را داخل ظرف خالسی خانوم چنیپرو        
 

بگو که زن ... شیخواهی نمگهی و دیستی محرمش نگهیبهش بگو د... خب برو با سودابه حرف بزن         « 
 ...!شهی دوال نم که دوال ،ي؟ شتر سوار... یباالخره که چ... و دست از سرت بداره... يدار

 
 ي نبات تموم شد آقاي که مدرسه نیقرار شد هم... ي دادی رستمي به آقای رفته چه قولادتی        
 »؟...!ی کار کنی چيخوای اون وقت رو ممیری بگی کنه و عروسی خونه رو خالیرستم

 
 : باالتر برد و جواب دادي را قدرشی صدایسهراب عصب        
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 ...!کنهی می خوشبختي و برام آرزوگهی مکی بهم تبرلکسی ریلیاونم خ        « 
 

 و ستی بچه مال من ننی بار نرفتم و گفتم اری شدو زی حرف از حاملگی وقتستی نادتیمادر من         
 ؟...  کردکاری ما تموم شده چنی بزی همه چگهیبهش گفتم د

 
 ي داشتن من دست به هر کاري نداره و برای دختر تعادل روحنیا...  حموم و رگش رو زديرفت تو        

 ... زنهیم
 

 کنم تا دای پی راههی از سفر برگرده ی بگذار و اجازه بده فرشچگری دندون رو جکمیقربونت برم ،        
 » مدت کوتاه بهم فرصت بدههی کنمیخواهش م...رمیچک رو ازش پس بگ

 
 : رها کرد و رو به قندك شدو گفتاری خانوم مستاصل قاشق را داخل ماست خنیپرو        

 
 ی به ترکستان هم نمرهی که می راهنیآخه ا..... به شوهرت بگو يزی چهیمادر تو ... قندك جان         « 

 »....رسه
 

 یی هاي گذاشت ،سر بلند کردواز پس چترینیری و کنار ظرف شدی باگت را داخل ظرف چينان ها        
 : گفت را گرفته بودند دشی ديکه جلو

 
 همراه هم میعهد بست... من زن سهرابم و همراهش ..... !  نباشهی ادبیجسارت و ب...  جون نیپرو        « 

 ...هی رسم زن و شوهرنیا...ی زندگادیکم و ز... ! ی و نا خوشی خوشيتو. میباش
 

 »!  و ساز خودم رو کوك کنم...  تونم دل به دلش ندمینم        
 

 : کردشد و ادامه دادی فراوان نگاهش می دادو با عشقهی تکنتی سهراب که به لبه کابسپس رو به        
 

ما باهم حرفهامون رو ... کنهی مدای پس گرفتن چک پي برای راهدونمیم..  دارم مانیمن بهش ا        « 
 » دیلطفا شما هم کمکمون کن. میدی و به توافق رسمیزد
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 : رها کرد و گفتاریمستاصل قاشق را داخل ماست و خ...  خانوم خلع سالح شد نیپرو        
 

 ی به بنمیبب....  حواسم بهتون هست ی ولستی نیحرف... دی کردیکیحاال که زن و شوهر دست به         « 
 » باشهادتونی رو نیا. کنمی به روش خودم عمل مدیشی مدهیراهه کش

 
 :  گفتشدیزخانه خارج م که از آشپیسپس در حال        

 
 دوستم و شب هم ي خونه میریمن دارم م... کار ها رو خودت سر و سامون بده هیقندك جان بق        « 

 »...شهی اعمالم ثبت مي نامه ي کمتر دروغ تونم،ی کم تر سودابه رو ببی هرچمونمیهمون جا م
 

چند قدم فاصله اش را با قندك پر کرد ...  رفت گرفت ی مرونی جانش که بنیسهراب چشم از پرو        
 : کنار گوشش نرم نجوا کردییو از پشت سر دستانش را دور کمر او حلقه کرد،سرش را جا

 
 »....!رمی تولدم رو خودم انتخاب کنم و اون رو زودتر بگي کادوشهیم...  زهیخاله ر        « 

 
 زی مي از درون ظرف روینیریش...  نشست شیها لبي گرفت و رویلبخندش طرح خوشبخت        

 . شدنیری را در دهان سهراب گذاشت و کامشان شگری دمی را خودش خورد و نیمیبرداشت و ن
 

        
 را از جا شی که کفش های چادرش را برداشت وکاله نبات را به سرش کردو در حالروزهیمامان ف        
 : داشت گفتی بر میکفش

 
 فروزان شب رو هم همون جا ي خونه ادی مشیبابات هم بعد از ساعت کار... دك مادر من رفتمقن        « 

 ... برسهگهی و فکر کنم دادی هم باباش اجازه داده بسایپر.... میخوابیم
 

 راحته المیاز تو هم خ... خونه باشهمی سفارش کرده ساعت ده و نی بهش بگو مامانش کلیول        
 »...شوهرت هست

 
 : چرخاندو ادامه دادی او چشمي در هم و برهم و شلخته ي افهی قيسپس تو        
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 رنگ و وارنگ شوهرت به ي دوستايبگذار جلو...  کم به خودت برس هی حموم هیتو هم برو         « 

 ....!» هاید ده مطبخ«  نی مثل ايشد...  يایچشمش ب
 

 کی از جانب من و بابات بده سهراب خان و تولدش رو تبر تلفنزی مي سکه هم گذاشتم رومی نهی        
 »......بگو

 
دده «  ی معنالی خی از تولد داشته باشد بی سهمخواستی به رفتن نبود و دلش ملینبات که ما        
 : و گفتدی کشرونی بیی رنگش کاغذ تا شده ای صورتفیشد و دلخور از ک»  یمطبخ

 
 »... من ؛ بده سهراب خان و بگو خانوم خوشگله دادي هم کادونی قند ایآبج        « 

 
 رونی داشت و از دود کشش دود بی رنگی که سقف صورتدی دیی کاغذ را باز کرد، خانه ايقندك تا        

  را گرفتهي با قامت کوتاه تری دست زنستادوی اي آمدو کنار خانه مرد قد بلند یم
 

 ... ی صورتي پر بود از گلهای نقاشي نهیبود و تمام پس زم        
 

 اش غو غا ی که رنگ محبت و سادگیی اهی هدشدی سهراب محسوب مي کادونی بهترنی شک ایب        
 ، خواست گونه اش را بوسه باران کندی کرد ،میم
 

 ... شدندری از پله ها سرازی کوتاهی و نبات با خدا حافظروزهی نشدو مامان فی مجالیول        
 

        
 

که ...  سرش انداختي را رودشی حسن ختام شالش سفيبرا...  به خود نگاه کرد نهی آيتو        
 ... داشتنشی و شلوار جری با بلوز قرمز رنگ حری خاصیهارمون

 
 ....  نشاندشی لبهاي روینی رژلب قرمز آتشتی کرد ودر نهادی را دوباره تجدملشیر        
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 ي و دم آخر عطرندی بنشی لبش به خوبي هم فشرد تا رژلب روهی را روشی زنگ خانه، لبهايبا صدا        
  رافشی بود را کنار گوشش مهمان کرد مانتو و کدهی خرهی هدشیرا که سهراب برا

 
 خنده يصدا... شدری از پله ها سرازنی ، پاورچنی آهسته ، پاورچي با قدمهادویبرداشت آن را پو ش        

 سودابه از همه واضح يصدا... شدی مدهی شنی آپارتمان هم به خوبيبچه ها از پشت در بسته  یو شوخ
 !تر بود

 
 را پشت سرش ی بود درآهنستادهی که کنار در به انتظار اسای پردنی رفت و با داطیآهسته تر به ح        

 :دی کرد و پرسیبست و سالم کوتاه
 

 »؟...! نرفته دتایحرفهام که ....  ییآماده ا        « 
 

 : گفتدی مالی زده اش را به مخی ي زده دستهاجانی هسایپر        
 

 نقش دوم زن ي شهیبه نظرت من هنرپ...  هالمی فنیدرست مثل ا...  دارمجانی هیلی قندك خيوا        « 
 »؟....هستم

 
 : رفت جواب دادی زنگ مي که دستش روی و در حالدی به پر شالش کشیقندك دست        

 
 »....! ي لشکریاهینه قربونت برم تو س        « 

 
 فونی آي سهراب تويرای گرم و گي نشد چرا که صدای مجالی خواست اعتراض کند ولی مسایپر        

 .دیچیپ
 

 »... دییبفرما        « 
 

 : اش را صاف کردو نرم گفتنهی و سدی کشیقینفس عم...  شروع شد يخب باز        
 

 »...دیمن هستم قندك لطفا باز کن...  افشار يسالم آقا        « 
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 .... با آمدن شب دفتر رو هم بسته شد        

 يبرا...  دهی روز آتش سوزاندن بعد خوردن آن همه هله ،هوله و البته کباب کوبکینبات خسته از         
 ... اشی تخت او به خواب رفت آن هم همراه دفتر نقاشيرو...!  بار شام نخورده نیاول

 ....  و آن را ورق زددی کشرونی دست او بری از زی را به آرامیخم شد، دفتر نقاش        

 رسم کرده بود رهی داکی هم شی ، و روبروی صورتیفی دختر با ککی بود ، همراه دهی کشزی مکی        
 ...! خوشمزهدهی نوشته بود کباب کوبیی اکه داخلش با خط خرچنگ قورباغه....

 یضی عري و شانه هادی را از لباس قرمز رنگش فهمنیا....  خودش بود و سهراب نایقی ي بعدینقاش        
 ....  بوددهی سهراب کشيکه برا

 ی سرخ و گل گلیی قرمز و گونه هایاو را با لبان....!  نمانده بود بی نصی ها بی نقاشنی هم از اسایپر        
 ....! که در حال پرواز بودندییو مژه ها.... بود دهیکش

«  لب با خودش نجوا کردریو ز...  اش داد ینی به بینیچ...  شی هاي افتاد و سبک سرسای پرادیبه         
 »!  برداری مازيابروم رو جلو...!  زادهی کردنش هم دور از آدمیعاشق

 ... لبش نشاندي افکارش و لبخند روي شد برایانی پالی زنگ موبايصدا        

 سبز ی او احساسش مثل درختي اشاره نیهنوز هم با کوچکتر...  گرشی دي مهیخودش بود ،همان ن        
 ... گرفتی را از سر می و عاشقدی کشی،قد م

 : تماس را فشرد و نرم و آهسته نجوا کرديدکمه         

 »ریبه خشبت ....  زمیسالم عز        « 

 : داشت، جواب دادفی نرم و لطی قندك که پچ پچنی دل نشي صدادنیسهراب با شن        

 »؟....!یزنی خوابه که آهسته حرف میکس....  ماهت يسالم به رو        « 

 : کرد و پاسخ دادمی تنظشیقندك ضربان قلبش را با نفس ها        « 

 »....  دهینبات خواب...ببخش مجبورم آهسته حرف بزنم         « 

 : و ادامه داددی کشي ترقینفس عم        
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 به من و نبات یلیخ...  ممنونم ی و درست کردن آدم برفی امروز واون همه خوش گذرونيبرا        « 
 »...  اضافه شدهمی هم به سر جهازسایببخش که پر... خوش گذشت

 ....دی تختش دراز کشي کنج لبش نشست روي لبخندری تعبنیهراب از اس        

 که مدام در یو چشمان... !  بودادی زشی برايادیکه ز...  وحشتناکش شی افتاد و آن آراسای پرادیبه         
 ... نوا در گردش بودی باری مازیپ

 : افکار درهم و برهمش گفتي انداخت و به جارونی را از ذهنش بسایپر        

 »...نیی پاای بهانه جور کن و بهی تعارف ها رو بگذار کنار زه،یخاله ر...  کنمیخواهش م        « 

 با شرم ختهی آمی اش افتاد و مستاصل چند قدم رفته را بازگشت وبا لحندی بابا حمادیقندك ، به         
 :گفت

 امی بخوامی فهمه بهانه است و می بگم میهرچ...  کشم ی خجالت مدمی؟ آخه از بابا حم...امی نشهیم        « 
 »...! توشیپ

 :  بالش جا به جا کردي سرش را رودی بلند تر شده بودکشي که حاال قدرشی به موهایسهراب دست        

 »...! ي ها برگردي زودنی گذارم به ایچون نم.... اری خونه رو هم بدیکل... بهانه اش از من         « 

 ...  را گفت وتماس را قطع کردنیسهراب ا        

 دل اسمان سرمه ي توی روز برفکی دوخت که بعد از ییبه کنار پنجره رفت و چشم به ماه نقره ا        
 ....دی درخشی مییبای رنگ به زییا

 در اتاق را باز کرد و طبق روزهی بودند، مامان فدهی کوتاه به آرامش رسیضربان قلبش تازه دم        
 : در داخل آورد و گفتيعادت سرش را از ال

 که دست گرفته به مشکل بر خورده ی آالن تلفن زد و گفت بافتنی خانوم همنیپرو..... قندك مادر        « 
 ».... مشکلش کجاستنی ببنیی توك پا برو پاهی

 ی جون بر باد منی پروشی را هم پشی آبرومچهیکه همان ن... سهراب بود ییای حیخب مشکلش ب        
 ....!داد
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 را که عطر یی خوردن هاي کردند، گرفت و سبزی که جلز و ولز میی داغ هاازینگاهش را از پ        
 .... دی کوچک چي سبد هاي رفته بود را تونی دل سرما از بي شان تویتابستان

 داد ، آن را گرد کرد و درون قابلمه در حال یدرون دستانش تاب با مهارت کوفته را روزهیمامان ف        
  ، را پس زدشی از مویی رها کرد و با پشت دست تکه ادنیجوش

 :با آرنج او را از گاز دور کرد ومعترض گفت        

 به سر و روت بکش ، االن ی دستهی نمونده برو ي کارگهی دی داغ گرفتازی پيبو.... برو کنار ایب        « 
 ».... ي داغ بدازی پي شوهرت بوشی نداره پتیخوب....  باال انی خانوم و سهراب خان منیپرو

 اش چشم دوخت ،راه و روزهی جمع شده اش به مامان في پلک هاي کرد واز الکیچشمانش را بار        
 . بودیی دانست ، و معلم زبده ای را خوب ميرسم دلبر

 به سمت او روزهی مامان في خواست از آشپزخانه خارج شود که با صدایبخندش را جمع کرد، مل        
 ..برگشت

 نی اي قدر جلونیا....  بپوش دهی رو که سهراب خان برات خریی اروزهی فرهنیقندك مادر اون پ        « 
 ....! دهی خررهنی که رفته برات پيدی خدا با بلوز شلوار چرخيبنده 

 با ، بابات حرف زدم و قرار شد شبید....  کنهی بابات باشه نگاهتم نمی وقتاستی با حیلیطفلک خ        
 نبات دور نباشه و بتونه ي که به مدرسه یی جاهی کنه دای دور و اطراف پنی خونه همهیبه بنگاه بسپره تا 

 سر دی و شما برمیری گی جمع و جور می عروسهی و میکنی می ، خونه رو خالادیراحت بره و ب
 »....تونیزندگ

 که در ذهنش نقش بست سودابه بود و بعد هم ی اسمنیاول... ی اسم عروسدنیقندك با شن        
  ، که همچنان پا برجا بودياردیلی به اسم چک میومشکل... یفرشچ

 انتخاب  رانشی گذار ترری رو کردو تاثری ذهنش بهانه هارا زي وتودی کششی هاي به چتریدست        
 :کرد ومعترض گفت

 »؟...!میمگه قرار نشد تا خرداد ماه صبر کن...  رو ندارم شیمامان من آالن آمادگ        « 

 با چشمان گرد دی رها کرد به سمت او چرخیی ظرف شونکی سي خانوم با حرص مالقه را توروزهیف        
 :شده گفت
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 خودمه ، از غافل ریتقص...  رو دارهشی هم آمادگیلی مردِ و خهی؟اون ....  ی بزرگ بشيخوای میک        « 
 ».... کنمکتهی ندادم ، که حاال مجبور باشم خط به خطش رو برات دادتتی رو یشدم و راه و رسم زندگ

 ی شد با چشمی را از حرص پر و خالشیلپ ها....! گذار نبودری بهانه اش چندان هم تاثایخب گو        
 ...!به اتاقش رفت تا آماده شود يکوتاه و سر سر

 
        
 راهنی پیی اروزهیرنگ ف....  کردی را هم اضافه می گقهی محاسن سهرابش خوش سلنی به خورجدیبا        

 . دورش به گردش در آمدنی زد و دامنش پر چی داشت ،چرخیبی غری با پوستش هماهنگریحر

اگر شرم حضور بابا ... آمد ی از سودابه به چشم سهراب مشتری بیلی خیلی خخواستیدلش م        
 ...  کردی تر هم مظی را غلششی ارای نبود کمدشیحم

 . رنگ اکتفا کردی رژلب صورتکی جمع کرد وبه ی را با کلپسشی عاقبت موهایول        

 : آنکه در بزند داخل شد و تندو پشت سرهم گفتینبات مثل فرفره طبق معمول ب        

 ».... خانوم اومدندنی سهراب خان و پروای قندك بدو بیآبج        « 

 ی مشی لبهاي اجازه روی گرفتند و لبخند بی رنگ مشی ، عاشقانه هادی شنیاسم سهراب را که م        
 .نشست

 اش را به پا کرد و دنبال نبات که از ی رو فرشي هایی و دم آخر دمپادی کشراهنشی به پیدست        
 ...  رفت به راه افتادیم»  کنان ی لیل «يدشا

 که با ی به استقبال داماد و مادرش برود ،در حالنکهی مادر مقتدر قبل از اکی خانوم مثل روزهیف        
 »...دی ، خوش اومددیخوش اومد«: گفت ی بلندمدام مییصدا

  ، را از سرش برداشتپسیبه کنار قندك رفت و تر و فرز از پشت سر کل        

 آنکه به قندك نگاه کند بعد به سمت سهراب ی شانه نشست ، بي روي قندك مثل آبشاريموها        
 : را از او گرفت گفتینیری شي کرد و جعبه ی بوسدهی بلند شد با او دي پا قدري پاشنه يرفت ، رو

 » ؟...يدیچرا زحمت کش... ی کام باشنیریش...  پسرم يخوش اومد        « 

 ی چشمش پي ، اما گوشه دی را کنار هم چشی های دست دادو احوال پرسی رستميسهراب با آقا        
 ری دغدغه از حضور غی بی خواست ، تا دمیو چقدر دلش م... برد ی که دل میی اش بود و موهازهیخاله ر

 ....ندی بنششیبه تماشا
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 ی ، عذر خواهلشی زنگ موبادنیبا شن...  ی و عاشقاری دنی دي کرد برای که دل، دل می دلانیم        
 . فاصله گرفتي کرد و از جمع قدریکوتاه

 ...!  خوبشي تمام حس هاي شد برایانیپا.....  اسم سودابهدنید        
 

        
 

 ... و کشدار به پرواز در آمدندنی سنگی اش با باز دمنهی جا مانده در سينفس ها        

 ي درنگ زنگ هایب...  چشمان براق و خوش حالت قندك نشست ي باال آمد و رويش به کندنگاه        
 ... شدبشی جي خاموش روانه لی را با لمس صفحه قطع کردو موبای در پیپ

 شی لبهاي که روي دل بردن سر خم کرد و سالمش شد لبخندي که آمده بود برايبه احترام دلبر        
 .نشست

 غنچه گل کی آن هم با دی خوش بو و برنگ قندك هم از راه رسي که پهن شد و چاییاریبساط پذ        
 .... یی طالیی و با لبهادی سفيسرخ شناور در فنجان ها

 اصال او را ای...! کردی منیری قندکش شي هاي و دلبرینیری را با ششیچا.... خواستیو چقدر دلش م        
 ...!دی نوشی جرع جرعه مي گذاشت وهمراه چای لپش ميگوشه 

 ي قندك گرفت و به سمت آقایی اروزهی فنی چری ، چشم از دامن پدی حمي تعارف آقايبا صدا        
 : دی چرخیرستم

 کام مون هم تی عروسینیری با شيان شاهللا به زود....  کن نیری شینیریپسرم دهنت رو با ش        « 
 »....شهی منیریش

 : خانوم کردو اضافه کردنی جا به جا شد وبه مبل لم داد و رو به پروي مبل قدريسپس رو        

 قرار بود تا دونمیم...  کنمی مطلب رو خدمتتون عرض منیا...  خانوم نی پرويالبته با اجازه         « 
  بعد از اونیول... می رو جفت و جور کنی و بعد بساط عروسمی مدرسه نبات صبر کنیلیخرداد و تعط

 ... می صبر کنستی صالح نگهی دزیعقدکنون تندو ت

 و هم شما دوتا جوون به سر و شهی ها بسته مشی و قوم خولی فامي هاي راه گله و گذاري جورنیا        
 »...دی رسیسامون م
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 جا ماندند و باعث شی گلوي توشی قند همراه نفس هاي حبه دی شنیسهراب ناباور از آنچه که م        
 خانوم با پشت دست چند بار به پشت او زد و نیپرو...  و کشداریآن هم طوالن...  افتدیسرفه بشد به 

 : خانوم شتاب زده رو به قندك گفتروزهیف

 ».... نفس بچه ام رفتاری شوهرت بي آب براوانی لهیپاشو برو         « 

 از ی او بودبه آني کرد نفسش بند نفس های مزاحمش را به پشت گوشش راهيهاینگران چتر        
 هم همراه شی آب برگشت دست هاوانی با لیوقت...  برخاست و به سمت آشپزخانه پا تند کرد شیجا

 ...دیلرزیدلش م

 ی که میی کرد و با صداکی را به دهانش نزدوانی زانو زد ، لشیو کنار پا.... به کنار سهراب رفت         
 : گفت رو به اودآهستهیلرز

 »...   دلمزیبخور عز        « 

 ... راحت تر باشندي چرخاند تا آن دو قدرگری نگاهش را به سمت ددیآقا حم        

 : کردو گفتدی رو به آقا حمی کوتاهی بازگشت با عذر خواهشیسهراب که نفس ها        

 سرو ی بیلیبا شما موافقم عقدمون خ...  کنمیهر جور شما صالح بدوند من هم همون کار رو م        « 
 تا کار هام رو دی ماه به من فرصت بدکی کنم ی خواهش میصدا و بدون حضور بزرگتر ها برگزار شد ول

 »...دی کندای رو پی مناسبي فاصله شما هم جانی اي کنم و توفیرد

 یی نان خامه اینیریخم شد از ظرف ش.... زدی صورتش موج ميای در تمام زواتی رضادیآقا حم        
 :برداشت و به دهن برد و در جواب سهراب گفت

 »  تعارف کنینیریقندك جان بابا ش... ان شاهللا مبارکه        « 

 : خانوم گرفت و گفتنی را برداشت به سمت پروینیری خانوم باالفاصله خم شد از ظرف شروزهیف        

 استراحت کنه کمی پاشو شوهرت رو ببر تواتاقت کنمی رو تعارف مینیریمن ش... قندك جان مادر         « 
 ماشااهللا اونقدر خوش برو بازوئه خوب چشم ی اسفند هم براش دود کنهی باشه ادتی... ادینفسش جا ب

 »خورهیم

 شور بودند که او هر نایقی ي چشم هانیسهراب نگاهش را به چشمان خوش حالت قندك دوخت ، ا        
 ...!شدی تشنه تر از قبل مدنشیبار با د
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 چشم از قندك دی فرو داد و سهراب از شرم حضور آقا حمینیری را با ششی خانوم خنده هانیپرو        
 ...  سپردی جان قالی بيگرفت ،نگاهش را به گلها

 گفت و با ی کوتاهيت با اجازه  برخاسشیاز جا... نداشتی چندانيقندك هم تا آب شدن فاصله         
  مردد به سمت اتاقش روان شديگامها

نبات هم عزم رفتن داشت .... آرام به دنبالش به راه افتادیی با قدمهای کوتاهیسهراب ، با عذر خواه        
 : لب گفتری نشاندو زشی لبش دست او را محکم گرفت سر جاي روی با لبخند تصنعروزهیکه مامان ف

 »...! راحت باشندقهی؟ بگذار دو دق...! يری کجا مگهیتو د«         

 : درهم گفتي مبل نشست و با اخم هاينبات دلخور رو        

 »....!حداقل برام اسفند دود کن...  برم ي گذاریخب حاال که نم        « 

 ...! به پرواز در آمدند پروای را پنهان کند ، خنده ها بشی خنده هااوردی تاب نگری خانوم دنیپرو        
 

        
 باشد، دست قندك را گرفت دهی که به آب رسییهمچون تشنه ا....سهراب در را پشت سرش بست         

 ..  پنهان کردشی بازوهاانی داد ومهی او را به در اتاق تکدوی به سمت خود کشیو به آن

 : کنار گوش او نرم و پچ پچ وار زمزمه کردیی خم شد و جايقدر        

 »...يمن رو معتاد به نفس هات کرد...  قدر سخت باشهنی برام ادنتی روز ندهی کردم یفکر نم        « 

 ی مشی پس و پشی نفس هاجانی نداشت و از شدت هیفیخب حال و روز خودش هم چندان تعر        
 او گذاشت و دل به ی ضربان زندگي کرد و سرش را رو دستانش را دور کمر او محکم تريشد،حلقه 
 : مکررش سپرد و و نرم و آهسته تر از او گفتيکوبش ها

 ، ادی از آسمون بی دست نامرئهی وی کوله پشتهی بشه قد مونی خواد زندگی چقدر دلم میدونینم        « 
فقط من و ...  ی باشه نه فرشچیی ا که نه سودابهییجا... من و تورو با خودش ببره بگذاره اون ور ابرها 

 ».... کنار تختتیشت گذاي نبات که قاب کردیدرست مثل اون نقاش...  عشقموني وخونه میتوباش

 ....  را بستشی سرقندك گذاشت و چشم هايسهراب چانه اش را رو        

 ي جورنی ای شه وقتی رو مری زامی نباش ، دنیچینگران ه.  من يغصه هارو بگذار برا...  دلم زیعز        « 
 »...ی زنیحرف م

 : شد و گفترهی چشمان او خي از او فاصله گرفت و تويسپس قدر        
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و ...  تنم ي وصله ی روز بشهی کردم ی وقت فکر نمچیه...  دمتی داطی حي که توي روزنیاول        « 
 »...يحکم گرفته بود رو مخشی که بیبا اون چادر گل گل... نفست به نفس هام گره بخوره 

 ي رويلبخند...  نبات ي و آش رشته ی دورهمکینی و پيزیی اون روز گرم پاي آورادیقندك از         
 : او پنهان کردي نهی سي توگریلبش نشست و سرش را بار د

... ی کنکاری چي خوای و سودابه رو میفرشچ...  می کنی عروسندهیسهراب اگه قرار باشه تا ماه آ        « 
 »....دوندی نمیچی من هنوز از موضوع چک هيمامان و بابا

 يو غصه نخور....ي من بگذاري شونه هاي و غصه ها رو رویقرار شد نگران...  دلم زمی عزشیه        « 
....« 

 : و ادامه داددی کشی از سر درماندگی کوتاه نفسیسپس بعد از تعلل        

 چشمش يو جلو...  شاپ ی کافيای بگهیدوست ندارم د.... رانی گرده ای آخر هفته بر میفرشچ        «
 ... رهیگی رو می و زود همه چزهی و تستین» پپه و پخمه« مثل سودابه یفرشچ... یباش

 گمی بهش مزنمی و باهاش حرف مرمی تره ، می پدر و دختر منطقنیاز ا....  خانوم مادر سودابهمهیفه        
 .....  خوامیدخترش رو نم

 شناسم ، بفهمه به زنش از چک و کاله ی رو می زنم چون فرشچی نمی از چک بهش حرفیول        
 ...ي لج و لجبازي دنده ي افته روی زدم، می که سرم گذاشته حرفيگشاد

 يداری خرچی و حرفش هشهی دوتا نمنی افی سال متوجه شدم اونم حرکی نی ايهرچند تو        
تونست دخترش رو ...  خانوم باز شدمهی گره کارمون به دست فهدی شايدیخدا رو چه د یول...نداره

 »... کنه دست از سر من بدارهیراض

 : مظلوم گفتی او برداشت و با لحني نهی سيقندك سرش را از رو        

 »...امی باهات بگهی دو روز دیکیتا آخر هفته سه روز مونده حداقل اجازه بده         « 

 ... نگفتچی شده بود و هزی زنانه تر تمي که قدرییسهراب مست چشمان او و ابروها        

 نرم تر که ظرافت زنانه هم ی سکوت سهراب نشان از مخالفتش را دارد با لحننکهیقندك به تصور ا        
 : جمله را هم اضافه کردنی جمله اش اي بود به ادامه یچاشن

 »؟... !می شدگهی بودم چقدر دل تنگ همدومدهیروز ن امهی.... نیبب        « 

 :  از ته دل و جانش زد و سر او را به خود فشرديسهراب لبخند         
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 فقط فردا رو ، چون یول.... ایباشه ب.... ی نگذاشتی باقی دلگهی نکن ،که برام ديدلبر....  دلم زیعز        « 
 »... کنهنی قبل بهت توهي مثل دفعه  خوادیسودابه هم از شمال برگشته و دلم نم

 خواست گونه ی پاشنه پا بلند شد و مي لبش نشست و روي رويلبخند ...  خواست ی را منیخب هم        
 ی منیی در را باال و پاي رهی بود و مدام دستگستادهی نشد چرا که نبات پست در ایاما مجال....او را ببوسد 

 : گفتیکند و م  فشردتا در را بازی زد ، خود را به در میکرد و با دست به در ضربه م

 »... قندك منم نبات در رو باز کنیآبج...  شه ی در باز نمنی چرا ادیبابا حم        « 

 او یشانی پي را روشی تمام قندك را تمام کرد و لبهامهی را جمع کرد و کار نشیسهراب خنده ها        
 : گفتشی خنده هاانینشاند و م

 »...  آبرو برام نگذاشتی رستمي آقاي ورورجادو جلونیا...  کنار می در بري از جلوایب        « 

 بلند شد شی از جادی خندی که میدر که باز شد نبات چهار دست و پا به اتاق پرتاب شد و درحال        
 :گفت

 »....! باالخره اومدم تودیدید        « 

 را شی آبروي*تَتَمه ...!  نبودزی جاگریتعلل د....  دادید و نبات را قورت م کری ملی تعجدیخب با        
 ... بر باد داددی بابا حمشیهم پ

 
 يزی مانده از چیباق: تتمه        

 
 

 را از تن به در اورد و ان را راهنشی زدوپی لبخند نرمشی هاطنتی نبات و شيادآوریسهراب با         
 : قندك نوشتي تخت رها کردو براي لبه يرو

 يبرا.  کردمدایامشب اضافه وزن پ...  مامانت باشهی دست پختت به خوشمزگدوارمیام... دلم زیعز        « 
 » بوسمت شب خوشیم..  نمتی بی ممنون، فردا میهمه چ

و ... ذاشت  سرش گری را زشی و دستهادی تخت دراز کشي را نوشت و آن را ارسال کرد و روامیپ        
 بود ی طوفانشی های و سوغاتدی رسی افتاد، آخر هفته از گرد راه می فرشچادی شد، به رهیبه سقف خ

 ...!یدنید

 ...دندی بن بست رسیی و بدون استثنا همه به کوچه ادی ذهنش راههارا کنار هم چيتو        
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 محال است پا پس دیای دانست تا سودابه کوتاه نی به سودابه خبر داشت و می فرشچتیاز حساس        
 ...بکشد

 ی بسته شده بود را هم خوب مشی به دست و پايری اش که مانند زنجمارگونهیسودابه و عشق ب        
 ...! کردی نمشی رهای اش مثل منگه وصل روزگارش بودو دمیسودابه و عشق پوشال.... شناخت

 ی می شاپ را هم خالی کافدیبعد از حل شدن مشکل چک ،با...! سر ماجرا بود کی ها نی ايهمه         
 ...  آمدی هم به سر وقتش ميکاری ،بی پولی بي وانفسانی ايتو... کرد 

 ی آنها از ذهنش سر در میکی بودند و هر دم ستادهی ذهنش ايمشکالت به صف پشت دروازه         
 ! کردی مي رفت و دهها گام به عقب پس روی مشی قدم پکی شی هایفی بالتکلانیآورد، م

 : لب زمزمه کردری و زدی کشی از سر درماندگینفس        

 »... راه نجات رو بهم نشون بده..  نی ارحم الرحمای        « 

 ری از زدوی کششی به پشت پلکهای از افکار در هم برهمش جدا شد دستامکی زنگ پيبا صدا        
  ، برداشتلش،یار تختش موباآباژور روشن ،کن

 ... که دست و دلباز وچشم نواز بودیی اقهی اش افتاد و روزهی فراهنی پادی اش بود به زهیخاله ر        

 : را خواندامی زد و پيلبخند        

 ». بوسمتیم. ی قشنگ و رنگيشبت پراز خوابها. نوش جونت ....  دلم زیعز        « 

 به همان داد،ی که ته دلش را قلقلک می ،درست مثل عشققی جان گرفته نرم و عم لبشي رويلبخند        
 ! لطافت

 جون نیچرا که پرو! نشد کی و هوا معلق ماند و به استجابت نزدنی زمانی میی قندك جاياما دعا        
 : گفتدهی ،بردهی منقطع بریشتاب زده در را باز کردو هراسان با جمالت

 ی در رو براش باز نکنم مشهینم...  اطی تنت کن سودابه پشت درحيزی چهیمادر پاشو ... سهراب         « 
 ... خانوم متوجه بشنروزهی و فیترسم اونقدر سر و صدا کنه آقا رستم

 »؟...گهی می وقت شب چنی انیپاشو بب        

 درهم بود شی که اخم هایرداشت و در حال تخت بي را از لبه راهنی بلند شد پشی از جایبه آن        
 :لباسش را به تن کرد و گفت

 »؟...! خوادی می جا چنی وقت شب انیساعت از دوازده گذشته ا        « 
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 : در اتاق کنار رفت تا سهراب خارج شودي در هوا تاب داد از جلوی خانوم دستنیپرو        

 ، کنهی داره التماست رو مي جورنی برسونه دخترش ایچ؟ باد به گوش فرش... واالدونمی میچ        « 
 ...!دهیدودمان مون رو به باد م

 و به ستی تن ماني دختر وصله نی گل کرده بود چقدر بهت گفتم اتیاون موقعه که جوون مرد        
 »...خرجت نرفت

 و دی کششی موهاانی به می اعصابش خط انداخت ، کالفه دستي ممتد زنگ اف اف رويصدا        
 : همه سرزنش گفتنیمستاصل از ا

 آخه گهی می وقت شب چنی انمیدر رو باز کن بب... !اخه آالن وقت سر زنش کردنه...  جون نیپرو        « 
 »؟....!

 ... شترق بستهي باز شدو باز صدایی تقه اي با صدااطیدر ح        

 دل ی فعال شد به آنشی به نام کنجکاوی حساطی حی در آهني لنگه دنی کوبي صدادنیقندك با شن        
  ،از رخت خواب کند ونرم و آهسته به پشت پنجره رفت

 و دی مثل دست دلش لرزشی سودابه را شناخت پاهای وقتاطی روشن حکی دل تاريدم آخر تو        
 ....سست شد

 گذاشت با دو دست شی زانو هايپرده را رها کرد و همان جا کنار پنجره چمپاته زد و سرش را رو        
 .ردی ارام گي قدرشی هایتا دلواپس!  و مثل گهواره خوش را تکان دادد،یآنها را درآغوش کش

 
 

        
 را هم پاك کرد شی و با همان دستمال اشکهادی سرخ و متورمش کشینی بيسودابه دستمال را رو        

 : منقطع گفتی با جمالتانی در میکیو

 هی کنه بابا ی می برگشتم همش کم محلیاز وقت... دی بهش بگيزی چهیآخه شما ... جون نیروپ        « 
 ... رفتم سفر خارج از کشورتشی خوردم بدون رضایشکر اضاف

 امروز گهی ددهی جواب مونی در میکیتلفن هام رو .... همش که با دوستام نبودم بابا و مامانم بودند        
 »!  به امان خدا رها کردم و تخته گاز از رامسر برگشتممارستانی بيرو تو خاله ام اوردمیطاقت ن
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 برخاست و شی از جایبه آن.... ! نداشتیی تا انفجار فاصله ای ،گامدی جوش رسيسهراب به نقطه         
 : فک منقبض شده اش گفتانی نباشد از مکی نزدادی داشت به فری که سعییبا صدا

ما به ...  بهت بگمی تونم با تو ادامه بدم آخه به چه زبونی نمگهید...  ی بفهمي خوای چرا نميسود        « 
 ...ستی حس تو به من اسمش عشق ننیبه خدا ا... می خوریدرد هم نم

 ...ي تو مثل سوهان روحم شدی؟ ول...! نهی حاضره معشوقش آزار ببیکدوم عاشق        

بگذار مثل دوتا ...  رو به پدرت هم بگونی و امی تمومش کنای بي دوست داریتو رو به جان هرک        
 »...میدوست از هم جدا بش

 ی کرد و سودابه مثل ابر بهار اشک می مفی بافت رج به رج ردی دلش را به هم ميسهراب حرفها        
 : گفتشی حرف او آمد وبا همان هق هق هاانی و عاقبت به مختیر

 لباس ي که دوست دارياون جور...  کنم ی می خونه و زندگنی همامیاصال م. .. ی تو بگیباشه هرچ        « 
 »... نزنییفقط حرف از جدا...  ی تو بگیهرچ...  کشم ی پوشم دور دوستام رو هم خط میم

 برخاست به اشپزخانه ي فربه اش داد از جاکلی به هی سودابه تابي خانوم متاثر از اشکهانیپرو        
 : دلسوزانه گفتی او گذاشت و مادرانه با لحني روشی برگشت ، پی آبوانیرفت و با ل

 يدست رو...  برخوردار ی خوبعتیپدرت از موق...  یی و خوش برو رویماشاهللا خوشگل... دخترم         « 
 ....!  به خداستی هم نيسهراب من همچون آش دهن سوز... گهی بهت نه نمي بگذاريهر مرد

 همراه ي؟ برو دنبال بخت و اقبال خودت بگذار با مرد...!یکنی چاك منهی جور سنی که تو براش ا        
 »...زهیو به پات عشق بر...  که دوست دارهیبش

 پر از خط و یی شده پا ك کرد و با صداشی ري اش را با همان دستمال کاغذینی بگریسودابه بار د        
 :خش گفت

 اگه بدونم دوستم نداره ،بدون اون نفس یحت...  خوام یمن فقط سهراب رو م...  جون نیپرو        « 
 ...  هم برام سختهدنیکش

 نی نتونستم صبر کنم تا صبح بشه شال و کاله کردم و اگهیبه خدا امروز که جواب تلفنم رو نداد د        
 ».موقع شب مزاحمتون شدم

 ...!ی و واههودهی بیهمان طور ب... ! بود دنی آب در هاون کوبتیبا سودابه حرف زدن درست حکا        
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 کنار زد ي به کنار پنجره رفت پرده را قدرصالیطاقت طاق شده اش را خر کش کرد و پر از است        
  ، بخار کرده چسباندي شهی به ششی،سرش را که پر بود از چه کنم ها 

تابستان وجودش به زمستان . ختن بود نفوذ کرد تا عمق وجودش که در حال سوشهی شيسرد        
 ....وستیپ

 : لب زمزمه کردریچشم بر هم گذاشت و ز        

 ».....! رفته باشهادتینکنه من رو ....نی ارحم الرحمای        « 
 
 

 تا بغضش دیسر خم کرد لب به دندان گز...  کندی میی ظرف شونکی را بند سشی هدف دستهایب        
 ...ه جا بماند راانیم

 ...!  کندی و آن هم شروع به قل قل کردن مافتدی معده اش مدیدلشوره به جان اس        

 ... دهدی و همراه همان بغض جا مانده فرو مدی آی که تا دهانش باال می ترشعیما        

 بود و حاال کابوس مشترك او و شی نارواي جالل ، کابوس تمام تهمت های همان حاجای یفرشچ        
 ...!سهراب

 هدف ی بشیدستها..  خورد ی می و خَم تابچی در هوا پر پشی هاي دارد و چتری او سر برميبا صدا        
 ... شودی مزانیدرو طرف بدنش آو

 تمنی کردم ببی تصور مای دنيهر جا....!  شوکمي هنوز تودنتیمنم از د... ی شوکه بشيحق دار        « 
 »... جانی اریغ

 اش گرفت و ی جوگندمي آب و جارو شده ي و موهای فرشچی حاجغینگاهش را از صورت شش ت        
 و ابر به جان فنجان رها یی ظرف شوعیو با ما...دی چرخیی شوفی ظرنکی هدف به سمت سیبازهم ب

 ... و آب غرق کردیی ظرف شوعی ماوندی را در کف حاصل از پشی افتاد پر حرص دستهانکیشده در س
 

 ... فرصتای ، دنای اب داشت ودنای درای به درازی نتی واقعنی هضم ايبرا        

 : گفتداشتی رخ قندك بر نممی که چشم از نی و نشست و درحالدی کششی پی صندلیفرشچ        

 »... خوام باهات حرف بزنمی منی بنشایول کن اون کاسه و کوزه رو ب        « 
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 ی رها کرد و چشم از حاجنکی تلفن همراهش فنجان غرق کف را داخل سی درپی زنگ پيبا صدا        
 شالش ي اش سهم گوشه ی کفي نظر داشت گرفت ، دستهاری که زل زده ، تمام حرکاتش را زیفرشچ

 .شد

 حضور سهراب را ی دانست چرا ولینم...!  شی های بود به تمام دلواپسی ناشناس دهن کجيشناره         
 ...  کردی ناشناس حس مي شماره نیپشت ا

 :  ها وناشناس پشت خط کنددی دل از شای فرشچيبا صدا        

 ».... خوام دو کلوم باهات حرف بزنمی منی بنشایب....هرکس هست بگذار منتظر بمونه         «

 ....! و اعدادو ارقامدی طلبیکه م داشت که حرف حسابش چتري بازاری حاجنی با ایاصال چه حرف        

 که به ییمثل پرنده ا... دی طلبی شرط عقل ماطی داستانها گفته بودو احتشی هاي گرلهیسهراب از ح        
 گوشش هم ي گوم گوم آن را تا الله ي و صدادی کوبی اش منهی امان در سی افتاده باشد قلبش بادیدام ص

 ...! کردیحس م

 ی آهسته دل دل کنان و مردد قدمي و او با گامهادندیتلفن همراهش به سکوت رس مکرريزنگ ها        
 ...  و نشستدی راجلو تر کشی صندلي قدری فرشچرهی خی نگاهری گذاشت و زشیپ

 ... دی از گرد راه رسکی شتاب زده با فنجان قهوه و کاریماز        

 به گرشی چشمش به قندك بود و چشم دکی که ی انها گذاشت درحالنی مابزی مي را روینیس        
 ...! یفرشچ

 ....! اشدهی امانت سهراب بود و نگران رنگ پریدلش پ... ماندن ينه دل رفتن داشت و نه رو        

 سر برداشت و نگاهش را به سمت ی شد، فرشچی طوالني که قدرشیتعلل و دست دست کردن ها        
 :او کشاند

 زنگ هم هی... کنمی داشتم صدات ميکار...  رو تنها بگذار ی من و خانوم رستمقهیدق چند هی اریماز        « 
 »؟!دندی دوتا کجا رفتندکه تلفن هاشون رو جواب نمنی استیمعلوم ن... انهی دهی جواب منیبزن سهراب بب

 پس یقدم.  نبود زی ماندن جاگرید...! فرستادی معروف ماهی همان نخود سیخب محترمانه او را پ        
 ی دلگرمي که توانست برایی قندك بودتنها جمله اي دهی صورت رنگ پري نگاهش رویرفت ودر حال

 :  بودنی ادیقندك بگو

 »....!دی خبرم کندی داشتي هستم اگه کاررونیخب پس من ب        «
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 نقش برادر اریازم.... اشی پوست مردانگری زدهی خوابرتی همه غنی زد به ای جانی بيلبخند        
 ...! کردی مفای اینداشته اش را به خوب

 
        
 ی حاجمتی عطر گران قي همراه شد با بوقشینفس عم...  شی و برادرنه هااریدل گرم از حضور ماز        

 ...  کوچک آشپزخانه را غرق خود کرده بوديکه تمام فضا

، ... کی کي و خرد هاوهی مانده از قهوه و آب می باقي کف دوخت و لکه هاي هاکیچشم به سرام        
 : سر برداشت و نگاهش را به او دادی فرشچيبا صدا

 »؟...!يدی انجام مي جا چه کارنیا....  کافه من هستمنیصاحب ا        «

 ي را مثل آدامس توشی حرفهادیبا... دیچی رنگش را دور انگشتانش پیی شالش سرمه اي شهیر        
 ی موقع باز می که بی لعنت بر دهانتی کرد تا حکای منی و سبک و سنگدی جویا و بارها مدهانش باره

 شود

 .نگردد و کامش با لعنت ملس نشود        

 : گفتی طوالني قدریبا تامل        

 »... سپارندی لنگ بمونه به من منی زمي که روي وخالصه هرکاري نظافت ، حسابداريکارها        « 

 زی هم فشرد و سرش را ري را روشی خوش طعمش را مزه مزه کرد و لبهاي از قهوه ییجرعه ا        
 :  تکان داددیی به عالمت تای در پی،ممتد و پ

 حتما با سودابه گمیدامادم رو م... ی خوب بشناسدی افشار رو باي همون آقایعنیپس سهراب ،         « 
 »؟...!درسته... شیدیدخترم د

 شطرنج را به نفع خودش در ي مقتدر مهره های خنگ نبود تا نفهمد که فرشچیخب ساده بود ول        
 ....! ومات کندشی را کفی تا حرند،ی چی مي بازنیزم

 شیومنتظر ماند تا شاه شطرنج سرباز ها...... و کوتاه زی نگفت فقط سر تکان داد آن هم رچیه        
 ... تد بفرسشی تارو مار کردن پيرابرا

 داد و به دنبال ی فرو برد ، نگاهش را در صورت قندك چرخکی دل کي چنگال را تویفرشچ        
 :سکوت او گفت

 »؟....!ي خدا الغر و زرد و زار بودشهی مهد کودك همي؟ تو....!ي عوض شدیلیخ        « 
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 : به چشمان او گفترهی فرستاد خرونی آن را بینی شد و به سنگشی هاهی مهمان ریقینفس عم        

 جا نی که من رو به خاطرش ادی رو بزنی است لطفا حرف اصلهی حرفها که همش حاشنیحاج آقا ا        « 
 »...دینشوند

 باال رفت و مثل خود او نرم و شمرده شی ابروي نشست و تاشی لبهاي روی لبخند کجیفرشچ        
 :جواب داد

 غی من جدنی هم سنت با دي انتظار داشتم درست مثل دختر ها،ی محکمیلیخ... خوشم اومد .... نه        « 
 »....  ياری در ببمی و ننه من غريری و آبغوره بگینی بشای...! ي راه بندازيزی وآبرو ریو داد کن

 ي هالهی مرد روباه صفت تمام حنیا... به راه انداخته بود را بلد نبودی که فرشچيباز...  دی فهمینم        
 ...! داشتی بود و سهراب حق داشت که قدم به قدمش را محتاط و حساب شده بر مدهیعالم را با هم بلع

 ... کردی دفاع مشی از شرافت و آبرودی بود که بانی دانست و آن ای را خوب مزی چکی یول        

 : گفتی تدافعی چشمان او زل زد و با لحني تومیمستق        

 مهد که یهمون نظافچ...  يریشاهد هم دارم خانوم مش...  کار من نبوده ياون دزد.. .حاج آقا         « 
 از یکی ي هافونی سي پولها رو برداشته و توی که خانوم ناظمدندی دشونیا...  اعظم خانومزدندیصداش م

 »... پنهون کرده و حاضر شهادت بدهی بهداشتي هاسیسرو

 در یو فرشچ...دی چی کرد پشت هم می مفی را ردشی نفس پشت سرهم جمله هاکیقندك         
 ... نشسته بودشیسکوت به تماشا

 : کرد گفتی که نگاهش صورت قندك را وجب می داد و در حالهی تکیبه صندل        

 يزی چنی اعتراف کنم از ادی بایول... یستی دونم تو دزد نیم...! يهالك شد....  دخترری نفس بگهی        « 
 »...!! اصال خبر نداشتمي کردفی هم که تعرییها

 .... !  چهارخانه بمانديزی رومخی همچنان مشی تر از آن بود که چشمهايخب ضربه کار        

 ....! هم رسوخ کردشیو تعجب تا پشت پلک چشمها...  باال آمد و گرد شدشی چشمایبه آن        
 

        
 

لبخند ... خوش حالت دخترك گرد و با مزه شده بود یمان بادامچش...  را دوست داشتي بازنیا        
  شدرهی چشمان او خي تلخ فرو داد وباز هم توي قهوه ییکنج لبش را با جرعه ا
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 و صحنه یرکی و نابود شد ،نهال با زستی پول ها نی مهد وقتياون روز تو....ی تعجب کنيحق دار        « 
 »...  تو رو مقصر جلوه داديساز

 : باال انداخت و ادامه دادی تفاتی از سر بیی شانه ایفرشچ        

 من خبر رهی دزد نفس به نفسم راه منکهی تو بود و من هم شک کردم ،غافل از اهی علزیخب همه چ        «
 موند و ی اتهام باقهی قانع کننده نبوده در حد لی چون دالی کرده ،ولتی گفت ازتو شکایم...! ندارم

 پول ریبودم که از خ  معامله کلونهی ری قدر درگنیمن هم اون روزها ا.... رهی ازت بگیپولنتوست 
 »..... رقم درشت تر بگذارمهی ي ام رو برايگذشتم تا انرژ

 پلک ی کوتاه و پر پشتش گاهي ابروهاری بود که زی رنگ فرشچیی مردمک قهوه اخی مشیچشما        
 ...!ی و تهقی چاه عمکی مثل ی و گاهشدی جمع مشیها

 ...  او رفتی آمد و حواسش پرونی او بی او از عمق چشمان خاليبا صدا        

 که نی اي گذاشتم پای و من مری چشم گي اون هم مبلغ هاشدی کم مبمی جي بود که پولهای مدتهی        «
 . نزدمیا حرفام...  خود آفتاب دزدش یشکم برد به ذات خراب پولک.نکهیتا ا.. حواسم نبوده

و خودم رو به .... کتم گذاشتمبی پاکت داخل جهی ي رو توی روز از عمد مبلغ قابل توجههی نکهیتا ا        
 داشت ی تله است و مچش رو وقتهی نی متوجه نشد ا،ی که دله دزد بود وناشییاز اون جا... خواب زدم 

 ... رفت گرفتمیپول ها رو کف م

 و حون و من و جون تو که اشتباه بمیشروع کردن به ننه من غر...  افتاد  پته اش رو آبیوقت        
 وسط نی کرده و نکرده اش هم اعتراف کرد و اي که اومد وسط به کار هاسی و پلياسم کالنتر...یکنیم

 تی که شکانیا اونم از ترس...  ی رو هم تو برداشتونیلی مستی بهش زدم و گفتم پس بی دستهیمنم 
 ... کار خودش بودهينکنم موقور اومد که دزد

اون ....! هی البته بدون مهررونی پرتش کردم بمی پا از زندگی تهی رو فسخ کردم و با غهیروز بعد ص        
 » ترم که تموم شد در مهد رو هم تخته کردم....  رو هم پس گرفتمونیلی مستیب

 پس ياو و سهراب برا....  و گر ومکارش بود لهیت ح ذايبرازنده » روباه صفت«...  گریخب د        
 ....!چی هگری و درفتندی مشی به سراغ خدا و معجزه هادیگرفتن چک با

 چشمان او ي تومیباز هم مستق...دی قهوه اش را نوشي جرعه نی تازه کرد و آخری نفسیفرشچ        
 : شده و ادامه دادرهیخ
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 پولها نی که ای نکنالی خدمی کشی شاخ و شونه مونیلی مستی بي برايدی مهد اگه دياون روز تو        « 
و کار حساب و کتاب من ....  رو دارهبمی پول حکم همون پول خورد ته جنیا.... !  ها هی من رقميواسه 

 تا حساب کار بکشم ی نسق از همه به خصوص نهال پولکهی خواستم ی میول...  به باالستاردیلیم
 »... و از بد روزگار قرعه به نام تو افتاد....  نرنی آبری و زادیدستشون ب

 اشک تا پشت پلک چشمش هم آمد آن را ي که آن روز تحمل کرده بود حلقه ی حقارتي اورادیبا         
 : که پر از بغض بود گفتیی پس زد و با صدایبه سخت

 ي به من تهمت دزدینسق بکش گرانی از دنکهی اي شد برایچطور وجدانتون راض... حاج آقا        « 
 »؟....!یبزن

 :  او نشانه رفتي دست بلندکردو انگشت اشاره اش را به سوی آنیو ب.... برآشفت یفرشچ        

نهال گفت منم فقط باور کردم ... من بهت تهمت نزدم ...!  دختر یگی می چيحواست باشه دار        «
 »...!نیهم

 به سمت می انگشت اشاره اش را مستقگری بدهد بار ديگری آنکه به او اجازه حرف دیسپس ب        
 : چشمان او نشانه رفت و ادامه داد

 ی از حاجنی آفری ها رو گفتم تا هوا برت نداره و با خودت بگنیا.....! نشستم باهات درد دل کنم         « 
 »....صونم داماد و دخترش براش گربه برقيآتو گرفتم و حاال جلو

 شی که پلک های آرام تر و چشمانی قندك زل زد و با لحني چشمهاي خم شد و توي قدریفرشچ        
 : جمع شده بود ادامه داديقدر

....!  قدرسفت نبودنی پام اریوگرنه ز.... باد ها بلرزمنی که با استمی نيدی اصوال من بیدونیم        « 
 . ندارمیی خورده برده اچیازشون ه و ستندی نيسودابه و سهراب که عدد

اخالقش دستمه ....  شهی طال بساط قهر اون هم جمع مسی و با سروکنهی زنم که دوهفته قهر ممونهیم        
 گردباد ری زود اسکی کوچي طوفان شاخ و برگ هاي باشه توادتی... یکنی که ضرر میی وسط تونیا... 

 »...انی و از پا در مشنیم

 تا بن ی فرشچیحاج...  ترش معده اش بازهم باال آمد و طعم تلخ دهانش را ترش و گزنده کردعیما        
 ... و برودردی بکشد و زهره چشم بگبی و فرلهی را با حشیدندان مسلح آمده بود تا خط و نشان ها

 .... ! محال بود چک سهراب را پس دهدری روباه پنیا.. خلع سالح شدو بازنده         
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 را از سکوت ممتد قندك نیا..  آمد رونی بدانی جنگ نابرابر شد و فاتح از منی برنده ایفرشچ        
 . دادی انگشتانش تاب مانی شالش که مي و گوشه دیفهم

 پنهان کرد تا حلقه اشک پشت چشمانش را پس قی چند نفس عمانیسر برداشت و بغضش را م        
 . شودری روباه پنیمانش شکار ا از بلور شفاف چشيبزند و مبادا قطره 

 شرافت متی من قي برایول...  رو داشته باشه بتونی جي پول حکم پول خورده نی ادیشا... حاج اقا         « 
من ازش ... داشتم گرفتششی که پیی سفته هاتی باونیلیاون زن از من ده م... و آبرومون رو داشت

 »... کردم و محال بگذارم قسر دربرهتیشکا

 : تکان داد و گفتدیی به عالمت تاي شد و سررهی نگاه ملتهب قندك خي تویفرشج        

 که از من تلکه کرده و کش یی که من خبر دارم با اون پولهایی تا اونجایول.... ي کردیکار خوب        « 
 »....  رو جمع کرده و رفته اون ور آبلشیبارو بند.... رفت

 ... دلش نشستي گوشه يدینا ام...  رسد ی دستش به نهال نمرگی دنکهیاز تصور ا        

 :چشم بر هم گذاشت و در دل نجوا کرد        

 و ی رحمت باز کني بره که اونها رو از روادتی مبادا ي بندی حکمت رو مي درهایوقت..... ایخدا        « 
 »....! حکمتت جا بمونهي مثل من پشت در بسته ییبنده ا

 وارش دی و تهدزی او ثابت شد و لحن تند وتي صورت گرد و چشمان بسته ي نگاهش را تویفرشچ        
 : و البته دوستانه داد و گفتمی نرم و مالیی را به صداشیجا

 به نیاز ا....  روت حساب کرد و کار دستت سپردشهیم.... خوشحالم که سهراب استخدامت کرد        « 
 »....دمیماه به ماه مبعد خودم حقوقت رو 

...!  دی پسندی نشست ومی به دلش مشتری روباه کار کشته بنی اي هادیهمان توپ و تشر ها و تهد        
 .....!  زندی کند و حرف دلش را می مي دانست رو بازیچرا که م

کت اشتباه در دم  حرکیو با ....  قرار داشت را بلد نبودمشی لحن نرم و مالنی ، که پشت اياما باز        
 !شدی و مات مشیک
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 گذاشت، کارت شی را سر جای تلفن عمومی مشکیگوش.. او هم بند آمد يتلفن قطع شد و نفس ها        
 می کف دستش آن فشرد آن قدر که کمر کارت شکست و از وسط دو ننی واز حرص بدوی کشرونیرا ب
 ....!شد

 ی را مگری دکی از کجا یقندك و فرشچ...  شدی مشی سوال در ذهنش پس و پنیو مدام ا        
 ». ماندندی جواب باقی ذهنش بي؟ و عاقبت تمام عالمت سوال ها...!شناسند

 ...دی جانش سر برداشت و به سمت او چرخنی پرويبا صدا        

 »؟...!يرف زد حاریبا ماز...  شده رنگ به روت نمونده یسهراب جان مادر چ        « 

دست ...  سره آن جا بست نشستند کی کردند وي لشکرشی هاقهی پر توان به سمت شقیدرد عصب        
 ی نگاهی آنکه به سودابه حتی آن را فشار داد و بي و قدردی اش کشقهیراستش را باال برد به شق

 :بکندجواب داد

 کارتم تموم شد و صحبت هامون قطع يجود تماس گرفتم ، مواریبا ماز....نگران نباش خوبم        « 
 ».رمیآالن مطمئنم منتظر تا بازم تماس بگ....شد

 تازه ی فرو برد و نفسشی موهاانی را مشی دردناکش را به حال خود رها کرد ،پنجه هاي هاقهیشق        
 :کردو ادامه داد

 برم دیمنم با....  زحمت سودابه رو ببر خونشون یشما ب.... رمیگی براتون منی ماشهی جون نیپرو        «
 »...! کافه

 : ادامه دادی از هر حسی خالی و با نگاهدیسپس به سمت سودابه چرخ        

 او یچیبا سر به مج باند پ» .... رانی و مادرت امروز صبح برگشتند ای فرشچي آقاگفتی ماریماز        « 
 :اشاره کرد و اضافه کرد

 دردسر تازه و جار وجنجال رو يجوصله ...  ي حادثه جلوه بدهی حماقتت رو نیواست باشه اح        « 
 »...ندارم

 حال ی داد وبی گرفت و سرش را تکان نرمگری شده اش را در دست دیچیسودابه مچ دست باند پ        
 : رمق گفتیو ب

 بازم حماقت دونمیم....!  ي ازم دلخوردونمیم..... رانی اگردندی مامانم گفته بود امروز برمدونمیم        « 
 »....  رهی گیباور کن بدون تو نفسم م...  عشق ي بگذار به پایکردم ول
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 ... کندانی مظلوم بی داشت آن را بالحنی سودابه که سعي هادونمی منی خورد از ایحالش بهم م        

 شده اش ختهی رملی صورت او که ري تر شد و پر حرص توکی نزديقدر... گذاشت شی پیقدم        
 : شد گفترهی پلک چشمش به جا گذاشته بود خری زیاهی از سيرد

 رو هم نیا....  منی عشق تو شده بختک زندگنی؟ ا....!ي الم شنگه رو به پا کردنی و ایدونستیم        « 
 »؟...!. کردی ماهی اومد پدرت روزگار من و مادرم و سی سرت مییاگه بال....  یدونستیم

 زدی که فرو برنی سودابه را شفاف کرد و قبل از ایی اشک چشمان قهوه ایی وحلقه ادی لرزشیلبها        
 : در هوا تکان داد ومعترض گفتی حوصله دستی او را گرفت و بي بازوری خانوم زنیپرو

 المیبسپرمش دست مادر و پدرش خ...  می برری بگنی ماشهی ستی حرفها ننیسهراب حاال وقت ا        « 
 »... افتمی دارم از پا میاز خستگ... راحت بشه

 :رو به مادرش گفت....  تکان داددیی به عالمت تايسر        

 اری کارت تلفن بخرم و با مازهی تا من د،ی صبر کنیدکمی بایول..  یی خسته ادونمی جون منیپرو        « 
 »رمی گی براتون منی ماشهی رمیبعد م..... حرف بزنم 

 انی شدند و با هرقدم درد متمی هم رشی هاقهی بلندش با درد شقي قدمهاشد،ی از آن دو دور میوقت        
 ...!دیچی پیسرش پر توان م

از ....  تر بودی سودابه دلخواه ترو دوست داشتني براشدی تر میافتنیسهراب هرچه دورتر و دست ن        
 گونه ي اشک سرگردان روي او ثابت شد عاقبت حلقه ي پهن و مردانه ي شانه هايپشت سر نگاهش رو

 : اش روان شد و با خودش گفت

 »....دوزمی را بهم منی به تو آسمان و زمدنی رسيبرا....سهراب افشار         « 
 

*        

 تلفن ی گوشي که تواریماز» ....دییبله بفرما« يصدا ... رمقش را به غارت برد نی آخریخستگ        
 :دی درنگ پرسی ضربان قلبش پر طپش شد و بدیچی پیعموم

 »؟...  بگو اونجا چه خبرههی حاشیترو خدا ب... اریماز        « 

 سهراب ي صدادنیبا شن....  گذشتی سالاری مازي ربع هم نشد اما براکی دی دو مکالمه شانیوقفه ب        
 : مقدمه گفتی را هم اضافه کرد و پر شتاب بنوی کاپاچي کتف و چانه اش قرار داد کف رونی را مابیگوش
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 ی؟ پس اونجا چه غلط... حال سودابه خوبه یگی؟ مگه نم....! ی زد مرد حساببتی کجا غهوی        « 
 ی فرشچيساعت نه نشده بود که سر و کله ...  که به راه افتاده جمع کن ی بساطنی اای؟ پاشو ب...یکنیم
 جا نی رو کارگر ادش قدر هول شده بود، که خونیبدبخت زنت ا...  شدو مثل اجل معلق اومد کافهدایپ

 ....  کردیمعرف

 چه  چارهیاون ب... قندك رنگ به روش نمونده... زندی آشپزخونه دارند حرف ميهنوز هم تو        
 وقندك از کجا ی فرشچدونمیبماند که هنوز نم....  تو رو بخورهي کرده که چوب ندونم کاریگناه
 »؟....!شناسنی رو مگریهمد

 گره شده ي فشرد آن قدر که مشتهای در هم مشتری گفت و سهراب انگشتان دستش را بی ماریماز        
 ... شددیاش سف

 توانش را هم نابود کرد و ي و استرس تتمه ی بعد از آن همه خستگزی همه سورپرانی اگریخب د        
 ... مستاصل شدی واقعيبه معنا

 چی دل و روده اش پي مدام تودیدلهره با...!  ندی بنششی قرار نبود آرامش کنار لحظه هاییگو        
 ....!خوردیم

 خسته و پر خط و خش ییداد و صدا گونه اش گذاشت و تا امتداد چانه آن را سريکف دستش را رو        
 :گفت

 از ی حرفیول.  تا باهاش حرف بزنمی رو ببر بده به فرشچیگوش...  اونجام گهی ساعت دمیتا ن        « 
 کن بره شی شده و راهی بده چحی قندك هم مختصر توضيبرا....  نزنمی ما درمانگاه هستنکهیا

 »....رمی گیم باهاش تماس م خودگهی دقهی دقستیبگو سهراب گفت تا ب....خونه

 که کنفرانس آن دو را بر هم زند سفارش نی اي برایی خواست بهانه ای را منی هماریخب ماز        
 . آشپزخانه شدی راهمهی وگول سپرد و سراسجی گینی را به معيمشتر

 شده رنگی و بدی که سفشی قندك نشست و لبهاي دهی رنگ پري چهره يدر بدو ورود نگاهش تو        
 گذاشت و زی مي را رولشی موبای فرشچی پگرشی چشمش به قندك بود و چشم دکی یبود در حال

 :گفت

 »... با شما صحبت کنهخوادیسهراب پشت خطه م... یجناب فرشچ        « 
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 جانشی و آن همه هاری مازي شدو رودهی فرو افتاده اش باال کشي پلک هاینیقندك به طرفه الع        
 ... کردقی تزرشی آرامش را به تک تک رگهاي قوياسم سهراب مثل مخدر...اندثابت م

 و نی سنگيرفت و هوا.....  به دست از آشپزخانه خارج شدی گوشی کوتاهی با عذر خواهیفرشچ        
 .... بردرونیخفقان آوررا با هم خودش ب

 پوستش ری زي اش باز گشت و حس بهترنهی که کم رنگ شد نفس به سی قالبیعطر تند حاج        
 ...افتی انیجر

 زی مي او روشی روشی کرد آن راپری سرازوانی را داخل لی آب معدني بدون تعلل بطراریماز        
 :گذاشت گفت

 »؟...!یشناسی رو مکهی مرتنیاز کجا ا.... رنگ به روت نمونده.. بخور دختر         « 

 :نفسش که ترو تازه شد جواب داد... عطش درونش سرد وخاموش شود تا دی آب نوشییجرعه ا        

 ».... اقا صاحبش بودنی کردم که ای کار می مهدکودکي جا تونی از اشیمن پ.... هیقصه اش طوالن        « 

 ي اون نگاههالی ذهنش را پاك کرد و هنوز دلي از عالمت سوالهایکی جواب کوتاه تنها نیخب ا        
 ؟....!دانستی انها را نمی طوالنيفتگو و گیفرشچ

 ... نشستشی و روبرودی کششی پی او رفت ، صندلی قندك حواسش پيبا صدا        

 رو لشی؟حالش خوبه؟ موبا... سهراب چطوره دی برنگشته تروخدا بگیتا حاج....  خان اریماز        « 
 »؟...! جون کجاستنیپرو...دادیچراجواب نم

 را پشت شی وقفه جمله های تر برد وپچ پچ وار بکی به سمت اوخم شد و سرش را نزديقدر        
 :سرهم قطار کرد

 ایگو... !  همراه هر جفتشون هم خونه جا موندهيتلفن ها... نگران سهراب نباش حالش خوبه         « 
 .... !زنهی خونشون و به خاطر سهراب رگ دستش رو مادی سودابه مشبید

 ».... خانوم و سهراب هم مجبور شدند ببرنش درمانگاه وتا صبح اونجا بودندنیپرو        

 ... ! کردی اضافه مشی به همراه پدر منفورش به کابوس هادیخب سودابه را هم با        

و ....  کرده بودلی شک سودابه به او تحمی که بی سهرابش و لحظات سختيدلش پر پر شد برا        
 ی زندگتمی گوشش رری قلبش درست زي که صدایآغوش گرم....  خواستنش ياز هوا شد زیدلش لبر

 ....!ردی تا فکر سهراب تا عمق وجودش جا بگدی کشیقینفس عم.... داشت
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 »؟.... !قندك حواست به منه        « 

 : منقطع گفتدهی بردهیبر...دینگاهش به سمت او چرخ.... از فکر سهراب جدا شداری مازيبا صدا        

 »؟..دی دوباره حرفتون رو تکرار کنشهی مدیببخش        « 

 ی باهات تماس می از تلفن عمومگهی دي قهی دقستی خونه و خودش تا بي سهراب گفت برگمیم        « 
 »ومدهی نیزود باش تا فرشچ....بهونه اش با من .... پاشو.... رهیگ

 یی را بند شانه اش کرد و چشم آهسته افشی بلند شد کشید از جا در توانش نبوگری که دییبا پاها        
 ... در آمدی فرشچي نهی به سنهیناگهان س....گفت و به سمت در رفت 

 پس رفت یقدم...  عطر تلخش حالش را دگرگون کرد ي درهم شد و بویکی نزدنی از اشیاخم ها        
 : رسا گفتیی و با آوادی به دادش رساریماز....  داخل شودیتا فرشچ

 »....دی شکر رو فراموش نکندی ها رو انجام بددی خردی تر برعی لطفا سریخانوم رستم        « 

 ری زی سوز زمستانیوقت.....  او گذشتي رهی خي و نگاههای کوتاه از کنار فرشچیقندك با چشم        
 ...  نظم گرفتشیپوستش نشست نفس ها

 اگر بهانه اش ی شکر داشت، حتي کرور کرور جانی بود که حال سهرابش خوب است و همنیمهم ا        
 ...! اشیسودابه باشدو خودکش

 جمع ي قدرشی پلک هاي گوشه ندی بنششی رگهاي روی جسمزی تي لبه نکهی و ایاز تصور خودکش        
 ....!  شدخی تنش سي اش افتاد و از چِندش موهاینی به بینیشد و چ

 از او عاشق سهراب است و شتری بیلی خیلی سودابه خدیشا....  مثل صاعقه از ذهنش گذشتيفکر        
 ...!دی شوی دست منیری از جان شنی چننیبه خاطر اوا

 ....دی رسی قطعي جهی نتنیعاقبت به ا...  او تصور کرد ي کوتاه خود را به جای دميبرا        

 واصال دهدی در دم جان منایقی رندی سهراب را از او بگستیکاف...! دارد  نی به خود کشيازیکه ن        
 ...! رسدی هم نمیکارش به خود کش

 
       

 
 ... زدی در آن موج می که خستگییو چهره ا...!  به خون نشستهیآن هم با چشمان.. سهرابش بود         
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 یی و چشم غره اکردی اش می بدتر اخم وتخم هم چاشنی نه کمای...  کردی آالن قهر مدیخب با        
 ..! بستی او مي سالم در را به روی و برفتیم

 و هزار دیخری گران ممتی سهراب با قکی به کی نشده اش را دهی خري تا ناز هاماندیو منتظر م        
 ... بستیقربان صدقه به نافش م... کردی مفی آمدنش ردری دي برالیدل

 و یمیگرم ، صم...  لبش نشاند ي روي آن لبخنديوبه جا....  کار ها را نکردنی از اکی چی هاما        
 کار روزانه به خانه برگشته کی تا به حال رخ نداده و سهراب از شبی از دی اتفاقچی هییگو... آرام
 ....است

 ».... توای بيستادیچرا دم در ا.... يسالم خوش اومد        « 

 را يانتظار هر برخورد...!  گردی با چشمانشیتعجب سهراب از برخورد قندك شد پرش ابروها        
 ....نی لبخند دلنشنی اریداشت غ

 : خسته گفتیی بند چهار چوب در کرد وبا صدایدستش را از خستگ        

 حرف داره ای دنهی و دهیخواب روزگار که چهل و هشت ساعته ني مرد بد قول و خسته از بازهی يبرا        « 
 »؟...! بگذارهنی زمهاشوی تا خستگشهی مدای کنار دل تو پیی جا،ی دلتنگای دنهیو 

 بازهم مالقه به دست از روزهی چرا که مامان فافتی جواب ني برای مجالی شد ولقیلبخندش عم        
 : گفتی و به گرمدیآشپزخانه از راه رس

....  چشمات قرمز شده ی از خستگرمیبم.... يستادی داخل چرا دم در اایاب جان بسهر.....اوا مادر         « 
 »...سوپ هم درست کردم...  تازه دمهیی تو چاایب

 گذاشت و قبل از ی را کنار جا کفششی هایی خسته اش را به داخل کشاند ، دمپايسهراب قدمها        
 . همراه خود کشاندی حرفی مردانه او را گرفت و بي قندك دست هاندی مبل بنشي رونکهیا

سالم خوشگل خانوم « کی شد بشی که نصيزی داد و چیی در اتاق سالم بلند باالينبات در آستانه         
 ....!دیکوتاه بود که اصال به دلش نچسب»

 :گفت شد و رهی و مورب او خی چشمان بادامي تخت نشست سر برداشت و تويسهراب لبه         

 و برام اَخم تَخم ی روتُرش کنکنهی می شوهرشون بد قولی وقتگهی دي مثل زنهاي خواینم        « 
 »؟....!یکن
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 ی به عالمت نفي را در اورد و سرشی لنگه از جوراب هاکی او نشست ي پاری تخت و زنییقندك پا        
 :باال انداخت و جواب داد

 »....!خوامینه نم        « 

 : گفتي خسته تري او را پس زد و ابن بار با صداي هايسهراب دست برد و چتر        

 »؟.... داشتکاری نکبت با من چي بودم و سودابه ي تا حاال کدوم گورشبی از دی بگي خواینم        « 

 : دی کشرونی بشی جوراب را از پاي بعديقندك لنگه         

 يدی کم خوابهی که یوقت...  حاال نه یول... خط به خط » واو به واو« دونه به دونه اش رو ...  یگیبهم م        « 
 »...هوم...

 .... تاب ترش کردی قندك بيصبور        

 کاری و چک چی با فرشچمی کنی قرار عروسگهی دي سه هفته یبگ....  ی نک و نال کني خواینم        « 
 »؟...يکرد

 :  باال انداختی سرش را به عالمت نفگریبار د        

 بن بست ي برای راههی می مرد زندگدونمی دارم و ممانیچون به شوهرم ا...  خوام ینه نم        « 
 »....کنهی مدای پمونیزندگ

 .... تا پراز حس بودنش شوددی کشیقینفس عم...  بود شی معجزه زندگنایقی دختر نیا        

 کی را راهنشی پي تخت نشست ودست برد دکمه هاي لبه ي بلند شد و کنارش روشیقندك از جا        
 : گفتی باز کردو به نرمکیبه 

درست مثل عشقمون ... می کنمی هامون رو باهم تقسیقرار شد خستگ...  که نرفته ادتی        « 
 ».... مونی پر و خالي هابی جیحت.... هاموني ،غصه هاو شادمونیزندگ...

 :سهراب سر در گردن او فرو برد و نجوا کرد        

 ای داره که دریصدات چه معجون... شمی رفتارت مجنون ترم منیبا ا....  يدختر مجنونم کرد        « 
 »؟....!کنهی مریآرامش به دلم سراز

 ....  پوست گردن او نشاند و مست شدي نرم روییسپس بوسه ا        
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....  حکم همان باقلوا راداشتفی تعرنی لب قندك نشست اي رومی به لطافت نسیلبخند نرم        
 او داد و ي به شانه های تخت گذاشت ، با دست فشار نرمي آورد ان را گوشه رونی او را از تنش براهنیپ

 :گفت

 »....می حرف زدن وقت داري عمر براهیمن وتو ....  بخواب ریبگ        « 

 :و قفل سگک کمر بندش را باز کردو ادامه دادسپس دست برد         

 »... یخوابیحاال راحتر م        « 

 و به چشمان سرخ او دی او کشي تخت برداشت و رونیی اونشاند و پتو را از پاي به گونه ییبوسه ا        
 : کرد چشم دوخت و نجوا گونه گفتی نگاهش مرهیکه همچنان در سکوت خ

 »... . یخوب بخواب        « 

 ...  در برداشت و محکم در را بستي سرش را از الی قندکش به چشم به زدنی آبجدنینبات با د        

 ... شددهی محکم در سر هر دو به سمت در کشي تقه يبا صدا        

 اش بعد از ساعتها رو ی لبخند واقعنی بالش جا داد و اولری و دستش را به زدیسهراب به پهلو چرخ        
 : لبش جان گرفت و گفتي

... !  دهی رو دیهمه چ...  ورورجادو نیمطمئنم ا.... ؟ اصال حواسمون نبود... يمگه در رو نبسته بود        «
 »... مامانت نبرهشی وقت آبرومون رو پهی مجابش کن ي جورهیبرو 

 گفت و ییاشه ا تکان داد، پر حرص بي بست، سری که در اتاق را پشت سرش میقندك در حال        
 ...رفت

 مامان شی او و سهراب را پي ابروي تتمه انای را به باد بدهد و احشی دسته گلهانکهیو قبل از ا        
 : چشمان او زل زد گفتي و تودی کشياو را به کنار....!  اش ببرد روزهیف

 ی چه کار زشتیدونیم...  تماشايدستای در اي از الی؟ واسه چ...هان.... هی کار بدیچند بار بگم فضول        « 
 »؟..!يکرد

 : به آن دادو با چشمان گرد شده و حق به جانب گفتي به کمرش زد ،قرینبات دست        

؟ تازه ...!هان.... ي شما که لباس سهراب خان رو دراوردایکار من زشت بود ...  قندك خانوم یابج        « 
 » ماچت هم کرددمیخودمم د

 ...  کاره اش رفتمهی ني کنان به سراغ مشق های لی را گفت لنی انبات        
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و ... ورورجادو بودنی به ای از هرجوابیذهنش خال....  کردی را از حرص پر و خالشیلپ ها        
 ... دهدی او و سهراب را بر باد مي زود دهان لقش ابروای ری ددانستیم

 :دی امد و پرسرونی سوپ از اشپرخانه بیی خانوم با کاسه اروزهیف        

 »....؟ براش سوپ اوردم...سهراب کجاست         « 

 : اش گرفت و جواب دادروزهی سوپ رااز مامان في گذاشت و کاسه شی پیقندك قدم        

 »... جوننی پروي برابرمی کاسه سوپ رو منیا... سهراب خوابه... دستت درد نکنه        « 

 که دفتر مشق ی در حالداشتی جلو تر از او قدم بر مشیسر جهاز...  رفت ی منیی از پله ها پایوقت        
 ...!شدیشروع م» ك«  و فقط پنج کلمه نوشته بود که با حرف دادیاش را در هوا تاب م

 
       

 
 خوش عطر و ي هایی و خوش رنگ لعاب از همان چامانی پرو پ،یوانیآن هم ل... ختی ري چاشیبرا        

 ...  هم مهمان آن شدی تکه نبات زعفرانکی... بردی از تن به در میبو که خستگ

 رختخواب جا انی اش میخستگ...  ، لبخندش شکفتی و نبات زعفراني چاوانی لدنیسهراب با د        
 شیماشاو سر برداشت و به ت... فرو برد شی موهاانی را مشیماند، دل از رختخواب جدا کرد و پنجه ها

 ...بردی کرور کرور دل مشانشی پري رقصان بودو موهاشهی مثل همشیهایچتر...نشست

 را به دستش داد و جفت ي چاوانی شانه به پشت سر فرستاد، لي دادو از روی را تابشیقندك موها        
 :دی تخت نشست و پرسياو لبه 

 »؟....يدیخوب خواب        « 

 کنار تخت زی مي و آن را رودی بود نوشی همچنان باقشیش را که هنوز گرما داغي از چاییجرعه ا        
 : تکان دادوگفتيگذاشت و سر

 »...دیچی پی ام مینی بری تو زي بالشت تو بود و بويمخصوصا که سرم رو.... بودیعال... ممنونم         « 

 : به اطراف چرخاند و ادامه داديسپس سر        

 و برامون شهی مدای اون ورورجادو پي؟ لطفا بده بپوشم آالن سر وکله ...ی رو کجا گذاشترهنمیپ        « 
 »!دهیآبرومون رو به باد م....  بافهیهزار تا قصه م
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 را شی و نرم وآهسته انگشت هادی سهراب کشچی در پچی و پی عضالني نوازش وار به بازویدست        
 : آن سرداديرو

 »...ستی خونه نیکس...  ششونی حالش خوب نبود مامانم و نبات رفتند پخاله فروازن        « 

 ی بود زل زده و با لحندای پمهی نشی هاي چترری چشمان او که از زي تودیسرش به سمت او چرخ        
 :خاص و البته پر معنا گفت

 »....  کنیخب دختر زودتر اطالع رسان...اِ        « 

 آنکه به ی نشاند و بشی زانو هاي اورا روعی حرکت سرکیسپس دست قندك را گرفت و با         
 :دی تر پرسي محکم و البته جدی بکند دستش را دور کمر او حلقه زد و با لحنیی او اعتناياعتراض ها

 ی چی تو فرشچنی بنمیب بی کنفیواو به واو برام تعر.... یثیقبل از هر حرف و حد.....  خوادیدلم م        « 
 »....دیشناسی رو مگری از کجا همدقای و دقيچقدر شناخت ازش دار... گذشت

 نه چندان ي پرده و مکالمه های بي ، با آن نگاهادادی هم آزار ش مدهی اتو کشی فرشچي اورادی        
 ي به کناردشی دي مزاحمش از جلوشهی هميهای تکان داد تا چتري حوصله سریب... شان نیدلچسب ب

 .... بروند

 ي غهی و با نهال صکردمی بود که من توش کار می که برات گفتم، صاحب مهد کودکییهمون ها        « 
 ی رو باطل مغهیو ص...شهی و اون هم متوجه مرفتی نهال ازش پول کش مایگو...  خونده بودندمتیمحر

 ». کردمیگر کافه معرف قدر هول شدم که خودم رو کارنی باور کن ادمشی دیکنه وقت

 : به عالمت تاسف تکان داد و گفتي را به دندان گرفت و سرشیلبها        

 و می فشار به دست آوردي برای خوبي اتودیاولش تصور کردم شا...!  بودمالی خوش خیلیخ        « 
راه انداخت » اولدورم بلدورم« و دی شاخ و شونه کشی وقتی ولمیری چک رو پس بگقی طرنی از امیتونیم

 »...!  حرفهاستنیحق با توبود اون مکار تر از ا...نظرم عوض شد 

 : داد و گفتی صورت او چرخيسهراب چشم از چشمان قندك گرفت ونگاهش را تو        

 از بایقرو من ت...  حرفهاست نی گر تر از الهیح..  جالل ی همون حاجای یفرشچ.... يدیدرسته فهم        « 
 ییآتو...  درز کار هاش برهي گذره مو الی اونقدر زرنگه که نمیول...  هاش خبر دارميتمام کثافت کار

 ...!  دهی نمي احدچیدست ه
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 نیو هم....  ضعفش طال و جواهره ي تنها نقطه ی ولهی خانوم مادر سودابه هم، هرچند زن خوبمهیفه        
 »...دونهی موضوع رو منی هم خوب ای و فرشچادیزود کوتاه ب شوهرش ي در برابر کارهاشهیباعث م

 رو کرد و ری او را نوازش وار زي قهی شقي روي برد با سر انگشتانش موهاشیقندك دست پ        
 :دیپرس

 »؟...! گره رو باز کنهنی اون بتونه ادیشا...  شدی چیقرار بود با مادر سودابه حرف بزن        « 

 ...  باال انداختيسهراب سر        

 ي متوجه شدم اونم رفته توروزی دی طرفدار من بود ولیلی خنی از اشیپ...  کردمینه اشتباه م        « 
 اون خط یو ناراحت.... منزلی زن و شوهر خواسته سودابه براشون شده وحنیا...  سودابه و باباشيجبهه 

 »هوضاع رو هم بدتر کن است چه بسا ادهی فایصحبت کردن بااون ب.... قرمزشون

 مهره ي و دستش را رودی تر کرد و محکم تر در آغوشش کشکی به خود نزديسپس او را قدر        
 : برد وادامه دادنیی باال و پای کمر او به نرميها

 »؟...! رفتهادتی.....هوم...  مني برايغصه هارو بگذار... یتو قرار شد نگران نباش        « 

 ی مرد و مردانگنی اي رو کرد، سودابه حق داشت که براری سهراب دلش را زی کالميهانوازش         
 یی آن را مرتب تر کرد و با صدای کوتاه و صاف او فرو برد و کمانی را مشی جان بدهد، پنجه هاشیها

 : گوشش نجوا کردری زفینرم و لط

 خود ی چي افتاده و سودابه برای تا به حال چه اتفاقشبی از دیکه بگ.... خب حاال نوبت توست        « 
 رو ی؟و خالصه همه چ.... ي کردریچرا د... ی دو ساعت بعدش خونه باشیکی؟ مگه قرار نبود ... کردیکش
 »....!  کن از اول ، اولشفیتعر

 و  دادی او چرخي چهره ي کمر او محکم تر شد نفس به نفس، نگاهش را توي روشیگره دستها        
 .. ثابت شدشی لبهايرو

سپس سرخم ... حاال نهیول...! از اول ،اولش .... خط به خط...به قول خودت واو به واو....  برات گمیم        « 
 شی هم به گونه هاي گوشش شدو بعدي سهم الله ي بعدي زد و بوسه یی گردن او بوسه ايکرد و رو

 ...دیرس

 کرد ،تا شی ذهنش چند بار پس و پي خواست توی را که میرف و حدی پس کشیقندك سرش را کم        
 :دی زد و پرسایعاقبت دل به در.... اوردی او نگذاردو جوش نرتی غيپا رو
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 »؟...!ياری بپرسم جوش نميزی چهیسهراب اگه         «

 ....  او نبودندی خوش آنایقی بود که يزی حرف چنیپس و پشت ا        

 : محکم و مردانه گفتی حس عاشقانه اش را گرفت و با لحني جایاخم پر رنگ        

 »؟....! باشهیتا اون حرف چ        « 

 : بدون وقفه گفتعی شود زود و تندو سرمانی پشنکهی سپرد و قبل از ای مای دل به دردیخب با        

و پزشک .... شترکتون باشه دوست مانای احای و اری که دوست مازیشناسی مانی به اسم کیی آقاهی        « 
 »؟!هم باشه

 زود ی برقيدرست مثل کتر..... عی سریلی خیلیحدسش درست بود سهراب جوش آورد آن هم خ        
 ....جوش اوردو شروع کرد به قل قل کردن

 در تی تا برق عصبانرفتی که میو چشمان...دی گره شده اش فهمي و ابروهاظی غلي را از اخم هانیا        
 ...آن ظاهر شود

 :دی پرسیخی بلند تر والبته توبیی با صدای درپی و پمی شد مستقرهی چشمان او خيسهراب تو        

 ی به حالت مي کنم و اون وقت وای می قاطي که بد جوری شناسی آشغال رو هم منیقندك نگو ا        «
 »....!شه

 به آن يازی نگری بود و دی جمله کافکی نیاند هم اش جا بمنهی سي نفس از ترس تونکهی ايبرا        
 !همه اخم دلهره آور نبود

 : شتاب زده گفتادی بشی پی سوءتفاهمنکهی آب دهانش را فرو داد و قبل از ایبه سخت        

 سای پری گوشيعکسش رو تو....  آقا حرف نزدمنی کلمه با اکی یفکر بد نکن من حت.... نه ... نه        « 
 گفته سای چت با هم آشنا شدند به پرقی که از طرساستی آقا دوست پسر سابق پرنیا....  به خدادمید

... رابطه اش رو با اون بهم زد  شداری عاشق مازسای پری وقتیول...  ي خواستگارادیبود پزشکه و قرار بود ب
 »...!بند دلم پاره شد...!  گهی نگام نکن دياون جور...  نیبه خدا هم... تموم شدنشونی بزیو همه چ

 درهمش آمد اما هنوز چهره اش يلبخند به کمک اخم ها.....در دل قربان صدقه بند دلش رفت         
 : و گفتدیچی تنگ تر کرد و به دور او پی دستانش را کمي بود، حلقه يجد
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 خونه اش ياده  مي اشغاله که به گربه هی...  ستی نی باهاش بهم زد آدم درستسایخوب شد پر        « 
 ی پزشکي دانشجوی زمانهی...  خوردهی گفته پزشک هستش رو هم شکر اضافنکهیا....کنهیهم رحم نم

 »...   کنندی کرده که سال سوم اخراجش می چه غلطستی معلوم نکهیمرت.... بوده

 ....زدی او دامن مي های به دلواپسرفتی مشی گفت و هر چه پیسهراب م        

 : بار محتاط تر گفتنی و رو کرد و اری زگریحرفش را بار د        

به خاله ام ... دهیتلفنش رو هم جواب نم..  ومدهی و هنوز نرونی از بعد ازظهر رفته بسایسهراب پر        « 
 »... انقالب کتاب بخرهابونی خرهیگفته م

 او پنهان کرد ومست عطر آن شد و يموها انی اسوده شده بود بازهم سرش را در مالشیحال که خ        
 : آنکه سر بردارد جواب دادیب

 لشی زنگ موباي متوجه دیو شا... گردهی؟رفته کتاب بخره و برم..  مشکلش کجاست نیخب ا        « 
 »؟....! ندارهی که نگراننیا... نشده

...  خوردی وخم تاب مچی مدام در سرش پرپي فکر موذنی ایتاوقت....  یهم مشکل داشت و هم نگران        
 ... رفته باشدانی هندوستان را کرده و به سراغ کي هوالشی بازهم فسای پردیکه شا

 را از پسشی سهراب بلند شد و دست برد و کلي زانو هاي اش را از دست داد، کالفه از روییبایشک        
 : ان کردو مستاصل گفت را بندشانشی پري هشت کتاب سهراب برداشت و موهايرو

ومثل پاندول ساعت ....  شدرمی گبانی که از دم غروب گرهی چه حس مزخرفنی ادونمینم... زمیعز        « 
 انقالب ابونی خرمی مگفتی به خانواده اش مانی کشی بره پخواستی هر وقت مسایپر....ادی و مرهیمدام م

 »...  اونشی رفته باشه پ که نکنه بازمنهی ای دلواپسيو همه .... کتاب بخرم

 ی زد و آن را به تن کرد ، براهنشی به پیچنگ!  بود چرا که او هم نگران شدي مسریی گویدلواپس        
 :دیمتعجب و ناباور پرس....  آن را ببنددفی بالتکليآنکه دکمه ها

 به يزی دختره چنیا.... کهی مرتنی اشی داره بره پیلیپس چه دل....  شدهاری عاشق مازیگیمگه نم        « 
از اون گذشته من ....  دوست شدهنشونی همه آدم با مزخرف ترنی انی؟ گشته از ب...!اسم عقل هم داره 

 »؟...!  فکر کنهسای به پري حرف زدم و قانع اش کردم جدنوای باری با مازیکل

 : لب زمزمه کردریسر به آسمان برداشت و ز        

 »....حواست بهش باشه ها.... برم  قربونت ایخدا        « 
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 امهای کوچک کنار تخت برداشت و آن را روشن کرد وپزیسهراب خم شد و تلفن همراهش را از م        
 ....  بوداری هم از مازیی به راه افتادند که غالبا از سودابه و چند تایلیمثل س

 : لب غر غر کنان زمزمه کردری بود زاری مازيسپس همان طور که به دنبال شماره         

 دختر نی رو قطع کنه و بعد بخوابه وگرنه اشی جون گفتم تلفن خونه و موبالنیخوب شد به پرو        « 
 »....شدی مزاحمش مزی رکی مالحظه یب

 يصفحه ....  اسم سودابه دنی به صدا در امد با دلشیموبا..... بود دهیهنور جمله اش به انتها نرس        
 : به آن دادو گفتین تلفن همراه را به سمت قندك گرفت ، تابروش

 »....  شناسمی دختر رو منی حدسم درست بود من ايدی دایب        « 

 ... را گرفتاری مازي درنگ تماس را قطع کرد و شماره یسپس ب        
 

         
 

 از دادگاه هم ی حتشی کرد و فضادای که در خانه شان اعالم شده بود تا شب ادامه پی عموميعزا        
 ...  تر بودنیسنگ

...  داشت داخل اتاق قندك شدنیی به سمت پایی که انهنایی درهم و لبهاي با اخم هاروزهیمامان ف        
 ي درهم ضربه ي گذاشت و با همان اخم هانی زمي عمه بلور روي را روبروي چاینیسپس خم شد س

 :دی به پشت قندك زد و دلخور پرسییآهسته ا

 دفعه بشنوم که حامله هی دادگاه ياون وقت تو... دمی که من نفهمي عروس شدیآخه دختر تو ک        « 
 »....! پدرت خجالت زده نشمي تا جلویگفتی به من مادر مدینبا....  ییا

 ي وآهسته با سردیچیانش پ انگشتي و تاب توچی را در دست گرفت و پر پشی موهايقندك انتها        
 :افتاده جواب داد

 »؟....! خجالتمي پادی بگذاردیببخش....  گفتمی میچ        « 

 ي و با قند گوشه ختی ری از آن را داخل نعلبکی را برداشت و کمشی چايعمه بلور استکان بلور        
 : شده بود گفتزی تشی فرو داد و رو به نبات که گوش هایلپش آن را هورت

 »؟....!دی خونه تون نخود داريقربون اون زلفک هات برم تو        « 
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 گربه اش را پشت گوش فرستاد و جواب ییموها.... نبات دفتر مشقش را بست وچهار زانو نشست         
 : داد

 گذارهی مشهیو هم.... زهیری آش رشته مي توروزهی که گرده و مامان فییبله عمه بلور از همون ها        « 
 »؟!نیی پانتی کابيتو

 »....اری تا سوا کن و بستی عمه بلور قد بياره قربونت برم از همون ها برو برا        « 

 گفت و یظی مورد عالقه اش انجام دهد چشم غلي عمه ي براي کارتواندی منکهینبات خوشحال از ا        
 به حالت دو از اتاق خارج شد

 دهانش کم رنگ شود و رو به اخم ي قند توینیری تا شدی را نوششی از چارگی دیعمه بلور هورت        
 : خانوم گفتروزهی درهم فيها

اون از پدرش .... دی کشی طفل معصوم شاخه و شونه منی اي از صبح شما زن و شوهر واسه هیچ        « 
 ».... مادر حالل حاللهری بچه مثل شنیشوهر داره و ا... خالف شرع که نکرده ....  هم ار تو نیا

 ...! بودیشی خانوم قانع نشد و هنوز آتروزیف        

 خوادی کفش و مهی يپسره پاش رو کرده تو.... می بدی رو چلیعمه بلور آخه جواب فک و فام        « 
 شکم بزرگ مگه هیبه فرض هم نخواد طالقش بده با ....  دامنشي بچه هم گذاشته توهی... طالقش بده

 ».... بگمکدومش از...  ستی دوتا نیکیآخه درد من که .... رهی بگی لباس عروس بپوشه و عروستونهیم

 : لپش گذاشت و با دهان پر گفتي گوشه گری ديعمه بلور قند        

 جماعت که نیا...  بستشهی در دهن مردم رو نمی بست ولشهی گفتن در دراوزه رو ممیاز قد        « 
 هی يری بگیعروس...  نشخوار دارندي حرف واسه شهی همیزنی منهیسنگشون رو به س از دخترت شتریب

 هول گنی می بندن و بچه دار بشی بهت میی انگ نازایبچه دار نش...!  گهی دزی چهی يری نگگنی مزیچ
از اون گذشته .... شهی گم متی زندگي رشته ی بچرخلی به ساز حرف مردم و فک وفامياگه بخوا.... بوده

من از رنگ رخش و حالت .... اون جوونه و خام و کم تجربه...  حواست به دخترت باشهدی بايتو که مادر
 يدی که نفهمستی دخترت نی پستتو چرا حوا....  شیو فرستادمش آزما....  که حامله استدمیهاش فهم

 » ؟....!حامله شده

 ....  دلخور بودشیکوتاه آمد اما هنوز صدا..... ه خانوم خلع سالح شد وشرمندروزهیف        
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 ي بد جوردیحم.... کنهری ماجرا رو ختم به خنیخدا خودش ا....؟ حق با شماست ..... بگم واال یچ        « 
 از خر دی اگه سهراب هم منصرف بشه حمادی کوتاه بستی رقمه حاضر نچیه...  لج افتاده ي دنده يرو
 »...! شهی که نمشهی نمادهی پطونیش

 : دلخور گفتيسپس رو به قندك شد و با همان صدا        

 هر ماه دی به بعد بانی برو خودت رو نشون بده از اسای با پررمیگیفردا از دکتر زنان برات وقت م        « 
 »...یچک بش

 : خانوم گفتزهروی فرو داد و در جواب فی هورتیی اش را بدون قند با صداییعمه بلور ته چا        

 تیشده حکا.... ستی نی اند اون وقت اون راضی راضغمبرشیخدا و پ..... بابا....  غلط کرده دیحم        « 
 شهی حاللش ،حروم نمگهید....  نگرفته ی عروسهیحاال ... بابا زنشه....  بخشهی نمی بخشه شاقلیشاه م

 »؟....!که

 آنکه به قندك نگاه کند رو به ی بدیبابا حم.... کاره ماند همیدر اتاق باز شد و حرف عمه بلور ن        
 : گفتي سرد و جدیهمسرش با لحن

 دای جا رو پهی دی ها رو جمع و جور کنلی؟ در ضمن وسا....! ي شام بديخوای ساعت هشته نمروزهیف        «
 »میشی جا بلند منیکردم تا آخر هفته از ا

 جا بروند نی از اخواستندیم....  سرش باال آمد ی کند و به آنشی موهايقندك دل از تاب دادن انتها        
 .... !  بودافتهیو عشق را در آن ...... که از خشت به خشت آن خاطر داشت ییخانه ا.... 

 هرچند ی کوتاه سر بر آن بگذاردو چرخی اش به اتاق سهراب بود و بالشتش که دمیتمام دلخوش        
 ...... او بزنديا هلی وساانیکوتاه م

 بود رد شدو ستادهی در اي که در آستانه دشی افکار درهم و برهمش نبات از کنار بابا حمانیم        
 :  عمه بلور بازکرد و گفتشی کوچکش را پيمشتها

 ».... دوتا ده تایعنی تا نخود اوردم ستی عمه بلور بایب        «

 :  و گفتدی لپ نرمش را محکم بوسعمه بلور نخود ها را از او گرفت و        

 »....شهی نمفشی حرچکسیکه ه...  زشی زبون تندو تنیبا ا....  خاله کوچولو برم نیقربون ا        « 

 انی هم به پای عمومي نبات عزاي خنده هايو سپس شروع به قل قلک دادن او کرد و با صدا        
 ...!دیرس
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 ....! حس خجالت توام با ترس و دلهره..  کرد همه از دم نو بودندو ترو تازهی که تجربه مییحس ها        

 : داد و ذوق زده گفتی پزشکان چرخي تابلو هاي نگاهش را روسایپر        

 ی چشم مون بود نميجلو.... میگردی دنبالش ممی ساعت دارهی خود یب...  کردمداشی هاش پنیا        « 
 »....گذرهیتمون م االن وقمی برایب. میدید

 : گفتدی و پر از تردستادیقندك ا        

 »؟.... ! دی نفهميزی خاله فروزان که چسایپر        « 

 : آسانسور را هم فشرد و گفتي توجه به او دکمه ی و بدی دست او را کشسایپر        

 من ي به جایکاشک... رونی بی با انبر از دهنم بکشدی حرف رو بایشناسی من رو که مي شدودنهید        « 
 ».... ! همهشی پکشونی و پکی دوتا خواهر جنیا...  يکردی سفارش مروزهیبه خاله ف

و ..... بزندگری دی را به کسی بود و محال بود حرف کسی راز دار خوبسایپر...  بود سایخب حق با پر        
 .... را خوب بلد بودي بازیبر عکس او مادرش خاله خان باج

 : و سربرداشت رو به باال گفتدی کشیقینفس عم        

 »....گهی هست دلمینقی فنیقربون برم خدا جون حواست به من و ا        « 

 !داخل اتاقک آسانسور شد... شد ری بجنب دگفتی که مدام مسای پري اعتراض هاانیسپس م        
 
 

*        

 آن ي گره شده ي ثابت شد و پنجه هایو شوهر جوان زن ي خورد و روی مطب چرخينگاهش تو        
 ...! نبودی ،ولبودی آالن کنارش مباستی انداخت که می کسادیاو را به ....... دو

 ازی اش را فشرد ، نگاه داغ و سوزانش را از آن ها جدا کرد و طبق روال نهی از سر حسرت سیآه        
 .... غرق شداالتشیهم در خ

 »....؟ نوبتته....!قندك حواست کجاست        « 

 :گفتی می نشست که داشت در جواب منشسای پرينگاه هول زده قندك رو        

 ».....میافشار ما هست..... بله خانوم        « 
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 : گذاشت و گفتزی مي را رویی به گردنش داد و برگه ای تابیمنش        

 »...!  پروندهلیکم تي برادیاوری بفیتشر        « 

 شغل نوشت آزاد ي نام همسر نوشت سهراب افشار و روبرويقندك خودکار به دست گرفت و جلو        
 گذاشت و همراه پرونده اش زی مي سواالت را تا انتهاجواب داد و در آخر خودکار را روکی به کیو

 ... اتاق پزشک شدیراه

 يپرونده را از رو...  داشت اما ترو فرز بود یی فربه اکلیو ه. ... سالانی بود خوش رو و میدکتر زن        
 اش را از چشم برداشت و یبنی ذرنکیع....  را هم شی به آن کرد و جواب آزمای برداشت و نگاهزیم

 :گفت

شوهر شما ....  مطبانی اولشونه با هم مي جوون که بچه ي معموال زوج هایخب خانوم رستم        « 
 »؟....!کجاست

 :انقدر که کوتاه و مختصر جواب داد...! یلیخ...  امد دلش گرفت انیاسم سهراب که به م        

 »....انی اومد نتونستند بشی براشون پيکار        « 

 : ناراحت است گرفت و گفتزدی دلخور او که داد ميدکتر چشم از چهره         

 اون يبرو تو....  بدونهدی هست که شوهرت هم بايزهایچ هی دییای باهم بگهی دي نداره دفعه بیع        « 
  ونهی معاي اون رو بپوش تا برااری تخت گذاشتم لباس هات رو دربي بار مصرف روهی لباس هیاتاق 

 »...امی بیسونو گراف        

 ی اتاقی راهی از جاکنده شد و با چشم کوتاهی شد به سخترهیاضطراب به تمام وجودش فاتحانه چ        
 .... باز بود شدمهی که در آن نگرید

 به کی را شیلباس ها.... شدی هر لحظه به اضطرابش افزوده می پشت به او کرد و او در حالسایپر        
 ي جاي نازك بود با دوسوراخ برایی ملحفه اهی شبشتری که بی بار مصرفکی کوتاه راهنی کند و پکی

 داشت ی رنگدیسف یی که ملحفه ایکی تخت باري لبه يمستاصل رو و دی سر پوشي هم برایکیدست ها و 
 .... شدشتری چرخاند و اضطرابش نا خود اگاه ببی غربی عجي دم و دستگاهاهاينشست و نگاهش را رو

 زدی اتاق دور مي که نگاهش را توی قندك گرفت ودر حالي دهی رنگ پري چشم از چهره سایپر        
 :گفت
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 عمه بلور مو به ادی سرت بییبال...  که بکشنتخوانی دکتر نمياومد.. دختر رنگ به روت نمونده        « 
 ». کم به خودتت مسلط باشهیترو خدا ...  گذارهیسرم نم

 را در شی شانه راستش هول داد وپاهاي را از پشت روشی زد وموهاسای پري به روی رمقیلبخند ب        
 از هر یول...  نباشددای بار مصرف را باال داد تا شانه اش پکی راهنمی شل و ول پي قهی ... داد یهوا تاب

 کالفه ان را رها اقبت گذاشت عی مشیو شانه اش را به نما.... شدی ولو مگری طرف دگرفتی ميور
 تقه يدا انگشتانش تاب داد و در با صانی و خم مچی افتاد و پر پشی موهايباز هم به جان انتها..... کرد

 رنگ ، آراسته و ي دوديو سهرابش با کت و شلوار....دی کوتاه باز شد و سرش به سمت در چرخییا
 .... خوش پوش و خو ش عطر و بو داخل شد

 :و بعد از تفأل گفته بود..... حافظ وعده آمدنش را داده شبیهمان که د        

  به کنعان غم مخوردی گم گشته باز اوسفی        « 

 »..... گلستان غم مخوري احزان شود روزيکلبه         
 
 
 

 شد و سای گذاشت و رو به پرشی پی دل از چشمان مورب قندك گرفت و قدمیسهراب به سخت        
 :گفت

 ».... دی خانوم ممنوم که خبرکردسایپر        « 

 : رفت گفتی مرونی که بیال زد و سالم او را آهسته پاسخ داد و درحی جانمهی لبخند نسایپر        

 »....دی گذارم تا راحت باشیمن تنهاتون م...  نکردم که ی خاصيکار.... کنمیخواهش م        « 

 صورت او يو رو... دی بسته شدو نگاهش مثل آهن ربا باز هم به قندکش چسبسایدرپشت سر پر        
 ، به انتظار نشسته بودیکی تخت باريقفل شد که رو

 به تن ی بار مصرفکی رنگ دی بود و لباس سفزانی تخت آوي اش از پهلوی و قلمکی باريپاها        
 .... گذاشته بودشی را به نماشی شل آن با سخاوت شانه هاي قهیداشت و 

 فشی نرم و نازکش را پشت گردن ظري که موهای کشي اش از الرهی تیشمی ابري از موهاییدسته ا        
 نشان شهی تر از همی دور صورتش انداخته که چهره اش را خواستنیی زده و هاله ارونینگه داشته بود ب

 ...دادیم
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 یی دکتر با تقه ادی بگوی که کالمنی شد اما قبل از اکی تر گذاشت و به کنار تخت نزدشی پیقدم        
 ... از قندك فاصله گرفتيکوتاه به در داخل شد و سهراب قدر

 :  رو به سهراب گفتندی کشد تا کنار دستگاه بنشی مشی را پیکه صندل یدکتر در حال        

 نی بچه رو تو راه دارند انی جوان که اولي معموال زوج هايخوب شد اومد.... خوب پدر جوان         « 
 اول وزنش رو نیی پاادیبه خانومت کمک کن از تخت ب... شهی عمرشون مي لحظه نی از بهتریکیلحظه 

 ».... رمیبگ

 گذاشت و از نی زمي بلند کرد رویدستان گرم سهراب دورکمر قندك حلقه شد و او را مثل پر کاه        
 .....! او متعجب و شدو البته نگرانی همه سبکنیا

 : لباس بود گفتي و ولنگ و بازیدکتر رو به قندك که معذب کوتاه        

 ي لباس ها برانی خانوم هستم مثل خودت اهینم که  که شوهرته منیا... دخترم راحت باش         «
 ».... تخت دراز بکش تا سونو رو انجام بدمي برو روارهی و دورمیبگذار اول وزنت رو بگ..  بهداشته تیرعا

 ي سردیی ارهی جسم دای و وقتدیکوبی پر طپش مجانیقندك همان کرد که او گفته بود و قلبش از ه        
 انی زده اش را محکم مخی آمد تمام تنش مور مور شد وسهراب دست سرد و  شکمش به گردش دريرو

 رو به برو زدو با چشم و ايدکتر لبخند....  از دستگاه ی کوبش تق تقي گرفت و با صداشیپنجه ها
 :سهراب گفت

 »....   قلب بچه توني هم صدانیبفرما ا        « 

 :اد و ادامه ددیسپس رو به قند ك نگاهش چرخ        

 ».... ی بلند شیتونی صبر کن تا سونو هم بکنم و اونوقت مگهی کم دهی        « 

 : سپس روبه سهراب گفت        

 »....نهی رو ببتوریشمابه خانومت کمک کن تا سرش رو بلند کنه و بتونه مان        « 

....  دی ندچی که در حال حرکت بود هاهی سي توده کیقندك به کمک سهراب سر برداشت و به جز         
 . دادصی رو تشختشی جنسشهی خانوم دکتر نمدی قرار پرسیو سهراب ب

 : خواست جواب دادی که از پشت دستگاه بر میدکتر در حال        

 تی جنسشهی به بعد مستمی بي قلب رو داشته باش از هفته ي صدانیپدر جوان صبور باش فعال هم        « 
 »....   زودهیلی تشخص داد و حاال خنوزاد رو
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 : رفت رو به سهراب گفتی مرونی که از در اتاق بیسپس در حال        

 منتظرتون رونی لطفا به خانومت کمک کن تا لباسهاشو بپوشه من بومدهی من ناریامروز دست        « 
 ».... هستم

 انکه نگاهش به سمت سهراب به چرخد از یدکتر رفت و در پشت سرش بسته شد و قندك ب        
 ....  ماندزانی آوشی بلند شدو بازهم پاهاشیجا

 دی او را دزانی سر افتاد و و چشمان گری و وقتستادی اشی خود را به او رساندو روبرویسهراب به ان        
 : او بردو نرم سرش را باال کشاند و آهسته کنار گوشش زمزمه کردي چانه ریانگشت ز

 »....! نگاهت کنم مامان کوچولوری دل سهی ماهت رو ازم برنگردون بگذار يرو        « 

 : و گفتدی اش را بوسیشانی چشمان او قفل شد وسهراب پيچشمانش را به باال سر داد وتو        

 خدا قسم يد به خداونیول...  دنتی اومدم دی ها منی زودتر ادی بادونمیم...  ي ازم دلخوردونمیم        « 
 دی رضا نبودو دلم آرام و قرار نداشت و بای خشک و خالکی تبرامیدلم به پ... بود ری گيکه پام بد جور

 ».... دمتی دیم

 نی تک نگکی با ي کتش انگشتربی کوتاه تامل کرد و از جیی لحظه ادی حرفش که رسي جانیبه ا        
 انگشتان ي را روشی داد و سپس لبهاي انگشت او جاي اورد و دست قندك را باال آورد و تورونیالماس ب

 : و نفس به جانش برگشت و به دنبال سکوت او گفتدی و او گذاشت و بوسکیبار

 يممنونم که تو.... ي کردبمیممنونم که حس خوب پدر شدن رو نص.....  دلمزیمبارکت باشه عز        « 
 همه ری زيشدی تر بلند مری دهی چند ثانهیر کن اگه باو.... يدی جنگتی زندگي زن براری شهیدادگاه مثل 

 منصرف شدم و دمتی دم اون قدر مصصی وقتیول....  که عاشقتمزدمی مادی فرای و رو به دنزدمی میچ
 »...! ستی نيزی چک ، که چرمی بگای رو از دنی تونم تمام سهم خوشبختی مدمیفهم

 از ی ناشجانی همه هنی و قلبش توان ادی جوشی مشی رگهاي داشت و عشق تویبیقندك حال غر        
  چشمانش را شفاف کردی اشکيحلقه ....عشق را نداشت

 شی پاي را جلوشی جمله اش چشم از نگاه تَر قندکش گرفت و خم شد وکفش هايسهراب انتها        
هول داد  اش را به سمت عقب یشمی ابري برداشت ، موهازی رخت آوي او را از رويجفت کرد و لباس ها

 :و گفت
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 ادی بشهی منتظر ما مونده بنده خدا روش نمیلی دکتر خی کمکت کنم تا لباس هات رو تن کنایب        « 
 ».... داخل

 ي هاي به چتری سرش انداخت و دستي دست اخر سهراب شال را رودوی را پوششیقندك لباس ها        
 : گوشش گفتری و با لبخند زدیاو کش

 »....!ي پس دادنش رو هم ندارالی و خيبه قول عمه بلور قربون او زلفک هات برم که دلم رو برد        « 

 روز ي سهراب را گنج دلش براي داد و عاشقانه های ،فقط گوش مدی بگوی آن که کالمیقندك ب        
 .... لبش نشست و همراه او از اتاق خارج شدي رويلبخند......کردی مرهیمبادا ذخ

 
        
 : رو به سهراب گفتکردی داشت مادی يزی دستش چری زي پرنده ي که تویدکتر در حال        

تا ....  بشه تی تقودیبا....  کمه یلی خي بارداري ها وزنش براستیپدر جوان حواست به خانومت ن        « 
 نخواهد داشت یعی طبمانی که دارم زایی ا با تجربهیهنوز زود بگم ول.... ارهی بای به دنی سالمي بچه هیبتون

 تیتا وضع...  یشی منظورم که ممتوجه...  ی بکندی هم نبایطونیدر ضمن ش.... شهی منیو احتماال سزار
 ».... بشهداریخانومت پا

 : وگفتيزی سر داد سرش را تکان رریسهراب نگاهش را به ز        

 »....!بله خانوم دکتر متوجه ام        « 

 : و گفتدیدکتر نگاهش به سمت قندك چرخ        

 »؟....!ي نداریخب دخترم مشکل خاص        « 

 خود را جا به جا کرد ی چاله افتاده و کمي توکردی نداشت و حس می حس خوبی چرمي مبل هايرو        
 :و جواب داد

 »....کنهی متمی اذیلیفقط حالت تهوع خ....  ندارمینه خانوم دکتر مشکل        « 

 ...  او وجوابشنی شد بیی سهراب خط فاصله الی موبايهنوز جوابش را نگرفته بود که صدا        

 بلند شد و شی از جای تلفن همراهش به آني صفحه دنیسهراب زنگ تلفن را قطع کرد و با د        
 :گفت

 ».... من مرخص بشمستی نیی اگهی اومده اگه امر دشی برام پی خانوم دکتر من کار واجبدیببخش        « 

 :  تکان داد و گفتيدکتر سر        
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 ».... دی ببرفی تشردیتونی کار من با خانومتون هم تموم شد مکنمیخواهش م        « 

 :سپس رو به قندك شدو ادامه داد        

 »...و جواب سوالت رو بدم...  چند لحظه بمون تا نسخه رو کامل کنمهیدخترم شما         « 

 سالن ي امد نگاهش را تورونی از اتاق دکتر بی رفت و قندك وقترونی از قندك بشیسهراب پ        
 : گفتسای گذاشت و رو به پرشی پی داد و قدمی چرخیخال

 »؟....!پس سهراب کجاست        « 

 : باال انداخت و جواب داد یی شانه اسایپر        

 ».... پاکت به من داد تا بهت بدمهیفقط ....  زود رفت ی رو حساب کرد و مثل قرقتیزی ودونمینم        « 

 ».... چند تا تراول درشت جا ماندي گرفت و آن راباز کرد و چشمش روسایقندك پاکت را از پر        

 : اضافه شد و گفتشی های حسادت هم فضولدوی گل کرد و سرك کششی های فضولسایپر        

 تو دست و بال زهیری پول مي جورنی که اشهی و عاشق پپیخدا شانس بده شوهر خوش ت... اوه        « 
 يکجا....  ذره از شانس تورومن داشتمهی ی؟ کاشک....!شهی مدای دوره زمونه کجا پنی ايتو.... خانومش

 »؟!شدی غلط مایدن

 زنگ دنیبا شن....  سهراب بود ی و دلش پدی شنی کدام را نمچی و قندك هگفتی گفت و می مسایپر        
 ...دی رسانی به پاسای پری سخنرانامکشیپ

 .... را که خواند جان به تنش برگشتامیپ        

فرصت نشد که بهت بگم چقدر دوست ....  برمی خدا حافظی دلم ببخش که مجبور شدم بزیعز        « 
 »....مواظب خودت باش مامان کوچولو...  وقت فراموش نکنجی رو هنیا. دارم

 غر غر کنان سایو انقدر ان را دوره کرد تا از ساختمان خارج شدند و پر....  بار نی را خواند چندامیپ        
 : گفتابانی خیاز شلوغ

 دم ی شلوغنی اي آژانس مگه توي رو بگذار کنار براشیکی ي همه تراول دارنی خانوم اسیخس        « 
 »....شهی مدای پنی ماشدیع

«  دست تکان داد و سرخم کرد و گفت ی زرد رنگی تاکسي براسای راه بود که پرمهیهنوز حرفش ن        
 »....!آقا در بست
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 اش چشم گشود و یشانی پي روی و تا پشت پلک چشمش امد و با نوازش دستدیصبح از راه رس        
 .  به استقبالش آمدفشی ردي سهراب به همراه دندان هالبخند

 : و نرم گفتدی اش را بوسیشانیسهراب خم شد و پ        

 »؟....! يدیخوب خواب...  دلم زی ماهت عزيسالم به رو        « 

 نی اي برایاما مجال....  آسان تر شودشی براتی از واقعای بر هم فشرد تا فرق رويچشمانش را قدر        
 و سهراب به دی صبحانه از گرد راه رسینی سکی همراه مارستانی با لباس فرم بی نکرد چرا که زندایکار پ

 : که عجله داشت گفتی حالدر  تخت گذاشت ونیی پازی مي را روینیزن س....  از قندك فاصله گرفتیآن

 »....  ی امروز مرخص بشکنمیفکر م..  ادی و زود مزهیدکترت سحر خ.... صبحونه ات رو بخور         « 

 : گرفت و ادامه دادیسپس نگاهش را از تخت خال        

 مارستانی بي توی تختادی مشیکم پ.... يدی و راحت خوابی نداشتی هم اتاقي شانس اوردشبید        « 
 :و سپس رو به سهراب شد و گفت.... بمونهیخال

 ای ی شوهرشی بخشه زنانه چطور بهت اجازه دادن بمون جانی؟ ا... ي جا بودنی شب رو انمیبب        « 
 »؟....!داداش

 : ذوق نزند و جواب دادي توادی لبش رو جمع کرد تا زي گوشه يسهراب لبخند        

 »....! نداشت سخت نگرفتندیی اگهی دماری که اتاق بنی به خاطر ادیشا.... همسرش هستم         « 

 سر داخل اتاق کشاندو يگری و پشت سرش در باز شدو زن جوان ددی رسانی سهراب به پايجمله         
 : در شتابان و پر عجله گفتياز ال

 ی قاطیامروز حساب.... گردی سر پرستار بخش اومد دنبالت مای بدو بيکجا جا موند...  یمیکر        « 
 »....کرده

و در پشت سرش ...  رفترونیز اتاق ب هم درنگ نکرد و ایی لحظه اگری جمله دنی ادنیزن با شن        
 .محکم بسته شد

 : و نرم گفتدی کششی به گونه هایسهراب به سمت قندك رفت و دست        

 ی؟ باور کن هفت خوان رستم رو ط.... نه ای دیدی اش رو میلی لی مجنون هم مثل من قاچاقدونمینم        « 
 »....!دمیکردم تا به تو رس
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 ی حتی اش را به تخت داد و دمهی شد و تکزی خمی نشی سهراب گرفت و سر جاشیچشم از ته ر        
 ...!  چشمانش در برودری از زي تا مبادا لحظه ازدیکوتاه هم پلک نم

 و دی اش در گردش بود و به چشمان سرخش رسینی بي غهی سهراب تا تشی ته رينگاهش از رو        
 تخت برداشت و ي را از لبه ي و روسردی درهمش کشي موها بهیدست.... بردی اش که دل مرهی تيموها

 :دی شانه اش نشاند و نرم پرسيرو

 »؟....!؟ چشمات سرخ سرخه...درسته....  يدی اصال نخوابشبید        « 

 که ی را پشت آن پنهان کرد و در حالشی های نشست و خستگشی لبهاي روینیسهراب لبخند دلنش        
 : کرد گفتی مری سرازی بار مصرفکی وانی را داخل لوهیپاکت آب م

 هارو ی من هنوز تاب سختيشونه ها....  بابالینقیبه فکر خودت باش و ف.... تو نگران من نباش        « 
 ها سهم تو ي که نرفته غصه ها رو قرار شد من بخورم و شادادتی....  کن هیتو فقط به من تک.....داره
 »؟....! نداشتمات بريزی مدت شرمنده ات شدم و جز غصه چنی؟ هرچند ا... ادتهیهوم ... باشه

 : داشت ادامه دادی که چشم از او برنمی کرد و در حالکی او نزدي رو به لبهاوانیسپس ل        

 کشهی ملتی می چدونستمینم....  و کمپوت برات گرفتم وهی رفتم چند تا آب مي خواب بودیوقت        « 
 ».... ز هر کدوم دوتا گرفتم انی هميبرا

 نیحس گناه از ا....  سهم سطل زباله شد ی جالل افتاد که همگی حاجي هاوهی اب مادیقندك به         
 گونه اش ي اشک نشست و باز هم رویی چشمانش حلقه اي سراسر وجودش را گرفت و تويپنهان کار

 .... شدریسراز

 :دی گذاشت و او را در آغوش کشزی مي را رووهی او پاکت آب مي اشکهادنیسهراب با د        

 دلم نکنه هنوزم زیعز....  يدی که من رو بخششبی؟ د....!هی چگهی دتشی اشکها حکانیا...  ی هیه        « 
 »؟....!يباهم قهر

اب  نگفت و عاقبت سهرچی اش چسباند و هنهی کمرسهراب قفل کرد و سر به سي را توشیدستها        
 : را پاك کرد و گفتشی او را از خود جدا کرد و با سر انگشت اشکهایبه نرم

 يو بگذارم تو.... رمی برات لقمه بگخوامی؟امروز خودم م....  نداره لیخانوم دل نازك من صبحانه م        « 
 ».... دهنت
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 و به سمت دیچی و البته مردانه نان و مربا پمانی پرو پي و لقمه ادی کششی تخت را پنیی پازیسپس م        
 :او گرفت و گفت

بخور و من غذا خوردنت رو ....  يریبه قول عمه بلور، قربون اون زلفک هات برم بخور جون بگ        « 
 انصاف ی بزدی دلم داشت از غصه پر پر ميکردی من قطع مي که تلفن هات رو روروزید..... تماشا کنم

 »....يگذاریدلتم که برام طاقچه باال م در به در یگینم

 به آن زد و نگاهش به سمت سهراب برگشت یقندك لقمه را از دست سهراب گرفت و گاز کوچک        
 :گفت

احتماال اون ..... دهی دست بابا حملمیبه خدا من تماس هات رو قطع نکردم عمه بلور گفت موبا        « 
 »....  کردهیتماس ها رو قطع م

 که آن را ی در آن فرو برد در حالی را باز کرد و قاشقی کنج لبش نشست و کمپوتيسهراب لبخند        
 : گفتکردی مکیبه دهان قندك نزد

 به عشقش که زنش و دنی رسي سهراب قرن حاضر برانی انهیسهراب شاهنامه کجاست تا بب        « 
 »...  به جنگ برهدی بایاله خود با دست خال سپر و کیو ب.... از هفت خان رستم رد بشه دیمحرمش با

 لبخند دنی لبش نشست و سهراب با دي روي داد و لبخنديقندك قاشق کمپوت را در دهانش جا        
 : او نرم نجوا کردنی و دلنشقیعم

 امیبخند و دن.... گردونهی رو به رگهام بر می دردمه و زندگيکه خنده هات دوا......  دلمزیبخور عز        « 
 ».... کننیریرو مثل اسمت برام ش

 ری بود و زای دني نقطه نی که امن تری فراخ سهراب نشست و آغوشي شانه هايقندك نگاهش رو        
 :لب نجوا کرد

 
  به قامتمدی آیآغوش توچقدر م        

  راحتمشی خورهنیدر آن به قدر پ        

 ی منيه  که سخت برازندپوشمتیم        

  دعوتمدی خورشینیامشب به شب نش        
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 و سهرابش رفت و باز هم او ماند و دی که دلواپس آمدنش بود از گرد راه رسيعاقبت لحظه ا        
 ....شیهایاو ماند و دل نگران.....  سهرابش ي هادیاو ماندو وعده و وع...  شی هاییتنها

 ....!  فقط تا طلوع صبح استنشیری که عمر شییایمثل رو...  خواب بودییگو        
 

        
 

 انها را ي رفتن از خانه الی سال کهنه خییگو....  دبه دبه و کبکه ، سوت و کور ی بدیبهار از راه رس        
 ...! نداشت و بهار پشت در جا مانده بود

 سال نو بود لی تماس کوتاه به وقت تحوکی گذشته بود و تنها سهمش از سهرابش دی از عییهفته ا        
 .... چی هگری عاشقانه و ديو چند جمله 

 را شی کرد و گله های ممی را با او تقسشی های و دل نگرانگرفتی تماس می جون هم گاهنیپرو        
 .  استشی که چقدر دلواپس سهراب و سکوت پر معناگفتی مشی اشکهاانیو م... هم

 دل باز و اطی حادی کهنه اش او رابه ي هاواری خورد و و دی خانه چرخیمی قدطای حينگاهش تو        
 کی پنی اولادی چشمش جان گرفتند و به شیخاطرات پ....  سهراب انداخت ي خانه ي با صفا يباغچه 

 و او را با دی در بانی اوليهمان روز بود که سهرابش را برا....  جون افتادنی پروي و آش رشته اکین
 پله ها سرنگون شد ي که از روي روزادیبه ... و کوپال دادالی ی کردو به او لقب بسهیسهراب شاهنامه مقا

 که يهمان روز..  پر رنگشی فضولادیبه ... در رفت ، سهراب با تبحر آن را جا انداخت شیو مچ پا
 و اهیان مچ دستش را فشرد که س چناب و روز بعد سهرزدی مدی از پنحره سهراب و سودابه را دیدزدک

 ...!کبود شد

 ...  بلند شدوانی کوچک اي تک پله ي خاطره را با اخم پس زد و از رونیآخر        

 آمدند اطی به حدشی همراه بابا حمکردی سرش مرتب مي که چادرش را روی در حالروزهیمامان ف        
 :ن گفت و غر غر کنادی پوشی را مشی که کفش هایسپس در حال

 نی اي توي ما رو اوردی به اون خوبياز خونه ...  تموم بشهخوادی تو نمي هاي لج بازنیآخه مرد ا        « 
 هیبگرد .... به حسابت ختی خونه رو رشی خدا سهراب که پول پي؟ بابا اون بنده ... بشهی که چغولهیب

 »... کندای بهتر پيجا

 : تکان داد و کوتاه جواب دادي روزها کم حرف تر از سابق شده بود سرنی که ادیآقا حم        
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 راحت شد به المی گرفتم و خکهی مرتنی طالق قندك رو از ایوقت....  تموم بشه دیباشه بگذار ع        « 
 ».... بهتري خونه هی ي سپرم برایبنگاه م

 کور ی سهراب گرهي به نفس هاشی ها که نفسدانستی و او نمزدی میی حرف از جدادشیبابا حم        
 ...خورده است

 ....دی سر بلند کردو نگاهش به سمت او چرخروزهی مامان في صداای        

پاشو ..... ادی سفارش کرد قندك حتما بسایپر...  يای خاله فروزان نمي مگه تو خونه میپاشو بر        « 
 »!خوردهی هم به سرت میی هواهی قربونت برم میبر

 گری و دزدی موج می فقط نگرانشی حال و هواي روزها تونیا...  نشست شی لبهاي روی حالیلبخند ب        
 ....!چیه

 : تکان داد و گفتی به عالمت نفيسر        

 رهی دوتا قربون صدقه ات میشناسیخاله فروزان رو که م.... نه مامان حال و حوصله اش روندارم         « 
شما برو بهت خوش بگذره از ...  حوصله شدمی بیلی روزها خنیا... کنهیدرشت بارت موکنارش چهارتا 

 »....مونهی در مپشت  وادی مگردهی از امام زاده صالح برمگهی دو ساعت دیکیاون گذشته عمه بلور 

کفش ....نی بود و پر چی اش صورتیشگی که به رسم عادت همدی کشدشی عراهنی به پینبات دست        
 : را برداشت و گفتدی عي های را به پا کرد و خم شد و تنگ بلور ماهشیها

 »....میمن آماده ام بر        « 

 :دی در هم پرسي انداخت با اخم های به تنگ بلور ماهی خانوم نگاهروزهیف        

 ».... بچه جون....  ياری کجا مگهی رو دنیا        « 

 : به گردنش داد و گفتی تابشهیش فشرد و مثل هم انهی را به سینبات تنگ ماه        

 قندك یآبج... موندی گرسنه ممیتا شب که برگرد...  خوام بهشون ناهار بدم یمامان خانوم م... اِ        « 
 »1... بهشون غذا بدهستیبلد ن

 : گذاشت و گفتوانی لبه اي را ازاو گرفت و روی خانوم پر حرص تنگ ماهروزهیف        

 کم هی براشون پهن کنه ستیسفره قلم کار که قرار ن.... قندکت خونه است یآبج.... الزم نکرده  «       
 »....دهینون خشکه که اونم بهشون م
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 کوچک خانه پشت سرشان بسته ی کردو رفت و در آهنفی را ردشی تلخ نق نق هاینبات با اوقات        
 ی میی اشهی شواری تاب به دیکه خود را ب.... قرمز تنگ جا ماندي کوچولوی دوتا ماهيشد و نگاه او رو

 .....دندیکوب
 

*        

 داشت به صدا در آمد يزی تندو تی چند نفس که گذشت زنگ خانه که سوت بلبلی به کوتاهیقیدقا        
 لبش بود و با ي روي که لبخندی سرش پهن کرد و در حالي بند رخت برداشت و رويچادرش را از رو

 : لب غر غر کنان گفتریز

 »....يدی ها رو به کشتن می ماهنیآخر ا... نبات از دست تو         « 

 :  لبش بود در را باز کرد و گفتي که لبخند رویسپس درحال        

 »..... نبات خودم بهشون غذا        « 

 در را پشت سرش خواستی مینیه طرفه الع راه جاماند و بانی شخص پشت در مدنیجمله اش با د        
 : در رفت و با التماس گفتي الی فرشچيببند که پا

 »..... باهات حرف بزنمخوامی بهت ندارم مي داخل به خدا کارامیبگذار ب        « 

 کرد و عاقبت شتری و خم تاب خورد و باز هم فشار دستش را بچی دلش پر پری زفی خفيدرد        
 ...  به عقب رفتی شد و گامی فرشچیمغلوب زور حاج

 و از ترس زبانش دی کوبی اش منهی دست گربه باشد پر طپش به سری که اسیقبلش مثل گنجشک        
 .... بند امد بود

 که به وضوح مرتعش بود یی و صورتش را با آن قاب گرفت ، با صدادیپر چادرش را جلو تر کش        
 : گفتدی لرزیوم

 ».... تو خونهزنی ها برهی تا همسازمی اون قدر داد مرونی بي به خدا قسم از خونه نریحاج        « 

 : باز گذاشت و پر شتاب گفتمهی را ناطی باال برد و سپس در حمی دستش را به عالمت تسلیفرشچ        

 ندارم فقط اومدم باهات حرف تی کاريخوری که قسم مییبه همون خدا....  خب یلیخ...  خب یلیخ        «
بگذار حرفم بگم .... يای ی که نمرونیاز خونه هم ب....  منتی کشم تا تنها ببی مکیچند روزه کش.... بزنم

 »....! دارمي بدالی خی باز گذاشتم تا فکر نکنمهی در رو هم ننیبب.... و برم
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 با ی نامرد بود به سختنی اش حبس شد درست مثل روزگارش که حبس دستان انهی سينفس تو        
 :دی که طعم گس داشت پرسیدهان

 جان سودابه یحاج..  در اوردممارستانی سر از بدمتیبار آخر که د...  يخوای از جونم می چگهید        « 
 از مینگذار کالف زندگ... . کنمتی نکن که ازت به خاطر مزاحمت شکايکار.... ات دست از سرم بردار

 »؟....! سر در گم بشه و گره هاش کور ترشتری بنیا

 : داد و گفتی محقر و کوچک چرخاطی حي کوتاه از در فاصله گرفت و نگاهش را توی قدمیفرشچ        

چرا لگد ....کنمی برات چه ها نمنیو بب...  نیی پاای بطونیاز خر ش... ستی خونه ننی تو ااقتیدختر ل        « 
 »؟... ! دختریزنیبه بخت خودت م

 داشت آن را محکم نشان دهد جواب ی و او سعدی لرزی که همچنان میی پس رفت و با صدایقدم        
 :داد

 زنش دندون يبه خدا قسم اگه به گوش سهراب برسه که برا....  بشو بروطونتی سوار خر شیحاج        « 
 واسم گذاشتمیوگرنه نم.... بزنمیو من از ترسم جرات نکردم بهش حرف.. ..گذارهی زنده ات نمي کردزیت

 »....ی کنیخوش رقص

 و دی کشرونی شلوارش ببی لبش نشاند و دستهاش را از دو جي معنا دار گوشه ي پوزخندیفرشچ        
ا  آن دو تا گذرنامه و همراه دو تی داخلبی کوچک کتش برد و از جبی حرکت تند دست در جکیبا 
 : قندك انداخت و گفتي پاي و جلودی کشرونی بطیبل

 هی شوالاقتی افتخار و لي هم حتما مدال هانای اایب...  نزن نهی ات رو به سهی شوالنی قدر سنگ انیا        « 
 »؟... قهرمان توئند ي

 : از خشونت داشت گفتیی که رگه هاری پر از تحقی تر گذاشت و با لحنشی پیگام        

 ي نداشته رتیبعدأ به دفاع از غ.... ي ها بندازطی بلخی گذر نامه ها و تارنی نگاه به اهیبهتره اول         «
 »....ی ات مشغول بشهیشوال

 :دی پرسدی به گذرنامه ها نگاه کردو پر تردرتیقندك با ح        

 »؟....!هی چنایا        « 

 »....یفهمینگاش کن ، خودت م        « 
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 بار آنها را نی ها برداشت وچندطی برد وگذرنامها را همراه بلشی خم شد و دست پیقندك به سخت        
  سهرابش بود سودابه بهيگذرنامه ....  شدرهی خيگری به آن دیکی و رو کرد و به تناوب از ریز

 .... بازگشتی بي طیهمراه دو بل        

 ی حتگری تکان داد و اما دي ، سريدی و ناامصالیاز سر است....  را بلد نبوددی جديباز.....! دیفهینم        
 فشرد آنچنان که راه ی و خفه ، حنجره اش را درهم منی سنگی بغضاوردی به زبان بیینتوانست کلمه ا

 ....  سخت و دشوار شده بوددنشینفس کش

 :  شد و گفتقی پوزخند کجش عمیبه دنبال سکوت قندك فرشچ        

 بهت گفته و چه وعده یچ...  زنهی؟ دختر سهراب داره دورت م....! ی داشتیی اگهیانتظار د...  هیچ        
 ات هی شوالنی بار با سند ومدرك اومدم تا باورت بشه که انیا...!  دونمی کرده رو من نمفی برات رديها

 ؟....! نداشته اشرتیغ  و دلخوش بهی هستی خواب خرگوشيخودش رو به پول فروخته و تو هنوز تو

 تازه ی حرفطی گذرنامه وبلنی ایول.... !  از رفتن نزده بود یسهراب حرف...  دیگنجیدر باورش نم        
 ...!داشت

 : تکان خورد و گفتی به سختشیلبها        

 »...  نوز زنشممن ه.... محال سهراب من رو ترك کنه ....  دتهی جدي هم بازنیا... دروغه        « 

 : در و چهارچوبش قرار داد و گفتنی باز را گشودو خود بمهی در نیفرشچ        

 ازش طالق ي اون وقت مجبوري خبر موندی چندوقت که ازش بهی....  ی کنی رفت باور میوقت        « 
 می تصمهیها  تا قبل از رفتن اوندمیسهراب و سودابه فردا شب پروازدارند من بهت مهلت م... يریبگ

 » يری بگتی زندگي برایاساس

 : ، رو به او گرفت و گفتدی کشرونی بی فرو برد وکارتبشیسپس دست در ج        

 رو متی تا تصمدمی توش هست ،تا امشب بهت فرصت ممی حجره و موبالي کارت منه شماره نیا        « 
همون ... دمی که برات خریی دنبالت و ببرمت خونه اامی عوض شد زنگ بزن تا بمتیاگه تصم.... يریبگ

 ات داخل ونه از در خی ولدمی رو متی خرجی و محرمم نشي نگذارنیطور که قول دادم تا بارت رو زم
 ».... ری بگمیو بعد تصم....خوب به حرفها م فکر کن.... شمینم

قندك گرفت و در را پشت سرش  ها را از طی را گفت وگذرنامه ها و بلنی ای جالل فرشچیحاج        
 .... شدی بسته مشی روبروکی به کی که ییدرست مثل راهها.... محکم بست
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 شد و سر به آسمان برداشت و دستش ي جارکی به کی شیواشکها...  افتاد شی شانه هايچادر رو        
 : داد و گفتیرا بلند کردو در هوا تاب

 واری در و دنی انی من رو بنکهی اای....  ینی بیمن رو م....  هستم نیی پانیمن ا....خدا قربونت برم         « 
 من ایخدا.... نزدهی بره وبه من حرفخوادیسهرابم م...  من باشهیمگه قرا نبود حواست پ.... يها گم کرد

 »... منتظر معجزه هات نشستمنیی پانیا

 که متصل یی اشکهاانی ومدی کشرونی خانه اش براهنی پبیسپس دست برد وتلفن همراش را از ج        
 ...  سهرابش را گرفتي شماره ی درپی پدیباریم
 
 

 ....دیدی می بارانیی اشهی رااز پس شاءی همه اشییگو....  ندی تا واضح ببدادی نمی مجالشیاشکها        

 اضافه لشی و به وسادی تکه لباسش را داخل کوله گذاشت و عکس نبات را برداشت و بوسنیآخر        
 مهمان شی تا موهاکردی به سر مي را هم برداشت همان که موقع آشپزروزهی مامان فيروسر... کرد 

 سر داد له و آن را هم به داخل کودی را بوسی رنگی درشت نارنجي لکه يرو...  اهل خانه نشوديغذا
 : شد و گفت بود رو به عمه بلورشی که درحال فشردن گلویمستاصل چشم چرخاند و با بغض...

 »..... خونه ندارمنی اي تویی جاگهیاگه برم د.....  بردارمی چدمیعمه بلور از باباحم        « 

 دامن او ي تخت نشست و سرش را روي لبه ي انداخت و کنار عمه بلور رونی زميکوله اش را رو        
 : گذاشت و گفت

 خونه نی اي ببرم که دلم تویبا خودم چ....  کنم کاریچتو به من بگو .... شمیعمه بلور دارم خفه م        « 
 »؟....!جا نمونه

 کند جواب فی خواهد داستان تعری میی گوفی و نرم و لطدی نرم او کشي موهاي رویعمه بلور دست        
 :داد

 يری بگمی تصمدی توئه و خودت بای زندگگهی رو بکن که دلت ميقربون اون زلفک هات برم کار        « 
 »؟.... !ي نری و پنهونی دزدکي جورنی نداشت تا ایی اگهیحاال راه د.... 

 باال ي همراه بغض فرو داد ، سری شورش را به سختي عمه بلور برداشت واشکهايسر از زانو        
 : را پاك کرد و گفتشیانداخت و با پشت دست اشکها
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 یحت.....  اونجا باشمدی باگهی ساعت دهیا و ت.. جمع کن کی ساك کوچهیسهراب گفت .... نه        « 
 »...می برمیخواهی کجا مدونمینم

 پاك شی تا اشکهادی گونه او کشي چروکش را روي لب گفت و دستهاری زيعمه بلور ال اله اال اهللا         
 : شود

... يخوبه که دل به دل شوهرت داد....  شوهرشهشی زن پيجا... قربون اون زلفک هات برم         « 
 ی کوه ميمرد پشتش که به زنش گرم باشه کوه رو...  هی رو که من شناختم مرده زندگیسهراب
 »....   بشهری قائله ختم به خنی بگذار اتی زندگیبرو پ...گذاره

 آن کاشت و ي روقی عمیی دست چروك او گذاشت و بوسه اي را روشیقندك سر خم کرد و لبها        
 :گفت

 »..... کنمی وقت فراموش نمچیعمه بلور محبت هات رو ه        « 

 گرفت با پر چار شی چشمش افتاد و راه گونه اش را پنی چری خورد و زی عمه بلور تابياشکها        
 :و گفت....  اش را هم ینی را پاك کرد و سپس آب بشیقدش اشکها

به ....  ی کنهیشگون نداره پشت سر زن بادار گر...  کجا بودند گهی موقع دی بي اشکها نی بابا ايا        « 
 ی هستینگران چ...  بهت حالل تره یشوهرته و از هر حالل...  تی سر خونه و زندگيری مي داریسالمت

وقت که بگذره اونها هم   چندهی...  کنمی هست خودم آرومشون مدی و حمروزهی فی؟ من حواسم پ....
و خودت که جون ... می هستتی خبر نگذار که دلواپس تو راهیفقط از حال خودت ما رو ب....  انیکوتاه م

 »؟.... يو حاال ندار

 : گفتداشتی که کوله اش را بر میقندك با پس دست اشکهاش را گرفت و در حال        

 که ی برم به آدرسدی بامی و نازدهیساعت .... شهی مریره کم کم ددا....  برم دی باگهیعمه بلور من د        « 
 دونستمی وگرنه نمانی خوابند و فردا می خاله فروزان مي خونه نایخوبه که امشب مامان ا.... سهراب داده 

 يبرا....  داد ،همراه سهراب برمیاجازه م...   محال بوددیبابا حم.... شدمی از خونه خارج مدی بايچه جور
 ».....  بهشون نگفتمی حرفنیمه

 : ، آن را مرتب کرد و گفتدی به شال قندك کشی تخت بلند شد و دستي لبه يعمه بلور از رو        

 و حتم دارم خورهی نمسی دهنش خي که ماشاهللا آلو توروزهیف...  قربونت برمي کرديخوب کار        « 
 و ي لجبازي دنده ي هم که نشسته رودیحم...  گهی فروزان مي براشی زندگکی و پکیآالن داره از ج
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 مشخص شد نت که جا ومکانیهم...  برس تیتو برو به زندگ...  بشهادهی پطونی نداره از خر شالیخ
پشت بده به پشت شوهرت و .... هايغصه نخور..  قربون اون زلفک هات برمدنتی دامیخودم با سر م

 »... رو بسازتیزندگ

قول هو «  و کالم خدا وی گونه اش روان شد و عاقبت با کاسه آبي باز هم روشیوقت رفتن اشکها        
 .... نامعلوم شدی سرنوشتی و راهکردی به او فوت مخواندیعمه بلور که مدام م» اهللا احد 

 
        
 مردم شهر انی را مي شادییگو....  شی هادی بازددوی و ددیشهر در نور شناور بود و مردمش در ع        

 ...دادندی می تازگي از دم بویو همگ.... بود شانی لبخند جفت لبهانی چننی کرده بودند که امیتقس

 دی خانه ها چرخي پالك هاي و نگاهش رودی گردن کشی وراننده کمدیچی پی در دل فرعیتاکس        
 : نگه داشت و گفتییوهمان کنار ها ،جا

 فرد و يسمت راست پالك ها... ازدهی یپالکت هم که گفت...  جاستنی گلها ايکوچه ...  یآبج        « 
 ».......سمت چپ هم زوج

 خلوت ي به کوچه ی تعلل نگاهی که بازهم اضطراب به سراغش آمده بود بعد از کمیقندك در حال        
 ی کوتاه کرد و راننده تاکسي جلو گذاشت و تشکری صندلي را روهی انداخت خم شد و کراکی تارمهیو ن

 :گفت

 »... سال نوهم مبارك... خدا برکت بده         « 

 به آدرس دردستش انداخت ، و چند ی نگاهمی و روشن کوچه نکی دل تاري شد ، توادهیاز ماشن پ        
 ... طبقه بودنی چندی که متعلق به آپارتماندی رسازدهی تر به پالك نییقدم پا

 یو گاه.... شدی مشی دل پس و پيتو»  وی وی« دانست دلهره مثل ی اضطراب ،آنچه را که نماز شدت        
 .... آمدیهم تا حلقش باال م

 ی ساختمان بعد از تعللي دوم را فشرد ، در ورودي که لرزشش محسوس بود زنگ طبقه یبا دستان        
 دی شنی ميربان قبلش را داخل گوشش ها آسانسور را فشرد، ضيدکمه ....  باز شد یکی تيکوتاه با صدا

!.... 

در آسانسور باز ... ! تا سقوط نداشتییو فاصله ا.... آورد ی همه استرس را نمنی تاب اگری دشیپاها        
 ....ستادهی به انتظارش ای سهراب که کنار در آپارتماندنی گذاشت وبا درونیشدو پا به ب
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 . اش بازگشتنهینفس به س        

 :  اورا گرفت و گفتي گذاشت و دست سرد و بخ زده شی پیسهراب قدم        

 »؟....!ي کرددای جا رو راحت پنیا... يخوش اومد....  دلمزیسالم عز        « 

 تکان داد و دیی به عالمت تاي خشکش را با زبان تر کرد و فقط سريتوان جواب دادن نداشت لبها        
 .... با سهراب هم قدم شد

:  سر شانه اش گرفت وآن را از پشت او برداشت و گفتي قندك را از رویسهراب بند کوله پشت        
 »...یشی متی رو اذتیبده من کوله پشت

 از تی خانه حکای نقلدمانیچ....  و مرتبزیخانه کوچک بود و اما تم....سپس داخل آپارتمان شدند        
 .ظرافت خانه را آراسته بودکه به ...  داشتقهی با سلییکدبانو

 نبود و کنارش استرس موج قی که چندان عمي بود که به استقبالش آمد با لبخنداری نفر مازنیاول        
 .... زدیم

 »....! مباركدتیع...  قندك خودم یسالم به آبج        « 

 که خط و خش داشت جواب یی نبود اما استرسش را کم کرد و با صدای هرچند که واقعاریلبخند ماز        
 :داد

 ».... شما هم مباركي خان سال نواریسالم ماز        « 

 لوفرین....  دی و پارسا که هم زمان از اشپزخانه خارج شدند سرش به سمت آنها چرخلوفری نيبا صدا        
 : و گفتدی و در آغوش کشدی آمد ، او را محکم بوسشوازشی بلند به پيبا گامها

 ».... يسالم قندك جون خوش اومد        « 

 : سهراب و او در گردش بود اضافه کردنی که چشمانش به تناوب بیسپس در حال        

 ای به دنیان شااهللا به سالمت.... می بود و ما خبر نداشتیی داداش سهراب ما هم بالنیا..  گمی مکیتبر        « 
 »....شهیگ م پدر و مادر ش بزري هی ساری و زادیم

 : گفتقی عمي گذاشت و با لبخندشی پیپارسا قدم        

 »....گمی مکیمنهم تبر.....  سال نو مبارك يخوش اومد... سالم قندك         « 

 وسط درست نبود نی ايزی چکی اما گفتندی مکی را تبردیخب همه لبخند بر لب داشتند و سال جد        
 ....! دانستی آن را نمقایو دق...  زدی لنگ مشی پاکیو 
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 انها یو سالم و احوال پرس....  کنار دستش کرد زی تعادلش را حفظ کند دستش را بند منکهی ايبرا        
 ...دادیشمرده شمرده جواب م

 لوفریعاقبت ن.....  تاب آغوشش ی فروغش بود و چقدر بی و چشمان بدهیو سهراب نگران رنگ پر        
 : هول داد و رو به سهراب گفتیدست قندك را گرفت و به سمت اتاق ، دی رسادیبه فر

 دی کنی کم استراحت کنه رنگ به روش نمونده تا شما احوال پرسهی قندك جون ببر ایسهراب ب        « 
 »..... ارمی موهی آب موانی لهیمن هم براتون 

 :دی پرساریاز اش انداخت و رو به می به ساعت مچی نگاهمیسهراب دلواپس ن        

 »؟... ! نکردهریبه نظرت د        « 

 : گفتدادی که او را به سمت اتاق هول می باال انداخت و در حالي سراریماز        

 استراحت کنه تا اون کمی قندك رو ببر ی تو آبجادی از دستمون بر نميفعال کار....  نکردهرینه د        « 
 »... شلوغهابونهای خدهیشب ع...  شهی مداشی خدا پدیموقع هم به ام

 ... کردی آرامشش را درو می شان مثل داسنی گنک بي و حرفها دی چرخی آنها منیقندك نگاهش ب        

 خط وخش آن فراوان یی رو به سهراب شد با صدااوردی تاب نگریدر اتاق پشت سرش بسته شد د        
 :بود گفت

سهراب ترو ..... حرفت اومدم ی عشقم و پي کوله ي توختمیندارم رو ر ام و دارو یمن تمام زندگ        « 
 ی امشب همه چیگفت....  نجای اامی رو جمع کنم و بلمی وسایپشت تلفن فقط گفت....  ي کردکاریخدا بگو چ

 سر ییپس گرفتن چک بال ي ترو خدا حرف بزن نکنه براشمی خفه میدارم از دلواپس....  شهیتموم م
 »؟.... ! ی اورده باشیفرشچ

 ي گرمش به استقبال گونه هايآنچنان که نفس ها.... ستادی رفت و نفس به نفسش اشی پیقدم        
 ... کوتاه سهم آن شدییبوسه ا... سردش آمد 

 : جواب دادزدی موج مانشی می که نگرانیی با صداردی تا جمالتش نظم بگدی کشیقینفس عم        

صبح اون نکبت ....  گمی رو برات میهمه چ...  گمی؟برات م.... ! یکنی مهی فکر ها چنی ا دلمزیعز        « 
 که خودت زودتر زنگ رمی ظهر باهات تماس بگخواستمیم...  حرف بزنم تونستمیکنار دستم بود و نم

 » ؟....! اومده بود اونجا ی چي براریاون کفتار پ...  يزد
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 مرد رتیغ«به قول عمه بلور ... مصادف بود با بد تر شدن اوضاع  سوال نیخب جواب دادن به ا        
 زنش ي براری کفتار پنی که همرساندیباد به گوش سهرابش م»..... کردي که با آن بشود بازستی نيزیچ

 .... گذاشتی زنده اش نمنایقی کرده زیدندان ت

 شد و ری گرفت و نگاهش سمت او سرازشی آب دهانش را فرو داد چشم از شانه هایبه سخت        
 :جواب داد

 و تو هم رهی را نشونم داد و گفت شوهرت داره ممای هواپطیگذرنامه ها و بل.... تلفن که گفتم يپا        « 
 »... نیهم....  يری ازش طالق بگي خبر موندی چند وقت که ازش بهی يمجبور

 : بکشاند اضافه کردگری دیی بحث را به سمت و سونکهی ايسپس برا        

 »؟....! ی هستی چه خبره منتظر کنجایسهراب ترو خدا بگو ا        «

 ی دستانش را دور کمر او محکم تر کرد و بازهم از جواب دادن طفره رفت ، درحاليسهراب حلقه         
 :دی شده بود پرسرهی چشمان او خيکه تو

 ی گفتی به مامان و بابات چی؟ راست.... بابا چطوره لینقیحال ف استنطاق مامان کوچولو بگو يبه جا        « 
 ».... يای اجازه بده بی راحتنی به ای رستمي آقاکردمی؟ فکر نم....

 :  فراخ سهراب گذاشت و نرم نجوا کردي همان شانه های بعنای دني نقطه نی امن تريسرش را رو        

بابام اگه ....  خاله فروزانيرفته بودند خونه ....  نزدمیبه مامان و بابام هم حرف.....  بابا خوبه لینقیف        « 
 رمیفقط به عمه بلور گفتم که دارم م.... !  رو برات از رو بستهرشی شمشی ،حسابامی گذاشت بیبود نم

 »... ه نداشته باشم اون خوني توییجا گهی دترسمیهمش م.... می مون رو بسازی سهراب تا زندگشیپ

 ....  از هم فاصله گرفتندی کوتاه باز شدو آن دو به آنییدر با تقه ا        

 کردی که لبخندش را جمع می کنار تخت گذاشت و در حالی عسلزی مي را رووهی مینی سلوفرین        
 :شتاب زده تندو پشت سر هم گفت

 تون ی و به احوال پرسدیشما راحت باش..  اوردموهی مزاحم شدم براتون آب مدیببخش... دیببخش        « 
 »....دیبرس

 .... رفترونی لبش بي را گفت با همان لبخند رونی الوفرین        

 : تخت نشست و رو به سهراب گفتيفندك لبه         

 ».... دی اون حالت دي سهراب چقدر بد شد مارو تويوا        « 
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مچ دستش را تا امتداد .... کند ی موضوع توجهنی حرفها بود که به انیسهراب دلواپس تر ا        
 بزرگ ومردانه اش گرفت و با ي دستهاانی به انداخت و دست قندك را می نگاهمیچشمانش باال آورد و ن

 : قندك سر برداشت و نگاهش قفل او شد و گفتي رهینگاه خ

 يمالحظه ....  باعث اصطرابت بشمخوادی نکن باور کن دلم نم نگامي جورنی خوب ایلیخ        « 
 »...کنمی مفی رو برات تعری همه چنهی که شروع کردم به بار بنشيبگذار کار...  کنمی رو متیباردار

 »....ترو خدا بگو خالصم کن.....شمی آالن هم دارم از اضطراب خفه منیسهراب من هم        « 

 : کرد و جواب دادکی او نزدي را به لبهاوهی آب موانیسهراب خم شد ل        

 »... دلمزی عزستی رنگ به روت ني بخوروهی به کم از آبمدی اول بای ولگمیباشه برات م        « 

 ي سهراب روي فرو داد نگاهش با صداوهی آب میی آن که چشم از سهراب بردارد جرعه ایب        
 .... نشستشیلبها

 »؟....!رمی پس بگیتا بتونم چک رو ازفرشچ...  کردم دای روزنه پهیست که بهت گفتم خاطر ه        « 

 :  تکان داد و جواب داددیی به عالمت تاي گذاشت و سری عسلي را رووهی آب موانیقندك ل        

 »....ي از اون روزنه بهم نزدی وقت حرفچی هی ولادمهیآره         « 

 : زد و گفتي او برد ونوازش وار آن را به کناريهای چترانی میسهراب دست        

 که قرار شد یوقت...  بهت نگفتميزی چنی هميبرا...  ی دلواپس بشخواستی دلم نمنکهی ايبرا        « 
 ی فرشچدمی رفتم حجره ، دی مجبوربودم به سازش برقصم وقترونی بامی بده از زندان بتی رضایفرشچ

 ي رو تویو کس کنهی اعتماد می به کسی به سختی بود چون فرشچبیم عجبرا...  آورده دی شاگرد جدهی
 مثل من پاشون ای دودسته اند کنندی کار می دست فرشچری که زییآدمها....  دهیدم و دستگاهش راه م

اگه ....  بود از نوع سر سپرده اش بودی که اسمش ممدلیو شاگرد فرشچ..  سر سپرده اند ای..... رهیگ
 بد جور چفت و بست شدهن....  بزنه ی محال بود حرفختی ری حجره اش خون هم مي تویفرشچ
 نی همي دستش کج نبود و برایزبون باز بود ول.... کردی میی پادوی فرشچيسالها بود که برا.... داشت
 ی گفت ممدلی که فرشچیوقت....  بودی دست ممدلری زشی اعتماد داشت و زارو زندگیلی بهش خیفرشچ

 »؟....! ماجراي کجادونستمی نمقای دقیول....  لنگهی ماجرا مي پاهیج کرده شصتم خبر دار شد که رو اخرا
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سرتا پا گوش بود ومدام به ....  زدی گفت و به اضطراب قندك خرمن خرمن دامن میسهراب م        
 ...دی آخر را بگوي که سهراب جمله ییبه لحظه ا...  کردی فکر مشیانتها

 انتقام به حرکت ي شطرنجش را از روي گدار به آب بزند و مهره های فکر که سهراب بنیو ا        
 .... خوردی و خم تاب مچی سرش پر پيدرآورد مدام تو

 وانی قندك بال فاصله خم شد و لي دهی رنگ پردنی جمله اش گذاشت و با دانی پاییسهراب نقطه ا        
 : کرد و گفتکی او نزدي را از برداشت و به لبهاوهیآب م

 »...  بخوروهی کم اب مهی....  دلم رنگ به روت نموندهزیعز... زنمی نمی که بهت حرفنهی هميبرا        « 

 : درهم گفتي و سهراب با اخم هادی نوشییجرعه ا        

 »....   بگمگهی جمله دهی محاله ي نخوروهاتیتا ته آب م        « 

 نگه داشته شی را که به سهراب به زور کنارلبهایوانی و با پشت دست لدی نوشگری دییقندك جرعه ا        
 :بود پس زد و معترض گفت

 پس ی ترو خدا آخرش رو بگو خالصم کن دارم از دلواپسخورهیسهراب داره حالم بهم م        « 
 »....افتمیم

 و سر او دی کنار تخت بازگرداند وقندك را محکم در آغوش کشی عسلزی مي را به رووانیسهراب ل        
 : اش فشرد و گفتنهیرا به س

 ».... اش رو بگمهی بغلم تا برات بقایب        « 

 : او فرو برد و گفتي موهاانی و دست مدی کشنیی سرش پايسپس شال قندك را از رو        

 لب باز نکرد و فقط ی فرشچیول...  جو شدم ی اخراج شده پی ممدلی شاگرد فرشچدمی فهمیوقت        « 
 کردم و از شانس بدم دایبا هزار مکافات آدرس خونه اش رو پ....!  بوددهی انقضاش رسخیتار... گفت 

 مجبور نی هميبرا....  رو بدهلشی موبايو حاضر نشد شماره ...  کار رفته شهرستان يمادرش گفت برا
 ی برم دنبال ممدلخواستمیم...  سفر رمی چند روز مهی بهت گفتم ادتهی....  شدم برم شهرستان دنبالش

تازه اونجا بود ...  کردمداشی پیخالصه اش کنم به سخت....  ی و تاپ فرشچپی شده که زده به تی چنمیبب
 خواهر دم بخت هی ی ممدلایگو... داشت  ی از فرشچي دل پریممدل....  ماجرا از چه قرارهدمیکه فهم

 شی و وفاداری رغم تمام سر سپردگی و علفهمهی میممدل....  کرده بود زی براش دندون تیداشته و فرشچ
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 می اگهیو به همه م.... کنهی پول مهی ي رو سکه ی بازار حاجي کسبه ي و جلوادی به جوش مرتشیرگ غ
 .... دزد ناموسهکهیمرت

 بازار ي کسبه ي جلويزیبعد از اون آبرو ر... هیاتی حکشهی که می آبرو مثل نفسی فرشچيبرا        
.... رونی بکنهی کنه و از حجره پرت ش مری چسبونه تا خودش رو تطهی مي انگ دزدی به ممدلیفرشچ

 چک ها معموال یبهم گفت حاج...  که سرمن رفته بود خبردار شد قول دادکمکم کنهي از کاله گشادیوقت
 که یی از اون جای ولشهی رمز مي متوجه ی روز به طور اتفاقهی و دارهی گاو صندوق حجره نگه ميرو تو

 روز حساب شده هی ي تهران و توادیقرار شد ب... رهی وقت سر وقت گاو صندوق نمجیدستش کج نبوده ه
 »....ارهیو چک رو برام ب... بره سر وقت گاو صندوق حجره

 ری دلش را زي و حال و هوادیکوبی را نداشت قلبش پر طپش مدنی شننی ا ازشی تاب بگریقندك د        
 : جشمان او زل زد و گفتي سهراب برداشت و تويسر از شانه ها.... کرد یو رو م

 ستی و گول نجی گیفرشچ..... حجره سر وقت گاو صندوق ی پسره رفتنیسهراب نگو که با ا        « 
 »....!و دودمانمون رو به باد بده... فهمهیم

 : ن آغوشش جا داد و گفتای او را مگری و با ددی او رانرم بوسیشانیسهراب پ        

 نی همي بگم برايزی چی به کسخواستمیاولش نم... قربون دل کم طاقتت بشم بگذار برات بگم         « 
 افتهی به دردسر باری افتاد مازری پام گیلیه به هر دلدوست نداشتم اگ...  از کار هام با خبر نبوداریهم ماز

 نقشه ام حساب دیبا...  گذاشتم نای رو در جرلوفری اصرار کرد بهش گفتم بعد هم پارساو نی وقتیول... 
 ...خوردی بهم می و همه چدادمی را اشتباه تکون میی مهره ادی وگرنه شارفتی مشیشده پ

 گفتی میهرچ... رمی بگی خارج و اونجا عروسمی بردی کفش که بايو رو کرده بودتشیسودابه پا        
 بد ي و با دوستاکردمی هاش شرکت می مهمونيتو...  اومدمی و با دلش راه مگذاشتمی حرفش نه نميرو

 ...  پاسپورتم اقدام کنمدی تمدي شدم برای راضیحت.... از خودش مراوده داشتم

 که از ی فرصتنی اولخواستمیم...  و رو شد ری زامی دندمی پر بغضت رو شني صدايصبح که زنگ زد        
 که خودت قبل از من تماس می سفر هستیشرّ اون نکبت خالص شدم بهت زنگ بزنم و بگم امشب راه

 ... یگرفت
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. . دادو بی شام ترتي برای خداحافظی مهمونهی شناخت و به مناسبت سفر فردا یسودابه سر از پا نم        
 یول...  نبودم يزی خودم بود و نگران چشیگذرنامه ام پ...  من و خودش رو هم جمع کرده بود يچمدانها

 ...  حجره تموم کنهيرو تو  کارشیتا ممدل....  چشم همه باشمي تا جلودمی چرخی جمع مي مدام تودیبا

 مدت رمز گاو صندوق رو نی ای طی به سنگ بخوره و فرشچرمی بود که تنی من ایوتمام دلواپس        
 خاموش کردن ي نحوه ی حتیممدل...!  گاو صندوق نباشهي از شانس بد چک من توایعوض کرده باشه 

 ».... به من کمک کنهتونستی بود که می کسقای حجره رو هم بلد بود و دقریدزدگ

 او ي رهیچشمان ت ي سهراب جدا کرد و نگاهش را توي نهی سر از ساوردیقندك از اضطراب تاب ن        
 ...  بودي بعدي شد و منتظر جمله هارهی خشی کرد ودر سکوت به لبهاریسراز

 او سر داد و ي گونه اي دست بردو آهسته سر انگشتانش را رودویسهراب نگاه مات قندك را د        
 :گفت

 شد و میساعت ده ن.. . نه ای تموم شده ی تک زنگ خبر بده که کار ممدلهی با اریقرار بود ماز        « 
 اری که تک زنگ مازخوردندی سودابه و خانواده اش داشتند شام مي نشد هنوز دوستااری از زنگ مازيخبر

 که از زنهی زنگ میفرشچ  از کسبه بهیکی بعد ي قهی دقستی ببایو تقر... دی هام رسیبه داد دلواپس
من هم از فرصت .... به صدو ده خبر داده و گفت خودش رو برسونه.... شده درش بازه يحجره ات دزد

 »...رونی از خونه اومدم بهی به چی چنمی ببنکهی اي و به هوانیاستفاده کردم ساکم رو گذاشتم پشت ماش

 خشک ي لبهاي سکوت کرد و انگشت اشاره اش را رودی جمله اش که رسي جانیسهراب به ا        
 :دك نرم به حرکت در آورد و ادامه دادقن

 از خودمون به ي ردنکهی ايبرا.... نهای کنه دای تونسته چک رو پنمی و ببادی بیحاال هم منتظرم ممدل        « 
 یحت...  نداشتم ی تماس تلفنجی مدت هنی اافتهی نسی مکالمه هامون دست پلنتی و بعد ها پرمیجا نگذار

 »...کردی بود و من رو خبر متماس  دری با ممدلي اعتباري شماره هی با اریو فقط ماز...  یبا ممدل

 سهراب ياردیلی ان هم چک می از فرشچيدزد..  قصه رو نخوانده بود ي جانیا.... زبانش بند امد         
 :دگفتیلرزی که میی مستاصل با صداد،ی فهمی منایقی یفرشچ.... ! 

 »؟.... !شهی می نباشه چیسهراب اگه چک همراه ممدل        « 

 محکم به در داخل شد و ي با چند تقه اری قندك را نداده بود که مازیسهراب هنوز جواب دلواپس        
 :پر شتاب گفت
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 »....دی رسی ممدلایسهراب پاشو ب        « 
 

*        

 ... سالم بلند او را کوتاه جواب داد...  داشت ی استخوانیی الغر اندام که چهره اي مرددنیقندك با د        

 : برد و گفتشی پی دوستي به نشانه ی بلند شد و دستشی سهراب از جادنی با دیممدل        

 ي هادیکل.. بدون کم کاست...  یهمون طور که خواست...  ات رو آوردمیامانت....سالم سهراب خان        « 
 ».... ها را بشکونم ام کار نکرد مجبور شدم قفل یقدم

 شی پی دلواپس تر ازو سهراب بود قدمای که گواری و مازدی کشی از سر اسودگیسهراب نفس        
 :گذاشت و گفت

 »...نمی؟چک رو بده بب..... دتی که ندیکس...  ي کردری قدر دنی چرا اي جونمون کردمهیپسر ن        « 

 : و گفتدی کشرونی را از داخل کاپشنش بی رنگاهی سیی اسهی دست برد و کیممدل        

 دزد به حجره ي کردم که انگاري صحنه سازي جورهی... لهی تعطدیبازار تا آخر ع...  دینگران نباش        « 
.....  نفهمه ی که فرشچدونمی مدیهرچند بع....تمام مدت هم دستکش دستم بود ...  راحت التونیزده خ
 طور که قرار شد فقط همون به هرحال....  که از کجا خوردهفهمهی حرفهاست و منی تر از ازی تیفرشچ

 ی کافي رو که براشتی پول پونیلیپنجاه م....  هم کردم گهی کار دهیچک رو برداشتم و با اجازه شما 
 پولت حاللت حروم ومدیدلم ن...  رو هم گذاشتم تنگ چکي گذاشته بودعهی ودی حاجشیشاپ پ
 ».. بشهیفرشچ

  و همراه چک به دست سهراب داددی کشرونی دسته تراول درشت بکی سهیسپس از داخل ک        

 به تراول ها انداخت و ی نگاهمی زد و آن را به عقب هول داد ونشی به موهایسهراب کالفه چنگ        
 :گفت

 »...  ي دزدمیما که قرار نبود بر..  کار الزم نبود نیا        « 

 ... جمله اش گذاشتي انتهاانی پایی حرفش آمد و نقطه اانی به میممدل        

 رو یحاج... شتری کمتر ، نه بالی رکینه ... ؟حقت رو برداشتم..  هی چي سهراب خان دزدیگی میچ        « 
 ».... اون قدر حق و ناحق کرده که حد و حساب ندارهشناسمیمن م

 : ا راجدا کرد و به سمت او گرفت و گفتسهراب دست برد و چند تا از تراول ه        



 259 

 »... حالل حاللهیهمون طور که گفت...  ی از من قبول کنيدی رو به عنوان عنی ادیپس با        « 

 : و جواب داددی کوتاهش را در هم کشي ابروهایممدل        

 دزد ناموس یچ قدر که زهرم رو به اون فرشنیمن هم...  هایکنی ميسهراب خان چوب کار        « 
 »...   از کجا خوردهنهی ببنهی بشدیحاال حاال با... هی برام کافختمیر

 بی آنها را داخل جکردی که تکه و پاره میی توجه به تعارف های تراول ها از او گرفت و باریماز        
 :کاپشنش چپاند و گفت

 »....  ی مونیاز پروازت جا م...  زود تر برو یممدل        « 

 : زد و گفتی ممدلي به شانه یپارسا دست        

 » ؟... !يدی نديدیشتر د... پس داداش حواست باشه         « 

 : چشمش گذاشت و گفتي رویدست        

؟ ... ! هی به چی چنهی به خودش بجنبه و ببادی بیتا فرشچ....  راحتالتونیخ...  تخم چشمم يبه رو        « 
 »...   رستوران دوستم کار کنميقرار تو....  و رفتم اون ور آبدمی پرگهی دو ساعت دیکیمن 

سهراب ناباور همچنان ...  به جنب جوش افتادند اری بسته شد و پارسا و مازیدر پست سر ممدل        
 ...  رو کردری را زشی بود که زندگی چکینگاهش پ

 يو تن به خواسته ها.... پا گذاشتری ز اش رای و غرور و مردانگدی چک خفت ها کشنی ايبرا        
 .... و دختر نکبتش دادیفرشچ

هنوز در باورش ...  و نگاهش به چک ثابت ماند ستادی او اي تر گذاشت و روبروشی پیقندك قدم        
که حلقه ...  چشمان قندك نشست يسهراب نگاهش را باال آورد و تو...  تمام شد زی که همه چدیگنجینم

 ...  اشک ان را شفاف کرده بوديا

 انگشتانش ي از الی شد ومثل برفزی رزی دستش رری زاردیلی مکی نیسپس با چند حرکت کوتاه ع        
 قندك جان ي لبهاي شد و لبخند رومی تقسي نامساويچک به صدها تکه .. ... ختی فرو رنی زميبه رو

 ...گرفت

 آن ي کنار پاي همراه با فالکس چای مسافرتي کرد و سبد را پاكشی با پشت دست اشکهالوفرین        
 :دو گذاشت و گفت
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 گذاشتم ی خوارککمی راهتون ي تويقندك جون برا...  شد ری ختم به خیهمه چ... خدا رو شکر         « 
 »... الزمتون بشهدیشا...  پتو هم گذاشتم هنوز هوا سردههی...  ییهمراه چا

 او زد و ي مردانه به پشت شانه ی و دستدی گذاشت و سهراب را در آغوش کششی پیپارسا قدم        
 :گفت

 رو خاموش کن لتیموبا...  خبرم نگذاریاز حالتون ب... مواظب خودت باش ... برو خدا به همراهت         « 
 »... زنی و سودابه اعصابتون رو بهم نریتا فرشچ... 

 :سهراب از پارسا جدا شد و گفت        

...  گرفتمی ممی اشتباه تصمدی شادیاگه شما ها نبود...  ازتون تشکر کنم ی با چه زبوندونمینم        « 
 ».... رو بکنميدی که برام کشی روز بتونم جبران زحماتهی دوارمیام

 و پیپسر خوش ت...  آمد ی او مي که مثل برادر هم پایمی قدقی رفدی چرخاریسپس به سمت ماز        
 : و گفتدی برد و او را محکم در آغوش کششیدست پ... داشت ای به وسعت دری که دلییساده ا

 دوست یتا معن...  دوست از جنس تو بگذارههی ی دامن هر کسي توخوامیاز خدا م...  یمی قدقیرف        « 
 »...تا عمر دارم شرمنده ات هستم.... رو بفمه

 : را به زبان آورددی که به ذهنش رسیی فرو داد و تنها جمله ای بغض مردانه اش را به سختاریماز        

...  هم که خاموشه لتیموبا...  همراهت شهی ها بار شیکنی می جاده آهسته رانندگيتو....  کهیمرت        « 
 ».... دلواپس بشمینگذار تا برس

 : شلوارش در اورد به سمت او گرفت و گفتبی را از جنشی ماشچییسپس سو        

 ی فرشچي در خونه برمی رو منی ماشمیهمون طور که قرار گذاشت...  خودم نی ماشچیی سونی اایب        « 
چمدونت رو هم گذاشتم ...  راحت باشهالتیخ... فرستمی براش مکی رو هم با پچشیی و سوکنمیپارك م

 ».... نی صندوق عقب ماشيتو

 : زد و گفتاری مازي مردانه پس شانه یهراب دستس        

 ي با هم کارایکارت رو سرو سامون بده و ب...  دوش تو بوده يتمام زحمات من رو... قیممنونم رف        « 
 »....میشروع کن

 .... دی باری قندك رفت و چشمانش که می داد و نگاهش پقی عمي جوابش را با لبخنداریماز        
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 هی تخت التی خي من رو که دارلیموبا.... شهی می قندك من چرا چشماش از اشک پر و خالیابج        « 
 »... شتی پادی میکه لب تر کن...  ي جا دارنیبرادر پرو پا قرص ا

 : گفتدیباری که میی اشکهاانی برداشت و ماری به سمت مازیگام        

 ».... ممنونمی همه چيبرا... کنمی حساب میلیخ تی برادريرو...  خان اریماز        « 

 ... شدند و به دل جاده زدنداری مازنیسوار ماش... دیباری که همچنان میی اشکهاانیعاقبت م        
 

*        

 : درهم نگاهش به روبرو بود گفتیی جاده گرفت وبه سهراب که با اخم هایکیقندك چشم از تار        

 »....سهراب        « 

 »؟...!يخوای ميزیچ....جان دل سهراب « : به او انداخت و جواب دادی نگاهمیسهراب ن        

 :دی و پرسدی به پر شالش کشیدست        

 »...؟ اونقدر دلواپس بودم فرصت نشد بپرسم...میری کجا مزمیعز        « 

 و دی قندك کشي گونه ي برد و نرم روشیتتش را پ جاده بود دسی که نگاهش پیسهراب درحال        
 :جواب داد

 مون رو ی و زندگمیکنی خونه اجاره مهی....  جون هم اونجاستنیپرو...  عموم شی پرازی شمیریم« ـ        
 که دست و بالم باز بشه قسطش رو نی همی بانکه وليخونه تهران هم فعال سندش گرو... میکنیشروع م

 »....فروشمشیو م... کنمی و سند رو آزاد مدمیم

 : زدی موج مشی صداي توی دل نگراننیقندك هنوز دل نگران بود و ا        

 »؟...! که کار تو بودهفهمهی منایقی... ستی اگه بفهمه که چک نشهی می چیپس فرشچ        « 

 .... کنج لبش نشستیسهراب لبخند کج        

 ي شد من توي دزدی وقتستی بند نییچون دستش به جا... فهمه که از کجا خوردهخدا کنه که ب        « 
 بند ي دستش به جای ولفهمهی حرفهاست منی زبل تر ایفرشچ... دنی بودم و همه من رو دیمهمون

 یو حاج...  رهیران می از اگهی ساعت دمی هم تا نیاز اون گذشته ممدل...  بسوزه و دم نزنه دیو با.... ستین
 تمام مدت یممدل....  ثابت کنه تونهی نمی از کجا خورده ولدونهیم... شهی جا بند نمچیال دستش به هعم

اون روباه ...  ی هستیتو نگران چ....  هم از خودش به جا نگذاشتهیدستکش دست بود و پس سر انگشت
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مطمئن ... حروم دخترش رو بست به من ي  آبروش حفظ بشه بچهنکهی ايبرا...  ابروشه اتشی رگ حریپ
 ....  بکنهيکه بخواد کار...  حرفهاستنیباش محتاط تر از ا

اون دختر ...  کنمی متی ما بشه ازش شکایاز اون گذشته اگه دست از پا خطا کنه و مزاحم زندگ        
 یحتم دارم فرشچهرچند که ...  شهی مگهی دیکی زونی و بعد آوکنهی مي و زارهی مدت گرهینکبتش هم 

 ».... فرستش خارج از کشوریم
 

 : ثابت شد و گفتشدی مکی که به صبح نزدی اسمانيقندك نگاهش تو        

 »....سهراب        « 

 : به سمت او روانه کردو از ته ته دلش گفتی نگاهمیسهراب باز هم ن        

 »....  جان دل سهراب        « 

 یی؟ درست همون نقطه ا.... شب کجاست ي لحظه نی ترکی تاریدونیو گفت م داد هی تکیبه صندل        
 از افق سر بر دی وبعد خورششهی میاهی کوتاه اسمان غرق سي لحظه هی خورهی موندیکه شب به روز پ

 ...دارهیم

باعث شد برم .... رقم خورد يگری به شکل دمی اسم ساده شروع شد و زندگریی تغهی من با يقصه         
 و حاال....  و عشق مهمون دلم بشهرمی که بهم زدند کنار تو قرار بگي تهمت دزدي مهد و به واسطه يتو

 »....می اون رو بسازی خالي که قرار با دستامی هستی زندگي به سوشی جاده پيتو        

 :  دستش فشرد و گفتانیسهراب دست قندك را م        

 ی عروسهیشرمنده که نشد برات ... ي شدتی اذیلی ختی همراهنی ايتو...  دلم زیشرمنده عز «        
 ناخواسته لینقی فهیشرمنده که .... ی از خانواده ات جدا بشی شکلنی ايشرمنده که مجبور شد... رمیبگ
 »... دلت جا گذاشتميتو

 بار مصرف را پر از کی وانی پر شد از عطر سهراب خم شد لشی هاهی و ردی کشیقیقندك نفس عم        
 : به دست سهراب داد و گفتي کرد و همراه قندییچا

 ی ازشون خدا حافظیحت... خدا کنه بابام من رو ببخشه .... شهی نبات و بابا ومامان تنگ ميدلم برا        « 
 »...هم نکردم

 : و گفتدی نوشییاه قند جرعه ا را از او گرفت و همري چاوانیسهراب ل        
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 تا باهم يهمراه شوهرت اومد...  که يبا دوست پسرت که فرار نکرد.. بخشهیمطمئن باش که م        « 
...  ی دست بوسمیری با هم ممی سرو سامون که گرفتکنمیحال پدرت رو درك م....  ي رو بسازیزندگ

 ي دل من هم برام اعتراف کندی بایول...رنیگی به دل نمنهی از بچه شون کي پدر و مادرچی راحت هالتیخ
 ».... شهی هاش تنگ ميزینبات و ابرور

 تا روز را داشتی رفت که خرامان خرامان سر از افق بر مي بهاردی طلوع خورشیقندك نگاهش پ        
 ... کندنی قسمت زمنی ایمهمان اهال

 : لب گفتریو ز. .. نو شددیروزگار او هم درست مثل سال جد        

 نتیحال روز من و سهرابم رو مثل حال روز زم...  من و سهرابم هستی ممنونم که حواست پایخدا        « 
 »....ينو و تازه کرد

 خواب نی که سالهاست در انتظار اییگو...  فرو رفتیقیسپس چشم بر هم گذاشت و به خواب عم        
 ...!بوده باشد

 
*        

و او ...  چشم نواز ي شهر پر بود از رنگهايزیی پايکوچه ها...  شی با تمام رنگهادیرسی از راه مزییپا        
 پر برف شی هاشدوزمستانی شاپ بود که تابستان پر برگ وبار می تک درخت کنار کافيچقدر دلبسته 

 ..... رنگارنگزشییو پا

 گل انی مییگو...  ی و زندگدادی جان مي بوشیسالها بود که مهمان شهرحافظ بود همان که شعر ها        
 ....دادی می تازگي بوشهی همنی چننی بود که اي جاراتی شعرش آب حيواژه ها

 خشت به خشت آن زحمت يکه برا...  خوردی و کوچکشان چرخی شاپ نقلی کافينگاهش تو        
 .... بودنددهیکش

 :دیپرسی که باد کنک به دست از عسل مدیرخ سهرابش چی عسل سر برداشت و نگاهش پيبا صدا        

آالن مهمون ها ...  کجا باشه کنهی می چه فرقریجون من سخت نگ...  جا خوبه نی بابا الینقیف        « 
 »...يری تو قرق کردم تا تولد بگيکافه رو برا.... ي انتخاب رنگ زرد و قرمز موندنی تو هنوز برسنیم

 :و گفت.... هم به کمرشي به گردنش داد و قریعسل تاب        

 »...   قشنگ ترهیلیقرمزه خ...  کنهی هم فرق میلیبابا سهراب خ        « 
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 :قندك لبخندش را جمع کرد و به سمت سهراب رفت و باد کنک را از او گرفت و گفت        

 »....  دونمی ورورجادو رو من منیبده من زبون ا        « 

 : سهم شال او شد و گفتی پنهانیی گوش او فرو بردو بوسه اخی سر بيراسه        

 »....   خاله نباتشيشده لنگه ..  ری بگلی تحوای بزهیخاله ر        « 

 کردند و به ی می رو طادهی عرض پسای و عمه بلور و پرروزهی نبات که همراه مامان فدنیسپس با د        
 :فاصله گرفت و گفت ي امدند از او قدریسمت کافه م

 »....  سرشي روگذارهی جا رو منیآالن ا.... بفرما حالل زاده بود         « 

 : و گفتدی به سمت نبات دوخوردی که بادکنک در دستش تاب می نبات در حالدنیعسل با د        

 عروسک بزرگ هی برام اریعمو ماز... امروز تولدم ها ..... جونم یمامان... سالم خاله نبات جونم        « 
 »...شمیامروز هشت ساله م....  دهیخر

 : و قربان صدقه اش رفتدی عسل را بوسينبات خم شدو گونه         

 »...خوشگلم....خاله نبات قربونت بره تولدت مبارك         « 

 : شد و گفتکی امد به انها نزدی و عمه بلور که عصا زنان مروزهی مامان فدنیسهراب با د        

 »... زحمتي تودیافتاد...  دنبالتون اومدمی من مدی کردی کاش صبر ميا....  دیسالم خوش اومد        « 

 : دستش نشست و گفتشی پی صندلنی اوليعمه بلور رو        

 رمیدو قدم که راه م...  جون و جال برام نمونده قربون اون زلفک هات برم گهید.... میدی رسشیآخ        « 
 ».... دیدی روزها رو منی منم زنده بود و ادی حمیکاشک...  يری بسوزه پدر پیه.... افتمیاز پا م

 :سپس رو به عسل کردو ادامه داد        

 »....نمی بغل عمه بلور ببایقربون اون زلفک هات برم تولدت مبارك ب        « 

 ی که پفکی درحالسای را پشت چادرش پنهان کرد وپرشی شوهر افتادو اشکهاادی خانوم به روزهیف        
 : گفتبردیبه دهان م

 »....  خانوملینقی تولد فمیاومد...  ستی اشک نيامروز جا برا...  روزهیخاله ف..  بابا يا        « 

 : و گفتدی به سمتش دوان دوان دواری عمه بلور بلند شد با آمدن مازي پايعسل از رو        

 »... سالم....  جونماریمو مازع        « 

 : محکم و آبدار و گفتدی خم شد و عسل را به بغل کرفت و گونه اش را بوساریماز        
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 ».... قربونت بره تولدت مباركاریعمو ماز....  ماهت عروسکيسالم به رو        « 

 پس رفت و سالم او را یدم قاری مازدنی با دسای بلند کردوپری شد و سالمکی به جمع نرداریماز        
 .  فرو افتاده جواب داديکوتاه و البته با سر

 :  برد و آهسته و نرم نجوا کردسای گوش پرخیقندك سر ب        

 شهی که نمي جورنیا...  بگذارهشی و مجاب کنه پاپاریو ماز...  من با سهراب حرف بزنم يخوایم        « 
 دوستش داشته باشه و به پاش ي طورنی که اکنهی نمدای پي وقت دخترچی هاریماز.... تو مجرد اون مجرد

 ».... نهیبش

 :  با آن دادو گفتی دستانش گرفت وتابانی برداشت و مزی مي از روی بادکنکسایپر        

 برسه و پا جهی نتنی خودش به ادی بااریماز...  دمی هام رو پس می تجربگیمن دارم تاوان ب... نه         « 
 ».... کنمیومن تا اون روز صبر م.. باشهدهی افته که من رو بخشی می اتفاق وقتنیو ا...  بگذاره شیپ

 ....کردی مفی که با آب و تاب از دوستانش تعردی نبات نگاه قندك به سمت او چرخيبا صدا        

 گفتندیم... دندی چه قدر براتون سوت کشدیدونی نمدندیدوستام عکس شما رو د... سهراب خان         « 
اونقدر از شما خوشش اومده بود که چند تاشون ...چه قدر جذابه....  پهیچقدر خوش ت..  داره یکلیعجب ه

 »... تولد عسل دعوت کردميرو برا

 گوش او فرو خی و سر بستادی گذاشت و کنار قندك اشی پی را پنهان کرد قدمشیسهراب خنده ها        
 : گفتبرد

و مجبورم کرور کرور نازش رو بخرم تا ... گذارهیقابل توجه خانوم محترم که برام طاقچه باال م        « 
 ».... همه هوا خواه دارمنیا...  بهم بندازهیگوشه چشم

 او بود ، سهراب ي ابروهاانی ميزی او گرفت و که تنها اثرش اخم ري از بازويزی رشگونیقندك ن        
 :ا جمع کرد و رو به نبات گفتلبخندش ر

 نی اي بادکنک ها رو برانی برو اي دوستات دادشی همه پنیحاال که پز من رو ا.... خوشگل خانوم         « 
 »....شهی مدای مهمون ها پي هی بقي که آالن سرو کله واری خانوم بچسبون به درو دلینقیف

 : بلند گفتیی و با صدادی خانوم عسل به سمتش دونیبا آمدن پرو        

 ».... هورا.... جونم هم اومدنیمامان پرو        « 
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 ها داغ ی بوسدهیبازار د....  خانوم برخاست و به استقبالش رفت نی به احترام پروروزهیو مامان ف        
 ...  جمع به پا خاستانی مي از شادياهویشد و ه

 .... شدشانیو لبخند جفت لبها        

 کافه اشاره کرد و ي گوشه اهی سي با چشم ابرو به تخته شدی جدا نمشیسهراب که لبخند از لبها        
 :گفت

 »؟...!یسی بنواهی تخته سي شعر امروز رو پاي خوای دلم نمزیعز        « 

 ... تخته رفت و نوشتي تکان داد و به پادیی به عالمت تايقندك سر        
 

  بر مراد ما نرفتير دور روزدور گردون گ        

  نباشد حال دوران غم مخورکسانیدائم         

 بی از سرّ غي چون واقف نه ادیهان مشو نو م        

  پنهان غم مخوريهایباشد اندر پرده باز        
 

 ».... قند و نباتینیریروزگارتون به ش        «
 

 " انیپا "        
 

 انینیافسون ام.  نودو پنج صدی ماه سال هزار و سوریسوم شهر        
 

*        

 :یسالم خدمت دوستان گرام        

 دی همراهمون بوده به لطف خدا به اتمام رسای که از نود هشتشیرمان قندك با تمام کش و قوس ها        
.... 

 اهل مطالعه که ي نوشتن رمان برا باور هستم کهنی همچنان به انیومن بعد از نوشتن دوتا رمان انال        
 . خواهدی است و جرات مي دشواراری به قلم دارند کار بسی خود دستزی نیبرخ

 که گام يزیدوستان عز..  گرفتم زانی جرات را من از تک تک شما عزنی اکنمیو صادقانه اعتراف م        
 بازگو می را محترمانه برابمیو معا مرا گوش زد کردند ي هابیبه گام با من همراه بودند و فروتنانه ع
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 که صبور و بردبار مرا زارمو سپاسگ.... من نوشتن را کنار تک تک شما آموختم . می هانینازن... کردن
 .دی دلگرمم کردتانی هاقی با تشودوی کردیهمراه

 را به زانمیتا اون روز تک تک شما عز....  بازخواهم گشتگری دییاگر خدا بخواهد با عاشقانه ا        
خداوند حافظ تک تک لحظه ....  پر لبخند ارزو دارمی لبشهی مثل همتانی و براسپارمی مگانهی يخدا

 .تانیها

 انینیبا تشکر افسون ام        
 
 


