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 اول فصل

 

  ستمین یمن راض شهینه مادرمن نم -

 شیدیپسند دیبه دلت نشست شا دیشا نیدختررو بب ایمادرفدات بشم دلمونشکن توب -

شروع کردم به  متیمادرم نشستم وبامال يپا ينداشت جلو يا دهیبحث فا نیبلندشم ادامه دادن ا ازروتختم

 که باهاش بدصحبت کنم دادمیاما به خودم اجازه نم کردمیده بارتکرار م يحرفهارو روز نیحرف زدن گرچه ا

ندارم ازدواج کنم  میمن فعال تص یدونیخودت که م... فاطمه خانوم مادرگلم قربون اون دلت بشم من  نیببب -

 رمیبپذ تونمینم طیشرا نیتوا واالنیدختر چینه دختر حاج اقافالح بلکه ه

  دستیفا یمتوجه شدم ب شیشونیقانعش کنم اماازاخم روپ خواستمیبانگاهم م دیاه کردم شانگ توچشماش

 بلندشد منم همراهش بلند شدم به سمت دراتاق رفت برگشت ازسرجاش

بذار سروسامونت  يگردیتوبرمیمامور يریتام شمیگرمیمن خون به ج ستیبخدان ستیکارن نیهزاربارگفتم ا -

 رهیبدم دلم اروم بگ

 دمیتوموهام کش یداشتم دخترحاج اقاهم بهش اضافه شد دست بتیدادم سکوت کنم کالفه بودم کم مص حیترج

 ازاتاق خارج شد زدیغرم رلبیقصدندارم حرفموعوض کنم همونطورکه ز دید یوقت

 یکس دمید یوقت رونیباشه بعدازاماده شدنم ازاتاق رفتم ب یرسم پمیکردم ت یطبق معمول سع درکمدوبازکردم

 ازخونه خارج شدم وبه سمت اداره حرکت کردم ستین يرایتوپذ

 

 ترنج

 زسرنزدمیمامان عز يکه االن دوماه به خونه  يتمام وقتوفکرمومشغول کرد بطور کنکورامسال

  دمشیکه رفتم اونجاد يبار نیاخر

 پدرم هست  یمیسرهنگ پارسا دوست قد يخونه  يروبه رو قایزدقیمامان عز ي خونه

  ادمهیلحظات اون روزوخوب  تمام

حظورنداشت پدرم  مونیپاهاشوعمل کرده بود توجمع خانوادگ زتازهیمامان عز نکهیامابخاطرا میداشت ينذر

 خودمون درست کنن يرو توخونه  يدادنذر حیاستراحت کنه ترج زیمامان عز نکهیبخاطرا

  کردیاطره روتوذهنم حک مخ نیبهتر گیبودم هرسال باحضورش دورد زناراحتیمامان عز بخاطرنبود
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رو برداشتم بعدازاجازه ازمامانم به  ينذر ياماده شدمو رفتم اشپزخونه دوتااز ظرف ها عیسر ارمیطاقت ب نتونستم

 راه افتادم  زیسمت خونه مامان عز

دستم  نکهیداشتم بخاطرا دیشدم کل داهیپ زیکردمو جلوخونه مامان عز هیشدم دربست کرا یسوارتاکس سرکوچه

 يخونه  نگیتودر درپارک دوانداختمیکل نکهیچادرمو جمع کردم به محض ا نیبود مجبورشدم ظرفهاروبذارم زمپر

پسرداره که اونم شغلش مثل  هیکه  دونستمیسرهنگ پارساهم بازشد برخالف انتظارم خود سرهنگ نبود م

تحت  یرچشمیکه سراغم اومده بود ز يپدرشه متوجه من نشد چون پشتم بهش بوداما من بخاطرکنجکاو

 نظرگرفته بودمش 

 يکه اخم وجذبه  یرسم پیت هیداشت  يا دهیورز کلیبلندوه يبرخالف پدرش قد دمشیدیباربودکه م نیاول

 عیاسترس وجودموگرفت سر سیانگار که من دزدمواون پل دمیهوترسیچرا دونمیصورتش باهاش هماهنگ بود نم

 شدم زجونینه عزخو اطیح دوچرخوندموواردیکل

 نیشتریاما ب گذشتیمدت بارهاوبارها چهرش ازجلوچشمام م نیگرچه توا دمشیند گهیروز د بعدازاون

 درسام گذاشتم يحواسمورو

 ترنج  -

 رونیب امیب االتیمامان باعث شد که ازخ يصدا

 جانم مامان -

 يخوند یمادرناهارامادست بسه هرچ نیاپایب -

 کتاب تودستم نگاه کردم  به

 کردمیرمیخودم س االتیساعت فقط توخ کیساعت خوندم  میپوزخنداومدرولبم فقط ن هی

 

 یعل

 کی نیا یکه ط يونقشه ا اتیدرمورد عمل ادویگروه جمع شده بودندمنتظرسرهنگ افشاربودم که ب يها بچه

 بدم حیماه روش کارکرده بودم به گروه توض

 وبااشاره دست سرهنگ نشستن یالم نظامبازشدن درهمه ازسرجاهاشون بلندشدن بعدازدادن س با

 وستیهم به جمع ماپ سرهنگ

 دادن حیکردم بانام خداشروع کردم به توض توروروشنیمان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٥ 

باندو  نیازا يعد ه ا میخداوهمت شماتونست ياریمدت به  نیداره توا تیباند االن سه ساله که فعال نیا دینیبب

 دنیونابودکردن جوناادامه م تشونیهنوز درراسن ودارن به فعال یاصل ياما مهره ها میرکنیدستگ

 میکن داشونیپ میتونینم یراحت نیوبه هم میروبه رو زوکاربلدیعده ادم ت هیکه با میموضوع باخبر نیماازا ي همه

 میکنیروش کارم دیدارم که اگرموافق باش ياما من برنامه ها

سمت  انهیگروه گفتم بااجازه سرهنگ ازاتاق اطالعات مخف يکه توذهنم بود برا يساعت که ازفکر کیاز بعد

 کیکردم حداقلش درکمتراز  يزیمن برنامه ر نطورکهیبود که داشتم ا يبرنامه ا ریاتاق خودم رفتم فکرم درگ

 کردیکاروکندترم کمی رندا تیقاکجافعالیدق میدونستینم نکهیاما ا میکن رشونیدستگ میتونیماه م

 کردم وارد شدم  دراتاقوباز

اومد که امروز  ادمیواوردنش به اتاقم  يداشتم بعدازدرخواست چا ازیداغ ن يچا هیساعت حرف زدن به  کیبعداز

 ازم ریدلگ نکهینکردم وا یازمامان خداحافظ

 خونه روگرفتم موبرداشتموشمارهیگوش

 دیچیپ یمهربونش توگوش يسه تابوق صدا بعدازخوردن

 طمه خانم حال شماخودم فا يسالم بربانو -

 لبش نقش بسته روتجسم کنم  يکه رو يذهنم لبخند يتو تونستمیم

 يدار میاومد مادر ادتیباالخره  -

 نییپا نینورفتیقهرکرد يفور میماحرف بزن یمادرمن شماکه امروز نذاشت هیچه حرف نیا -یعل

  ؟یکن یخشکوخال یخداحافظ هیموقع رفتن  یتونستینم -

 دیقربونت اون دل نازکت بشم مادرمن عجله داشتم شماهم توسالن نبود -

 یبخورضعف نکن يزیچ هی. يصبحانه که نخورد ؟ياالن کجا... خدانکنه مادر  -

 نموندم بینص یامافاطمه خانم من اومدم اداره بساط صبحانه پهن بودمنم ب. سالمه ها 28 یناسالمت -یعل

  ؟یعل... نوش جانت مادر . يساله ا 1 یمن علاوال توصدسالتم که بشه واسه  -

 اما مجبوربودم سکوت کنم يشروع دوباره بحث تکرار یعنینوع صدازدن مامان  نیا

 جانم -

خونشون  میباباتم که شده قبول کن بر هیبهش فکرکن حداقل واسه دلخوش کمیمادرقربونت بره  -

 میکنینم ياصرار گهیکه ماد يدیاگرنپسند
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درموردش حرف  گهیومن نخواستم د میاماازاالن بگم رفت دیپنج شنبه باهاشون قراربذار نیباشه مامان واسه ا -

 دیزنینم

 که گرفتم خوشحال شم یمیشادمامان باعث شد که ازتصم يصدا

 من به برم به بابات خبرشوبدم  یتوبگ یباشه مادرهرچ -

 فعالخداحافظ.. . دیبهم زنگ بزن دیالزم داشت يزیچ. باشه مادر -

 مواظب خودت باش پسرم خداحافظ -

 شدمیخالص م يبحث تکرار نیمطمن نبودم اماحداقلش ازشرا انهیگرفته بودم  یدرست میتصم نکهیازا

 

 ترنج

 خیدستوپام  يانگشت ها بردیازاندازه خوابم نم شیحوزه واسه کنکور ازاسترس ب رفتمیم دیبا 8ساعت  فرداصبح

که خونده بودموفراموش کردم حس  يزایتمام چ کردمیترس فشارم افتاده بود احساس مکرده بودن عالوه براس

 داشتم  يبد یلیخ

 تختم نشستم يرو دموسرجامیکش قینفس عم هی

 هم فشاردادم يبلندموچنگ زدم چشماموبستموپلکهامومحکم رو يموها بادستام

 گهید قینفس عم هیباز

 بشم دگرمیتاشا دمیچیدادم پتورودورم پ هییتک واراتاقمید به

 شدم رهیخ کردیم ينورماه که ازپشت پنجره اتاق خودنما به

 زمزمه کردم زلبیبود ز ادادهیواسه ارامش قلب بهم  زجونیکه عز يکردم تمرکز کنم ودعا یسع

 دارشدمیمامان ازخواب ب يباصدا صبح

 مادر؟ ترنج -

 کل فراموش کرده بودم که کنکوردارم به

 شده بود رهیخ کردمیسرگردان به اطرافم نگاه م يمثل ادم ها باتعجب به من که مامان

 /شهیکمرت خشک م یگینم ؟يدیخواب ينطوریچراا/واترنج مادر حالت خوبه -

 خوابم برده بود گفتمیکه ذکرم یتوهمون حالت شبیمتوجه شدم که د تازه

 پتوروزدم کناروباعجله ازسرجام بلندشدم عیسر
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 مامان نگاه کردموگفتم به

 پوشمیم شورمولباسیمامان فقط توروخدا به بابابگوزوداماده شه تامن صورتموم خوبم

 يوقت دار گهید ي قهیدق 40باشه مادراروم باش هنوز -

  دنیسرجلسه راهم نم ربرسمیمامان اگرد تونمینم -

 اتاقم رفتم يبه سمت دستشو کردیبهم نگاه م یحرف بدون توجه به مامان که بانگران نیا بعدازگفتن

 يکفشاموپاکردموباصدا یخوردمو بدورفتم سمت جاکفش يروگردوسرپایلقمه نونو پن هیربع که اماده شدم  هیبعداز

 میازبابا خواستم تا زودحرکت کن دیلرزیکه ازشدت استرس م

 گفتمیفقط ذکرم میراه سکوت کرده بود نیب

 گفت بهم یبابا چ دمیشدمو ازبابا تشکرکردم انقدرعجله داشتم که نفهم ادهیباعجله پ میدیرس یوقت

 کردم تمرکز کنم فقط تمرکز یسع داکردمویموپیصندل عیسالن که شدم سر وارد

 کردم ادخداشروعیبانامو

 بودم ازجلسه  یباراضیتقر اددنبالمیتاب منتظربابابودم

 کنم هیربدکه بخوام گربزنم نه اونقد غیج یکه بخوام ازخوشحال یاونقدرعال نه

 من ادسمتیکه ب زدیکه داشت راهنمام میدیباباروازدورم نیماش

 بهش دادم يسالم پرانرز هیشدمو نیستادبالبخندسوارماشیپام ا يجلو نیماش یوقت

وقت امکان  چیکه محصل بودم ه يسالها نیتمام ا یط میلبخندمن مطمئن شد که خوب بودوراض دنیباد

خودم سردل  ذاشتیم شهیراجبه امتحان ازم سوال بپرسه هم نهیمنوبعدازامتحان بب نکهینداشت بابا به محض ا

 کنم فیاستراحت براش تعر

 بالبخد جواب سالمموداد بابا

  اروباه؟ی يریدخترم؟ ش يچطور. سالم به ترنج بابا -

 پلنگم چکدومیه -

 رخندهیبلندزدز يباباباصدا

 گهیدوتاست د نیا نیخوب؟ ماب هیمگه چ -

هست بابا  یموضوع هی...  یشیکه قبول م شاهللایبابا جون ا یمان ازدست تودخترخوب خداروشکرکه راضا -

 کنمیمادرت خواست بگه که گفتم من خودم باترنج صحبت م. خونه بهت بگم میبرس نکهیقبل ازا خوامیم
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 افتاده یچه اتفاق نمیبه دهن باباچشم دوختم تابب يباکنجکاو

 هستن یمحترم يکه چه خانواده  یدونیم نمیا. یشناسیبابا سرهنگ پارساروکه م نیبب -

 صدبرابرشد میکنجکاو

 داد باباادامه

که پنج  رهیبامن تماس گرفتو واست اجازه بگ روزید...  ییپسرداره که پسرش ماشاهللا پسرخوبواقا هیپارسا  جناب

  انیشنبه ب

  ان؟یب یواسه چ: گفتم یباگنگ

 يگارواسه خواست -

 دهیمنوند یچطورممکنه حت شدیمن اندازه توپ بسکتبال شدن باورم نم يحرف بابا تموم نشده بود که چشمها -

 کنمیم دنگاشیفهم یعنیابروم رفت  يوا دتمیدرد ياون روز جلو یعنی... 

 نیمانینوایباد يکه خانواده پارسا خانواده  دونمیواسه ازدواج امامن م يندار یهنوز سن دونمیدخترم م نیبب -

 يزود نیبه ا تونمیامانم یشیخوشبخت م دونمیترنج دخترم م انیمن بهشون گفتم که ب شناسمیپسرشم م

 شونیدیاومدن ود یوقت خوامیپس ازت م يریبگ میتصم ندتیحق توکه خودت واسه ا نیا رمیبگ میتصم

 يریموبگیتصم نیبهتر

 کردمیم دییمن فقط باحرکت سرحرفاشوتا کردیمدت که بابا صحبت م نیتوا

 اومدسراغم دیفکرجد هیکنکور رفت  اوف

 ارهیباندموادمخدرو ازپادرب نیاون بتونه ا لهیبود که به وس ينقشه ا رهیازاداره برگشته بود تمام فکرش درگ خسته

وقت خودش رادست کم نگرفته بود حداقل  چیاما ه ستین اوردیکه برزبان م یراحت نیبه هم دانستیخودش م

 کردیم ياداوریرابهش  نیکه تااالن داشت ا يکار تیتجربه وموفق

 نکهیداشتندوازا یاراموامن يکوچه  دیکش یکالفه نفس ستادهیدرخانه ا يجلو یک دیکه نفهم ربودیانقدردرگ

شد بعدازمطمئن شدن  ادهیپ نیبرداشت ازماش یصندل يدرپارك کنه نگران نبود کوتش راازرو ينوجلویماش

خشک  شهیهم يضرور اقعبه سمت خانه حرکت کرد عادت نداشت به اطرافش نگاه کنه بجزدرمو نیازقفل ماش

 کردیبرخورد م انشیبااطراف يوجد

 اون رومتوقف کرد یشخص يبازکردن دربود که صدا درحال

 خورد يبود که به درفلز يضربه ا يبعدازان هم صدا... اخ دستم ...  یلعنت...  گهیاه بازشود -
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 اش وادارش کرد که برگردد یسیپل يوقوه  يکنجکاو حس

 به پشت سرش نگاه کرد  عیسر

 راباال انداخت شیپوزخندابروها هیازچه قراراست با هیموقع بود که متوجه شد قض اون

 دررابازکند قدم برداشت کردیم یکه سع يسمت دخترچادر به

 پشت سرش نشد یکه متوجه شخص دومبازشدن دربود رهیانقدردرگ ترنج

 ترنج شد  دنیکه باعث ترس يراصاف کردوباتک سرفه ا شیصدا یعل

 بهتون کمکم کنم تونمیم: گفت

شخص روبه  دنیباد... برگشت  عیدردسردرست کند سر شیمزاحم باشد وبرا نکهیهمان لحظه ازترس ا ترنج

 شده بود رهیخ یوفقط به عل دیرنگش پر شیرو

وقت به  چیبودش اما ه دهیامدد ینجامیکه به ا یبارهاموقع ستیچه کس يدخترچادر نیکه ا دانستیم یعل

 صورتش دقت نکرده بود

 شد  رهیگرد شده بودخ اترسیکه ازتعجب  يوچشمها دهیپر يشده به ترنج که بارنگورو زیر يباچشمها

 خواهدبرودیم یچه کس يکنجکاوشده بود که به خواستگار دیشا

 راجلب کند تواندنظرشیدختر م نیباشد ا يبایز ارشیمئن بودکه اگرمعترنج مط دنیباد

 : گفت یرکیوز يبا کنجکاو یعل

 شده خانم فالح؟  يزیچ

 شناسدیجناب سرگرد اورام نیاب دهانش راقورت داد حاالمطمن شد که ا ترنج

 سالم: وارام گفت فیظر يانداخت وباصدا نییخودش امدباخجالت سرش راپا به

 دیدروبازکن دیتونیظاهرانم: گفت يوجد یرسم یلیبودخ رهیهمانطورکه به ترنج خ یعل

 . بله: ترنج

 دادکهیم حیترج نیهم يکوتاهش بخاطرهول شدنش است برا يجواب ها نیکه ا دانستیخوب م ترنج

 کلمه جواب دهد کیدرحد

 کنمیمن دروبازم دیدوبدیکل: گفت دانستیترنج رام یکم حرف لیحرفهابودو دل نیزترازایکه ت یعل
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 یراکه دردستش بود دردستان عل دیاورد وکل رونیب رچادرشیکرده بودراازز خی جانیدستش راکه ازشدت ه ترنج

 یبرخورد کردبرخالف ترنج عل یکوتاه انگشتش به کف دست عل يلحظه ا يبرا دیگذاشت هنگام دادن کل

 دخترتعجب کرد نیدستان ا يازسرما یبود ودرمقابل عل يعاد یلیخ

  ددررابازکردیچرخاندن کل هیبا یدررابازکند عل یترنج کناررفت تاعل اوردیخودش ن يبه رو اما

 شدنش شده بودن عیکه باعث ضا دادیفحش م دیدهانش بازماندودردل به دروکل ترنج

  دیممنون لطف کرد: گفت عیسر ترنج

 کنمیخواهش م: گفت گرفتیم سدریاش م نهیسمت ترنج که قدش تاس درابهیهمانطورکه کل یعل

 گرفت یدراازعلیکل اطیبااحت ندفعهیا ترنج

 بازهم متوجه شد  یعل

 بااجازه دیلطف کرد: ترنج

 فعالقصدازدواج ندارد دانستیراهم م نیدخترشوداماا نیومودب بودن ا يبایمنکرنجابت وز توانستینم یعل

 خداحافظ کنمیخواهش م: یعل

 کلمه وارد خانه شدودررابست  نیخداحافظ وبعدازا دیسالم برسان: ترنج

 محکم به سمت خانه حرکت کرد يباقدم ها یعل

 انیم نیبودنددرا ياماده کردن مجلس خواستگار يپارساوفالح درتکاپو يدوخانواده  دیشنبه هم فرارس روزپنج

 ستین لیم یب یکه نسبت به عل دانستیزده بودخوب م جانیه شترترنجیازهمه ب

 پدرش يتکرار يهمه شوروشوق مادرش وحرفها نیکالفه ازا یگرعلید یرطرفد اما

 فالح ي واماخانواده

 ي جهیسنگ تمام بگذارد نت خواستیساله اش باسرهنگ پارسا م نیچند یودوست تیمیبخاطرصم نیحس حاج

 دانستیرام نیفعال مهم نبودچون انقدرروشن فکربودکه به ترنج حق انتخاب بدهد اماخوب ا شیبرا يخواستگار

ها  وهیبود م یمهمان رتدارکاتیدرگ شیخوشبخت کردن تنهادخترش راداردترمه خانم ازدوروزپ يتوانا یکه عل

 کرده بود نییدرظرف مخصوصش تز قهیرااماده شسته بود وبعدازخشک کرنشان باسل

 به شکل گل دراروده بود ستالیکر یهارادرظرف ینیریش

 خودش  يادخواستگاریب ترنج يراگذاشته بودبرعهده  ياماچا

 ازاوبوده يخواستگار یعل یکه واقعاخواسته قلب کردیدراتاقش نشسته بود وباخوش فکرم...  واماترنج
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 اجبارخانوداه اش ابهی

 دانستیفکرش رام نیا لیدل

 بودعاملش بود زرفتهیمامان عز يکه به خانه  يبار نیدراخر یحال سردعل نیودرع يوجد رفتارخشک

 قرارگرفت نهییا يبرخواست وروبه رو شیازجا شدیکه باعث به وجوداومدن دلهره واسترسش م يازافکار خسته

خانوم  هیمثل  دیتکرارکرد که بزرگ شده باس دوباخودشیکش قینفس عم هیشد  رهیبه خودش خ يا لحظه

 پارسا دوساعت وقت داشت يهنوزتاامادن خانواده  دیچرخ شیبرخورد کند به سمت کمدلباسها

 

 

 یعل

لوبره  هیحامد اگرقض کنمیتکرارنم گهید...  دکردمیحرفهام تاک يروتودستم جابجاکردم وازدوباره رو یگوش -

 فتهیجون بچه ها توخطرم

 طرف خط حامد جواب داد ازاون

 ... باشه چشم هواسمون هست ...  یباباداداش توکه ماروکشت يا

 /يندار يندارم فعالکار یحرف گهیباشه د -

 يچه کاره ا نمیبروشاداماد بب: دابودگفتیدرش هو طنتیکه ش يحامدباصدا

 بروحامدکه اعصاب ندارم -

 شدن روندارم خیتحمل توب گهیچشم جناب سرگرد من د -

 سواستفاده کردوگفت عیحامدسر... به خنده شد  لیشدنش اخمم تبد خیتوب انیجر ياداوریبا

 بروکه عروس خانم منتظرن -

 حامد... گفتم  يجد يخندموجمع کردموباصدا عیسر

 بوق ازاد  يبعدشم صدا... خدافظ  زنهیدادش مامانم داره صدام م یعل... اوه اوه اومدم مامان  -

 رفتیوجه ازرونم چیبشربه ه نیا... گرفت  خندم

من که هنوز اماده نشده بودم  دنیوارداتاق شد باد کیبه درخورد وپشت بندش مامان اماده وش يا تقه

 دیلبش ماس يلبخندرو

 میرکنیبلندشواماده شوزشته د میبر دیبا گهیساعت د میپاشومادرن...  هییچه سرووضع نیا یوا عل -
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نبودازسرجام بلندشدم درکمدوبازکردم  ياماچاره ا... باردهم به خودم لعنت فرستادم که چراقبول کردم  يبرا

خم شدمو  دیرسیام م نهیرسیتازباز ذوق زده شده بود قدش به زور دونستمیزدو به سمتم اومد م يمامان لبخند

 ...  دیموبوسیشونیبغلش کردم اونم باشوق ومحبت پ

نشان  یرابه خوب کلمیدرکمدم نصب شده بود ه يکه رو يتمام قد نهییا ستادمیا نهییا يشدنم جلو بعدازاماده

 دادیم

 18 يدختر يخواستگار زدم من جناب سرگرد پارسا به اجبارخانواده ام به يکوتاه به خودم لبخند يلحظه ا يبرا

 يدباظاهریسف راهنیوپ یمشک يوحاال درکوت شلوار...  رفتمیمنکرخوب شدنش بشم م توانستمیساله که نم

 اماده رفتن بودم یاراسته ورسم

 مامان جان چشم هواسم هست باشه

 ...  يدیمودبانه سالم م ياریومیوخانومانه چا نیسنگ یلیمادرخ نیبب -

 ...  ستمیچشم بچه که ن...  یکنیمامان االن واسه باچهارمه که تکرارم يوا -

 ستیدست خودم ن کارکنمیمادرچ دونمیم -

 يکه طبقه  نایحرف مامان قطع شدباعجله ازسرجام بلندشدم بدو رفتم تواتاق مامان ا فونیا يصدا بابلندشدن

 باخبربشم میظاهر تیازوضع خواستمیقرارداشت م نییپا

 یرز کالباس هیو ملیر هینکرده بودم درحد  شیادارایز...  ستادمیا هنییا يجلو

دامن  هیوحالت کوتاه کوت مانند داشت با شدیاش کارشده بود وجذب اندامم م قهی يکه رو یشکالت راهنهیپ هی

هم سرم  یشکالت يباچهرخونه ها يریساتن ش يروسر هیساده بود  يساده  يریشکل بلند به رنگ ش یماه

 هیکردن سرلپام رنگ عوض کرده بودن بقول هان خیدستوپاهام  ادازدوبارهیز جانیکرده بودم ازاسترس وه

پنبه بودوسرکردم  يدیداشت وبه سف يزیر یمخمل يکه گل ها رمیهلو چادرحر يشده بودم انگار میدختردا

... لز داشتوپاکردم  کمی شیبود وجلو يا شهیراکه سه سانت پاشنه داشت وپاشنه اش ش میصندل شکالت

 نهیبزرگ ا اطیباح يالیو يخانه  يهایازخوب یکی...  رونیرفتم ب دموازدراتاقیکش قینفس عم هیچشماموبستم 

 توراهه  قهیحداقل سه دق ادبرسهیکه مهمان تابخوادب

... بودن  ستادهیدر منتظرا يرنگ همراه پدرجلو يطال هیروسر هیرنگ و يچادر گلبه ا هیبا کومرتبیش مامان

 : گفت یبانگران دیمنود نکهیبودن مامان به محض ا ستادهیا شدیختم م يکه به درورود يمنم توراه رو

  ده؟یچرارنگت پر مادرترنج
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 يبه بدورفتم داخل اشپزخونه اشپزخونه طور ستادمینا گهید... شد  رهیدنبال حرف مامان بابا بالبخندبهم خ به

 يرایبودوپشت به پذ منیبودکه قسمت اپنش به سمت سالن نش

به  گهیداشتم که د جانواسترسیانقدره دیپدرباجناب سرهنگ به گوشم رس یسالمو احوال پرس يصدا...  

 ... مامان اومدتوذهنم  يگازبود رفتم تک تک حرفها يکه رو ينکردموبه سمت قور يصداهاتوجه ا

... خوش رنگ بود  ختمیاستکان ر يوتویازچا کمیازحرف مامان  تیمطمن شومنم به تبع ياول ازرنگ چا ترنج

هروقت ... استکاناروازقبل اماده کرده بودم  رونیروازکمد اوردم ب ینیروکه دستهاش بلندروبردارس هیطال ینیبعدس

 يروت بسوز زهیهابریچامادر یوقت هول نکن هی...  رونیابیب زوارویهاروبر يصدات زدم چا

 ... بودکه حفظ شده بودم  کردهناروتکرارینقدرایامان ازدست مامان ا اوف

خواستم پارچوبذارم  نکهیاب به محض ا وانیبعدازخوردن دوتال... کمترکردن استرسم پارچ ابوبرداشتم  يبرا

 ...  خچالیتو

 ... بودپارچ ازدستم ول بشه  کیصدام زد انقدرهمول شدم که نزد مامان

 ...  خچالیپارچواروم گذاشتم تو دمیکش قینفس عم هی ستادمیا سرجام

 رواروم برداشتم ینیس... اندازه  هیاستکان ها به  بعدازپرکردن

 ... متوجه لرزش دستام شده بودم  تازه

 رونیازاشپزخونه اومدم ب اروم

 

 

 یعل

خودبخود اخمام جمع شده ...  رفتمیکه بدون فکرپذ... بودم  یازدست خودم عصبان میکه حرکت کرد یازوقت

 ... مثبت باشه رونکرده بودم  هدرصدجوابشونی نکهیفکر ا... بودن 

...  کردمیم شترخودموسرزنشینشسته بودم ب یحاج يحاالکه توخونه ...  گفتمیم راهیتودلم به خودم بدوب مدام

 ... لحظه هم پدرموتنهانگذاشته بودتوتمام مشکالتش همراهش بود  هیبود  یمردم باابرووبامعرفت یحاج

 طرف صحبتش خانم فالح بود... اومدم  مامان به خودم يباصدا...  

 یعروسمو صدابزن يخوایترمه خانم نم -

 شدم رهیخ نیگره خورده به زم يباابروها رونویدادم ب تیعروس کفرم دراومد نفسموباعصبان يکلمه  دنیباشن -
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 بالبخندگفت... خانم فالخ ...  

 به حضورتون برسه گمیاالن م دیارداریاخت

 ...  اریروب يمادر؟ چا/ترنج

 ... سرموبلندنکردم انگارباخودم لج کرده بودم ... بستم  يلحظه ا يچشماموبرا

 ... مامان کنجکاوم کرد  يماشاهللا گفتنها  ياماصدا

به دست به سمت  ینیس. دیکه حاال توچادرسف يمتوجه بشه به دختر یکس نکهیسرمواوردم باال بدون ا اروم

 شدم رهیومدخیمام

 بار هزارم به خودم فحش دادم يبرا... اخم کردم  تیازشدت عصبان.. .دهنموقورت دادم  اب

 يخواینم یبشه وقت یدخترمردم که چ يخواستگار ياومد يبلندشد شعوریب ي کهیمرت

 به خودم اومدم مشیومال فیظر يباصدا...  

 دیسالم خوش امد -

 ... گفت که سرموبلندکردم  انقدراروم

مثل ... من نگاه کرد  هیدار یلبخندمعن هیحرفش با نیبعدازا...  يسالم دخترم ماشاهللا چقدرخوشکل شد - مامان

 منوخلع صالح کنه خواستیمامان م نکهیا

 ادیم ادتی نیماشاهللا حس...  نوگفتیبعدم روکردسمت حاج حس... سالم : گفت يباخوش رو... پدرم  بعدازاون

 وجب قدداشت مین دمشید یوقت

 خودش يشده برا یخانوم گهیاالن ترنج د...  گذرهیسال م 13اماازاون روز  ادمهیاره : نیحس حاج

 ... دادم سکوت کنم  حیترج

 ... هاروتعارف کن  يخانم گفت مادرترنج چا ترمه

 دستش خشک شدن چارهیب یعجب چه

به بابا تعارف کرد به سمت من اومد  نکهیبعدازا دییبفرما: اروم به سمت بابارفتوخم شدو باخجالت گفت...  

 يلحظه ا يشده برا تیاذ نیشترازاینخواستم ب دمیخوردن استکانها فهم نوازتکونیا دنیلرزیدستاش م

 نکهیبدون ا اروبرداشتموازاستکان یکیحرصم گرفت ... بود  نییسرموبلندکردم امااون همچنان نگاهش پا

 ... کناردستم گذاشتم  یعسل زیم يتشکرکنم رو

 . اوردوگفتیکه مامان طاقت ن گذشتیم... ربع ازبحث شرکتوسهامو  هی
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 ایخواستگار میاومد)پدرم(بابا اقارضا يا

 ... حرف مامان بحث عوض شد  نیبعدازا

 ... حرفهاشودقت نکردم  به

  یعل -

 . دادیبابا بودکه منومخاطب قرارم يصدا

 بله

 دیحرهاتون بزن دیبلندشوباترنج خانم بر... هواست کجاست ...  

 داشتم نوکمیفقط هم يوا

 یعل يگره خورده  یابروه دنیچرخانداماباد یعل ينگاهش رارو... برخاست  شیپدرش ازسرجا يبااجازه  ترنج

 ...  ختیدلش ر... 

 هست یکالفه وعصب یبودکه عل کامالمشخص

به سمت ... اهسته  يبودقش کندباقدمها کینزد...  ینگران... ترنج که حاال ازشدت ... برخاست  شیازسرجا اوهم

 به ترنج نگاه کندپشت سرش راه افتاد نکهیهم بدون ا یقرارداشت راه افتاد عل نییپا ياتاق مهمان که درطبقه 

 دییبفرما: انداخت واروم گفت نییترنج دررابازکردوسرش راپا...  ستادنیدراتاق ا يجلو یوقت

 دییابفرماشم: درهم باحرص جواب داد يبااخمها یعل

دلش شکست چرااورامثل ... شد  رهیخ یعل يوبه چهره ... کرد که ترنج سرش راباالاورد  انیراب دییبفرما يطور

 کردیمتهم نگاه م کی

چراغ خواب  کینفره درسمت راستش و کیتخت  هیکه با یرنگ یبگه داخل اتاق اب يزیگرچید نکهیا بدون

 شده بودشد نییستش تزئ یصندل زکنسولیم کیو

 وچادرش رادردستانش فشرد... تخت نست  يرو عیسر فتدیپس ن نکهیا ازترس

 .شد رهیخ یمعصومانه به عل یشدوبانگاه یشترعصبیترنج ب... هم داخل شدامادررانبست  یعل

 بااوداشته باشد يبرخوردبد یبزندوعل یدحرفیترسیم

 ... ترنج نشست  يحفظ شده روبه رو يصله فا هیوبا دیدستش عقب کش هیرابا زکنسولیم يجلو یصندل یعل

 نخواهدزد یاگرخودش سرصحبت رابازنکندترنج حرف دانستیم...  

 راصاف کرد شیصدا پس
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 شد رهیبه چشمان ترنج خ میفرستادمستق رونیراب ونفسش

... چشمان ترنج  يازاندازه  شیب تیانگارمعصوم... که اماده کرده بودروفراموش کرد  يلحظه تمام حرفها کیدر

 داشتیکاربازم نیاواراازا

 کرد انیامدراب یکه ناخوداگاه برزبانش م یکلمات پس

به اسرارمادرم ...  دیبگو دکهیچرخ یزبانش نم دیبگو توانستینم... به اسراره ... من ... خانم  دترنجینیبب: یعل

 ترنج شادشود ينه بزندکه دل دخترا يچشمان ترنج باعث شدکه حرفها يدجادویشا...  نجامیا

مکث کردو  يلحظه ا... متوجه نجابت وخانوم بودن شماشدم ...  زنظرداشتمیشماروز شیازچندمدت پ... من ...  

همش فکرم ... که خونه ام  یامواقع تمیکه همش مامور هیکارم طور...  سمیمامور پل هیمن ... ادامه داد ... 

جوابتون ... وشما ... تااگرقسمت بود ... ان باشد یدرجر خوامیامام... به شمابگم  ستیحرفهادرست ن نیا...  رهیدرگ

... خطرناکم که به کل ذهنمومشغول کرده ...  تیمامور هیریاالن درگ...  دینکن يبعدها گله ا... مثبت بود 

 يبرا نجامیجور شده ومن ا تییاالنم موقع... که باشماصحبت کنن ... ازمامان خواستم  شیاماممدت هاپ

تالش  جهیازخودمه نت... دارم  یهرچ... هستم  یروبه خوب یدرحد معمول یازلحاظ مال... ازشما  يخواستگار

 ...  اننیهم که خانواده ها درجر گهید يزهایچ... من  یازکاروزندگ نمیخوب ا... خودم 

 خشک شده بود بیاب دهانش راقورت داد دهانش عج ترنج

  د؟یبزن یحرف دیخوایشمانم: یعل

... پدرم بهم گفتن  یعنی... کارشمابودم  انیدرجر ياش گفتکراستش تاحدود یشگیهم میمال يباصدا ترنج

حفظ  يبرا یجورازخودگذشتگ هیجور خدمته  هیکه شغل شما  دونمیم نیاما ا...  دیدار یشغل خطرناک دونمیم

 ... مردم  تیامن

 يوجا... ابرو هاش بازشدن  يگره ... ترنج  يها فیتعر دنیبه شغلش عالقه داشت باشن تینها یکه ب یعل

 لبخندداد هیخودش رابه 

 ادیم گهیماه د کیجوابش ... من امسا کنکوردادم : ادامه داد ترنج

  د؟یخونیم يچه رشته ا. واقعا؟ چه خوب: یعل

 یاضیر... بچه ها باشوق گفت  يزده شده بودانگار جانیکه ه ترنج

 عیزده سر يترنج که متوجه شد چه گند... ترنج خنده اش گرفت اماخودش راکنترل کرد  عیازحرکت سر یعل

 اماسخته : خودش راجمع جورکردواروم گفت
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  ؟يبود یحاالراض: بالبخند جواب داد یعل

 شدیم یسرعت خودمان نیبه ا یباربودکه باکس نیاول نیهنگ کرد ا یعل

شماکه بادانشگاه رفتن ...  میبد نبودراض یه: شته بود گفتگذا یخواستن عل يرابه پا تیمیصم نیکه ا ترنج

 دیندار یمشکل

 کرده باشه لیمشکل داشته باشم؟ اتفاقادوست دارم همسرم تحص دینه چرابا: داد رجوموجودجوابیتحت تاث یعل

م بارچند يدردل برا یکه باعث شده عل... زد  یحیخوشحال شده بود لبخندمل یعل يروشن فکر نیکه ازا ترنج

 ترنج اعتراف کند يبایبه ز

  ه؟یخوب نظرتون راجبه من چ: یعل

 ... رانداشت به شدت هول شد  یسوال نیکه انتظارچن ترنج

 دونمینم: گفت ودرجواب

  ؟یدونینم: دیباالرفته وبه حالت دست بغل پرس يباابروها یعل

 ...  ادکردنیز فیپدرم ازشماتعر... ندارم  یپس باشغلتون مشکل جانمیمن عاشق ه نکهیا یعنیخوب : ترنج

 جوابتون مثبته؟  یعنی: گفت عیسر یعل

 دیینجایکه شمابه اجبارا کنمیاحساس م: باخجالت گفت: ترنج

...  ستین نگونهیوانمودکردکه ا يطور... دلش رانشکند  نکهیا يبرا کردامایم شیترنج روستا زبودنیکه ت یعل

 دهیراهم فهم نیبه ازدواج ندارم اما ممکن بعدازازدواج نظرم عوض شدوا میباخودش فکرکرد که االن تصم

 بودکه ترنج جوابش مثبت است

 )اره جون خودت(ودردلش اضافه کرد ربارزورنرفتمیمن تاحاال ز...  ستین ينطورینه ا: یعل

... ره اش بخواند ارچه خواستیرام شیراست بودن حرفها دینگاه کردشا یسرش راازدوباره باال اورد وبه عل ترنج

باعث شد که ترنج اروم وباخجالت وشرم  نیهم... رفته بوذدن  نیازب شیاخم ها یبودوحت يانقدرعاد یاماعل

 دیدخترانه اش بگو

 جوابم مثبته من

انقدرذوق زده بودکه حلقه  یهمه دست زدن ومادرعل... قرارگرفتن خانودها ازجواب ترنج  انیشب بعدازدرجر ان

ترنج هم درجواب تشکرکردوبه سمت ...  دیرابوس شیشانیوپ... اماده کرده بود رادرانگت ترنج کرد راکه ازقبل  يا

 شده بود رهیازاشک به اوخ يمادرش رفت که باهاله ا
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... خودش راگرفته بود  میتصم یعل... گفتن  کیانها هم بهش تبر... دست داد  نیباپدرش وحاج حس یعل

 نبود لیم ینداشت امابازهم ب یبه اوحس خاص دیایباترنج کنارب توانستیاوم

...  رندیجشن بگ یعروس يترنج ازانهاخواسته بودکه فقط برا... هردوخانواده قرارعقد رادرمحضرگذاشتن  باموافقت

فکرش  توانستینم... که داشت  يکار طیکه ترنج گرفته بودخوشحال بودچون باشرا یمیبخاطرتصم یعل

 جشن کند رهیرادرگ

 . شدنیبهم محرم م یوعل ترنجگریدوروزد

حرفهاش همش  شیاخماش ولبخندناگهان... بود  شبید راتفاقاتیاماتمام فکرم درگ شستمیظاهرظرف م به

 کردمیتوذهنم مرورم

  کنه؟یاونم االن داره به من فکرم یعنی

 . .. کنهینفره مطمئن باش که اونم داره به توفکرم هی رهیفکرت درگ یکتاب خونده بودم وقت هیتو

 ... اومدرولبم  يلبخند تیذهن نیباا

 خودموجمع وجورکنم عیباباباعث شد که سر يصدا

 ادیبهارم يبه به بو -

 کردیلفظ استفاده م نیازا شهیکه رفته بودم مهدتااالن بابا هم یازروزه اول ادمهی

 هییکه گرفتم راض یمیکه ازتصم دونستمیگرچه م...  دمیکشیبودکه ازباباخجالت م شبیبخاطر د دیشا

 

 

 یعل

 رگ گردنم ورم کرده بود  تیازشدت عصبان زیرومحکم کوبوندم روم پوشه

  انه؟یگفتم ...  دیهواستونوجمع کن... صدبارگفتم  يروز... گفتم  همش

 بود رنشستهیروصورت حامدکه ازترس ساکت وسربه ز موکشوندمیساکت بودندنگاه زخم همه

افرادموفرستادم  نیبهتر... نگران کردم ... ده تاخانواده رو ... ده نفرادموفرستادم جلو ... کردم  يزیبرنامه ر یکل

... شماجونشون تومشت اون کثافتاست  يحاال به علت سهل انگار... پوزخندصدادارزدموادامه دادم  هی... جلو 

 . کنمیم خیتکتونوتوب ادواالتکیسرشون ن يدبالیدعاکن

 نگاهموروتک تکشون چرخوندم یکالفه وعصب دمیوصدادارکش دهینفس کش هیکردم  سکوت
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ازاتاق ... بدون توجه بهشون ...  ستادنیمتوجه شدم که همه ا... بدون حرف به سمت درحرکت کردم  بعدم

 رونیکنفرانس اومدم ب

 

 

 شخص نیسوم

 تااسمان فرق داشت نیبا هم زم یکالفگ نیبودنداماعلت ا هردوکالفه

 نقشه اش رلورفتنیدرگ یوعل... دخترانه  راحساساتیدرگ ترنج

 دردفترش یبه مادربزرگش بزندوعل يگرفت سر میدراتاقش درافکارش غرق بود تصم ترنج

 يحامدراخفه کند که بجا خواستیبود دلش م دهیفا یدردش کمترشود ب دیدادتاشایسرش راماساز م باانگشتانش

 بودبانامزدش به گشتوگزاررفته  تشیانجام مامور

 برخواست کوتش رابرداشتو باعجله ازاداره خارج شد شیازسرجا تیباعصبان...  شدیشترمیشدت دردش ب هرلحظه

 موتیحوصله بار یب کردیم يخودنما شیشگیهم يرنگش درجا یمشک3مزدا... رفت  نگیسمت پارک به

 دیچیب نگیها درپارک کیالست غیج يصدا یسوارشدوبعد ازلحظات... رابازکرد  نیدرماش

 ...  دیبه خانه رس کیساعت طاقت فرسادرتراف میبعدازن

 باعث شد که ترنج سرش رابه عقب بچرخاند نیهاباز هم بلندشد وهم کیالست يترمزگرفت که صدا عیانقدرسر

دردش  ادقرارمحضرافتادازدوبارهیبه  کندیکه باتعجب به اونگاه م دیترنج راد نیشدن ازماش ادهیپ...  نیدرح یعل

 لحظه نیچه کرد باقلب ترنج درا... بود که متوجه نشد  ینقدرعصبا شترشدیب

 شیسرجا اوردیخودش ن يبه رو دامایترس تیهمه جد نیداغون به سمت ترنج قدم برداشتترنج ازا يبافکر

 کردینگاه م شدیکترمیکه هرلحظه بهش نزد یعل يوبه قدمها...  ستادیا

 ... پنج ... چهار ... سه ... دو  کی

  ؟یکنیکارمینجاچیا

 ترنج ازتعجب گردشود يبود که باعث شد چشمها یخشن عل يصدا نیا

 شد رهیگنگ به اوخ یباحالت ترنج

 یواقعاب شیکه حرفها مدانستیواصالن...  کشاندیم شیترنج رابه ات شیکه حرفها دانستیدران لحظه نم یعل

 ... ربط است 
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  ؟یکنینگاه م يچرااونجور ه؟یچ

 : بااضطراب گفت... بود  دهیکه کامالرنگش پر ترنج

 زیمامان عز شیپ اومدم

 ؟یهست یمنتظرکس ؟يستادینجاایپس چراا... راباالبردوادامه داد  شیصدا زاره؟یمامان عز شیپ يکه اومد جدا؟

 یجلب توجه کن يدوست دار انهی... 

کوچه خلوت ... داشت ازچشمانش خارج شود به اطراف نگاه کرد  یوسع...  کردیراخفه م شیکه گلو یبابغض ترنج

 چه بود؟  یعل تیعصبان لیبودپس دل

 یترنج ب... به صورت اشک ازچشمانش خارج شد ...  داکردویبغضش راه خروجش راپ: تاخواست حرف بزند ترنج

 : توجه به انهاگفت

 زپاهاشوعملیزنگوزدم مامان عز... اقورت داد مکث کرداب دهانش ر... جاگذاشتم  دموخونهیکل... اومدم  تازه

 کشهیتابخواددروبازکنه طول م... کرده 

که  دادیشد اماغرورش اجازه نم مانیبه شدت پش دیدیترنج م يرادرنگاه وحرفها تیکه صداقت ومعصوم یعل

 ... کند  یعذرخواه

مگرگناه اوچه بودکه حامد رفته بوددنبال گشتوگذارش گناهش چه بود که ...  کردیم یازترنج عذرخواه دیبا

...  کردیشکل ممکن بااوبرخورد م نیبابدتر... نرفته بودکه حاال  شیمگرخودش به خواستگار...  کردیسرش دردم

.. .رانداشت  يبرخورد نیهمچ قعتو ختیریانداخت وارام اشک م نییهردوسکوت کرده بودندترنج سرش راپا

 ... دربازشد ... برده همان لحظه  رسوالیراز توغرورشیشخص یکردعلیاحساس م

... بود  شبید يخواستگار انیشد درجر رهیخ یبالبخند به عل... شد  انیپشت درنما زیمهربان مامان عز يوچهر

 ... جواب ترنج  یوحت

 سالم خانم فالح حالتون خوبه؟ : به خودامدوبااحترام گفت عیسر یعل

...  دیکنینم یمن تووترنج فرق يزبرایپسرجون به من بگومامان عز: گفت نیریش یزبااخمیعز نماما

 ماهت پسرم يسل ام به رو: دومابالبخندگفت

محسوب  زشیکه حاال مامان عز یرزنیبالبخندبه پ... رفته بود  نیازب تشیعصبان یهمه مهربان نیکه بخاطرا یعل

 شد رهیخ شدیم

 صورتش خشک شدهبود يرو شیخانم تازه متوجه ترنج شد که پشت در سمت راست کزکرده بودواشکها يپر
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 : گفت یمشکالتشان راخودشان برطرف کنند پس بامهربان گرفتنیادمی دیانها با... دادنپرسد چه شده  حیترج

 نمیبیخداروشکرکنم که هردوتونوامروزم دیبا...  نجاستیخانمم که ا عروس

 ینه خوشحال شد نه حت زشیازحرف مامان عز...  شدیدرذهنش تکرارم یعل شیپ قیچنددق يفهاکه حر ترنج

 کردیهم به اونگاه م یعل... شد  رهیخ یبه عل کردیچهر ه اش راچندبرابرم يبایاخم که ز هیبا دفقطیخجالت کش

 ... بود  یازدست خودش عصبان... 

 انها گفت يبه هردو...  دیدیخانم که اوضاع رامناسب نم يانداخت پر نییترنج فقط سرش راپا ياخمها درمقابل

 شهیاونم اماده م گهیساعت د میتان. امادست ناهارم گذاشتم يچا دداخلیایب

پس با  ستیفالح ن گرخانمیاماد که اود ادشی... نه خانم : رفتارش گفت نیکه حاالخجالت زده بودازا یعل

 زشیازکنارمامان عز یتوجه به عل یترنج ب...  کنهیدردم یلیبرم خونه سرم خ دیزبایلبخندگفت نه مامان عز

محبت ...  يبجا گذشتیم شانیمزدروزازنا کیتازه . دادیناراحت نشد به اوحق م یعل... گذشتوبه داخل رفت 

 برخوردکرده بود نگونهیبااوا... کردن 

واست جوشونده درست  اداخلیب...  ستین يا نهیاماخداروشکرک... دل نازکه ... گفت  یعل زبالبخندروبهیعز مامان

... اش شد  ینقل يباخنده وارد خانه ...  زیتوسط مامان عز نشیاست دنیمانده بودکه چه کندکه باکش یعل... کنم 

 ... خوشحال بود  زیمامان عز متییهمه صم نیازا

اروم  یعل ياادحرفهیکرده بودنشسته بودوبه  نییمخصوص خودش تز زیدراتاقش که درخانه مامان عز ترنج

 ختیریاشک م

دران پهن ... رنگ  يفرش دست بافت گردو هیو...  شترنبودیمترب12که  یدرسالن کوچک زهمیومامان عز یعل

... تاقچه اش  يرو یمیقد وضبطیراد...  منینش... سالن  اهمانیدرکنج اتاق  شیرو يقور هیسماوربا کیو... بود 

 .شده بودنشسته بودند نییتز ددراطرافشیوسف اهیوچندتاعکس س

 ... شد  رهیخ...  کردیبه اطرافش نگاه م يکه باکنجکاو یخانم به عل يپر

ازشدت  یعل رچشمانیز...  ماندیاو مثل نوه اش م يبرا یپسر نداشته بودوحاال عل يزده شداونوه  ذوق

خانم  يدشودکه پرمتوجه شد خواست به احترامش بلن یبرخاست عل شیخانم ازجا يپر... سردردکبودشده بود 

 ي نجاخونهیا...  اینکاروبکنیکه ا نمینب گهید: گفت یساختگ يچشم قره  هیشانه اش گذاشتوبا  يدست بررو

 دیشمابگ یچشم هرچ. شدوگفت رهیخ نومهربانیدلنش رزنیبالبخندبه پ یعل...  یخودته دوست دارم راحت باش

 . درست کند یعل يبرا يخانم رفت سمت اشپزخانه تاجوشانده ا يپر
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 کنجکاوشده بودکه اوکجاست یعل...  رونیامدبیازاتاقش ن ترنج

 بود امدهین رونیاما همچنان ترنج ازاتاقش ب گذشتیزمیمامان عز يساعت ازحضورش درخانه  مین

 ... درست کرده بود بهترشده بود  زیکه مامان عز يمدت سردردش باجوشانده ا نیدرا

 یوهرزگاه... گوش داد  شیخانم هم باهواس کامل به حرفها يدادوپر حیخانم توض يپر يازکارش برا یکم

 رزنیپ نیا...  کردیم قیراتشو یچه جالب وعل گفتیدومیخندیم... وجودداشت  یکه درکارعل یجانیازشدت ه

 بردلش نشسته بود بیمهربان عج

 شناختیاورام انگارسالها

 نکهیجزا يا جهیچه بوده؟ هرچه فکرکردبه نت یکارعل لیکه دل. کردیدراتاقش نشسته بودوباخودش فکرم ترنج

  دیخواهدنرسیاورانم یعل

به ... برخواست  شیازجا...  کندینم يدارد اوهم پافشار یکه اگرمشکل دیبگو یعزمش راجزم کرد که به عل پس

رنگ  یتاپ اب کیو یاسمان یاب يبلندباگلها نیپرچ دیدامن سف کیرابا شیلباس ها... سرووضعش نگاه کرد 

کمدش  يرنگش راازکشو یبرداشت وتنش کرد شال اب یراازسرچوب لباس دشیپانچ سف... عوض کرده بود 

انداخت  ینگاه نهییبه خودش درا... مشخص باشد به سرکرد  شینخ ازموها کیومرتب بدون انکه ... برداشت 

 ... خوب بود ... 

 محکم ازاتاق خارج شد يباقدمها پس

 زدیم زحرفیوبامامن عز... نشسته بود  منیپشت به ترنج درنش یعل

دلش خواسته گفته حاال هم نشسته حرف  یهرچ... ها  هییعجب بچه پرو: حرصش گرفته بودودردل گفت ترنج

 کرده نیکه بهم توه ستیاصالنم واسش مهم ن زنهیم

... به دردامده که بازدل نازکش  دیچشمان سرخ وپف کرده اش فهم دنیباد... حضورترنج شد  زمتوجهیعز مامان

چه خوب شد ... گفت  اوردیخودش ب يبه رو نکهیبرخواستوبدون ا شیبود ازسرجا يدانا رزنیحال اوپ نیاماباا

 ندازمیمنم سفره روم یاب به صورتت بزن هیمادرتا ياومد

اش راجذاب ترکرده  افهیکه ق یشیبه ته ر یبرگردد وبه ترنج نگاه کند فقط کالفه دست دادیاجازه نم غرورش

 دیبودکش

 منیدرسمت چپ نش یکیبار يراه رو يکه تو يتوجه به او از کنارش عبور کرد وبه سمت دستشو یهم ب ترنج

 نیا...  ادایهم بهش م یباخودش گفت رنگ اب... گرفته بود  زچشمیاوراز یعل... کنار حمام بود رفت 
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ترنج دورنماند  زیکه ازنگاه ت...  دیزخندیترنج ر یمن گل گلدا دنیتراوردباد نیینگاهش راپا... چراانقدرالغره 

که روصورتش بود  يکه باهمان ته خنده ا یهم خنده اش راقورت دادودرحال یشد عل رهیبااخم به اوخ عیوسر

... به اونگاه کرد ... بازهم ازرونرفت  یعل... نگاهش راازاو گرفت  تیترنج باعصبان... راگاز گرفت  نشیلب پا

باز هم خنده اش ... اوکوچکتراست  يحداقلش ده شماره ازپا زدیم حدسکه  فشیدوظریسف يبه پاها دیتارس

... مشغول کرد  يوخودش رابادردستشو خنددیوچرام ستیدرداوچ کردتابفهمدیمعطل م یترنج هم ه... گرفت 

 شودیکه مثالبازنم

 دینتوانست خودش راکنترل کند وبلندخند ندفعهیا کشدیرام يتوانش دردستشو يشد که باهمه  رهیبه اوخ یعل

خاکبرسرت ترنج االن ...  گفتیترنج دردلش به خود م. برخواست وبه سمت ترنج رفت شیدرهمان حال ازسرجا

 نفهم يدختره  رهیابروت م

 شده؟  يزیچ... که به خودگرفته بود گفت  يشد باحالت بامزه ا کیبالبخندبه اونزد یعل

. رینخ: بود باخشم به اونگاه کرد وباتحکم گفت دهیبه حالت انفجاررس یعل یلایخیهمه ب نیکه ازا ترنج

 شده جناب پارسا؟  تونیزیاماانگارشماچ

خنده ام  دمید يزیچ هیاره : امدگفت یکندخوشش م يدخترلجباز نیباا نکهیراباال انداخت ازا شیابروها یعل

 گرفت

 اره؟  ؟يدیخندیبه من م یتوداشت: گفت دیلرزیم تیکه ازشدت عصبان يکه متوجه منظوراونشده بود باصدا ترنج

  ؟يدربود نیا رهیتوکه درگ يدیتوازکجافهم: گفت یرکیباز یعل

 نگاهتوحس کردم ینیخوب سنگ: رانباختوگفت داماخودشیوضوح رنگ ترنج پر به

 مونمیکه بابت حرفهام واقعاپش يحس کرد نمیاونوقت ا//ياهان که حس کرد: یعل

 انداخت وسکوت کرد نییخجالت دخترانه اش به سراغش امده بود سرش راپا یررفتارعلییهمه تعق نیکه ازا نجتر

 اون حرفهاروبزنم دست خودم نبود خواستمیمتاسفم نم: ادامه داد یعل

به خانواده هامون  فتادهین یاتفاق چیندارم هنوز ه ینظرت عوض شده منم حرف ویمونیاگرپش: اروم گفت ترنج

 میشد مونیپش میگیم

ترنج  نیبب: گفت ستیبه ترنج بفهماند مشکلش اون نکهیا يترنج خنده اش گرفته بود امابرا یکه ازسادگ یعل

 بود يمسئله کار هینداره  مونیشبونامزدیبه د یامروزمن ربط تیعصبان

 نکردم؟  يدمن کاره ب یعنی: ساده گفت یلیحال خ نیمعصومانه ودرع يا افهیسرش راباال اورد وباق ترنج
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دردل گفت درسته که من نخواستم وبه  دیبه نجابتش خند تشیدختربه معصوم نیاوبه دل پاك ا...  دیخند یعل

که مدنظرم بودو  ییارهایاماتمام مع... نسبت بهش ندارم  یدرسته حس خاص شیاجبارخانواده ام رفتم خواستگار

 مطمنم حسم بهش عوض خواهدشد ندهیا... داره 

حرکت اروم بازکرد وادامه داد بروصورتتوبشور تامنم  هیرابا يبعد هم دردستشو... نه دخترخوب : گفت تیباجد

 لبخندبه اونگاه کرد هیترنج با...  دیخر میعصرم بر زیبرم کمک مامان عز

 گهیدبرو د: حرف دلش شده بود گفت نیتضاد ب هیکه ازنگاه او دچار یعل

 چشم: گفت میمال يهم باصدا ترنج

 به اودست داد تیرانوازش کردواحساس مالک یعل يچشم گفتن غرورمردانه  نیوا

عاشق شدن خودش  زداستانیکه مامان عز یرفت وناهاررادرحال نیازب یعل يترنج باحرفها يروز دلخور ان

... بعدازاتمام ناهار ترنج سفره راجمع کرد ... خورده شد  کردیم فیان دوتعر يرابرا امرزشیرزاشوهرخدابیوحاج م

 يجمع اور يهارادرقابلمه ا ان يبشورد پس همه  اطیدادظرف هاردرح حیترج يبهار... خوش  يبخاطرهوا

قبل به  یفاطمه خانم لحظات... حرف زدن بودند  زگرمیبامامان عز...  یعل... حرکت کرد  اطیبه سمت ح... کردو 

قربان  یکل...  یخانم هست ازخوشحال يوپر زکنارترنجیمامان عز يخانه  دیکه شن یزنگ زده بودووقت یعل

 ... خدانکنه مادرمن  گفتیهم درجواب مادرش م یصدقه اش رفت وعل

هم غرق  یعل... پسرم  یتونور چشمم: گفتیکه بالبخندبه اوم يجورشده بود طور یلیخ یخانم باعل يپر...  

 شدیلذت م

  اطیوامادرح

 ...  کردیرازمزمه م یارفالحیاهنگ ماز رلبیوز... مشغول شستن ظرفهابود  ترنج

وبه  ستادهیپشت سرش ا یمتوجه نشد که عل نیهم يبرا... سالن بود  ينشسته بودکه پشتش به درورود يطور

تمام ظرفهاراشست وقت اب  یوقت...  دهدیاوگوش م میومال فیظر يدست بغل به صدا هیداده وبا هییدرتک

 . کنندونش فتنیظرفهاگذاشت تاازدستش ن يبود پس ساکت شد وتمام هواسش رارو دهیرس یکش

... نه ترنج که االن نامزدش بود ...  شناختیکه نم يامافقط درمقابل افراد... مغرور وخشن بود  يمرد یعل

 بیعج یطنتیمردومغرور ش نیپشت ا... واما ...  کردیرفتارم نیمت...  شناختیکه م یدرمقابل دوستانش وکسان

 یپس وقت...  چسبدیم شتربهشیب گذاردیسربه سرترنج م یوقت...  کردیاحساس مخودش ... هم قرار داشت که 
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 دیپر شیدومترازجا چارهیکه ترنج ب... بلندکرد  يتک سرفه ا... که ترنج بادقت مشغول ظرف شستن است  دید

 ... وشکست ... ازدستش ول شد  زیمامان عز يظرف خورشت خور... 

 دادتانخنددیلبانش رامحکم فشارم... درحال انفجاربود  یعل

... شده بود  رهیگرد به اوخ یقلبش گذاشته بود وبا چشمان يبود دستش رارو ستادهیکه ا یدرحال...  ترنج

که  دیدرکنترل خنده اش داشت فهم یوصورت سرخ شده اش که سع یبودازنگاه خندان عل یاودخترباهوش

 ... اورادست انداخته 

 ... شد  رهیخ یمرموز به عل... لبخند  هیوبا... به سرش زد  یطانیش يلحظه فکر کیدر... ش درامد  رکف

 رفته بود دردل گفت نیخنده اش ازب... باتعجب به اونگاه کرد  یعل

 ؟ . کنهیم ينجوریچراا نیا

لبش بودچون  يولبخندمرموزش ر... رابرگرداندسمت حوض  شیباال انداخت ورو یالیخیازسرب يشانه ا ترنج

 ادامه داد شیظرفها ینشست وبه ابکش...  کردیبودفکرم دهیکش یعل يکه برا يمدام به نقشه ا

 ... محکم به سمت ترنج رفت  ياش راازدربرداشت وباقدمها هییبودتک رشدهیباخودش درگ یعل

 تمام هواسش به پشت سرش بود... ازقاشق هارادراب انداخت  یکیعمدا  ترنج

قاشقم که افتاد  نیبابا ا يا. : گفت یساختگ یوباحالت... شد خنده اش راقورت داد  کیبه اونزد یعل یوقت...  

 ... توحوض 

ناراحت  یبود ترنج باحالت یبابزرگیحوض تقر دیاب شناوربودرس يکه رو یتابه قاشق. نگاه ترنج رادنبال کرد یعل

... نگاه مشکوك به ترنج انداخت  هی یعل...  رسهیماخه من دستم ن...  يبهم بد يلطفا قاشقوبردار شهیم: گفت

ترنج هم ... خم شد تاقاشق رابردارد  نکهیا محضوبه ... فرستاد  رونینفسش راب...  کردیبه اونگاه م يکه عاد

... خودش راجمع کردو  عیسر یعل... رخنده  يبلندزدز... ترنج ... افتادتوحوض  یاوهم تاالپ... باجارو اوراهول داد 

 زکهیمامان عز...  دیخندیچاره سازنبودترنج همچنان م شیاما اخم ها. شد رهیگره خورده به اوخ يابروهابا

باتعجب به ...  دید تیانهارادران وضع یوقت... امد  اطیبه ح عیسر... ترنج کنجکاو شده بود  ي دهخن يازصدا

شده  يترنج بودکه ازشدت خنده اشک ازچشمانش جار يرو یامانگاه عل...  ؟یکنیکارمیوامادر اونجاچ: گفت یعل

همان لحظه زنگ خانه به ... کرد یاماخودش راکنترل م... هم خنده اش گرفته بود  یکه خود عل میبگذر... بود 

 هیک گهید نیا: باخودش گفت یعل... تابرم دروبازکنم  اریبه ترنج گفت بروواسش حوله ب زیمامان عز... صدادرامد 
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: گفت طنتیوباش... باال انداخت  یعل يرابرا شیترنج ابروها... رفتارنکرده بود  ينطوریبااو ا ی کستاحاال... 

 ...  یسونمنو نتر گهید یتاتوباش

بلندشدو خواست به سمت ترنج برودکه  شیازجا عیکم اورده سر یوجب مین نیا يجلو نکهیازشدت ا یعل

 ... اوبادوواردخانه شد 

 تکون داد نیوسرش رابه طرف دیخند زیر یعل... ترنج رفت داخل ...  نکهیبعدازا

 یچشمانش گرد شدوباحالت دیراد یعل یوقت... شد  اطیفاطمه خانم وارد ح... خانم درراباز کرد  يپر نکهیبعدازا

 يشد ينجوریتوچراا: ... گفت. گنگ

 م دادتوابترنج هول: گفت دادیرا حالت م سشیخ يکه بادستش موها یهم درحال یعل

 پرکرد اطویخنده ان ح کیشل يشدند وبعدصدا رهیبه هم خ يلحظه ا يخانم وفاطمه خانم باتعجب برا يپر

 

***** 

 

 دوم فصل

 

 کمیترنج که حاال... شد  رهیبااخم به اوخ... راخشک کرد  شیاورد موها شیکه ترنج برا يباحوله ا یعل بعدازانکه

 رفتیشالش ورم يانداختوباگوشه  نییشده بود سرش راپا مانیازکارش پش

 درامد یعل يکارش رادامه دادتاباالخره صدا نیانقدرا

  ؟ينکاروکردیچرا

 يخوب توهم منوترسوند: دوگفتیزخندیکه داخل اب افتاده بودر یهنگام یعل ي افهیق ياداوریبا ترنج

 یمنوبترسون یتونستیخوب ترسوندمت ننداختمت تواب که توهم م: یعل

 اوردیلباس ب شیانداخت فاطمه خانم رفته بودتابرا یبود نگاه دهیکه به تنش چسب یعل يها به لباس ترنج

 بترسونمت بااون جذبه ات تونستمیخوب نم: گفت یباسادگ ترنج

 یتونیامانم... تواب  يمنوبنداز یجذبه ام تونست نیاهان باا: خنده اش گرفت اماخودش راکنترل کردوگفت یعل

 میبترسون

 بتونم دیشا دونمینم: راباال انداختوگفت شیشانه ها ترنج



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٢٧ 

شد ترنج  رهیکرد اماازرونرفتوهمچنان به چشمان ترنج خ رشیشد امانگاه ترنج قافلگ رهیبه اوخ يلحظه ا یعل

 اتاقوپرکرد يفضا یعل يخنده  يشد که صدا رهیچشمانش راگرد کردوباتعجب به اوخ

 راهنیپ هیبا  يشلوارکتان خاکستر کیداد  یباسهارابه دست علل... فاطمه خانم اومدتواتاق ترنج ... لحظه  همان

 ...  شدیم کلشیکه جذب ه دیاسپرت سف

...  ينفر نیتواول اکنهیشوخ نیجرات نکرده باهاش ازا یتاحاالکس: خانم بالبخندبه ترنج نگاه کرد وگفت فاطمه

 ... شدن کاش  سیخ روبه مادرش گفت مامان کفشامم یعل... زدوسرش راباال اورد  يترنج لبخند

 خانم حرفش راقطع کردوگفت اوردم واست مادر فاطمه

 جلودر گذاشتم

 دیرابوس شیشانیستادوپیمادرش ا يروبه رو یعل

 دترنجیخوشبخت بش شاهللایقربون هردوتاتون بشم ا: فاطمه خانم هم باشوق گفت... تشکرکد  وازش

 هم به اونگاه کرد یانداخت عل نییبالبخندسرش راپا

 : گفت بعدهم

 اریشونه هم واسم ب هیلطفا  ترنج

 اوردویخودش ن يتعجب کرد اما به رو یعل تیمیصم نیخانم ازا فاطمه

 : گفت یخانم ازاتاق خارج شد ترنج هم به عل يپر يبهانه  به

 اومدم یتاتولباستو عوض کن...  ارمیشونه ب برم

 متوقفش کرد یعل يسمت درحرکت کرد که صدا وبه

 دیخر میبراماده شوتا توهم

 شمیتواماده شو منم بعدازتواماده م نجاستیلباسام ا... باشه : به اونگاه کردوگفت ترنج

 سرش راتکان دادترنج هم ازاتاق خارج شد یعل

 

 

 ترنج

 . خوشحال بودم یلیخ دیخر میبر يتنها میخواستیم نکهیازا

 اماده شده بودومنتظرمن بودکه اماده شم یعل
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 چشمموگرفت دمیسف يکه مانتو گشتمیلباس مناسب م هیباوسواس به دنبال ...  درکمدوبازکردم

 ...  دمیداشتوپوش یترمه سنت يطرح ها شیها نیکه سراست یسنت ینخ دیمانتوسف هی

 یشلوارل کیشلوارم هم ... همان طرح ترمه روداشت روازکشوبرداشتم  شیکه لبه ها دموهمیسف ینخ يروسر

 بود کیش یلیدمپاکه خ یاسمون یاب

 کوچولوهم زدم تاچادرم خوب واسته پسیکل هیاماد ه شدم موهاموجمع کردم باال عیسر

 صورتم مشخص بود يسرکردم که فقط گرد يموطوریروسر

 چادرموبرداشتم واروم سرکردم ... زدم  يرزگلبه ا هیفقط ... نداشتم  شیارا ازبهین

 ... خوب شده بودم  یلیاخروبه خودم انداختم خ نگاه

 هم  یروتخت نشسته بودن عل اطیوفاطمه خانم توح يمامان پر رونیرفتم ب ازاتاق

  زدیحرف م اطیح ياش درانتها یباگوش

 کمدکفشهاقرارداشت شدیحمام ختم م يکه به دستشو يداخل راهرو منینش توسالن

 ردمک نوپامیکفشاموگذاشتم روزم منیواومدم جلودرنش...  دموبرداشتمیسف یپاشنه هفت سانت کفش

 نیکه برق تحس یخانم متوجه من شدن بالخندبهم نگاه کردن فاطمه خانم باچشمان زوفاطمهیمامان عز...  

 اومده رمیگ يماشاهللا چه عروس خوش قدوباال: گفت یدرش وجودداشت بهم نگاه کردوبامهربان

 دمیرسیکفشها تاگردنش م نیباا وستیهم به جمع ماپ یلحظه عل همون

...  اوردمیخودم ن يناراحت شدم امابه رو... کرد  یخانم خداحافظ زوفاطمهیبهم نگاه کنه بامامان عز نکهیا بدون

 کردموپشت سرش راه افتادم یمنم باهاشون خداحافظ

 : شدوگفت رهیبااخم بهم خ میشد نیسوار ماش یوقت

  یعروس يبر يخوایم مگه

 چشه چادرموکه سرم کردم؟  پمیمگه ت"گفتم باحرص

  یتوچشم يدیپوش دیچراسف گمیبده م پتیت گمیمن نم: دوگفتکر یپوف

 دروغگو... دردلش اضافه کرد  نجاداشتمیناروایخوب فقط هم: ذوق زده شده بودگفت یکه ازتوجه عل ترنج

 نگفت وبه سمت پاساز مورد نظرش حرکت کرد يزیچ گرید یعل

توپاسازبودن  یباعل روقتیتاد شبیخسته بودد یلیخ دارشدیترنج صبح زودازخواب ب دیروز عقدهم فرارس باالخره

ولباس  یشیلوازم ار یوکل يشلوارپارچه ا کیو یدوتاشلوارل... سه دست مانتو ...  دنیهمه چرخ نیبعدازا... 
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... بود  دهیگربعدازنمازنخوابید... که داشت  يادیفاطمه خانم بخاطرشوق ز... بودندواما  دهیخر یمجلس

رادعوت کرده بودوازقبل به مادرترنج هم گفته بود که  کشانیاطمه خانم تمام اقوام نزدف رندامایقراربودجشنم نگ

 خبربودند یازش ب یترنج وعل زبودکهیسوپرا کیخودش  يجوار هی... رادعوت کنند  کانشانینزد

 ... ولباس ترنج راهم کرده بودند  شیفکرارا

 يشگریفاطمه خانم به دختردوستش که ارا... م ه شیارا... انتخاب کرده بودند  یراکه خودترنج باعل لباس

 بره نیحاج حس يماهروباتجربه بودگفته بودکه به خانه 

که  يهمه عجله ا نیترنج ازا... ترنجومجبورکرد که زودبه حمام بره ...  نیبودواسه هم انیدرجر مادرترنج

 مامانش داشت تعجب کرد

 به حمام درون اتاقش رفت میحوله اش رابرداشتو مستق... نگفت  يزیچ اما

 دیایب 4بود عاقدقراربودساعت  8 ساعت

بودند  دهیترنج خر ي قهیکه به سل ينداشت وکوتوشلوار شگاهیبه ارا يازیبودوچون ن دارشدهیصبح زودب یعل

 اماده روتختش بود

 به اداره بزندوزودبرگردد يکردتاسر یاجبارفاطمه خانمو راض به

 نیترنج ه کهیمادرش باعجله وارداتاقش شد طور... بود  دهیچیروبه دورخودش پحوله  رونیازحمام اومدب ترنج

 شد رهیکردو باچشمان گرد به مادرش خ يبلند

 میلباستوبپوش مهمون دار زمیعز... دخترخوشکلم بشم  يفدا یاله: باشوق گفت مادرش

 هست یمهمون؟ اونم امروز؟ ک: باتعجب گفت ترنج

 اومده امادت کنه شگرهیارا: بالبخندگفت مادرش

دادبه حرف مامانش  حیاما ترج... شده بود  جیگ رونیرفت ب عیبزندمادرش ازاتاقش سر یتاخواست حرف ترنج

 چه بهتر کردیامادش م شدیگوش کنه واسه اونکه بدنم

 دیچیپ شیحوله رادوموها... وبعدهم ... تنش کرد  دشیاورد وباتاپ سف رونیاش راب یکمدش شلوارك اب ازداخل

 گفت میمال يباصدا... دراتاقش راباز کردو .. .

 من اماده شدم مامان

که  يساله وارد اتاقش شد ترنج باتعجب به اونگاه کرد به دختر29جوان حدودا یبعد خانم يا لحظه

 بود بالبخندبه اونگاه کرد ستادهیا شیباچادروحجاب کامل جلو
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 فاطمه خانم منوفرستادن...  دیاسمم ناه... گفت  ییسالم کردوباخوشرو عیسر شگریار

 ددستیمنم ترنجم وباناه دیخوش امد یلیبله خ: اهسته به سمتش رفتومتقابال بالخندجواب داد يباقدمها ترنج

 داد

 یبعدم اگرمدل... خوب ترنج جون اول لباستو بهم نشون بده : گفت عیبود سر یخودمان... شادو  يکه دختر دیناه

 مدنظرته بهم بگواگرم که نه خودم واست انتخاب کنم

 یباهزاربدبخت روزیکه د یدرکمدش رابازکردولباس...  ارمیاالن م سایگفت وا دویباذوق دستانش رابهم کوب ترنج

ان  يرو یکوت کوتاه. شد وقرارشد یکرده بودتابخرد رابرداشت امااخرش هم حرف حرف عل یراراض یعل

 یلباسش لباس... نازه  چه يباشوق گفت وا دیناه... برداشتو گذاشتش روتخت  شیبپوشدلباسش رااز سرجا

شده بود لباسش دنباله  نییتز یاش باگل رز سف نهیبودوقسمت س رمانندیبلندودکلته بود که پارچه اش حر

 بابت خوشحال بود نیداربودازا

 دمیخر نویازم دراومدتاا يچه پدر یدونیممنون امانم: بالبخند گفت ترنج

 شناختیاورام بایبزرگ شده بود وتقر یباعل یکه ازکوک دیناه

 زابپوشهیچ نیادم ازا ذارهینم...  شناسمیکه من م یعل دونمیم: زدو گفت یچشمک طنتیباش

 شناسهیروم یازکجا عل نیا... شد باخودش گفت  رهیباتعجب به اوخ ترنج

 یاماوقت. سال ازش بزرگترم 1من  میباهم بزرگ شد یازبچگ میمثل خواهربرادر یمنوعل: بالبخندگفت دیناه

 زد ینیلبخند نمک شیکودک يادارویسالم بود بادوچرخه زد بهم وبعدم با11

 ا... بودها  طونیواقعا؟ عجب ش: دوگفتیخند زیر...  ترنج

چه  مایاماخودمون...  گمیبودحاالسردل استراحت بهت م طونیش یلیاره خ: به ساعت انداختو گفت ینگاه دیناه

 ... شده  بشینص ییهلو

 یاره پس چ: دستانش رابه کمرش زدو بانازگفت طنتیباش ترنج

  میکه وقت ندار نیابشیب: گفت دویحال معصوم ترنج خند نیودرع طونیش ي افهیازق دیناه

 سپرد دیگفتو خودش رابه دستان ناه یباخنده چشم ترنجم

  ؟يتاحاالاصالح نکرد: به صورت ترنج انداختوگفت ینگاه دیناه

 ابروهامم که خوش فرمه... صورتم بوره  ينه اخه موها: ترنج



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٣١ 

امابعدش . رهیگیباراولته دردت م نکهیواسه ا کمیاصالحت کنم  دیباشه اما اول با: تکون دادو گفت يدسریناه

 ادیخوشت م يکرد يرییکه چه تعق ینیبیم

 ردارهد یلیباترس گفت خ ترنج

 کوچولو شگونهین هینه بابا درحد: داد دجوابیخند دیناه

 باشه  دوگفتیکش ینفس ترنج

حرفشم  نیسروقتت بعدازا امیخوابوندش حدبندتم بزن تاب شهیکه م تیصندل نیروا نیگفت پس بش دیناه

 جادوگرارودراورد که باعث خنده ترنج شد يبادستانش ادا

وبه سمت ... زد  يزیر يبنددورگردنش انداختو گره  دهمیناه... نشسته بود  یترنج اماده رو صندل نکهیبعدازا

 ترنج دهیدادو شروع کرد به حرکت دادن بندروصورت سف هیتک یترنج رفت اروم سرترنجو به صندل

 دستانش مشت شدو صورتش جمع شد یاحساس نکرد اما باحرکت دوم یچیاولش ه ترج

 بهم اعتمادکن یکنیاحساس نم گهید شهیت سرمگفت اولشه االن صورت یدبامهربانیناه

 یاش دست يبه بلند. رامرتب کرده بود شیباحوصله ابروها دیناه... ربع اصالح صورت ترنج تمام شد  هیبعداز

... شد  رهیباتعجب به خودش خ دید نهییترنج خودش رادرا یکه وقت يکرده بود بطور زشینزده بود اما کامالتم

درجه  0 18... نازکترشده بود  فیسه رد بایوتقر... به خودش گرفته بود  دهیشکسته وکش یحالت بایتقر شیابروها

 دنیفهمیهمه م لیابروهاتوفام نیحاالباا دید یشکل نیخودشوا یبود به وجد اماده بود ذوق کرد وقت رکردهییتعق

 که ازدواج کرده

 یتونیم... وچشماتو ببندتاماسکتو بذارم  یندلبده به ص هییحاال تک...  ادیگفتم خوشت م يدیبا لبخن گفت د دیناه

 برهیزمان م شتیارا یساعت بخواب کی

 گفتوچشماشوبست یچشم عیخوشحال شد سر دیشنهادناهیکه ازپ ترنج

ترنج که ... حرفهابود  نیسرتق ترازا دیناه ندامایبب نهییکه خودش رادرا دبگذاریخودش راکشت تاناه ترنج

 یبه راحت نییچون دکلته بود ازپا... لباسش راتنش کرد ...  دیناه... باکمک  عیسر دیترکیداشت م يازکنجکاو

 باال دیراباحوصله کش پشیز دیتنش کردناه

 درش بودگفت جانیه یکه کل يوباصدا

...  چارهیبودب یکاش عروس يا...  يشد یاوه اوه چ...  استیعروس دن نیازخوشکلتر ییحاال وقت رونما خوب

 یعل
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 ...  دیناه :باحرص گفت ترنج

 ...  یکنیازدواج م يدار گهینباش د زهیبابا انقدر پاستور: و گفت يدیبلند خن يبا صدا دیناه

 نمیخودموبب يذاریباشه حاال م: دوگفتیکوب نیرامحکم به زم شیپا ترنج

 يا نهییا يجلو دییدو عیترنج با دستانش دو طرف لباسش راگرفتوسر...  ایبدوب... اره  يوو: گفت نطتیباش: دیناه

 اش پوشانده بودش یباچادرمشک دیکه ناه

 ستادیا نهییا يجلو

 سه... دو ...  کیوباشوق گفت ... دوطرف چادروگرفت ...  نهییرفت کنارا جانیباه دیناه

 بود دهید نهیکه تواا يدختر نیا ابهی...  دبخنددیناه یهمه کودک نیبه ا دانستیترنج نم. دیچادرراکش عیوسر

روصورتش  بیعج ششیارا... باشد  رکردهییتعق نهمهیا...  شدیشده بودباورش نم رهیگنگ به خودش خ یباحالت

 ...  دیباانگشتانش اروم روصورتش کش... نشسته بود 

 وقت هی یسکته نکن: دونه اروم زد به کمرشوگفت هی دیناه که

 بادقت به خودش نگاه کرد دیبدون توجه به ناه ترنج

 بود. کرده شیبایز... ازاندازه  شیب یسادگ نیدازنظرخودش درعخاص بو یلیخ ششیارا

  يقهو ه ا رهیت شیبود نه از ارا يریازپوست برنزه خب نه

 يبه طور... به رنگ پوستش صافش کرده بود  دیکامل باکرم پودروپنکک سف ییدباتوانایناه دبودامایسف صورتش

 دیند... ازخال کوچکش که درکنارلبش بود  يخبر یکه حت

 که اصالحش کرده بودشده بودن ینازکترازموقع کمیو... بودباال  دهیکش... روشن  يرابامدادقهو ه ا شیابروها

 انهارا دادیترنشان م دهیکش... وکرم  یچشمانش که بارنگ مشک هیسا دبهیرس

ه چشمش به رابادقت ازگوش یلیاکل یمشک هیبعد هم سا. استفاده کرده بود... کرم به عنوان کاور  هیازسا اول

 یبارنگ عسل... درون چشمانش راجالداده بود ... چرب  یوبامدادمشک... بود  دهیکش رونیبه ب یصورت مثلث

 ... چشمانش فوق العاده ست شده بود 

 نداختنیم هیکه سا يوبلندترکرده بودطور... انها راپرتر ... وفرمزه  ملینداشت قط بار یبه مزه مصنوع يازین

 جیگ يتر رو رهیرز گونه ت هیو يرزگونه روشن گلبه ا هیبااستفاده از... راکامالبرجسته کرده بود  شیها گونه

 گاهش

 سرخ ... رز ... لبانش زد  دنیرخالصوبادیت...  
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 ونینیجورش هی... بازجمع کرده بود  میکه با ظرافت ن... بود  شیزده بودنوبت موها دیصورتش راکامل د حاال

 خاص

فواره فرکرده  هیبود باال ومثل  دهیرا کش شیموها هییبود اما بق دهیاکه رابه صورت کج اتوکشر شیموها يجلو

ساده بود گوشه  يپوریکوچک بود که تاجش را که دوتاگل ش ونییشن هیسرش  ياماباال... بوددورش  ختهیبودور

 ... گذاشته بود  شیموها

 امد یم داینبود اما به صورتش شد دیادجدیدرست بود که ز ششیارا... شده بود  معرکه

 افکارش رابهم زد دیناه يصدا

 تو يدخترکجا ياها

 نکارویانتظارا دیناه... مهربان اورادراغوش گرفت  يخواهر يشد وبعدمانند رهیخ دیبالبخنبرگشتوبه ناه ترنج

 یومهربان يروترنج باخوش ...  دیاوهم ترنج راسفت دراغوش شک... نداشت امامهرترنج به دلش نشسته بود 

...  يشادم کرد یلیخ... اما خوب  يشدخسته  يلطف کرد یلیاما واقعاازت ممنونم خ... بگم  یچ دونمینم: گفت

 رکنمییهمه تعق نیواقعاتوقع نداشتم ا

 قابلتونداشت عروس کوچولو: گفت دویگونه اش رابوس یارام دبهیناه

 ...  اییبهم نگ یجلوعل: خوشحال شد وگفت دیلفظ ناه نیازا ترنج

 شهیم یچ نمیبب: تکون دادوگفت یرا به حالت خاص گرشیدست د کیدستش رابه کمرش زد و دیناه

 ...  پرونمیکنمو م یروکه قراربود تورو بهش معرف يمنم اون اقادکتر ایاگربهش بگ: گفت طنتیباش ترنج

...  کنمیحاللت نم... کردم  یاشوخیوا خواهرجنبه ندار: جمع وجورکردوگفت عیخودشو سر یساختگ یباحالت دیناه

 ادیب ینگ

 ...  دیبلندخند ترنج

ازراه  یداش عل... بدوصندالتوبپوش که االناست ... دختره ذوق زده شده  گنیزشته االن م: گفت عیسر دیناه که

 ... برسه 

 ... درراهست  یچهره اش شده بودکه به کل فراموش کرده بود که عل...  رهیاصالانقدردرگ... ترنج پاره شد  بنددل

سالته  18ترنج االن  نیدست اونوگرفتواروم گفت بب یبامهربان... صورت ترنج شد  ررنگییمتوجه تعق دیناه

که شغلش اعصاب  یدونیم يبهش ارامش بد...  دیتوبا...  هیادم کامال جد هیشوهرتو...  یکنیازدواج م يامادار
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اون ...  یعنی یشوهرت پررو باش دواسهیبا... رنگ عوض کردن دست بکش ... خجالتو  نیازا...  ادارهیز یخوردکن

 ...  یکن نشیهمه جوره تام دیتوبا...  شهیکه نم ينطوریا...  ازدارهیبهت ن

 دادیگوش م دیناه يبادقت به حرفها ترنج

امروز استارت ... نکن  غیازش در خودتو...  رهیگیورفتاره تو که ارامش م... اون باحرفهاحرکات : ادامه داد دیناه

 داره يازهایمردوچه ن هیکه اون  یدونیپس م دیشیبهم محرم م شهیزده م تونیزندگ

 سرش راتکان داد ترنج

 يولحظاتوواسش بساز یزندگ نیبهتر...  یتونیم یستیبهش نشون بده بچه ن: گفت دبالبحندیناه

ثابت  یبه عل دیاره با... جور هدف  هی... جرقه دردلش زده شد  هیگوش داده بود  دیناه يکه به حرفها ترنج

 انتخاب بوده نیاو بهتر يکه ترنج برا...  کردیم

 کرده بود کرددرراقفلیم شیکه ترنج راارا یدرتمام مدت دیناه... همان لحظه مامان ترنج وارد اتاق شد ...  

که بغض درش نهفته  يدوباصداینو دراغوش کشباذوق به سمت ترنج رفتواو... ترنج دهانش بازموند  مامان

 ماشاهللا... مادر  يچقدرنازشد... ماشاهللا دخترم خانم شده : بودگفت

کرده  یشکل نیجون منو ا دیناه...  نکهیمامان جون اول ا: دستانش رادورکمرمادرش محکم ترکردو گفت ترنج

 ... توام  ونیمن خانم بودنوبزرگ شدنمو مد... دوم 

 کردوگفت یانیپادرم دیناه

 ...  رشداید...  

زحمت  یلیخ... دست دردنکنه دخترم : برگشتوگفت دیوبه سمت ناه دیرابوس شیشانیترنج ازاوجداشد وپ مامان

 یبخت بش دیسف شاهللایا يدیکش

 من به ترنج جون يکادو نمیا... نکردم  يکار کنمیخواهش م: بالبخندگفت دیناه

 کنمیجبران م: شدوگفت رهیبه او خ یباقدرشناس ترنج

 دکتر...  میریباهم م يسر هیحاال : راباالانداختوگفت شیابروها دیناه

 شد رهیفقط به ترنج خ... حرفهانبود  نیا انیخنده مامان ترنج که درجر ریبلندزدز ترنج

 دادیرام یعل دنیخبرازرس...  فونیا يصدا که

تنگ ... کرم ... باکوتودامن ... شده  کیتازه متوجه شد که مامانش چقدرش... باعجله به مامانش نگاه کرد  ترنج

 که به صورت داشت یمیمال شیسشوارکرده وارا يوموها... 
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 گفت به به اقادامادم اومدن دیدستانش رابهم کوب دیناه

 بازکند یعل يازاتاق خارج شد تادررابرا عیسر مادرترنج

 یتییامااهم کردیم تشیاذ کمی شیپاشنه ها... کرد  شیوپا... را ازازکمدش برداشت  شیهم صندل ها ترنج

 دهیپشتش چسب... به شکل کلم  یکه گل... ساده  یانتخاب کرده بود صندل شیبرا یراعل شیصندلها... نداشت 

 بود

: گفت عیسر دیناه...  دیسرش کش يکه ازقبل داشتودورش انداخت وکالهش راراروم رو یشنل دیناه باکمک

 يشد یدبرفیشکل سف

 گرفته بودخودش رامحکم نشان دهد میاماتصم... استرس داشت  ترنج

 بود ستادهیاماده درون اتاقش ا ترنج

رابازل بصورت فشن ساده  شیموها... گرفته بود  یودوش اساس... به خانه برگشته بود  10که ازساعت  یعل واما

 ... به باال زده بود 

 ... نرم کننده هم به صورتش زده بود  هیو

 ... به تن کرده بود ... اش  یذغال... وکراوات  دشیسف راهنیراباپ شیسورمه ا...  کوتوشلوار

 با عجله به دنبال ترنج اماده بود... اسپنددودکرد  شیبرا... فاطمه خانم  نکهیبعدازا

ازخانه  عیترمه خانم سر... شد  اطیح... وارد ...  که به دستش بود یبادست گل رزسرخ یوعل... بازشد  یکیدربات

 ... پسرم ترنج اماده تواتاقشه  يخوش اومد: گفت يوباخوش رو رونیامدب

 باال رمیامادست؟ باشه االن م... سالم ممنونم : هم بالخندگفت یعل

ذهنش تجسم کرده مختلف تو يازصبح تابه االن ترنج رابامدل ها... داشت  جانیهم ه یبودکه عل نیا تییواقع

 ... بود 

 بود ترمه خانم هم پشت سرش باالامد ستادهیدراتاق ترنج ا يجلو...  قهیدق بعدازسه

 سالم شاداماد: بازکردوبالخندگفت یپس دررا به ارم... ازقبل اماده شده بود  دیناه... به درزد  يا ضربه

 میدوران کودک يبه هم باز... سالم : خوش حال شد وبالبخند جذابومخصوص خودش گفت دیناه دنیباد یعل

 خانومتو بچسب... من  الیخیب: باخنده گفت: دیناه

ترمه خانم ... قدم جلوامدکامالوارد اتاق شد  کی... نگاه کرد ... کرده بود  داشارهیکه ناه یبه سمت عیسر یعل

 بالبخندپشت سرش واردشد
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 بود ستادهیا شیروبه رو یبرف يمانند ملکه ا دکهیدینج رامفقط تر چشمش

 شدت گرفت یکه ضربان قلب عل... اروم سرش راباالاورد  ترنج

 دهانش راباشدت قورت داد اب

 ادهیباباوقت ز: دراومد دیناه يکه صدا... شده بود نگاه کرد  رهیکه بدون پلک زدن بهش خ یبه چشمان عل ترنج

 ملت منتظرشمان... 

 سالم : ترنج اروم گفت... زود به خودش امد  یعل

 شد رمونیکه د یبدوملکه برف: هم بالبخندگفت یعل

که دوطرف لباسش رابا دستانش گرفته بودبه سمت  یاروم وخرامان خرامان درحال يغرق لذت شدوباقدمها ترنج

 امد یعل

نه ترنج  دیایب رونیب افهیق نیترنج باا خواستینه دلش م اطیداخل ح ارهیب نویتاماش رونیباعجله رفت ب یعل...  

 شیصندلها نیکنه باا یاطوطیطول ح توانستیم

باسرهنگ ازقبل درخانه سرهنگ مشغول بودندوبه  نیحاج حس... شدند  یراه دیناه دیهم باپرا دیخانم وناه ترمه

 گفتندیمهمان هاخوش امدم

 گفتیکه م یعل يبااخطارها یبودکه هرزگاه فقط سکوت دنددرراهیساعت باالخره رس میبعدازن. وترنج هم یعل

 شکستیکالهتو بکش جلوترم

حامد  يان وسط اداها... بلندشد ...  غوسوتیج يصدا... هم قدم باهم وارد شدند به محض ورودشان  یوعل ترنج

 ... خنده داربود ... 

 مبارکش باد سشاهللایدومادچقدقشنگ ا دیهمه بگ...  گفتیبلندم يباصدا... بودو  ستادهیا حامدوسط

 گفت  عیبهش انداخت که حامدسر رسمیبعدابه حسابت م یعنیکه  يازاون نگاه ها...  یعل

 مبارکش باد شاهللایدومادچقدزشته ا دینه بگ نه

 خودش يبودبرا یحامدم دلقک... منفجرشده بودن ازخنده  همه

 دیخندیحامدم يبه کارها هییبودوهمراه بق ستادهیگرفته بود دورش ودم درا يدیچادرسف...  ایرو...  نامزدش

 کردیبااو مثل پسرش رفتارم شناختیاش م یسالگ 12خانم که حامدرااز فاطمه

 ابروکناریبچه ب ریگفت زبون به دهن بگ یساختگ یوسط جمع وبااخم رفت
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... شدند  رهیستادخیا يهمه ساکت شدند وباتعجب به اوکه اروم کنار...  ستادیا يمظلومانه گوشه ا یلیخ...  حامد

 دیخدیم زیر زیشنلش ر ریترنج درز

 درکنارگوشش باعث شد خنده اش راقورت بده یعل يصدا که

 ... اروم تر ... چه خبرته ...  

 شنوهیمنوم يصدا یک یشلوغ نیخوب توا لیخ... باحرص گفت  ترنج

 وانهارا به داخل فراخواند... خانم بااسپندبه سمتشان امد  ترمه

 کردیبه فاطمه خانم نگاه م یساختگ یان ساکت بودوبابغضچن حامدهم

 فاطمه خانم خنده اش گرفت همه پشت سرعروس وداماد وارد شدن...  

 ...  نییوخانم ها طبقه پا. به طبقه باال رفتن ونیاقا

 نهییا.. .رنگ  یاب... ست کامل ... سفره عقدرانگاه کرد ... کالهش  ریترنج ازز... نشستن  شانیسرجا یوعل ترنج

 يوشمعدانه نقره ا

 نگفت يزیزدو چ يلبخند

بودندوبه انهانگاه  ستادهیگرایکدیبه مادرش وترمه خانم که کنار ینگاه...  کردیباتعجب به سفره نگاه م یعل

 ... دو  نیزسرایدرسته ز...  کردندانداختیم

 ... ساختمان راپرکرد ... کله ...  هیاحسان پا يصدا...  هوی... که ... مشغول حرف زدن بودند  همه

 باال...  دیکه توحال خودش بوددومترپر ترنج

 رفتیادم ازرونم نیا...  کارکنهیگرچیباحامدد دانستینم... هم فشرد  يرارو شیدندانها...  یعل

 اهنگ بلندترشد يصدا... توفکربود که ...  

 رابلندترکردوگفت شیبعدصدا.. .عاقداومد ... باعجله وارد شدوگفت ... سرهنگ پارسا ...  

 نوفعالیدایکن قطع

 اهنگ قطع شد يصدا

 عاقد واردشد... بعد  یوولحظات

 بود مشت کرد رشیلباس حر يدستانش راکه رو... بازم استرس به سراغش امد ...  

 یبگ یکه چ یدونیم... بارسوم بله روبگو ... دخترم ... به کنارش امدوقران روبه دستش دادوگفت  مادرش

 لرزان قران راگرفت یبود سرش راتکان دادوبادستان دهیهاومراسم ها د لمیبارهادرف... که  ترنج
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 . اروم باش خانومم... نشنود گفت  یکه کس ياروم طور... بود  رنظرگرفتهیتمام حرکاتش راز یعل

 ... خشکش زد  شیسرجا... دستان ترنج بندامد  لرزش

 حرف زده باشد گونهنیکه ا...  شدیخودش هم باورش نم یعل

 دونستیشونمیبه ترنج داره که هنوز اسم واقع یحس هیکه  نوباورداشتیاماا...  

 ... دل ترنج اروم گرفت ...  

 ... عاقد باعث شد همه سکوت کنند  يصدا

 گفت دیسابیسرش م يمادرترمه که قندرو... که خوانده شد ... باراول  يبرا

 ...  نهیرفته گل بچ عروس

 دستهابلندشد غویج يصدا

سرشان را نامزد  يتور رو... همه رابه سکوت دعوت کرد ...  شدیخوانده م... باردوم  يعاقدکه برا يصدا بازهم

 گرفته بودند یحامدومادرعل

 ارهیفاطمه خانم گفت عروسم رفته گالب ب ندفعهیا

 همه سوت زدن ندفعهیا

جلدکالم اهللا  کیمعلومه  هیپارسا بامهر یعل يشمارابه عقددائم جناب اقا لمیعروس خانم وک گمیبارسوم م يبرا

 ...  لمیعروس خانم وک... دراورم ... شاخه گل رز 1374و... وسه دونگ خانه ...  يسکه بهارازاد 110...  دیمج

 يزه بااجا: چشمانش رابازوبسته کردواروم وباظرافت خاص خودش گفت...  دشیقرانو بست واروم بوس ترنج

 بزرگترابله

 یعاقد بعدازلحظات... اعالم کرد  تشویهم رضا یعل... فراگرفت ... ساختمان را ... هورا  غودستویج يصدا ندفعهیا

 رفت

 ... شنلشو بردار ... دوماد ...  گفتنیبلندم يدخترهادروهم جمع شده بودندوباصدا...  

... ترنج برد  ياول دستش رابه سمت چانه  یعل...  بود نییترنج سرش پا... ترنج  دسمتیباخنده چرخ یعل...  

 ...  نییپا دیرودوشش کش... شنلشوبازکردو ... وبعد هم ... اروم سرشوارود باال 

 نگاهش رابردارد توانستینم

نگاه ...  گذاشتیداشت نم... باپوستش  یاش که تضادجالب یمشک يموها... وصاف ترنج  دیپوست سف...  

 سرکشش راکنترل کند
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 شد رهیبالبخند به اوخ ترنج

 : خجالت راکنارگذاشتواروم گفت...  کردیشروع م دیاالن با نیافتادازهم دیناه يادحرفهای

 شدم؟  خوشکل

... االن خانوم منه . ... مال منه نیا... باخودش گفت ... بالبخندنگاهش راروچشمان منتظرترنج ثابت کردو  یعل

 ...  هیبدونم چ دیبا... من بهش حس دارم ... االن شروع کنم  نیدازهمیبا

  يمحشر: نشنوه گفت یکس کهیطور اروم

 يشد پیتوهم خوشت دوگفتیزخندیر ترنج

...  کنیهمه دارن بهتون نگاه م...  الیخیبابا ب... گفت  طنتیشدوباش کشانینزد ایخواست جواب بده که رو یعل

 که خانمادرحال انفجارن... پاشوبروباال شما یحاج... االن وقت بزنوبرقص 

 برخواست شیگفتوازجا يباشه ا ایبالبخندبه رو یعل

 يموها يبو ستهیبا خواستیم...  گردمیزودبرم: خم شدودرگوشش گفت واشی یکرد عل یترنج به اونگاه...  

 به سمت باالرفت عیسر... اماحس درونش راکنترل کردو ...  شدیمانعش م... ترنج 

گذاشتوعمدا  یساس يواهنگ بندر... رفت طبقه باال حامدبدورفت سراغ ضبطوروشنش کرد  نکهیبه محض ا به

 . پاشوکارخودته مانیا... تمام گفت  ییباپرررو...  ستدویراه با میباعث شد ن یعل يکه اخمها یعل... رفت سمت 

 نیریش يبالهجه ا...  زبودیترك تبر مانیا... جوربود  یلیوحامدخ یباعل... ازسربازان اداره بود که  یکی مانیا

کم کم همه جوونارفتن وسط  دیرقصیماهرانه م مانیا... دهنش بازموند  یعل... رفت وسط ... گفتو  يباشه ا

 نشست نیهم کنارپدرش وحاج حس یوعل

 انهاداده شود رقصدبهیم یکه ترنج باعل یهاروقراربودهنگام هیهد

 دنیرقصیدخترادروش م هییدروسط وبق...  دیاوناهیاهنگ در تمیهمراه ر...  نییدرپا

 کمیوترنج درجوابش گفته بود پاش  دوسطیایقبالاسرارکرده بودکه ب دیناه...  کردیترنج بالبخندبه انهانگاه م...  

 ادیحاالم ادیبخاطر صندالش وقت ز کنهیدرم

 ازسوندباند... اهنگ دوست دارم ... اهنگ عوض شد  ندفعهیا...  

 . قراربودبعدازجلسه برن باغ... بردارم کرده بود  لمیفاطمه خانم فکرف...  رقصدندیکردندومیم یبااهنگ همراه همه

 شیجمع نشسته بودامافکرش پ انیم نجایا... بلندشد  شیازسرجا یعل... خوردن بودن  ینیریمشغول ش همه

 ... ترنج بود 
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مادرش پشت خط ... زنگ خورد  شیهمون لحظه گوش... ترنج درچه حاله  نهیبب نییزودبره پا خواستیم دلش

 بود

 ... انداخت  نیطن یمادرش توگوش يصدا... تماسوفشارداد  دکمه

 یتوهم باش لمبرداراومدهیافیپاشوب رقصهیزنت داره م نییاپایپاشوب یمادرعل: گفت باذوق

جورحس  هی... تمام وجودش رافراگرفت  ینیریحس ش... که مادرش به اوگفت زنت  یازهمان اول یعل...  

 ... گاه بودن  هیحس تک هی...  تیمالک

 باشه مامان اومدم... به مادرش گفت ...  رفتیهمونطورکه راه م... برخواست  شیازجا

 کرد وتماسوقطع

 ... شد  دهیکه بازوش ازپشت کش نییپا رفتیها داشت م ازپله

 دیبازوشوازدستش کش... ندپهنش تمام اداهاش توذهنش نقش بست حامدبااون لبخ دنیعقب برگشت که باد به

... دومادچقدقشنگه اره؟ : گفتیم. نطورمدامیدادوهمیحامدوگرفتوبااخم محکم فشارم... مچ دست  رونویب

 اداره يایبترس ازفرداکه م... واست دارم حامد ... هان؟ ... برقص  يپاشوبندر

عقدته ... برادرمن  یستیدست بردان نجاهمیبابا ا يا... دستموول کن : دهانش راصدادارقورت دادوگفت حامداب

 ... بفهم عقدته 

به بدنش حرکت  دوهمونطورکهیکش رونیب یحامددستش راازدست عل... اهنگ بلندترشد  يهوصدای

 ایهان ب...  گفتیراه م نیوب... باالتابرقصه  دادبدورفتیم

 حامدراکنترل کند توانستیجوره نم چیه: گرفتخنده اش  یعل

 نییبلندرفت پا يترنج افتادباقدمها ادرقصی

 ستیعاشق به چشماش ن عقل

  ستیسرجاش ن تنهاقلبش

 به دل راه داره  دل

 ستیپاش ن شیپ یراه یحت

 ...  چهیکه ه يروبه فردا چهیدر هیمن  توواسه

 چهیپیاغوش نفسهات عطراحساس م يتو

 قلبم ازکار فتهیدارم انگاربدون توم ینیریاحساس ش هی
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 )ادیشه(فوق العادست... تودلم هست که باتوتجربه ام شدفوق العادست  ینیریاحساس ش هی

 . دیرقصیباوقارم یلیترنج شده بود که خ میمحورقص مال يمونده به اخر یکی ي توپله

 شده بود رهیادکه بهش خافت یچشمش به عل دیچرخیلباسش رابادستانش گرفتوهمانطورکه ارام م دوطرف

 ثابت ماند یشد به جهت نگاه ترنج که روعل دهینگاها کش همه

... دستها وسوت ها  ياخروگذراندووارد سالن شد صدا يهم پله  یعل یخانم باشوق رفت سمت عل فاطمه

 کردیاهنگوکم رنگ م يصدا

  تیمحتاجم به توودلدار شهیهم

 تیمن ازبرگوار یبگم هرچ کمه

 اهنگ به رقصشان ادامه دادند تمیوهمراه ر... رفت  یترنج هم ارام به سمت عل... دست ترنجراگرف  یعل

 بایوزینیریش یتودستودلپاک

 جا يدار شهیروچشام مثل هم که

 یحس خوب. شده بود رهیبه چشمان معصوم ترنج خ... اخم باجذبه  هیبا یونگاه هم شده بودندعل محوچشمان

 ترنج  یکیداشت ازنزد

 قلبم ازکار فتهیدارم انگاربدون توم ینیریاحساس ش هی

 فوق العادست... تودلم هست که باتوتجربه ام شدفوق العادست  ینیریاحساس ش هی

 اخرزد اهنگ درحال اتمام بود تمیچرخ اروم ترنج بار هی

 اروم درگوشش گقت یعل

 نطورباشیهم شهیهم

 ونگرفتیحرف عل یمعن ترنج

 بالبخندبهش نگاه کرد یکه عل... شد  رهیخ یبه عل پرسشگرانه

 نومنفجرکردییسالن پا... وسوت زدن دخترا  قیتشو يصدا... تموم شد  اهنگ

 نداره دهیبارفا هیدوباره دوباره ...  کصداگفتنی همه

 سالن رودربرگرفت طیمح...  یگیب یسام يصدا ندفعهیا

 ...  دنیرقصیوترنج هماهنگ م یاهنگ انقدرشادبودکه عل تمیر

 شو اومهمونمیجونم قدمات روچشام ب يا
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 دلم  شونیپر نیخونم شو بب یگرم

 کن  اواروممیب

 توخونه ام چهیعطرتنت بپ خوامیجونم م يا

 داغونم اکهیجونم ب يام ا وونهیسرگردون د هی یستین توکه

 همه کسم يجونم عمرم نفسم عشقم تو ا يا

 که چه خوشحالم تورودارم يوا

 جونم يا

 داددرعوضیراحرکت م شیاروم پاها... هم  یعل...  دیرقصیم یعل يجلو... نرم  یماهرانه باحرکات یلیخ ترنج

 دیرقصیبامهارت م... ترنج 

 گرفتیم لمیبادقت ازانهاف...  لمبردارهمیف... مشغول رقص بودند  همانطورکه

 یطال به ترنج وعل... دستبند  هیو يودوتاسکه بهارازاد...  دیباان دورقص کمیو... امد  کشانیخانم نزد فاطمه

 هی...  ستادویاروم کنارشان ا...  ندفعهیا... ترمه خانم . برگشت شیوبه سرجا...  دیهردورابوس یشانیپ... داد  هیهد

 دیرابوس شیشانیوپ. دست داد یباعل... داد  هیترنج هد هب نیسنگ... انگشتر ...  هیو ینقره به عل... ساعت 

 فشرد... رادراغوش گرفتو  ترنج

 رادادند شانیها هیهم بارقص به ان دوهد هییوبق... به نوبت . هرکدام...  دیاوناهیخانم رو بعدازترمه

 ستادیا یعل يوربه رو...  دیدورچرخ هیترنج  دیرس انیبه پا اهنگ

 . دیترنج بلندخند دندکهیکش يداد واووو بلند یتا تراول پنجاه تومان 10هم به ترنج  یعل

 ...  گفتندیم کیتبر یوعل. قبل ازخروجشان به ترنج... هرکدام ...  رفتندیها تک به تک م مهمان

 پارساوفالح درکنارهم مانده بودند يتنها خانواده ها... شده ببود  یخال خانه

 یراازعل شیرو یاخم ساختگ هیبا... حامد ... به سمتشان امدند . که اماده رفتن بودند یدرحال... وحامد . ایرو

 یعل... کرد  یخداحافظ عیباخانوم هاسر... گفت  کیمردانه دست دادوتبر نیوباسرهنگ وحاج حس. گرداند

 یعل يخنده  يکه صدا... کرد  گاهن یبه عل یرچشمیز... حامد ...  رنظرداشتیراز شیبالبخندتمام کارها

 باالگرفت

 توبرجک ما؟  يامروز زد یشحالخو ؟يخندیم هیچ: گفت تیباجد... رفتو  کشینزد...  حامد
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بازشدورفت  شیکه حامدرو... حامدزد  يبه شانه  یمشت. زدیموج م شیدرصدا يباته خنده ا یعل

 دهیحرکات ازتوبع نیا... دنه د : گفت طنتیباش...  یشگیهم طونیتوجلدحامدپررووش

 من بازبه تورودادم: راصاف کردوگفت شیصدا یعل

 رشنلشیدست ترنج راازز... بود  ستادهیکه کنارترنج ا یادرحالیرو... جروبحثشان شد  يمانع ازادامه  ایرو يصدا

 بردار اتیدلقک باز نیدست ازا... خداهم که شده  يواسه رضا: با حرص به حامدگفت... گرفته بود 

 دیشمابگ یاهرچیچشم بانورو: گفت عیحامدسر

 دیزخندیبلندگفت که ترنج ر یشیاایرو

 رونیحامدراازخانه انداخت ب یخت علباهزاربدب باالخره

 نشسته بودند يرایپذ يتو يمبل ها  يترمه خانم وفاطمه خانم خسته رو...  نیسرهنگ وحاج حس جناب

 لباسوصندل واقعا خسته اش کرده بود نیرقص باا... ازهمه خسته تربود  ترنج

 یخمارشده ازخستگ یترنج که باچشمان دنیباد... به داخل امد ... رفته بود  اطیبه ح ایکه باحامدورو...  یعل

 کارت دارم يایلحظه م هیترنج . : به جمع کردوگفت ینگاه... پخش شده بود  شیسرجا

بافاطمه خانم ... ومادرش هم ... انداخت که مشغول صحبت باسرهنگ بود  یباخجالت به پدرش نگاه ترنج

 که چطورخانه راجمع وجورکنند کردنیم يزیداشتن برنامه ر

 برخاست شیازجا

 یکه عل... قصدداشت که ترنج رابه اتاقش ببرد خودش جلوراه افتادترنج اهسته پشت سرش قدم برداشت  یعل

 اهسته به سمت اتاقش برد يوبا قدمها... مکث کردودست ترنج راگرفت 

 کرد تشیرابازکردودستش راپشت کمرترنج گذاشت واروم به جلوهدا دراتاق

 يعاد یلیخ یعل... حس خاص داشت  هیته دلش ... امد  یتنهام يتا2انهم  یتاق علباربه ا نیاول نکهیازا ترنج

 کیحال مرتبوش نیدرع. ساده یلیکه خ یدکوراتاق عل... بود  ستادهیترنج وسط اتاق ا... دروپشت سرش بست 

 بودنظرش راجلب کرده بود

 شینیدببیفردا با... نگاه نکن  ينجوریا: باخنده به ترنج گفت یعل

 برگشت یبه سمت عل ترنج

دستش راباال ... وجب بود  کیاندازه  نشانیفاصله ب ستادیترنج ا يبادوقدم جلو... به ترنج نگاه کرد  یعل

 بردوبندشنل ترنج راباز کرد
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 بود یتمام مدت شوك زده مات حرکات عل ترنج

 افتاد نیزم ياروم شنل ازدوش ترنج بررو یلیخ

 کردیاش م یروان. که ...همون حس به سراغش امد  ازدوباره

 شده بود رهیخ یخشکش زده بود بدون پلک زدن به عل...  دترنجیرابه باال کش نگاهش

... بازشد  کهیطور دشیومحکم کش... گره کراواتش راشل کرد  یبه شدت گرمش شده بود باکالفگ یعل

 رابازکرد راهنشیپ يدوتاازدکمه ها

 عطشش بخوابه نیتاا گفتیم يزیچ هی دیقورت دادبا یدهانش رابه سخت اب

 بروروتخت درازبکش... اروم گفت  يباصدا

 

 

 ترنج

 اب دهنموبه شدت قورت دادم... متوجه منظورش نشدم ...  ستادیا قلبم

 شدم رهیدرشت ترازحدمعمول بهش خ یباچشمان

 امتحانم کنه خواستیم دیشا... زل زده بود  بهم

 یوباحالت...  دتوهمیکه اخماشوکش. برداشت کرد یچ...  دیتونگاهم د یچ دونمینم... ازسرجام جم نخوردم ...  

 رونیب رمیمن م...  يایبرودراز بکش بنظرخسته م يالبته اگردوست دار: گفت. دتوموهاشویدستشو کش یعصب

پشت  درمحکم رونویبلندازاتاق رفت ب يباقدمها... نداشتم  يمن منظور... تاخواستم بگم ... ازخودم بدم اومد ...  

 ... سرش بست 

 ... باال  دمیدرکوبوندکه دومترازسرجام پر انقدرمحکم

 شدمیم شهیودل نازك ترازهم...  یزودرنج عصب طیشرا نیتوا... به دوران عادت ماهانه ام بود  کینزد

 به گلوم هجوم اورد يبغض بد...  

روش پاگذاشتمو رفتم ... بشه  فیکن کثمم نکهیپام بودبدون توجه به ا ریشنلم ز... اروم برگشتم سمت تخت ...  

 رهیت يبه رنگ قهوه ا...  یتخت چوب هیسمت تختش 

 وبالشت هم رنگش يسبک به رنگ خاکستر شهیبه جنس پشم ش... پتو  هیو... ساده  دیسف یروتخت
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اوردمش  تیخم شدموباعصبان... بودم  اوردهیهنوز صندالمودرن...  ومدینشستم روتخت به شدت خوابم م اروم

 کردم سمت شنلم رونوپرتشونیب

 نبود یبیعج زهیچ رهیبااون همه تافتوگ...  کردیم ینیبه شدت روسرم سنگ موهام

 ... تخت بود  زیندادم سرمو گذاشتم روبالشت پاهام او تییکه اهم... امااونقدرخسته بودم ...  

 شدوخوابم برد نیپلکهام سنگ... چشماموبستم  نکهیمحض ا به

 

 

 یعل

 يبه سمت اتاق مهمان که روبه رو میمستق... هم نداشتم  نییپا... حوصله جمع ... ازاتاق خارج شدم  تیاعصبانب

 ... رفتم ... اتاقم بود 

 ...  دبرقوفشاردادمیکل

...  رفتمیبه سمت تخت م نطورکهیهم... کرده بود  میعصب... نگاه پرازترسواسترس ترنجم ... خسته بودم  یلیخ

 ریتحر زیم يروبه رو یروصندل... پرتش کردم  رونیازتنم اوردمش ب... بازکردم  راهنمویپ يدکمه ها

 شدم رهیوبه سقف خ...  میشونیمچ دستمو گذاشتم روپ... روتخت  دمیدرازکش...  کفشامودراوردم

 کرده بود میفکرکرده عصب یدرموردم چ نکهیاماا... ناراحت نبودم  ازدستش

 ... حرف زدناش لبخندش ... حرکاتش  دنیقصچهره اش هنگام ر ياداوریبا

 لبخندگوشه لبم هیشد به  لیتبد...  میشونیروپ اخم

 زود خوابم برد یلیخ... بستم  دموچشمامویکش یقینفس عم... توموهام  دمیبرداشتمو کش میشونیدستموازروپ

 

******* 

 

. گرفتن برن خونه استراحت کنن میرفته بودن باال تصم یترنج وعل نکهیساعت بعدازا میوخانومش ن نیحس حاج

 ازدوباره فردا عصربرگردند

 به فاطمه خانم اشاره کردواروم درگوشش گفت بچه ها کجان؟ ... وترنج شد  یترمه خانم متوجه نبودعل...  

 سربزنم  هیخانم بالبخندگفت نگران نباش رفتن باال بذاربرم  فاطمه
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 یاماجواب... به درزد  ياروم ضربه ا...  ستادیا یتاق علدرا يخانم اروم ازپله ها رفت باال جلو فاطمه

 یترنج که مثل بچه ها به خواب دنیباد... اروم دربازکرد ... بازهم سکوت ... ضربه زد ... هم ...  گریکباردیدینشن

 دیزخندیر... فرورفته بود  قیعم

 ... دراتاق نبود  یعل

...  دینشن یهم جواب ندفعهیا ستاددرزدیدرا يدم جلوبرگشت وباچند ق... باشه  يزد دراتاق روبه رو حدس

 . کرده بود ربالشهیبود دستانش راز دهیخواب... باباالتنه لخت ... به صورت دمر  یعل... دروبازکرد 

 بزند شانیامدصدایخانم دلش ن فاطمه

 یترنج تواتاق عل خوابشون برده عیهردوانقدرخسته بودن که سر رمیبم: گفت یبامهربان... رفتو  نییپا باعجله

 گهید دیاییفردام... دخترمال ماست  گهید...  نجابمونهیترنج هم دیبذار... هم تواتاق مهمان  یعل دهیخواب

 نگفت يزیچ ترمه

 بدخوابه... ترنج ...  شهیبدخواب م میکن دارشیب... نداره  یاشکال...  دیلطف دار: گفت ییباخشرو نیحس حاج

 وترمه خانوم رفتن نیحاج حس نکهیبعدازا

 خوابشان برد عیوانهاهم سر... به سمت اتاقشان رفتن ... وخانومشم  سرهنگ

 تشنه اش شد یبود که عل. نصفه شب 3...  يباحدودایووتقر

 بودن زشدهیچشماش براثرخواب ر... به بدنش داد  یکشوقوس

 بود کینه تارخو...  رونیازاتاق رفت ب...  نجاموندهیهم شبینبودکه ترنجم د ادشیاصال

 ... ترنج متوقفش کرد  يناله  يکه صدا گذشتیدراتاقش داشت م يازجلو... سالن باالروزد  برق

 دیدو. باعجله به سمتش. ترنج اونم تواون وضع دنیباد... دراتاقوبازکرد  باعجله

بدو رفت ... هول شده بود  یعل...  کردیبودباال وناله م دهیتاگردنش کش... توخودش مچاله شده بودوپتورو  ترنج

: گفت هیکه ترنج باگر... دستشو برد سمت پتوکه بزنتش کناروترنجوبلندکنه ... سرش روزانوهاش نشستو  يباال

 رونینه توروخدابرو ب

 ... حرف نزن : گفت تیباعصبان یعل...  

 یمچ دست عل... بود زده  خی نییترنج بادستش که ازفشارپا...  ندفعهیدستشو گذاشت روپتوکه ا وازدوباره

 ...  نهیبب یبه خوب تونستیالتماسوم... شد  رهیتوچشماش خ یعل... روگرفت 

 شده یاصالچ...  کنهیکجات دردم... پتوروبردارم  يذاریشده؟ چرانم یچ...  زمیعز: گفت متیبامال
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 دمیخواب بد د...  ستین یچیه...  رونیتوروخدابرو ب: باناله گفت...  ترنج

... ترس ... ترنج ازشدت ... همون لحظه ...  دیپتو روگرفتوکش يلبه  عیبعدم سر...  نطوریکه ا: باحرص گفت یعل

 ازحال رفت... وخجالت 

 که تازه متوجه شده بوداوضاع ازچه قراره یعل

 ...  يوا: رودهنشوگفت... دستشو گذاشت ...  یباکالفگ

 نشسته... عرق روصورتش  زهیروقطرات ... متوجه شد که ترنج ازهوش رفته  تازه

مسئله کامال  هی نیا... دروبست ... تواتاق ... اورد ... اب برداشت  وانیل هیچندتاقندبا...  رونیرفت ب بادوازتاق

... شده بود  یصورت ترنج مثل مهتاب... نبود  مارستانیبه ب يازین...  اوردیسردرم يزایچ هی یعل. بود یشخص

 ترنج خانومم... ترنج؟ : گفت متیگوششو بامال کیزدسرشوبردن... باال  رنجواوردشرسرتیدستشو گذاشت ز. یعل

 ... رودستش افتاده بود  حالیهمچنان ب اماترنج

 يشتریمقدارب...  ندفعهیا... بود  دهیفا یب... روصورت ترنج  ختیاب ر کمی وانیدست ازادشوبردسمت ل...  دیترس

 توصورت ترنج... پخش کرد ... تودستشو ...  ختیاب ر

 بود یخوب ينشانه ... ترنج تکون خورد  يها پلک

 ... بازشد ... چشمان ترنج  واشی واشی... روصورت ترنج  دیاروم کش... شده بود  سیدستش راکه خ یعل

 ... زل زده بود  یبه عل حالیخماروب یباچشمان

 ...  کردیبهش نگاه م...  نیلبخنددلنش هیبا یعل

 ... پنهان کنه  یزاروازعلیچ نیا دیکه نبا...  فهموندیبه ترنج م...  دیبا...  کشهیکه ترنج ازش خجالت م دونستیم

 ...  دهیفهم یکارازکارگذشتو عل دونستیم... قرارگرفته  یطیشدکه توچه شرا... متوجه ... کم کم ... ترنج ...  

قطرات اشک ازگوشه چشمش ...  دنیلرز... لباشومثل بچه هاروهم فشرد چونه اش شروع کرد ... کرد  بغض

 شد يجار

 شیشگیبه اخم هم... شد  لیتبد یلبخندعل

 ... پشتش ... بالشتو گذاشت ... ترنجوکشوند باال  اروم

 . هم فشارداد يمحکم رو... چشماشو ... نشست کنارترنج ... ازسرجاش بلندشدو ... هم  وخودش

 ... ترنج بلندترشد  هیگر يصدا

 ترنج؟ : گفت. کنارگوشش... نجواکنان . یعل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٤٨ 

 ... نگفت  یچیه...  ترنج

گفتم ... تنهات گذاشتم  شبید... که ... مقصرمنم ... که  ستین يزیچ/ ... شده یمگه چ. خانومم: ادامه داد یعل

 يراحت تر ينجوریا

...  شهیم ينطوریا دونستمیبخدانم...  دیببخش: اروم گفت... بود  رکردهییعقت...  هیکه ازشدت گر يباصدا ترنج

 . کردم فیتختتو کث

 ...  ریدوش بگ هی... پاشو . سرت خانومم يفدا: ... گفت دویترنجوبوس يموها يرو... لبخندزدو  هی یعل

 ...  اوردمیلباس ن: اروم گفت...  ترنج

 نجاستیا دامونیازخر يسر هیرفته  ادتی: ... گفت عیسر یعل

 قرارگرفت یصورتش مقابل صورت عل...  کهیترنج سرشو اورد باال طور...  

 کردینگاه م یگردشده به عل یباچشمان... ترنج ... خنده  ریبلندزد ز یعل...  

 دهیوسرخش رنگ پر... دماغ سرخ شده اش لبان کوچولو ... چشمانش  ریشده ز ختهیر ملیر... که  خبرنداشت

 کندیم یکار بادل عل... چه .. .اش 

 هیکه ترنج ...  دیفهمیم... ترنجونداره  ياشکها دنیکه طاقت د دیفهمیحاال م... به چشمان ترنج نگاه کرد  یعل

 ... بازکرده  شیومهم توزندگ ینقش اصل هی یاصل يجا

 . صورتش رواورد اروم

اش  نهیبه س یبابدجنس... ضربان قلب ترنج شدت گرفت ... دوبندانگشت بود ... اندازه ... فاصله صورتشان  نییپا

 ...  دنیکوب یم

...  هیطیترنج توچه شرا... شده  یکه چ... هردوفراموش کرده بودند ... روحرکاتش نداشت  یکنترل...  یعل

... بادو ... داشت ... قلبش ... مونده بود ... حرکت  یب//ترنج... ترفاصله روپرکرد  کینزد... صورتشو اورد 

 رونیامدبیازدهانش م

... بدن ترنج دردستانش  یلرزش ناگهان... کرد ... ترنج  يکوچولو* ل*رو ... کوتاه ... چشمانش رابستو  یعل...  

... رااروم گازگرفت  نشیولب پا... اونم ازدست خودش سرش رااورد عقب  تیازشدت عصبان... اورابه خودش اورد 

واسه ... حالش بده ...  یفهمیمگه نم...  هیحال وچهت ینیبیمگه نم...  شعوریاخه ب: دادیتودلش به خودش فحش م

 ... 
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 کردیرونوازش م یصورت عل متیترنج بامال... حرفش بازداشت  يصورتش اونوازادامه  يدستان ترنج رو نوازش

... ترنج  دیسف. ولباس شیروتخت...  دیکش نیینگاهش رابه پا... شده بود ... ترنج ... هم محوچشمان  یعل... 

دست ترنج ...  دینگاهش راباال کش...  عیرس یعل... ازدوباره بغض کرد ... ترنج ... بود ... شده  فیکامالکث

 ... واست ...  ارمیتامنم لباساتوب... حمام بدو بروتو... گفت ...  دویکف دستش رابوس... صورتش برداشت  يراازرو

 ... نشسته  شیهمچنان سرجا... ترنج ... متوجه شد که چرا  یعل... تکان نخورد  شیازجا ترنج

...  کردمیتختو عوض م نیا دیبا گهید...  ادیم شیپ...  زمیعز... اشکال نداره ... گفت  یزدو بامهربان يلبخند

 دهیفا ينجوریا... بخرم ... دونفره  هی دیبا: بکشاندگفت گهید يترنج روبه سو... که فکر  يطور طنتیوبعدباش

 نداره يا

 يرو... از دوباره ...  کردیم ینافرمان... ازدوباره  یقلب عل... فشرد  یعل ي نهیسرش رابه س... زدو  يلبخند ترنج

 يشبانه روز... فروشگاه  هی... صبحه  ي کاینزد گهیاالن د...  زمیعز گهیپاشود: گفت...  دویترنج رابوس يموها

 ... واست ...  رمیحمام منم م يتاتوبر...  نجاستیباالترازا ابونیدوتاخ... 

راگاز  نشیلب پا... لخت است  یکه عل...  دیتازه فهم... ومشت کرد . بود یعل ي نهیس يدستش راکه رو ترنج

... نگران نباش ... لباستو دراربروداخل ... توهم بلندشو ... ه کنم من برم وان اماد: ... مکث کردوگفت یگرفت عل

 یعل...  رهیبگ شگونیاش رون نهیترنج س... شد  ثکه باع...  دیزخدیحرف هم ر نیوبعدازا...  خرمیجنس خوبشوم

 ... اخ کوچولوگفتو  هی

 رفت سمت حمام... برخاستو  شیازجا...  عیسر

لبش ... لباسش ... تختو  دنینکردباد یتوجه...  دیرکشیدلش به شدت ت ریز... بلندشد  شیازجا... و  ترنجم

مالفه ... برداشت ... خم شدوپتورو ...  کردیدلش دردم نکیباا...  نییپا... ازتخت اومد ... رامحکم گاز گرفت 

: گفت تیباعصبان...  رونیب... ازحمام اومد  یعل ههمان لحظ... باال ... لباسش راهم جمع کرد ... کند ... تشکم 

... ترنج ...  رونیب ندازمشونیم... بذارشون روتخت ...  یکه جمعشون کن...  ستیالزم ن... ترنج مگه بهت نگفتم 

 اخه یول: گفت یبرگشت سمت عل

اروم به ... ترنج همانطورکه دامنش راباال گرفته بود ... بدوبروتوحمام ...  میواخه ندار یگفت ول عیسر یعل...  

 زد یهمان لحظه حرف... خوش تراش ترنج * پ*شد رو دهیکش ینگاه عل... سمت حمام رفت 

 ستادیقلبش ا... ترنج  که

 : اروم گفت... کنترلش کندولرزشش راپنهان کند  توانستیکه نم يباصدا یعل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٥٠ 

مکث کرداب دهانش راقورت  یوکم...  یلباس بازبپوش... خانما  يجلو یحت... کجا  چیه خوادیدلم نم...  ترنج

 ...  یکس...  خوادجزمنیمن دلم نم. یتوچشم یلیخ... چون ...  دیچرخیزبانش نم... چون ... چون ... دادوادامه داد 

 ازاتاق خارج شد عیندادو سر گرادامهید

 

 

 ترنج

نفس  هی ...برخورد کرد ... تنم بااب ولرم  نکهیبه محض ا... چندشم شد ازخودم ... وان نشستم  يتو

 ...  دمیکش یازسراسودگ

 نکهیبه محض ا... بلندشم ... مجبورشدم ...  دیرکشیت ردلمیهوزی... که ... بودم  دهیچقدرخواب دونمینم شبید

 ... بودسکته کنم  کیکنارنزد... پتوروزدم ... بلندشدم 

 ...  ارمینتونستم طاقت ب...  دیدرد امانمو بر گهید...  

دادم به لبه  هیچشمامو بستمو سرموت ک... کف کرد  عیسر... تووان  ختمیمخصوصشور... شامپوبدنوومواد ...  

 ... مرورکردم  شوتوذهنمیساعت پ مین... وتمام اتفاقات ... وان 

نخواهدداشت باالخره اتاق  یبرخوردخوب... که اگربفهمه ...  کردمیچقدربچه گانه فکرم... بود  ینیریش چقدرحس

 ...  شهیشخص

 گندزدم به تختش دهیمنم ازراه نرس اونوقت

 ... گوشه لبم نشست  يلبخند... حرفش توذهنم اومد  نیا)تخت دونفره بخرم دیبا گهید(

 . اخ

 ... شروع شد ... دل دردم  ازدوباره

 ... بمونم  ادتوحمامیز تونستمینم

معطل  کمیمجبوربودم  برهیم برگرده زمان یاما تاعل...  يا قهیده دق...  يشستشو هی... دوش مختصرگرقفتم  هی

 کنم

 

 

 یعل
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... بود  شیهواگرگوم... رفتم اشپزخونه  میمستق نییاهسته ازپله هارفتم پا...  دارشنینابیمامان ا خواستمینم

 ...  نمیبب یدوروبرموبه خوب تونستمیم

 ... نباتم گذاشتم دم دست ... سازوروشن کردم  يچا

ازرنگوروش  شبیچطورد... فکرم  یکه انقدرب... ازدست خودم ناراحت بودم ...  کردمیلباساشم اماده م دیبا

 اوف  شد؟یم یچ دیترسیم...  شدویبلندم شبیاگرد... تنهاش گذاشتم ... بخاطرغرورخودم ...  دمینفهم

... روم رفتم باال ا... به راه پله  دمیتارس... کردم  یسالنوط...  رونیازاشپزخونه اومدم ب... وقت فکرکردن نبود  فعال

 ... دراتاقموبازکردم 

 شدیم تیهم ترنج اذ... هم قصدداشتم عوضش کنم ... واسم مهم نبود ...  فمیبه تخت کث... خورد  چشمم

 ...  رونیب...  دواوردمیخر يلوناینا... بازکردم  درکمدمو

 گهیترنجه د يکه متوجه شدم لباسا ...صندو ق عقب جاموند ...  لونایچندتاازنا...  دیخر میروزکه رفته بود اون

 ... نکردم  اددقتیز

 هیبا ... ساده ...  یمشک... دامن  هی... داخلشونگا ه کردم ... بزرگترروبرداشتم  لونینا... روتخت  لوناروگذاشتمینا

 ...  رونیاوردمش ب... ستش داخلش بود  راهنیپ

... پس ...  ربودیفقط لباس ز... برش داشتم ... باشه  يبعد لونیتونا کردمیدعام... داشتم  یمشکل اساس هی

 ... کنه  شواستفادهیهمون قبل تونهیم الیخیب

... حولمو که تا خورده مرتب ... درکمدبازبود ... بلندشدم ... لباسا رو گذاشتم روتخت ... بودکه جورشد  نیترا مهم

 ... کمد بود و برداشتم  نییپا فیتو رد

 

****** 

 

ساعت طول  مین... کنه وبرگرده حداقلش  دیبره خر یتاعل دانستیترنج م... بود  ستادهیحمام اپشت در یعل

 ... بود  دهیساعتوتو حمام موند بماندکه دردامانش رابر میبه ناچارن...  کشهیم

 ي افهیق دنیباد یعل... شده بودسرشوکج کرد  میدرحمامو باز کرد پشت درقا...  دهیپر يو رنگ و رو...  یحالیباب

 ...  شدیچشمان ترنج هر لحظه بسته ترم... حوله رابه دستش داد ... زدو  يلبخند... ترنج 

 ...  کردیم يدیضعف شد... که عادت ماهانه به سراغش امده بود  يبار نیازاول
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 ... بست  عیودروسر رونیب امییاالن م: به خودش امد گفت عیسر... باعجله به سمتش رفت که ترنج  یعل

 دیدستشوبه صورتش کش تیباعصبان .یعل

 رشوبدهیلباس ز دیبگو یکه به عل دیکشیترنج خجالت م... درحمام منتظرترنج ماند  وپشت

 نکهیبه محض ا...  رونیدروش ازحمام اومدب دیچیپس حوله روپ...  یاما ممکن بودبازم گندبزنه به اتاق عل...  

 نیوا...  شدیحالش هرلحظه بدترم... ترنج سرده سرد بود تن ...  یرفت توبغل عل میپاشو گذاشت تواتاق مستق

 یعل یاب يحوله ... ترنج ... تکان بخورد قدرتش رانداشت  شیازجا توانستینم یعل... خوب نبود  شیبرا جانایه

 ...  بردیحوله راباخودش م نیا تیفقط هنگام مامور یبود عل دهیچیرابه صورت دکلته مانند دورش پ

که ... ترنج ...  دیچکیاب م... بازشان کرده بودبه کمک نرم کننده ...  یبلندش که باهزاربدبخت ي ازموها

 نداشت  ستادنیا گرتوانید

 لباسموبپوشم؟  رونیب يریم یعل: شدگفتیکه به زور ازدهانش خارج م يباصدا

چون اگربه ترنج نگاه .. .ازاتاق خارج شد  ندازدیب یبه ترنج نگاه نکهیبدون ا دویخودش راکنارکش عیسر یعل

 شدیاش سست م کردارادهیم

 

 

 ترنج

 ... بود  6ساعت ... کامالصبح شده بود  گهید رونیاومدب ازاتاق

وبه ...  زدیهم م یانداخته بودداخلش وباقاشق کوچک... نباتم ... بود  ختهیبزرگ ر بایتقر یوانیرا درون ل يچا یعل

 ... هشده بود  ریخ شیروبه رو

که ... انقدرتوفکربود  یعل... رفت تواشپزخونه ... سالنوپشت سرش گذاشت ...  نییاروم ازپله هارفت پا ترنج

دستشواورد باالواهسته گذاشت ...  ستادیترنج اروم پشت سرش ا... پشتش به ترنج بود ... متوجه حضورترنج نشد 

 ...  یعل يروشونه ... 

اروم ... شونه اش برداشتو  يدست ترنج روازرو...  زدیتوذوق م یلیخترنج  دهیسف يرنگورو... سرشوچرخوند  اروم

 شیپتو... تشک و  یعل...  شدینم شیامارو... تشکرکنه  یازعل خواستیم... ترنج ... کشوندش سمت خودش ... 

...  يروبخاطرمحکم کا... گذاشته بود  یبزرگ مشک لونینا هیومچاله اشان کرده بودو تو... جمع کرده بودو ... را 

 وگذاشتشان دم در...  دیچیهم دورش پ گهید کونینا هی
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 رهیبهش خ یعل... بود  حالیب یلیخ... شده بودنشست  دهیچ يزغذاخوریکه دورم یصندل يرو یکنارعل...  ترنج

 خاص داشت...  یلیحس خ هی یعل رهینگاه خ ریز... شده بود 

  ؟يبهتر: لحن خاص گفت هیاروم وبا یعل

 حرف بزند خواهدیکه تر نج م دانستیسکوت کرده بودم یعل... اره بهترم : گفت یحالیهم باب...  ترنج

 من...  خوامیمعذرت م: شدوگفت رهیخ یتو چشمان عل ترنج

 نگذاشت حرفش راکامل کند یعل

 کهیه طوراروم وشمرد... دستانش بود  نیب وانیل... خم شد ... به سمت ترنج  کمی... رابازوبسته کرد  چشمانش

 هی...  یبخاطرش ازمن خجالت بکش يکه بخوا ستین يزیمسائل چ نیا... ترنج  نیبب: متوجه شودگفت... ترنج 

 يهمونطورکه توتوقع دار... کس به توام  نیکتریبه بعدنزد نیمن ازا... اتفاق امشب افتاد  نیخوشحالم ا يجورا

شد  رهیبه چمان ترنج خ...  خوامیکاروازتوم نیمنم متقابال هم... بذارم  ونییحرفاموکاراموباتودرم. يهمه ... من 

خجالت  دینبا... ترنج اب دهانش رااروم قورت داد ...  هیعادت ماهانه اش ک... زنم  دبدونمیمن با: وادامه داد

 دیکشیم

 نارومنیا...  شنینش مشد تیباعث اذ ایادچییخوشش م يازچه رنگها... داره  يچه عادتها... زنم  دبدونمیبا من

 ينطوریامروز ا یگفتیبهم م دیتوبا...  ستین يا زسادهیچ... مسئله  نیاماا...  ناکارخودمنیا... بفهمم ترنج  دیبا

 گهیچندروزد میذاشتیم یگفتیاصال م...  شدیمحالت بد یاگروسط مهمون... نه بخاطرتختم نه ...  یشیم

 میگرفتیمراسموم

 شده بود رهیخ یتمام مدت به چشمان عل ترنج

 يدستا نیا نمینب گهید: بالبخند گفت... مشت شده بودو گرفتو  زیم ریدست ترنجو که ز...  متیبامال یعل

... بذار  انیمسئله تکرارشه منو درجر نیا خوامینم گهید ؟یفهمیمن محرمتم م...  يفشاربد ينطوریکوچولوتوا

 ... سرشوتکون داد ... زدو  یجون یترنج لبخندب

 ... بخورواست خوبه : نباتوگذاشت جلوشو فت يچا یعل

 داغ نبود... خورد  واشی واشی...  وانوبرداشتیل... شد  رهیخ یبه عل یباقدردان...  ترنج

 ... بود  6ساعت ... کامالصبح شده بود  گهید رونیازاتاق اومدب ترنج

وبه ...  زدیهم م یانداخته بودداخلش وباقاشق کوچک... نباتم ... بود  ختهیر بزرگ بایتقر یوانیرا درون ل يچا یعل

 ... هشده بود  ریخ شیروبه رو
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که ... انقدرتوفکربود  یعل... رفت تواشپزخونه ... سالنوپشت سرش گذاشت ...  نییاروم ازپله هارفت پا ترنج

دستشواورد باالواهسته گذاشت ...  ستادیسرش ا ترنج اروم پشت... پشتش به ترنج بود ... متوجه حضورترنج نشد 

 ...  یعل يروشونه ... 

اروم ... شونه اش برداشتو  يدست ترنج روازرو...  زدیتوذوق م یلیترنج خ دهیسف يرنگورو... سرشوچرخوند  اروم

 شیپتو... تشک و  یعل...  شدینم شیامارو... تشکرکنه  یازعل خواستیم... ترنج ... کشوندش سمت خودش ... 

...  يوبخاطرمحکم کار... گذاشته بود  یبزرگ مشک لونینا هیومچاله اشان کرده بودو تو... جمع کرده بودو ... را 

 وگذاشتشان دم در...  دیچیهم دورش پ گهید کونینا هی

 رهیبهش خ یعل... بود  حالیب یلیخ... شده بودنشست  دهیچ يزغذاخوریکه دورم یصندل يرو یکنارعل...  ترنج

 خاص داشت...  یلیحس خ هی یعل رهینگاه خ ریز... شده بود 

  ؟يبهتر: لحن خاص گفت هیاروم وبا یعل

 حرف بزند خواهدیکه تر نج م دانستیسکوت کرده بودم یعل... اره بهترم : گفت یحالیهم باب...  ترنج

 من...  خوامیمعذرت م: شدوگفت رهیخ یتو چشمان عل ترنج

 نگذاشت حرفش راکامل کند یعل

 کهیاروم وشمرده طور... دستانش بود  نیب وانیل... خم شد ... به سمت ترنج  کمی... رابازوبسته کرد  چشمانش

 هی...  یبخاطرش ازمن خجالت بکش يکه بخوا ستین يزیمسائل چ نیا... ترنج  نیبب: متوجه شودگفت... ترنج 

 يهمونطورکه توتوقع دار... کس به توام  نیکتریبه بعدنزد نیمن ازا.. .اتفاق امشب افتاد  نیخوشحالم ا يجورا

شد  رهیبه چمان ترنج خ...  خوامیکاروازتوم نیمنم متقابال هم... بذارم  ونییحرفاموکاراموباتودرم. يهمه ... من 

خجالت  دینبا... ترنج اب دهانش رااروم قورت داد ...  هیعادت ماهانه اش ک... زنم  دبدونمیمن با: وادامه داد

 دیکشیم

 نارومنیا...  شنیشدنش م تیباعث اذ ایادچییخوشش م يازچه رنگها... داره  يچه عادتها... زنم  دبدونمیبا من

 ينطوریامروز ا یگفتیبهم م دیتوبا...  ستین يا زسادهیچ... مسئله  نیاماا...  ناکارخودمنیا... بفهمم ترنج  دیبا

 گهیچندروزد میذاشتیم یگفتیاصال م...  شدیمحالت بد یاگروسط مهمون... نه بخاطرتختم نه ...  یشیم

 میگرفتیمراسموم

 شده بود رهیخ یتمام مدت به چشمان عل ترنج
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 يدستا نیا نمینب گهید: بالبخند گفت... مشت شده بودو گرفتو  زیم ریدست ترنجو که ز...  متیبامال یعل

... بذار  انیمسئله تکرارشه منو درجر نیا خوامینم گهید ؟یفهمیمن محرمتم م...  يفشاربد ينطوریکوچولوتوا

 ... سرشوتکون داد ... زدو  یجون یترنج لبخندب

 ... بخورواست خوبه : نباتوگذاشت جلوشو فت يچا یعل

 دداغ نبو... خورد  واشی واشی...  وانوبرداشتیل... شد  رهیخ یبه عل یباقدردان...  ترنج

بارکمرش به شدت  نیا... راارام بازکرد  شیپلکها... بعد  يولحظه ا... تکان خورد  شیدرجا یحالیوب یجیباگ

 کردیدردم

 ...  هیچ نیپس ا... بود  نداختهیخودش ن ياوکه پتورارو... فکرکرد  یکم... تنش حس کرد  يپتورارو ینیسنگ...  

 يزیچ دادکهیبه اودستو رم...  یبامهربان... افتادکه چطور  یهل يها ینگران ادیو... زد  يلبخند... بعد  يا ولحظه

 ... راازش پنهان نکند 

 انداختن پتوهم صددرصد کارخودش بود نیا پس

 ...  خوردیبه گوشش م يصداها

 ... واضح نبودن ... صداها ... به سقف زل زدهبود ... تکان نخورده بود ... بود  شیتوجا هنوز

بالشت برداشت وخودش  ياروم سرش راازرو...  ستیدرچه حال یکنجکاو شد بداند عل... بود  نییحتماازپا...  

 ي. کردور زونیراازتخت او شیوپاها... راکنارزد  شیپو... وبعد ... تختش نشست  يرو قهیچنددق...  دیراباال کش

 قرار داد نیزم

...  نکهیقبل ازا... مرتب کرد ... تخت  يرارووپتو... خم شد ... شلخته دورش پخش شده بودند ...  شیموها...  

 ... راحت شد  الشیخ... شده باشد  فیکث... مبادا ... رابادقت نگاه کرد  شیسرجا... روتخت  ندازدیپتوراکامل ب

 يعقربه ها... شد ودررابست  یوارداتاق عل عیسر... درباال نبود  یکس...  رونیوازاتاق رفت ب...  پتورارانداخت

 ...  زدیتوذوق م...  دایشد یساعت کنارتخت عل

 ... کنن ... خاکبرسرت : باه خوش گفت رلبیوز...  شیشانیاروم بادستش زدبه پ... بود  11 ساعت

 ...  دادیمشامش راقلقلک م یادکلن عل يبو...  ستادیا نهیاا يجلو

شانه ... دورش پخش شدن .. .بصورت ابشاروشلخته  شیموها کهیراباالگرفت طور شیموها...  بادودستش

 ... راشانه زد  شیواروم موها... رابرداشت 

 ... خانه به اومحرم بودن  نیا یاهال دامایکگشیخجالت م یکم... نه شال ... داشت  يروسر نه
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 ... راارام گازگرفت  نشیلب پا... از تشک ومالفه نبود  يبه تخت انداخت خبر ینگاه

صاف وبراق شده  یپس انهارا که به لطف نرم کننده عل... راجمع کند  شینبودند تاموها پسشیاکلی کش

 دنیرسیتاباسنش م...  ختیبودندرادورش ر

وپشت دامن ... بود  دهیچرخ... دامنش راهم که ... نامرتب بودراصاف کرد ... راکه  راهنشیپ بادستش

 رفت رونیوازاتاق ب... جلوقرارگرفته بود راچرخاند 

... مادر ش وفاطمه خانم دراشپزخانه بودند ...  کردینجاچکارمیاوا... بود  اهمیرو یحت...  بودند نییدرپا همه

 ... بود  شبید يوانهایل... مشغول جمع کردن  اهمیرو

 ... جمع شد  شیاخم ها...  دیرکشیکه کمرش ت... پنجم بود  يپله  يرو

 ... بود  ایرو...  دیکه اوراد یکس نیاول... رفت  نییازپله ها پا اروم

 . باعث محوشدن لبخندش شد... ترنج ...  ي دهیپر يسمتش امدکه رنگورو بالبخندبه

 يشد ينطوریترنج؟ چراا یخوب: دیپرس یبانگران

ترمه خانم که  رونیب. ازاشپزخانه امدند... حضور ترنج شده بودند  امتوجهیرو يخانم وترمهخ انم که باصدا فاطمه

 : به فاطمه خانم گفت...  نیواسه هم...  هیمشکل ترنج چ... متوجه شد  عیسر

 چقدربهش فشاراومد...  شبید رمیبم... وقت عادت ماهانه اش بود  يوا

 ینش تیانقدراذ...  یگفتیخوب دخترم...  یاله: خواهرانه گفت یابالحنیرو

 . ..کم مانده بوداشکش جارش شود ... تمام مدت سکوت کرده بود  ترنج

 واست جوشانده درست کنم رنگ توروت نمونده نیمادربشس: دستش راگرفتوگفت... خانم به سمتش امد  فاطمه

 فقط توانست بالخندسرش راتکان دهد...  ترنج

 شده بودنشست نییکه به صورت ال مانند درون سالن تز یمبل راحت يورو

 ادبهیترنج ز نکهیوبخاطرا... انش گرفت سردبودودردست تینها یدست ترنج را که ب... کنارش نشست  ایرو

اصال وقت ... مجلس  یکه همش بزنوبرقص بودتوهم که سوگل شبید: گفت یبامهربان... ندهد  تییدردش اهم

چندسالمه اهل  یدونیاما نم یعل ستدو... نامزد حامد ...  امیمن رو یدونیفقط م...  میاشنابش ادباهمیز... نشد 

 ...  انهی... باهات دوست بشم  دمیافتخارم...  نکهیا...  گهیاو مم د... چطورباحامداشناشدم ... کجام 

 حایوباب...  دیزخندیر... ترنج ... بود  اازحامدرفتهیرو طنتیش... اثرکرد  نیدرا نیکمال همنش گفتیدردلش م ترنج

 اعتمادبه نفس باالته  تیالقاخ اتیاز خصوص یکی دمیاالن فهم: ... گفت یل
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 دیزخندیدهانش گذاشتو ر يدستش راجلو ایرو

حامددلقک  نیهفت ماه باا نکهیوا... سال شدم  ستیدوما هه وارد ب یعنیسالمه  20من ... کردم  یشوخ: وگفت

 اوم... هم دوستش دارم  یلیخ یلیوبگم که خل... نامزد کردم 

حامدم  شیپ نکهیهم ا خونمیاومد تهران هم درسموم... نامزد کردم  یازوقت... اماخوب ... اهل اهوازم  میجنوب من

 مونهیعروس دمیع شللهیا... 

 فشردوگفت مانهیدستانش را گرفته بود صم...  اراکهیدست رو...  ترنج

 ... تونوزده سال  رمیم دیع... سالمه  18. منم

 کرد ینیوخنده نمک.. .نامزد کردم  شبید نیهم نکهیوا

  انه؟ی يدوستش دار یکلک نگفت: ترنج زدو گفت...  ياروم به بازو يضربه ا...  طنتیاباشیرو

 دادمیاگردوستش نداشتم که بله رونم: وگفت...  رانداختیباخنده سرش راز...  ترنج

 حرفشان شد يمانع ازادامه ... معروفش  يباجوشانده ... ورود فاطمه خانم ...  

کنارت  امیبازم م... به خاله فاطمه کنم  یکمک هیمنم  يخوریترنج تاجوشاندتو م: برخاست وگفت شیازجا ایرو

 ... 

شب  شبیانگارد: اروم گفت يوصدا طنتیخم شدودرگوش ترنج باش... رفت ... فاطمه خانم  نکهیمحض ا وبه

 ... کرده  طنتیش یوعل... بوده  تیعروس

... سرفه اش بندامد ... توکمرترنج  دیکوب عیسر ایرو... ترنج ...  يپره توگلوبود تاجوشانده ب یحرف کاف نیهم

 و بدو رفت تواشپزخونه...  دیابلندخندیرو

که  یاتاق يوتو... قرص بورفن هم خورد  هیشب  یبخاطرکم خواب... نباتش راخورد  يچا نکهیبعدازا...  ترنج

 ...  دیتخت دراز کش يرو... بود  دهیشب دران خواب یعل

 ... جوونوروداشت  هیمرگ ... حکم  تیوضع نیانهاانهم توا يزمان برا... اداره  رفتیدحتمامیبا... کالفه بود  یعل

مثل ... بود  دهیمادرش هم بعدازنمازصبح خواب... امد  ینم یپدرش امروزمرخص... بود  8... ساعت نگاه کرد  به

 مراسم شب همه روخسته کرده بود نکهیا

 ازپله ها باال رفت. خواستبر شیازجا

 . شد ودررا که ازقبل بازبودوبست وارداتاقش
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 یبه بدنش کشوقوس. سرش رابه چپ وراست اروم ومحکم چرخاند... گردنش گرفته بودن  يها رگ

انقدرفکرش . لخت بوده شیباال يتنه  میمدت ن نیتازه متوجه شد تمام ا... رابازکرد  شیدادودرکمدلباس ها

 موضوع نشد نیمتوجه ا... مختلف بودکه مسائل  رهیدرگ

 دیاش راهم همراهش ازکمد کش یشلوارکتان مشک... اش رابرداشت  یمشک يباچهارخانه ها دشیسف راهنیپ

 ...  رونیب

راساده  شیوموها... شانه رابرداشت ... بود  ختهیبه هم ر شیموها...  ستادیا نهییا يجلو... ربع اماده شد  هیبعداز

 . کرد تیبه سمت باالهدا

 پراهنش زد يداشت هم به اندازه رو یخنک يالکستش راکه بو ادکلن

لحظه برگشت به سمت اتاق  کیکه  نییخواست ازپله هابره پا دیبه سمت پله هاچرخ رونیازاتاق اومدب اروم

... به سمت اتاق رفت ...  دادیحس درونش بهش رمان م هی... بود  دهیدران خواب... که ترنج  یمهمان همان اتاق

خواب درد  یگذاشته بودظاهراتاموقع کمشیودستانش روش... بود  دهیتخت خواب يترنج رو... دراروم بازکرد 

 ستادناخوداگاهیسرترنج ا يقدم برداشت باال واشی... درواروم پشت سرش بست ... اروم وارد اتاق شد ...  دهیکش

صورتش نقش  يرو ادیاخم کوچک که بخاطردردز هی... شده بودن  بالشت پخش يرو شیشدموها رهیبهش خ

 بسته بود

... نبود  شیپتورو...  زدیم يدیبه سف شیکوچک وقلوه ا يبود لبها دهیکامال پر شیرنگ ورو...  کردیم جذابش

 راجذب خود کرد یچشمان عل شیزانو نییتا پا شیکناررفته بود وپاها یدامن بلندش کم

 چیتابحال ه چوقتیه... خودش راکتک بزند چراکه ...  خواستیدلش م... هم فشرد  يرارو شیدندانها محکم

که ...  کردیوادارش م... اماترنج ... مسائل فکرنکرده  نیبه ا یحت... اراده نبوده  یانقدرب یطیشرا چیکجاودره

گرم ترنج به  ينفس ها...  رفتدودستش دردوطرف سرترنج قرارگ کهیخم شد طور... خالفش راعمل کند 

ترنج ...  دیرابوس شیشانیپس اروم پ...  توانستینم... اما ... ترنج بود  يلبها يچشمانش رو...  خوردیصورتش م

 به خوابش ادامه داد شدیم یحس عل یباعث نافرمان... که  قینفس عم هیخورد وبا یتکان کوچک

 ...  دیخودش راعقب کش عیسر یعل

ترنج  يواروم پاها... برگشت ... ترنج باعث شد دودل شود . يکه پاها...  رونیبرگردد که ازاتاق بره ب خواست

وپتورتا ... اروم پاهاشوگذاشت روتخت ... بود  خیکامال... بودوبادودستش گرفت  زونیازتخت او یراکه کم

 ...  دیباالکش شیرگلویز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ٥٩ 

 ازاتاق خارج شد عیوسر

 

******* 

 

 يواسش چا... بگه که  ینیحس... سرباز ... خواست به ...  نهیبش نکهینخورده بودقبل ازا يچا...  شد وارددفترش

 ارهیب

 ... بره  رونیخودش شخصا به ب... تلفن کردن  يدادبجا حیاماترج

همه ... کارش وهرچه که به اومربوط شود  يمخصوصارو... حساس بود ... کرد  یبه دوراتاقش نگاه...  یکم

 ... بود  شیسرجا یچ

 پیرام فرمشیونی داولیبا

سالم واحترام ...  عیرفت همه سر رونیب شیوازاتاق شخص... لباسش راعوض کرد ...  رونیب رفتیبعدم...  دیوش

... وبادست ازد باشو ... باسرجوابشان راداد ... اش  یشگیهم يوجذبه  تیهم باجد یوعل... رادادند  شنینظام

 دستورداد

 حامدقدم برداشت... به سمت دفتر  میمستق ردوبعدازانیب يچا شیگفت که برا ینیسربازحس وبه

توباند تااالن  مینفروفرستاد27تااالن  مینصف بچه هاروازدست داد میبر شیپ ينطوریا میبخوا شهینم ينجوریا

 تاشون 7

  لورفتن

  ؟یچ یعنی دیدونیم

  میبر شیکندپ خوامیکردم نم يزیمن برنامه ر میفرصت دار گهیروزه د26 قایدق

ازاون  دیاول با میخوایم ویازمرزرد شن اماما نقش اصل خوانیگفت م کروفونیم فیازطر یروزسرگردطالبید

 گرفت دیبا بیترت ناروبهیا میشروع کن

 گهیواال د میببرن که مادنبالشون يدبوینبا مین شد. الشیخیفکرکنن ما ب دیبا میگداربه اب بزن یب میتونینم

 میدیازدست م میرودار داکردنشونیکه واسه پ میشانس نیهم

 خشک شده بود  یحساب گلوم

 ختم جلسه گفتم واسه
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 دیکامال برنامکه روحفظ باش خوامیم دیبپرس دیدار یاگرسوال خوب

 یوسفیبه  زدیحرفم نگاهمو چرخوندم روحامدکه اصال هواسش به من نبود وباارنج دستش اروم م نیبعدازا

 اوردییداشت شورشودرم گهید

 همراه داشت گفتم خوبهیوتوب تیبلندکه خشموعصبان بایتقر يباصدا

 هواسشون به من هست همه

 باال دیپر حامددومترازجاش

 شدواب دهانشوقورت داد رهیکه ازترس گردشده بود بهم خ یباچشمان

 دارم من کارت ااتاقیشما ب: شدموگفتم رهیبه حامدخ میمستق ستادنیبلندشدم همزمان همه بامن ا ازجام

 ازاتاق اطالعات خارج شدم عیوسر

 شدم میدفترشخص اهمونیاتاق  وارد

 بودم پشتم به دربود ستادهیوسط اتاق ا. منتظر حامد بودم دروبازگذاشتم

 قدماشوپشت سرم احساس کرم يصدا

 گفتم عیسر

 دروببند

 بسته شدن انگربمب انفجاربود منم همزمان باهاش فوران کردم يصدا

 سمتش دمیپاشنه پام چرخ يرو عیسر

 بود ستادهیوصاف ا نییانداخته بود پا سرشو

 هم فشاردادم يشدم دندوناموازحرص رو رهیسکوت کردموبهش خ چندلحظه

 بلندبه سمتش رفتم  يباقدمها

 ستادمیروش ا قاروبهیدق

 براش درنظرگرفته بود هییتنب نیبدتر

 دهانموقورت دادم که بتونم به اعصابم مسلط باشم شمرده شمرده  اب

 کردم به حرف زدن شروع

 بخونم تونستمیسرشواورد باالتعجبوتونگاهش م عینداره سر يا دهیکردن فا خیتوب گهیحامد د نیبب

 یدادمو تک به تک موبه مو واسم بگ حیتوض میکه امروزمن واسه ت يتمام حرفها دیبا
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 واال

 يتو کنمیوارد باند م یکه به عنوان مامورمخف ينفربعد

 کرد مشخص بود که خودشوگم کرده تاخواست اعتراض کنه دهانشوباز

 باداد گفت عیسر

 ستیقبول ن یاعتراض چیه

  خوامیم حاتویتوض من

  ؟يدیفهم

 بلندترگفتم ندفعهیدارم ا یباهاش شوخ کردیفکرم دیهمچنان به من زل زده بودشا دمینشن یجواب

  انه؟ی يدیفهم

 خوردواروم گفت  یتکون توجاش

 دمیفهم بله

 بلندتر دمینشن

 بلندگفت يبادا

 دمیقربان فهم بله

 یمرخص ش یتونیم حاال

 دردش راانداخت  عیفاطمه خانم حرف نداشت سر يگرفته بود جوشانده  ارام

 توانستیوضعشم نم نیخسته شده بود باا کردینگاه م هییگوشه نشسته بودوبه کارکردن بق هیکاریکه ب نیازا

 حالت تهوع. جهیسرگ. درد اوردیکه به سرش نم ییچه بال ها یکارکند کم خون

رفته بودند بنده خدا چقدرکه بهش  هیبامادرش به دکترتغذ شیدوماه پ نیبود هم یخودش عصبان ازدست

 تاخودش شتربودیبوداثرش ب وارگفتهیسفارش کرد به د

 بزند يزسریمامان عز گرفت به میبرخواست تصم شیازجا کالفه

. بودند شانیوفاطمه خانم مشغول خشک کردن ظروف وگذاتشن انهاسرجا اوترمهیسمت اشپزخانه راه افتاد رو به

 وارد اشپزخانه نشد

 : داخل اشپزخانه خم شد گفت يبه سو کمیاپن  ازپشت

 دینباش خسته
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 . زدلمیعز یگفت درمونده نباش یاول ازهمه فاطمه خانم بامهربان دندینفربالبخند به سمتش چرخ هرسه

 مادر؟  يبهتر: خانم بالبخند گفت ترمه

 اره به لطف فاطمه خانم بهترم: زدو به فاطمه خانم نگاه کرد وگفت يلبخند ترنج

 ام بود فهیوظ. راحت ترم دخترم ينجوریبهم بگومادر ا: گفت عیخانم سر فاطمه

مثل شماومامان  يدوست داشته که مادرشوهرا یلیوخخدامنوترنج: که دستانش رابه کمرش زده بود گفت ایرو

 به ماداده )مادر حامد(هیهان

 گلم يهردوتون دخترا يفدا: گفت نیدلنش یخانم بالحن فاطمه

 شده يخانواده ا نیکه واردهمچ کردیشد وترنج هم دردل خداروشکرم رهیبه فاطمه خانم خ یاباقدرشناسیرو

 انجام بدم؟ حوصله ام سررفته ستین يمادرجون کار: انداختوگفت یبه فاطمه خانم نگاه ترنج

کارکه نه اما : دوگفتیرابوس شیشانیشد وازتواشپزخونه مثل ترنج به سمتش خم شدوپ کیخانم بهش نزد فاطمه

 نیشیهم خودت وهم شوهرت خوشحال م يکه اگرانجام بد گمیبهت م يزیچ هی

 به دهان فاطمه خانم چشم دوخت يباکنجکاو ترنج

  ادامه داد  واو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 شهیهم یگیم دیخسته نباش هیخانم به شوهر هیومثل  يریگیرو م یعل يشماره  يداریروبرم یگوش يریم االن

 نوبته تو  گهیاما د زدمیمن بهش زنگ م

 بود دهیسرش راتکان داد چرا به فکرخودش نرس ترنج

بود حرکت کرد که  مخصوصش گوشه سالن قرارگرفته يدرنگ نکرد به سمت تلفن که درجا يلحظه ا پس

 فاطمه خانم متوقفش کرد يصدا

 تلفن هست یبروباال تواتاق عل زمیعز

 گفتو بادو ازپله ها باال رفت یبود بالبخند چشم دهید زشیصبح تلفن رو روم گفتیم راست

 روبازکرد یعل دراتاق

 راحفظ بود یعل شماره
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 راگرفت یرابرداشتو شماره عل ینشستو گوش نیزم يخودش هم رو نیوگذاشت روزم زبرداشتیم يراازرو تلفن

 اول  بوق

 قلب ترنج ضربان

 کردن دستاش خیدوم  بوق

 خواستیاورام يسوم دلش صدا بوق

 شدن باسکوت ترنج يمساو یعل يچهارم صدا وبوق

بود چقدرصاحب  نیدلنش شیصدابرا نیچقدرا کردیانداخت ترنج فقط گوش م نیطن یدرون گوش یعل يصدا

 زبودیعز شیصدابرا نیا

 شیزیترنج چ ؟یزنیشده چراحرف نم يزیمامان چ: گفت یکه چندبارپشتسرهم الوگفته بود بارسوم بانگران یعل

 شده؟ 

 یعل یحس نگران يراگازگرفت دلش ضعف رفت برا نشیلب پا ترنج

 بخشش گفت موارامشیومال فیظر ينگران شود باصدا نیشترازایب گرنگذاشتید پس

 /یخوب سالم

 سکوت کرد یعل

 مادرش بود  يرانداشت که ترنج بهش زنگ بزندمنتظرصدا انتظارش

 به ارمغان اورد شیبرا يگریارامش د هیترنج  ياماصدا

  ؟يبهتر زمیسالم عز: نشستو اروم گفت شیصندل يلبش حک شده بود رو يکه به رو يبالبخند یعل

 نبود ازدستش دررفته بود  ياریگفتنش اخت زمیعز نیهم یوحت شیکلماتش تمام حرفها تمام

  ؟یتوخوب دارشدمیساعت که ب کیاره بهترم االن : گفت کردیراجذب خودش م یباهمان صدا که که عل ترنج

 خسته ام کمیاره منم خوبم فقط  -

 ترنج درهم گره خورد يابروها

 گفت عیبداند سر نکهیا بدون

 یمن بود نذاشتم صبح بخواب رهیتقص رمیبم یاله

 غرق شده بودتوتک تک کلماتش وسکوت کرده بود یامد چه گفته که عل ادشی يا لحظه

 شنودیم یقلبش راعل يصدا کردیباال بود ترنج احساس م دایقلب هردوشد ضربان
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. يحرفومن فکرم مشغول بود مقصرتو نبود نینشنوم ا گهیترنج د. خدانکنه: سکوت گفت قهیدق کیبعداز یعل

 حرفوبشنوم  نیا خوامینم گهید

 خونه؟  يایچشم واسه ناهارم: اروم گفت ترنج

وعقب  رشدنیشودبااسیم يازدواج باترنج مساو کردیفکرم شهیفرق داشت هم کردیکه فکرم يزیچ چقدرباان

 که درقلبش شکل گرفته ینیریحس ش نیشودباهمیم يخبرنداشت که داشتن ترنج مساو شیماندن ازکارها

 خونه ام گهیساعت د کیخونه تا امیناهارم زمیاره عز: جواب داد یعل

 يندار يکار فعال

 باشه منتظرتم نه مواظب خودت باش : گفت یبامهربان ترنج

 گفت عیکند ترنج سر یتاامدخداحافظ یعل

  ؟یعل

 جانم؟ : چشمانش رابستو گفت یعل شیصدا یلحن خاص هیبا

  ؟يایزتاتومیبرم خونه مامان عز من

 فوق العاده بود شیحس برا نیا دیزخندیر یعل

  زمیبرو عز: خنده گفت باهمان

 ادنبالمیخونه ب يدیرس: اروم گفت ترنج

 هم جواب داد باشه گلم  یعل

مواظب ... دنبالت  امیم... قطع کنم  دیبا گهیمن د دیبگو عیباعث شد که سر ینیسربازحس يلحظه صدا همان

 خودت باش

 خداحافظ نطوریجواب داد توهم هم عیهم سر ترنج

  یعل

 یعوض کردمو دراتاقموبستم وبعدازخداحافظ رونمیب يبالباسها فرممویونی... باراخرچک کردم  وواسهیچ همه

 شدم یباهمکارام به سمت خونه راه

باندقاچاق مواد  سیطرف هه ر هیاز میشجاع ابیافراس يریطرف دستگ هی یخوابیبهم فشاراومد ب امروزواقعا

 مخدر 

 سرکوچه خونمون دمیرس یک دمیکه نفهم ربودمیانقدردرگ
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 به سمت راستو واردکوچه شدم طبق معمول کوچه خلوت بود فرمونوچرخوندم

 ستادمیتاخونه جلودرخونه ا5از بعدگذشتن

 رفتمیدنبال ترنج م دیبود که با ادمی

مطمن  نیزدم ازقفل شدن درماش موتویشدم ر ادهیبرداشتم وپ موازجلوداشبوردیجلودرپارك کردم گوش نویماش

 واجبه  اطینبود اما احت یرناکشدم کوچه خط

 شهیم تیواسش نصب کنم اذ يریتصو فونیا دیزنگوفشاردادم با ستادمیا زیراه رفتم جلو درمامان عز چندقدم

 که دینکش قهیدق کیگوشم خورد به  نبهیها به زم ییبرخورد دمپا يصدا

 شد انیگلدارش پشت درنما دیبااون چادرسف ترنج

 رفت نیازب میبهم نگاه کرد ناخوداگاه تمام خستگ بالبخند

 : گفت بالخند

 وبعد هم دروتااخربازکردو رفت کنارتاوارد شم سالم

 سربزنم زیمامان عز کردبهیحکم م ادب

 شدمو دروپشت سرم بستم اطیح وارد

 سمت ترنج که چادرش سرخورده بودو افتاده بود روشونه هاش  برگشتم

 دقت کنم ادبهشیز... که داشت نتونستم  ياطر شلوغ بود وصبحم بخاطر دردبخ شبیشدم د قیدق توصورتش

 تربود بایز ينجوریا... قدرعوض شده بود  چه

 

 اومد جواب سالمشو ندادم بالخند جواب دادم ادمی

  ؟يخانم بهتر سالم

 بهترم یلیدوم اره خ. دیاول خسته نباش -

 کجاست؟  زیمامان عز زمیممنون عز -

 : گفت میداشتیدوش هم قدم برمدوشا نطورکهیهم

 میزیمامان عز شیناهاروپ تواشپزخونه

 همه مون؟ بابا گناه داره ؟یچ یعنی: گفتم باتعجب

 مادوتا رودعوت کرده رفقطینخ: تخس لباشو جمع کردو گفت يدختربچه ها نیا يانگار دویزخندیر
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 کنه خوادپاگشادمونیمگه م: گفتم طنتیباش

 جواب بده  تااومد

 دیموبوسیشونیروصورتش به استقبالم اومد دستاشو درازکرد سمتم خم شدم پ یشگیباهمون لبخندهم زیعز مامان

 دمیمنم صورتشو بوس

 نیا: انداختو گفت یاخم کردو به ترنج نگاه عیوسر يمادر خداروشکرکه زود اومد یخسته نباش: گفت یبامهربان

 زنهیدلم شورم رکردیکشت منو ازبس گفت د دهیورپر

 رفتیباگوشه چادرش ورم نوییسرشوانداخته بود پا... سمت ترنج چرخوندم  رموبهبالبخندس

 کرد  شهیچه م گهید هینجوریترنج عادت کنه کاره من ا گهیکم د دکمیزبایمامان عز: گفتم

درجفت کرده ومرتب  يمن داخل شدم پشت سرم متوجه شدم که ترنج کفشامو جلو زاولیمامان عز بادعوت

 گذاشت گوشه وبعد اومد داخل 

 یدادم ترنج چادرشو ازسرش دراوردو مرتب گذاشت سرچوب لباس هیتک یگوشه سالن نشستموبه پشت رفتم

 توراهرو

 کردیبازم دنیرسیسرش جمعکرده بود تا کمرش م يکش باال هیدراوردو گذاشت روچادرشوموهاشوبا شمیروسر

 ...  شدنیبلندترم

تواشپزخونه  ارموبدورفتیب يهول شد وباعجله گفت برم واست چا دینگاه منو متوجه خودش د یقتو دیچرخ

 خندم گرفته بود 

 یکشیازمن خجالت م کنمیدرستت م. گفتم تودلم

 زوترنجیصحبت مامان عز يصدا کردیم يداشت بااعصابم باز يقورمه سبز يتنهابودم بو منیتونش قهیچنددق

 ومدیم

 رونیبه دست ازاشپزخونه اومدب ینیترنج س وبعدشم

 ومدییبهش م راهنشیپ

برداشتو  ینیکردوازتوس یدست شیروگذاشت جلوم خواستم استکانوبردارم که خودش پ ینینشستو س نیروزم اروم

 جالب بود یلیشدم واقعاخ رهیگذاشت جلوم بهش خ

 ...  ينجوریامروز ا گشتیباچادرم روزجلومیتاد

 شدن کالم خدا يبخاطرجار همش
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 شد رهیبلندکرد وچندلحظه توچشمام خ سرشو

 اگرنه برم عوضش کنم يرنگشودوست دار نیادببییخوشت نم گهیاونوقت د شهیبخورسردم تویچا: گفت واروم

  نینجابشیاایهم خوبه وبعد بادستم به کنارم اشاره کردموگفتم پاشوب یلینه خ: دموگفتمیزخندیر

 دیمودینگاهو حرکات عاد یجاخورد وباتعجب بهم نگاه کرد اما وقت اول

 اروم کنارم نشست یلیقدم اومدکنارم وخ هیازسرجاش بلندشدو با  اروم

 شدمودستموگذاشتم پشتش کینزد شتربهشیکنم ب تشیاذ کمی نکهیبخاطرا منم

 . خورهیبود که داره حرص م مشخص

 بدنشو نطورسردشدنیوهم کردمیحس م یقلبشوبه خوب ضربان

 نکرد  یاعتراض چیه

 بود زمشغولیمامان عز ومدییفوقاشق چنگال ازاشپزخونه مظر يصدا

 دادموچشماموبستم هیتک یبه پشت سرمو

ام سرخورد اومد  نهیبه همون حالت چشماموبسته بودم دست ترنج اروم ازروس قهیدق ادهیربع بود هی دونمینم

 نگاه بهش کردم چشماشوبسته بود هیسرمواوردم باال  نییپا

 خوابش برده بود؟  یعنی

 صداش زدم اروم

  ترنج؟

  دمیلبخندگوشه لبم شکل گرفت اروم روموهاشوبوس هیانجام نداد پس خواب رفته بود  یعکس العمل چیه

 اومد زدیماروصدام زکهیمامان عز يلحظه صدا همون

 نتمونیبب تیوضع نیتوا خواستیلحظه هول شدم دلم نم هی

 سفره روتواشپزخونه انداختم دیایب دیها پاش بچه

 ام جابجاکرد اما همچنان خواب بود  نهیسرشوروس ترنج

 بلندشو ناهارتو بخوربعدبخواب زمیترنج؟ عز: اروم ترنجو صدازدم یلیوبعد خ...  میایچشم االن م: گفتم عیسر

 دادیاموقلقلک م نهیداغش پوست س يکده بودنفسا لباشوجمع

 پلکاشواروم بازکرد... بازوشوتکون دادم  اروم

 زدموگفتم يلبخند
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 پاشوخانومم

 ام برداشتو توجاش صاف نشست  نهیسرشوازرو س بااخم

 شدوبعد برگشت سمت منو گفت رهیبه روبه روش خ کمی

 امیبه صورتم بزنم ب یاب هیسرسفره من برم  میبلندشوبر

  میترنج سفره روجمع کرد بعدازناهارباکمک

 ظرفاروکه میبشور اطیح میبر میخواستیم

 دیشوریدعصرمیترنج استراحت کن داتاقیا االن افتاب بربچه ه: گفت عیسر زیعز مامان

 خسته بودم کمیباشه چشم راستش : گفتم طنتیشد منم باش رهیباچشمان گشادشده به من خ ترنج

 استراحت کنم کمیمن برم  دیبد اگراجازه

 نجاباهامیادایخوادبیخانم م هیبروپسرم ترنج توهم بروباشوهرت مادر االن مرض: جواب داد ییباخوشرو

 داره یکارخصوص

 کنهیم يباز لمیف زدارهیبود که مامان عز مشخص

 به ناچارپش سرمن وارد اتاق شد ترنج

 سمتش دمیدروبستموچرخ

 

***** 

 

 سوم فصل

 

 ترنج

 !خدا  يا! داشتم نوکمیهم فقط

 سرش وارد اتاق شدم دروباروم بست  پشت

بگه جالب  يزیچ هیقورت دادم منتظربودم  عیسر جانیشده بود اب دهنم ازشدت ه رهیبهم خ ینگاه خاص هیوبا

ازجاش کنده شد واروم با همون  میکدوممون قصدکوتاه اومدنو نداشت چیشده بودم ه رهیمنم بهش خ نجابودکهیا
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ندم که بدونه استرس دارم  شونن يکردم طور یخوردماما سع یفیبه سمتم اومد توجام تکون خف رشینگاه خ

 گرفتیضربان قلبم اوج م شدیترمکیکه بهم نزد یباهرقدم

 نیینگاهمو ازتوچشماش پا تستادیروبه روم ا قایدق... دادم اون اول سرصحبتو بازکنه  حینگفتم ترج یچیه

دست  کیدویبودپوست سف یاش که بخاطربازشدن دکمه هاش مشخص بود تضادجالب نهیبه س دمیتارس دمیکش

 یعل يوپرازمو یگندم بایمن وپست تقر

  کردمینگاهشوروخودم حس م ینیسنگ

 اش زل زدم نهیبه س ينطوریدارم ا یاالتیمن خ کنهیحال فکرم بواقعاخاکبرسرم

 هیشلوارش وبا بیشم دستاشو کرده بود توج رهیباال وباتعجب بهش خ ارمیخنده اش باعث شد سرموب يصدا

حروف  هیاره مجبورم بجاش ازازحروفوند یفوتنم بعض خوامیدوستان عذرم(دیخندیبودو بلندم ستادهیا یجس خاص

 )استفاده کنم مثل جس گهید

 ابروهام وجمع شدنه لبام شد نیبه گره ب لیکم تعجبم تبد کم

راحت من مطمنم که تو بهم  التیخ: لبخندبه چشمام زل زدو اروم نجواکنان گفت هیکم خندشوقورت دادو با کم

 ينظرندار

 دیازکجافهم نیا فتادمیتمام داشتم پس م یمعن به

 ارمیوجه حاضرنبودم کم ب چیبه ه رونیفرستادم ب نسموباحرص

 هینگاه کنم؟ به پسرهمسا یبه تونگاه نکنم به ک یشوهرم: به مردمک چشمش زل زدمو گفتم مایمستق پس

کامل ازدهنم خارج نشده بودکه محکم بازوموگرفتو فشرد دردم گرفته بود اخمام جمع شدن  هنوزحرف

  یزل بزن هیبه پسرهمسا یکنیجامیتوب: گفت دشدهیکل يتوچشماش زل زدم بادندونا

 شدیشترمیفشاردستاش ب هرلحظه

 دستم یعل يا: بابغض گفتم اوردموین طاقت

 رونیدادبینفساشو صدادار م کردویخودش اومدواروم دستمو ول کرد اما همچنان بهم نگاه م به

 دایپلوم شد...  ينجوریاما اون ا نیهم... من فقط گفتم اگربه تو نگاه نکنم  ونداشتمیرفتار نیاصالانتظارچن

 ... باهام رفتارنکرده بود  ينطوریتاحاال بابامم ا سوختیم

 اما من پلک نزدم  دیاول چک يقطره ... زل زدم  ارتوچشماشیاخت یب
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وچرخوند سمت راست اما من بااخم چشماو بستو سرش داکردنیاشکام راه خودشونو پ رشدویدوم سراز ي قطره

اورد باال وباانگشت اشاره اش اشکمو  واشیدستشو... اروم برگشت سمتم ... همچنان بهشس زل زده بودم 

 گرفت

 دهنمو به سختس قورت دادم انگارگلوم زخم شده بود  اب

 شکستیومدلم یکس یوقت نطوربودمیهم شهینداشتم هم یحس چیپرکرداما ه نمونویقدم کوچولو فاصله ب هی با

 فراموش کنم تونستمینم یبه راحت ارهیازدلم درب خواستیاگربعدش م

 محکم فشارداد یلیخ سوختیم بازوم

 خوامیمعذرت م زیباشه عز شیه: اروم گفت اوردمیخودم ن يبه رو اما

 کردیرفتم سمت تختم هم بازوم درد م کردیشده بهم نگاه م زیباال وازش فاصله گرفتم باچشمان ر سرمواوردم

 روخودم دمیاماپتورونکش دمیکنارو روتختم دراز کش دمیهم کمرم بدون توجه بهش پتوروکش

 ... اومد سمتم  دوینفش بلندصدادار کش هیتکون دادو  سرشو

 بودم پشتم بهش بود رد اشک روصورتم مونده بود  دهیپهلو خواب به

 هی... اروم گازگرفتم  نمویلب پا ردنکیگرمش به بدنم برخورد م يخم شد نفسا یوقت کردمیحرکاتشوحس م تمام

 حس خاص بهم دست داده بود 

 ترنج واقعاخراب بود حال

به  یکه ازبرخورددست عل یجانیگرهید یوازطرف یطرف رفتارخشن عل کیبوداز دهیطرف درامانش رابر کیاز

 پوستش بهش دست داده بود

 دهانش رامحتاطانه قورت داد اب

 نشست شیسرجا عیسر اوردیطاقت ن ترنج

 ازش فاصله گرفت یکم یعل

 ترنج نامنظم شده بود ينفسها

 رفتیم نییاش همراه هردموبازدم باالوپا نهیس کهیطور

 گرمش شده بود دایتخت نشست شد ياب دهانش راقورت داد ورو یعل ندفعهیا

 هم باعجله بازکرد راهنشیمانده ازپ یباق يها چندتادکمه

 پارسا  یسرگرد عل. پارساست یهمان عل نیخودش است ا نیباورکندا توانستینم
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 خودشوببازه  طیشرا نیدخترتوا هی نیدیبا که

 دختراالن مال منه  نیزمزمه کرد ا باخودش

بود چشمانش  نییاروم همونطورکه سرش پا دویکش قینفس عم هیاورد  نییرابست سرش را پا چشمانش

 رابازکردو سرشوبه طرف ترنج چرخاند

 به چشمان ترنج زل زد میمستق زشدهیر یباچشمان

 بود دهیچیپ شیجمع کرده بود ودستانش رادورپاها کمشیراتوش شیهم به اوزل زده بود پاها ترنج

 شد کیبهش نزد یعل

 ازش بترسه  خواستیترنج م یتاک

 شوهرشه  اون

 ندخودش درك ک خواستیرابه ترنج بفهمانددلش م نیکه به زورا خواستیبرخورد کنه امادلش نم ينطوریداینبا

محروم  ازشیاگرترنج که محرمش بودحاللش بود اوراازبرطرف کردن ن ازیمرده پرازن هیاو کردیم ددركیاورابا اره

 کند

 رودیم رسوالیز شودیخوردم شیمردانگ غرورش

 ترنج؟ : کردو گفت سیرااروم خ شیرابازکرد بازبانش لبها شیلب ها متیبامال

 بله؟ : اروم گفت ترنج

 نبود شیپ قهیچنددق یازناراحت يسرش راباالاورد اثر يجد

 من شوهرتم . جانم یبگ دیاول بله نه با: گفت تیباجد

 بود یحرف عل ينگفت منتظرادامه  يزیچ ترنج

 به جلوخم شدو گفت یانگشتاش رادرهم قفل کردوهمانطورکه نشسته بود کم یعل

 نیکه واسه باراول ا دمیمن بهت حق م. یکن دركدینوبایتوا. مردم هیمن . یکن يدوست ندارم ازم دور من

 میبرگذارنکرد مونویکه مراسم عروس یمنم اونقدرشعوردارم که بدونم تاوقت میاما ترنج مافعال نامزد یبش یحالت

کارموانجام بدم چون  تونمیم نماال نیرسمه من هم هیفقط  یعروس یدونیحدخودمونگه دارم گرچه خودت م

 انجام شد شبیبوده که د تمونیمهم محرم

 نیا ازدارمیبهت ن خوامتیمن م یمحروم کن دخودتوازمنینبا. اما ذارمیخودم احترام م تیبه توبه شخص امامن

 ترسوبذارکنارترنج نذاربه خودم شک کنم
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 نمیعکس العملوازت نب نیا گهیپس د یحاللم یمحرمم یزنم خوامتیمن م. دارم یمشکل نذارفکرکنم

 دادیگوش م یعل يتمام مدت ساکت به حرفها ترنج

 شوهرش بود یاما االن عل دبودیناه يحرفها هیشب يزیچ هی شیحرفها

 دادیحق م یعل به

 کردیبچگانه رفتارم یلیخ او

 شده بود رهیخ نیبووبه زم قاتوفکرفرورفتهیانداخته بودوعم نییساکت سرش راپا یعل

 بره  خوادازاتاقیشدن تخت حدس زد که ترنج م نییازپاالوپا

 نشست  یکنارعل دیباترد اماترنج

  یعل يدستش رااورباالوگذاشت روشونه  اروم

خجالت که  کمیشدو واسه جبران حرکت قبلش اروم وبا رهیاروم سرشوچرخوند سمتش ترنج توچشماش خ یعل

 شمیپ يایب شیساعت پ میمثل ن شهیم: حرکات ونگاهش بود گفت یچاشن

 داد فعالصبرکند حیباشد اماترج رقرارگرفتهیترنج انقدرزودتحت تاث شدیش نمباور. شدیباورش نم یعل

 دویبودخودش راباال کش یبابزرگینفره تقر کیشونه اش برداشت تخت  يدست ترنجو ازرو. زد ینینمک يلبخند

 داده بود بالمیداد تقر هییترنج نشست بالشتوگذاشت پشت کمربهش تک یقبل يسرجا

زدو  ياش اشاره کرد ترنج لبخند نهیس ابهیاروم گفت پاشوب دیزخندیر یعل کردیباتعجب بهش نگاه م ترنج

  یخودشوکشوندسمت عل

 کرد يباز یعل ي نهیس يناخوداگاه باموها ترنج

 باترنج برخورد کند نیراحت ترازا تواندینم شودکهیم تیچقدراذ یکه عل خبرنداشت

 بود سرش راباالاورد یعل ي نهیس يهمانطورکه سرش رو ترنج

 زل زد یچشمان عل وبه

 انجام بده يرفتاربچگانه ا خواستیداشت اما نم جانیاورد ترنج ه نییناخوداگاه سرش راپا یعل

 *ب*اروم  ینخورد عل یتکان

 جمع شود شیترنج باعث شد ترنج اخمها يبازو يادامه بده که فشاردستش رو خواستیم

 به خودش امد عیسر یعل

 شده؟  یچ: دیقورت داد واروم پرس یاب دهانش رابه سخت ختیدلش ر یعل
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 سوزهیبازوم م: تمام گفت تیبا مظلوم ترنج

 شد یجمع شد ازدست خودش عصبان یعل يها اخم

 ترنج قهیدستش رابرد سمت  اروم

 راتودستانش مچاله کرد یعل راهنیترنج پ که

 شده یچ نمیبذاربب زمینترس عز: اروم گفت یعل

 اروم  یت علنگف يزیچ ترنج

 امد نییپا یبود به راحت یکش راهنیکشاندجنس پ نییترنج را به سمت پا ي قهی

 هم فشارداد يرامحکم رو شیترنج دندانها يبازو دنیباد یعل

 زد بیبه خودش نه تودلش

 يبود که کرد يچه کار نیا شعوریب ي کهیمرت

 شده بود نگاه کرد رهیخ شیکه به بازو یبابغض به عل ترنج

 پاشواماده شو زمیدکترعز میریم: ترنج رومحکم دراغوش فشردوگفت اوردویطاقت ن یعل

 جاش بمونه ترسمیسادست فقط م يکبود هی ستیدکترالزم ن: اروم گفت ترنج

 دست ترنج دچارمشکل شود کیو دیپوست سف خواستیوجه نم چیدلش به ه دیترسیم نیهم ازهم یعل

 بزنم جاش بره؟  يخریپمادواسم ازداروخونه م هی: گفت ترنج

 برد  یترنج دل عل فیحال ظر نیاروم ودرع لحن

 خرمیم رمیاالن م زمیاره عز: گفت یعل

 بلندشود شیازجا خواست

 میریبمون عصرباهم م: ترنج نگذاشت وگفت که

 دردداره؟  یلیخ: گفت ینگفت فقط بانگران يزیچ یعل

 سوزهیم يدیکه بازوموفشارم ینه فقط موقع: جواب دا د ترنج

 رامحکم کف دستش فرو کرد  انگشتانش

 نزدند و خواب رفتند یحرف چکدامیگرهید

 درراه است یچه اتفاقات نکهیخبرازا یب
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 ترنج

 شمیادپیکه ب دنیکاراش اجازه نم یعنی دمشیپنج روزه که ند قایدق

 شیپ یبه اجبارعل نکهیوا میشام خورد میکرد دیخر رونیب میرفت میدارشدیازخواب ب نکهیروز بعدازا اون

 ستین یزخاصیراحت کرد چ الشویکه خ میدکترپوست رفت

 میدیرس ازدهیبودن خونه منم مجبورشدم برگردم ساعت  نابرگشتهیمامان ا نکهیبخاطرا شبم

  دداشتمیکل

 ذاشتمیزمیمامان عز يدونه خونه  هی شهیهم

 دمیترسیکنم واقعا م یتوشب ط اطواونمیبخوام طول ح ییتنها نکهیازا

 اومد تاداخل رسوندم چارهیب یعل

  دمشیبعدازاون شب ند گهید

 فکرشومشغول کرده  یلیپروندست خ هی رهیدرگ: گفتیهواشوکرده بودم دادلمیشد میحرف زده بود یتلفن فقط

. کنم يکلمه خوددار نیباعث شده بود که منم ازگفتن ا نیبارم نگفت دلم واست تنگ شده وهم هی یحت اما

 باعث شده بود دلخوربشم ینگفتنش ازجانب عل یچقدردلتنگشم ول دونهیاماخدام

 اصالدلش واسم تنگ نشده بود؟  یعنی

 شب بود12پنجره بلندشدم ساعت  ي ازلبه

 کردمیفکرم یشده بودموبه عل رهیظلمت اسمون خ داربودموبهیمن همچنان ب اما

 گرفته بود یلیخ دلم

 گذاشتم توگوشم مویهندزفر موبرداشتمیتر یپ ام

 دادیتکتا بهم ارامش م یعل يصدا

 خونه ییتنها ي، تو وونهیدل د نیا منو

 مینیشیگوشه م هیروزو  همه

 مینیب یگذشت و م یهرچ همه

 ابونیخلوت خ يتو

 اون يدور يهوا تو
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 می، مثل خاطره ها پر درد میگرد یخاطره هارو م همه

 میخاطره ها پر درد مثل

 میآخر کار گهیدل د منو

 میندار يکار گهید یکس با

 عمرو هیراحت و ساده  گهید

 میذارینم یعشق کس يپا

 دل منو

 دل منو

 میدیرس یی، آخرش به جدا میدیخبر ته راه و ند یب

 ما بود ریهم همه تقص دیشا

 میدیهمه ناز کش نیا اگه

 دل منو

 دل منو

 رمی، دلگ شونیپر

 دادیم ادمیکه نفرت از عشق و  یعشق نیا واسه

 ادیم ادمیکه  ییبودن تا جا هیگر زیچشمام لبر نیا نکهیا از

 عالقم يهمه  نخواستم

 شه خواستمیکه م یرنجش قلب کس باعث

 خواستینه نم خواستینم

 ، شه خواستمیکه م یلحظه کس هی يبرا یحت

 دیواقعا قشنگه حتما گوش بد يبایز یمن ودل ازعل اهنگ

 روسرموچشماموبستم  دمیپتوروکش... شکست  هوبغضمیچرا دونمینم

 

 

 یعل
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 ساعت خوابم نداشتم هیزمان واسه  یاما حت ازداشتمیساعت خواب ن کی واقعابه

 شب بود 30. 12 ساعت

به بدنم  یباال وبعدکشوقوس دمیبلندشدم موهاموبادستام کش زکارمیازپست م دمیصدادار کش یبودم نفس کالفه

 دادم

 بره رونیبه داخل وب ریحر دیسف ي شدپردهیاتاقم بازبودو بادباعث م پنجره

 سمت پنجره رفتم به

 دیرقصیدرونش افتاده بودو م رماهیشدم به اب که تصو رهیدستمو گذاشتم لب پنجره وبه حوض خ کف

  دمشیروزگذشتوند5

  کنهیکارمیداره چ االن

 زدموخودم جواب خودمودادم يپوزخند

 دهیحتماخواب خوب

 دارهیب گفتیدلم م امانه

 يساعتم باهاش حرف نزد کیپنج روزروهم رفته  نیگ بزن توابروبهش زن گفتیم

  گفتیم اماعقلم

 ینتونه بخوابه چ گهیودیکن دارشیاگرب خوابه

 دنیبرداشتمو باکش مویگوش زیکلنجاررفتم که باالخره دلم به عقلم قالب شدوبرگشتم ورفتم سمت م انقدرباخودم

 شماره هام ستیانگشتم روصفحه روشن شد رفتم تول

 بودم وکردهیس یعل اسمشو

 یکس خواستیاصالدلم نم موبدزدنیاگرگوش دامیدرصداحتمال م هیمحطاتانه رفتارکنم  شدیباعث م کارم

 فتهیتودردسرب خواستمیمزاحمش بشه نم

رفتم روتختم  خوردمنمیبوق م نطورکهیروگذاشتم دم گوشمو هم یرونقطه اتصال سبزرنگوگوش دمیخطوکش

 دمیدرازکش

 : گفتم یانگرانیشدمو زیخینم هموتوجامیچرا دونمینم دیچیپ یگرفتش توگوش يصداتابوق 4بعداز

 ترنج؟  یخوب

  دیلرزیم صداش
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 کردیم يندادسکوتش داشت بااعصابم باز جواب

 : دمیپرس تیباجد ندفعهیا

 شده یچ ؟يکجا ؟یترنج خوب باتوام

 موقع شب کجاباشم نیا یخواستیخوبم خونه ام م: قبلش گفت يصدا باهمون

 ازدوباره سرموگذاشتم روبالشتو به سقف زل زدم دمویکش یازسراسودگ یچشماموبستمونفس

 : اروم گفتم یبالحن

  ؟يدیچرانخواب

 بردیجواب داد خوابم نم اروم

  کنه؟یچرا؟ بازوت دردم -

 نه

 : کردوگفتم میکوتاهش عصب يجوابها

  ه؟ینجوریشده؟ چراصدات ا یچ

 واست مهمه مگه

 توهمو گفتم دمیکش مامواخ

 منوبده  جواب

  یناروبدونیهم یخواستیاالنم خونه ام مگه نم بردیبازوم خوبه خودمم خوبم خوابم هم نم نه

 به پروندت برس رمیگیوقتتو نم گهید

 رهیگوشه لبم شکل بگ ينازکش لحن دلخورش باعث شد لبخند يصدا

 ربودیدلگ نیواسه ا پس

 دادمیحق م بهش

 گفتم اروم

  شهیتموم م یهمه چ گهیمدت د هیدرکم کن تا زمیعز ترنج؟

 : بابغض گفت ندفعهیا

 دلت واسم تنگ نشده  یتوحت ؟یک

 : زدمو گفتم يلبخند
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 شهیهم طمویاما درك کن شرا خوامیدلتنگت نباشم؟ خانومم منم ادمم دل دارم مردم زنموم شهیم مگه

پرونده  نیبعدازا میبمون ادنامزدیز خوامیدرضمن نم شتمیتمام وقت پ گهیپرونده روکه ببندم د نیا ستینطورنیا

 خودمون یسرخونه وزندگ میبر میریبگ مونویعروس خوامیم

 دهیکه داره گوش م دادینشون م یمنظمش ازپشت گوش ينفسها يمدت سکوت کرده بود صدا تمام

 قول؟ : دیمثل بچه هاپرس اروم

 هم فشاردادم بدجورهواشوکرده بودم يرو چشمامومحکم

 تمرکزکنم تونستمینم شدیم رشیچون فکرم درگ نمشیفعالبب خواستمینم اما

که پنج  شمیاپیحاال بدوب: جوروعوض کنم گفتم نکهیبخطرا طنتیاروم تروباش... اره قول قوربونت برم : گفتم اروم

 دمیروزه نخواب

 اخه چرا رمیبم: گفت یبانگران عیسر

 ستادیکردم ضربان قلبم ا احساس

 کلمه استفاده نکن؟  نیازا گهیترنج؟ مگه نگفتم د: گفتم تیباعصبان

 دهیچرادلم گواه بد م دونمیتوروخدامواظب خودت باش نم ؟یاما خوب چرا؟ عل گمیباشه نم: گفت اروم

 میجوریاصال

 راحت  التیخ فتهینم یاتفاق چیقربون اون دلت برم ه: دموگفتمیخند اروم

 نداشتم یاس خوبچراخودمم احس دونمیاما نم گفتمینارومیا

 مواظب خودت باش ترسمیباشه اما م -

 کنم شترهواسموجمعیب دمیمن بهت قول م ابعدمیتواول بدوب گهیدنشد د -

 ارومش به گوشم خوردو دوباره کالفه شدم  يخنده  يصدا

 گفت اروم

 اومدم

 اروم گرفتم شمهیترنج پ نکهیچشماموبستموبافکرا منم

 به قطع کردن میشد یساعت حرف زدن باالخره هردوراض کیبعداز

 خوابم برد عیسر

 تازوندیاون حس بد بدجورتودلم م اما
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 شد یاسم فرگل بادش خال دنیبا دواومد تواتاقش اما باد شیزنگ گوش بابلندشدن

و ساده وخانم دکمه اتصال يبود مثل خودش چادر یکیدوستش بود مثل خواهرش دوستش داشت  نیبهتر فرگل

 گفت جانم؟  یلمس کرد و بامهربان

  ره؟یم شیخوب پ يدوران نامزد>یپرسیازمانم یخانم؟ حال یسالم به ترنج خانوم گل خوب: فرگل

 جواب داد یبامهربان ترنج

اما  یتومراسم باش خواستیدلم م یلیخ نکهیوا ربودمیچندروزهمش درگ نیام فرگل جان بخدا توا شرمنده

 شمال  دیبعدازکنکوررفت عیشماسر

 : فرگل

 خواستیدلم م یلیاشکم دراومده بود خ گهید گمیچقدرحرص خوردم ترنج بخدام یدونینم. بخدا اره

 نمتیباشموبب

 یاب و هواچطوره؟ ب. گذرهیازخودت بگو؟ خوش م. دمیعقدمو بهت نشون م لمیف یاشکال نداره گلم برگشت -

 نازخوبه؟  یب

 ادلیمهربان ودر ینازمادربزرگ فرگل بود زن یب یب

نازگفتم  یب یبه ب یترنج وقت... عقدتوونبودمن بدجورزدتوبرجکم  نیخوبه اما ا...  يابر یهواکه طبق ممعمول -

 نیدوست داره واگرا یلیکه خ یدونستیم کردیم یخوشبخت يچقدرذوق کردو همش واست ارزو یدونیعقدته نم

 کردیم تیخواستگار نمیحس ییواسه دا عیوسریبمون ذاشتینازنم یب یب ومدیرترمید کمیجناب سرگرد ما 

 فرگل رفته بود يکه به خانه  ینازموقع یب یچهره مهربان ب ياداوریبا ترنج

 هیدلش تنگ شده وحتماقبل ازشروع دانشگاه  یلینازترنج خ یب یسالمشوبرسون بهش بگوب: زدو گفت يلبخند

 ششیپ امیسرم

 : گفت عیسر فرگل

توپات به شمال  کشمتیم ؟یموبسوزونیدل دا يایم: گفت یساختگ یاره؟ باحرص ؟يایسرگرد م حتماباجناب

 کنمیبرسه من ترورت م

 دوسش داشت یلیخ... فرگل فوق العاده واسش متفاوت بود  رخندهیزد ز ترنج

دوئل  یفرگل فکرکن تووعل يوا... شمامثل داداشمه ازهمون اولم بهت گفتم  نیحس ییدا: خنده گفت باهمون

 یکن
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 دیخند يبلندتر يدرحال دوئل باصدا یفرگلوعل افهیق وباتجسم

 هم خنده اش گرفته بود فرگل

حوصله اش  یبافرگل حرف زدوبعدازاون رفت تواشپزخونه تاکمک مادرش ناهارودرست کنه حساب یساعت مین

 سررفته بود

 شدیباعث استرسش م نیامدو هم یگرمید يکنکور هفته  جواب

 وارد اشپزخانه شد .بخداتوکل کرده بود اما

 به طرف گازرفت. بود نتهایکاب زکردنیمشغول تم مادرش

 کرده بود سیمرغابازشده بود برنجاروخ خی

 دوست داشت یلیداشت زرشک پلودرست کندپدرش خ میتصم

داخلش گذاشتش روکمد گازوبافندك مخصوصش روشن کرد شعله  ختیروغن ر يروبرداشتومقدار تابهیماه

 روگذاشت روش  هتابیماه نییرودادپا

 کردیزمیخانم بادقت همه جاروتم ترمه

  د؟یخر میامروزبر گمیمامان م: برگشت سمت مادرشوگفت ترنج

 : بود گفت نتایکاب زکردنیخانوم همانطورکه سرش گرم تم ترمه

 میریاگرحال داشت عصرباهم م ادناهارشوبخورهیبذاربابات ب...  کنمیزمییکه ماردارم اشپزخونه روتم ینیبیفعالم

 دیخر میریورم م زازاونیخونه مامان عز

 دویباذوق دستانش رابهم کوب ترنج

 شده بود زتنگیاخ جون دلم واسه مامان عز: گفت

روغن پرش کرد  نکهیگذاشت به محض ا تابهیحرفش برگشت سمت گازوبالبخند مرغارودرون ماه نیوبعدازا

 ستادیرفت عقب ا

 : گفت یرکیباز مامانش

 تنگ نشده؟  يا گهیشده؟ واسه کس د زتنگیسه مامان عزدلت فقط وا یمطمئن

 زیبوده نه مامان عز یعل دنیذوقش د لیکه دل دهیمادرش فهم نکهیازا دیخجالت کش ترنج

 خونه باشد یکه عل کردیدعام فقط

 پدرش هرکدام سرشان گرم خودشان بود تاامدن
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 سفره روانداختنو ناهاروخوردن عیپدرش سر بعدازامدن

که  يوبالبخندطور. دمیسرنز زچندروزهیمامان عز شیپ میبر... پدرش استراحت کرد ترمه خانم گفت  نکهیبعدازا

 شد رهیزدوبه پدرش خ يترنج زد ترنج هم لبخند يبرا یچشمک دینفهم یحاج

 دیش دامادهیباشه پاش: مکث گفت یباکم پدرش

 ساعت اماده بودن دل تودل ترنج نبود میبعدازن

داشت رابه  یمشک يکه لبه ها شیفسفر يوروسر دیراپوش شیکوتاه جذب فسفر يومانتو یلوله مشک یشلوارل

 چادرش راهم که سرکرده بود دیرنگش رابرداشتو پوش يفسفر یسرکردو کفش عروسک یصورت لبنان

 ترنج مردو زنده شد دنیتارس

 . بازبود. بود یشدن اما همه نگاه ترنج سمت پنجره اتاق عل ادهیپ نیازماش ستادنیزایخونه مامان عز يجلو

 کاش اوهم رفته بود داخل  يا یول...  ستادیاول مادرش وبعد پدرش وارد شدن اماترنج ا ددررابازکردیباکل پدرش

اما درمقابل چشمان ترنج  دیهم اوراد یبود که عل نیبود سکته کند و جالب ا کینزد دیدیکه م يزیازچ

 تادسیجلودرا

بدون توجه به ترنج دردرابازکردو ان دخترابه داخل  یشدعل ادهیشد و دخترکناردستش هم پ ادهیپ نیازماش

 کرد ییراهنما

 يمستانه ا يشده بود که خنده ها رهیخشکش زده بود بدون پلک زدن به ان دخترخ شیشوك زده سرجا ترنج

 اخرقبل ازورودش برگشتوبه ترنج نگاه کرد يکه درلحظه  یوبه عل شدیخانه م کردوداخلیم

 قدرتش فشارداد نیرامشت کردوتااخر ددستانشیچه بگو دانستینم... گرفت  اتش

 واردشد ودروپشت سرش بست عیراگازگرفتوسر نشییپا لب

 دیاول ازچشمش چک ي قطره

 راگرفت شیبادستش جلو عیسر

 هم فشارداد يرامحکم رو شیدندانها

 کاربهانه بود پس

  رفتیم جیگ سرش

 نشسته بودن اطیروتخت توح زومادروپدرشیشد مامان عز اطیواردح وراید باکمک

  دیدیروفقط م یاهیچشمانش س رفتیم جیگ سرش
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 دنیاخرحس کرد که پدرومادرش بادو به سمتش دو يدرلحظه  فقط

 نهیهواستو جمع کن ممکن ترنج بب یسرش امدچقدرمادرش گفت عل دیترسیکه م ازانچه

 کرد یاطیاحت یچراانقدرب يوا

 شده ينطوریچراا

 رادرکف دستانش فروکردو فشارداد که احساسا کرد کف دستش درحال سوراخ شدن است انقدرانگشتانش

 کردیکارمیدچیبا حاال

 : مبل نشسته بود گفت يرو شیروبه رو دکهیکه ل درفکربود

  ؟يتوفکر یعل هیچ

 دراشپزخانه مشغول شربت درست کردن بود مادرش

 شدیچه م دهیترنج اوراد دیفهمیاگرمادرش م يوا

 ندهد یسوت نیشترازایکرد ب یسع یعل

 : گفت یلبخند ساختگ هیبا

 یینجایخوشحالم که ا زمیعز نه

 : به گردنش دادوگفت يبلندواغواگرش کردوقر يدرموها یدادستیل

 یکن یمنو به خانوادت معرف کردمیفکرنم شتهیخوشحالم پ یلیخ منم

 کردمیکاروم نیاول ا دازهمونیچراکه نه؟ با: باهمان لب خندگفت یعل

 زل زد یدرلوس کردن خودش داشت به عل یلبخندکه سع هینگفت فقط با يریداچیل

 ترنج بود شیتمام فکرش پ یعل اما

 شد ییرایلبخندواردپذ هیشربت پرتغال درونش بود با وانیکه سه ل ینیس هیبا مادرش

 : برخاستوگفت شیازجا ینیریداباخودشیل

 راازدست فاطمه خانم گرفت ینیراه س نیودرب دیدیکش چرازحمت

 انهیکندیتوجه م ندبهشیبب خواستیبود م زنظرگرفتهیراز یحرکات عل رچشمیز اما

 توجه نداشت يزیشده بودوبه چ رهیخ نیبه زم یاماعل

 رفتیچشمانش نم يشده بود ازجلو رهیبهش خ دیسف يچهره ترنج که با رنگورو يلحظه ا يبرا

  داد؟یم حیچطوبهش توض شدیخفه م داشت
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 برخواست شیازجا یباکالفگ

 بهش نگاه کرد عیداسریل

 کرد لبخندبزند یسع یعل

 توشارز برگردم موبزنیمن برم باال گوش -

 زمیبروعز: زدو گفت يلبخند دایل

 نگفت يزیچ دارفتویبه ل يخانم چشم غره ا فاطمه

 دیابعجله پله هاروباالرفت تابه اتاقش رس یعل

 دیبه صورتش کش یدست تیتوانش دروحکم کوبوند بهم باعصبان نیوارد شدوبااخر دروبازکردو

درخانه  يامبوالنس جلو دنیاما باد نهیبب زویمامان عز اطیح توانستیباال م نیازا دینظرش راجلب کرد شا پنجره

 کرد یته زقالبیمامان عز

 شدیم وانهیکد رفتیواگرنم کردیم داشکیل رونیب رفتیبکند اگرم توانستید چکارمسست ش شیپاها

برانکارد تمام توانش راازدست داد  يرو هوشیترنج ب دنیشد باد رهیبادقت خ رونیبرانکارد ازدرامدب دینکش یطول

 کند يریپنجره گرفت تاازافتادنش جلوگ ياما محکم دستش رابه لبه 

 : رفته مادرش راصدازد لیتحل يتوانش به سمت دراتاق رفت دررابازکردو باصدا نیدهانش راقورت دادو بااخر اب

 مامان شاززرم کجاست؟  مامان؟

محکم به  یعل يرنگ ورو دنیازپله هاباال امدوباد مهیکمدش بود فاطمه خانم سراس يدرون کشو شارزرش

 : نگران گفت يصورتشزدوباصدا

 . یه علشد یچ خاکبرسرم

 بلندگفت ينشسته بود اشاره کردوباصدا نییکه پا دایباچشموابرو به ل یعل

 نجابودیهم شبید/کجاست شارزرم

 فاطمه خانمو به داخل اتاقش برد وبادست

 حرف زدن به فاطمه خانمو نداد  مجال

 : گفت عیسر

 دمیشیم ادهیپ نیازماش یوقت دیترنج مارود مامن

 فتمیشده دارم پس م یچ نیبب نییتوروقران بروپا مارستانیب برتشیامبوالنس داره م هی االن
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رامحکم گازگرفتوبادوازاتاق زد  نشیخودش امدو لب پا ستادوبعدبهیخانم چندلحظه شوك زده وسط اتاق ا فاطمه

 رونیب

 شده  یبداندچ خواستیشد م رهیشده بهش خ زیر یداباچشمانیل نییهارفت پا ازپله

بچه شارژرش و  نیا نییادپایهم االن م یکن عل يرایازخودت پذ زمیعز داجونیل: خانم بالبخند گفت فاطمه

 کنه دگمیبا شهیهم

 درست کنم یماه هیواست قلل خوامیبخرم واسه امروز م يبرم سرکوچه سبز منم

 وقت نخوردم یلیخ هیمادرجون ممنون قلل يوا: بالبخندگفت دایل

راسرش کرد باعجله  شیزدو باعجله وارداتاقش شدو چادرش رابرداش روسر يخانم درجوابش لبخند فاطمه

 ازخانه خارج شد دایازل یبدون خداحافظ

چادرش رابرعکس  دانستینم یشده بود که حت نقدرهولیا... شد وباهمان عجله دررابازکرد  اطیوارد ح بادو

 سرش کرده

 ختیریاروم اشک م رفتیکه داخل امبوالنس م یخانم درحال ترمه

 ترنج رابه داخل امبوالنس منتقل کرده اند نکهیا مثل

 ماندیوحاالترنج مثل دخترش م... زن بود  کیمادربود  کی اوهم

که بهش  يدیفشارش افتاده د گنیم ستین يزیچ: گفت دادیم يکه به همسرش دلدار یحسن درحال حاج

 ادیگفت بهوش م... سروم زدن 

 شه يبستر دیبا گنیپس چرام: گفت کردیراپاك م شیکه بادست اشکها یخانم درحال ترمه

 حسن خواست حرف بزند تاحاج

 شده ينجوریترنج چراا ایشده؟ روم س یسالم چ: خانم هراسون گفت فاطمه

 کرد هیگر يبلندتر يدوباصدایبغضش ترک یفاطمه مادرعل دنیخانم باد ترمه

 قهیداخل اونم بعدازده دق میمارفت نجایا میاومد... خوب بود  شیساعت پ میواهللا تان دونمینم: حسن گفت حاج

 ازهوش رفت...  هویبعدش ... اومد 

 منتقل بشه مارستانیبه ب دیبا کننیدارن چکابش م االنم

 خانم اب دهانش راقورت داد ترمه

 زدیم يدیبه سف لبانش
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 ...  امدیاما دلش ن...  دیبگو يزیچ یخواست تودلش به عل دیلرزیم شیوپاها دست

 که مشخص بود پرستار است دپوشیسف ي دختر

 ... شوکه شده : گفت رونویامد ب ازامبوالنس

 تحت مراقبت باشه دیبا

فاطمه خانم به سمتش رفت دستش راخواهرنه دردست گرفتو فشردو ...  ختیریخانم همچنان اشک م ترمه

که  شهیبخاطرکم جون...  واسش رمیبم...  شهیم تیاذ... گناه داره ... نکن  هیگر...  شهیخوب م شاهللایا: گفت

 ضعف کرده ينطوریا

 درراهم پشت سرش بست شدیحرف زدن راازهردوگرفتوهمانطورکه وارد امبوالنس م پرستارمجال

 ... برم  گهیمنم د: ... روبه فاطمه خانم گفت...  زدیدران موج م یکه ناراحت يباصدا... حسن  حاج

که  نقدرگرفتارشدهیسرش امده وا يترنج چه بال دانستیخودش م...  نییخانم شرمنده سرش راانداخت پا فاطمه

 بره مارستانیهمراه حاج حسن به دنبال عروسش به ب تواندینم

 ...  مارستانیب میایماهم م ادیسرهنگ ب گهیساعت د کیتا... بخدا شرمنده ام  یحاج: شرمزده گفت يباصدا

 بود دهیرادرخانه د یعل نیحسن ماش حاج

 اوردیخودش ن يامارو... بود  امدهیترنج ن دنیبه د یبود که عل بیعج شیبرا

 دیروبرسون یسالم عل هیچه حرف نیا: گفت فقط

شده اخه  ينجوریترنج ا... بچه ام  دونهینم رسونمیم تونویبزرگ: بالکنت گفت...  دیفاطمه خانم پر يازرو رنگ

 یگیکه اشکارادروغ م دهیکارت به کجا رس نییفطمه ب... دردلش زمزمه کرد ... رفت حمام 

 حرکت کند مارستانیباعجله به سمت ب... شدو  نیسوارماش عیحسن سر حاج

 سرکوچه رفت یفروش يبه سمت سبز تیباعصبان... فاطمه خانم  واما

 

******* 

 

  رده؟رنکیمامانت د زمیعز: گفت یکرده بود به عل شهیتراز هم یکه عمدا نازکتروتودماغ يباصدا دایل

وتمام فکرش ... دستانش گرفته بود  نیگذاشته بودو سرش راب شیزانوا يدستانش رابه صورت قائم رو یعل

 ترنج بود شیپ
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 زندیداردباهاش حرف م دایمتوجه نشد که ل اصال

 راناراحت کند یعل خواستیشد امااصال دلش نم یعصب کمی دایل

 زرادورزدیم... برخواستو  شیبانازازجا

  ینشست ودستش را گذاشت پشت کمره عل یوکنارعل

شد اما خودش  یکنارخودش عصبان دایل دنیخورد باد یتکان شیدرجا... که تاان لحظه تو حال خودش بود  یعل

 شد رهیبهش خ یرا کنترل کردو باحالت پرسش

 داشت یدراغواکردن عل یلبخند که سع هیبا داهمیل

  ؟یناراحت نجامیمن ا نکهینکنه ازا ؟يشده؟ ؟ همش توفکر يزیچ: گفت

 بود دهیازاد لباس پوش یلیتاباال به اوانداخت خ نیینگاه ازپا هی یعل

راهم ازادانه دورش رها  شیموها...  دیسف يحلقه ا نیتاپ است هیو... جذب وچسبان  یاسمان یاب یل يشلوار

 ... کرده بود 

 کرده میاومده عصب شیمشکل توشرکت پ هی... نه : اروم گفت: نگاهش راازاو گرفتو عیسر یعل

 ...  شهیدرست م...  زمیاشکال نداره عز: ... او گذاشتو گفت يشانه  يچسباندوسرش رارو یخودش رابه عل دایل

 بخند کمی دمیدیهمو م رونیهمش که ب...  یکنیکارمیچ نیخونتونا بب يامروز منو اورد هی

 نیوبعد ازا... من منفجرشده بودم ازفکر  يتوکه اگرنبود :زد وگفت يشک نکند لبخند دایل نکهیا يبرا یعل

 نباشد کینزد دایبه ل نیازا شیب دتایبه عقب کشان یحرفش خودش راکم

 

******* 

 

 یکم خون: اما ستین یزخاصیاش مطمنشان کرده بود که چ نهیدکتربعد ازمعا... شده بود  يبستر دربخش

 مشکل سازشود شیبرا...  ندهیوممکن است ا...  کندیم دشیوکمبود اهن تهد

 . کرده بود یروحش راهم متالش... عالوه برجسمش ... بود  دهیکه د يزیچ... بود  هوشیهنوز ب ترنج

 

 

 ترنج
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 وتاربودنو نداشتند رهیاون حالت ت گهیود شدیواسم واضح ترم طیکم مح کم

 کم تربود یلیخ یلیقلبم بود خ يکه رو ياما ازدرد کردیدرد م سرم

  ومده؟ین یکس یعنیواتاق نبود ت چکسیه

 هیبزگ درسمت راست و بایپنجره تقر هیکم رنگ با  یلیخ یاتاق اب هیواسم واضح شده بود  حطیکامال م گهید

 بود زونیهم بهش او دیپرده سف

  شدیکه اروم به رگ دستم واردم یسمت چپ نگاهم افتاد به سرم سرموچرخوندم

 بده  نیدردم راتسک وقراربود

 زدم يپوزخند

 ستین نجایا یخوب که کس چه

 ستیول کن ن ارهیتا ته توشو درن گذرهیموضوع نم نیازا یسادگ نیبابا به هم دونمیم

 فرستادم رونیموب نفس

  دمیشنیم رونیرفتو امدو ازب يشدم صدا رهیاتاق خ دیسقف سف به

 ادوساعتی کیکه بازگشت خورده بود به  ییدویوذهن من و کردیفامیمن ا يبرا ونویتورتلوزیاتاق نقش مان سقف

 شیپ

 یب يخند ه ها. بااون دختر. بهیسرگرد پارسا چه غر دنید. موندن من توکوچه. زیمامان عز يما به خونه  رفتن

 شده بودم رهیبه من که مثل اوارزده ها بهش خ یتفاوت عل ینگاه ب. اون دختررفتنشون به داخل خونه دیق

 فشردیدرخفه کردنم دارن گلومو م یانگاردودست که سع شدیهرلحظه بزرگ ترم بغضم

 . تموم شد لمیف نیا... خورد  واستپیدیو

 بازشد  یاروم يبودم که درباصدا رهیتوخیمن همچنان به مان اما

. دورچشماش گودافتاده بود... وارد شود  زدیم يکه به کبود یمامان باصورت. اروم چرخوندم سمت در سرمو

 شدیم ينجوریا کردیم هیادگریز یوقت شهیهم

 شده بود رهیاونم بهم خ... اروم اومد سمتم ... شدم  رهیلبخند کم جون بهش خ هیبا

 ... کنارتختم  یروصندل نشست
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داشتم بهش بگم مامان  یسع دمیاشایواسه حال خرابم نبود  یحیکه دنبال توض خوندیازنگاهم م انگارحرفهامو

 یمنکه زندگ چهیشدم باز یبالسرم اومد ک نیا یک نمیدم باشم بذاربببذار توحال خو ستیاالن وقت حرف زدن ن

 خودمو داشتم

 ... پارسا  یربط داده شدم به جناب سرگرد عل. کالم خدا هیبا غهیشدن ص يجار هی با

 ...  دمیچونه اش فهم دنینوازلرزیبغض کرده بود ا مامان

 نگفتم يزیچ

 لحظه رو نیتاتوذهنم حک کنم ا... شدم  رهیخ توریبه مان ازدوباره

 مامان باالخره دراومد يصدا

 مامان؟  یخوب: گفت اروم

 نبود شیکم جون چندلحظه پ يازخنده  يبرگشتم سمتش اما خبر ازدوباره

...  کنهیسرم دردم کمیفقط ... اره خوبم : اروم ترازخودش گفتم... کردم  سیخشک شدموخ يلب ها بازبانم

 نذارم ادامه دادم یباق یسوال ياج نکهیوبخاطرا

 ...  کشهیاخر منو م یکم خون نیا

 نیمنو؟ مادرتو؟ من فرق ب یگول بزن يخوایم ویک: نگاهشو مترکزکرد توچشمام وبانگاهش گفت عیسر مامان

 بدونم خوامیم لشوییامافقط دل دونمیخوب م یلیوخون شدن دلتو خ یکم خون

 نکردم یتوجه

 ذهنم نقش بستتو ینگاه اخرعل ازدوباره

  د؟یخبرداد یبه عل: دمیمقدمه پرس یچراب دونمینم

 نیواسه هم یبدتربش مارستانیربینکرده تومس يخدا دیشا میامبوالنس گفت میحالت بدشد زنگ زد یوقت -

 میامبوالنس خبرکرد

 . هول کرده بود چارهیفاطمه خانم اومد دم درب. مادر يبود هوشیتوب

 زدم  يپوزخند

 ومدیدم دربود اما خودش ن یعل نیماش

 زمیبر یقورت دادم دندونامومحکم روهم فشاردادم تامبادا اشک یدهنمو به سخت اب

 مالقاتت انیبعدازظهرهمشون باهم م ادیسرهنگ ب: گفتیم بابا
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 براق شدم توصورتش جاخورد عیسر

 : گفتم اروم

 نمشونیبب خوامیمن نم مامان

 : گرد شد ازتعجب چشماش

 ارمیسرخودم م يبال هیو زنمیباهات حرف نم گهیاتاق د نیبخدا اگرعصرپاشونوبذارن توا: دادم ادامه

 اروم گازگرفتو خم شد سمتم نشویپا لب

 . چرامامان؟ اوناهم خانوادتن: شده گفت یبکشه چ رزبونمیمنو اروم کنه وازز خواستیکه مثال م یبالحن

 ادامه بده  نذاشتم

 داخل  انیتوروخدا نذارب نمشونیبب امخویکه گفتم من عصرنم ینیهم

 باشه مادراروم باش صورتت سرخ کرده : که گفت دمیشده بود فقط شن جیبنده خدا گ مامان

 زمزمه کردم  باخودم

 ذارمشیجوابم نم یجناب پارسا اماب دارمیتودلم نگه م نویا من

 شرکت يمانده  یباق يحساب کتابها يبهانه  بعدازناهاربه

 به خوابگاه رسوند وخودش باعجله به خونه برگشت دارویل

جواب حاج . مبل نشسته بود يرو یعصب یعل یاطیاحت یزمان اماده شده بود سرهنگ بخاطرب نیتوا مادرش

  گفت؟یچه م دادیحسن را چه م

 وضع خراب ترنج چشمانش رامحکم بست وسرش راتکان داد ياداوریبا

 نرفت نییپا شیوارد خانه شد ناهارکه اصال نخورده بود ازگلو مهیسراس یعل

 رشدید میدبریایتوروخدا زودب: زنان روبه پدرش گفت نفس

به  یحرفها نبود اما چنان نگاه نیبرخواست خواست مواخذه اش کند اما االن وقت ا شیسرهنگ ازجا جناب

 انداخت نییسرش راپا یاوکردکه عل

 شد وعقب نشست یعل نیه باعجله سوارماشنفربود ک نیخانم اول فاطمه

 هم باسرعت حرکت کرد یجلو نشست وعل سرهنگم

 اوردویطاقت ن کهیکرده بود طور شیعصب کیتراف

 دیروفرمان کوب یمحکم مشت
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 : گفت تیبود باجد رهیهمانطورکه به جلوخ پدرش

 االنم صبورباش ...  يکردیفکراالنوم شیچندساعت پ دیباش با اروم

 نگفت  يزیچ یعل

 چراغ سبزشد  باالخره

 دنیساعت باالخره رس کیبعداز

  دیفاطمه خانم خر گهیخرتوپرت د یکمپوت وکل مارستانیجلودرب ازمغازه

 راپارك کرد نیماش

 حرکت کرد مارستانیبه سمت ساختمان ب داشدوبادویپ نیبود که ازماش ينفر نیاول یعل ندفعهیا

 خانم وجناب سرهنگم پشت سرش فاطمه

 اش بازاست نهیتاوسط س راهنشیپ ي قهیداشت که متوجه نبود  عجلهانقدر

 به صورت خودکاربازشد وهرسه واردشدن درساختمان

 دندیاطالعات شماره اتاق ترنج راپرس ازباجه

 رفتیمحکم به سمت اتاق ترنج م يباقدمها کردویزمزمه م رلبیز یعل

 304. 304 اتاق

302 303 

 برخواستن شانیازجا عیبه درزدو درواروم بازکرد حاج حسن وترمه خانم سر يضربه ا304

 انداخت نییسرش راپا یثابت ماند عل یصورت عل يحاج حسن رو یزخم نگاه

 هم فشارداد يرامحکم رو شیدندانها ترنج

 بزند یخانم خواست حرف تافاطمه

 : گفت عیسر ترنج

 وصورتش کبودتر شدیگفتم؟ صداش هرلحظه بلندترم یبهت چ مامان

 نمشیبب خوامییگفتم نم منشیبب خوامیگفتم نم بهت

 راداشت يبرخورد نییانتظارچن یعل

 شد فاطمه خانم وجناب سرهنگ سکوت کرده بودند کیتخت ترنج نزد به
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ترمه خانم هم سکوت کرده بود جناب سرهنگ  یحت دیرسیبلند ترنج بود که به گوش م ينفسها يصدا فقط

 اوقرارداد يشانه  يودستش رارو ستادیکنارحاج حسن ا

 شده بود اماترنج سرش رابه سمت پنجره چرخاند رهیبه ترنج خ یعل

 دمیم حیتوض وبهتیبگم امابه وقتش همه چ يزیچ تونمیاالن نم یکنیاشتباه م يترنج دار -

 شده؟  یچ ؟يدیم حیوتوضیچ: گفت عیحسن سر حاج

 به خانواده اش نگفته بود پس

 ...  رونیفقط بروب: گفت یمجال حرف زدن رازاش گرفته بودنداما به سخت شیاشکها دیچرخ یبه سمت عل ترنج

 بدتربود شیچشمان معصوم ترنج ازصدتافهش برا سوختیداشت م یعل

 حرفهابود نیخانم ترازا داداماترنجینگاه فهشش م نیا يبجا کاش

 سرهنگ به حرف اومد ندفععهیا

 ستیکه توفکرتوهست ن يزیدخترم عجله نکن مطمئن باش اون چ: گفت یبامهربان

 انهیشده  یچ دیگیم: گفت تیحسن که کالفه شده بود باعصبان حاج

 جواب داد سرهنگ

 بچه هابحثشون شده ستین يزیچ ؟یحاج هیچ

 دیشماها هم باهاش هم دست...  نمتونیبب خوامینم گهید: محکم ترازقبل گفت ندفعهیا ترنج

 چه وضع حرف زدنه نیترنج ا: راگازگرفتو اروم گفت نشیانم لب پاخ ترمه

 ادامه داد ترنج

 امافقط فاطمه خانم اومد دم در دادمیداشتم جون م من

 زدو ادامه داد يپوزخند

 زنده ام ایمن مردم  ننیبب انیلطف کردن به خودشون زحمت ندادن همراه امبوالنس ب یلیخ

 ... نداشت اما  یانداخت اوگناه نییم شرمنده سرش راپاازدوباره سربازکردفاطمه خان بغضش

 داد ادامه

 بخاطرمهمونشون بوده  دمیشا

 بهترن یلیمشخص بود ازماخ ازوضعشون

  ینگاهشو ثابت کرد توچشمان عل ندفعهیوا
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 ازمابهترون بودن مگه نه؟  ست؟ین ينطوریا: دیوپرس

 دادیهم فشارم يرامحکم رو شیسکوت کرده بود فقط دندانها یعل

 درست شده بود شیبود که برا يچه دردسر نیا

 صبرکن دمیم حیبخداواست توض ینیچراانقدربدب زمیعز. ترنج نیبب -

 نکرد یتوجه ترنج

 تکرارکرد ازدوباره

  رونیبروب

 تیتاخواست حرف بزند ترنج ازشدت عصبان یعل

 رونیب دیزدو سرمو ازدستش کش غیج

 شد يازدستش جار خون

 هول کرده بود یعل

 رفتیداشت ازحال م ترنج

 دیزدبه سمت ترنج دو یفیخف غیخانم ج ترمه

 رونیتا خودم ننداختمت ب رونیبروب: گفت یعل ادبهیحسن هم بافر حاج

 ودکترراخبرکرد رونیازتاق رفت ب عیبه خودش امد سر یعل

 

 

 یعل

 اش کند نهیتادکترمعا رونیب میازاتاق اومده بود همه

 : اج حسن گفتازاورودش به اتاق روبه ح قبل

 ستینگفتم استرس واسش خوب ن مگه

 اوردمویبهم نگاه کرد که طاقت ن ينگفت اما طور يزیحسن چ حاج

 ستادمیروبه روش ا رفتم

 رونیب نفسموفرستادم

 دادمشیازدست م ؟یاما زنم چ... محرمانه بود ...  مجبوربودم
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نبودم  لیم یبهش نداشتم اماب یتاادما قدر داشته هاشونو بدونن من قبل ازازدواجم حس شهیباعث م يدور گنیم

اون حس گمنامم اسمش دوست داشتن  خوامشیاالن م خوامیباشه که من م یاون تونهیکه م خوندمیازنگاهش م

 عاشق شدن  ابهتربگمی

من داشت باعث به  که نسبت به یوعشق پاک یرنگ کیمدت کم عاشق ترنج شدم صداقت و نیتوا من

 حس بود نیوجودامدن ا

 دادمشیوجه ازدست نم چیه به

 پلک بزنم نکهیصاف کردم بدون ا صدامو

 بود ستادهیحاج حسن زل زدم اونم متقابال روبه روم ا يتمام توچشما تیباجد

 روبه روشدم تیوبااخم وصورت سرخ شده اش ازشدت عصبان...  وگفتمیهمه چ... گفتم  قهیده دق درعرض

 نبود نیقرارماا یکنیدخترمونابود م یزندگ يدار: حسن حاج

 به ترنج نرسه یبیاس دمیمن بهتون قول م -

 بدتربود یلیکه زد ازصدتاس يصدادار پوزخند

...  نمیدخترمو بب دیروتخت سردخونه با انشمیحتما پا مارستانیکه ترنج روتخت ب ینیبیتازه اول کارئه م -

 انقدرصداش بلندبود که بابا به سمتمون اومد

 طیتوکه شرا یمردحساب میساله باهم دوست ستیماب يصبورباش چرانقدرزود کم اورد: حاج حسن گفت وربه

 ...  يدینودیبدترازا

 بذارم  تونمیدخترم وسط حرف جگرگوشمه نم يمحمد پا: گفت یحسن بادرماندگ حاج

 : من حرف زدم ندفعهیا

اما ...  گمیم وبهشیبکشه الزم باشه همچ مارستانیترنج کارش به ب گهید ذارمینم دمیقول شرف ممن  یحاج

 مسئله بدترازنگفتنشه نیگفتن ا

 حسن بااخم بهم نگاه کرد حاج

 : انگشت اشارشواورد باال وگرفت روبه روم وشمرده شمرده وباحرص گفت دشدهیکل يبادندونا

 اروبهمیبحث ترنج باشه دن زترهیواسم عز يزیجون دخترم ازهرچ دونمینومیمن فقط ا فهممینم یچیه من

مکث کد اب ...  نمیبب طیشرا نیاحدوواحد ترنج وتوا يبخدا گهیبارد کی...  گهیبارد کیفقط . زمیریم

 درانتظارم نبود یسکوت حرف خوب نیضربان قلبم کند شد پشت ا... دهانشوقورت داد 
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 بهم نگاه کرد مایمستق

 ...  رمیگیطالقشوم: وگفت

 ... سست شد  پاهام

 ...  دهیازتوبع یاستغفراهللا حاج: گفت تیباجد بابام

 منم سرجام خشکم زده بود... حاج حسن باحرص ازکنارمون گذشت  اما

 کنارم نشست...  یروصندل نمیکمکم کرد تابش... متوجه حالم شد  بابا

کاش فقط به  کردیفکرشم داغونم م یدادم چشماموبستم حت هییتک مارستانیب یپشت صندل کیبه سرام سرمو

 شمینابود م يوا... ازدواج کنه  يا گهیکه باکس د ندهیبه ا کردمیفکرم مونیجدا

 بابا بود که کنارگوشم حکم مسکنو داشت يصدا

 شهیکه بخوابه اروم م ششیات هیهم االن عصب یخودتو نباز ترنج زنته باهاش حرف بزن قانعش کن حاج: 

 سکوت کرده بودم  امامن

 که ناخواسته واردش شده بودم هراس داشتم يباز نیا ي ندهیازا خودم

نشون  شدنیقدماش که هرلحظه ازمن دورترم يازجاش بلندشد صدا دیمنو د يبسته  يسکوتوچشما یوقت بابا

 که رفته دادیم

 رونیتواتاق ترنج نبود دکتر ازاتاق اومد ب یبستم کس چشمامو

 شده دکتر؟ حال زنم خوبه؟  یچ: گفتم يقراریباب ستادمیبلند شدم مقابلش اازجام  عیسر

واسش  یاسترس وشوك عصب هیمشکل همسرشما کم خون... اره پسرم : بهم نگاه کرداروم گفت دکتربالبخند

خورد  هیدوتابخ... سوزن شکافته  ادرفتهیازدستش خون ز...  میکرد قیمسکن تزر هیاالنم بهش  مونهیمثل سم م

 چون رورگ بود

 نذارتنهابمونه ششیبروپ االنم

 لبخندقدرشناسانه بزنم  هیتونستم درجوابش  فقط

کنند همه اونجا بودن االن  شیمجبورشدن بستر... ازحال رفت  دیکه حال خراب ترنجو د یخانم موقع ترمه

 ششیبرم پ تونمیم

 شده بود رهیدروبازکردم به پنجره خ اروم

 سرشوچرخوند سمتم اروم
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 ازاحساس ینگاه خال راونیزدم ز خیاماچشماش نگاهش سرده سرد ... اروم بود  ندفعهیا...  دروبستم

 کنارتختش نشستم یروصندل

 شده بود یچیباندپ... دستش نگاه کردم  به

 چرخوند سمت پنجره نگاهشو

 سرشوچرخوند سمت من عیکه سر رمیدستشو بگ خواستمیکردم م کیگذاشتم روتخت اروم به دستش نزد دستمو

 ... حکم نامحرموداره  بهیغر هیو يا بهیبهم دست نزن توواسم غر: نگاه سرد گفت وباهمون

 حرف نزن ينجورینگوترنج ا...  چشماموبستم

 ازروتخت برداشتم دستمو

 : گفتم

 بوده یشده؟ بذاربگم اون دخترک یحداقلش بذاربگم چ...  زنمیبهت دست نم باشه

پسراونم  هی نیاگرتو منو توماش...  ستیواسم مهم ن: تفاوت گفت یشد اما ب انیتوچشماش نما يوکنجکا برق

  ؟یذاشتیم یباق یحیتوض يجا يدیدیتواون وضع م

 دیکل يدندونا نیازب خوردینفسام به صورتش م دیگذاشت رونقطه ضعفم سرمو خم کردم روصورتش ترس دست

... نکن  يلجباز ينطوریبامن ا...  گمیام م گهیبارد هیربهت گفتم با هیترنج : شده وفک منقبض شده ام گفتم

 بکشم شیبه ات مارستانویب نینکن ا يندارم کار یمسله شوخ نیندارم توا یمن شوخ... دست نذاررونقطه ضعفم 

 تمام مدت نگاهش توچشمام بود... دهانشو قورت داد  اب

 شهیوحشتناك م یبیبه طرز عج افهیق شمیم یعصب یوقت دونستمیشد خودم م ساکت

 شروع کردم به حرف زدن... استفاده کردمو  ازسکوتش

 دهانش بازماند ترنج

 یحت کردیقانعش نم يزیچ چیه توانستیوجه نم چیقبول کند به ه توانستینه نم. بااوچه کند خواستیم یعل

 به اوداده بود یکه عل یقول شرف

 امدییحظه باالترمقوورت داد بغضش هرل یاب دهانش رابه سخت پس

 : گفت دیلرزیم فشردیرام شیکه گلو ینیکه ازشدت بغض سهمگ يباصدا

 مکث کرد لبانش رابازبانش ترکرد ادامه داد... وقت  چیه

  ااون؟ی امنی يبد میباز ذارمیوقت نم چیه
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انداخت که  یازباال به اونگاه ستادیبرخواست کنارتخت ترنج ا شیوازجا دیکش شیدرموها یکالفه دست یعل

 نکاررانکندیا یبود تاعل ختهیپناه التماس رادرنگاهش ر یب یمانند گنجشک

 دهیماههاطول کش دانستیترنج نم... فکرکردن  یلیخ... هست  نیهم دادتنهاراهشیانجامش م دیبا شدینم اما

 ازدستش بدهد یراحت نیبه هم توانستیحاال چگونه م داکندیداراپیل نیتاهم

پس درکم کن . یدونیومیاالن همه چ... بهت بگم اخه  یچ... ترنج؟ خانمم؟ لج نکن : گفت متیبامال ازدوباره

 نمونده یبرام باق یبدون راه

 يانجامشون بد دیبا... اماچندتاشرط دارم ... ندارم  یمن حرف... کارت اززنت برات مهمتره : بابغض گفت ترنج

 رمیگیواال طالق م

 شدیصالبت ومحکم بودن کلمات ترنج که ازدهانش خارج م نیگشادشد ازا یعل چشمان

 تاخودش راکنترل کند دیکش قیعم ینفس

باشه که مورد حمله  يزنم نفربعد...  خوامیکارم واسم مهمه چون نم: که ارومترشد گفت بعدازچندلحظه

مرتکب نشدن  یگناهو. خبربودند یشوهردار که ازهمه جا ب يخانم ها یاونابادخترا وحت یدونیتونم رهیگیقرارم

 نزن یالک حرفبهت برسونن پس لطفا  یبیفکرشم کنم ترنج که اس خوامینم یحت... چه کردن 

 یحت دیایمسئله کنارب نیباا توانستیم ینبود چه کس یاروم گرفت اما درد کم یفقط کم...  یترنج کم دل

 اگرنقشه باشد

 نه صداتوبشنوم نمتینه بب خوامیمدت نم نیتوا: نگاه کند گفت یبه عل نکهیبازکردبدون ا لب

 را نیقبول کند جزا توانستیرام یبود همه چ دهیبه حد انفجاررس یعل

 پوزخند هیادامه دادبا ترنج

 یازم توقع نداشته باش که بشم همون ترنج قبل گهیاما د...  يدیروانجام م يروکه داد یقول...  بعدازنقشتونم

 ...  خواستمیکه م یاون عل يازاولش نبود...  یستیسابق ن یعل... واسم  گهیچون توهم د

 کارخودش راکرد یبغض لعنت نیا باالخره

سنم کم  دیمن شا یعل... روز عقدمو  یحت...  يبرخورد کرد يکه چطور ادمهیخوب  یلیهنوزخ يروزخواستگار

 ...  ستمیاما خرن... باشه 

عاشقش شده است  ایکه به تازگ...  دیبانگاهش به ترنج بگو نکهینداشت جزا یبسته شده بود جواب یعل دهان

 اما شده... دلباخته شود  يزود نیکه به ا... باورش سخته 
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حس بخاطرخود  نیا دانستیاما خوب م... حسه  نیشده باعث ا يجار نشونیکه ب یقدرت کالم اله...  دیشا

 ترنج به وجودامده

 نداشت ستادنیتوان ا یعل

 زدوبارها یصندل يرو نشست

 دیایکنارب طیمسله وشرا نیباا توانستینم... درحال انفجاربود  سرش

 يکه توقلبم جادار يفقط تو...  یفقط خودت یدونیدالمصب توکه م...  نکارونکنیترنج ا: زمزمه کرد اروم

 زد دنیاما خودش رابه نشن دیشن ترنج

 دیشنیحرف رام نیا...  دیبا... هفته هم ازازدواجشان نگذشته بود وحاال 2تازه ... نبود  یدردکم

 ردیبپذ... مسله راقبول کند  نیا توانستینم یازنیدختر چیتنها ترنج بلکه ه نه

 کردیم يپافشار طشیشرا يامد وهمچنان رو یترنج کوتاه نم...  رفتیپذیم دینبود با يا چاره

 ... ترنج  طیوازهمه بدترشرا... حاج حسن  ينگاه خصمانه ... برخورد ترنج  يسرد...  کشدینمکم اورده بود  یعل

 نیبه ا گهید توننیاگرازمرز بگذرن نم...  کننیپرونده کارم نیسه ساله دارن روا...  ستیماه دوماه ن کی حرف

 کنن رشونیدستگ یسادگ

 زمان نیبودبهتر تییموقع نیاالن بهتر... باند ازدستش دررفته بود  نیا يها یشمارقربان. 

  بستیرام شیترنج داشت دستو پاها اما

 ناهارنخورده بود کردیبود بعد احساس ضعف م7انداخت ساعت  یساعتش نگاه به

 >کنارش نشسته بودند یصندل يبرخواست پدرش وفاطمه خانم هم رو شیازجا

 چرامتوجه نشدم د؟یاومد یکشما... زمزمه کرد  یباکالفگ

 خوردواالرواعصابشیم يزیچ هی دیقدم برداشت با مارستانیب یمنتظرجواب باشد به سمت خروج نکهیا بدون

 گذاشتیرمیتاث

 

******* 

 

 ... کرده اند  يخبرنداشت که مادرش راهم بستر... دراتاق نبود  یکس

 بود یعل يتمام ذهنش مشغول حرفها اما
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  انه؟یدرست برخورد کرده  دانستینم

 که هرگزتحمل ندرد که دانستیرام نیاماا

 ...  دیترک بغضش

 که دراشتباه است  خواندیم یدرنگاه عل اما

  دیایکنارب هییقض نیباا تواندیم یسخت است چه کس شیاگراشتباه هم باشد برا یحت

 رابه او گفت طشیحرف زد وشرا یباعل بعدازانکه

 کیترنج مرغش  دیکه د یعل سوختیان دخترم يخنده ها ياداوریفش کند اماباکرد منصر یسع یلیخ یعل

 ازاتاق خارج شد تیپادارد باعصبان

 شده بود ينامزد نیسهم ترنج ازا وحاال

 غم بزرگ رودلش هیسروم و هیرنگ  یاتاق اب هی

 قبول کند توانستینبود کاش محکم بود چرانم فیجنسش لط کاش

 مامان؟  یگیم یچ ؟یچ یعنی

 به پسرش نگاه کرد  يخانم بادلسوز فاطمه

 پسرش گذاشت  يرابامهرمادرانه روشانه  دستش

اونم  نیتازه عقدکرد...  یبهش گفت ویهمه چ يمادر اشتباه کرد ادداخلیب خوامینم گهید: اره پسرم گفت -

 دختراحساس داره

 نیتاا...  یپارک یرستوران يدیخر شیببر یبارم دستشو نگرفت هیمدت  نیمردش کنارش باشه توا ازدارهین

 بغض نکنه ينجوریدخترا

 رفتیبود که توقلبم فرم يمامان مثل خنجر يحرفها

 داد ادامه

 کنم  شیمجبورم نامزدم معرف دایل يبرم خواستگار... من بخاطرشغلم مجبورم : یبه دختره گفت یرفت کارهی

 کجا ترنج من کجا؟  دهیورپر ياون دختره : گفت دوباحرصیکش یقینفس عم مامان

 مدت کوتاه هیاما مجبورم فقط تا... واقعا سخته  گفتیم راست

 کشیقلب کوچ ؟ینگاه ترنج چ اما
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 عیسر میزنگ گوش يبلند شدم هماهنگ شد باصدا مارستانیخشک ب یصندل يکامل شده بود ازرو تمیظرف

 جوااب دادم 

 پرازاسترس حامد نگرانم کرد يصدا

شاپ  یپسره اومد به زورازکاف هیاالن  نیهم دایدنبال ل میریم میما دار یعل: گفت عیندا حرف بزنم سر مجال

 بردش خودتو زود برسون 

زدم که محال بود  يداشتم که چنان گند نقدرعجلهیا دادمیشانسو ازدست م نیداینبود نبا زیموندنم جا گهید

 بتونم جمعش کنم

فاطمه خانم هنوز ... حاج حسن باال سرش بود ترنج هم به پنجره زل زده بود ... دراتاق ترنج رابازکردم  باعجله

 اسم داره گفتیبودحاج حسن م رسرومیز

 دایبرم دنبال ل دیمن با یحاج: گفتم باهراس

 دمسوزان دشیسف يمالفه  يدست مشت شده رو... برگشت سمتم  عیترنج سر... زبان راگازگرفتم  عیسر

 به سالمت: حسن باطعنه گفت حاج

  یفهش يبزنه داد ینگفت اما من منتظربودم حرف يزیچ ترنج

 دادیسکوتش عذابم م... صبوربودنش خانم بودنش  نیهم

 کردم سربلند

 گرفتم شیات

 شدم نابود

 دیبگو يزیبلند نشود تامبادا حاج حسن چ شیتاصدا دیبود امالب گز سیخ سیخ صورتش

 پرازبغضش تنم رالرزاند يصدا

 رفتن ندارم يلحظه حس کردم پا کیراچنان قورت داد که  شیاب دهانش همراه بغض گلو... برو دنبالش  -

 داد ادامه

 ... اما ...  یبروعل

 بسوزاند تمام وجودم را خواستیبود که م یتیاما گفتنش کبر نیوا

 شهخوب تموم ب یبذار همه چ ایوقت ن چیه گهید این گهید اما

 گفتن نداشتم  يبرا یحرف... چراسکوت کرده بودم  دونمینم
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 تکان دادم وازاتاق خارج شدم یخداحافظ ياروم سرم رابه نشانه  فقط

  رفتم

 کشاند به وجودزنم شیراکه ات یبکشونم کس شیتانابود کنم به ات رفتم

 سوزونمتیم باالخره

 

****** 

 

 شدو من هرلحظه اش جون دادم  يسپر مارستانیروز گذشت سه روزپرازادرد توب سه

 کناراون دختر یاون لحظه باتجشم عل ادیبا

 ... تنهامون نذاشتن  يسه روز فاطمه خانم وسرهنگ لحظه ا نیتوا

 شهیحالش خوب م... شده ومن فقط تونستم بگم  يبهم گفت که مامان بستر بابا

 نیفقط هم نیهم

 روح شده بود جهنم برام یسردو ب طیمح نیبود ا نوساختهیازمن ا مارستانیشده بودم ب نیا

جهنم خالص شم ومن فقط  نیازا تونمیخبرداد که م یبابا باخوشحال دیرس میحکم ازد شیساعت پ کی نیوهم

 زدم  يخندیلب

 هیکناه اونا چ زدمیحرف م ياونطور دیفاطمه خانم وسرهنگ شرمنده بودم نبا يتورو

 اوردنیاوناانقدربزگواربودن که اصال به رون اما

 تالبساموبپوشم کردیکمکم م یخانم بامهربان وحاالفاطمه

 داخل  ادیاومده بود اما من نذاشتم ب یعنی دمیند گهیرود یعل

 کردمیفراموش م دیبا

  ازداشتمیزمان ن به

چگونه . بلوره پرازاحساس فهیحدحساس باشم اما بودم هستم وخواهم بود من جنسم ظر نیتاا کردمینم فکرشو

 قدعلم کنم خورهیطوفان که داره وجودمو م نیا يجلو تونمیم

 ... روهم ازتنم دراوردم  یلعنت يلباس ها نیا باالخره
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ومن به کمک فطمه خانم اروم به سمتش  ومدیکناربابا به سمتمون م دهیپر يهمزمان بامن بارنگورو مامان

 کردمیحرکت م

 دیوشم کشمن جون گرفت پرزد وباعجله به سمتم اومد ودراغ دنیباد مامان

ممنون : گفتم تیخونشون اما نگاه بابا ومامان رومن بود منم باجد میاصرارداشت که ناهاروبر یلیخانم خ فاطمه

 خونه راحترم... مامان جون 

 اروم درگوشم زمزمه کرد دویبوس مویشانیپ یخانم بامهربان فاطمه

  یندارم عل یکن مادربخدا من گناه حاللم

 گفتم  دمویصصورتش روبوس یادامه بده بامهربان نذاشتم

 کردم دست خودم نبود یاحترام یب دیمنو ببخش... مامان  دیحرفو نزن نیا

واو پدرانه . کردم یرفتن عذاب وجدانم شد بعدازان ازسرهنگ عذرخواه نیزد که باعث ازب يدرجوابم لبخند واون

  دیصورتم روبوس دویمنودراغوش کش

درراه هرچه مامان  میوبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیسرهنگو مامان فطمه سوارماش از یبعدازخداحافظ

 بابا جوك گفت  یحرف زد هرچ

  وردمیخودم ن يرو من

 کردم که بذاره برگردم به اتاقم اونم به ناچارقبول کرد یومن بااصرارمامانوراض میدیساعت رس میبعدازن

 هیو یشلوارصورت هیلباسامو با ...  دیکشیروحم بود که عذاب م نینداشت ا یروبه بهبود بود جسمم مشکل حالم

 روتخت دمیازکشوبرداشتم وخز مویر یت یام پ... عوض کردم  دیتاپ سف

 مثل من شهیحالت م یکه بش عاشق

 روز هیمن که آرامش ندارم  مثل

 یکن یدق م ییاز تنها یشیم تنها

 بمون و بسوز گهیو م رهیم عشقت

 مثل من شهیحالت م یکه بش عاشق

 منکه زندونم اتاقم شده مثل

 اون یفهمیو م ینیشیم یکیتار تو

 خوده یب زننیکه از عشق م ییحرفا
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 کشم یعذاب م شیروز از غم دور هر

 از روز قبل بدتره میروز زندگ هر

 شدمیعاشقش م دینبا چوقتیه من

 بره یعشق آبرومو آخرش م نیا

 دل ينشو ا عاشق

 سر کن ییتنها با

 ینیبیرو م حالم

 رو باور کن حرفام

 دل عاشق شدن درده ينشو ا عاشق

 نامرده ایدن نیا يریمیم يسوزیم

 میکه من عاشق شدم زندگ یوقت از

 جهنم شد و توش گم شدم هی مثل

 قصه شد يمجنونت تو یلیل اون

 حرف مردم شدم ریمن اس اما

 که من عاشق شدم حالمو یوقت از

 دیگذشتم ند يمثل روزا یچکیه

 شدمیسوختم آب م یشمع م هیمثل  من

 دیکش یکرد و پر م یم یپروانگ اون

 یبیحب نیدل ازام يعاشق نشوا اهنگ

 

 رمیبپذ تونمینم تونمینم ایخدا کردیم سیواشک هام صورتمو خ...  کردمیهمراهش زمزمه م کردمیم زمزمه

 قبول کنم خدا بهم صبربده تونمینم

 

 

 یعل
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 سوختیدستم ورم کرده بودو م مچ

 توهم  دمیامو کشاخم ازدرد

 دهیدردامانمو بر نیهفته هست ا کی

  یازش کارنکش دیدررفته با: گفتیدکترم

 کردیانداخت اما بازهم درد م جاش

 خارج شدم  مارستانیازب یوقت. شیروز پ هفت

 کرده بود رفتم جیکه حامد برام مس یبه ادرس باسرعت

 : جواب داد عیحامدوگرفتم سر ينبود باحرص شماره  یکس...  دمیرس یوقت اما

 وبعد سکوت کرد  یعل يدیررسید

 باالاورده يگند هی یعنیحامد  سکوت

 بگو کجان قایحامد االن کجان؟ دق دمیغر باخشم

 گفت عیسر حامد

 ...  میسرچهارراه گمشون کرد هویشده ب یچ دونمینم میما دنبالشون بود بخدا

 به شمارافتادن  نفسام

 شده ام گفتم دیکل يدندونها نیازب

 کردمیگردنتو خورد م يدم دستم بود نجایفقط شکرگذارخداباش اگرا... حامد  بروخداروشکرکن

 تلفنو قطع کردم وبعد

 بغل دستم یمحکم پرت کردنم صندل مویکنترل حرکاتم ازدستم خارج شد وگوش هویشدم  رهیجلوم خ به

 دادم هییتک نیماش یبه صندل سرمو

  دمیکش قینفس عم هی

 داستیل الیکه مدام دن هیاون مرد ک دونستمیم دیاب من

 داره ابیوبرادرش افراس دایبال یارتباط چه

 خسته بودم واسه امروز بس بود  یلیخ... بلندکردم  سرمو

 کردم  نوروشنیماش

 سمت خونه روندم وبه
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وازدوباره اتفاقات اون  زافتادیمامان عز ينگاهم به درخونه ...  چکسونداشتمیحوصله ه... درپارك کردم  جلو

 شد یچشمام تداع يروزجلو

 دروبازکردم دیباکل

 گرمم شده بود  دایشد... شدم درواروم بستم  اطیح وارد

 گرفتمیدوش م هی دیبا

 وارد خونه شدم بادخنک کولربه صورتم خورد نکهیمحض ا به

 تواتاق کارشظرف ها مشخص بود مامان تواشپزخونه هست وبابا هم صددرصد  ينبود ازصدا یکس

 کزردم تیبه سمت اشپزخونه هدا قدمامو

 ستادمیدراشپزخونه ا توچهرچوب

 سالم -

 نجورکهیهم دیبه سمتم چرخ عیگفتو سر ینیمن ح يصدا دنیکه مشغول مرتب کردن ظرفهابود باشن مامان

 زدینفس نفس م

 خبربده  هیمادر  يتوکه منو ترسوند: گفت باحرص

 مامان ترنج مرخص شد؟ : گفتم یحالیباب

 داد وغم نشست تونگاه مهربانش رحالتییتعق عیسر

 را گذاشت توکمد دروبستو  تابهیماه

 نشست روش  رونویب دیکش يزناهارخوریرمیروازز یصندل

 مامان نشستم يازجام کنده شدمو روبه رو منم

 : گفت نیگیغم يبه حرف اومد باصدا مامان

 ...  داشتنیم شترنگهشیمرخصش کردن اما کاش ب شیساعت پ سه

 شده؟  یرا؟ مگه چ{: دمیپرس عیسر زشدویحرف مامان چشمام ر نیبابا

من  سهیروپا وا تونستیترنج ترنج سابق نبود نم نیمرخصش کردن ا ینشده اما وقت يزیاروم گفت؟ چ مامان

 گرفتم ربغالشویز

 بستم  چشمامو

 روزانداخته بودم نیباعثش بودم من ترنجموبه ا من
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به  شهیم لیتودلش بمونه واال تبد هییقض نیامادرنذارایتوهم ب... خونشون  میشب بر گهیبابات م: ادامه داد مامان

  نهیک

 بازکردم چشمامو

 : گفتم یباناتوان

  نمشیبب ذارهیکه نم يدید مامان

ازاشپزخونه خارج ... که مامان واسم درست کرده بود  ییومنم بعدازخوردن شربت البلو... نگفت  يزیچ مامان

 شدمو به سمت اتاقم رفتم

 بودم ستادهیلخت وسط اتاق ا يتنه  میحاالبان... دراوردم  راهنمویپ... اتاق شدم  وارد

 عوض کردن شلوارمو نداشتم حوصله

 صداش محرومم نکنه دنیکاش از شن...  خواستیصداشو م دلم

 جا گذاشتم نیاومد که توماش ادمیبردارم  مویکه گوش شلوارم بیکردم توج دست

 ...  زکنارتختمیوگذاشتم روم...  زبرداشتمیتلفنو ازرو م رونیباحرص فرستادم ب نفسمو

 شمارشو گرفتم دیباترد

 دیچیپ یتوگوش حالشیب يازچندتابوق صدا بعد

  الو

 سکوت کردم دیلرز دلم

 مامان جون  الو

 تابشه منم یمامانم بهش زنگ زده خبرنداشت اونکه ب کردیفکرم

 رو گرفتم دم گوشم یگوش دمیدرازکش روتخت

 : گفتم اوم

 زمیعز یخوب... ترنج  منم

 نداد یجواب

  ترنج؟

  دیچیپ یناله اش توگوش يصدا هوی

  يا
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  ستادمیکم طاقت شدم بلند شدم ا... ترس ازجام بلند شدم روتختم نشستم  با

 : گفتم عیسر

 شده؟  یچ ؟یترنج؟ خوب ونم؟ج

نشدم دست  هییوارتخلیروباحرص کوبوندم به د یکرد گوش میبوقققق روان يصدا قهیدق کیوبعداز... نداد  جواب

 واریمشت شدمو محکم کوبوندم به د

 دهیهفته دردش عذابم م کیبعد از وحاال

اش  یچیهوارودست باندپ یبوده که ب نیترنج بخاطرا يکه ناله  دیترمه خانم فهم قیروز مامان ازطر اون

 دهیخواب

 

 

  ترنج

 بود نشستم اطیپرتفال سمت راست ح ردرختیکه ز يرو تاپ دونفره ا اطیتوح

مدت مامان فاطمه وسرهنگ هرشب بهم  نیتوا...  دمیروند یروزه که عل9االن ...  گذرهیزود م چقدرزمان

 ...  زدنیسرم

 کردمیومن سکوت م گفتیم یازغل گوشه تنها بودم مامان فاطمه هی وهروقت

 واریدستشو کوبوند به د گفتیم...  ارهیکه چقدردلش تنگ امابخاطرغروروش روخودش نم: گفتیم

 . چرا دروغ

 ...  کردیم یتاب یقلبم ب دمیکه شن یموقع

 اوردمیخودم ن يبه رو اما

اما ازرفتارمامان فاطمه مشخص بود که  کشوندمیچون حرف زدن دربارش تامرزجنون م...  دمینپرس یچیه دایازل

 سوزوندیمنو م نیاون دخترباهاشون دررفتو امد وا

 نگفتم یچیه بازم

 بگم  تونستمیم یچ

 ارومو ساکت شده بودم یمدت خل نیتوا

 دکتر شیپ میبر گهیکه مامانونگران کرده ومدام م يتاحد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 کبابو گوشت وسط گرویبشم هرروزبساط ج يبابستر ترسهیم چارهیب

 کشهیدردم گهیدخترد هیروحمه که باتجسم شوهرم کنار کشهیکه دردم ستیجسمم ن نیبفهمن که ا شدیم کاش

 بغض کردم ازدوباره

 بارها به سراغم اومد ه اما مهارش کردم  یبغض لعنت نیمدت ا نیتوا

 بره نیازب ذاشتمینم زهیبر ذاشتمینم

  نمشیاصال بب خواستیچرادلم نم دونمیتنگ سده بود اما نم دلم

 هم زنگ زد اما جواب ندادم گهیبارد هیازاون شب که دستم دردگرفتوقطع کردم  بعد

 خاموش کردمو انداختم توکشوم مویگوش

  دمیکش قینفس عم هی

 برداشتم اطیح يروسنگ فرش ها رمویخ نگاه

 ... اسمون چشم دوختم  وببه

 ...  دمیرسیثل قبل به خودم نمم گهید... موهامو نبسته بودم ... بادخنک صورتمو نوازش کرد  هی

  نکهیومن اصال دلو دماغ ا شهیداره پرم رابروهاممیمتوجه شدم ز... خودمو نگاه کردم  يدسشتو نهییکه توا صبح

 کنمو ندارم زشونیتم

 خوردنیازادانه همراه باد تکون م موهام

 دیرقصیبلندم همراهون م يگلبه ا ودامن

 وتابوتکون دادم نیگذاشتم روزم پاهامو

...  کردمیم هیاولش گر نجایا ومدمییم شدیدعوام م ابابایبامامان  یوقت شهیرولبم نقش بست هم يلبخند

 انگارباتابم قهربودم

 کنهیمامان ازپنجره نگام نم نمیبب دمیکشیسرك م کردویکردن باتاب وسوسم م يبعدش باز اما

 کردن يتاب باز...  کردمیشروع م کردمویاشکامو پاك م عیسر بعدم

 گرفت ردلمییهمه تعق نیدلم ازا... گرفت  دلم

 شمیپ ادیکه متوجه نشدم مامان داره م انقدرتوفکربودم

 ... شدم  رهیاخرش بود که سرمو بلند کردمو بهش خ يتوقدما اما

 کردیلبخند بهم نگاه م هیشربت البالو تودستش بودو با وانیل هی
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 سوخت دلم

 ... بود  یاون چ گناه

 انتخاب خودم بود یعل

  م؟یکن يتاب باز يایمامان م: گفتم میشگیوهم يوبالحن عاد... زدم  لبخند

 گفت عیتعجب کرد اما بعدش سر اولش

 میخوش بگذرون يدوتا...  ستیباباتم ن... چراکه نه  اره

 ازحرکت تاب هراس داشت شهیمامان هم...  گهیهمه روبخاطرمن م دونستمیم

 نشستم روتاب  صاف

 شربتو گرفت به سمتم مامان

 دمیبخور منم تابو هول م نویامادرایب -

 ...  دمیزخندیر

 نیمن خودمولعنت کردم بخاطرا ستادویمامانوتاچه حدشاد کرد که باشوق رفت پشت تاب ا دونهیخنده خدام نیو

 که بهش داده بودم یهمه عذاب

 چقدرخنک بود... کردن  خیانگشتام ... کردم  کیبه لبم نزد وانویل

 مامان شروع کرد حرف زدن... قلوپ روکه خوردم  نیاول

 خبرخوب واست دارم هیترنج  -

 نجایا ادیخوادبیم یتوهواخشک شد حتما عل وانیکردم دستم همراه ل سکوت

 که یمامان عل -

 وسط حرفم وباحرص گفت دیپر

 شتیادپیفرگل عصرم رینخ...  یعل یعل یوا ترنج ه -

 ا... گفتم  جانیوباه...  اون لحظه واقعا خوشحال شدم تو

  واقعا؟

 هم باشوق گفت مامن

 خاموشه  گهیترنج م زنمیزنگ م یهرچ. صبح زنگ زد خونه گفت اره

 ادیاستراحت کنه عصرم کمی... تهران  رسنیاونم گفت تاظهرم یناخوش کمیگفتم  منم
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 دمیپرس عیسر

 ینگفت یتوکه درمورد عل مامان

 ... بگم  ینه مادر چ -

 نیا گفتیم یعل دونستیدمیبدونه فرگل مثل خواهرم بود اما نبا يزیچ یدوست نداشتم کس... راحت شد  المیخ

 خواستیوجه دلم نم چینقشه اما به ه نیازا سوختمیمن ناراحت بودم م... محرمانه هست ومجبروه بهم بگه 

 توکارش دچارمشکل بشه

اش  یرابا تاپ مشک دشیسف يشلوار دم پا دیبه خودش رس یرامرتب کرد وکم شیاصرارمادرش ابروها به

 راتنش 

 کرد

 سرش جمع کرد يباال یرادم اسب شیموها

 ... مرطوب کننده به صورتش زد  یوکم

  رسهیم گهیربع د هیگفته بود  فرگل

 بود قیدق شهیهم

 اش گذشته بود قهیده دق االن

 بلند شود یاماده کرده بود که نخواهده وهیوم کیک. شربت ازقبل

 دادینگذشته بود که زنگ ابفون خبرازامدن فرگل رام قهیدودق هنوز

 رفت  فونیسمتا بادوبه

 داد بله؟  جواب

 بازکن عروس خانم منم گفتیم طنتیشاد فرگل که باش يصدا

 برلبانش اورد خنده

 بازشد یکیدربات

 کشدیطول م قهیبرسه به ساختمون سه دق ادیب خواستیتام

 ستادیا يدرورود يبازهم به استقبالش رفت وجلو اما

 امد یبه سمتش م يشکالت فرانسو يجعبه  کیسبد گل رز و کیبا فرگل

 بهش دیفرگل رس نکهیتاا کردنیم گرنگاهیکدیبه  هردوبالبخند
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 شیناخواسته بغضش شکست واشکها... رفت وخودش رادراغوش فرگل انداخت  نییدرراپا يجلو يدوپله  ترنج

 شد يجار

 ... گفت  یباشوخ فرگل

 اخ تو يمن دار کاربهیچ...  يشوهردار گهیاستغفراهللا تود...  بروکناردختر

 اومد رونیخودش راازاغوش فرگل ب ترنج

 شده؟  یترنج چ: دیپرس یوبانگران دیلبانش ماس يصورت ترنج خند رو دنیباد فرگل

 دبه استقبال فرگل ام ییهمان لحظه ترمه خانم باخوشرو... اشکانش راپاك کرد  عیسر ترنج

 گفت کیازدواج ترنج راتبر یفرگل هم بامهربان دیترمه خانم صورت فرگل رابوس یواحوالپرس بعدازسالم

 گذشتیازاومدن فرگل م قهیدق ده

تخت ترنج به صورت چهارزانو نشسته  ياش رو یمشک یتاپ وشلوار ل کیرادراورده بود وبا شیلباس ها فرگل

 بود

  ششیزارایم یصندل يهم رو وترنج

 ترنج اروم شود یگذاشت تاکم فرگل

 شده یچ دانستیم دیبود با گروقتشید امااالن

 یبه خوب نویمهربان هست فرگل ا یباقلب یاحساسات يترنج دختر...  دانستیترنج رام ياشک ها لیدل دیبا

 دانستیم

 داد هییوارتکیجس خاص دست بغل زد وبه د هیای فرگل

 دیواروم پرس... شد  رهیانداخته بود خ نییترنج که سرش راپا به

 شده؟  یبگوچ ترنج؟

 شد رهیسرش راباال اورد ودرچشمان کنجکاوفرگل خ ترنج

 دهانش راقورت داد واروم ترازفرگل گفت اب

 دلم تنگ شده بود... بودمت  دهیمدت ند هی ستین يزیچ

 شد رهیبه اوخ یزد که ترنج باناراحت يپوزخند صدادار فرگل

 به لبه تخت دیخودش راکش. باحرص دستانش راازهم بازکرد فرگل
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من نگاهتوحرکاتتو خوب  میمنو تو چند ساله باهم دوست يفکرکرد یمن خرم؟ ترنج توچ: گفت وباخشونت

 دونمیم

 راستشوبگو نزن توخودت بذارکمکت کنم پس

 شد رهیگذاشته بود خ نیزم يکه رو شیبه پاها یکم دیکش قیعم ینفس ترنج

 هادست بردارنبود یسادگ نیاما فرگل به هم... فرگل بداند  ستخواینم

 نیخودشان بماند گرچه مطمن بود که فرگل دهانش سفتو محکم هست ا نیاول ازفرگل قول گرفت که ب پس

 ثابت کرده بود شانیسال دوست نیچند نیا یراط

االن که فرگل روبه  نیبود تا هم دهیدارودیکه ل یکردن مکاجرا ازهمان اول فیکرد به حرف زدن وتعر شروع

 نشسته بود شیرو

 شدیچشمان فرگل هرلحظه ازتعجب گشاد ترم زدیکه ترنج حرف م یمدت درتمام

 خورد  یاورده بود را کم شانیقبل برا قهیراکه مادرش چنددق یخشک شده بود شربت دهانش

باشد  ششیپ خواستیدلش م دایگل شدقبل ازامدن فر... تمام شده بود  شیانداخت حرفها نییسرش رابازپا ترنج

 خواستیشترمیب زیراازهمه چ ییامااالن تنها

 فرگل شکست يفرگل وترنج باصدا نیسکوت ب باالخره

 ... واال  کنهیم يهم داره فقط باز یخوب بدون عل... نقشه هست  یگیمگه نم يخودتوبباز دیترنج تونبا -

 سرم رااوردم باال وباحرص گفتم عیسر

که  یاالن نیچقدرسخته هم یدونینم یمن قرارنگرفت طیچون توشرا کشمیدارم م یچه عذاب... فرگل  یدونیتونم

 نفرخودشو واسش لوس کنه هیواون  یتجسم کن گهینفرد هیتوذهنت مردتوکنار یمن شیپ

 سمجش راپاك کرد يدست اشک ها باپشت

 نداشت که بدهد  یساکت ماند چون جواب فرگل

 شد  کیج نزدبرخواست وبه ترن شیازجا

کرد  یچندروزش راخال نیا يفرگل عقده  يخواهرانه  يها يرادراغوشش گرفت وترنج همراه بادلدار سرترنج

 . وازته دل زار زد
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 یعل

 قرارداشتم  دایبال 4 ساعت

 داره دیدنبالش ظاهراخر رفتمیم دیبا

 ایزود نیبه هم یگیمگه نم يدوسم دار یگیمگه تو نم يایباهام ب دیبا گفتیم یه زدویمدام زنگ م روزیازد

 یعل ایپس باهام ب میشینامزد م

 نیاما هم دمیخودم نشن یباراونم به زور بهش گفتم دوسش دارم انقدراروم گفتم که حت کیفقط  دونهیخدام

 يدوسم دار یبود تاهردفعه بگه توبهم گفت یکبارکافی

  کردمیترنجو حس م یخال يشترجایب شدمیم شتراشنایب دایمن بال گذشتویم یهرچ

 ونیهم م چارهیحرف بزنه اون ب خوادینم گهیترمه خانم م زنمیبه خونه هم که زنگ م... خاموش کرده  شویگوش

 رکردهیمادوتاگ

کلمات  نیا نیب دیساعته جلوم بازه ومن تمام ذهنمو متمرکزکردم روش تاشا7 قایکه دق زمیسبزرنگ روم پوشه

 بخورم که بدردم بخوره يزیاعترافات به چ نیاطالعات ا نیا

 ازداشتمیاستراحت ن کمیروش فکرکنم به  نیشترازایب تونستمینم گهید. بستمش

اول  دیدراتاق خوابموکه سمت چپ بود روبازکردم با. رونیازاتاق زدم ب. اتاق کارم بودم يتو. شدم زبلندیم ازپشت

 گرفتمیدوش م هی

  دایدنبال ل رفتمیم شدمیماده مپکربودن خارج شم بعدم ا نیتاازا

 برداشتمو رفتم توحمام حولمو

 

 

 ترنج

  ؟يدیرمیفرگل بخدا حوصله ندارم چراگ -

 دیچیپ یتوگوش غشیج يصدا

 دیمانتو خوشم اومده با هیبابا من از... جلودرخونتونم زود اماده شو  گهیساعت د میحوصله ندارم من ن ویچ یچ -

 يایب دیر م با يبخرمش تنها ن م 

 رونیباحرص فرستادم ب نفسمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ١١٣ 

 نبود يا چاره

 شمیاماده م رمیباشه االن م -

 يبا گهیساعت د میاها حاال شد تان -

 بلند شدم یروگذاشتم سرجاش ازروصندل یگوش

 گفت يبود باکنجکاو رتودستشیکفگ رونیازاشپزخونه اومد ب مامان

 زدیم غیچراانقدرج فرگل

 گفتم یحالیباب

 منو هم مجبورکردن که باهاشون برم... مانتو بخرن  خوانیخانم م یچیه

 مامان به خنده باز شد يلبها

 مانتو واسه خودت بخر هیتوهم . يدیپوس یجا نرفت چیروزه ه 12برو مادر االن  -

 نه مانتو دارم -

 اخم کردو گفت عیسر مامان

 خونه يایکه گفتم بدون مانتو نم ینیهم ایقد شد یلیروزاخ نیا ترنج

 باشه تکون دادمو ازپله هارفتم باال تااماده شم يه نشونه ب سرمو

 نبود يکردنو نداشتم اما چاره ا دیواقعا حس خر... اتاقم شدم  وارد

 دمیبرداشتم پوش مویمشک يوشلوار پارچه ا یبازکردم مانتومشک درکمدمو

موهامو باالسرم جمع  نکهیازتوکشو برداشتم وبعد ازا موینوك مداد يمقنعه  ينه شالو داشتم نه روسر حوصله

 بود انیصورتم نما يفقط گرد شهیمثل هم... کردم سر کردم 

 هم ازتوکمد برداشتم مویچرم نوك مداد فیک

 کردم میکش چادرمو بادقت روسرم تنظ ستادمیا نهییجلو ا رونیاوردم ب رتختمیازز مویته صاف مشک يکفشا

 رولبام دمیبرق لبمو اروم کش یخوب بود لبام خشک شده بودنوپوست پوست میچ همه

 رونیبرداشتمو ازاتاق زدم ب کفشامو

 شد انیفرگل نما ي افهیق دیرس فونیمامان بدوزودترازمن به ا دیچیتوسالن پ فونیا يصدا

گرفت الحق که  نامشویماه ازمن بزرگتربود وزود گواه 7وشش مامانش بود فرگل  صتیسرشم دو پشت

 استعدادشم داره
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 اما قبول نکرد وگفت زودبرم دم در ادداخلیکه ب تعارف کرد مامان

 سایلحظه وا هی... گفت  عیوپام کردم مامان سر نیجلو درگذاشتم روزم کفشامو

 باعجله رفت تواتاقشون وبعدش

 برگشت یهزارتومان 50تاتراول 4همراه با قهیبعدازدودق

 خندگفتیوبال

 ارمیتاکارت عابروب ستیاگرن ه؟یداشتم کاف ناروتوخونهیجان ا مامان

 گفتم یباکالفگ

 بخرم یچ خوامیهست مگه م ادمیجان ز مامان

دروبازکردم  اطوبادوگذروندمیکردمو ح یباتاسف سرشو تکون دادو منم بعدازگرفتن پولها باهاش خداحافظ مامان

 زدمینفس نفس م... 

 نشسته بود نیتوماش فرگل

 شدم نیسوارماش... پشت سرم بستمو  درواروم

 گفتم...  بستمیکمربندموم ورکهنطیهم

 رشدید دیسالم ببخش -

 : گفت یساختگ یبااخم فرگل

ذرت ...  دواسمیبا بخشمیرنمینخ...  دیببخش گنیبعدشم م نجایساعت کاشتن ا کیواهللا خوبه مردم مارو اره

 تاببخشم يبخر یکیمکز

 دمیروز باالخره ازته دل خند 12خودمونگرفتمو بعداز يانقدربامزه بود که جلو لحنش

  میروشن کردو حرکت کرد نویماش فرگل

 کتایپاساز ن میبر زدمیاما حدس م میبر میخوایکجا م دونستمینم قیدق

 فرگل سکوت کرده بود منم حوصله حرف زدنونداشتم ریتومس

 مده راپرکردسکوت به وجود او يریاحسان خواجه ام نیدلنش يکردم صدا پخشوروشن

 

 

 یعل
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 میش ادهیجلوترپارك کن تاپ کمی یعل -دایل

 يبخر يخوایم یچ یباشه امانگفت -

خودشو کشوند جلو لباشو ... خودشو لوس کنه  خواستیکه تاان لحظه صاف سرجاش نشسته بود مثال م دایل

 بچگانه گفت یجمع کردو بالحن

 میخریاما گفته باشم اول مانتوم... مانتوبخرم . شلواربخرم خوامیم اوم

 واسم نداره یتیجذاب چیحرکاتش ه نیا دونستیکاش م... پوزخندزدم  هیاش انداختمو افهینگاه به ق هی

 میشد ادهیپ نیازماش. که گفته بود پارك کردم ییهمونجا

قاربود باهاش هم قدم بشم خجالت  پشیت نیباا نکهیازا ستادیکنارم ا نودورزدواومدیتمام بدوماش يباپررو

 ختهیرنگ کرده که ازدوطرف شالش ر يکوتاه جذب موها یمانتو ل هیتنگ با دیشلوارسف هی...  دمیکشیم

 عروس بود شیبه ارا هیکه شب یشیار رونیبودشون ب

داشتم اما حداقلش واسه  یبود مثل داداشش امارشو به خب یکیواسم مهم نبود اونم  رونینفسمودادم ب باحرص

 اروم گفتم رهیخودم که موردتمسخرمردم قرارنگ تیشخص

 . شالتو درست کن دایل -

اومدم خودموعقب بکشم ... حرکتش جاخوردم  نیتر دستشو انداخت دوربازوم ازا کیکردو اومدنزد فیاخم ظر هی

 که محکمتربازوموگرفتو

 شده بودگفت یازاندازه تودماغ شیکه ب يصدا هیبا

 یدونیخودت م...  يدنبال بهانه ا ینه به االنت که ه يدوسم دار یگفتیم یتوچته؟ نه به قبلت که ه یعل

که سخت  یمنوازخودتبرون ردادنتیحرفاتوگ نینکن باا یپس سع شمینم التیخیوجه ب چیدوست دارم وبه ه

 یدراشتباه

 

 

  ترنج

 میپارك کرد ابونیپاشازاون ورخ يجلو قایدق نویماش
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 یفشوازصندلینداشت اله هم چادرشو جمع کردم ک یچک کردم مشکل نهییشم چادرموازتوا ادهیپ نکهیازا قبل

 میشد ادهیعقب برداشتو هردوهم زمان پ

 ...  ستادمیدورزدم کنارفرگل ا نیماش يکردازجلو نوقفلیدرماش موتیبار فرگل

 میردشد ابونیاش دستمو گرفتو بادقت ازخ یشگیطبق عادت هم فرگل

پاساز بودنو  يا شهیجلو درب ش رهیدا میوتومرکزشهرقرارداشت ده تاپله که به صورت ن... بود  یبابزرگیرپاسازتق

 میردکرد

دستم مشغول درست کردن مقنعه ام افرگلم  هیدستم تودست فرگل بودو  هیکردم مقنعه ام اومده عقب  احساس

 کشوندیمنوم یه

 کنم یسرموبلندکردم که عذرخواه. دردگرفت دایشد مینیب. نفر هیمحکم خوردم به  هوی که

من وخشک  ستادنیاازای ستادیزدن دستم تودستش ا خیفرگل از دونمیزبونم بنداومد توان ازپاهام رفت نم اما

 بود زموندهیچ هیشدنم سرجام چشمم فقط رو

  یپرغرورش ازبودن درکنارعل يرولبخند یعل يحلقه شده اش دوربازو رودست

 شدیمثل قبل م دینبا ستادمیف کردم اماااحساس ضع ازدوباره

اون  نکهیتاا کردیشده بودم نگاه م رهیسکوت کرده بودم فرگل هم باتعجب ببه من که به ان دوخ منکه

 گفت يزننده ا یلحن خل هیدختربحرف اومدو با

 دیکن یعذرخواه نکهیجزا دیکنیبه مانگاه م دیستادیکه؟ ا واقعا

اخم لب  هیسمت خودش با کشوندیبازوشو م یبودو ه دهیکه به شدت رنگش پر یچرخوندم سمت عل نگاهمو

 به دندون گرفته بود نشویپا

 ترنج؟ : تکونم دادو گفت فرگل

 : اروم گفتم يخودموجمع کردمو باصدا عیسر

 خانم  خوامیعذرم

دخترسرخم  نیا يجلو دیکه زنش بودم با یمن نکهیازا یعل یتفاوت یب نیازا شدینفسم هرلحظه تنگ ترم راه

 کردمیم کیخودموکوچ کردمویم

 دست فرگل رو گرفتمو دنبال خودم کشوندمش توپاساز  عیوسر گهیم یچ نمیبب منتظرنموندم

 شدیام خارج م نهیازس دهیبر دهیبر نفسم
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 کرد ستادنمیدستمو گرفتو مجبوربه ا یبانگران فرگل

 . يشد ينجوریترنج چته؟ چراا -

 فوران بود گفتم يکه توگلوم جمع شده بودوهرلحظه اماده  یکه ازبغض لعنت يباصدا

 رونیبارباهاش رفتم ب هیسرووضعشو اما من  يدید... بود  دهیچطوربهش چسب يدید... بود فرگل  خودش

 بهم ردادیجور گ کیهزار

 شده بود وبعد باتعجب گفت رهیبادهان بازبه من خ فرگل

 بود؟  یعل نیا

 تونستم سرمو تکون بدم فقط

مگه من تاچه اندازه توان داشتم ... کجارفتن  نمیبرنگشتم بب یحت زدینم یساکت مونده بود وحرف گلفر

طاقت  کردمیصبرم دیکه من با ارهیطاقت ب تونستیتحمل کنه کدوم دخترم تونستیکدوم زن م... صبرداشتم 

 اوردمیم

 رمیاروم بگ کمیاول پاسازبود رفتم تا يکه درطبقه  یشاپ یکمک فرگل به سمت کاف به

 میواربودنشستیهم گوشه د يروبه رو یکه دوتاصندل زدونفرهیم هیرو

 شده بودم رهیخ يقهوه ا زیم به

 يایاصرارکردم ب... بود  رمنیتقص دیترنج ببخش -

 باال ارمیفرگل باعث شد سرمو ب یپرازشرمندگ يصدا

 بخندگفتم هیوبا

 زیبه مامان عز یوقته حت یلیخ نمینب گهید نکهیس اازتر شدمیصحنه روبه روم نیباالخره باا هیچه حرف نیا

 سرنزدم

  میبهم وابسته بود یلیبغض کرده بود خ فرگل

 باقهوه روداد یشکالت کیسفارش ک فرگل

 کردیدلموخنک م...  کردیکه حداقل اگر مشکلمو برطرف نم... گرفتم  یمیتصم یلحظه ان هیو

 میکدوم طبقه بود دونستمینم قیدق

 من توفکربودم کشوندویباذوق منوهمراه خودش م دایل

 خراب کنه  مونویخودت بهش صبربده نذارزندگ ایخدا
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 توروخدا زود قضاوت نکن ترنج

بود  یگناه من چ. کنم ینفرخال هیعقده هاموسر... نفرتاحدمرگ بزنم  هی خواستیبودم که دلم م یانقدرعصبان

 باعث رنج ترنجم بشم دیچراخودم با... بود  یگناه ترنج چ

 باتواما یاه عل -

 تونستمیحقش بوداگرم... دلم خنک شد  کمی... کردم  شیعصب یبود که مشخص بود حساب دایل یشاک يصدا

 چزوندمشیشترمیب

 گفتم یکالفگ با

 دایل هیچ

 نگاه انداختن هیبرگشتنو بهش  گذشتنیکه ازکنارمون م يچندنفر کهیطور نیمثل بچه ها کوبوند زم پاشو

 اصال انگارنه انگار گمیم یهرچ يهمش توفکر میاومد یازوقت یعل یچ یعنی

 اخ که چقدر... حرف روشو به حالت قهرازم برگردوند اما دستش همچنان دور بازوم بود  نیوبعدازا

 خواستیم دلم

 دایو که رودست لنگاه پرازحسرتش يانگشتا ترنجو چزوند لحظه ا نیکه هم کردمیتک انگشتاشو خورد م تک

 زنهیاونه که واسه من حرف اولو م... حسرت بخوره  دینبا دیفهمیکاش م...  کنمیثابت کرده بودو فراموش نم

 به ناچارگفتم... بود  دایدوردورل فعال

 ...  میخوب بگوکدوم مغازه بر... حق باتو  باشه

 نداشت يریتاث چیرومن ه کردویلبخند که لوندش م هیسمتمو با سرسوچرخوند

 مغازه نیتوا میخوب بر نیافر -

 کردیاشاره م یمانتوفروش يمغازه  به

 جوان بود دست دادوگفت يبادورفت باصاحب مغازه که پسر دایل...  میوارد مغازه شد باهم

 مهران سالم

 دستشو گرفتو گفت دایهم پرروترازل پسره

 بانو يدیل نجاستیا یک نیبه بب به

  مشونشناختیچون م... نکردم  تعجب

 انگار من اونجابودم انگارنه
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 گفت رونویبرگشت سمتمو دستشو ازدست پسره اورد ب دایل تاباالخره

 ینامزدم عل. جون مهران

 دوستم مهران یعل

 نامزدم؟  ؟یچ

 ... دستامو مشت کردمو گفتم  شدمیترم یعصب هرلحظه

 دازدمیپوزخندم به ل هیو...  خوشختم

 

 

 ترنج

  گهیپاشود

 شده بود رهیباتعجب به من خ فرگل

 ... چشماش خندم گرفت  ازحالت

 گفت

 . یکنینگام م ينجوریچراا هیچ

 گفت  فرگل

 . شیپ قیتاچنددق... اخه  یچیه

 وسط حرفش دمیپر

 کرده دویجد يمانتو ياالنوبچسب که من دلم بدجورهوا شیپ قهیچنددق الیخیاه فرگل ب -

 میتو گفت پاشوبربرداش زیازروم فشویفقط ک... نگفت  یچیه

 ومدیاما خوشم ن...  میدید نییرو طبقه پا یچندتامانتوفروش

 چطوره؟  نییپا میایطبقه اخربعدازاونجاب میفرگلو گرفتمو گفتم بر دست

 تعجب کرده بود دایشد فرگل

 گفت اما

 میبر باشه

 که وسط پاسازبود يا شهیداخل اسانسورش میرفت
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 کردمیکه اسانسوررفت باالداشتم سکته م نیهم... مادرجان  يوا... پنجم روفشارداد  يطبقه  فرگل

 ازخنده رفتیم سهیطبقه پنجم مردموزنده شدم فرگلم ر دیتارس

 رخندهیزد ز یفرگل ازدوبازه پق رونیب میازاسانسوراومد

 يخوندیگفتم کوفت چرام باحرص

 گفت دیخندیم نطورکهیهم فرگل

 ... روح  يشده انگار افتیترنج ق يوا

 خندش بند اومد عیازبازوش گرفتم که سر یاروم شگونین

 مغازه نیداخل اول میگرفتمو رفت دستشو

 گفت عیصاحب مغازه سر. تومغازه میپامونوگذاشت نکهیمحض ا به

 خانوما دیامد خوش

 نگفت امامن جواب دادم يزیچ فرگل

 ممنونم

 روپشت سرش بست يا شهیدرش فرگل

 بود کیتار کیا مغازه تار اوف

 چندتا مدل... مغزه هم پربود از کاور لباسو  وسط

  يدیتااتاق پروروم يکردیازشون عبورم دیبا کهیطور

 میکردیمانتو هارونگاه م نطورکهیهم

 مانتو  هی چشمم

 سوخته روگرفت يا قهوه

 بود شترنموندهیبرام مناسب بود چون ازش دوتب زشینظرم سا به

 صاحب مغازه گفتمو مانتوروبرداشتم رفتم سمت به

 پرو اتاق

 نشم تیاذ گهید... تاتواتاق پرو  کردمیگرم مانتوبود داشتم دکمه هاشو بازم سرم

 نفراروم صدام زد هی که
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 ترنج

 جلواتاق پرونشسته بود جاخوردم یصندل هیکه رو یعل دنیسرمواوردم باال باد باتعجب

 یحس یپرازب يشد پراز سرد نهیچرانگاهم پرازک دونمینم

 شد رهیکه ازجاش بلندشدو باعجزبهم خ دید یچ تونگاهم

 بازشد یدراتاق پروبازکردم که هم زمان دراتاق پرواول عیسر... من مجال ندادم حرف بزنه  اما

 معطل کردم کمی

  ادازشیخوشت م... چه نازه  نیبب یعل يوا -

لحظه برگشت سمت من که  هیشده بود رهیبااخم بهش خ. انداختم ینگاه اخرموبه عل... گرفتم  شیات...  سوختم

 دادم لشیپوزخند تحو هیمنم 

 روشن شد عیوارد اتاق پروشدم باوردم برقش سر اوردمویطاقت ن گهید

  شدن ياشکام باالخره جار... تحمل نداشتم  گهیامروزم بس بود واقعا د واسه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 مانتومو بازکردن يدکمه ها... شروع کردم  کیستریبه طوره ختمیریاشک م نطورکهیهم

 کالفه بودند هردو

 ازنبود ترنج درکنارش  یعل

 نجایدرا یازبودن عل ورترنج

 دادینم یجواب چیه یعل ومدییم دایل يهمش صدا دایول یعل يحرفها شیپرو بود اما تمام گوشش پ دراتاق

سه ربع بود  نیاست ومدییم کلشیواقعا به ه يقهوه ا يمانتو... نبود که ترنج رااروم کند  يزیچ یسکوت عل اما

  خوردیکمربند کلفت هم م کی دیرسیم شیزانو يتاباال شیوبلند

قبلشو  يولباسها رونیازتنش اورد ب عیمانتوروسر... براندازکنه  نهییدماغ نداشت که دوساعت خودشوازتوا دل

 رونیتنش کرد وازاتاق پرو اومد ب

 داخلش نبود یبازبودکس مین یپرو بغل دراتاق
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 رارودستش انداخته بود به سمت فروشنده رفت تامانتوروحساب کند مانتو

 به شانس بدش لعنت فرستاد دویبازان دورا درکنارهم د که

 خودش راحفظ کند يکرد خونسرد یسع

 کردیم یتالف دیبا... خودش راگرفته بود  میراحساب کند تصم شیستادتامانتویا یکنارعل قایدق

 به شدت سرخ شده بود شیشانیدرهم بود ورگ گردنش ورم کرده بود پ شیاخمها دایشد یعل

 ستادیامد وکنارتنج ا رونیفرگل ازپشت لباس ها ب...  برمشیم دیکن نوحسابیلطفا ا: گفت يباخونسرد ترنج

 اخ کوچک پگفت هیترنج زد که ترنج ناخواسته  يباارنجش به پهلو

 مشغول خوشوبش بامهران فروشنده بود دایسرش اچرخاند سمت ترنج ل عینگران شود سر یبود تاعل یکاف نیهم

 اروم گفت دیمالیرام شیهمانطورکه ارام پهلو ترنج

 يخبرته پهلوموسوراخ کرد چه

 باحرص گفت فرگل

 گذاشته بود زیم يکه ترنج رو ییرومانتو دیچرخ ینگاه عل ایوقت نظرمنو نپرس هی

 کردیکم م ازشیازامت...  یکوتاهش کم يها نیخوب بود اما است بنظرش

 بشنود یراباالبرد تا عل شیصدا یاوست پس کم شیپ یتمام هواس عل دانستیم یبه خوب ترنج

جذب ... بود  کیش یلیمانمتوتوتنم خ نیچادرسرکنم تازه ا گهیندارم د میمنکه بهت گفتم تصم... فرگل جان  -

 که مدن ناشمیاست شهیبدنم م

 دهینشون م یکه کمرمو به خوب خورهیکمربنده کلفتم م هی تازه

 رود رونیب نگونهیترنج ا گذاشتیبه شمارافتاده بود هرگز نم یعل ينفسها

 نندینداشت به جزخودش همه ظرافت اندام اورابب طاقت

 دادیحرصش م یترنج حساب اما

 ساکت باشه توپ بسکتبال شده بود ترنج با چشموابرو بهش فهموند يفرگل اندازه  چشمان

 دیچسب یعل يهم ازدوباره به بازو دایبه سمت ترنج امد ل فروشنده

 دهانش بسته شد یعل ي افهیق دنیجاخورد اما باد دایل رونیدستان اوکشاند ب انیراازم شیباخشونت بازو یعل

 شد یخوب خانماچ: شدو گفت رهیچندش اوربه ترنج خ یلیلبخند خ هیبا مهران
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درحال انفجاربود اگرترنج ادامه  یعل... ترشود  ضیزد که باعث شد لبخند مهران عر يهم متقابال لبخند ترنج

 رونیب کشاندشیازمغازه م گرفتیدستش رام زدویرام یهمه چ دیق دادیم

 دیخوشم اومده کاش رنگ قرمزشو هم داشت نیبله اقا ازا -

شد چون به پوست  فیواقعا ح دیخانم اومد خر هیمونده بود  یکیروزید نیتاهم: باهمون لبخند گفت مهران

 ومدییم یلیشما خ دیسف

 بمب

... مهران ازترس دستش درهواخشک شد ولبخند ش  کهیطور زیدست مشت شده اش رامحکم کوباند روم یعل

 دیرولبش ماس

 ازاونداشت یهم دست کم دایل

 اوردیحد جوش ب نیتاا یعل کردیبود فکرش رانم دهیترس ایهم شد ترنج

به جلو خم شد وصورتش راچرخاند سمت ترنج نگاهشان  یگذاشته بود کم زیم يهمانطورکه دستش رارو یعل

بود وبا دقت به حرکات  ستادهیساکت کنارترنج ا... قورت داد فرگل  عیدرهم گره خورد ترنج اب دهانش راسر

 رکدینگاه م یعل

 دیغر شیدندانها انیهم فشاردادو ازم يرارو شیدندانها یعل

 برمیم دایمانتو روواسه ل نیمن ا اقا

راببوسد  یخواست عل دیدستانش را بهم کوب یباخوشحال دویپر شیازجا عیاوداه بودند سر اراربهیکه انگاردن دایل

 لرزه به اندامش انداخت یعل ادیکه فر

 سرجات  سایوا دایل -

 ستادیصاف ا شیلبش راازترس گازگرفتو سرجا دایل

 کند يرو شیپ نیشترازایاما نگذاشت ب... بغض کرد  ترنج

...  کردیدرچشمان هم شده بودند نگاه م رهیبااخم به ان دوکه خ دایل... به شمارافتاده بود  شینفسها یعل همانند

 باخشم گفت...  اوردیترنج طاقت ن

که مانتو درانجا بود  اونجاست وبا دستش به سمت راست گهید یکیمانتو واسه منه من زودتربرش داشتم  نیا

 اشاره کرد

 گفت یرکیاست باز زترنجیسا یکی نیکه متوجه شده بود فقط ا یعل
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 ...  ایخدا...  توانستینم...  دیبگو توانستینم... سکوت کرد ... واسه  نویاونوبردارمن ا شما

 واسه نامزدش خوادیبا عشوه گفت واسه من م دایل

باخشم ...  دیترس یعل...  دیرنگش به شدت پر... شد  ختهیر شیکه منتظرش بود رو خیاون سطل اب  باالخره

 راازترس دردستانش فشرد فشیک دایرفت که ل يچشم غره ا دایبه ل

داشت  ازین زنیهاشش کرد به اکس هیدهانش هوراواردر قینفس بکشد دهانش رابازکردو اطر توانستینم ترنج

ها ازمغازه خارج شد چادرش به عقب  یتلوتلو خوران به کمک چوب لباس ...بدون توجه به فرگل وجمع حاضر 

 شدیم دهیکش نیزم يرفته بود رو

 ... هول کرده بود ... به شدت  یعل

 ...  ستدیباا نتوانست

 يچشم غره ا عیرفت فرگل ماندو مهران که اوهم سر رونیهم بادودنبال سرش ب دایازمغازه خارج شد ل باعجله

 رونیبه مهران رفتوازمغازه بادوزد ب

 سایوا ترنج

 امد  یداشت نفسش بند م شیپ قهیقدرت راازکجا اورده تا چنذددق نیا دانستیخودش هم نم...  دیدویترنج م اما

 فرگل را یرا حت دایرا ل یعل نهیبرود انقدردور بشه تانب خواستیم فقط

 یترنج متوجه شد که عل یوقت رفتیبلند م يرش باقدمهاپشت س رونیکه ازمغازه امده بود ب یازوقت یعل اما

 راتند ترکرد شیپشت سرش است قدمها

 پشت سرش  یسالن وعل يترنج انتها کردیبود وبه اند دونگاه م ستادهیا شیباتعجب سرجا دایل

 بود ستادهیمغازه با چشمان گرد شده ا يجلو دایل

 شدیم کیکم کم به اند دونزد فرگل

چون باضرب خورده  نینبود ومحکم خورد زم شیپا يحواسش به جلو دنیدو نیبود که درح یانقدر عصب ترنج

 دردگرفته بود دایکف دستانش شد نیبود زم

وکنارش روزانو نشست ترنج هم ازدرد هم از اتفاق  دینفس زنان بهش رس یعل...  کردنیبه ان دو نگاه م همه

 شده بودند يجار شیاشکها شیپ قهیچند دق

 دستش راباخشونت پس زد کردیم هیدستش به سمتش دراز کرد اما ترنج همانطور که گر یعل
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فرگل  دادیراماساز م شیراجمع کرد وبادستش زانو شیخودش رانشان داد ازدرد اخم ها شیکم درد زانو کم

 باترس کنارش نشست

 ریدستش راز کید کمک به ترنج داراز کرده بو يحرصش گرفت بدون توجه به فرگل که دستش رابرا یعل

که باخشم به انها نگاه  دایکمرش گذاشتو وازجابلند ش کرد نه تنها ترنج نه تنها ل ریهم ز یکیترنج و يپاها

 همه ازتعجب دهانشان باز شده بود کردیم

 بکند نکاررایا یعل کردیاصال فکرش رانم ترنج

  یسمت عل دیوباتمام توانش دو اوردیطاقت ن رونیب دادیرا م شیاز حرص نفسها تیاز خشم از عصبان دایل

 بلند خودش رابه اسانسور رساند يبا قدمها یعل

 اسانسوررافشار داد يکه پشت سرشان بود دکمه  فرگل

 دراسانسور بازشد قهیدق هیاز  بعد

 دیفهمیمانده بود توان حرف زدن را نداشت حاال م یوبعدش فرگل وارد شدن ترنج ساکت دراغوش عل یعل اول

 دلتنگش بودهکه چقدر

 درهم بود شینگاه کند انقدرکه اخمها یبه عل کردیجرات نم فرگل

 حرکت کرد نییبه سمت پا عیشده بود چون اسانسور سر ریبادو خودش رابه اسانسوررساند اما د دایل

 داکردندیراه خودشان راپ شیاشکها. شد رهیبه انها خ. ستادیاسانسور ا يجلو دایل

 کرده بود يبااوباز یعل

 جواب بگذارد  یراب يکار یساد گ نینبود که به ا یهم کس دایل اما

انداختند  دایتمام شده باشد نگاه اخر را به ل لمیرا باخشم با پشت دستش پاك کرد مردم که انگار ف شیاشکها

 ورفتن دنبال کارشان

 یتالف... ماندو خشمو نفرت و  دایل واما

 

****** 

 

  ؟یکنیلج م بامن

 ادیسرت ب دیبال با نیا يدینم گوش سایوا گمیم
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  گفتیم بردیم نشیکه ترنج را به سمت ماش یدرحال یراعل نهایا

 امد یترنج رادردستانش گرفته بود و دنبال سرشان م فیهم ک فرگل

  دیمردم دراغوشش گرفته بود خجالت کش يوانهم جلو نگونهیا یعل نکهیازا ترنج

 زد شیصدا وارام

  ؟یعل

 تپش قلبش شدت گرفته بود ستادیا یعل

 وجب بود  کیصورتشان باهم  يشد فاصله  رهیجوابش رابدهد سرش راخم کردو توچشمانش خ نکهیا بدون

 زدو گفت راهنشیبه پ یچنگ ترنج

  ن؟یروزم میبذار شهیم

 نگفت  يزیبازهم چ یعل

 ومودبانه گفت ستادیا یکنار عل فرگل

 دیبازکن نویشما درماش سهیوا کنمیمن کمکش م گهیترنج راست م یاقاعل اره

  ستادیا نیزم يترنج رو نییتکان دادو اروم ترنج را اورد پا يکه متوجه فرگل شد سر یعل

  دیکش ریت شیزانو

 گفت یبانگران یراجمع کرد عل شیاخمها ازدرد

 يدرددار

 سرخ شده بود ششیپ قهیچنددق ي هیکه چشمانش ونوك دماغش از گر ترنج

 ترنج راگرفت  يفرگل بازو رااروم تکان داد سرش

 تا راحت باشد دیبود را کش دهیچیرا که دورش پ چادرش

 ستادیبازکرد وامد کنارترنج ا عیدرراسر یعل

 شود نیراگذاشت پشت کمرترنج وکمکش کرد تاسوارماش ودستش

 زدو گفت حیلبخندمل هی فرگل

 برم گهیمن د بااجازه

 میرسونیم دشماروهمییبفرما: مودبانه گفت یلیدرسمت ترنج رابستوبرگشت سمت فرگل وخ یعل

 جواب داد فرگل
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 هست  نیماش ممنون

 زدو ازفرگل تشکرکرد  يلبخند یعل

فقط  خوادیجلوزد ترنج سرش راچرخاند سمتش خواست دررابازکند که فرگل گفت نه نم شهیبا دست به ش فرگل

 برم گهیمواظب خودت باش من د

 سرش راتکون دادوگفت ترنج

 یمانتوتم گذشت دیرمن ازخربخاط شرمنده

 گفتو  یشیا فرگل

 داد ادامه

 میبزن يدور هیمانتو خواهرپولم کجابوده خواستم  کدوم

 خنده اش گرفت یبه اورفت که عل يچشم غره ا ترنج

 گفت عیسر فرگل

دادو خودش  یترنج رابه دست عل فیکرد ک يبا يترنج با يخداحا فظ وبادستش برا... من رفتم  گهید خوب

 ازانها دور شد

 کردیرامحکم کف دستانش فروم شیوانگشتها...  کردیازباال به انها نگاه م دایل

 داشت يبرنامه ها شیامد برا ینم ادشیبود اما کجا؟  دهیدخترراد نیا قبال

 دور زدو دروبازکردوپشت فرمون نشست نیماش يازجلو یعل

 حامد راگرفت يدراوردو شماره  بشیاش راازج یازحرکت گوش قبل

 جواب داد بله عیسر حامد

 گفت يقبلش ناراحت بود جد يسر یکه به شدت ازهواس پرت یعل

به حالتو  يوا دیداریلحظه هم ازش چشم برنم هی نجاستیا دایل کتایجلو پاساز ن دیایب یاالن باهاشم نیهم

 دینگمش کن

 چشم چشم حتما: باعجله گفت حامد

 قطع کرد یبدون خداحافظ یعل

بود که  یتمام حواسش به عل کرداماینگاه م رونیداده بود وبه ب هییتک یسکوت کرده بود سرش رابه صندل ترنج

 نگفت يزیکرد وچ یرخ او نگاه میبه ن یکم
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 پخش شد ستمیهم ازس کیروشن کرد هم زمان موز نویداد فعال سکوت کند ماش حیهم ترج یعل

 باعث شد ترنج لبخند بزند زادهیگرم محمد عل يوصدا

  نیسنگ کیبود وتراف 6به  کیساعت نزد بردیکم کم داشت خوابش م ترنج

 خواب شده بود یب شبها

 بپرسد کنهیم کاریچ دایبال یعل نکهیدرمورد ا خواستینم فعال

 ردیدرکنارش هست ارامش بگ یعل نکهیازا خواستیم

 روش حساسه یکه عل شدیطرف هم تودلش قنداب م کیازدستش ناراحت بود از اما

 

 

  یعل

  ستادیا کیتوتراف یرنگ دیسف يایپرش پشت

 درفکرفرو رفته بودو قصد نداشت سکوتش رابشکند قایانداخت که عم یبه ترنج نگاه یرچشمیز

  ردیچرخاند که باعث شد مچش رابگ یباالخره خسته شدو سرش رابه سمت عل گردنش

 قایدق دانستیشد خودش هم نم رهیخ شیاخم کردو سرش راچرخاندو به روبه رو عیسرحفظ ظاهر يبرا یعل

 چکارکند  خواستیم دایبال

 دنده يدستش رارو کیفرمان گذاشته بودو  يدستش رارو کی

 به او نگاه کرد  یکم ترنج

 شد رهیخ شیبه روبه رو یمثل عل بعدم

 دایل...  کردندیفکرم زیچ کی هردوبه

 نیوماش رونیهم نفسش راباحرص فرستاد ب یپنج قدم جلورفت وعل يرنگ باالخره به اندازه  دیسف يایپرش

 به جلوراند یراکم

 سکوت نیخسته شد ازا ترنج

 خاموش کرده بود یرا هم عل پخش

 شد مانیبزند اما پش یراصاف کرد تاحرف شیصدا ترنج

 رنظرداشتیمتوجه شد تمام حرکاتش راز یعل
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 دیپرس يجد یبود با لحن رهیخ شیبه روبه رو همانطورکه

 یبگ یخواستیم يزیچ

 راگرفته بود نجورمچشیچون قبال هم ا یعل یرکیز نیجانخورد ازا ندفعهیا ترنج

 انداختو اروم گفت نییسرش راپا ترنج

 خوبه دستت

 زدو جوابش رانداد يپوزخند یعل

 شد رهیخ یرخ عل میسرش راباال اورد وبه ن ترنج

 دلخور گفت یسرش رابه سمت اوچرخاندو بالحن یعل

  ؟یواسه احوال پرس ستین رید بنظرت

 داشت يشتریب ازیاما باز خودش امت دادیم یحق رابه عل یاب دهانش راقورت داد راستش کم ترنج

 دمیازمامان فاطمه حالتو پرس من

 راجلوبردو گفت نیماش یراباال انداختو باز کم شیابروها یعل

 چه فداکار؟  جدا؟

 حرصش در اومد ترنج

 بلند گفت بایتقر يباصدا

رافراموش  شیدردپا گذره؟یجونت بهت خوش م دایکنارل گفتمیم زدمویهان؟ زنگ م ؟یلعنت یداشت یتوقع چه

 رابرسد یحساب عل خواستیکرده بود فقط م

 زد ادیترنج فر يده برابرولوم صدا يهم متقابال باصدا یعل

 نفس گرفتو انگشت اشارشو به سمت ترنج گرفت یکم... گفتم ترنج بارها بهت گفتم  جون من نبود بهت اون

  یشد عل رهیبه چشمان اوخ یباگستاخ ندفعهیا ترنج

 زدو گفت يپوزخندصدادار

 یترنج کم يکارکردیاومدم پشت درخونتون اماتو چ یحت يجواب تلفنمو نداد ویمثل بچه ها قهرکرد یتوچ اما

 خودش راجمع کرد

 زد ادیازدوباره فر یعل

 اطیپامو بذارم توح ینذاشت یحت يندا راهم
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 کردندیبه ان دونگاه م يانداخت باکنجکاو یراگازگرفت به دوروبرشان نگاه نشیلب پا ترنج

 دستش رادورفرمان فشرد یعل

 دیکه تازه روصورتش دراومده بود کش یشیبه ته ر یدست

 اروم گفت يباحرص والبته صدا ترنج

  يازش جداشد یناراحت

 شد ترنج واقعا بچه بود زیلبر یصبرعل ي کاسه

 هم فشرد  يرارو شیدندان ها یعل

 سوزاند دل ترجش را...  گفتیم دینبا... باالخره گفت  اما

 ... که بود حسود نبود خودخواه نبود بچه نبود  یاون هرچ -

 فرورفت شیکامل خفه شد وتوصندل يجاخورد به معنا ترنج

 برد یرابستو تازه به عمق فاجعه پ شیچشمها یعل

 زدیراباقدرت به دندان گرفته بود تااشک نر نشیشد لب پا رهیرخ ترنج خ مین به

 نکهیفقط واسه ا دانستیوترنج انجام داد خودش م دایل نیکه ب يا سهیکه زد ازمقا یازحرف... شد  مانیپش یعل

 ریجبرا ن وبه دست اوردن دل کوچک ترنج د ياشتباه کرده بود وبرا یلیخ... راگفت اما  نیترنج راحرص بدهد ا

 شده چون باالخره ترنج اشکش درامد

 حرکت کرد یروان شدو عل کیتراف باالخره

 شد  رهیخ رونیوبه ب شهیسرش راچرخاند سمت ش ترنج

کزکرده  یندلص يدختربچه که عروسکش راازش گرفتن گوشه  هیبه او نگاه کرد که مثل  یهم باناراحت یعل

 بود

نابود کرده بود  بایراتقر یمهم نیبه ا تیپارسا باان غرور سخت بود اما بخاطرترنج مامور یسخت بود ازعل شیبرا

 تافقط کنارش باشد 

 ناخواسته دستش رابه سمت پخش بردو ان راروشن کرد ترنج

 ترنج  شیبود اماتمام حواسش پ یهمچنان مشغول رانندگ یعل

 عوض کردنش رانداشت يشادبود اما ترنج حوصله  بایتقر اهنگ

  اوردیدل ترنج رابه دست ب نکهیا يبرا طنتیباش یعل
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 گفت

 دونستمیاگرم ایاهل اهنگ یلیخ

 برگشت سمتشو گفت عیسر ترنج

 يکردیباهام ازدواج نم یدونستیم اگر

 گفت دویخند زیترنج ر یسادگ نیازا یعل

 يزیبهم بر ينطوریا کیحرف کوچ هیبا دیدخترتونبا... و ترنج من باتو چه کنم؟ هوم؟ خودت بگ اوف

 گفت ترنج

 يدیم حیبه من ترج پشیتواون دختره روبااون ت کیحرف کوچ هی

 گفت یعل

... توام  شیتمام برنامه ام نابود شد ومن االن پ يدیخودت که د...  یکنیبخدا اشتباه فکرم... ترنجم  رمیعز

 کردمیکارو نم نیا خواستمشیاگرم

 فکرکرد یاروم شدو به حرف عل یکم ترنج

 بود شانیاول بدبخت تازه

 گفتگو هردوسکوت کردند  بعدازان

 انداخته بودند وحشت داشتند رراهیکه بادم ش يباز ي ندهیازا

بود که درعرض  يقدر وحرفه ا یادم فشیحر شناختیم یهراس داشت چون طرف مقابلش رابه خوب یشترعلیب

 شدیدست راستش هم متونجه نم یحت کشتیادم م...  هیثان کی

 ... ختم نشه  نجایبه هم يکه باز دیترسیم نیازا

 ترسش بجابود که

 کردیفکرم نیسکوت کردوبودو درخلوت خودش به ا ترنج

  یچ ارنیب یسرعل ياگربال يوجودنداره؟ وا گهید يتموم شد؟ باند  یهمه چ یعنی

 رابه زبانش اورد  فکرش

 حاج فالح پارك کرد يخانه  يروبه رو یعل

 گفت عیوسر یسمت عل دیچرخ ترنج

  ؟یعل
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 سرش راچرخاند سمتش واروم گفت یعل

 جونم

 مکث کردو گفت یکم ترنج

 ترسمیم من

 شدو اروم گفت رهیبه اوخ یکم یعل

 یازچ

 فتهیب یواشست اتفاق نکهیازا

 باطعنه گفت یعل

گندبزنم به همه  یومجبورم کن ياریکه حرص منو درب يدیخندیم ياونطور یکه تومغازه جلواون عوض یموقع

 هیکه بابودن  يفرض کرد فیترنج انقدرمنوضع یگرفت میتصم یاما احساس...  يکردینجاشومیفکرا دیبا یچ

 یکه عل يوا يا...  یوگفت یخودتوباخت...  کنمیبهش ندارمو اصال بهش فکرنم یحس چیدخترکنارم که ه

 دموزدیق

 ...  گفتیراست م یعل دیشا.. .نزد  یحرف...  ترنج

 بود گفت نییسرش پا همانطورکه

 میکارکنیچ دیحاالبا

 گفت تیباجد دویکش قیعم ینفس یعل

 ياریدرب يبچه باز يبخوا يزیبه خدا به جون خودت که برام عز يبه حرفم گوش بد يمجبور ندفعهیا ترنج؟

 ...  کنمیپشت سرمم نگاه نم رمویم

 ... بکند  نکاررایا ینکند عل دیترس ترنج

 گفت دیکه سکوت ترنج راد یعل

  ؟يشد متوجه

 تکان داد دییتا ینگاه کردو سرش رابه معن یبه چشمان عل ترنج

 درصدش خطر 10 میگیمورده اما ازصددرصد م یترست ب... ترنج  نیبب... خوله  -

 به دهانش چشم دوخت ترنج

 ادامه داد یعل
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 کردیشد ترنج هم متقابال به اونگاه م رهیبدون پلک به چشمان ترنج خ... پس ...  ادهیز یلیده درصد خ نیا خوب

جا  چیه...  کنمیم دیترنج تاک...  یزنیحتما بهم زنگ م يبر یهرجا خواست يریجانم چیمدت ه نیتوا پس

 ییرینم

 سرش راتکان داد عیسر ترنج

 به اوزل زدو گفت یکم یعل

 راحت تره المیخ یخودم باش شیمدت پ نیدنبالت ا امیامشب ب دیشا

  دیلبش نقش بست فهم يکه رو يازلبخند ینوعلیخوشحال شد ا ترنج

 اروم گفت ترنج

برم  اباهاشونیمن توخونه تنهاباشم  رونیبرن ب نابخوانیچون ممکن مامان ا... خودت که بهتره  شیپ امیب خوب

 ترسمیاما من م رونیب

 راباالانداختو گفت شیابروها طنتیباش یعل

  یخوابیم يریگیم...  یکنیبرقاروهم خاموش م...  یکنیدرراروقفل م... نداره که  ترس

 گفت یبه سادگ ترنج

 بخوابم تونمیمنکه همش نم خوب

 امد یخوشش م یلیترنج خ یسادگ نیازا یعل

 گفت دویخند زیر

 زنمیامشب بابابات حرف م...  تونیحاج شیاپیب يدوست دار دمیخوب من نفهم یلیخ

 بلند ترشد یعل يخنده  ياو زد که صدا يبه بازو یحرص مشتبا ترنج

 زد ادیبلندفر يباصدا

  يبرنامه هامو خراب کرد يهمه ...  يگند زد دایل

 بود یکه افتاده بود عصب یواتفاقات یازدست عل یکاف يکه به اندازه  دایل

 برخواستو شیازجا عیسر

 زد ادیفر ابیخود افراس مانند

 هیکه ک دونستمیبودمش اما نم دهیمن قبال د... خراب کرد  ویهمه چج یلعنت يتو؟ هان؟ اون دختره  یگیم یچ

 ... 
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 ازدستانش رابه کمرش زدو گفت یکیباحرص  ابیافراس

  یباخبربش یخوب احمق قراربود توازهمه چ جدا؟

 گفت رونوینفسش راباحرص فرستاد ب دایل

... توسرشه  یبدونم چ...  هیرابطه برقرارکنم بفهمم فکرش چ یمن باعل... بودکه  نیقرارماا... قرارنبود ...  نچ

 صداشو باالتربردوادامه داد...  هیچ شیحرکت بعد

 انهیبفهمم دوست دخترداره ...  ادیرومیم یمن مثل خاله زنکا بدوام دنبالش بفهمم باک قرارنبود

...  یخشک عل تیمدت شخص نیچراکه توا... بغض کرد . ..که چگونه نگرانش شده بود  یو عل. ترنج ياداوریبا

 باعث شده بود به اوعالقه مند شو... جذبه اش 

رابارها  نیهوس باز نبود ا ابیبابرادرش افراس یحت... که تااالن دوروبرش بودند فرق داشت  يمردها ي باهمه

 متوجه شدو بود

 گفت ياریشدو باهوش هریکه درفکرفرورفته بود خ دایبه صورت ل یکیباز ابیافارس

 ... نکنه  دایل

 به خودش امدوبه اونگاه کرد ابیافراس يباصدا دایل

 ادامه داد... شدو  کینزد دایبه ل یکم... بود  ستادهیوسط اتاق ا ابیافراس

 ...  ينگاه کنوبگو که بهش عالقه ندار توچشمام

طرف مقابلش راازچشمانشان  يوحرفها... بود  ركیباهوشوز یلیخ ابینداردافراس يراه فرار دانستیم دایل

 اززبانشان بشنود نکهیتاا خواندیم

 انداختو باانگشتان دستش خودش رامشغول کرد نییسرش راپا دایل

 کیستریوبصورت ه... شروع کردقدم زدن وسط اتاق ... فاصله گرفت  دایازل... زدو  يپوزخند صدادار ابیافراس

 دندیشروع کرد خند

 شد رهیلک زدن به اوخبدون پ دایل

 مبل افتاد يرو اوردویطاقت ن دیانقدرخند ابیافارسا

 دهیبر دهیگرفتو ب دایانگشتش رابه سمت ل يدل شگذاشتو بصورت تمسخر يدستش رارو دیخندیکه م همانطور

 بلندش گفت يخندها انیازم

 ... عاشق شده ... من ...  يخدا...  يا... و ...  ي وا
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 خنده اش بلندترشد يوصدا... گرد پارسا ... س  ي... ك ...  اونم

ازش دور شود هم  یاش نسبت به ترنج که باعث شد هم عل نهیشدوک رهیخ کردیم رشیبانفرت به اوکه تحق دایل

 ...  شترشدویکند ب رشیتحق نگونهیبرادرش ا

 کوباندبهم رونودرمحکمیازاتاق رفت ب باحرص

 شد رهیخ شیپوزخند به روبه رو هیصاف نشستو با شیسرجا... خنده اش بند امد ...  ابیافراس

 اروم زمزمه کرد يرادرهم قفل کردو باصدا انگشتانش

 پارسا... سرگرد ...  میتابچرخ بچرخ

 اش کرد یشگیاخم هم... خودش را به  يازلبانش محو شدوجا پزخندش

 دراتاقش رامحکم بهم کوباند باحرص

همراه شالش  شیچندنخ ازموها کهیطور دیازسرش کش تیتختش پرت کردو شالش راباعصبان يرارو فشیک

 افزود تشیبرشدت عصبان نیشدندوا دهیکش

 دستانش رابه کمرش زد رونینفسش راباحرص فرستادب ستادیاتاق ا وسط

  دیرابستو به خودش ام چشمانش

 داد

 ...  کنمیاره نابودت م...  کنمینابودت م باالخره

 دید زکنسولشیم ي نهییش راچرخاند وخودش رادرا سر

 زد يپوزخند نهیخودش درا يراازکمرش برداشتو برا دستانش

 کرد یسروضعش نگاه به

 خانم کیبود تا يبه دختران فرار هیشترشبیب

 چهره ترنج درذهنش نقش بست يا لحظه

 کردیم ییشترخودنمایدرشت داشت که با ان حجاب ب یچشمان

 ازاوسرتربودند... همه وهمه ...  شیمتانت ظاهروحرفها...  لبخندش

 بارحس حسادت راتجربه کرد نیاول يباالخره برا دیهم سائ يرامحکم رو شیدندانها

 چشم گرفتو نهیازا

 حرکت باز کرد  هیرابا شیمانتو يسمت تختش رفت دکمه ها به
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 اورد رونیراباانزجارازتنش ب شیشد مانتو کیتختش نزد به

 پرتش کرد يا وگوشه

  دیروتختش دراز کش دشیبلوز وشلوارتنگ سف کیبا حال

 کردیم یداشت نقشه اش راخوب بررس... سقف زل زد  به

...  دهیامد ترنج راکجا د ادشیلبش نقش بست چراکه  يرو يربع زل زدن به سقف کرم رنگش لبخند هیاز بعد

 ...  یعل يخانه  يروبه رو قایدق

 برطبق مرادش بود یترشد چراکه همه چ ضیعر لبخندش

 کردو باحرص ونفرت زمزمه کرد یکیستریه ي خنده

 کنمیم مونتیباالخره پش... جناب پارسا  کنمیم مونتیپش

 

****** 

 

 شد  ادهیپ نیازماش يبادلخور ترنج

 زد تشیبخاطر عصبان شیراکه چندلحظه پ يادیفر اوردیشود تاازدلش درب ادهیخواست پ یعل

 رش مانعش شدغرو اما

 بلند گفت یکه عل کردیبازم دیترنج داشت درراباکل...  دیکش نییراپا شهیتعلل ش یباکم

 ... دنبالت  امیامشب م... جمع کن  لتویوسا

 یبود تا عل يرفته بود انگارفقط بهانه ا نیازب شیدردزانو... زدو دررابازکرد  يبود لبخند یپشتش به عل ترنج

 بلندش کند

 ندیشد تاعکس العملش رابب رهیبه اوخ یشد عل اطیح وارد

 زدو گفت يهم لبخند یزد که عل يولبخند اوردیطاقت ن یسمت عل دیچرخ ترنج

 ... درضمن ...  رونیب میدنبالت بر امینخور م شام

 شد رهیبه اوخ يباکنکاو ترنج

 گفت عیسر یکرد که عل نیدلنش یترنج بالبخند اخم دیبلند خند يباصدا یبود که عل يچشمانش طور حالت

 یشیبه جوجه اردك زشت م هیشب... نکن  ياونطور چشماتو
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 گفت یرکیباز دویکوب نیرابه زم شیباحرص پا ترنج

  يجوجه اردك زشت ازدواج کرد هیکه با يا قهیبدسل یلیپس خ ؟يجد

 راتکان داد دوسرشیزخندیر یعل

بلند  دویشد تاترنج رابترساند که ترج فهم ادهیپ یساختگ یبااخم نینبود ازماش یبه اطرافش انداخت کس ینگاه

 تکتن نخورد شیشد ترنج ازجا کیبهش نزد رفتیکه دردلش قربان صدقه اش م یدرحال یعل...  رخندهیزد ز

 شدو دررااروم بست اطیوارد ح یعل

 گفت ستادوارومیترنج ا يرو روبه

 یکن یخداحافظ يخواینم باشوهرت

 باتعجب گفت ترنج

 فتم خداحافظ منکه گ...  وا

 ... راباال انداختو گفت  شیابرو طنتیباش یعل

 نه ياونطور...  نچ

 دستانش رابه کمرش زدو سرش راکج کردو گفت ترنج

 مثال؟  يچطور

 ... برگشت سمت ترنج  عیبعد سر... انداخت  یبه ساختمان نگاه یعل

 شد میلحظه تسل هیترنج هم بعداز...  رکردیواورااس

 

****** 

 

 چهارم فصل

 

 یعل

 راحتتره المیخ ينجوریما ا يخونه  ادیچندروز ترنج ب هی خوامیاگراشکال نداشته باشه م یحاج

 دادیکه روبه روم قرارداشت نشسته بود وبادقت به حرفهام گوش م يتک نفره ا یحسن رومبل سلطنت حاج

 دیپرس يکردو باکنجکاو زیر چشماشو
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 ناراحته؟  التیخ نجایا مگه

 خم شدم به سمت جلو  کمیتکون دادمو يسر

 شمرده گفتم شمرده

من ... کنم اما  یته دلتونو خال خوامینم... توپاساز افتاده  یامروز چه اتفاق دیشما که متوجه شد یحاج دینیبب

 خودم باشه من هواسم هست  شیاگرپ...  فتهیواسش ب یاتفاق خوامینم... نگرانم نگران ترنج 

 سرکار وترمه خانم وترنج توخونه تنهان دیریم شما

 اما ترنجو اره کنهینم دیترمه خانمو تهد يخطر

برم اداره که اگرم برم باز بابام  یاطالعات هیواسه  دیفقط شا کنمیم شیپرونده رواوردم خونه اونحا بررس من

 کارکنهیچ دونهیواون م... هست 

 و بود که تونسته بودم قانعش کنمتوفکرفرورفته بود معل... نگاه کردم  یصورت حاج به

 شد رهینگاهشو ازروفرش برداشتو به صورتم خ قهیدق بعدازده

 گفت دویکش قیعم ینفس یباکالفگ

 دونمیتارموازسردخترم کم بشه تورومقصرم هی...  گمیدارم ازاالن م... خوب اما  یلیخ

 با تحکم گفتم دمویکش یازسراسودگ ینفس

 کنمیمثل چشمام ازش مواظبت م یراحت حاج التونیخ

 رونیازاشپزخونه اومد ب يچا ینیس هیبزنه که ترنج با یخواست حرف یحاج

 سمت راستش انداخته بود يتنش بود موهاشو بافته بودو روشونه  یبلوزووشلوارصورت

 دختربچه ها... شده بود شکل  دمیزخندیر نویانداختم پا سرمو

 کنهیرمکا یچ نمیسرمو بلند کردم تابب عیسر

 روجلو حاج حسن گرفت ینیس

 روبرداشت يچا يلبخند استکان کمر هیبا اونم

 ستادیوروبه روم ا زودورزدیم

 ... به صورتش نگاه کردم لبخند زدم ... روتعارف کنه  يشد چا خم

 گفت یاروم يباصدا

 واست دارم...  يدیخندیبهم م یداشت دمینفهم فکرنکن
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 کنم يریمحکم فشاردادم تاازخنده ام جلوگ لبامو

 ... روبرداشتمو باچشموابرو به بغل دستم اشاره کردم  يچا

 گذاشتو خودش کنارم نشست زیروروم ینیس

 شده بود زهیم زهیچقدرر

 انداختو گفت یحسن بالبخند به صورت ترنج نگاه حاج

 جمع کن چند ورز برو خونه سرهنگ  لتویپاشووسا باباجون

هفته  3 کردمیدرکش م...  شمیپ ادیب خوادیم نکهیخوشحاله ازا دونستمیلبخند زدم هیچرخوندم سمت ترنج  سرمو

 واقعا عذاب اوربود...  يدور

 بلند شد شیشده بودم انداختو ازجا رهیرخش خ میبه من که به ن ینگاه ترنج

 حاج حسن گفت روبه

 جمع کنم لمویبرم وسا من

 ازسالن خارج شد وبدو

 خانم تواشپزخونه مشغول اماده کردن شام بود ترمه

 رفع شد امیازنگران یکی

 

****** 

 

  ؟یکارکنیچ يخوایم ؟یگفت یچ

 نشست یمبل راحت يرو ابیافراس يروبه رو دایل

 منتظرجواب به صورتش نگاه کرد ابیافراس

 زدو گفت يپوزخند

 رمیحال سرگرد پارساروبگ خوامیم کمیفقط  یچیه

 کردو گفت یتاهکو يخنده  ابیافراس

 بد زده به پرت نکهیمثل ا چرا؟

 شد اماخودش راکنترل کردوگفت یعصب دایل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 . انباموادت نیازبزرگتر یکی... ولورفتن  ونسی...  يریبادستگ... که به پرهردومون زده  فعال

 مبل فشارداد يدسته  يرو تیدستانش راازشدت عصبان ابیافراس

 مبل لم دادو ادامه داد يانداختورو يگریرارو د شیازپاها یکی دویکش ینفس...  

 به نفع هردومونه گمیکه من م يزیچ نیا

 شد رهیداخیبه چشمان ل ابیافراسا

 واسه من داره؟  ینفع چه

 زدو گفت يلبخند دایل

...  نجاباشهیاگرا... مهم بود  یلیواسش خ دمیمن د نطورکهیا... ماباشه  شیکه اگر اون دختره پ نهیا نفعش

... که  یدونیخودت م یهم بذارن ازمرز رد ش... موادوبرگردونن ... هم  میبخوا... دختره  يدرعوض ازاد تونمیمام

... کردن  تیاذ کمیبا یداشت نهیپارسا ک اروی نیم ازایتوازقد دونمیکه من م يتااونجا... دورتادرو مامور گذاشتن 

 شمیاروم م... منم ...  شهیمطمئن باش رفع م... دختره 

 شد رهیخ داینگفت فقط به چشمان ل يزیچ ابیافراس

 گفت تیباجد دویکش ششیبه ته ر یبرخواستو کالفه دست شیازجا

 بهش فکرکنم دیبا

نصف مسئله ...  یعنیفکرکند  يزیبه چ دیبا گفتیم ابیافراس یبرخواست وقت شیحرف ازجا نیازا یراض دایل

 حل شدست

 رابه سمت در کردوگفت شیو رو ابیرابه افارس پشتش

 میندار ادوقتیز...  منونمیمنتظر جواب م تافرداصبح

 حرف ازاتاق خارج شد نیازا وبعد

 

 

 ترنج

 درکمدموبازکردم باحوصله

 بردارم یچ کنمیازدستاموزدم به کمرم انگشت اشارمو گذاشتم رولبم مثال دارم فکرم یکی

 شروع کنم حمام لیگرفتم ازوسا میفکرکردن تصم قهیازپنج دق بعد
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ازکربالبرام اورده بود  شیسال پ2 زیرنگمو برداشتم مامان عز روزهیف یحوله مخمل... دراورموباز کردم  کشو

 خراب شه دمیترسیدوسش داشتم م یلیخ کردمیاستفاده نم ادازشیز

 شدیالزم م... چند تا همرنگ برداشتم *** يتا زده ومرتب بود گذاشتمش روتختم ازلباسا همونطورکه

رفت بپرسم چند  ادمی... به داخل کمد انداختم  قینگاه دق هیبلند شدمو  نیازقبل باز کرده بودم ازروزم کمدمدر

 روز اونجام

چراانقدرذوق داشتم زود شاممونو  دونستمینم...  دمیزخندیکه تودلم زدم ر یخودم ازحرف...  شتربهتریب یهرچ

 میبر گفتمیم یاالن به عل نیاگردست من بود هم...  میموبریبخور

 ازمانتوهامو برداشتم  چهارتا

 کوتاه یلیبدنم بود خ تیف دایساده بود که شد یمشک شیکی

 هیداشت  یپف عروسک هیتا کمرم تنگ تنگ بود وازاونجابه بعد  یبود که مدل عروسک ینفت یاب گشید یکی

 خوردیهم روکمرم م ونیپاپ

  دبودمیعاشق رنگ سف ردکیبودند اما مدالشون فرق م دیدوتا هم هردو سف اون

 برداشتم که باهرکدوم ازمانتو هام ست بشن يپارچه ا هیکتون  کی نیدوتاشلوارج

  رونیب میریادنمیز دونستمیتابرداشتم م3هم  شال

 اما مگه مامان خانم گذاشتن رونیشاموب میبر یافتادم که قراربود باعل ادامشبی اوف

 ... !!!!!!!!!!!!ادم انقدرداماد دوست  واهللا

 دوتا دامنم برداشتم اطیدامن عادت نداشتم اما محض احت ادبهیبرداشتم ز یدست بلوزو شلوارراحت چند

 هم گذاشتم روتخت یمجلس هی رونیب فیدوتاک

 کامل بود یهمه چ خوب

 سمت تخت دمیچرخ درکمدوبستمو

 لحظه دهنم بازموند هی

 جاجابدموکیهمه چ نیمن ا حاال

 لشوبستهینگه دختره ذوق زده شده برداشته باروبند یعل خاکبرسرم

 ... به موهام زدم  یچنگ کالفه

 دستم شوبدهیکه ساك مشک خواستمیازمامان م دیبا
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 شد انیپشت درنما یعل... دروبازکردم مامانو صدابزنم  نکهیمحض ا به

 گرفته بودم دروبادستم

 ابروم رفته ادداخلیب يوا

 دستشوگذاشت رودروگفت طنتیباش

 داخل؟  امیب یکنینم تعارف

 بگم یچ دونستمینم

 شهینم...  زهیچ

 گفت  ابروهاشوباالانداختو

  شه؟یچرانم

 ختستیاومم خوب اتاقم بهم ر -

 کردو گفت اشکال نداره  یکوتاه يخنده  یعل

 شده بودم هول

 کردم اودرتااخربازیبه در دلوزدم

 داخل دروپشت سرش بستم اومد

 خنده اش بلند شد کیشل يشدبعد صدا رهیوبه تخت خ ستادیوسط اتاق ا قهیقد هی

 دنیخندیاقا م کردمیم يمن خودخور یراه انداخت هیچه بندوبساط نیاخه ا... کنه ترنج  خدالعنتت

 جس مظلومانه به خودم گرفته بودم هیسمتم منم دستامو گذاشته بودم پشت کمرمو  دیچرخ

 گفت کردیازشدت خندش کم م نطورکهیهم

 اره؟  ختستیاتاقت بهم ر که

 دیخند ازدوباره

 امو دادم جلو گفتم نهیس ستادمویگرفت بادورفتم روبه روش ا حرصم

 نخندد

 شد رهیلبخند بهم خ هیدادوبا خندشوقورت

 رنگ ازروم رفت... روتخت  يزیچ هیکه چشمم خورد به ... لحظه نگاموازش گرفتم  هی

 دهنمو صدادارقورت دادم اب
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 ازرولبش محو شد ندلبخ

 رد نگاهمودنبال کنه که باعجله ازکنارش گذشتمو رفتم نشستم روشون خواست

تخت کنار من ثابت  يقارویدرفتوامد بود که دق نجورنگاهشیهم... انداخت  رتختینگاه مشکوك به من وز هی

 موند

 نفس گرفتو لباشو محکم فشارداد تانخنده هی

 نشسته بودم سرجام تامبادا چشمش بخوره خیس منم

... لحظه فکرکردم  هی... شدم خم شد  رهیسرمو بردم باالبه صورتش خ ستادیسه قدم اهسته اومد کنارم ا با

 کنه يکار خوادیم

 بود کپ کنم کینزد هوی که

لحظه نگاهش برگشت  هیاب دهنمو قورت دادم که  نیهمچ...  رونیب دشیکش رپامیلباسمو گرفتو ازز بند

 روصورتم

 رفتیبه باد م تمیثیابروح شدمیاگرم بلند م شدیلباسم پاره م شدمینم اگربلند

 بدو باخودم بودم که یکی درحال

 گفت طنتیپرازش یبالحن

 چقدهم خوش رنگه المصب...  نمیبیخوب خوب م يزایبه چ به

 اروم ازصورتش گرفتمو زوم کردم رودستش  نگاهمو

 يوا

 بود براشتهمویاب سرخ

 کنم هیوسط اتاق زارزارگر نمیکم مونده بود برم بش نییگازگرفتمو سرمو انداختم پا نمویپا لب

 لباسم تودستش بود روتخت کنارم نشست همونطورکه

 به خودم زحمت ندادم نگاهش کنم ینخوردم حت یتکون چیه

 رخ صورتم حس کردم مینگاهشورون ینیسنگ

 سرمو چرخوندم سمتش ناخوداگاه

 شده بود رهیخاص بهم خ یلیلبخندخ هیبا

 شدیم کینزد داشت
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 ... تر  کینزد اوردییسرجام ثابت مونده بودمواون صورتش م یحرکت چیشده بدون ه مسخ

 دادیفشارم لباسموتودستش

 که به درخورد يباتقه ا مینفس فاصله داشت هی ي قااندازهیدق

 میازهم فاصله گرفت عیسر

 ازپشت دربلندگفت مامان

 شام امادست نییپا دیایهاب بچه

 کردم یاخمالو عل افهینگاه به ق هی

داخل حتماخفه اش  ومدییکه اگر مامان م کردیاخم کرده بود وبه درنگاه م نیگرفته بود همچ درحدانفجارخندم

 کردیم

 رخندهیزدم ز یپق وردمینگاهمو فکرکنم حس کرد برگشت به صورتم نگاه کرد طاقت ن ینیسنگ

 هم فشارداد يدندوناشو رو باحرص

نتونه بکنه صدامون  يازسرجام بلندشدمو بادو رفتم سمت در دربازکردم تاکار عیکه سر رتمیبه زور بگ خواست

 نییپا رفتیم

 بلند شدوگفت ازسرجاش

داشت  ینگاه خاص که سع هیوبعد با... ملخک  یملخک بارسوم تودست یملخک دوبارجست یبارجست هی

 شد رهیبترسونتم بهم خ

 زدمو گفتم يلبخند

 یخودت ملخک

 نییازپله ها رفتم پا رونویسمتم بدو ازاتاق زدم ب ارهیهجوم ب تاخواست

 کردیرفتوامد م ابیافراس نکهیهاراپارسال بخاطرا شهیش... نشسته بودند  شیرنگ سهراب پسرعمو یمشک توون

 کرده بودند يدود... 

 داشودیترنج پ يکرده بودندو منتظربودند تاسروکله  نیزکمیمامان عز يخانه  يسرکوچه  وحاال

 شده بود رهیسرهنگ خ يبادقت به درخانه  دایل

 فرصت راازدست بدهند يلحظه ا خواستینم دلش

 نجابودندیازعصرا
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 نشده بود نیمتوجه افرادداخل ماش یها کس شهیبودن ش يبخاطردود

 پشت فرمان نشسته بود سهراب

 نشسته بودند اسرعقبیو الدیم

 کرده بودند يزیرابرنامه ر یهمه چ ازقبل

 راهم اورده بودند شانیماسکها یحت

 انهی نجاستیکه ترنج ا دانستندینم قیکه داشتند دق یتنهامشکل فقط

 کنندیصبرم نجابمانندیروزهم بخواهندا 10اگر یحت کننیگفته بود که صبرم دایل اما

 کند بییراازفرداتعق ینفررامامورکرده بودند عل کی

 رونیراباحرص ازدهانش فرستادب دانفسشیل

 رونیب ندیایب دیتاشا... چشمانش رازوم کرد رودر ... جلو  یداد به صندل هیتک

 شب بود احتمالش کم بود که ازخانه خارج شوند 11 ساعت

 ندیایکرد که ب يپافشار دایباز ل اما

هرچه زودتر نابودش  خواستیدلش م بودش داشت که دهید قهیکه تنها چند دق يونفرت ازترنج دختر نهیانقدرک

 کند

 شده بود رهیبه درخ همانطورکه

 شد وارمنعکسیرود شدیکه داشت وارد کوچه م ینینورماش

 انداخت ینگاه رونیبه ب... که پشت نشسته بود  الدیم

 گفت عیسر

  ه؟یپسره چ نیا نیماش دیخانم گفت: 

 انداختوگفت ینگاه الدیلحظه برگشت عقب به م هی دایل

 رنگ یمشک 3 مزدا

 گفت جانیباه الدیم

 خودشه

  شهیسرش راچرخاندسمت ش داباعجلهیل

 اروم ازکنارشان عبورکرد یعل
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 ستادیدر خانه سرهنگ ا يجلو

 ستادیا نگیدر پارک يروبه رو قایبعدازچندلحظه رفت جلوتردنده عقب گرفتوفرمان روچرخوند دق اما

 نبودامابه اندازه بزرگ بود یبود که درش کنترل نیا نکیپارک نیا يها يازبد یکی

 شد ادهیپ نیازماش یعل

 شد نگاه دایحواس ل ي همه

 گفت تندتند

  دیکن هواستونوجمع

 شد ادهیپ نیلحظه ترنج هم ازماش همان

 اوردیبال درب خواستیم یداازخوشحالیل

 زل زده بودگفت رخشیکردو به سهراب که باتعجب به نم یکوتاه ي خنده

 مون دخترست که گفتمه نیا

 ازدست دادن زمان يبدون لحظه ا دیکنیم ینقشه روعمل عیجورشد که سر تییاالن موقع نیاگرهم

 ادیم رونیخونه ب نیباالخره ازا...  میکنینه تاصبح صبرم اگرکه

 

 

  یعل

 خوردیبه صورتم م یمیمال میهوا خنک شده بودونس... بازکنم  نگویدرپارک دوانداختیکل

 گفت ستادویکنارم ا ترنج

  یعل

 دهیم وگوشیداره راد دارهیاالن ب...  زبزنمیسربه مامان عز هیداخل من برم  يبرینومیوماش یکنیتادروبازم

 به صورت ترنج انداختوگفت ینگاه مین یعل

 برو بذارفرداصبح

 یبذارتاخودت هست... خطرناکه  یخودت گفت رونیازخونه برم ب تونمیمنم نم...  یستیاخه فرداکه تون...  شهینم -

 سربزنمو زود برگردم هی

 فکرکردو گفت يلحظه ا یعل
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 ببرم داخل  نویبرومنم ماش باشه

 شتیپ امیم

 زیمامان عز يدورزدو رفت سمت خونه  نویباچند قدم ماش... زدو  يلبخند ترنج

 مشغول بازشدن درشد رونویاورد ب شیمانتو بیدروازجیکل

 نیاجربذاره جلودربادنزنه محکم بخوره به ماش هی خواستیبازکرده بودو م نگویهم درپارک یعل

چشم بهم  کیشدند بودن سرش راباالارود در کیرواحساس کرد که درحال نزد ینیماش يها کیالست يصدا

 . ترنج بلند غیج... زدن 

شده بود  ریاما د...  زدیمراصدا دوبلندترنجیتاسرکوچه دنبالشان دو. اومدبرونو رفت سمت ون نگیبادوازپارک یعل

 ... چون 

 به سرعت نوراز کوچه خارج شد ون

 سست شیوپاها... کندشده بودند  شیها نفس

 رونیها ازخونه اومدن ب هیفاطمه خانم وچند تاازهمسا. زوسرهنگیمامان عز... ترنج  غیبخاطرج

 افتاده بود رفت نیزم يبه سمت پسرش که بازانو رو سرهنگ

 تکرار کرد کیستریبطوره یعل

 ترنجوبردن

  بابابردنش

 که باترس گفت دیفاطمه خانم شن يلحظه صدا همان

 نیحس اامامی

 رفت اوردوازحالین گرطاقتیکه د يعز مامان

 سمتش دنیباعجله دو یبغل هیخانم وزن همسا فاطمه

پدرش که  يشد بدون توجه به صدا نشیسوارماش نکیبرخواستو با دو اومد به طرف درپارک شیازجا عیسر یعل

  امیصبرکن منم ب گفتیم

 رونیازکوچه اومد ب باعجله

 را یگوش... دستش  کیدستش فرمان راگرفته بودوبا کیبا

 بله؟ : جواب داد عیسر حامد
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 گفت عیبلندوسر يباصدا زدهیکه نفس نفس م یدرحال یعل

 دندیاالن دزد نیترنجو هم... هارواماده کن  بچه

 ... تعجب کرده بود  دایکه شد حامد

 دمیاالن اطالع م... باشه باشه ... سکوت گفت  يا بالحظه

 انداخت یکردنگاهیم هیباپوزخند به ترنج که ازترس بادهان بسته اروم گر دایل

چسب پهن  کیکه ازترس راه انداخته بود با يغودادهایبخاطرج... راباطناب محکم بسته بودند  شیدستوپاها

 دهانش رابسته بودند

 خسته نشده بود؟  ختیریم زاشکیکریشد دوساعت  رهیچهره ترنج خ دابهیل

 که وسط انبار سهراب گذاشته بودند بلند شد يفلز یصندل يرو شیازسرجا

محکم به  يپوزخند هم به جسش اضافه کردو باقدمها کی...  ستادیا خیراگذاشت پشت کمرش وس دستش

 سمت ترنج رفت

 رونیاش امده بودند ب يرروسریکه کرده بود ازز يدرفرار یبخاطر سع شیموها

 نکرد يبهش توجه ا یکف ون افتاده بود کس چادرش

 چشمان پف کرده وقرمز واقعا توچشم بود دیسف يرو رنگ

 ...  ستادیا شیروبه رو دایل

 اوردیسرش راباالن ترنج

زد نه  غینه ج دترنجیگرفتو باحرص کش يرروسریرااززترنج  يشد خم شدو موها یعصب یتوجه یب نیازا دایل

  ییرها يبرا یتالش یحت

 هم فشارداده بود يبصورتش نگاه کرد ازشدت درد چشمانش رامحکم رو دایل

 ترنجو اروم صورتشواورد باال ي رچونهیکرد دستشوگذاشت ز موهاشوول

 شد  رهیداخیدرچشمان پرازخشم ل ترنج

 ابخرنیکنسرو لوب... رفته بودند ...  الدیاسرومی کردیهم بدون پلک زدن بهش نگاه م دایل

 لم داده بود یمیقد یتخت اهن يرو دایدورترازترنجول سهراب

 درسوزاندن ترنج داشت گفت یخنده که سع هیبا دایل
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... ث کردلبخندش محوشد مک یکم... که  ستنیجناب سرگرد ن...  ندفعهیا... چون ... کوچولو ... نکن  هیگر یاخ

 هم داد يرو شیرابه خشموفشاردندانها شیجا

 نجاتت بده... صورت ترنج زل زدو ادامه داد که  به

 شد رهیداخینگفت فقط به چشمان ل یچیه ترنج

 کفرش درامده بود دایل

 دیدهان ترنج راکش يچسب رو بانفرت

 شد دهیکه همراه چسب پوست صورت ترنج هم کش يطور

 بلندبخندد يداباصدایزد که باعث شد ل یفیخف غیج...  ترنج

 : اروم گفت...  ترنج

  ؟يخوایازجون من م یچ

 زدیم غیباجیتقر... بلند  يباصدا... خنده اش روقورت دادو  دایل

فکرنکن هواسم ... وسط  يافتاد ياومد یتو عوض...  میما قراربود نامزد کن ؟یخواستیم یازجون منو عل یتوچ

 يشده بود رهیخ یدرچطور به عل يروز جلواون ... نبوده 

 دیبلند خند يباصدا ارهیدارودربیحرص ل نکهیترنج بخاطرا ندفعهیا

روباخشم  یلیس نیاول... سمت ترنج  زبرداشتیخ شیاز جا عیشدوسر رهیاول باتعجب وبعد بانفرت به ترنج خ دایل

 به صورت ترنج زد نهیباک... بانفرت 

 کرد يزیلپش خونر نییپا...  دیبه سمت راست چرخ صورتش

 گفت یعصبان يبانفس ها دایل

 ... کثافت  يخندیمن م به

 بودن است*** دخترانگ هر هی يبرا زیچ نیبدتر گفتیم شهیهم ادیز یلیکلمه حساس بود خ نیا يرو ترنج

 ادزدیفر دایتوانش توصورت ل يمانده  یباباق پس

 به شوهرمن يپست فطرت که خودتو چسبوند يتو

 بازماند دادهانشیل

 اروم ادامه داد يباصدا ندفعهیا ترنج

 چرا؟  یدونیم. . تو... خانم  دایل يتو
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 شده بود رهیفقط به دهان ترنج خ دایل

 پوزخند گفت هیبا ترنج

 ...  یفهمیشوخودت م رهیبه صورتت خ... نه  پتیبه ت... بنداز  نهیینگاه به سروضعت توا هی

 توانش  ي هوباهمهی... نتوانست ... اما نشد ... کنه  داشت خودشوکنترل یسع...  دایل

 مشت به صورت ترنج به بدنش يکرد به زدن ضربه ها شروع

 زدیم غیج... فقط  ترنج

 درخطرش يترس ازابرو... اش  یکس یازب... ازسردرد  نه

 ترنج سرش رابه عقب چرخاند غیج يخسته ازصدا سهراب

 دایلبلندشدوبادو رفت سمت  شیازسرجا باعجله

 زدیم غیداجیل... ترنج بلند کرد  يازرو یبه سخت دارویل

 منو دوسست داشت یعل یعوض يا**هر... تو  ییییکثافت هی تو

 نگاه کردن را نداشت... توان  یحت ترنج

 ازحال رفت وراید يگوشه ... کبودو غرق درخون  یحال باصورت یب

 

 

 یعل

 دانشدیازترنج پ ياثر چیه يرد چیروزگذشت اماه کی... توان نداشتم  گهید

 کردمیحس م یافتادن شونه هامو به خوب...  خودم

 ابروم... شرفم ... ناموسم ... زنم بود  هیقض... ادم کشتن نبود ... ازخانه ...  يدزد... مواد مخدر ...  گهید هیقض نیا

 دادم هیکیسرمو بهش ت زویدستاامو به صورت قائم گذاشتم روم... نشستم  زمیپشت م یصندل يرو

 واریدرباشدت بازشدومحکم خورد به د هوی که

که پشت  يبادست به سرباز... ازسرجا م بلند شدمو . برافروخته يحاج حسن باچهره ا دنیباد... کردم  سرموبلند

 بود اشاره کردم بره ستادهیا یسرحاج

 ... پدر  هی... من موندمو ...  یمن موندموحاج...  دروبستو

 نبود یحق داشت حرف کم...  دنیلرزیم دستاش
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روم ...  ستادمیرفتم روبه روش ا...  شدنیپاهاش هرلحظه سست ترم... سمتش ... دورزدمو اومدم  زیم ازپشت

 فتهیواسش ن یاتفاق چیه... زنم . دخترش... ترنج ... من قول داده بودم ... توچشماش نگاه کنم  شدینم

 گفت دابودیکه لرزش درش هو يباصدا یحاج

 کجاست؟  رمدخت

 نا موسموبردن... نامستو  دنش؟یدزد... بگم ... بگم  تونستمیم یچ... نگفتم  یچیه

 ... دادش سرمو اوردم باال  يباصدا

  که؟یدخترم کجاست مرت گمیم

 خوردم یدروازحاجیکش نیاول... دهن بازکنم  تاخواستم

 کردیفرق م طیاالن شرا... بشه اما ...  کیبهم نزد... کس جرات نکرده بود  چیتاحااله... دهنموقورت دادم  اب

 حق داشت... من مقصربودم ...  میهم دردبود... 

 دارگفت یپوزخند معن هیبا

لذتشو ... واسه من . زیپشت م ینشست... روبردن ... زنت ...  رتتیخوشا به غ... سرگرد پارسا . رتتیغ خوشابه

  ؟يبریم

  یتاب... فروکردم ... موکف دستم انگشتا... هم فشاردادم  يمحکم رو دندونامو

 نکنم یحرمت

 دست بردارنبود یاماحاج

 ... حتما بهش ... تااالن ...  ردستشونهیناموست ز چارهیب...  ویفرار... دختر  هینه ...  زنتوبردن

 قدم عقب رفت هی... زدم ...  رتمیکه ازته هنجره ام ازغ يبلند  باداد

که بخواد به ناموس من  ویاون دست شکنمیم...  یزنیدرموردزن من حرف م يدار... احترامتونگه دار ...  یحاج

 ... به ابروم ... به زنم ... بچه اش نگاه چپ به ناموسم بندازه  وکهیاون مادر...  کنمیداغدارم... بخوره 

 ...  ذارمینم یحاج ذارمینم

 دستمو فروکردم توموهامو گفتم تیباعصبان...  نویپا صدامواوردو

چشم ... لحظه  هی... زنموبردن ... خودم  يکه جلوچشما...  شبیمن ازد... وگشت ها اماده باشن  ينترکال همه

... درك کن  یحاج... کرج بودم  يکالنتر...  شیساعت پ مین نیتاهم... قسم ...  نیبه امام حس... روهم نذاشتم 

 ...  کنمیم داشیپ... وسمه نام... زن منه ... ترنج دخترتو ... منم مثل تو ... مردم  هیمنم 
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 که فقط گفت...  دیتوصورتم د یچ دونمینم... به صورتم انداخت  ینگاه...  یحاج

 وبعد باعجله ازاتاق خارج شد. ارنیسرش ب یینذاربال... به تو  دمیام

 ماه کی یخوابیب نیازا...  سوختیچشمام م...  زمیسمت م دمیچرخ...  رونینفسموفرستادم ب باحرص

 بازشد دراتاقم

 شد؟  یچ

 ... حوصله اشو نداشتم ... حامد بود  يصدا

 رونیبروب

 شد یخوب بگوچ -

 رونیبروب گفتم

 فکرنبودترنج... ازاتاق خارج شد من موندمو ... بده  ادمویجواب فر نکهیا بدون

 

 

 ترنج

...  شدیبازنم... چشم سمت راستم ... اروم چشمامو باز کردم ... پشت پلکهام ...  دینورسمج خورش... کردن  بازوم

 ... انگارپلکهامو چسبونده بودن بهم 

 ...  کردیدرد م دایکمرم شد...  کتفمو

 انداختم یارافم نگاه به

پخش  نیزم يکه کفش رو ...کاغذباطله ... پر از کارتونو ...  اهیدود گرفتو س يوارایبا د...  اریبود مثل ان يجا هی

 شده بود

 ... فاصله داشتم من ته انبار بودم  یلیالبته تا درخ... در بودم  يرو به رو قایدق من

 دمیدیفاصله واضح نم نیبود از ا دهینفر روزش خواب هی... بود ... سمت چپ ... کناردر ... تخت  هی

 نبود يخبر دایل از

 بودم؟  نجایمن تنها ا یعنی

 ... زدن از درد  غیبه ج. لبم شروع کرد يگوشه ... بزنم کمک بخوام که  غیدهنمو بازکنم و ج خواستم

 حال افتادم یب... از دوباره ... کوتاه گفتمو . اخ هی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یصمدان میمر  –بهار ماندگار 

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 باز پاهام ازاد تر بود... محکم بسته بودن  دستام

نه  ینه از عل يکه صبح شده و خبر دکریم ياداوریبهم ... رو صورتم  دیتاب...  نیزم يافتاب باز با افتادن رو نور

 سرهنگ هست ينه از اون ساك لباس و نه خونه  زیاز مامان عز

 نبود يخبر چیه

 بود؟  چرا

 خود من بودم خبر

 ادیخواد ب یسرم م ییقرار بود چه بال ستیمعلوم ن که

 مخصوصا رو گونه ام ... سوخت  یصورتم م. صورتم فرود اومدن يشدن و رو يجار اشکام

 حقارت نیاز ا سخوتم

  ؟يکجا ؟یعل يکجا

 

***** 

 

 کردند هر دو یم ياحساس نابود... و ترنج بغض خودش را . بغض مردانه یعل... داشتند  بغض

 شودینفسش کوتاه تر م...  هیکه با گذشت هر لحظه هر ثان کردیاحساس م یعل

 ...  فتندیم شانیاتفاق برا نیرو که ا يتوانست بفهمد حال خانواده ها یوقت نم چیه

 داد یاش رو انجام م فهیفقط وظ او

 را قورت داد بغضش

 غذا وارد اتاق پسرش شد ینیخانم با س فاطمه

 ... اش نبود  یشگیپسر هم یعل اما

 کردیرا ثابت م نیاش ا ختهیبهم ر يظاهر شلخته و موها حداقل

 عقدشان بود که متوجه حضور مادرش نشده بود لمیف يمشغول تماشا... انقدر ... شده بود  رهیخ یغم به عل با

 فاطمه خانم يو زار هیساعت بود که به خانه امده بود ان هم با گر مینشد ن يخبر چیروز گذشت و ه سه

 گذاشت زیم يرا رو ینیس

 متوجه نشد یعل
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 دوحاالیخندیم لمیتخت ش لم داده بودو به عروسش که درف يکه رو یسمت عل دوبهیکش یخانم اه فاطمه

 کردینگاه م کردیم ینیقلبش سنگ يرو شیخال يجا

 تخت کنارش نشست يخانم رو فاطمه

 گردنش افتاد يازگوشه چشم مادرش رو یاشک... بالشت چرخوند سمت مادرش  يسرش راازرو یعل

 ندیرا بست تا نب شیها چشم

 ... قربونت برم ...  شهیم دایپ... کارو باخودت مادر  نینکن ا... خانم با بغض گفت  فاطمه

 اروم زمزمه کرد یعل

بغضش را ... اصالاا ... سالمه ...  دهیخواب اینشسته ...  یبا ک ؟یباچه پوشش...  هیترنج االن تو چه وضع مامان؟

 دیتوانست بگو ینم... قورت داد 

 ندینبچشمانش گذاشت تا مادرش  يمچ دستش را رو... بغضش شکست ... باالخره ... زنده هست  اصال

 و از اتاق خارج شد دیرو بوس یعل یشانیخانم خم شد و پ فاطمه

اش را  یبه سقف اتاقش زل زد گوش... شده بودند  سیخ شیمزه ها... چشمانش برداشت  يرا از رو دستش

 اش برداشت نهیس يازرو

 کشاند یترنج را به رخش م یخال يجا...  یرستم نیام يصدا

 

 

 ترنج

...  شدیبازنم... چشم سمت راستم ... اروم چشماموبازکردم ... پشت پلکهام ...  دیخورشنورسمج ... کردن  بازوم

 انگارپلکمو چسبونده بودن بهم

 ...  کردیدردم دایکمرم شد...  کتفمو

 انداختم یاطرافم نگاه به

پخش شده  نیزم يکه کفش رو... کاغذباطله . ... پرازکارتونو...  اهیدودگرفتوس يوارایباد... بود مثل انبار  يجا هی

 بود

 ... فاصله داشتم من ته انباربودم  یلیالبته تادرخ... در بودم  يرو قاروبهیدق من

 دمیدیفاصله واضح نم نیبودازا دهینفرروش خواب هی... بود ... سمت چپ ... کناردر ... تخت  هی
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 نبود يداخبریازل

 بودم؟  نجایامن تنها یعنی

 ... زدن ازدرد  غیبه ج. لبم شروع کرد يگوشه ... بزنم کمک بخوام که  غیدهنموبازکنموج خواستم

 افتادم حالیب... ازدوباره ... کوتاه گفتمو . اخ هی

 بازپاهام ازاد تربود... محکم بسته بودن  دستام

 ینه ازعل يوخبر... که صبح شده ...  کردیم يادااوریبهم ...  دروصورتمیتاب...  نیزم يافتاب باز باافتادنم رو نور

 سرهنگ  ينه ازاون ساك لباس ونه خونه  زینه ازمامان عز

 نبود يخبر چیه

  چرابود؟

 من بودم خبرخود

 ادیب خوادیسرم م ییقراربود چه بال ستیمعلوم ن که

 روگونه ام  مخصوصا...  سوختیصورتم م... فروداومدن ... صورتم  يورو... شدن  يجار اشکام

 حقارت نیازا سخوتم

  ؟يکجا ؟یعل يکجا

 

******** 

 

 هردو کردندیم ياحساس نابود... وترنج بغض خودش را . بغض مردانه یعل... داشتند  بغض

 شودینفسش کوتاه ترم...  هیکه باگذشت هرلحظه هرثان...  کردیاحساس م یعل

 ...  فتندیم شانیاتفاق برا نیروکه ا يوقت نمتوانست بفهمد حال خانواده ها چیه

 دادیاش روانجام م فهیفقط وظ او

 راقورت داد بغضش

 غذاوارد اتاق پسرش شد ینیخانم باس فاطمه

 ... اش نبود  یشگیپسرهم یعل اما

 کردیراثابت م نیاش ا ختهیبهم ر يظاهرشلخته وموها حداقل
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ممتوجه حضورمادرش نشده ... عقدشان بود که  لمیف...  يمشغول تماشا... انقدر ... شده بود  رهیخ یبه عل باغم

 بود

 فاطمه خانم يوزار هیان هم باگر. ساعت بود که به خانه امده بود مینشد ن يخبر چیروز گذشتوه سه

 گذاشت زیم يرارو ینیس

 متوجه نشد یعل

 دوحاالیخندیم لمیتخت ش لم داده بودو به عروسش که درف يکه رو یسمت عل دوبهیکش یخانم اه فاطمه

 کردینگاه م کردیم ینیقلبش سنگ يرو شیخال يجا

 تخت کنارش نشست يخانم رو فاطمه

 گردنش افتاد يازگوشه چشم مادرش رو یاشک... بالشت چرخوند سمت مادرش  يسرش راازرو یعل

 ندیرابست تانب شیچشمها

 ... رم قربونت ب...  شهیم دایپ... مادر  نکاروباخودتینکن ا... خانم بابغض گفت  فطمه

 اروم زمزمه کرد یعل

بغضش راقورت داد . اصال... سالمه ...  دهیاخوابینشسته ...  یباک ؟یباچه پوشش...  هیترنج االن توچه وضع مامان؟

 دیبگو توانستینم... 

 ندیچشمانش گذاشت تامادرش نب يمج دستش رارو... بغضش شکست ... باالخره ... زنده هست ...  اصال

 خارج شد دوازاتاقیروبوس یعل یشانیدوپخانم خم ش فاطمه

 ياش راازرو یبه سقف اتاقش زل زد گوش... شده بودند  سیخ شیمزه ها... چشمانش برداشت  يراازرو دستش

 اش برداشت نهیس

 کشاندیترنج رابه رخش م یخال يجا...  یرستم نیام يصدا

 میزنیبرسه بعد بهش زنگ م دیبذار مهموله جد میصبرکن دیبا گهید کمی ستیاالن وقتش ن دایل نه

 هم انداختو گفت يرارو شیپا یباکالفگ دایل

 لیوقت به دودل نیاالن بهتر امابنظرمن

 میبذارن ما ازمرز رد ش نکهیکه همه جا مراقب گذاشتن دوم ا یدونیبذارن مهموله وارد بشه م نکهیا یکی

 دهیفروش مهموله روانجام م يکارا نجایخودش ا میبهش اعتماد دار ادماهمیسهراب باما ب ستیقرارن

 میدزودتربریمابا
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 کرد یبه خواهرش نگاه ابیافراس

 ذاتش مثل خود اوبود قایدق

 زدو گفت يپوزخند

 گمیم کیتبر دابهتیل یشیم يتردار فیازمنم کث تو

 عادت کرده بود رهایتحق نیبرخواست به ا شیازسرجا دایل

 زدو گفت يپوزخند ابیخودافراس همانند

  يم توبودخوب الگو اره

 ازاتاق خارج شد دررا پشت سرش بست ابیافراس تیتوجه به عصبان بدون

 گفتیم يزیچ دیامد که با ادشیلحظه  کی

 دربلند گفت ازپشت

 انفجارسرگردپارسام دنیمنتظرد صبرانهیخبرشوبده چون من ب گهیساعت د میتان

 

 

 ترنج

  یچیه گهیاوردن ود ایکنسرو لوب هیفقط روزدوم واسم  نجامیچندروز ا دونستمینم قیدق

 بخورم ایکوفت نیازا شدمینم یوجه راض چیداشتم اما به ه ضعف

 رابازکردن میواسه دوساعت دستها فقط

حرکتشون بدم چهارروز  تونستمینم کردمیم يدستهام سرشده بودند خون توشون جمع شده بود هرکار اما

  نجابودمیشترایابی

 يکار دمیفهم گهیچندنفرهم که اسم هاشونو بخاطرصدازدن همد نیا ومدینجانیا گهید دایل دمیترسیم یلیخ

 باهام نداشتند

 راقورت دادم بغضم

 کمکم کن  ایخدا

که  يواریپشت د قایسگ ازپشت انباردق يزوزه  يمخصوصا که صدا دمیترسیبخوابم م تونستمینم شبهاتاصبح

 ومدییورش افتاده بودم م نیمن ا
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 دمیشدن صورتم فهم نینوازسنگیتم ورم کرده بود اکرخت شده بود صور بدنم

 تونمینم ایخدا بهیتامرد غر 3انباربا يگوشه  نیزم يرو

 درانباربازشد

 چرخوندم به درانبار نیازروزم نگاهمو

 درانبارو بستن الدیم اسرویپشت سرش  عیاومد داخل وسر یبلند مشک یشاس نیماش هی

 اومد سراغم بازترس

 سوختیمستانه ام م حینرفته بودم طاقت اوردم بطورفج ییدستشو یسخت بود من حت یلیخ

 ستادیمن وسط انبارا يروبه رو نیماش

 دهنمو باصداقورت دادم اب

 توخودم جمع شدم ناخوداگاه

 پشت سرخودشوبازکرد قایبه من نگاه کنه درعقبودق نکهیشد بدون ا ادهیپسرجوون پ هیبازشد  درراننده

 شد ادهیمردجوون پ هی

اوضاع به  نیداشت توا يا دهیورز کلیبلندوه يانداختم باسربه راننده اشاره کرد دروببنده قد یگاهن بهش

 براندازکردنش پرداخته بودم 

 نگاهش رومن ثابت موند نکهیدورتادورانبارونگاه کرد تاا یکم

 اروم اومد سمتم يزدو باقدمها يپوزخند

 هم بازشد  نیراست ماش درسمت

 يشدوباقدمها رهیبه اطرافش نگا ه کنه به من خ نکهیشد بدون ا ادهیپ نیازماش حیفج یباسروضع دایل ندفعهیا

 شدند کیباهم بهم نزد ستادیبلند کنارمرد ا

  دم؟یترسینداشتم چراازشون م ویکار چیه توان

 ستادیروبه روم ا مرد

 توفکرشه یازنگاهش بدونم چ خواستمیم دیشدم شا رهیخودکارسرمو اوردم باالوتوچشماش خ بصورت

 شده بود رهیپلک زدن توچشمام خ بدون

 روپاهاش نشست  دویکش یقیعم نفس

 اززانوهاش جلو بودو دستشو گذاشت روش یکی کهیطور
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 زدو گفت يلبخند

  یحال که صورتت کبود شده است بازهم خوشکل نیتو دختربا يقدرناز چه

 ازدوباره به صورت مرد نگاه کردم کردیکه باخشم بهم نگاه م دایرول نگاهموچرخوندم

 بهم دست بده جلواوردو گفت نکهیا يترشدودستشو برا ضیعر لبخندش

 دارم ویباک يهستم افتخاراشنا یرستم ابیافراس من

 روبگه يبعد يتاخواست کلمه . باحرص گفت زنشه دایل

 گفت خودش زبون داره تیباعصبان ابیافراس

 کوت کردهم فشاردادو س يرارو شیدندانها دایل

 خودم که باطناب بسته شده بود کردم ينگاه به دستها هینگاه به دستش که به سمتم دراز شده بود و هی

 نگاهمو دنبال کرد رد

 کردو گفت یساختگ یاخم

 ادیتورببنده؟ اصال دلش م يدستا ينطوریجرات کرده ا یک

کردو موهاموکه روصورتمو بود بانوك انگشتش گرفت سرمو بردم عقب تا دستش  یکیریستیبلند ه یخنده وبعد

 به صورتم نخوره

 اش بلند ترشد خنده

 صورتم زل زدو گفت به

 شدمیم دیداشتم ناام گهید یسالم نکهیمثل ا نه

 .. .شدم  رهیسرمو اوردم باال توچشماش خ. دمیترسیواقعا م دنیکرده بودم اشکهام شروع کردن به بار سکوت

 اش قطع شد لبخندش محو شد خنده

 شد اب دهنشو قورت داد اروم زمزمه کرد رهیخ توچشمام

 سرگرد یروداشت نایبهتر شهیهم

 منظورش نشدم متوجه

 دوگرفتیغلتیکه روصورتم م یاشارش جلواشک باانگشت

 گفت تیداباعصبانیل

  یکنیکارمیچ يدار اب؟یافراس
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 شدوگفت رهیرابرد عقبو بااخم بهم خ دستش عیبه خودش اود سر دایل انگارباحرف

 دیدستوپاهاشوبازکن

 گفت عیسر دایل

 کنهیفرارم یول

 داوگفتیسمت ل دیازسرجاش بلند شدو چرخ ابیافراس

 که پراز گرگو خطره ابونیب نیبره توا خوادیم کجا

 شترشدنیشدت اشکهام ب... بودم  ابونیمن توب يوا

 دوردستو پامو بازکرد يدراورده بود طناب ها بشیکه ازج ينشستو باچاقو نیزم يکنارم رو دویکش ینفس دایل

 نخوردم همونجورسرجام توخودم جمع شدم یمن تکون اما

 گفت  ابیافراس

  میباهات ندار يکار نترس

 توانم گفتم باتمام

 نجایدایچرامنو اورد پس

 معصومانه وبچگانه بود که ازدوباره روبه روم نشستوگفت انقدرلحنم

تاشوهرت تحت  یبش تیاذ کمیفط  کمیاما الزمه ... راحت من باشوهرت کاردارم  التیندارم خ يباتو کار من

 رهیرقراربگیتاث

  یعل يوا

 چندبرابرشد ترسم

 گفتم هیباگر

 دینزن یبیتوروخدابهش اس دیدار کارشیچ

 میندار شیگفت نترس کار بااخم

 یوحش يدایم لبلند ازم دورشد من موند يبلند شدوباقدمها ازسرجاش

 

 

 یعل
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  هیچه امتحان نیاخه ا یکنیکارمیبامن چ يدار ایخدا

 

 کردمیشواهدو مدارکو کنارهم جفتو جورم يچندروز نه تونستم غذابخورم نه تونستم بخوابم فقط همه  نیتوا

 تابفهمم ترنج کجاست

 افتادم نیماش ادپالكیلحظه  هی

 9 ای 6 دونستمینم شیاعدادشوحفظ بودم جزاخر ي همه

  رونیشدمو ازاتاق رفتم ب زبلندیازپشت م باعجله

گذاشت باسربهش  یازسرجاش بلندشدو احترام نظام یسمت اتاق اطالعات رفتم دروبازکردم سرباز شجاع به

 ازادباش دادم

 هیصاحبشه ک هیواسه ک نیپالك ماش نیا نیبب یشجاع

 هیمال ک نهیمنم پالکوگفتم البته گفتم هردوعدداخروبزنه بب وترنشستیگفتوپشت کامپ یچشم یشجاع

 مشغول شد  یشجاع

 اراتاقمیجوابشوب گهیربع د هی تا

 قربان  چشم

 ازجاش بلند بشه که گفتم خواستیم

 اریجوابوب عیباش فقط سر راحت

 رونیاومدم ب ازاتاق

 شهیحالش بدم دنیترنجو دزد دهیشن یوقت نکهیکردن مثل ا يمامان خبرداد که ترمه خانمو بستر روزید

 ترنجه شیفکرش پ يهمه  دونمیحسن هم فعال باالسرزنشه اما م حاج

 چندبااومداداره وبادوستانش صحبت کرد تا کمکم کنند بابام

 شدمیداشتم منفجرم گهیورو اون وررفتم د نیچند روزانقدرجون کندمو ا نیتوا خودمم

 شدم دراروم بستم وارداتاقم

 کردیم یداشت خودکش میگوش

 برداشتم زمیروازروم یگوش یحالیباب

 ناشناس بود شماره
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 اتصالو زدم دکمه

 سرگرد حال شما؟  سالم

  دابودیل يصدا نیا

 دییبفرما. سالم -

 خورهیکه به جون خانومت بهم برم ینگوکه نشناخت -دایل

 نه ایخدا ينشستم وا یشل شد روصندل پاهام

 دایول ترنج

 کارخودشه يوا

  ؟يشد سرگرد نفس کم اورد یچ

 کجاست داترنجیل کجاست؟

 زنم کجاست یعوض ادزدمیفر دیچیپ یخندش توگوش يصدا

بادورفتم تواتاق حامد ازسرجاش بلند شد تاخواست حرف بزنه  رونیازسرجام بلند شدمو ازاتاق رفتم ب باعجله

 بهش اشاره کردم ساکت باشه

 کروگفتیروگذاشتم رواسپ یگوش

 گهیزخم توصورتش واال د يچندتا جا هی ویچندروزگرسنگ هینخورسرگرد حالش کامال خوبه فقط  حرص

 ستین شیچیه

 کرد یابیروشن کردو شمارهرو ازروصفحه برداشتوخط منو رد ابویرد عیمتوجه شد سر حامد

 کجاست میدیفهمیتام زدیم شترحرفیدبیببا

 ... طرف حساب تومنم نه ترنج  دایل

 نوبدونیاما ا یزنیردمو م ياالن دار دونمیم...  خورمیگول حرفاتونم گهید ندفعهیا یراقاعلیجدا؟ چه فداکار؟ نخ -

 چون برگ برنده تودست منه یترنج باشم بهتره دست ازپاخطانکن شیکه پ ستمین نقدرگاگولیا

 اروم گفتم دمویبه صورتم کش یدست یباکالفگ

 يخوایم یبگوچ... باشه ... خوب  یلیخ

 دیگردونیبرم...  دویبرداشت نیکه ازانبار قزو يتمام مواد نکهیاهان حاالشداول ا -

 باش  میمنتظرتماس بعد يکجا وچه جور گمیم بهت
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 روقطع کرد یوبعدگوش

 گفت عیسر حامد

 یبودعل نیقزو اطراف

 زیم يمشت شدموکوبوندم رو اددستیباتمام قدرتم بافر رونیب نفسموفرستادم

 دابشودیازل ياثر دیکه حامد مشخص کرده بود مستقرشدند تا شا یتیافراد گروهش درموقع تمام

 داکردیصاحب هردو پالك راپ یشجاع

 یما سهراب رستم يگریود يجعفر ونسیمال  شیکی

 بود ابیافراس يراخوند سهراب پسرعمو هیقض گرتاتهید یعل

ظاهرش راخوردندوابرو وپولشان راازدست  بیفردختر 100از شیموادمخدربود که تااالن ب یقاچاقچ کی اوهم

 دادند

 هیبا  یتخت چوب هی ابیودرد توخودش مچاله شده بود به دستورافراس یازگرسنگ حالیخسته وب ترنج

 ارنخورد شیاورده بودند اما هرکارکردند ترنج غذا شیتشکوپتوبرا

 تاترنج رابچزاند دیکش يونفرت خودش ازترنج نقشه ا ابیافراس يدست دست کردن ها نیخسته ازا دایل

 بزند کشیبه مهموله داوود شر يتاسر رونیرفته بود ب ابیافراس یوقت پس

 راننده اش رابرداشتو به انباررفت اوهم

 دروبازکردند اسریالدویم

 داواردانبارشدیل يپرادو

 ستادیترنج رفتوا کیتا نزد نیماش

 برداشت را نشیشدو دورب ادهیپ عیداسریل

 شود کشیاشاره کرد تانزد اسری به

 گفت بله خانوم؟  ستادویداایزنان کنارل اسرنفسی

 اسرگفتی يزدو نقشه اش رابرا يداپوزخندیل

 حالیتخت ب يلبخندچندش اورد به ترنج که رو هیامرامرشماست خانم بعدبا: زدوگفت یطانیش اسرپوزخندهی

 شد کیافتاده بود نزد
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 ترنج

 شدیم کیکه بهم نزد یانیعر میمردن يقدمها ياب دهنمو قوت دادمونگاهمو ثابت کردم رو باترس

 نشون بدم یتوان نداشتم ازخودم حرکت یحت

بوده با لذت  ستادهیماا يبه دست روبه رو نیدورب داکهیباالوبه ل ستادنگاهموکشوندمیشد کنارتخت ا کینزد بهم

 شدم رهیخ کردیمن نگاه م ي دهیبه صورت رنگ پر

 کن نذارابروم بره اکمکمیخدا

 ***هست کنارم خ اسریکه بانگاه کردنش متوجه شدم  پسره

  کردمیالتماس م...  زدمیزجه م ختمیریاشک م زدمیخداروصدام زدمیتوانم دستو پام يمونده  باته

 دادندیبودو به کارشون ادامه م ادهیف یب اما

 ازحال رفتم. قرارگرفتن دستش رو شلوارم با

 

 

 یعل

 دیچیپ یمامان توگوش يوزجه  هیگر يصدا رونیاوردم ب بمیروازج یگوش

 گفتم یبانگران

 شده یچ مامان

 گفت کردیهق هق م نطورکهیهم

 ... ترنج  یعل میشد بدبخت

 يجون به سرم کرد یشدم بگو مامان ترنج چ ادهیپ نیازماش باهراس

 ایفقط ب یفهمیمادرم اخونهیب

 روقطع کرد یگوش وبعد

شدمو به سمت خونه  نیکرده بودند بادوسوارماش خیدهنم خشک خشک شد ه بود دستام  دیتپیباشدت م قلبم

 روندم

 دراروقفل نکردم یشدم حت ادهیپ نیباعجله ازماش...  دمیباالخره رس کیساعت تراف میازن بعد
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 انداخته بودم نیدوتوماشیکل فونوزدمیا

 بازشد یکیدربات

 ارمیکفشامودرب نکهیل خونه بدون اشدمو رفتم داخ اطیوارد ح بادو

 دادینشسته بود دلم گواه بد م ونیتلوز يروبه رو سیخ يوچشما دهیرنگ پر یباصورت مامان

 شده یگفتم مامان چ دیلرزیکه م يباصدا

روش  رونیداخلش بود اوردمش ب يد یس هی... روشن بوداشاره کرد باعجله رفتم سمتش  وکهیدیبه و باچشماش

 نوشته بود واسه سرگرد پارسا

 رو زدم یرو تودستگاه گذاشتمو پل يد یس

 روزانوهام افتادم تیترنج تواون وضع دنیسرجام باد همونجا

 ...  رونیب دادمیم یسخت نفساموبه

 مامان هیترنج هماهنگ شد باهق هق گر يزجه ها يصدا

 نگاه به مامان انداختم هی

  تورینگاهموچرخوندم رومان ازدوباره

  واریمحکم کوبوندم به د دمویکش وروباخشمیدیازدست دادمو باتمام قدرتم ازجام بلندشدموو هوکنترلموی

 شد نیپخش زم دمیدستم کش هیبا ونویتلوز

 گفتیم يزایچ هی رلبیبود ز ستادهیا خیسرجاش س مامان

 دمیکش عربده

 فیکث يهرزه  کشمتیم... پست فطرت  کشمتیم

 کردم هیبارمردانه تواغوش مامان گر نیاول يبازشده بود پناه بردموبرا میبه اغوش مامان که برا دیترک بغضم

 

 

 ترنج

 جون افتاده بودم یاش پاره شده بودروتخت ب قهیشرت که  یت هیدراورده بودند با مانتوموازتنم

 بودن ختهیشلخته دورم ر موهام

 کنه يهم نبودکه باهام هم درد یاشک یحت گهید
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 سوختیکه زده بودم م يغودادهایبخاطرج گلوم

 کبودشده بود بازوم

 دایترس ازل اسریازترس چشماموبستم ترس از شدیم کیبهم نزد یکیکه هرلحظه توتار يقدمها يباصدا

 دمیفهم خوردینفس هاش که به به صورتم م نوازینشست ا کنارم

 دابودیل دیخند اروم

 صورتش زل زدم چشماموبازکردموبه

 شده؟  یبهت گفتم چ یراست... دختر  يکرد یکاربلده ها چه ترس یلیاسرخی نیاخ ا اخ

 شده بودم رهیندادم بدون پلک زدن بهش خ یجواب

 گهینحسشود افهیوارتاقیسرمو چرخوندم سمت د... مانتوشوزد باال کنارم روتخت نشست  دیکش یقیعم نفس

 گفتمو سرمو چرخوندم سمتش یشدن موهام اخ کوتاه دهیاما باکش...  نمینب

 روهم فشاردادگفت دندونهاشو

 کشمتیم یواسه من شاخ بش گهیبارد هیفقط  گهیبارد هی یعوض نیبب

  یکشت شیساعت پ5تومنو...  میکشیزدم م يپوزخند

  زدمیحرف م تودلم

 موهاموول کرد سرم شل افتاد روبالشت دویکش ينفس صدادار...  

 صداشو صاف کردو گفت نشستو پاهاشو انداخت روهم خیس

  دتت؟یعصر د یعل یدونیم

  نجااومده؟یا یچشمام گرد شد عل ازتعجب

  ؟يچجور یبدون يخواینم: زدو گفت يپوزخند

 شدم رهیبهش خ یپرسش باحالت

 میگفت بذارازخودش بپرس رونویاورد ب شویگوش

 ناخواسته روصورتم شکل گرفت يلبخند نجابودهیا یعل یعنی شدینم باورم

 لشوندونستمیاما دل دیخند اونم

 گفت قهیدق هیروگذاشت دم گوشش بعد از  یگوش

 جناب سرگرد الو
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 هواسم شد گوشم تمام

 کریرو ازگوشش فاصله دادو گذاشت رواسپ یگوش

 دیچیانبارپ یخال يتوفضا یداد عل يصدا

 یهم اون داداش ب هم تورو کشمتیم یاشغال هیتو...  یچ یعنی لمیف نیا یعوص يکارکردیهرزه بازنم چ کثافت

 ناموس یب رتتویغ

 یادعلیفر يصدا... هق هقم بلند شد  يصدا طیاونم تواون شرا اسریاونم با دهیمنو د یعل دهید یخدا عل يوا وا

 قطع شد 

 نگرانش دلموسوزوند  يصدا

 خانومم حالت خوبه يکجا فدات بشم کجا زدلمیعز ترنج؟

 دیلرزیهم م یعل يهق هقم بلندترشد صدا يصدا

 دمیزود برت گردونم قول م دمینکن قبونت برم قول م هینکن نفس من گر هیگر

 هام گفتم هیگر ونیم

 بگومنوبکشن توروخدا... توروخدا  یعل رمیبم خوامیم یعل

 گفت یعل

 ترنجم کارکردنیکردن خانومم باهات چ کارتیچ

 کردمیم هیبلندگر يقظطع کرد اما من همچنان باصدا کرشویروبرداشتو اسپ یگوش دایجواب بدم ل تاخواستم

 کردو گفت يخنده ا دایل دمیشنیروهم م یعل يادهایفر يصدا

 دیبلندترخند يوباصدا فتهیاتفاق م روزودینکر باهاش امانگران نباش اونم د یسرگرد کارخاص نترس

 روقطع کرد نفس منم قطع شد یگوش

 شد یچ دمینفهم گهیرفتو د یاهیافتادم کم کم چشمام س حالیب

 ...  داکنیدخترموپ یعل توروخدا

 کردیم دشیشترتهدیاسم هرلحظه ب نیراپرکردا مارستانیاتاق مخصوصش درب يهق هق ترمه خانم فضا يصدا

 گفت نومحکمیسرش رانداخت پا یعل

 دینیهفته بب نیترنجوتااخرهم دمیترمه خانم قول م دمیم قول

 نموندم باعجله ازاتاق خارج شدم گهید
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 دابودمیل منتظرتماس

 ... صحبت کردم  يتماسش باسرهنگ جواد نیازاخر بعد

 میظاهراموادوبرگردون ينقشه ا یکرد ط قبول

 اونجاباشم دیداحتمابایاداره باشم واسه گرفتن رد ل دیخارج شدم با مارستانیازب باعجله

 رونیاومدم ب مارستانیشدمو ازب نیسوارماش

 محموله چقدرواسم مهمه  نیا یدونیم کشمتیخودم م يبد یبه حالت سوت يوا دایل نیبب

 برادرش زل زدو گفت  يتوچشما دایل

  کنهیکه واسش فرستادم مطمئنم دست ازپاخطانم یلمیراحت باف التیخ

 زدو گفت يپوزخند ابیافراس

 میکن فیموتعرینیبب

 نصف اون محموله واسه منه...  گمیاالن بهت م نیکرد اما ازهم یخواه فیهم تعر مینیبیم هم

 باخنده ابروهاشوانداخت باالوگفت ابیافراس

 شهینم لیدل... منم کمکت کردم  یختینقشه رور نیحس حسادت ا هیتوفقط بخاطر دایمن شرط نذارل واسه

 یسروپاکن یمشت التوب هیخرج  قهیدق هیبخوام نصف مالمو بدم به تو که تو

 ادگفتیبافر کندیبود به ترنج حسادت م دهیفهم ابیافراس نکهیازا دایل

 نوبفهمیا. کنمیحسادت نم ییبه اون دختره هرجا من

 مطمئن شدم گهیحاال د دوگفتیبلندخند ابیافراس

 

***** 

 

 پنجم فصل

 

  یترنج وعل يبود برا يروز سرنوشت ساز امروز

 ابیوافراس دایل

 شدینابود م یوعل کردندیبه ترنج رحم نم رفتیدرصد نقشه اشون لو م هیاگر
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که  ابیسال حبسوداشت وافراس 30کم کمش  يریکه هم به جرم قاچاق هم گروگانگ دایبودند ل واگراونابازنده

 اعدام توشاخش بود

راه اهن به صورت  ستگاهیکه قرارگذاشته بودند پشت ا یگروه اماده باش تومحل يسه صبح همه  ازساعت

 ه بودندکرد نیاستتارت کم

 یعالوه برعل يداد سرهنگ جواد حیتوض شیروهاین يبادقت برا ویباراخر تودفتراطالعات همه چ يبرا یوعل

 مستقر شده کرده بود  یهاب روهیواماده کردن ن یدگیروهم مسئول رس یسرگرد رضائ

 دیدیانها رونم چکسیبودند اما ه ستادهیپل ا يباال يادیز يها توفاصله  راندازیت

اما بازهم گفت انقدرگفت که کل گروه ازحفظ  دیچرخیدردهانش م یخشک خشک شده بودو به سخت زبانش

 شده بودند

 نجات ترنجش الزم بود يبود برا الزم

 

******* 

 

ترك برداشته بودو کف  یکه ازخشک يکبود ولبها يجون بارنگورو یب اسریداویشکنجه گرل ردستیز فشینح تن

 اش  یبخاطر کم خون سوختیم شیپاها

به غذانزد که ان هم  شترلبیبارب کیاز ده بارازحال رفته بود که دوبارباسرم جون گرفت اما  شیروز ب 9 نیتوا

 معده اش کوچک شده بود هرانچه راکه خورده بود باالاورد نکهیبخاطر ا

 ازحال رفت وازدوباره

هم  گهینفرد 10 الدیوم ابیداوافراسیاسرولیسو نداشت اما متوجه شده بودکه عالوه بر  چشمانش

 انقدر دادندیگوش م ابیافراس يکه بادقت به حرفها نجاتوانباربودندیا

 رفتو سرجاش ازحال رفت یاهیحال بودکه ازدوباره چشمانش س یب

 

******* 

 

  رونیمطمئن شد ازدفتراومدب شیروهایازاماده بودن ن یوقت
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 رفتیکه باعجله به سمت اتاقش م یت علسم رونوبادورفتیزاومددبیبرخواستو ازپشت م شیازجا عیحامدسر

  یخوابیروزب 50کرده بود  یخودکش

فاطمه خانم هم دوبارکارش به  دیفهمیم یباشگاهش بود به خوب قیراحامد که رف نیشدت الغرشده بود ا به

 بگذارد  شیوحاج حسن جرات نداشت تنها بردیبه سرم یهوش مهیبود ترمه خانم همچنان درن دهیکش مارستانیب

 کردیحاج حسن درك م رفتینم رونیزنش ازخانه ب تیامن يبرا سرهنگ

 جانداشتیب یوتوقع

 

******* 

 

 گذاشت بشیاش رادرون ج یحامد گوش یتوجه به نگران بدون

 دیادکشیبارسرش فر نیاول يبرا یعل یتوجه یازب یعصب حامد

وضعت  نیباا...  ينگاه به خودت بنداز انگارمرده متحرك شد هی...  زنمیباتواما دارم باهات حرف م کهیمرت

 بشه یکه چ يایب یپاش يخوایم

 درهم گفت یگرفتو باصورت دیحامدراناد نیتوه حامد

  دیمنتظرباشم که خبرمرگشو بهم بد نجایا نمیبش رهیقرارگذاشتن احمق زن من تودستاشون اس اونابامن

 شده بود عبورکرد رهیبهش خ یزدو ازکنارحامد که بانگران يپوزخند

 راازهم بازکرد شیپلکها یبه سخت نیزم يشدن تنش رو دهیکش بااحساس

رواحساس  کشاندنشیم نیزم يراگرفته بودندودنبال خودرو شیفقط دودست که محکم بازو دیدیجاراتارم همه

 کردیم

  رفتیم جیگ سرش

 خم شد گردنش يسرش به سمت چپ رو حالیوترنج ب ستادیان دودست ا صاحب

مهم نبود  شیبرا یچیگرهیافتاده د حالیچندتانامحرم ب يومانتو جلو يمهم نبودکه بدون روسر شیگربراید

 نخواهند گذاشت يابرو شیکه انها برا دانستیم

  دیداروشنیل يصدا

 بازباشه  دیدستوپاشوبذار دیندیصندوق عقب دهنشوبب نشیبنداز
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 خانوم  چشم

 یکیتار يواسمون معلق است سرش به دوران افتاده بود بافرود امدنش درون جا نیزم نیاحساس کرد ب هوی

 نفسش درحال کم اوردن است کردیچشمانش رابست احساس م

 جون چنگ زد  یراب راهنشیاش گذاشت پ نهیقفسه س يباالاورد ورو یحالیراباب دستش

 شدندیه گشادترمهرلحظ زنیکمبوداکس نیچشمانش ازا دیکشیرابازکرد تندتند نفس م دهانش

هم افتادن  يرو شیمطلق پلکها یکیبابسته شدن درصندوق تار رفتندیم نییاش با شدت باالپا نهیس قفسه

 دنیکش گررادراغوشیکدیو

نفس  يبرا یتالش یحت خوردیاش تکان نم نهیس گرقفسهیسرخوردو افتاد کنارش د راهنشیپ يازرو دستش

  کردینم دنیکش

 

******** 

 

 انداخت  یساعتش نگاه به

  انهیهست  شیسرجا یهمه چ ندیبه انبارسرزده بود تا بب شیپ دوساعت

 ستادیراه اهن ا ستگاهیمطمئن شد گازش راگرفت وپشت ا یازهمه چ یوقت

 باهاش حرف نزده بود  کبارهمی ابیافراس

 کرده بود میتنظ ویچ داهمهیل همش

 به انبارسربزنن ومحموله روچک کنن  ابیافراس يادمها شیساعت پ مین قراربود

 شدیترنج ازاد م نصورتیبدند درا ابیرابه افراس وخبرش

 یقبل يزیمرز کنارفته بودند اما طبق برنامه ر باازلبیتقر شانیمامورها

 گذراندیداده بودو بادقت همه جاروازنظر م هییتک نشیبود به ماش ابانیتنها وسط ب حاال

 قیراازطر شیوانها هم صدا کردیم افتین گوشش جاساز شده بود صداهارودرکه درو یکوچک کروفونیم توسط

 دنیشنیلباسش بود م يکه رو يزیر کروفنیم

 گریپشت سرهمد نیسنگ ها نگاهش رابه سمت راست چرخوند سه تاماش يرو نیماش يها کیالست باچرخش

 رنگ ياذرو سورمه ا یپرادو وسوم یرنگ دوم ينقره ا يایاول زانت نیماش
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 برداشت  نشیاش راازکاپوت ماش هیتک

 جانیهمه اتفاق ازدوراب دهانش راباه نیباوجود ا دایاش باعث شد ل یافتاب نکیاش باع یدست مشک کی پیت

 قورت دهد

 زیبودتاازخشم درون چشمانش باخبرنشوند تا بانگاهش همه چ نیفقط بخاطرا يدود نکیع نیکه ا خبرنداشت

 رالو ندهد

 رابرداشت نکشیع

اش  افهیق دنیحالش ازد نیترشدن ماش کیبودکه باهرلحظه نزد دایثابت موند ل نیسرنش نیاول يرو نگاهش

 خوردیبهم م

 چندبرابر وخشمش

 دیدرون گوشش شن يصدا

 باش سرگرد  اروم

 بره شیخوب پ یچ بذارهمه

  ستادنیکنارهم ا بیها به ترت نیماش

 ینگاه یعل ستادنیا دایباز شدو سه نفر بااسلحه کنارل نیهرسه ماش يرابازمرد همزمان درجلو نیدرماش دایل

 گرفت دیشده بود که ناد یانقدرمحوعل دایل داانداختیپوزخند به ل هیبا رهمراهیپرازتحق

 به جسش اضافه کردو گفت يلبخند  ستادیصاف ا یعل

 که تنهام ینیبیادامه داد م دویبلند خند اد؟یب دهیترس رتتیغ یاون داداش ب يکه تنها اومد نمیبیم

درون  يسرگرد جواد ياسلحه ها وصدا يکه همه  دایبرداره سمت ل زیخنده اش روجمع کرد وخواست خ عیسر

 هم خودش راکنترل کند يرو شیدندانها دنیگوشش باعث شد با سائ

 شمرده گفت یلیکشدو خ یقیعم نفس

 زن من کجاست؟ ...  دمیازاومدنت فهم نویا دیمطمئن شد ازانبارکه

 زدو گفت يکرده بودند پوزخند کشیتحر نهیبه شدت حسادتو خشم وک که دایل

 لمیاون ف دنیاون االن زن تو؟ اونم باد یزنت؟ مطمئن یگفت: 
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 خواستیحمله کرد بدون توجه به اسلحه ها م دایبه سمت ل ادبلندیفر هیخودش راکنترل کندوبا گرنتوانستید

راگرفتندو محمود لوله  یراپوشانده بودند عل شانیکه صورتها الیاسرومیوچند قدم عقب رفت  دیترس دایبکشتش ل

 اش گذاشت نهیس يتفنگ ارارو ي

 شدیهمه نفرت داشت منفجرم نیاش ازحجم ا نهیس زدوینفس نفس م یببرزخم هیمثل  یعل

 دیغر باخشم

  ؟یچ یکرنیکارم نیتو که خودت پسرارو مجبوربه ا ؟یترنج من به زور شما به اون روز افتاد اماتوچ...  یدونیم

بهش برساند  یبیاس تواندیمطمئن شد که نم یرفتو وقت یکه منفجرشده باشد به سمت عل یمانند بمب دایل

 زد  یبه صورت عل یلیدستش راباال اردو س

 گفت دایشدو اروم سرش رابرد جلو کنارگوش ل رهیخ دایزدو توچشمان ل يپوزخند یعل

 يه ر ز ه ا هی تو

که  ابیسمت افراس دیها بازشد همه نگاه ها چرخ نیازماش یکیبزند که در یلیس یبازخواست به صورت عل دایل

 دادیترنشون م یکلیازاو ه یبود اما عل یشد هم قدخود عل ادهیپ نیاسپرت ازماش پیت هیبا 

زده که بانفرت به چشمانش زل  یلبخند به عل هیدستانش راپشت کمرش درهم قفل کردو با ابیافراس

 شد  کیبودنزد

 ستادیا یدستش به کنار هول داد مقابل عل هیدارابایل

 گفت یرسم یلیراصاف کردو خ شیصدا

 يبرا نکاررافقطیدست بدهد ا یدستش راجلوبرد تابه عل... دوران دانشگاه  قیشف قیرف نجاستیا یک نیبب

 دادیانجام م یرعلییتحق

 دوگفتیبودند انداختو دستش رابه عقب کش ستادهیا یکه کنارعل يبه دونفر ینگاه

 قیرف یهست یتیبابا اصال متوجه نبودم که توچه وضع يا

 زدودردل گفت  يپوزخند یعل

 پست فطرت یمتوجه باش دمینبا

که  یلحن هیاسواره است با شهیمثل هم یعل کردیهم احساس م خوردیحرص م یکه هم ازپوزخند عل ابیافراس

 گفت زدیحسادت درش موج م

  نیپسرافر نیافر یبه خودت مسلط مایمثل قد هنوزم
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 یکم یعل اوردیبادستش به محموداشاره کرد تاترنج راب يپابرجا ينجوریزنتم هم دنیبدونم باد خوامیم اما

 کار نیداردباا تیحساس ابیافراس دانستیزد م يسست شد اما خودش رانباخت بازپوزخند

چشمان بسته توانش راازدست دادو بدون  یباسروصورت زخم طیراترنج انهم بااون وضع پوشش تواون ش دنیباد

 زانو زد نیزم يرو ابیتوجه به افراس

 نیزم يرو یعل يپا يزدو اشاره کرد ترنج راجلو یداده بودند به محمو دچشمک ارابهشیکه انگاردن ابیافراس

 بخواباند

جون ترنج رادردستانش  ینشستو دستان سردوب نیزم يرو شدندیاش خارج م ینیازب دهیبر دهیبر شیها نفس

 بود یمیگرفت به صورتش نگاه کرد شوك عظ

 بودو لبانش کبوده کبود دیسف دهیسف صورتش

 دهانش راقورت داد اب

  کردیراتکرار م نیترنج زندست باخودش ا نه

 زنش رادراغوش گرفتو اروم صداش زد ترنج؟  فیترنج خم شد تن نح يرو

 ند تر گفتراقورت داد بل بغضش

 چشماتو بازکن  ترنج؟

 به صورتش برخورد نکرد یحرارت چیسکوت مثل خنجردرقلبش فرورفت صورتش رابرد جلو اما ه نیاماا

 شده بودند نگاه کرد رهیکه بادهان بازبه ترنج خ دایل ابویسرش راباال اوردوبه افراسا يباناباور

نامو س  یب کشمتیم...  ابیافراس کشمتیم...  تونکشمیزنم زنده باشه واال م دیدعاکن دیتوانست بگو تنها

 همراه بادردواسم ترنجش يادیفر ادیشد به فر لیارومش تبد يصدا

 دیدرون گوشش شن يصدا

 زود نییسرتو بنداز پا... اروم باش اروم  سرگرد

 باعجله رفتند نیبه سمت ماش ابیچشم افراس يبااشاره  الدیاسرومی

 ویکه همه چ ابیشد افراس يسنگها جار يرو ربندنشونیخون ازز نیخوردن زم ستادندومحکمیرا ه ا نیدرب اما

 گفت بدو سوارشو دورمون زدن دایبه ل نیسمت ماش دیدویگرفت همانطورکه م عیسر

 بود یکاف شیبرا دیرود یکه خوردشدن عل نیهم ردیرانشانه بگ یاوردوعلیان رانداشت تاتفنگش رادرب وقت
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افتاد چشمانش بازبودو به  نیزم يازپشت به کمرش خوردو رو قایدق يریبرود ت بیاتاخواست به سمت افراس دایل

 بسته شدند شیپلکها عیانداختو بعدسر ینگاه یعل

 شدیکرد باورش نم یگشادشده به خواهرش نگاه یباچشمان ابیافراس

ترنج رادراغوشش پنهان کرد بود سرش راخم  یافتاده بود عل نیزم يرو یبودو کنارعل رخوردهیدازقبل ت محمو

 کرده بود

... بازکرد  نویاروم درماش... گفتو  ياخ بلند شیبه بازو يریرابازکرد تاسوارشود که بابرخورد ت نیدرماش ابیافراس

 شد میمحاصره اش کرده بودند تسل قیدق کیکه درعرض  یسیپل نیتوسط چهارماش دویرجنبیاما د

 رشدیاساس خواهرش دستگ یب يبخاطر نقشه  ابیافراس یراحت نیهم به

  چاندیراکه حامد بهش داده بود رادورترنج پ يا مالفه

 بود  دهیرس امبوالنس

 ... محمود رابرندن . الدیوم دایاسرولی يها جسد

 نایا يوهمه  زندیداده بود که نبضش کند م صیاش تشخ نهیامبوالنسم مخصوص ترنج بود دکتربعدازمعا کی

 بوده یعصب يکمبود غذا وشوك ها یاسترس کم خونبخاطرترس 

 شدیهرلحظه ناتوان ترم یعل

 شد  رهیبود درون امبوالنس کنارترنجش نشست به چهراش خ دهیخواب زنیاکس رماسکیز هوشیهمچنان ب ترنج

 فوران بود يمردانه اش هرلحظه اماده  بغض

 ناتوان شده بود فویچقدرضع ترنجش

گونه اش دهن بازکرده بودندو خون درونشان خشک شده  يرو يد زخم هانبو گرمشخصید يازکبود صورتش

 بود

 ازمرد بودنش انسان بود  دقبلیچک باالخره

 ارزش را یگوشت ب کهیت هی دنهیدیداشت زنش رام احساس

به اوترنج نگاه  ینشسته بود شد که باناراحت شیکه روبه رو يصورتش راپس زد متوجه پرستار ياشکها بادستش

 کردیم

 زدو گفت يلبخند دیرامتوجه خودش د ینگاه عل پرستارکه

  شهیزود خوب م شاهللاینباش پسرم ا نگران
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  نیبزرگه وارحم الراحم یلیخداخ

  دیبهش رس زنیتوکما اما به لطف خدا زوداکس رفتیم میبود دهیرتررسید یاگرکم

 بهتره  االن

 تاب بود یارام گرفت اما بازهم ب یکم یعل

 شد رهیاش خ دهیبه ترنج رنگورو پر مارستانیبه ب دنیتارس

 هیرافقط با شیرهایبه اوانداختو جواب تمام تحق یببرن نگاه خواستنیرام ابیکه افراس ياخر ي لحظه

 پوزخندداد

 بود یبازهم باخت بازهم برنده عل ابیافراس

بلند پشت  يهم باقدمها یدوپرستارباعجله به سمت برانکارد ترنج امدند عل ستادیامبوالنس ا مارستانیجلودرب

 کردیسرشان حرکت م

 نشست یصندل يدر رو يالورد شدنش جلو ووممنوعی یس یترنج به بخش س باورود

 هست  ششیترنجش پ نکهیبود ازا خوشحال

 دراورد شماره حاج حسن راگرفت بشیاش راازج یگوش

 دیچیپ یحاج حسن توگوش يخسته  يصدا

  بله؟

 سرقولم موندم دیمنه به ترمه خانم بگ شیحاج حسن ترنج پ -

 : گفت جانیباه رکردوییدرجه تعق 0 18حاج حسن  يصدا

  ؟یگیم راست

 دیراستش رابگو دیفشارش افتاده ترس میهست***مارستانیاالن ب اره

 گفت یحسن باشادمان حاج

 کمونهیبده دخترت نزد یخانم مزده گون...  گفتیراکه به ترمه خانم م شیوبعد صدا... ممنونم  یازت عل ممنونم

 کرد یخداحافظ یباعل

 

******* 
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  یکنیم ينجوریاخه چراا گمیم یمن چ نیلحظه گوش بده بب هی ایرو

 هق هق گفت دادبایرادرون ساکش جام شیلباسها ختویریاشک م نطورکهیاهمیرو

 يفقط به حرفهام گوش بد قیدق هیکه  کنمیچهل روزه افتادم دنبالت التماست م رشدهید

 یمدام گفت یاماتوچ

 ... دست ازسرم بردار  ایرو. رمیگیبعداتماس م. کاردارم

 دادیحق رابه اوم حامد

 افتاده ییمدت چه اتفاق ها نیتوا دانستیاوکه نم اما

 يدیترد رودویحتما م رودپسیم دیاگربگو شناختیخوب م ایاش بودرو یزندگ هیاالن قض دیبگو مجبوربود

 ستیدرکارش ن

 اما مقصرخود حامد بود اراسوزاندیدرچشمان حامد رو ینشست خستگ نیمز يرو ایکناررو

 امیندارم اصال خودم م یمن حرف يبر یلحظه به حرفام گوش بده بعد خواست هی ایگفت رو یباکالفگ حامد

 رسونمتیم

ساك بندازدو چشمان سرخ نمناکش رابه  يراکه دردستانش بود رارو شرتشیت ایلحن حامد باعث شد رو تیجد

 دهان حامد دوخت

 گرفتو گفت ینفس حامد

 گفت عیخواست حرف بزند که حامد سر ایرو... افتاده  يمدت چه اتفاقها نیتوا یدونیتونم ایرو نیبب

 بذارکامل بگم کنمیم خواهش

 يا رپروندهیمادرگ...  ایوفرق داره ر هییخراب بشه اما االن قض تینخواستم روح یمدت امتحان داشت نیتوا

 یاونم باچه وضع میکن داشیپ میتونست روزیبودند د دهیرو دزد یباند ترنج نامزد عل نیا ي لهیکه به وس میبود

 ایچون من تورودارم رو کردمیمن درکش م... دوستمه ...  بودمیم یکنارعل دیدختره شده بود پوستواستخون من با

 شدمیداشتم داغون م یعل يلحظه خودموگذاشتم جا هی دمیفهمیازوجودم پس حالشوم یمین یتوزن من

 شده بود رهیباز به حامدخ یزده بادهان اشوكیراباال اورد رو سرش

 خواستیبه خودش امدو فراموش کرد که م عیاسریرو اروگرفتیرو يبازو دویکش ششیبه ته ر یدست حامد

 قبل برود یقیتادقا

 گفت یبانگران
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 ششیکجاست حامد منوببرپ اوردند؟یکه سرش ن ییبال...  شدیباورش نم دیبغضش ترک... خوبه؟  ترنج

 گرفتو نوازش کرد ارودارغوششیزدو سررو يلبخند شناختیم یخوب اروبهیقلب مهربان رو حامدکه

دوروبرش شلوغ باشد اول ازهمه ترمه خانم رفت  دیبودند دکترتذکرداده بود نبا ستادهیپشت دراتاق ترنج ا همه

 رفتیمدام قربان صدقه اش م هیرگریزدز دید فینح یکلیوه دهیپر يداخل تادخترش رابارنگورو

که بهوش اومده وخودش  یچراسکوت کرده چراازوقت دانستیاما خودش نم ختیریهمراه مادرش اشک م ترنج

 زدینم یبود حرف دهید مارستانیراتوب

بزند  یتاحرف کردیاما دهانش راهم بازنم ندیرابب یحاضرنبود عل کردیاحساس گناه م دانستیاك نمراپ خودش

تاب تربود اما  یازترمه خانم هم ب یعل رونیازبودن دخترش خداروشکرکدو ازاتاق رفت ب یترمه خانم هم راض

 گذاشت اواول برود داخل 

سرش راچرخاند سمت پنجره  عیباعجله وارد اتاق شده ترنج سر یعل رونیترمه خانم ازاتاق امد ب نکهیمحض ا به

 فشردیرام شیبغضش گلو

 : کنارتخت نشستو اروم گفت یصندل يشد رو کیزدو به تخت ترنج نزد يلبخند یعل

  ؟یخوب

 نداد یجواب ترنج

 چرا؟ ...  یاتاقت نذاشت امیمن خواستم ب يبهوش اومد  شبیتود یگینم يزیازدوباره تکرار کرد ترنج چراچ یعل

باهراس ... کرد  خیفکرازذهنش عبور کرد تمام تنش  يراسوزاند لحظه ا یترنج دل عل زیر يهق هق ها يصدا

 گفت

 کارکردیخانوم؟ اون کثافت باهات چ کارکردنیباهات چ ترنج؟

 بود بهترشده بود مارستانیکه توب يچندروز نیصورتش توا يزخم ها یسرش راچرخاند سمت عل ترنج

 ...  یبروعل: شدو اروم همرا بابغض گفت رهیخ یبه چشمان عل ترنج

  يادامه بد ينجوریتوا ذارمینه م رمینه م: شدو گفت رهیاخم کردو به چشمان نمناك همسرش خ یعل

  ختیریفقط اشک م ترنج

پس درست  يازبرگ گل پاك تر دونمیم...  شناسمیمن توروم یمن دوست دارم هرجورکه باش: اروم گفت یعل

 شده یچ نمیرف بزن ببح

 کند باهق هق گفت هیتاحرف بزند خودش راتخل دیکشیرام يلحظه ا نیکه انتظارچن ترنج
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 اسریپسره ...  اون

 وتحملش سخت... او مرد بود  کردیتحمل م یلیمشت شد خ شیروز زانو یعل دستان

 يبه سزا کارکردهیاون کثافت باهات چ دونمیقربون اون چشمات بشم م زمیجونم عز: گفت متیبامال یعل

 دیعملشم رس

... منو بوس کرد ... کرد  فیوارتعر کیاش بند امد وبطور اتومات هیمکث کرد گر يلحظه ا... اما اون : گفت ترنج

 روبدنم دیکش فشیدست کث

تا ترنج  کردیتحمل م دیاب دهانش راقورت داد با... درحال انفجار  شیشانیصورتش سرخ شده بودو رگ پ یعل

 شود هیینخل

 تمام شد شیصحبت ها یوقت

 ستمیمن پاك ن: شدو گفت رهیخ یعل به

 کردیزنده بود تاخودش بادستانش خفه اش م ریاسیاالن  کردیهم فشارداد چقدرارزو م يرارو شیدندانها یعل

 کردیاش م یچشمان ترنج روان غم

 ترنج من...  یتوترنج من: صورت ترنج خم شدو گفت يرو

 دیرابوس شیشانیخم شدوپ یعل... لبان ترنج ظاهرکرد  يرو یلبخند کوتاه تیحس مالک نیا

 دندیترنج راد بیهمه به ترت یازعل بعد

انهابماند تا حالش  يخونه  يقرارشد چندروز زیعز شنهادمامانیمرخص شدو باپ مارستانیروزبعدش ترنج ازب سه

 کامال خوب شود

 راجمع کردو زودترازترنج رفت انجا لشیخودش باروبند دوشنهادبویپ نیکه صددرصد موافق ا یعل

 دنیخند یعجله عل نیازا همه

اشان  یداشت ماه بعدجشن عروس میازترنج دورباشد تازه تصم ينداشت تالحظه ا گرتحملیواقعا د یاماعل

 رابرگذارکند

  يکتک خورد یکاف يبه اندازه ...  هیبلندشدو گفت خوب کاف یعل کمیش يازرو طنتیباش ترنج

 : گفت کردیترنج نگاه م يکه بالبخند به قدوباال یعل

  يچاقوسرحال شد نیهمچ ایبودم خوب رواومد شتیکه پ يهفت روز نیترنج توا گمیم

 ا هست ارحساسیاندامش بس يترنج رو دیفهمیم یبه خوب یحرصش رادراورد عل خواهدیم یعل دانستیم ترنج
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 کردو گفت يزیر خنده

 دانشهیپ زتیلباس عروس سا ترسمیرمیبگ میرز یاقل تاشب عروسخوشکله حد خوب

بود  شیاش پا یخرگوش يابر ییتخت برداشت دمپا يبادو بالشت راازرو رونویترنج زد ب يازگوشها دود

 دیاولش ترس یعل دیچرخیافتاد وهمانطورکف سالن م کایخوردو روسرام زیپاش ل یتاخواست بپره روعل

 تاترنج هم خنده اش گرفت دیانقدرخند رخندیتام شده بود بلندزدز يترنج که انگار افهیق نیاماباد

 

****** 

 

 اش راکامل کردند هیزیومادرش جه ایمدت به کمک رو نیاشان مانده بود توا یچهارروزتاعروس

 رفتندیرستوران به اون رستوران م نیباغ به اون باغ ازا نیباحامدازا یسوروسات عروس یدرپ یعل

 رندیرادرباغ بگ یجورشد قراراشد عروس یباالخره همه چ نکهیتاا

 راتوربزنند یعل دیوجد دیعروس هم بنز سف نیماش يوبرا

 يها دیخر... انتخاب کرده بود  یعل ي قهیوذوق خودش تاجش رادرست کرده بود تورش رابه سل جانیباه ترنج

 وحامد رفته بودند ایاش هم چهرنفره بارو یعروس

 دهانش گشاد شده کردیبودکه احساس م دهیحامد خند يها يدلقک باز نقدرازدستیچندروزا نیتوا

 

******* 

 

 گهیبابا اومدم صبرکن د يا

 گهیعجله کن د...  يخودم برم دنبال کارا شگاهیبرسونمت ارا دیبا 7ساعت  ترنج

 رونیتخت برداشتو بعدازسرکردن چاردش بادوازخانه رفت ب يراازرو فشیراقطع کردو باعجله ک یگوش ترنج

 هردوشان گرفته بود راببرد يکه ترمه خانم برا يتالقمه ا ستادیانقدراعجله داشت که ناا

 زدو گفت یفیخف غیگفت انقدرگفت تاترنج ج شیبرا یازشب عروس طنتیترساندشوباش یکل یعل درراه

 نگو یچیتوروخدا ه یعل
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خنده اش روخورد  عیسر یگرفت که عل شیازبازو یشگونیترنج ن...  رخندهیترنج نگاه کردو زد ز ي فهیبه ق یعل

 ... 

 گفت باتعجب

 ادهیز دخترچقدرزورت

 گفت دویزخندیر ترنج

 کنه يتانتونه کار یکنیدامادو له م یزنیم...  یکه شب عروس نهیا يادیزورز يایازمزا یکی

 رخندهیز هردوزدن

 

******** 

 

 نیبب نهییخانم خودوتوا پاشوعروس

 برخواست شیچشمانش راباز کردو ازسرجا شگریارا ردستیساعت کسل کننده ز 5بعد از ترنج

 نیگفت نه اول تورتو بپوش بعد خودتو بب عیسر ایرو

 ایامرامرشماست بانورو... گفت  دویکش يا ترنج

 دادیپف دار که کمرترنج رابه شدت الغر نشان م یبه رنگ نبات یلباسش راتنش کرد لباس ایرو باکمک

 نمیخودمو بب تونمیگفت حاالم جانیباه ترنج

 باهم گفتند بله اهردویشگرورویارا

 ستادیا نهییتورش رابادستانش گرفتو باعجله جلوا ترنج

 بازماند دهانش

 اش  یعروس يه بود براهم گذاشت شیرااصالح نکرده بود ابروها گرصورتشیکه عقدکرده بودند تااالن د یازوقت

 باشدهیواقعا ز شیموها...  دیدیورنگ کرده م یکمان...  يوابورها...  میمال یشیدباارایسف یخودش راباصورت حاال

 شده بودند شیروشن ترازموها یکم شیابروها رهیت. ينسکافه ا... بودند رنگشان محشربود 

 بود دوخمارکردهیماهرانه چشمان درشت ترنج راکش یخل اخانمیث

شده پشت چشمانش  دهیبود که بصورت کش يقهوا یمشک یشکالت رهیت يازرنها یچشمانش مخلوط پشت

 شده بودند یطاراح
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شده  دهیاش به رنگ کرم محو کش یخط چشم مشک نییپا رچشمانشیونازك ز فیظر یلیخ هیسا هی

 دیدرخشیاش م یبودچشمان عسل

 یبرامده تربه چم م...  یبارز گونه مس شیدرامده بودند وگونه ها يبه جگر لیما رهیت يا يبه رنگ قهوا لبانش

محشرشده بودند همه جمع شده بودند  شیگرد سمت راست سرش قرارگرفته بود موها میامدند تاجش بصورت ن

 شده بود توصورتش ختهیر... بصورت کج ...  شیازموها يباالوطره ا

 باعجله گفت ایارثریدست...  جهینگاه کردن به خودش بود که خد مشغول

 اقاتون اومدن... خانم  عروس

 گفت نیباتحس ایرو دیکه لباسش درهواچرخ يسمت درتور دیچرخ جانیبا ه ترنج

 يدار یکلیبشه ترنج چه ه کوفتت

 اگفتیتوجه به حرف رو یب ترنج

 زود شنلمو بده ایرو

 بعد نتتیدببیبا شهینچ نم: گفت طنتیباش...  رکندیرارغافل گ یعل خواهدیترنج م دانستیکه م ایرو

اش مانع  کورشدهیمان يبرداشتو شنلش راگرفتو انداخت رودوشش ناخن ها اقدمیباحرص به سمت رو ترنج

 بالخند کمکش کرد ایرو شدیازسرعتش م

 شد شگاهیوارد ارا يا اهللایبا یعل

 رفتیم نییاش باالوپا نهیس جانیازشدت ه نییسرش راانداخته بود پا ترنج

 شیجلو قایروا که دق یوبراق عل یچرم ومشک يکفش ها دیراکه د يزیچ نیشد ترنج اول کیالبند به اونزدب یعل

... اروم گفت  طنتیباش یعل... شده بود  نییتز یشکالت...  یرز قرمزکه باربان يبود وبعد گل ها ستدهیا

 يچقدرزشت شد

 بود دهیاوراد یکه تعجب گرده بود سرش راباال اورد مگرعل...  ترنج

محو صورت جذاب همسرش ترنج نگاهش  یثابت موندو عل یعل يا غهینگاهش روصورت شش ت همزمان

هم نگاهش مدام  یعل... امد  یم یکراوات قرمزواقعا به عل دویسف راهنیباپ یکتوشلوارمشک نییرااورد پا

 توصورت ترنج درچرخش بود 

شکار لحظه ها بود  يکه انگار اماده  لمبرداریف دیا بوساش ر یشانیو پ... شد  کیاروم به ترنج نزد اوردوین طاقت

 .گرفت لمیصحنه ف نیاز ا عیسر
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 .حرکت کردند شانیخارج شدند و به سمت باغ خوشبخت اشگاهیدست در دست هم از ار یو عل ترنج

 

 انیپا

 

 22 ساعت

12/11/1392 

 یصمدان میمر

 

 

 

  92 بهمن  : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 
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