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  )یر جلد دوم (عشق افالطونکتاب: اَمُ  نام

  

  : سندهيآثار نو گريد

  

  فتهي: ش١جلد  اَُمر

  

  ی: عشق افالطون٢جلد اَُمر

  

  یاميس ی: جنگجو١جلد تريفا

  

  : دلتا٢جلد تريفا

  

  یداريب یهاشب

  

  انتها یب يیتنها

  

  مخوف:  یراز خانه یمجموعه

  

  : اتاق مرموز١جلد

  

  ترس یهي: سا٢جلد
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  دي: شب پل٣جلد

  

  رثان جهنم: وا۴جلد

  

  مني: خلوت اهر۵جلد

  

 ً  .ديبزن یداريب یهابه کتاب شب یکتاب اَُمر سر یقبل از مطالعه لطفا
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  . ديکه آفر ینام خدا و با نام عشق با

  که در هر قلب نهاد. ینام خدا و محبت با

  انسان نهاد.  اريدر اخت و انتخاب را دينام خدا و آنکه عقل آفر با

  .نيالد ینام خدا و با نام ال اکراه ف با

 اي د،يکن يیو با محبت راهنما دييبگو ست،ياجبار ن نيکه گفت در د يینام خدا و او با
  صورت حساب و قضاوت با من است. نيا رينه، در غ ايو  رديپذیم

  

  یر جلد دوم: عشق افالطوناَمُ  رمان

  يیباالده یباقر هي: مرضسندهينو

 

 

  

  

  بود. ی. آسمان چون دل او گرفته و بارانشستیرا م هاشهيو ش ديباریم باران

  و دست بردار هم نبودند. ختنياز صبح شروع کرده بودند به اشک ر ابرها

  .کردینگاه م ريبود و داشت به آن باران دلگ ستادهيپشت پنجره ا او

و  اري یبود و هوا ني. دلش اندوهگگشتیو برم ديکشیبه همه جا سرک م فکرش
  . کردیم نشيغمگ شانيو خو اريد

 یبا لباس پرسنل ادار یرا چرخاند که خانم شيضربه به در خورد. رو چند
  :دي. زن پرسديکنار در د مارستان،يب

  !ه؟يشهاب محمد یآقا مارتونياسم ب -

  بله. -
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  .نيرو انجام بد صشونيترخ یکارا نياريب فيتشر -

  چشم. -

  رو به تخت کرد و خطاب به پدرش گفت: او

  .دمیرو انجام م صيترخ یکارا رمیم -

کالم با او  کينکرد. چند روز بود که پدرش  افتيدر ینگاه یحت د،ينشن یجواب
  .کردیم غينگاهش را از او در یحرف نزده بود. حت

  و نشناخته بود. دهياو را ند چوقتيبودند و ه بهيکه صد پشت با هم غر انگار

  .ستاديا رشيپذ یرفت و جلو رونياتاق ب از

  و شناخته بودند. دهيچند روز همه او را د نيدر ا پرستارها

و سرد و گاه او را  یو گاه جد دهياش در هم کشکه همراه پدرش بود. چهره یپسر
  بودند. دهيد نيغمناک و اندوهگ

  گفت: ینيسنگ یصدا با

  .هشتوستيتخت ب صيلطفاً برگه ترخ -

همکف رفت و پس  یبعد از گرفتن برگه مشغول امضاء کردن شد. بعد هم به طبقه و
را  حسابهيتسو یباال برگشت و برگه یبه طبقه مارستانيب ینهياز پرداخت هز

 ترشيرا از دست پدرش جدا کنند. خودش هم پ وکتيداد و خواهش کرد که آنژ ليتحو
  را برداشت و گفت: لشيو وسا اشتپدرش را کنار او گذ یاتاق رفت و پالتو به

  .گردمیبرم -

  گذاشت. لشيها را درون اتومببرد و آن رونيب مارستانيرا از ب هالهيبعد وس و

شده بودند و  سيخ یحساب شيکارش تمام شد به داخل ساختمان برگشت. موها یوقت
 ی. مثل مردهکردینم یتوجه دنديچکیم شيهاشانه یبه قطرات آب و باران که رو

  متحرک شده بود.

  آمده بود.  نيياتاق که برگشت پرستار کارش را انجام داده بود و پدرش از تخت پا به
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  و کمک کرد تا او لباسش را بپوشد.  ستاديرا برداشت و پشت پدرش ا پالتو

  هم در سکوت کنار هم راه افتادند و از راهرو گذشتند.  بعد

بخِش  یدستش را باال آورد و از زحمات پرستارها یپرستار ستگاهيا یجلو رمرديپ
  آنها را پشت سر گذاشت.  یکوتاه یقلب تشکر کرد و بعد با خداحافظ

بلند باز  يیبا صدا یچتر را زد. چتر بزرگ مشک یساختمان که خارج شدند دگمه از
  آن فرود آمد. سر پدرش گرفت و باران به شدت بر سطح یشد. چتر را رو

از باران بر سر  یابود که قطره نيشود. مهم ا سيمهم نبود که خودش خ شيبرا
  پدرش نازل نشود. 

نشست. در را بست و چتر را جمع کرد  یصندل یرو یرا باز کرد و او به آرام در
  عقب انداخت.  یصندل یو آن را رو

  را دور زد و پشت فرمان نشست.  لياتومب

  کن را زد و حرکت کرد.و استارت زد. برف پاک را گرداند چييسو

 یکن و صدارفت و برگشت برف پاک یو صدا شهيش یخش باران روخش یصدا
  ها با هم هماهنگ شده بودند. تاک چراغ کيت

رفتند، دست برد و پخش  شيوار پافتادند و الکپشت ريگ نيسنگ کيدر تراف یوقت
  صوت را روشن کرد.

  .ديچيپ لياقک اتومبدر ات یآهنگ سنت یصدا

تر از گرفته . گرفتهکردیخواننده حالش را دگرگون م یو صدا یقيخوش موس ینوا
  .کردیکه در قلب خود حس م یتر از آن دلتنگو دلتنگ

  

  یشب نالم چون ن همه

  دارم یدارم، که غم یغم که

  اما یو جان برد دل
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  ارمي ارم،ي ینشد

  یما رفت یب ،یما بود با

  یکجا رفت گل به یبو چون

  یماندم، تنها رفت تنها

  کاروان رود،  چو

  بر آسمان رود ن،ياز زم فغانم

  بارمیخون م ارم،ياز  دور

  یاز پا به ناتوان فتادم

  یعشقم، چنان که دان رياس

  توانمیاز غم نم يیرها

  یتوانیکن، که م یاچاره تو

   ،یز دل برآرم آه گر

  زدياز دلم خ آتش

   ستاره از مژگانم، چون

  زدير نيآتش اشک

  کاروان رود،  چو

  بر آسمان رود ن،ياز زم فغانم

  بارمیخون م ارم،ياز  دور

  ميتا با او غم دل گو یفيحر نه

  ميدر خاطر که تو را جو یديام نه

  یجان، سرو روان، کز بر ما رفت یشاد یا



 

8 
 

  یکجا رفت یمحفل ما، چون دل ما، سو از

  یماندم، تنها رفت تنها

  گسار من، فغان زار من بشنو بازآ، بازآغم يیکجا به

  ز روزگار من بشنو بازآ یتيصبا حکا از

  یره یسو بازآ

  یما رفت دهياز د یروشن چون

  یقافله باد صبا رفت با

  یماندم، تنها رفت تنها

که توجه  ديکش یساخته بود. آه شهيکه باران بر ش یتار شد؛ تارتر از وضع دشيد
  پدرش جلب او شد.

  فرزندش سوخت. یبود که حس کرد قلب و راه گلو دهيسوزناک آه کشآنقدر  پسرش

چسباند و  یصندل گاههيکرد و سرش را به تک هيکرد. تک اشنهيدرد در س احساس
  قلبش گذاشت. یدستش را رو

  :دي. نگرانش شد و پرسستياو را نگر فرزندش

  حالتون خوبه؟ -

  خاموشش کن. -

  کرده بود را خاموش کرد. ريدور تکرار گ یها بود همدمش بود و روکه مدت یآهنگ

  که برگشت، پدرش پلک بست و قلبش را آهسته ماساژ داد. سکوت

آه  یو از سر چه حس دهدیگوش م یچه کس اديآهنگ را به  نيپسرش ا دانستیم
  . کشدیم

. نه در ديدیها با هم نمدر آن یتيسنخ چيبود که ه یدختر یو فغان پسرش برا آه
  و حال و روزش.  تيظاهرش و نه در باطنش، نه در موقع
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خط  طشانياگر آن دختر عروسش شود بر تمام اعتقادات و آبرو و شرا کردیم حس
بسپارد  یو زن یتنها پسرش را به دست زندگ توانستیخواهد شد. نم دهيبطالن کش

  ر بود. هوس زود گذ کيکه از نظرش فقط 

ناجور به  یبا ورود آن وصله خواستیرا ذره ذره جمع کرده بود و نم شيآبرو
  سؤال برود.  ريخانواده، ز

از او خواست  یمرتکب شده بود. انتظار نداشت وقت ینظرش سروش اشتباه بزرگ از
و به همه نشانش بدهد.  اندازديدعوت کند همه جا دنبالش راهش ب رانيدختر را به ا

  بودند.  دهيآنها را با هم د ليخودشان بماند اما تمام فام نيد بقرار بو

  بود و دم نزده بود!  دهياز کار و انتخاب غلط فرزند ناخلفش شن هاحرف

جز  یزيکه چ یکرد تا از آن عشق دياو را تهد شودیپسرش نم فيحر ديهم د یوقت
  بود. پسرش  یحرمتیشد، ب بشينبود دست بکشد اما آنچه نص ثيحرف و حد

متنفر است و از » پدرش«از  یعنيصورتش داد زده بود که از او  یهمه تو یجلو
  . مردیکه م شدیم یپدر بهتر ینظرش زمان

 یحرمتیتلخ ب یبار در تمام عمرش حس شکست و مزه نياول یشکسته بود. برا قلبش
  بود.  دهيفرزند را چش

و بخش  وي. ی. سیوز در ساو را ببخشد. دوازده ر توانستینم کردیم یکار هر
  بود.  یقلب بستر

 دهيکش ادياش که در صورتش فرکنترل نشده یهابا حرف دش،يپسرش، تنها ام تنها
  را تجربه کرد.  یاش داد و حال بدبود، سکته

رفتار بد و تلخ  کردیم یسر پا شود، سع کردیم یخوب شود، سع کردیم یسع
اما توانش را در خود  ردياو را بپذ یواهعذرخ کردیم یپسرش را فراموش کند. سع

  . ديدینم

آن  یادآوريپسرش ترک برداشته بود. هر بار با  یادهايبدجور شکسته و از فر قلبش
  . شدیصحنه نفسش تنگ م

  "ازت متنفرم بابا"  شدیدر گوشش اکو م شيصدا
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 نييپا شهيو پلک گشود و دست برد و دگمه را زد که ش ديکش یقينفس عم قراریب
  آمد. 

 قيحال نفس عم نيدود هر دو با هم به صورتش هجوم آوردند. با ا یسرد و بو یهوا
  . رفتيصورتش پذ یو قطرات باران را تو ديکشیم

  حالت خوبه بابا؟  -

  نداد و پسرش را منتظر نگه داشت.  جواب

. ديچيپ یداد و به فرع رييرا تغ رشيسر چهارراه مس دنيبا رس شهيمثل هم سروش
زودتر به مقصد برسد و  یرا گذر کرد تا کم یفرع یهاابانيها و خچه پس کوچهکو

  . کندیآن دود و دم و بوق و انتظار حال او را بدتر م دانستیپدرش استراحت بکند. م

انداخت  یاصل ريمس یدر رفتند دوباره رو طيرا دور زدند و از آن شرا کيتراف یوقت
را زد و وارد باغ شد.  موتي. رديبه مقصد رس بعد یقيو با سرعت حرکت کرد. دقا

  پدرش رفت.  ديو سف یعمارت سنگ یرو عبور کرد و به جلو نيماش رياز مس

  شهر شده بود.  یشهره شييبايکه ز یعمارت

 یجلو یورود رداليش یهاغّران وصل به آن و مجسمه یرهايو سر ش هاستون
  د. و شاهانه به خانه داده بو یخيتار یها، سبکپله

بودند و در بهار و تابستان  بايز اريدو طرِف راه سنگ فرش بس ديسف یسنگ یهانرده
  . شدیگل سرخ دو چندان م یهاچمن و بوته یدر تعارض با سبز شانيیبايز

را گرفتند و  رمرديپ ليو تا کمر خم شدند و وسا دنديدو نييشد و خدمتکارها پا ادهيپ
  باال بردند. 

آورد و  نييپا ليپدرش را گرفت و او را از اتومب ید و بازوچتر را باز کر سروش
  ها باال برد. بعد از پله

آمد و اسپند را با سالم  رونيب یرا دست خدمتکار داد که مادرش با جا اسپند چترش
عشق  توانستیو صلوات دور سر همسر و فرزندش چرخاند تا کور شود هر آنکه نم

  و تحمل کند. نديفرزندش بب فرزند را به پدر و عشق پدر را به
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  داره.  اجيبابا به هوا احت ه،يمامان کاف -

ها از سالن انتظار مرمر سبز گذشتند و عبور کردند. آن یاز در بزرگ شاه بلوط و
راست از وسط تاالر بزرگ خانه عبور کردند و پدرش را به  کيوارد تاالر شدند. 

  اتاقش برد. 

  تخت دراز بکشد.  یرو و اورديرا در ب شيکرد پالتو کمک

  تخت گذاشت.  نيياو را در آورد و پا یهاکفش

  به اتاق آمد و گفت: مادرش

  دستت درد نکنه سروش.  -

  او گفت: یهاجوراب دنيکش رونيب نيح

  . فمهيوظ -

  و گفت: ستيبعد پدرش را نگر و

   ن؟يکنیشلوارتون رو عوض نم -

  رو به همسرش کرد و گفت: پدرش

  بذاره. بگو تنهام  -

  و بعد گفت: ديپدر و مادرش چرخ نيو نگاهش ب ديکش یآه سروش

  چشم. -

  رفت. رونيبرخاست و از اتاق ب شيجا از

  و بعد رو به همسرش گفت: ديصورتش کش یرا رو شيهادست یمحمد حاج

  نرگس جان! -

  جانم حاج آقا. -

  بپوشم؟  یديلباس من رو م -

  چشم حاج آقا. یبه رو -
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همسرش را  یهارنگ لباس ديسف یواريرفت و از داخل کمد د عيخانم سر نرگس
  آورد و کمک کرد تا بپوشد.

  همسرش گفت: یهاو با نگاه به چشم ديکش یتخت نشست آه یرو یوقت یمحمد حاج

  .یممنون نرگس جان، لطف کرد -

  است شهاب جان. فهيوظ -

برآورد و دستش را بلند کرد. نرگس خانم  نهياز س یو آه ديدراز کش یمحمد حاج
  کنار او نشست و دستش را گرفت.

  قلبش گذاشت و گفت: یدستش را دور او انداخت و سر نرگس را رو یمحمد حاج

  نرگسش بود. قراریب زياز هر چ شتريقلب ب نيا -

  خانم دست همسرش را گرفت و گفت: نرگس

  شما نباشم؟ قراریمن ب شهیحاج آقا! مگه م -

  اسمم رو صدا کن نرگس جان.  -

کند و نرگس خانم هر  شيآقا بارها به نرگسش گفته بود در خلوتشان به نام صدا حاج
  .کردیرا از سر اَدب فراموش م نيبار ا

از آن مرد  یخبر گريبود. د گريهمسرش، در خلوتشان طور د یبرا یمحمد حاج
  .غد و عصا قورت داده نبود

  .کردینرگسش را روشن م یبود که آسمان زندگ یشهاب مهربان و نوران کي

گردن همسرش باز کرد و آن را کنار انداخت. دستش را  ريرا از ز یروسر یگره
  او گذاشت و نوازشش کرد. فينازک و لط یموها یرو

را نداشت و حاال در گذر زمان  یجوان یدوره یپرپشت و مشک یآن موها گريد
  و نازک شده بود. ديدست سف کيهمسرش  یاموه

او نشسته و استخوان خرد کرده بود و  یبه پا یرا که عمر یو در دل زن ديکش یآه
  کرد. شيفرزندانش را بزرگ کند، ستا شيرا داده بود تا برا شييبايو ز یجوان
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و  ديايمبل نشسته بود و منتظر بود تا مادرش ب یزده روگرفته و غم یبا حال سروش
  . رديدستورات الزم را بگ

به خلوت دارند و  ازيکه پدرش سخت دلتنگ همسرش شده است و آن دو ن دانستیم
  مزاحمشان شود.  دينبا یکس

حرکت کرد و سمت  ديبرخاست و در تاالر مرمر سف شيرا فوت کرد و از جا نفسش
  ها رفت. از پنجره یکي

 خاستیاز آن برم نيو دارچ هل یرا که بو یچا ینيخانم کنارش آمد و س خدمتکار
  سمتش گرفت. 

. زن سر فرود آورد و راه آمده را برگشت و سروش خوردیدست اشاره کرد که نم با
  . ديرا گرفت و کنار کش ديسف یو پرده ستاديبزرگ ا یمقابل پنجره

در گرداب  شتريآن، در باغ حال بدش را ب ديپنجره و بارش شد یباران رو شرشر
  . گرفتینم یآسمان یهيحال نگاهش را از آن گر نيبا ا ختاندایاندوه م

  بود.  نيدل شهر هم چون دل او گرفته و غمگ آسمان

 یو تازه صدا ديايچقدر و چه مدت گذشت. رعد و برق باعث شد به خود ب دينفهم
  مادرش را بشنود. 

  سروش جان حواست کجاست؟  -

پسرش را حس  فروغیگاه ب. نرگس خانم نستيبه مادرش کرد و او را نگر رو
  . ديدینم یاو حس سرزندگ یدر نگاه و چهره گريبود د ی. مدتکردیم

  بله!  -

  . کنمیحواست کجاست مامان جان؟ دو ساعته صدات م -

  . دمينشن -

  بهش بدم؟  ديبا یبابا رو چه وقت یهاقرص -

  به من که بهتون بگم.  نيبد -
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آورد  ادداشتيو دفترچه  سيخودنو کيبا  رفت و قرص و داروها را همراه مادرش
  و گفت:

  . کنمیفراموش م زم،يکن عز ادداشتيبرام  -

  چشم.  -

  چشمت روشن مامان جان.  -

 رونيب کياز داخل پالست یکي یکيمبل نشست و داروها را  یرفت و رو سروش
 کيهر دوازده ساعت  کردیم ادداشتي شانيو جلو نوشتیها را مو اسم آن ديکش
ها قبل از خواب شب ،یکيهر صبح قبل از صبحانه  ،یدد، هر هشت ساعت نصفع
  . یکي

  انداخت.  کيها را داخل پالستدفترچه را به مادرش داد و قرص او

نگاهش  یوقت کنمیمامان. حظ م یدار یدرد و بالت بخوره تو سرم، چه خط قشنگ -
  . کنمیم

  خدا نکنه مادر.  -

  و گفت: ستيآورد و سروش را نگر نييخانم دفترچه را پا نرگس

  کرد؟  یبابات باهات آشت -

  . کنهینگاهم نم یحت گه،ینم یچينه. ه -

  از همه دوست داره مادر.  شتري. اون باباته، تو رو بیاريکن از دلش در ب یسع -

  . کنمیم یسع -

لخت  یروشن و موها یخانم صورت پسرش را نگاه کرد. عاشق آن چهره نرگس
و پرجنب و جوش عشق شهاب  طانيپسر ش نيا یآمدن ناخواسته ايبود. به دن یمشک

  را به او صد برابر کرده بود. 

  و گفت: ديکش یقيعم نفس

  مادر.  یبود مارستانيب شبياز د ؟یکم استراحت کن هيتو اتاقت  یريچرا نم -
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  برم شرکت.  ديبا -

  . یريبعد از ناهار م ر،ياول دوش بگ -

  حتماً جشن گرفتن.  م،يستي. چند روزه نکننیکار نم ميدا نباشباال سر کارمن -

  رفت و گفت: یبعد برخاست و سمت خروج و

  بود بهم زنگ بزن حاج خانم.  یامر -

  خونه مادر.  ايشب ب -

  در دسترسم.  ن،يبود زنگ بزن یاما کار اميب کنمیفکر نم -

  رفت.  رونياز ساختمان ببعد از تاالر خارج شد و وارد سالن انتظار شد، سپس  و

باران  ري. بعد هم از زديو آه و فغان آسمان را چون حال دل خود د زدیو برق م رعد
را دور زد و از باغ  یشد و حوض بزرگ سنگ لشيعبور کرد و رفت سوار اتومب

  خارج شد.

برد و در  نگيرا به پارک نشي. ماشديسکرد و به شرکت ر یرا به سرعت ط ريمس
  مخصوصش پارک کرد.  یجا

 یطبقه یشد و دگمه نيآسانسور رفت و بعد از بازشدن در وارد کاب یهم به جلو بعد
 یرو یرا مرتب کرد و دست شينگاه کرد و موها نهيمورد نظرش را زد. به آ

  پاک کرد. اش بودند و قطرات باران را که هنوز بر شانه ديکش شيهاشانه

را مقابلش دوخت. در  اشیو نگاه جد ديکش نييتوقف کرد. دستش را پا آسانسور
و  گفتندیآسانسور بودند. داشتند م رونيدختر و دو پسر ب کيباز شد.  نيکاب
در توسط دختر و رو به رو شدنشان با سروش هر سه  دني. به محض کشدنديخندیم

  شد.  ناخواسته جمع شانيهاساکت شدند و خنده

جواب سالمشان  یفيضع یسه با هم سالم کردند و سروش سر تکان داد و با صدا هر
  را داد. 

 یدر سکوت فرو رفت و تنها صدا نيسه وارد آسانسور شدند و در بسته شد. کاب هر
  . ديبه گوش رس کيموز
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رفتند و سروش  رونيهمه از در ب نيمورد نظر و باز شدن در کاب یبه طبقه دنيرس با
ها خارج شد. تا وارد دفتر خود و پدرش شد همه نگاهشان جلب او شد و از آن پس
  خود رفتند.  یاشهيش یهابه اتاق عيسر

گذاشته  زيم یپدرش سرش را رو یاتاق پدرش رفت و در را باز کرد. منش یجلو به
و سر بلند کرد و با  ديدر از جا پر یبود و انگار خوابش هم برده بود که از صدا

  و گفت: ستاديدستپاچه سر پا ا آمدیسروش که اخم کرده سمتش م دنيد

  جناب مهندس.  ريصبح بخ -

  و گفت: ستاديا زيم یبه سر و وضع او انداخت و جلو ینگاه سروش

  . ديکل -

  سروش گذاشت.  اريرا در اخت ديو دسته کل ديچشم گفت و کشو را کش دختر

دختر  یشده ینخود یهااه به چشمبرداشت و با نگ زيم یرا از رو دهايکل سروش
  گفت:

کارت  ايب عيآب به دست و صورتت بزن که خواب از سرت بپره و سر هيبرو  -
  دارم. 

در اتاق رفت  یزد. سروش به جلو رونيب زشيچشم گفت و از پشت م عيسر دختر
 زيم یرا رو ديرا در قفل چرخاند و در را باز کرد و وارد اتاق شد و دسته کل ديو کل

  پدرش انداخت. 

عقب  یبه کارها دنيرا روشن کرد و مشغول رس ستمشياو نشست و س زيم پشت
  انجام بدهد.  توانستیخودش را هم بعداً م یپدرش شد. کارها یمانده

 کاريطرف شرکت ب کيهر کدام در  شيپ هيکه تا چند ثان يیآمدنش کارمندها با
رفته بودند و داشتند  شانيهااال به اتاقح کردندیبودند و داشتند با هم صحبت م ستادهيا

  . دادندیخود را مشغول کار نشان م

  ها شد. کارها و گزارش یمشغول بررس سروش
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 يیبوق صدا نيرا گرفت و منتظر شد. با سوم یدو رقم یرا برداشت و شماره یگوش
  در گوشش نشست. 

  . دييبله بفرما -

  . نميبب نياريتون رو بپروژه یمانيمهندس سل -

  من من کنان گفت: مرد

  داره.  یکار زهير یجناب مهندس کم -

  منتظرم.  -

تماس گرفت. جواب ندادند، دوباره  گريد یبعد ارتباط را قطع کرد و با شماره و
  تماس گرفت و منتظر شد. باز هم جواب ندادند. 

  بوق جواب گرفت: نيزنگ زد و با دوم گريد یشماره به

  بله.  -

  کجاست؟  یديرش یآقا دينيبب ديچک کن -

  مهندس.  یآقا ستنياتاقشون ن یتو -

  کجاست؟  -

  لطفاً.  هيچند ثان -

  منتظر ماند. چند لحظه بعد مرد گفت: او

  جناب مهندس.  ستنيشرکت ن یتو -

  . تيرياتاق مد اديب نيو بگ نيريتماس بگ شونيبا همراه شخص -

  چشم.  -

  بود.  دهيرا در هم کش شير ابروهاقطع کرد و به خاطر اشتباه در فاکتو او
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به  یسمت اتاق آمد. نگاه ديکشیم سشيصورت خ یکه داشت دستمال را رو دختر
در آمد  یکنار اتاقش انداخت و به جلو یدستمال کرد و بعد آن را داخل سطل زباله

  و در زد و وارد اتاق شد. 

  سر بلند کرد و گفت: سروش

   م؟يچند تا قرار کنسل شده دار -

  پنج تا جناب مهندس.  -

شرکت  نيداد. سروش در ا حيقرارها را توض یاو اسم اشخاص و موضوع همه و
. رفتیو م کردیکارش را م آمدیو آرام را قبول داشت. م فيدخترک نح نيفقط ا

 کيبود.  یقابل یاما منش بردیو خوابش م شدیکسل م يیدر تنها نطوريا یگاه
 یدفترها ايو  ستميقرار و کارها به س یادآوري یشت براندا ازيکه ن ايگو یانهيرا
  . کردیاز بر م یرا به خوب زيسر بزند. همه چ ادداشتشي

چانه زده بود  ريکه ز یو با دست کردیرا چپ و راست م اشیداشت صندل سروش
  . کردیاو را نگاه م

نظم بود. افراد شرکت نبود و در کارش م گريکه اهل خنده و هر و کر با د یدختر
  بهتر بود. هيرفتارش با او به نسبت بق نيهم یبرا

صبح باشه، چون  هيفقط حتماً ساعات اول ن،يکن ميتنظ ديجد یو قرارها نيزنگ بزن -
  ممکنه از ظهر من نباشم. 

که چون شما و حاج  نيامضاء کن دي... فقط چند تا برگه هست بادمیچشم، انجام م -
  موندن.  فيبالتکل نطوريهم نيآقا نبود

  کنم.  یبررس نياريب -

  

و  ديپوشیم یادار کيش یسر فرود آورد و سمت در رفت. مانتو شلوارها دختر
تر از همه با . اهل قر و فر نبود و سروش راحتکردیسر م یبزرگ مشک یمقنعه

  او برخورد داشت. 
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  برده بود.  وريرو به سروش کرد که نگاهش را به داخل مانت دختر

  مهندس!  یقاآ ديببخش -

  بله.  -

  . ستيدوباره نگاهش را باال گرفت و دختر را نگر و

  حال حاج آقا خوبه؟ -

  سر فرود آورد و گفت: سروش

  بله، الحمد امروز مرخص شدن.  -

  .مشونينيبیم یخدا پس به زود ديخدا رو شکر. به ام -

  .انيم یکه به زود دونمیتر کار رو براشون منع کرده اما مفعالً که دک -

  سالمت باشن. دوارميام -

  .نيزنده باش -

 زيم یرفت و سروش مشغول شد که دختر با چند کاغذ برگشت و آنها را رو او
  گذاشت.

  ها شد.برگه یمشغول خواندن و مهر و امضا سروش

ه دختر داد. او تشکر کرد و اتاق هم گذاشت و ب یها را روکارش تمام شد برگه یوقت
  مورد نظرش شد. یهاقرارها با شرکت ميرا ترک کرد و مشغول تنظ

  گفت: یوارد دفتر شد و خطاب به منش یمانيسل یساعت گذشته بود که آقا کي

  دارن؟ فيمهندس تشر یآقا -

  داخل. دييوقته منتظر شمان، بفرما یليبله، خ -

  لب جواب داد و گفت: ريم کرد. سروش زوارد اتاق شد و سال یمانيسل یآقا

  ن؟يتا حاال کجا بود -

  خدمتتون. ارمي. خواستم کامل بشه بعد بکردمیم ليداشتم پروژه رو تکم -



 

20 
 

  ن؟يانجام بد نيدو هفته وقت نداشت نيا یتو -

  .کردمیهاش رو بر طرف مبود داشتم ضعف یطوالن یبله فقط کارش کم -

  

آ  یمشغول باز کردن کاغذها یمانيکرد. مهندس سلکنفرانس اشاره  زيبه م سروش
  شد. زيم یسه رو

 یرا به انجام کارش پرداخت و توجه یشد. مدت زمان شيمشغول انجام کارها سروش
  نکرد. یمانيبه انتظار سل

  شد و سراغ سروش را گرفت. یوارد اتاق منش یديرش

  :ديصبر کند. وارد اتاق شد و پرس یخواست کم یمنش

  اومدن، بفرستمشون داخل؟ یديرش یس آقاجناب مهند -

  بله. -

  وارد اتاق شد و گفت: او

  مهندس. یسالم آقا -

  ن؟يداشت فيشرکت کجا تشر یسالم. ساعت کار کيعل -

  رفته بودم انبار. -

  کدوم انبار؟ -

که خودش خبر داشت و  يیها حدود ده انبار دارند. انبارهاکه آن دانستیم سروش
  نه! کردیم یز او مخفهر آنچه که پدرش ا

  به من و من افتاد و بعد گفت: یديرش

  انبار شماره پنج. -

  دگمه زد. یرا برداشت و رو یگوش سروش

  بله جناب مهندس! -
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  به اتاق من. نيو وصل کن نيريبا انبار شماره پنج تماس بگ -

  چشم. -

  گرفت. ريکاپشنش فرو برد و سر به ز بيرا در ج شيهادست یديرش

  :ديپرس سروش

  ه؟يفرق صد با هزار چ -

  تعداد صفراشونه آقا. صد دو تا صفر داره، هزار سه تا صفر داره. یتو -

  پس صد دو تا صفر داره هزار سه تا صفر داره. -

  بله آقا. -

و هفتصد و پنجاه  ونيليفرق صد با هزار، چهل و دو م کنمیمن بهت ثابت م یول -
  هزاره.

  ب گفت:تکان داد و متعج یسر یديرش

  مهندس؟ یآقا شهیمگه م -

صفر از حقوقت کم کنن اونوقت  هيبعد دادم  یهاماه و ماه نيا یچرا نشه؟ وقت -
  .یشیفرقش رو متوجه م

  آقا!  -

  سفارش دادم که بردن انبار؟  مانيمن اول ماه چند پاکت س -

  هزارتا.  -

  پس هزارتا!  -

  را سمت او چرخاند و گفت: توريبعد مان و

  .نيارشت رو ببگز -

  گفت: یديرش یزد. هم زمان آقا کرياسپ یاتاق زنگ خورد. رو تلفن

  آخ! صد تا رد کردم. -
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  سالم. -

  سالم جناب مهندس در خدمتم. -

  دارن؟ فياونجا تشر یديرش یآقا -

  .ومدنين نجاينه جناب مهندس، امروز ا -

  و گفت: ستينگر زدیرا که دو دو م یديرش یهاچشم سروش

  ونم.ممن -

  را برداشت و گفت: سيبعد قطع کرد و خودنو و

  ؟نيکنیکار م نطوريچرا ا ن؟يکنیرفتار م ینطوريچرا ا -

بچه. آخه  یبرا ديجناب مهندس. خانمم زنگ زد و خواست باهاش برم خر ديببخش -
  .اديم ايروزها به دن نيهم

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

که مسئول سالمت گزارش  ی. چرا کسیانبار بودامروز  ذارمیم نيفرض رو بر ا -
گزارش کردن. شما  سهيرو صد ک مانيس سهيمتوجه بشه از انبار هزار ک ديانباره، نبا

صورت گرفت  یاشتباه ،یاگر خالف نيمثالً از طرف ما مأمور چک کردن انبار هست
هم  ديخر ستي. شما که از سمت ما لنيکنیاونوقت خود شما اشتباه م نيبه ما بگ

  چقدر اشتباه صورت گرفته. نيقبل از ا دونهیخدا م دميرو من فهم ني. انيدار

  .نيکنیم حسابهيو تسو یحسابدار نيبریم فياالن تشر پس

  جناب مهندس! -

برام  ینطوريکه ا خوامینم یکارمند نجاي. من اادهيز یلياختالف نهصد پاکت خ -
  کار کنه، پر از اشتباه! 

جلو رفت و دست  یديگرفت و مشغول نوشتن شد که رش نييسرش را پا سروش
  سروش را گرفت و گفت:
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دار بدم. به خدا دارم بچه ی. جواب زنم رو چنينکن کارميمهندس! تو رو خدا ب یآقا -
  ارم؟يبزرگ کردن بچه رو از کجا ب نهيو هز مانياونوقت پول زا شمیم

  اشتباه نکنم. گهيد. مراقبم کنمیجمع م شتريبه بعد حواسم رو ب نيا از

  سر بلند کرد و گفت: سروش

 نميازتون بب یاشتباه گهيبار د کي خورمی. قسم میديرش یآقا مونهیم ادمي نيا -
  .کنمیهم تعلّل نم قهيدق کياخراجتون  یبرا

  چشم. -

  :سروش را فشرد و گفت یهابعد دست و

  ممنونم. -

  .یبر یتونیم -

برخاست و رفت  شيو از جا یمانيبه مهندس سلرفت. سروش رو کرد  یديرش یآقا
از نظر  یکي یکيها را ها شد. آننقشه یو مشغول بررس ستاديکنفرانس ا زيپشت م

 یضربدر زد و با صدا ینقاط یدستش رو سيگذراند. سرش را تکان داد و با خودنو
  بلند رو به در گفت:

  .انيخانم پو -

  در آمد و گفت: یبه جلو او

  ندس.بله جناب مه -

  باال. اديب یخانم مهندس نادر نيزنگ بزن -

  چشم. -

  سرش را کج کرد و گفت: یمانيسل مهندس

  جناب مهندس! -

را از نظر  یها را عوض کرد و بعدو جواب نداد. نقشه ديابرو در هم کش سروش
  را عالمت زد. يیسر تکان داد و جاها یديگذراند. با ناام
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دست راستش بود.  یهاانگشت یال سيو نصفه بود. خودنو ستيرا نگر یبعد کار
  لب گفت: ريو ز ديکاغذ کش یکف دستش را رو

  .رهیکاغذ هدر م ديخر یکه برا یانهيهز فيح -

  .ديخط ممتد کش کينقشه  یرو سشيبا خودنو و

برگشت و  زشيه پشت منکرد و ب یمانيسل یرا صرف نگاه کردن به کارها وقتش
  را در قلمدان انداخت و گفت: سيخودنو

 بخشمتونی. مرونيب کردمیتون رو پرت مهمه یکي یکيبود  شياگر ده روز پ ديشا -
  .نيداد ليکه قبالً تحو یدرست یبه کارا

  در زد و وارد اتاق شد و گفت: ینادر مهندس

  .نيمهندس، خوش اومد یسالم آقا -

  سالم. -

  بود. ستادهيکنفرانس ا زيکنار م فيکرد که بالتکل یمانيبه سل یهنگا مين و

که مهندس  يیرادهاي. اگرفتندیم راديبا هم مشکل داشتند و از هم ا شهيدو نفر هم نيا
 یاز رو کردیم یمانيکه مهندس سل یمنطق بود و کار یاز رو گرفتیم ینادر

  بود. یلجباز

  با شما باشه.فالح  یآقا نيزم یپروژه یمهندس نادر -

  .دادنیانجام نم شونيفالح رو ا یآقا یمگر پروژه -

پس به درد  ارهيم راديمن نقشه ناقص و پر از ا یبعد از دو هفته برا یوقت شونيا -
  به خطر بندازم. ینطوريا تونمیشرکت رو نم ی. آبروخورهیکار نم نيا

 ی. همهنيصت دارزمان فر نيو فقط سه روز از ا نيشما از اول انجام بد نيبر
  سوزوندن. شونيها رو افرصت

  مهندس. یچشم آقا -

  .اديکار بر نم نيزن از پس ا کي -
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  کرد و گفت: یمانيرو به مهندس سل سروش

 شرفتيکارتون پ یتو چوقتيه هيتيجنس یهاکيکه مغز شما گرفتار تفک یتا زمان -
 ديببر فيمحترم، تشر یمن، خانم هستن. حاال شما آقا یکارمندها ني. بهترنيکنینم

. انقدر به من زنگ زدن دهيکار به کجا رس دينيبب ديسر بزن یامان یآقا یو به پروژه
که در نبود من کارا  شهینم دايپ یشده هم مرد بخرا نيرو در آوردن. تو ا رميکه پ

  رو درست انجام بده.

انجام بده. خودتون کار رو انجام بده، اون کار رو  نيباشه بهتون بگه ا یکيحتماً  ديبا
  .نيستيبلد ن یچيکه از خودتون ه

  کرد و گفت: هيتک سروش

  سر کارتون. دييبفرما -

رفت و او مشغول کارش شد. تا عصر در شرکت بود و آخر وقت  یمانيسل مهندس
  گذاشت و گفت: یمنش زيم یرا رو ديآمد و دسته کل رونياز اتاق ب

کارمندا  یاز فردا صبحانه و ناهار برا نيگو ب نيبه تدارکات زنگ بزن انيخانم پو -
شما  یبرامون. برا ارهينفر ب کيکه  هيدو دست صبحانه و ناهار کاف ی. روزارنين

  و من اگر حضور داشتم.

 یکارمندا همهنباشه. گهيد زيهر کارمند چ یاون هم فقط دو بار در روز برا یچا جز
  و با حقوقه. یاجبار شونيمرخص ديبخش تدارکات فعالً مرخصن، بهشون اعالم کن

  

. سربلند کرد و دادیاو گوش م یهابه حرف یبود. به خوب رينگاهش به ز یمنش
  گفت:

  هم براشون داره؟ یبرگشت یمرخص نيجناب مهندس ا -

کت چرمش فرو برد. هر کس  بيرا در ج شيهاو دست ديکش یقينفس عم سروش
  گفت: انياما رو به خانم پو دادیجواب نم ديپرسیم گريد



 

26 
 

 ی. فقط لزومگردنیهمه برم ن،يکارمنداست. نگران نباش یبرا هيتنب کيفقط  نيا -
بهشون اعالم  اديکم و ز یرو که گفتم ب یبدونه. حرف یزياز تدارکات چ ینداره کس

  .نيکن

  چشم. -

  .نيچشمتون روشن خانم، خسته نباش -

  خدانگهدارتون باشه. -

آن قسمت در حال جمع کردن بودند. در  یارمندهارفت. ک رونيافتاد و از اتاق ب راه
  آسانسور شلوغ بود. یکه رفت جلو رونيکارمندها سر فرود آورد. ب یخداحافظ یازا

از کارمندانش  یرفت. در پاگرد هر طبقه با انبوه نييگرفت و پا شيها را در پپله راه
  .شدیرو به رو م کردندیمختلف کار م یهاکه در قسمت

  .شدیو رد م دادیآنها را با تکان دادن سرش م ديباشخسته ن جواب

  خود رفت. یشد و به منزل شخص لشيسوار اتومب ديکه رس نگيپارک به

 يیلباسشو نيشد و آنها را در ماش شيهالباس ضيمشغول تعو ديبه مقصد رس یوقت
  انداخت و بعد حوله برداشت و رفت دوش گرفت.

  .ديبخشیم یداغ به بدنش حال خوب آب

  .کردیبود و به وان نگاه م ستادهيدوش ا ريز

درون وان  خواستیاو رفته بود دلش نم ی. از وقتديدیرا در آن م یدوروت ريتصو
  دراز بکشد.

  را از آن گرفت و خودش را شست و سپس با حوله خود را خشک کرد. نگاهش

 شيماو مقابل صفحه ن ديرا سشوار کش شيو موها ديکه آمد لباس راحت پوش رونيب
  نگاه کرد. یسواراسب یو به برنامه ديدراز کش

در  نيزم یدر آرامش بخوابد. همانجا هم رو توانستیم ديدیم یکه وقت یابرنامه
  .ديکه پتو نداشت خواب یحال
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ساعت بعد خود به خود خاموش شد و سکوت  کيکرده بود.  ميرا تنظ شينما صفحه
  اش را فرا گرفت.خانه

  تا شامش را بخورد. کردیمسرش نشسته بود و داشت کمک مخانم کنار ه نرگس

  شدم نرگس جان. ريس -

  مثل پوست و استخوون. یشد ،یبود مارستانيهمه مدت ب نيشدم. ا ريرو س یچ -

  شد. رهيلقمه را از دست نرگس جانش گرفت و به آن خ او

  آقا؟ یخوریچرا نم -

  بگو شهاب. -

که باز هم در  ستيند زد و همسرش را نگربعد سر بلند کرد. نرگس خانم لبخ و
  شده بود. ريگخلوتشان بهانه

  چشم آقا شهاب. -

  سروش کجاست؟ -

  سحر. یخونه ديشا -

  خونه؟ اديب یزنیچرا بهش زنگ نم -

  تره.اونا راحت شيپ ديشا -

  خونه. اديبزن؛ بگو ب پسرته. بهش زنگ یخونه نجاينرگس جان ا -

  آخه... -

  .رهینم نييبدون اون از گلوم پا یکوفت نيا یلطفاً! حت زميعز -

  انداخت. ینياش را درون سبعد لقمه و

  .زنمیچشم االن زنگ م -

را از  یهمسرش گذاشت و رفت گوش یپاها یرا رو ینيبرخاست و س شياز جا او
  فت.سروش را گر یدستگاه برداشت و شماره یرو
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  بعد او خواب آلود جواب داد: یکم

  بله. -

  ؟يیسالم مادر، کجا -

  شده؟ یزيچطور مگه، چ -

  خونه. یايزودتر ب یهست يیهر جا خوامیفقط م زم،ينه عز -

  :دينگران پرس سروش

  .نيشده؟ بهم بگ یزيمادر! چ -

  خونه؟  یايب یتونیم ست،يپدرت حالش خوب ن -

  . امياالن م ام،ياالن م -

 یلبه یرا سر جا گذاشت و دوباره رو یعد ارتباط را قطع کرد. نرگس خانم گوشب و
  تخت نشست و گفت:

  . اديم یترسوندمش، ول -

  کجا بود؟  -

  .ادياالن م ینگفت! ول دونم،ینم -

  شه.ممکنه گرسنه با اديخدمتکار بگو براش کباب حاضر کنه، االن م به

  خواب بود پس حتماً شام نخورده. -

  رو بده به سروش. یزنگ بزن به سحر و بگو گوش کي -

  بهش بگم؟ یچ -

  .رهیسحر نم یبچه خونه نيا دهیم یدلم گواه -

  ره؟یپس کجا م -

  گرفته. یخونه مجرد ديشا -
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  نه! فکر نکنم. -

  زنگ بزن به سحر. -

خانم دوباره با دخترش سحر تماس گرفت و سراغ سروش را گرفت و سحر  نرگس
  ت:دستپاچه شد گف

  .رونياالن رفت ب -

  ! االن؟رون؟يرفت ب -

  آره. -

  ره؟یبه تو نگفت که کجا م یزيچ -

  نه مادر.  -

  زنگ به من بزنه. هيحاال برگشت بهش بگو  -

  باشه مادر. -

  قطع کرد گفت: یوقت

  .رونياالن رفته ب گفتیآقا شهاب، سحر م -

  لب گفت: ريگرفت و ز ريآقا سر به ز حاج

 یحداقل برا قهيپنج دق ديبا کردیبود، هر چقدر هم که عجله م اگر خونه سحر -
. دوباره زنگ بزن به سروش کردیلباس و شستن دست و صورت صرف م دنيپوش

  .رهيشربت بگ هيسر راهش  یو بگو اومدن

  شربت هست آقا. نياگر هوس کرد -

کار چ یخوایبدونم کجاست. اگر جواب داد و گفت شربت م خوامیهوس نکردم، م -
  .خوادیخنک م یزايدلم چ رم،يگیم شياز تو دارم آت گهیبگو بابات م

  باشه. 

  او جواب داد گفت: یخانم با سروش تماس گرفت و وقت نرگس
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  هولم نکن.  ام،يمادر دارم م -

   ؟يیکجا -

  مامان.  پوشمیدارم کفشام رو م -

  و حاج آقا به هم نگاه کردند.  او

  .یاريبا خودت ب یزيچ هيفقط زنگ زدم  سروش جان، نگران نباش، -

  ؟یچ -

  بابات عطش داره. شربتم تموم شده. ار،يشربت ب کي -

  از بس هول شده بود که گفت: سروش

  .آرمیتو خونه دارم م -

  دستت درد نکنه مادر، خداحافظ. -

  کرد و گفت: هيو تک ديکش یقيرا قطع کرد. حاج آقا نفس عم یگوش عيسر و

  گرفته. یونه مجردمن که گفتم خ -

. صورتش سرخ شد و احساس درد ديصورتش کش یرا رو شيهادست یبا ناراحت و
را  ینيکرد که نرگس خانم س هيبار واقعاً قلبش درد آمده بود. تک نيدر قلبش کرد. ا

  کنار گذاشت و گفت:

  حاج آقا، حالت خوبه؟ -

گران به سراغ دفترچه پر درد سر تکان داد و قلبش را ماساژ داد. نرگس خانم ن او
  او آورد و گفت: یقرص برا کي عيرفت و دستورات سروش را خواند. سر ادداشتي

  رو بخور آقا شهاب. نيا -

را به دست  وانيداد و ل نييپا یآب به سخت یقرص را گرفت و همراه با کم او
  و به سروش فکر کرد. ديو به پهلو چرخ ديهمسرش برگرداند و دراز کش
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رفت و آن را دست خدمتکار داد  رونيرا برداشت و از اتاق ب ینيم سخانم ه نرگس
  و گفت:

  . نيآقا سروش شام حاضر کن یبرا -

  چشم.  -

  در سالن بزرگ قدم زد و منتظر آمدن سروش شد.  یخانم با نگران نرگس

شد خدمتکارشان را در حال کباب کردن  ادهيپ ليو از اتومب ديسروش از راه رس یوقت
داد و رو به  گري. وارد ساختمان شد و ظرف شربت را دست خدمتکار دديدر باغ د

  . آمدیمادرش کرد که سمتش م

  بابام حالش خوبه؟  -

  سالم مادر.  کيعل -

  سالم مامان.  -

  حالش بد شد.  هويخوب بود، سر شب  -

  خونه.  اديکه ب اشیپزشک شخص اياورژانس  نيچرا زنگ نزد -

  خودش نخواست.  -

 دهيدر زد و وارد اتاق شد. پدرش را خواب ديدر که رس یسمت اتاق رفت و جلوبه  او
سرخ بود و دستش  ی. صورتش کمستي. جلو رفت و او را نگرديتخت د یرو
  . فشردیرا م اشنهيس

  به مادرش کرد و گفت: رو

  . اريرو ب ريمامان فشارگ -

  باشه.  -

  گذاشت و گفت: او یرفت و سروش کنار پدرش نشست. دست بر بازو او

  بابا، حالت خوبه؟  -
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  آقا چشم باز کرد و جواب نداد.  حاج

  ببرمت دکتر قربونت برم؟  -

گرفت.  نييهم سکوت جوابش بود. سروش نفسش را فوت کرد و سرش را پا باز
جانکاه بود. دلش  ی. در وجودش دردستيپدرش نگاهش را بلند کرد و او را نگر

غمش را تاب  نيداشته باشد. نه ا یبد ید و زندگسروشش از دست برو خواستینم
افتاده  ريگ یدو راه ر. خودش هم بر سکردیو نه آن ازدواجش را قبول م آوردیم

  بود.

را  یپزشک یبرگشت. سروش دستگاه را از او گرفت و گوش ريخانم با فشارگ نرگس
  گوشش گذاشت. یرو

  پدرش انداخت و مشغول گرفتن فشار او شد. یرا دور بازو فکا

  و رو به مادرش گفت: ديرا از گوشش کش یدستگاه، گوش یعدد رو دنيبعد با د یکم

  بخوره؟ نيداد یفشارش باالست. چ -

  کباب مادر. -

 یمگه من نگفتم حت ن؟يدیشما بهش کباب با نمک م کنهیآقا قلبش درد م نيمامان ا -
 یجز سوپ و غذاها یزيفعالً غذاش چ ست،يفشارش خوب ن یبرا یمولمع یغذاها

  نمک نباشه؟چرب و کمکم

  خوب مادر مثل پوست و استخوون شده. -

   ن؟ياست. بهش قرص فشار داد خاله خرس یمثل دوست تونيدلسوز -

  نه مادر. -

  و گفت: ديتخت کوب یرا رو یاز جا بلند شد و گوش سروش

  ن؟يکنیمراقبت م ینطوريا -

  .یقلبش رو نوشت یمادر تو که فقط دستور داروها -
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 هينبودن. قرص فشارش  کيپالست یفشارش که جدان مادر. اونا تو یخوب قرصا -
قرص  هي نيبخوره. االن بر ديبا یطيدونه شب. تحت هر شرا هيدونه صبح داره، 

  .نياريبراش ب

 یشست و پشت شانهرفت و سروش تخت را دور زد. پشت پدرش ن عيخانم سر نرگس
  او را ماساژ داد.

قربونت  ستيما که ن نيب یببرمت دکتر؟ بحث سالمت شماست. دعوا یخوایبابا، م -
  برم.

و به ماساژ  ديکش یآه نينگرفت و پدرش تنها با درد چشم بست. سروش غمگ جواب
  دادن او ادامه داد.

را خورد آهسته  خانم که آمد قرص را به همسرش داد و پس از آنکه قرصش نرگس
  و پلک بست. ديدراز کش

  رفت و سروش همانجا کنار پدرش نشست. رونيخانم از اتاق ب نرگس

  بود. دهيساکت و گرفته ند نطوري. پدرش را تا به حال استياو را نگر صورت

  در خود فرو برود و کمتر صحبت کند. نطوريبود پدرش ا دهيند

  از خود بدش آمد. ديرت پدرش کشکه در صو يیادهايآن شب که افتاد و فر ادي

  و حال او را بد کرد. ديدر صورت پدرش کوب یرحمیکه با ب يیهاحرف

اخالقش بدتر  شودیم یعصبان ی. حس کرد وقتديلحظه خود را بدتر از پدرش د کي
  .شودیاز پدرش م

که فقط طرفش را خرد  کندیم یندارد و کار شيهانه بر خود و نه بر صحبت یکنترل
  کند. ريکشو خا

 یو کوچکتر یترخانواده. بزرگ یهمه یکار را با پدرش کرده بود. آن هم جلو نيهم
  رفته بود. ادشي
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محل را ترک کند تا قائله ختم به  توانستیپا گذاشته بود. م ريو احترام را ز شعور
خرد کردن طرِف  ینداشت برا یابرد و برنده چيکه ه يیشود نه آنکه در دعوا ريخ

  و حرف زشت بزند. اندازديسرش ب یرا رو شيصدا حسابش،

انکار کند.  توانستینسبت را نم نيا یپدرش خوب بود، باز پدر او بود و کس اگر
بود، باز هم پدر خودش بود و نان و نمک او را خورده  زياگر پدرش بد و تنفرانگ

  و بزرگ شده بود. دهيبود و قد کش

. با خود فکر کرد اگر به وهيش نياما به بدتر بود ستادهيپدرش ا یبار جلو نياول یبرا
  پس گرفت؟! شودیحرف را چطور م نيا ،یاز او متنفر يیبگو یکس

از عمل بُرنده است. حاال مانده بود چگونه  شتريکالم، ب دانستیخوب م خودش
  بود دوباره به هم وصل کند تا پدرش او را ببخشد.  دهيرا که بر یمحبت یرشته

  در آمد و گفت: یآستانهخانم به  نرگس

  شام حاضره مادر.  ا،يسروش جان ب -

  ندارم.  ليم خورمینم -

  . دنيرو برات چ زيم زم،يعز ايمادر؟ ب یچ یعنيندارم  ليم -

  داد و گفت: یرا تکان سرش

  . زيندارم عز ليم -

برخاست و اتاق او را ترک کرد. نرگس خانم  شيو از جا ستيبعد پدرش را نگر و
  آمد و گفت: دنبالش

  .گهيد ايمادر جان ب -

  کالفه رو به مادرش کرد و صورت او را با دست قاب گرفت و گفت: سروش

. شمیم وونهيدارم د نميبیم نطوريحالم بده، بابام رو که ا یليدلم گرفته، خ یليخ -
  ندارم مامان، بذار راحت باشم قربونت برم. ليم
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بد شد و  نيهم ی. حالش برایدار یجردخونه م دهيسروش جان مادر، بابات فهم -
قهرت رو تموم کن تا بابات  نينرو. ا گهيبمون د نجايفشارش باال رفت. قربونت برم ا

  .اديهم کوتاه ب

  د؟يبابا از کجا فهم -

  .فهمهیباباته، م -

  و گفت: ديکش رونيو سر تکان داد. کتش را از تن ب ديرا پس کش شيهادست او

  .نيصدام کن نيشتدا یباال، کار رمیم -

  باشه مادر. -

دوم شد و  به  یرا باال رفت و وارد سالن طبقه ديمرمر سف یهاراه افتاد و راه پله او
  اتاقش رفت.

  مانده بود. یکه چند ماه بود آن را ترک کرده بود دست نخورده باق یاتاق

ش را باز کرد و سمت پخ راهنشياول پ یپرت کرد و دو دگمه یصندل یرا رو کتش
تخت  یلبه یرا کم کرد. رو شيصوت بزرگش رفت و آن را روشن کرد و صدا

  کرد. هيتک شيزانوها یگرفت و رو ريبزرگش نشست و سر به ز یمشک

آمد و دو سال و چند ماه ارتباطشان.  ادشي ی. دوروتاشيیوفایآمد و ب ادشي یدوروت
تنها مانده بود و در برابر که با هم گذرانده بودند. حاال  يیهاآمد و شب ادشي یدوروت

  قرار گرفته بود.  یمبهم یندهيآ

شد.  رهيتخت افتاد و به سقف خ یاش روو خود را عقب راند. باال تنه ديکش یآه
را دو طرف  شيرا تا ته باز کرد و بعد بازوها شيهادست دگمه کيهمانطور با 

  سرش انداخت و نتوانست خود را از جوالن خاطراتش نجات بدهد.

را در آورد و  راهنشيتخت نشست و پ یحرکت رو کي. با گرفتیسر درد م اشتد
  کنارش پرت کرد. 

  تخت انداخت.  یو رو دي. کمربند را کشستاديرا باز کرد و ا کمربندش

  شلوارش را باز کرد.  یو دگمه ديکش رونيرا از پا ب شيهاکفش
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قرار  زيم یکاغذ رو کيرفت و چراغ مطالعه را روشن کرد و  اشیطراح زيم یپا
آن نشست و شروع به  یو رو دياستانداردش را کش یداد و مداد برداشت و صندل

  کرد.  یساختمان ادار کيمختلف  یفضاها یطراح

  الهيخوش باورم غرق خ دل

  دوباره ديمنتظر شا مونهیم

  و سر شه ابر و بارون زييپا بره

  پر باشه از ماه و ستاره شبا

  خبر  یب یريم تو

  دل در به درو  من

  پشت سر ميمونیم

  تو و شوق سفر 

  گلدون یهاشکوفه وونيا زيآو گل

  یريگینم یسراغ یريم کنهیم خزون

  هامونهامون غم و دلهرهخاطره همه

  رهيدلگ یهمش روزا رهيزندون نفس گ هي

  من و دل در به در خبریب یريم تو

  پشت سر  تو و شوق سفر ميمونیم

 ی. آهسته آهسته ساعات از پکردیلب زمزمه م ريز یقيموس یبا صدا نطوريهم و
بلند شد و خود را به چپ و  شيهم گذشتند و حدود ساعت سه صبح بود که از جا

  .ديچيدر اتاق پ شيهااستخوان یراست تکان داد و صدا

 شيرا خاموش کرد و ساعتش را کوک کرد. شلوارش را از پا در آورد و با پا پخش
  گوشه پرتش کرد.  کي
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تخت پرت کرد و پلک بست و  یرا زد و برگشت و خود را با شکم رو دهايکل رفت
  زود خوابش برد. یليخ

____  

 رفتی. او داشت به سر کارش مدياز راه رس یپس از دو روز باران ،یروز آفتاب کي
شدن تمام  ادهيقبل از پ ديبه مقصد رس ی. وقتگذاشتیرا پشت سرش م هاابانيو خ

  شد. ادهيکرد و پ شيهاانگشت زانيتاپش را آواشت و لپرا برد شيهاطرح

  آسانسور رفت و دگمه را زد. یرا قفل کرد و به جلو لشياتومب

انداخت و با  بشيرا در ج چييشد و دگمه را فشرد و سو نيدر باز شد وارد کاب یوقت
تاپ را نگه داشت. لپ فيک گرشيلوله شده را گرفت و با دست د یدست کاغذها کي

برخاست و  اشیدر باز شد از آسانسور خارج شد و به دفتر خودش رفت. منش یوقت
  باز کند. شيسالم کرد. جوابش را داد و منتظر شد تا در را برا

  در باز شد وارد اتاقش شد و گفت: یوقت

  همه اومدن؟ یموريخانم ت -

  بله. -

  هستن؟  انيخانم پو -

  مهندس.  یفکر کنم اومدن آقا -

  . انيب نيخبرشون کن -

  چشم.  -

  خودم قرار مالقات ندارم؟  -

 زيم کيبزرگش گذاشت. دخترک پر ناز و ادا نزد زيم یدستش را رو ليوسا و
  و گفت: ستاديا

جواب  رنيگیبا شما تماس م یاومدن و گفتن هر چ یفقط مهندس بهروز چند بار -
حاج آقا خوب  . البته گفتم که حالدايسر برج ش نييايب نيديو شما اگر رس نيدینم
  . نيو گرفتار ستين
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  نگفتن چکار دارن؟  -

  را در کاسه گرداند و با تکان دستش در هوا گفت: شيهاچشم دختر

 کننیبرج پرت م یرو از باال خيروزا مهندس مشا نيهم ايسر برج  نييايب ايگفتن  -
  . نييپا

  گفت: تيبا جد شيهاسروش خندان شد اما لب یهاچشم

  ! نيبهم بگ نيومديبودم چرا ن که شرکت روزيد -

  مهندس فراموش کردم.  ديببخش -

  رو برام صدا کن.  انيپو -

  ! یاوک -

زد و  یو پوزخند ستيسمت در راه افتاد. سروش از پشت راه رفتن او را نگر او
  و آن را روشن کرد.  ديکش رونيتاپ را برا باز کرد و لپ فشيسر تکان داد. ک

کنفرانس  زيم یرا برداشت و رو شيکرد و کاغذهاشرکتش را هم روشن  ستميس
گذاشت که تلفن اتاق به صدا در آمد.  زيم یخودش گذاشت و آنها را باز کرد و رو

  رفت و جواب داد:

  بله.  -

  :ديچيدر گوشش پ يیاهويه یصدا

  هستم.  یمهندس، صالح یسالم آقا -

  چه خبر؟  ،یسالم مهندس صالح -

از کارگرها از طبقه سوم سقوط  یکي. االن ميهست انکيساختمون ن یما سر پروژه -
  کرده و... 

  شماره اورژانس صدو پونزدهه.  یچرا به من زنگ زد -

  و...  اديآمبوالنس داره م ميمهندس زنگ زد یآقا -
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  حالش چطوره؟ زنده است؟  -

  زنده موندنش با خداست.  یزنده است آقا ول -

رو  یمنينکات ا نيياز کارگرا بخوا هشتصد بار به شما نگفتم یمگه من روز -
  کنن؟  تيرعا

  . رهي. به خدا خودش گفت که دست و پاگنيگفتم بهش آقا، گفتم کمربند ببند -

  کار کنه.  نيمگه نگفتم هر کس امتناع کرد نذار -

  . شدیکاش به خاطر نبستن کمربند پرت م یا -

  پرت شده؟  یپس به خاطر چ -

  . گمیبهتون م نياومد -

بهش دست بزنه و جا به جاش کنه  یکس نيباال سرش نذار نيخوبه؟! بر نين ااال -
  . زنمیسر م اميخبرم کن م نشيبرد يی. هر جااديتا آمبوالنس م

  چشم مهندس.  -

  و گفت: ديلب غر رياز قطع ارتباط ز بعد

  کم داشتم.  نويا یاول صبح -

. او سالم ديدر د یجلورا  انيکه خانم پو ديو چرخ ديدستگاه کوب یرا رو یگوش و
  کرد و سروش جواب داد. 

  داخل.  ايب -

  وارد اتاق شد و گفت: انيپو

  مهندس.  یدر خدمتم آقا -

  امروز قرار مالقات دارم؟  -

  . یُشکر یبا آقا گهيساعت د کي -
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 يیتمام واحدها ستيبار ل کيدو ساعت  نه،يخوبه، فعالً هستم. امروز تنها کار شما ا -
 ادداشتيداشت رو برام  بتيو اسم هر کس که غ نيريط هستن رو بگکه به ما مربو

دلش  یهر ساعت یعوض شده که هر ک یچ ميچند روز نبود نيا نميبب خوامی. منيکن
  . کنهیرفت و آمد م خوادیم

  چشم. -

  از کنار در گفت: یموريت خانم

  . اديوقته نم یليخ کردیبا شما کار م یخانومه که مدت نيا -

  است.  ماهيمنظور او به فر دانستیم سروش

  خبر دارم.  -

   نجا؟يا اديباز هم م -

  چطور؟  -

  . کردیم ینيريخودش یاديز -

  را نگاه کرد. سروش او را برانداز کرد و گفت: واريحرف در و د نيبعد از گفتن ا و

  برو سر کارت.  -

  گفت: انيبرگشت و سروش رو به پو زشيبه پشت م یموريت

 ميتنظ روزيرو که د يیها. مالقاتنينکن ميتنظ ديپدرم قرار مالقات جددفتر  یبرا -
. گهيد یدو هفته یبرا نياگر اصرار بر مالقات داشتن لطفاً بذار دم،یانجام م نيکرد

  با هم به همه برسم.  تونمیخودم هم موندن، نم یمن سرم شلوغه و کارها

اصفهان زنگ زدن و گفتن  صد بار از م؟يرو چکار کن هاکيو سرام یبار کاش -
که  ميندار یخال یجا گنیهم انباردارها م نجايبرامون نگه دارن. ا توننینم گهيد

  . ميجا ندار گنیگرفتن و م ديسفارش جد ايپر شدن  ايتا انبار  . هر دهميريبگ ليتحو

و با نوک انگشت پوست سرش را ماساژ داد و  ديسرش کش یدستش را رو سروش
  گفت: انيبعد رو به پو
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  ما زنگ نزدن؟  یکارها یو مشتر -

  . رنيبگ ليها رو تحوکردن و منتظرن جنس زيچرا همه پول وار -

  بار بزنن بفرستن.  نياصفهان بگ نيزنگ بزن -

  آدرس کجا رو بدم؟! -

  . کنمیرو هماهنگ م يی. من االن جاکشهیکنن و بفرستن طول م یريفعالً تا بارگ -

  . نمزیچشم االن زنگ م -

  گفت: اشیرفت و سروش به کنار در رفت و خطاب به منش انيپو

  باال.  انيو اجرا جمع کن ب یگروه معمار کي -

  چشم. -

برداشت و با پدرش تماس گرفت. بعد از چند بوق نرگس  بشيبعد همراهش را از ج و
  خانم جواب داد:

  جانم مادر.  -

  . یسالم خانم منش -

  و گفت: ديخانم خند نرگس

  اَمرتون.  زم،يالم عزس -

 ی! همهارنيمن بگم جنسا رو کجا ب کننیم یريبه آقا جون بگو اصفهان دارن بارگ -
  انبارا پر شدن. 

  بلندگو است. مادرش گفت: یرو یگوش ديپدرش آمد. فهم یصدا

. ببرن همون هيبزرگ یاز ما دوره اما جا یکم م،يدار یاَنبار خال کي گهیبابات م -
  کنن.  یجا خال

  بهنام در مورد پدرش افتاد.  یهاحرف ادي سروش

   دونم؟یکه من نم مياضافه کرد ديانبار جد یما ک -
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  و فراموش کرده بودم.  دميقبالً خر گهیبابات م -

  آدرسش لطفاً.  -

کردن آدرس شد. سپس تشکر کرد و ارتباط را قطع کرد.  ادداشتيبعد مشغول  و
که پدرش  شدی. باورش نمکردیا نگاه مخم شده بود و داشت آدرس ر زيم یرو
  از او داشته باشد.  یپنهان یزهايچ

برگه زد و بعد  یرا چند بار رو سشي. ته خود نوختيریداشت به هم م اعصابش
  رو به در گفت:

  ! یموريخانم ت -

 انيرا برداشت و با خانم پو ی. پس سروش گوشکردیداشت با تلفن صحبت م او
  :ديچيشش پتماس گرفت. صدا در گو

  مهندس.  یبله آقا -

  . انيخانم پو نيکن ادداشتيآدرس رو  -

  چشم.  -

  آدرس را خواند و گفت: او

  آدرس.  نيبه دفتر اصفهان بار رو ببرن به ا نيبد -

  چشم.  -

بار رو  دنيبار. ساعت رس هيتخل یکارگر ببرن برا نيهماهنگ کن یاوري یبا آقا -
  . نيخبر بد یاوري یو با آقا نيبپرس

  چشم.  -

نشست و مشغول انجام  زشيرا دور زد و پشت م زيرا گذاشت و م یگوش سروش
و تنقالت  آورد  ینيريو ش یچا شيپوش براخود شد که پسر جوان و خوش یکارها
  . ديچ زيم یو رو
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خودش نبود لبش را کج کرد و آن را  یآن که برا دنيو با د دياستکان را جلو کش او
  عقب داد و گفت:

  . اريب يیخودم چا وانيا لب -

  . نيمخصوص دار وانيل دونستمیقربان من نم ديببخش -

  از تدارکات بپرس.  -

  . یفيشر یجز آقا ومدهين یکس -

  از همون بپرس.  -

  چشم.  -

 ادداشتي يیزهايبود و چ تورياستکان را برداشت و رفت. سروش نگاهش به مان پسر
  کرد. برگه را امضاء و مهر  یسر کيو  کردیم

  دستش را سمت او گرفت و گفت: یهاوارد اتاق شد و سروش پرونده یموريت خانم

خوب برام بگرده. مثل خودش باشه،  یمنش کي... بهش بگو دنبال انيببر دفتر پو -
  و باهوش.  عيسر

  ها را گرفت و گفت:پرونده یموريت خانم

  من برم؟!  یعنيمهندس!  یآقا -

همه  نيکه ا شودیم داريب یدختر ک نيا ديفهمید. نمصورت او را برانداز کر سروش
  . شودیو چرا اصالً رنگ رژش کمرنگ نم رسدیبه خود م

  مهندس!  یآقا -

  رو که گفتم بکن.  یکار -

  چشم. -

 یباال آمدند و اجازه یکي یکي نيبعد مهندس یقيها را گرفت و رفت. دقاپرونده او
نشست و بعد از  زيد و سروش در صدر مکنفرانس نشستن زيورود خواستند. دور م



 

44 
 

به همکارانش و جواب به سؤاالت آنها در خصوص  یآمد کوتاهسالم و خوش
  پدرش گفت: تيوضع

دفعه قراِر ما بر  ني. اديجد یپروژه کي یجمع بشه برا نجايگروه ا کيخواستم  -
  . یمشتر یخودمون و نه برا ینه برا ست،ين یبرج ساز

ً يکه ملکش بالاستفاده افتاده و کارخونه تقر ميدار یسندگير یميقد یکارخونه کي  با
کنم. کالً بکوبم و دوباره  یکارخونه رو از اول نوساز نيا خوامینابود شده. حاال م

  بسازم. 

. ساختمون نينيمکانش رو بب نيفردا بر نيباشه. از هم یشما مهندس سراب سرگروه
. نيبد ليو تحو نيکارخونه رو بکش ديو نقشه جد نيکن یبردارنقشه ن،يکن بيرو تخر

 لميتحو یو درست حساب زيتم یکارخونه کيزود   یليو خ نيرو جمع کن هاتونپياک
  .نيبد

  و جواب گرفتند.  دنديدر مورد مکان و متراژ کارخانه سؤال پرس آنها

آن رفت. داشت کارها  یو حواسش پ ديسروش را د یها کار طراحاز مهندس یکي
  :دي. سروش رو به او پرسکردیگاه من یکي یکيرا 

  هست؟ یمهندس سؤال یآقا -

  گفت: دينگاه سروش را د یسر بلند کرد و وقت او

  کار شماست؟  یطراح نيا خوام،یمعذرت م -

  بله.  -

  کجاست؟  یبرا -

  . ميشروع کن ديبا یشرکت فرشته است که به زود یداخل یطراح -

بعد کاغذها داشت  هيو چند ثان ننديها را ببشدند و خواستند آن رهيبه کاغذها خ همه
  . کردندیو همه با هم در مورد آن صحبت م گشتیم زيدست به دست دور م

که استفاده  يیها. رنگکردیم رشانيگغافل شهيهم یداخل یسروش در طراح یقهيسل
  :گفتندیلب م ريکه ساخته بود، جذاب بودند و همه ز يیهاکرده بود، طرح
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  . رهينظیب ه،يعال -

بود در  یکارش معمار نکهيمقابله با نظرات او را نداشتند. با ا يیبود که توانا نيهم
 نيآنقدر تجربه کسب کرده بود که مهندس یساخت و ساز و اجرا هم به صورت عمل

  . کردندیم تيعمرانشان هم از او و نظراتش تبع

  :ديدر زد و وارد اتاق شد و پرس انيپو خانم

   کشه؟یس کارتون طول مجناب مهند -

ً يتقر ريخ -   تموم شده است.  با

  آوردن. فيتشر یمراد یدفتر حاج آقا چون آقا دياريب فيپس لطفاً تشر -

گفتند و  ديکردند و برخاستند و خسته نباش اميبرخاست. همه ق زياز پشت م سروش
راه هم انيو با خانم پو ديکش شيبه موها یرفتند. سروش کتش را مرتب کرد و دست

رفت و خود را به اتاق  رونيب توجهیکه آبغوره گرفته بود، ب یموريت دنيشد و با د
  . نديکرد تا بنش رفپدرش رساند و با مهمانش دست داد و تعا

شده را  ميتنظ شيقرارداد از پ یهاطرف پدرش با مهمانش صحبت کرد و برگه از
  امضاء کردند و رفتند.

  اتاق پدرش را قفل کرد و گفت:را جمع کرد و در  لشيهم وسا بعد

دفترم  یکه بتونه تو ديکن دايپ یمنش کيها. لطفاً برم سر پروژه ديمن با انيخانم پو -
  کمک کارم باشه. شتريب

  برن؟ نيفرستیرو م یموريخانم ت یعنيچشم،  -

  آشنا باشن.  یکه با معمار ديکن دايرو پ ینه، کس -

  چشم.  -

 ختنيهنوز در حال اشک ر یموريخود رفت. خانم ت اتاق را ترک کرد و به دفتر او
  را جمع کرد و راه افتاد. لشيبه اتاق خود رفت و وسا توجهیبود. سروش ب

  آمد خطاب به او گفت: رونياتاق که ب از
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  هام.سر پروژه رمیم گردم،یامروز برنم -

  مهندس. یبله آقا -

  رفتن از دفترش گفت: رونيب هنگام

  درست کار کن.آبغوره گرفتن  یجا -

شد به داخل  ادهيپ یبعد از ساختمان خارج شد و خود را به مقصد رساند. وقت و
  سرش کرد. یمنيکاله ا کيمحوطه ساختمان رفت و 

  کردند. یپرسها به سراغش آمدند و با هم احوالاز مهندس یکيو  سرکارگر

 دادیم حياو توض یرا برا زيهمه چ کردیبهروز که همراه سروش حرکت م مهندس
  .گفتیو از موانع و مشکالت کار م

  طبقات بود.  یو بررس هایوارکشيدر حال نگاه به د سروش

  و گفت: ستاديلحظه ا کي

  مهندس تراِس آشپزخونه کجاست؟  -

کنه و اون تراس حذف بشه که آشپزخونه  ريينقشه تغ ستين یمشکل گمیمن م -
  تر بشه.بزرگ

  رگ هست مهندس!بز یکاف یآشپزخونه به اندازه -

طرف تراس  نيمن گفتم ا نيهم یبرا کترن،يها کوچآشپزخونه ،یطرف نيا یواحدا -
 اجياحت شتريها به آشپزخونه بزرگتر ب. زنميتر کنحذف بشه و آشپزخونه رو بزرگ

  دارن.

نفس  یبرا کيکوچ یفضا کي ايخشک کردن لباس  یبرا يیها به جاهمون زن -
  ندارن؟ اجياحت دنيکش

  حرفشان آمد: نيب یيصدا

  دارن. اجياحت یآشپز یبزرگ برا یها فقط به فضازن ر،ينخ -
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کرد. مهندس بهروز دست به کمر زد و سقف را  خيرو به مهندس مشا سروش
  .ستينگر

بود و  دهيشلوار بگ پوش کي شهيبود. مثل هم دهيجلو آمد. آزاد و رها لباس پوش او
  سرش گذاشته بود. یرا رو یمنياله اکوتاه. شالش باز بود و ک یکت یمانتو کي

  سالم. -

  سالم حالت چطوره؟ -

  بهروز بذاره. نيخوبم اگر ا -

  شده؟ یچ -

 گفتیهزار بار بهش گفتم تراس رو حذف نکنه اومده سر خود حذف کرده. م -
  داره. نانيمهندس به من اطم

  رو به او کرد و گفت: سروش

. اما شرط اعتماد نيگذاشتمتون ناظر باش نجايدارم که ا نانيمهندس من به شما اطم -
  که تراس حذف شده. ستين ینقشه بود. اصالً فکر خوب یاز رو شرفتنيمن به شما پ

  کرد و گفت: واريبه د یبعد نگاه و

  .نيشده رو بردار یکه آجرکش يیباال یقسمتا نيا -

  را نشان داد و گفت: يیجا شيپا با

تا سقف بره باال که  نيداشت، بساز یشصت سانت واريد نجاست،يآشپزخونه تا ا -
  تراس جدا شه.

  !کهيمهندس آشپزخونه کوچ یول -

  داره. اجيتراس احت کيبه  یاباشه، هر خونه -

  ؟کنهیاالن کدوم خانم از تراس استفاده م -

  به حرف آمد و گفت: خيمشا
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. فکر کنن ینطوريهمه ا نهيبیاضافه م یچون خانم شما تراس رو فضا ستيقرار ن -
و  دمي. نقشه رو من کشنينکن جاديا راتييو سر خود تغ نيبر شيلطفاً طبق نقشه پ

  .نيکار رو بکن نيا نيکردن. پس اجازه ندار دييتأ شونيا

  بشه؟ یشده که چ کيکوچ يیبشه؟ دستشو یشده که چ کيکوچ حمام

  .ميداشته باش یشتريب یهال فضا یکه تو -

  :ديبر سر او غر سروش

خونه رو بد منظره کرده. طبق نقشه  نيخارج شده و ا ليلت مستطسالن از حا یول -
  .گهيکار رو بسپارم به کس د شمیمجبور م نصورتيا ريمهندس، در غ نيبر شيپ

  آنها بود گفت: یکه ناظر گفت و گو بنا

. مينساز واريبساز، د واريد ريمهندس! دو هفته است درگ ميآخرش ما چکار کن -
  آخرش؟!  ميچکار کن

  خطاب به او گفت: سروش

  . مفهوم شد؟نيسازینم شيپس و پ وار،يسانت د کيو  نيریم شيطبق نقشه پ -

  بله مهندس. -

که قرار بود پنجره  یواريد یسر زد. رو یبعد آنها را ترک کرد و به طبقات بعد و
  منطقه کرد. یبه فضا یزد و نگاه هيشود تک

  کرد و گفت: هيتک واريبه کنارش آمد و به کنار د خيمشا مهندس

 نجايا ديانگار من زنم نبا کنهیلج م یادي. زکنهیم تمياذ یليچند روزه بهروز خ -
 تيکنه. حق به جانب هم هست، اون از من شکا تيمن رو اذ خوادیباشم. فقط م

  .کنهیم

  نگاهش را از آن منظره نگرفت. سروش

  ... یمردتر هایليتو که از خ -

  :زد و ادامه داد یکمرنگ لبخند
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  . یخوشگل یاديفقط واسه مرد بودن ز -

  . ديخند خيمشا مهندس

  ! یتو هنوز مرضات رو حفظ کرد -

  خوب نشه. چوقتيه خوامیمرضه م هايیبايز دنياگر د -

 واريد یرا رو شيهاجدا شد و به کنار سروش رفت و دست وارياز د خيمشا مهندس
  گذاشت و گفت:

  هم الزمه.  هایزشت دنيوقتا د یبده. بعض یشبا يیبايکه دنبال ز یکرم داشته باش -

  . کنمیتوجه نم یول نميبیاونا رو هم م -

  مثالً!  -

  هنوز و هنوز و هنوز!  ،یپوشیالتا لباس م نيع نکهيا -

   ه؟يمن الت پيت یکنیعه؟! هنوز و هنوز فکر م -

   رم؟يتولدته برات بگ یک ،یکم دار یزديدستمال  -

  . ستين ادتيتو تولد من رو  یعني -

  بدبختانه! ادمه،ي -

  . مونمیپس منتظرش م -

  زد و گفت: خيتر شد. با دست کنار سر مشاو لبخندش بزرگ ستياو را نگر سروش

  خل و چل. -

  گفت: رفتیم گريو راست شد و همانطور که سمت د ديخند خيمشا

 کنمیرتش ممهندس بهروز بسپار مثل آدم رفتار کنه، خدا شاهده از پنجره پ نيبه ا -
  . نييپا

  . کنهیتو رو پرت م گفتیاون هم م -

  آورد و گفت: نييرا پا شيصدا خيمشا
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  . دهيخودش خند یبه اونجا -

  رو به او کرد و گفت: سروش

  به کجاش؟  -

  . یپسندیم شتريهر جاش که تو ب -

  رفت و گفت: خيو راه افتاد و به کنار مشا ديخند سروش

  . یات موندگاراال حاالها رو دست ننهکه معلومه شما ح نطوريا -

  زد و گفت: اشیشانيبه پ خيمشا

  ! یانداخت ادميآهان،  -

  رو؟  یچ -

  ام دست از سرم برداره. ننه ريمن رو بگ ايجون مادرت ب -

   رم؟يمن تو رو بگ -

  . مييآیبه هم م یليخ ميديدوتامون ترش گهيآره د -

  . خوادیمن عروس الت نم یبابا نجاستيمشکل ا -

 ،یريم ی،با ک یريم یک ،یايم یبهت نداشته باشم. ک یکار دمیدلشم بخواد. تعهد م -
. خرج تو دمی. خودم هم خرج خودم رو میپوشیم یچ یخوریم یچ ،یايم یبا ک

  . دمیرو هم م

  من زن تو شدم.  نميصبح پاشم بب ميشب بخواب ترسمیم -

  واداشت و گفت: و سروش را هم به خنده ديغش غش خند خيمشا

  .هيکاف یبکش دکيندارم. همون اسم شوهر رو  ینترس باهات کار -

کاره باال  مهين یهاو از پله کردندیکه کنار هم واحدها را نگاه م یدو در حال هر
تا بعد رفع  کردندیرا مشخص م راداتيو ا کردندیم یو ساختمان را بررس رفتندیم

  شود.
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  .گذاشتندیم گريکديو سر به سر  کردندیم یبا هم شوخ هانيکنار ا در

را سروش کشف کرده بود  خيسروش بود. استعداد مشا یکالس و هم دوره هم خيمشا
 شيهاو نظارت بر ساخت ساختمان یکشکمک در نقشه یاز او برا یو در موارد

. عضو شرکتش نبود اما رفتیم شيبود و منظم پ ی. در کارش جدکردیاستفاده م
  .دقابل اعتماد و احترام بو شيدوست برا کين به عنوا

هم  یديو ام یريموارد با مهندس ام یو در برخ کردیبه طور آزاد کار م خيمشا
  همکار شده بود.

  .رفتینم شيخوب پ یمدت بود و اما گاه یچند نفر طوالن نيا يیآشنا

 ديشا یکن دنظريتجد دنتيحرف زدن و لباس پوش یاگر رو یخوشگل نيحاال تو به ا -
  .ردتيبگ ادياحمق بشه ب یکي

چرا تا حاال نشده  یزنیو درست حرف م یپوشیتو که خوب لباس م دونمیمن نم -
  زنت بشه!  یکي

  خودم نخواستم. -

  و نشده. خوامیمن خودم م یعنيآهان  -

ً يدق -   .قا

  کالهش را در آورد و گفت: خيمشا مهندس

  ؟یدار تيساختمون رضا تيخوب سروش! از وضع -

  .نيکه داد یسر خود راتييتغ نيکه خوبه جز ا نجايتا ا -

  من نگفتم، بهروز گفت. -

او را برانداز کرد  فيو ظر بايز یو چهره ستاديا خيجلو رفت و مقابل مشا سروش
  و گفت:

 نيش خوب تا کن. همخوشگلم، نه خودت رو گول بزن نه من رو. باها نيبب -
 ی. ممکنه فراموشت کنه، ممکنه کسشينيبیو دو سه سال نم رهیروزهاست که م
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که چرا  مونهی. اونوقت تا ابد به دل هر دوتون مارهيعاشقش بشه و از چنگت درش ب
  . نيبا هم خوب نبود

   ؟یزنیحرف م یاز ک -

  . یاما دوستش هم دار یکنیم یکه باهاش دشمن یاز اون -

  رو دوست دارم؟  یمن ک -

  را گرفت و گفت: خيمشا یدست برد و چانه سروش

   ؟یرو دوست ندار امکيتو س یعني -

  گرد شد و گفت: خيمشا یهاچشم

  ! عمراً! ؟یديمهندس ام -

 ی. مناقصه رو برنده شدن و قراره اون بره و پاشا بمونه کارهاشيک رهیداره م -
  رو انجام بده. نجايا

ن ازشو یبر کنمیم هياما من بهت توص کنن،یهم جاشون رو عوض م یگهگاه
  . گذرهیبهت خوش م امکيببرنت. حتماً با س دشونيپروژه جد یبرا یبخوا

فرو برد و دنبال سروش  شيهابيرا در ج شيهادست خيدور شد. مشا خيبعد از مشا و
  رفت و گفت:

دوستم داشته  نکهيچه برسه به ا ره،یجوب نم هيآبش با من تو  چوقتيه امکيس -
که باشم و ندونه  يیو هر جا اديکه من باشم نم یيدوستش داشته باشم. هر جا ايباشه 

  ؟یگیم یچه اصول یتو هم. از رو رهیاخماش م اديب هويو 

  رفتن گفت: نييپا نيح سروش

 یزبون سه متر نيآروم باشه، اما شما با ا خوادیکه اون م یاون اصل یاز رو -
  .یکن زشير زير یساطور بردار یخوایم گهیم یزيچ هي. هر بار نيذارینم

  .ادياز مزه پروندناش خوشم نم -

  !یاما دوستش دار -
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  ندارم سروش. -

  و گفت: ستيبرگشت و او را نگر سروش

  . پرسمیرفت حالت رو م امکيس ی. وقتميکن فيو تعر مينيبب -

  و گفت: ديبعد چرخ و

   ؟یايدعوتم و پارتنر ندارم. با من م یمهمون هي -

  کجا هست؟  -

  باغ باال شهر.  کي -

   ؟یچه وقت ؟یباشه، ک -

  کن.  شيپس فردا شب. فقط مثل آدم لباس بپوش و آرا -

  ! گهي. خوبه دپوشمیکت شلوار م هي -

خواهرم  گمیهم م شگاهيبخر، آرا کيلباس ش هي برمتیم امي! خودم مستيالزم ن -
  . رهيبرات وقت بگ

  . رميگیلباس هم م شگاه،يآرا رمیخودم م -

  . یفتيبه زحمت ن -

  سروش زد و گفت: یبه بازو یاضربه خيامش

  ! گهيد یلوس شد -

  رفتند. بنا جلو رفت و گفت: نييبعد از ساختمان پا و

   ست؟ين یمهندس پول مول خبر یآقا -

  و بعد گفت: ستيرا نگر خيو بهروز و مشا ديابرو در هم کش سروش

   ن؟يمگه پول نگرفت -

  . ميتحت فشار خوانینه، کارگرا پول م هيمدت -



 

54 
 

  :ديبر سر بنا غر بهروز

  . نيپول گرفت شيچه خبرتونه شماها، ده روز پ -

تموم  يیکار بنا گهيکه دو سه روز د یدر حال نينصف حق ما رو داد شيده روز پ -
  و کم هم هست. نينداد ادي. پس زشهیم

مهندس  نيکنیم دياونوقت شما تهد ميکرد یو صبور ميکار کرد یمدت به سخت نيا ما
 یو برا کننیم کارتونيکه ب نياومدن حرف از پول نزن یمهندس محمد و خيمشا

  . چرا آخه؟ مگه کارگر گناه کرده که کارگر شده.نيبدوئ ديسال با کيدستمزدتون 

. رو به مهندس بهروز کرد و او را ديباز شد و مغز سروش سوت کش خيمشا دهان
  .ستينگر

  نکس.کا یتو نياريب فيمهندس، شما تشر دمیم حيتوض -

  کرد و گفت: خيرو به مشا سروش

  گن؟یم یچ -

  دست مهندس بهروز بود. من خبر ندارم. هيتسو -

  ؟یتو از کارگاه خودت خبر ندار -

  خبر داشته باشم؟ ذارهیآقا م نيمگه ا -

و با حسابدارش تماس  ديکش رونيب بشيرا از ج یجمع شدند. سروش گوش کارگرها
  :ديگرفت و پرس

  ن؟يکرد زيمرحله چقدر پول وار نيتا ا دايبرج ش یبرا -

  لطفاً. نياجازه بد -

  را گفت و ادامه داد: یبعد حسابدار مبلغ هيثان چند

به حساب  ميکرد زيبرج رو وار یهانهيمرحله، کل هز نيتا ا شيما چهارده روز پ -
  کنن. هيمهندس بهروز که تسو

  تشکر. -
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  بعد ارتباط را قطع کرد و خطاب به بهروز گفت: و

  .ايب -

  از ساختمان خارج شد و وارد کانکس شد که مهندس بهروز وارد شد و گفت: و

  بله. -

  .اريقراردادها رو ب -

  مهندس... -

  مهندس بهروز. اريقرارداد رو ب -

  گذاشت. زيم یو رو ديکش رونيب زشيم یهمه را از کشو او

  همه را چک کرد و گفت: سروش

  کجاست؟ اتونيزيوار -

  :ديدست سروش گذاشت و سروش پس از چک کردن پرس یدفتر را جلو او

  بدهکار باشه؟ دينشدن؟ چرا شرکت با هيچرا کارگرا تسو -

  .کنمیکردم که بعد جبران م یکار کيمهندس. فقط من  ستيشرکت بدهکار ن -

  ؟یچه کار -

  .رميوام بگ هيتو حسابم گذاشتم که  -

  کارگراست. نيمال ا ست،يمال تو هم ن ست،يپول مال من ن نيا -

  ؟یچ یعنيکارگر روزمزد  یدونیم تو

  ...یعنيبله  -

شب  ،یکه اگر امروز دستمزدش رو ند یمرد یعني! کارگر روزمزد یدونینم -
  اش باشه.هر روز و هر شب شرمنده خانواده ديبا یعنيبذاره.  نيسر گرسنه زم ديبا

  .گهيتا برج د رهیم ميريگیمهندس ما هم سر برج حقوق م -
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رو  تيزندگ حتاجيما یريگیبا هم م ونيلي. تو سر برج چند مجاستنيرقت همف -
بهشون  یقلم بخره ببره خونه. پس حق ندار کي یروز ديکارگر با ،یکنیفراهم م
  .یرو ند نايوام خودت پول ا یبرا ی. حق نداریظلم کن

  .یکن هيرو تسو ناياول ا ديبا یديو نپوش یخودت نخورد اگر

  ن...مهندس م یآقا -

  .یاخراج -

  بعد به خود آمد و گفت: یشد. کم رهيبه صورت سروش خ بهروز

  مهندس... -

  جمع کن برو. ،یگفتم اخراج -

  نون ببرم خونه. ديمهندس! من هم زن و بچه دارم. من هم با -

  برخاست و رو به پنجره کرد و در حال باز کردنش گفت: سروش

  .ستيمن ن یکارگرااز خون  ترنيات رنگخون تو و زن و بچه -

  بعد صدا زد: و

  .نياريب فيتشر خيمهندس مشا -

  و گفت: ديکش ششيبعد دوباره نشست و بهروز که کالفه بود دستش را به ر و

  کنم. هيهمه رو تسو گهيتا دو سه روز د دمیمهندس قول م -

هم  گهيحساب کنن. د هينشده باهات تسو ليجمع کن برو شرکت تا تعط ره،يد گهيد -
  .شنومیبا من نباشه چون نم یبحث

  گفت: لشيو وسا فيبهروز در حال برداشتن ک مهندس

  .کننیحتماً درک م زنمیبه حاج آقا زنگ م رمیمن م -

  زنگ بزن درکت کنه. -

  وارد شد و گفت: خيزد و مشا رونيباز شد و مهندس بهروز از کانکس ب در
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  مهندس... مهندس بهروز کجا رفت؟ یبله آقا -

  .خونه -

  ؟یاخراجش کرد -

  .وزيپف کهيحقش بود مرت -

  و گفت: نديبعد با دست اشاره کرد او بنش و

  نشدن رو صدا بزن. هيکه تسو يیکسا یکي یکيالهه جان  -

  چشم. -

. گرفتندیم ليتحو ديکه با یشد و مقدار یدفتر را برداشت و مشغول خواندن اسام او
حساب کردند و سروش  هيتسو تکشانو با تک زدیالهه سرکارگرها را صدا م

  داد. ليچک نوشت و تحو شانيبرا

چک  شاني. او برانطوريکه کار کرده بودند و رفته بودند هم هم یکسان یباق یبرا
  .دادیم ليتحو خيها را به مشاو چک نوشتیم

  گفت: خيآخر رو به مشا در

  .فرستمیم یاز امروز کارگاه دست خودت باشه. برات کمک زم،يعز -

  حتماً. -

  . مارستانيبرم ب ديبا زنم،یسر م اميدوباره م -

  به خاطر پدر؟  -

  سقوط کرده. کانياز برج ن یکس نکهينه، مثل ا -

  من، حالش خوبه؟ یخدا یوا -

  برم سر بزنم. ديبا کنم،یفکر نم -

را خواست و  مارستانيتماس گرفت و آدرس ب یرا برداشت و با صالح یبعد گوش و
  .ديپرس کارگر را تيوضع
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 اي دهيشده. سرش ضربه د یچطور مينيبب رنيگیم نايبردنش دارن ازش عکس و ا -
  .ومدهينه! چون هنوز به هوش ن

  .اميدارم م -

  رساند. مارستانيب یعني یبعد از قطع ارتباط به راه افتاد و خود را به مقصد بعد و

را  تيوضع و سالم کرد و ديرس یکه به صالح نيشد و هم مارستانيوارد ب یوقت
  دور سروش را گرفتند. یو زار هيو گر اديآن مرد با داد و فر یخانواده د،يپرس

  گفت: همسرش

جواب  یک ؟یسرش اومده باشه چ يیچکار کنم؟ اگه شوهرم بال رهياگه شوهرم بم -
  رو بده؟ مارستانيخرج ب خوادیم یک ده؟یم

  به حرف آمد و گفت: یصالح

پرتش کرده  یمگه کس ن؟يشیشما متوجه نم گمیم یخانم محترم چرا من هر چ -
  کرده. یاطياحتیخودش ب ن؟ييپا

  و گفت: داديآن مرد شروع کرد به داد و ب برادر

 نيياگر بخوا ارمي. پدرتون رو در ماطياحتیب اي اطيشماها کار کرده. با احت یبرا -
  . نيدر بر مارستانشيخرج ب رياز ز

  گفت: کرد و یدر آرامش رو به صالح سروش

پدر  خوادیم یآقا چطور نيا نميبب مي. برنيشما کارتون رو انجام داد یصالح یآقا -
  .ارهيما رو در ب

  او زد و راه افتاد که همسر آن مرد دنبالشان راه افتاد و گفت: یبه بازو یبعد دست و

  ن؟يریو م نيکنیول م نجايما رو ا یآقا چطور -

  بلند گفت: یبا صدا سروش
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اگر  اي مين آقا بگو دهنش رو ببنده و ساکت بشه که ما کارمون رو بکنبه او اي -
که  نطوري. چون اميحلش کن یقانون قيکه از طر ميهارت و پورت کنه بر خوادیم

  بهشون کمک کنه. یکس خوانیمعلومه نم

  شد و گفت: قهيدنبالشان آمد و سروش را گرفت و چرخاند و با او دست به  مرد

  !ینيبیحاال م رم،ايپدرت رو در م -

  او را گرفت و گفت: یهادست یصالح

  .نييمگه پرتشون کرده. از سر حماقت خودش پرت شد پا شونيخجالت بکش آقا. ا -

  .ناموسیب یاحمق خودت -

  او را گرفت و فشرد و به عقب هلش داد و گفت: یهادست سروش

  مهندس. ميبکن، بر یخوایم یهر غلط -

  رو به سروش گفت: یهندس صالحهر دو راه افتادند. م و

  مقصر خودش بود که پرت شد. شعور،یب نيمهندس ا -

  چطور افتاد؟  -

داد زدم  دمشيکه د هوياز طبقه هفتم سوار باالبر مصالح شد. نشسته بود تو سبد.  -
 اديم گفتیو م خوندیشعر م هاوانهينگهش دارن و طبقه پنجم خارج بشه اما مثل د

اش شل شد و با سرعت باالبر قرقره هويطبقه سوم  دير شده. رسصد بار سوا ن،ييپا
  .نييپرت شد پا

  . ستيرا نگر یو صالح ستاديا سروش

  ! دونه؟یرو نم نايکه ا مهيمأمور ب -

  نه!  -

باالبر بوده و  یکه اونجا بودن بسپار بگن پا يیکسا ی. به همهنينگ یزيبهش چ -
  خودشه.  یخونش پا رهي. وگرنه اگر بمنييکه پرت شده پا کردهیم یداشته بار خال

  آخه...  یول -
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افتادم و مجبورم تقاص حماقت همه رو  شعوریهمه ب نيا ريکه گفتم. من گ نيهم -
  بدم. 

   م؟يچکار کن ديحاال با -

  سر من. زيبر اريخاک کاهو ب یتونیتا م -

  ) ی(خاک کاهو: ُگه خشک شده، کود انسان

  

  ! هيچه حرف نيدور از جون مهندس. ا -

. رو به زن آمدی. سروش رو به او کرد. برادر شوهرش داشت مديبه آن دو رس زن
  گفت:

  بکنم.  یکار کيبگو دهنش رو ببنده تا من  -

او را گرفت تا حرف نزند. بعد رو به سروش  یرو به برادر شوهرش کرد و جلو زن
  گفت:

   م؟يچکار کن ديما با -

بفهمه  مهيکه از ساختمون پرت شده. مأمور ب کرده یاطياحتی! شوهرت بیچيه -
  . رسهیبهتون نم یچيه

. نگران خرج و مهيهستن و تمام کارگرها تحت پوشش ب مهيمن همه ب یهاکارگاه
بنده خدا سالم باشه خرج و مخارج  ني. فقط خدا کنه انينباش مارستانيمخارج ب

. پردازهیهم بهتون م مهيرو ب یمبلغ یسر شما. حت یفدا گهيد یزايو چ مارستانيب
قلدر  نيينخوا یو ه نيفقط اگر بذار دمیانجام م ادياز دستم بر ب یمن هم هر کار

  . نياريدر ب یباز

  سروش گفت: یهاحرف دني. او بعد از شنستيبعد مرد جوان را نگر و

  . نيدر نر رشياز ز ميفقط گفت -

 ی. ولیبکن یتونینم یکار چيتو هم ه رم،یآب خوردن در م نيبخوام در برم ع -
  .ستمين وجدانیب یشانس آورد
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  شماره کارت گرفت و گفت: کيبعد از زن  و

الزم بود  یزينباشه و چ یکه دستتون خال کنمیم زيوار یفعالً براتون مقدار -
  .نيريبگ

حال بود که کارگر را سوار بر تخت روان آوردند. به هوش آمده بود و داد و  نيا در
  . او گفت:دنديسمت خدمه هجوم بردند و حال او را پرس . همهکردیهوار م

 ی. فقط از چند جا شکستگنطوريسر هم هم ده،يند بيخدا رو شکر گفتن نخاع آس -
  ببرنش اتاق عمل.  ديداره که با

و عمل  یبستر یو منتظر ماند. برا ستيرا نگر یراحت صالح اليبا خ سروش
افتاد به  یدر آن مرد خواست هر اتفاقمنتظر نماند و از برا گريپرداخت و د یمبلغ

  خبر بدهند.  یصالح

شش بود. هوا  کيبعد راه افتاد و سمت منزل رفت. ساعت را که نگاه کرد نزد و
رفته بود  ادشي ی. حتکردیم یو گرسنگ یشده بود و به شدت احساس خستگ کيتار
  بخورد.  یزيچ

پدر و مادرش سالم کرد خسته و خرد شده وارد عمارت شد و به  ديمنزل که رس به
  و فقط از مادرش جواب گرفت. 

ها باال رفت و خود را به اتاق رساند و پس از لخت شدن به حمام رفت هم از پله بعد
  .رديآرام بگ اهويمغزش از آن همه ه یتا بلکه کم ستاديدوش ا ريو ز

  رفت. نييپا یو دوباره به طبقه ديآمد و لباس پوش رونيحمام کرد ب یوقت

  پدرش نشست و گفت: ارکن

  بابا. نيخوب -

  :ديجوابش را نداد. سروش رو کرد به مادرش و پرس او

  امروز بابام خوب بود؟ -

  الحمد مادر، خوب بودن. -

  کرد و گفت: هيو بعد تک دياو را بوس یپدرش را ماساژ داد و شانه یبازو او
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  م؟يهست بخور یزيگرسنمه مادر، چ -

  :ديبلند پرس یحاج آقا با صدا د،يبگو یزيچ نرگس خانم نکهياز ا قبل

  ن؟ينيچیرو نم زيمعصومه خانم پس چرا م -

  چشم حاج آقا، الساعه. -

  پرتقال برداشت: کيو رو به جلو کرد و  ديرو به پدرش کرد و بعد آهسته خند سروش

  مثالً بابات باهات قهره! -

  بله، مثالً! -

 عياش سرکه از آن را خورد که معدهبعد مشغول پوست کندن پرتقالش شد و دو ت و
  گرفت و چشم بست. نييواکنش نشان داد. حالش به هم خورد و سرش را پا

بلند شد و به آشپزخانه رفت و به خدمتکارها تشر  شيو از جا ستياو را نگر پدرش
بعد هر  یقهيو چند دق دنديرا چ زيم عي. آنها سرننديبچ زيم یزد تا زودتر غذا را رو

  ل خوردن شام دور هم بودند.سه در حا

  :ديپرس کدفعهيآقا  حاج

  من؟  دنيد ومديخانم، چرا بهنام ن -

گرفت و نرگس خانم  ريو نرگس خانم به هم نگاه کردند. سروش سر به ز سروش
  آهسته گفت:

  . سيبهنام و زنش رفتن انگل -

  آقا ناباور سر بلند کرد و گفت: حاج

  رفتن؟  شهین چطور محال م ننيمنتظر بشن بب نکهيبدون ا -

  داشتن.  تيآخه بل -

را  یمورد خاص دشمن نيبهنام در ا کردیانداخت. فکر م نييسرش را باال و پا او
  ها بود. حرف نياو غدتر از ا نکهياما مثل ا زندیو به او سر م گذاردیکنار م
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  گفت و به اتاقش رفت. ريرا خورد شب بخ شيکه غذا نيهم سروش

شد و  رهيو به سقف خ ديتخت دراز کش یرا خاموش کرد و رو زد و چراغ مسواک
  .ديبا افکار متشنجش خواب

در زد و  اني. خانم پوکردیم یدگياتاق پدرش نشسته بود و داشت به کارها رس در
  او قرار داد و گفت: اريدر اخت یستيوارد اتاق شد و ل

  داشتن. بتيغ یسر کار نبودن و ساعات هفته نيا یکه ط هياشخاص یاسام نيا -

تذکرنامه شد و بعد آن را به خانم  کيمشغول نوشتن  ،یپس از خواندن اسام سروش
  داد و سپس گفت: انيپو

 یاسام یخال یجا ی. توديو به تعداد از روشون چاپ کن نيکن پيرو تا هيابالغ نيا -
  من امضاء کنم.  نياريو ب نيسيافراد رو بنو نيا

  مهندس. یچشم آقا -

در ظاهر  یپدرش در آستانه یميدوست قد ،یسمت در رفت که حاج اکبر انيپو خانم
  خورد. کهياو  دنيشد و در زد. سروش سر بلند کرد و با د

آمد و با او دست داد و  رونيب زيآمد گفت و سروش از پشت مبه او خوش انيپو خانم
  .نديتعارف کرد تا بنش

 انيفت و خطاب به خانم پومبل نشست و سروش به کنار در ر کي یرو یاکبر یآقا
  گفت:

  لطفاً. يیرايپذ -

  چشم. -

  نشست و گفت: یاکبر یبعد برگشت و مقابل آقا و

  .نياومد خوش یليخ -

  ممنونم پسرم، پدرت کجاست؟  -

  هستم.  شونيا یمن به جا کنن،یپدر فعالً خونه هستن و استراحت م -
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  پس بهتر نشدن؟!  -

سر  انيهفته استراحت کنن و از شنبه ب نيستم اچرا، خوبن الحمدهللا! خودم خوا -
  کار. 

سفارش شده. احسنت  یليها خکردن به اون یکيو ن نيبه شما. احترام به والد نيآفر -
رو  یبزرگ نيبر شما جوان خوب که پدرتون انقدر بهتون اعتماد داره؛ شرکت به ا

  . سپارهیراحت دستتون م اليبا خ

   حاج آقا. نيممنونم لطف دار -

 شتريب یدلتنگ گهي. دميپرسیحالشون رو م ميرسیامشب حتماً با خانواده خدمت م -
  . دهینم یصبور یاجازه نياز ا

  . ميدر خدمتتون هست شن،یحال مو پدر حتماً خوش نيکنیلطف م یليخ -

  خدمت از ماست.  ن،يزنده باش -

  حال بشن. خوش شتريکه پدر و مادرم ب نياريب فيصرف شام تشر یپس برا -

  استراحت کنن.  ديو با ننيمن بنش یمدت رو پا به پا نيا توننی! حاج آقا نمگهينه د -

با  داريکسل شدن. د ینينشروزها به خاطر خونه نيپدر کامالً خوب هستن و فقط ا -
  . کنهیدوست خوب حتماً روحشون رو تازه م کي

  چشم.  -

ر رابطه با کارشان و راه انداختن د يیهاسؤال دنيصحبت و پرس یبعد از ساعت و
  توسط سروش او رفت. یکار اکبر

  و گفت: ديدستش را به صورتش کش سروش

  !ايُگه خور نيمن رو چه به ا -

  نشست و با مادرش تماس گرفت و گفت: زشيبعد پشت م و

تدارک  ی. حسابانيشام م یبه بابا سر بزنن. برا انيم یمامان، امشب خانواده اکبر -
  .نيدور هم باش انيب نيبه دخترا هم زنگ بزن. نينيبب
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  ؟یهست یشما کجا، دور ک مي! ما دور هم باشنيدور هم باش -

  که نرم. تونمیمهمه و نم یليامشب دعوت دارم، خ یمن از هفته قبل برا -

  .ميکنیحاال امشب صحبت م -

  باشه. -

ها ضاء کرد و آنرا هم ام هاهيبعد از قطع ارتباط مشغول انجام کارش شد. ابالغ و
نداشته  بتيغ گريدستور داد د شيفرستاد و به کارمندها یمختلف ادار یهارا به بخش
شده و کسر  خيشان توبگذشته یهابتيغ یاخراج شده و برا نصورتيرايباشند در غ

  از حقوق خواهند داشت.

  .دياو را پرس طيتماس گرفت و شرا خيهنگام با مشا عصر

است و سروش گفت که خودش  شگاهيرفتن به آرا یه شدن براگفت که در حال آماد او
  .رودیبه سراغش م

کارش تمام شد در اتاق را قفل کرد و به حرکت در آمد و سمت خانه رفت. سر  یوقت
  گرفت و به منزل رفت. يیشوراه کت شلوارش را از خشک

. سروش با دادندیبه پا بود و همه داشتند تندتند کارها را انجام م اهويشان هخانه در
  ها رفت و گفت:کرد و سمت پله یپرسمادرش احوال

  ؟یکجا بر یخوایو بابات چقدر حساسه بعد م اديم یامشب اکبر یدونیتو م -

امشب  یبرا شيهفته پ کي. نمشيکه نب تونمینم رهیم رانيمامان! دوستم داره از ا -
  دعوتمون کرده.

 یمهمون یو تو یکنیم یعذرخواهازش  یزنی. امشب زنگ میبر یحق ندار -
  که پدرت باز هم ناراحت نشه. یمونیم

  .کنمینگو خودم درستش م یچيفقط لطفاً شما ه شه،ینم یاگر شما شلوغش نکن -

  به اتاقش رفت تا استراحت کند. او

 دي. عطر به خود پاشديبه خود رس یو بعد از آن دوش گرفت و حساب ديخواب یساعت
  ست طال را به دست کرد.و ساعت و انگشتر 
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دست کت شلوار  کيآن  یو رو ديپوش یمشک راهنيپ کيرا مرتب کرد و  شيموها
 شيهاو کمربندش را بست و بعد کفش ديبه تن کرد. جوراب بدون ساق پوش یخاکستر
  .ديرا پوش

 یقيتماس گرفت و او گفت که تا دقا خيساعتش نگاه کرد، وقت رفتن بود. با مشا به
 یهاو کارت یانداخت و گوش بشيرا در ج چشيي. پس سوشودیمام مکارش ت گريد

  رفت. رونيرا برداشت و از اتاق ب اشیبانک

کرد. بهراد و پگاه  یپرساحوال شيرفت و با خواهر و دامادها نييپا یطبقه به
را بوسيد و حالشان  شيبايو آراد ز دهيرا بغل کرد و بعد اُرک زشيعز یهاخواهرزاده

  و راست شد. ديرا پرس

  با خنده گفت: پگاه

  .دنيپوش کيجان ش يیدا -

  .یارياحمق! چرا حرف در م ینيبب نياز ا ريمگه شده تو من رو غ -

  و گفت: ديخند بهراد

  !یشد پيخوشت یاديز گهيد -

  .رسمیبه حسابت م اميگمشو تو هم االن م -

  عمارت رفت. یبعد سمت خروج و

  مادر؟ یريکجا م -

  بود. گرخيتوب شيکه صدابه مادرش کرد  رو

  ن؟يکنیسؤال م یچرا ه ام،ياالن م -

شد و  نشيبعد بدون نگاه سمت پدرش از عمارت خارج شد و رفت سوار ماش و
رفت. همان لحظه در باغ باز شد و  یحوض بزرگ را دور زد و سمت خروج

  شد. ادهيوارد باغ شد. سروش توقف کرد و پ یحاج اکبر لياتومب

که شد او هم توقف کرد و  کي. نزدکردیم یرمان بود و رانندگپشت ف یاکبر پسر
  .ديکش نييرا پا شهيش
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  کردند و دست دادند.  یپرسهم سالم و احوال با

  کرد و گفت: یپرساحوال یاکبر یخم شد و با آقا او

. ستين یو مدت رهیاز دوستانم داره م یکي. شمیمن از خدمتتون مرخص م ديببخش -
  رده و... جشن برگزار ک کي

  ! ه؟يپارت یگودبا -

او لبخند زد  ی. سروش ابتدا جا خورد و بعد با خندهديگفت و خند یاکبر یرا آقا نيا
  و گفت:

ً يبله، تقر -   . با

  برو بهت خوش بگذره.  -

  . ديممنونم، باز هم ببخش -

  با خنده گفت: پسرش

  کن.  یمنم خال یجا -

  شده بود آهسته گفت: جيکه گ سروش

  . ميبا هم بر دييتم، بفرمادر خدم -

  . گهيوقت د کيممنون، اگر قسمت باشه  -

  حتماً.  -

  بعد راست شد و گفت: و

  . دييشما بفرما -

را به حرکت در آورد. دختر بزرگش پشت سر برادرش نشسته بود و  لياتومب او
  . کردیسروش را نگاه م اشیخاکستر یهاداشت با چشم
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رد شد و سروش با فکر مشغول و درهم رفت سوار  ليدر هم قفل شد. اتومب نگاهشان
را گرفت  یگل سفارشرفت. سر راهش دسته شگاهيشد. از باغ خارج شد و سمت آرا

  خارج شد.  شگاهيو با سرعت خود را به مقصد رساند و بوق زد که الهه از آرا

ل کرده بود که سروش محو او شد. لباس دانت شيبود و آرا دهيلباس پوش بايز آنقدر
شنل دانتل هم  کي. گذاشتیم شياو را به نما یارنگ و بلندش اندام ترکه یکرم
  را پوشانده بود. او آمد و سوار شد و گفت: شيهاشانه

  سالم.  -

  . یدخترا بش هيو شب یخوب لباس بپوش یعه! بلد -

  . یدخترا بش هيشب ینه پس! فقط تو بلد -

  و گفت: ديخند سروش

  . شعوریب -

  :ديهر دو ساکت بودند که الهه پرس ريطول مس در

   ؟یريکه نم یديجشن ام -

ً يدق -   مقصد همونجاست.  قا

  و گفت: ستياو را نگر الهه

   ؟یچرا بهم نگفت -

  و گفت: ستيالهه را نگر یشده شيصورت آرا او

  ! یاومدینم -

  . اميدوست نداشتم ب یبهم زنگ زد و دعوتم کرد ول رپاشايمعلومه که نه، ام -

   امک؟يا؟ به خاطر سچر -

  را تا انتها رفت گفت: ريمس یو سکوت کرد. سروش وقت ستيرا نگر رونيب الهه

  فقط امشب، فقط امشب مهربون باش لطفاً. -
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  با اون مرد مغرور خودخواه؟ ؟یبا ک -

  با همه. -

متوقف  هالياتومب یهيرا پشت سر بق لشيشد که درش باز بود. اتومب یبعد وارد باغ و
  گفت:کرد و 

  خواهش کردم. -

  باشه. -

الهه باز کرد. دسته گل را دست او داد و الهه  یشد و رفت در را برا ادهيبعد پ و
  او را گرفت و هر دو به طرف ساختمان رفتند. یبازو

و عطر  گاريدود س یاز بو یو حجم یقيموس یوارد ساختمان شدند صدا یوقت
  سرشان را پر کرد.

و همسرش مائده  رپاشايش و بش کردند و دست دادند. امخو شناختندیکه م یکسان با
  گفت: رپاشايآمد گفتند. با هم دست دادند که امهم به آن دو خوش

  !نمينتونستم تو رو تنها بب چوقتيمن ه -

  تکان داد و لبخند زد و گفت: یاشاره کرد. سروش سر خيبه مهندس مشا و

نگاه  هایمهمون یات توور تک نفرهها با حضمثل تو تنها باشم! مدت ستميمن بلد ن -
  !یهمه رو به خودت داشت

  مائده انداخت و گفت: یو دستش را دور شانه ديآهسته خند رپاشايام

  جرأت نداره توجه کنه. یو همسرم همراهمه. کس ستميتنها ن گهيد -

  دست داد و گفت: رپاشاي. سروش دوباره با امستيرا نگر رپاشايو ام ديخند مائده

  .گمیم کيمناقصه تبر یه شدنتون رو توبرند -

  ؟یچکار کن ینگ کيتبر -

. خواست جواب کردیکار م یشرکت مهندس کيکرد که در  یرو به مرد سروش
  کالم او آمد و گفت: انيبه م يیبدهد که صدا
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. به کمک ميمناقصه رو ببر نيا ميتونستیما نم خواستیاگر سروش نم -
  .ميده بشبرن ميسروش تونست یخواهرزاده

  آمد گفت و سروش از او تشکر کرد.بعد دستش را بلند کرد و به سروش خوش و

 انياو و دستش در م دني. تا آن لحظه او را نشناخته بود. با دستيالهه را نگر امکيس
 امکيو سروش هم متوجه شدند. س رپاشايکه ام یخورد طور یدست سروش تکان

  دگرگون خطاب به الهه گفت: یکالمش را از دست داد و با حال یشتهر

  !خيمهندس مشا -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا الهه

  بله خودمم! -

  انتظارش رو نداشتم! -

  بود. دهيپر رونياما از دهانش ب گفتیجمله را م نيا دينبا

 پياز ت ريآدم با غ نيا نکهيا ايباشم؟  نجايکه من ا نيا ن؟يرو نداشت یانتظار چ -
  !؟یچ اي نجا؟يده ااوم شيکار

  در ذهنش جواب داد و گفت: امکيس

  اون هم کنار سروش! نيباش نجايا پيت نيبا ا نکهيا -

  تکان داد و گفت: یسر امکيس

  .نيخوش اومد -

  رو به سروش گفت: و

  !نيخوش اومد یليخ -

  ممنونم. -

مهمانانش ها را گرفت و باال رفت و و رفت و آنها را تنها گذاشت. راه پله ديبعد چرخ و
  را رها کرد.
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کرد و هر دو به هم نگاه کردند. مائده آنها را دعوت به سر  رپاشايرو به ام سروش
  بود. یدنيانواع نوش زيم یکرد. همه دور هم نشستند. رو زشانيم

  آب پرتقال برداشت که الهه گفت: وانيل کي سروش

  بود. گهيد زيچ حتيترج شهيهم -

  .ميزود برگردم خونه، مهمون دار ديابخورم. ب یزيچ تونمیامشب نم -

  .ديجرعه نوش کيبعد  و

کردند و سروش نگاهش را به  دنيکه عوض شد چند نفر شروع به رقص یقيموس
کرد  یپاشا معذرت خواه ريبعد ام یآنها داد. الهه هم با مائده سرگرم صحبت بود. کم

رفت و در زد و اتاق او  یدوم شد به جلو یوارد طبقه یرفت. وقت امکيو دنبال س
  گفت:

  !امکيس -

 یصندل یرو امکيس دنيرا چرخاند و وارد اتاق شد. با د رهينگرفت، دستگ جواب
  گرفته بود گفت: شيهادست انيکه خم شده بود و سرش را م

  حالت خوبه؟  امکيشده س یچ -

  :ديغر یسر بلند کرد و اخم کرده و عصب امکيس

   ؟یتو دعوتش کرد -

   ؟یک -

  ! خيمشا -

   کردم؟یم دينبا -

  زد: اديپاشا فر ريصورت ام یبار تو نياول یبرا امکيس

  نه!  -

  سر تکان داد و گفت: رپاشايام
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  ! اومدیبا سروش م کردمیدعوتش هم که نم -

   ؟یدونیم یزيچرا؟ مگه تو چ -

  نه!  -

   ؟یگیم یپس چ -

  رش کرده! سروش مجبو ديشا اديب خواستینم خي. مشااديتنها نم جاچيسروش ه -

  من عشقت رو بردم؟  یچرا؟ که بگه مناقصه رو برد -

  لبخند زد و گفت: رپاشايام

   امک؟يعشقت؟ آره س -

  گرفت.  رينگاهش را گرفت و سر به ز امکيس

ازش خوشت  یگفتیم ،یکردیم یبداخالق ،یکردی! دعواش میکردیحاشا م -
چون  یرفتیها نمسر پروژه هرینم ادميعشقم؟  یگیعوض شده که م ی. االن چادينم

  اونجا بود.  خيمشا

  بانمک نگاهش را گرداند و سکوت کرد.  یآن پسر سبزه رو امکيس

رو دوست داشت. الهه فقط  هي. سروش  اون دختر خارجستين نشونيب یزيپاشو، چ -
  پارتنرشه. 

   ؟یدونیاز کجا م -

  .نييپا ميبر ايم ب. مثل آدیدياز دستش م یرفتارا رو بکن نيا ايمطمئنم، ب -

لبش  ینخ گوشه کيرا در آورد و  گارشيو پاکت س ديکش یقينفس عم امکيس
  برگشت. نييپا یبه طبقه رپاشايگذاشت و فندک زد و با ام

  برد. زشانيو به سر م ديمچ او را کش رپاشايام

  کجا؟ -

  .نيبش ايب -
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به او  یاهرا کنارش نشاند. سروش نگ امکيبعد خودش کنار مائده نشست و س و
  را فوت کرد. گارشيدود س امکيو س ستيانداخت و لبخند زد. الهه او را نگر

  آمد و گفت: شخدمتيدستش را بلند کرد که پ امکيس

  بله قربان. -

سر تکان داد و  شخدمتيپچ زد که پ یزياشاره کرد، او خم شد در گوشش چ امکيس
  رفت.

  :دياز سروش پرس امکيس

  بهنام و خانومش رفتن؟ -

  بله. -

  موفق بشن. دوارميام -

  ممنونم. -

. مادرش بود و جواب ديکش رونيب بشيسروش به صدا در آمد. آن را از ج یگوش
  داد:

  جانم. -

  .ميشام بخور گهيد ساعتمين مييخوایمادر، مگه نگفتم نرو؟ م يیکجا -

  .رسمیمن بعد از شام م نيشما بخور -

  .رهيگیبابات باز قلبش م یايسروش نشه ن -

  راحت باشه. التيمامان، خ اميم -

  :ديارتباط را قطع کرد الهه پرس یوقت

  شده؟ یطور -

  زود برگردم. ديبا مينه، مهمون دار -

  ستن؟يمگه خانواده ن -
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  .گردمیمن هم باشم. بهشون گفتم زود بر م ديبا هيخانوادگ یمهمون -

  . ديچيخواننده در فضا پ یعوض شد و صدا یقيموس

  کاروبشه  یايب کاش

  دل مارو یريبگ نشونه

  تو چشمم ینيبب کاش

  هارودلهره عذاب

  تموم شه فراغت  کاش

  من بتابه چراغت به

  از سر باغت نميبغل گل بچ هي اميب من

  یمن بود شياالن پ کاش

  کنارم ینشسته بود 

  تو اليچقد با خ من

  با خودم خاطره دارم 

  نشسته رو دل تنگم یقشنگ یآرزو

  قشنگم یرزوبه آ یمنو برسون کاش

  دارم به تار موت قسم دوست دارم به آرزوت قسم دوست

  دارم به عطر و بوت قسم دوست

  دوست دارم 

  دارم به خنده هات قسم دوست

  دوست دارم به جفت چشات قسم 

  دارم به اون خدا قسم دوست
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  دوست دارم 

و دست از نگاه کردن او بر  گرداندیصورت الهه م ینگاهش را رو امکيس
مشغول  هيکه خودش را به نگاه کردن بق ستيسروش را نگر رپاشاي. امشتداینم

  ندارد.  یتياهم شيبرا امکيکار س دادیکرده بود و نشان م

  دلخواهم  نيريش یايرؤ یا

  با هم ارويرو نيا ميسازیم یک

  ینيزم یاتفاق رو نيترعاشقانه ینيهم شهيبرام هم ینيترعاشقانه

  ینيرو نب یچشم بد کس یتو زخم شور ینتو اصالً بهشت م یمن سرنوشت

  دارم دوست

 ديآنقدر به او نگاه کرد که الهه معذب شد و صورتش سرخ شد. آهسته ببخش امکيس
 نکهيا یبود و برا ختهيبرخاست و راه افتاد. ذهنش به هم ر امکيگفت و از مقابل س

ه از ک ی. تراسديتراس د یبعد خود را تو یحالش عوض شود راه افتاد. کم یکم
فکر  امکينشست و به س یسنگ ینرده یلبه یفاصله نداشت. رو یليسطح باغ خ

  کرد. 

  دارم به تار موت قسم دوست

  دارم به آرزوت قسم دوست

  دارم به عطر و بوت قسم دوست

  دوست دارم 

  دارم به خنده هات قسم  دوست

  دارم به جفت چشات قسم دوست

  دارم به اون خدات قسم  دوست

  دارم دوست
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 امدهيوقت چندان با هم کنار نبا هم تنش داشتند و هيچ شهيکه هم ديشياند یامکيس هب
بود  دهينرس جهينت نينداشت و هرگز به ا یليدل شاني. دعواهاکردندیبودند و دعوا م

  .رودیجوب نم کي یو آبشان با هم تو کنندیها دعوا مکه چرا مدام در سر پروژه

داشتند در مورد مناقصه و پروژه  رپاشايام و امکيگذشت و سروش و س یقيدقا
  . سروش گفت:خواستیم یگروه قو کي امکيس نکهيو ا کردندیصحبت م

اومدن نداره هم خودت خوب  یبرا یرو با خودت ببر، هم مجرده و مشکل خيمشا -
  که کاربلد و قابل اعتماده. یدونیم

  خاموش کرد و گفت: یگاريرسيرا در ز گارشيس امکيس

  ؟یکنیصدا م لشيارتنرت رو با اسم فامتو پ -

  چطور صداش کنم؟ الهه جان؟! خوادیدلت م -

  آن دو رد و بدل شد. نيو مائده نگاهشان ب رپاشايام

  مسلماً با اسم. -

  هر وقت عاشقش شدم چشم. -

. منطق ستين خيبه او فهمانده بود عاشق مشا ميخورد. سروش مستق یتکان امکيس
  .دانستندیرا م نيبود و همه ا یعاشق آن دختر خارج . اوگفتیرا م نيهم هم

  سروش دوباره به صدا در آمد. بهراد بود، جوابش را داد. یگوش

  بله. -

  ؟یايم یسالم سروش، ک -

  زود. یليخ -

  ؟یايزودتر ب یتونیناراحته، م یستين نکهيآقا جون از ا -

  زود. یليخ ام،يبهراد، عجله نکن. بهش بگو م اميم -

  .ميت هستمنتظر -
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  .اميبهراد، م اميم -

. ديکوب زيگذاشت و تهش را آهسته به م زيم یرا رو یبعد از قطع ارتباط گوش و
  فکرش مشغول بود و نگران شد که مبادا حال پدرش بد شود. یکم

  کرد و گفت: یمعذرت خواه امکيبعد س یکم

  .ننيرو بچ زيبرم بهشون بگم م -

صرف شام  یرا برا یناهارخور یزهايخواست م شخدمتيبعد برخاست و از پ و
  گشت. خيو بعد در سالن به دنبال مشا ننديبچ

. گشتی. نگاهش به در تراس افتاد. او داشت به داخل برمديچه نگاه کرد او را ند هر
شد. به هم نگاه کردند. او در را باز  رهيخ خيخود را به در رساند و به مشا عيسر

  سد راهش شد و گفت: امکيکرد. س

  با شما صحبت کنم؟ تونمیم -

  در خدمتم. -

شده بود و  رهيبه او خ خيرفت. مشا رونيها را انداخت و بدست برد و پرده امکيس
 یزرشک یدر را بست و حاال از پشت پرده امکيشد. س امکينگران کار س یکم
  از سالن مشخص نبود. یزيچ

مرمر  یبه نردهو کمرش را  ستادياو ا کينزد امکينرده نشست و س یرو خيمشا
  زد. هيتک

الهه که خود را  دنيگر گرفته بود. او با د امکيسردش شده بود و برعکس س الهه
او انداخت.  یهاشانه یمچاله کرده بود از نرده جدا شد و کتش را از تن در آورد و رو

و  دي. ناخواسته کت را پوشکرندیاز هم فرار م شهيشده بود که هم یالهه محو مرد
  و گفت: ستيکت را هم آورد و صورت الهه را نگر یلوج امکيس

  .اديهم بهت م نيا یترن، ولخودت قشنگ یکتا -

  گفت: امکيلبخند زد. الهه ناخواسته لبخند زد که س و
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و با هم  نميبب يیجا هويتو رو  نکهيا ی. براشهیدعواهامون تنگ م یبرم دلم برا -
... شهیتنگ م گهیقدرت نظراتش رو مکه با  یکس ی. دلم براشهیتنگ م ميبش ريدرگ

  الهه. یايکاش تو هم با من ب یا

خورد. پس حس او هم مثل خودش بود. چون  کهي امکيدرخواست س نياز ا الهه
 دنيدر حال کوب شهيرا دوست داشتند و به حس طرف مقابل اعتماد نداشتند هم گريهمد

  هم بودند.

همه سال  ني. اگذشتیم یت سالهش شانييآشنا نيسال گذشته بود. از اول یليخ
فقط دعوا  دنديرسیفکر کنند اما تا به هم م گرينتوانسته بودند به کس د چکداميه
  .کردندیم

صورت الهه گذاشت.  یکت برداشت. دستش را رو یرا از رو شيهادست امکيس
. باور کردیدر اشک شکسته فقط نگاهش م یهاشده بود. الهه با چشم بايدر نظرش ز

و از دوست داشتنش حرف  کندیحد آرام با او برخورد م نيتا ا امکيس کردینم
  .زندیم

 یاگهيدختر د چي. مثل هشدینظرم بهت جلب م یکردیکه مثل مردا رفتار م نيهم -
 یذاشتیبهم محل نم نکهيو از ا یو من چقدر دوست داشتم کنارم باش ینبود زونميآو

  . خوردمیحرص م

  داشتنت از دست بدم. یطاقتم رو برا گهيد یانما لباس بپوشمثل خ کردمینم فکر

دستش را دور کمر او انداخت. سرش را  امکي. سستاديبرخاست و مقابل او ا الهه
جور  کينکرد و فقط شاد بود.  یحرکت چي. الهه هدياو را بوس یهابرد و لب نييپا

و  ختيو ربه شدت دلچسب بود. اشکش فر شيکه برا یبا غم فراوان. حس یشاد
  را پشت گردن او گذاشت و گفت: گرشيدست د امکيس

  دلم. زينکن عز هينکن، گر هيگر -

  کرد. یالهه هم او را همراه ديبار که او را بوس نيا و

نکردند.  دايرفتند به جمع برگشتند و دنبال سروش گشتند اما او را پ رونيهر دو ب یوقت
  گفت: رپاشايام
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کرد و رفت. گفت قبل از رفتنت بهش  یخواهصد بار بهش زنگ زدن، معذرت -
 یرو برسون خيتو حتماً مهندس مشا شرفتياگر خلوت شما خوب پ نکهيو ا یسر بزن

  .مشيبریشون، اگر هم نه ما مخونه

  .شرفتيخوب پ -

  انداخت و با او راه افتاد و گفت: امکيدستش را دور کمر س رپاشايام

  باشه؟ شرفتهيبد پ هشیمگه م یکه انداخت یاپرده نيبا ا -

  انداخت و گفت: رپاشايام یدستش را دور شانه امکيس

داشته باشه. همه جوره  یحد مردونگ نيمرد تا ا هي شهیَمرده! مگه م یليسروش خ -
  باشه، سرتر باشه، اما نخواد پشتت رو به خاک بماله. بتيرق

  !شهیکه م ینيبیم -

 ديترسیابق نبود. نگران بود و ممثل س گريبا سرعت سمت خانه برگشت. د سروش
. از حرص دادنش ديترسیموجب مرگ پدرش شود. از حرص خوردن او م شيکارها

دوباره همان بال را  ديترسیبار تا مرز مرگ کشانده بود. م کيواهمه داشت. او را 
کند  یکار خواستیبود و حاال نم هاش باز شد. خودش دهان واماندهاورديبر سر او ب

  شود. یحساسش دوباره عصب اريبسکه پدر 

را وارد باغ کرد و  لشي. اتومبديزود به منزل رس یليبا سرعت راند که خ آنقدر
  و آن را باز کرد و کنارش انداخت. ديکراواتش را کش

 شيهاشد و با عجله وارد عمارت شد. لباس ادهيساختمان رفت و توقف کرد. پ یجلو به
شام  زيشت و به درون خانه رفت. همه سر مرا مرتب کرد و از سالن انتظار گذ

  نشسته بودند. 

  . سالم کرد و گفت:ديها سمتش چرخنگاه یهمه

  . رسمیاالن خدمت م ديراحت باش دييبفرما د،ييبفرما -

گرفته  گاريس یها باال رفت و با عجله به اتاقش رفت و کتش را که بوبعد از پله و
  تخت انداخت.  یبود در آورد و رو
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 یاشلوار پارچه کياز داخل کمد برداشت و لباسش را عوض کرد.  راهنيپ کي
را شانه  شيرا مرتب کرد و موها شيهانيو آست قهيبست.  یديو کمربند جد ديپوش
 عيو دوباره عطر زد. سمت در رفت که نگاهش به انگشتر و ساعتش افتاد. سر ديکش

ساعت نقره  کيد و کر ضرا که پدرش به آن حساس بود عو شيبرگشت و ست طال
 نييپا یرفت. دوباره به طبقه رونيانگشتر نقره به انگشت انداخت و از اتاق ب کيو 

ها جز خواهرش سحر خانم ی. همهستيرا نگر زيرفت و در همان حال دور تا دور م
 یو روسر دهيبودند. سحر و پگاه هم در عوض لباس پوش دهيپوش یو پگاه چادر رنگ

   .تندبزرگ به سر داش

بهراد و پدر او که دامادشان بود نشست و با نگاه به  نيرا دور زد و رفت ب زيم او
  نشسته بودند گفت: انيکه آقا زيم یباال

کارم رو انجام بدم. شرمنده اگر به خاطر من  رفتمیم دي. باخوامیمعذرت م یليخ -
  . نيمعطل شد

ته بود رو به سروش پدرش نشس کيکه نزد یآهسته جوابش را دادند. حاج اکبر همه
  کرد و گفت:

رحم هم خوبه، چه با  یانجام داد. صله ديپسرم. کار رو با یکرد یخوب کار -
  دوستان، چه با اقوام. 

  بله.  -

دست او گذاشت. او تشکر کرد و قاشق و  یبشقاب پلو و خورشت جلو کي بهراد
ه بود مشغول گرفته و به شدت کنترل شد ريکه به ز یچنگال را برداشت و با نگاه

  خوردن شامش شد. 

  بود که خوب غذا بخورند.  دهيحواسش را به آراد داده بود و پگاه مراقب ارک بهراد

برخورد قاشق و بشقاب با هم در سر  یو صدا کردندیبا هم آهسته صحبت م همه
  . انداختیم نيسروش طن

تند او را به عقد بود که قرار داش دهيچيپ ديخود را در چادر سف یدختر زيآن سر م در
  . اورنديسروش در ب
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ً يبود و تقر یگريکس د یکه دلش در گرو یسروش   . دانستندیرا م نيهمه ا با

  وصلت ندارد.  نيبه ا یاکه عالقه ديفهمیاز حرکات سروش خوب م تَرالن

 ینگاه اجبار کيمدت فقط  نيحاضر نبود او را نگاه کند و در طول ا یکه حت یمرد
که آنقدر سرد بود که کمرش را  یکرده بود. نگاه افتياسته از او درنگاه ناخو کيو 

  لرزانده بود. 

 دهيو د دهي. پدرش هم شنخواهدیپسرش م یاو را برا یگفته بود که حاج محمد پدرش
او  هایليو نگران بود. خ ديترسیترها ماست. قبل یبود که سروش پسر خوب و قابل

پدر و  قيخودش گفته بودند، چه آنها که از طر که به یرا خواسته بودند. چه کسان
 کردیبود. فکر م امدهيخوشش ن چکداميه زمادر و خواهرش اقدام کرده بودند. ا

  ها باشد و ابتدا به مادرش گفته بود نه. سروش هم مثل همان

ازدواج خواهم کرد  یدوست ندارم. با کس یازدواج سنت خواهم،ینم یمصلحت ازدواج
  بپسندم.  که خودم او را

  بود.  دهيبهنام د یبار سروش را در عروس نياول

سروش مقابلش با  دنياو را صدا زدند تا با هم آشنا شوند درست تا قبل از رس یوقت
و  شيو از ر ندياز ته گلو بسته بب قهي یاالن باز هم قرار است پسر کردیخود فکر م

 یهاپيها و تو مدل افهي. آنقدر آن قخواهمینه، نم ديو بگو ديايپشمش خوشش ن
  ندارند.  یبا هم فرق چکداميه کردیاو را خواسته بودند که حس م یتکرار

ها باشد. جنسش هم از جنس حرف نياز ا ترشيآالیتر و ببود که ساده یدنبال کس او
  خودشان باشد و هم نباشد. 

  . اورديدر ن یخوب یمرد خوب و مؤمن باشد هم ادا کي هم

دل نه صد دل عاشقش شده بود. اصرار  کيقرار گرفته بود کس مقابلش  هر
  کالم بود. نه!  کيو او جوابش  کردندیم یپافشار کردند،یم

  . خواهدینه! دخترم نم گفتیو م گرفتیهم سخت نم پدرش

ته  یزيبود، چ ستادهيکه سروش با آن کت شلوار و کراوات مقابلش ا یالحظه اما
شده  رهيو صاف او خ غهيشده بود و به صورت شش ت ايحیدلش تکان خورده بود. ب
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را برانداز کرده  شياو را از نظر گذرانده بود. قد و باال یصاف باال زده یبود. موها
 بيعج شيبايزده بود. لب و دهان ز ديد وبو اخمش را خ یمشک یبود. چشم و ابرو

  به دلش نشسته بود اما...

و دست بردار  خواستندیآنها که او را م ی. بر خالف همهکردیاو نگاهش نم اما
  را گرفته و رفته بود.  شينبودند او رو

بود که آن نگاه را هم از سر اجبار انداخته بود. لبخند  یريبود پسر چشم دل س معلوم
خودش را به پدر و برادرش  ینکرده بود. حت یجلب توجه وراج ینزده بود و برا

  ند. نچسبانده بود تا نظر آنها را جلب ک

نداشت و  ليبه عقب اتومب یدر با پدرش حرف زده بود و توجه یهم جلو امشب
کرده بود تا بتواند بهتر آن مرد خوش قد و باال را  کينزد شهيترالن خود را به ش

  . نديبب

به هم افتاده بود و نتوانسته بود از او چشم بردارد و سروش هم فقط نگاهش  نگاهشان
  کرد.  شدینم یبرداشت چيکرده بود و از آن نگاه ه

بشقابش  خياما او نگاهش م کردیبه آن مرد نگاه م زيچ کي یو حاال هر بار به بهانه 
  . کردیبود و سر بلند نم

از استرس  یموج شيآن مرد آمده بود، از پشت سرش سالم کرده بود و صدا یوقت
  در قلبش به راه انداخته بود.  اهويو ه

 نينچنيا شهياش همو آرزو داشت مرد خانه کردیم شيتامردانه و بم او را س یصدا
  رسا و بلند به او سالم کند. 

 کردیبود و آرزو م دهيشيبود هر شب به او اند دهيد یکه او را در عروس یشب از
بود که حاج  دهيشن یتا به او جواب مثبت بدهد. وقت ديايب شيزودتر به خواستگار

بر سرش آوار شده بود و هزار  اياست غم دن انمارستيب یسکته کرده و گوشه یمحمد
  باال بزند. نيپسرش آست یبرا ديکرده بود تا زودتر خوب شود و شا ازيجور نذر و ن
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 نيتر است و اما او اسروش حداقل ده سال از او بزرگ دانستیخوب م یحت او
کند جوان خام ازدواج  کيکه قرار نبود با  ني. همگرفتیم کياختالف را به فال ن

  هم داشت. یحالخوش یجا شيمرد پخته طرف مقابلش بود برا کيو 

 شيداشت غذا گرشيگلو گرفته بود و با دست د ريدستش چادرش را از ز کيبا  او
  .خوردیرا م

 بايو ز في. از آن دختر ظرزدیو لبخند م کردیهر چند لحظه او را نگاه م سحر
  .نديبیا مر بايعروسک ز کي کردیخوشش آمده بود و حس م

رفتند و دور هم نشستند. سروش هنوز  یکي یکيهمه  افتي انيصرف شام پا یوقت
  نشسته بود که سحر پشت سرش آمد و خم شد و در گوشش گفت: زيپشت م

  نگاهش کن. مونه،یمثل عروسک م -

برخاست و  شيکرد و از جا زيرا تم شيهادستمال برداشت و دست و لب سروش
  گفت:

  ندارم. یعروسک بازبه  یاعالقه -

  تاالر رفت و در جمع نشست. گريانداخت و به سمت د زيم یو بعد دستمال را رو 

. سروش زدندیو بازار و اقتصاد حرف م استيمردها شروع شد و از س نيب بحث
مردها  یکه همه یطور یهم به شوخ یو گاه یجد ی. گاهگفتیهم نظراتش را م

  بود با او قهر شده بود. یند روزپدرش که چ یحت دنديخندیصدا م کي

 یهااز چهره یکي ريبرگشت و به تصاو شيهمان حال نگاه آنها سمت صفحه نما در
  .کردندیسفر کرده بود نگاه م یکه به شهر یاسيس

  شهر رو بر طرف کنن.  نيبتونن مشکل آب ا دوارميام -

  در جواب پدرش گفت: یپسر حاج اکبر تورج

  . کننیبا دعا حلش م -

  که سروش گفت: ديخند یاکبر اجح
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 هي رنیاستان به استان م شن،یم یاکاره یوقت نهيا کننیم نايکه ا یتنها کار مثبت -
 یمجاز یايدن یو تو کننیمردم رو سرگرم م یمدت ندازنیراه م یتور استند آپ کمد

  . اديازشون بر نم یوگرنه کار مثبت کننیمردم رو فراهم م یموجبات خنده و شاد

  سر تکان داد و گفت: تورج

 کشنیم ايروز ثابت نگه دارن،  کيرو  زيچ هيو ارزش  متيق توننینم یحت -
  باال.  کشنیم اي نييپا

  حرف او را گرفت و گفت: ی. سروش ادامهدنديخند یو بهراد و حاج محمد سروش

ونستن رو خوب ت دنيکه به مردم م یاارانهي. جز ادينم نييپا متيمملکت ق نيتو ا -
  قرن ثابت نگه دارن که ضرر نکنن.  ميبعد از ن

نداشتن و  دنيتوان باال کش جورهچيه نييپا دنيرو در برابر ملت کش یکي نيآره، ا -
  همون جاشون مونده. 

 حشيبا تسب شيهاخنده انيدر م یمردها سالن را پر کرد و حاج اکبر یخنده یصدا
  دست پسرش زد و گفت: یرو

  تورج.  یع کردبس کن باز شرو -

مقابلش گرفته بود برداشت و تشکر  شخدمتيکه پ ینيس یاستکان از رو کي سروش
تفاوت که  نيفکر کرد که تورج هم اخالقش مانند خودش است. با ا نيکرد و به ا

  . خنددیاو م یپاو هم دهدیم شيهاپدرش دل به دل حرف

و خنده بود و  یم اهل شوخه یلياش خاز ته گلو بسته قهيو  شيربر خالف ته تورج
  . شدیاصالً هم با اخم پدرش مواجه نم

و فروش و اوضاع  ديو مشغول حرف از خر کردندیکه داشتند صحبت م ترهابزرگ
  اش رفت.روز شنبه یکارها یها شدند ذهن سروش پشرکت

 یچند روز را که کل نيا یاستراحت کند و خستگ توانستیبود و م ليکه تعط فردا
  کرده بود از تنش در کند. یدوندگ

  .ديخودش د یلحظه که سر بلند کرد نگاه پدرش را رو کي
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چرا پدرش  دي. راست نشست و نفهمديکش اشقهيرا جمع کرد. دستش را به  حواسش
  .کندینگاهش م

  تر خانواده گفت:نگاهش را از او گرفت و رو به دختر کوچک یمحمد حاج

  شما چند سالته؟ زم،يدخترم، عز -

  تون نوزده سال. با اجازه -

  بود اسمت؟ یچ مونه،ینم ادمياسمت  -

  ترنم.  -

   ؟یريترنم خانم! خدا حفظت کنه. دانشگاه م -

  . امیپشت کنکور خونم،ینه حاج آقا دارم درس م -

  دخترم؟  یقبول بش یچ یخوایم -

  . یپزشک -

  .یبه سالمت -

  به حرف آمد و گفت: یاکبر خانم

  بخونم.  یپزشک خوامیم گفتیم یقبول شد ول یتحان داد، پرستارالبته امسال ام -

  خانم دکتر.  ارهياحسنت، حتماً رتبه م -

  تر و گفت:بعد رو کرد به دختر بزرگ و

  شما چند سالتونه دخترم؟   -

انداخته بود و داشت  یگريد یرا رو شيبه سروش انداخت که پا ینگاه مين ترالن
  . آهسته گفت:دينوشیم یچا

  و چهار سالمه حاج آقا.  ستيمن ب -

   زم؟يبود عز یاسمت چ -

  تَرالن.  -



 

86 
 

  ؟یدونیرو م شي. معنیترالن، چه اسم قشنگ -

  .بايز یعنيو هم  ینوع باز شکار کي یعنيبله، هم  -

  .هيااسم برازنده -

  ممنونم. -

  ؟یدانشگاه رفت -

  بله. -

  دخترم؟ یخوند یچ -

  .یمعمار سانسياج آقا؛ فوق لرو خوندم ح مونيخانوادگ یرشته -

  دخترم.  یهم عال یليخ ن،يآفر -

العملش که عکس کردیم شيکه داشت تماشا ستيسر بلند کرد و بهراد را نگر سروش
  گذاشت. یعسل یو استکان را رو اورديخود ن یبه رو یزي. چنديرا بب

  .دمتيشرکت بابا ند یپس چطور تو -

  کنم؟ دايرکت پدر کار پاز ش ريغ يیجا نهيا حميراستش! ترج -

  چرا دخترم؟ -

. دوست دارم توسط رميقرار بگ شونيا یپدرانه تيمورد لطف و عنا خوامیآخه نم -
  بشم. دهيسنج گهيد یکس

  شما بازه دخترم. یدر شرکت ما به رو -

که او رو به حاج  ستيشد. پدرش را نگر خيحرف س نيا دنيسروش از شن یموها
  گفت: یاکبر

  دفتر ما متعلّق به شماست. ؟یا حاال نگفتچرا ت یحاج -

 دايپ زيم کيعظمت  نيجوونا چکار کنه! شرکت من به ا نيبا ا دونهیوهللا آدم نم -
کار کنم که  يیدوست دارم خودم کار کنم و جا گهیاش م. همهنهيکه دخترم بش شهیم
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ن و هنوز هم ک داياسم و قدرت و نفوذ شما پشتم نباشه. من هم گفتم بفرما برو کار پ
  نکرده. دايپ

خوب برات در نظر  زيم کيدفترم، خودم هستم.  ايکرد. شنبه ب دايچرا! االن کار پ -
  دارم.

  باباست و... يیکه باز هم به خاطر آشنا ینطوريا -

 کيبعد از  کنهیکه مجبورت م هيکس رتيو مد یرسیبه آرزوت م دمیبهت قول م -
 یايشدن ب شيو از فکر آزما یقدرش رو بدون شتريبابات و ب شيسراغ کار پ یماه بر

  . رونيب

که  نيريگیسخت م نقدريخود شما ا یعنيآشنا بشم.  ريمد نيدوست دارم با ا یليخ -
   ن؟يمن رو خسته کن

  لبخند زد و گفت: ترالن

  و... ارميو کم نم شمیهم زود خسته نم یليحاج آقا بگم که من خ یول -

  دست سروشه. ريز یمارنه! بخش ساخت و ساز و مع -

چکار کند.  خواهدیپدرش م ديفهمیو م زدیچپ م یخودش را به کوچه عل سروش
  .شدیاعصابش داشت متشنج م

 یو صدا باز سریسالن ب یو آراد دوخت که داشتند گوشه دهيرا به اُرک نگاهش
  .کردندیم

  گفت: یو بعد رو به حاج محمد ستيسروش را که ساکت بود نگر ترالن

مزاحم شما  خوادیدلم هم نم یبشم ول دهيبه چالش کش شمیبگم! من خوشحال م یچ -
  .لهيبشم، حتماً کادرتون تکم

دفترم منتظرت  ی. شنبه تونيچه بهتر که شما باش ميدار اجيدو نفر احت یکياتفاقاً به  -
  .ايکارمند خوب صبح زود ب کيهستم. مثل 

  ن؟يگیم یجد -

  .یکن یصبور یتونیو تا کجا م یچند مرده حالج نميب. بگمیم یمعلومه که جد -
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  چشم. -

  چشمت روشن دخترم. -

"به من مربوط  کردیو در ذهنش فقط تکرار م اورديخود ن یبه رو یزيچ سروش
  رو داره" ارشيشرکت خودشه، اخت ست،ين

در کنار هم لذت  شتريها بو خانم گفتندیادامه داشت. مردها با هم م هاصحبت
ها را حاضر به رفتن گرفت و از پگاه خواست بچه ميبهراد تصم نکهي. تا ادبردنیم

  خطاب به بهراد گفت: یکند. حاج اکبر

  عرض کنم. یزيچ کيآقا بهراد قبل از رفتنتون  -

  حاج آقا. دييبفرما -

ً مادربزرگتون و همه تياذ یليمدت پدربزرگ خ نيا یتو - افراد  یشده و حتما
از شنبه  ی. از اونجا که حاج محمدنيبه استراحت دار ازيو ن نيبود ريخانواده درگ

ما همه دور هم  یاليو ميسر کار خواستم بگم فردا که جمعه است، صبح بر رهیم
  .گذرهیمون خوش متا شب. حتماً به همه ميباش

 یدور هم کيو فقط  ستين یو زحمت ميدهیمعمول شروع شد. زحمت نم تعارفات
 یالقيي یاليار گذاشته شد و گفتند که همه صبح روز بعد به وساده است و در آخر قر

  خواهند رفت. یحاج اکبر

و  یکه دختر دوم حاج محمد رايسمها رفتند. بعد هم از آن بهراد و پگاه و بچه پس
مادر پگاه بود همراه با همسرش رفت. بعد هم سحر که دختر ارشد خانواده و مادر 

  همسرش رفت.بهراد بود حاضر شد و به همراه 

هم دستور رفع زحمت داد. دخترها و مادرشان به اتاق  یبعد بود که حاج اکبر یکم
آنها تشکر  یکردند و از مهمان نواز ضيرا تعو شانينرگس خانم رفتند و چادرها

ها پس از پدرش پله نييشان رفتند. سروش پاکردند و راه افتادند. هر سه نفر به بدرقه
  گفت: یست داد. حاج اکبرد یبا تورج و حاج اکبر

  از مصاحبت با شما لذت بردم.  -

  . نيممنونم لطف دار -
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  . نياريب فيفردا حتماً تشر -

  چشم.  یبه رو -

 ريرا ز شيهاکردند و رفتند سوار شدند. سروش دست یخداحافظ یکي یکي هاخانم
و  ديسوار شدن نگاهش سمت او چرخ نيبغلش زد و نگاهش به ترالن افتاد که ح

  نگاهش کرد.  قيعم

خسته و کوفته به داخل ساختمان  یرفت. وقت یحوض را دور زد و سمت خروج تورج
  پدرش او را در جا خشکاند.  یاول صدا یپله یبرگشت که برود استراحت کند، رو

  !یامشب آدم شد -

  به پدرش کرد که او گفت: رو

  . ميفردا صبح ساعت هشت حاضر باش که بر -

  ام. ن خستهم ن،يخودتون بر -

  رو به نرگس خانم گفت: یمحمد حاج

  بهش بگو حوصله ندارم سر به سرم بذاره. -

  حاج آقا! مگه سروش بچه شده؟ ذارهیسر به سرتون نم -

  بعد رو به سروش چشم و ابرو آمد. سروش نفسش را فوت کرد و گفت: و

  .ريشب بخ -

تخت جمع  یرا از رو شيهاسها باال رفت و به اتاقش رفت تا بخوابد. لبااز پله سپس
از تن رفت مسواک  شيهالباس دنيکش رونيانداخت و بعد از ب یصندل یکرد و رو

و پتو  ديتخت دراز کش یشود. رو کيزد و چراغ را خاموش کرد تا اتاق کامالً تار
سرش آوار  یفکر کرد که مبادا روز شنبه رو یاو به دختر بچه ديسرش کش یرا رو
  شود.

کند  یکار را با او تمام کند و کار خواستیو م کردیتحمل م ديا هم بافردا ر حاال
  که خودش او را نخواهد.



 

90 
 

آفتاب هم زده بود و شهر  یسرد زمستان یروز بعد بود و از اتفاق در آن هوا صبح
 شيصدا یفرو رفته بود. حس کرد کس یقي. سروش در خواب عمشدیداشت گرم م

 یبه اطرافش انداخت. در اتاقش باز بود و اما کس یه. سرش را بلند کرد و نگاکندیم
  اطرافش نبود. 

  .ديرا برگرداند و مادرش را د شياش نشست. روشانه یرو یدست

  ن؟يکنیم یباز» موشک ميقا«باشک  ميقا -

  منتظر توئه؟ یبابات از ک یدونیپاشو ساعت نُه شد. م -

  بود. قهيساعتش را برداشت و نگاه کرد. نُه و ده دق سروش

  انقدر زود؟ يیصف نونوا ميریآخه مگه م -

از ما. بابات هم  ريمادر پاشو، خودشون ساعت پنج صبح رفتن. همه اونجان غ -
  .اديخونش در نم یکارد بزن

  !کنن؟یبر من! چرا ولم نم یوا یا -

  تخت انداخت و غر زد: یبعد خود را رو و

  پناه ببرم؟ یبه ک مردم نيها رو دارم از دست امن فقط جمعه ايخدا -

  پاشو مادر غر نزن. -

  رفت. سيبرخاست و پتو را کنار زد و به سرو شيبعد از جا و

  رفت و خطاب به همسرش گفت: نييپا یخانم به طبقه نرگس

بخوابه. حق  شتريب یروز جمعه کم خوادی. خسته است و دلش ماديم گهياالن د -
  بوده.  یداره تمام طول هفته رو در حال دوندگ

. از صبح گرفتیکرد ساکت باشد. داشت سر درد م یجواب نداد و سع یمحمد حاج
  خوابش نبرده بود.  گريشده بود و د داريزود ب یليخ

 یهر طور شده او را داماد آقا خواستیداشت. م یاديز یهاسروش نقشه یبرا
که که چرا سروش با آن کردیکند. از دختر او هم خوشش آمده بود و تعجب م یاکبر
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و نشان  کندیتوجه نم یدارد، اصالً به دختر حاج اکبر یطوال دي یدر دخترباز
  نه!  اي ديآیکه از او خوشش م دهدینم

مبل انداخت  یدستش را رو ليآمد. وسا نييبعد سروش مثل برج زهرمار پا یقيدقا
  لب به پدرش سالم کرد و جواب نگرفت. ريو ز

کرد و آن را سر  نيريرا ش شيد و چاخور یمختصر ینشست و صبحانه زيم پشت
  .ديکش

تاپ و و لپ ديو برخاست و رفت کاپشن چرمش را پوش ديکوب زيم یرا رو استکان
  پکرش گفت: یچهره یِ را برداشت و به راه افتاد و به تلخ اشیاوراق شرکت و گوش

  منتظرم. نيتو ماش -

ادر به دست از خطاب به همسرش که چ یرفت. حاج محمد رونيبعد از عمارت ب و
  آمد گفت: رونياتاق ب

  پسرت هنوز هم اول صبح عنقه؟ -

به و به یجا یخونه بابام، وقت یپسر من، سر جهاز شهیم ستيبه دلت ن یوقت -
  پسر شما، خوبه وهللا! شهیچهچه داره م

  و برخاست و گفت: ديآرام خند یمحمد حاج

  آره واقعاً. -

کرده است  هيتک یکه سروش به صندل دنديبعد هر دو از عمارت خارج شدند و د و
  هم گذاشته. یرا رو شيهاو پلک

  به آن دو کرد. یبعد هر دو درها را باز کردند که سروش راست شد و نگاه یکم

  و سمت سروش گرفت. ستيرا برداشت و آن را نگر رشينشست و کراوات ز پدرش

ورد و از باغ را به حرکت در آ نيکراوات را گرفت و استارت زد و ماش سروش
  کرد. یبود باز دهيچيکه دور دستش پ یبا کراوات ريخارج شد و در طول مس

بود و منتظر  ستادهيدر ا یبود. سروش جلو ميساعت دَه و ن دنديبه مقصد رس یوقت
  شد تا در باغ باز شود.
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 یکه هنوز برگ و بر وهيدرختان م نيرا داخل برد و از ب لشيدر باز شد اتومب یوقت
  رفت.  اليو یگذشت و به جلو نداشتند

  به استقبالشان آمدند.  یحاج اکبر یخانواده

شد و  ادهيکردند. سروش هم پ یپرساحوال یاکبر یشدند و با خانواده ادهيپ آنها
دست داد  یرفت. با حاج اکبر اليبرداشت و به سمت و لشيرا از پشت اتومب لشيوسا

  گفت. ريو صبح بخ

  ؟یکنیهم کار رو ول نم نجايا -

  تاپ و اوراق او اشاره کرد.به لپ و

  انجام بدم. ديبله، با -

  شد. اليو پسر او سالم کرد و وارد و یبعد به خانم اکبر و

سرشان گذاشته  یرا رو اليکه و دهيکرد و آراد و ارک یپرساش احوالبا خانواده او
 یدر گوشهآمد گفت سالم داد و رفت و راست شد و به ترنم که خوش ديبودند بوس

تاپش را باز کرد و گذاشت و لپ زيم یرا رو لشياز سالن تنها نشست و وسا یدنج
  اش شد.عقب افتاده یپس از روشن کردن آن مشغول انجام کارها

دم گوش بهراد  یحاج محمد نکهيتا ا کردندیدور هم بودند و داشتند صحبت م همه
  پچ زد. بهراد سر تکان داد و صدا زد: یزيچ

  !سروش -

 کيکالس یاقهوه یهااز رنگ یاسالن در مجموعه يیانتها یکه در گوشه سروش
  نشسته بود رو به بهراد گفت:

  بله.  -

  . نيبش نجايا ايب ،یانجام کاراهات وقت دار یبرا -

  حال جواب داد: نيخواست پدرش است با ا نيا دانستیم سروش

  موم کنم. رو ت نايا دمیم حيکار دارم. ترج یممنون، من کل -
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 يیرايوارد سالن شد و از همه پذ یچا ینيس کيدوباره مشغول کارش شد. ترالن با  و
  کرد. سروش رو به بهراد گفت:

   ؟یخودکار دار -

  .گهيول کن اونا رو د ست،ينه همراهم ن -

کرد و به سراغ سروش رفت که تنها نشسته بود. مقابل  یسالن ال مانند را ط ترالن
  و گفت: ستادياو ا

  سالم.  -

سبز روشن  یهابا گل ديچادر سف کيبه او انداخت و ترالن را در  ینگاهمين سروش
  و گفت: ديد

  ندارم. ليم ،یمرس -

مکث کرد. سروش متعجب دوباره  هي. چند ثانکردیاو تعجب م یتوجهیاز ب ترالن
 دهيپوش يیبايز یچادرش روسر ري. ترالن حجاب کامل داشت و زستياو را نگر

  نبود.  رونياز آن ب شيتار مو کي یکه حتبود 

گذاشت و بعد راست  زيم یرا رو ینيسروش نگاه کرد و خم شد و س یهابه چشم او
  شد و راه افتاد. 

  تاپش گرفت. لپ یبه او انداخت و سرش را تو ینگاه سروش

 چيو ه ستين هيپسر چرا مثل بق نيکه ا ديشياند نيها رفت و به ااز اتاق یکيبه  ترالن
  ندارد.  یتوجه

  باشد.  تفاوتیب شييبايو به ز ندياو را بب شودیم چطور

در  یرنگ عطر يیو طال یانقره سيجفت خودنو کيجعبه که  کيداخل کشو  از
 کي یدوستش داشت و گاه یليبود و خ دهيآن بود را برداشت. آن را از سوئد خر

  . کردیم ادداشتيکوچک با آن  زيچ

  . کردیم ینگهدار شانيالقيي یاليدر اتاقش در و مهمش را یزهايچ یبعض
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کند.  یمحلیچون سروش نخواهد به او ب یبود که پسر باي. آنقدر زستاديا نهيآ مقابل
و جعبه  ديچيرا محکم کرد. چادر را دور خود پ پسشيرا مرتب کرد و کل اشیروسر

  را برداشت. 

 ريعبه را بست و آن را زخود داخل کشو گذاشت و در ج یرا برا یانقره سيخودنو
  کرد.  ميچادرش قا

گذشت و به مقابل سروش رفت که حاال تورج هم  تيسالن برگشت و از کنار جمع به
  . زدیکنارش نشسته بود و با او گپ م

کنار استکان گذاشت  ینيس یدو رو به ترالن کردند. ترالن خم شد و جعبه را تو هر
  و گفت:

  . نيکه خواسته بود سيخودنو -

  به جعبه کرد و گفت: ینگاه روشس

  . یمرس -

  گفت: یبه آرام ترالن

  . کنمیخواهش م -

  سروش به جمع برگشت و کنارشان نشست.  یهابدون نگاه به چشم و

  . دنديهم خند یصحبت کردند و چون مثل هم بودند کم یو سروش کم تورج

  او را فشرد و رفت.  یاز آن تورج شانه بعد

شت و مطالعه کرد و بعد جعبه را برداشت و آن را باز کرد. اوراقش را بردا سروش
 یخارج سيخودنو کيداشت که  نانيبه آن کرد و اطم ینگاه سيبا برداشتن خودنو

  است. 

عطرش تند بود که  یشد. آنقدر بو ادداشتيآن را باز کرد و مشغول نوشتن و  در
  کردیو حس م ديدیخطوط را نم گريچشمش د

ها عاشقانه است. حالش بد بود و گرمش شده بود. او برگه یامهن کيحال نوشتن  در
  لب گفت: ريرا بو کرد و ز سيو بعد خودنو دييها را بورا برداشت و آن
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  کننده است. کي! عطر تحریلعنت -

آن را خواند. نفس  یرو یهابعد جعبه را برداشت و آن را برعکس کرد و نوشته و
  کرد. گريد سيخودنو یخال یبه جا یو نگاهزد  یکج یو لبخند عصب ديکش یقيعم

  :ديلب غر ريرا بست و ز سيبرخاست و در خودنو شي. از جاديجویلبش را م داشت

  .شعوریدختر ب -

  :ديرفت. بهراد پرس یکاغذها انداخت و سمت خروج یرا رو سيخودنو و

   ؟یريسروش جان کجا م -

  زد.  رونيب الياز وبود که فقط به بهراد چشم غره رفت و  یآنقدر عصب او

  آن عطر از سرش بپرد.  یتا بو ديکش قيچند نفس عم سپس

  کم حالش بهتر شد. زد و منتظر شد تا که کم هيتک لشياتومب یجلو به

کننده دارد و  کيکه خودکارش عطر تحر دانستیآن دختر م ديفکر کرد شا نيا به
  گذاشته است.  ارشياز عمد آن را در اخت

ملت  نيجعبه نبود. با خود فکر کرد ا یتو گريد سيپس چرا خودنواز عمد نبود  اگر
  ! کنندیم یچادرشان هر کار ريز

  کند.  یگرفت تالف ميو تصم ديبه ذهنش رس یفکر

را بست و مشغول تاب خوردن  شيهاآن نشست. پلک یرفت و رو یکنار تاب فلز به
  کم خوابش برد. شد و کم

بعد حس کرد تاب با سرعت  یخته بود که کماندا گاههيرا دو طرف تک شيهادست
  . خوردیتکان م یشتريب

 يیو آراد به کار دا دهيو ارک دهدیبهراد با تمام توان او را تکان م ديباز کرد و د پلک
  . خندندیشان مهمان پدرخوانده اي

  بلند گفت: یصدا با

  بهراد! کثافت خواب بودم.  -
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 یکه سروش رو به جلو پرت شد. سروش روو تاب را با قدرت نگه داشت  ديخند او
هم خندان پشت سر  دهيو بهراد را دنبال کرد و آراد و ارک ديفرود آمد و دو شيدو پا

  .دنديها دوآن

بغل زد.  ريگردن او انداخت و سرش را ز یو خود را رو ديبه بهراد رس سروش
ها نترسند بچه بهراد را رها کرد که عي. سروش سرستادنديآن صحنه ا دنيها با دبچه

  است. فيضع شانيزندگ ديو فکر نکنند قهرمان جد

تاب سوار کرد و سروش به  یبرگشت و دست آن دو را گرفت و برد رو بهراد
  .ستيها را نگرکرد و آن هيتاب تک یهاهيپا

  شده؟ یچ -

  " تکان داد.یچيرا به نشان"ه سرش

  !یروزها حرف گوش کن شد نيا -

  قاتل بابام بشم. خوامیرو دستمون. نم تهفيسکته کنه ب خوامینم -

  .شهیحالش بد م کنمیعمل م لشيحساس شده تا بر خالف م قدرنيا

  .افتادیاتفاق نم نيا یگرفتیدهنت رو م یاگر اون شب جلو -

  دختر بچه رو بهم بندازه. نيا خوادیکرده بهراد. م اموونهيد -

  ؟یکنیمخالفت مچرا  اد،يهمه خوششون م ه،يخوشگل یليدختر خ -

  قلبش گذاشت و گفت: یدستش را رو او

  ؟یفهمیبهش فکر کنم، م تونمیاست، نم گهيقلبم گرفتار کس د یوقت -

 خوادیرفته و بهت گفته م یکه دوروت یکن اول فکر کن یآره متوجهم، اما سع -
  خودت رو روشن کن.  یزندگ فيازدواج کنه. پس تو هم تکل

 یوجب مين نيا تونمیمن م ست؟يفنچ که تا کمرمم ن نيه؟ با ادختر بچ نيبا ا ؟یبا ک -
  خودم بود؟ کليه که هم قد و هم یدوروت یرو بذارم جا
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از  يیداره. خدا هر کس محسنات خودش رو ؟یکنیم اشسهيمقا یچرا با دوروت -
  باشه که بهتره. یتره. دختر بغلخوشگل یدوروت

بودنش  ی. پنجاه سانتشهیمن گم م یپا دست و ريز ني! ایگیچرا چرت و پرت م -
  ؟یکنیبودن توجيه م یرو با بغل

ده سال ازم  رمش؟يحاال باهاش ازدواج کنم و بگ کترميسال از باباش کوچ دو
  خوره؟یاون کجاش به من م نه،يبیرو نم نايا چکدومتونيبهراد! چرا ه کترهيکوچ

  سن و سالش، اعتقاداتش. کلش؟يه قدش؟

 نيراه برم. من اصالً از ا یدختر چادر کيکنار  افهيو ق پيت نيکن من با ا فکر
  گلوشون متنفرم. ريز یته روسر زننیکه م پسايکل

تر و از خودم کم زارميکه ب یزي. حاال از چزارميب پوشنیساق دستا که م نيا از
  باهاش ازدواج کنم؟! نمشيبیم

  با زجر سر تکان داد و گفت: سروش

کرد؟ با کدوم  یزندگ شهیرو بهت قالب کنن. چطور م یخوایکه نم یزيفکر کن چ -
  دل خوش؟

 خوشگال ني. با صد تا از استمين دهيدختره خوشگله، من خوشگل ند گنیبهم م همه
  و بعد از دو ماه دلم رو زدن. دميخواب

  .یکردیتر مسئله رو قبول ماالن راحت یکردیکارا رو نم نياگر ا -

اصالً  ايخاله خانباج ني. از اادير در نمبا دلم جو ام،قهيسل حاال که کردم! اصالً با -
 یاُمال نيحاال زنم از ا رهیجوب نم کيکه خواهرمه آبم تو  راي. من با سماديخوشم نم

  باشه چطور تحملش کنم؟ یو فرهنگ یعقب افتاده ذهن

ارا رفت ني. ایکن نيبهشون توه اديآدما خوشت نم پيت نيچون از ا یتو اجازه ندار -
  .دهياز تو بع

ما چرا  بتهیهرزه و ب گنیم یبه امثال دوروت گردنیاونا بر م یوقت ده؟يچرا بع -
  اُُمل متحجر؟! ميبه اونا نگ
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 ديما چرا با ستنيما قائل ن یبرا یو احترام رنيگیاونا خودشون رو باال م یوقت
  م؟يبهشون احترام بزار

بهتره از افکار هم درک متقابل داشته  شعوره،یب یچون مقابله به مثل کار آدما -
  .نيرو بکوب گهيهمد نکهيتا ا نيو به هم احترام بزار نيباش

از دهنم  یحرف زدن در موردش آسونه. اون شب بابام با حرفاش باعث شد هر چ -
بدن؟ اونا ته  ريکه بهش گ هيکراوات چ د؟يکراوات رو کش یچطور یديبگم. د اديم

 نيد یبه کجا ني. اميبندیما با کراوات م بندنیم یندآخو قهيگلو رو با دگمه و 
  خوره؟یبرم

لحظه که از  کيساله اون برخورد رو کرد  پنجویهمه با مِن س یجلو یوقت بابام
رفتم  ی. حتنييپل پرت کنم پا کيگرفتم خودم رو از  ميتصم رونيسحر زدم ب یخونه
 رتريد قهيبهنام دو دق امياگر پ و بهش فکر کردم، فقط سادميوا ادهيپل عابر پ یو رو

  .ودمنب نجايا گهيبود االن من د دهيرس

 دادیها را تاب مطور که بچه. همانکردیداشت ناباور سروش را برانداز م بهراد
  گفت:

  سروش! دهياز تو بع -

  داد و گفت: یسرش را تکان سروش

! تو ؟یديرو دهام چون فقط دِل خوش و خنده اي! چون من سروشم؟! ده؟يچرا بع  -
  بهراد!   یدلم خبر دار یاز کجا

  نگو.  ینطوريا -

  .زهيچ هيتنها راهش  -

  ؟یچ -

  و خودش جواب رد بده که بابام ولم کنه. اديبه دختره بگم ازش خوشم نم -

  .شهیبابات بفهمه شر م -

  .گهینم یاگر عاقل باشه به کس -
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  .رهيگیرو برات لقمه م گهيد یکي یهم نشه، حاج نياصالً ا -

 ستنيکه انتخاب من ن گمیشون مو به همه کنمیکار رو م نيپس تا آخر عمرم هم -
  .اديو ازشون خوشم نم

که  دادیو حق م ديدیم یو سر تکان داد. سروش را در مخمصه بد ديکش یآه بهراد
  حد آشفته باشد. نيتا ا

  رفت. اليراه افتاد و با فکر مشّوش به درون و سروش

را برداشت و مشغول نگاه کردن  اشیدنج خودش نشست و گوش یههمان گوش در
 نيآن عطر در آن فضا پراکنده بود و ا یشد. هنوز هم بو اشیبه صفحات مجاز

  .دادیآزارش م

چاپ شده برداشت  یکرد و رفت. سروش دو برگه يیرايآمد و از او پذ یاکبر خانم
  جمع گفت: بلند رو به یو بعد دو ورق آچار برداشت و با صدا

  کمکم کنه؟ تونهیم یکس -

  برخاست و گفت: پگاه

  جان! يیشده دا یچ -

  کن. سينورو دست نايا ايب -

که مربوط  یتخصص یهانوشته دنيجمع را ترک کرد و کنار او نشست و با د پگاه
  به ساخت و ساز بود گفت:

  اره؟يسر در م ناياز ا یسروش! ک سيخودت بنو -

نشست. تورج به  شيانداخت و برخاست و رفت سر جا زيم یها را روبعد برگه و
  ها گفت:نوشته دنيکنار او آمد و با د

  !سهيبنو تونهیترالن م -

  بعد رو به او کرد و گفت: و

  .سيمهندس بنو یآقا یرو برا نايا ايترالن ب -
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  لب گفت: ريلبخند زد و ز یرو به پدرش کرد. او سر فرود آورد و حاج محمد ترالن

  ءهللا دخترم.ماشا -

  جواب داد: یاکبر حاج

  .نيلطف دار -

ها را نشانش داد و برخاست و به کنار برادرش رفت. تورج برگه شياز جا ترالن
  گفت:

  ؟یسيبنو یتونیم -

  بله! -

  هللا.بسم -

زودتر آن را  یرا بردارد که دست سينشست و خواست خودنو زيپشت م ترالن
  گفت: ی. سروش به آرامستيربرداشت. سر بلند کرد و سروش را نگ

  .نياريب گهيخودکار د هي شهیدارم، اگر م اجي! بهش احتديببخش -

  بله حتماً. -

را برداشت  یانقره سيبه اتاقش رفت و خودنو نهيبلند شد و با طمأن شيبعد از جا و
 نيکه دوست داشت با هم از ا یآن روز خودش و کس کردیو لبخند زد. فکر نم

 نيبود که عشق را ب دهيفروشنده شن یهاحرف یالفاده کنند. از البهاست هاسيخودنو
  !کندیم اديدو معشوق ز

مقابل سروش که مشغول کارش بود نشست. در  نيزم یسالن برگشت و رو به
عطر گرم  یکه بو ديطول نکش یزيرا باز کرد و مشغول نوشتن شد و چ سيخودنو

  اطرافشان پراکنده شد. یدر فضا يیرايو گ

 یپا یتاپ را روانداخته بود و لپ یگريد یرا رو شيزده بود و پا هيتک وشسر
با  یطانيش یخود گذاشته بود و خود را سرگرم کارش کرده بود و در ذهنش فکرها

. از همان دادینشان م یخشک و جد ارياش بساما چهره زدندیبلند قهقهه م یصدا
  .ديترسیها مناز آ شهيها به خود گرفته بود که بهنام همچهره
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. ديدیو او را کامالً غرق کار خود م کردیبه سروش نگاه م یهر از گاه یاکبر حاج
نشان نداده بود و حرکت و نگاه  یبود و اصالً توجه دهيسروش چند بار دخترش را د

و چشم و دل  دهيد ايکه سروش انسان دن دادیبه او نشان م نينکرده بود و ا یااضافه
  است. یريس

دخترش هم نظرش  کردیو دعا م ديبالیقرار بود دامادش شود به خود م نکهيا از
  مثبت باشد.

  شد خطاب به همسرش گفت: یآن دو طوالن نيسکوت ب یوقت

  هامون حتماً گرسنه هستن.مهمون ن،ينيناهار رو بچ زيحاج خانم، م -

خاستند و تکان داد. او هم متوجه اَمر شد و هر دو بر یسمت حاج محمد یبعد سر و
خواستند که آن مکان را خلوت  هياز بق ميرمستقيبه طور غ اليرفتن از و رونيب نيح

  کنند.

دستور آن دو مرد چند نفر به باغ رفتند و چند نفر به آشپزخانه هجوم بردند تا ناهار  با
  را حاضر کنند.

که با بود  نيا ی. برادانستندیسالن را م بارهکيخلوت  ليسروش و هم ترالن دل هم
 توانستیخلوت م نيداشتند بزنند و سروش از ا یهم راحت باشند و اگر حرف

  بکند. یبهتر یاستفاده

 شيهاو پلک کردیبعد بود که ترالن شروع کرد به باد زدن خود. احساس گرما م یکم
  در درونش داشت که تا به حال تجربه نکرده بود. ی. حسديپریم

 یکه حت دادیآزارش م یزيشده بود و چتحمل  رقابليچادرش غ ريز یگرما
 ادداشتيکلمات و معادالت و برآوردها را  یمغزش را کنترل کند و باق توانستینم

  کند.

عطر  یبرداشت و عرق صورتش را پاک کرد. بو زيم یاز رو یبرد و دستمال دست
. دوست داشت برود در خلوت دراز کردیم دنيبه دراز کش بيخودکار او را ترغ

  و پنجره را باز کند.  اندازديرا کنار ب اشیو چادر و روسربکشد 
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 یبه نوشتن ادامه داد. سروش نگاه یبرگه برداشت و خود را باد زد و به سخت چند
  زد.  یطانيتاپش گرفت و در ذهنش لبخند شبه او کرد و نگاهش را در صفحه لپ

  است!  یزيچه چ یکه حاال آن دختر تشنه دانستیم

  . زدیله مهمان موضوع له یخودش داشت برا شيپ قهيچند دق نيهم

  . شدیجا مو مست کرده بود و مدام جابه جيعطر ترالن را گ یبو

  و گفت: ستيگذاشت و او را نگر زيم یتاپ را رولپ سروش

  اومده؟  شيپ یمشکل -

. آب زدیرو به سروش کرد. قلبش به شدت تپش گرفت. چشمش دو دو م ترالن
  داد و گفت: دهانش را قورت

  نه!  -

  . نيخوندن اون برگه به مشکل برخورد یتو کردمیفکر م -

  صاف و صادق گفت: ترالن

  ! رهیم جي. سرم داره از بوش گکنمیم تمياذ سيخودنو نيعطر ا یچرا بو دونمینم -

واقعاً  ديلحظه فکر کرد شا کيخواست لبخند بزند اما به خود اجازه نداد.  سروش
  . زدیراست و پوست کنده حرف م ديه چرا باوگرن داندینم

  گرمتون شده؟  -

  ! یليخ -

 شيو چقدر صدا باستيخود را باد زد و با خود فکر کرد سروش چقدر ز شتريبعد ب و
  است.  یو دوست داشتن نيدلنش

 رهيبه سروش خ گريو د سديکرد بنو یها داد و سعرا کنترل کرد و به برگه نگاهش
  شده که دوست دارد به او زل بزند.  یحالتش طور کردینشود چون حس م

   ن؟يديرو از کجا خر هاسيخودنو نيا -
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  خود را باد زد و گفت: ترالن

  سوئد.  -

   خوره؟یم یبه چه درد نيدينپرس -

  مکرر فروشنده افتاد و گفت: یحرف و لبخندها ادي ترالن

  »مردها. یبرا يیها مناسبه و طالزن یبرا لوريعطر س« گفت:  ادمهينه! فقط  -

  را در دستش تکان داد و گفت: يیطال سيخودنو سروش

  ! هيچ هاسيخودنو نيا تيخاص نيدونیپس نم -

  پس گفت: کنندیم اديعشق را ز ديبگو ديکش خجالت

  خوش عطر هستن و عطرشون زنونه و مردونه است.  -

. لبخند رفتشيآن تا مغزش پ ی. بوديرا باز کرد و آن را بو کش سيدر خودنو سروش
  زد و گفت: یکج

  هستن!  ینوع محّرک جنس کي هاسيخودنو نيا -

که عطرش محّرک  یسي! خودنوديشنیشک کرد. چه م شيهاابتدا به گوش ترالن
که  يیها. حرفديشنیرا م یواشکي یهاحرف نيبود! داشت از مرد مقابلش ا یجنس

  !گريد کسچينه ه شدیزن و شوهر رد و بدل م نيب ديفقط با

  دستش نگاه کرد و مغزش ارور زد.  سيدهان باز به خودنو با

است که  دهيآن دختر احمق خودش هم نفهم ديفهم ديحالت هنگ او را د یوقت سروش
  است! دهيخر یزيچه چ

قبل که سروش به باغ فرار  یقهيچند دق دي. به ذهنش رسديکلمات دو یرو نگاهش
  حالت!  نيعطر بود و هم نيهم لشيکرد دل

  ! کردیبود که داشت تحمل م یفشار لشيدل
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بود که سروش از عمد از او خواست که خودکار  نيا ديکه به ذهنش رس یبعد فکر
نوشتن از  دي! و شادادیآزارش م يیطال سيعطر خودنو ی. چون بواورديب گريد

  بود!  یها تالفآن برگه یرو

ها برگه یرو سيخودنوو با رها کردن  ديلحظه از جا پر کيلحظه، فقط در  کي در
ً يچادرش را محکم گرفت و تقر    با

آن  دي. سروش فرار او را تماشا کرد و فهمدياتاقش فرار کرد و در را به هم کوب به
 یکار غلط ديچکار کرده است! فهم دانستینداشته است و نم یدختر واقعاً منظور

  جواب داد و آزاراش داد. نينچنيکرد که اشتباه او را ا

و پنجره را باز  ديتخت پر یه محض بستن در، چادرش را رها کرد و به روب ترالن
 ديرا که خنک هم بود به درون خود کش القييتازه  یو هوا ديکرد و به شدت نفس کش

حالتش راه گرفت  درشت و خوش یهااشک از چشم قينفس عم نيو بعد از چهارم
  .ديغلت شيهاگونه یو رو

. ديکرده بود که نبا یبا خود و آن مرد کار ینادان ی. از روکردیخجالت م احساس
را  یمحرک جنس کيبود.  دهيبود که از مادرش هم نشن دهيشن يیهااز آن مرد حرف

دست پسر مردم داده بود و حالش را دگرگون کرده  یمعمول یعطر سيخودنو یجا
  کرده بود. هيتنب نينچنيا ااشتباهش او ر دنيبه رخ کش یبود و آن مرد برا

و مغرور  نيو سنگ رديگیتعارف ندارد. همان اندازه که نگاه م یکه او با کس ديفهم
  باشد. ريگو سخت حيو وق یجد تواندیاست همان اندازه هم م

  لحظه به بعد چگونه با او رو به رو شود؟! نياز ا کردیفکر م داشت

  د.روزها تمام فکر و ذکرش شده بو نيکه ا رديقرار بگ یمقابل مرد چگونه

 یبرا آمدیخوشش نم یکه هر وقت از کس یبود! راه زيچ کيکه داشت  یراه تنها
  .کردیاز آن استفاده م دنشيند

  !تمارض

و حالش بهتر شد. پنجره را بست و رفت چادرش را  ديعطر از سرش پر یبو کمکم
  را پاک کرد.  شيهابرداشت و با کف دست اشک
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سرش انداخت که باز به خاطر کار  یو پتو را رو ديتخت دراز کش یهم رو بعد
  کرد. هيگر یقيکه کرده بود دقا یغلط

که سروش و ترالن تنها هستند و حتماً تا االن با هم  کردندیآن مدت همه فکر م در
  اند.داشته يیهاصحبت

با  یو خانم اکبر رفتیعروسش م یحال بود و مدام قربان صدقهخانم خوش نرگس
  .کردیگوش م تيرضا

 دنديکشیها مو نقشه کردندیصحبت م شانندهيزن برادر آ يیبايو سحر هم از ز اريسم
  .رنديبگ یعروس شياو را نامزد کردند در کجا و چگونه برا یکه وقت

  حال بود.خواهرش خوش یخوشبخت یبرا هيهم در حال کمک به مادرش و بق ترنم

گونه از آن دختر چکار کند و چ ديبا دانستیکه در سالن نشسته بود نم سروش
 نطوريداشت وگرنه ا ايواقعاً از آن ح ديوا داشته بود که شا یکند. او را به حال يیدلجو

از  یکاغذ برداشت و مقدار کيانداخت و بعد  ی. سمت اتاق او نگاهکردیفرار نم
 یرا بست. به اندازه سيدر خودنو عيو سر شتآن نو یرو یادداشتيآن را برش زد و 

  ردسر درست کرده بود.د شيبرا یکاف

کاپشنش  یداخل بيگذاشت و بعد کاغذ را در ج اشیبغل بيرا در ج سيدو خودنو هر
  گذاشت. 

به  یاو پ دني. پدرش با دديرا در حال گپ زدن د انيزد و آقا رونيب الياز و عيسر
خلوتش را  یمؤدب حاج محمدفکر کرد که پسر  یاش برد اما حاج اکبرحال آشفته
آن پسر  شياز پ شيآمده است و ب رونيب عياش طول نداده است و سردانهبا دختر در
  گرفت. یدر دلش جا

  آمده بود. رونيب عيبود اما سر ايمه شيبرا طيشرا نکهيا با

. خطاب به کردیم یها بازخود را به بهراد و پگاه رساند که داشت با بچه سروش
  پگاه گفت:

  .نميبب ايب -
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ل آشفته او کردند و پگاه خود را به سروش رساند. سروش به حا یو بهراد نگاه پگاه
  راه افتادند. یاو انداخت و با هم سمت یدستش را دور شانه

  شده؟ یچ -

  کاغذ رو ببر بده به دختره. نيا عيسر -

  کدوم دختر؟ -

  :ديبر سر او غر سروش

  ؟یتو واقعاً خنگ -

   ه؟يچ یپسغام برا غاميپ ینبود ششيآهان ترالن؟ مگه پ -

 نيا ايرو نزده ب یو بابام سکته بعد ختهيبه هم نر طيقهر کرد رفت تو اتاقش. تا شرا -
  رو ببر بهش بده. 

  گذاشت و گفت: بشيو کاغذ را گرفت و در ج ستيدست سروش را نگر پگاه

  که قهر کرده؟  یچکارش کرد -

  اتاقش کجاست؟  یدونیفقط برو بهش برسون. م ،یچيه -

  آره.  -

  . یب! حتماً بهش برسونبدو دختر خو -

  راحت باشه.  التيخ -

  نشست.  تخت یرفت و رو انيرا گرفت و راه افتاد. سروش هم به کنار آقا شيرو پگاه

ها به اطرافش کرد. خانم یو در زد. جواب نگرفت. نگاه دياتاق رس یبه جلو پگاه
  . سروش و ترالن کنار هم هستند کردندیآشپزخانه بودند و فکر م یهنوز تو

شده  ميپتو قا ريکه ترالن ز ديدر را باز کرد و وارد اتاق شد و در را بست و د پگاه
  است. 
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سر او آورده است که دختر به آن حال و روز افتاده  يیکرد مگر سروش چه بال فکر
  است!

  بخوابم.  خوامیم کنه،یحوصله ندارم مامان، سرم درد م -

  و گفت: ديتو را گرفت و کشتخت نشست و پ یلبه یجلو رفت و رو پگاه

  . زميعز -

شد. پگاه هم از  رهينشست و نگران به او خ عيپگاه سر دنيو با د دياز جا پر ترالن
  ترس و صورت اشک آلود او جا خورد و گفت:

  شده؟  یطور ؟یکنیم هي! چرا گرزم؟يشده عز یچ -

  نتوانست به او اعتماد کند و گفت: ترالن

  ! نهکیسرم درد م یکم ،یچيه -

و  ديکش رونيکاپشنش کرد و کاغذ را ب بياو را برانداز کرد و بعد دست در ج پگاه
  گفت:

  رو برات فرستاد.  نيا مييدا زم،يعز -

 هيبه کاغذ دستش کرد و دوباره به گر یکاغذ را در دست او گذاشت. ترالن نگاه و
  افتاد و گفت:

  آبروم رفت پگاه خانم.  -

   زم؟يچرا عز -

او گذاشت. پگاه  ینهيس یو رفت و به آغوش پگاه رفت و سرش را روجل کدفعهي او
  را دورش انداخت و گفت: شيهاو بعد دست ستيمتعجب او را نگر

  شده؟ یچ یبگ شهیم -

  از پگاه جدا شد و گفت: ترالن

رو دادم دست  شيکي. من هم امروز دميخر سيجفت خودنو هيسوئد  ميسال قبل رفت -
  باشه. عطرش... عطرش...  ینطوريا کردمیمهندس. فکر نم یآقا
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  افتاد. پگاه سر او را بلند کرد و گفت: هيدوباره به گر و

   ؟یعطرش چ -

  گفت: ختيریکه اشک م ینفسش را داخل فرستاد و در حال ترالن

 جينوشتم گ یکيشدن. خودم هم با اون  تيبود. اون آقا اذ یعطرش محرک جنس -
چرا  دميفهمیرو دادم. اصالً نم سيبهشون خودنوعمداً  کردنیفکر م شونيشدم. ا

  .رمي. دوست دارم بمدميخجالت کش یليحال خودم بده. خ

ترالن را از خود دور کرد، صورت  ی. وقتديو او را بغل کرد و بوس ديآهسته خند پگاه
  کرد و گفت: زياو را تم

 نيا ی. اصالً براشهیفکرش بازه. اونقدر که باورت نم یليسروش خ زم،يعز -
 نينداره. هم تيذره هم براش اهم کيموضوع خودت رو ناراحت نکن. مطمئن باش 

  .زمي. غصه نخور عزهيکاف یکار رو نکرد نيعمداً ا دونهیکه م

  ...شونيا یعني -

سروش مثل کار کردن،  یمسائل برا نيبدم اما ا حيبرات توض یچجور دونمینم -
اومده براش  شيمورد پ نيو ا یختر. فکر نکن تو دهيعاد زيهر چ ايصحبت کردن 

رفته گرفته و داده دست من، نه! اون اصالً  هيچ نيا ،یچه دختر گهیو م هيعاد ريغ
 یفهمیم یشد و باهاش ازدواج کرد مت. حاال اگر قسکنهیفکر هم نم زهايچ نيبه ا

  سروش چقدر باالست. یجنبه

  ؟یگیراست م -

  ته!نوش یاون تو چ نيحاال بب زم،يآره عز -

که در مشامش  یعطر یسروش همراه با بو یبايکاغذ را باز کرد. خط ز ترالن
  نشست حالش را دگرگون کرد.

در موردش  ديتر ازدواج ماست که بامسئله بزرگ ست،ين یمسئله بزرگ سيخودنو -
  .ميصحبت کن

  بود لبخند زد و گفت: دهيکه کاغذ را ند نيماند. پگاه با ا رهيبه کاغذ خ ترالن
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  بهت بگه. یچ خوادیم مييدا نيبب رونيب ايگفتم! حاال پاشو ب یديد -

  برخاست و گفت: شيسر تکان داد و لبخند زد. پگاه از جا ترالن

  .اديها بر نماز پس بچه يیشوهرم، تنها شيمن هم برم پ -

 نيمرد تا ا نيشد و خوشحال بود که ا رهيبعد اتاق را ترک کرد. ترالن به کاغذ خ و
  و نگران شد. ديبه خاطر افکارش ترس ستين یازياست و ن حد روشنفکر

 یکتاب یآن را تا کرد و ال ستي. کاغذ را دوباره نگرستاديا نهيو مقابل آ برخاست
و از اتاق  ديرا مرتب کرد و دوباره چادر را سر کش اشیگذاشت بعد هم روسر

  رفت و به آشپزخانه رفت. رونيب

رفته است اما او  شيلوتش با سروش چگونه پبه او نگاه کردند تا بفهمند خ همه
  نتوانست متوجه شود. یمشغول کارش شد و کس حرفیب

  و ترنم رفت و پدرش را صدا زد. دنديرا چ یناهارخور زيها مبعد خانم یقيدقا

نشستند و سروش  زيدور م یحاج اکبر یهاشدند. با تعارف اليبعد همه وارد و یقيدقا
پگاه کارش را درست  ديراحت شد و فهم الشيبود خکه متوجه حضور ترالن شده 

  انجام داده است.

داشت که  يیبود. فکرها یراض رفتیم شيخوب پ زيهمه چ نکهياز ا یمحمد حاج
را خراب کند  زيبزند و همه چ زيم ريسروش ز نکهيکند و قبل از ا یعمل خواستیم

  او را تحت عمل انجام شده قرار بدهد.

 اليگوشه از و کيصرف شد و بعد هر کس به  یمعمول یهاهمراه با صحبت ناهار
بزرگ  یتا استراحت کند. سروش در همان قسمت دنج خود نشست و از پنجره ديخز

  !ینگاه کرد و ذهنش پر شد از دوروت یزييکنارش به باغ پا

االن کنارش بود و هر دو با هم روز  خواستیاو تنگ شده بود. دلش م یبرا دلش
  شادش. اريبس هيو روح یدوروت یهاآن هم با خنده رساندندیم انيرا به پا

او را نگاه کرد. دلش  یهارفت و عکس اشیرا برداشت و به درون گالر اشیگوش
گفته بود که  یاو ضعف رفت، اما بار آخر که با هم صحبت کرده بودند دوروت یبرا

  .خورندیمشترک با هم نم یآن دو به درد زندگ
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. از پدر او بدش پسنددیشان را نمروش را دوست ندارد، فرهنگبود کشور س گفته
  نگرفته است. یحس خوب رايو از مادرش و خواهرش سم ديآیم

بدهد و دوست دارد در کشور خودش  رييازدواج تغ یرا برا نشيد خواهدیبود نم گفته
 و فرهنگ به دهيباشد که از لحاظ عق یازدواج کرد با کس یکند و اگر روز یزندگ

  باشند. کيهم نزد

خوب  زيبه ازدواج با او بوده است و اگر همه چ ليما یکس شيها پبود از مدت گفته
  برود با او خواهد ماند. شيپ

نوشت اما نتوانست آن را  یاميپ شيشد. برا یدوروت یتلگرام رفت و وارد صفحه به
 نيمسئله تا ا با هم شانيدعوا نياز آخر شدیو باورش نم ديکش ريارسال کند. قلبش ت

  شده باشد! یحد جد

  را حذف کرده بود. شانيهالميها و فاو سر زد. تمام عکس ینستايا جيبه پ عيسر

  نوشت و آن را ارسال کرد. یبه دوروت یامي. پشدیداشت از جا کنده م قلبش

 یمگه اتفاق ؟یها رو برداشتچرا عکس ؟ی! چرا من رو بالک کردزميسالم عز -
  رو سر و سامون بدم. مونيزندگ کنمیم یافتاده؟ دارم سع

کرد و سروش  افتيآن را در یکه دوروت دينکش یبعد آن را ارسال کرد. طول و
  او را بالک کرد. یجواب چيبدون ه یبفرستد که دوروت گريد اميخواست پ

. کندیبرخورد م نينچنيبا او ا یدوروت کردیشد. باور نم رهيخ اشیبه گوش سروش
 مانيبکوبد که پش نيزم یص در دستش فشرد و آن را باال برد تا رورا با حر یگوش

  شد و نخواست سر و صدا کند.

 یگرفت. قلبش شکسته بود و حس خوب نييانداخت و سرش را پا زيم یرا رو یگوش
  نداشت.

 نهيو قلبش را از س کردیرا ُخرد م شيهاکه داشت دنده کردیرا تحمل م یفشار
مبل  یبعد هم خودش را رو یبرخاست و قدم زد. کم شي. از جافرستادیم رونيب

  .ستيانداخت و سرش را باال گرفت و سقف را نگر
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 رونيتا زودتر به منزل برگردند و شب را ب رفتینم شيساعت پ کردیکار م هر
  را با دوستانش بگذراند. یبزند و ساعت

کم ت و کمانداخ اشنهيس یو کاپشنش را رو ديمبل دراز کش یخسته شد رو یوقت
  خوابش برد.

              * * *  

 یتو یانداخته بود. دست یگريد یرا رو شيپا کيچشمش بود و  یرو ساعدش
  گفت: جيمادرش گ دنيها را باال زد. ساعدش را برداشت و با درفت و آن شيموها

  جانم! -

  .یديخواب یليپاشو مادر، خ -

  :گفتندیبود که م یاکبر یآقاخانم و  ی. صدادياطرافش را شن یبعد تازه صدا و

  .نينکن دارشيبخوابه، ب نيحاج خانم بذار -

  ها لبخند زد و گفت:خانم رو به آن نرگس

  .دهيخواب اديز -

  بعد رو به سروش گفت: و

  پاشو مادر! -

مبل نشست و صورتش را فشرد تا خواب از سرش بپرد.  یحرکت رو کيبا  سروش
شسته بودند کرد و سالم کرد. جواب گرفت و بعد هم رو به جمع که آن طرف سالن ن

  رفت و دست و صورتش را شست. سيبعد برخاست و به سرو

  رو به دخترش ترالن گفت: یجمع نشست که خانم اکبر یبرگشت تو یوقت

  .اريب ینيريو ش يیمهندس چا یآقا یبرا زم،يعز -

  چشم.  -

  لب گفت: ريز سروش
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  .نيزحمت نکش -

  پسرم. یچه زحمت -

 یو رو ختيخوشرنگ ر یاستکان چا کيسروش  یه آشپزخانه رفت و براب ترالن
و انواع  ینيريظرف مزه پر از ش کيرنگ گذاشت. بعدم هم  یانقره ینيس کي

 یگذاشت و به سالن برگشت. سروش که داشت دستش را رو ینيس یشکالت رو
ن افتاد ترال بهنگاهش  کردیها را مرتب مو آن ديکشیو پر پشتش م یمشک یابروها
را گرفته  ینيس گرشيگرفته بود و با دست د شيدستش چادر را از ته گلو کيکه با 

  .کردیبود و آن را کنترل م

را جلو برد و دو طرف  شيهاترالن دست دنيبرخاست و با رس شياز جا ناخواسته
تماس  نيرا گرفت که در لحظه آخر دست ترالن را لمس کرد. خودش متوجه ا ینيس

  .ديپس کش عيو دستش را سر دينشد اما ترالن لرزناخواسته 

  .نيديزحمت کش -

  .کنمیخواهش م -

گذاشت و نشست که ترالن هم  زيم یرا رو ینيقدم عقب رفت و س کي سروش
  مقابلش نشست.

  گفت: هيو بق یرو به پدرش و حاج اکبر سروش

  .دييبفرما -

  جواب دادند: همه

  نوش جان صرف شده. -

ساکت  کدفعهي. حس کرد همه دينوش یجرعه چا کياشت و استکان را برد سروش
 یباز نشيو آراد با ماش نوشتیگوشه داشت مشق م کيدر  دهيارک یشدند. حت

  .ديها نشسته بودند چرخمبل یکه دور تا دور هم رو یافراد ني. نگاهش بکردیم

  کرد و گفت: یاکبر یرو به آقا دينگاه متعجب او را د یوقت پدرش
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 مونهی. مميو همه نظراتمون رو گفت ميهامون رو کردما که صحبت یرجناب اکب -
  .ميها داشته باشکه االن در حضور بچه یصحبت

  . دييبفرما کنم،یخواهش م -

  .ستيآورد و متعجب پدرش را نگر نييلبش داشت را پا یکه رو یاستکان سروش

 دشير سفکه با چاد ستيرا صاف کرد. سروش مادرش را نگر شيخانم صدا نرگس
  نشسته بود. یخانم اکبر کينزد

  اش به او فهماند فقط ساکت باشد.غرهرا باال انداخت و با چشم شيابروها

 ريگو ته آن را کف دست چپش گذاشت. به شدت غافل ديکش نيياستکان را پا سروش
  شده بود. 

ً ما در مورد تصم - که براشون  ميو گفت ميها صحبت کردبا بچه ماتمونيمسلما
  ها جوابشون رو به ما بِدن.اون یکه هر دو ميو منتظر ميرو در نظر گرفت یزدواجا

خواهند  یعال یليکه جواب هر دوشون مثبته چون حتماً هر دوشون کنار هم خ البته
  شد.

  چشم مادرش بکند گفت: یتو یهابه التماس یتوجه نکهيبدون ا سروش

  ...خوامیمعذرت م -

سروش همه دلهره گرفتند. ترالن سرش را بلند  ینوادهاو کردند. خا یرو به سو همه
  شده بود. رهينقطه نامعلوم خ کيبه  یجد یافهيکه با ق ستيکرد و سروش را نگر

  جواب داد: یاکبر حاج

  بگو پسرم. -

قلبش گذاشت. به وضوح رنگش عوض شد.  یدستش را بلند کرد و رو یمحمد حاج
  دوخت و گفت: یسروش نگاهش را بلند کرد و به حاج اکبر

ازدواجت در نظر  یرو برا یپدر و مادر من فقط به من گفتن دختر حاج اکبر -
پسرش  یبرا یمحمد یکه آقا نيرو به دختر خانمتون گفت ني. حتماً شما هم همميگرفت

  کرده. یشما رو خواستگار
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  سر فرود آورد و گفت: یاکبر حاج

  بله، درسته. -

و  ميهر چند کوتاه از هم ندار یشناخت چيشما ه که من و دختر خانم هيدر حال نيا -
  هامون باشه.تنها شناخت ما از هم در حد اسم کنمیفکر م

  هشدار داد: یمحمد حاج

  سروش! -

استکان را  یقلب او را نگاه کرد. با ناراحت یو دست رو ستيپدرش را نگر سروش
  گفت: یگذاشت که حاج اکبر زيم یرو

   پسرتون عاقل و بالغه، بگو پسرم.صحبت کنه، ماشاءهللا نيبذار -

  سر فرود آورد و گفت: یراست شد و خطاب به حاج اکبر سروش

 چونیها برو انتخاب کنه و بچه یکه خانواده کس ستيمثل گذشته ن گهيد کنمیفکر م -
خانواده شما هنوز  ی. اگر توکنمیفکر م نطوريحداقل من ا اي ؛یو چرا برن سر زندگ
  خودم رو بدونم.  فيکه تکل نيود داره به من هم بگهمون رسم سابق وج

  تکان داد و گفت: یسر یاکبر حاج

داشته و هنوز هم داره اما انتخاب رو به عهده  یاديز ینه! من دخترم خواستگارها -
رد نشه و خودم جوابش  لترميو از ف ستياهل ن یبدونم کس نکهيخودش گذاشتم مگر ا

  رو بدم. 

  چند سؤال از دخترتون بپرسم؟  نييفرمایخوبه! اجازه م یليخ -

  . دييبفرما -

  :ديحال پرس نيکه او سرخ شده و دستپاچه است. با ا ديرو به ترالن کرد و د سروش

  کنم؟یچند ساعت کار م یمن روز نيدونیشما م -

  نه!  -

   ؟هيمشترک چ یتصّور من از زندگ نيدونیشما م -
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  نه!  -

   ه؟يچ امیزندگ یندهيآ یهدف من برا نيدونیشما م -

  نه.  -

  من چقدره؟  یشخص يیثروت و دار نيدونیم -

  نه.  -

  من چطوره؟  یو مذهب ینياعتقادات د نيدونیم -

  نه.  -

   ه؟يچ امندهيتوقع من از همسر آ نيدونیم -

  نه.  -

 اد،يخوشم م یدوست دارم، از چه رفتار يیچه غذا ،خوامیچندتا بچه م نيدونیم -
و هزار سؤال مثل  هيبچه چطور ليو تحص تينظرم در مورد ترب اد،يبدم م یاز چ

   نا؟يا

  .دونمینم یچينه من ه -

  کرد و گفت: یرو به حاج اکبر سروش

من هم  شناسنیمن رو نم شوني. همون اندازه که امياز هم ندار یشناخت چيما ه -
هم قرار دادن و  یرو ترها ما رو، رو به. االن هم بزرگشناسمیرو نم شونيا
  .ميازدواج کن خوانیم

  سرش را تکان داد و گفت: یاکبر حاج

  دختر من.  یشما و نه برا ی. نه براستيازدواج ن نيا یتو یاجبار چيه -

اگر موضوع به هم بخورد  دانستی. قلبش را چنگ زد. مستيپدرش را نگر سروش
  ادامه داد: . پسدهدیرا با او ادامه م اشیو دشمن کندیپدرش سکته م

چشم، اگر نه که  ميدي. اگر به توافق رسميبا هم بکن یمختصر صحبت نياجازه بد -
  .ميکنیاعالم م
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  پسرم. نيآفر ن،يو حرف حساب جواب نداره. آفر هيهم عال یليخ -

  گفت: یبعد رو به حاج محمد و

  ازدواج کنن نه ما. خوانیدو نفر م نيبه هر حال ا گه،یراست م -

  بله. -

  عد رو به سروش کرد و گفت:ب و

باغ با  یتو نيهر دوتاتون بر نيتونیخوبه، باغ هم درندشت. م یليامروز هوا خ -
  .نيرو به ما بگ جهيو نت نيهم صحبت کن

همه  یبه خوب توانستیکرده بود و حاال م تيريها مدسر فرود آورد. سال سروش
  ت:برخاست و رو به ترالن گف شيکند. از جا تيريرا مد زيچ

  .دييبفرما -

برود.  رونيدر کنار رفت تا ابتدا او ب یبرخاست و دنبال سروش راه افتاد. جلو ترالن
خارج شد و سروش هم بعد از او رفت و در را پشت سرش بست تا  اليترالن از و

  دنبالشان نرود. یکس

شده  دهيچ یهاهم راه افتادند و سروش کلمات را در ذهنش مرتب کرد. کنار تخت با
  .دنديسر

  و گفت: ديکش یقيفاصله از هم نشستند. سروش نفس عم با

. قرار رنيبگ ميتا برامون تصم گرانيبه د ميبسپر مييکه بخوا ستين یزيازدواج چ -
  ما باشن. یزندگ کيها شراون ستين

  مهمه. یلينظر خانواده خ یول -

  .دادنیمهمه، اگر نبود به خودشون حق دخالت نم یليبله خ -

  داشته باشن و حضور داشته باشن. تيازدواج مهمه خانواده رضا یابر یول -
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هاست از شما بزرگترم و سال یلي. من خليبه چند دل م،يکنیمن و شما مثل هم فکر نم -
 گرانيکردم، پس برام سخته د تيريو کارم رو مد یهاست خودم زندگمستقلم و سال

  چشم. شما بگو  ميگیما م یبرام انتخاب کنن و بگن هر چ

هنوز  تونيو زندگ تيترب طيبا توجه به شرا ديو شا نينکرد یاما مثل من زندگ شما
پدرتون رد بشن و در  لترياز ف ديو خواستگاراتون اول با نيديبه اون استقالل نرس

  .ريخ ايبله  نيشما بگ تينها

  .ستيبد ن نکهيا -

فقط از  نيمجبور باش اما خانواده نپسندن و ديبش یکه شما عاشق کس شهیبد م یوقت -
  .نيانتخاب کن دنیم شنهاديکه اونا پ یموارد

  حق را به او داد و گفت:  ترالن

  ! خوان؟یم خوان،یاما خانواده که بد آدما رو نم نيبله، حق دار -

داشته  یبد هم بشه دوست دار جهياگر نت یدل گرفتار بشه حت یاما وقت خوانینه، نم -
  . یو کنارش باش شيباش

حال بود از سروش فکر کرد و خوش یهابه حرف ريسکوت کرد و سر به ز النتر
  کرده است.  دييخوشش آمده است که پدرش او را تأ یکس

  چند سالتونه؟  -

  . شمیو پنج ساله م ستيب یبه زود -

  و...  ادهيز یليو شش. اختالف سن من و شما خ یو من س -

وجود داشته باشه؟  یداره که اختالف یکالبا سن و سال شما ندارم. چه اش یمن مشکل -
   رم؟يبگ اديو من از شما  ديشما پخته باش

 نيکه ترالن هم با ا ديجمالت فهم نيداشت. با ا ريرو به او کرد که سر به ز سروش
  زد و رو به جلو کرد و گفت: یازدواج موافق است. لبخند کج

  درک کنه.  خوادینم یو کس مييايبه هم نم یتيشخص پيمن و شما از لحاظ ت -
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و کراوات  نيديرقص یتون کلخواهرزاده یعروس یکرد که شما تو فيتورج تعر -
هم گفتن که شما  نياما ا نيستين هانيو ا شيفرق داره و اهل ر یليخ پتونيو ت نيزد
  و اصالً...  نيکنی. خوب کار منيهست یآدم عادل و با انصاف یليکارتون خ یتو

  لطف دارن اما...  تون به منخانواده -

   ؟یاما چ -

ازدواج اصرار داره.  نيو به ا کنهینه من. پدرم قلبش درد م نييشما انتخاب اونا -
چون دوستتون ندارم، ممکنه سکته  ن،يامن هنوز بچه یاگر من بگم نه، چون شما برا

. نيازدواج رو قبول ندار نيکه ا نينه. بگ نيگردنم، پس شما بگ فتهيکنه و خونش ب
  من و شما... ني. بگميخوریبه درد هم نم نيبگ خونه،یاخالقمون با هم نم نيبگ

رو به ترالن کرد و به خاطر نگاه او ساکت شد. ترالن با خود فکر کرد که  سروش
 یو طور کندیدنده است. چقدر مغرور است که او را ُخرد م کيمرد چقدر غد و  نيا

دارد و حاال آن مرد  تيفقط خودش اهم که انگار فقط خودش آدم است. زندیحرف م
 نيجواب رد بدهد چون فقط خودش ا که کردینظرش او را پر م دنيداشت بدون پرس

  . خواستیازدواج را نم

گرفت و با خود فکر کرد پس او هم مانند پدرش است وگرنه چرا  ريسر به ز ترالن
  .کردیم یبرخورد نيچن ديبا

به من لطف  یليخ ینطوريما بهتر باشه. ا یوهر د یراه برا نيا کنمیفکر م -
  .دمیبهتون م نييکه بخوا یو در ازاش هر چ نيکنیم

  و آهسته گفت: ستيسروش غصه خورد و او را نگر یهااز حرف ترالن

   ن؟يدیباج م -

  نه، فقط...  -

  نگاهش را گرفت و گفت: ترالن

  باشه.  -

  نه؟  نيگیواقعاً م -
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   ن؟ييخوایرو نم نيمگه هم -

  بله.  -

  . ستين یباشه مشکل -

  دختر خوب.  نيآفر -

به او برخورده بود.  یلينگاه کرد. خ دهيخشک یهاگرفت و به چمن ريسر به ز ترالن
با او برخورد نکرده بود. همه او را خواسته  طورنيا یپسر چيدر تمام عمرش ه

 نيت داشت اما االتماس هم عاد دنيداشتنش خواهش کرده بودند. به شن یبودند. برا
 خواهمیندارم و تو با آنچه که م ستتمرد بر خالف تصورش آمده و گفته بود دو

  خودت جواب رد بده.  یمتفاوت

  برخاست و گفت: شيجا از

  داخل.  ميبهتره بر -

 بيراحت دست در ج اليبعد راه افتاد. سروش هم پشت سر او راه افتاد و با خ و
و قرار  رديگینم راديپدرش هم از او ا گرير کرد دفرو برد و با خود فک نشيشلوار ج

  . اندازدياو ب یمشکل قلبش را پا ستين

را نگاه کردند تا بفهمند  شانيهاشدند همه رو به آن دو کردند و چهره اليوارد و یوقت
  نه!  ايرفته است  شيشان خوب پصحبت

 یرامخودش نشست و ترالن هم مقابل او نشست. سروش صورت آ یسر جا سروش
و  یکرده بود. نگران جيرا گ یحاج محمد نيتر بود و اداشت و ترالن از او آرام

به ترالن  یزيکه مبادا چ ديترسیو م ديدیپسرش نم یو ترس را در چهره یناراحت
  گفته باشد. 

  . کردیم یچادرش باز یگرفته بود و با گوشه ريآرام سر به ز ستيرا که نگر ترالن

مخمل قرمز بود که مادرش  یهاو جعبه ینقل رنگ یو کاسه زينگاهش به م سروش
ها قرار ها تا تهش را فکر کرده بودند اما شرمنده بود که آنبا خود آورده بود. آن

  برسند.  شانيبه آرزو ستين
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  رو به ترالن کرد و گفت: یمحمد حاج

ا سروش آق نيا ه؟ينظرت چ یو بگ یما رو از انتظار خالص کن ستيدخترم، قرار ن -
  نه؟ اي یکنیپدرت قبول م یما رو به غالم

که او سر فرود آورد. ترالن رو به حاج  ستيسر بلند کرد و سروش را نگر ترالن
  گفت: یمحمد

  بله... -

و نرگس خانم کل  رايتا سحر و سم ديايب رونيکلمه از دهانش ب کي نيبود ا یکاف و
سرش خورد  یتو یابهترالن بزرگ شد و سروش حس کرد ضر یهابکشند. چشم

  شد. رهيو به ترالن خ

و بهراد رو به جلو خم  ديچرخیسروش و ترالن م نيمات و متعجب نگاهش ب پگاه
  .کردیشد و سروش را که مات بود نگاه م

  .ديو دوباره کل کش ديمشت نقل پاش کيسر ترالن  یبرخاست و رو سحر

گوش  یتو شيهاکل ی. صداديسر او نقل پاش یهم رو به سروش کرد و رو بعد
  .داشتیرا از ترالن برنم خشيو او نگاه م زدیسروش زنگ م

کرد. بعد هم ترنم  یخانم با ترالن که صورتش داغ و سرخ شده بود روبوس نرگس
  گفت. کيو تبر دياو را در آغوش کش

و بوسه باران کردند.  دنديرا در آغوش کش شانندهيبرادر آ و سحر زن رايسم سپس
  اجازه گرفت و او گفت: یاز حاج محمد نرگس خانم

  .دييبفرما -

انگشتر بزرگ و  کيبعد نرگس خانم جلو رفت و جعبه مخمل قرمز را باز کرد و  و
برداشت و آن را به انگشت ترالن انداخت. ترالن نگاهش را از آن انگشتر  نيپرنگ

  .ستيگرفت و با حالت منگ نرگس خانم را نگر

  عروس گلم. یخوشبخت بش -
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نرگس خانم به سمت سروش رفت او نگاهش را باال  ی. وقتدياو را بوس یشانيپ و
از هم باز نشدند که  شيهاو لب ستيسروش را نگر یزده خيگرفت و نگاه مات و 

. نرگس خانم دست سروش را گرفت و او را بلند کرد و بغلش کرد و ديبگو یزيچ
شد و از  دهيکش یمحمد جحاو تورج و  شانيبعد سروش به آغوش بهراد و دامادها

  جواب داد. یگرفت و به همه با حالت ناباور کيترنم تبر

  پشتش ضربه زد و گفت: یو رو ديهم او را به آغوش کش پدرش

  بابا. یحالم کرد. خوشنيبش ريهم پ یمبارک باشه مرد، به پا -

 یدو پوزخن ستياز هم جدا شدند کنار هم نشستند و سروش دوباره ترالن را نگر یوقت
  دختر بچه رو دست خورده است. کيزد و با خود فکر کرد که از 

 یگرفت و صدا ريهم از جواب مثبت دادنش. سر به ز نيا هاسيخودنو یاز ماجرا آن
جمع  یاز همه خواست صلوات بفرستند و صدا یمحمد ی. آقاديرا نشن هيبق یهمهمه

  بلند شد.

  گفت: یخانم رو به خانم محمد نرگس

کنن و  نييوقت مناسب تع کي یعقد و نامزد یبرا ميبسپار ونيدا به آقاخ ديبه ام -
  نامحرم بمونن. اديز یليخ مينذار

  ن؟يدار یبله من هم موافقم... حاج آقا شما نظر -

سر  ميها رو با سالم و صلوات بفرستو بچه نيشلوغش نکن یليبه نظر من خ -
  .دوننیها صالح مر خانمبگه و هر طو دي. نظر آخر رو ترالن جان باشونيزندگ

گرفته  ريو سروش سر به ز شدیدر مورد ازدواج آن دو نظر داده م طورنيهم و
 نانياطم یدختر موذ نيبه ا ديکه چرا با زدیبود و داشت در مغزش به خودش تشر م

انداخته بود.  یقي! حاال او کار را بدتر کرده بود و عمالً سروش را در چاه عمکردیم
  کرده است. استفادهسؤ طشيترالن از او و شرا کردیحس م

جواب رد  خواستمیم ديچگونه بگو دانستیو نم فشردیرا م شيهااما انگشت ترالن
بود بله! شما را از انتظار  نيازدواج نبود. منظورم ا یبدهم. منظور من از آن بله، بله

  .کنمیخالص م
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شکافت. آن مرد به چشمش قلبش را  یحس کرد کس دينگاه مات سروش را د یوقت
  سوخت. شيقدر شکست خورده آمد که دلش براآن

 رونيحرف از دهانش ب یارا مقصر دانست که منتظر بودند تا او کلمه رايو سم سحر
  سرشان بگذارند. یرا رو ايدن دنيبپرد و با کل کش

 ديچگونه با دانستیو او نم زدندیگفتند و همه داشتند از جشن حرف م کيتبر همه
  اشتباه را اصالح کند. نيا

سالن رفت و مقابل پنجره  گريد یبرخاست و به گوشه شيبعد سروش از جا یقيدقا
بخواهد  یرا نگاه کرد. از مادر زاده نشده بود که کس اليو رونيب یو فضا ستاديا
  سرش کاله بگذارد. نطوريا

سروش حتماً  ديفهمی. مستيترالن نگران آن سمت را نگر ديطول کش ستادنشيا یوقت
 یخودش فکر ديتا شا ديموضوع را به او بگو خواستیناراحت شده است و م اريبس

  زد و به ترالن اشاره کرد و گفت: رايبکند. سحر آرنجش را به سم

  .ستياز االن دل تو دلش ن -

  را سمت ترالن گرفت و گفت: ینيريبعد برخاست و ظرف ش و

  کنه. نيريدهنش رو ش عروس خانم برو به داداشم تعارف کن تا -

 یمادرش را نگاه کرد و او سر فرود آورد. ترالن ظرف را گرفت و با نگران ترالن
  و ظرف را سمتش گرفت و گفت: ستاديسمت سروش رفت و کنار او ا

  .دييبفرما -

شلوارش فرو برد و رو به ترالن کرد و صورت او را  بيدست در ج سروش
  . ترالن آهسته گفت:ستينگر

  ها اشتباه متوجه شدن!بشه، اون ینطوريا استمخوینم -

  بله رو اشتباه متوجه شدن؟! -

  بله! -
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را از آن سمت  رخشميو ن کنندیهمه نگاهشان م دانستیلبخند زد چون م سروش
. او مگر ديکار سروش را نفهم یو معن ستي. ترالن لبخند جذاب او را نگرننديبیم

  ! زد؟یلبخند مپس چرا  خواهدینگفته بود جواب رد م

  ترالن زل زد و گفت: یهاچشم یلب باز کرد و تو سروش

  . کنمیم اهيروزگارت رو س -

 شيها. دستديترس اريبس ديخندیم بايکه ز يیهااز تفاوت آن نگاه خشن و لب ترالن
 یکوچک برداشت و گوشه ینيريش کي. سروش دستش را بلند کرد و ديرا پس کش

  گفت: شدیدر دهانش آب م ینيريش طور کهلپش گذاشت. همان

  . کنمیُخردت م -

  گفت: دهينگران و ترس ترالن

  اما من...  -

  ! جوئمتیم -

 زيم ی. ظرف را برد و روختيبعد رو به پنجره کرد و ترالن از مقابل او گر و
تخت نشست و  یبه اتاقش فرار کرد و رو هيبق یبه لبخندها توجهیگذاشت و ب

افتاده  ريمخمصه گ کي ید و به انگشتر دستش نگاه کرد. تورا بغل کر شيزانوها
  . ديلرزیاز ترس به خود م وگوش کند  شيهابه حرف خواستینم یبود و آن مرد حت

  گفت: رايگوش سم یو تو ديخندیم سحر

  به دختره گفت که فرار کرد.  یزيچ کيما  یايحیداداش ب نيا -

  و در گوش خواهرش گفت: ديخند رايسم

  ما!  یخونه ميامشب بر ايتماالً بهش گفته باح -

  و گفت: ديخند سحر

  . دهيرو پرس زشيهم سا ديشا -

  .ديچيصورتش پ یاز خنده سرخ شد و چادرش را رو رايسم
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برداشت و صفحه  زيم یرا از رو اشیمبل نشست و گوش یبرگشت و رو سروش
  شد. رهيصفحه خ یرو یرا روشن کرد و به عکس خودش و دوروت

با  یکم رانيزمان حضورش در ا یو با خود فکر کرد اگر دوروت ديکش یقيعم نفس
  پدرش را بزند. یرأ توانستیم ديشا آمدیدلش راه م

 هيتک شيزانوها یکه رو یو بعد در حال ديصفحه کش یشصتش را رو یهاانگشت
به پاخاسته بود  یبيعج یبزرگ کرد. در دل و ذهنش غوغا یرو به پنجره کردیم

. خودش خوب کردیداشت وجودش را از درون مانند کاغذ کهنه مچاله م که
 کندیم یفوران کند، کار نشآنجا بماند وگرنه اگر آتشفشان درو شتريب دينبا دانستیم

  نداشته باشد. یهرگز جبران ديکه شا

  اش انداخت و گفت:به کنارش آمد و دستش را دور شانه بهراد

  !یکوتاه اومد ،يیخان دا -

  بهراد! -

  و گفت: ستيسروش را نگر رخمين بهراد

  جانم. -

  .ديکه نبا کنمیم یبمونم حتماً کار نجايا نياز ا شتريمن ب م،يبهونه بتراش بر کي -

  ...یبعد اجازه دار نيچه کار مثالً! تحمل کن محرم بش -

و او را  ختينگاه بهراد ر یسرش را سمت بهراد گرداند و آتش خشمش تو سروش
  د.ساکت کر

 طورنيسروش را برانداز کرد. او را هرگاه ا نيخشمگ یمات و مبهوت چهره بهراد
درب و داغان و  یاست با حال و روح یندارد، عصب یکه شوخ ديفهمیم د،يدیم

  .دهيمتزلزل و از هم پاش یفکر

گرداند و  نيينگاهش را رو به پا ريآهسته نگاهش را از سروش گرفت و مس بهراد
و عکس خودش و  یصفحه گوش یرو شيها. انگشتستيرا نگردست او  یگوش
  و پردرد. زيانگغم ی. رقصديرقصیم یدورت
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پشت  یسروش برگرداند و دستش را نوازشگر از رو یهانگاهش را به چشم بهراد
  سروش برداشت و گفت:

  .نيازدواج رو قبول کرد نينگران نباش... فقط پس چرا ا م،يریاالن م -

آمد که سوزش را فقط بهراد  رونيب اشنهياز س یاز او گرفت و آهنگاهش را  سروش
  .ديفهمیم

  پس فقط سکوت کرد. د،ياز ترالن بگو یزيدوست نداشت چ سروش

بلند شد و به جمع برگشت و سروش در سکوت مشغول جمع کردن  شياز جا بهراد
  شد.  لشيوسا

  گوش او پچ زد: ريکنار پدربزرگش نشست و ز بهراد

  . ميبر نينکرده پاش یخرابکار تا سروش -

  رو به او کرد و گفت: یمحمد حاج

  شده؟!  یچ -

به سروش نگاه کرد و بعد  یسر تکان داد و حاج محمد »دانمینم«به نشان  بهراد
  رفتن.  یمقدمه برا دنيکم شروع کرد به چکم

کم تشکر کردند کم اريبس یاکبر یخانواده يیرايرفتن شدند و از پذ یآماده یوقت
  رفتن. یشروع کردند به حاضر شدن برا

و بعد تورج دست داد. از  یاکبر یسروش با آقا شدند،یخارج م اليداشتند از و یوقت
ترالن را به عقب  رايبرود که سم رونيو ترنم تشکر کرد و خواست ب یخانم اکبر

  کرد و او را با سروش رو در رو کرد.  تيهدا

  با هم تنها شدند.  اليو یدر خروج ین دو جلوکه آ ديرا کش رهيدستگ یاکبر خانم

  در هم سروش گفت: یزبان باز کرد و با نگاه به چهره ترالن

  ... خواسیمن نم -

  دستش را باال آورد و مقابل صورت ترالن گرفت که او ساکت شد. سروش
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دوستت نخواهم  وقتچيمن ه یول ا،يمن ب یتو زندگ یايب خوادیدلت م یلياگه خ -
  من.  یبرا یناجور یفرهنگ، وصله نيچادر و ا نيو ا پيت نيتو با اداشت. 

 رياو رد کرد. ترالن ز یشانه یبه او انداخت و دستش را از رو ینگاهميبعد ن و
  . رساندیاختالف قدشان را م نيبغلش بود و ا

  و گفت: ديدر را گرفت و آن را کش یلبه سروش

رو  گهيد یکس یوقت نخوا کيه ک مونهیمن م شيمحرکت پ یهاسيخودنو -
  . یکن کيباهاشون تحر

  . ستيکنار رفت و با دهان باز سروش را نگر ترالن

شد. پدر و مادرش که سوار شدند در  لشيرا ترک کرد و رفت سوار اتومب اليو او
  سکوت از باغ خارج شد.

   .کردندیاش صحبت مپدر و مادرش با هم در مورد ترالن و خانواده ريطول مس در

  . نرگس خانم که در عقب نشسته بود، خندان گفت:گفتینم چيساکت بود و ه سروش

  . هيدختر خوب یليمبارک باشه مادر، خ -

  مبارک خودتون باشه.  -

  خورده بود گفت: کهيخانم که  نرگس

  ؟یچ یعني -

 نيبه ا یلي. اون دختر خگمیم کينشوندن حرفتون بهتون تبر یبه کرس یبرا یعني -
سماجت خودتونه. انگار دختر  یسماجتش لنگه اد،ي. به زور گفتن شما ماديم خانواده

  خود شما بوده. 

 نينبود ی! مگه قرار نبود اگر راضنيمادر مگه شما با هم حرف نزد یچ یعني -
  نه!  نيبگ

  . ینه دختر حاج اکبر ه،ياون انگار دختر حاج محمد یقرار بود، ول -

  :ديشده بود پرس جيکه گ یمحمد حاج
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  ! ؟یگیم یدار یچ یبگ شهیم -

  . نيمن گرفت یرو شما برا لقمه نيباشه ا ادتونيفقط  ،یچيه -

  شد.  رهيبعد در سکوت به جاده خ و

 یرا رو لشيبرق را زد. وسا ديبا غصه وارد اتاقش شد و کل دنديبه منزل رس یوقت
به کاغذ نشست و  اشیطراح زيکرد. پشت م ضيرا تعو شيهاگذاشت و لباس زيم

  شد. رهيآن خ یرو ديسف

 ديکاغذ سف یخطوط رو دنيو مشغول کش دياتود برداشت و خط کش را جلو کش کي
افتاده بود. دلش غصه داشت.  شيبرا شيشد که چند ساعت پ یاتفاق ريشد. ذهنش درگ

 اشوانهيخوردنش توسط ترالن داشت د یو باز یبالک شدنش از سمت دوروت
  .کردیم

 ديخندینم ی. وقتديخندینم گريشده بود و د یکت شده بود. جدباز هم سا سروش
 یزيو چ کردیسکوت م ی. وقتديچرخی. در ذهنش افکار ترسناک مشدیترسناک م

که قرار است ضربه  ديمنتظر باش یعني. ديکارتان باش امديمنتظر پ یعني گفتینم
  کنم. تانیفن

اش نظم ببخشد و حالش کار آشفتهتا بر اف ديکشیو م ديکشیها را مفقط خط سروش
حالت سکوت و کارش تا خود صبح که آفتاب زد ادامه داشت و صبح  نيبهتر شود و ا

  . ستيبرخاست و طرحش را نگر زشيساعتش زنگ زد از پشت م یوقت

و رفت ساعت را خاموش کرد و به حمام رفت و دوش گرفت  ديشده بود. چرخ معرکه
ساعت هم  کي یضر شد تا به سر کارش برود و حتآمد، حا رونيب نکهيو بعد از ا

  و استراحت نکرد. دينخواب

  

  (فصل سوم)  

سروش. پانزده روز  یگذشته بود. پانزده روز سخت برا يیهفته از آن روز کذا دو
و تا ظهر  رفتیکارش غرق کرده بود. صبح به شرکت م یتو شياز پ شيخود را ب
 شيهاو به تک تک پروژه زدیم روني. ظهر بکردیدر شرکت کار م یبا بدخلق
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 گذشتینم یاشتباه چيداد. از هیو کارها را انجام م زدیها سر مو به آن گشتیم
 شيبه ک امکيهم پروژه را رها کرده و همراه س خيبه راه بود. مشا شيهاخيو توب

ها را فعالً خودش به دست از پروژه یکيبهانه شده بود که  کي نيرفته بود و هم
  .کردیانتخاب م شينفر را برا کيکه  یتا وقت رديبگ

به  شدیخسته م یحساب یو وقت گشتیم هاابانيدر خ هدفیب رفتندیکه م کارگرها
کارش  زيو پشت م بستیو در را م رفتیراست به اتاقش م کيو  گشتیمخانه بر

  .کردیو باز هم کار م نشستیم

بوده و چند ساعت توانسته است  یاست ک هديکه خواب یبار آخر رفتیم ادشي یگاه
  بخوابد!

خون رفتند. ترالن با  شيآزما یبرا ال،يآمده در و شيروز بعد از موضوع پ دو
  رفتند.  شگاهيمادرش و سروش هم با نرگس خانم به آزما

 یاجازه بدهد ترالن حرف نکهيچه برسد به ا نداختين یبه ترالن نگاه یحت سروش
  بزند. 

 يیصرف صبحانه به جا یاز آنها دعوت کرد تا برا ش،ياز آزما خانم بعد نرگس
فکر  یگرفت که خانم محمد ريبخورند و سروش آنقدر نگاهش را ز یزيبروند و چ

دامادش است و دعوت نرگس خانم را رد کرد و به  یاياز حجب و ح نيا کردیم
  منزل رفتند. 

کالم جواب  کيش هم سروش را سرزنش کرد. سرو از آن نرگس خانم تا خانه پس
  مادرش را نداد. 

ترالن  یبگذارد و با او همراه شود تا برا یوقت خال خواستیهر چه از او م مادرش
  .دادیجوابش را نم یکنند حت ديخر

 دنديخریو لباس و طال م بردندیم ديخر یترالن را برا شيخانم همراه دخترها نرگس
موجب تعجب  نياد را به همراه ببرند و ارسم ندارند تا قبل از عقد دام گفتندیو م

شدن توسط سروش  دهيدر حاال جو دانستیو تنها ترالن بود که م شدیم یخانم محمد
  است.
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او را از گفتن  یزيو چ ديترسیم ديموضوع را به مادرش بگو خواستیوقت م هر
  .داشتیباز م

 یترالن از مردو  شدیو حال سروش بدتر م رفتیم شيروزها پشت هم پ طورنيهم
عقد بزند  ريوقت ز کيکه  ديترسیاز او نداشت م یتماس یشماره یو حت ديدیکه نم

  ببرد. یدو خانواده را سر لجباز یو آبرو

  .شدیو با او حرف بزند و نم ندياو را بب خواستیم دلش

  .کردیرا نگاه م اشیآن شب در اتاقش نشسته بود و داشت لباس عروس ترالن

و درخشان بود؛ اما  بايبود. کامالً با حجاب و ز دهيخود خر یقهيبه سلکه  یلباس
  . روز بعد عقد داشتند.ديبود تا نظرش را بگو دهيسروش آن را ند

داده بود عقد کنند و خرج  شنهاديرفته بود. خودش پ شيپ بيو عج عيسر زيچ همه
. نرگس برگزار کنند یجشن خانوادگ کيبرود و فقط  هيريامور خ یبرا یعروس

را به خود ترالن واگذار  هاميتصم یاست و همه یخانم گفته بود که پسرش راض
کرده است. قرار بود عقد کنند و روز بعد از عقد به ماه عسل بروند و بعد از آن 

کنند. بعد از آن هم ماه محرم و صفر بود  یبرگردند و به منزل سروش بروند و زندگ
  برگزار شود.  یوسمراسم عر ديدیو ترالن الزم نم

گفته بود جهاز دخترش حاضر است و نرگس خانم گفته بود که سروش  یمحمد خانم
منزل  ليبعدها با وسا ديپس جهاز را بگذارند شا لهيخودش هم خانه دارد هم وس

  سروش عوض کردند.

را به سروش  نيو نرگس خانم مدام ا نديسروش را بب یخواسته بود خانه یمحمد خانم
  مادرش پرت کرد تا ببرد نشانشان بدهد.  یمنزلش را جلو ديسروش هم کل. گفتیم

او را  یرفتند و خانه رايروز با سم کيخانم آدرس را از سروش گرفت و  نرگس
  را دور انداختند.  یدوروت ليوسا یمانده یکرده و باق زياز گرد و خاک تم

لوکس  یخانه دنيبه دو ترالن را  یکرده و بعد خانم محمد زيرا مرتب و تم خانه
  را از بابت خانه راحت کردند.  الشانيسروش بردند و خ
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و  طانينگاهش را از لباس گرفت و به سراغ ترنم رفت. ترنم خواهر ش ترالن
  او را داشت.  یهاانجام خواسته یو دست و پا کردیم شيبرا یزرنگش که هر کار

  شد.  رهيخ خواندیاو نشست و به خواهرش که داشت کتاب م مقابل

  گفت: زدیکه ورق م یبعد ترنم در حال یکم

   ؟یو به من زل زد یباز مظلوم شد هيچ -

  . خوامیشماره همراه آقا سروش رو م -

  را در دسترس ترالن گذاشت و گفت: شيگوش یو بعد از کم ديترنم باال پر یابروها

  کردم.  وشي" سپمونيبردار، به نام "داماد خوشت -

  کنار انداخت و گفت:را  یگوش ترالن

  اَه! لوس نشو ترنم. -

  ؟یآقا سروش نامزد شماست نه من! تو شماره همراه نامزدت رو ندار نکهيمثل ا -

  نه. -

  گرفت. ترنم او را برانداز کرد و گفت: ريبعد سر به ز و

  ن؟يگیبه هم نم یچيه ،یدوستت دارم ،یريصبح بخ ،یريشب بخ یعني -

  فت:ترالن سرخ شد و گ یهاگونه

  نه! -

  !زهيچه پاستور -

  اش رو بردار.و شماره ريتورج رو بگ یگوش یجور کيبرو  -

  تورج داره؟ -

  آره! -

  ؟یدونیاز کجا م -
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  .دميبه هم شماره دادن، خودم د اليو یاون روز تو -

  به تورج داد به تو نداد؟ -

  نه؟ اي یري! مگهينداد د -

  بله. -

بود. حالش  دهيرفت. دلشوره امانش را بر رونيبرخاست و از اتاق ب شيبعد از جا و
  چکار کند! دانستیبد بود و نم

  برگشت و نشست. یبعد ترنم دست خال قهيدق پنج

  رو بهت نداد؟ شيگوش -

  تونه؟یمگه م -

کاغذ شد. آن  یکاغذ برداشت و مشغول نوشتن شماره همراه سروش رو کيبعد  و
  را دست او داد و گفت:

  ه نامزدت.هم شماره همرا نيا -

و  ديخم شد و صورت خواهرش را محکم بوس زيم یبلند شد و رو شياز جا ترالن
  گفت:

  .یمرس -

  قابل نداشت. -

  ها را نگاه کرد که ترنم به او لبخند زد.بعد سمت در اتاق رفت و شماره و

کرد و بعد خواست با او  رهيذخ اشیوارد اتاقش شد شماره را در گوش یوقت ترالن
  چکار کند! ديبا دانستی. نمزدی. قلبش به شدت مدياما ترس دريتماس بگ

که او جواب ندهد.  کردیاما دعا م زدیزد و شماره را گرفت. بوق م ايرا به در دلش
  :ديچيدر گوشش پ یاخسته یصدا دفعهکي

  الو. -
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هم  یرا رو شيهاآلود بود. بعد از چند روز توانسته بود پلکخسته و خواب شيصدا
الو و او جواب  کردیموقع زنگ زده بود و حاال تکرار م یب اشید که گوشبگذار

  .دادینم

. از کجا حرف بزند و ديچه بگو دانستینگاه کرد. نم یکرد و ترالن به گوش قطع
  .زدندیقبل از عقد حرف م ديچه بپرسد. فردا عقد داشتند و با

  زنگ زد و او دوباره بعد از چند بوق جواب داد: دوباره

  الو. -

  س... سالم. -

را  ی. قطع نشده بود. گوشستيآورد و آن را نگر نييرا پا یشد. ترالن گوش سکوت
  به گوشش چسباند و گفت:

  .یمحمد یسالم آقا -

  سالم، شما؟ -

  ترالن هستم. -

 ینگاه کرد و مطمئن شد قطع نشده است. آن را رو ینگرفت. دوباره به گوش یجواب
  گوشش گذاشت و گفت:

  بشه و... یاونطور خواستمیزدم بگم که من نمزنگ  -

نگاه کرد. حرفش را گوش نداده بود. ارتباط  یقطع شدن ارتباط آمد. به گوش یصدا
  نگاه کرد. یتختش نشست و به گوش یرا قطع کرده بود. رو

  نکرده بود. یرا خرد کرده بود و سروش توجه غرورش

شده بود و  اريد حاال هوشترالن بو یصدا دنيآن طرف سروش که در شوک شن از
  :گفتیو در ذهنش م کردینقطه را نگاه م کي یکيداشت در تار

  !یچ یعني یازدواج زور دمیتون نشون م. به همهميبچرخ تا بچرخ -
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 یبه طبقه لشيشد و بعد از جمع کردن وسا داريروز بعد سروش طبق معمول ب صبح
  لب گفت: رينشست و ز زيرفت. پشت م نييپا

  .ريبخصبح  -

خود  یبرا يیفنجان لبه طال یرا برداشت و تو یپدر و مادرش جواب گرفت. قور از
  .ختير یچا

  :ديخانم پرس نرگس

  سر کار؟ یريامروز هم م -

  مادرش را نگاه کند گفت: نکهيا بدون

  مگه قرار بود نرم؟ -

  . یموندیکاش امروز خونه م یا -

  داره؟ گهيد یبا روزا یمگه امروز فرق -

 شيببر یدنبال عروس بر ،یبر هيآتل دي. بایره؟ امروز قراره ازدواج کنندا -
  .شگاهيآرا

  من کار دارم. نشيخودتون ببر -

و صفحات اقتصاد آن را خواند. با  ديدستش کش یرا جلو زيم یرو یبعد روزنامه و
  لب غر زد: ريز یخواندن خطوط، به تلخ

  . گنیفقط چرت و پرت م -

که قبالً پلمپش  ،یديردو در دهان گذاشت که مادرش پاکت سفو گ ريلقمه نان پن کي
  اش گفت:و پس از قورت دادن لقمه ستيدستش گذاشت. آن را نگر یباز شده بود جلو

  !ه؟يچ نيا -

  توئه! یآورد، برا روزيد یخانم اکبر -

را از آن  یو کاغذ ديو بعد پاکت را جلو کش ستيمتعجب مادرش را نگر سروش
  سالمت ترالن شد. یل خواندن خطوط شد و متوجه گواهخارج کرد. مشغو
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آمدنش آن را به پدرش نشان داده  نييو مطمئن بود قبل از پا ديپوستش دو ريز خون
  کرد و صورتش داغ شد. یاست. احساس گر گرفتگ

. نرگس دنديکه پدر و مادرش از جا پر یطور ديکوب زيم یرا مشت کرد و رو دستش
  خانم با ترس گفت:

  ا! سروش! اِ و -

  برخاست و داد زد: شيکاغذ را مچاله کرد و از جا سروش

  . نيشورش رو در آورد گهيد -

آلود راه افتاد و و اخم یعصب یبرداشت و با همان چهره زيم یرا از رو لشيوسا و
کنارش  یصندل یدستش را رو ليشد. وسا لشيتاالر را ترک کرد و رفت سوار اتومب

 نيچپاند و ح فشيک یدستش کرد و بعد آن را تو یچالهبه کاغذ م یگذاشت و نگاه
  :ديغر لشيروشن کردن اتومب

  ...گمیبهشون نم یچيه ی. هر چهيزيخجالت هم خوب چ -

وارد اتاقش شد  یحوض را دور زد و از منزل خارج شد. به شرکت رفت و وقت و
  اضافه کرد. اشیطراح یبه مجموعه بايز یطراح کي

  شد. اديکم رفت و آمدها زکارش شد و کم مشغول

  تا با سروش مالقات کنند. فرستادیکارمندها را داخل م یکي یکي یموريت خانم

باشند کارش را بهتر  ديجد یکه سروش گفته بود دنبال منش یاز روز یموريت خانم
 ماهيمثل فر یخصوص یمنش کيهر چند سروش هنوز هم معتقد بود به  داد،یانجام م

  او را سر و سامان بدهد. ینبودش بتواند کارها است تا در ازمندين

  شرکت جلسه داشت. نيگروه از مهندس کيبود و با  شيحال انجام کارها در

 یها را روو سروش نقشه کردندیپاساژ بزرگ بحث م کيهم در مورد ساختن  با
  ها شدند.آن دنيگذاشت و همه مشغول د زيم



 

135 
 

آنها استقبال  نيو سروش از بهتر کردینظرات خود را اعالم م نيکدام از مهندس هر
کرد و دست در  یبه صدا در آمد. عذرخواه اشی. وسط جلسه بود که گوشکردیم
  همراهش را در آورد.  یکرد و گوش بشيج

 کروفونشيو خواست جواب ندهد اما م ديشماره همراه ترالن ابرو در هم کش دنيد با
را به گوشش چسباند  یو گوش ديدگمه سبز کش یرا خاموش کرد و انگشتش را رو

  و گفت:

  بله! -

  .نيتو رو خدا قطع نکن -

  .شنومیم -

  سالم. -

  سالم. کيعل -

خانم  رايسم ايکه با سحر خانم  ستي! قرار نگهيدنبالم د نييايامروز م یمحمد یآقا -
شرکت  یکار چيه یبرم درسته؟ مامان بابام شک کردن که چرا شما اصالً تو

هاش رو آورد که حلقه، جواهر فروش اومد خونه و حلقه یبرا ی. چرا حتنيکنینم
  من انتخاب کنم.

بدم. من  حيسروش من که خواستم با شما حرف بزنم. من که خواستم براتون توض آقا
. خواهراتون شروع کردن ِکل ارميفقط خواستم به پدرتون بگم بله از انتظار درتون م

  . دنيکش

. به خدا خودم هم جا گرفتمیاز پدر و مادرم اجازه م بله بگم اول خواستمیاگر م من
 یکار کي ن،يبزن یحرف هي ن،يبگ یزيچ کيخوردم. اون روز خواستم بهتون بگم 

حرف بزنم. شما کار رو  نينذاشت یاما حت نيرو رفع کن هيو برداشت اشتباه بق نيبکن
  بزرگ کردم.  یرخرابکا کيمن و من هم  یپا نيانداخت

  شروع اشتباه بود.  یکه برا یاهانتخاب کلم با
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به پدر و مادرم بگم. صد بار خواستم به مامانم  یچکار کنم؟ چ دياالن با دونمینم من
تو حرف زدن خوب نبودم  چوقتي. من هدمينبود اما، ترس نيبگم مامان حرف من ا

  ! ديکردم که نبا یکار کي شهيکردم. هم یخرابکار شهيو هم

. ني. تو رو خدا سر عقد، عقد رو خراب نکنترسمیما مش یهاالعملاز عکس یليخ
کاش  ن،يکردیم یکار کيچند روز خودتون  نيا ی. کاش توکنهیبابام سکته م

  اشتباه شده. تو رو خدا... نيگفتیخودتون به بابام م

  خانم! -

  ساکت شد و آهسته گفت: ترالن

  بله. -

  .رميگیجلسه هستم باهاتون تماس م یتو -

  بغض گفت:با  ترالن

  ن؟يکنیدست به سرم م -

  .رميگینه، تماس م -

 کياش را ادامه داد. را روشن کرد و جلسه کروفونشيبعد ارتباط را قطع کرد و م و
دسته برگه به او داد  کي یموريرفتند خانم ت نيساعت بعد که جلسه تمام شد و مهندس

  و گفت:

  .نيحاج آقا خواستن امضاء کن -

گذاشت و خم شد و مشغول خواندن  یموريخانم ت زيم یو رو ها را گرفتبرگه او
  ها شد.ها شد و بعد خودکار او را برداشت و مشغول امضاء کردن برگهآن

  قلمدان انداخت و گفت: یشد و خودکار را تو راست

  ندارم؟ یاگهيامروز قرار د -

  .رينخ -

  باال. اديب یمهندس مؤمن ديخوبه. زنگ بزن -
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  .رميگیمچشم االن تماس  -

. ديايتماس گرفت و از او خواست به اتاق سروش ب یبا مهندس مؤمن یموريت خانم
 یرا جمع کرد و منتظر مهندس جوان شرکت شد. او وقت ازشيمورد ن ليسروش وسا

  .نديبه اتاق آمد سالم کرد و سروش جوابش را داد و خواست بنش

  مبل نشست. سروش خطاب به او گفت: کي یرو او

  !زيعز یؤمنمهندس م -

  در خدمتم. -

  چند سالتونه؟ -

  و هشت. ستيب -

  ن؟يپروژه نداشت تيريشرکت فعالً مد یشما تو -

  کار کردم. یمهندس مراد ینه! فقط دو تا پروژه کمک ناظر بودم و با آقا -

  ن؟يکنیشرکت ما کار م یچند وقته برا -

  استخدام شدم. شهیحدود دو سال م -

  ! درسته؟نيدار يیما آشنا نيوانپس کامالً با اصول و ق -

  شده؟ یمهندس طور یآقا ديبله، ببخش -

  نه! -

را پر  یخال یبرگه برداشت و مشغول نوشتن شد و جاها کيبعد از داخل کشو  و
  سر داد و گفت: زيم یکرد. سپس برگه را رو

  .نيپرش کن -

بر که ترس قبلش داشت  یبرگه را گرفت و مطالعه کرد و در حال یمؤمن مهندس
  گفت: شدیطرف م

  پروژه؟! تيريمد -
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سر  روزي. خودم تا دستيباال سرش ن یمونده و کس نيها زماز پروژه یکيبله.  -
 ره،ي. اگر خوب انجام بگنيشما انجامش بد خوامیرفته. حاال م شيو کار پ زدمیم
م، رو هم بهتون بد گهيد یبعداً کارها تونمیو م نيریرو باال م یترق یهاپله یعني

همون پنج سال اول برامون کمک ناظر  کتطبق قرار شر دينره با شياگر خوب پ
  .یبا همون دستمزد قبل نيباش

  .رميگیشما رو م تيو رضا دمیخوبه، حتماً انجامش م یليخ -

  .نيموفق باش -

  :ديبعد از پر کردن برگه آن را به سروش داد. سروش پرس او

  !چند باشه؟ یکار ماه انيحقوق تا پا -

  .ديشما دستور بفرمائ ی! هر چدونمینم -

  ن؟يريگیچقدر حقوق م یاالن ماه -

  ... یماه -

از دو برابر نوشت  شترياضافه کرد و حقوقش را ب یاو مبلغ قابل توجه یبرا سروش
  حقوقش خندان شد و از سروش تشکر کرد. دنيبا د یو برگه را دستش داد. مؤمن

که  یرو ببرن بدن به حسابدار یکنن. کپ یکپ یرمويبه خانم ت نيبرگه رو بد نيا -
  .نيکن افتيرو در ديحقوق جد دياز ماه جد

  چشم. -

  ن؟يدار نيماش -

  سر کار. اميم ینه! من با تاکس -

  .نيو بگم چکار کن ميسر به پروژه بزن کيکه  ميپس بر -

ر را برداشت ه لشيسروش وسا نکهيداد و بعد از ا یموريبرگه را به خانم ت یمؤمن
  دو از شرکت خارج شدند و با هم به سمت ساختمان رفتند.



 

139 
 

 یبرا نياريم ديجد پياک نيکنیم هيبله، مرحله به مرحله که کار تموم شد، تسو -
درصد پرداخت  یکار س یکه خواستن، ابتدا یکار. بعد از براورد کارشون و دستمزد

 چيت هم تحت هدر صد. شرک ستيکار ب اني. وسط کار پنجاه در صد و پانيکنیم
که کارگراتون چند  نيکن ميتنظ ديبا نخودتو گهيبدهکار باشه. شما د دينبا یطيشرا

  .نيريدر نظر بگ یزيبراشون وار یوقت صرف انجام کار کنن، ک ديوقت با

. مهندس نيکن هيکه تسو فرستهیرو براتون م نهيو شرکت هز شهیشرکت اعالم م به
خودش نگه داشته بود که  یرو برا هایزيوارپروژه شرکت رو بدهکار کرد.  یقبل

دادگاهش رو انجام  یداره کارها لموني. من هم اخراجش کردم و االن وکرهيوام بگ
  داشتن شغلتونه.شرکت، احترام به خودتون و باعث نگه ني. پس احترام به قواندهیم

  راحت باشه. التونيبله متوجه شدم. خ -

ها را به او نشان داد و کس رفتند و سروش نقشهبه درون کان دنديبه مقصد رس یوقت
از ساختمان، سروش  ديبرداشتند و هنگام بازد یمنيبا هم صحبت کردند. بعد هم کاله ا

ساختمان و کارگرها باشد. در آخر سروش خطاب به  یمنيکرد که حواسش به ا ديتأک
  او گفت:

  .یکارت رو شروع کن یتونیاز حاال م -

  ممنونم، چشم. -

 ی. فقط از امروز چند روزکنمیو کارا رو چک م زنمیسر م اميدم تا وقت کنم مخو -
  .نيبود بهم زنگ بزن ازي. نستمين

  چشم. -

را برداشت و  اشیشد. گوش لشيآمد و رفت سوار اتومب رونياز ساختمان ب سروش
  .کردیم هيجواب داد و داشت گر عيشماره ترالن را گرفت. او سر

  بله. -

  ؟یباش شگاهيآرا ديت چند باسالم، ساع -

  اونجا باشم. ديبا گهيساعت د مين -
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  .اميحاضر شو دارم م -

  هق کرد و گفت:هق او

  ؟یکن یزيسر عقد آبرور یخوایشما که نم -

 نيو با بزرگتر برمیبابام رو م یمن اونقدر احمقم که آبرو یبچه جون فکر کرد -
  ! کنم؟یدوستش، دشمنش م

 یزد یول ،یري. بهت گفتم که تو جلوش رو بگیفتم که بدونرو به تو گ یهمه چ من
  توش. یدير

  کنان گفت: هيگر ترالن

  آقا... -

  :ديبر سر او داد کش سروش

  .یريم یذاریبعد خودت م یماه مهمون من کيگوش کن! امشب که تموم شد  -

 هگيد یهر بهونه اي. ادي. ازش خوشم نمميخوریما به درد هم نم یگيآقا جونت م به
  .نيکه شما زنا بهتر بلد

  آخه... -

  فنچول رو چه به من! یآخه تو ؟یتو زنم بش ذارمیم یفکر کرد ؟یآخه چ -

  دستتون درد نکنه.  -

  نفسش را فوت کرد و گفت: سروش

  دنبالت.  اميحاضر شو دارم م -

  باشه.  -

رفت. با سرعت مخصوص  یبعد ارتباط را قطع کرد و به سمت منزل حاج اکبر و
  با ترالن تماس گرفت. او جواب داد: ديکه به منزل آنها رس یخودش رفت و زمانبه 

  بله.  -
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  . نييپا ايب -

   ن؟يبخور یزيداخل چ نيياينم -

  نشده؟  رتيمگه د -

  بله.  -

  . فتيپس راه ب -

 ادهيآمدند. سروش پ رونيبعد ترالن و مادرش و تورج ب یقيارتباط را قطع کرد. دقا و
کرد. با تورج دست داد و رو به ترالن سر فرود آورد و  یپرسحوالها اشد و با آن

  گفت: 

   م؟يبر -

  بله من حاضرم.  -

قرآن رد کرد. بعد هم قرآن را سمت سروش گرفت و  ريترالن را از ز یاکبر خانم
  گفت:

  پسرم.  ايب -

دست تورج را  ليآن رد شد. وسا ريو سرخم کرد و از ز ديقرآن را بوس سروش
گذاشت. دِر جلو را باز کرد و به ترالن نگاه کرد. او رفت  نير عقب ماشگرفت و د

  و سوار شد و سروش در را بست. 

وصلت داشت و از سروش و رفتار سردش  نيبه ا یبيکه حس عج یاکبر خانم
  و گفت: ستاديبود مقابل سروش ا دهيسرخ دخترش را د یهاو چشم ديترسیم

  پسرم!  -

  بله.  -

 چوقتيام رو دستت سپردم که تا حاال ه. جگر گوشهسپرمیدستت م دارم دخترم رو -
  . ینکن تشيقرآن اذ نياز خودم دور نشده. تو رو به ا
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را  یخانم اکبر یدر اشک شکسته یهاسر بلند کرد و جا خورده چشم سروش
  مادر حس کرده بود وصلت سروش از سر اجبار است.  ني. انگار استينگر

  لب گفت: ريو ز ديقرآن کش یا روناخواسته دستش ر سروش

  فقط خدا بهم صبر بده!  -

  کت او را گرفت و گفت: یگوشه یبرود که خانم اکبر خواست

  حساسه.  یليتر از گل بهش نگفتم. دخترم خمن نازک -

  راحت باشه.  التونيخ افته،یبراش نم یاتفاق چيه -

زد و  ید. بوق کوتاهرا دور زد و رفت سوار ش ليبعد او را ترک کرد و اتومب و
  حرکت کرد. 

 شانيريباعث دلگ شتريب یابر یهر دو سکوت کرده بودند و هوا ريطول مس در
  . شدیم

  نداشته باشم.  تيکنم. قسمم داد کار تتياذ ديترسیمامانت م -

  رو به او کرد و گفت: نيغمگ ترالن

  خوب!  -

  برو. خودت  یول کنمینم تتياذ زنمت،یندارم. نم یباهات کار -

  گفت: ديرا به هم مال شيهاگرفت و دست ريسر به ز ترالن

   ن؟يشناسیمگه شما من رو م اد؟يچرا از من بدتون م -

   ؟یشناسیتو من رو م اد؟يمگه تو از من خوشت م -

  به دختر کنارش کرد و اخم کرده گفت: ینگاه ميسکوت کرد. سروش ن ترالن

  . یدونی. خودت هم خوب میايتو به من نم -

  بدون نگاه به سروش بغض کرده گفت: ترالن
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 یچرا؟ مگه من زشتم؟ مگه خانواده بد نيبگ شهیم یول اميباشه، من به شما نم -
  دارم؟ مگه...

  و داد زد: ديچادر او را چنگ زد و سمت خود کش یبا حرص و عصب سروش

  ل متنفرم.. از دختر اُمُ اديبدم م دهيخواب رشيکه ز ی. از افکاراديبدم م نياز ا -

را گرفت و به در  شيو رو ديسروش را نگاه کرد و چادرش را کش دهيترس ترالن
 یدارد. از آن مرد عصب یسروش چه درد ديفهمیکرد. حاال م هيگر صدایو ب ديچسب

  را گرفت. شيهاچادرش اشک یو با گوشه ديو کج خلق ترس

  گفت: یرا قورت داد و به آرام اشهيگر یاز مدت بعد

  کنم. تتونياذ کنمینم ی. سعکنمیبراش م یفکر هيه، باش -

  کرد و گفت: یعصب یبلند تک خنده یبا صدا سروش

  ؟یچادرت رو پرت بزن یخوایم هيچ -

  کنم؟یم یکار نيهمچ نيچرا فکر کرد -

  ؟یپس چ -

  .رمیو م کنمیتا بهونه جور م نيمن باش زبانيمدت م کيبه قول خودتون  -

  خوبه. -

  بهم... ني. حق هم ندارنيکن تمياذ ني. حق ندارنيکن نيبهم توه نيدارفقط حق ن -

که  ديکش یقيکه در حلقش باد کرده بود. نفس عم یاگفتن جمله شيبود برا سخت
  سروش گفت:

  .شهینم ینيبزميس ینترس. آدم عاشق گون ،یکنینم کميتحر -

 شهيبه ش را شيچشمش راه گرفت و رو ريپلک بست و دوباره اشک از ز ترالن
چشم او را  ريکه سروش ز ديکرد. با چادرش اشکش را گرفت و دماغش را باال کش

و آن را سمت ترالن گرفت و  دي. دستش را بلند کرد و دو برگ دستمال کشستينگر
  گفت:
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  .یتا چادرت رو سبز نکرد ريبگ -

 کرد و یآرام یاش تک خندهدرد و غصه اني. در مدينگاهش را سمت او کش ترالن
  و سکوت کرد. ستيها را گرفت. سروش او را نگردستمال

او را برداشت و بعد  ليشدند. سروش وسا ادهيهر دو پ دنديکه رس شگاهيآرا یجلو به
  ها را به دستش داد و گفت:شد آن شگاهيترالن وارد آرا نکهياز ا

  دنبالت؟ اميب یک -

  .دمیم اميبهتون پ -

  منتظرم. -

و راه افتاد. به منزل رفت. خسته و گرسنه بود. تمام تاالر و بست  ديبعد در را کش و
  عقدش حاضر بود. یبودند و سفره دهيچ یو صندل زيرا م

  . مادرش با اسفند جلو آمد و دورش چرخاند و گفت:اندازديبه آن ب ینرفت نگاه یحت

  بده. يیو به خودت صفا ريبرو دوش بگ -

  ولم کن حوصله ندارم. -

  ر؟ماد هيچه حرف نيا -

  هست بخورم؟ یزيگرسنمه چ -

سالن باز شد و هر دو رو به آن سمت کردند. بهراد وارد سالن شد و سالم کرد.  در
  سمت سروش گرفت و گفت: یچييجواب گرفت و جلو آمد. سو

  .ريبگ -

  را گرفت و گفت: چييسو سروش

  ه؟يچ -

  عروس. بردم گل زدم آوردم. نيماش ه؟يچ -

  ک و خل بود، دست خودم بود!من که تا کمر تو خا نيماش -



 

145 
 

بمونه تو  ميريبهنام رو بردم گل زدم. گفتم گ ني. ماشومديخوشم ن هيمشک نتيماش -
  خودت رو بده من باهاش برم خونه. ني. ماشنگيپارک

  باشه ببر. -

بهراد  یولو کرد. نرگس خانم قربان قد و باال زهاياز م یکي یرا رو لشيبعد وسا و
  گفت: رفت و از او تشکر کرد و

  چکار کنم. خواستمیم یاگر تو نبود دونمینم -

  بعد رو به سروش گفت: و

سفارش داده. ظرف و ظروف آورده. آشپز  یو صندل زيها رو پخش کرده، مکارت -
گل زده، دسته  نيسفارش داده. ماش کي. کدهيو شکالت خر ینيريو ش وهيآورده. م

  هماهنگ کرده... بردارلميو ف هيگل عروس رو سفارش داده. سفره عقد آورده، آتل

  سمت آشپزخانه رفت و گفت: سروش

  .نيريخود ش نيآفر -

  دنبال او رفت و گفت: بهراد

  عوض تشکرته؟ -

  .دادمیبرام مهم بود خودم انجام م -

  .مينازت رو بکش مينيبش ديبا ی. حاال هستيبه جهنم که مهم ن -

  .یانجام داد تييدا یمن چرا تشکر کنم؟ برا -

  ه؟يمن ک يیاد -

  سروش. -

  ؟یهست یخوب تو ک -

  نشست و گفت: زيپشت م سروش

  سروشم؟ هيبه نظرت من شب -
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  مقابل او نشست و براندازش کرد و گفت: بهراد

  نه! -

  سروش را گرفت و گفت: یهاخانم جلو رفت و شانه نرگس

  پسر گلم. -

شاره او را کنار زد و برخاست و رو به مادرش با انگشت ا یهادست سروش
  گفت: دواريتهد

 ینجوريحال و روزم نبود. من ا ني. اگر بودم استميمادر! من پسر شما ن نيبب -
 نيا ؟یعروس نيخانواده؟ ا نيزن؟ ا نيبود؟ ا نيمن ا یآرزو خواستم؟یم یعروس

  تون.. شما و آقا شهابنياما فقط شما مجبورم کرد ط؟يشرا

باشه، پل  یامتي. اگر قگهيصد سال د. نه االن، نه بخشمتونینم گذرم،ینم ازتون
 کنمیو خودم پرتتون م رميگیرو م تونقهياجبار همونجا  نيباشه، به خاطر ا یصراط

  . نييپا

 یهاحرف دنينرگس خانم گشاد شد و آهسته از سروش دور شد. دلش از شن یهاچشم
شست . سروش نديرا چ زي. خدمتکار مکردیاو شکست. بهراد فقط سروش را تماشا م

  کنترل شده بود و حالش خوب نبود.  رقابليغ گريشد. د رهيخ سيو به د

   ن؟يمگه با ترالن صحبت نکرد -

  صورت بهراد داد زد: یخانم رو به سروش کرد. سروش تو نرگس

افتادن  رايبله! مادرت و سم گه،یبه اون ج...ه گفتم جواب رد بده برگشته به بابام م -
  . دنيو کل کش غيوسط با ج

   ؟یکنیم ینطوريچرا ا ؟یچ یعنياالن  -

 نيبه دختر مردم توه یکشیو بد متوجه شدن؟ خجالت نم ننيبش یبگ ینداشت زبون
  .شهیزنت م گهيچند ساعت د ؟یکنیم

  گرفت و گفت: نييسرش را پا سروش
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کارتون  نيا یکارا رو بکنن. ول نيا ذاشتمیها نبودن عمراً که مفقط اگر اون سفته -
  که اون دختر خودش بذاره بره و نخواد بمونه. کنمیم ی. کارکنمیم یرو تالف

  نرگس خانم رو به سروش داد زد: کدفعهي

 پرهیباز م یزنت باشه. قورباغه رو تو تشت طال بذار یدختر نيهمچ یندار اقتيل -
  !اقتشهيکه ل يیتو مرداب. جا

  و گفت: ستيمادرش را نگر یاخم آلود و عصب سروش

  اقتم؟يل یمن ب -

  .یتراقتيلیب اقتيلیتو از ب -

  :ديکش اديفر سروش

بختم من اگر نخوام شما به زور خوش رم؟يبگ ميخودم تصم یمن اجازه ندارم برا -
و مثل  رمی. مکنمیخونه برم پشت سرمم نگاه نم نياز ا نم؟يرو بب یبرم ک ديبا نيکن

  .شمیبهنام م

ها د. غذاها پخش و پال شدند و ظرفها زد و همه را پرت کرظرف ريبا دست ز و
  شکستند.

  را برداشت و به اتاقش رفت. لشيبلند شد و به سالن رفت و وسا شيجا از

تخت انداخت و بالش پشتش را  یگذاشت و خودش را رو زيم یرا رو لشيوسا
 یرا روشن کرد و صدا ستمشيو کنترل را برداشت و س ديدرست کرد و دراز کش

  آن را باال زد.

  شده بود. ريگها بهانهفکر کرد. مثل بچه طشيبست و به شرا چشم

  غذا آورده بود. شيوارد اتاق شد. برا بهراد

  غذا بخور. ايپاشو ب -

  .کنهیاشتهام بسته شد. سرم درد م خورم،ینم -

  گذاشت و به کنار تخت رفت و گفت: زيم یرا رو ینيس بهراد
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  .گهيت رو درست کنم و من برم دکه موها ايپاشو غذا بخور بعد برو حموم و ب -

  حوصله ندارم بهراد، برو به کارهات برس. -

  به هم قفل کرد. نهيس یرا رو شيهابعد پشت به او کرد و دست و

  سروش... -

  تنهام بذار بهراد. -

  نفسش را فوت کرد و گفت: بهراد

لوار . کت شاميساعت قبل از رفتنت م کيسر بزنم.  نايبه پگاه ا رمیباشه. من م -
  . زونهيکمد آو یهم برات حاضر کردم و تو

  نقطه چشم دوخت و فکر کرد.  کيبعد رفت و در را بست. سروش هم به  و

  . ستيبه صدا در آمد. آن را برداشت و نگر اشیگذشت که گوش یساعات

  . نيباش نجايا گهيد ميساعت و ن کيسالم،  -

  برخاست و به حمام رفت و دوش گرفت.  شيجا از

آمد با حوله  رونيب یلختش را شست. وقت یصاف کرد و موها غيرا با ت ششير ته
  حوله کوچک دور کمر خود زد و آن را محکم کرد.  کيخود را خشک کرد و بعد 

ها را مرتب را حالت داد. آن شيرفت و سشوار را روشن کرد و موها نهيمقابل آ به
  . دزنيصورتش بر یکرد و با تافت محکمشان کرد تا کمتر تو

دست  کي. بعد هم ديبرداشت و پوش ديسف راهنيپ کيبرداشت و تن زد.  رپوشيز
  نبود که بهراد حاضر کرده بود.  یبرداشت. کت شلوار یشلوار مشککت

 کيکمرش را بست.  یآن زد و دگمه ريرا ز راهنيو پ ديرا باال کش یمشک شلوار
 یکراوات مشک کيکرد.  را نگاه شيهاکمربند انتخاب کرد و به کمر بست. کراوات

دور گردنش انداخت و آن را گره زد و محکمش کرد.  ديو در هم سف زير یهابا خط
  . دتن ز راهنشيپ یو کت را رو دينپوش قهيجل یحت

  کت مشخص باشد.  نيآست ريتا از ز ديکش رونيرا ب راهنشيپ یهانيآست
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رفت کمدش را باز  که بهراد حاضر کرده بود زد و یريچرم ج یهابه کفش شيپا با
کالج برداشت و بدون جوراب  یجفت کفش مشک کي. ديکش رونيکارتن ب کيکرد و 

  قرار داشت.  بايها دو منگوله زکفش ی. روديپوش

بود، انتخاب کرد  دهيخر سيکه در انگل یساعت مشک کيو  ديبه خود عطر پاش او
  و به مچ دستش بست. 

 اشنهيس یرو بيو تا کرد و در ج برداشت ديسف یهابا طرح یدستمال مشک کي
  گذاشت و به آن شکل داد. 

  ضربه به در خورد و در باز شد.  چند

  و گفت: ديکش یاو چند لحظه مات شد و بعد سوت دنيداخل آمد و با د بهراد

   ؟یديرو نپوش تيرو! چرا کت شلوار داماد نجايا -

  . ادياز رنگش خوشم نم -

  گرفتم.  یاون رنگ نايبه خاطر ا -

  . ديدسته گل نرگس سف کيها اشاره کرد. دسته گل عروس را آورده بود. به گل و

   ه؟يچه دسته گل گهيد نيا -

  نرگس!  -

 یبر سر خاک هيرز قرمز،  ،یرز نبات د،يبود؟ رز سف ینرگسه! گل قحط دونمیم -
  ! گهيد

  . ستيمن ن یقهيسفارش عروس خانمه! سل -

 یدسته گل درست حساب هيکنه  شييد راهنماتر همراهش نبوعروس خانم بزرگ -
   ره؟يبگ

  خودش گفت نرگس دوست داره.  م،يمن و پگاه و مادرش بود -

  جلو رفت و دسته گل را گرفت و گفت: سروش

  زده به لباس عروسش.  یچه ُگه نيبب نهيگل ا یبرا اشقهيسل -
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  دنبال او راه افتاد و گفت: بهراد

  قشنگ برداشته.  یلباس محجبه کياس عروس هم لب ؟یريگیقشنگه، چرا بهونه م -

  و رو به بهراد گفت: ديچرخ سروش

  من رو ببره.  یلباس برداشته که آبرو یبه جا یلحاف کرس هينکنه رفته  -

بخواد لباس  یاون هم هست هر طور یسروش؟ عروس یکنیم ینطوريچرا ا -
  . یکردیخرج م قهيراش سلب یافتادیدنبالش راه م یريبگ راديا ی! تو که بلدپوشهیم

   ؟یپس تو اونجا چکاره بود -

  سروش؟  ازيته پ اي ازميعه! مگه من سر پ -

   ؟یرفت یچ یپس برا -

  بکنم.  توتمیرفتم چون من حّمال توام. دخالت که نم -

با پدر و مادرش  نکهيرفت و بعد از ا نييها پاو از پله ديبه او حق داد. چرخ سروش
  گفت: عيسررو به رو شد پدرش 

بهراد مگه نگفتم خودت  ؟یرو زد شتيچرا ته ر ه؟يپيچه ت نيا ؟یجوراب نداشت -
  بندازه. غيبهش برس و نذار صورتش رو ت

  زد.  رونيها انداخت و از خانه ببه آن یتفاوتیجواب نداد و سروش نگاه ب بهراد

  .یکشیتو آخرش من رو م -

شده است و بد نبود.  نييو زرد تز ديسف یهاکه با گل دينگاه کرد د ليبه اتومب یوقت
  . گرفتیم لميآمدن او ف نييهم داشت از پا لمبرداريف

  رفت. شگاهيرا از باغ خارج کرد و به طرف آرا ليرفت و سوار شد و اتومب او

  شماره ناشناس بود. جواب داد: کيبه صدا در آمد.  اشیگوش

  بله! -

  سالم من کارم تموم شده. -
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  ه؟ينمره مال ک نيا. اميدارم م -

گرفتم، باهاتون تماس  یگوش شگاهيآرا یهاشارژش تموم شد از خانم امیگوش -
  .رميبگ

  ؟یشارژر بردار یبلد نبود -

  شارژم پر بود. -

  که تموم شد؟ یچکار کرد -

  سکوت کرد و سروش گفت: ترالن

  .اميدارم م -

  برسد. ارتباط را قطع کرد و پدال گاز را فشرد تا زودتر به مقصد و

  شدند گفت: ادهيپ یشد. او هم آمد و وقت لمبرداريمنتظر ف ديرس یوقت

  .مونمیمن جا م ینطوريتر. اُخرده آروم کيآقا!  -

 یسازیکه م کيرمانت یووديهال یلمايف نيخوب؟ ا ،یايبچه جون! رو مخم ن نيبب -
 ريشب. گو بذار تموم شه ام ريعکست رو بگ ر،يرو بگ لمتي. فخورهیبه درد من نم

  ؟ی. اُکشمیکه رو سرت خراب م یند

  . او هم سر تکان داد و گفت:ديرا کش لمبرداريف یگونه و

  به درد نخورد. یباشه. بعداً نگ -

  .گمینم -

  .رميبگ لميکه من ف نيش ادهيدوباره پ نيحداقل بر -

  به او انداخت. ینگاه کج سروش

  ن؟يرینم -
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دنده عقب گرفت. دوباره پارک کرد  بردارلميرفت و سوار شد و به خواست ف سروش
سروش  دنيدر باز شد و دختر با د یرفت و در زد. ال شگاهيشد و به سمت آرا ادهيو پ

  گفت:

  .نيريبگ لميف نييخوایتو اگر م نييايب -

او بست.  یتشکر کرد و سروش را کنار زد و وارد شد و در را به رو لمبرداريف
لباس محجبه  کيبه ترالن کرد که  ینگاه لمبرداريو فرفتند  یبه اتاق پشت شگرهايآرا

 ستادهيلباس ا قهيبود و تا گردنش بسته بود و  دهيو بزرگ درخشان پوش ديبا دامن سف
بود که  بايو بلندش ز ديو آنقدر تور سف ددور سرش بو بايتور حجاب ز کيبود. 

 لمبرداريو ف ديکش نگاه کرد. ترالن خجالت يیبايز یچند لحظه به آن ملکه لمبرداريف
  گفت:

  مبارک باشه. -

  ممنون. -

  تو. اديدر رو باز کن داماد ب زميعز -

 کيرا شروع کرد. ترالن سمت در رفت و در را باز کرد. سروش  یلمبرداريف و
به باال نگاه کرد. سر تکان داد! با  نييپله را باال آمد و داخل شد. لباس ترالن را از پا

  گاهش که به حجاب او افتاد داد زد:نبود. ن اشقهيسل نکهيا

  دور سرت؟ یبست هيچ نيا -

اما حجابش اعصابش را به هم  دياو را پسند شيماند. سروش آرا رهيبه او خ ترالن
  بود. ختهير

  حجاب بستم، چطور مگه؟ -

  ه؟يچ اياُُمل باز نيا -

  ! ن؟يگیبه من م یکه شما ه هيچ یاُُمل باز ديببخش -

و با  ديرا سمت سر او برد و ترالن سرش را عقب کش جلو رفت و دستش سروش
  گفت: تيجد
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  .یزنیبه حجاب من دست نم -

  شبه. کيموهات رو درست کن، فقط  اريرو از سرت در ب نيا -

  شب!  کينه  هيثان کي یبرا ی. حتامينم جاچيمن بدون حجاب ه -

  شنل بذار. -

  دوست ندارم. -

  آمدند و گفتند: رونيب شگرهاياو آر ديکش نييرا پا نيدورب لمبرداريف

  شده؟ یطور -

  ؟یچرا موهاش رو درست نکرد ؟یريگیپول م یچ یخانم برا -

  باهاشون بکنم. خودشون حجاب خواستن. یکار تونمیبه زور که نم ديببخش -

 یکرد چي. خودت رو لحاف پليدوست و فام یخودش غلط کرد. من آبرو دارم جلو -
  ؟یکه چ

او را برانداز کرد. بغضش را  اشیخاکستر یهاد و با چشمفقط نگاهش کر ترالن
  فرو خورد و گفت:

  !ستيهمه. کارتون اصالً خوب ن یاون هم جلو ن،يکن نيبهم توه دينبا -

  کرد درست رفتار کند. با خود گفت: یسع سروش

  بذار تموم شه. ،یکه باهاش بمون ستيقرار ن -

ل را گرفت و سروش اشاره کرد که بعد دسته گل را سمتش گرفت. ترالن دسته گ و
  را بلند کرد و گفت: نيدورب لمبرداريحرکت کند. ف

  ؟یتکرار کن شهیم -

او باز  یخارج شدند. سروش در را برا شگاهيغره رفت و از آرابه او چشم سروش
جا داد  نيماش یکرد. ترالن سوار شد و سروش خم شد و دامن او را جمع کرد و تو

  و گفت:
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 ترکيکوچ زي. سایدامنا؟ شصت متر دامن گرفت نيتو رو چه به ا یوجب ميآخه ن -
  نبود.

. در را بست و رفت سوار ديخود د یبعد راست شد و نگاه مظلوم ترالن را رو و
  شد.

  ن؟يشیپنگوئن م هيشب نيپوشیم یاز اونا که وقت ؟یخوایچادر نم -

  او را برانداز کرد و بعد گفت: ترالن

  .نينکن یاحترامیبهم ب چوقتيکه ه نيدار یخوب تيقدر شخصناو کردمیفکر م -

  رو به او کرد و گفت: سروش

  .تميشخصیب یليمتأسفانه من خ -

هر دو  ريرفت. در طول مس هيرا به حرکت درآورد و به سمت آتل ليبعد اتومب و
. وارد ستيشد و ترالن او را نگر ادهيسروش توقف کرد و پ يیساکت بودند. در جا

  و گفت: ستيآمد و از کنار پنجره ترالن را نگر لمبرداريشد. ف یفروش تزايپ کي

  واقعاً!  يیتزايرفت تو پ -

  .ستيرا نگر لمبرداريدر سکوت فقط ف ترالن

  کنه؟یم ینطوريآدم حالش خوبه؟ چرا ا نيا -

  .ستينه! خوب ن ديشا دونم،ینم -

  ! ه؟يازدواج زور -

بزرگ و چند  یتزايپ کيبعد سروش با  هقيدق ستيدار سکوت کرد. بغصه ترالن
  گفت: لمبردارينوشابه برگشت. ف یقوط

  .دنيتون شام مداداش خونه -

  ساکت باش. -

  بعد در جعبه را باز کرد و گفت: و



 

155 
 

  بردار. -

  نوش جان. -

  گفتم بردار. -

  برداشت و تشکر کرد.  تزايتکه پ کي لمبرداريف

  سس هم بزن.  -

گذاشت و رفت  لشانياتومب یارف کرد و نوشابه هم تواو هم تع یبه راننده سروش
  و گفت: کردی. ترالن داشت او را نگاه مديچيدر اتاقک پ تزايپ یسوار شد. بو

  .رهيد -

  جهنم، گشنمه. -

  برداشت و سس زد و مشغول خوردن شد. تزايبرش پ کيبعد  و

  بخور.  -

  . خورمینم -

  زد و گفت: یلبخند کج سروش

  . خورمیمن خوب م یول -

 یاو توجه نکند. اما طول یکرد به جمالت دو پهلو ینگاه کرد و سع رونيبه ب ترالن
و با کارد و  ختيسس ر تزايپ یاش شد. سروش روگشنه تزايپ یکه از بو دينکش

و  ديتکه کوچک برداشت و سوت کش کيبرش از آن را تکه تکه کرد.  کيچنگال 
  گفت:

  طرف. نيا -

  سمت دهانش برد. یروش تکه کوچکرو به او کرد و س ترالن

  .خورمینم -

  رو بخور. نيا ريگناهه، بگ یروزه خوار -
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  .ستميمن روزه ن -

  .ینخورد یزيحتماً چ -

  .خورمینخوردم و نم -

  بهت. مالمیبه خدا م -

است. دهانش را باز کرد و  وانهيکرد و فکر کرد او واقعاً د زيرا ر شيهاچشم ترالن
  کرد رژش را خراب نکند.  ینش گذاشت و سعسروش لقمه را در دها

. فکر دادیکوچک م یهاو به ترالن برش خوردیرا م شيهاهم تند تند برش خودش
 دادیباشد و دلش اجازه نم نطورياو هم هم ديگشنه است شا نطوريخودش ا کردیم

  خودش بخورد و او نگاه کند. 

ذاشت و آن را دست ترالن گ یرا داخل قوط ینوشابه باز کرد و ن یقوط کي سروش
اش را را باز کرد و نوشابه ینوشابه شد و سروش قوط دنيداد. ترالن مشغول نوش

  .ديسر کش

. گرفتیم لميها فهم داشت از آن لمبرداريو ف ديخندیها مبه آن شدیکس رد م هر
  شده بود گفت: ريترالن که س

  .کردمیممنون، داشتم ضعف م -

ها شد و آشغال ادهيکرد و پ زيها و لبش را تمسروش دست را به سروش داد. یقوط و
  گفت: لمبرداريرا دور انداخت. سپس سوار شد که ف

   ه؟يآتل ميبر ست،ين یداداش وقت عکاس -

  برو.  -

ها رفتند و مدام به آن هيبه سرش خطور کرد. به آتل یطانيش یلحظه فکرها کيدر  و
  ر است. چون عاقد منتظ نديايزودتر ب زدندیزنگ م

  :ديپرس لمبرداريشدند ف هيوارد آتل یوقت

   اد؟يعکاس خانم ب -
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  .ايخودت ب -

  گفت: ترالن

  . اديخانم ب -

  . ادينه! خودش م -

  ها گفت که ترالن امتناع کرد و گفت:بعد چند ژست به آن و

  . رميعکس بگ ینطوريا تونمینم ميستيما محرم ن -

  و گفت:از او دور شد  کردیاو را نگاه م سروش

  . ريبگ یازش عکس تک -

مشغول شد و از او عکس گرفت. چند عکس مختلف از او گرفت و سروش  لمبرداريف
و در  رديبگ دهياو را ناد يیبايز توانستیبود. نم رهيبه آن دختر خ بيدست به ج

  مرام او هم مانده بود. 

  اوست.  یهاآموزهفقط به خاطر پدرش و  ايحجابش را واقعاً قبول دارد  نيا دانستینم

  گرفت.  یسروش را صدا کرد. ترالن کنار رفت و سروش چند عکس تک لمبرداريف

  رو به ترالن گفت: لمبرداريف

   ؟یبه خواهر مادرت نشون بد یچ یخوای. مینطوريکه ا شهینم یآبج -

  خواهر مادرش مثل خودشن.  -

دست او را و باز هم سکوت  کرد. سروش رفت و مچ  ستيسروش را نگر ترالن
  . ترالن معترض گفت:ديچنگ زد و او را کش

  ... کاريچ -

  لبش گذاشت و با خشونت گفت: یانگشتش را رو سروش

  . سيه -

  :ديپرس لمبرداريبعد رو به ف و
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  چکار کنم؟  -

  چند ژست به او نشان داد.  لمبرداريف -

  ترالن بلند شد. سروش رو به او کرد و با خشم گفت: هقهق

  . یريعکس بگ ستيقب مونده. اصالً الزم نبه جهنم ع -

  کرد و گفت: یانيپا در م لمبرداريف

  . نيچکار کن گمیداداش، من م سايوا -

ترالن آرام  یکند. وقت زيبه ترالن داد تا صورتش را تم یبعد جلو رفت و دستمال و
 هاها گفت و از آنبه هم به آن کيچند ژست نزد لمبرداريقدم زد ف یشد و سروش کم

  عکس گرفت. 

  تمام شد و رفتند سوار شدند شب شده بود و سمت خانه رفتند.  یعکاس یوقت 

  ساکت بود و سروش گفت: ترالن

بود. من روز  ليدل نيبود. اگر گفتم بگو نه، به هم نياگر گفتم نشه، به خاطر هم -
رو باهاش  یخوب یهارو که دوست داشتم کنارم بود لحظه یاگر کس ميعروس

  . دمگذرونیم

  . گهيبشنوم د خوامینم -

  ساکت شد و او را به حال خود گذاشت. سروش

 یسوت و کل اطرافشان را پر کرد. بهراد رو غيو وارد باغ شدند. ج دنديمنزل رس به
  کاپوت زد و گفت:

  .گهينرو د ن،ييپا ايب -

 ادهيترالن باز کرد و کمک کرد پ یشد و رفت در را برا ادهي. پستدياو مجبور شد با و
 رفتندیطور که سمت ساختمان مو همان زدندیم یسرشان بمب کاغذ رنگ یشود. رو

گذشتند. بهراد  نشانيفشفشه روشن شد و هر دو از ب ینوران یدو طرفشان آبشارها
. گفتندیآمد مو خوش کردندیبه مهمانان سالم م اهسنگ تمام گذاشته بود و آن شانيبرا
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مقابلشان  یاکبر یبروند. آقا گاهيها خواستند به جانوارد ساختمان شدند از آ یوقت
  کرد. یخوشبخت یآرزو شيو برا ديرا بغل کرد و او را بوس شيبايو دختر ز ستاديا

  او را گرفت و گفت: یهاگفت. بعد هم شانه کيسروش را بغل کرد و تبر سپس

رم. تو صدف نگه داشتم و بزرگ کردم. مراقبش باش پس ديدخترم رو مثل مروار -
  .ادياشکش ب ینذار

آمد و به ترالن  یو بعد سر فرود آورد. بعد هم حاج محمد ستيترالن را نگر سروش
 یگفت و بعد رو به حاج اکبر کيگفت و سروش را بغل کرد و به او تبر کيتبر

  گفت:

دست نزن. به حرف من که گوش نکرد  شتيبهش گفتم کراوات نزن، گفتم به ر -
  بچه درست بشه. نيا نيکرد یشما کار ديشا

  و گفت: ديآهسته خند یاکبر حاج

 شيریو ب شيبه ر یاالسالم. حاجبود نشان اسالم، بزغاله بود حجت شيگر ر -
. ما ستيها نحرف نيرو هم که قبول داره از ته قلب قبول کنه. به ا یزي. آدم چستين

  کنن. دايراهشون رو پ شنیخودشون بلد م ميباش یخوب یالگو

  .ريتو ظاهر خودشون. سخت نگ ايظاهر ما،  با اي حاال

زد و دور شد. سروش و پدرش به دور شدن او نگاه  یحاج محمد یشانه یرو و
  پدرش برگشت و بعد رو به ترالن کرد و گفت: یهاکردند. نگاه سروش به چشم

  .ميبر -

تند. گف کيهم آمدند و تبر شانينشستند. مادرها و خواهرها گاهيهر دو رفتند و در جا و
. سروش داشت تورج را نگاه ختيتورج آمد و ترالن را بغل کرد و آهسته اشک ر

موجب آزارشان  گريد یها ناراحت شد و دوست نداشت مدت. از احساسات آنکردیم
  را فراهم کند.

  گفت و بعد از هم جدا شدند.  کياو را هم بغل کرد و تبر تورج
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عقد  یو بعد مشغول خواندن خطبه نشستند عاقد از همه خواست ساکت باشند یوقت
را خواند سروش به شدت  هيعاقد مهر یعقد بود. وقت یسفره یشد. نگاه سروش رو

 ی. او را برانداز کرد و نگاه او روشدیسرش را سمت ترالن چرخاند. باورش نم
  قرآن دستش بود. 

  :ديچيعاقد در مغزش پ یصدا

 نهيهللا، آ یگانگيبه  یتمام بهار آزاد سکه کيسفر حج تمتع،  کيهللا، جلد کالم کي -
  جفت شمعدان، دو شاخه گل نرگس، دو شاخه نبات...  کيو 

قرار است جدا شوند اما  دانستی. با آنکه مخواستیبود که او م یزيتنها چ نيهم
نکرده بود. سرش داشت درد  ديطالها را در عقدنامه ق ینخواسته بود حت چيه
 يیزهايچ دانستیطرف است. نم یچه کسان ايو  یکسبا چه  دانستی. نمگرفتیم

  نه!  اياست  یواقع شنودیو م نديبیکه م

کند و بعد همه  ی. پدر او را راضديبله بگو د،يايب خواستینداشت. م یطمع چيه او
  و برود.  رديرا به گردن بگ زيچ

مانده  رفتار ساده نيا ليبود حاال در تحل اتياضياستاد هندسه و ر یکه روز یمغز
  چکار کند!  دانستیبود و نم

  را برگرداند. سحر خندان گفت: شياش نشست. روشانه یرو یبعد دست یکم

  . یچرا بهش زل زد کنهیمال خودته قربونت برم. فرار نم -

  حواسم نبود.  -

  به او داد و گفت: یا. سحر جعبهدنديخندیداشتند م همه

  . خوادیم یلفظ ريعروس ز -

را نشان او داد. ترالن نگاهش را گرفت  نيسنگ سيا باز کرد و سروجعبه ر سروش
  و گفت:

  پدر و مادرم بله. یبا اجازه -
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منگ  ی. بعد هم سروش با حالتختنديسرشان نقل و تراول ر یو رو دنديکش غيج همه
  شد.  یبله گفت و ازدواجشان رسم

که  رديبگ حلقه را برداشت و دستش را جلو برد. خواست دست ترالن را سروش
  و گفت: ستيمکث کرد. نگاهش را باال برد و ترالن را نگر

  اجازه هست؟ -

  !یاالن محرم -

و دست او را گرفت و حلقه را به انگشتش کرد، بعد هم  ديکش ینفس راحت سروش
  ترالن حلقه به انگشت او کرد.

رفتند. کردند و در کنار هم عکس گ ميرا تقد شانيهاهيدست زدند و بعد از آن هد همه
  .دنيرا روشن کرد و همه شروع کردند به دست زدن و رقص ستميبعد از آن بهراد س

 کردیناراحتش م نياز همکاران و دوستانش را دعوت نکرده بود. ا چکداميه سروش
  همکارانش بچرخد. نيکه به دلش نبود در ب یعروس نيا یآوازه خواستیاما نم

بهراد را صدا کرد و او به  یمحمد یآقاگفت.  یمحمد یبه آقا یزيچ یاکبر یآقا
فلش  کيرا خاموش کرد. همه اعتراض کردند و تورج رفت و  ستمياجبار رفت و س

 یو مولود ديچيمداح در اطراف پ یوصل کرد و آن را بلند کرد و صدا ستميبه س
  خواند.

 مهيخ شينما نياطراف را نگاه کرد و به ا تياول با تعجب و بعد با عصبان سروش
  چشم دوخت. یباز شب

  .نديبرخاست که بهراد خود را به او رساند و هلش داد تا بنش شيجا از

و بهراد او را محکم در  زديکرد برخ ینگاه کرد. سروش سع دهيها را ترسآن ترالن
  نشاند و گفت: شيجا

  .شهیو تموم م گذرهیتو رو خدا آروم باش، م -

  ه؟يچه مسخره باز نيا -

  .نيگ من! مرگ آراد بش! مرکنمیخواهش م -



 

162 
 

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

  خورده آروم بشم. هيبرم باال  خوامیباشه، م -

ها را گرفت و مهمانان گذشت و راه پله نيکرد و او برخاست و از ب شيرها بهراد
  باال رفت.

. کردندیم يیرايداشتند پذ هاشخدمتيو پ زدندیو مردها نشسته بودند و دست م هازن
  :ديبه سراغ ترالن رفت و پرس مبردارليف

  ن؟يريباغ بگ یچند تا عکس تو نيحاال که محرم شد نييخوایم -

  نه، ممنونم. -

  !شهیخوب م یليخ -

  رفتن باال. ستن،يداماد ن یآقا -

  .گمیاومدن بهشون م یوقت -

ساعت که گذشت  ميبود. ن دهيتختش دراز کش یکتش را کنار انداخته بود و رو سروش
  .ديايب نييپا یاد به سراغش آمد و خواست که به طبقهبهر

  حوصله ندارم، ولم کن. -

! چه یخواستیازدواج رو نم ني. تو که اشهیشبه و تموم م کيسروش لج نکن،  -
  بره؟  شيپ یداره چطور یفرق

جشنم چه  یزن گرفتم و تو ايمن رفتم از ک چرخهیدهن به دهن م ینداره ول یفرق -
  .شمیه و مسخره دست خاص و عام مافتاد یاتفاق

عکاسه داره مخ من رو  ني. انييپا ميات کنه. لطفاً پاشو برمسخره کنهیغلط م یکس -
  .رميباغ ازتون عکس بگ یتو نييايب گهی. مخورهیم

  شه؟یتموم م یحوصله ندارم، ک -

  .يیخان دا ميفعالً سر شبه، پاشو بر -

  بلند کرد. شيو از جا ديبعد دست سروش را گرفت و او را کش و
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  را به او داد و گفت: کت

  .شهیزود تموم م یليفقط آرم باش، خ -

و از  ديباال دو لمبرداريکه ف رفتندیم نييها را پارفتند. داشتند پله رونياز اتاق ب هاآن
  و سرش را تکان داد. دي. بهراد خندستديجا باسروش خواست همان

  .اديبگو عروس خانم ب -

کند. سروش  هينرده تک یرفت و از سروش خواست رو نييدش چند پله پابعد خو و
  .ديسرگرم شدن با او را بهتر از شرکت در جشن د

و عکس گرفت. ترالن هم باال آمد و عکاس خواست کنار  ستاديمختلف ا یهاحالت به
  .نديها بنشپله یسروش رو

 یهاودند که عکسب بايقدر زآن یدوريکر ديمرمر سف یهاحق داشت و پله عکاس
  باال رفت و کنار سروش نشست. یشدند. سروش نشست و ترالن هم به سخت یجذاب

او  یکه همه رو به سو دي. سوت کشديد يیرايو بهراد را در حال پذ ديچرخ عکاس
  را رها کرد و باال رفت و گفت: زيکردند. خطاب به بهراد اشاره کرد. بهراد م

  بله. -

  به من کمک کن. -

  کنم؟چکار  -

  .رينور افکن رو بردار بگ اون

  چشم. -

  نگاه کرد و گفت: نيدورب چهينور افکن را سمت آن دو گرفت و عکاس از در بهراد

  .نيبش کيداماد نزد یکم به آقا کيعروس خانم  -

ترالن شود. او  کيسروش شد. عکاس به سروش اشاره کرد نزد کينزد یکم ترالن
داد. ساعد دست  هيراست سروش را زاو یشد. عکاس باال رفت و پا کيهم نزد
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آورد و خطاب به  نييپله پا کيچپش را  یگذاشت و پا شيزانو یراستش را رو
  ترالن گفت:

 نيا نيريدسته گل رو هم بگ ن،يکن هيچپشون تک یپا یساعد دست راستتون رو با
  قسمت.

  آخه... -

  نه؟ گه،يد نيمحرم شد م،يآخه ندار -

  بله. -

 یپا ینشان نداد و ترالن به کنار خم شد و رو یالعملوش عکسبعد منتظر شد. سر و
  کرد. هيسروش تک

  کن. ليحاال پاهات رو به راست من متما -

  چپ سروش بود. یپا یوزنش رو یکار را کرد و حاال همه نيا ترالن

پله  یاش انداخت و آن را روشانه یتور بلند پشت سر او را جلو آورد و رو عکاس
  ها باز و مرتب کرد و گفت:پله یدامن لباسش را روپهن کرد و بعد 

  اتاق خوابتون. یبرا کنمیبزرگش م شه،یم یعال نيا -

  بعد دسته گل ترالن را مرتب کرد. و

  .زدیم هيو قلب ترالن داشت هزار بار در ثان ستينگر شيپا یترالن را رو سروش

  مختلف گرفت و گفت: یايرفت و چند عکس از زوا نييپا عکاس

  عروس خانم لبخند.  -

پله لم  یکار تمام شد عکاس از ترالن خواست رو یلبخند زد. وقت یبه سخت ترالن
 ترنييپله پا کيکه عکاس خواست را گرفت. عکاس دسته گل را  یبدهد او ژست

بزند و دستش را دور  هيپله تک یو رو نديگذاشت و از سروش خواست پشت او بنش
را خواست  یعکس بعد عکاس یهم گرفته شد و وقت. آن عکس اندازديشکم ترالن ب

 اندازديرا دور کمر او ب شيهاو دست ستدياز سروش خواست پشت سر ترالن با رديبگ
  . ردياو را بگ یهاو ترالن دست
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بزرگ  یهادست یو کوچک ترالن رو فيظر یهاو دست ستادنديهم ا طورهمان
د. عکاس چند عکس گرفت و او بو کيدور کمر بار شيسروش قرار گرفت. بازوها

  گفت:

. جاتون رو ستيبلندتره، عروس تو بغلش مشخص ن یلينوچ! داماد ماشاءهللا خ -
  . نيعوض کن

  دختر بهم انداختن.  یفنچ جا هي -

و  ستادي. سروش ازدینگفت و بهراد فقط به حرص او لبخند م یزيچ ترالن
پله  یستور عکاس روشلوارش فرو برد و ترالن به د یهابيرا در ج شيهادست

او  یشانه یسروش انداخت و سرش را رو یهاشانه یرا رو شيهاو دست ستاديا
  . بود ستادهيا حرکتیو او ب خوردیگذاشت. نفسش به گردن سروش م

االن سروش آرام است دل به دل عکاس  ديترالن د یچند عکس گرفت و وقت عکاس
  عکاس گفت:کنند و زمان جشن سر برود.  یُکشداد تا وقت

  م؟يريتو باغ چندتا عکس بگ ميبر -

  ترالن گفت: ديبگو یزيچ نکهيسر تکان داد و قبل از ا سروش

  موافقم.  -

  رو به او گفت: سروش

   ؟یعکس گرفتن دوست دار -

  .هيکاف کنهیکه شما رو آروم م نينه! هم -

ه را ک یرفتند. عکاس چند نفر رونيزد و به دنبال عکاس ب یلبخند محو سروش
کرد و از  ميها را تنظبودند داخل فرستاد و پروژکترها را روشن کرد و آن رونيب

  بهراد خواست داخل برود. 

ها پله یها را به دست هم داد و عکس گرفت. رودر عمارت دست آن یهم جلو بعد
  چند مدل مختلف عکس گرفتند و بعد خطاب به سروش گفت:

  خوبه، داماد دست راستت باالتر.  ن،ي. آفرهاتون دور کمر همهم، دست یرو به رو -
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  شد.  رهيو باال رفت. ترالن به او خ ديکمر ترالن لغز یراست سروش رو دست

رو صورت عروس  نيداماد سرتون رو خم کن یعروس خانم سرتون عقب. آقا -
  بشه. تریعيببوسش طب یاگر دوست دار ش،يببوس یخوایمثالً م

فاصله نگه داشت  کيسرش را خم کرد اما در  ترالن گشاد شد و سروش یهاچشم
  و عکاس عکسش را گرفت. 

بده  هيها رو ببر عقب بذار رو ستون، زاوحاال عروس خانم بچسب به ستون، دست -
  . هيباال، خوبه! سرت سمت من، نگاهت رو به من. عال اريب

  را گرفت و گفت: عکسش

جلو. سروش کامالً به  گهيد خورده هيداماد برو جلو، جلوتر،  سا،يطور وا نيهم -
کمر عروس، دست  یبود و ترالن سرخ شده بود. دست راستتون رو دهيترالن چسب

  ... نيچپتون باال سرش بچسبه به ستون، حاال نگاهش کن

 یکيشد و ترالن ناخواسته از آن نزد رهيبه صورت ترالن خ هيسروش از آن زاو و
  پلک بست و عکاس عکس گرفت و گفت:

  داماد.  یعروس خانم رو به آقا به...به -

 یهاصورت و بعد لب یو نگاه سروش رو ستيرو به او کرد. سروش را نگر ترالن
  را گرفت. ترالن راست شد و گفت: شيهااو قفل شد. عکاس عکس یرژ زده

  تو؟  ميبر شهیخسته شدم و سردمه، م ه،يکاف -

  چشم.  -

  بعد رو به سروش گفت: و

  .ديببخش -

. هر دو بردیاز عمد با نگاهش او را ترسانده بود لذت م نکهيزد و از ا لبخند سروش
را داخل  شيبا هم وارد سالن شدند و عکاس داخل سالن شد و خواست پروژکتورها

 دنديچرخ زهايم نيو ترالن و سروش در ب یلمبرداري. سپس او شروع کرد به فاورنديب
  . دحاصل کردن نانيهمه اطم يیرايو از پذ
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و مهمانان رفتند  ديرس انيبه پا شيهایسخت یکم با همهو آن جشن مختصر کمشب  آن
در آغوش هم  قراریدو طرف مانده بودند. ترنم و ترالن ب کينزد یو فقط خانواده

بود که  یشب ني. اولکردیرا پاک م شيهااشک یواشکي. تورج هم کردندیم هيگر
  خت بود. همه س یقرار بود ترالن در خانه نباشد و برا

کت او را  یهانيبود و آست ستادهيکرده بود و مقابل سروش ا هيگر یليخ یخانم اکبر
از همه ناراحت خانم  شتريمراقب ترالن باشد. سروش ب کردیگرفته بود و خواهش م

  بود و گفت: یاکبر

 یمن که کار ششيپ نيياياش کنم. هر روز بمن شکنجه ستيقرار ن ن،ينگران نباش -
  تون. خونه ذارمشیم ارمشيم نيزنگ بزن نيشما. اصالً دلتنگ شد ندارم به

   ن؟يگیراست م -

  بله.  -

بدهد  نانيافراد را گوش کند و اطم گريو د یاکبر یآقا یهاهيهم مجبور شد توص بعد
  ترالن را شکنجه کند. ستيقرار ن

  کم نگذارد.  شيمراقب خواهرش باشد و برا شهيهم خواستیاز سروش م تورج

  و او را بغل کرد و گفت: ديتورج کش یبازو یبا عذاب وجدان دستش را رو سروش

  بس کن مرد! من دو تا خواهر شوهر دادم.  -

  ! یبود ومدهين ايتو که اون زمان به دن -

  و سروش هم لبخند زد و گفت: ديخند اشهيگر انيدر م و

خواهرات  کهنيدر هر صورت دو تا خواهرم شوهر کردن. تو هم عادت کن به ا -
  شوهر داشته باشن. 

ترالن را  یکردند. سروش بازو یها از همه خداحافظفراوان به آن یاز دلدار پس
شدند سروش دور زد و چند  ليسوار اتومب نکهيگرفت و وارد باغ شدند و بعد از ا

  بوق زد و همه را پشت سر گذاشت. 
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. سروش هم کردیرصد مرا  هاابانيکرده بود و ساکت بود و نگاهش خ هيتک ترالن
  حرف زدن هم نداشت.  یآنقدر خسته بود که نا

  ادا کنم.  دينذر دارم با هيمن  -

  گفت: یبه آرام سروش

  . ستيورا ن نيسقاخونه ا -

  االن انجام بدم.  ديبا -

  نفسش را فوت کرد و گفت: سروش

   ؟یچه نذر -

. دارن ريخانواده فق کيکه بود، بدم به  یعقدم رو هر چ یرلفظيز ینذر کردم کادو -
  طال ندارن.  دياما پول خر رنيگیپسرشون زن م یبرا

   ؟یادا کن یخوایاالن م -

  بله.  -

   ؟یديساعت رو د -

  . نهيبیما رو نم ی. کسهيهم وقت خوب یليخ -

  و چرا به آن سمت رفت.  چونیبه سروش گفت و سروش ب یبعد آدرس و

  . ديسراند تا به آن محله ر یطوالن یقيدقا

   شون؟يشناسیاز کجا م -

  هام. از دوست یکي قياز طر -

  او گفت: دنديخانه رس یبه جلو یوقت

  . نهيپالک پنج، هم -

 یهاکهيرا برداشت و نگاه کرد. تمام ت یرلفظيز یبعد رو به عقب کرد و جعبه و
  :ديکامل بودند. رو به سروش پرس سيسرو
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   ؟یهست یراض -

  مگه مهمه؟ -

  . دارمیشوهر بر م یاز خونهبله، چون  -

  و گفت: ديخند سروش

   ؟یجالبه، از خونه شوهرت نذر کرد -

  . یداشته باش تيمنه، اما برام مهمه که شما رضا یکادو یرلفظيز -

  با خودته.  ارشيمال توئه اخت یوقت -

خاموش خانه کرد و زنگ در را فشرد و  یهابه چراغ یشد و نگاه ادهيپ ترالن
در آمدند و با  یهراسان به جلو یمرد و زن نکهيند بار زنگ زد تا امنتظر شد. چ

  ترالن کپ کردند. ترالن سالم کرد و جواب گرفت و گفت: دنيد

  فروزش؟  یمنزل آقا -

  لباسا.  نيوقت شب با ا نيا ؟یکنیچکار م نجايبله دخترم. تو ا -

  د و گفت:و گوش کرد. ترالن به سروش اشاره کر ديکش نييرا پا شهيش سروش

آقا که  یبه نام عل نيپسر دار کيشما  ميدي. ما شنمياون آقا همسرم هستن با هم اومد -
که جور نشده و  نيخواست ی. وامنيمشکل دار یکم یعروس ديخر یدم بخته و برا

  . نيشد تياذ

  به شما گفته؟  یبله درسته، ک -

  . نيپسرتون رو صدا کن شهیم ست،ياصالً مهم ن -

-  ً   .بله حتما

 جي. مرد ناباور و گکردیرفت تا پسرش را صدا کند و سروش داشت نگاهشان م زن
  در آمد و سالم کرد گفت: یآلود جلوخواب یعل ی. وقتکردیترالن را نگاه م

   ن؟يچکار دار نجايشده، شما ا وونهيفکر کردم مادرم د -
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  جعبه را سمتش گرفت و گفت: ترالن

نامزدتون.  یبه شما برا دمشیرفتم و مکادو گ یرلفظيرو ز نيمن امشب ا -
  مبارکتون باشه. 

  اما آخه...  -

  هم سهم نامزد شما باشه.  نيکادو گرفتم. ا ناياز ا ی. من کلنيتعارف نکن نيريبگ -

  جعبه را گرفت و باز کرد و هر سه داخل جعبه را نگاه کردند.  پسر

  ... نهيسنگ یليخ ه؟يواقع یطال شه،یاما مگه م -

  . نيخوشبخت بش دوارمي. امرمیم گهيمن د -

  سروش خورد.  ینهيس یکه تو ديچرخ و

بودند دستش بود. آن را  ختهيسرشان ر یتراول که آن شب رو سهيک کي سروش
  داد و گفت: یدست پدر عل

  ... تونيخرج عروس یبرا -

  از سمت خدا...  نيا... مگه شما فرشتهنايآخه... ا -

و  کردیم هيوار شد. ترالن هم راه افتاد. زن گرنزد و برگشت و س یحرف سروش
  :گفتیم

 تونيخدا گره از مشکالت زندگ ني. گره از کارمون باز کردنيخوشبخت بش یاله -
  . دست خدا به همراهتون. نيبه حق پنج تن خوشبخت بش یباز کنه. اله

به ها آن یدعا انيترالن سوار شد، سروش دنده عقب گرفت و در م نکهيبعد از ا و
 یحالخوش یبه اندازه زيچ چيمنزل رفت. هر دو باز هم سکوت کردند و آن شب ه

  حالشان نکرد.آن خانواده خوش

شدند  ادهيکرد. هر دو پ اطيرا وارد ح نيو سروش ماش دنديسروش رس یخانه به
 یرا نداشتند. سروش در ورود نيداخل ماش ليکردن وسا یحوصله خال چکداميوه

  رد و گفت:باز ک ديرا با کل
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  هات.کفش -

وارد خانه شد. سروش هم بعد  ديکش رونيرا از پا ب شيهاترالن کفش نکهيبعد از ا و
ها اشاره کرد. ترالن باال سالن رفت و به پله یرا زد. به انتها دهاياز او وارد شد و کل

  رفت و به اتاق خواب وارد شد.

شود و از  کشيسروش نزد. منتظر بود ستيهم وارد شد و ترالن او را نگر سروش
  کند.  یاو درخواست

و بعد از  ديکش رونيب یبه او به سراغ کمد رفت و لباس راحت توجهیسروش ب اما
 شيشانه انداخت و پا یپتو هم رو کيبغل زد.  ريتشک برداشت و ز کي گريکمد د

 ها را بست و راه افتاد و گفت:کمد زد و آن یرا به درها

  . یخوب بخواب -

خواب را عوض کرد و رخت شيهارفت. لباس نييرالن را تنها گذاشت و پابعد ت و
را هم خاموش  اشیگوش د،ياف را از برق کشپهن کرد و رفت اف نهيشوم یرا جلو

 یانهيپتو کنار شوم ريها را خاموش کرد و زخانه را هم قطع کرد و چراغ یکرد. گوش
بعد خوابش برد. ترالن  قهيو دقکه د ودقدر خسته بو آن ديکه روشن کرد دراز کش

  تخت نشسته بود.  یرو

با او  خواهدیها حتماً سروش شب را به زور خود مبعد از آن عکس کردیم فکر
جلو نرفته بود که  یاو نکرده بود. حت يیبايبه ز یتوجه چيباشد اما واقعاً رفته بود. ه

  بزند.  ديلباس و کمک کردن، او را د پيبه بهانه باز کردن ز

به  یانداخت. سروش حت یکرم یروتخت یرو ختهيخشک ر یهابه گل ینگاه او
  ! رديبگ یذهن و حسش را به باز یکم ديتخت نگاه نکرده بود که شا

 شيبود رها گري. با خود فکر کرد هر مرد دکردیتصور م بيو غر بيرا عج او
نخواهد او  یمردبود که  بايقدر زنگاه کرد. آن نهي. برخاست و خود را در آکردینم

دور  نهي. از آخواستیبود و او را نم یسروش در حرفش جد نکهيرا رد کند. مثل ا
  خاموش بود. نييپا یهابه راهرو رفت. چراغ صدایشد و ب
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تخت  یتخت نشست. بعد هم خودش را عقب راند و رو یغصه برگشت و رو با
  اتاق خوابش برد. شد و با چراغ روشن رهينقطه نامعلوم خ کيو به  ديدراز کش

  

  (فصل چهارم)  

را  ستادهيو ساعت ا ديکش یبزرگ ازهيشد. خم داريکم بو کم ديغلت شيدر جا سروش
 اشیبود. مطمئن بود گوش یبود اما راض دهيخواب یلينگاه کرد. چهار عصر بود. خ

  . ديمحکم در زدن شن یکه صدا شودیخفه م غاميزنگ و پ ريرا روشن کند ز

. وارد ديها باال دوبغل زد و از پله ريو برخاست. پتو و تشک را ز ديپر شيجا از
است، آن هم با لباس عروس. جلو رفت و تندتند  دهيخواب صدایترالن ب دياتاق که شد د

  سروش گفت: دنيشد و با د دارياو را محکم تکان داد. ترالن از خواب ب

  ه؟يچ -

  .زنهیاومده داره در م یکي -

  ه؟يک -

  اومدن. ايزود لباست رو عوض کن خاله خانباج دم،يرو کش فونيآ مي! سونمدیچه م -

  چرا قبلش زنگ نزدن؟ -

  .دميکش زيمن خاموشه، تلفنم از پر یگوش -

  جا مونده. شگاهيمن هم تو آرا یگوش -

  .دمیجواب م رمیلباس رو عوض کن تا من م نياالن پاشو ا -

  باشه، باشه. -

تخت بلند  یترالن از رو ديانداخت که د یواريد پتو و تشک را داخل کمد سروش
  تلوتلو خورد.  دفعهکيشد و 

  شده؟  یچ -

  رفت. جيسرم گ یکم ،یچيه -
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رفت و  نييها را پازد و بعد پله رونياز اتاق ب دهيبا همان سر و شکل ژول سروش
  آن را وصل کرد. ميو س ستادياف ااف یجلو

  لب گفت: ريسحر و ترنم ز ،یاکبر مادرش، خانم دنيباال آمد و با د ريتصو

  !یچيه یبرا دنيلشکر کش -

بزرگ را باز کرد  یشدند. در چوب اطيها وارد حبعد دگمه را زد. در باز شد و آن و
  گفت: دنشيها جلو آمدند. مادرش با دکرد. آن هيو به چهارچوب تک

بابات  گهيات. ددم خونه مييآیباره م نيبگم خدا چکارت کنه سروش؟ از صبح سوم -
 یکنیم ینجوريچرا ا ؟یکردیچکار م ی. مگه داشتاومدنیداشتن م یاکبر یو آقا
  تو؟

  . ميدور هم بود ان،يب نيگفتیم -

  و گفت: ديخانم مقابلش رس نرگس

  خاموشه؟  هاتونیچرا گوش ؟یکنیتو اصالً در رو باز م -

  . ميبود دهيخواب دم،يهمه رو خاموش کردم و از برق کش -

  لبخند زد و سروش گفت: سحر

  هاتون لطفاً!کفش -

  . اورنديرا در ب شانيهاسالم کردند و سروش جواب داد و منتظر شد کفش هاآن

  ورودشان را گرفت و گفت: یچهارچوب گذاشت و جلو یرا رو شيهادست سروش

   ن؟يآورد یچ -

  گفت: یعصب مادرش

  وا! سروش! -

  . نيدخوب برگر زيچ کيبا  نيبر ستياگه خوب ن -

  سروش!  -
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  دست سروش را گرفت و او را کنار زد و گفت: سحر

  . مي. االن هم کباب آوردمياز صبح سه جور غذا عوض کرد -

  تو. نييايخوبه ب -

  گفتند.  کيتبر یکي یکيو وارد خانه شدند و  دنديخند همه

و مرتب کرد و رو به سروش  ديچادرش را جلو کش یوارد سالن شدند خانم اکبر یوقت
  گفت:

  پسرم، ترالن کجاست؟ -

  تو اتاقه. -

  .ششيپ رمیم -

  دستپاچه شد و گفت: سروش

  .کنمیمن برم، صداتون م نياجازه بد د،يببخش -

  گفت: یبه هم نگاه کردند و خانم اکبر هاخانم

  باشه. -

اتاق  یها را باال رفت و وارد راهرو شد. به جلومبل نشست. سروش پله یبعد رو و
لباس  ريترالن که درگ دنيپس در را باز کرد و با د دينشن یجواب رفت و در زد.

  عروسش بود به داخل اتاق رفت و گفت:

  . یاورديدو ساعته لباست رو در ن ؟یکنیچکار م یدار -

  .رسهیکرده، دستم نم ريگ شيلعنت پيز -

  جلو رفت و او را چرخاند و گفت: سروش

  بده به من. -
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 نييباال و پا یکرده بود. آن را کم رياز لباس گ یاکهت یرا گرفت که رو پيبعد ز و
لبخند  رشيز ديلباس سف دنيو با د ديکش نييرا تا کمرش پا پيکرد تا که آزاد شد. ز

  زد و گفت: یکج

  ؟یکنیم تيلباس عروس هم حجاب رو رعا ريز -

  !یهر چ ايباز شد،  پشيو لباسم پاره شد، ز مياومد -

  تو اتاق. انياالن همه ملباسات کجان؟  نيباشه بب -

  رو به سروش کرد و گفت: ترالن

  بهشون بگم؟ یچ -

  ؟یچ یبرا -

شد و صورتش سرخ شد. سروش که متوجه حرف فرو  رهيبه سروش خ ترالن
  او شد گفت: یخورده

  بهم نداشته. یکار گهيدوش گرفته، من هم خوابم برده، د شبيبگو سروش د -

  باشه. -

  بشور زود.  شتميآرا -

  شم. چ -

 رونيب یرا انجام داد. وقت شيداخل راهرو رفت و کارها سيبه درون سرو سروش
رفت و  سيبود. او هم به درون سرو دهيآمد و به اتاق رفت، ترالن هم لباس پوش

ها آن دانستی. مديکش یقيبه در و بعد به تخت مرتب کرد و نفس عم یسروش نگاه
  .ددارنیدست برنم رنديو تا نگ خواهندیچه م

کرد. آن را به نوک انگشت شصتش زد و از  دايسوزن پ کيکشو رفت و  یپا به
  لب گفت: ريسوزشش ز

  ! یلعنت -
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شد.  یاز تخت را در نظر گرفت و انگشتش را فشار داد که خون از آن جار یانقطه
و بعد انگشتش را  ختير یرو تخت یهم رو کيسه قطره از خون دستش را نزد

  کرد.  دستکيرا  و خون ديمالفه کش یرو

خشک جا  یهاتخت گرفت که گل یوصل کرد و آن را رو یرا به چند راه سشوار
  به خود گرفت. یتریميبعد خون خشک شد و حالت قد قهيبه جا شدند و چند دق

  سروش جلو رفت و متعجب گفت: دنيوارد اتاق شد و با د ترالن

  !ن؟يکنیچکار م -

  به او انداخت و گفت: ینگاه سروش

  .دمیدارم به جات خون م -

تخت دوباره  یرو یهالکه دنيکپ کرد و نگاهش را سمت تخت چرخاند و با د ترالن
  نگاهش را به سمت سروش گرداند. سروش دوباره به ترالن نگاه کرد و گفت:

  تو؟ ايرو من بخورم  شيکاچ -

  رو از پشت بسته. طونيکه دست ش یاون -

  سشوار را خاموش کرد و گفت: سروش

  جلوه کنه! یعيطب یخودت رو بزن به حال ندار -

  جلوه کنه؟  یعيطب یچ -

  سرش را سمت ترالن چرخاند و او را برانداز کرد. آهسته گفت: سروش

  چلوندمت.  یحساب شبيد نکهيا -

داشت.  یديسرخ شد و جواب نداد. باز هم تلوتلو خورد. ترس و اضطراب شد ترالن
  ! شدی، آن وقت چه مدروغ بوده است ديفهمیم یاگر کس

ها داد که گل یگذاشت و رفت مالفه را گرفت و تکان زيم یسشوار را رو سروش
. پتو را باز کرد و ختندير نيزم یها اطراف تخت رواز آن یجا شدند و مقدارجابه
  نصف تخت به شکل نامرتب انداخت و خطاب به ترالن گفت: یرو
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  کنم.تموم شد. برم مادرت رو صدا  یسازصحنه -

  اهوم. -

  به مقابلش رفت و انگشتش را سمتش گرفت و گفت: سروش

به ماجرا که خدا شاهده پاشون رو از در بذارن  ینيمثل اون روز تو باغ، نر ن،يبب -
  روت. افتمیم رونيب

  سروش گفت: یهاچشم یتو یبه آرام ترالن

  ن؟يزنیحرف م ینطوريا شهيشما هم -

  داره؟ یبله، مشکل -

  .زنهیحرف نم ینطوريا تيخصآدم با ش -

ترالن نگاه کرد و  یهاگرفت و به چشم ترنييدست به کمر زد و سرش را پا سروش
  گفت:

  .کنهیم یبچه سرم درد گرفت. فنچول واسه من سخنران نييپا ايب -

  . یدراز یليمحترم. شما خ یآقا ستميمن فنچ ن -

. نيرض و طول خودتون نسنجپس قدم مناسبه. همه رو به ع رسهیم توننهيبه س سرم
  ن؟يبزرگ باش یعيرطبيممکنه شما غ نيتا حاال فکر کرد

  ل؟يو طو ضي! آره؟! عریعيطب ريبزرگِ غ -

  بله. -

  هو؟يشد  یزبونت دراز شد. چ یچادرت رو در آورد -

  نگاهش را از او گرفت و گفت: ترالن

ام، ن کوتوله. منيبگ نيدوست دار یبحث کردن با شما خسته کردن خودمه. هر چ -
  من فنچولم، باشه.

  راست شد و سمت در رفت و گفت: سروش
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  بچه انداخت تو دامن من. کي یرينسازه که سر پ یاون یخدا برا -

چه  گريد نيو فکر کرد ا ستياو را نگر یخال یرفت ترالن جا رونياز اتاق ب یوقت
  است. یاوانهيد

  دوباره سرش را داخل آورد و گفت: سروش

  .یحالیبزن به بخودت رو  -

  گفت: یرفت و خطاب به خانم اکبر نييها پااز پله و

  دخترتون منتظرتونه. -

  ها باال رفت و سحر متعجب گفت:برخاست و از پله یاکبر خانم

  سروش جان دخترتون؟! -

  کدوم دخترمون؟  ؟یدخترمون چ -

  دخترتون؟  یگیتو به ترالن م -

   زم؟يعز یکنیاسم صداش نم به

  .رهیم ادميسخته، اسمش  -

  و گفت: ديلبخند زد و سروش کنارش نشست و او را بوس سحر

  از بهنام چه خبر؟  -

 ادي. عصر که ماديعصر م رهیصبح م گفتیم ماهيدرس و دانشگاهشه. فر ريدرگ -
  و عمالً تنها شدم.  خونهیوقت درس م ريشاگرد داره تا شب. شب هم تا د

  . زنهی. حال آدم رو به هم مزنهیپسرت بدجور خر م گه،یراست م -

  سروش!  -

  ! ارهيم رشيگ هاشنبهکيبهش بگو فقط  -

  و گفت: ديبعد خند و

  به ما بده.  يیچا هيتنبله حداقل تو  یليعروس خانمتون که خ -



 

179 
 

. مثالً روز یکردیدرست م يیخودت چا ؟یکردیعروس خانم نبود تو چکار م -
  . یتکون هي ،یمحبت هي. تهياول زندگ

  برخاست و گفت: شياز جا ترنم

  . کنمیمن درست م -

  بعد به آشپزخانه رفت. نرگس خانم خطاب به سروش گفت: و

   ؟یکه نکرد تشياذ اد؟يمادر چرا ترالن نم -

  من؟ نه!  ؟یک -

   ن؟ييپا اديپس چرا نم -

  . دونمیچه م -

  از باال صدا زد: یبعد خانم اکبر قهيدق چند

  نرگس خانم! -

  . زميزبله ع -

  . نياريب فيتشر ديببخش -

ها باال رفت. مبل انداخت و از پله یبرخاست و چادرش را رو شيخانم از جا نرگس
  سحر دست سروش را گرفت و گفت:

  درسته؟  اديازش خوشت م -

   ؟یفکر رو کرد نينه، چرا ا -

  از نگاهت سر عقد.  -

  . خوانیم هيمهر ارديليجاه ماالن پن کردمیتعجب کردم. فکر م هينه فقط از اون مهر -

  که نخواستن.  یديد -

  نرگس خانم آمد که هراسان گفت: یصدا

  . اريخورده قنداب ب هيسحر، سحر  -
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  برداشت و نگران سمت آشپزخانه رفت و رو به سروش گفت: زياز جا خ سحر

   ؟یمگه باهاش چکار کرد -

  متعجب راست شد و گفت: سروش

  به جون خودم.  یچيه -

باال رفت.  یقنداب درست کرد و با سرعت برگشت و به طبقه یمقدار عيسر سحر
است که همه را نگران  یگريسروش وارد آشپزخانه شد و فکر کرد ترالن خوب باز

  کرده. 

رفت. در را باز  خچالي یبه او کرد که متفکر در آشپزخانه قدم زد و پا ینگاه ترنم
  ا مرتب کرد و گفت:سرش ر یکرد و بعد آن را بست. ترنم چادر مل

  ناهار رو گرم کنم؟ -

  رو به او گفت: سروش

  . شمیممنون م -

  بلند گفت: یمشغول گرم کردن غذا شد که نرگس خانم با صدا ترنم

  . نميباال بب ايسروش ب -

رفت و ترنم با نگاهش او  رونيبرخاست و از آشپزخانه ب شيمتعجب از جا سروش
  رفت و با مادرش رو به رو شد. ها باال را دنبال کرد. او از پله

   ؟یدختر چکار کرد نيتو با ا -

  . یچيه -

  سروش زد و گفت: یبازو یمحکم رو مادرش

  هوش شده.  یاز حال رفته. ب -

  :ديلب غر ريسروش گرد شد. ز یهاچشم

  آخه؟ ینطورياحمق! ا یدختره -
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خت افتاده است ت یکه ترالن رو ديبعد به سمت اتاق پا تند کرد و با وارد شدنش د و
  و سرش در آغوش مادرش است و سحر در حال خوراندن قنداب به اوست. 

  رو به سروش کرد و گفت: سحر

   ؟یکه سر بچه آورد هييازت انتظار نداشتم سروش. چه بال -

  رو به سروش کرد و گفت: کردیم هيکه داشت گر یاکبر خانم

  قسمت دادم آقا سروش.  -

هم فشرد و جلو  یرا رو شيهاتنگ آمده بود، دندانترالن به  یکه از خنگ سروش
  صدا زد و گفت: تيرفت و با عصبان

  ترالن! ترالن.  -

و سحر دست او را کنار زد و  ديکش غيج یصورت او زد. خانم اکبر یمحکم رو و
  گفت:

  نکن احمق.  -

  و گفت: ديخانم او را عقب کش نرگس

  سروش؟  یشد وونهيد -

  :ديبلند غر یبا صدا سروش

  . خودش رو زده به غش و ضعف. شعوریدختر ب نميپاشو بب -

  دکتر. مشيببر ديبا ؟یفهمیرو م نيسروش حالش بده، ا -

  تخت گذاشت و گفت: یسر او را رو یاکبر خانم

که معلومه  نطوريخونه. ا برمشیبعد م مارستان،يببرتش ب اديباباش ب زنمیزنگ م -
  .رهيمیدست و پاش م رينداره. دخترم ز یآقا تعادل روان نيا

را گرفت  یها چرخاند. سحر برخاست و دست خانم اکبرزن نينگاهش را ب سروش
  را از دستش گرفت و گفت: یو گوش
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  چکار کنن. ديبا دوننی. روز اولشونه، نمکنمیخانم! خواهش م ميمر -

  بعد رو به سروش گفت: و

  ؟ینشدزده سروش، فشارش افتاده تو چطور متوجه  خيهاش دست -

  بابا من اومدم در رو باز کردم حالش خوب بود. -

زده  خيبعد سحر را کنار زد و به کنار ترالن رفت و دست او را گرفت. دستش  و
 شيسر او آمده است. سرش را بلند کرد و صدا يیبود. خودش هم نگران شد که چه بال

  رفت. نييپا یکرد و به طبقه شيجواب نداد رها یزد. وقت

برداشت  خچاليبود برانداز کرد. سروش گالب و عسل را از  یرا که عصباو  ترنم
باال رفت. وارد اتاق که شد،  یبرداشت و به طبقه یقاشق از جاقاشق کيو بعد 

عسل را  یشهيتخت نشست و در ش یلبه یگالب را دست سحر داد و رو یشهيش
دهان او باز  یت. وقفشردقاشق عسل برداشت و دو طرف دهانش را  کيباز کرد و 

 یمنتظر شد تا عسل از قاشق جدا شود. وقت یدهانش فرو کرد و کم یشد قاشق را تو
  آن را سمت سحر گرفت و گفت: ديقاشق را کش

  گالب رو بده. -

ترالن گرفت. ترالن  ینيب ريرا باز کرد و ز شهيگالب را به سروش داد. سروش ش او
اعث شد آب دهانش را قورت بدهد و عسل ب ینيريسرش را تکان داد و ناله کرد. ش

به همه  یجيو به هوش آمد. اطرافش را نگاه کرد و با گ ديبعد پلکش لرز قهيدق کي
  خانم صدا زد: مينگاه کرد. مر

  مامان؟  یترالن، خوب -

  دستش را به سرش گرفت و گفت: ترالن

  .کنهیخوبم، فقط سرم درد م -

  ؟یچ یسرت؟ سرت برا -

  و آهسته گفت: ردفشیداشت سرش را م او

  گرفتم. جهيسرگ هوي دونمی! نمیآ -
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  ؟یشینم تياذ کنه؟یدلت درد نم -

آمد. چشم باز کرد و سر بلند کرد و با  ادشي زيکم همه چساکت بود و کم یکم ترالن
  خجالت به آن همه چشم منتظر نگاه کرد و گفت:

  دارم. جهيخوبم، فقط سرگ -

. سروش برخاست و ديد. نگاهش را از او دزدبود نگاه کر یبه سروش که عصبان او
  گفت:

  .یکردیغش و ضعف نم یخوردیم یزيچ هي یشدیم داريزودتر ب یاگر کم -

  خانم با حرص رو به او گفت: ميمر

 ن،يتلفن خونه رو قطع کرد ن،يديرو کش فونيآ ميس ن،يرو خاموش کرد اتونيگوش -
  ؟یريگیم راديبعد به دختر من ا

  کله سحر بهم زنگ نزنه. یبخوابم و کس شترياستم بخسته بودم خو -

 نيخوردیناهار م نيکردیدم خونه. ظهر اگر در رو باز م ميما امروز سه بار اومد -
  .شدینم ینطوريا

  بحث تمام شود گفت: نکهيا یبرا سحر

. تو که ماشاءهللا دو روز اديکه حال ترالن جا ب نيبخور یزيچ هي ميبر نياالن پاش -
  . نييپا ميبر ري... پاشو دستش رو بگشهینم تيچيه ینخور یزيم چه گهيد

  خانم خطاب به سروش گفت: نرگس

  . زميپاشو مادر، پاشو عز -

  دستش را دور او انداخت و گفت: سروش

  بغلت کنم؟  -

  و گفت: دياز جا پر ترالن

  نه!  -
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  برد. نييپاها . بعد هم ترالن را سمت در برد و از پلهديکش نييرا از تخت پا او

  :ديرا به آشپزخانه برد و از ترنم پرس او

  غذا گرم شده؟ -

  بله. -

  خواهرت بکش. یبرا -

 کيندارد. سحر آمد و  ینرمش چيمرد چرا در صحبت کردنش ه نيفکر کرد ا ترنم
  در دهان ترالن گذاشت. یقاشق کاچ

  هم قاشق دوم و قاشق سوم. بعد

  .ستيحقش ن محبت نيا دانستیسرخ شده بود و م ترالن

  گذاشت. زيم یو رو ديو جگر کش یپلو و جوجه و کباب گوسفند شانيبرا ترنم

  که حالش بهتر شده بود دست سحر را گرفت و گفت: ترالن

  .هيکاف ،یممنون آبج -

  قاشق چنگال برداشت و گفت: سروش

  .خوردمیم ديرو من با یکاچ ینوش جونت، ول -

. سحر معترض رو به سروش ديرا فهم حرف سروش ی. ترالن معنستياو را نگر و
  گفت:

  کن. ايح -

رفت و سروش مشغول خوردن  رونيبه ترنم اشاره کرد. ترنم از آشپزخانه ب و
  بعد بود که ترالن با خوردن ناهارش گفت: یناهارش شد. کم

  .کنهیصورتم درد م -

  نگفت و سحر گفت: یزي. سروش چستنديسرخ او را نگر یو سحر گونه سروش

  .یايتو صورتت که به هوش ب ميبس زداز  -
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  بعد آشپزخانه را ترک کرد. سروش سر بلند کرد و آهسته گفت: و

  ؟یبش حالیب ینطوريگفتم ا -

هام اومدن استرس گرفتم و دست نايداشتم. مامان ا جهيسرگ یبه خدا گرسنه بودم، کم -
  شد.  یچ دميرفت. نشستم رو تخت که نفهم جيکرد و سرم گ خي

  . یمن رو برد یآبرو ینجوريو که اخوب ت -

  . ديببخش -

تا صبح در  شبيمن د کردیبه بابات زنگ بزنه. فکر م خواستیببخشم؟ مامانت م -
  . دميگوشه گرفتم خواب هيگوسفند افتادم  نيع دونهیحال استخراج بودم. نم

  گرفت و سکوت کرد.  ريسر به ز ترالن

  بچه!  یکار رو درست انجام بد کي یتونیم نيحاال غذات رو بخور. بب -

  . ستميمن بچه ن -

  ! ینُنر خانم، هر چ -

ها را برداشت تمام کردند سروش ظرف یرا خورد. وقت شيجواب نداد و غذا ترالن
در  یحاضر کرد و چا وهيو م ینيريو دگمه را زد. بعد هم ش ديچ يیشوو در ظرف

پرد و استکان خودش را را به او س ینيو سحر را صدا کرد. س ختيها راستکان
به داماد عنقشان  یو نگاه ترا برداش ینيريبرداشت و نشست. ترنم آمد و ظرف ش

. بعد هم به سالن رفت که دادینشان م حوصلهیبود و ب ريانداخت که نگاهش به ز
را برداشت و از  وهيترنم برگشت ظرف م ی. وقتديچيدست و کل در سالن پ یصدا

  :ديسروش پرس

  شده؟  یحالتون خوبه؟ طور! ديببخش -

که مثل خواهرش بود اما کم سن  يیباي. دختر زستيسر بلند کرد و او را نگر سروش
  تر. و سال

  نه.  -

  ن؟يترالن رو دوست ندار کنمیچرا حس م -
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  و آن را چرخاند.  ستيسکوت کرد. استکانش را نگر یکم سروش

  باهاش آشنا شدم.  ستيوقت ن یليخ -

  . نيکنیباهاش نم يیآشنا یهم برا یتالش -

  ن؟يکنیفکر م ینطوريچرا ا -

. سراغش نيشماره همراه هم رو نداشت ی. حتنيبهش ندار یمحبت چيچون ه -
 دهي. مامان هم فهمنيکنیازدواج باشه رفتار نم نيکه مشتاق ا یمثل کس ن،ياومدینم

  اش نگران ترالنه. و همه

  کوچولو...  یدونیم -

  . دمیم صيخوب و بد رو تشخ یکاف یه سالمه. به اندازهکوچولو؟! من نوزد -

  سر بلند کرد و گفت: سروش

که انتظارش رو  افتهیم يیاتفاقا ی. گاهستين یها گفتنحرف یليخانم بزرگ! خ -
  . کشهیطول م یاي. تا باهاش کنار بخورهیاما برات رقم م یخواینم اي یندار

  . نينيترالن رو بب نيتونیآهان پس عشقتون ترکتون کرده که نم -

  و باهوش بود.  زيدختر بچه ت کي. در نظرش ستياو را نگر سروش

  . نيهست گهيکه عاشق کس د گمیبه ترالن نم -

رفت  رونياز آشپزخانه ب ديرا که نوش شيبعد آشپزخانه را ترک کرد. سروش چا و
  باال برود که نرگس خانم گفت: یو خواست به طبقه

  ار نکن.فر نم،يبب ايب -

  نشست و گفت: یمبل تک کي یرفت و رو سروش

  بله حاج خانم در خدمتم. -

  ؟یکنیماه عسل چکار م یبرا -

  مگه قرار فردا نبود؟ -
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  ؟یريکجا م -

  !شيک -

  مشهد. -

  و گفت: ستيترالن را نگر سروش

  م؟يمشهد چکار کن ميبر ش،يک -

  .ارتيبرم ز خوادیمن دلم م -

  ت:کرد و گف یانيپا درم سحر

  .شيک نيریهم م ديمشهد داداش. بذار به دل عروس خانم باشه، ع نيبر -

  .ميرینم يیمحرم و صفره جا ديع -

  بزند که نرگس خانم گفت: یساکت شد، سروش خواست حرف سحر

  مشهد تا بعدش خدا بزرگه. نيری. مادهيو مشهد و شمال ز شيک یحاال وقت برا -

. نگاه سردش را ستاديکه ترالن نشسته بود ا یبرخاست و کنار مبل شياز جا سروش
سرش بسته شده بود  یبزرگ که محجبه رو یاو انداخت. ترالن با آن روسر یرو

  به سروش نگاه کرد.

  . کردندیداشتند سروش را نگاه م همه

  و گفت: ديصورت ترالن کش یدستش را جلو برد و رو سروش

  !یکبود شد -

و خود را جمع کرد. سروش دستش را  ديسروش خجالت کش بياز محبت عج ترالن
  و گفت: ديپس کش

  که باهام مخالفن زهر کنم. يیرو به کسا زيمن خوب بلدم همه چ -

  ه؟يمنظورتون چ ديببخش -

  !یفکر کن شتريگفتم که ب -
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  باال رفت. ترالن متعجب رو به سحر کرد. ترنم گفت: یبعد از او گذشت و به طبقه و

. ممکنه اونجا بهش خوش نگذره و شيتو رو ببره ک خوادیشوهرت دلش م یعني -
  .یمشهد که امسال دو بار رفت ش،يک یریبشه. چرا نم تياذ

  .اديخوشم نم شياز ک -

  .اديهم از تو خوشش نم شيک -

  خانم گفت: ميمر

  .نيبسه دخترها باز هم شروع کرد -

  خانم رو به ترالن گفت: نرگس

 یباردار ی. بهمون خبر بدنييايو خوش ب نيخوش بر نيخدا هر جا که رفت ديبه ام -
  بغل سروش. یبذار یپسر کاکل زر کيزود  یليو خ

  معترض گفت: سحر

  مامان! مگه دنبالشونن؟ -

سنش باال رفته. هر چه زودتر پدر بشه بهتره. سن  یليسروش خ ینه مادر. ول -
  خوبه. یباردار یترالن هم برا

بعد سروش حاضر و آماده  یکرد. کمرا فشرد و سکوت  شيهابا خجالت دست ترالن
  و گفت: ستيآمد. سحر او را نگر نييپا

  باشه! ريخ -

  برم سر کار. -

  االن؟ امروز؟ -

شما و زنگ بزنم بهراد  بهنام هم ببرم بذارم خونه ني. ماشاميو م کنمیم یسرکش -
  . ارهيمن رو ب نيماش

  واش مثل عروسک شده. ماست. بهراد داده به کار یخونه نتيبرو به سالمت، ماش -
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  دستش درد نکنه.  -

  کرد و رفت. ترنم رو به مادرش گفت: یخداحافظ سروش

  مامان. یداد اديبهش  یشوهرش رو بدرقه کنه، چ یحت ستيبلد ن -

  .خورهیبگم مادر، من بهش گفتم خودش تکون نم یچ -

  برود؟! یچه کس یفکر کرد به بدرقه ريسکوت کرد و سر به ز ترالن

رفتار با سروش و  یمختلف ترالن برا یهايیراهنما یها بعد از ساعتخانم کمکم
گفتند و  کيدر کنارش و... او را راحت گذاشتند. تبر دنيمحبت به او و چگونه خواب
و جمع کردن آن شد. آشپزخانه را مرتب  زيکردن م زيرفتند. ترالن هم مشغول تم

  بپزد. یماکارون اشیسرگرم یکرد و فکر کرد برا

کردنشان مشغول پخت و پز شد و بعد ساالد درست  دايرا گشت و بعد از پ هانتيکاب
خانه شد و همه جا را  یگذاشت. بعد هم مشغول بررس خچاليکرد و ظرف را در 
  و وارد اتاق کار سروش شد. ديها سر کشخوب گشت. به اتاق

تبلت  کياپ و هم تداشت هم لپ انهيرا ستميس کيبه دم و دستگاه آن کرد. هم  ینگاه
  داشت.  انهيرا زياستاندارد کنار م یبزرگ طراح زيم کيبه روز. 

 کيدر اتاقش بود.  ینترنيا گريد زاتيهم در اتاقش بود. مودم و تجه ینور زيم کي
 اشیطراح زيکاغذ خردکن کنار م کيو اسکنر هم داشت.  یو دستگاه کپ نتريپر

بود. درون کمد لوازم  ايبرتر دن یهاجلهو م یاش پر از کتاب معماربود. کتابخانه
 یمداد رنگ یها. انواع جعبهشدیم دايپ یصد جور مداد و قلم و اتود طراح رشيتحر

. به شدیم افتيو آسه و آچهار در اتاقش  یپوست یبود. کاغذها دهيهم چ یرا رو
بود  دهيکه کش يیهالذت برد. به نقشه دنشانيطبقات نگاه کرد و از د یرو یهاماکت

  کرد.  یرا بررس شيهانگاه کرد و پالن

و  یو تجار یمتفاوت ادار یهامکان یکرد که طراح دايدسته کاغذ پ کي سپس
  بودند.  یمسکون

 دهيو زنده کش بايها را زشد. آنقدر طرح هایطراح دنينشست و مشغول د زيم پشت
  ام داده است. انج گريد یو کس ستيکار او ن ديشا کردیترالن فکر م یبود که گاه
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  استعداد او است که شرکت پدرش را موفق کرده است.  نيهم ديخود فکر کرد شا با

را از داخل  ليرا پارک کرد و در را بست. وسا نشيبرگشت و ماش رونياز ب سروش
 یرا در آورد و با خود داخل برد و تو شيهادر کفش یو جلو ديکش رونيب نشيماش

  گذاشت.  یجاکفش

که شام حاضر است. به  ديه آشپزخانه زد و به کنار اجاق رفت و دب یهم سر بعد
و آهسته  دياتاق کارش رس یاتاق اول گذشت. به جلو یباال رفت و از جلو یطبقه

  .ديد شيهاطرح یرد شد که دوباره عقب گرد کرد و ترالن را مشغول بررس

  ها بود که حواسش به آمدن سروش نبود.طرح دنيغرق د آنقدر

  .ديکش یاخفه غيو ج ديرا صاف کرد که او از جاپر شيداص سروش

  برخاست و گفت: شياز جا ديو سروش را د ديچرخ یوقت

  سالم. -

  ؟یکنیسالم، تو اتاق من چکار م -

  .کردمیرو نگاه م هاتونیداشتم طراح -

  و آهسته پلک زد و بعد راه افتاد و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

پر از طال و سکه و پول  نيماش یو تو دميچرخیم ابونيعروس تو خ نيمن با ماش -
  .دميرو عوض کردم فهم نايسحر ماش ی. رفتم خونهارمينبود درشون ب ادمي یبود. حت

  بعد به اتاق خواب رفت. ترالن دنبالش رفت و گفت: و

  .ارمينبود در ب ادميمن هم  -

  گذاشت و گفت: یپاتخت یرا رو ليوسا سروش

  رو؟ یچ -

  رو.طالها  -

  !یدار یاگهيفکر کردم منظور د -
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  ندارم. یمنظور چينه من ه -

زد. لباس عروس او را که به کمد  یو لبخند کج ديکش رونيکتش را از تن ب سروش
  و گفت: ستيبود نگر زانيآو یواريد

  چشم نباشه. یلحاف رو جمع کن بذار تو چمدون تو نيا -

  چرا؟ -

  .اديازش خوشم نم -

  اد؟يخوشتون م یاز چ -

بلوز بافتش را از پشت گرفت  قهيرا باال برد و  شيهارو به او کرد و دست سروش
و با دست  ديکش رونيلباسش ب نيرا از داخل آست شيها. دستديکش رونيو از سرش ب

  و گفت: ديکش اشنهيس یرو یفرض یراست خط

  .یدلبر قهيدکلته! باز!  -

سراغ کمد رفت و ترالن داشت تخت انداخت و  یبلوز بافتش را با دست چپ رو و
 شرتيت کي. سروش کردیشده بودند، تن سروش را نگاه م قراریکه ب يیهابا چشم

  برداشت و گفت: ینخ

  .اديخوشم نم نيپوشیکه تو و امثال تو م هاینيزمبيس یگون نياز ا -

  را تن زد و رو به ترالن کرد. شرتيبعد ت و

  ؟یگون یگیپول خورده که تو بهش م ونيليکت دامن تنم چند م نيهم یدونیم -

  .یديخر یاز حراج کردمیفکر م یول دونم،ینم -

  .نياشتباه فکر کرد -

  جوب. یتو یختيدر هر حال انگار پولت رو ر -

  باشه.  -

  تا برود که سروش گفت: ديبعد آهسته چرخ و
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  لحاف رو جمع کن.  نيبچه جون! گفتم ا -

تخت  یآورد و آن را مرتب کرد و بعد روبرگشت و لباس عروسش را در  ترالن
 زدیبه هم م یزيچ افتني یانداخت و تا کرد و از سروش که داشت کشو را برا

  :ديپرس

   ن؟يدیچمدون به من م -

   ش؟يديکشو بود ند نيا یگردنبند تو کيآره صبر کن...  -

  نه من دست نزدم.  -

رالن چمدان را آورد. ت یبا زانو کشو را بست و به سراغ کمد رفت و برا سروش
ترالن تشکر کرد و مشغول انداختن لباس در چمدان شد. سروش کمربندش را باز 

در آورد و سمت کمد رفت تا گرمکن بردارد. ترالن در  شيکرد و شلوارش را از پا
 عيسروش سر دنيبا د که ديو راست شد و چرخ ديرا کش پيچمدان را بست و ز

  صورتش را چرخاند. 

  خورد و بعد گفت: کهيحرکت او ابتدا  نديبا د سروش

   ن؟يکنیبابا، شماها به محارمتون هم نگاه نم وليا -

  که نامحرم باشه نه.  یبه محارم چرا! اما کس -

  لباسش گفت: دنيدر حال پوش سروش

  من نامحرمم؟  -

  آره.  -

  نامحرم نبودم؟  یاونطور یموقع گرفتن عکسا شبيعه! د -

  عکاس خواست.  -

  از خدات بود.  تو هم -

  ! یشما هم خوب آروم شده بود -
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خودش  یه یکي نکهيچه برسه به ا شنیهم آروم م واريترک د دنيمردا با د یهمه -
  . رشيز اديرو بهش بچسبونه و ب

بود و داشت نگاهش  ستادهياخم کرده بود و سروش دست به کمر پشت او ا ترالن
  . کردیم

  گفت: یبه آرام ترالن

  کنم. کتونيندارم که تحر یزيمن چ نيقبالً گفت مکنیفکر م -

 دايپ یزيچ کي گشتمیگفتم آروم شدم. البته داشتم م ،یکرد کميمن هم نگفتم تحر -
نبود... درست مثل  یچيجز لحاف ه کردمینگاه م یهر چ یگرمم کنه ول ديکنم شا

  االن.

  گفت: یو عصب ديچرخ ترالن

  ...یهاچرا مثل آدم ؟یکن اديپ یخوایم یچ ؟یکنینگاه م یبه چ -

  گرفت و گفت: ري. سر به زکردیکرد. سروش فقط نگاهش م سکوت

  باال. بردمیصدام رو م دينبا ديببخش -

  و سر تکان داد و گفت: ديسروش باال پر یابروها

هرز؟  یمثل آدما ز؟يه یمثل آدما کنم؟ینگاهت م یچ یهاحرفت رو بزن. مثل آدم -
بد حجاب  ی. من عاشق زنام. من عاشق زنانهي. شوهر تو همنميگشنه چشم؟ آره من هم

تن و بدنشون هستم. صورت برام مهم  دني. عاشق دکننی. اونا جذبم محجابمیو ب
 دهيکش ی. من فقط عاشق پاهادميهم د تلفشکل مخ هاونيليو م دمي. همه جا دستين
. عاشق رونيب زنهیکوتاه م نيآست ريکه از ز مييدامن کوتاهم، عاشق بازوها ريز
  عاشق...  ام،دهيلباس چسب ريز یهانهيس

  نداره.  یدختر مثل تو با اون گلدون گوشه اتاق برام فرق هي یول

شده بود راه افتاد و خواست سروش را تنها بگذارد. سروش  یکه سرخ و عصب ترالن
  او انداخت و سد راهش شد. یخود را جلو
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خوشش  یاز چ یخواستیکه م یشوهر دمیم حيو گوش بده. دارم برات توض سايوا -
  .ادينم یو از چ اديم

  برو کنار. ،یزبانميفقط م یستيتو شوهر من ن -

به  گه،یبله نم زبانشي. آدم به میکردیفکر م نجاشيبه ا ديبا یگفتیبله م یوقت -
  .گهیشوهرش بله م

  .ميداشت یما با هم قرار -

الزمه  یول زنمیکه بهت دست نم ینيبیمن هم هنوز سر قول و قرارم هستم و م -
  .یاريهر طور شده به دستش ب یکه خواست یرو بشناس یمرد

  .یبه خودت مطمئن یليخ -

  .یطور که تو مطمئنهمون -

  برود با حرص گفت: خواستیکه فقط م ترالن

  ؟یکنیبا من بحث م یدار یچ یاالن برا -

مطمئن بشم و بدونم  خوامیم نکهيا یدوم برا جوئمتیاول گفتم که م ل،يبه دو دل -
  .یندار یتو از من انتظار

  .یچيندارم، ه -

  ؟یکنیو روال قبلم برگردم دخالت نم یپس اگر به زندگ -

  با شما ندارم. یکار چينه من ه -

  خوبه! -

که بغض در آن بود را چنگ زد و به  يیبعد کنار رفت و ترالن راه افتاد و گلو و
که چقدر سروش را دوست دارد و داشتن  رديبگ دهيناد توانستیرفت. نم نييپا یطبقه

 ارياما او بس ديرس شيزود به آرزو نکهيبود. اما از شانس بدش با ا شياو آرزو
سروش هم کوتاه  ديصبر کند و آرام باشد شا تمد نينامهربان بود. فکر کرد که اگر ا

  و نخواهد از هم جدا شوند. ديايب
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مبل نشسته و ساکت بود. با  یبه ترالن کرد که رو یهآمد و نگا نييهم پا سروش
نصب کرده  نهيشوم یرفت که آن را باال شيصفحه نما یسحر تماس گرفت و به پا

  بود.

  جانم سروش. -

  ؟یخوب ،یسالم آبج -

  سالم قربونت برم. -

 گردمیکشو بود، چند روزه م یگردنبند من تو نجايا نياون روز با مامان اومد -
  کجاست؟ یدونینم کنمینم داشيپ

  هاشون داخل کشو بودن.جعبه یو ساعت و گردنبندت همه تو یاکسسور زميعز -

  ها شد و گفت:مشغول عوض کردن شبکه او

. از بغل درش ديبود و طال سف یارهيکه دا گمیرو م ی. اونستين خوامیکه م یاون -
  و توش دو تا عکس داشتم. شدیباز م

  برد. راياون رو سم زم،يعز -

  ؟یچ یبرا -

  توش بود. یچون عکس دوروت -

  کرد. جایب رايخوب سم -

دار شاءهللا بچهان ،یچکار قربونت برم. خودت زن دار یخوایاونا رو م گهيتو د -
  .یداری. عکس اونا رو نگه میشیم

زنگ بزن بگو برام پس بفرسته، خدا  رايبود سحر جان. به سم یدوروت یهيهد -
  .شهیاش، روم تو روش باز مهشاهده برم خون

  .زنمیبهش زنگ م -

  .یمرس -

  نگاه کرد. سيمبل نشست و به مسابقه تن یبعد ارتباط را قطع کرد و رو و
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کاسه پر  کيو  ديچ زيم یتنقالت آورد و رو نتيبعد برخاست و رفت از کاب یکم
  کرد و سمت ترالن گرفت.

  .خورمینم -

  .یکنیم جایب -

  وا؟ -

  .یخوریتو هم م خورمیم ین هر چوهللا. م -

  من نخوام بخورم. ديشا -

  ؟یاندازه بمون نيهم یخوایم -

  من هم به شما مربوطه؟ یمگه اندازه -

  نه، همه رو بخور. ايکه به من مربوطه  ستيبه تو مربوط ن -

بغل او گذاشت و خودش لم داد و مشغول خوردن تنقالتش شد که  یبعد کاسه را تو و
  به صدا در آمد و جواب داد: اشیگوش

  بله. -

  گفت دورش انداخته. رايسروش جان سم -

که شکست  ديکوب زيم یشکمش را برداشت و تو ینشست و بشقاب رو کهوي سروش
  .ديکش غيگوشه پرت شد و ترالن ج کياش و هر تکه

  چه خبره سروش؟ -

 ادگاريده اون نزدم بگه چکارش کر شياش رو آتبگو تا نرفتم خونه رايبه اون سم -
  .هيدوروت

  .یبه اونا ندار یازين گهيد یتو زن دار زم،يعز -

  :ديداد کش سروش

  بس کن. -
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و ناخواسته برخاست و  دهيطور سمت در رفت که ترالن ترسبعد برخاست و همان و
  دنبال سروش رفت گفت:

  ن؟يریآقا سروش! آقا سروش کجا م -

باز کرد. سروش دست انداخت و را  شيهااو انداخت و دست یخودش را جلو و
را برداشت و رفت  شيهااو را گرفت و به پشت سرش پرتش کرد. کفش یشانه
رفت و ترالن فقط به در باز ساختمان نگاه  رونيرا روشن کرد و از خانه ب نيماش

  کرد.

شکسته را جمع  یهاها شد و تکهسروش رفت ترالن مشغول جمع کردن ظرف یوقت
سالن شد و  دنيرا آورد و مشغول جارو کش ید. رفت جاروبرقکرد و با خود غر ز

مبل کز کرد و منتظر سروش  یکرد. بعد از آن حدود دو ساعت گوشه زيجا را تمهمه
  شد.

در رفت. سروش از داخل  یبرخاست و به جلو شيسروش برگشت از جا یوقت
سمت او آمد. را بست و  نيشد و در ماش ادهيو بعد پ ستيچند لحظه او را نگر نيماش

  ترالن آهسته گفت:

  سالم. -

که هر دو با هم خم شدند  ديکش رونيب شيرا از پا شيهاجوابش را نداد. کفش سروش
را برداشت و ترالن کنار رفت  شيهاها را بردارند. سروش خودش زودتر کفشتا آن

  آمد.  نييدر پا یجلو یپله کيو او از 

مبل  یگذاشت و رفت رو یجاکفش یتورا  شيهادر را بست و سروش کفش ترالن
 شيهادست یاز ال یديچسباند و گردنبند سف اشیشانيرا به پ شيهانشست و دست

  شده بود. زانيآو

  آهسته جلو رفت و کنار او نشست و گفت: ترالن

  حالتون خوبه؟ -

  سر بلند کرد و رو به ترالن گفت: سروش

  .نيبب -
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  بود. یخال گرشيبود و سمت د سمتش عکس سروش کيبعد آن را باز کرد.  و

چون  ؟یفهمیاش به خاطر تو بود. مهمه نايعکس عشقم رو پرت زدن، ا -
  .ینيرو بب نيتو ا خواستنینم

  . عشقش! عشق سروش!ديشنیم ديجد یزهايداشت چ ترالن

  ن؟يهست گهيعاشق کس د نيچرا از اول نگفت -

  .یبله گفت یگفتم بگو نه ول کرد؟یهم م یمگه فرق -

  را به گردنش انداخت و در گردنبند را بست و گفت: ريزنج وا

  ؟یکارو کرد نيچرا ا -

 چيباال رفت و ترالن را تنها گذاشت. ترالن ه یبرخاست و به طبقه شيبعد از جا و
. حاال آمدیسروش را آزرده بود از خودش بدش م نکهيبکند و از ا توانستینم یکار
  و را کنار خود نگه دارد.مرد بخواهد ا نيکه ا ديدیم ديبع

ها گذشت سالن نشست و نخواست مزاحم او بشود و ساعت یخود تو يیدر تنها پس
  نگاه کرد. نهيشوم یهاو فقط به شعله

که باعث  یزي. تنها چکردیهم در اتاق کارش نشسته بود و داشت کار م سروش
  .ديکشیها بود که مو پالن هایطراح نينشود هم تيفکر نکند و اذ شدیم

باال آمد و خواست به اتاق خواب برود اما سروش  یشب بود که ترالن به طبقه مهين
نقشه بود و  ی. سرش روکردیو کار م دينوشی. داشت قهوه مديرا در اتاق کارش د

  فنجان قهوه در دستش.

  تو. ايب -

  مکث کرده است و آهسته وارد اتاق سروش شد. یليخ ديبه خود آمد و فهم ترالن

  ؟یبخواب یریچرا نم -

  .دميخواب اديامروز ز اد،يخوابم نم -
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 یتن او نگاه کرد و روسر يیموي. به کت دامن لستيسر بلند کرد و او را نگر سروش
  .ستيسر او را نگر

تر لباس . راحتیشوهرتم. چه خودم بخوام چه نخوام زنم یچه نخوا یچه بخوا -
  بپوش.

  من راحتم. -

  ؟یراحت ینطوريا -

  .بله -

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

  .ینش تياذ گمیفقط م ،یدونیخودت م -

  گرفت و فنجان را کنار گذاشت و خطوط را کامل کرد و گفت: ريبعد سر به ز و

باهاش ازدواج کنم.  خواستیبود و بابام نم یحي. مسهيسيدختر انگل کي یدوروت -
  دلشون نبود.ام نشونش دادم اما به و به خانواده رانياومد ا یحت

. حدود سه کنهیبا من ازدواج نم گهيکردن و اون گذاشت رفت و گفت د تشياذ یليخ
ً ي. قدش تقرميو با هم رابطه هم داشت ششيپ سيانگل رفتمیسال باهاش دوست بودم. م  با

و  یداشت. دختر جد يیبايبلوند ز یو خوش اندام بود. موها دياندازه خودم بود. سف
لبته هنوز هم هست. فقط بابام به خاطر تو نذاشت باهاش ازدواج بود. ا یو خوب یکار

  .رميکنم و اصرار کرد تو رو بگ

  که نخواستم کنارمه. یو اون ستين شميکه عشقمه االن پ یاون

را فشرد. وجودش تکه تکه شده بود. فکر کرد پس سروش  شيهادست یبه آرام ترالن
  با او رابطه هم داشته است!

 کنمیم یمن مدرن زندگ ره،یجوب نم هيآبم تو  یو مذهب یسنت یابعدش من با آدم -
ازدواج کنم که چادر  یو بند. اصالً دوست نداشتم با زن ديقیآزادانه و ب یو به سبک

و  اديبا من ب یازدواج کنم که بعدها نتونه دو تا مهمون یبپوشه، دوست نداشتم با زن
  . ميدو تا سفر به دلخواه من بر اي
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نه ازدواج کنم. دلم  ايموهاش معلوم باشه  نهيا ريکه درگ یشتم با کسندا دوست
 یبود که وقت یازدواج کنم. واقعاً دوستش داشتم. تنها دختر یبا دوروت خواستیم
  . ديدلم واقعاً براش لرز دمشيد

 یبود که هر چ ی. تنها دخترشدمینم ريس دمشيبوسیم یبود که هر چ یدختر تنها
  . شدمینم ريس کردمیبغلش م

  چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: او

سه چهار  گهيد ی. دختراشدمینم ريبود که از رابطه باهاش س یتنها دختر یدوروت
و هرلحظه دوستش  شهيبود که هم یدختر یدوروت یذوقم ول یتو زدنیماهه م
  داشتم.

بشه و دست  ديامکه پدرم نا یگفتم نه بگ نيهم ی. براخوامتیگفتم نم هانيهم یبرا
  برداره. 

و جدا  یکه تو بر ی. روزشهینم یدنبالش اما حاال تا تو هست سيبرم انگل خواستمیم
 یزندگ یتو کنمیبرو. خواهش م کنمیبرم سراغش. ترالن، خواهش م تونمیم یبش

برو و بگو  یرو به پدرت نگو. ول که بهت گفتم يیزهايچ کنمیمن نمون. خواهش م
. بگو تفاوت ميسازی، بگو با هم نمندارم عور. بگو محبت ندارم، بگو شماوونهيمن د
 ی. ولیو تو تحمل ندار کنمیفکر م يیاروپا یادي. بگو من زميدار یو اخالق یفکر

  من نباش. یزندگ زونيفقط برو، برو و آو

  است. ختنيدر حال اشک ر صدایب ديرو به ترالن کرد د یوقت او

 خوامیبهونه جور کنم. االن برم بگم نم کيبعد من  ميهم بمونماه با  کيقرار بود  -
  .کشهیکنم که بابام من رو م یزندگ

  نفسش را فوت کرد و گفت: سروش

بار ازدواج  ريکه بود ز یبه هر نحو دينکن. کار من و تو اشتباه بود. با هيگر -
  بابات. یونهبهت ندارم، تو هم برگرد خ ینشده. من کار ري. حاال هم که دميرفتینم

 یول شمیدو روزه برگردم. جدا م یکي کشمیامشب برم. خجالت م کشمیخجالت م -
. هر گذرهیکنم. بابام ازم نم یزندگ خوامیسخته امروز و فردا برم بگم بابا من نم
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 یحت نيتونی. مرمیماه بذار بمونم، بعد م کيهم هست. فقط  ريگمهربونه، سخت یچ
  اشتباهم رو جبران کنم.  ديبا. من نيهم بد یدرخواست طالق توافق

  سرش را تکان داد و گفت: سروش

  باشه.  -

  را پاک کرد و گفت: شيهااشک ترالن

  قبله کدوم طرفه؟  -

  را نشانش داد.  یجهت سروش

  شما نماز بخونم؟  یممنون. اشکال نداره تو خونه -

  توئه.  یخونه يینجايتا ا -

  . رو به سروش گفت:ستاديا سمت در رفت و کنار در ترالن

  . رمیبرو، خودم م نيمدت بهم نگ نيا یپس تو -

  باشه.  -

  برود که سروش خطاب به او گفت: رونيخواست ب ترالن

  . ميکنیپنج صبح حرکت م -

  کجا؟  -

  مشهد.  ،یخواستیکه م يیجا -

  باشه. -

 یکم و بعد از ستياو را نگر یخال یاتاق او را ترک کرد و سروش جا ترالن
را جمع  اشیشخص ليکارش شد. ترالن هم چند دست لباس و وسا یمشغول ادامه

  کرد.

  .ديو خواب ديپتو خز ريهم تخت را مرتب کرد و ز بعد
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رفت و وارد  نييپا یساعت در حال کار بود و بعد از کارش به طبقه کي سروش
  اجاق گاز مانده بود.  یکه ترالن پخته بود رو يیآشپزخانه شد. غذا

و  ديخودش در بشقاب کش یبرا یدر قابلمه را برداشت. سرد شده بود. کم سروش
را آورد.  یدنيرا باز کرد و ساالد و سس و نوش خچاليگرم کرد و بعد  ويکروويدر ما

  و مشغول خوردن شد. ديرا چ زيم

  بود و عذاب وجدان گرفت که گرسنه به تخت رفته است. دهيخواب ترالن

ها را خاموش کرد. ها را شست و چراغاش را خورد، ظرفموقع شام بد نکهياز ا بعد
و همان  یتخت با روسر یترالن رو ديبه اتاق خواب رفت و د سروصدایبعد هم ب

  است. ديها خوابلباس

آمد رفت و صفحه  رونيب یرفت و مشغول مسواک زدن شد و وقت سيدرون سرو به
 نييپا یاديآن را تا حد ز یدارا هم روشن کرد و ص وريرا روشن کرد. رس شينما

  داد.

هم انداخت و  یرا رو شيبغل زد و پاها ريرا ز شيهاو دست ديتخت دراز کش یرو
  بود نگاه کرد. سيرنوياش که زمورد عالقه اليبه سر

کرد  هيآرنجش تک یافتاده بود. رو شيپاها یسمت ترالن انداخت که پتو رو ینگاه
و  ستيبزرگ سر او را نگر یو روسر دياال کشاش بشانه یو پتو را گرفت و تا رو
  ! شودینم تيتعجب کرد که چطور اذ

بعد، ترالن از تابش  یقيپرداخت. دقا لمشيادامه ف دنيحالت اول برگشت و به د به
را سمت سروش کرد.  شيو بدخواب شد. رو ديدر اتاق در جاغلت شينور صفحه نما

. سروش ستيو او را نگر ديازجاپرسروش کنارش  دنيچشم باز کرد و با د دفعهکي
  رو به او کرد و گفت:

  ندارم، نترس! یبخواب باهات کار -

. او شوهرش ديترسی. ترالن نمستيرا نگر لميرا به مقابل کرد و ف شيدوباره رو و
را بست تا  شيهاباز هم شوهرش بود. پس پلک داشتیاگر دوستش نم یبود. حت

 الياو را در خ يیهابود که شب کشينزد ی. مردبود دهيبخوابد اما خواب از سرش پر
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 زبانشيماه م کيکه قرار بود  یردشده بود. م شيکه آرزو یبود. مرد دهيخود د
 یبعد سروش نگاه یقيبود. دقا دهيچيمشامش پ ريعطر تنش ز یکه بو یباشد. مرد

 ديو فهم لرزدیم شيهاکه پلک ديصورتش د یسمت او انداخت و با افتادن نور رو
  دخوابش کرده است.ب

بعد ترالن پتو را کنار انداخت و نفس  هي. چند ثانديسر او کش یرا گرفت و رو پتو
  و گفت: ديکش یقيعم

  رو سرم. فتهيپتو ب ترسمیم شم،یخفه م -

  ببخش، بد خوابت کردم. -

  اشکال نداره. -

  :ديکرد. سروش پرس هيتخت نشست و تک یبعد رو و

  ست؟يات نگرسنه -

  برم براتون غذا رو گرم کنم. نيگرسنه هست نه. اگر -

  خوردم، دستت درد نکنه. -

  نوش جان. -

  خوشمزه بود. -

  باز هم نوش جان. -

سروش بود که  یتشکرها شيشد و حواس ترالن پ جدهيمثبت ه یهاوارد صحنه لميف
که سروش رو به او کرد. ترالن  ديکش یبلند نيشد. ه لميف یهاتازه متوجه صحنه

  و چشم بست و گفت: ديدراز کشدوباره 

  استغفرهللا. -

 ديچيپ گرهايباز یهاها و بوسهنفس ینگاه کرد. صدا لميتکان داد و به ف یسر سروش
. سروش کنترل را ديکشیو ترالن خودش را مچاله کرد. داغ شده بود و خجالت م

  نشود.  تيبرداشت و صدا را صفر کرد تا او اذ
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سروش  یانيپا تراژيکه با باال آمدن ت ديرا د لميخر فشد و تا آ دنيمشغول د دوباره
  به اتاق حاکم شد.  یکيها را خاموش کرد که تاردستگاه

برداشت  شيپا نييپتو از پا کيکنار تخت گذاشت و  يیکشو زيم یها را روکنترل او
  و پلک بست.  ديکش شيو رو

   ن؟يخوابیم نجايا -

  نخوابم؟  -

  فقط...  گمینه م -

کنارم که با  ینه با بودن دختر شمیم کيها تحرصحنه نيا دنينه با د نترس، -
  ! خوابهیم یروسر

  پتو را گرفت و گفت: یبعد پشت به ترالن کرد و گوشه و

  .ميشیم داريزود بخواب! صبح زود ب -

کرد بخوابد اما مگر  یو سع ديکش یقي. ترالن نفس عمديسرش کش یپتو را رو و
  . دادیجازه معطر تن سروش به او ا

 یقهيوپنج دقاز پشت هم گذشتند. ترالن هم خوابش برد. ساعت چهاروچهل قيدقا
سد  یزيچ یجا شود ول. خواست جابهکردیشد اما کمرش  درد م داريصبح سروش ب

نشست و بعد سرش  شيبا همان حالت در جا یتکان خوردنش بود. آخ گفت و به سخت
است و سرش را به کمر او  هاو تجاوز کرد ميکه ترالن به حر ديرا چرخاند و د
  چسبانده است. 

  گذاشت و نفسش را فوت کرد و با درد گفت: نييرا از تخت پا شيپاها سروش

 شدیرو نم اتگهيد یبه کمرم! جا یچسبوندیم یسفت نيسرت رو به ا ديبا -
   ؟یبچسبون

گذاشت و کمرش  یرا رو شيها. دستستاديدستش را به تخت گرفت و سر پا ا و
. بعد ديچيدر اتاق پ شيهاترق تروق استخوان یاش را عقب داد که صدامحکم باالتنه

  و ترالن را تکان داد.  ديهم رو به تخت چرخ
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  و سر بلند کرد و با نگاه به سروش گفت: دياز خواب پر او

  بله!  -

  . شهیم ريپاشو، د -

  اصالً.  دميزوده، نخواب یليخ -

  کمر گرفتم.  یتو کمرم گود یداد یانقدر سرت رو فشار. دمينه که من خواب -

  واقعاً؟  -

رو  یشد ی. افقني. پاهات رو ببدميذره جا خواب هي نيمن تو ا ؟یتا کجا اومد نيبب -
  تخت. 

کرد. سروش به سراغ  یخواهو بعد معذرت ستيخود را نگر دنيشکل خواب ترالن
وضو  سي. ترنم هم در سروراهرو رفت یکمد رفت و حوله برداشت و به حمام تو

  و  مشغول خواندن نمازش شد. ديکش رونياش را از کمد بگرفت و بعد سجاده

 یترالن در حال خواندن قرآن پا دنيآمد و وارد اتاق شد با د رونيسروش ب یوقت
  نگاهش را بلند نکرد. ی. ترالن حتستيسجاده او را نگر

. ترالن ديو بعد پوش ديکش رونيب . از کمدش لباسکردیچشم او را نگاه م ريز سروش
  چسباند و گفت: اشیشانيو به پ ديپس از آن قرآن را بوس

  باشه. تيعاف -

  قبول باشه. ،یسالمت باش -

  قبول حق. -

قرار داد. سپس چادرش را در آورد و تا  شيسجاده را جمع کرد و قرآن را در جا او
  سجاده گذاشت و گفت: یکرد و رو

  م؟ي. وقت که داررميدوش بگ رمیمن هم م -

  آره، برو. -
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چشم نگاهش  یحواسش به ترالن بود و با گوشه یول ديرا سشوار کش شيموها سروش
ها گذاشت. آن یرو یتاب دو بنده مشک کيرا برداشت و  رشيز یها. او لباسکردیم

  تاب انداخت. یشلوار برداشت و رو کيو  کيتون کيبعد هم 

  .ديداد و شانه کش شيوش نگاهش را به موهاقرمزش را برداشت که سر یحوله

رفت و به حمام داخل راهرو رفت. سروش هم کارش را تمام کرد  رونياز اتاق ب او
  شد.  لشيو مشغول جمع کردن وسا

  .ديترالن را کش یهالباس یبه در اتاق انداخت و بعد رفت و کشو یهم نگاه بعد

 شيبرا ديدیاو م ینچه در کشوو آ ديسنجیم رشيز یهالباس یدختر را از رو کي
  بود.  یباور نکردن

کرد و با  دايرا در بغل لباس پ زشيتکه برداشت و نگاه کرد. سا کيبرد و  دست
  زد و گفت: یآن لبخند کج دنيد

  جوجه!  -

کوچک گرفت و آن تکه لباس را سرجا انداخت  یهانگاهش را از آن لباس یسخت به
  گذاشت. نشيبرد و داخل ماش نييپا یا به طبقهر ليو در کشو را بست. بعد هم وسا

را  ازشانيمورد ن یلهيوس یسر کيو  یبرگشت از آشپزخانه فالکس چا یوقت
گذاشت و  لشيقرار داد و آن را هم داخل اتومب یخوراک یسبد کل کي یبرداشت. تو
در اتاق رفت. تا آخر  کي. به نزدديسشوار را شن یباال رفت و صدا یبعد به طبقه

  :دياز بود. از پشت در پرسب

  تو؟ اميب -

  .دييبفرما -

از  شانيکه بلند يی. موهاديد شياتاق شد و ترالن را در حال خشک کردن موها وارد
 یروشن او زل زد و دست ترالن را رو يیخرما یباسنش رد کرده بود. به موها

  .دنديرقصیکه م ديدیم شيموها
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. به صورت ترالن بدون حجاب تادسيناخواسته جلو رفت و پشت سر او ا سروش
  نشسته بودند و قصد دل کندن نداشت. شيهاصاف بلند در چشم ینگاه کرد. آن موها

خود را برداشت.  چيپگذاشت و برس زيم یرا از دست ترالن گرفت و رو برس
ها انداخت. سشوار را گرفت و مشغول آن ريترالن را گرفت و شانه را ز یموها

  شد.او  یخشک کردن موها

ترالن  یکم موها. کمديکشیو سشوار م انداختیم شيموها ريرا ز چيدقت برس پ با
 شيبود و موها ستادهيکه پشت سرش ا یبه مرد قد بلند نهيخشک شدند. ترالن هم در آ

  .کردینگاه م ديکشیرا شانه م

  کار سروش تمام شد، سشوار را کنار گذاشت و گفت: یوقت

  ست؟يموها ن نيا فيح -

  طور مگه؟چ -

  .یخوابیم یها هم با روسرخفه بشه. شب یروسر نيا ريز -

  .خوابمیم ینه! بدون روسر گهيد -

 کيسرش بست و بعد آن را بافت و  یها را باالو آن ديرا شانه کش شيبعد موها و
  کش مو به ته آن بست. سپس رو به سروش کرد و گفت:

  .نيلطف کرد -

  .کنمیخواهش م -

 ريسر کرد و ز یو بعد روسر ديمانتو برداشت و پوش کيدش رفت و به سراغ کم او
  زد. بعد هم چادرش را برداشت و سرش کرد. پسيکل شيگلو

  چکار؟ یخوایچادر م م،ينيتو ماش -

  .نييپا ميرفت ديشا -

  .نيبذار عقب ماش -

  من راحتم. -
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  .یدونیخودت م -

رفتند و  رونيز منزل برا برداشت و هر دو ا گرشيد ليو وسا یبعد سروش گوش و
 یبرا یامينشستند سروش مشغول نوشتن پ لياتومب یتو یدرها را قفل کردند. وقت

  از دوستانش شد و بعد آن را ارسال کرد. یکي

  مورد نظرش راند. ريرا به حرکت در آورد و در مس ليبعد او اتومب یکم

  ؟یجا نذاشت یزيچ -

  نه. -

  ؟یمطمئن -

  بله. -

 رونياز شهر ب ینداشت. وقت یاما ترالن اعتراض کردیم یگبا سرعت رانند سروش
  رفتند سروش کمربندش را بست و گفت:

  ببند. -

کرد سروش پخش صوت را روشن کرد  هيتک یو بست. وقت ديکمربند را کش ترالن
  کرد. یخوانزبان هم یسيآن را باال داد و همراه با آهنگ رپ انگل یو صدا

 نکيع کيکم آفتاب زد و ترالن را نگاه کرد. کم رونيب شهيلبخند زد و از ش ترالن
  چشمش گذاشت. یدر آورد و رو فشياز ک یدود

  .ديبه او انداخت و خند ینگاه مين سروش

  ن؟يخندیچرا م -

  .یشد کويکارتون ن یهاتياز شخص یکي هيشب -

  و گفت: ستي. ترالن او را نگرديخند شتريب و

  ؟یک هيشب -

  .یدود نکيمگِس ع -
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  و بعد لبخند زد و گفت: ستيچند لحظه او را نگر ترالن

  .یشیشما شاد م ینطوريخوبه حداقل ا -

  و سرش را تکان داد و گفت: ديآرام خند سروش

  باز. ی. خودت هم بخور ضعف نکنريبرام بگ یزيچ یابده، لقمه يیبهم چا -

  .نيبخور یزيپشت فرمون چ دي. نبانيکنیم یرانندگ نيدار -

  .یريبره که تو جاش رو بگ مي. اونو نفرستاداريدر ن یبهنام باز -

  .نيکن یهستن که نذاشتن بد رانندگ یآقا بهنام حتماً آدم باهوش و منطق -

  !ديچرا به ذهن خودم نرس -

  ؟یچ -

  همه. ني. اخالقاتون عیبا اون بهنام عنق جفت یليکه تو خ -

و  ديکش رونيب یراکاو خو یدستش برا یکمربندش را باز کرد و از سبد جلو ترالن
کوچک بر  یها. ترالن هم لقمهخوردیو م گرفتیها را ملقمه گرفت. سروش لقمه

  .ختياو ر یبرا یاستکان چا کي. بعد هم داشتیم

  استکان را گرفت و گفت: سروش

  ترالن! -

  بله آقا. -

  سروش. م،يآقا ندار -

  .کنهیبابام رو آقا صدا م شهيمامانم هم -

 یتو یول کنهی! مادر من هم بابام رو حاج آقا صدا مهياج خانماون صدا زدن ح -
  شهاب جون. شهیخلوتش بابام براش م

  و گفت: دينوش یجرعه چا کي. سروش ديخند ترالن

  جون! ديخلوت به بابات نگه سع یاز کجا معلوم مامانت تو -
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  و گفت: ديخند شتريب ترالن

  کنم. یرفتم کنجکاومن مثل شما تو خلوت پدر و مادرم ن دونمینم -

  فرمان را کنترل کرد. شيکرد و با ساعدها یاتک خنده سروش

  ن؟يبگ نيخواستیم یچ -

 یماه عسل برا ه،ييو ته ازدواجمون جدا ميبا هم ندار یخواستم بپرسم ما که کار -
  م؟ياومد یچ

  .ستين یچيما ه نيمتوجه نشن ب هيکه بق -

 رسمیمن تا به تخت م کننیر مبه غش و ضعف، فک یکه خودت رو زد روزيد -
  هم تو آرامش فرو رفتم. یليخ دوننیام، نمدر حال ورجه وورجه

  .خوادیحتماً ماه عسل م یمرد نيپس همچ -

  نداره. ايلوس باز نيبه ا ازي. اصالً نکنهیکارش رو م يیهر جا یمرد نيهمچ -

  ساکت شد و بحث را ادامه نداد. ترالن

  .نيشتو ما یحت -

  .ستياو را نگر ترالن

  .ابونيوسط ب یحت -

  و ترالن با خجالت نگاهش را از سروش گرفت. ديرا نوش شيبعد چا و

  .ديو نوش ختير یخودش هم چا یبرا

  درست گفتم؟  -

  بردار نبود و ترالن در سکوت نگاهش را به جاده داد. دست سروش

  را به او برگرداند و گفت: یاستکان خال سروش

  ! یپس قبول دار ،تهيسکوت نشان رضا -

  لقمه بدم.  -
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  آره، دستت درد نکنه.  -

مرد نصف افکارش به سمت کارها و  نياو لقمه گرفت و فکر کرد ا یبرا ترالن
کند احتماالً خوب بلد باشد  شيبتواند همراه یو اگر کس رودیم جدهيجمالت مثبت ه

  ! دياياز خجالتش در ب

کم زد و کم هيکرد و تک یآلودگخواب لقمه را دست سروش داد، احساس نکهياز ا پس
  . ديخواب

  است.  دهيو متوجه شد که خواب ستيسروش او را نگر ديسکوت به درازا کش یوقت

فکر کرد و  اشیو خلوتش به زندگ يیآرامش او لبخند زد و خودش هم در تنها به
  کرد. یرانندگ

و بعد هم گرمسار  یوانکيجاده در آن سکوت و خلوت راند و ابتدا از ا انيدر م او
پا گذاشت و درست  ريگذشت و ترالن هنوز هم خواب بود. او جاده را به سرعت ز

  وارد شهر سمنان، شدند. ميساعت نه و ن

  کرد. ديخر یمغازه توقف کرد و رفت کم کي یجلو سروش

 ديشد و اطرافش را نگاه کرد و سروش را د داريبه هم خوردن در ترالن ب یصدا از
را در آورد و ساعتش  نکشيکجا هستند. ع دانستی. او درست نمشدیکه داشت دور م

  او کالفه شده است.  یبود و فکر کرد سروش از همسفر دهيخواب یلي. خستيرا نگر

  بعد سروش برگشت و سوار شد و رو به ترالن کرد و گفت: یکم

  جوجه! یشد داريب -

  دم؟يخواب یليخ -

  گفت: را در آغوش او گذاشت و شيدهايخر شسرو

  .شتريب یليکم از خ هي ،یلينه خ -

  .کنمیجبران م گهياالن د یول دميخوب نخواب شبيد د،يببخش -

  کار مثالً؟!چه -
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  را به حرکت در آورد که ترالن گفت: لياتومب او

  .کنمیم یمن به جاتون رانندگ -

  ؟یبلد -

  دارم. نامهيبله گواه -

  .نيآفر -

   ب؟يعج ايسخته  یلي! مگه خنيآفر -

  خطرناکه. دم،یدستت نم نينه، اما من تو جاده ماش -

  کردم. یتو جاده کنار بابام رانندگ یول -

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  باشه. -

  فقط... -

  !؟یفقط چ -

  که من برم... نيکن دايپ یبهداشت سيسرو شهیم -

  باشه. -

  پارک نگه داشت و گفت: کيدر شهر گشت و کنار  سروش

  بازه. نيبباونجاست برو  -

  شد و گفت: ادهيپ ترالن

  ن؟ييايشما نم -

  نه، برو. -

. از داخل ستيدر را بست و به سرعت وارد پارک شد و دور شدن او را نگر ترالن
شدن ترالن به  کيبا نزد ديکه د ديکش رونيب پسيپاکت چ کي دهايخر کيپالست
 سيترالن وارد سروبا هم گفتند.  یزيدو پسر به او نگاه کردند و چ یبهداشت سيسرو
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سبز  یفضا یکش واريد یرو يیپارک شد و پسرها درست مقابل دستشو یبهداشت
آمد. سرش  نييپا شهي. سروش دگمه را زد که شدنديگفتند و خند يیزهاينشستند و چ

  ها گفت:از آن یکي. ستيرا خم کرد و آن دو را نگر

  .قهيدق هي سايوا رونيب اديبابا االن م -

  ..تو. ميبر ايب -

خاموش  لشيرا گرداند که اتومب چييو سو ديکنارش کوب یصندل یرا رو پسيچ سروش
باال رفت  یورود یهارو شد و بعد هم از پله ادهيشد و به سرعت وارد پ ادهيشد و پ

  رفت. یبهداشت سيو سمت سرو

و  ستاديا سيسرو کي. سروش نزدکردندیشدنش را نگاه م کيدو داشتند نزد آن
پچ و  اخم کرده قدم زد. آن دو پسر آهسته پچ بير زد و دست به جکاپشنش را کنا

  سروش لبخند زد و گفت: دنيآمد و با د رونيبعد ترالن ب یقيکه دقا کردندیم

  ن؟ياومد -

  .ميبر -

از پارک آمدند ترالن رو به سروش  رونيب یبعد هر دو کنار هم راه افتادند. وقت و
  گفت:

  کنم؟ یمن رانندگ -

  .نيبش -

را عوض کردند و نشستند. ترالن چادرش  شانيرا دستش داد. هر دو جاها چييسو و
را باز  پسيرا به حرکت در آورد و سروش چ ليرا جمع کرد استارت زد و اتومب

دانه  کيکرد و چند دانه در دهان گذاشت و بسته را سمت ترالن گرفت. ترالن 
  برداشت و تشکر کرد.

  بخند زد و گفت:که ترالن ل ديکمربند را کش سروش

  ن؟يقانونمند شد -

  از ترس جونم. -
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  .نياز کجا برم، نگران نباش نيرو بهم بگ ريفقط مس -

آزاد  یرفت و تو رونيکم از شهر بو ترالن کم گفتیرا به او م هاابانيخ سروش
  راه انداخت.

  است. یکه کارش عال ديکردن او دقت کرد و د یبه رانندگ سروش

هم در دهان ترالن  یزيچ یو گاه کردیم يیرايش پذراحت از خود اليخ با
به او  ینگاهميخوردن. ترالن ن لي. پس از آن شروع کرد به تخمه و آجگذاشتیم

  انداخت و گفت:

  ن؟يديخوب نخواب شبيد ن؟يخوابیچرا نم -

  نگرانم! یکم -

  .کردمیخودم رفت و آمد م نيمن هفت سال اصفهان درس خوندم و با ماش -

  ؟یاصفهان بود یودانشج -

  .نيهم تصادف نکردم. پس بخواب چوقتيبله. ه -

  .رهيخوابت بگ ترسمیم هيابونيجاده ب -

  .گمیخوابم گرفت بهتون م -

  باشه. -

. ديهم زود خواب یليرا خواباند و پلک بست و از قضا خ یاو دگمه را زد و صندل و
 یرا به خوب ريود و مسسروش به او اعتماد کرده بود خوشحال ب نکهيترالن هم از ا

  کرد. یرانندگ

کرد. از آزادراه  یرانندگ ميساعت و ن کيسمنان به سمت دامغان رفت و حدود  از
و تکان  رهايگسرعت یخارج شد و وارد شهر دامغان شد. به خاطر عبور از رو

  و گفت: ديسروش از خواب پر نيماش یهاخوردن

  ؟یکنیچکار م -
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 ديرا نگاه کرد و د شيدست ترالن گذاشت. جلو یرودستش را سمت فرمان برد و  و
  و گفت: ديجا امن است. ترالن خندو همه ستين یخبر

  تو شهر. دميچيپ ،یچيه -

  دامغان؟ ميديرس ؟یچ یبرا -

  پسته بخرم. خوامیبله، م -

  ؟یزد رونيپسته از جاده ب یبرا -

  دوست دارم. -

  باشه. -

زنگ  اشیلت اول برگرداند که گوشرا به حا یو صندل ديدستش را پس کش سروش
  حال جواب داد و گفت: نيخورد. شماره را نشناخت، با ا

  بله. -

  سالم آقا سروش. -

  ن؟يخانم خوب ميسالم مر -

  بلندگو زد: یکه سروش رو ستياو را نگر ترالن

  ن؟يشما؟ خونه هست نييممنون پسرم، کجا -

  .ميشهر، حرکت کرد رونيب مينه اومد -

ً  یعني -  یازمون خداحافظ نييايب نينخواست اي ن؟يکن یخداحافظ ني صبر نکردواقعا
  ن؟يکن

  .ميترالن گوش نکرد و گفت زودتر بر یراستش من گفتم ول -

  واقعاً ترالن گفت؟ -

  و گفت: ديکه سروش دستش را پس کش رديرا بگ یدست برد گوش ترالن
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رده، حاضر شدم. ک دارميساعت پنج صبح ب یچطور دونمیتازه من خواب بودم نم -
سمت  برهی. خودش نشسته پشت فرمون داره مثل موشک من رو مستين ادمياصالً 
  مشهد.

اش خانم خنده ميو سروش اجازه نداد. مر رديرا بگ یدست دراز کرد گوش ترالن
  گرفت و گفت:

  عجول شده؟!  نقدريا یترالن از ک -

. االنم ميفتيپنج راه ب من رو ساعت نُه خوابوند که صبح ساعت شبيد دونم،ینم -
  پسته بخره. خوادیدامغان م ميديرس

  دوست داره. یليقربونش برم پسته خ -

  .رونيآزادراه اومد ب یهمونه از تو -

  سالم مامان. -

  .ميات آش پشت پا بپذخونه یبدرقه و تو مييايب یسالم دخترم، چرا صبر نکرد -

  را سمت خود برگرداند و گفت: یگوش سروش

ماه عسل.  ميبر ديداده با ريگ روزيکه از د هيماه عسل چ نيا دونمی! نمذارهیمگه م -
  چکار کنه مگه؟! خوادیم

  گفت؟یخاک بر سرم! واقعاً ترالن م -

  بلند گفت: یبا صدا ترالن

  مامان. کنهیم یباهاتون شوخ -

ترالن گذاشت و او را  ینهيس یکه سروش دستش را رو رديرا بگ یخواست گوش و
  گفت: یگوش یفشرد و تو یصندل گاههيبه تک محکم

  ماه عسل دوست داره تازه... بيخانم، دخترتون عج ميندارم مر یشوخ -

آن را بردارد رو  کردیدستش حس کرد که تقال م یفشار دست ترالن را رو یوقت و
  .دهدیبه او کرد و متوجه شد دستش را کجا فشار م



 

217 
 

خانم که  مي. مرديبلند خند یا صدارفت و ب ادشيو حرفش  ديرا پس کش دستش
  گفت: کنندیها چکار مآن دانستینم

  .زنمیبعد زنگ م شم،یمزاحم نم -

رو به ترالن که سرخ شده  ديخندیطور که مخندان خداحافظ گفت و همان سروش
  بود گفت:

با مال خودم نداشت، تخت تخته. تو از  یفرق ه؟يچ دمياصالً نفهم یحواسم نبود، ول -
  !؟یندار یدوست داشتن یگنبدا اون

شد. چادرش را مرتب  ادهيتوقف کرد و پ ابانيتحمل نداشت کنار خ گريکه د ترالن
  تا باد به صورت داغش بزند. ستاديرو ا ادهيکرد و کنار پ

رفت و  ابانيکنار خ یهاو خندان به سمت مغازه ستيشد و او را نگر ادهيپ سروش
  .یزعفران کيدرجه  یهم پسته و ديخام خر یترالن هم پسته یبرا

  عقب گذاشت و گفت: یصندل یها را روبرگشت آن یوقت

  سوار شو. ايب -

را روشن  ليخود نشست و سروش هم کنارش نشست. اتومب یآمد و سر جا ترالن
  سکوت کرد و بعد رو به ترالن گفت: یکرد و کم

  اولش حواسم نبود. ديببخش -

  ک بست و با صورت سرخ گفت:را باال آورد و پل شيهادست ترالن

  باشه؟ م،يو در موردش حرف نزن ستياصالً مهم ن -

  ست؟يمهم ن -

  .ستينه! ن -

فرستاد  رونيگرفت و رو به ترالن نفسش را ب یقيسر فرود آورد و نفس عم سروش
  و گفت:

  خنده! یهي. من هم پاديبهت خند شهیراحت م یليخ ی! گاهیآور یمثل قرص شاد -
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  !نيام کناما من دوست ندارم مسخره نيهست يیا آدم خنده روخوبه که شم -

  فرمان گذاشت و گفت: یآرنج دست چپش را رو سروش

  سؤال بپرسم؟  هي -

  بپرس. -

   ؟یفنچ قدرنيچرا ا -

. من رو با خودتون یبزرگ یليمناسبه. شما خ کلميه ه،يقدم معمول ستم،يمن فنچ ن -
  من زنم.  ني. شما مردنينکن سهيمقا

  گرفت و آهسته گفت: ريآرام شد و نگاهش را به ز وشسر

هم  دي. شامونهیم ینطورينه من َمردم نه تو زن. من پسرم تو هم دختر. فعالً هم ا -
  ! هيمرد بودن چطور دميوقته فهم یليو من خ یتو دختر

  سرش را باال کرد و گفت: دوباره

  ...گمیترالن، به خاطر خودت م نيبب -

  و گفت: ديندناخواسته خ ترالن

. من نيشد ضيحتماً که عر نيبلنده. باشگاه رفت یليقد شما خ نيآقا سروش، باور کن -
  ...اميبه نظر م زهيالغر. نسبت به شما ر یليهم نه کوتاهم نه خ

  آهسته گفت: یساکت شد و بعد از کم ترالن

 کينتشما بوده. ژ یاندازه کلشيقد و ه کشيبه خاطر ژنت يیاون دختر اروپا ديشا -
اضافه بشه. آدما  یروز کي ديوزنم اما شا شه،ینم نياز ا شتريقدم ب گهي. دنهيمن هم

هم مثل من اندازه  یکياسب خوشگله  هي هيمثل اون دختر شب یکي کنن،یبا هم فرق م
  فلفلم. چکار کنم واقعاً؟ 

  را از ترالن گرفت و حرکت کرد.  شيسر تکان داد و متفکر رو سروش

. نييايقدر خوبه که از پسش بر نماما ذاتتون اون نيبا من بد باش نيکنیم یسع یليخ -
  .مونهیم ادمي شهيهم ني. انيمحبت باش یب نيستياما بلد ن نييخوایمن رو نم نکهيبا ا
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کنم؟ هم خودم  زونتياز موهات آو رميباهات چکار کنم بچه؟ بزنم کبودت کنم؟ بگ -
  .مونهینم یطورنيا زيحتماً همه چ یول .یدر آورد یمجبور بودم هم تو خنگ باز

  را سمت پنجره کرد. شيو رو ديکش یقينفس عم ترالن

  به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه سروش

 ازدهي. االن هم ساعت ميخوریاونجا ناهار م مينمونده. بر یزيتا شاهرود چ نجاياز ا -
  . ستين یشده. تا اونجا راه

  . ميبر -

نبود.  یطوالن یليخ ريد و به سمت شاهرود راند. مسهم وارد آزاد راه ش سروش
و مشغول پوست گرفتن شد. هر بار چند دانه پوست  ديها را جلو کشترالن هم پسته

. کمتر از خوردیو چند دانه هم خودش م گذاشتیو در دست سروش م گرفتیم
  .دنديساعت بعد به شاهرود رس کي

  کرد. دايرستوران خوب پ کيوجو کرد و پرس سروش

  هم با ترالن به داخل رستوران رفتند و غذا را سفارش داد. بعد

ترالن گذاشت تا  اريرا در اخت اشیمشغول صرف ناهار شدند که سروش گوش هاآن
  با مادرش صحبت کند. 

خانم او  ميمر یبا مادرش تماس گرفت و با او مشغول صحبت کردن شد و وقت ترالن
  را سرزنش کرد گفت:

 یانقدر شوخ یوسط جد ی. گاهشناسمیودم هم آقامون رو خوب نممامان من خ -
  .کنهیم یرو شوخ یو چ گهیم یرو جد یچ دونمیکه من نم کنهیم

  !یهول رفتار نکن یمثل دخترا -

تا عصر مشهد  نکهيا یبرا ميفتيکردن که راه ب دارمينه مامان جان، خودشون صبح ب -
  .ميباش

  کنه؟ینم تتياذ -

  نه!نه مامان،  -
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  پس؟ یصبح ضعف کرد روزيچرا د -

  مضطرب شدم و فشارم افتاد. ميچون غذا نخورده بودم، شما اومد -

  ؟یخوب بود شبيد -

  سرخ شد و آهسته گفت: ترالن

  بله. -

  .شهیتا حالت خوب م نيکن تيدو شب رعا یکي یدونیاگر م -

و نگاهش را  ديکش اشیشانيبا خجالت دستش را از چنگال برداشت و به پ ترالن
  گفت: یفيضع یکه قرمز شده بود با صدا یگرفت و در حال نييپا

  .ميکنیهم م تيندارم، خوبم. رعا یمامان من مشکل -

  سرگرم کرد. زيم یرو یجمعش کرد و خودش را با غذاها عيلبخند زد و سر سروش

ه داد و لبش را ب گريد یبا همان خجالت سر بلند کرد و نگاهش را به گوشه ترالن
  زد. هيدستش تک

  .نيفتيکه بعداً به چه کنم چه کنم ن نيکن یريشگيپ نييخوایترالن جان اگر بچه هم نم -

  چشم. -

  ؟یديخر یچ -

  مامان؟ یچ -

  .یريشگيپ ليوسا -

  تر شد و گفت:سرخ ترالن

مشهد  ميديبعد رس م،يناهار بخور ني. اگر اجازه بدخورهیمامان آقا داره تنها غذا م -
  .زنمیگ مبهتون زن

  .نيبر یبرم. باشه مامان، به سالمت امیقربون دختر خجالت -

  .بوسمتیمامان. م یمرس -
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را مقابل او گذاشت  یکردند ترالن بدون نگاه به سروش گوش یاز هم خداحافظ یوقت
 یکيگذاشت و هر دو در کنار موز بشيرا گرفت و در ج یو تشکر کرد. سروش گوش

  ناهارشان را خوردند. دشیآرام پخش م یکه با صدا

برگشت  یرا حساب کرد. وقت زيناهار را صرف کردند سروش رفت و م نکهياز ا بعد
دوشش انداخت و چادرش را مرتب  یرا رو فشيبرخاست و ک شيترالن هم از جا

  کرد و در کنار سروش راه افتاد و گفت:

  آقا سروش. -

  بله. -

  من نماز بخونم؟ يیجا یمسجد ميبر شهیم -

  شه؟ینم یبعد قضاش رو بخون یذارب -

  .شهیاش چند رکعته؟ نماز مسافر شکسته است زود تموم ممگه خودش همه -

  باشه. -

کردند.  دايمسجد پ کيدر شهر  دنيچرخ یقيشدند و بعد از دقا ليبعد سوار اتومب و
  را گذاشت و رفت. فشيسروش توقف کرد و ترالن ک

  اند تا که اذان گفته شود و نمازش را بخواند.وارد مسجد شد و وضو گرفت منتظر م او

بعد  ی. کمکردیم یباز شيکرده بود و داشت با موها هيتک شهيهم کنار ش سروش
و  آن  ديرا کش پشيکوچک ترالن را برداشت و ز یليمستط یمشک فيدست برد و ک

لب و  نيتاميو کيکوچک و  زيعطر سا کيپول در آن بود و  فيک کيباز کرد. 
  عاشورا. تاريز کي

 یکيعکس سه در چهار از خودش و  کيو آن را باز کرد.  ديکش رونيپول را ب فيک
  هم از سروش درون آن بود. 

و کجا داشته است که به دست  یعکس را ک نيا آمدینم ادشي یکرد چون حت تعجب
. شييدر آن بود و چند تراول و مدارک شناسا یترالن افتاده است. دو کارت بانک
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و آن را به حالت قبل  ديرا کش پيرا سرجا انداخت و ز فيافتاد. ک یزيچ ادي کدفعهي
  انداخت. یصندل یرو

  را خواباند و منتظر شد. یرا روشن کرد و صندل پخش

  بعد ترالن آمد و سوار شد. سروش به حالت قبل برگشت و گفت: قهيدق ستيب

  قبول باشه. -

  معطلتون کردم. ديقبول حق، ببخش -

  سرت.  یفدا -

و آن را سمت ترالن گرفت  ديکش رونيکارت ب کيکتش کرد و  بيبعد دست در ج و
  و گفت:

 نيبا ا یبخر نايمادرت ا یبرا ايخودت  یبرا یخواست یهمرات باشه، هر چ نيا -
  بخر. 

  ممنون، من کارت و پول نقد همراهم هست.  -

  . یکنیم ديخر نيهم همراهت باشه. فقط از ا نيا یول دونم،یم -

  ترالن گذاشت.  یپا یکارت را رو و

  آخه...  یول -

  نفقه، درسته؟  نيگیشما بهش م -

  کنه و...  نيکه تمک هيزن یاون برا -

را به  ليزد و اتومب یو لبخند آرام ستيحرفش را خورد. سروش او را نگر ترالن
  حرکت در آورد و گفت:

اسم بهت هست. حرفش هم نزن. در ضمن حو گهي. پس دفمهيوظ یهم نکن نيتمک -
  حسابت با منه.  یخساست به خرج بد اي ینکن دي. خراديبرام م امکشيپ

  باشه، ممنون.  -
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کرد و  یرانندگ یاديبار سروش با سرعت ز نيگذاشت. ا فشيبعد کارت را در ک و
  . دنديبعد از گذشتن از چند شهر، ساعت پنج عصر به مشهد رس

  کن.  یهتل خوب معرف هي یشما که استاد -

کرد و  دايرا با مپ پ ابانيکرد و سروش آن خ یقسمت از شهر را معرف کي رالنت
خوب خواست و امکانات آن  زيتم تيسوئ کيشد و  ادهيهتل رفت. پ یدرست تا جلو

مورد  ليهفت شب اجاره کرد. بعد هم رفت و وسا ی. بعد هم آنجا را براديرا پرس
  شود.  ادهيآورد و از ترالن خواست پ نييرا پا ازشانين

  از خدمه هتل داد و وارد هتل شدند.  یکيرا به  چييشدند سو ادهيپ یوقت

  اتاق را گرفت و به سمت آسانسور رفتند که خدمه آمد و گفت: ديکل سروش

   ارم؟يچمدوناتون رو ب -

  . ستينه ممنون الزم ن -

 یهدر باز شد هر دو وارد شدند و به طبق نکهيو بعد از ا ستاديآسانسور ا یجلو او
  هفتم رفتند. 

. در باز شد و ابتدا ترالن و بعد سروش ديسروش کارت کش ستادندياتاق که ا یجلو
در آن بود.  کيدست مبل ش کيبزرگ کرد.  تيبه سوئ یوارد شد. ترالن نگاه

. تخت یکه پر بود از خوراک یخچاليو مرتب.  زيبزرگ، کف پوش تم شيصفحه نما
 گريکه حوله و لوازم د زيتم یاکننده بود و کمده جدا واريبزرگ که پشت د یدو نفره

  شده بود. دهيدر آن چ

  و مرتب.  زيتم يیدستشو کيو براق و  ديحمام بزرگ با وان سف کي

  چطوره؟  -

  . ستيبد ن -

تخت گذاشت و مشغول باز کردن و  یها را روها را به اتاق برد و آنچمدان سروش
  ها در کمد شد. لباس دنيچ
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در همان  اشقهي. سلگرفتیاش مها خندهآن دنيالن را که برداشت با دتر یهالباس
  مانده بود.  یشانزده سالگ اميا

 ضيجا تعوتخت هل داد. لباس برداشت و همان ريها را زکارش تمام شد چمدان یوقت
 بردیکم در آن سکوت داشت خوابش مو کم ديتخت افتاد و دمر دراز کش یکرد و رو

  تخت کنارش نشست و گفت: یسروش رو دنياتاق شد و با دکه ترالن وارد 

   ؟یخوابیم یدار -

  . کندمینه، داشتم چاه م -

  حرم؟  ميبر یاينم -

تخت، کنارش  ی. ترالن روديدستش را بلند کرد و مچ او را گرفت و کش سروش
  او گفت: یهاافتاد. سروش با نگاه به چشم

  ام. خسته -

گردنش فرو کرد و  ريچرخاند و هر دو دستش را ز را شيطور دمر روبعد همان و
  آرام و شمرده شد.  شيهاو نفس ديبعد خواب هيچند ثان

به ناچار برخاست و چادرش را در آورد و مانتو شلوارش  دياو را د یهم وقت ترالن
 ديپوش زير یهابا گل یآسمان یشلوار خوش رنگ آب کيتون کيرا تعويض کرد و 

تخت  یرا از کش باز کرد و رو شيشد. موها مانيکه  پش بپوشد یو خواست روسر
او نگاه کرد. لبخند زد و  ختو ل اهيس یو به موها ديدراز کش گرشيو در سمت د

  را نوازش کند. شياو را بغل کند و موها توانستیآرزو کرد کاش م

تخت بود. پتو را گرفت و باز کرد. ناچار بودند  یبزرگ رو یدو نفره یپتو کي فقط
خود  یآن را رو یو گوشه ديسروش کش یاستفاده کنند. پتو را رو یکياز همان 

  .ديبخش او هم خوابکم در آن سکوت آرامشو کم ديکش

طور که و همان ديغلتینم شيچندان در جا ديخوابیم یعادت داشت وقت سروش
  .شدینم جااما چندان جابه زدیدو غلت م یکيهم  ی. گاهشدیم داريخوابش برده بود ب

که جا  يیو تا جا ديغلتیم شيو مدام در جا شدیبد خواب م یعوض ترالن گاه در
  . شدینم دنشيخودش هم متوجه بد خواب کردیم یشرويداشت پ
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 یزيچ ینيشد. سروش از سنگ کينزد مهيو به ن ديگذشت و شب از راه رس هاساعت
روشن اتاق خواب،  مهين یو چشم باز کرد. در فضا ديکش یقيشکمش نفس عم یرو

  . ديشکم خود د یسر ترالن را رو

که در عرض تخت دراز شده بود.  دياو را د یلحظه نگاهش کرد و بعد پاها چند
جا کند و کرد که شکمش تکان خورد و باعث شد ترالن سرش را جابه یاخندهتک
 بود در صورت کيجا کرد و نزدجابه کدفعهيو دست راستش را  ديايباالتر ب یکم

  اش افتاد. شانه یکه دست ترالن رو ديسروش بزند. او سرش را کنار کش

  شد.  یرا برداشت و آن را باز کرد و وارد صفحات مجاز اشیبرد و گوش دست

 یمدت یکرد. وقت یاو باز یسر ترالن گذاشت و با موها یدست راستش را رو و
شانه و  نياد و بو تکان خورد که دستش را فشار د ديکش یقيگذشت ترالن نفس عم

  گردن سروش فرو رفت. 

  لب گفت: ريز سروش

  ! ترالن... ترالن خانم! کنهیداره بهم تجاوز م -

  و گفت: ديسر او کش یدستش را رو و

  ترالن... ترالن. -

  آلود جواب داد: خواب

  بله!  -

  از وقت نمازت گذشته.  ؟یشینم داريب یديخواب یليخ -

  ساعت چنده؟  ؟یگیراست م -

  . ميدوازده و ن -

  نمازم قضا شد.  یوا -

  . یقرار بود به مامانت زنگ بزن گه،يپاشو د -
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دستش  عيبدن سروش رفت. سر یخودش را کش داد که حس کرد دستش ال ترالن
و  ستيو سر بلند کرد و سروش را نگر ديگردن و صورت او پس کش یرا از ال

 یصدا نياو بوده است و ا ینهيس یسرش رو ديکرد و فهم دنشيبه طرز خواب ینگاه
  است.  دهيشن اشنهيسروش را از داخل قفسه س یوزوز گوشش نبود بلکه صدا

  زد. ترالن آهسته عقب رفت و بعد گفت: گريخودش را به راه د سروش

  باز هم سر و ته شدم.  نکهيمثل ا د،يببخش -

   ؟یچراغ رو روشن کن شهیاشکال نداره. م -

  بله. -

ها را روشن کرد. به اتاق برگشت که سروش سر تا فت و چراغر نيياز تخت پا او
  و گفت: ستياو را نگر یپا

  . یاالن بهتر شد -

  .یمرس -

  تره.قابل تحمل ناي. ااديبدم م یلياز اون کت دامنا نپوش خ -

  داره؟ یشما چه فرق یبرا -

  انگار من تو قفسم. -

  لبخند زد و گفت: ترالن

  حرم؟ ميبر -

  ؟یديو داالن؟! ساعت ر -

  بشه. ليخوب باشه! مگه اداره است که تعط -

  وقته. ريد یول دونمیم -

  .برهیتا صبح خوابمون نم گهيد -

  باشه برو حاضر شو. -
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بعد سروش هم برخاست و حاضر شد و هر دو از هتل  یرفت حاضر شد و کم ترالن
سوار  عيسرد بود و ترالن سر اريرا آورد. هوا بس نشيخارج شدند. سروش رفت ماش

  بود. دهيپوش شيمانتو یکت نازک چرم رو کيچادرش  ريشد. ز

  .یخوریسرما م ینطوريا -

  .شهینم یزينه، چ -

را پارک کرد و بعد همراه با  لشيمکان به حرم رفت و اتومب نيترکيبه نزد سروش
را با  اشینيکردند. ترالن سردش بود و آب ب یط ادهيرا پ هاابانيترنم راه افتاد و خ

 ترعي. سروش دست او را گرفت. ترالن نگاهش کرد اما سروش سرگرفتیدستمال م
ً يقدم برداشت و تقر   .ديدویم اوترالن دنبال  با

  ابتدا صف گرفتند و از گاردها عبور کردند. دنديحرم رس یبه جلو یوقت

  و اذن دخول حرم را خواند. ستاديحرم شدند ترالن ا اطيوارد ح یوقت

 یتمام شد هر دو با هم به سمت ورود ینگاه کردن به او بود. وقتهم در حال  سروش
  رفتند.

  . نيبهتون زنگ بزنم، االن بگ ستيهمراهم ن یگوش نمتون؟يکجا بب -

  داخل.  اميجا هستم، نممن همين -

  . یشیم ضيچرا؟ هوا سرده مر -

  . ميکن، نمازت هم بخون که بر ارتي. برو زشمینم ضيمر -

  . ميکن ارتيز يیا هم دو تامن گفتم ب یول -

  . امينه من نم -

  آخه چرا؟  -

  . مونمیبرو ترالن، کارت رو هم سر حوصله انجام بده. من منتظرت م -

  . شمیمنتظرتون م نجايا اميتو من م نييايشد بباشه. اگر سردتون  -

  باشه، برو.  -
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د. آن ساعت قدم ز اطيماند و در ح رونيبه درون حرم رفت و سروش همان ب ترالن
 یاکه عده کردیشلوغ بود و رفت و آمد داشت. او مردم را نگاه م اطياز شب هم ح

  .چرخاندندیم حيهم تسب یاو عده خواندندینماز م یاو عده کردندیدعا م

 یقو اريبس شانيو اتصالشان با خدا کردندیسرد انگار سرما را حس نم یآن هوا در
  بود.

رنگ دست به دعا  يیرا نگاه کرد که رو به در طال یجو گندم یبا موها یمرد
ً يبرداشته بود و عم   .کردیم هيگر قا

مقابلش  یرهيو خ ختيرو به حرم اشک ر قهيآورد و چند دق نييرا پا شيهادست یوقت
  شد و گفت: ريسراز شيهاو همراه با آن اشک ديکش یقينفس عم کدفعهيبود. 

قسمتم کن که  گهيبار د کيبار، فقط  کيقط ف اد،ياز دستت بر م ،یتونیتو که م -
  پابوست. اميب

. کردیافتاد که داشت فرزندانش را دعا م یرزنيو نگاهش به پ ديکش یآه سروش
همسر و فرزندش شرمنده  شيکند تا پ دايشغل پ کيکه  کردیپسرش دعا م یبرا

شود. و مشکالتش حل  رديسامان بگ اشیکه زندگ کردیدخترش دعا م ینباشد. برا
در حال و  یجور کي و ديشنیاز صداها را م یبعض زدیکه قدم م طورنيهم
  . شدیغرق م شانيهوا

قسمت و  نياما در داخل حرم نمازش را خواند و دعا کرد که خدا بهتر ترالن
بهتر بود جدا شوند و  شانيي. اگر جداردياو و سروش در نظر بگ یسرنوشت را برا

  د، با هم بمانند. اگر با هم ماندنشان خوب بو

فرش نشسته  ی. روديرا شن یاز ته دل زن جوان یهاهيگر یقدم زد و صدا سروش
  .کردیو به خدا التماس م کردیم هيبود و از ته قلبش گر

  پشت سر آن زن نشست. يیرا در آورد و جا شيهاکفش

، مگه امام رضا اينذار دخترم از دستم بره.  دمیقسمت م تيتو رو به بزرگ ايخدا -
. رميمیمن هم م رهيبشه. اگر اون بم شيرو دارم؟ نذار دخترم طور یک شيمن جز ستا
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 یزيچ گهيخودت کمکم کن، خودت کمک کن خرج عملش رو جور کنم. د ايخدا
  اون فقط چهار سالشه... ايندارم بفروشم. خدا

  :ديجلو رفت و پرس یزانو کم یآهسته رو سروش

  ه؟يمشکل دخترتون چ -

  رو به سروش هق زد: انيگر او

و عملش  دنيشده، پول خر دايپ هي. حاال که کلميبزن ونديبراش پ دينارسه. با هاشهيکل -
  رو ندارم. 

  خرج عملش چقدره؟ -

  و بعد آهسته گفت: ستيسروش را نگر یبا صورت اشک زن

  .ونيلي... م -

  شماره حساب بده. کي -

  لب گفت: ريگاه کرد. زاو ن یهابه چشم یسروش را برانداز کرد. کم زن،

  چرا؟ -

  فردا صبح اول وقت پول رو حسابته. -

  ن؟يکنیم یشوخ -

  .نيشماره حساب بد کيکنم. فقط  یبا شما شوخ طيشرا نيتو ا ديچرا با -

در آورد و سمت سروش  فشيکارتش را از ک زانيبعد زن دو دل و اشک ر یکم
شماره حساب کامالً را در آورد و از آن عکس گرفت.  اشیگرفت. سروش گوش
  را به زن برگرداند و گفت: مشخص بود. کارت

  حسابته.  یعمل حاضرش کن، فردا تا قبل از ساعت نُه پول رو یبرو برا -

فرستادن به حسابدار شرکتشان شد و از او خواست تا فردا صبح  اميبعد مشغول پ و
  کند.  زيوار فرستدیم شيکه در واتساپ برا یزود آن مبلغ را به شماره کارت
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  . او برخاست و گفت:کردیفقط نگاهش م زن

  خدا شفاش بده. -

و از آن زن دور شد و او فکر کرد که آن مرد دروغ  ديرا پوش شيهابعد کفش و
  کرد. هيبه فردا باز هم گر ديپس بدون ام ديگویم

اه و او را نگاه کرد. ترالن اطرافش را نگ ستاديا یاترالن آمد سروش در گوشه یوقت
گوشه کز کرد و پشت به  کينشد مظلوم  یخبر یو وقت ابديبلکه سروش را ب کردیم

  فرش نشست. یلبه یاو رو

 یرا در آورد و آن را آماده اشیکند. جلو رفت و گوش تشياذ امديدلش ن سروش
خود در  دنيکرد. آهسته پشت ترالن نشست و دستش را جلو برد که ترالن با د یسلف

  لبخند زد و گفت: ديکه سروش را د نيو هم دياز جا پر یگوش

  .دميترس -

  ثبت شد. شانياز هر دو بايز یسلف کيبعد  هيدگمه زد که سه ثان یرو سروش

  .اديکم داره باد مهوا سرده، کم گه؟يد ميبر -

  .ميبر -

  رفتند. رونيو هر دو از حرم ب ديبرخاست و دست ترالن را گرفت و کش سروش

حرکت  یشتريد هوا سردتر شده بود و سروش با سرعت بشدن ابانيوارد خ یوقت
کرد و با سرعت  کيترالن انداخت و او را به خود نزد ی. دستش را دور شانهکردیم
  :ديسوار شدند که سروش پرس دنديرس ليبه کنار اتومب یحرکت کردند. وقت یشتريب

  بر بدن؟ ميبزن یزيچ کي ميکن دايپ يیجا کياالن کجا  -

  .ميوجو کنپرس ديباهست، فقط  -

 کيفقط  تي. در نهاديمشغول گشتن در سطح شهر شد و از چند نفر پرس سروش
آورد و برگشت.  تزايدو جعبه پ شانيهر دو یکرد. رفت و برا دايپ یفروش هياغذ

  مشغول خوردن شدند. ليهمانجا هم داخل اتومب
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هم سکوت او را بود، شد. ترالن  دهيکه د يیهاآدم ريساکت بود و فکرش درگ سروش
  سروش بود. یسکوت طوالن ليدل ريو ذهنش درگ شکستینم

  :ديها را در سطل انداخت و پرسرا که خوردند سروش آشغال شانيغذا

  هتل؟ ميبر -

  .ميبر -

  به سمت هتل راند و گفت: سروش

  مشهد. انياز دوستام م یفردا صبح جمع -

  خوب! -

داره.  یملک بزرگ نجاياز دوستانم ا یکي. ميوقت بگذرون شتريباهاشون ب ميتونیم -
  .ميدو بار با هم اومد یکيقبالً 

  و بعد! -

  قراره بهمون خوش بگذره. نکهيو بعد ا -

  گذره؟یبهمون خوش نم مياگر فقط خودمون باش یعني -

 نميدادم که بب اميامروز صبح به دوستام پ نيهم ی. براگذرهیمن که بهم خوش نم -
  .انيم ايک

  سروش کرد و گفت: یبه سورو  ترالن

 نيدادیبه دوستاتون خبر م دي. نبایدسته جمع یاردو کينه  ميماه عسل هست یما تو -
  .انيکه ب

  ! هتل حرم، حرم هتل؟!ميچکار کن ميخواستیم نجايا یحاال مثالً دو نفر -

  .ميو خسته نش ميبگرد یحساب یدو نفر مييداره که بخوا یدنيد یقدر جاهامشهد اون -

  .ميحاال که زنگ زدم و همه دور هم -

  .ميدور هم جمع بش یبا کس دينبا ميماه عسل یما تو -



 

232 
 

ماه  یگیم نيکه خودت هم باورت شده. کدوم ماه عسل؟ تو به ا یگفت یدروغ هي -
  ماه عسله؟ یکن ميخودت رو قا نجايکه تا ا یعسل؟ ماه عسل

ا آن قسمت خودش را گذاشت و به ترالن نشان داد که ت شيگلو یدستش را رو و
  داد زد: یو عصب پوشاندیم

دو  م،يتو ماه عسل بود دونمیکه من م ی. اگر اون جورميماه عسل یبه من نگو تو -
که گند  کنمیتلف م نجايخونه! دارم وقتم رو ا ميگشتیسه نفره بر م م،ينفره اومد

. دلت مگردیشهر ول م نيکه دارم تو ا ستين یسرکار رو جمع کنم. از سر خوش
  عسله؟  هما هيکجاش شب نيا ؟یخوشه ماه عسل اومد

 یکه تو اومد ینيدوش. ا ريز اشگهينصف د گذره،یتخت م یماه عسل تو نصف
  نوره!  انيراه

اما  فشردیترالن را م یزل زد و راند. بغض گلو شيروبعد ساکت شد و به روبه و
  ه که هست نکند.از آنچ تریسروش را عصبان دادیم حي. ترجگفتینم چيه

  ها با او فاصله دارد.اعتقادات و افکار سروش فرسنگ ديدیم

 دادیباشد. حق م نيکه غمگ دادیبود پس حق م امدهيهم ن ارتيز یسروش برا یحت
  خودش را سرگرم کند. یطور کيکه بخواهد  دادیکه ناراحت باشد. حق م

تفاوت عمق  نياست و ا او متفاوت یو سرگرم حاتيسروش با تفر حيکه تفر ديدیم
  دارد. یميعظ

داد که در آن ساعت از شب هم پر رفت و آمد  يیهاابانيو نگاهش را به خ ديکش آه
  بودند.

 نگيترالن زودتر از سروش به اتاق رفت. سروش درون پارک دنديبه هتل رس یوقت
 ديشياند یآمده بود فکر کرد. به روز شيکه پ ینشست و به اوضاع نشيماش یهتل تو

بود. فکر کرد  یآن اتفاق افتاد خودش فقط تماشاچ یبودند. وقت یاکبر یکه در باغ آقا
کرد؟! چرا  اريچرا سکوت اخت خودشکرد  یکار نياگر ترالن از قصد چن یحت

 یزندگ یبا دختر خواهدیشده است. چرا نگفت نم یدارند و اشتباهنگفت که دست نگه
کند که  یزندگ یبا دختر خواهدینگفت نم با هم متفاوت است. چرا ارشانيکند که ع
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اصالً  شانیتيشخص پيکه ت خواهدیرا نم یاز هم ندارند. چرا نگفت دختر یشناخت
  .ستيه هم نيشب

  شده بود. اشیتر از زندگمهم شيمعامالت پدرش، احساسات او برا چرا

 یو اخالق یکند که اصالً از نظر اعتقاد یزندگ یبا زن یعمر توانستیم مگر
که  یادوره کيدر عمرش نماز خوانده است؟  یبه هم نداشتند! فکر کرد ک یشباهت

 کي. ی. آن هم در پانزده سالگشدینماز خواندن آماده م یبا دست زور پدرش برا
بود  نيا یبرا خواندیرا هم که م ن. هماخواندیو دو وعده نم خواندیوعده نماز م

به بعد ترک نماز کرد و اعتقاداتش  یهفده سالگنکند و غر نزند. از  تيپدرش او را اذ
  پدرش نکرد. یهابه حرف یتوجه گريتر از قبل شدند و دسست

  .کردیم ايو ح پوشاندیکه کنار محرمش هم خود را م کردیم یزندگ یبا دختر حاال

 گر،يد یها. بلد نبود مانند زنزديکند، بلد نبود عشوه بر یکه بلد نبود دلبر یدختر
  کنند.  یو عشق باز ديايباشد و به آغوشش ب ايحیب یکم

نامش را درست صدا  یدختر که حت نيها را دوست داشت. نه اآن مدل زن سروش
 دايو مرئوس پ سيو حس رئ چسباندیآخر اسمش م ايآقا به اول  کيو  کردینم
  .کردیم

ل از قب زيرا به حالت اول برگرداند. همه چ زيفلش بک بزند و همه چ خواستیم
  نوجوان بود.  کي کليبه چشمش قد و ه کلشيکه قد و ه یحضور آن دخترک. دختر

  .شدیهم نم کيبا نگاه کردنش تحر یو شکننده که حت فيظر قدرآن

تا  آمدیزنانه به چشم نم یبرجستگ نيترکوچک اشدهيپوش یهالباس ريکه ز یدختر
  آغوشش بخواهد.  یبتواند گرمش کند و او را برا

را به حرکت  شيهاحس نيو بالغ نبود و ا دهيرس یزن هيرش ترالن اصالً شبنظ در
  .آوردیدر نم

 شيهاخواسته یجثه برا زياز آن موجود کوچک و ر آمدیخودش هم دلش نم یطرف از
  استفاده کند.
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بود که  دهيمختلف خواب یآنقدر رابطه داشته بود و با دخترها اشیجوان یهاسال یط
ها بود ببندد و هوسش را بچه هيکه شب فيدختر ظر کي یبه روبتواند چشمش را 

  کنترل کند.

که بخواهد به رابطه با آن دختر فکر کند.  کردیاحساس گناه م یته وجودش حت در
 شتريدختر نوجوان و محبتش به او ب کيکودک، با  کيبود با  یمساو شيترالن برا
  بود. بيعج یهاحس نياز سر هم

شد و به اتاقشان بازگشت.  ادهيپ لير آشفته خسته شد از اتومباز آن همه فک یوقت
دختر  کيرا بافته بود و مثل  شيبود و موها دهيشلوارش را پوش کيترالن دوباره تون

. سروش او را کردینگاه م یامبل نشسته بود و داشت به برنامه یمعصوم رو یبچه
  آشفته شد. لشبرانداز کرد و از شکل کز کردنش د

شد و از حالت ترالن غصه خورد. خودش را  شيهالباس ضيو مشغول تعو رفت
بلد نبود داد بزند و  یکرده است. او حت داديطور سرش داد و بسرزنش کرد که آن
  حقش را طلب کند.

 یگرفت و به جلو ريدِر کمد گذاشت و آن را بست و سر به ز یدستش را رو سروش
  شد. رهيخ شيپا

 یدنيرا باز کرد و دو نوش خچالياتاق برگشت و رفت در از کمد جدا شد به  یوقت
  شد. رهيبرداشت. او به مقابل ترالن رفت و به او خ

  سروش داد. یهانگاهش را به چشم ترالن

  را سمتش گرفت. یقوط سروش

  گفت: آهسته

  .خورمینم -

  ؟یبخور ديمن بخورم تو هم با یگفته بودم هر چ -

  ندارم. ليم یبله ول -
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 رايچشم از آن نگاه گ توانستی. ترالن نمستاديفت و مقابل ترالن اجلو ر سروش
 یبايمبل گذاشت و به صورت ز یدسته ی. سروش خم شد و دستش را رورديبگ

  شد. رهيترالن خ

خود را حفظ کرده بود. ترالن از آن فاصله  یکودک تيکه از نظرش معصوم یصورت
گرم شد  شيهاگرفته بود. گونه. قلبش به شدت تپش کردیسروش نگاه م یبه چهره

  و رنگ گرفت.

 یها. چشمکردیرنگ ترالن را نگاه محالت و خوشخوش یهافقط چشم سروش
  خدا بود. یبايز یاو که به نظرش نقاش یبايو ز یخاکستر

ابروها و  یو گاه زدیخود را کنترل کند و نگاهش دو دو م توانستیاما نم ترالن
  .کردیخوش فرم او را نگاه م یهاهم لب یاهخوش تراش سروش، گ یهاگونه

آن دخترک نبود و در فکر ترالن چگونه بوسه دادن به  دنيفکر سروش بوس در
  .شدیم قدمشيو پ خواستیسروش بود اگر فقط م

  لب باز کرد و گفت: سروش

  نکن. ینطوريهات رو اچشم -

  :ديپرس یبه آرام ترالن

  ؟یچطور -

  حت.پر از غصه و نارا نقدريا -

و  دياو دست کش یموها یرو اشیرا در آغوش او گذاشت و با دست خال یقوط
  گفت:

  .یکنیناراحتم م اد،يمظلوم نشو خوشم نم -

  زد و گفت: یزيانگلبخند غم ترالن

   ن؟يشیبه خاطر من ناراحت م -

  آره. -
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  چرا؟ -

  کرد و گفت: یاخندهبا دهان بسته تک سروش

  !یدیبهم عذاب وجدان م -

  چرا؟ مگه من چکار کردم؟ -

بودم ده سانت از  یبودم استخووناش درشت بود. با هر دختر یمن با هر دختر -
 ديدادن دستم و با یکالس پنجم یبچه کيانگار  نميبیتر بود. تو رو که مخودم کوتاه

  .شمیناراحت م کنهیکز م یبچه هم وقت نيمراقبش باشم. ا

  نفسش را فوت کرد و گفت: ترالن

 شمیو پنج ساله م ستيب یبه زود گمی. اما من باز هم منيممنون که به فکرم هست -
نه کوتوله. شما  امزهيکه من نه ر گمیازدواج کم نبوده. باز م یو اصالً سنم برا

  !هيآدم معمول کياز  شتريب زتونيسا

تکان داد. چشم باز کرد و  یزد و پلکش را کوتاه بست و سر یلبخند محجوب سروش
آن را حس  یو داغ دياو کش یگونه یرو اشیو با پشت دست خال ستيالن را نگرتر

  دست نوازشگر سروش خم کرد. یکرد و ترالن ناخواسته صورتش را رو

  مبل انداخت و گفت: گريد یراست شد و خودش را گوشه سروش

  فقط غصه نخور فنچول. -

  .ديرعه سر کشداد و آن را الج یبلند یکه صدا ديرا کش یبعد دِر قوط و

مرد او را کم سن  نيکه ا یو غم زده با خود فکر  کرد تا روز ستياو را نگر ترالن
  نخواهد کرد. یرييحسش تغ نديو سال و کودک بب

 تواندیزن باشد. م تواندیچطور خودش را به او اثبات کند و بفهماند که م دانستینم
مک کند گذشته را از ذهنش چطور ک دانستیکند. نم یاو خانم باشد و خانم یبرا

  و خودش را در قلبش جا کند. اندازديب رونيب

داد  شينگاهش به گردنبند گردن او افتاد دلش گرفت. نگاهش را به صفحه نما یوقت
  را در آغوشش فشرد. یو قوط
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 اشینگاه کرد و سروش با گوش لمينشستند. ترالن چند ف شينما صفحه یدو جلو آن
  نگاه کرد. یاکشن خارج لميف کيسرگرم بود و 

اذان صبح ترالن دستگاه را خاموش کرد و رفت وضو گرفت و مشغول خواندن  با
که با صبر و حوصله نمازش را خواند.  کردینماز شد. سروش داشت او را نگاه م

  زمزمه کرد. يیزهايلب چ ريذکر گفت و دست به دعا برداشت و ز

را برداشت و  لشياتاق رفت و وسا نمازش تمام شد سجاده را جمع کرد و به یوقت
  .ديو خواب ديتخت دراز کش یرو

کرد. بعد هم برخاست و آن  یهمراهش باز یکه آفتاب زد با گوش یهم تا وقت سروش
عرض تخت  یترالن که رو دنيرا به شارژ زد و وارد اتاق شد تا بخوابد و با د

  بود گفت: دهيخواب

  !چرخهیساعت م یچرا مثل عقربه -

هل داد که ترالن خود به خود سرش  نيياو را گرفت و رو به پا یه ساق پاهاآهست و
  و گفت: ديبالش گذاشت. سروش آرام خند یرا صاف کرد و رو

  !هيچ گهيد نيا -

 یآن را رو یترالن مرتب کرد و گوشه یو پتو را رو ديتخت دراز کش یبعد رو و
  .ديبعد خواب یا بست کمر شيهارا بغل کرد و تا پلک شيهاو دست ديسر خود کش

 یاکه سروش با خوردن ضربه دينکش یبود و طول دهيوقت نبود که خواب یليخ هنوز
به  یاضربه شيبالش بود اما با پا یپلک گشود. ترالن سرش رو عيسر شيپا یتو

  سروش زده بود. یساق پا

  .دياو را عقب راند و دوباره خواب یچپش آهسته پا یبا پا سروش

  تخت گذاشت. یرا باال شيتخت کرد و پاها نييا شد و سرش را پاججابه ترالن

جفت سروش را بغل  یساعت بعد هم غلت خورد و دستش را پرت کرد و پاها مين
  شکم سروش زد. یتو شيکرد و با تا کردن زانوها
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. ترالن مقابلش نبود و با کنار زد پتو دياز درد گفت و از جا پر یکوتاه نيه سروش
را  شيسروش را بغل کرده بود زانوها ی. او محکم پاهاديد شيبه پاها دهياو را چسب

  در شکم او فرو کرده بود.

 یو رو ديبالش گذاشت و پتو را کش یکرد و دوباره سرش را رو یاخم سروش
  سرش انداخت و ترالن را به حال خودش گذاشت.

 یقيد. دقاکرد بخوابد و توجه نکن یو سع کردیحس م شيانگشتان پا یاو را رو نفس
کرد و سروش پلک گشود و سر بلند کرد و او را  شينگذشته بود که ترالن رها

بود که از  کيرفت و نزد رجهيتخت ش گريشد و سمت د زيخ مي. ترالن نستينگر
او را گرفت  یپتو ساق پا ريشد و از ز زيخ مين عيتخت پرت شود. سروش سر نييپا

تکان محکم  نيتخت خورد و هم یو ترالن محکم رو ديو سمت صورتش باال کش
 یصورت سروش زد که آخ بلند یرا عقب آورد و تو شيباعث شد از خواب بپرد. پا

گفت و صورتش را محکم گرفت. ترالن که تازه به خود آمده بود سمت سروش 
  برگشت و گفت:

  خدا مرگم بده، چکار کردم! -

  .شدیم وانهيدسروش خورده بود و او داشت از درد  ینيب یتو شيپا یپاشنه

 فشياو را با دست کوچک و ظر ینيسروش را گرفت و کنار زد و خودش ب دست
  ماساژ داد و گفت:

  . اصالً متوجه نشدم.ديببخش خوام،یمعذرت م -

  دست او را کنار زد و گفت: سروش

  نشد. یبخواب، طور ريبگ -

د. با غصه نباش یزيباور نکرد که چ ديچشم او را د یاشک جمع شده تو یوقت ترالن
  گفت:

  .کنمیم ینطوريچرا ا دونمیشرمنده نم -

  بخواب. ريبگ ست،يمهم ن -



 

239 
 

 کيسرام یاگر سروش نبود با کله رو دانستیو نم ديدور از او دراز کش ترالن
  .خوردیم

  طور گفت:فکر کرد. بعد همان طيبه آن شرا یپلک بست و کم سروش

  ؟یتا حاال دکتر رفت -

  و آهسته گفت: ستياو را نگر یدهيدر هم کش یهاو ابرو یصورت جد ترالن

  بده. دنميمگه دکتر الزم داره؟ فقط شکل خواب -

  !هيعيطب ريغ ست،يبد ن -

  .خورمیتکون م ادينه فقط ز -

خودت رو بهشون نشون  ديبا ريروانشناس وقت بگ ايدکتر مغز و اعصاب  کياز  -
  !یبد

. بغض کرد و جواب پراندیم کهيسروش را برانداز کرد و حس کرد به او ت ترالن
 کردیگفته بود و داشت فکر م یرفت. سروش اما جد نيينداد و آهسته از تخت پا

 دنيها را آرام بخوابد و مدام در حال غلتشب تواندیدارد که نم یدختر مشکل نيا ديشا
  جا شدن است.و جابه

 ديکر کرد که چرا باف نيخود نشست و به ا یدوباره خوابش برد و ترالن در تنهاي او
ها را به او بزند. سروش تا ساعت سه عصر حرف نيقدر بد بخوابد که سروش اآن

او به مادرش زنگ زد و با ترنم و تورج و پدرش هم  ی. ترالن هم با گوشديخواب
 دهيخواب یگفت که همسرش از خستگ اوو  دنديها حال سروش را پرسصحبت کرد. آن

  است.

او انداخت اما دلش  یگوش یهابه برنامه یتمام شد نگاه صحبتش یاز آن وقت پس
 یرا رو یاو شود. دگمه را فشرد که صفحه خاموش شد و گوش یوارد گالر امدين
  گذاشت. زيم

  آمد و گفت: رونيآلود بزمان سروش خواب همان

  !یزنینچ نچ نچ نچ چقدر حرف م -
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  و لبخند زد و گفت: ستياو را نگر ترالن

  مت تو خرج!انداخت یحساب -

  سمت او انداخت و گفت: ینگاه سروش

  .یپولش رو بد ديآره با -

  آمد. رونيرفت و دست و صورتش را شست و ب سيبعد به درون سرو و

را برداشت و نگاه کرد.  یسروش به صدا در آمد. سروش جلو رفت و گوش یگوش
  گفت: يیاسم صفا دنيبا د

  ها اومدن.به! بچهبه -

  جواب داد و گفت: او

  جان، جان! -

- Merhaba Soruş, neredesin? 

  »؟يیسروش، کجا سالم«

- merhaba ben oteldeyim. 

  »هتلم یسالم، من تو« 

  و گفت: ديخند يیصفا

  .یشیم تياستانبول کمتر اذ یبر شه،یحرف زدنت داره بهتر م یترک -

  قربونت برم. رميگیم ادي -

  ؟یخوب -

  توپ شدم. دميصدات رو شن -

  ما. یخونه اي. پاشو بچه خوب -

  .نيفعالً استراحت کن -
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  .هيخال یليجات خ یول ميديرس یما ظهر -

  .اميم ام،يم -

  .یعشق یايزود ب ،یخوش اومد -

  آمد، آمد. -

  مبل پرت کرد و گفت: یرا رو یکرد و سروش گوش یخداحافظ يیصفا

  ه؟يتو چ یخونه دوستم، برنامه رمیمن م -

  ش را دنبال کرد و گفت:متعجب با نگاهش سرو ترالن

  .اميمن هم م نيخوب شما هر جا بر -

تخت پرت کرد. در کمد را باز  یرا در آورد و رو شرتشيبه اتاق رفت و ت سروش
  کرد و گفت:

  .یايبا من ب یتونیتو نم -

  چرا؟ -

 ی. پر از فسق و فجوره فنچول خانم. تو برو دنبال کارهاخورهیاونجا به درد تو نم -
  کارا. نيو ا ديو خر ارتيه خودت. زمورد عالق

  تنها برم؟ -

  ؟یرفتیم یقبالً با ک -

  هام.با دوست اي رفتمیاگر تنها بودم تنها م -

  .گهياالن هم همونه د -

  آمد و در حال مرتب کردنش گفت: رونيبلوز تن زد و ب کيبعد  و

  رو جا بذارم فنچول؟ نيبرات ماش -

  .رمیم یسنه ممنون اگر خواستم برم با تاک -

  ها. یتعارف نکن -
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  نه. -

  .ديرا شانه کش شيبه اتاق رفت و شلوارش را عوض کرد و عطر زد و موها سروش

  انداخت و گفت: بشيرا در ج چييو سو یآمد گوش رونيب یوقت

  ؟یاز هتل بهم زنگ بزن. شماره من رو حفظ دار یداشت یکار -

  بله. -

  .ینمون رونيهم ب اديمراقب خودت باش. ز -

  باشه.  -

برگشت  کدفعهيسمت در رفت که ترالن برخاست و او را بدرقه کرد. سروش  سروش
  و گفت:

  .یاون تخت نخواب یرو ومدميتا ن -

  مراقبم. -

   ؟یمراقب یچجور یخواب یوقت ،یستين -

  . خوابمیباشه نم -

  .اميبخواب، رو فرش بخواب تا م -

  ترالن گفت:راه افتاد و در را باز کرد و دوباره رو به  او

  هتل. یايبدون شام ن ،یموند رونيشام هم بخور. اگر ب نييبرو پا -

  باشه حتماً. -

  فعالً. -

  به سالمت. -

مبل نشست  یافتاد و رفت رو هيرفت و ترالن در را بست و ناخواسته به گر سروش
  کرد. هيو گر
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هر  یاً حسآن مرد واقع ديفهمینداشت سروش او را تنها رها کرده است. حاال م باور
  چند کم به او ندارد.

را  شيگذاشت و با دست موها شيزانوها یرا بغل کرد و سرش را رو شيزانوها
  نوازش کرد.

  گذشت و به منزل دوستش رفت. هاابانيشد و از خ لشيهم سوار اتومب سروش

باغ است.  یتو ليشلوغ است و حداقل ده اتومب اريکه آنجا بس ديوارد باغ شد د یوقت
در شروع کردند به  یآمدند و جلو رونيرد به بوق زدن که دوستانش بشروع ک

  .دنيرقص

  شد و سالم کرد و همه جوابش را دادند. ادهيو پ ديخند

  کردند. یهم روبوس یاو پسرها جلو رفتند و با او دست دادند و عده دخترها

  زنت کو؟ -

  .اديجاها نم نجوريژاله جان اون ا -

  ه؟ياز خانواده ک یول هيآدم حساب ميديشن -

  .ومدهيبه شما ن شيفضول -

  خوب بگو. ديبد ديند -

  تو؟ اميب نيذارینم -

  !یدعوت نکرد یعوض -

  بود. یخانوادگ یجشن عروس -

  ؟یدار شدتا حاال خانواده یاز ک -

. دنديدر باسن او زد که همه خند یو دوستش را دنبال کرد و لگد محکم ديخند سروش
  بزرگ شدند. یوارد خانه

  ؟یخشکه اومد -
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  ام؟يمن باشم و خشکه ب -

  او انداخت و گفت: یرا برا چيسوو و

  کن. شيخال -

  ؟یهم آورد ینيريش -

  ارم؟ين شدیپرست مگه مشکم یتو یبرا -

هم بود و  یرو شيوگو با دوستانش شد. پاهابعد رفت و نشست و مشغول گفت و
  مبل انداخته بود. گاههيتک یرا رو شيهادست

  .آوردندیترالن را هم م یهانگاهش به دوستانش افتاد که داشتند پسته بعد یکم

  نگاه چه گل کاشته سروش. -

  پسته آورده. لويک ده

  برخاست و گفت: سروش

  .ستنيچشمت رو از اونا بردار، اونا مال تو ن -

  ه؟يپس مال ک -

  ...یاونا رو از دامغان آوردم برا -

  .ديبگو یزيچ توانستینم

  نه بابا...مال خودمو -

  جلو رفت. دوستش فرار کرد و سروش دنبالش کرد و او را گرفت و گفت: سروش

  .دميخر یکس یبرا یامانتن. سفارش نايا -

گذاشت و نفسش را فوت کرد و  نشيرا از او گرفت و برد در ماش هاکيبعد پالست و
  با خود گفت:

  دردسراش هستن. ستي! خودش هم نیلعنت -
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از دوست  یکي ايرو در رو شد. رؤ ايرا باال رفت که با رؤ هابرگشت و پله یوقت
  به بدنش داد و با ناز گفت: یبود. او در را بست و تاب اشیميقد یدخترها

  !؟یاوردياون تحفه رو ن -

 یايشلوارش فرو برد و رؤ بيرا در ج شيهاشد. سروش دست کيبه سروش نزد و
خود ساخته  یبرا یفرم یرو کليد همتعد یهاقد بلند را که با باشگاه رفتن و عمل

  بود گفت:

  !یتحفه که تو بود -

  اد؟يتو رو قابل ندونست همراهت ب -

 یلنز گذاشته یهاگرفت و در چشم نييشد. سروش سرش را پا ترکيبه سروش نزد و
  او گفت:

  عالقه نداره. یقيو تزر یپروتز یهااما اون به جمع دونستیمن رو قابل م -

  عالقه داره. یليشوهرش خ یول -

  و گفت: ديباال پر شيرا دور کمر سروش انداخت. سروش ابروها شيهادست و

  .زونشنيکه آو يیعالقه داره. مخصوصاً دخترا یشوهرش به همه چ -

  چند نفر بوده؟ زونيقبل از تو آو نمي. ببیرو دوست دار زونايکه آو نهيتو ذاتت ا -

  برد و گفت: ترنييسرش را پا سروش

 یاما برا زونم،يآو یو گذروندن اوقات فراغت عاشق دخترا یسرگرم یامن بر -
  .گشتمیم تيدختر باشخص کيفقط دنبال  یزندگ

  مثل خودت؟ تيبا شخص-

دختر  ینهيس یزد و نگاهش را رو ی. سروش لبخند کجديبه سروش چسب شتريب و
  و گفت: ستيبود انداخت و بعد او را نگر دهيچسب اشنهيکه به س

  کامالً برعکس من و تو. ت،يصبا شخ -
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هم  ديحالت رو خوب کنه، شا ستي! نکنه بلد نیاهنوز هم گشنه نميبیخوبه، اما م -
  برات کم داره! یليخ

 ادشينداشت  یتيجذاب شيترالن که برا فيلحظه اندام نح کيپلک بست و در  سروش
  صورتش نشست و گفت: یرو یور کيآمد. پلک باز کرد و لبخند 

  .شيو با صد قلم آرا یو لنز ی. پروتزستيشماها ن هي! شبدهيجد یليخ -

  !هيمعمول یليدختر خ هيپس بگو  -

  داد و گفت: شيهابه لب یقوس سروش

  !ديشا -

  بود؟ رتيز یتو کدوم پارت ؟یکرد داشيتحفه رو! کجا پ نيا نميبب ديپس با -

  هم فشرد و آهسته پلک زد و بعد گفت: یرا رو شيهادندان سروش

! اون دختر خانواده یکنیم اشسهيکه با خودت مقا ستين مثل تو و امثال تو ناو -
  ! هيدار

  چه مقدس! -

  نامقدس. یکامالً بر عکس تو -

  او شد. دنيرا به لب گرفت و مشغول بوس ايرؤ یهابعد لب و

  گفت: اياز هم جدا شدند رؤ یوقت

  .یمن یآخر گشنه یريگشنه! تو ده تا زن هم بگ -

  !یهست یخوب یهرزهچون تو  -

 ايکرد و از او گذشت و وارد ساختمان شد. رؤ ايبعد پوزخندش را نثار صورت رؤ و
  شد. اليو بعد وارد و ستيبا حرص او را نگر

 یکم یلي. سروش هم مقدار خدنديو رقص دنديآن روز دور هم نشستند و نوش همه
. کردیرد م رشتيب دنينوش یو ژاله را برا يیو صفا ايبود و دست رؤ دهينوش

  شب با حال بد و مست به هتل برگردد. خواستینم
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را برد.  شيهاکرده بود و دست یبندو شرط کردیم یبا دوستانش ورق باز داشت
  و گفت: ديجرعه نوش کياو انداخت و  یهاشانه یخودش را رو ايرؤ

  ؟یخوریچرا نم -

  پرم! -

  .یستيمست ن -

  بشم. خوامینم -

  .ميجا که قبالً با هم بودتاقمون؟ همونتو ا ميبر یاينم -

  از دوستانشان برگشت و گفت: یکي

  سروش االن زن داره. ا،يبسه رؤ -

  زاپاس نداره؟ نيداشته باشه. مگه ماش -

  ؟یزاپاس باش یخوایاالن تو م -

  !ومدهيُگه خوردنش به تو ن -

د و گردن سر خم کر ايانداخت. رؤ نييبه فکر فرو رفته بود و کارتش را پا سروش
لباس او هم  قهي یرو ايها را جمع کرد که رؤ. او به خود آمد. کارتديسروش را بوس

  و گفت: ديزد. سروش سرش را کنار کش یبوسه گذاشت و لبخند بدجنس

  . کنمیم یدارم باز ايبسه رؤ -

  لب سروش گذاشت و گفت: یرا رو السشيرا جلو برد و گ شيهادست ايرؤ

  بخور.  -

افتاد و  نيزم یرو السيد و با پشت دست به دست او زد که گش یعصب سروش
  شکست و گفت:

  .گهيد خورمیبسه، گفتم که نم یعنيبسه  گمیم یوقت -

  از او دور شد و گفت: ايرؤ
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ازش  ؟ی. مگه فقط تو زن گرفتیندونه سر آورد یهو... و! چه خبرته! هر ک -
   ؟یبخور شتريقلپ ب کي یکه جرأت ندار یترسیم

  را وسط انداخت و گفت: دي. سروش کارت جدکردندیداشتند نگاهشان م همه

  برو اونورتر پارس کن.  -

  بلند گفت: یبا صدا و

  استخوون پرت کنه جلوش بره گم بشه سرم رفت.  هي یکي -

  و گفت: ديخند ايرؤ

  منتظر استخوون خودتم.  -

 یخودش را رو ايرا ادامه داد. رؤ ینزد و باز ی. سروش حرفديصدا خند کي جمع
انداخت و آن را تکان داد. سروش با دست چپ  یگريد یرا رو شيمبل انداخت و پا

از سر حسادت  ايدستش افتاد. آن شب رؤ یها را برداشت که نگاهش به حلقهکارت
  بودند. دهيرا ند گريمده نکهيانداخته بود، با ا کهيت یبه همسر او کل

مست خانه برود. شب شده بود و فکرش به حالت  دينبا گريد دانستیهم م خودش
کرد؟ شام  ديرفت؟ خر ارتيبه ز کند؟یکه او کجاست و چکار م گشتیدور ترالن م

  خورد؟

 ارتيرفت و ز ارتيبه ز اشيیتنها یهم بعد از رفتن سروش و غصه برا ترالن
که به  یکسان یهمه یشد. برا ديکرد. بعد هم از همانجا به بازار رفت و مشغول خر

پدر خودش و پدر  ی. براديخر یداشت زرشک و زعفران و نبات و هل سوغات داي
و ترنم و  شانيمادرها یراو عطر گرفت. بعد هم ب حيسروش مهر و سجاده و تسب

نبودن  یخال یو برا ديپگاه و سحر عطر خر ی. بعد براديخر یچادر یپارچه رايسم
 یدش و سروش از طالفروشمادر خو ی. براديچند ساعت زنانه و مردانه خر ضهيعر

  به هتل برگشت. ديو بعد خسته از آن همه گشتن در بازار با آن همه خر ديانگشتر خر

را عوض کرد و سفارش شام داد.  شيهاگوشه گذاشت و لباس کيرا  شيدهايخر
غذا  یدو نفره زيم یشام را آوردند آن را رو یگرسنه بود و منتظر شد. وقت یليخ
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 یبود ول شهيتر از همگشنه نکهيبه مقابلش کرد با ا ینگاه گذاشت و نشست. یخور
  خوردن شام را نداشت. يیتوانا

  .زدیذوق م یمقابلش تو یخال یصندل

غذا رها  یکرد. چنگال را رو شياش بود و با چنگال غذا را پس و پچانه ريز دستش
  برخاست.  شياز جا حوصلهیکرد و ب

. پسرها در حال کردینگاه م اطيشت به حبود و دا ستادهيهم پشت پنجره ا سروش
 نيدرست کردن کباب بودند و او ناخواسته نگران ترالن بود. از او خبر نداشت و ا

که خودش در آنجا در حال  یدر حال فتديب یاتفاق ديترسی. مکردیناراحتش م
  بود. یخوشگذران

 ینگران کي .گذشتیبود اما اصالً به او خوش نم ايمه شيبرا زيهمه چ نکهيا با
برگشت و رفت  کدفعهي. کردینم شيناخواسته ته دلش جا خوش کرده بود که رها

بلند  یکردند با صدا شيکتش را برداشت و آن را تن زد و راه افتاد. دوستانش صدا
  گفت. ريشب بخ

  و گفت: ديرفتن او را پرس ليدل يیباغ که شد صفا وارد

  و چطوره!  کنهیچکار م نمدویبرم، خانمم از عصر تنهاست. نم ديبا -

  بهش زنگ بزن. -

  جا گذاشته. شگاهيآرا یتو یرو شب عروس اشیگوش -

شب  ازدهيساعت  دي. او به هتل که رسزندیها سر مبعد تشکر کرد و گفت به آن و
هفتم را زد  یطبقه یدر باز شد دگمه یو دگمه را زد. وقت ستاديبود. مقابل آسانسور ا

و کارت زد. در باز شد و  ستاديمقابل اتاقشان ا ديمورد نظر رس یبه طبقه یو وقت
  .بستوارد اتاق شد. در را پشت سرش 

را زد و صدا زد  دهايروشن نبود. کل یچراغ چيبود و ه کياتاق تار یفضا هنوز
  ترالن.

تخت نبود. نگاهش به  یجدا کنند رفت. ترالن رو واري. به پشت دامدين يیصدا
  .ديد یغذاخور زيم یاو را رو یدست نخورده یتاد. بعد هم غذااو اف ديخر یهاسهيک
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در حمام رفت و دست بلند کرد تا در بزند که در باز شد و ترالن خواست  یجلو به
لخت بود و  نييتن او را گرفته بود. از ران به پا انيم یکوچک ی. حولهديايب رونيب

  به باال همانطور. نهياز س

کرد و سروش فقط  هيو به آن تک ديحظه در را به هم کوبل کياو در  دنيبا د ترالن
  شد. رهيبه در بسته خ

 شيو در محکم به رو ديلحظه همسرش را با آن حوله د کيچه شد!  دينفهم اصالً 
  بسته شد.

آورد و رفت کتش را در آورد  نييو بعد آهسته دستش را پا ستيدر را نگر متعجب
 رونياو ب یاز شام ترالن را خورد. وقت یارکرد و سر پا مقد ضيرا تعو شيهاو لباس

  در رفت و در زد و گفت: یبه جلو امدين

  رون؟يب یاياون تو؟ چرا نم یغش کرد -

  سرش زد و بعد گفت: یبا خجالت تو ترالن

  رون؟يب نيبر شهیم -

  نه. -

نه قاطع سروش باعث شد ترالن رو به در کند و متعجب به آن نگاه کند.  نيا و
  آورد. شيترالن را از کمدش برا یهاباسسروش رفت و ل

  زد که ترالن گفت: در

  بله. -

  باز کن کارت دارم. -

او را داخل  یهادر را گشود که سروش دستش را داخل برد و لباس یآهسته ال ترالن
  ها را گرفت.لباس عيو سر ستيفرستاد. ترالن دست او را نگر

 ديپوستش دو رينگاه کرد. خون ز شياههم در را بست و قفل کرد. ترالن به لباس بعد
. به انتخاب سروش ديخشک کرد و لباس پوش عيقرمز شدند. خود را سر شيهاو گونه

  دقت کرد. شيبرا
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 یجلو یهارا با حوله بست و دگمه شيباعث شد لبخند بزند. موها یرنگ صورت آن
ه ب یرا مرتب کرد و بعد با خجالت دست شيهانيگلدارش را بست. آست کيتون

  و گفت: ديکش قيو چند نفس عم ديصورتش کش

  خجالت نداره. د،يکه د ديمحرمه، محرمه، سروش محرمه. د -

رفت. او  رونيو ب ديرا کش رهيو قفل را باز کرد و دستگ ديکش گريد قينفس عم کي
  که سروش در حال نگاه کردن به اخبار است. آهسته گفت: ديوارد اتاق شد و د

  سالم. -

  گفت: یبه آرام سروش

  باشه. تيسالم، عاف -

  خوش گذشت؟ ن،يسالمت باش -

  خوب بود؟ یديبد نبود. من رو ند -

و سکوت کرد. سروش از سکوت او سرش را گرداند و او را  ستياو را نگر ترالن
  گفت: ی. ترالن به آرامستينگر

  ام سر رفت.حوصله -

  ات سر رفت؟چطور حوصله یبازار گشت یتو یکل -

  اال انداخت و گفت:را ب شيهاشانه

  ام سر رفت.برگشتم تنها بودم، حوصله -

  ؟یرفت ارتيز -

  بله. -

  .ايب -

گذاشت. سروش  شيپا یاش را رومبل نشست و دست مشت شده یرفت و رو ترالن
 یعمل و دست کار چيبه ه ازيبود که ن يیبايقدر دختر زچند لحظه او را نگاه کرد. آن

  رد سر تکان داد و گفت:ک اشسهيکه مقا اينداشت. با رؤ
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  ؟ینخورد یزيچرا چ -

  حوصله نداشتم. -

  کرده بود. خي -

  زد. یبندميلبخند ن ترالن

  .رونيب ميموهات رو خشک کن بر -

  باشه. -

ها را خشک را سشوار گرفت و آن شيرفت و موها نهيآ یبرخاست و به جلو ترالن
سرش کرد و آن را  یسررو کيرا بافت و  شيو موها ديکرد. بعد هم لباسش را پوش

که چشمش به بلوز سروش خورد. آن را برداشت  ديمحجبه بست و چادرش را سر کش
و چند لحظه  ختيافتاد. دلش ر نآ قهيکمد بگذارد که نگاش به رژ قرمز پشت  یتا تو

  .ستاديکنار تخت ا

  .یحاضر -

  . آهسته گفت:ديساخته د شيپ واريبلند کرد و سروش را کنار د سر

  .حاضرم -

تخت رها کرد و راه افتاد. سروش هم کاپشنش را برداشت و  یبعد بلوز را رو و
  آن شد. ضيتعو اليخیکرد و ب شيبه شلوار پا یو نگاه ديپوش

سرش خراب شده بود و  یرو ايرفت. ترالن انگار که دن رونيهم راه افتاد و ب بعد
  .رفتیفقط دنبال سروش راه م

چون  يیمشامش نشست. بعد هم حس کرد بو ريعطر سروش ز یکه شدند بو سوار
 زدیدلش م ريبوها ز ني. اشودیاز تن سروش ساطع م گريد یو عطرها گاريس یبو

  .خوردیو حالش به هم م

  دهانش گذاشت و گفت: یدستش را رو ناخواسته

  ن؟ينگه دار شهیم -
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  شده؟ یچ -

  دار.نگه -

ر جوب نشست و باال آورد. و کنا ديپر نييپا نيتوقف کرد و ترالن از ماش سروش
داشت و حاال هم  یبد یليخ ی. پس سروش گذشتهرفتیفکر آن رژ در سرش رژه م

  سروش که گفت: ی. اشکش راه گرفت و با صداکردیم یطور زندگهمان

  حالت خوبه؟ -

  و گفت: ديکش یقيو نفس عم ديچشمش کش یچادرش را رو یگوشه

  خوبم. -

  ؟یشد یچ -

  .دونمینم -

  دستش بود. یآب معدن یبطر کيبرخاست و رو به سروش کرد که بعد  و

  آب بزن به صورتت، رنگت مثل گچ شده. -

مشت  کي. ترالن ختيترالن ر یهادست یرا باز کرد و او آب را رو یبطر سروش
بدنش نشست. با چادرش صورتش را گرفت. بعد  یآب به صورتش زد که سرما رو

  هم رو به سروش گفت:

  .ستيالزم ن هگيممنونم د -

عقب انداخت و بعد رو به ترالن  یصندل یرا رو یدو سوار شدند. سروش بطر هر
  گفت:

. هزار یغذات رو بخور دينباشم با اي. من باشم یشینم ینطوريا یاگر غذا بخور -
  .ینطوريا یريگیم یضيتا مر

  بود و سروش را نگاه هم نکرد. نيينگفت و ساکت ماند. سرش پا یزيچ ترالن

فود فست کيراند.  هاابانيخ یرا به حرکت در آورد و در سکوت تو لياتومب وشسر
را سفارش  یمرغ سوخار کيشدند. سروش نصف  ادهيکرد و هر دو رفتند و پ دايپ
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را در دست گرفت و مشغول چک کردن  اشیداد و بعد مقابل ترالن نشست. گوش
  شد که داشت. يیهااميپ

  ت. آن را لود کرد.از بهنام داش یريتصو اميپ کي

  .ديد یزوج عال کي ريکنار هم بودند. لبخند زد و آن دو را در قاب تصو ماهيو فر او

 کيمرغا؟ بهت تبر یقاط یاومد ؟یآخرش دم به تله داد ؟ی! خوبيیسالم خان دا -
 یهالحظه دوارميام یناراض اي یناخواسته، راض اي. در هر حال، خواسته گمیم

 کي. نيرو تجربه کن هانيبا هم بهتر نيو بتون نينار هم شاد باش. کنيداشته باش یخوب
دلتون به غصه آلوده  چوقتيو ه نيباش داشته شيموفق در پ یندهيآ کي ،یعال یزندگ
  نشه.

  او زد و گفت: یبه شانه ماهيفر

  بذار من هم حرف بزنم. -

   ؟یدعوا دار زم،يبگو عز -

  لبخند زد و گفت: ماهيفر

  ! جون يیسالم دا -

  گفت: ماهي. سروش هم لبخند زد که فرديبهنام خند ماه،يجون گفتن فر يیدا از

دختر  کي. با نيحالم که ازدواج کردو خوش گمیم کيشما؟ بهتون تبر نيخوب -
  .یول کردنش نداشته باش یبرا یاخوشگل و خوب که بهونه

  توجه نکرد و گفت: ماهيبه او زد که هشدار بود. فر یاضربه بهنام

  .یداریبر م گهيد یتر هستم چون دست از سر دختراحالخوش -

  و گفت: ديرا کش ماهيفر یبازو بهنام

  .ماهيعه! فر -

  و گفت: ديرا کش شيبازو ماهيفر
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. اون ريگسگ اخالق پاچه نمت،يبینم گهيخوبه که د یليخ سيرئ یآقا یدونیم -
مثل تو به  یسيرئ چيه . خدایچند وقت گوشت به تنم آب شد از بس داد و هوار کرد

  .گفتمیم ديهم ته دلم مونده بود که با نيآدم نده. ا

سروش  افتي انيپا غاميپ ی. وقتکردیو ترالن نگاهش م ديخندیم زير زير سروش
شد و سروش  دهيچ زيم یانداخت و ترالن را نگاه کرد. غذا رو بشيج یرا تو یگوش
  است گفت: ريزترالن سر به  ديد یاول را گرفت و وقت یلقمه

  ؟یخوریچرا نم -

  ندارم. ليم -

  براندازش کرد و گفت: سروش

  ؟یستين ضيحالت خوبه؟ مر یمطمئن -

  خوبم. -

  دستش را سمت او گرفت و گفت: یلقمه سروش

  بخورش. ريبگ -

  .تونمینم -

  چرا مگه چته؟ -

  بخورم. یزيچ تونمیفقط نم ،یچيه -

که ترالن لقمه را از دست  ستاديان حال اقدر به همو آن ديدستش را پس نکش سروش
بعد سرش را که  قهيخود لقمه گرفت و مشغول شد. چند دق یاو گرفت. سروش برا

  شده است. رهيدستش خ یترالن به لقمه ديبلند کرد د

  ؟یخوریچرا نم -

  سرش را بلند کرد و گفت: او

  حرم؟ ميبر -

  و گفت: ستياو را نگر سروش
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  ؟یمگه نرفت -

  برم. خوامیباره ماالن دو -

  تو. اميب تونمیمن نم -

  چرا؟ -

 دادیته دلش اجازه نم یزيبود و چ دهيتر شراب نوشقبل نيسکوت کرد. هم سروش
 یسروش کار کردیبود. فکر م گريد زيقدم به آن مکان بگذارد. اما فکر ترالن چ

  وارد حرم شود. تواندیکرده است که نم

را  شيهاکه معلوم نبود دست یداشت از دست کسگذاشت. دوست ن زيم یرا رو لقمه
  و بخورد. رديبگ یزيرا لمس کرده است چ یزيکجا ماليده و چه چ

  ؟یچرا نخورد -

  .رميس -

 رشيدستگ یزي. چديگذاشت و صورت ترالن را کاو زيم یساعدش را رو سروش
 یاز فست فود یاو برداشت. وقت یو نگاهش را از رو ديکش یاز سر کالفگ ینشد. آه

  حرم رفت. ابانيخ نيترکيآمدند سروش به نزد رونيب

 یاز بازرس نکهيوارد شدند قبل از ا یرفتند. وقت ادهيرا پ یريشدند و مس ادهيدو پ هر
  رد شوند ترالن رو به سروش گفت:

  .اميمن م ن،يجا بمونشما همين -

  .اطيح یتو اميم -

  جا بمون.همين ست،يالزم ن -

و تعجب کرد. اما با آن حال  ستي. سروش رفتن او را نگروارد چادر شد عيبعد سر و
  شد. یو از دور تماشاگر آن قسمت از ورود ستاديا

 هيبود و گر ستادهيطال ا یشد و به مقابل در طال رفت. مقابل درها اطيوارد ح ترالن
اشک از چشمش  یهاکه دانه یبعد هم با بغض در حال ختياشک ر یقيکرد و دقا

  گفت: ختيریم
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که  نيعاشقم بشه، هم خوامیمال من باشه، نم خوامیبهم توجه کنه، نم خوامینم -
 تشيببخشش و هدا اي. خدایکن تشيهدا خوامیفقط م هيخودم دوستش دارم برام کاف

  که درسته بفرستش.  یريکن. به مس

خسته  ستادنياز ا یکرد. وقت هيگر ستادهيا یطوالن یقيگرفت و دقا ريبعد سر به ز و
 يیهابود و با دست ستادهيآمد و خود را به کنار سروش رساند. او ا رونيب اطيز حشد ا

زده بود و داشت به آسمان نگاه  هيها تککاپشنش فرو برده بود به نرده بيکه در ج
  . کردیم

   م؟يبر -

  و گفت: ستياو را نگر یورم کرده یهاچشم سروش

   ؟یاون تو کتک خورد -

  نه!  -

  ؟یپس چ -

   .یچيه -

  چرا چشمات ورم داره؟ -

  اشکامه.  یبرا ديشا -

  ؟یکرد هيچرا گر -

  خودم و خداست.  نيب -

   به؟يغر ايام من اضافه -

  ما دوتاست.  نيب نيا یول چکدوميه -

  . ميباشه، بر -

  به خود چسباند و با سرعت قدم برداشت. شتريبعد کاپشنش را ب و
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انداخت. ترالن هم چادرش را  تخت یسروش کاپشنش را رو دنديبه هتل رس یوقت
عوض  واريرا پشت د شيهاو کاپشنش را کنار گذاشت و لباس یدر آورد و بعد روسر

  . ديها را مرتب در کمد چکرد و لباس

و  ديتخت دراز کش یخوابش برد. سروش هم رو یو از خستگ ديهم دراز کش بعد
  را تماشا کرد. الشياز سر یگريقسمت د

 یجدا کننده نگاه کرد. صدا واري. سر بلند کرد و سمت دديشن هيگر یبعد صدا یساعت
را قطع کرد و به اتاق رفت و  لمي. فديترالن را شن یداد که صدا نييرا پا یگوش

  آباژور را روشن کرد و صدا زد:

  شده؟  یترالن چ -

. دست ديتخت نشست و خود را سمت او کش ی. جلو رفت و روکردیم هيفقط گر او
  . کردیم هيرا گرفت و او را چرخاند. ترالن خواب بود و در خواب گر شيبرد و بازو

چرا در خواب ناآرام  ديپرسی. از خود مشدیم وانهي. داشت دستياو را نگر قهيدق چند
  .ديکش یقي. کامل رو به سروش کرد و نفس عمستاديا هيکم از گراست. کم

 کياو درست مثل  کردیاو را گرفت. احساس م یهاشد و سروش آهسته اشک آرام
  کوچک است. یدختر بچه

 یو آرام بود. دختر معترض دادیآزارش بدهد. ترالن هم او را آزار نم آمدینم دلش
خدا را شاکر بود  شدینم شانيکه دعوا نيهم کرد،یو بحث نم زدیغر نم ینبود. حت

  دعوا و کشمکش دو نفره بود. خواستیکه م یزيچ نيچون آخر

گشاد بود و  شانيهاباز شده بودند. جادگمه يیاو افتاد. دو دگمه باال یهقيبه  نگاهش
 یبه گود یمشخص بود. نگاه شيگلو ريز یديآمده بودند. سف رونيها از جا بدگمه

آن  یرو یريکه زنج ديرا د دشيسف یترقوه يیبايانداخت و ز شيگلو ريز
انگشت گرفت و باز را با دو  شسمت لباس کيبرد و  شي. دستش را پديدرخشیم

او انداخت که تمام  یصورت ريز به لباس یو نگاه ستيبدن او را نگر یديکرد. سف
  کوچکش را در بر گرفته بود.  ینهيحجم س
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آن را هم باز کرد و لباس  یسوم انداخت و با فشار کم یدگمه یانگشتش را ال آهسته
او پنهان  ريبلش، پشت لباس زکه مقا یاما کوچک بايز یايباز کرد و به دن شترياو را ب
  شد. رهيبود خ

 رتريد یبود، نبود. فکر کرد او کم دهيکه تا آن روز د یدختر چيه هينظرش شب در
افتاد و  یخارج یهاشهيهنرپ یبرخ ادياست.  دهيرس یساالنش به بلوغ جسماز هم

را رها  سرخ و داغ شدند. لباس او شيهاتا گوش شيها. گونهديها دآن هيبدن او را شب
  .ديرا گرفت و چرخ شيکرد و رو

آن دختر  ميفکر نکند که مبادا به حر یزيکرد به چ یرا خاموش کرد و سع آباژور
  تجاوز کند.  نياز ا شتريب

سروش پرت کرد و چند  یرا برا شي. دست و پاديشب ترالن هزار بار چرخ آن
او را به  یو پا و آهسته دست ديپریبه او زد. هر بار سروش از خواب م یاضربه
  . راندیعقب م

 یگفت و ساق پا ی. سروش آخ بلندديگردن سروش کوب یرا محکم رو شيپا بارکي
. هنوز درد گردنش خوب ديگردنش کش یاو را گرفت و کنار انداخت و دستش را رو

او را  یاش تا عمق پهلوفرود آمد و با پاشنه شيپهلو یترالن رو ینشده بود که پا
 یتخت نشست و دستش را رو یاانداخت و پ نييخود را از تخت پافشرد. سروش 

  لب گفت: ريفشرد و گردن دردناکش را ماساژ داد و ز شيپهلو

  گردنم شکست! ؟یخدا لعنتت کنه مگه دعوا دار -

هل داد و ترالن  نيياو را رو به پا یتخت رفت و پاها یبعد دوباره به رو قهيدق چند
بالش انداخت. سروش پتو را  یاش را روتنه خودش سرش را صاف کرد و باال

  .ديشد و خواب نهيو دست به س ديو دوباره دراز کش ديکش شيرو

  شد تا برود نماز بخواند.  داريو قبل از طلوع آفتاب ترالن ب دياز راه رس صبح

. دست چپش را ديسرش کش یافتاده بود. با دست راست پتو را از رو ريپتو گ ريز
افتاده است. دستش را دوباره  ريگ يیقفل شده است و جا يیدستش جا ديتکان داد اما د

  هم آن مکان گرم بود.  یلي. خامدياما ن ديکش
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گشاد شد. به کنار سروش آمده  شيهادستش چشم دنيو با د ديکش نييپا شتريرا ب پتو
کرد دستش  یاو فرو رفته بود. سع یپاها یاو بود و دستش ال ینهيبود. سرش کنار س

هم گذاشته بود. سرش را عقب  یرا محکم رو شيپس بکشد اما نشد. سروش پاهارا 
  لب گفت: ري. زستينگر دآلود او را که خواب بوبرد و صورت اخم

  شدم؟!  ینطوريمن چرا ا ايخدا -

 ینهي. آهسته رو به سروش کرد. چشمش مقابل سديقلبش به شدت زد و خجالت کش و
او را بلند  یاو انداخت. زور زد زانو یزانو ريز پهن او بود. دست آزادش را آهسته

  از قبل شد.  ترنياو سنگ یکند که نتوانست و حس کرد پا

  کنه؟یمن چکار م یدستت ال پا -

دار هم خش شيآلودش که صداو سروش را با همان صورت اخم دياز جا پر ترالن
  و گفت: ستيشده بود، نگر

  .دونمینم -

  که نشد. کرد دستش را بردارد یسع و

  که خودم بهت بدم؟ یخواستیم یزيچ -

  ترالن گشاد شد.  چشم

  بخوام؟ تونستمیم ینه! چ -

  با همان حال ادامه داد: سروش

پام. مچت  یال یآخر هم دستت رو انداخت ،یکتکم زد یتا صبح کل شبي. ددونمینم -
  .یبردار یزيچ یرو محکم گرفتم نکنه بخوا

  داد زد: ترالن

  ه.خدا مرگم بد -

  تر گرفت.تا فرار کند که سروش او را محکم ديمچش را کش و

  بذار برم. -
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چشم باز کرد و دستش را  دفعهکيتکان نخورد و ترالن تقال کرد. سروش  سروش
  سمت ترالن آورد. 

را  شيترالن انداخت و زانو یشانه ري. سروش دستش را زديکش یاخفه غيج او
. ترالن خواست برود که سروش ديالن را باال کشبرداشت و دست او را آزاد کرد. تر

  . ستياو را نگر یدهيمحکم نگهش داشت و صورت سرخ و ترس

 یقينفس عم د،ياو را د یدستپاچگ یترالن بود. وقت دنيخواب تيدلش نگران وضع ته
  کرد.  شيو رها ديکش

سرش  یو آن را رو ديتخت فرار کرد و سروش پتو را باال کش یاز رو ترالن
افتاد  نهيشد که نگاهش به آ سيتخت عبور کرد و وارد سرو نيياخت. ترالن از پااند

  که همه تا آخر باز بودند. ديرا د شيهاو دگمه

  ! ه؟يچ نيخاک تو سرم! ا -

را بست  شيهاها بود. دگمهدگمه یتر از اندازهها کرد که بزرگبه جا دگمه ینگاه و
  وضو گرفت. شيو بعد از انجام کارها

  اش را برداشت و مشغول نماز خواندن شد.برگشت چادر و سجاده یوقت

بود و داشت بغل گردنش  ديزده بود که به اتاق برگشت. سروش دمر دراز کش آفتاب
  .ديمالیرا م

  ره؟يکه گردنتون درد نگ نيخوابیچرا خوب نم -

  .يیتو خوابهیکه بد م یاون خوابمیمن خوب م -

  .رهيبدنم درد بگ نمزینم بيمن که به خودم آس -

رو رگ  یبا پاشنه پات زد شبي. درميگیو من درد م یزنیم بيبله چون به من آس -
  .یکن هوشمیبود ب کيگردنم نزد

  !نيگینم یجد -

  گفتم. یکامالً جد -

  گفت: یو بعد با دو دل ستيجلو رفت و او را نگر ترالن
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  براتون ماساژ بدم؟ نييخوایم -

  آره. -

او نگاه  یآورد. ترالن کنار تخت زانو زد. سروش به باال تنه نييپا بعد دستش را و
. ديگردن او د یرژ قرمز را رو یکرد. ترالن دست برد تا او را ماساژ بدهد که جا

کنار تخت کرد و  زي. رو به مديکش یقيچند لحظه نگاهش کرد. پلک بست و نفس عم
  .ديکش سروشگردن  یدستمال برداشت و آن را رو کي

  عرق کردم؟ -

  آره عرق قرمز. -

کرد و بعد  زي. ترالن پشت گردن او را کامل تمديحرف او را نفهم یمعن سروش
 دنيو با د ديدستمال چرخ یتخت گذاشت. نگاه سروش رو یلبه یدستمال را رو

. ترالن مشغول ماساژ دادن گردن سروش شد و سروش به ديرژلب قرمز، پلکش پر
  کرد. یرا سالخ و در ذهنش او ديشياند ايرؤ

باز  یکيیکي شيهادوباره دگمه شيها. از تکاندادیهم او را آهسته ماساژ م ترالن
پوست  یديبود. سف ها و آن نقطهخود باز شدن دگمهشدند و نگاه سروش به خودبه

و دلش نخواست  ختيبعد، اعصابش به هم ر یاما کم کردیترالن نگاهش را جذب م
  :ديکه ترالن پرس ترا آهسته بس شياهبزند. پلک دياو را د

  خوبه؟ -

  .هيعال -

جا لبخند از همه خبریبار خود زد. ترالن هم ب طنتيبه منظور ش یبعد لبخند کج و
  . فشردیو م کردیو کوچکش گردن او را لمس م فيظر یهازد و با دست

ود و خمار سروش که باز شد نگاهش به لباس او افتاد که کامل باز شده ب یهاچشم
  گذاشته بود. شيرا به نما شيهايیبايز

  گفت: یجد یليرا به جهت مخالف کرد و خ شيسرش را چرخاند و رو سروش

  هات رو ببند.دگمه -
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رفتن از  رونيب نيو ح ستاديسر پا ا عيو به خود نگاه کرد و سر دياز جا پر ترالن
مع کرد و با مبل انداخت و خودش را ج یرا بست و خود را رو شيهااتاق، دگمه

قول و قرارش  یاست که پا یرتيهم مرد با غ یليخود فکر کرد سروش اگر بخواهد خ
  با او ندارد. یمانده است و کار

  کردن سروش ندارد. کيتحر یبرا یزيواقعاً او چ ديبعد فکر کرد شا یکم

 یبود سروش تالش دهيشده بود و در را به هم کوب ريگشب قبل که توسط او غافل یحت
  در به او داده بود. یدست لباس هم از ال کياز بستن در نکرده بود.  یريجلوگ یبرا

  او را جذب خودم کنم. "  توانستمیخود گفت " کاش م با

 خواستیوجودش م ی. هم سروش را با همهديتناقض احساساتش رنج نيبعد از ا و
  را کنار بگذارد و خودش را به او عرضه کند.  ايح شدینم شيو هم رو

 یشود و حت قدمشيتا سروش خودش پ داشتیدر درونش او را به صبر وا م یحس
خواستن و  یبه اندازه زيچچيه ديو شا رديبه زور هم که شده از تن و جانش کام بگ

  . کردیحال نمسروش به تنش او را خوش ليم

 نيهم خواست،یندارد و دلش م کشيتحر یبرا یزيسروش بود که گفته بود او چ نيا
  . اورديسروش قد بلند و تنومند را به زانو در ب فشيکوچک و ظر یجثه

را از دست  دشيام ديشيسرخ اند یهاسروش و آن لب انيکه به اطراف نيهم اما
  .افتادیبه ترالن نم ازشيقدر دختر دور خود داشت که اصالً ن. سروش آندادیم

 یپس از مدت ديلت کند و بابه او گفته بود که حق ندارد در روابطش دخا یحت سروش
  . کردیاو را ترک م

  هم فشرد.  یخاطر رو دهيرا رنج شيهاپلک

  ترالن!  -

  بله. -

  .نميبب ايب -

  جدا کننده رفت و گفت: واريبرخاست و به پشت د ترالن
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  بله. -

  ماساژم بده. ايب -

  مگه دستگاه ماساژورم. -

  ن جبران کن.کتک خوردم، حداقل اال اديز شبي. دايدوست دارم، ب -

  آقا سروش. گهيپاشو د -

  ترالن خانم!  گفتمیو به تو م شدمیاالن پا م دميخوابیتو م یمن اگر اندازه -

  او را آقا سروش صدا نکند.  دهدیکه سروش هشدار م ديفهم ترالن

  پام. یدهنم بود و دستت ال یتا صبح پات تو شبيد

  کرد و گفت: یخجل یخنده ترالن

  .نيشیخوب م نيريدوش بگ -

  .دوارميام -

  بعد رو به ترالن کرد و گفت: و

  .یکردیم هيتو خواب گر یداشت شبيحتماً برو دکتر، د یول -

  !یالک -

  .ینه، راستک -

  .ستين ادمي دونمینم -

  .یشدیمتوجه نم کردمیهم جا به جات م یبود، هر چ قيخوابت عم یليخ -

  !؟یجد -

  اهوم. -

و سرش را تکان داد و دو ضربه به دو طرف  تخت نشست یرو عيسر سروش
  صورتش زد.
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  شد؟ یچ -

  برم سر کار دوباره. ديشدم. با داريب ريعادت کنم د خوامیبرم حموم، نم -

  افتاد و گفت: دهايبعد از کنار ترالن رد شد و رفت حوله برداشت. نگاهش به خر و

  درسته؟ ینکرد دياز کارتم خر -

  نه. -

  ؟یکرد کاريپس چ -

  ز کارت خودم برداشتم.ا -

 یخاکستر یها. سرش را خم کرد و چشمستاديسمت ترالن رفت و مقابل او ا سروش
  گفت: رلبيبعد ز یو کم ستيترالن را نگر

  . اديخوشم نم -

  چرا؟  -

  نکن.  گهيد -

  چشم.  -

  کارت بزن بره رو حسابت.  یکرد ديبه همون اندازه که خر -

  . ستينه الزم ن -

  لوتر برد و گفت:سرش را ج سروش

  الزمه.  -

  فرم او کرد و آهسته گفت:خوش یهابه لب یناخواسته نگاه ترالن

  باشه.  -

 شيدر هوا برا یرا غنچه کرد و بوس شيهااو را در آورد و لب دنيبوس یادا سروش
  .شدیکه داشت دور م ستيو او را نگر ستاديفرستاد که قلب ترالن در جا ا
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با  یکه قول داده بود کار ی. مردداشتیخنده و تعجب وا م او را به ايحیمرد ب آن
  قولش مانده بود. یاو نداشته باشد و پا

. ديبهتر پوش کيتون کيکرد و  ضيبه حمام رفت و ترالن لباسش را تعو سروش
تخت نشست  یمرطوب کننده زد و بعد رو یها را بافت. کمرا شانه زد و آن شيموها

شد که سروش  اتيچک درآورد و مشغول خواندن آقرآن کو کي فشيو از داخل ک
 یکمرش ترالن از رو رکوچک دو یاز حمام آمد. با ورودش به اتاق با آن حوله

  اش را تا آخر خواند.مبل نشست و سوره یرفت و به هال برگشت و رو نييتخت پا

  صبحانه؟ ميبر -

  بله. -

  بپوش. کي... فقط لباس شميبپوش بر -

  م؟يریکجا م -

  دوستم. ینهخو -

  ؟یرفت شبيهمونجا که د -

  بله. -

  ست؟يمناسب من ن نيمگه نگفت -

  .ستينه ن -

  ؟یچ گهيپس د -

  .ننتيبب خوانیم -

  .نينشون بد یمن رو به کس نييخواینم نيمگه نگفت -

  گفتم. -

  ؟یپس چ -

  دو نفر باهات آشنا بشن. یکي خوامیو م ننتيبب خوانیهام مدوست -
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  باشه حتماً. -

آمد  رونيسروش حاضر شد و ب یمنتظر شد تا سروش لباس بپوشد. وقت یکم او
 نانياطم یبرا شهي. همديکش رونيلباس ب کيترالن به اتاق رفت و از داخل کمدش 

  همراهش بود. دهيپوش یدست لباس مجلس کي

شکل  یلوز یهابلند داشت با طرح یدامن انار کيآورد که  رونيرا ب راهنشيپ
 یقهيدار و کرم رنگ بود با  نياش هم آستکرم رنگ بودند. باالتنه که یبزرگ سنت

  بسته.

تا آن را باال  ديرسینم پيدستش به ز کردیم یو تن زد اما هرکار ديرا پوش لباس
 یباز اشیمبل نشسته بود و داشت با گوش یبکشد. به کنار سروش رفت که رو

  .کردیم

  ن؟يکمکم کن شهیم ديببخش -

و بعد  ديکه سروش برخاست و دو طرف لباس او را سمت خود کش دنيبنش خواست
  .ديرا تا آخر باال کش پشيز

  ممنونم. -

  .کنمیخواهش م -

  به سروش کرد و گفت: رو

  خوبه؟ -

که آن دختر بلد  کردیبود اما اقرار م دهيند دهيپوش یتا به حال لباس مجلس سروش
  .دهيباشد و هم پوش بايبپوشد که هم ز یزيبود چه چ

  خوبه. -

  ست؟ين ینيزمبيس یگون -

  مارک داره. ینيزمبيس یچرا! گون -

 یروسر کيو به اتاق رفت.  دنيشروع کرد به خند دفعهکيشد و  رهيبه او خ ترالن
دستبند به دست کرد  کيو آن را مدل زد و بعد  ديبه شکل محجبه پوش یکرم زرشک
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 یچادرش را برداشت و رو و ديرا پوش اشیزرشک یپاشنه ده سانت یهاو کفش
  سرش انداخت.

  و گفت: ستيبرخاست و او را نگر سروش

  بلند شد؟ هويتو اتاق که قدت  یکش خوردنون و خط -

  و گفت: ديخند ترالن

  هام ده سانت به قدم اضافه کردن.نه! کفش -

  .یشون رو فسقلسازنده امرزهيخدا ب -

وران هتل صبحانه خوردند و بعد رفتند. هر دو در رست رونيبعد هر دو از هتل ب و
رستوران  کي. سپس در دنديمختلف خر ینيريرفتند و چند جور ش یقناد کيبه 
را پرداخت  نهيدوستش به تعداد چند نوع غذا سفارش داد و هز یاليبه محل و کينزد

  .اورنديب شانيها داد تا بعد از آماده شدن براو آدرس را به آن

  منزل دوستش رفتند. سروش سوار شد با هم به یوقت

را وارد باغ  لشياتومب یبه دوستش زنگ زد و گفت که پشت در است. وقت سروش
 یهاشدند. سروش در عقب را باز کرد و پاکت ادهيخانه رفت هر دو پ کيکرد و تا نزد

  و گفت: ستاديرا برداشت و کنار ترالن ا ینيريش

. تعجب زنمیصدات م زميصدام کن و عز زميعز ر،يکنارم راه برو، دستم رو بگ -
  .اريگفتن به روت ن ینکن و جا نخور. هر چ

  باشه مراقبم. -

 یسروش باز یرا برا یهمسر واقع کينقش  خواهدیم نکهياز ا کردیم فيک ترالن
ترالن  دنيآمد و از د رونيو شلوارک ب یبا رکاب يیکند. در ساختمان باز شد و صفا

  گرد شد. شيهابا آن چادر چشم

  انداخت. نييو سرش را پا دياو خجالت کش دنيهم از د ترالن

  شده؟ یچ -

   ده؟يلباس پوش ینطوريخدا مرگم بده چرا ا -
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  .یکن عادت کن یسع -

ها پله یبعد با دست چپش دست راست ترالن را  گرفت و هر دو با هم به جلو و
  گفتند. ريها را باال رفتند و سالم و صبح بخرفتند. پله

کردند و  یکوتاه یپرسکرد. هر دو احوال یرالن را به هم معرفو ت يیصفا سروش،
  ها را دست او دادم و گفت:سروش پاکت

  !یهنوز که خواب -

  .یزيتو سحرخ -

  بودند. دهيگوشه خواب کيبعد وارد سالن شدند. پسرها هر کدام  و

زد. ترالن دستش را فشرد و او  یپوزخند اريدر آغوش کام ايرؤ دنيبا د سروش
 ینداشته باشد نشاند و خودش باال ديکه به آن، همه مرد و زن د یمبل یرا رو ترالن

ها سروش را به باد شوند و آن داريتا ب زدیم شانيبه پاها شيسرشان رفت و با پا
  .شدیالفاظ رکيک آب م نآ دنيناسزا گرفتند و ترالن داشت از شن

  و داد زد: ستاديوسطشان ا سروش

  ن با خانمم اومدم.خبر مرگتو گهيد نيپاش -

  :دنديجمله نشستند و پرس نيا دنيهمه با شن و

  کو، کجاست؟  -

آن  دنيآمد و همه برخاستند و با د رونيپتو ب ريبا همان لباس کوتاه و لخت از ز ايرؤ
  سکوت کردند. یزن چادر

  گفت: ايرؤ دفعهکي

  زنت؟ نهيا -

  . ژاله جواب داد:ديخند و

  مرض! -
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به او  یآمد گفت. ترالن نگاهدور زد و به ترالن خوش ها راجلو رفت و مبل و
او  یبه سراپا یدست دراز کرد تا با او دست بدهد. ترالن نگاه ايانداخت که رؤ

 ديد یوقت ايآمده است با او دست نداد. رؤ رونيپتو ب ريانداخت و چون دانست از ز
  و گفت: ديدست بدهد، دستش را پس کش خواهدیاو نم

  ! ؟یدیت نمبا محرمت دس -

  گفت: کردینگاه م شيهاکه به ناخن یدر حال سروش

  . دهیدست نم دهيدستاش رو کجا مال ستيکه معلوم ن یبه کس -

شده را  خودیاز خود ب یايسروش و بعد ترالن کردند. سپس رؤ یهمه رو به سو و
ها اتاق هم از هيکردند. بق یپرسآمدند و با ترالن احوال یکيیکيکم نگاه کردند. کم

  .ننديآمدند تا زن سروش را بب رونيب

. ترالن نشسته کردیازدواجش مسخره م یو انتخاب سروش را برا ديخندیم ايرؤ
  بود و ساکت بود.

بهش دست نزده  یکس ینکنه فکر کرد اي ،یچش بازار رو کور کرد یپس آخر رفت -
  .هيو دختر پاک

  و ادامه داد: ديبعد خند و

چند بار داده  دونهی. خدا مکننیم هيکارشون رو بهتر از بق چادر هم نيهم ريز -
  براش دوختن. 

  داد زد: ايو سروش سر بلند کرد و رو به رؤ دياز جا پر ترالن

 ارميکفشم رو در ب یخوای. نکنه میگیچرت و پرت م یه گه،يدهنت رو ببند د -
  بزنم تو دهنت!

اخم کرد تا دهانش را  ايبه رؤ شده است. ژاله یسروش واقعاً عصبان دنديفهم همه
  ببندد. 

را نگاه  ايرا به هم فشرد. سروش با اخم رؤ شيهاگرفت و دست ريسر به ز ترالن
  . بلند شد و قدم زد و گفت:کردیم
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  خوابت رو جمع کن.چرت و پرت گفتن پاشو رخت یبه جا -

با هم  ی. نکنه قبلش کاراديبهت نم یزن نياالن شد چرت و پرت؟ آخه اصالً همچ -
  .یانتخاب نيتعجب داره همچ یو بهت انداختنش. واگرنه جا نيکرد

  مبل نشست و گفت: یدسته یرفت و رو سروش

  خواستم زنم فرق کنه. گه،يخفه شو د -

  ؟یچه فرق -

  مثل تو نباشه. -

  به سروش چشم دوخت و بعد از چند لحظه رو به ترالن گفت: ايرؤ

  کرد؟ چطور شد سروش تو رو انتخاب زميعز -

  خودشون گفتن، خواستن با شما فرق کنم. -

  زد و ترالن را برانداز کرد. یقيو سروش لبخند عم دنديخند همه

  :دينگاهش را از سروش گرفت و رو به ترالن پرس ايرؤ

که هم قد  رميگیرو م یکس گفتیشد تو رو گرفت؟ آخه م ی! چطوریابچه یليخ -
خودم باشه. دختر کوتله و  یدهيو هم عقخودم باشه، هم سن خودم باشه. هم صنف 

. خواستی. دختر به روز مخواستیو خشکه مذهب نم یدتيعق یاُمل و عقب افتاده
  .يیهاحرف نياالن تو درست نقطه مقابل ا

را از  هانيا ی. همهستي. ترالن سروش را نگرديگویدروغ نم ايرؤ دانستندیم همه
  بود. دهياو شن

  گلم؟ یشد؟ تعجب کرد یچ -

  لبخند زد و گفت: ايرو به رؤ ترالن

  به خودم هم گفتن. ،یگیکامالً درست م زم،ينه عز -

  شوهرت رو؟ یبندیگفتن؟! گفتن؟ جمع م -
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  .ذارمیبرام محترم هستن، بهشون احترام م -

  ه؟ينطوريصنفتون ا اي ؟یهست ینطوري. فقط شما اذارهینه، بابا! بهش احترام م -

  واب نداد.لبخند زد و ج ترالن

  ؟یزنش شد یپس بهتون گفته. بعد چطور -

  و با همان لبخند گفت: یبه آرام ترالن

  ن؟يکن یفضول گرانيمسائل د یتو نيشما عادت دار -

 یرا به دسته شيهاو دست دي. سروش هم خنددنديگرد شد و همه خند ايرؤ یهاچشم
  نشسته بود زد. شيکه رو یمبل

تو شهر راه برم  یکه ه ستميمثل امثال شما ن کنم،یدخالت نم ینه من تو کار کس -
و دوست  دميکه باهاش خواب زنمیحرف م یبگم موهات رو بکن تو. فقط در مورد کس

  پسرم بوده.

. اديبگم موهاتو بکن تو خوشم نم یبخوام به کس نکهي. من هم از استين گهياالن د -
  . کنهیچون هر کس بر اساس شعورش رفتار م

  واسه من، آخه...  زنهیپرروه، دم از شعور م چقدر نيبب -

  اخم کرده صدا زد: ژاله

  . ميناهار درست کن هي ايپاشو برو دست و صورتت رو بشور ب ا،يبسه رؤ -

  . گهيد نيولم کن جرم داد -

  برخاست و گفت: شياز جا سروش

  است.  گهيد زيجر خوردنت از سر چ -

  کرد که سروش گفت:که برخاسته بود تا برود رو به سروش  ايرؤ

  همه سفارش دادم.  یژاله زحمت نکش، ناهار برا -

  . زميعز یديزحمت کش -
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و پاش سالن را جمع کنند. سروش  ختيو ر نديهمه رفتند تا دست و صورت بشو کمکم
  که ترالن در سکوت خود به فکر فرو رفته است.  ديژاله به سالن آمد و د شيهم از پ

  گفت: یآرامکنارش رفت و خم شد به  به

  کرد!  تتياذ -

او ناخواسته لبخند  یبايصورت ز ی. براستيسر بلند کرد و سروش را نگر ترالن
  زد و گفت:

  رو گفت. قتيحق -

باشه، هرگز باهاش  ايرؤ ايمن ازدواج باشه و تنها دختر دن یاگر تنها دغدغه -
  .کنمیازدواج نم

  .نيبد حيبهم توض ستيالزم ن -

آن دختر  کردیترالن زد. با خود فکر م یبه گونه یته دستراست شد و آهس سروش
  کند. یجمع آبرودار یدارد جلو یسن چقدر با شعور است که سع کم

  دارد. یدختر نياست که چن یخوش شانس اريکرد پدر او مرد بس فکر

  و سر در گوشش فرو برد و گفت: ستاديمقابلش ا اريسالن قدم زد. کام در

  مال من باشه. خوامیته باش، منداش یکار ايبا رؤ -

 ادي. خودش دوست داره بستيبه من مربط ن ايانتخاب کنه. مسائل رؤ ديخودش با -
  گذشته منه. یپس مونده روزا ايسمت من. وگرنه رؤ

و دوست  کردیم یاو زد و رد شد. ترالن احساس خفگ یبه بازو یابعد ضربه و
که سروش  ديدیم فيفرار کند. ح ددهیم یکثافت و زشت یکه بو یاداشت از خانه
  کرده است. يیهاآدم نيچن ريخودش را درگ

  آمد و صدا زد:  رونياتاق ب کياز  یحال بود که دختر نيا در

  سروش. -

  بله. -
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  باهات کار دارم. ايب -

به اتاق رفت و آن دختر در را بست. ترالن مشغول باد زدن خود شد که  سروش
  که او نشسته بود. یهمان مبل یست رونشست. در کشيرفت و نزد یپسر

  .گمیم کيبهتون تبر -

صورت ترالن زل زد. ترالن خودش را جمع کرد و چادرش را مرتب کرد  یتو و
  گفت: ريو سر به ز

  ممنون. -

  .هيپسر خوب یليدوست ما خ ؟یهست یاز سروش راض -

  .هيپسر خوب دونمیبله م -

  .دارهیمبر نياز زم هم گرگه. دختر رو سه سوته یليخوب خ یول -

  .کنهیکارا رو نم نيا گهيد -

  و گفت: ديخند پسر

  کارا. نيهم یاالن هم رفته تو اتاق برا یول -

به اطرافش انداخت.  یبرخاست و به آشپزخانه رفت. ترالن نگاه شيبعد از جا و
ً يتقر آمد و  رونيسالن خلوت شده بود. آن دختر که سروش را به داخل اتاق برد ب با
  ت:گف

  .ميباغ هوا بخور یتو ميما بر شنیو حاضر م پوشنیکم لباس مها کمتا بچه زم،يعز -

  خوشحال شد و برخاست و گفت: شنهادياز آن پ ترالن

  .ميبر -

کرده بود از ساختمان خارج شد و از  یمعرف دايبعد همراه با آن دختر که خود را آ و
  حرکت کردند. واريکنار د

  . چند سالته؟یخوشگل یليرو بخواد. تو خ سروش حق داره که تو -
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و پنج ساله  ستيب یو چهار سالمه. به زود ستي. من بنيترخودتون که خوشگل -
  .شمیم

  چقدر کم سن. -

  .دنديرا شن ايرؤ یها صدااز پنجره یکياز پشت  کدفعهي و

  ؟یعاشق رابطه با من بود شهيکه تو هم یبه زنت گفت -

  براش مهم نبود.  یدي. دیامروز خودت بهش گفت -

و سروش در اتاق بودند. پشت سروش به پنجره  اي. رؤدنديکنار پنجره بزرگ رس به
  بود. 

بودند و  دهيزد. از قبل نقشه کش یلبخند کج دايها چشم دوخت. آناخواسته به آن ترالن
  حاال موفق هم شده بودند. 

  پشت به سروش کرد و گفت: او

  من رو بکش باال.  پيز -

  به تن داشت.  یاشهيش ريلباس ز کيلخت بود و  کمر تا

  . کننیدخترها تو رو اغنا نم نيا ،یمونیگشنه م شهيتو هم -

  نه!  یچ خورهیبه دردم م یچ دونمیخودم م -

او  پيبودند. سروش ز ايرؤ یبوسه یها جاپس آن بوسه کردیداشت فکر م ترالن
  و گفت: ديباال کش یرا کم

   ؟یودب اريبا کام شبيد -

  نباشم؟  خوامیکه م یمن چرا با هر ک یتو با زنت یوقت -

  چشمت دنبال منه.  شهيپس تو هم هم -

و  ديکش نيياو را گرفت و لباس را پا یهاو شانه ديکش نييرا دوباره پا پيبعد ز و
  را برگرداند. ايرؤ
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را از  ايرؤ ريحرکت لباس ز کي. سروش با ختيترالن گرد شد و دلش ر یهاچشم
 وارياندام او گذاشت و او را هل داد و به د یرا رو شيهاو دست ديکش رونيتنش ب

  شد. دنشيچسباند و مشغول بوس

  انداخت و کمربند او را گرفت و باز کرد. نييهم کت او را از تنش پا ايرؤ

  !کردیباور نم د؟يدی. چه داشت مديزده بود چرخ خيکه  یترالن بند آمد. با مغز نفس

  را به آن راه زد و گفت: خودش دايآ

  !کننیچکار م نايا یوا -

  صدا زد: داي. آدنياو را کنار زد و شروع کرد به دو ترالن

  ترالن، ترالن خانم. -

  بد داد. یجدا شد و دلش گواه اياز رؤ عي. سرديرا شن دايآ یصدا سروش

  شد پس؟! یچ -

ن زمان از باغ است و هما دنيکه ترالن در حال دو ديسمت پنجره آمد و د سروش
اش را بست و کمربندش را قفل و دگمه ديرا باال کش پشيز عيزد. سروش سر رونيب

  کرد. برگشت و خم شد و کتش را برداشت.

  شده؟ یچ -

  ترالن رفت. دونمینم -

  اُمل. یدختره -

  گفت: يیصفا دنيو با د ديکتش را پوش عيبعد سر و

  ترالن چرا رفت؟ -

  رفت؟! کجا رفت؟ -

زد و همانطور کتش را تن زد و به سرعت سمت در باغ  رونيب اليز وا سروش
  از مقابلش آمد. داي. آديدو
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  رفت؟ یچ یترالن برا -

  .دياتاق د یتو ايتو رو با رؤ -

  د؟يد یچطور -

  با چشماش. -

  کرد؟یترالن پشت پنجره چکار م -

  .ميقدم بزن مياومد -

باغ اون هم پشت  یتو یباهاش اومد باشم پس چرا ايقراره با رؤ یدونستیتو که م -
  .نيکرد یکيدست به  ايپنجره، نکنه با اون رؤ

  و گفت: ديخند دايآ

  حقته. -

  به او زد و گفت: یمحکم یليآن س کيدر  سروش

  .رسمیحساب هر دوتون رو م -

و  دودیکه ترالن با سرعت م ديزد و د رونيب الي. او از وديبعد دنبال ترالن دو و
  . رودیم یصلا ابانيسمت خ

  و صدا زد: ديدو دنبالش

  ترالن! ترالن! -

و پرت زد  ديکش رونيب شيها را از پاها سخت بود. آنترالن با آن کفش یبرا دنيدو
و  زدیفساد دور شود. قلبش به شدت م یتا بتواند زودتر از آن خانه ديدو ترعيو سر

  .آمدینفسش باال نم

چادرش را چنگ زد. چادر از سر ترالن و دست انداخت که  ديبه او رس سروش
را دور ترالن انداخت و او  شيشد و سروش آن را رها کرد و بعد بازو دهيکش رونيب

  را نگه داشت.
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بدود و برود تا  خواستیگشاد شده و فک قفل و سخت شده فقط م یهابا چشم ترالن
  دور شود.

  زده بود. چنگ فشيو ساعد سروش را دور کمر نح ديکشیم قيعم یهانفس

  آروم باش، آروم باش. -

سروش بود که در گوش او نشست. سروش او را چرخاند.  یدهيبر دهيبر یصدا
  کرد از دست او فرار کند اما سروش او را رها نکرد. یترالن مقاومت کرد و سع

سر ترالن  یبرداشت و رو نيزم یبرد. چادر را از رو اليسکوت او را سمت و در
  انداخت.

. چند قدم بردیم يیبرود و سروش با هل او را سمت باغ صفا خواستینم ترالن
را بردارد. ترالن دستش را  شيهارفتند سروش مچ او را گرفت و خم شد تا کفش

او  یپا یجمع کرد و جلو ابانيخ یها را از دو سوو سروش اجازه نداد. کفش ديکش
  انداخت.

  بپوش. -

  نگاهش نکرد. یحت ترالن

  گفتم بپوش. -

زده بودند و داشتند نگاهشان  رونيگرداند که همه از آن ب ینگاهش را سمت باغ رالنت
  .کردندیم

  ترالن با تواَم. -

صورت او گذاشت و صورتش را  ی. سروش دستش را روکردینگاهش نم ترالن
  او نگاه کرد. یهاچرخاند و به چشم

شده بودند داشت  که بزرگ يیهاو مردمک زدیگشاد که پلک نم یهابا چشم ترالن
و حالش بد بود. حس کرد  ديکشیم قيعم یها. با فک قفل نفسستينگریاو را م

  بد است. یليحال ترالن خ
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سرش  يیکه مبادا بال ديترس یکم نيهم یبود و برا دهيها را در بهنام هم دنشانه نيا
  . مطمئن بود که شوک زده شده است.ديايب

را در کفشش فرو  یبعد یکفش کرد و بعد پا یاو را گرفت و تو یشد و مچ پا خم
  کرد.

. ترالن از رفتن امتناع کرد. سروش رو به او کرد ديشد و دست ترالن را کش راست
  و گفت:

  .کننیهمه دارن نگاهمون م ميبر ايب -

  اما ترالن سخت مقاومت کرد.  ديدست او را کش و

  ترالن!  -

  :ديداد کش کدفعهي ترالن

  نه! نه! نه...  -

  خوب، ترالن! یليخ -

  :ديکشیاو فقط داد م اما

  نه!  -

 گرشيفشرد و دست د نهيدستش را دور گردن او انداخت و سرش را به س سروش
  دهان او گذاشت و گفت: یرا رو

  باشه، باشه، باشه...  -

  . آمدیدر نم شياما صدا ديکشیترالن کف دست سروش داد م و

نفس کم آورد. سروش آهسته دستش را  آرام شد یتمام شد و کم دنشيداد کش یوقت
  برداشت تا او نفس بکشد. 

  . دنديو ژاله به آن دو رس يیصفا

  شده سروش؟!  یچ -
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  سر تکان داد و گفت: يیانداخت. صفا ینيرو به ژاله نگاه غمگ سروش

  ! یشعوریب یليخ -

  تو باغ.  اديکه برم. نم اريمن رو ب نيبرو ماش -

  کند.  یجلو رفت تا او را راض ژاله

  دلم، ترالن خانم...  زيعز -

با چندش نگاهش را از او گرفت و سر در آغوش سروش فرو برد تا ژاله به  ترالن
  داد زد: قراریاو دست نزد و ب

  نه.  -

  دهان او را گرفت و داد زد: سروش

  نه که نه! -

  گفت: يیبعد رو به صفا و

  .اريمن رو ب نيبرو ماش -

  گفت: ین را گرفت. ژاله با ناراحترفت و سروش محکم ترال يیصفا

  سروش.  ی! تو زن داریبا خودتون چکار کرد نيبب -

  شو ژاله.  الشيخیب -

  شه؟یمگه م -

 نيبا ماش يیبعد صفا قهياشاره کرد. چند دق ديلرزیبه ترالن که چون گنجشک م و
  سروش آمد.

  شد و گفت: ادهيپ

  .یبمون ميدوست داشت -

  او را سوار کرد و در را بست و گفت:ترالن را چرخاند و  سروش

  سراغش که جرش بدم. گردمیبگو برم ايبه رؤ -



 

281 
 

را به حرکت در آورد. ترالن در سکوت سرش  لشيبعد رفت و سوار شد و اتومب و
  .کردینقطه را نگاه م کيبود و  شهيش یرو

  دست او را گرفت و گفت: سروش

  ترالن. -

  و جواب نداد. ديدستش را کش ترالن

و  ميکه زن و شوهر ی. نکنه باور کردمير کنم قرار بود تو کار هم دخالت نکنفک -
  شده! انتيبهت خ

. شدیم وانهياو چقدر تحت فشار است. داشت د دانستیبغض کرد و سروش نم ترالن
 ادشيآن صحنه  یبزند. وقت یکار نيسروش با حضور او دست به چن کردیباور نم

  .بترکد خواستیم اشنهيس آمدیم

  ترالن با تواَم مگه تو... -

  خونه. ميبر -

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  هتل؟! -

  بمونم. خوامینم گهيخونه، د ميبر -

  ...خواستمیهفته م کياالن؟  -

  رفتن جور شد. یمن برا یبهونه م،يبر -

  ؟یجدا بش یخوایمن م انتيبه خاطر خ یبگ هيبه بق یبر یخواینکنه م ؟یچ یعني -

  نه؟يز اا ريغ -

  م؟يدار یمگه من و تو به هم تعهد -

  رو به سروش کرد و او را برانداز کرد. ترالن

  چشات. نيمن رو بخور با ا ايب ه؟يچ -
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خونده شده. حرمت  نمونيکه ب ی. حرمت همون عقدیحرمت نگه دار یتونستیم -
  مشترک. یدو سه روز زندگ نيکه همراهت بود. حرمت هم یزن

  گفت: یو به ترالن حق داد. به آرامدر سکوت راند  سروش

  .خوامیشرمنده، ازت معذرت م -

و وارد اتاق شدند، ترالن  دنديبه هتل رس یسکوت کرد و جواب نداد. وقت ترالن
شد. سروش هم به  لشيمبل پرت کرد و مشغول جمع کردن وسا یچادرش را رو

  .کردیزده بود و او را نگاه م هيتک واريد

  و به سروش گفت:کارش تمام شد ر یوقت

  لباس عوض کنم. خوامیم نيبر -

مبل افتاد و پشت به اتاق کوچک کرد.  ینفسش را فوت کرد و رفت رو سروش
ترالن هم لباسش را با مانتو شلوار عوض کرد. لباسش را هم در چمدان گذاشت و 

  گفت:

  من حاضرم. -

را  لشانيتماس گرفت و درخواست خدمه داد که وسا رشيبرخاست و با پذ سروش
  ببرند.

را  ليها در راه برگشت به تهران بودند و سکوت اتومبآن یساعت بعد هر دو کي
 ريکه در نگاهش بود دستش را ز یفرا گرفته بود. ترالن در سکوت و غم و اندوه

  .کردیرا نگاه م سرش زده بود و جاده

کرد به شروع  کدفعهيبعد ترالن  یبود. کم شيهاهم حواسش به او و حالت سروش
  زمزمه و سروش حواسش را به او داد:

  

   یخاطره ش یبر یخوایم خودت

     سوزهیدلت م اما

  یعاشقم یکنیم تظاهر
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  هر روزه هيباز نيا 

  آدم دم رفتن نترس

     رهيگیهمش دلشوره م 

  روز بگذره دو

  هادلشوره نيا 

  رهياز خاطرت م 

  ستيسخت ن دميقول م بهت

   تو یالاقل برا 

  ورمباش، د راحت

  تو یاياز تو و دن 

  چکسيباش ه راحت

   تو یجا ادينم 

  دارم من دلشوره

  تو یفردا واسه

   دميقول م بهت

  ستين سخت

   تو یالاقل برا 

  باش، دورم راحت

  تو یاياز تو و دن 

  کس چيباش ه راحت

   تو یجا ادينم 
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  دارم من دلشوره

  تو  یفردا واسه

  یزيعشق هر چ از

  شناسمیکه م 

   تو یو از من گرفت 

  احساسم.  یمونده یباق تو

  و یاز من گرفت 

  و  یمن باش یخوایم

   وجود داره يیبره ما ادتي

  و یرفتن یآماده خودت

   ذارهیترست نم 

  نترس اصالً 

    من یراحت برو ب 

  به جز تو  یشکيه

  ستين ادشي منو

  یکرد فکر

    از من خبر داره یک

  یشکيبرو ه راحت

  ستين حواسش

  دميقول م بهت

   ستينسخت  
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   تو یبرا الاقل

  باش دورم راحت

  تو یايتو و دن از

  کس چيباش ه راحت

   تو یجا ادينم 

  دارم من دلشوره

  تو  یفردا واسه

  دميقول م بهت

  ستين سخت

   تو یبرا الاقل

  باش دورم راحت

  تو یايتو و دن از

  کس چيباش ه راحت

   تو یجا ادينم

  دارم من دلشوره

  تو یفردا واسه

  بود یکيباهم  رمونيمس

   مقصد جدا یول

  پردرد، پربغضم، خدا رم،يدلگ

  



 

286 
 

خود  یايکه ترالن گرفتار در دن ديدیو م کردیهر چند لحظه او را نگاه م سروش
  .ستياست و اصالً حواسش به او ن

ترالن عوض شود. در  یراه برگشت را از شمال انتخاب کرد بلکه حال و هوا او
  :ديترالن پرس رفتیکه م ريطول مس

  ؟یریاز شمال م چرا -

  راهش بهتره. -

  دورتره.  -

  تره.اعصابم راحت یول -

  .ميزودتر برس یرفتیم رياز کو -

و ممکنه  ختهيکنم. ذهنم به هم ر یرانندگ ريکو یجاده یتو تونمیام، نممن خسته -
  .خوابمینم شهیاش بهتره، حواسم پرت مجاده نجايخوابم ببره. ا

  خونه؟ ميزودتر برس نيکن یرانندگ نيتتونسیچند ساعت نم یعني -

. اعصابم رو با مشت و لگدات ُخرد دميتا صبح نخواب شبيدنبالتن؟ من که مثل تو د -
  االن؟ یگیم ی. چیکرد

  .یشیامشب راحت م -

  امشب؟ -

  .نيخوابیخونه پدرم. شما هم راحت م رمیبله، م -

  برو. -

هد که نرود. اما گفته بود برو. . انتظار داشت سروش بخواستيسروش را نگر ترالن
 ميهفت ساعت و ن یترالن نگاهش را گرفت و به جاده داد و سروش از سر لجباز

  .دنديکرد تا به گرگان رس یرانندگ

که سروش توقف کرد ترالن در را باز کرد  نيو شب شده بود. هم دنديوقت رس ريد
  باال آورد. ابانيبرود و کنار خ رونيو نتوانست ب
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گرسنه است. حال خودش هم خوب نبود. ترالن  دانستی. مستيرا نگراو  سروش
و سروش تا خود گرگان رانده بود. سروش در را باز کرد  خوردیگفته بود ناهار نم

در مشامش نشست. ساعت هشت شب بود و سروش  یجنگل اهانيگ یاز بو یو حجم
  به اتاق ببرند. شانياتاق گرفت. سفارش شام هم داد تا برا کيرفت و وارد هتل شد و 

  و خم شد و خطاب به ترالن گفت: برگشت

  شو. ادهيپ -

  چرا؟ -

  .ميکنیامشب، فردا حرکت م ميتو هتل بخواب ميبر -

  برم خونه. خوامی. مميکه بر نييايب -

  ؟یفهمیرو م نيام! اکنم، خسته یرانندگ تونمیمن نم -

  .نميشیخودم م -

  :ديبر سر ترالن داد کش حوصلهیب سروش

  .نييپا ايب -

را گرداند و با  چييبغض پشت چشمش نشست. سروش سو عيو سر دياز جا پر ترالن
  آورد. نييها را پا. جعبه را باز کرد و چمداندياخم در را به هم کوب

شد و در را  ادهيها را گرفت و باال رفت. ترالن هم پآمد و چمدان رونيب شخدمتيپ
  بست.

قفل کرد و منتظر شد. ترالن آمد و هر دو وارد شدند. به با نگاه به او در را  سروش
شدند. سروش دگمه را زد و با اخم به رنگ  نيآسانسور رفتند و وارد کاب یجلو
سر  ديترسیم یبود حت دهيکه از سروش شن یشد. ترالن از داد رهيترالن خ یدهيپر

  برود. رونين بشد و سروش منتظر شد ترال ازسوم رفتند. در ب یبلند کند. به طبقه

را به سروش داد و سروش  ديکل شخدمتيدو از راهرو گذشتند و وارد اتاق شدند. پ هر
  تراول داد و در را پشت سرش بست. کيبه او 

  بود.  ديو سف يیطال دمانياتاق بزرگ با تمام امکانات و چ کي
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  بود. دهيچيبود در اتاق پ یناهار خور زيم یکه رو یکباب سلطان یبو

  شام بخور. ايرو عوض کن ب لباست -

  . خورمینم -

  به تخت نگاه کرد. سروش رو به او کرد و گفت: و

  لج کن. ینيسگم رو بب یاون رو یخوایاگه م -

مبل گذاشت. رفت  یبغض کرد و چادرش را در آورد و آن را تا کرد و رو ترالن
ت مبل انداخت و پس از او رف یدست و صورتش را شست. سروش هم کتش را رو

  کرد.  سيرا خ شيدست و صورتش را شست و بغل موها

  مبل نشسته بود. یبرگشت ترالن رو یوقت

  و گفت: ديرا باال کش شرتشيت یهانيآست او

  بهت نگم. گهيد نيبش ايب -

رفت و مقابل سروش نشست. سروش با اشتها مشغول خوردن  دهيبا رنگ پر ترالن
بود و دوست  رياز سروش دلگ ايدن کي .کردیم یشد و ترالن با چنگالش با غذا باز

  برود. اشیداشت او را رها کند تا به دنبال زندگ

 دني. سروش سر بلند کرد و با ددياز چشمش چک ارياختیو ب ديدر چشمش جه اشک
زد و  کرياسپ یشماره گرفت و رو کيرا برداشت و  اشیو بعد گوش دياو لب گز

  منتظر شد.

  .ديچيدر اتاق پ یکبرحاج ا یبوق خورد که صدا چند

  به، آقا سروش گل.به -

  . سروش به او نگاه کرد و گفت:ستيسر بلند کرد و سروش را نگر عيسر ترالن

  سالم حاج آقا حال و احوالتون چطوره؟ -

  ؟یبهتر شدم. خودت خوب دميتو رو شن یهستم. صدا یسالم جانم، من عال -

  ممنونم، خوبم. -
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  ترالن حالش چطوره؟ -

  .رسونهیهم خوبه. سالم مترالن  -

  سالمت باشه قند عسل بابا. -

  مقابلش لبخند زد و گفت: انيبه قند و عسل گر سروش

  سؤال بپرسم حاج آقا. کيزنگ زدم  -

  جانم بپرس. -

  ن؟يکردیم یچطور آشت کردیهر وقت ترالن باهاتون قهر م -

  :دينگران پرس یمتعجب شد و دهانش باز شد. حاج اکبر ترالن

  الن قهر کرده؟تر -

  .خورهیبله حاج آقا؟ شام هم نم -

  چرا قهر کرده؟ -

 اي گهیم کنه،یم هيگر زنه،یشمال. باهام حرف نم ميچون امروز از مشهد اومد -
 یليگرگان. خ دميکردم تا رس یخونه. من هشت ساعت رانندگ ايمشهد  ميبرگرد
 اميب اي. برم مشهد نيبدشما دستور  یحاج آقا. هر چ هيمن چ فيام. االن تکلخسته

  تهران؟

  بهش؟  یدیرو م یگوش -

  . شنوهیداره صداتون رو م -

  را هم فراموش کرد.  هيگر یبا دهان باز به سروش زل زده بود. حت ترالن

  ترالن بابا، سالم. -

  س... سالم بابا.  -

  بابا؟  یخوب -

  .امیشما؟ من عال نيممنون شکر. خوب -
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بزرگت کردم؟  ینطوريمن ا ؟یکنیم تيا شوهرت رو اذخدا رو شکر. دخترم چر -
  ه؟يکارا چ نيکرده؟ ا تتيترب ینطوريمادرت ا

  بابا... -

  .کنمیوگرنه من با تو قهر م یخوریو شامت هم م یکنیم یزود باهاش آشت -

  فقط... گنیم شونيکه ا ستين نطوريبابا ا -

  و گفت: ديحرف او پر انيم سروش

ً يحاج آقا دق -   .زنهیو غر م کنهیم هي. گرطورهنيمه قا

 کنمی. من از مادرت گله مدهیمادرت هم داره گوش م ؟یکنیم یترالن االن آشت -
  داده!  اديبه تو  یکه چ

  کن. یزود با شوهرت آشت زم؟يعز یترالن دخترم، خوب -

  گفت: ديمادرش را که شن یصدا ترالن

  چشم. -

  دخترم. نيآفر -

  وش ارتباط را قطع کرد و شامش را خورد.صحبت سر یبعد از کم و

  .زنمیدوباره بهشون زنگ م ینخور -

 یشروع کرد به خوردن. عصب عيدار شوند سرآن دو غصه خواستیکه نم ترالن
  بدجنس است. یليبود و حس کرد سروش خ

  .هيکار بدجنس نيا -

  که هست. نهيهم -

  .کنمیم یتالف -

  .امهيمن پا یتونیاگه م -

  را خورد و خواست عقب بکشد. سروش که مقابلش بود گفت: شيف غذانص ترالن



 

291 
 

رو  شيمنت باق ،ی. تو که نصفش رو خوردزنمیدوباره زنگ م یهمه رو نخور -
  نکش سرت! 

  برخاست. زيتمام کرد از پشت م یرا خورد و وقت شيغذا یبا حرص همه ترالن

  ها را ببرند.ظرف نديايزنگ زد تا ب سروش

ها را ترالن حساس است ظرف دانستیآمد و سروش چون م عيسر شخدمتيپ 
فرستاد و تشکر کرد و در  رونيدر ب یها را از الدر رفت و آن یبرداشت و به جلو

  را بست. 

را عوض کرد و به  شيهارفت وضو گرفت و نماز خواند. سروش هم لباس ترالن
  تخت افتاد تا بخوابد.  یترالن نگاه کرد و بعد رو

تخت آورد و  یبالش از رو کيپتو و  کياز نمازش کنار تخت رفت و  بعد ترالن
  پتو رفت.  ريانداخت و ز نيزم یرو

تماس  یرا برداشت و با حاج اکبر اشی. گوشستيشد و او را نگر زيخمين سروش
 ري. سروش سالم و شب بخديترالن از جا پر ديچيسالم او در اتاق پ یگرفت. تا صدا

  مه داد:گفت و بعد ادا یکوتاه

بخوابه.  نيزم یخوابش رو جدا کرد. رفت رو یبله شامش رو خورد اما االن جا -
  ! کنهیم ینطوريچرا ا دونمینم

کرد  یاستغفار ینکشد. حاج اکبر غيدهانش گذاشت تا ج یرا رو شيهادست ترالن
  و گفت:

  ترالن بابا. -

  نفس گرفت و گفت: یبه سخت ترالن

  جانم بابا. -

  متأسف شدم. یلي. خگهيخونه د یايم -

  آخه بابا... -

  زشته.  یليکارت خ م،يآخه ندار -
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کنار تخت گذاشت و دراز  زيم یرا رو یبعد ارتباط را قطع کرد. سروش گوش و
  و گفت: ديکش

  .زنمیدوباره بهش زنگ م گهيد یقهيده دق -

  زشت بود. یليکارتون خ -

 شيشب پ یکه گرفت یعروس زنگ بزنم به بابام به اون هم بگم. بگم یخوایم -
  خوابه؟یشوهرش نم

  .نيکرد انتيخ گمیبهشون م -

چک کردن بکارتت.  فرستمتیاثباتش م یبهت دست بزنم و برا یذارینم گمیم -
  تو؟ ايمن  دن،یحق م ینکرده. اونوقت به ک نيحسم زده باال و تمک گمیم

  .نيخودتون نخواست گمیم -

  کنه. یزن دم دستش باشه و نخواد باهاش کار هيسروش  کنهیباور نم یکس -

  بدجنس. -

  لبخند زد و گفت: سروش

  .ميمنتظرتم، امشب تا صبح کار دار -

  :ديبا ترس پرس ترالن

  ؟یچ یعني -

  من بخورم. یتو بزن یعني -

  قباحت داره. -

  خورم؟یمن م یزنیتو کتک م نکهيا -

  و سکوت کرد. ديکش یقينفس عم ترالن

  ... سه، دو...شهیتموم مزود  قهيده دق -

  و پتو بالشش را به تخت برد. دياز جا پر ترالن
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  بخواب... چراغ هم خاموش کن. واريسمت د -

 ديکش شيجداگانه رو یپتو کيتخت رفت و  یچراغ را خاموش کرد و به رو ترالن
سرش  یو پتو را رو ديتخت خواب يیانتها یکرد. سروش هم در گوشه واريو رو به د

  .ديکش

شد. خواب آلود سرش را چرخاند و  داريترالن ب یشب بود که سروش از صدا مهين
  .ستيتخت را نگر نييتخت نشست و پا ی. رودياو را ند

 یپا ريز شيبود و پاها واريبود. سرش سمت د دهيتخت رس یانتها گاههيبه تک او
محافظ  نشييرنگ پا ی. شانس آورده بود تخت مشککردیم هيسروش و داشت گر

ناله  یو گاه ختيریهمچنان اشک م ستياو را نگر ی. مدتشدیاشت وگرنه پرت مد
  .کردیم

بدن  ريرا ز شيها. دستديو خودش را سمت او کش ديکش یقيکالفه نفس عم سروش
خودش در آغوش  دنيو با د ديترالن انداخت و او را بلند کرد. ترالن از خواب پر

  تخت پرت شد. ین داد که روو خودش را تکا ديکش غيسروش ناخواسته ج

  دهان او گذاشت و گفت: یبکشد که سروش دستش را رو غيباز هم ج خواست

  باال. نترس، اصالً نترس. دمتيکش نييپا یندارم. رفته بود تيندارم. کار تيکار -

کرد و او  شيانداخت. سروش رها نييگشاد شده سرش را باال و پا یهابا چشم ترالن
  اش انداخت.شانه یکرد و پتو را رو واريرو به د دهيترس

  .ديپتو خز ريبالش انداخت و دوباره ز یخودش را رو سروش

تخت  یرا رو شيبعد سروش که دستش خسته شده بود و بازو ميساعت و ن کي حدود
  بود و مچش را له کرده بود. دهيغلت شيبازو یشد. ترالن رو نيباز کرده بود سنگ

پشت به ترالن  کردیکه در دستش احساس م یو با درد ديدستش را پس کش سروش
  .ديسر سروش کوب یرا رو شيو پا ديکرد که ترالن چرخ

سرش را در دست گرفت.  قهياو را کنار انداخت و بعد نشست و چند دق یپا سروش
حرکت در عرض تخت کنار ترالن  کيتا دردش بخوابد و بعد با  ديگوشش را مال

  تا بخوابد.  ديسرش کش ريو بالش را ز ديدراز کش
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کمر  یرا محکم رو شيو پا ديشد ترالن چرخ قيساعت بعد که خواب سروش عم مين
  گردن سروش پرت کرد.  یاو انداخت و دستش را رو

او را  یو پا ستيو دست ترالن را نگر ديکش یقيچشم باز کرد و نفس عم سروش
هر  یروو محکم به عقب پرتش کرد. پتو  دينداد و پتو را کش تيحس کرد. اهم

  .دنديافتاد و تا صبح خواب شانيدو

  

اذان صبح ترالن با خارش پوست صورتش، بد خواب شد و صورتش را به  کينزد
مشامش  یتو یخوب یو بو ديکش یقيکه خارشش تمام شد و نفس عم ديمال یزيچ

  نشست.

سروش  یموها یو چشمش تو دياز خواب پر یبيکه با حس عج ديطول نکش یزيچ
  باز شد.

گردن او انداخته  یدستش را رو ديگشاد شد و د یمشک یآن کپ مو دنيبا د شياهچشم
  پتو هستند. کي ريکمر سروش قرار دارد و هر دو ز یهم رو شياست و پا

  از سروش دور شد. ست،يچ دانستیکه نم یحالت بد و حس با

طور که دمر بود رو کرد به ترالن. ترالن پشت به و همان ديکش یقينفس عم سروش
  او شده بود.

 اطيمرتب کرد و به حالت قبل برگشت. ترالن با احت شيپتو را گرفت و رو سروش
  بود. دهيطرف کرده و خوابرا آن شيکه رو ستيرو به عقب کرد و او را نگر

اما  خواهدیکه او را نم کردی. تعجب مکردیاو تعجب م ینينچنيا یهامحبت از
بالش  یاما مراقبش هم هست. سرش را رو دکنیم انتيرا هم دارد. به او خ شيهوا

  برآورد. نهياز س یبرگرداند و آه

  

  (فصل پنجم)  
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از  ی. با نگرانديسرش را چرخاند ترالن را ند یشد و وقت داريساعت نُه ب سروش
راحت شد.  الشيمبل خ یاو رو دنيو با د ديپر نيياز تخت پا عيبرخاست و سر شيجا

  و نگاهش کرد. ترالن آهسته چشم گشود. ستادياو ا سر یو رفت باال ديکش یقينفس عم

  ؟یخوب -

  تهران؟ ميآره، بر -

  ناهارخوران.  ميپاشو لباس بپوش بر -

  خونه.  ميفقط بر -

  .ميریاونجام م -

  آخه... -

  .ميرینم جاچيتا من نگفتم ه -

  مبل نشست و گفت: یرو ترالن

  برم. خوامیم -

  راحت باشه. التياز رفتنت خ -

رفت و دست و صورتش را شست و مسواک زد و مشغول حاضر شدن شد.  بعد و
  بعد هم خطاب به ترالن گفت:

  .یحاضر باش گردمیبرم -

برخاست و رفت دست  شينشست و بعد از جا قهيرفت و ترالن چند دق رونيب سروش
  و صورتش را شست و بعد حاضر شد.

ت گرفته بود و هر لحظه شهر را نگاه کرد. دلش به شد یو فضا ستاديپنجره ا پشت
پلکش راه گرفت.  ري. اشک از زديکشیم ريقلبش ت آوردیکه آن صحنه را به خاطر م

تا آسمان باشد.  نياختالفشان زم کردیذوقش زده بود. فکر نم یسروش بدجور تو
 نيچن یبود مرد دهيداشته باشد. ند یخالقحد رفتار غيرا نيآن مرد تا ا کردیفکر نم
  بود. دهيو همه را فقط شنبکند  یرفتار
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 شيهابرود تا او هم به خواسته رونيسروش ب یاز زندگ خواستیفقط دلش م حاال
  ضرر نزند. شانيبه دوتا شيبرسد و با بستن دست و پا

. به پشت سر او رفت. نگاهش به ديکه برگشت ترالن را کنار پنجره د سروش
  .کردیاشت پنجره را نگاه مد دنينوش یدر حال چا یساختمان مقابل افتاد که مرد

  ترالن. -

  به خود آمد و گفت: او

  بله. -

  .ميپرده رو بکش که بر -

  بمونم. نجايها اساعت خوادیدلم م -

  ببره. ضياون کثافت هم ف -

متعجب سرش را سمت سروش گرداند. سروش به ساختمان مقابل اشاره کرد  ترالن
  و ترالن رو به آن طرف کرد.

  .ديخورد و پرده را کش کهيآن مرد  دنيد با

  برود که سروش اجازه نداد و گفت: خواست

  صبر کن. -

  ترالن گذاشت. ترالن دست او را برداشت و گفت: فيظر یشانه یدستش را رو و

  تو دستات نجسن. خونم،یبهم دست نزن. من نماز م -

  :ديجا خورد و پرس سروش

  من نجسن؟ یدستا -

  .فنيو بدن او نجاست پس کث که نشسته رو تن يیهابله. دست -

 یهاگرفت و چشم ريبعد سر به ز یآهسته پلک زد و سرش را باال کرد. کم سروش
  و گفت: ستيترالن را نگر
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باهات ازدواج کنم.  خواستمیکه من نم یدونیدختر جون، خودت هم خوب م نيبب -
  .یمن نبود یقهيتو اصالً سل

دو ساعت  رونيب شيديکش گهيخواب کس د. صبح از رختدميشما رو د یقهيبله سل -
  بعد اومد تو بغل شما.

  ترالن نگاه کرد و گفت: یغمزده یهابه چشم سروش

من بود.  یازهايرفع ن یبرا یدختر دم دست کيمن نبود. اون فقط  یقهياون هم سل -
  .رميگیمشترک نم یزندگ یدختر نيبا همچ چوقتيمن ه

 نيهم هيکردنشون شب یکه زندگ یسين دختر انگلبا او ن؟يباش نييخوایم یپس با ک -
  دوروبرته؟ یدخترا

اگر  یحت ،یکس یزندگ ی. هر بار هم برن توکنهیم یاون براساس فرهنگش زندگ -
ما هر روز  ی. اما دختراکننیم یکه بتونن با هم درست زندگ يیازدواج نکنن تا جا

امروز دلش رو زده، بدون  نينشد نفر بعد، ا ني. اموننیبا هر کس که خوش باشن م
 ايمثل رؤ ی. البته شخصینفر بعد غوشتو آ رنیم یچيتفکر بدون منطق، بدون ه

  .کنمینم یدخترها زندگ نيدخترها. اما من هم با ا یمنظورمه، نه حتماً همه

  .نيکنیدخترا رو شما مردها فاسد م نيا -

 نطوري. اگر استيام من نمر یتو نيا کنم،یبه زور رابطه برقرار نم چکسيمن با ه -
بهم دست  یچون خودت گفت ی. ولی. تازه تو محرم منکردمیکار رو م نيبود با تو ا

  نزن، گفتم باشه.

  ردش کنم؟ یچ یبرا ا،يکه ب دهیو بهم طناب م شهیکه جلوم لخت م یدختر اما

 ازتيفقط به رفع ن دي. چون نبایداشته باش یمردونگ ديچون با ،یچون تو انسان -
  .شنیدخترش هرز بره ناراحت م ی. چون اون خانواده داره و وقتیفکر کن

  داشتن خودم فکر کنم.به نگه تونمیسن و سال نم نيا یمن تو -

شما که امکان ازدواج  ن؟ي. چرا نکردنيکردیازدواج م شيده سال پ ديپس با -
  .ني. پس خودتون رو به گناه انداختنيداشت
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  د گفت:و بع ديکش یقينفس عم سروش

ها هم انتخاب ازدواج کنم. اون کننیکه پدر و مادرم انتخاب م يیبا دخترا تونستمینم -
  ازدواج قبول نداشتن. یمن رو برا

  سر تکان داد. ترالن

  !یچ یعنيدوست داشتن و عاشق شدن  یدونیو م یحتماً تا حاال دوست پسر داشت -

  نه متأسفانه دوست پسر نداشتم. -

  از خانواده!  یپنهون یحت ؟ینداشت -

  از خانواده. یپنهون یحت -

  ؟یدانشگاه که بود -

  نه. -

  ؟ینشد چکسيعاشق ه وقتچيتو ه یعني -

  نه.  -

   ؟یپس چ -

  ... دميمرد رو د کيمن فقط  -

  :ديترالن سکوت کرد از او پرس یوقت

  شد؟  یچ یدياون مرد رو د -

بود. تا  یبيخواست. حس عج چرا دلم داشتنش رو دونمیبا همه فرق داشت و نم -
 یبودم. صبح تا شبم هر وقت کار ادشينشده بودم. شب تا صبح به  ینطوريحاال ا

  . دمشيلحظه که د کيسمت همون  رفتینداشتم ذهنم م

   ؟یچ ايزن داشت  دونم،یچه م اي دتيشد؟ چرا اون تو رو نخواست؟ ند یو بعد چ -

  . دايخوشش نم یو مذهب یچادر یاون از دخترا -

  نگاهم نکرد.  یچرا حت ميشد یآقا بهنام به هم معرف یعروس یتو یوقت دميهم فهم حاال
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را باال  شيها. آهسته دستزدی. ترالن داشت از او حرف مديسروش باال پر یابروها
  صورت ترالن گذاشت.  یبرد و رو

  مثل تو کمم.  یدختر یتو بهتر از من وجود داره. برا یبرا -

  . یکه خودت گفت یمثل تو من کمم. همونطور یپسر یهم برا ديشا -

. هر کدوممون ميکرد داي. در دو جهت مخالف پرورش پميمن و تو دو قطب مخالف -
 یکيدنبال  یبر یتونی. تو مميرو داشته باش هانيبهتر ميتونیصنف خودمون م یتو

  . اديکه بهم م یدنبال اون رمیکه مثل خودت خوب باشه. من هم م

  و گفت: ديکش نييسروش را پا یهاو دست ديترالن از چشمش فرو چک یهااشک

  . من اشتباه کردم. ني. شما راستش رو به من گفتمياز اول قسمت هم نبود دونمیم -

او عوض شود، دستش را دور او انداخت. ترالن  یحال و هوا نکهيا یبرا سروش
  بغلش زد و او را با خود همراه کرد و گفت: ريرا ز

  . کنمیو رو م ريناهارخوران، حالت رو ز برمتینکن جوجه. االن م هيگر -

لبخند زد. سروش او را کنار مبل برد و چادرش را برداشت.  اشهيدر بين گر ترالن
و  ستيرا مرتب کرد و صورت ترالن را نگر شيسرش انداخت. جلو یآن را رو

  گفت:

  با چادر خوشگله.  دميکه د یهست یتنها دختر -

  ونم. ممن -

. با هم از شدیزد و به خاطر آزار آن دختر از خودش متنفر م یلبخند تلخ سروش
  شدند.  لينم باران سوار اتومبنم ريرفتند و در ز رونيهتل ب

. کنار ديبا دوغ خر ینيزمبيمرغ و ستخم چيساندو شانيهردو یدر راه برا سروش
رد و مشغول خوردن ک هيتک ليشد و به اتومب ادهيجاده توقف کرد و خودش پ

  رو به ترالن گفت: یشد. بعد از کم چشيساندو

  هوا خوبه.  ن،ييپا ايب -

  زد و گفت: چشيبه ساندو یزير یشد و به کنار سروش رفت و گازها ادهيهم پ ترالن
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  تا حاال نخورده بودم.  -

  . یتو فقط پسته دوست دار دونمیم -

آخر را در دهانش گذاشت  یمهبه سروش انداخت. سروش لق یو نگاه ديخند ترالن
  و گفت: دياز آن نوش یو بعد دوغش را باز کرد و مقدار

  .هيعال یليخ -

  دوغ کرد. دنيشروع به نوش چيهم بعد از خوردن ساندو ترالن

خورده بودند نگاه  سيو لخت که خ برگینم باران به درختان بنم ريدر ز هاآن
  .کردیحشان را تازه مجنگل رو یسرد بود و بو ی. هوا کمکردندیم

  را قفل کرد و از ترالن خواست با هم قدم بزنند. لشياتومب سروش

بچسبد.  نيبه زم شانيپاها شدیباعث م یگل نيجنگل شدند و راه رفتند. زم وارد
  و گفت: ديترالن خند

  . ميموندیشد. کاش همون کنار جاده م یمثل مکنده است، پاهامون گل -

  بشه. یادگاريکه  ميريعکس بگ ايب -

  گرفت. رو کرد به ترالن و گفت: یعکس سلف کيو سروش  ستادنديدو کنار هم ا هر

  ؟یاريچادرت رو در م -

  ؟یچ یبرا -

  .ستين یکس ر،يعکس هم با مانتو شلوار بگ هي -

 یسر فرود آورد و چادرش را در آورد و تا کرد. سروش دستش را دور شانه ترالن
  کرد و با هم عکس گرفتند. کينزد او انداخت. ترالن را به خود

از تناقض  گرفتیاش مبود. سروش خنده بايعروسک ز کي هيدر آغوشش شب ترالن
  .نشانيب یجسم

سروش را  یرا سمت ترالن گرفت و او بازو شيانداخت و بازو بشيرا در ج یگوش
در آمد. آخ گفت و  شيقدم زدند که کفش ترالن در گل فرو رفت و از پا یگرفت. کم
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 یبار پا نيو ا ديو آن را پوش ديکش رونيلنگه پا خم شد و کفشش را ب کي. ستاديا
  .کردیدر گل فرو رفت و سروش داشت به حرکات او نگاه م گرشيد

  و گفت: ديآرام خند ترالن

  سرمون اومد. يیچه بال نيبب -

خم شد و دست چپش را  کدفعهيکه سروش  ديکش رونيخم شد و دوباره کفشش را ب و
سروش افتاد. در  یبازو یو به پشت رو ديکش غياو انداخت. ترالن ج یزانو ريز

  دستش بود گفت: اشیکه کفش گل یحال

  ؟یکنیچکار م -

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  .دمیدارم نجاتت م -

سبک بود و وزن او را چندان احساس  اريبعد آهسته راه افتاد. ترالن در آغوشش بس و
حد کم وزن است. نگاهش را سمت  نيدختر چرا تا ا نيا کردی. داشت فکر مکردینم

  ترالن چرخاند. یهاچشم

  .کردیهم داشت نگاهش م او

  .نهيبب یکيممکنه  نيمن رو بذار زم -

  رو بغل کردم. بهيمگه غر نه،ي. بعدش هم ببنهيهست که ما رو بب یجنگل ک نيا یتو -

ران را مهمان صورتش کرد. درختان نگاه کرد و با یساکت شد و به شاخه ترالن
نشاند و چادر را دستش  نشيکاپوت ماش یجاده رفت. ترالن را رو یسروش تا رو

  جدا کرد.  شيرا از پا یگرياو را از دستش گرفت و د داد. کفش

ترالن  یها را پاکرد و بعد برگشت و کفش زيشست و تم یرا برد و با آب معدن هاآن
  . کردیش را نگاه مکرد. ترالن داشت فقط حرکات سرو

با او  شدیکه نم یآنقدر عصبان یمهربان و گاه یليخ یشوخ و خنده رو، گاه یگاه
  حرف زد. 
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 یرا دور او انداخت و به صورت ترالن نگاه کرد. تک تک اجزا شيهادست سروش
  لب گفت: ري. زکردیرو نگاه م بايکودک ز کيبه  يی. گوديصورت او را کاو

 ريگ نيبست و دورشون رو از ا یشموهات رو خرگو ديافنچول خوشگل. تو ب -
  !یقشنگ زد. تو رو چه به چادر و روسر یموها

ترالن  یها. دستديرا تنگ کرد و ترالن را سمت خود کش شيهابعد حلقه دست و
  سروش افتاد. یهاشانه یرو

گذاشت و  نيزم یبدن خود سر داد و او را رو یچسباند و رو نهياو را به س سروش
  گفت:

  برو سوار شو. -

  و رفت سوار شد. ديچادرش را باز کرد و سر کش زد،یلبخند م ترالن

 یحيهم بعد از او سوار شد و در دل جاده حرکت کردند و در پارک تفر سروش
کردن چند جوک مثبت  فيگشتند. همانجا هم ناهارشان را خوردند و سروش با تعر

و باعث شد صورتش سرخ شود و در او را در آورد  یترالن خنده یبرا جدهيه
  چادرش پنهان کند.

 شتريتا ب گفتیدر گوشش م یزيو دوباره چ شدیم رهياو خ یهابه خنده سروش
  بخندد و سرخ شود.

و  یترش ريو س تونيو ز یترش یمقدار رياز ظهر هم حرکت کردند و در مس بعد
  .دنديلواشک خر

  .دندينزل رسشب به م ازدهيراه فقط شام خوردند و ساعت  در

  را به سالن برد.  دهايها و خروارد منزل شدند سروش چمدان یوقت

بغل لباس برد و در  کيها شد و لباس کيها را باز کرد و مشغول تفکچمدان سپس
  انداخت.  يیلباسشو نيماش
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وسط سالن پخش و  شيهاچمدانش باز بود و لباس دنيکه آمد با د يیاز دستشو ترالن
ها را جمع کرد و در چمدان انداخت و درش را رفت آن عيو سر پال بود سرخ شد

  بست. 

  را روشن کرد.  يیلباسشو نيکه سروش ماش ديآشپزخانه رفت و د به

   ؟یکنیچکار م -

  . شورمیدارم لباس م -

   ؟یشوریهمه رو با هم م -

  داره؟ یآره، اشکال -

  نه! فقط... -

  و گفت: قرمز او زد و زد یهابه گونه یلبخند سروش

  .یلپ گل گل ؟یچرا حاال قرمز شد -

شد. سپس مشغول مرتب کردن  خچاليو... در  تونيو ز هایترش دنيبعد مشغول چ و
  ها شد و گفت:لواشک

  . خوامیبه ترنم من هم م یهمه رو ند -

  و گفت: ديخند ترالن

  حاال دعواتون نشه.  -

  من.  یبرا شيسانت از هر کدوم بده به ترنم باق ستيدعوا چرا؟ ب -

  .کردیرا م شيکه کارها ستينشست و سروش را نگر زيپشت م ترالن

  همه جا را مرتب کرد گفت: یوقت

  ؟یذاریم يیچا هي -

  چشم. -

  .نيآفر -
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  شد. یرفت و ترالن مشغول درست کردن چا سروش

را  شيموها یکوچک یساعت بعد سروش آمد. دوش گرفته بود و داشت با حوله مين
. خودش هم ختير یچا شانيدوتا ینشست و ترالن برا زيپشت م .کردیخشک م

  ها شدند.از فنجان یچا دنيمقابل سروش نشست و هر دو مشغول نوش

  .ديپر گريد ینقطه به نقطه کيرا به اطراف داد و از  قرارشینگاه ب ترالن

  گفت: یمتوجه حال او شده بود. به آرام سروش

همه  یشرکت رو ول کرده بودم بدجور یمدتسر کار.  رمیمن فردا صبح زود م -
  شده! یبه چ یچ نميدوباره جمع و جورش کنم و بب دي. باختهيبه هم ر زيچ

  .نيباشه، موفق باش -

  ؟یکنیممنون، تو چکار م -

بماند. او آهسته  ايبرود  خواهدیرا داد که م یمعن نيترالن ا یسؤال سروش برا نيا
  گفت:

  .رمیمن م -

  شد و بعد گفت: رهيدر صورتش خچند لحظه  سروش

  کجا؟ -

  بابام. یخونه -

  تا پاگشات کنن؟ یصبر کن ديمگه نبا -

  و گفت: ديخند ترالن

  فقط مهمونم. نجايکه ا یمن یبمونه، نه برا اشیسر زندگ خوادیکه م هيزن یاون برا -

  ؟یماه بمون کيمگه قرار نبود  -

  بله، قرار بود. -

  شد؟ یپس چ -
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 گمیم رمیدلم آشوبه. م یماه تموم بشه. تو کيترس بکشم و بمونم تا اس تونمینم -
  جدا بشم. خوامیرفتاراش به دلم نبوده و من هم م

  ؟یگیم یبود چ یرفتاراش چجور دنياگر پرس -

  .هيمذهب ريغ گمیم -

  !گهيد -

نداره، ازم خواسته چادر  ارتيبه ز یاعتقاد خونه،ینماز نم گمی. منيهم گهيد -
  شم و...نپو

  من خالصه. تيبه شخص یزنیگند م -

  کرده خوبه؟  انتيبگم خ -

را عقب راند. بعد هم  شيو موها ديکش شيموها یحوله را رو یبا ناراحت سروش
  برخاست و گفت:

  تراس خشک بشن. یبنداز رو بند رخت تو اريدر ب نيلباسا رو از ماش -

  باشه. -

ها را خاموش سبد انداخت و چراغ یا توها رها را شست و بعد لباساستکان ترالن
. ديتخت د یپتو رو ريباال رفت. وارد اتاق شد و سروش را ز یکرد و به طبقه

  چسبانده بود آن هم جهت محافظت از ترالن.  واريسروش تخت را از بغل به د

ها بند رخت شد و به آن یها رورفت و مشغول پهن کردن لباس رونياز اتاق ب ترالن
را باز کرد و  شيرفت موها نهيآ یوارد اتاق شد در را بست و بعد پا ی. وقتزد رهيگ

تخت رفت و سروش را  یمرطوب کننده زد و به رو یو بعد کم ديها را شانه کشآن
پتو  ريو خود را پوشانده بود. ترالن هم ز بود دهيسرش کش ینگاه کرد. او پتو را رو

  .دياش کششانه یرفت و آن را رو

پدرش در  ی. باز هم صداافتدیم یکر بود که اگر ترالن برود چه اتفاقدر ف سروش
  نه! ايبرود  یبه سراغ دوروت تواندیم ردياگر طالق بگ اينه! آ اي ديآیم

  نه! اي داردیدست از سر او بر م پدرش
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که ترالن  ديخوابیشد. سروش هم داشت م قيگذشته بود و خواب ترالن عم یساعت
  .ديکوب وارير آمد و سرش را محکم برد و به دبه حرکت د شيدر جا

برخورد سرش خواب در چشم سروش شکست و از  یخودش در آمد و از صدا غيج
  .ديجا پر

  و گفت: ديگرفته بود کش شيبازوها انيخود را سمت او که سرش را م سروش

  .نمتيترالن، ترالن بب -

  رو به سروش کرد و گفت: انيگر ترالن

  نجا؟يا یچرا تخت رو گذاشت -

  .یبه خاطر خودت گفتم از تخت پرت نش -

 یواريرفت و چراغ را روشن کرد و از داخل کمد د نييبعد غرغرکنان از تخت پا و
  آورد و چراغ را خاموش کرد.  یافيچند بالش ال

و سر  ديچسباند و بعد ترالن را به آغوش کش واريها را به دتخت رفت و آن یرو به
  گفت: قهيو بعد از چند دق دردناک او را نوازش کرد

  !یبهتر شد -

  آره.  -

  رو من. یفتيب یايب یبچرخ یبخواب اگر خواست واريد کيبخواب، نزد -

  شدم؟ ینطوريبه نظرتون چرا ا -

  دکتر. یبر ديبا دونمینم -

و خودش هم به وسط تخت آمد.  ديکش شيتخت خواباند و پتو را رو یترالن را رو او
 یجا کردی. احساس مکردیو سروش را پشت خود حس م کرد واريترالن رو به د

  . خوردیمتکان خوردن ندارد و اگر بچرخد به او بر

و هر  ديساخته بود در جا غلت شيتنگ که سروش برا یخوابش برد و در آن جا کمکم
او  یشانه یو دستش را رو دادیبرود سروش اجازه نم نييرو به پا خواستیبار م



 

307 
 

شد و خود را سمت  زيخميو ن ديشب ترالن چرخ مهين نخورد. نتا تکا گذاشتیم
  سروش انداخت. 

گذاشت. بعد هم  شيبازو یاو افتاد. سروش سر او را عقب راند و رو ینهيس یرو
او  یپاها یرا رو شيبدن ترالن انداخت و پا یرا رو شيو بازو ديسمت او چرخ

  گذاشت و اجازه نداد تکان بخورد.

  او را حس کرد.  یموها ین بوبغل کردن ترال با

 خوردیتکان م یداشت. ترالن هر از گاه یبيداشتن آن دختر در آغوشش حس عج از
و تا صبح در آغوش او  دادیاجازه را به او نم نيسروش ا یدست و پا ینياما سنگ

  ماند. 

آغوش سروش  یتو ديخورد و د ینماز برود. تکان یشد تا برا داريترالن ب صبح
  . ديبه لرزش افتاد و تنش بدتر از قلبش لرز است. قلبش

آمد که سروش  رونيچرا سروش او را بغل کرده است. آهسته از آغوش او ب دينفهم
  و گفت: دياز جا پر

  ترالن.  -

  راحت شد و گفت: الشيتخت نشسته است خ یاو رو ديد یوقت و

   ؟یشد داريب -

  بله، چطور؟  -

  طرف تخت. اون یريم یکر کردم باز هم دار. فیتا صبح محکم گرفتمت باز در نر -

  .ديو خواب ديسرش کش یبعد پشت به ترالن کرد و پتو را رو و

گرفته  یو بعد هم با دل رديرفت. او رفت وضو بگ نيياز تخت پا یبه آرام ترالن
  مشغول نماز خواندن شد.

اب زد و کم آفترا به خواندن قرآن اختصاص داد. کم یقينمازش را خواند و دقا یوقت
دم کرد و  یسروش صبحانه را حاضر کرد. چا یرفت و برا نييپا یاو به طبقه

 ی. سپس کمديسالن را چ یناهارخور زياز م یشربت پرتقال هم درست کرد و قسمت



 

308 
 

برد که سروش حاضر و آماده با  نو گرم کرد و به سال ديکش رونيب زرينان از فر
  رفت و گفت: نييپا یبه طبقه لشيوسا

  چکار کرده. نيبه! بببه -

  نوش جان. -

  آورد.  یچا شينشست و ترالن برا سروش

  . نيخودت هم بش -

را که حاضر کرده بود سمت ترالن  یاکنار سروش نشست. سروش لقمه ترالن
  گرفت. ترالن لقمه را گرفت و تشکر کرد. 

 یچا دنيلقمه گرفت و مشغول خوردن صبحانه و نوش کيخودش هم  یبرا سروش
  شد. 

دختر  کيبود و او در بغلش مثل  دهيشب قبل فکر کرد که ترالن را به آغوش کش به
سمت  کيبود و هر بار به  دهيتر از هر شب خوابکوچک بود. ترالن اما راحت یبچه

  بود.  دهيتخت نپر

  صبحانه خوردنش تمام شد گفت: یوقت سروش

  . اميمن تا شب نم -

  چرا؟  -

هامون. تا بهشون سر سر پروژه رمیشرکت و عصر م رمی. تا عصر مادهيکارم ز -
  ام. شب خونه کشه،یبزنم طول م

  خدا به همرات.  -

را جمع کرد و  لشيو بعد برخاست و وسا ستيچند لحظه صورت او را نگر سروش
  گفت:

  مراقب خودت باش.  -

  .طورنيشما هم هم -
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 ی. هواستادينار در ارا برداشت و رفت. ترالن او را بدرقه کرد و ک لشيوسا سروش
زد تا ترالن داخل برود.  یپوستش نشست. سروش بوق کوتاه یرو یسرد صبحگاه

  بسته شد. کيخارج کرد و در منزل به صورت اتومات اطيرا از ح ليبعد هم اتومب

 اشیسرگرم یها برارا جمع کرد و بعد از شستن ظرف زيبه داخل برگشت و م ترالن
  مشغول پخت و پز شد.

. کردیحالش را بد م نيو دلگرفته بود و ا یه سمت شرکتشان رفت. هوا ابرب سروش
از سر  ديفهمیکه خودش هم نم گذاشتیدر دلش م بياحساس غم و اندوه عج کي

  !ستيچ

ش خارج شد. وارد مورد نظر یشد و در طبقه نيوارد شرکت شد سوار کاب یوقت
  گفتند. کيو تبر ريبخسالم و صبح  دنشيبا د شيدفتر خودش شد و کارمندها

ها جواب داد و به اتاقش رفت و از ! به آنانددهيها از کجا فهمکه آن کردیم تعجب
  گزارش کار خواست. یموريخانم ت

ها هم و سر پروژه کردنیصحبت م ني. پدرتون با مراجعفتادياتفاق ن یخاص زيچ -
  .دادنیکه الزم بود رو انجام م یو موارد رفتنیم

  گزارش کار بدن. انيب یبخش خودم بگ یبه کارمندها یبر یتونیب، مخو یليخ -

  چشم. -

  زد و با ناز گفت: یقبل از رفتن سمت در لبخند گشاد و

  عسل خوش گذشت؟ماه -

  سر بلند کرد و او را برانداز کرد و گفت: سروش

  !یشما خال یجا -

  از جواب او جا خورد و گفت: یموريت خانم

  .گمیم کيباز هم تبر -

  سمت در پا تند کرد. و
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  !یموريخانم ت -

  بله؟ -

  به شما گفته من ازدواج کردم و ماه عسل رفتم؟  یک -

  داد. به هر کدوممون اضافه حقوق داد. ینيريحاج آقا به همه ش -

  برو به کارهات برس. -

ساعت بعد  کينشست و مشغول کارش شد که  زشيهم برخاست و پشت م سروش
مهندس  دنيوارد اتاقش شد. سر بلند کرد و با د یو کسچند ضربه به در خورد 

  شرکتش پاسخ سالم او را داد.

  کارخونه رو آوردم. یاز نقشه هينمونه اول کيمهندس  -

  هست؟ یچ نميبب نجايبذار ا -

  گفت: یها را باز کرد و بعد از بررسنقشه او

 رمیممن،  یبشه کارخونه یاساده یطرح و نقشه نيهمچ کياگر قراره  -
 یزيچ ني. به چنذارمیبه جاش م ديو دستگاه جد کنمیم هيرو تخل یميقد یهادستگاه

بنا کنم،  خوامیکه نم ی. دامدارخوامیم ترکيش نقشه کي. من نيفکر هم نکن یحت
  باشه. ترليتر و شکبزرگ ديبا دشيخط تول یکارخونه است. جا

  .نيکن یپردازدهياز اول ا نيببر

کار  یرا جمع کرد و رفت. سروش هم به ادامه شين داد و کاغذهاسر تکا مهندس
رفت و از  رونيبرخاست و از اتاقش ب ازدهيساعت  کيخود پرداخت. بعد هم نزد

  ها را پاسخ داد.دفترش خارج شد. به دفتر پدرش رفت و سالم

  سالم کرد و جواب گرفت. انيخانم پو به

  پدر هستن؟ -

  بله، فقط مهمان دارن. -

  هستن؟ یک -
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  مهندس جودت. -

برخاست و خود را مقابل  انيکرد و سمت در رفت. خانم پو زيچشمش را ر سروش
  سروش انداخت و گفت:

  جناب مهندس، لطفاً! -

  .انيبرو کنار خانم پو -

. اون روز شما هيزن و بچه دارن. مهندس جودت آدم محترم شونيمهندس، ا -
  که اون اتفاق افتاد. نيبود یعصبان

  .انيو کنار خانم پوبر -

  شرکت. نيدارم تو ا یبه خاطر من! البته اگر ارزش کنم،یخواهش م -

 نفسش را فوت کرد و گفت: سروش

  کنار. نيچشم. حاال بر -

حرف او  یرو توانستیپس حاال م ديگویچشم نم یسروش به کس دانستیم انيپو
  در کنار رفت و گفت: یحساب کند. از جلو

  .دييبفرما -

. در را باز کرد که پدرش با تعجب ديرا کش رهيلو رفت و در زد و دستگج سروش
  را باال انداخت. شيابروها

و  ستيبه جودت انداخت. او هم سروش را نگر یدر را پشت سرش بست و نگاه او
  انداخت. ريسر به ز

  سالم. -

دو جوابش را دادند. جلو رفت و با پدرش دست داد. پدرش دست او را فشرد و  هر
  ت:گف

  .یاالن ماه عسل باش ديبا ؟یکنیچکار م نجايا -

  فعالً که در خدمت شمام. -
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  دست او گفت: یحلقه دنيکه جودت سر بلند کرد و با د نديبعد خواست بنش و

  مبارک باشه مهندس. -

برخاست و دستش را دراز کرد. سروش هم با او دست داد و تشکر کرد و بعد  و
  نشست.

  گفت:رو به سروش  یمحمد حاج

ما بود و اون اتفاق باعث  یخوب و کار یروهايکه مهندس جودت از ن يیاز اونجا -
ناراحت شدم. ناراحت شدم چون هم کارمند  یليشد که از شرکت اخراج بشه، من خ

  بمونه. کاريب خواستیبود، هم زن و بچه داره و هم دلم نم یخوب

و موضوع رو فراموش  خواستم ازشون بخواد برگردن انياز خانم پو نيهم یبرا
که جودت اعتراض کنه و  دادمیو دوباره به کار مشغول بشن. من هم حق م ميکن

  بود. یروادهيخوبه اما اون روز ز یريگ. سختیتر باشبخواد تو آروم

  .نيليشرکت شماست، هر طور ما -

  ساخت و ساز توئه. یروهايو از ن کنهیمهندس جودت با تو کار م یول -

  او کرد و گفت: رو به سروش

برات  زنمیزنگ م یهم که نبود یماه کيسر کارت، حقوق  یبرگرد یتونیم -
ناظر  یرويبهش گفتم براش ن ،یکنن. بعد هم زنگ بزن به مهندس مؤمن زيوار

به مشورت داشته  ازين يیو ممکنه جاها کنهینظارت م يی. خودش تنهافرستمیم
  .ونهاز ا شتريشما ب یباشه. کنارش باش و تنهاش نذار. تجربه

  چشم. -

  رو به او گفت: یمحمد حاج

  پس االن برو سر کارت. -

دست داد و دست او را فشرد. بعد هم با سروش  یتشکر کرد و با حاج محمد جودت
  دست داد. سروش گفت:

  بودم. یعصبان یلياون روز خ خوامیمعذرت م -
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  .کنمیخواهش م -

  رو به سروش گفت: یبعد او اتاق را ترک کرد. حاج محمد و

  خوب! خوش گذشت؟  -

  . یشما خال یجا -

  پس خوش گذشته!  -

  تا دلتون بخواد.  -

   ؟یهست یخوبه! از عروسم راض -

  تکان داد و گفت: یرا باال انداخت و سر شيابروها سروش

 هيرستانيبچه دب هي کنمیحس م کنمی. نگاهش که مستيمن ن یقهياما سل ه،يدختر خوب -
  ونده تا بزرگ بشه.که هنوز م

  .شهیکم حست درست مبه خاطر اختالف سنتونه، کم نيا -

که عاشقش  هيدختر اديتمام هوش و حواس من به  یوقت شهیهم درست نم ديشا -
  بودم. 

. کنمیم اشسهيمقا یبا دوروت شهيهم یعاشق ترالن بشم وقت تونمینم چوقتيه
  قد و باالش.  کلش،يشکلش، ه

  . رهيگیحست رو م یجلو سهيمقا یدونیم یوقت یکن سهيمقا ديچرا با -

  بود.  یچون ازدواج اجبار -

  . نيو قبول کرد نيشما با هم حرف زد یول -

  . من بهش گفتم دوستش ندارم. اون هم خواست جواب رد بده اما شما... ميقبول نکرد -

 دهيمرارفه زيکرد. حاال که پدرش همه چ فيپدرش تعر یموضوع را برا یهمه و
  و گفت: ديکش یبود آه
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ازدواج باهاش اجبار بود و به درد من  دي. شاهيو خوب بايسروش، اون دختر ز نيبب -
کارها رو نکرده  یليبا گذشته خوب. خ هيکه دختر نهيا زيخورد، اما بهتر از همه چ

 ندهيکه در آ ینگران باش ستي. فقط مال خودته و الزم نستيکارها رو بلد ن یليو خ
  ولت کنه. یراخالقيمسائل غ یسر کيبه خاطر  ممکنه

  .ستيشده ن نيتضم یازدواج چيبابا؟ ه هيچه حرف نيا -

  . شترهيب نانشياطم نيا یدرسته، ول -

  که ببرم.  نيمن رو پس بد یهاسفته شهیحاال اومدم اگر م -

  . یبود ی. چون پسر خوبدمیهات رو هم پس مسفته -

 یحال بود که همراه حاج محمد ني. در اديکش را سمت گاوصندوقش یبعد صندل و
  گفت: یحاج اکبر یشماره دنيزنگ خورد. او صفحه را نگاه کرد. با د

  حالل زاده هم هستن. -

  شد.  یبعد جواب داد و مشغول خوش و بش با حاج اکبر و

  ؟یاز سروش خبر دار یحاج -

  منه، چطور مگه؟ شيسروش بله، پ -

  .دهیرو جواب نم اشیگوش زنمیزنگ م یچرا هر چ -

  رو به سروش گفت: یمحمد حاج

  ؟یزنگ زده چرا جواب نداد یپسر! حاج -

  و گفت: ديکش شيهابيج یدستش را رو سروش

  تو دفترم جا مونده. امیگوش -

  رو بدم بهش؟ یمنه، گوش شيتو دفترش جا مونده، غالمت پ شيگوش یحاج -

  بله. -

  گوشش چسباند و گفت:را از دست پدرش گرفت و به  یگوش سروش
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  . یسالم حاج اکبر -

  .ريبخ دنتيسالم آقا سروش، حال و احوالت چطوره؟ رس -

  ممنونم، تشکر. -

  شده؟ یکه چ یبد حيتو درست توض شهیم -

  شده؟ یچ یچ  -

از  خوامیترالن اومده خونه و گفته م گهیخانم به من زنگ زده و م مياالن مر -
  . رميسروش طالق بگ

من صبحانه حاضر  یترالن که من صبح اومدم سر کار خونه بود. برا ترالن؟! -
  ...ینه بحث ميداشت يیکرده بود. ما نه دعوا

  شب قبل او افتاد.  یهاحرف ادي کدفعهي و

  :ديپرس ی. حاج محمدديسرش کش یرو یرا عصب دستش

  شده؟ یچ -

  جواب داد: یاکبر حاج

  رم؟يگطالق ب خوامیم گهیپس چرا اومده خونه و م -

شما تعجب  یرفته خونه ني. اصالً گفتنياز خودش بپرس ديواقعاً! با دونمیمن نم -
  بهم نگفته بود. یزيکردم چون چ

  کبود شده. اشیشونيپ گهیمادرش م -

  ؟یچ یبرا اشیشونيپ اش؟یشونيپ -

  .یبا تو دعوا کرده و تو کتکش زد ديشا گفتیمادرش م دونم،ینم -

  دست... نه، من اصالً بهش -

  ساکت شد. سروش

  الو... -
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  .واريتو خواب سرش خورد به د شبيد -

  تو خواب؟ -

. شهیجا مو جابه زنهیخواب غلت م یتو اديها زترالن چشه که شب دونمیبله. نم -
چند شب انقدر با  نيا نيو مجبورم برش گردونم. باور کن رهیتخت م نييتا پا یحت

 دميتخت رو کش شبيپهلوم که از حد گذشته بود. دمشت و لگد زده تو سر و گردن و 
 یکه با صدا بردیاما داشت خوابم م نييپا نشهوقت از تخت پرت  کيکه  واريکنار د
  .واريسرش خورده تو د دميشدم و د داريب یزيبلند چ

  مشکالت نداشت! نيدختر من که از ا یول -

 هيخواب گر یتو یقط من. حت. هر دومون نه فميشد تيچند شب واقعاً اذ نياما ما ا -
  .دونمیرو نم نايا ليو من دل کردیم

  بود. یهم خوب و عاد زي. همه چميدعوا نکرد روزيد یحت ايو ترالن امروز و  من

  ؟یچ روزيپر -

سر همش  یبود که حل شد. با زنگ زدن به خودتون و شوخ کيموضوع کوچ کي -
  ه.. اونقدر بزرگ نبود که بخواد به طالق برسميآورد

  !هيموضوع چ نميباشه پس من عصر برم خونه بب -

  چشم حاج آقا. -

  را به پدرش داد. یکردند و سروش گوش یخداحافظ هاآن

  ترالن چرا رفته؟ -

  چون دوستش ندارم. م،يخوریچون به درد هم نم دونهیم ديشا -

  .ستيها ناز سفته یپس خبر -

مشترکم  یمن به زندگ یهاسفته پس دادن ديچرا با ن؟يکنیم ینطوريبابا چرا ا -
  مربوط باشه؟

  .کهيدنبال اون زن یبر یکه پا نش -
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  برخاست و گفت: شياز جا او

خودش با  نينيبی. منينداره. بهش اصرار نکن یمن و ترالن سرانجام یبابا، زندگ -
  .خوامشینم دونهیخودش رفته چون م یپا

  !یتو حق طالق دادنش رو ندار -

  کوفت و برخاست. زيم یدستش را رو پدرش

از  یوگرنه خبر یرياالن م نيهر چه زودتر بهتر. هم ش،ياريدنبالش و م یريم -
  .ستيها ناون سفته

  خودش رفته. یحاال که خودش با پا -

  !یختيو تو هم کرم نر -

گذاشت و سرش را جلو برد و با حرص  زيم یرا رو شيهادست یعصب سروش
  گفت:

 ديرفتم و ما رو با هم د ميميقد یدخترها از دوست یکيا مشهد ب یچرا اتفاقاً. تو -
  ها...و بهتره اون سفته گردهیترالن برنم گهيمعاشقه. پس د یاون هم درست موقعه

 کيشده بود که بدون نگاه کردن  یآنقدر از وقاحت سروش عصبان یمحمد حاج
تلفن  . هر تکه ازديصورت سروش کوب یچنگ زد و آن را تو زيم یاز رو یزيچ
  . ديگوشه پر کي

در گوشش  یحاج محمد اديفر یمبل افتاد و صورتش را گرفت که صدا یرو سروش
  :ديچيپ

که مثل  یدختر نياست نه ا خانوادهیب یسروپاهایهمون ب اقتتيآشغال. ل شرف،یب -
 اتيکار صورت من از کثافت یکه تو یحيگل تو دل خانواده رشد کرده. اونقدر وق

  ؟یزنیحرف م

خونه رو ترک نکرده.  ليدلیاون دختر ب دونمیو م شناسمیجنس خراب تو رو م نم
 یبر یخوایکه م یبعد هر گورستون ذارمیها رو اجرا موگرنه سفته شياريم یريم

  .یپرداختشون کن یبرو، البته اگر بتون
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 کيبرداشت و خون راه گرفت. پدرش  شيدستش را از کنار چشم و ابرو سروش
برخاست و از اتاق خارج شد. در  شياز جا حرفیخورد اما سروش بلحظه تکان 

  .دنديپرسیو نگران، حال او را م دنديهمه صورت او را د رفتیکه به اتاقش م یحال

را جمع کرد و چند برگ دستمال  لشيوسا ديچکیزخمش م یکه خون از جا سروش
  .اما دوباره خون راه گرفت ديزخم کش یجا یو رو دياز جعبه کش

  صورتش فشرد و بعد از اتاق خارج شد.  یرا رو دستمال

 یاما جرأت حرف زدن نداشت. سروش عصب کردیاو را نگاه م دهيترس یموريت خانم
رفت. سوار  نگيشد و به پارک نيسمت آسانسور رفت. دگمه را فشرد و وارد کاب

  را در دستش گرفت و با ترالن تماس گرفت.  یشد و گوش لشياتومب

  ترالن جوابش را داد: نکهي. دوباره و چند باره زنگ زد تا ادادینم جواب او

  بله.  -

  :ديکش اديفر سروش

   ؟یهست یکدوم گور -

. دوباره دادیزخم فشار م یچند لحظه سکوت کرد. سروش دستمال را رو ترالن
  :ديکش اديفر

   ؟یالل -

  بابا.  یاومدم خونه -

  اجازه؟  یب -

   .ميحرف زد شبيفکر کنم د -

  من موافقت کردم؟  -

  نرو.  نيبهم نگفت یول -

  منت بکشم؟  ديبا -
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باعث عذاب شمام پس نباشم  یوقت کنمیبرو. فکر م نينه، اما شما خودتون گفت -
 یازدواج سور کياگر  یحت کنهیهمسرش رو تحمل نم انتيخ یزن چيبهتره. ه

  باشه. 

  دنبالت.  اميخفه شو و واسه من روضه نخون ابله. حاضر شو دارم م -

  . گردمیمن برنم -

به خاطر تو بهم ندادشون،  یول گرفتمیها رو از بابام مداشتم سفته شعوریب -
   ؟یرفتیم رتريخورده د هي یمردیم

  .نيکنیاز من سؤاستفاده م نيآقا سروش شما دار -

  و گفت: ديفرمان کوب یو مشتش را تو ديکش اديفر سروش

  ...یکه بله رو گفت ديت نگفتم بگو نه؟ مگه تنت خارخفه شو، خفه شو. مگه به -

  دادم...  حيمن که توض -

  .شناسهی. جنس شماها رو فقط خدا میدروغ نگو، تو عمداً جواب مثبت داد -

  آقا سروش...  -

  . برمتیتو با مشت و لگد م اميم یحاضر نباش ام،يدارم م -

  مگه خانواده ندارم؟  -

  .یشینم زونشيآو خوامتینم گهیبهت م یکس یکه وقت یداشت -

  درستش نکنه.  یچيکه بعداً ه نينزن یحرف -

  دنبالت.  اميخفه شو، حاضر شو دارم م -

را روشن کرد و  لشيرا کنارش انداخت و اتومب یبعد ارتباط را قطع کرد و گوش و
  پدال گاز فشرد.  یرا رو شيپا

اش و سروش خانواده نيب استخوی. نمکردینگاه م یبه گوش دهينگران و ترس ترالن
بماند  دانستیآن مانده بود. نم یکرده بود که خودش هم تو ی. کارديايب شيپ یمشکل

  .شودیکه سروش آرام م یبا او برود تا وقت اي
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 شيپ یقهيچند دق ني. همديجواب مادرش را چه بدهد! به پدرش چه بگو دانستینم
کند و آن  یبا سروش زندگ خواهدینم گريبه منزل پدرش آمده و گفته بود د انيگر

  بود، جواب نداده بود. دهيرا پرس لشي. مادرش هم هر چه دلخورندیدو به درد هم نم

که  يیهابود جز لباس اوردهيبا خود ن یزي. چدادیبد م یبود و قلبش گواه نگران
  بود. دهيپوش

بود  دهير داد کش. سروش آنقدستاديا نهيترس و استرس در اتاق راه رفت. مقابل آ با
اش شده باشد که به خانواده وانهيآنقدر د ديترسی. مديلرزیکه دلش ناخواسته م

  کند. یاحترامیب

از حد او  شيب تيرفتن. از عصبان ايماندن  یبرا زدی. دل دل مزدیاتاق قدم م در
 کيرفت. نزد جي. حالش به هم خورد و سرش گديترسیو م گرفتیداشت تهوع م

  .ديدو یبهداشت سيزد و به سمت سرو روني. از اتاقش باورديب بود باال

. او شروع کرد به عق زدن و هر کردندیخانم داشتند نگاهش م ميو ترنم و مر تورج
  چه که در درونش بود را باال آورد.

 یبهداشت سيسمت سرو یحرف چيخانم بدون ه ميبه مادرش کرد. مر ینگاه ترنم
  آهسته گفت: یارفت. تورج رو به ترنم با صد

  شم؟یم يیدارم دا -

  گرد شده گفت: یهابا چشم ترنم

  خجالت بکش! -

  گفتم؟ یچرا مگه چ -

 یبعد ترالن در را باز کرد. تو قهيو در زد. چند دق ديخانم به پشت در رس ميمر
  .آمدیبود و حالش خوب به نظر نم دهيبود. رنگش پر دهيصورتش آب پاش

  چکار کند. ديبا دانستیته قلبش نشسته بود. نم یبيمتشنج بود. ترس عج اعصابش

  ترالن؟ یخوب -

  نه مامان، نه! -
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  ؟یشده؟ نکنه باردار یچ -

  نه مامان. -

  پس چته مادر؟ -

  .اديسروش داره م -

  .اديخوب ب -

  .ترسمیم -

  هم کار اونه؟ یکبود نينکنه ا خوره؟یمگه سروش تو رو م ؟یاز چ -

  نه، مامان. -

. تورج و ترنم هم از حال او نگران شدند. ترالن طول سالن دادیبد م یگواه دلش
شد که با  یمانتو شلوار دنيکرد و به اتاقش رفت. مشغول پوش یرنگ را ط یعسل

  سرش کرد و آن را گره زد. یآن آمده بود. روسر

  خانم به اتاق آمد و گفت: ميمر

. کنهینم یغلط چي. اون هیترسیچرا ازش م ؟یگیشده مادر؟ چرا بهم نم یچ -
  پشتته. ريبابات مثل ش

  درستش بکنم. ديکردم با یغلط هيبشه. خودم  ريبابا درگ خوامینم -

  نکنه. تتيمن قسمش دادم اذ ؟یشده؟ چکار کرد یچ -

  نه من رو! کنهیم تيخودش رو اذ کنه،ینم تمياذ -

  شده. یتو رو خدا درست حرف بزن بفهمم چ -

  را به هم فشرد. شيهادست تخت نشست و مضطرب یرو ترالن

  :گفتیافتاده است و م یچه اتفاق گفتیمادرش نم به

 یليو من خ کنهیآزادانه فکر و رفتار م یلي. اون خاديما اخالقامون به هم نم -
  .نيهم اد،ي. از رفتاراش خوشم نمگذرهیبا هم سخت م مونيزندگ ی. کمامیمذهب
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  نگ خورد.ز اشیکه گوش کردیبا مادرش صحبت م داشت

  . ترالن جواب داد و گفت:کردیخانم ترس او را تماشا م ميو مر ديجا پر از

  بله. -

  .رونيب ايب -

  غرش سروش باعث وحشتش شد. آهسته جواب داد: یصدا

  االن... -

  گفت: یگوش یو تو دياو را کش یخانم گوش ميمر

  چه خبره. نميداخل بب ايب -

را به ترالن  یخانم گوش ميطع کرد. مربعد ارتباط را ق یسکوت کرد و کم سروش
  داد که او گفت:

  .هيمامان، ولش کن االن عصبان رمیم -

  .جانيهم نيبش -

  و گفت: ديمبل برداشت و سر کش یرفت و چادرش را از رو رونيخانم ب ميمر

  حجاب کن ترنم، شوهر خواهرت اومده. -

 کيد که در باز شد و خانم دگمه را ز ميو تورج برخاست. مر ديبه اتاقش دو ترنم
  در رد شد و وارد خانه شد. یاز جلو یسروش عصب ديلحظه د

و بعد وارد  کردیکوچک را عبور م اطيح ديآمده بود نه از در باغ. او با یدر اصل از
  .شدیساختمان م یراهرو

وارد راهرو شد. دستش با چند  اطيخانم در را باز کرد که سروش از در ح ميمر
  بود. شيرودستمال کنار اب

  خانم گفت: ميمر دنيد با

  سالم، ترالن کجاست؟ -
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 فيخودتون تشر ميپاگشا کن ميخواستیتو م ديياتاقشه. بفرما یسالم تو کيعل -
  . نيآورد

تورج  دنيبود. سروش وارد سالن شد. با د یکت سروش کرد که خون قهيبه  ینگاه او
  سالم کرد و جواب گرفت. 

   ه؟يخون چ نيسرته؟ ا شده سروش، دستت چرا رو یچ -

آمد. به زخمش اشاره کرد و  نييپا شيو خون از کنار ابرو ديکش نييدستش را پا او
  گفت:

  به ناحق به خاطر خواهر شما خوردم. نويا ؟یگیرو م نيا -

  شده؟ یچ ؟یچ یترالن؟ برا -

مفصل درست  یصبحانه شهی. چون صبح پا مهياست، چون روان وونهيچون د -
 یجواب منف خوادی. چون اول مخوادیو طالق م رهیم ذارهیساعت بعد مدو  کنهیم

  . رهیم کنهیول م هويبمونه، بعد  خوادیوقت م هي. چون شهیجوابش مثبت م هويبده، 

زخم  دني. با دستيدر اتاقش را باز کرد و از کنار چهارچوب او را نگر ترالن
  :ديسروش نگران شد و پرس

  شده؟  یچ -

  . ميبر فتيربط نداره، راه ببه تو  -

  خانم اخم کرد و گفت: ميمر

 يیجا چيدخترم باهات ه ذارمیشما دوتاست نم نيب یآقا سروش! تا روشن نشه چ -
  .اديب

  که با خودم نبرمش.  رهيمن رو بگ یجلو تونهینم چکسياون زنمه، ه -

  . اديتا پدرش م دينيبش دييبفرما -

  و گفت: ديابرو در هم کش سروش

  . برمشیباشه م نجاي. پدرش هم اديمن رو از پدرش نترسون ديببخش یليخ -
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  :ديکش اديرو به ترالن فر و

  . فتيراه ب -

  و گفت: ديرا باال کش شيکه تورج اخم کرد و صدا دياز جا پر ترالن

  .یسر خواهر من داد بکش یحق ندار -

  و گفت:دست تورج را هل داد  کيزخم برداشت و با  یدستش را از رو سروش

  جوجه!  سايعقب وا  -

شده بود سمت  یريخانم نگران درگ ميکه چند قدم عقب پرت شده بود و مر تورج
  خانه رفت و گفت: یگوش

  .رميگیتماس م یمن با حاج اکبر -

  و دست مادرش را گرفت و گفت: ديدو ترالن

  . شمیازت ناراحت م ینه مامان، به خدا زنگ بزن -

ازش بپرسه حرف  اديزنگ بزنم به بابات که ب خوامیم ؟کنهیچکار م ینيبینم -
   ه؟يحسابش چ

  .دوننیحرف حساب من رو دخترتون م ه؟يحرف حساب من چ -

  . تورج رو به ترالن داد زد:ديرا از دست مادرش کش یگوش ترالن

  ؟یترسیم یاز چ -

  .ني! شما دخالت نکنیچيه -

  به سالن آمده بود و آهسته گفت: ترنم

  نکنه؟ یزيرو ببندم خونر زخمتون -

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين سروش

  .ستيالزم ن -
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را  شيو چادرش آمد. تورج رفت جلو فيبعد با ک هيو چند ثان ديبه اتاق دو ترالن
  که ترنم گفت: رديبگ

  .ني. ولش کننجايا اومدمیم ديمن اشتباه کردم، نبا -

  و گفت: ديکشموضوع بدتر شود چادرش را سر  نکهياز ترس ا و

  .ميبر -

  بدم ترالن؟ یجواب بابات رو چ -

  بگو با شوهرش رفت. -

و راه افتاد و ترالن هم دنبالش بود. هر دو از منزل خارج شدند و  ديچرخ سروش
را به حرکت در آورد  ليسروش سوار شد و ترالن هم کنارش نشست. سروش اتومب

بود که  کي. نزدفشردیم مه یرا رو شيهاو گاز داد. در تمام طول مدت دندان
  اجازه را به او نداد. نياترالن  موقعیو رفتن ب رديها را از پدرش بگسفته

و با پشت دست  ديکش نييزخمش پا یافکار بود که دستش را از رو نيهم انيم در
سروش  یو به خاطر ضربه ديدهان ترالن زد. ترالن از جا پر یراستش محکم تو

نتوانست  یدهان دردناکش گذاشت و حت یرا رو شيها. دستخورد یصندل گاههيبه تک
  اندازد.يب یبه سروش نگاه ايو جرأت نکرد اعتراض کند و 

ً يسروش دق و سرش  ديشده بود. چنگ انداخت و چادر ترالن را کش هاوانهيد هيشب قا
  سر او زد. یرا سمت آغوش خود خم کرد و چند ضربه تو

 یاما حت ديچيپی. درد در سر و دهانش منزد کيراست شد و ج یبه سخت ترالن
داغ شده  يیاز هر جا شتريکند. تمام بدنش گر گرفته بود و سرش ب هيگر ديترسیم

  بود.

 یدست سروش تو نيضربات سنگ ی. جازندیم رونيآتش از سرش ب کردیم حس
  شده بود. اشجهيسرش باعث سرگ

او  یهيگر یصدا خواستیدوباره دست انداخت تا او را سمت خود بکشد. م سروش
چسباند و از  شهيبار از ترس خودش را به ش ني. فقط ازدیرا بشنود اما ترالن دم نم
  دست سروش فرار کرد.
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  و گفت: ديفرمان کوب یرا تو شيهامشت سروش

  خدا لعنتتون کنه. نيکرد امونهيتون متنفرم. د. از همهاديازتون بدم م -

برد. ترالن از  اطيرا داخل ح لي. سروش اتومبدنديبه منزل رس یقيبعد از دقا و
را در آورد و به  شيهاانداخت. ترالن کفش ديشد. سروش آمد و کل ادهيپ لياتومب

  او را گرفت و به درون سالن پرتش کرد. یسروش بازو بارهکي

فرود آمد و سروش وارد شد و در  نيبود که کف زم دهياول نرس یبه پله شيپا ترالن
  و گفت: ديکش اديفر خواستیو بر سر ترالن که داشت بر م ديبرا به هم کو

لحظه به بعد جرأت  ني. از اامیبه زندگ ی. گند زدزيبه همه چ ی! گند زدیعوض -
  نه! اي شکنمیقلم پات رو م نيبکن بب یمن کار یبدون اجازه یدار

مبل پرت کرد و  یرا رو چشيفقط نگاهش را از سروش گرفت. سروش سوئ ترالن
  .ديبود باال کش یزخم ريسمت ترالن رفت. ترالن نگاهش را سمت او که چون ش

بر وجودش  تيو عصبان کندیفکرش کار نم کردی. حس مديخو داو را درنده صورت
  .کندیگشته و حس انزجار او را کنترل م یمستول

. ترالن وحشت زده به ديکوب نيزم یو آن را رو ديکش رونيکتش را از تنش ب او
  و لب گفت: رينفس افتاد و زنفس

  ؟یکنیچکار م -

دستش را به کمربندش گرفت و آن را باز کرد. ترالن  نيهمانطور خشمگ سروش
و از مقابل سروش فرار کرد. سروش دنبالش کرد و چادر او  ديزده از جا جهوحشت

ها را دنبالش باال . چادر را به عقب پرت کرد و پلهديرا چنگ زد و از سرش کش
 اديو سروش بر سرش فر ديشک غيها او را گرفت. ترالن جو درست وسط پله رفت
  زد:

  . یاز روز اول منو مسخره دستت کرد -

ها باال رفت و و بلندش کرد. از پله ديرا دور ترالن قفل کرد و او را باال کش شيبازو
  :دياو، غر یهاغيبه ج توجهیب
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  . دمیش ممنو دست بندازه... جر یکس دهيياز مادر نزا -

 یتخت پرت کرد. با زانو رو یوارد راهرو شد و ترالن را به اتاقش برد و رو و
  سر تکان داد گفت: انيعقب رفت و گر دهيتخت رفت و ترالن ترس

  نه!  ینطوريسروش! ا یقول داد -

 شيهاکه قزن ديترالن را گرفت و با قدرت دو طرفش را کش یجلو رفت و مانتو او
را در آورد و  اشیزمان روسرو هم ديکش رونيانتو را از تنش باز هم باز شدند. م

  :ديتن ترالن انداخت و در صورت او داد کش یبه کنار پرت زد و خود را رو

من هم  انتي... پس زنم باش که خکنهیم انتينکن... شوهر به زن خ یبا من باز -
  به تو اثبات بشه. 

که از  یاشک ايت و چشم بست و سروش گذاش یهاشانه یرا رو شيهادست ترالن
  :ديبود داد کش یپلکش جار ريز

  نه!  ینطورينه! تو رو خدا ا ینطوريا -

چون برق از ذهن  هيصدم ثان کي یبرا یريبه مغز سروش خط انداخت. تصو یزيچ
  بود اما حالش را بد کرد و باعث شد آرام شود. یمبهم رياو گذشت. تصو

نفس زد. ترالن را نفس ني. خودش خشمگستيرا نگر شيهاترالن و اشک صورت
. از خودش تعجب کرد. تا به حال ديجسم بزرگ خود د ريز دفاعیدست و پا بسته و ب

به ضرب زور  یدختر چينکرده بود. تا به حال به ه یرفتار نيچن یدختر چيبا ه
  نشده بود.  کينزد

رها کرد. ترالن  و ترالن را ديقالده زد. عقب کش تشيناشناخته به عصبان یحس انگار
  چشم باز کرد و عقب رفتن سروش را نگاه کرد.

  .ديمبل انداخت و دراز کش یرفت و خودش را رو نييپا یبه طبقه سروش

 ديکشیکه م یتخت انداخت و به خاطر درد یزد و خودش را رو هيگر ريز ترالن
  و سر خود را نوازش کرد. ديکش غيبالشش ج یتو

  .ديدیرفتار نم نيخشونت و ا نياما خودش را مستحق ااشتباه کرده است  دانستیم
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تخت  یشده از رو نيسنگ یبا سر ديدست کش شيهاهياز گر یساعت بعد وقت مين
  و به لب کبودش نگاه کرد.  ستاديا نهيکرد و مقابل آ ضيرا تعو شيهابرخاست و لباس

سروش  ديآمد و د نييها پا. او از پلهکندیسروش چکار م نديآمد تا بب رونياتاق ب از
 است. دهيمبل دراز کش یهنوز رو

  چقدر در عذاب است.  ديفهمیو م کردیرا درک م او

 ليوسا گريو چسب زخم و د ليگاز استر نتيوارد آشپزخانه شد و از کاب صدایب
را برداشت و به کنار سروش رفت و نشست. سروش خوابش برده بود  ازشيمورد ن

  .ختيریم شير ابرواما همچنان خون از زخم کنا

 ديپوست سروش کش یکرد و فشار داد. پنبه را رو سياز آن پنبه را در ظرف خ بعد
. ترالن دوباره ديسمت ترالن چرخ جشيو تکان خورد و نگاه گ ديکه او از خواب پر

  که گفت: ديصورت او کش یپنبه را رو

  .ستيالزم ن -

  !هيچ نيا گهینم نهيبب یکيشد.  فيداره، مبل کث یزيخونر -

گاز تا زد و  کي. او ديزخمش کش یو آن را رو ختيپنبه ر یرو نيبتاد یبعد کم و
سر سروش انداخت و سر او را بلند کرد.  ريزخم گذاشت و بعد دستش را ز یرو

سر خود داشت  یکه تو یدارد از دردهنگام بستن باند دور سر سروش تا گاز را نگه
او  یهانگاهش کرد و اشک یبدبا حال  شد. سروش یافتاد و اشکش جار هيبه گر

  .ستيرا نگر

به  کشدیهر چه م کردی. حس مسوختیاو نم یبود و دلش برا یهم عصبان هنوز
  خاطر حضور اوست.

مبل گذاشت و او را رها  یباند چسب زد و بعد سر سروش را آهسته رو یرو ترالن
  را برداشت و رفت. ليوسا یکرد و بدون نگاه

  صدا در آمد. ترالن رفت و جواب داد:خانه به  یگوش

  الو. -
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  ؟یديسالم دختر، جون به لب شدم چرا جواب نم -

  اتاقه. یتو امیگوش -

دنبالت؟ بهت گفتم نرو  اديزنگ بزنم بابات ب ؟یکرد هيگر ه؟ينطوريصدات چرا ا -
  . تو رو زده؟یگوش نکرد

  بغض کرد و گفت و نتوانست خود را کنترل کند و گفت: ترالن

  .زنهینه نم -

  ؟یکنیم هيگر یپس چرا دار -

  مامان، فقط اعصابم خرده. یچيه -

  اونجا. امياالن م -

  .رميگی. حالم بهتر شد خودم باهاتون تماس مميتنها باش مييخواینه، مامان. م -

  .یدیمن رو دق م یتو دار -

  . رميگیمامان، من حالم خوبه. بعد باهاتون تماس م ديببخش -

  تون. خونه مييآیبابات م امشب با -

  بعد... فعالً خداحافظ.  یبرا ني! بذارگمیم یچ نيمامان! متوجه -

 شي. روکندیسروش نگاهش م ديکه د ديدستگاه گذاشت و چرخ یرا رو یبعد گوش و
  را از سروش گرفت و خواست برود که او گفت:

  که کوفت کنم؟  ستين یزيچ هي -

  .کنمیاالن گرم م -

 یرا که صبح برا يیبه آشپزخانه رفت و غذا گرفتیرا م شيهاکه اشک یدر حال و
  ناهار سروش پخته بود گرم کرد. 

  آشپزخانه رفت و صدا زد: یو بعد سروش را صدا کرد. به کنار ورود ديرا چ زيم

  آقا، ناهار حاضره.  -
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رفت و دست و صورتش را  يیشوظرف یبرخاست و به آشپزخانه رفت. پا سروش
  شست. 

برداشت و  نتيکاب یهم اهرم را فشار داد و آب را بست و چند دستمال از رو عدب
  مشغول خشک کردن دست و صورتش شد و بعد نشست.

 یزهايو چ ینينگ ینيزمبيبه حال از آن غذا نخورده بود. گوشت چرخ کرده و س تا
  بود. دهيبا برنج دم کش گريد

  .دياز آن را در بشقاب خود کش یمقدار

  .ديخود کش یبرا ريکفگ کي هم ترالن

دندانش رفت و حالش  ريآن کشمش ز دنيقاشق را به دهان برد و با جو نياول سروش
  بد شد.

  و اخم کرد. ديرا در هم کش شيابروها

 ريجدا کرد و کنار انداخت. ترالن داشت ز یکي یکيها را نوک قاشقش کشمش با
  .کردیچشم او را نگاه م

اش زد و چانه ري. سروش دست چپش را زديآیمسروش از کشمش خوشش ن ديفهم
  مشغول شد. شيها از غذابه جدا کردن کشمش

دندانش رفت  ريکه کشمش ز یبرداشت و به دهان برد و با قاشق بعد گريقاشق د کي
 نيزم یبشقاب انداخت و بشقاب را برداشت و رو یپلک بست و عق زد. قاشق را تو

  .ديکوب

 یخال وانشيوش ظرف دلستر را برداشت و درون لو سر ديکش یکوتاه غيج ترالن
 زيخميو ن ديکوب زيم یرا رو یخال واني. لدينفس سر کش کيرا برداشت و  وانيکرد. ل

  :ديشد و غر

  ؟یکن یآشپز ینداده چطور ادتيمادرت  ؟یکه پخت هيچه آشغال نيا -

  و آهسته گفت: ديرا عقب کش اشیبا ترس صندل ترالن

  .ديببخش -
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بشقاب را برداشت. سروش آشپزخانه را ترک  یهانشست و تکه نيزم یبعد رو و
  به بار آمده شد. یکارکردن خراب زيکرد و ترالن مشغول تم

و سرش را بلند  ديکش ینشست و آه اشیطراح زيبه اتاقش رفت و پشت م سروش
 کيکه نزد يیها. به سفتهديشيکه گذرانده بود اند ی. به روزستيکرد و سقف را نگر

که ترالن سرش آورد فکر کرد. به  يیهایو نتوانست فکر کرد. به بدبخت رديود بگب
  هم فشرد. یرا رو شيها. پلکديشيکه از او زد اند یکه با او کرد. به کتک یرفتار

پنجم  کي کردیرا زده بود که حس م یها دختررا مشت کرد. با آن دست شيهادست
  حجم خود را ندارد.

 یبر خالف مرامش رفتار کرده بود. هرچند او را باعث و بان کرده بود. یکشفيضع
  .ديدیم شيهایتمام بدخت

  چقدر گذشت که چند ضربه به در خورد.  دينفهم

او را در  یکه گوش ديچهارچوب د انيباز کرد و رو به در کرد. ترالن را م پلک
  دست داشت. آهسته گفت:

  چند بار زنگ خورد. -

 رهيرا سمت سروش گرفت. سروش به او خ یاتاق شد و گوشبعد راه افتاد و وارد  و
 یوقت شدی. دلش پر از غم شد. از خودش متنفر مستيشد. لب کبود ترالن را نگر

دختر بلند کرده است. خودش را  کي یها دستش را روآن سفته یبرا کردیفکر م
ا آن حد را ت دفاعیتن او انداخت و آن دختر ب یکه به زور جسمش را رو ديد ريحق

  ترساند. 

 نيرا از ترالن که غمگ شيهم فشرد و رو یرا رو شيها. پلکختيبه هم ر اعصابش
  گرفت. کردینگاهش م

 یگذاشت و حس کرد نگاه گرفتن سروش از او از رو زيم یرا رو یگوش ترالن
  تنفر است.

که ترالن  ديپلک گشود و د اشیرفت. با زنگ خوردِن گوش رونياز اتاق ب حرفیب
  فته است.ر
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  داد و بعد آن را برداشت و جواب داد: اشیگوش یرا به صفحه نگاهش

  بله. -

  سروش جان. زم،يعز -

  بله حاج خانم. -

  گفت؟یم یخانم چ ميمر گفت؟یم یشده؟ بابات چ یمادر چ -

  گفتن؟یم یچ -

به زور ترالن رو از خونه  ی. بعد رفتخوادیگفتن ترالن قهر کرده گفته طالق م -
  .یباش برداشتبا

  دست بردار. ستيحاج خانم حالم خوب ن -

  سروش جان...  -

االن  نيانتظار دار یزندگ نيتو ا نيسرم رو کرد ديکه به زور تهد یمامان! روز -
کرده که تو مشت من  یدختر چه گناه نيگل و بلبل باشه؟ خودم به جهنم ا یچهمه

  باشه؟ 

کرده که نو عروسه  ینداره. چه گناه کنه که دوستش یزندگ یکرده با کس یگناه چه
شما و بابامه.  یبه خدا که گناهش پا ست؟ين یتازه عروس چيه هيشب اشیاما زندگ

ولم کنه بذاره  نيمن رو پس بده. بگ یهاسفته نيازتون ناراحتم مادر. به بابام بگ یليخ
عذاب من  شيهم پ نيکنم. ا یدختر زندگ نيبا ا تونمی. من نمهامیبدبخت یبرم پ

  .ميشیم تياذ ميدار یلي. به خدا خکشهیم

  افتاد و گفت: هيخانم به گر نرگس

  . ميکار رو کرد نيخودت ا یبرا -

  شد و گفت: یاز چشم سروش جار اشک

. چرا شمیمادر. دارم شکنجه م شمیرو نخواستم. دارم شکنجه م طيشرا نيمن ا -
  ! رسهیبه دادم نم یکي
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بار بود که پدرش غرورش  نيو ارتباط را قطع کرد. دومآورد  نييبعد دستش را پا و
  هم در محل کارش. بارکيسحر،  یدر خانه بارکي. کردیرا خرد م

و خودش را مرتب کرد. از  ديصورتش کش یرا رو شيهاو دست ديکش یقيعم نفس
  رفت و به اتاق خوابش وارد شد. رونيبرخاست و از اتاق کارش ب شيجا

سروش  دني. با دکردیم هيگر صدایت نشسته بود و داشت بتخ یلبه یرو ترالن
  گرفت. ريکرد و سر به ز زيصورتش را تم عيو سر ديترس

کرد و به ترالن زل زد. ترالن از ترِس نگاه  هيتوالت تک زيچند لحظه به م سروش
  .فشردیرا م شيهاسروش انگشت

را هم نگاه کرد  سرش یچي. باندپستيکرد و صورت خود را نگر نهيرو به آ سروش
بزند تا دل  یکند. نتوانست حرف یخواه. نتوانست معذرتديبگو یزينتوانست چ یول

 ی. دلش نخواست کارشودیاز او جدا م تيدر نها دانستی. ماوردياو را به دست ب
ها بود. . مشکلش فقط گرفتن آن سفتهنداو عادت ک یکند که ترالن به حضور و مهربان

دمر دراز  واريد کيرفت و از پشت ترالن رد شد و نزد تخت یبرگشت و به رو
  بود گفت: واريبه د شيطور که رو. همانديکش

  اتاق. یکياون  یهم بردار ببر تو لتيوسا رون،ياز اتاق من برو ب -

برود.  گفتیرا باور نداشت. سروش داشت م نيبرگشت و او را نگاه کرد. ا ترالن
اما  رديپذیو او را همانند همسرش م ديآیاه مدو روز کوت یکيبعد از  کردیفکر م
  ها بود. حرف نيسروش لجبازتر از ا نکهيمثل ا

  چرا برم؟ -

  .یباش کميچون دوست ندارم نزد -

  خوابشون جدا باشه! شما خودتون به پدرم... یجا ديزن و شوهر که نبا یول -

  .یکن تميها اذاتاق ته راهرو. حوصله ندارم شب یکه گفتم، برو تو نيهم -

  جز مشت و لگد. شهینم دميعا یزيکه چ من
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سروش  یدارد وقتتا او را نگه زدیچرا داشت دست و پا م ديخودش هم نفهم ترالن
  دلش با او نبود.

دورم  نيدنبالم؟ چرا حاال دار نيقرار بود من برم تا از شما جدا بشم، پس چرا اومد -
  ن؟يکنیم

که من  هيتهش هم وقت سا،يتا تهش وا ی که اومدحاال ا،يمن ن یزندگ یبهت گفتم تو -
  .یبر یتونیگرفتمشون م ی. وقترميگیها رو از آقام مسفته

 سيانگل رمیمرد آزاد و م کيمن هم  ،یزن آزاد کي. تو ميشیجدا م یهم رفت یوقت
  که دوست دارم. یدنبال شخص

شد.  یشد. بغض و خشم پشت چشمش را گرفت. عصبان نينگاهش خشمگ ترالن
  شدن. ريهمه تحق نيبد از ا یاز نفرت و انزجار شد. حس شتريب یزيحسش چ

 ینبود، وقت یکردار انسان زشت ینبود، وقت سوادیب یزشت نبود، وقت یوقت
  . کردیسروش به خود را تحمل نم یتوجهیهمه ب نينداشت، ا یبد یخانواده

  را از او گرفت و گفت: نشيخشمگ نگاه

  .برمیرو م لميمن وسا کنم،یصدا مکه سر و  ديببخش -

  ببر. -

طور که کمد شد و همان یاز تو شيهاآهسته برخاست و مشغول جمع کردن لباس او
  گفت: داشتیرا بر م شيهالباس

  ن؟ياريجهازم ب یمن رو از تو یویت نيبر شهیاتاقم الزم دارم. م یبرا یویت کي -

  .خرمیبنداز فردا برات م ادمينه،  -

  شه.با -

 ديتخت سف یها را روراهرو برد و آن یها را جمع کرد و به اتاق ابتدالباس یهمه او
  رنگ انداخت.

  :ديتوالت برداشت و در همان حال پرس زيم یخودش را از رو ليو وسا برگشت
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 ینطوريا یکارها ايباهاشون؟  رونيبرم ب ايدوستام رو دعوت کنم خونه  تونمیم -
  انجام بدم؟

  بکن. یدوست دار یهر کار -

  و بعد گفت: ستياو را نگر ترالن

  باشه. -

 یباشه گفتن ترالن تعجب کرد و رو به او چرخاند و حس کرد باشه یاز صدا سروش
  گفت. یخاص

  به اتاق انداخت و گفت: ینگاه ترالن

  بر نداشتم؟ یچ -

برگشت چادر  یرفت. وقت روني. او از اتاق بکردیهم داشت براندازش م سروش
  و جانمازش را برداشت و گفت: یگرن

  فعالً. -

  به سالمت. -

  شد.  لشيوسا دنيبه اتاق خودش رفت و مشغول چ ترالن

را برداشت و با مادرشوهرش  یرفت و گوش نييپا یکارش تمام شد، به طبقه یوقت
  تماس گرفت. نرگس خانم جواب داد و گفت:

  الو. -

  ن؟يسالم مادر، خوب -

  .ريبخ دنتيرس ؟یخوب ؟یو چراغم، تو چطور سالم چشم زم،يسالم عز -

  ممنونم مادر. -

  کرد؟ تتيسروش اذ -

  کنه. تيآدم رو اذ ستي. اون اصالً بلد نزمينه عز -
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  که از او خورد فکر کرد. یبه کتک و

   ؟یو رفت یپس چرا امروز قهر کرد -

  .خوامتینم گهیآخه م -

  .کنهیم خودیب -

  و گفت: ديخند ترالن

دوست داره؟ امروز براش غذا پختم  يیبدونم آقا سروش چه غذا خوامیم زم،يعز -
  دوست نداشت.

درشت و کشمش نباشه. غذا  ازيغذا پ یتو یدوست داره، وقت یوهللا سروش همه چ -
باشه  ی. کباب هر چخورهیباشه م ینمک نشه. وگرنه هر چ یشور و ب ايسوخته 

  رفس و خالل دوست نداره.گوشت. خورشت هم فقط ک ،یدوست داره. مرغ، ماه

  .نيممنونم از شما که بهم گفت -

  .کنمیخواهش م -

در مورد سروش به ترالن داد.  یصحبت کردند و نرگس خانم اطالعات یقيدقا هاآن
و بعد آشپزخانه را دستمال  یبعد از قطع ارتباط ترالن شروع کرد به پختن قرمه سبز

 دنيسالن و بعد دستمال کش دنيجارو کش جا را مرتب کرد. بعد هم مشغولو همه ديکش
  شد. ليوسا

  در سروش را نگاه کرد که خواب بود. یباال رفت و از ال یبه طبقه سپس

بهراد  یاو رفت و شماره نياو را برداشت. به درون مخاطب یاتاق شد و گوش وارد
  کرد. دايرا پ

و  دياو کش یورا سر جا گذاشت و پتو را باز کرد و ر یرا حفظ کرد و گوش شماره
به اتاق خودش رفت و با بهراد تماس گرفت. او بعد از چند بوق آزاد شاد و سرحال 

  :ديچيها در گوشش پبچه یو خنده غيج یجواب داد. صدا

  الو. -

  سالم آقا بهراد. -
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  سالم، شما؟ -

  ترالن هستم. -

  ؟ی. خوبزميعز يیدابه، ترالن خانم، زنبه -

  شما. یممنونم، به خوب -

  .ريبخ دنيرس -

  داشتم. یتشکر... عرض -

  .ديياَمر بفرما -

  نجا؟يا دياريب فيشام تشر یخواهش کنم امشب برا تونمیم -

  ن؟يشما زنگ زد م،يشما رو پاگشا کن ديما با -

  آقا هم بهتر شد. یحال و هوا ديشا م،يدوست داشتم امشب دور هم باش -

  مگه سروش چشه؟ -

  .ستيخوب ن یليخودشه، خ یتو -

  .مييآیباشه حتماً م -

  منتظرتون هستم. -

 یباق یمسکن برداشت و خورد. کارها کياز قطع ارتباط به آشپزخانه رفت و  بعد
اش را انجام داد و بعد به اتاقش رفت و لباس برداشت. به حمام داخل راهرو مانده

 با کت دامن از حمام نکهيآمد. هم رونيرفت و دوش گرفت و بعد از انجام کارش ب
 رياو کرد و ز یبه سراپا ینگاه روشآمد نگاهش در نگاه سروش قفل شد. س رونيب

  لب غر زد:

  کرد.  چيپ یباز خودش رو گون -

 ديسرش درست کرد و فهم یشد. ترالن لبخند زد و حوله را رو سيوارد سرو و
  .دهدیم حيرا ترج شيهاکيو تون ديآیاو کت دامن بپوشد بدش م نکهيسروش از ا
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که سروش  ديکشیشد. داشت سشوار م شيقش رفت و مشغول خشک کردن موهااتا به
  و گفت: ستيبه کنار در آمد و او را نگر

  برام غذا بکش. ايب -

  شرمنده. -

  را گفت و سشوار را خاموش کرد و رو به سروش کرد. نيا

  چرا شرمنده؟ -

  تا برسن. یصبر کن دي. باانيشام م یبرا م،ياالن مهمون دار -

  ه؟ين کمهمو -

  .اديآقا بهراد م -

  با خانواده؟ -

  بله. -

  زنگ زد؟ -

  نه من بهشون زنگ زدم. -

  سر خود؟ -

  بکن. یدوست دار یهر کار نيخودتون گفت -

  وضع سر من؟ امروز؟!  نيوضع لبات، با ا نيبا ا -

  .نمشيبذار بب -

. ترالن دست او را شدیخم م ديبعد برخاست و مقابل سروش رفت. سروش با و
نشاند. باند دور سر او را باز کرد و گاز را برداشت و  یصندل یرفت و برد روگ

  .کردیسروش داشت او را نگاه م

  کرد و گفت: زيدور زخم را تم او
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اما انگار سوراخ شده با  کهيبد پاره شده. کوچ یليکنن. خ هيبخ یبردیکاش م یا -
  . شدیخوب م هيدو تا بخ

زخم سروش چسباند  یت و برگشت و آن را روچسب زخم از کمدش برداش کي او
  و گفت:

  نکنه. یزيفشارش نده که باز خونر -

  باشه. -

  .یبر یتونیم -

 رونياز اتاق ب جيبرود. برخاست و گ تواندیزد. ترالن به او گفته بود م یپلک سروش
  آمد. حس کرد لحن ترالن عوض شده بود.

ها را بست و بافت و بعد آن شد و شيو مرتب کردن موها دنيمشغول شانه کش او
 یبرداشت و به طبقه یبزرگ یشانه انداخت. چادر نماز و روسر یبافتش را رو

  رفت. نييپا

زد. بعد هم به  شيگلو ريز یپسيسرش انداخت و کل یتا کرد و رو یرا مثلث یروسر
را  شيبود و داشت صفحه نما دهيمبل دراز کش یفرم داد. سروش که رو اشیروسر
  خطاب به ترالن با اخم گفت: کردینگاه م

  .یريحجاب بگ ینطوريجلوش ا یتره. حق نداربهراد از محرم محرم -

  بهراد به من نامحرمه. -

  مبل نشست و گفت: یرو سروش

  .ستيرو ننداز دورت. بهراد چشم ناپاک ن یچادر ُگه نيا -

  ش.نپو یبه من بگ یچادر، شمام حق ندار نيآقا سروش من عادت کردم به ا -

  بلند شد و به مقابل او رفت و گفت: شياز جا سروش

از چشمام بهش اعتماد  شتريتر به توئه. من بمن از برادرت محرم یبهراد تو خونه -
  .یريروت رو ازش بگ یدارم. حق ندار
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  حجاب من به خودم مربوطه. -

  :ديکش اديصورت او فر یتو سروش

  .یکنیمعذبش م -

 یهادو کلمه در ذهنش بزرگ شد. چشم ني. استيچند لحظه سروش را نگر ترالن
  .ديلغزیم اشیخاکستر یهادر چشم تيسروش با عصبان یمشک

  .یکنیکه درک نم يیتو نيا کنه،یبهراد حتماً درک م -

 یترالن. چطور فکر کرد یحرف بزن یستيبلد ن یبهراد... آقا سروش، آره؟ تو حت -
  اسم من.  یجلو یندازیآقا م هي یراد، ولبه یگیبه اون م ؟یهمسر من باش یتونیم

  حواسم نبود. -

  ازت متنفرم. ؟یقراره حواست رو جمع کن یپس ک -

 یزده و ناراحت مردغم یهارا گفت و از ترالن دور شد. ترالن با چشم نيا سروش
  و بغضش را فرو داد. ديکه در عذاب بود. لب خود را گز کردیرا نگاه م

رقصان  یهامبل نشست و به شعله یو سروش رو ديکشرا برداشت و سر  چادرش
  آتش نگاه کرد.

باز شد و بهراد و  اطيدر به صدا در آمد. ترالن رفت و دگمه را فشرد. در ح زنگ
دوان  دهيآمدند. ترالن در را باز کرد که آراد و اُرک اطيها داخل حپگاه همراه با بچه

بود  دهيقبل از سرش پر قهيچند دق یحتدوان داخل آمدند. سالم کردند و ترالن که نارا
ها وارد شدند که سروش سر . بچهديها را بغل کرد و بوسآن یکي یکيلبخند زد و 

بغل زد و  ريو هر دو را ز ديها چرخاند. برخاست و سمتشان دوبلند کرد و رو به آن
  گفت:

  .نياريکفشاتون رو در ب نيها اپدر سوخته -

آمد کرد و خوش یپرساو وارد شد بعد هم با بهراد احوالکرد.  یبا پگاه روبوس ترالن
  گفت.

  در حال بستن در خطاب به سروش گفت: ترالن
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  داره؟  ی. چه اشکالنيها رو بذار زمسروش جان! بچه -

آراد را در  یها. بهراد کفشديلفظ "سروش جان" باال پر دنيسروش از شن یابروها
  آورد و گفت:

ها رو از پاشون در بچه یهاکفش نجايا ني، هر وقت اومدبه فرشا حساسه يیپگاه دا -
  . اريب

  مبل انداخت و گفت: یرا در آورد و رو شيو پالتو ديرا کش اشیروسر پگاه

  تو.  انيهام هر جور دوست داشته باشن م. بچهکنهیم خودیب يیدا -

  ها گفت:خطاب به بچه و

  ه. مال خودتون ن،يخونه رو داغون کن یها همهبچه -

  و گفت: ديو بوس ديو هر دو را باال کش ديخند سروش

  . کننیغلط م -

  دو را به خود فشرد و گفت: آن

  چقدر دلم براشون تنگ شده بود.  -

  گذاشت و گفت: نيدو را زم هر

  . نيکن یباز نيبر -

  ها باال رفتند. سروش صدا زد:و از پله دنديبا هم دو هابچه

  ! یبه همه چ نينيبر نيتو اتاق کار من نر -

 بايچند برابر ز شهيکرده بود مثل هم شيزده بود و آرا یخيرا رنگ  شيکه موها پگاه
  و گفت: ديرا باال کش نشيشده بود. کمر شلوار ج

  ات. خونه امين گهيکن دفعه د یغر بزن! کار یحاال ه -

  و گفت: ديبه او رس سروش

  ! پدریخوشگل ب یکنیتو غلط م -
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را دورش انداخت و او را از جا  شيو بازوها ديکرد و او را بوس بعد پگاه را بغل و
  و گفت: ديکش غيبلند کرد. پگاه با ناز مختص به خودش ج

  . نيمن رو بذار زم -

پگاه  یو باعث خنده گذاشتینم نيکه سروش او را زم ستيآن دو را نگر ترالن
  شده بود. در چشمش حسرت نشست. 

 ديکه نگاهش به بهراد افتاد. بهراد نگاهش را دزد چادرش را درست کرد د،يکش یآه
  نشاند و گفت: شيپا یو به آن دو داد. سروش نشست و پگاه را رو

   گذره؟یچه خبر؟ خوش م -

  ؟یفيخدا رو شکر. خودتون چه خبر؟ سرک -

  آره! دلت نخواد!  -

  و گفت: ديو دستش را به سر سروش کش ديخند پگاه

   ؟یشد یچ ،يیخدا مرگم بده دا -

  پگاه شد.  یبرا یبه آشپزخانه رفت و سروش مشغول سر هم کردن دروغ ترالن

  صورتم خورد به لبه پنجره.  -

  برات. رميبم یوا یا -

  خدا نکنه. -

  .ديشنیرا م هيبق یو صدا ختيریها مدر استکان یداشت در آشپزخانه چا ترالن

  ه او کرد و گفت:را صاف کرد. ترالن رو ب شيوارد آشپزخانه شد و صدا بهراد

  د؟يدار ازين یزيچ د،ييبفرما -

  نه. -

  را برداشت. ینيحاضر هستند. او س یچهار استکان چا ديبعد جلو رفت و د و

  .نيزحمت نکش -
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  !کنهینم تتونيکه اذ يی... داستيزحمت ن -

  نه، اصالً. -

 و سرخ شد. بهراد ديشد. ترالن از نگاه او خجالت کش رهياو خ یهابه لب بهراد
  نگاهش را گرفت و گفت:

  پنجره! یشمام خورده تو یهاپس لب -

 یفيو درد خف ديرا به هم مال شيهابعد راه افتاد و آشپزخانه را ترک کرد. ترالن لب و
سروش نشسته است و  یپا یپگاه رو ديرفت و د رونيرا حس کرد. از آشپزخانه ب

  .دهدیاو را فشار م یسروش در حال برداشتن استکان، بازو

  حرکت بدش آمد. نياز ا یجور کيبد شد و  حالش

گذاشت و دست پگاه را گرفت و او را بلند کرد. سروش  زيم یرا رو ینيس بهراد
  کمر پگاه را گرفت و گفت:

  ؟یچکارش دار -

  .نهيخودم بش شيپ خوامیم -

  .ديبد ديند -

حبت نشست و پگاه را کنارش نشاند. سروش استکان را برداشت و مشغول ص بهراد
  با بهراد شد.

کامل، تاب لَخت و  شيرنگ شده، آرا یپگاه لغزاند. موها ینگاهش را رو ترالن
کرده  انيرا نما اشنهياز س یگرد که کم یقهيکوتاه،  نيبود. آست دهيکه پوش یدرخشان

کرده بود او را دلبرتر  زانيکه به خود آو يیبود. تمام اندامش خوش فرم بود و طالها
  .کردیم

 یسروش، او از دختران یهابه حرف که با توجه ديگرفت و د ريرا به ز شنگاه
. گفته بود بهراد کردندیاو را معذب م یکه لُخت باشند. دختران چادر ديآیخوشش م

خود سروش به خاطر چادر  ديشا کردیو حاال فکر م شودیبا چادر سر او معذب م
  سر همسرش معذب شده است. 
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به همسر خودش  توانستینم کردیرحم نم یدختر چيبه هکه  یسروش نيهم یبرا
  دست بزند.

ها را دوست نداشت و او زن دنيبود که چادر پوش نيمشکل سروش ا نيتربزرگ
  .ديپوشیچادر م شهيهم

 ديو با خود فکر کرد شا دينامیم ینيزمبيس یرا گون اشدهيپوش یهالباس سروش
شود چون  کيت نکند که به او نزدرغب ايسروش جرأت و  شودیباعث م نيهم
  . زدیحرف م ديو مق یچادر یهااز زن یبا حس بد شهيهم

  خوابت برده!  -

گرفت و رو به سروش  زيبلند سروش به خود آمد و نگاهش را از م یبا صدا ترالن
  کرد و گفت:

  حواسم نبود.  د،يببخش -

   ؟یديبه ما شام نم -

  چرا حتماً.  -

  هراد گفت:برخاست که ب شياز جا و

  . ستين یاعجله ،يیدارو بخور زن اتيیچا -

  . ميکه شام بخور نميرو بچ زيقبل از اومدن شما خورده بودم. خودم هم گرسنمه، م -

بود.  یگذاشت و نگاهش به سروش افتاد که عصب ینيس یها را روبعد استکان و
 بود. دهيکرده بودند و او نشن شيصدا یليحتماً خ

ساالد و ماست را برداشت و به سالن برد  یهابرداشت و رفت ظرفرا  ینيس ترالن
آن  یشش نفر رو یغذا را برا یهابزرگ که از قبل ظرف یناهارخور زيم یو رو

  بود گذاشت.  دهيچ

 نييها پاگذاشت. پگاه با بچه زيم یبرداشت و رو زيرا از فر هایدنيهم رفت نوش بعد
نج را پر کرد. ترالن در قابلمه را برداشت و بر یهاسيآمد و به آشپزخانه رفت و د

  . ديظرف کش یخورشت را تو
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  و گفت: ديخورشت را به مشام کش یبو پگاه

  . ادياز بوش خوشم م یلي. خدهیم یخوب یچه بو یوا -

  . زمينوش جانتون عز -

خورشت را برد. پگاه رو به هر دو  یهابرنج رفت و ترالن ظرف یهاسيبا د پگاه
  مرد گفت:

  !نيستيمگه گرسنه ن گهيد نييايب -

  گفت: یبه آرام ترالن

  آقا... سروش!  دييآقا بهراد، بفرما دييبفرما -

خود غذا در ظرف  ینشستند. بهراد برا زيو بهراد برخاستند و رفتند پشت م سروش
  و گفت: ديکش

  . يیداممنون زن ،یچه رنگ ،یبه! چه عطربه -

  گفتن ترالن شده.  گفتن تو هم مثل آقا سروش يیدازن -

  شدند. پگاه خطاب به ترالن گفت: ريگحرف پگاه غافل نيبا ا همه

. آقا نيبشقاب غذا بخور کي یکنارش، تو نيبش م؟ييدا یرو به رو یتو نشست -
 یذره دلبر هيسروش جان، عشقم، سروش تنها صداش کن.  ه؟ياغهيسروش چه ص

  کن. 

خورشت در  دهياُرک یبهراد برا تسيترالن را نگر یزيبا لبخند تمسخرآم سروش
  و گفت: ختيکاسه ر

  بخور، نوش جونت.  زميعز -

  به پگاه کرد و گفت: رو

  من چقدر حسرت خوردم! -

  بهراد زد و گفت: یبه بازو یاضربه پگاه
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  . کنمیدارم جبران م گه،يول کن د -

  . یجبران کن شتريکن ب یسع -

  و گفت: ديخند پگاه

  تو. يیچقدر پررو -

  کردند. فيشامشان را خوردند و از دستپخت ترالن تعر یخنده و شوخ انيمدر  و

خودش و شوهرش غذا  یو از پگاه خواست برا ديخود کش یهم دوباره برا سروش
  غذا را دوست داشت. نيحال شد که ابکشد و تعارف نکند. ترالن هم خوش

ال گرفت و خود ساالد برداشت و سر چنگال زد و خورد. نگاهش را با یبرا سروش
  خطاب به ترالن گفت:

  دستت درد نکنه، خوشمزه بود. -

  و خطاب به همسرش گفت: ديخند یترالن از شاد یهاچشم

  نوش جان آقا.  -

  باز گفت! -

  و رو به پگاه گفت: ديخند ترالن

  حاال تا من عادت کنم. -

  تو...و  دونمیمن م یمن رو آقا سروش صدا کن يیدا نمتيدفعه بعد بب یباشه. ول -

  بعد رو به سروش گفت: و

  همه بهش احترام بذاره. نيا یسروش عادت نداره کس -

  و سروش سر بلند کرد و لبخند زد و گفت: ديخند بهراد

  کثافت! -

را گذرانده  یبود. امروز روز بد یترالن کاف یبرا زدیکه سروش لبخند م نيهم
. کردیخودش را هم خوب محال  نيو ا شدندیاو م یبودند. بهراد و پگاه باعث شاد
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را جمع کردند ترالن با اصرار پگاه را به سالن فرستاد و خودش  زيم یبعد وقت یکم
را هم برد  وهيسر و سامان داد و ظرف م هو به آشپزخان ديچ نيماش یها را توظرف
  گذاشت. زيم یو رو

ها بچهاو را گرفت و با هم صحبت کردند. با  یهاهم آراد را بغل کرد و دست بعد
شان دعوت که او هم ترالن را به خانه خواستیاز پگاه م دهيکم دوست شد و اُرککم

  :گفتیکند و پگاه م

  حتماً مامان جان، حتماً قربونت برم. -

شب همه دور هم نشستند و صحبت کردند. از کار، از مسافرت، از حاج  مهين تا
  .گريکنار همد ششانيو آسا ماهي. از بهنام و فریمحمد

  ها خوابشان برد و بهراد دستور رفتن صادر کرد.بچه نکهيا تا

را داد و رفتند. ترالن چادرش را از  شانيهاکردند و ترالن سوغات یخداحافظ هاآن
  آن پرت کرد. یرا رو اشیمبل انداخت و روسر یسرش در آورد و رو

نده را ما یباق یهابه درون خانه برگشت و رفت مسواک زد و ترالن ظرف سروش
  .ديخود چ یها را خشک کرد و سر جاشست و آن

  برداشت تا آن را از آب پر کند که ترالن گفت: وانيبه آشپزخانه آمد و ل سروش

  .ستيآب خوردن بعد از مسواک زدن خوب ن -

  گرفت و گفت: خچاليسرد کن آب ريرا ز وانيل سروش

  چرا؟ -

  .شنیچون دندونا خراب م -

  اش؟یعلم ليدل -

  .دونمینم -

  پس زر نزن. -
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را مقابل ترالن  وانيو ترالن او را برانداز کرد. سروش ل ديبعد آب را سر کش و
  .ديکه او از جا پر ديکوب

  بهم زل نزن. -

  نگاهش را گرفت و سروش به اتاقش رفت. ترالن

 کيبه اتاق خودش رفت و کت دامنش را عوض کرد و  شيبعد از کارها ترالن
  .ديپوش یو شلوار راحت کيتون

و در  ديبه در اتاقش خورد. از جا پر یمحکم یکه تک ضربه ديتخت دراز کش یرو
  خورد. واريبه شدت باز شد. در رفت و به د

  در اتاقت باز باشه. -

  چرا؟ -

  .گمیچون من م -

  .ستميراحت ن ینجوريا -

  از خودمون. رياست غ تو خونه یمگه کس ه؟يچ -

  باشه. دوست دارم بسته یول ستينه ن -

  ...جایب -

  را زد و چراغ را خاموش کرد و گفت: ديکل او

  بخواب. -

تختش  یبعد سروش غرغرکنان به اتاق خوابش رفت و در اتاق را باز گذاشت. تو و
  رفت و گفت: رجهيش

  ! بذار حداقل خبر داشته باشم.یاز تخت مرد یافتاد ديشا -

از دوستانش داشت و  اميچند پ ور رفت. اشیبا گوش قهيو چند دق ديدراز کش ترالن
  ها را داد.گفته بودند. جواب تک تک آن کيازدواجش را تبر
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دوستانش سرزنش  امياز او ندارد. پ یسروش را خواستند و او گفت که عکس عکس
  بود. زيرآميوار و تمسخ

 یبرخاست و به جلو شيها حرفش را باور نداشتند. از جاآن نکهيشد از ا ناراحت
  که مزاحم او شود و از او عکس بخواهد. ديکشیفت. خجالت ماتاق سروش ر

خودش را  ايها فکر کنند که او دوستانش سرافکنده شود و آن شيپ خواستینم اما
  عکس بفرستد. ترسدیشوهرش آنقدر زشت است که م ايو  رديگیم

چهارچوب در  انيکرد و پلک گشود. ترالن را م دايپ یبود که سروش حس بد مردد
  و تکان خورد. ديد

  گفت: یکرد و عصب هيتک شيو ساعدها نهيس یبلند کرد و رو سر

  ؟یخوایم یچ دم،يخدا لعنتت کنه، ترس -

  خورد و گفت: یتکان یکيتار انيدر م ترالن

  !ديببخش -

  ؟یخوایم یگفتم چ -

  .نيچند تا عکس از خودتون به من بد شهیم -

  وقت شب؟ نيچکار ا یخوایعکس م -

  .ننتيبب خوانیم رن،يگیاش سراغت رو ممهدوستام ه -

  ترالن را برانداز کرد و گفت: سروش

  دوستات هم مثل خودتن؟ -

  ؟یمثالً چطور -

  و محجبه! یو فسقل یچادر -

  شون!نه همه -

  خوشگلن؟ ستنيکه ن يیاونا -
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  آره. -

  کنم! ارتشونيز کيدعوتشون کن خونه باهاشون آشنا بشم از نزد -

  :ديبالش گذاشت. ترالن دلش شکست اما پرس یرش را روو س ديبعد خند و

  !کننیام م. مسخرهکننیندارم باور نم گمیم ن؟يفرستیعکس م -

  چه بهتر. -

برق زد و جلو رفت. سروش رو به او کرد  ديکل یشد و با دست رو یعصبان ترالن
  و گفت:

  ؟یمرض دار -

  ترالن از او عکس گرفت و برگشت و گفت: کدفعهي و

  .دمیرو نشونشون م نيمه -

  خاموش کردن چراغ اتاق با خود گفت: نيو ح ستيعکس را نگر و

  شده. شيکه ترسونده باش یوزغ نيچقدرم زشت افتاده. ع -

. عمداً سوزدیم شيهاو حس کرد گونه ديرفت. خودش خجالت کش رونياز اتاق ب و
 شودیم یمياو صمبود هر کس که با  دهيخطاب کرده بود چون فهم نگونهيسروش را ا
  .کنندیهم م جدهيمثبت ه یبا هم شوخ

کند سروش با او هم راحت شود. همانطور که با پگاه و بهراد و  یکار خواستیم
  دوستانش راحت بود.

او رفت.  اليدن یکياز کار و حرف ترالن جا خورده بود و برخاست و در تار سروش
 ستادهيا یکيتار انيالن در متر ديراهرو را پشت سر گذاشت و وارد اتاق شد و د

  است. امکياست و مشغول نوشتن پ

و  ديسروش پشت سر خود از جا پر دنيرا چرخاند و با د شيرفت که ترالن رو جلو
  .ديکش یکوتاه غيج

  دست او را گرفت و گفت: یو نگاه کرد. ترالن با ناراحت دياو را کش یگوش سروش



 

351 
 

  من رو بده. یگوش -

 هااميرا گرفت و پ یگوش گريا نگه داشت و با دست ددست ترالن ر کيبا  سروش
  را خواند.

  

  :ماهور

  . یعکسش رو بد یترسیکه م یازدواج کرد شيمن ر هيحاال البد با  -

  

  :اسمني

  نکرده. یها، خودش رو چس کرده. معلومه شوهر به درد بخوربچه نيولش کن -

   

  :زهرا

  حرفا رو داره؟  نيهم ا شوير هي. آخه ديبد ديشوهر کرده، ند نيانگار فقط ا -

  نوشته بود: سيشنويترالن در پ و

خواب  ديندارم و االن هم شا امیگوش یبه جون خودم، به جون خودش عکس تو -
  پس...  رميباشه که ازش عکس بگ

را  اشیشده بود و گوش زانيرو به ترالن کرد که از دست چپش آو سروش
و پشتش را به خودش  ديوشش کشحرکت او را به آغ کي. سروش با خواستیم

او  سيشنويرا مقابل چشم ترالن گرفت و پ یدست قفلش کرد. گوش کيچسباند و با 
  را پاک کرد و نوشت:

  . نيغلط کرد یليتون خهمه -

  آن را ارسال کرد.  و

  به خود چسباند و نوشت: شتريو دست و پا زد و سروش او را ب ديکش غيج ترالن
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  آخه گوزو!  یخودت رو چس کرد یگیبه من م یجون تو خودت چس اسمني -

  و گفت: ديکش غيج ترالن

  نه! سروش تو رو خدا!  یوا -

و  ديپر نييباال و پا شتريبه سر او کرد و آن را ارسال کرد. ترالن ب ینگاه سروش
  را پس بدهد.  اشیالتماس کرد گوش

  و سروش در ادامه نوشت: ديرا بلند کرد اما دستش نرس دستش

صورت ماه، خودتون  د،ي. قربونش برم قد رشپهيهم خوشگل و خوشت یليرم خشوه -
  !هادهيترش نيهاتون در بست قربونش برو خانواده

و بدنش به بدن  ديپریم نييآن را هم ارسال کرد. ترالن در آغوش سروش باال و پا و
سرش زد و  ی. همه در گروه سکوت کرده بودند. ترالن توشدیم دهيسروش کش

  .رديرا بگ یکرد و ناآرام خواست گوش بغض

  در گوش او گفت:  سروش

  . یکنیحالمو بد م یدار ر،يآروم بگ -

و به اتاقش برد و در  ديدر جا خشک شد. سروش دست او را گرفت و کش ترالن
  همان حال نوشت:

  ن؟يچرا خفه خون گرفت ن؟يتون چس شدها همهشد عجوزه یچ -

  آمد: اميپشت سرش پ و

  :کايمل

 واقعاً که ازت انتظار نداشتم ترالن. -

  

  :اسمني

  !یزنیحرف م ینطوريا يیتو نيا -
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  :زهرا

  شوهر زشتت رو بفرست که همه برن بکپن. نيعکس ا -

و  ستاديگوشه ا کيرفت و ترالن  یخود را برداشت و به درون گالر یگوش سروش
  نگاهش کرد.

ها را فرستاد. بعد هم آنترالن  یالعاده از خود برافوق یهم چند عکس تک سروش
  و گفت: ستيگروه او فرستاد و ترالن را نگر یتو

  وزغ؟ یگیبه من م نايبه خاطر ا -

 گفتندیگذاشته بودند و م رهيمتعجب و خنده و غ یکرهايها استبا گرفتن عکس دخترها
دو  کرد و عکس یعمرا شوهر ترالن باشد. سروش پوف یاست ول يیبايمرد ز نيا

  ها فرستاد که سکوت در گروه حاکم شد.آن یو شمالشان را برا حرم ینفره

و کمر  ديرا از سروش خواست. سروش دستش را باال کش یجلو رفت و گوش ترالن
  چشم او نگاه کرد و گفت: یتو یکيترالن را گرفت و در تار

 جایب یليشوهرت زشته. خ گهیم ايات کنه مسخره یکس یذاریبار آخرت باشه م -
  کردن.

  بود. یحرفا چ نيبهشون. ا نيداد اميپ نيکرد یدوستام هستن. کار بد -

  او را در آغوشش انداخت و گفت: یگوش سروش

  گمشو. -

 زيم یخود را رو یزد و سروش گوش رونيو بغض از اتاق او ب یترالن با ناراحت و
  .ديتخت پر یگذاشت و دوباره تو

  .مدآیهم به تخت خود رفت و داشت اشکش در م ترالن

 یرفت و تو ادشياز سروش شدند که بغض  فيدوستانش آنقدر غرق در تعر اما
  کرد. دايعکس دو قلب قرمز انعکاس پ شيهاچشم

. کردیو رو م ريو خودش را ز ديغلتیم شيترالن مدام در جا دنديخواب یشب وقت آن
  .کردیو زمزمه م زدیلب حرف م ريز یگاه
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آمد ترالن را جدا کرده  ادشيو  ستيش را نگرشب سر بلند کرد و کنار مهين سروش
  است.

رفت و خواب آلود  نييبرخاست و از تخت پا شيو از جا ديکش یقينفس عم یسخت به
  بود. زانياز تخت آو شيپا کيبه سراغ ترالن رفت. او بر عکس شده بود و 

لب  ريو ز ديتخت گذاشت. ترالن چرخ یاو را برداشت و رو یخم شد و پا سروش
  گفت:

  .زدیمن رو م دينبا -

 رهيکرد. سروش به او خ هيگر هيو بغضش شکست و چند ثان ديکش قيچند نفس عم و
آرام به  یاو گذاشت و چند ضربه یبازو یدستش را رو نيبود. ناخواسته و اندوهگ

او  یو رو دي. سروش پتو را کشديکش یقيزد. ترالن ساکت شد و نفس عم شيبازو
  انداخت.

  .ديتخت دراز کش یج کرد و به اتاقش برگشت و روبعد راهش را ک و

  و با خود گفت: ديشياش در خواب اندترالن و زمزمه به

کنم؟ مگه  یبچه خال نيخودم رو سر ا یُگه یدق زندگ ديچرا با زدمش؟یم ديچرا با -
  من آدمم؟

  .ديخوابش نبرد و خواب از سرش پر گريد

کرد و مشغول  دايشبکه پ کي را روشن کرد. شيرا برداشت و صفحه نما کنترل
  شد.  لميف دنيد

رفت و دوباره به اتاق ترالن سر زد  نييگذشته بود که از تخت پا لميساعت از ف مين
از تخت  شيبود پاها دهيجا شده است. در عرض تخت خوابکه او باز هم جابه ديو د

  زده بود. رونيب

 یرالن سرش را روتخت چرخاند که خود ت نيياو را سمت پا یرفت و پاها جلو
  بالش انداخت.
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 قهيرا نگاه کرد. ده دق لميف یو به اتاقش رفت و ادامه دياو پتو کش یرو سروش
  .ديچيخانه پ یدر فضا هيو گر غيج ینگذشته بود که صدا

و کنترل دستش را پرت کرد. به اتاق ترالن وارد شد و  ديپر نيياز تخت پا سروش
را از تخت  شيپاها کندیافتاده است و تالش م نيزم یاو با سر رو ديرا زد و د ديکل
  بکشد. نييپا

تخت  یکمر او انداخت و از جا بلندش کرد و رو انيو دستش را م ديجلو دو سروش
  نشاندش.

و اشک  ديچيراستش گذاشت و از درد در خود پ یبازو یدست چپش را رو ترالن
  سر خورد. شيهااز چشم

  شده؟ یچه مرگته؟ چ -

  گفت: انيو گر ديچيدر خود پ پر درد ترالن

  .کنهیدرد م یليبازوم، فکر کنم شکسته باشه. خ -

  مگه چه خبره شکسته باشه؟ -

  آخ مردم از درد. -

  نمش؟يبب یذاریم -

  نه! درد دارم. -

  بخواب. رينه که نه! بگ -

را زد. چراغ خاموش شد و ترالن آمد که دراز بکشد.  ديبعد سمت در رفت و کل و
 ديکش غي. جديرا شن شيهابرخورد استخوان یتکان داد و حس کرد صدارا  شيبازو

  گفت: یاتاق را زد و عصب ديراه برگشت و کل انيکه سروش از م

  ؟یخوابیچه مرگته؟ چرا نم -

  هقش گفت:هق انيدر م ترالن
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درد داره. افتادم رو بازوم، شکسته  یلي. خشنومیاستخوونام رو م یبه خدا صدا -
  حتماً.

لباست رو جر  اميم اديدفعه برم و صدات در ب نيبرم؟ اما ا اي نمشيبب یذاریم -
  .دمیم

. سروش جلو رفت و کشدیم یچه درد دانستیساکت شد و دو دل. خودش م ترالن
  و گفت: ديکش یقي. ترالن نفس عمستينگر نهياو را دست به س

  .خوامینم -

 یرفت. ترالن بازو برگشت و چراغ را خاموش کرد و یحرف چيبدون ه سروش
خود را گرفت. چند بار ذکر خواند و نفسش را فوت کرد. رفت که دراز بکشد. باز 

 شيو نتوانست صدا ديچيکه در تنش پ یديها و درد شدبرخورد استخوان یهم صدا
  .ديکش غيرا کنترل کند و از ته دل ج

مت دراور و س ديجه نيياو از تخت پا غيج یصدا دنيتخت بود با شن یکه رو سروش
برداشت.  یچيق کيو روشن اتاق دست برد و  کي. در تارديرفت و کشو را پس کش

و به اتاق ترالن رفت. چراغ را روشن کرد و سمت تخت او پا  ديکشو را به هم کوب
دست  یچيق دنيبا د کردیم هيگرخود را گرفته بود و  یتند کرد. ترالن که بازو

  :ديکش اديسروش فر

  نه.نه، تو رو خدا  -

 یحرکت از رو کيبود. سروش با  دهيسروش ترس تياز اخم و عصبان یجور کي
  زد. غيو ترالن ج دياو را کش یقهيتخت نشست و  یاو رد شد و رو

لباس  یقهيجر خورن  یاو گذاشت و آن را فشرد که صدا یقهي یرا ال یچيق سروش
  ار انداخت.را کن یچيتا آرنج او پاره شد و ق قهي. ديچيترالن در اتاق پ

  رو به ترالن که در بهت فرو رفته بود گفت: سروش

  پس ساکت باش. ،یکه ضعف کن دمیش ماونقدر فشار اديدر ب کتيج -

او پرت کرد و  ینهيس یپاره شده را رو ی. تيکهدياو را گرفت و کنار کش لباس
سروش  .دينفسش را داخل کش دهيدستش را جلو برد که ترالن با نگاه به دست او ترس
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 یترالن برد و رو یچانه ري. دست چپش را زستياو را نگر یصورت وحشت زده
  او را سمت در اتاق برگرداند.

 یکه متورم شده بود و داشت به کبود دياو کش یبازو یدست راست انگشتش را رو با
  .یزدیم

  و گفت: دياو شکسته است. لبش را گز یمطمئن بود بازو گريد حاال

. امشب چند بار اومدم فتهياتفاق ب نيهم ا ديبا یلولیتو خودت م یه مثل مار یوقت -
  جات رو درست کردم.

  سرش را بچرخاند که سروش اجازه نداد و گفت: خواستیم او

  نگاه نکن. -

  گفت: انيترالن گر و

  بد شکسته؟  -

اش هم آورد و شانه یرا رو اشکهيکرد و دو ت یچيلباس او را ق نيآست سروش
  د و تکه اضافه را کنار پرت کرد.اش زگره

  ؟یچکار کرد -

کمر ترالن انداخت و او را  ريرفت. دستش را ز نيياو رد شد و پا یاز رو سروش
  راست کرد و گفت:

  دستت رو. ارين نييآرنجت باشه. پا ريدستت ز -

  جمع کرد و با کش بست. عياو را سر یاو را آورد. موها یبعد رفت و کش موها و

  م؟يریم يیجا -

  .مارستانيب -

  دستم شکسته؟ -

  آره. -
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  .یوا یا -

سرش کرد و  یروسر کيبافت و کش را تهش زد.  عياو را سر یموها سروش
  سرش انداخت. یآورد و رو يیچادر عبا کي شيبرا

  بازوم لخته. شه؟یم یمانتو چ -

  سمت در رفت و گفت: سروش

  ترالن. ی. گرفتارم کردارهيدر ب مانتو تن تو کنه و نهيبش ی. کنهيمعا یبر دياالن با -

. به ساعت نگاه کرد. چهار صبح بود. ديلباس پوش عيبعد به اتاق خودش رفت و سر و
  فرستاد و به اتاق ترالن رفت و گفت: یلعنت

  .فتيراه ب -

راند.  مارستانيشدند و سروش سمت ب ليدو از منزل خارج شدند. سوار اتومب هر
  .دادیش فقط با غصه و حرص سر تکان مو سرو کردیم هيترالن آهسته گر

سروش او را به قسمت اورژانس برد و موضوع را  دنديرس مارستانيبه ب یوقت
پسر جوان بود همراه او راه افتاد تا مورد را  کيکه  فتيداد. پزشک ش حيتوض
او سر بلند کرد و سروش را  دنيترالن با د ديبه کنار ترالن رس یکند. وقت یبررس

  ر تکان داد و گفت:و س ستينگر

  نه!  -

  کرد و گفت: یاخم سروش

  . نهي. چادرت رو باز کن بذار بباوردمشيکه ن ابونيپزشکه، از تو خ -

  ترالن سر خورد و ملتمس گفت: یهااشک

  نه تو رو خدا! -

  و گفت: ديکش یقيدست به کمر زد و سرش را بلند کرد و نفس عم سروش

  صبر بده.  ايخدا -

  و خم شد و گفت: ديپس کش دوباره دستش را و
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  ! یمعّطلشون کرد -

  . سروش چادر او را گرفت و گفت:ستياو را ملتمس نگر ترالن

  گناهش گردن من!  -

  سروش...  -

  ساکت باش. -

هم فشرد و  یرا رو شيهاو رو به دکتر کرد. ترالن پلک ديچادر او را کنار کش و
 یهق زد. دکتر بازوخود هق را برگرداند و در شيچسباند و رو واريسرش را به د

  و لمسش کرد. ستياو را نگر

 یو با خود فکر کرد که ترالن چه زجر ستيصورت همسرش را نگر سروش
لخت شده  شيجلو یکه با او بودند به راحت یاز دختران یليکه خ یدر حال کشدیم

  بودند.

  داشت.  یتازگ شيترالن برا یاحساسات و پاکدامن نيا

  ش چادر او را هم آورد و رو به پزشک معالج کرد. او گفت:راست شد و سرو دکتر

تا با  نيريعکس بگ نيبر عيسر سمينویشکسته باشه. االن براتون م اديبه نظر م -
  که زود خودش رو برسونه.  ميريگیمتخصص تماس م

  دکتر ممکنه عمل بخواد؟  یآقا -

گچ ساده  کيداره با به اون حد باشه و امکان  ادي. به نظر نمکنمینه! فکر نم -
  . اديموضوع حل بشه. حاال تا دکتر متخصص ب

 سيخ یهاچشم ريرا ز شيهابعد رفت و مشغول نوشتن نسخه شد و سروش دست و
  و گفت: ديترالن کش

  . اريدر ن یباز یبسه کول س،يه -

رفتند و سروش  یولوژيبرد. به راد یبردارعکس یبعد از گرفتن نسخه او را برا و
  و را انجام داد. ا یکارها



 

360 
 

لختش و  یاز بازو ديکشی. خجالت مکردیم هياو را گرفت و ترالن فقط گر چادر
  است.  یزشت اريدر حال انجام کار بس کردیحس م

آن دخترک  اتيو به حاالت و روح کردیو فقط او را نگاه م ستاديکنار ا سروش
ت و به سالن انتظار سر ترالن انداخ ی. بعد از کار چادر را روکردیفکر م فيظر

جوجه  کيرفتند و نشستند. سروش دستش را دراز کرد و دور ترالن انداخت و مانند 
  و گفت: اشتخود گذ ینهيس یاو را بغل کرد و سرش را رو

  . گهينکن، بسه د هيگر -

 نيانتظار بدون سرنش یهایو صندل یخال یآنجا نبود و آن فضا یآن ساعت کس در
  .کردیحال هر دو را بدتر م

ترالن حاضر شد. سروش رفت آن را گرفت و به کنار  یبعد عکس بازو قهيدق ستيب
بلندش کرد. او را با خود به نزد دکتر  اطيترالن برگشت. دست او را گرفت و با احت
  برگرداند. دکتر عکس را نگاه کرد و گفت:

  . دنیو دستور رو م انياالن متخصص م ديبله شکسته. منتظر باش -

  ون. ممن -

آن ساعت  یهاضيدو به خارج از اتاق رفتند و نشستند. سروش به رفت و آمد مر هر
  و داد نکند.  غيکرد ج یکرد و سع هينگاه کرد و ترالن فقط از درد گر

  سروش برخاست و گفت: ديکه رس متخصص

  .نيتو بش -

 آمدنش تشکر کرد. دکتر عکس یکرد و برا یپرسبه اتاق رفت و با دکتر احوال و
  و گفت: ستيرا نگر

  پرت شدن از پله؟  اي ن،ياُه چه بد شکسته. تصادف داشت -

وزن  ینيو سنگ کيسرام یخواب غلت خورد و از تخت افتاد رو ینه دکتر، تو -
  بدنش هم افتاده روش. 
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که دستش  ميدارنده بذارو نگه ميرياالن براش گچ بگ ديداره. با یفيظر یهااستخوون -
نگهدارنده از گردنش باز نشه  یطيشرا چيماه تحت ه کي نيا یتکون نخوره. فقط ط

دو هفته  یکيکامل دراز بکشه.  نيذاریبخوابه. نم زيخميها زمان خواب هم نو شب
کم استخوان جا از اون به بعد کم هيعيکه طب شنوهیبرخورد استخوان م یاول صدا

 هي. فقط بهش مدام تغذهشی. مراقبت کنه زود خوب مشنوهینم یزيچ گهيو د رهيگیم
  باشه. ی. مقونيخوب بد

  دکتر.  یبله چشم آقا -

  نشه.  تيکنه اذ قيکه تزر سمينویچندتا مسکن هم م -

  ممنونم.  -

آمد و  گرينفر د کيبردند.  یکرد و او را به اتاق يیرفت و ترالن را راهنما سروش
. به دست ريا گچ بگدکتر با او صحبت کرد و از او خواست از بازو تا کف دست او ر

  استخوان بازو برداشته شود.  یبدهد تا فشار از رو هياو زاو

  گفت: یداد. سروش به آرام یدلدار کردیم هيبه ترالن که فقط گر دکتر

  است.  گهيد زيچ کيدردش  -

نداره؟  یکه مشکل نيراحت دستش رو بندازه دور گردنت؟ ا تونهینم گهيد ه؟يچ -
  . زميعز یشیزود خوب م

  گفت: یبه آرام سروش

  ! کشهیعذاب م نهيبینامحرم م نکهينه، از ا -

  دکتر نامحرمه؟  -

  بله.  شونياز نظر ا -

  درمان کنم.  تونمیکه نم نميمن اگر نب -

 کيهق ترالن به هوا رفت. سروش چادر او را از سرش در آورد و هق سروش
دکتر و آن مرد مشغول  کرد. هيگرفت و گر ريو ترالن سرش را به ز ستاديگوشه ا
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در حال نگاه کردن ترالن بود و مدام  نيگچ گرفتن دست او شدند و سروش غمگ
  . کردیخودش را سرزنش م

لحظه آن دو مرد را نگاه نکرد.  کي یبعد کار تمام شد و در آن مدت ترالن حت یقيدقا
را پرداخت و  مارستانيب ینهيرفت و هز یسروش در آن مدت با اعصاب خورد

  کرد.  هيسخه را تهن

برگشت دکتر نگهدارنده را دور دست و گردن ترالن انداخت و بعد دوباره  یوقت
  را تکرار کرد. شيهاهيتوص

هم سروش چادر را به سر ترالن انداخت و از دکتر تشکر کرد و او را به  بعد
  کرد. قيتزر شيها را برامسکن یبرد و دختر قاتيتزر

  را بپوشد.  شيهاود و بعد کمک کرد کفشصبر کرد حال او بهتر ش سروش

خارج شدند صبح شده بود. سوار شدند و به منزل برگشتند. در  مارستانياز ب یوقت
و  کردیاول صبح را نگاه م یو شلوغ هاابانيترالن ساکت بود و خ ريتمام طول مس

 یمرد بازو کيسخت بود  شيکه چقدر برا کردیسروش هم داشت به ترالن فکر م
  . ندياو را ببلخت 

  و وارد شدند ترالن خسته و کوفته به اتاقش رفت.  دنديبه منزل رس یوقت

و همراهش را خاموش کرد و به اتاقش رفت.  ديمنزل را کش یهم گوش سروش
و به سراغ ترالن رفت. او  ديتخت چند بالش چ یکرد و رو ضيرا تعو شيهالباس

  سروش جلو رفت و صدا زد: را بسته بود. شيهاتختش نشسته بود و پلک یرو

  ترالن.  -

  چشم باز کرد و رو به سروش کرد. سروش دست چپ او را گرفت و گفت: ترالن

  . ايب -

   ؟یچ یکجا؟ برا -

  پاشو. -
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برد. حرکت کردند و هر دو به  نييو ترالن را از تخت پا ديدست او را کش سروش
  کرد.  تياتاق سروش رفتند. سروش او را سمت تخت هدا

  نباشم؟  شتيپ گهيمن د یه نگفتمگ -

  . مياالن مجبور یبله، ول -

  هست؟  یچه اجبار -

  . امياصالً از پست بر نم یاونجور گهيکه دست چپت هم نشکنه. د نيا -

او را از کش باز کرد. کمک کرد به  یکرد و موها تيبعد ترالن را به تخت هدا و
  بزند. هيها تکبالش

  خوبه؟  -

  آره. ممنون.  -

  بالش برداشت و پشت سر او گذاشت.  کي سروش

  شد، ممنون.  یعال یلياالن خ -

شد. در اتاق را بست و به کنار ترالن  کيکه اتاق تار ديها را کشرفت پرده سروش
 یچسبانده بود که راه واريشد. ترالن را به د کيتخت نشست و به او نزد یرفت. رو

  نداشته باشد.  دنيغلت یبرا

. ترالن ديسرش کش یو پتو را گرفت و باال دياو دراز کش هم در سمت چپ خودش
. ديشد و به او چسب ترکيکه سروش نزد کردیبود داشت او را نگاه م زيخميهم که ن

  شکم او انداخت و محکم نگهش داشت.  یرا رو شيترالن حس کرد که سروش بازو

   ؟یکنیچکار م -

  گفت: یبه آرام سروش

  .ینچرخ اديگرفتمت که ز -

  خود گرفت تا تکان نخورد. یبازو ريسکوت کرد و سروش او را ز رالنت
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عقب آورد  یرا کم شيو کوچک است. بازو فيبا خود فکر کرد او چقدر ظر سروش
پتو بود  ري. ترالن سر بلند کرد و او را که زديشکم ترالن کش یو دستش را رو

  چکار کند.  خواهدیبدهد سروش م صيتشخ توانستی. نمستينگر

 یشکمش حرکت و بعد رو یبود و دلهره داشت. دست سروش نوازشگر رو دهيرست
ترالن کشدار شد و زبانش الل شد. لبش  یهاشد. نفس نيينشست و باال و پا شيپهلو

  نتوانست اعتراض کند. یو حت ديرا گز

  و گفت: ستاديسروش از حرکت ا دست

  خودت بکن. یبرا ی. فکریمشت پوست استخوان کي -

  بعد خوابش برد. یکت شد و سروش کمسا ترالن

 یصبح بود که زنگ در به صدا در آمد. ترالن از صدا ميو ن ازدهيساعت  حدود
  .ستيشد و کنارش را نگر داريزنگ ب

شکم ترالن  یسمت مخالف بود و دست چپش رو شيدمر خواب بود و رو سروش
  بود.

  سروش گذاشت و گفت: یموها یدستش را دراز کرد و رو ترالن

  سروش، آقا سروش... -

  هوم! -

  !زنهیزنگ در رو م یکي -

  ه؟يک -

  تو تخت کنارت. نجاميمنم ا دونم،ینم -

شده نشست و رو به ترالن  زير یهاآلود و با چشم. خوبديکش یقينفس عم سروش
  گفت:

  کنه؟یدستت درد نم ؟یخوب -

  خوبم. -
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بود  ستادهياف ااف یبعد جلو یرفت و اتاق را ترک کرد. کم نيياز تخت پا سروش
ها وارد شدند. . دگمه را زد که آنکردینگاه م یاکبر یخانم و آقا ميو داشت به مر

رفت و سالم آن  رونيو در را باز کرد. از در ب ديصورتش کش یتو یسروش دست
  دو را پاسخ گفت.

دست داد و تعارف کرد  یاکبر یآمد گفت. با آقاکرد و خوش یپرسها احوالآن با
  گفت: یبه درون آمدند حاج اکبر یشوند. وقت وارد

  مهندس؟!  دنيهمه خواب نياُه، چه خبره ا -

  . ميزد یامروز رو جبران ميديتا صبح نخواب شبيراستش د -

  است.  ايحیخانم از حرف سروش سرخ شد و فکر کرد چقدر ب ميمر

  کنم.  داريترالن رو ب رمیمن م د،ييبفرما -

  ت و وارد اتاق شد. ترالن رو به او کرد و گفت:ها باال رفبعد از پله و

  بود؟  یک -

  پدر و مادرت، پاشو.  -

  خدا مرگم بده.  یوا یا -

  چرا؟  -

  . افتنیپس م نيبب ینطوريمن رو ا -

  نه؟  اي دنيدیم ديبا -

  .ديايب نييبعد جلو رفت و کمک کرد ترالن از تخت پا و

  داد.را انجام  شيرفت و کارها يیبه دستشو ترالن

  تا او آمد. ديدست لباس مناسب پوش کي سروش

  ترالن آمد اعصابش خرد بود. یوقت

  شده؟ یچ -
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  دست کارام رو بکنم. نيبا ا تونمینم -

  ؟یخوایکمک م -

  نه ممنون. -

 کيبه اتاق رفت و سروش دست و صورتش را شست و به اتاق برگشت. ترالن  او
را  شيخود را پوشاند. سروش موها یاش انداخت و شانهشانه یبزرگ رو یروسر

  و گفت: ديشانه کش

  .ميبر -

کرد و آقا و  یخواهرفتند. سروش معذرت نييپا یبا هم راه افتادند و به طبقه سپس
  گرد شد. شانيهادست ترالن چشم دنيرو به آن دو کردند با د یوقت یخانم اکبر

صورتش زد و  یوخانم ت ميجلو رفت و سالم کرد. آن دو برخاستند و مر ترالن
  بغلش زد و جلو رفت و دخترش را بغل کرد و رو به سروش گفت: ريچادرش را ز

  ؟یسر دخترم آورد يیچه خبره آقا سروش؟ چه بال نجايا -

  و گفت: ديهم که برخاسته بود امان نداد و به سروش پر یاکبر حاج

  ؟یشکندست و پاش رو ب یمهندس! دختر بهت دادم که بزن یآقا هيچه وضع نيا -

  و گفت: ديشان پرحرف انيپاچه مدست ترالن

  .ستيکار سروش ن نينه بابا، ا یوا یا -

  .یازش دفاع کن ستيتو حرف نزن، الزم ن -

  بابا... -

  ساکت. -

  :تيبود گ رهيبعد رو به سروش که به او خ و

 اشیشونيپ روزي. دیکنیم تشياذ یو دار اديتو از ترالن خوشت نم گفتیخانمم م -
پسر حاج  کنمیود بود، امروز لبش کبوده و دستش تو گردنشه. به خدا ادبت مکب

  !یمحمد
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  گفت: قراریب ترالن

خواب غلت زدم و پرت  یاز تخت افتادم. مقصر سروش نبود. من تو شبيبابا من د -
  .نييشدم پا

طالق  یچرا گفت ؟یقهر کرد یچ یبرا روزيمن هم باور کردم. پس د یتو گفت -
 یترسیخونه و دستت رو شکونده و انداخته گردنت حاال م یاومد ديا تهدب ؟یخوایم

  .اريرو ب لشي. خانم برو وسانميبب فتي. راه بیبهمون بگ

  مادرش را گرفت و گفت: یجلو ترالن

  ن؟يدیچرا به حرفم گوش نم -

  رو به همسرش گفت: یاکبر حاج

  .اريرو ب لشيخانم! برو وسا یديمگه نشن -

  وش گفت:رو به سر ترالن

  ؟یگینم یچيچرا ه -

  ها گرفت و گفت:نگاهش را از آن سروش

که دوست دارن در موردم بگن بدون  یقضاوت بشم. هر چ نکهيمن عادت دارم به ا -
 تيخودم رو اذ کنمینم یبهم گوش کنن و بخوان حرف من رو بشنون. پس سع نکهيا

  کنم.

اجاق گاز  یآن را رو یو وقتشد  یبعد به آشپزخانه رفت و مشغول پر کردن کتر و
خانم  ميو مر کردیداشت فکر م ريسر به ز یگذاشت برگشت و نشست. حاج اکبر

  .دادینگران دست چپ دخترش را ماساژ م

  رو به ترالن گفت: یاکبر حاج

   خوام؟یطالق م یگفتیچرا م روزيد زميعز -

  .ستيسروش را نگر ترالن

  به من نگاه کن ترالن. -
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  درش کرد و گفت:رو به پ ترالن

 ني. اادينداره. از حجاب من هم خوشش نم یاعتقاد ارتيبه ز خونه،یچون نماز نم -
اما سروش اومد سراغم و  ميسه تا اختالف باعث شد حس کنم بهتره از هم جدا بش

  .مياجازه نداد جدا بمون

  خوب! -

در که شب . اونقزنمیغلت م اديخواب ز یازدواج کردم تو یچرا از وقت دونمینم -
  هم از تخت پرت شدم. شبي. دزنمیبار مشت و لگد به آقا سروش م نيتا صبح چند

 خوامیهم م کنهیخونه. هم مادرت ازت مراقبت م یاياثبات حرفات م یپس برا -
  اد؟يسرت م یشبا چ نميبب

  بود. دهيرو به سروش کرد. سروش ابرو در هم کش ترالن

  اجازه دارم برم؟ -

  به سروش گفت:خانم خطاب  ميمر

من  شي. ترالن چند روز پدياريب في. شما هم امشب تشرميپاگشاتون کن مياومده بود -
  تا مراقبش باشم. مونهیم

  هر جور خودش راحته! -

  راحت بشه. الشونيام ختا خانواده گردمیبرم گهيو دو سه روز د رمیپس امروز م -

  .یليهر طور ما -

  پس برم لباس جمع کنم. -

  .کنمیبرات جمع مخودم  -

او  یهاباال رفت و مشغول جمع کردن لباس یبرخاست و به طبقه شيبعد از جا و
گذاشت.  یساک دست کيدر  شيبرا یدست لباس و چادر نماز و روسر کيشد. 

آمد. ساک را کنار ترالن پرت کرد.  نييبرداشت و پا يیمانتو عبا کيو  یچادر مشک
 یخاص زيرا نگاه کرد. چ شرا برداشت و داخل به ساک انداخت و آن یترالن نگاه

  . سر بلند کرد و گفت:ديدر آن ند
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  ! نيهم -

  دنبالت.  اميو فردا عصر م یمونیامشب م ؟یچ گهيپس د -

  خانم رو به ترالن داد زد: ميمر

  خونه؟ یبرگرد یخوایاوضاع م نيرو چشم؟ با ا یچ -

  مگه اوضاع من چشه مامان، شوهرم مراقبمه. -

  .مي. پاشو براومدیبال سرت نم نيمراقبت بود ا اگر -

  .ميبخور يیچا کيمامان اجازه بده حداقل  -

  پاشو. م،يخورینم -

بلند شد. ترالن رو به  یبرخاست و پشت بندش حاج اکبر یخانم عصب ميبعد مر و
چپ ترالن را گرفت و  یسروش کرد. سروش برخاست و برس را برداشت. شانه

 یروسر رياو را از ز یشتش را به خود کرد و دست انداخت و موهااو را بلند کرد. پ
ها را جمع کرد و شدن، آن تبو پس از مر دياو کش ی. برس را به موهاديکش رونيب

او را با حوصله بافت و کش دوم را  یکه دور مچش انداخته بود بست. موها یبا کش
  .ندکردیمدت زمان آن دو نگاهشان م نيبست و در ا شيته موها

سرش  یاو برداشت و رو یشانه یرا از رو یترالن را چرخاند و روسر سروش
  او انداخت. یشانه یسمتش را رو کيگذاشت و 

مبل برداشت و تنش کرد و دست چپش را در آن فرو کرد  یرا از رو يیعبا یمانتو
  سرش انداخت و گفت: یرا گره زد. بعد هم چادر را رو شيو جلو

رو از  زيبخواب و آو زيخ ميبخواب. ن واريشب حتماً کنار دمواظب خودت باش.  -
  گردنت جدا نکن.

  چشم. -

  بخوابه. شتيبگو ترنم پ اي یبذار کنارت از تخت پرت نش یزيچ کي -

  باشه حتماً. -
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ش نگاه از آن دو گرفتند و .  پدر و مادررفتیلحظات ضعف م نيا یترالن برا دل
  به در انداخت و رو به ترالن گفت: ینگاه رفتند و در را بستند. سروش رونيب

 یرو رو ايدن یدنبالت و نذارن برگرد امي. فردا عصر بیزنینم یاحرف اضافه -
  .کنمیسرت خراب م

  وا!  -

  .ارميرو ب اشونيصبر کن برم سوغات -

  باشه. -

داد  یپاکت بزرگ جا کيها را جدا کرد. همه را در آن یهایرفت و سوغات سروش
  خانم از پشت در گفت: ميمر و برگشت.

  ترنم جان، بابات منتظره. -

  اومدم. -

 یرفت و بعد سروش. وارد کوچه شدند. آقا رونيدو راه افتادند. ابتدا ترالن ب هر
خانم در جلو سوار شد. سروش در عقب را باز کرد و  ميپشت فرمان بود. مر یاکبر

  ساک و پاکت را داخل گذاشت و بعد ترالن را سوار کرد.

. سروش شدیاو تنگ م یالک یهامحبت نيا یدلش برا یرو به او کرد. حت ترالن
  و گفت: ديسرش را بوس یخود کرد و رو کيدست انداخت و سر او را نزد

  سفارش نکنم. گهيد -

مظلوم و ملوس شده بودند  یاديز یکه به اندازه يیهاو با چشم ستياو را نگر ترالن
  گفت:

  .شهیدلم برات تنگ م -

 یشد. به اندازه یطانياش شو چهره ستياو را نگر یبار طنتيبا نگاه ش سروش
خود کند و پدر و مادرش را قانع  قراریخود را گذاشته بود که ترالن را ب ريتأث یکاف

  ندارند. یکند که مشکل
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ترالن گذاشت.  یگونه یرو یمحکم یبرد و بوسه نياز بدنش را داخل ماش یمين
  گشاد شد. یحاج اکبر یهاخانم را از جا پراند و چشم مياش مربوسه یصدا

و  ستيپر از تعجب ترالن را نگر یهاو صورت مات و چشم ديعقب کش سروش
  گفت:

  من از االن دلم برات تنگ شده، بهم زنگ بزن. -

  چشم. -

  خانم رفت و گفت: ميمر یشهيدر را بست و کنار ش سروش

  .نيمراقبش باش -

  حتماً. -

  زد و به داخل خانه برگشت و در را بست. ید و سروش لبخند کجرفتن هاآن

آن بوسه  یبود. گرم یبيعج ی. در دلش غوغاديشيکرد و به سروش اند هيتک ترالن
 رشيگسروش با پوست صورتش غافل یها. تماس لبکردیاش حس مگونه یرا رو

  کرده بود.

 دانستیو درست نم ديکشیم دکيکه نام همسرش را  یشده بود. دلتنگ مرد دلتنگ
  ...ايخانه، دو انسان و با هم دارند. دو دوست، دو دشمن، دو هم یدر واقع چه نسبت

  افکار او را پاره کرد. ريخانم زنج ميمر

 شتريب یبهش بگ ديبا ششيپ یبرگرد مينداره. اگر گذاشت ايترالن شوهرت اصالً ح -
  باشه. گرانيد یمراقب رفتارش باهات، جلو

که به خاطر  نيدوست داشت. هم گرانيد یر سروش را با خودش جلورفتا ترالن
  بود. نيريش اريبس شيبرا شدیمهربان م هيحضور بق

  :ديپرس یاکبر حاج

  کتکت زد که دستت شکسته. یترالن راستش رو بگو -

  نه بابا جون. -
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راستش رو بگو من پشتتم، ازش نترس. هر چقدر هم ترسناک باشه من تو مشتم  -
  .کنمیماش خفه

  من رو بزنه؟! ديچرا با -

  تو رو کتک بزنه. ديترسیبوده. م هاوونهيمثل د روزيمادرت گفت د -

خونه رو ترک کرده بودم. چون گفته  اشاجازهیشده بود چون من ب هاوونهيمثل د -
رو  یمن از اول همه چ گفتی. مرميگیبودم به خاطر اون اخالقات ازت طالق م

  .یبر یبذار یپس حق نداشت یقبول کردبهت گفتم و خودت 

  .ستيشوهرت مقصر ن یگیپس م -

. ديدیمقصر م شتريداد. خودش را ب هيتک شهيشد و سرش را به ش نيترالن غمگ نگاه
 یزندگ یترالن بود که خودش را تو نيرا به او گفته بود و ا زيچون سروش همه چ

  او پرت کرده بود.

  .. مقصرش منمستينه بابا، مقصر ن -

  سرش شکسته. کنار چشمش چسب زخم بود. گفتیمادرت م -

شده بود. نه  یهم عصبان ی. حاج محمدیبه حاج محمد نيچون شما زنگ زده بود -
 یگذاشته بود نه برداشته بود، با تلفن اتاقش زده بود تو صورت سروش که چکار کرد

  زنت قهر کرده و اسم طالق رو آورده.

  !نطوريکه ا -

  کر گفت:خانم متف ميمر

  .ميکرد یهمه بهش کم لطف نيراسته، پس بنده خدا سروش که ا نياگر ا -

. اون بچه امي. من و بچه بازامهيعقلیمن و ب رياش تقصراسته مامان. همه نيهم -
بمون  گهیم ی. وقتاديخوشش نم ايرفتارا و بچه باز ني. سنش باالست و از استين
  برم. ديبرو با گهیم یبمونم، وقت ديبا

ها لج کنم. گوش کنم. حوصله نداره مثل بچه ديبخواب با ايبخور  گهیم یوقت یحت
  .ستيبلد ن یمهربونه اما نازکش دميتون فهمهم که اومدم خونه روزيد
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سرم بود.  یکه از تخت سقوط کردم با حوصله من رو برد دکتر و تا صبح باال شبيد
و گرفته بود تکون نخورم باز با دستش محکم من ر ميخونه بخواب ميصبحم که اومد

  .اديسرم ب يیبال

  ؟یبابا چرا بد خواب شد -

چند وقت اونقدر با مشت و لگد زدمش که فکر نکنم همه عمرش از  ني! ادونمینم -
  حد کتک خورده باشه. نيتا ا یکس

بوده  کينزد گفتیبودم با پا زده بودم تو گردنش. م دهيچرخ ميمشهد که بود یحت
با سر سقوط کنم، پام رو گرفته بود. از خواب  رمیم نکهيشبم مثل ا هيبشم.  هوشیب

  . اشینيو پام رو چرخوندم و زدم تو ب دميپر

  . یخدا مرگم بده. پسر مردم رو ناکار نکن -

و سرش  ديسروش برده بود. با خجالت خند یپا یافتاد که دستش را ال یشب ادي ترالن
  جدا کرد.  شهيرا از ش

  او با خجالت گفت: یخندهخانم از  ميمر

  خدا مرگم بده.  -

چکار  فتهيب یفردا اتفاق بدتر خنده،یاالن م نياش شده. اچه نيخانم ببرش دکتر بب -
   م؟يکن

. رنيگیشوهرش رو م قهيبشه همه  یروز ضربه مغز یدستش شکسته فردا االن
  که تو خواب اتفاق افتاده.  کنهیباور م یک ارهيسر شوهرش ب يیبال

  .رميگیباشه. امروز براش نوبت دکتر م -

  سر زد. شيهازد و به پروژه رونيهم از خانه ب سروش

  .کردیو کارشان را چک م کردیآرماتور بندها را نگاه م داشت

  . سروش صدا زد:رفتندیدو مهندس ناظر دنبالش راه م هر

  آقا، آقا! مهندس! -
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  . ديدستش را به دهانش برد و سوت کش و

  سر بلند کرد.  کردیبتن کار م براتورياشت با وکه د یکس

  داد زد: سروش

متر  یو به فاصله منظم  بزن تو بتن. با فاصله چند سانت یرو عمود براتوريسر و -
  بشه.  دستکيکه هنوز سخت نشده  یقبل هيببر تو تا با ال

  مهندس!  کنمیکار رو م نيهم -

مختلف و به  یهاهيرو با زاو براتوريوسر  ی. دارگهيد کنمیدارم دستت رو نگاه م -
  .شهینم کپارچهيقبل  هيبا ال ینطوري! ایکنیو بدون عمق وارد بتن م یشکل تصادف

  بعد رو به مهندس ناظرش کرد و گفت: و 

   ن؟يکنیبتن م نيدار ینطوريا -

  حواسش نبود.  ديکارش خوبه مهندس، االن شا -

شما حواستون باشه. اصالً هر  ستين. اون حواسش ستيحواسش نبود جواب من ن -
پاش ارتعاش وارد بدنش  ريبذاره ز نيتخته بهش بد کيکار نکنه.  ستيحواسش ن یک

  نشه. 

  کار را چک کرد. داد زد: یبعد راه افتاد و ادامه و

  آقا!  -

  رو به او کرد: کارگر

  بله مهندس!  -

  . نيشاز روش رد ب نيني. تخته بچیپرت بش یسر نخور خته،يروغن ر -

  چشم مهندس.  -

و سرکارگر مشغول صحبت شد و بعد از  شيهاوارد کانکس شدند او با مهندس یوقت
  گفت: ینه چندان طوالن یگپ و گفت
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رد  یکيلوله پالست یاز تو ن،يبرق باش یمايکارتون در حد صفره. مراقب س یمنيا -
رن. اون روش. کارگرا دستکش ندا نيتخته بذار ختهيبشه. اون همه روغن که ر

خلوتش  ني. بگشکنهیم اديبهش فشار ب گهيخورده د کيشلوغ شده.  یليکار خ یسکو
  کنن. 

  چشم مهندس.  -

  ها شد و گفت:به حساب یدگيبعد مشغول رس و

مرحله تموم  نيپس تا ا نيپول گرفت ستيوقت ن یليخ نميبیهم که دارم م نطوريا -
  . نيندار یزيوار گهينشه د

  بفرستن.  یبراتون تعداد گمیکه م نيهم کم آورد مانيس

  دستت درد نکنه مهندس.  -

  . کنمیخواهش م -

 یشد و به سمت پروژه لشيکرد و سوار اتومب یرا جمع کرد و خداحافظ لشيوسا او
  رفت.  یبعد

  . ديترالن را د یکه شماره ستيبه صدا در آمد. آن را نگر همراهش

  داد: جواب

  بله.  -

  ه؟ سالم، حال شما خوب -

  ؟یسالم فنچول، خوبم، خودت خوب -

  حتماً.  نياريب فيشام تشر یبرا گنیبله خوبم. مامان م -

  طول بکشه! یتا ک دونمیفعالً که سر کارم و نم -

  حتماً.  نييايزود تموم بشه و ب نيکن یخوب پس لطفاً سع -

  .کنمیم یسع -
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به آن  ینگاهميو ن ديکش نييخود را پا یشد. سروش گوش یترالن طوالن سکوت
  گوشش برگرداند و گفت: ريرا به ز یانداخت. گوش

  فنچول! -

  بله! -

  ؟یقطع کن یخواینم -

  حواسم نبود، خداحافظ. د،يببخش -

  .شهیحواسم هست دلت برام تنگ م -

  .نيبله، منم حواسم هست از همون لحظه دم در دلتنگم شد -

  و گفت: دياو آرام خند یبه حاضر جواب سروش

  ه حاال سوار نشو.باش -

  و گفت: ديآهسته خند ترالن

  .نيامشب سر حال باش یکه برا نيخودتون رو خسته نکن یليخ -

  لبخند زد و با دست چپ فرمان را چرخاند و گفت: سروش

  . گهيشام ساده است د کيمگه امشب چه خبره؟  -

  بله. -

  .ميريبگ یکه کشت مييخواینم -

  فت:گ یاما به آرام ديخجالت کش ترالن

 ميهم موند شياما تا خوب شدنش اگر پ رم،يبگ یکشت تونمیکه نم وبميدست مع نيبا ا -
  .ميکنیکار رو هم م نيچشم. ا

از پا دادن ترالن به  کردیم یو همانطور که رانندگ ديسروش باال پر یابروها
  خوشش آمد و گفت: شيهایشوخ

  ؟یشیم فميبه نظرت حر ؟یريبگ یبا من کشت یخوایم -
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  . ديدستم که خوب بشه شا -

   ؟یتونیتا دستت خوب نشه نم یعني -

  . دونمینم -

منم از دست راستم  دمیببرمت رو تشک. قول م ینيتمر فيبه عنوان حر ديپس با -
  استفاده نکنم. کامالً برابر باشه. 

  . نيکنیمردونه رفتار م یليبه وقتش خ دونمیچون م ن،يگیشما حتماً راست م -

  و گفت: ديآرام خند سروش

  داشتم.  یبيعج یمردونگ یتو خون منه. از بچگ یآره مردونگ -

نفس  یادامه بدهد. سروش از صدا شترينتوانست ب گريو د ديکش یقينفس عم ترالن
هاست حرف نياز ا اتريحیسروش ب دانستیزد و ترالن چون م یتراو لبخند بزرگ

 شيبود که ببيند ترالن تا کجا با او پجواب بدهد. سروش هم منتظر  یزينشد چ شيرو
  . رودیم

  !یشد؟ ساکت شد یچ -

  .نيچطوره من اجازه بدم به کارتون برس گمیم -

  !گهيد دميچیم یکشت ی. برنامهدميرسیداشتم به کارم م -

  و گفت: ديآرام خند ترالن

  ن؟يندار یکار -

  نه فنچول. -

  .ريروزتون بخ -

  .ريعاقبتت بخ -

  کاپشنش انداخت و گفت: بيآورد و آن را در ج نييپارا  یگوش سروش
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تا دست هم داشته . دو دست که سهله، ششرهيبگ یبا من کشت اديب خوادیفنچول م -
  .کنمیم چتيپ لهيفت یباش

و  ديسمت دو کياش رفت و با ورودش به محوطه هر کس به بعد به سراغ پروژه و
  نشان داد. یخود را مشغول کار

  حاضر در مکان به استقبالش آمدند. نيندسشد و مه ادهيپ

سر در  یبه تابلو یباال رفت و همزمان نگاه یورود یهم دست دادند و از سه پله با
  ورود گفت: نيساختمان کرد و ح

  بسازن و وصل کنن. نيکردم رو بد یکه طراح یزيو چ نييپا نيتابلو رو بکش -

  ها گفت:از آن یکيبه هم نگاه کردند.  نيمهندس

  .اديساختمون م پيبه ت ميشده و فکر کرد نهيتابلو هز نيا یمهندس برا یول -

داروخانه؟ اون هم با رنگ  ايمگه اداره است  ؟یمجتمع مسکون یبرا وميچلن یتابلو -
به خط  ،یمشک هيبا حاش يیطال ليشک یتابلو هي ن؟يقرمز! من به شما گفتم چکار کن

  .قينستعل

 نيدیکه گفتم رو سفارش م یزيو چ نييپا اديابلو مدادم. ت لتونيرو هم تحو یطراح
  .نيکنیو وصل م

  شده. نهيآخه هز -

  کنم.  تونمهيتابلو رو جر ینهيهز نينکن یشما؟ کار ايمن  ؟یک بياز ج -

 یبه کناف و نورپرداز ی. نگاهستيسالن اجتماعات را نگر یوارهايبعد رنگ د و
را امتحان کرد اما سوار نشد و از رنگ  يیطال یساختمان کرد و رفت آسانسورها

  ها را از نظر گذراند و گفت:و آن ديها باال رفت و به واحدها سر کشپله

گرد و  چيبکشن. ه یط یکنن و حساب زيها رو هم تمپس مونده نيا نياريکارگر ب -
وجود نداشته باشه. گرد و خاک  یواريرنگ و چسِب کاغذ د ینباشه. لکه یخاک
  .نيرو قشنگ جمع کنو کمدا  نتيکاب

  چشم مهندس. -
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  و گفت: ديساختمان کش یرهيت یادستش را به رنگ قهوه او

  ه؟يکار ک -

  مهندس. نجاستيکارش ا مانيپ -

  صداش کن. -

موقع  نياومد یشده است. خوب رنگ زده. قبالً چند بار دييمهندس کارش تأ یول -
  !نينگفت یزيو چ نيديکار د

  ن؟يصداش کن نيکنیلطف م -

  بله. -

  ساختمان فرستادند. ینقاش کارمانينفر را دنبال پ کي

 یانيپا یکارها گريها و رنگ و در و پنجره و دسر زد و سقف گريد یبه واحدها او
  را از نظر گذراند.

 یوارهاياز د نهيس کيتنها  یرو یو پوسترها وارهايطرف د کي یزيآمرنگ
  جذاب بودند. اريدر نظرش بس یمسکون یواحدها

  سالم مهندس. -

ساختمان بود رو  ینقاش کارمانيکه پ یانساليمرد م دنيرو به صدا کرد و با د سروش
  نداشتند. یبود اما چندان صحبت دهياش دمرد را سر پروژه نيا شيبه رو شد. او کم و ب

  ن؟يبود ینقاش کارمانيشما پ -

  بله. -

  کرد و گفت: یزيآمبه رنگ یسر فرود آورد و نگاه سروش

  ؟یرنگاش رو درآورد یچجور -

  ومد؟يخوشتون ن -

  .کردمیکه فکر م یبهتر از اون یکه تو ذهنم بود، حت هيزيهمون چ -
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  خدا رو شکر.  -

   اد؟يرنگ مورد نظرتون در ب ن؟يسازیخودتون رنگا رو م -

  بله.  -

  وجود نداشته. یکار یو الک یکارفيکث -

  رنگ شده. زيتم دميحاال که هر جا رو د تا

  ممنون. -

  تا واحد آخر، کار انجام شده؟ -

  کامالً. -

   ن؟يحساب شد هيتسو -

  منتظر اومدن شما بودن.  نکهينه مثل ا -

  رو به مهندس ناظرش گفت: َ◌سروش

  شده؟  دييکارشون تأ -

  بله.  -

  قراردادش نوشته شده؟  -

  بله.  -

  امضاء کنم.  نياريب -

  چشم. -

  را از نظر گذراند.  اتينگاه کرد و جزئ یکيیکيراه افتاد و واحدها را  او

  قراردادها را از نظر گذراند گفت: یوقت تيو در نها دادیلذت سر تکان م با

 هاتونیزيتون برآورد شده، وار. کارتون متراژ شده. حقزيعز یجعفر یخوب آقا -
  دستمزدتون.  یکسر شده، مونده باق
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  بله.  -

  .ميتگرف فيتخف ونيليکه البته ازشون... م -

  و گفت: ستيسر بلند کرد و مهندس ناظرش را نگر سروش

و سنگ تموم  دنيکه براش زحمت کش یزيکه حقشونه؟ از چ یزي! از چف؟يتخف -
از حقشون کم  ن،يبهشون بد یزيچ هيکار خوب،  نيا یبرا نکهيا یگذاشتن؟ به جا

  ! ن؟يکرد

  داد و گفت: به هم نگاه کردند. سروش سرش را به چپ و راست تکان هامهندس

   ره؟يبگ فيبه بعد شرکت از حقوق شمام تخف نيچطوره از ا -

ها امضاء آن یقرارداد را نوشت و رو ديجد یهانگفت. سروش برگه یزيچ یکس
  خواست امضاء کنند.  ینقاش مانکاريو پ نيرا پاره کرد و از مهندس یکرد. قرارداد قبل

او  یکرد و سه چک برا بشيقراردادها را امضاء کردند. سروش دست در ج همه
ها را به سه روز پشت سر هم بود. چک یهر سه برا خيزد. تار خينوشت و تار

. با هم دست دادند و سروش از او ديرا در نگاه او د یداد و شاد ليتحو مانکاريپ
  تشکر کرد و گفت:

  .نمتونيبب یبعد یهاپروژه یبرام مهمه تو -

  باشه حتماً.  یباق یاگر عمر -

نمونه  ادميموضوع  نيبودن حجم کارهام ممکنه ا اديو ز یمشغله فکر ليبه دل من -
 یبعد یکارها یمن برا نيمهندس ناظر دوارمياسم شما رو فراموش کنم اما ام ايو 

  بودم.  یراض یليهم از شما استفاده کنن چون من خ

  حالم. مهندس، خوش یممنونم آقا -

  رو به مهندسش گفت: او

بعد با خبر باشن  یهاکه از شروع پروژه نياش کناضافه کارامونمانيکانال پ یتو -
  باشن.  تيدر اولو پشونيو اک شونيو ا

  چشم حتماً.  -
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 ادهيپ یو طرحاش رو عال یسازهيهم زاو ش،ي. هم نورپرداززهيکار کناف هم تم -
  . نيرو هم اضافه کن شونيکردن. ا

  چشم.  -

افتتاح و  یدفتر آن پروژه را بست تا برا حساب کرد و هيآن روز همه را تسو او
  فروش حاضر شوند. 

گل  یهيو بعد از ته ديشلوار پوش دست کت کيبه منزل رفت و دوش گرفت و  شب
  رفت.  یبه منزل حاج اکبر ینيريو ش

ها به کرد. آن یپرساحوال یاکبر یرنگ او شد و با خانواده یوارد قصر عسل یوقت
نشست و همه ترکش کردند.  یمبل تک کي یسروش رو .ندياو تعارف کردند بنش

  . ديطول کش یسروش منتظر شد. ترالن در جمع نبود و حضورش کم

  آورد و او استکان را برداشت و گفت: یسروش چا یبرا ترنم

  ممنون کوچولو.  -

  . ستميمن که گفتم کوچولو ن -

  ترالن کجاست؟  -

ود نگاه کرد. ترنم رو به سروش به صورت ترنم که چادرش را سفت نگه داشته ب و
  گفت:

  . خونهیداره نماز م -

   شه؟یخوب... نماز جماعت برگزار م یليخ -

  چطور؟  -

  پدر و مادرت و تورج کجان؟  -

  خدمتتون.  ارنيم فياتاقشه، مامان و بابا هم االن تشر یتورج تو -

  باشه.  -
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مبل  یدسته یوکرد. سروش ر شينشست و رو به صفحه نما یمبل تک یرو ترنم
  . ترنم متعجب رو به او کرد:ديکش یکرد و رو به ترنم سوت کوتاه هيتک

   ؟یبه خواهرت سر بزن یايچرا نم -

  اصالً.  نيامگه شما خونه -

  .ميبله از امروز هست -

  . اميباشه مامانم اجازه بده م -

   ن؟يریم بهيغر یمگه خونه -

  اونجا باشم.  قهيقدم به د شهی. نمنيشما نامحرم ینه! ول -

  . ستيکه ن بهيترالن خواهرته، غر -

  فکر نکنم مامانم دوست باشه مزاحم اوقات شما بشم.  یبله، ول -

  چه حرفا!  -

و آن را سرجا گذاشت. تورج به سالن  ديجرعه نوش کيبعد استکان را برداشت و  و
آن روز  طيشرا ديبه خاطر تنش روز قبل و شا ديآمد و سرد سالم کرد. سروش فهم

  نداد و سردتر از او گفت: یتيترالن است. اهم

  . کيعل -

کرد و  شيو لبخند زد. تورج رو به صفحه نما ستيدامادشان را نگر یتخس ترنم
را در دست  اشیو بعد گوش ديچسب زخم کنار چشمش کش یسروش انگشتش را رو

  رفت کجاست! ادشيگرفت و مشغول کار با آن شد و 

الن آمد. سالم کرد و سروش نگاهش را بلند کرد. ترالن را در بعد بود که تر یکم
 نيسبز. دست چپش آست زير یهاو گل دي. رنگ سفديدیم یاحلقه نيآست کيتون کي

شده بود. لبخند زد و  یچيساپورِت دست راست ق نيآست نکهيساپورت داشت و مثل ا
  گفت:

  سالم، حالت چطوره؟ -
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  خوبم. -

  رو به ترالن گفت: تورج

  !یمعلومه خوب -

دستش را سمت ترالن گرفت. ترالن جلو رفت و سروش دستش را دور کمر  سروش
جا را ترک کرد. تورج نگاهش را گرفت و ترنم برخاست و آن کشياو انداخت و نزد

  کرد.

  ها بود لبخند زد.که متوجه آن سروش

  ؟یشینم تياذ -

  .کنهینگهدارنده گردنم رو خسته م نيچرا! ا -

  ماساژ بدم؟برات  -

  نه ممنون. -

سمت تورج انداخت و لبخند  ینگاهمي. سروش نستيسرخ شد و تورج را نگر و
  زد و گفت: یبدجنس

  رو پام برات ماساژ بدم. نيبش -

  . ترالن دستش را به مبل گرفت و جلو نرفت و گفت:دياو را سمت خود کش و

  ممنون، االن که خوبم. -

  .کردیرا امتحان م نيا بود و گريچقدر دلش خواست وقت د و

ها تعارف کرد. سروش برخاست و آن دايآمدند و ترالن نجات پ یاکبر یو آقا خانم
  .نديکردند تا بنش

گرفت. سروش دستش را بلند  یجا اشیمبل بغل دست ینشست و ترالن رو سروش
  کرد و دست چپ ترالن را گرفت.

و حلقه را دور انگشت کرد  یاو باز یها. سروش با انگشتستيسروش را نگر او
  داد. شياو چرخاند و نگاهش را به صفحه نما
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  .کردیم یترالن دلبر یو از خانواده کردیم یرا باز آلدهيشوهر ا کينقش  خوب

و  زدیم قهيدست سروش بود قلبش هزار بار در دق ريکه دستش ز نياما هم ترالن
  .شدیم وانهيداشت د

  :ديرو به سروش پرس یاکبر یآقا

  ره؟یم شيارا چطور پک -

  خدا رو شکر. یعال -

  خدا رو شکر. -

  مشکالتش حل شد؟ اديليپروژه ا -

  .شيوقت پ یليبله، خ -

  .یاياز پسشون بر م گفتیپدرت م -

  بله اگر خدا بخواد. -

و  دادیکم گرم صحبت شدند. سروش حواسش نبود مدام دست ترالن را ماساژ مکم و
دست ترالن او را داغ کرده  ی. حرکات دستش رواندچرخیحلقه را دور انگشت او م

دستش را پس بکشد و اجازه ندهد  کردیمدام به ترالن اشاره م یبود. خانم اکبر
  پدر و برادرش او را نوازش کند. یسروش جلو

تر دست او را دستش را پس بکشد محکم خواستیاما هر بار که ترالن م سروش
  .کردیم یو با آن باز گرفتیم

ضعف  شياو و صدا ی. دلش براستيحرف زدن نگر نيصورت سروش را ح النتر
 شدیکه توسط او نوازش م یو دست کردیو زبر م ريعطرش حالش را ز یرفت. بو
  . کردیم اشوانهيداشت د

  . زندیم تمام تنش نبض کردیم احساس

  :شد و ناخواسته گفت اشیقراریمتوجه نگاه ترالن و ب شيهاحرف نيب سروش

  ...ميحلش کن ميتونست یراه و شهرساز مياون روز رفت یول -



 

386 
 

کرد و لبخند زد و صورت و  ريگاو را غافل یرهيرو کرد به ترالن و نگاه خ و
  .ستياو را نگر یسرخ شده یهالب

صورت ترالن گرفت که  کيصورتش را نزد کدفعهيآورد و  نييرا پا شيصدا سپس
 ینگاهش را از رو یگشاد شد و حاج اکبر یرخانم اکب یها. چشمدياو از جا پر

  . ديدر مورد شرکت پرس یزد و سؤال شيسروش برداشت و رو کرد به تورج و صدا

  :ديآهسته از ترالن پرس یبا بدجنس سروش

  ! حالت چطوره؟زميعز -

  خوبم.  -

  . اديبه نظر م گهيطور د -

  که سروش او را محکم گرفت و گفت: ديدستش را کش ترالن

  خونه؟  یايم امشب -

داشت رنگ  شيسروش برا یباز ماند. حرف و خواسته مهيمات شد و دهانش ن ترالن
که متوجه  ینفسش را کنترل کند. خانم اکبر توانستینم ی. حتگرفتیم گريد

  بلند شد و گفت: شيآن دو و حالت ملتهب دخترش شده بود از جا یهاحرف

  .مينيرو بچ زيکمک کن م ايترالن مامان ب -

  نگاهش را از ترالن گرفت و گفت: سروش

  .تونهیکمک، ترالن نم اميمن م -

به دست ترالن وارد کرد و برخاست. نفس ترالن رفت و همانطور با  یفشار و
  نگاهش او را دنبال کرد.

  نه! اياز او طلب دارد  یزيسروش چ ايفکر کرد آ ترالن

  وارد آشپزخانه شد و گفت: سروش

  چکار کنم؟ ديمن با -

  رو به او گفت: رنمت
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  .ميکن يیرايما از شما پذ دييشما فقط بفرما ،یچيه -

  ترالن خدمت کنم.  یجا ديمن با شهینم -

  رو به سروش گفت: یها را برداشت و به سالن برد. حاج اکبربعد بشقاب و

  . ميانتظارا ندار نيداماد. ما از ا نيبش ايب -

  . ننينما بشکمک که خا اديمن انتظار دارم تورج ب یول -

  رو به تورج گفت: یاکبر حاج

  پاشو!  -

  مثل زنا کار کنم؟  ستميمن؟ من بلد ن -

  و گفت: ديحرف از جا پر نيا دنيبا شن ترالن

  . دييشما بفرما دم،یآقا! من انجام م -

  رو به ترالن گفت: سروش

  مهندس.نظارت کن خانم  نيبش اي. بیدستت کار کن نيبذارم تو با ا رتميغیمگه من ب -

ها و خودش بشقاب نديکمر ترالن گذاشت تا بنش یو دستش را رو ديکش یصندل کي
  .ديرا چ

 ريدستش را مشت کرده و ز یاز حرف سروش بهت زده شده بود. حاج اکبر تورج
  .کردیچانه زده بود و داشت فکر م

حد دخترش را دوست دارد پس چرا دخترش قهر کرد و  نيسروش اگر تا ا نکهيا به
  منزلش پناه آورده بود. به

آنقدر ترالن را  ديفکر کرد شا زد،یسروش حرف م تيهمسرش از عصبان یوقت
  کرده است. یکارش او را عصبان نيدوست دارد که ا

  نشستند. زي. بعد هم همه دور مدنديرا چ زيکم مو سروش کم ترنم

  گفت: زيبه م یبا نگاه تورج
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  .یدار یخوب یقهيسل -

  هم هستم. یخوب زير. البته برنامهشدمیکارم موفق نم یشتم توالبته! اگر ندا -

  ! ًمثال -

  .یها رو بشوررو برات حاضر کردم بعد از شام ظرف شبنديمثالً پ -

  و ترالن نگران رو به همسرش گفت: ديآهسته خند ترنم

  .دييبفرما -

 یمشغول پر کردن بشقاب خود شد. بشقاب ترالن را عقب داد و آن را جلو سروش
  دستش گذاشت.

  .ادهيز نيا -

  .ميخوریبا هم م -

برنج  یو بعد رو ديکش مهيخورشت ق ی. سروش مقدارديترالن باال پر یابروها
  .ختيخورشت ر

  قاشق برداشت و سمت دهان ترالن برد. کي

  .خورمیخودم م -

  با دست من بخور. -

بودند  دهيند . ترنم و تورج هم که تا حاالديکشیاز رفتار سروش خجالت م ترالن
  رو به سروش گفت: یداشتند. خانم اکبر ريمعذب سر به ز

  پسرم. خورهیخودش م -

  با دست من بخوره. خوامیم -

بحث نشود ترالن غذا را خورد. سروش با همان قاشق، خودش هم خورد.  نکهيا یبرا
 نيزد و در دلش سروش را تحس یو ترنم لبخند محو ستيترالن متعجب او را نگر

  کرد.
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  قاشق به سمت دهان ترالن برد و ترالن آن لقمه را خورد. کيدوباره  سروش

تکه مرغ سر چنگال زد و آن را در دهان ترالن گذاشت و بعد خودش  کي سروش
  کوچک خورد. یتکه کي

  بود. یعشق و توجه سروش واقع نيکه کاش ا خوردیدر دلش حسرت م ترالن

  ن به ظاهر عاشق نگاه نکند.سمت آن دو جوا کردیم یهم سع یاکبر حاج

  .بردینگاهش به سروش افتاد که با دقت غذا را به دهان ترالن م تورج

  !ستيگرفت و با خود فکر کرد زن داشتن هم بد ن یخوب حس

را برداشت  وانيو او تشکر کرد. با دست چپ ل ختير یدنيترالن نوش یبرا سروش
  ابلش گرفته بود خورد.را که سروش مق یقاشق ماست کيو  ديو دو جرعه نوش

  .افتي انيسروش پا یصرف شام در سکوت و حرکات به ظاهر عاشقانه کمکم

خانم به او اجازه نداد و خواست که  ميبار مر نيکمک کند و ا خواستیم سروش
  .نديبرود و راحت بنش

  شد و از کار حرف زدند. یمشغول صحبت کردن با حاج اکبر سروش

زده بود  اشرچانهيشد و ترالن دستش را ز یاکبرغرق در صحبت با حاج  سروش
  .کردیو همسرش را نگاه م

  .فتدياو و سروش ب نيب یاتفاق ديبود اگر امشب به منزل برود شا دواريام

به هم  یاتفاق ريدوباره سروش تحت تأث ديپدرش بماند شا یاگر امشب خانه دانستیم
  و با او بد اخالق شود. زديبر

  گو داشتند.وشب بحث و گفت یانيخوردند و تا ساعات پا ليو آج وهيدور هم م هاآن

  کم برخاست و گفت:و کم ستيشب سروش ساعتش را نگر انيپا در

  برم. گهيمن د -

  کجا؟ -
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  زد و گفت: یدار یو همه رو به ترالن کردند. سروش لبخند معن سروش

  رو دارم؟ گهيد یخونه، جا -

  هم برخاست و گفت: ترالن

  .ینشست فعالً که -

  برم استراحت کنم. ديام باخسته -

  خطاب به او گفت: ی. حاج اکبرديبعد کتش را برداشت و پوش و

  بمون. نجايامشب ا -

  پدر زن بگذراند گفت: یشب را خانه آمدیکه خوشش نم سروش

فردا صبح برم اونا رو  تونمیاونجان، نم لميبرم خونه. وسا ديممنون حاج آقا! با -
  برم شرکت.بردارم بعد 

  برخاست و چادرش را مرتب کرد و گفت: شيخانم از جا ميمر

  ن؟يکنیتعارف م -

  نه اصالً! -

  که توأم با خجالت و التماس بود گفت: یرو به ترالن کرد که او با حالت خاص و

  ن؟يبمون شهیم -

از همسرش  نطوريترالن ا کردیبه همسرش کرد و باور نم ینگاه یاکبر خانم
  رش بماند.بخواهد کنا

  را به نشان نه باال انداخت و گفت: شيزد و ابروها یلبخند کج سروش

  .رسونمیبهم زنگ بزن. نصف شب هم بود خودم رو م یداشت یبرم خونه، کار ديبا -

خانم  ميترالن به رقص در آمد و دوست نداشت سروش برود. سروش رو به مر قلب
  ت:زحماتش تشکر کرد. بعد هم رو به ترنم گف یبرا

  کوچول. یديزحمت کش یليخ -
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  معترض گفت: ترنم

  .ستميمن کوچول ن -

  و گفت: ديکش اشیشانيدست چپش را به پ ترالن

  .گهيد یمن فنچولم تو هم کوچول یوقت -

و  ديچيو خواست برود که ترالن دستش را دور دست سروش پ ديخند سروش
چه و ناخواسته با پااو را گرفت. سروش رو به ترالن کرد و او دست یهاانگشت

  گفت: یاديالتماس ز

  تو رو خدا منم ببر. -

  خانم معترض گفت: ميشد. مر رهيبه ترالن خ سروش

  !یفردا نوبت دکتر دار ؟یکنیم ینطوري! ترالن چرا ایوا -

  و گفت: ديها پرحرف آن انيم سروش

  ! ؟یدکتر چ -

  خوابش. یتيفيکیمغز و اعصاب، به خاطر ب -

  ؟یچه ساعت -

  بعد از ظهر. پنج -

  کدوم دکتر؟ شي. پبرمشیخودم م -

  گفت: یاکبر حاج

  ! هيبدونم مشکل دخترم چ خوامیباشه. م ديمادرش با -

  .برمشونیباشه خودم م -

. او دست ستيسروش زد. سروش او را نگر یبه پهلو یابا آرنجش ضربه ترالن
  سروش را فشرد. سروش لبخند زد و گفت:

  خونه؟ یايم -
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  و گفت: ديخند ترالن

  .اميآره م -

  خانم با تعجب گفت: ميبعد سمت اتاقش رفت. مر و

  ترالن! -

  گفت: رفتیهمانطور که سمت اتاقش م ترالن

  دکتر. ميریبا هم م نييايفردا ب -

  لبخند زد و گفت: یاکبر حاج

  .یبذار بره خانم، چکارش دار -

  تکان داد و گفت: یسر تورج

  ترالن چقدر لوس شده! -

  کرد و گفت: یبه او حاضر جواب رو ترنم

  .کنهی! شوهرش خوبه و لوسش مزميعز -

  لوسش کن. یهم زن گرفت تو

پرواز کنه بره  خوادیشده. ما رو فروخته م یشدم؟ نگاه ترالن چجور وونهيمگه د -
  .رميطالق بگ خوامیم گهیبمونه. بعد اومده م خوادیشب نم کيخونه شوهر. 

  :گفت کرد و ناخواسته یاخم سروش

  .رميگیبگه طالق م کنهیم خودیب -

  برگشت و گفت: یهمه به هم و بعد سروش نگاه کردند. ترالن با چادر و گوش و

  .ستيلباسام بمونن، مهم ن -

  و گفت: ديخند ترنم

  دنبالش. یبر ميريگیم ی. فرار هم کرد برات تاکسکنهینترس فرار نم -
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  کردند. یترنم گذاشت و خداحافظو سروش دستش را پشت  دنديبه او خند همه

هم  یشدند و سروش سمت منزل راند. آهنگ لياز منزل خارج شدند سوار اتومب یوقت
  :ديگذاشت و آهسته پرس

  دستت خوبه؟ -

 یصدا یهنوز بهش عادت نکردم. گاه کنه،یم تيگردنم رو اذ شينيآره فقط سنگ -
  .شنومیاستخونام رو م

  .یشیاشکال نداره، خوب م -

  فرمان را چرخاند و گفت: شسرو

  ؟یشد که اومد یچ ،یخونه بابات بمون یخواستیم -

  !ذارهیم شازده یهایمگه دلبر -

بود.  رهيگل انداخته به مقابلش خ یهابه ترالن انداخت. ترالن با گونه ینگاه سروش
دوست  شتريرا ب ايحیبود سروش دختر ب دهيرا کنار بگذارد. فهم ايح کردیم یسع
  د.دار

 تياز صحبت کردن شخص یتر صحبت کند. حتگرم یدر خلوتش با او کم توانستیم
  کند. ادهيها را در حرف زدنش با سروش پکند و آن ینت بردار هالميها و فرمان

  نگاهش را گرفت و گفت: سروش

  .نهيمن لحنم ا کردم؟یم یعه! چه جالب! از نظرت من دلبر -

  لحنتون دلبره. -

  لحنمون! -

  !زميحنت عزل -

! ترالن داشت زمي. عزستيکرد و ترالن را نگر کيرا به هم نزد شيابروها سروش
  او را هم گول زده بود؟! اشی! سروش با خود فکر کرد بازکردیچکار م

  تکان داد و گفت: یسر
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  !زم؟يعز یلحنم رو دوست دار -

  مهربون باشه و دلبر معلومه که دوست دارم. -

  .ستين یگشيکه هم یدونیم یول -

  و کتک خوردنه. دنيتا هر جا که امکانش باشه خوبه. بهتر از داد کش -

افتاد  يیهاکتک اديو دلش پر از غصه و درد شد. باز هم  ديکش یقينفس عم سروش
او را لمس کرد  یکه به ناحق به او زد. دستش را بلند کرد و با پشت انگشتش گونه

  و گفت:

  .خوامیم... ازت معذرت زنمتینم گهيد -

  دست او را گرفت و گفت: ترالن

که  ی. برو اما تا روزیبر یخوایم دونمی. میاون دختر رو دوست دار دونمیم -
  من تو رو. ،یمن باش. تو اون رو دوست دار یبرا یمن شيپ

  و گفت: ديکش یقيو نفس عم ستياو را نگر سروش

  چشم. -

شدند سروش متفکر به اتاقش  وارد خانه یدر سکوت به سمت منزل خود رفت. وقت و
  شد. شيهاکردن لباس ضيرفت و مشغول تعو

 في. ترالن خواسته بود که سروش تا روشن شدن تکلديشيترالن اند یهاحرف به
  او باشد! یبرا

خود او گفته بود سروش  یاست! حت یترالن بودن تا چه حد یبرا ديفهمینم درست
  حق ندارد به او دست بزند.

 نيدست بزند که تا ا یبه دختر آمدیرده بود. خودش هم دلش نمهم قبول ک سروش
  و کوچک است. فيحد ظر

ترالن  یحاضر شد. جا دنيخواب یلباسش رفت مسواک زد و برا ضيبعد از تعو او
کم داشت خوابش هم گذاشت و کم یرا رو شيها. پلکديرا مرتب کرد و دراز کش
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. سر بلند ديکنارش کرد و ترالن را ندبه  ی. نگاهدياز خواب پر کدفعهيکه  گرفتیم
  کرد و صدا زد:

  ترالن. -

  نگرفت. دوباره صدا زد: یجواب

  ترالن! -

 یبلند شد و از اتاق خارج شد. راهرو را گذشت و به جلو شياز جا یبعد به سخت و
تخت نشسته بود و دو بالش هم پشتش بود. پرده را کنار  یاتاق ترالن رفت. او رو

  .ديکاویرا م رهيهش آسمان تبود و نگا دهيکش

  ترالن. -

  رو به سروش کرد و گفت: ترالن

  جانم! -

  ؟ینشست نجايچرا ا -

  بخوابم. خوامیم -

  اونور. ايپاشو ب -

  ستم؟يمزاحم ن -

  .اينه! ب -

بغلش  ريرفت و دست چپش را بلند کرد و ز نييرا گرفت و از تخت پا اشهيتک ترالن
  را نگاه کرد.

  شده؟ یچ -

بغلم  ريتنگه، ز یلي. خدميپوش کيتون نيا ريترنم بود که ز یساپرت باالتنه برا نيا -
  .رهيگیرو م

  ؟یعوض کن یخوایم -
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دست  کيبا  یکردم. حاال چطور چارهيمامان و ترنم رو ب دميلباس رو پوش نيتا ا -
  عوض کنم؟

  کمکت کنم؟ یخوایم -

که  کردیزش تکرار ممغ یسروش را نگاه کرد. تو یستيبا حالت رودربا ترالن
  تر از مادر و خواهرش.سروش همسرش است. محرم

شد و  اليخیدوخت. سروش ب گريد یدهانش را قورت داد و نگاهش را جا آب
  خواست برود که ترالن گفت:

  آره. -

  متعجب رو به او کرد. سروش

  .شمیممنون م یبله، اگر کمکم کن -

  باشه. -

رفت و آن  یواريکه گر گرفته بود سمت کمد د یبدنو  زدیکه تندتند م یبا قلب ترالن
  شد. یلباس مناسب یرا باز کرد و مشغول گشتن در پ

دار بودند.  نيترالن آست یهالباس ی. همهستاديآهسته جلو رفت و پشت او ا سروش
  گفت: زدیکنار م یکي یکيها را همانطور که لباس

  دارن. نيشون آستهمه -

  پس ولش کن. -

  و رو به سروش که درست پشت سرش بود کرد و گفت: ديا پراز ج ترالن

  .دميترس -

  .خرمیم یبعداً برات لباس راحت م،يبر ايب -

را زد و چراغ را خاموش کرد.  ديبعد دست چپ او را گرفت و به سمت در برد. کل و
  .ديکش رونيبسته ب کيو  ديکشو رفت. کشو را کش یاو را به اتاق خود برد و پا

  کشو را بست و گفت: شيبا پا شد و راست
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  رو بپوش. نيا ايب -

  ه؟يچ -

 یرکاب کيجلو رفت و دست سروش را نگاه کرد. سروش از داخل بسته  ترالن
  . مقوا را در سطل انداخت و آن را باز کرد و گفت:ديکش رونيب

  برات بزرگه اما راحته. -

  بپوشم؟ یمن رکاب -

  ؟یکشیاز من خجالت م -

  گفت: یو به سخت ستيسروش را نگر ترالن

  نه! -

انداخت و  یصندل گاههيتک یرا رو ی. رکابمي! بپوش که بخوابگهيد ميفقط خودمون -
. او را ديکش نييرا پا کيتون پيرا کنار زد و ز شيبعد ترالن را چرخاند و موها

  آورد.  رونيلباس ب نيچرخاند و دست چپش را از آست

به  یرد.  ترالن سرش را عقب راند و گردشهم نگهدارنده را از گردن او باز ک بعد
لباس  گريدست آرنج او را گرفت و با دست د کيبا  اطيگردنش داد. سروش با احت

  افتاد.  شيپا نييرا از دست او در آورد و آن را رها کرد که پا

  ترالن هم تنگ بود. ی. براديساپورت را گرفت و آن را باال کش یانداخت و لبه دست

آرنجش بود و با دست راست لباس را باال نگه داشته بود  ريستش زکه د همانطور
  گفت:

  .رونيدستت رو بکش ب -

مشتش  انيکه م یو سروش لباس ديکش رونيلباس ب نيدست چپش را از آست ترالن
آورد. بعد هم لباس  رونيبود را به سمت چپ خود گردش داد و آن را از سر ترالن ب

  . ديکش نييااز دست راست او پ اطيرا با احت
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 یترالن چرخ خورد. نگاه ديتن سف یانداخت نگاهش رو نيزم یلباس را رو یوقت
 یدست راستش گذاشت. رو به صندل ري. دست چپ ترالن را گرفت و زهيثان کيدر 

  را برداشت.  یکرد و رکاب

ً جذاب نديبب خواستی. مديکاویداشت صورت سروش را م ترالن  یبرا یتيواقعا
  سروش ندارد؟ 

  گرد شد.  شيهاترالن چشم ريلباس ز دنيرو به او کرد و با د سروش

  کرده بود. ميقا ايدن تنهمين نيدارترخنده ريکوچکش را ز یايدن

  گفت: ديکه نگاه متعجب و لبخند کج او را د ترالن

  شده؟  یزيچ -

  و چهار سالته؟  ستيتو واقعاً ب -

  چطور؟ شم،یو پنج م ستيزود ب یليخ -

   ؟یديپوش هيچ نيا -

نبود چه لباس  ادشيتنش سرخ شد.  یتنهمين دنيبه خود کرد و با د ینگاه ترالن
  لباسش دارد.  ريز یمضحک

  گربه و قلب داشت. یشده یجلو دگمه خور که عکس گلدوز یصورت یتنهمين کي

  . پوشنیها مرو بچه نايا -

  . پوشمیخوبه م زشيفقط چون سا -

  ؟یفرم بد یبه چ یخوای! میندار یازيداره. نن تياهم یهم نپوش یزيچ -

بالغ  یاندام او مثل دخترها گفت،یاز انتقاد او دلش گرفت. سروش راست م ترالن
  .ستيزشت هم ن دانستینشده بود. اما خودش م

  گفت: بيپاتک عج کيسرش بندازد که ترالن در  یرا رو یخواست رکاب سروش

  ؟یاريدرش م -
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  رو؟ یچ -

  .رو تنهمين -

  چشمش را در چشم ترالن گرداند و گفت: سروش

  نمت؟يبب یشيناراحت نم -

. درضمن فتهياتفاق ب نيدارم. امروز نخوام ممکنه فردا ا اجيبهت احت کنمینه! فکر م -
  .یتر از مادرمشما محرم

لباس او را باز کرد. تن  یهاتکان داد و دستش را جلو برد و دگمه یسر سروش
 یکه کاش او هم به اندازه کردیو دعا م ديکاوینگاه سروش را مو  زدیترالن نبض م

 یايجذاب باشد. سروش لباس را به دو طرف باز کرد و دن شيبرا گريد یدخترها
  .ديترالن را د

  کوچک اما دلبر. اريبس یحجم با،يز يیهاروشن و براق، رنگ یپوست

دست  گريت دتکان خورد. دست چپ او را گرفت و با دس شيتعجب ابروها از
که داغ شده بود  یگر گرفته و نبض گردن یراستش را نگه داشت. ترالن با صورت

  .ديکش رونيلباس ب یدستش را از حلقه

 ديو نگاهش تن لغزان او را د ديکش رونيلباس را گرفت و از دست چپ او ب سروش
  .زدیم

بزرگ  شيبراو اندام او را به خاطر آورد. تفاوت او با ترالن  یآن دوروت کي در
  شد و به چشمش آمد. 

آن را از دست و  یرا چنگ زد و حلقه یکه به خاطرش آمد رکاب یدوروت اديو  نام
  آن فرو ببرد. یبعد سر ترالن رد کرد و خواست که دست چپش را هم در حلقه

و نگاهش به  ديکش یقيخود را گرفت. نفس عم ديد یو جلو ديکش نييرا پا لباس
باشد. اما سروش  دهيزدن او را فهم ديکه ترالن د ديالن افتاد. ترستر نيغمگ یهاچشم

که ترالن  ديترسیم نياز ا یکه حسش را بروز ندهد. حت کردیداشت مقاومت م
  ! کندیباشد که به چه فکر م دهيفهم
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  در آن امتحان رد شده است. دانستیهم م ترالن

 نيياو را پا یدهيوار چسبکه دستپاچه شده بود، با عجله دست انداخت و شل سروش
  ران او بود. سروش گفت: یتا رو یگفت. رکاب نيکه ترالن ناخواسته ه ديکش

به  یريچه توف نميهم بب نييپا ني. ادميفکر کن لباس خوابه. منم که اون باال رو د -
  حالت داره. 

  

ان زمو هم کندیاو را از شلوار جدا کرد. لمس پوست او دلش را از جا م یهاساق و
  که خوددار باشد.  زدیبه خود تشر م

به اتاق حکمفرما شد نفسش را فوت  یکيکه تار نيرا زد و هم ديشد رفت کل راست
  کرد. 

  برام.  یبندینگهدارنده رو نم -

  چرا!  -

  ! ؟ینيبیم که،يتار -

  آره.  -

کرد.  تيبست. بعد هم ترالن را سمت تخت هدا شيجلو رفت و نگهدارنده را برا او
آمده بود  نييآنقدر بزرگ بود که پا یرکاب قهيزد.  هيتخت جا گرفت و تک یالن توتر

  . افتادیم شيبازو یو بندش مدام رو

  بخوابد. زيخميپشت او را مرتب کرد تا به حالت ن سروش

  راحتم، خوبه.  -

 یترالن را پوشاند. بالش خود را مرتب کرد و با حال بد یهاو شانه ديرا باال کش پتو
  و گفت: ديسرش کش یداشت پشت به ترالن کرد و پتو را رو که

  . ريشب بخ -

  .ريشبتون بخ -
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سروش جذاب نبود و چقدر از  یرا بست و فکر کرد پس برا نشينگاه غمگ ترالن
  شد.  یخودش ناراض

  بود.  دهيرا گرفته و خواب شيهم به تن نداشت اما سروش رو یلباس خاص نکهيا با

زن به  کيشد. به او برخورده بود. در مقام  ريسراز چشمش یهااز گوشه اشک
  . کردیم اشوانهيداشت د نيبود و ا امدهيچشم شوهرش ن

 یو عصب ديجویخود را م یهابغلش زده بود و فقط لب ريرا ز شيهااما دست سروش
  . زدیپلک م

سرش کنار زد. سرش را بلند کرد و دستش را  یشده بود و پتو را از رو گرمش
  و صورتش شد.  یشانيکردن عرق از پ زيبرداشت و مشغول تم یکرد و دستمال دراز

  زد. یارو به سروش کرد و هق فرو خورده ترالن

  و گفت: ديسمتش چرخ کندیم هيگر ديد یمتعجب رو به او کرد و وقت سروش

  کنه؟یدرد م تييجا ؟یکنیم هيترالن! چرا گر -

  قلبم. -

و  ستيخوردند. سروش نشست و او را نگر اشک از دو چشمش سر یهاگلوله و
  گفت:

نفس تازه  یکم ینيبش یخوای. مکنهیم ینيسنگ اتنهيدستت رو س ديقلبت چشه؟ شا -
  ؟یکن

  نه. -

  و گفت: ديصورت او کش یرا رو شيهادست سروش

  ه؟يچ یاشکا برا نيا -

م همون شب اول ازدواجمون به کردمیاونقدر به خودم مغرور بودم که فکر م -
  .یچيو ه ميو برگشت مي. اما ماه عسل رفتیشیم کينزد

  .یو توجه نکرد یديهم من رو لخت د حاال
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  ! خوامیرو نم ني. من اهينگاه و محبتتون افالطون دياما شا ن،يمحبت دار بهم

  هقش گفت:هق اني. ترالن مديصورت او کش یکرد و سروش دستش را رو هيگر او

 ن،يمن نگاه نکن ی. به جثهنهيتمک امقهينخوام وظ اگر خودم یمن همسر شمام. حت -
شما باعث  ی. نگاه پدرانه و رفتار برادرانهستميدرشت نباشم اما بچه ن ايمثل رؤ ديشا

  .شهیآزارم م

  ره؟يمرد باشه و مرد روشو بگ کيزن بدون فاصله کنار  کي شهیم مگه

  رو جذب کنم. ندارم که شما یجذاب زيچ چيمن ه نيگیهم شما راست م ديشا

. امشب از خودم به عنوان ستميشکست بزرگه که به چشم شما جذاب ن کيبرام  نيا
  زن متنفر شدم. کي

 یروز کيکردم تا فقط  یو چادر مخف دهيپوش یهالباس یهمه سال خودم رو ال نيا
  حاضر نبود لمسم کنه. ی. اما شوهرم حتاميمال شوهرم باشم و به چشمش ب

حالش از خودش به هم خورد که توازن عقلش  دياو را شن یهاحرف یوقت سروش
  . شودیدختر م نيرا از دست داده است و موجب رنجش ا

  .یهم جذاب یليتو خ -

را سمت پنجره کرد و همانطور که  شيفرستاد و رو رونيب نهينفسش را از س ترالن
  گفت: کردیم هيگر

  .کنمیمن بعد از شما ازدواج نم -

  بود ترالن... من بهت دست نزنم.  نيهم قرار ما روز اول -

  ... یبود ول یاون از سر لجباز دونم،یم -

که لذت  یموند یدختر دست نخورده باق کيتو  ميکه جدا بش ینداره، روز یول -
  است.  گهيکس د شيکه فکرم پ ی! نه با منتهيزن شدنت با همسر بعد

با من که زنت هستم چرا  ،یريباهاش رابطه بگ یو خواست یرو بغل کرد ايتو رؤ -
  برام سؤال شده.  نينه؟! ا
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  سروش! خوامیرو م نيخودم ا من

داشت  ليگرم بود و هر وقت تما شهيکه هم یچند لحظه او را نگاه کرد. مرد سروش
نشده  کينزد یبود که به خاطر ازدواجش به کس ینبود حاال چند روز یآغوشش خال

  بود. 

  کرد.  شيا نگاه ترالن رهاشده بود که ب کينزد ايبه رؤ فقط

  بود چرا که نه؟!  یکه ترالن راض حاال

. خود ترالن هم گفته رنديبگ یها گذشت. قرار بود آن شب کشتحرف نيذهنش ا در
  را دارد.  اشیبود آمادگ

 یرا جلو برد و رو شيها. صورت ترالن را از اشک پاک کرد. لبديجلو کش آهسته
  سانت فاصله داد.  کيو  ديلب او گذاشت و نرم بوس

دست برداشت و  هيشکل گرفت. ترالن از گر ازياز حس خوب رفع ن یتنش موج در
 یو سروش چانه زدیم یزير یهادست چپش را دور گردن سروش انداخت. هق

و  دياو را به کام گرفت و با عطش بوس یهااو را لمس کرد و دوباره لب یبايز
  اشک او را مزه کرد.  یشور

تکه با و قلب ترالن را تکه دادیبود اما سروش کارش را خوب انجام م یناش ترالن
  . کندیاز جا م شيهابوسه

  رفت و شکم او را لمس کرد که نفس ترالن رفت.  یرکاب ريسروش ز دست

  است.  جانياو سرشار از ه یاش برارابطه نيبود اول معلوم

کرد و شل شد. سروش بدنش حس  یسروش باالتر رفت و ترالن دست او را رو دست
ولت وصل شد. ناخواسته  ستيوبستيکوچک او انگار به برق دو ینهيبا لمس س

  و از ترالن دور شد.  ديدستش را پس کش

ً يفروکش کرد. تقر عيسر شش،يلحظه پ کي ازِ ين دِ يشد حس تخت فرار کرد  یاز رو با
  زد.  رونيو با عجله از اتاق ب
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ز کرد و چند مشت بزرگ آب به صورتش رفت و آب سرد را با سيدرون سرو به
  را محکم شست. شيهاو لب ديپاش

حد حس  نيتا ا شدینگاه کرد. باورش نم نهيزنان به آرا باال گرفت و نفس نگاهش
به صورتش  گريخود را فشرد و بعد دوباره دو مشت د یکرده باشد. چانه دايپ یبد

  و صورتش را خشک کرد. ديآب زد. بعد هم دستمال کش

  نگاه کردن به ترالن را نداشت. یاتاق برگشت و چراغ را روشن کرد. رو هب

 تيسروش جذاب ی. باورش شده بود که براکردینگاهش م یديفقط با ناام ترالن
  او کشش ندارد. یاندامش برا یندارد. سروش او را دوست ندارد و حت

  گرفته گفت: یتن زد و با صدا یکاپشن سروش

  بخواب. -

  ؟یريکجا م -

  .گردمیکار دارم، زود برم -

  وقت شب؟ نيا -

  بخواب. -

تخت کنار ترالن گذاشت و  یو رو ديکش رونياز کمد ب نيرفت و چند بالش سنگ او
  گفت:

  !یافتینم گهيد -

  ؟یکنیچرا نگاهم نم -

  ها گفت:بالش دنيدر حال چ سروش

  .نمتيبیدارم م کنم؟یچرا نگاه نم -

  اون بالشا منم؟ ؟ینيبیم -

  .ري... شبت بخاميزود م -



 

405 
 

رفت. از منزل  نييپا یرفت و چراغ را خاموش کرد و به طبقه نييبعد از تخت پا و
  آلود جواب داد:زنگ زد. خواب یخارج شد و به کس

  بله! -

  ؟یخواب بود -

  ؟ی. چه عجب به من زنگ زدزميآره عز -

  ؟يیتنها -

  آره! چطور مگه؟ -

  .اميباش دارم م داريب -

  ؟ینگرفتمگه زن  -

  .ستيبه تو مربوط ن -

 یرفت و خود را به طبقه رونيبعد ارتباط را قطع کرد و رفت. ترالن از اتاق ب و
داد او  یکرد. دلش گواه هيرفتن سروش گر یمبل نشست و برا یرساند و رو نييپا

. دلش کندیچکار م رودیرفتن کجا م نيچرا منزل را ترک کرده است و پشت ا
واقعاً فکر سروش  ديفکر کرد با وکرد. از خودش بدش آمد  هيط گربدجور گرفت و فق

  کند. رونيداشتن او را تا ابد از سرش ب ديو ام

  

  (فصل ششم) 

. سپيده سر ديايمبل نشسته بود و منتظر بود تا بلکه سروش ب یدر سکوت رو ترالن
نه شد شد. سروش وارد خا دهيبه در انداخته شد. نگاه ترالن سمت در کش ديزد و کل

  خورد. کهيمبل  یترالن رو دنيو با د

  است. دهيکه شب را اصالً نخواب دادیاش نشان مو خسته حالتیب یچهره

  سالم. -
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 ی. دخترک کوچک جثه، با آن رکابستينگرفت. جلو رفت و ترالن را نگر جواب
ده ش دايپ قهي یاز باال اشنهيبندش کنار آرنج دست چپش افتاده بود و س کيکه  ديسف

  بامزه شده بود.  یليبود خ

عطر زنانه  یاز بو ی. حجمکردیمبل نشسته بود و داشت او را نگاه م یرو ترالن
  مشامش نشست. ريز گاريو س

  ؟یدينخواب -

او  ینهيس یو بعد نگاهش رو ستياو را نگر ديو سف فيظر یرفت و پاها جلو
  . ديچرخ

  ترالن را پوشاند. ینهيو س ديانداخت و آن را باال کش یبند رکاب ريرا ز دستش

  ؟یديکش گاريس -

  :ديسؤالش سروش را به خود آورد. دستش را پس کش نيا

  آره. -

  بهتون خوش گذشت؟ -

  و گفت: ديکش یآه سروش

  ! یليخ -

  ا؟يرؤ شيپ یرفت -

  هنوز مشهده. ايرؤ -

  هستن. امگهيد یپس کسا -

  .ستيباال رفت و سروش او را نگر یبعد برخاست و به طبقه و

 کردینگاه م یباران یکه او به تخت رفت. به پنجره و هوا ديدنبالش رفت و د سروش
. در ستيتخت نشست و او را نگر یلبه یو رو ديکش شيو سروش پتو را رو
  .ديدیم یصورتش اندوه بزرگ

  ست؟يچ یبرا دانستیکه م یاندوه
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  ؟ینماز خوند -

  نه. -

  چرا؟ -

  بپوشم و حاضر بشم.نبود کمکم کنه لباس  یچون کس -

  .یايباشه، بخواب، خسته به نظر م -

  .ستميتر از شما نخسته -

  ترالن را کنار زد. یدستش را جلو برد و موها سروش

  بهم دست نزن. -

  چرا؟ -

  .نيها لمسم کندست نيدستتون کجاها خورده. دوست ندارم با ا ستيمعلوم ن -

  کجاها خورده؟! -

  نجسه. یرابطه یبه هر چ -

در قلب و جانش  یو برق زد. سروش ترالن را برانداز کرد. حرف او به تلخ درع
  نشست.

  بره... ادموني ديترالن! چرا با نيبب -

  پلک بست و پر بغض گفت: ترالن

ها رابطه با دختر بچه اديفنچم و شما دلتون نم هيکه من  ن،يکه شما من رو نخواست -
خودم رو به شما انداختم! چرا فراموش من به زور  مي. چرا فراموش کننيبرقرار کن

. االن هم فقط ميتکرار کن ستيو الزم ن دونمیحس شما به من پدرانه است؟ م ميکن
رو زودتر انجام  کنهیتموم شدن ماجرا کمک م هکه ب یتموم بشه. هر کار خوامیم
  نداره. ی. از نظر من مشکلنيو من رو طالق بد نيريها رو بگ. اون سفتهنيبد

  الن!تر -
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  بلند گفت: یبا صدا یاشک یهارو به سروش کرد و با چشم ترالن

  جز زن خودش. کنهیم یراض یشوهرم خودش رو با هر زن نميکه بب نهيبهتر از ا -

  :ديرا باال برد و در صورت او داد کش شيهم صدا سروش

  بچه بخوابم. کيبا  تونمی! من نمیابچه کيچکار کنم ترالن؟! تو برام مثل  -

  با اندوه گفت: رالنت

  .شمیو پنج ساله م ستيب گهيمن دوازده روز د -

  و آهسته گفت: یديام. سروش با نادياشک از چشمش فرو چک و

سن هم یترم. من دخترسال ازت بزرگ ازدهي! ده یابه چشم من بچه یدرست، ول -
ازم از پنج سال  شتريدوست نبودم که ب یبا دختر چوقتي. هخوامیو سال خودم م

  باشه! کتريکوچ

  .یشد وونهيد یاز بس با هزارتا دختر بود -

  !یکنیم نيتوه یترالن دار -

  کرد و گفت: هيبلند گر یبا صدا ترالن

! به زنتون نيرابطه دار گهيد یاما با دخترها نيزن دار ن؟يکنینم نيشما توه -
  بچه! نيگیم

  .ميقرار نبود تو کار هم دخالت کن -

  رده!د ني... اشهینم -

صورتش  یبعد نگاهش را گرفت و به پنجره داد و اشکش دانه دانه پشت هم، رو و
  فرو افتاد.

ترالن گذاشت و صورت او را سمت  یچانه ريو دستش را ز ديجلو کش یکم سروش
  خود چرخاند و با انگشت شصتش اشک او را گرفت.

  دستت نجسه به من نزنش. -
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  ترالن! -

  

  ساکت شد. او

  نکردم. یکار چيمن ه -

  

کوچک او را لمس  یو ناباورش را به سروش دوخت. سروش چانه دينگاه ناام ترالن
  کرد و گفت:

که کردم. اون هم اجازه نداد  گفتمیبهت م کردمیم یاگر کار یدونی! مزميعز -
. فقط شهیدار وارد رابطه نمبهش دست بزنم. گفت چون من زن دارم و با مرد زن

  .ميديکش گاريس و ميو حرف زد مينشست

  

  فقط نگاهش کرد. ترالن

  نباشه. اشيدن خوامیبه جون بهنام که م -

  

است. سروش دستش را برداشت  زيسروش عز یبرا یليبود که بهنام خ دهيفهم ترالن
 یخود گذاشت و رو نهيس یرفت و ترالن را بغل کرد و سرش را رو ترکيو نزد
  و گفت: ديرا بوس شيموها

  .گمیراست م دهي. به جون اُرکنکردم یکارچيه -

  

  . ديلباس سروش را به جان خر یو بو ديکش یقينفس عم ترالن

 کيترالن را کنار زد و پشت گردن او را ماساژ داد. او را چون  یموها سروش
  .ديخواب یبعد ترالن از خستگ یقيکودک در آغوشش تکان داد. دقا

  .ديکش شيگذاشت و پتو را رو شيترالن را سر جا سروش
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را در  شيو موها ديبرگشت لباس پوش یهم از جا برخاست و به حمام رفت و وقت بعد
  .دياتاق ترالن سشوار کش

  هم با ترنم تماس گرفت. بعد

  بله. -

  سالم، حالت چطوره؟ -

  سالم، خوبم. -

  ما؟ یخونه یايامروز ب یتونیم -

  ؟یچ یشما؟ برا یخونه -

  تنهاش بذارم. ترسمی. مدهيبترالن هم خوا رون،يب رمیمن دارم م -

  کن، چه وقت خوابه! دارشيب -

  .دهياون االن خواب م،يديتا صبح نخواب شبيد -

  

  سکوت کرد و بعد گفت: یکم ترنم

  .اميباشه، االن م -

  منتظرتم. ايزود ب ن،يآفر -

 زيدرست کرد. بعد پشت م یرفت و چا نييپا یارتباط را قطع کرد به طبقه یوقت
بهنام فکر کرد. به هر آنچه که از او در مورد پدرش  یهابه حرفصبحانه نشست. 

حساب شده  یاز چنگ پدرش با نقشه ماهيدر رفتن بهنام با فر دانستیبود. م دهيشن
  است. کردهکه بهنام از پدرش  يیدهايبوده است و تهد

  کند. یبا پدرش باز یجنم به خرج بدهد و کم ديخودش هم با کردیفکر م حاال

  . ديجرعه نوش کيرا برداشت و  فنجان
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بعد زنگ در به صدا در آمد.  یقيکه دقا ديرا در دهان گذاشت و متفکر جو اشلقمه
  را نگاه کرد.  ريرفت و تصو

باز کرد. ترنم داخل آمد و سالم  شيبود. دگمه را زد و او وارد شد. در را برا ترنم
  آمد گفت. کرد. سروش به او خوش

  ترالن کجاست؟  -

   ؟ی. صبحانه خورددهيال خواببا -

  بله صرف شده.  -

  نوش جان.  -

  و گفت: ستاديها باال رفت و بعد وسط راه پله اراه افتاد و از پله سروش

  باال؟  یاينم -

منتظر سروش  یهاچشم ینه! وقت اي. مطمئن نبود ترالن خانه است ديترس یکم ترنم
  با خود گفت: ديرا د

  ه بره با اون دستش.احمق ترالن کجا رو داره ک -

  بله. -

  سالم، حالت چطوره؟ -

  سالم، خوبم. -

  ما؟ یخونه یايامروز ب یتونیم -

  ؟یچ یشما؟ برا یخونه -

  تنهاش بذارم. ترسمی. مدهيترالن هم خواب رون،يب رمیمن دارم م -

  کن، چه وقت خوابه! دارشيب -

  .دهياون االن خواب م،يديتا صبح نخواب شبيد -

  سکوت کرد و بعد گفت: یکم ترنم
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  .اميباشه، االن م -

  منتظرتم. ايزود ب ن،يآفر -

 زيدرست کرد. بعد پشت م یرفت و چا نييپا یارتباط را قطع کرد به طبقه یوقت
بهنام فکر کرد. به هر آنچه که از او در مورد پدرش  یهاصبحانه نشست. به حرف

حساب شده  ینگ پدرش با نقشهاز چ ماهيدر رفتن بهنام با فر دانستیبود. م دهيشن
  است. کردهکه بهنام از پدرش  يیدهايبوده است و تهد

  کند. یبا پدرش باز یجنم به خرج بدهد و کم ديخودش هم با کردیفکر م حاال

  . ديجرعه نوش کيرا برداشت و  فنجان

بعد زنگ در به صدا در آمد.  یقيکه دقا ديرا در دهان گذاشت و متفکر جو اشلقمه
  را نگاه کرد.  ريو تصورفت 

باز کرد. ترنم داخل آمد و سالم  شيبود. دگمه را زد و او وارد شد. در را برا ترنم
  آمد گفت. کرد. سروش به او خوش

  ترالن کجاست؟  -

   ؟ی. صبحانه خورددهيباال خواب -

  بله صرف شده.  -

  نوش جان.  -

  و گفت: ستاديه اها باال رفت و بعد وسط راه پلراه افتاد و از پله سروش

  باال؟  یاينم -

منتظر سروش  یهاچشم ینه! وقت اي. مطمئن نبود ترالن خانه است ديترس یکم ترنم
  با خود گفت: ديرا د

  احمق ترالن کجا رو داره که بره با اون دستش.  -

  گفت: یبعد دنبال سروش رفت. وارد اتاق خواب شدند. سروش به آرام و

  . اديسرش ب يی. نکنه پرت بشه و بالزنهیغلت م اديحواست بهش باشه، ز یليخ -
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  پرت نشه؟  نيهمه بالش گذاشت نيا -

  انجام بدم.  تونستمینم یاگهيکار د -

  باشه.  -

  . یتنهاش نذار یليخ رونيب یاتاق اومد از

  باشه.  -

  انداخته بود.  رونيتن او کرد که تمام بدنش را ب یبه رکاب ینگاه ترنم

  او را درست کرد و گفت: جلو رفت و لباس -

  لباس نداشت؟  گهيد -

... خرمیبراش م رمیشوهرش بپوشه، نه نداشت. م یکه بتونه تو خونه یلباس راحت -
  . ارنيبراتون ب زنمی. زنگ میبه فکر ناهار باش ستيالزم ن

  دستتون درد نکنه.  -

   ؟یندار یقربونت کوچول، کار -

  به سالمت.  -

  را بردارد.  لشيت تا وسابه اتاق کارش رف سروش

و  ديها دراز کشتخت، پشت بالش یهم چادرش را در آورد و کنار ترالن رو ترنم
  . ستيخواهرش را نگر

گذاشت و بعد  لشيرا پشت اتومب لشيراه افتاد و از منزل خارج شد. وسا سروش
  سوار شد.

سمت  گرفت و آن شيرا سمت غرب شهر در پ رشيبخواهد مس نکهيو بدون ا هوایب
  .ديکوبیدر م کي. هر بار خود را به دادیامان نم گريرفت. ذهنش د

ذهنش سمت  یگاه ماه،يبار فکر بهنام و فر کي کرد،یرا م یبار فکر دوروت کي
 نشانيقرار است چه ب ندهيدر آ دانستیکه حاال همسرش بود و نم ديکشیپر م یدختر

  .ديايب شيپ
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درخواستش  یاش رفت. وقته قصد رابطه به خانهکه ب یو به دختر ديشيشب قبل اند به
که  یکرد و کنترل نشده او را بغل کرد تا کارش را صورت دهد از دختر انيرا ب

  که او زن دارد.  ديمحکم خورد و سرش داد کش یدهيکش کينامش مهناز بود 

متأهل  یدوست نداشت با مرد متأهل رابطه برقرار کند. گفته بود مردها مهناز
در تخت خود و کنار همسر خودشان رفع کنند. بر سر سروش داد  ديرا با نازشاين

  بود که شرافتش را به هوس نفروشد.  دهيکش

  خود چنگ انداخته بود.  یموها یمبل افتاده بود و تو یرو سروش

مهناز از سن  یبا همسرش بخوابد چون کودک است. وقت تواندیمهناز گفته بود نم به
  بود. دهيبلند خند یرا گفت، مهناز با صدا وچهارستيعدد ب و سروش ديو سالش پرس

صبح صحبت کرده بودند و مهناز  کيروشن کرده بود و تا نزد گاريسروش س یبرا
  نشود.  داياش پاطراف خانه یارابطه چيه یبرا گرياز سروش خواهش کرده بود د

رش بپرند. افکار از س نيرا باال فرستاد تا ا شيصوت را روشن کرد و صدا پخش
گرفت.  شيآن را در پ ريو مس ديچيشد و بعد به داخل کوچه پ یفرع ابانيوارد خ

  .ديکه به مقصد رس ديطول نکش یزيچ

کامران انداخت. در باز شد و  یبه دِر خانه یمنزل بابک توقف کرد و نگاه یجلو
  .ديسرش محکم کرده بود د یکه چادرش را با کش باال یدختر چادر کي

  او را صدا کرد: یکوچه رفت. در باز شد و زن یو سمت ابتدا را بست در

  .ايپروانه! مادر ب -

و  ليبرگشت و با مادرش مشغول صحبت شد و سروش داشت از داخل اتومب پروانه
  .کردیها را نگاه مآن یدود یهاشهياز پشت ش

  لب گفت: ريز

  درد سر. یتو یکه خودت رو انداخت یفکر نکرد نايخاک تو سرت کامران، به ا -

. او رو به در منزل کامران ديشد که نگاه پروانه و مادرش سمتش چرخ ادهيبعد پ و
  .آمدیکوچه م یزنگ تا تو یسوت بلبل یکرد و زنگ در را فشرد. صدا
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  .ميمالقات کامران با خودمون ببر ميریآره مادر، برام بخر دوشنبه م -

  .بگو یهم الزم داشت یاگهيد زيباشه مامان، چ -

  .شهیبه سرمون م یچه خاک نيهم زنگ بزن بب لشيفقط به وک -

  .کنمیباهاش صحبت م -

کرد و  یگرفت. پروانه خداحافظ ريهم فشرد و سر به ز یرا رو شيهاپلک سروش
رفت. مادرش هم داخل خانه رفت و در را بست. سروش نفسش را فوت کرد و منتظر 

  :ديچيدر گوشش پ یتکلف یماند. دوباره زنگ در را فشرد که صدا

 ه؟يک -

  باز کن. -

. صد بار او را زمان رفت شناختیباز شد و نگاه بهمن به سروش افتاد. او را م در
  او را شناخت. عيبود. سروش هم سر دهيو آمد به شرکت د

  !گهيد نيرو جمع کرد تونيبساط لبوفروش -

  .شيفرما -

  کارش دارم. اديبگو بابک ب -

  ؟یبا بابک چکار دار -

  تو؟ اميخودم ب اي اديب یگیبهش م -

  !ميتو من و داداشام در خدمت ايب -

  او را هل داد و گفت: سروش

  ترسم؟یاز تو و داداشات م یکنی. چرا فکر مسايکنار وا -

  کلفتش گفت: یشد که بهمن با همان صدا اطيبعد وارد ح و

  ت؟نجاسيا هيبابات شب لهيتو؟ طو یريم یندازی! کجا سرت رو میهو -

  .ستيسرش را چرخاند و بهمن را نگر سروش
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ً يآره دق -   .دمیم ونجهيبه گاوامون  رمی. هر روز منجاستيا هيشب قا

  گفت: تيبا عصبان بهمن

  ...رونيبرو گمشو ب ايب -

. پنجره را باز کرد و ديسروش خواب از سرش پر دنيآمد و با د پشت پنجره بابک
  گفت:

  .یختيخرت همه جا رو به هم ر یصدا نيباز با ا اومده! چه خبرته بهمن یک نيبب -

  تو. اديم نييسرش رو انداخته پا -

 هيکه شب نيتو. ا اديکه به زور ن یتعارف کن یستيخاک تو اون سرت کنم، بلد ن -
  بلد باشه احترام بذاره. ستيداداشش ن

  بعد رو به سروش کرد و گفت: و

  تو، دم در بده. ايب -

 یهاکييبود. موزا اطيح یتو کلتيسه موتور س کرد. اطيبه ح ینگاه سروش
کرد. بعد هم  یميقد یمانيس واريبه در و د یو نگاه ستيرا نگر یميقد یديخورش

 کيکه با  يیرا در آورد و از راهرو شيهاپشت سر بهمن وارد راهرو شد. کفش
  شده بود گذشت. دهيتکه موکت قرمز پوش

به  یا. بابک در اتاق را باز کرد. اشارهپتو خواب بودند ريسالن شد. دو نفر ز وارد
  که کنار سماورش نشسته بود. یزن دنيسروش داد. سروش وارد اتاق شد با د

  کرد. سالم

  .نيسالم مادر، بفرما بش -

  کرد. هيتک یقرمز و مشک ینشست و به پشت واريد یپا سروش

  مقابل سروش نشست. یو شلوار راحت یمشک یبا رکاب بابک

  گذاشت. شانيو جلو ختيدر استکان ر یها چاآن یدوهر  یبرا مادرش

  تشکر کرد که بابک گفت: سروش
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بخور، نمک  زهي. تمدهياستکانا رو ساب ني. چروک شده بس که انيام رو ببننه یدستا -
  هم نداره.

  گفتم؟ یزيمگه من چ -

  ممکنه دلت نخواد. نجايا یسر و شکل ترگل ورگل نشست نيبا ا ینه ول -

  نگو. چرت و پرت -

  که مادرش سفره را وسطشان گذاشت و گفت: ديخند بابک

  مادر. نيصبحانه بخور -

  لطفتون کم نشه، صرف شده. -

  لبخند زد و گفت: بابک

اش رو سر کار. صبحونه رهیم شهیم داريآقا مهندس صبحا ساعت پنج ب نيننه ا -
  .خورهیهمون وقتا م

در که من چهار تا دارم  نيبه ا ،یرپسر سر پا باشه و زرنگ و کا هينوش جونش،  -
  صبح تا لنگ ظهر خوابن.

  گذاشت و گفت: شيزانو یچپش را جمع کرد و ساعدش را رو یپا سروش

که دهن پدر من بسته موند و بهنام  نيچند تا سؤال ازت دارم. تو و بهنام چکار کرد -
  تونست از کشور خارج بشه.

  زده گفت: جانيبابک ه مادر

  داره؟ یا بهنام نسبتآقا با آق نيا -

  چرا نداره داداششه. -

  رو به او گفت: سروش

  .ميستيداداش ن -

  حال شده بود گفت:بابک که خوش مادر
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که من فداش بشم. صبح تا شب  یاله ؟یدار رتيپسر خوش غ نيبا ا یپس چه نسبت -
  . کنمیدعاش م

  ! بهنام خواهرزادمه.نيلطف دار -

  تکه نان برداشت و گفت: کيسفره  یلبخند زد و از ال بابک

  مهندس؟  رميبرات لقمه بگ -

  نه ممنون. -

گرفت. سروش استکان را برداشت که مادر بابک  ريلقمه نان و پن کيخود  یبرا او
  گفت:

خارج  یروز کي تايب کردمیدخترم رو داره. فکر نم یهوا یلي. خهيپسر خوب یليخ -
نشست و  یبا آدم حساب یدم وقتمادر، آ نيبشه و بره اونجا درس بخونه. بب نينش

  . شهیم نيا جهيبرخاست کنه نت

خورده سر به راه  هيمدت با مهندس شما اومد و رفت، هم خودش  هيبابکمون  نيا
  شد.  دارندهيشده هم خواهرش آ

کتاب  اياس. تازگخونه شتريکه عالف نباشه، االن ب گشتیاش ول مبچه همه نيا قبلنا
با اون دوستام پاشم  خوامینم گهيرس بخونم برم دانشگاه. دد خوامیم گهیگرفته م

  . کننیاش مداداشاش مسخره ی. ولنميبش

  خواستن توانستن است حاج خانم. -

  اش را قورت داد و گفت:رو به سروش لقمه بابک

ازش خوشم  یليرفت که رفت. خ معرفتیاز مهندس چه خبر؟ خوبه احواالتش؟ ب -
  بود.  یاومده بود. بچه بامرام

  مهندس؟  یگیم یچرا ه ست،يبهنام مهندس ن -

  من مهندس نبود؟ پس چکاره بود؟  یبيب -

  و گفت: دينوش یجرعه چا کي سروش
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و  دهیم ليرو تحو اشنامهانيترم پا نيداره. البته ا یسيزبان انگل یدکتر! دکترا -
  ! شهیتموم م

 یبود! چه مرام یآدم حساب شتريب یليخ ،یليمن دکتر بود؟! پس از خ یبيعه! ب -
  . گفتیداشت که نم

  کرد و گفت: يیصدایخنده بتک سروش

   ن؟يمن در آورد یاز بابا یبا هم چ اتیبيحاال تو و ب -

  و استکانش را نگاه کرد و گفت: ديرا هورت کش شيچا بابک

 یجاروبرق ی. مال من چرا صدادادی. صدا نمخوردیم يیقشنگ چا یليخ یبيب -
  ! دهیم

  او را برانداز کرد و گفت: سروش

   ؟یانگار عاشقش بود یزنیحرف م ینجوريچرا ا -

  لبخند زد و گفت: بابک

  معلومه؟  -

  . یشورش رو درآورد گهيمرض د -

  و گفت: ديکش شيبه موها یلبخند زد و دست بابک

  .اديگفت موهام رو بلند کنم، کچل بهم نم یبيب -

  انداخت و گفت: نيرا چ اشینيبا حالت چندش ب سروش

  !یزنیحالم رو به هم م یدار -

  و گفت: ديخند بابک

  همه من دوستتون دارم. نيا ر،يباشه حاال باز پاچه نگ -

  رفت. مادر بابک رو به سروش گفت: رونيبعد برخاست و از اتاق ب و
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برام  یليپسر خ نيا گفتیحد دوست داشته باشه. م نيرو تا ا یبابک کس دميند -
که رفته انگار بابک افسرده  یبهش داشتم. باور کن از روز یو حس خوببوده  زيعز

  شده.

  .کنهیبخواد همه رو به خودش جذب م ه،ينطوريبهنام هم -

  بعد بابک به اتاق برگشت و مقابل سروش نشست و گفت: یقيدقا

  .یريگیپاچه م یليدلم خواست باهات دوست بشم اما تو خ -

  راست تکان داد و گفت: سرش را به چپ و حوصلهیب سروش

  دوست! -

  آره. -

  بعد بابک فلش را سمت سروش گرفت و گفت: و

به گردنم  یليخ یبيمرامم نبود. ب یکنم. اما تو یباهاش از بابات اخاذ تونستمیم -
  حق داشت.

  را گرفت و گفت: یفلش ممور سروش

  ن؟يشماها چکار کرد -

انجام بدم  یبرات کار یخواست . اگریبرو نگاش کن... شماره همراه من رو دار -
  .یبهم زنگ بزن هيکاف

  مشتش گرفت و گفت: یفلش را تو سروش

  کارا بکنه.  نيبهنام از ا کردمیفکر نم -

  . نيفکرش رو بکن گهيحاال د -

  باشه. -

 رونيبرخاست و از مادر بابک تشکر کرد. بعد هم با بابک از هال ب شياز جا سروش
 دنيکه رفتند باز هم برف بار اطي. به حديرا پوش شيهارفت و وارد راهرو شد و کفش

  گرفته بود.
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  به آسمان انداخت و گفت: ینگاه بابک

  !یبيب شيپ مينش اهي. روسخوادینم یزيچ رزنهيپ نيا نميبرم بب -

  ه؟يک رزنيپ -

  !یبشناس ديخانم؟ شا ريمن -

  فکر کرد و بعد گفت: یکم سروش

  بود؟ یريهمون که خدمتکار مهندس ام -

  بس که سفته! دهیپا نم یسفارش کرده بهش سر بزنم. ول یبيهمون باشه. ب ديشا -

  بهت پا بده؟! ديبا -

  .دهینم یچيپا هم نداد راه بده. المصب ه -

  و سؤال نداشت و گفت: یحوصله کنجکاو سروش

  !یندار یکار -

  من هستم. یداشت یتو کار ینه، ول -

  فت و در را بست.ر رونيب اطيسر فرود آورد و از ح سروش

  شد و به شرکتش رفت. لشياتومب سوار

جواب سالم  یمورد نظرش رفت و حت یوارد ساختمان شد متفکر به طبقه یوقت
  را نداد. شيکارمندها

  :ديپرس ديکه رس یموريخانم ت زيم یجلو

  در بازه؟ -

  مهندس بله. یسالم آقا -

  مزاحم من نشه. چکسيه کنمیم ديتأک چکس،يه -

را روشن کرد.  اشیتاپ شخصرد اتاقش شد و در را محکم بست و رفت لپبعد وا و
  ها شد.از پوشه یکي یهاسيفلش را به آن وصل کرد و مشغول گوش دادن به وو
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  !دياست که نبا کردهیم يیپدرش چه کارها ديدیم رفتیم شيکه پ هيثان هر

 يیاشت؟! کارهااز پسرش د یهمه کار پنهان نيپدر چطور ا کي کردیفکر م داشت
بازار. دستش  یهامتيق یکارممکن. دست یهاگناه نيتر. بزرگیپر از قانون شکن

 ايکه آ ديشياندی. داشت مکردیگوش م شيهادهانش گذاشته بود و به حرف یرا رو
 یاست! آن صداها یکيبه  تدس گريبا کس د ايآن طرف خط است  یحاج اکبر
  . تانداخیروح و روانش خط م یپدرش رو

قفل شده و ناباور آن را  یدوم شد، با تعجب و ذهن یوارد پوشه یبعد از ساعت یوقت
اما  ديدیکه بابک گرفته بود را باور نداشت. داشت با چشم م يیهالمي. فستينگر

 ی. حالش بد بود و داشت روديلرزیم شيهادست تيباور کند. از عصبان خواستینم
  .آوردیتاپش باال ملپ

  باور کند. خواستیها را نمهصحن نيا

فکر  ريتصاو به آن یگذاشت و عصب زيم یرا خاموش کرد و سرش را رو تاپلپ
  .کردیم

 دهيند یحد خود را از دست پدرش عصبان نيتا ا چوقتيو ه رفتیاز حال م داشت
  بود.

  :ديجوان را شن یآبدارچ یضربه به در خورد و در آهسته باز شد. صدا چند

  شما رو آوردم. تيسکوئيو ب يیمزاحم شدم. چا ديسالم ببخش -

  .خوردیم تيسکوئيو ب یها آن ساعت چاصبح شه،يهم سروش

سروش گذاشت و رفت و  زيم یرا رو تييسکويو ظرف ب یبلند نکرد و او چا سر
  مقابلش سبز شد. انيخواست در را ببند که خانم پو

ها را بگذارد دارد و پروندهورود ن یاو را گرفت و گفت اجازه یجلو یموريت خانم
  عجله داشت. انياما خانم پو رديگیو برود. خودش از او امضاء م

سر بلند کرد و داد  شان،يدِر باز و سر و صدا یاز بحث آن دو جلو یعصب سروش
  زد:
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  چه مرگتونه شما دوتا؟! -

  :ديدو کپ کرده رو به او کردند. سروش دوباره داد کش هر

 یکس! حت چيه یعني ؟یچ یعنيمزاحم نشه  چکسيه گمیم یمفهینم یموريخانم ت -
  !یآبدارچ

  و آن را وسط اتاق پرت کرد. ديکوب تيسکوئيهمزمان دستش را به ظرف ب و

  .دنديعقب کش دهيدو دختر ترس هر

  :ديدوباره داد کش او

  در رو ببند. -

گذاشت  زيم یرا رو شيهاو بست. سروش آرنج ديو در را کش ديجلو دو یموريت خانم
. خواست با ستي. بعد هم ساعتش را نگرديصورتش کش یرا رو شيهاو کالفه دست

  هنوز صبح نشده بود. سياما هنوز زود بود. در انگل رديبهنام تماس بگ

  بعد او جواب داد.  یقيبابک فکر کرد. شماره همراه او را گرفت. دقا به

  بله!  -

  سالم.  -

   سالم مهندس. زود دلت برام تنگ شد. -

   ؟یديتو خودت به چشم خودت د نه؟يمن واقعاً ا یبابک! بابا -

  . اديو عکِس فوتوشاپ شده از بابات در ب لميکه ازم ف دميآره داداش. نگوز -

   کرد؟یتحملت م یبهنام چطور ؟یادبیچرا انقدر ب -

  که مثل تو نبود.  یبيآخه ب -

  . تيبيباشه تو هم با اون ب -

  به انبارا؟  ميبربا هم  یايب یوقت دار -

  چرا که نه! اما نه االن!  -
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  ؟یک -

  فردا صبح.  -

  دنبالت.  اميباشه، م -

  . مونمیمنتظرت م -

  خداحافظ.  -

  بزرگه.  یبيب یبا -

  نه؟ اي کنمیم یکيات سرت رو با ته نيبب یبيتو به من بگو ب -

  و گفت: ديبلند خند یبا صدا بابک

. بعد رهيبگ ادي منطق تا فرستاد غربت ديار به پسرشو یمرد هي روز هيگوش بده.  -
  ؟یگرفت ادي یاز علم منطق چ نميبرگرد بب گهیم هپسربه  هپدر سال چند از

 یلصند اين و ینشست یلصند اين یرو شما مثال فرض بر گهیبه باباش م هپسر
  در پس نه،يزم یرو

  ! نينشست زمين یرو شما واقع

 مخود تا یاومدیم رفتنت فرنگ یجا به گهیم و زنهیم یژکوند لبخند پدر
  بشم.  آموزگارت

 درپس  خوره،یم گُه مگس خوره،یم مگس مرغ ،یخوریم مرغ تو مثال فرض بر
  .یخوریُگه م تو واقع

  و سروش گفت: ديبلند خند یخودش با صدا بابک

   ؟یعوض یگیبه من م یرو دار نايا یعنياالن  -

  بزرگه... فعالً.  یبيبکردم  فيجوک برات تعر هيمن فقط  -

  گفت: یلب و حرص ريرا نگاه کرد و ز یبعد ارتباط را قطع کرد. سروش گوش و

  احمق! -
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 یرو یپشت دستش را با گوش گذاشتیم زيم یکه آرنجش را رو یدر حال سروش
  ترالن افتاد. ادي کدفعهيفشرد و فکر کرد.  شيهالب

  از چند بوق ترنم جواب داد:آورد و با منزل تماس گرفت. بعد  نييرا پا دستش

  بله. -

  ؟یسالم. خوب -

  سالم آقا سروش ممنون. -

  ترالن چطوره؟ -

  هنوز. دهيخواب -

  .یخوبه، تنهاش نذار -

  .ترسمیم گهينه، االن د -

  چرا؟ -

. قبالً کنهی. لگد پرت مشهیجا م. جابهکنهیم هيگر زنه،یتو خواب حرف م -
  نبود. ینطوريا

  دکتر. مشيبریامروز م -

  بره. از صبح صد بار جاش رو درست کردم. ديحتماً با -

  دستت درد نکنه. -

 شانيتماس گرفت و برا یفروش تزايبعد سروش ارتباط را قطع کرد و با پ یکم
  و مخلفاتش را داد. تزايسفارش دو پ

  .ديشيسرش را در مشت گرفت و اند طيهم نگران از آن شرا بعد

را به هم  شيهابود و داشت دست ستادهيخانم ا ريمنمنزل  یبرف جلو ريدر ز بابک
  .ديمالیم
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خانم در را باز کرد و سرش را  ريزد و دوباره منتظر شد. چند لحظه بعد من در
  بابک گفت: دنيآورد و با د رونيب

  نشه. داتيدور و برا پ ني! چند بار گفتم ايیباز هم که تو -

  سالم ننه. -

  سالم، ننه و کوفت! کيعل -

  هم برات کردم. دي. خرینر رونيف بود برات نون گرفتم که ببر -

مزاحم  نقدري. چرا استميتو ن ی. من ننهیريمن بگ یبرا یزيچ یمگه نگفتم حق ندار -
  ؟یشیم

  ها کرد و گفت: شادهيدستکش پوش یهادست انيم بابک

  گفته مراقبت باشم. یبيب -

  .ديرا به هم مال شيهادست و

  .شمیم ونشياگر نه مد -

  کدوم خر... ال اله اال هللا!  یبيب -

  بهنام! -

  خانم گرد شد و گفت: ريمن یهاچشم

  ه؟يبهنام ک -

  .یريدوست مهندس ام -

بود و او را  ستادهيبرف ا ريخانم در ز ري. منديرا به هم مال شيهاهمانطور دست و
  بعد گفت: ی. کمکردینگاه م

  .اريتو... موتورت هم ب ايب -

شد و آن را به درون  ادهيا رها کرد و داخل رفت. بابک از موتورش پبعد در ر و
دور تا دور  یهانسبتاً بزرگ کرد و گلدان اطيبه ح یهل داد. وارد شد و نگاه اطيح
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و پرتقال وسط آن انداخت. موتور را  بيبه درخت س ی. بعد هم نگاهستيآن را نگر
هم دوباره به کنار موتورش ثابت کرد و برگشت و در را بست. بعد  اشهيپا یرو

  نان سنگک را برداشت. کيرفت و پالست

به  زانيآو ديخر یهاکيبه خاطر تفاوت گرما و سرما بخار کرده بود. پالست یحساب
ها باال رفت. وارد بهار خواب کرد و از پله یرا ط اطيموتورش را برداشت و طول ح

در  ید. از آن گذشت و به جلوها بوبه در آشپزخانه کرد که مقابل پله یشد و نگاه
  هال رفت. در زد و وارد شد. 

  ... اهللاي -

  تو، تنهام.  ايب -

صورتش نشست لذت برد و  یکه رو یمطبوع یوارد هال گرم شد و از گرما بابک
  گفت:

  . زدمیم خيشتم خوبه! دا نيا -

 ستاديبک ادر هم به داخل هال داشت. مقابل با کيآمد.  رونيخانم از آشپزخانه ب ريمن
  و گفت:

   ؟یکشیزحمت م یايچرا هر دفعه م -

  . نيشما که قبول نکرد -

  . شناختمتیچون نم -

  کنم. یخودم رو معرف نيدادیشما اجازه نم -

  را از بابک گرفت و به آشپزخانه برگشت. دهايخانم خر ريمن

  همانجا گفت: از

  پسر. نيبش -

 نيزم یرو یافتاد و رفت کنار بخار به سر تا سر هال مرتب کرد و راه ینگاه بابک
  بود. یتور ديسف یهيرو کي شيقرمز رنگ داد که رو یرا به پشت اشهينشست و تک
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  .زدیبود و برق م زيمرتب و تم زيچ همه

  شده بودند. دهيگوشه از هال چ کيسرحال در  یهابا گل ديبزرگ سف یهاگلدان

  ها را نگاه کرد.کوچک انداخت و در اتاق ونيزيبه تلو ینگاه او

  .ديد واريد یرا کنار هم رو یمرد و پسر یهاافتاد و قاب عکس واريبه د چشمش

  شوهر و پسرم بهنامن. -

را مقابل بابک گذاشت.  یچا ینيخانم نشست و س ريخانم کرد. من ريرو به من بابک
  بابک تشکر کرد و گفت:

  کجان؟ -

  بم. یزلزله یووقته فوت شدن، ت یليخ -

  بود. شوهرم اگر بود االن تنها نبودم. ديمرد رش کياگر زنده بود االن  پسرم

  .امرزدشونيخدا ب -

  . امرزهيخدا رفتگانت رو ب -

خانم چند لحظه  ريکرد. من واريد یرو یهاکه در نگاهش نشست رو به قاب یبا غم و
  و بعد گفت: ستيبابک را نگر

  .یرو بخور گرم بش تييچا -

 دنيو استکان را برداشت و مشغول نوش ديکش رونيرا از دست ب شيهادستکش بابک
  شد. یچا

  من؟ شيپ یايبهنام خواست که ب -

 يیانجام بدم. جا نيدار یزيچ یديبله، گفت هر روز بهتون سر بزنم اگر خر -
  برسونمتون. نيبر نيخواست

  دستش درد نکنه، چطور شد که بهنام به فکر من بود. -

  .نيبه گردنش حق دار گفتیم -
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  بود. یاون پسر خوب -

  من بود! یبيب اد،يز یليخ -

  خانم بابک را برانداز کرد. ريمن

  ؟یچ یعني یبيب -

  دوست خوب من! یعني یبيتو فرهنگ لغت من ب -

  زد و گفت: یلبخند تلخ بابک

  بود. یهمه عمرم، بودن باهاش برام دوست داشتن یکه تو یتنها دوست -

  برخاست و گفت: شيبرگرداند و از جا یرا به درون نعلبکاستکان  او

  ننه جون. گهيمن برم د -

  ننه مادرته! -

  برخاست و گفت: شيخانم از جا ريمن

  خانم. ريبه من بگو من -

  چشم. -

  ؟یمونیناهار نم یبرا -

  سمت در رفت و با باز کردن در گفت: بابک

  بعد. یباشه برا -

  گفت: شيهاکفش دنيهم خم شد و در حال پوش بعد

هر چند خودم  ن،يبهم زنگ بزن نيداشت یاگر کار نيکن ادداشتيشماره همراهم رو  -
  .زنمیسر م اميم

  .ارميباشه، صبر کن برم دفترچه ب -

خانم که آمد بابک  ريشد. من شيهاو مشغول بستن بند کفش ديرا باال کش شيهانيپوت او
 او شد. یش براکردن شماره همراه ادداشتيبرخاست و مشغول 
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  خانم برگرداند و گفت: ريرا به من دفترچه

  .نيبهم زنگ بزن نيالزم داشت یهر چ ن،ينر رونيبرف ب نيتو ا -

  باشه. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدارت. -

موتورش برداشت  یو کاله را از رو ديرا پوش شيهاشد و دستکش اطيوارد ح بابک
  و

سرش گذاشت و موتور را هل داد و  ینشسته بر آن را پاک کرد. کاله را رو برف
  خانم بلند کرد و بعد در را بست. ريمن یرفت و دستش را برا رونيب اطياز ح

  افتاد و گفت: هينرده نشست و به گر یجا پاخانم همان ريمن

  دلم! آخ بهنامم! آخ پسرم... زيآخ عز -

  کرد. هيآن سرما، سوزناک گر انيدر م و

بود و فکر کرد  اشيیآن زن و تنها شيم حواسش پو تما رفتیبرف م ريدر ز بابک
 کردیو درک م ديفهمیاست که درد آن زن را خوب م دهيکش يیبهنام آنقدر تنها ديشا

  که خواسته بود هر روز به او سر بزند.

 یو عصب قي. نفس عمدياتاق سروش به صدا در آمد. نگاهش را سمت آن کش تلفن
  گفت:را برداشت و  یو راست شد گوش ديکش

  بله. -

  چه خبره؟ یبگ شهیم -

  گفت: یچند لحظه ساکت شد و بعد به آرام سروش

  چه خبره؟ -

  افتاده؟ یبه کارمندات؟ اتفاق یديباز پر هيچ -
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  داره؟ یمزاحمم نشه، اشکال ینه، فقط خواستم کس -

که صدها کارمند داره و هر کدوم ممکنه هر آن  یکنیشرکت کار م هي یتو تو -
 یچ یمزاحمم نشه؟ پس اصالً برا یکس یگرفت افهيه باشن. اونوقت قکارت داشت

  .یموندیخوابت مرخت یسر کار؟ تو خونه تو یاومد

  حاج آقا! نيندار یخونه تو رخت خوابم... کار رمیباشه، پس االن م -

  سروش! -

بلند شد و سمت در رفت  شيرا گذاشت و ارتباط را قطع کرد. از جا یگوش سروش
  سر بلند کرد که سروش داد زد: یمورينت در را گشود. خانم تو با خشو

  !یاخراج -

. سروش به داخل ستيو با تعجب و زبان الل شده او را نگر دياز جا پر یموريت خانم
 یموريرا برداشت که خانم ت لشيتاپش شد. وسااتاق برگشت و مشغول جمع کردن لپ

و برخاست و سمت در اتاق سروش گذاشت  زيم یها را روتازه به خود آمد. پرونده
  او آمد. ترا دور زد و سم زيها و مرفت. سروش مبل

  مهندس! یآقا -

  و در را بست. ديرا کش رهيدستگ سروش

  را نداد. یموريرا در قفل چرخاند و جواب خانم ت ديکل

  گفت: یبه آرام یموريت خانم

  مگه چکار کردم مهندس؟ -

  !یبرو حسابدار -

  . حاج آقا اصرار داشتن با شما صحبت کنن.نکردم یمن که کار -

  جمع کن برو. نمتيبب خوامینم -
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بخش خودش خارج شد و به واحد  یچشم کارمندها یآمد و از جلو رونياز اتاق ب او
نکرد. به  شانياشهيش یهابه برخاستن کارمندها از پشت اتاقک یپدرش رفت. توجه

  رفت و گفت: انيخانم پو زيم یجلو

  و بده.ها ربرگه -

  چشم مهندس. -

شت و خودکار بردا کيخم شد و  زيم یها را به سروش داد. سروش روبرگه او
 زدیو امضاء م کردیها را مطالعه مآن یکي یکيها شد. مشغول امضاء زدن برگه

  .گذاشتیو کنارشان م

  چه خبره سروش! -

را  داخت. برگهبود ان ستادهيچهارچوب ا انيبه پدرش که م ینگاه کوتاه مين سروش
  را برداشت. یکنار انداخت و بعد

  اتاقم کارت دارم. یتو ايب -

 یو با صدا ديکوب زيم یبه نام قرارداد افتاد. سر بلند کرد و دستش را رو نگاهش
  گفت: انيصورت خانم پو یبلند تو

  . هيبراش کار کردم کاف بارکي. کنمیکار نم یديجمش یمن گفتم برا -

  .کردیخورده نگاهش م کهيشد. پدرش  رهيخ به او انيپو خانم

امضاء زد که کاغذ  یکاغذ گذاشت و برگه را طور نيآخر یبعد خودکار را رو و
  پرت کرد و گفت: زيم یپاره شد. راست شد و خودکار را رو

  خوب برام بگرد.  یمنش هيگفته بودم دنبال  -

  د:رو در رو ش یموريت انيگر یافهيبعد سمت در رفت که با ق و

  مهندس! یآقا -

  :ديداد کش سروش

  گمشو! -



 

433 
 

در بهت کار او بودند.  انيکنار او گذشت و دفتر را ترک کرد. پدرش و خانم پو از
  هق کنان گفت:بود وارد اتاق شد و هق ستادهيقاب در ا انيکه م یموريخانم ت

 تيوضع نيدونیحاج آقا من فقط تماس شما رو وصل کردم، اخراجم کرد. شما که م -
   ه؟يمن چطور

  نفسش را فوت کرد و گفت: یمحمد حاج

  نکن دختر، من که نمردم. هيگر -

  برم کجا؟ چکار کنم؟ -

  !نجايا ايبره دفتر مهندس، شما هم ب انيخانم پو نيامروز برو خونه. فردا که اومد -

  ن؟يگیراست م -

  بله. -

  .نشست شيسر جا حرفیب انيکرد و خانم پو هيگر شتريب یموريت خانم

  تو هم برو خونه.  گه،ينکن د هيگر -

  چشم حاج آقا. -

  خطاب به او گفت: انيدر اتاقش را بست که خانم پو یمحمد حاج

  .یاريحاج آقا هم دووم نم شيمطمئن باش پ ؟یکنیکارا رو م نيچرا ا -

  نه؟!  ايتماسش رو وصل کنم  ديشرکته. با سيخوب باباشه، رئ -

مهندس دستور دادن وصل نکنم، االن کار دارن. تموم  یحاج آقا، آقا یگفتیباشه، م -
  زنگ بزنن خدمتتون. گمیکه شد بهشون م

  ؟یسادگ نيبه هم -

 گهينه. د اي یتماس رو وصل کن یگرفتیاز خودش اجازه م یشدیپا م ايبله،  -
  پات.  یجلو ذاشتیم یراه هيخودش 

  !یگیراست م -
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 ديکش شيپالتو یقهيبه  یمرتب کرد و دست را اشیو روسر ديرا باال کش اشینيب او
  و گفت:

  من برم. -

  کرد و رفت. یخداحافظ و

آمد ترالن  شادي ريمس نيگرفته بود. در ب شيراه برگشت به خانه را در پ سروش
پاساژ توقف کند. وارد پاساژ شد و از  کي یندارد. مجبور شد جلو یلباس مناسب

پشِت  یهابودند نگاه کرد. از لباس زانيآو که يیهابه انواع لباس هانيتريپشت و
  آمد.  وششجاها خ هياز بق شتريمغازه ب کي نِ يتريو

تاب  یهارنگ یمغازه شد و سالم کرد و از دختر فروشنده خواست تا همه وارد
 رونيقفسه ب یمجموعه لباس از رو کيو  ديرا نشانش بدهد. دختر چرخ نيتريپشت و

  گذاشت.  نيتريو یو رو ديکش

  قفسه شد.  یتو یهامشغول نگاه کردن به رنگ لباس او

بنفش که هم آزاد  یدوبنده یو آن را باز کرد. تاب لمه ديکش رونيبنفش را ب رنگ
 راهنيپ کي. آن را کنار گذاشت و کردیبود و هم درخشان حال سروش را خوب م

رنگ  شيهاتمام رنگ ني. از بخوردیم پيکوتاه دو بنده انتخاب کرد که از پشت ز
  آن را انتخاب کرد.  ديو سف یآب

  . ديسف یهاو رگه یآسمان یبا رنگ آب یراهنيپ

بود و  نيدست راستش بدون آست یانتخاب کرد که جا شيبرا یمدل تاب روم کي
. رنگ زرد آن را برداشت که نگاهش به داخل خوردیم نکيبند کيدست چپش فقط 

  . ديرا د یاسفنج یرهايافتاد و لباس ز هانيتريو

  هر کدام را به او بدهد.  یزهايسا نيدختر خواست کوچکتر از

ها را از آن یکيگذاشت، سروش  نيتريو یها را رومدل یفروشنده همه یوقت
  برداشت و لمس کرد. 

  . دهیفرم م کيکوچ یهانهيچون جک داره به س -
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  او متشکر شد.  حيبه فروشنده انداخت و از توض ینگاهمين سروش

  او برداشت.  یقرمز برا کيو  یست مشک کي

 بايز یليگذاشت که خ ارشيدر اخت گريبا توجه به انتخاب سروش چند مدل د فروشنده
انتخاب کرد  یرنگ صورت کيرنگ بنفش و  کي د،يرنگ سف کيبودند و سروش 

  . ديکارت کش ديو پس از خر

 شيدهايتاپ و خرلپ شد ادهيپ ديبه منزل رس یگرفت. وقت شيهم راه منزل را در پ بعد
شد. در را بست و  اطيرا داخل قفل انداخت و وارد ح ديشد. کل ادهيرا برداشت و پ

انداخت و آن را   ديو در زد و بعد کل ستاديرا گذر کرد. مقابل دِر سالن ا اطيطول ح
  باز کرد.

ها مبل یرا رو لينبود. وسا یاز کس یرا در آورد و وارد خانه شد. خبر شيهاکفش
خود و ترنم را داخل آورد  یهااشت و برگشت و به خاطر شدت بارش برف کفشگذ

رفت و دست و  سيانداخت و به سرو یها را داخل جا کفشو در را بست. کفش
  صورتش را شست. 

  اجاق گاز گذاشت. یرا پر از آب کرد و آن را رو یهم به آشپزخانه رفت و کتر بعد

  راهرو صدا زد: یرفت و تودوم را گرفت و باال  یراه طبقه سپس

  ترالن، ترنم! -

که هر دو خواهر مشغول نماز خواندن هستند. چند  ديد دياتاقشان رس یجلو یوقت
 ی. لبخند نرمخواندندیلحظه نگاهشان کرد. مانند دو عروسک نشسته بودند و نماز م

 یقبرداشت و به اتاق مهمان برگشت. اتا یزد و وارد شد و از کمد خودش لباس راحت
  ترالن بود. یکه االن برا

بود فکر  دهيتاپش دو به هر آنچه در لپ ديتخت دراز کش یو بعد دمر رو ديپوش لباس
  هم افتاد. یرو شيهاپلک یو ناراحت یزود از خستگ یليکرد و خ

 یبرخاست و چادرش را رو شيشان را تمام کردند. ترالن از جاو ترنم نماز ترالن
 یبود و چون برا دهيپوش راهنيپ کيکنارش گذاشت.  انداخت و سجاده را یصندل
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دستش  یرا رو راهنيپ نطوريترنم سخت بود دست او را از گردنش باز کند، هم
  لباسش بود. ريپوشانده بود. دست راست ترالن ز

  حال رو به ترنم گفت: نيبود با ا ريهنوز از سروش دلگ او

  سروش کجاست!  نميبرم بب -

  توالت گذاشت.  زيم یم برخاست و جا نمازش را روراه افتاد که ترنم ه و

  برو. -

زد و راه افتاد و به  رونيهمه مردانه بود. ترالن از اتاق ب ديد زيم یهر چه که رو و
. وارد اتاق شد و خود را به تخت ديتخت د یسروش را رو دياتاق اول که رس یجلو

  .دياو که خواب بود دلش لرز دنيرساند و با د

 شيزانوها ی. روافتادیاو به تالطم م یمشک یروشن و موها یچهره دنيبا د دلش
 اشیشانيپ یاو را از رو ینشست و با دقت صورت سروش را از نظر گذراند. موها

  .ديو بلند او کش یمشک یهامژه یکنار زد و بعد انگشتش را رو

 انيبرد و نصف صورتش را م نييپا یو سرش را کم ديکش یقينفس عم سروش
و دوباره راست  دياو را بوس یقهيکرد. ترالن رو به جلو خم شد و شق ميقا شيبازو

  .ستياو را نگر نيشد و اندوهگ

بلند کرد. هر  شيسرش آمد و او را از جا یبه همان شکل نشست که ترنم باال یمدت
  ترنم گفت: نييپا یرفتن به طبقه نيرفتند و ح رونياز اتاق ب صدایدو ب

  خدمتت. اديم شهیم دارياالن ب کنه؟یسرش، مگه فرار م یباال ینشست یرفت هيچ -

خونه. زود  اومدیشب م اي کردیتا عصر کار م ديچرا برگشته خونه. با دونمینم -
  اومده.

نگران خوشگل خانومش بوده. امروز صد بار به من گفت که حواسم به تو  ديشا -
  باشه و تنهات نذارم.

  ؟یگیراست م -

  !هيدروغم چ -
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  سالن که شدند ترنم با حسرت گفت: وارد

  .هيپسر خوب یليخوش به حالت ترالن، خ -

  شد و گفت: نيغمگ ترالن

  آره، خوش به حالم. -

  در دلش گفت: و

  دوستم داشت. یاگر فقط کم -

  را به هم زد و گفت: شيهاذوق زده دست ترالن

  !دهيخر یبرات چ -

ها را باز و رفتند و نشستند. ترنم پاکتافتاد. جل ديخر یهانگاه ترالن هم به پاکت و
  کرد و نگاه ترالن به دست او بود.

  !نشيبب یوا -

و از آن  کردندینگاه م بايز یعروسک راهني. هر دو به پديکش رونيرا ب راهنياو پ و
  .کردندیم فيتعر

  .ینش تيدکلته برات گرفته که اذ -

  و گفت: ديکش رونيها را ببعد تاب و

  !یاقهيچه سل ،یشاد یچه رنگا -

  و گفت: ديرو به ترنم خند و

  .یجلوش رژه بر یبپوش دهيبرات خر هيلباس لخت یاز خدا خواسته هر چ -

ها لباس نيزد و فکر کرد که سروش فقط به خاطر دستش ا یزيانگلبخند غم ترالن
  است. دهيرا خر

  که ترنم گفت: ديکشیها مپارچه لباس یدست چپش را رو او

  !ميدار یچ نجايا -



 

438 
 

ترنم  یها. هر دو به دستديکش رونيرا ب بايو ز یرنگ یهااز داخل پاکت ست و
  شدند. ترالن داغ شد و صورتش گر گرفت و راست شد. رهيخ

  کار شده بود. یمشک پورياز گ یکيآن خط بار یست قرمز را برداشت که رو ترنم

  و گفت: ستيبار خواهرش را نگر طنتيش

  کارت ساخته است، نه! -

  به کمر ترنم زد و گفت: یاناخواسته با دست چپ ضربه رالنت

  کن! ايح -

 یراياز اون لباس ز یخبر گهي. ددهيبرات خر یچ نياز تو! بب ؟یاز ک ؟یاز چ -
  گفته درست لباس بپوش. یزبونی. با زبون بستين یديپوشیمزخرف که م

  من بپوشم. هيچ نيخجالت داره ترنم. ا -

  !شترهياون از تو ب یقهيشوهرته. سل یا. برستيمن که ن یبرا -

  دوخته شده بود.  ونيپاپ هيرا برداشت که شب ديبعد ست سف و

  ! دهیذره به اون جوشات فرم م هي نايچقدر قشنگن ترالن. ا یوا -

پاکت انداخت  یها را گرفت و تودوباره ترنم را محکم زد و آخ او در آمد. لباس ترالن
  و گفت:

  . یباش ادبیب نقدريا کردمیفکر نم -

تورج برداشتم خوب  یاش رو از گوشرفتم شماره ی! وقتشعوریمن خواهرتم ب -
  بده؟!  نيبودم، االن ا

  احمق!  یديمن نظر م یدر مورد مسائل خصوص یدار -

  من زحمتش رو قبول کردم.  یدیخودت که نظر نم -

در  یزخانه رفت. چابلند شد و به آشپ شيها را کنار انداخت و از جاپاکت ترالن
  شد.  یرا با دست چپ بلند کرد و مشغول درست کردن چا یو کتر ختير یقور
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  ترالن.  کردمیخودم درست م -

  . گهيدرست کردم د -

  ! یوقت خودت هم نسوزون کيحاال  -

  حاضر کنم!  یزينه که براش چ ايناهار خورده  دونمی... نمسوزمینم -

  دست چالقت!  نيبا ا -

  کنم! چکار  -

   ؟یبراش درست کن یچ -

  !دونمینم -

  کتلت خوبه؟ -

  دست چالقم کتلت؟ نيبا ا -

  .ستميمن که چالق ن -

کم کرد.  یليرا خ یکتر ريبعد او مشغول حاضر کردن مواد کتلت شد و ترالن ز و
  و دستور پخت و اندازه را داد. کردیترالن در حد توانش به ترنم کمک م

  ها شدند.کتلتهم مشغول سرخ کردن  بعد

  هواکش را زد و گفت: ترالن

  .اديو ممکنه خوشش ن چهيپیخونه م یغذا تو یاالن بو -

  ها حاضر شدند هر دو خواهر از آن امتحان کردند و هر دو خوششان آمد.کتلت یوقت

  .ميبر ديکن بخوره، ساعت پنج با دارشيحاال تا داغن برو ب -

  باشه. -

  ارد اتاق شد. سروش هنوز به همان شکل خواب بود. باال رفت و و یبه طبقه ترالن

  زد.  شيتخت نشست و او را تکان داد و صدا یپا ترالن
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  سروش، آقا سروش.  -

و سرش  ديکش یقيشده بود. نفس عم نيسرش سنگ یآهسته پلک گشود. کم سروش
  به ترالن کرد که مقابلش نشسته بود.  یرا تکان داد. نگاه

   ؟یبخور يیچا یشیپا م -

  بخوابم.  یذاشتیکاش م -

  حتماً.  یپاشو ناهار نخورد -

  نخوردم.  -

   ؟یدوست دار م،يبرات کتلت حاضر کرد -

  دستت؟  نيبا ا -

  مزه شده.خوش یليترنم درستش کرد. خ -

  دستتون درد نکنه. -

  پاشو، من ساعت پنج وقت دکتر دارم. -

  باشه. -

تخت برخاست که  یاز پا. ترالن ديکش یقيتخت نشست و نفس عم یرو سروش
  افتاد. سروش او را برانداز کرد و گفت: ريدست سروش گ یدستش تو

  ؟یديلباس پوش ینطوريچرا ا -

رو انداخت سرم و  راهنيپ گهيلباس تنم کنه. د يیتنها تونهیو نم ستيترنم بلد ن -
  موند. ريرد کرد و دست راستم اون ز نيدست چپم رو از آست

  .ستيو شکمش که بزرگ شده بود را نگر نهيس یرد و جلواو را برانداز ک سروش

  .یشد ینطوريکه ا اديخوشم نم -

  . ميبود که کرد یکار نياشکال نداره، بهتر -

  . کنمیدرستش م -
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  خودت رو بکن.  یفعالً پاشو کارها -

  نشاند و دستش را دور کمرش انداخت و گفت: شيپاها یو رو دياو را کش سروش

  احتت کردم. نار شبيترالن! د -

  گفت: یجيکه نشسته بود با گ يیکه قلبش به رقص در آمده بود از جا ترالن

  . اديم شيپ -

عروسک  کيخودش آرزو کرده بود. مانند  یلحظه را برا نيبود که ا شبيپر نيهم
 خواستیگرفت چون نم نييکوچک در آغوش سروش نشسته بود. نگاهش را اما پا

  سروش حالش را بفهمد.

  او را گرفت و فشرد و گفت: یهاگشتان سروش

 ديکردم. من با تتيها اذدر آوردم و به خاطر سفته یباز شعوریب نقدريکه ا ديببخش -
  . دمیکار رو هم حتماً انجام م نيمسائل خودم رو خودم حل کنم. نه از تو استفاده کنم، ا

  ولت کردم و رفتم. یاونطور شبيکه د ديببخش

 گهيد یزايچ یخوب! مشکل از منه که ذهنم رو ست،يو نترالن، مشکل از ت نيبب
منم مشخصه.  ی. برنامهميافتاد و زن و شوهر شد یاتفاق هي یدونیکرده. خوب م ديکل

  .کنمینم تتيو اذ رمیم رميها رو بگسفته

 یدختر خوب ،ی. زن منميریم شيو تا هر جا شد پ ميمونیمدت هم با هم م نيا یتو
ها و کمبودا و کم و مدت بتونم فرق نيا یتو دوارميو ام یحترامبرام قابل ا ،یهست

  نه خودم.  ،یبش تيکاستا رو درست درک کنم و مشکالت رو حل کنم. نه تو اذ

  و گفت: ديسرش را تکان داد و سروش صورت او را بوس ترالن

  ! یآشت -

  با غصه سروش را نگاه کرد و سر فرود آورد.  ترالن

  . یهست یخوبفنچول! دختر  نيآفر -

  . یمرس -
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 هادهيرس فيبچه تازه به تکل نيا هيشب نيخوندینماز م نيخودت و خواهرت داشت -
  . نيبامزه شده بود یلي. خنيبود

زن! نه دختر  کيزنم!  کي"من ديخواست بر سر سروش داد بکشد و بگو ترالن
  !"یکنیکه تو تصور م یابچه

هوا رفت. سروش او را سمت در برد  یبازوان سروش رو انيدر م بارهکيبه  یول
  که گفت:

  زشته. نهيبیترنم م ن،يمن رو بذار زم -

  داره؟ یچه اشکال نه،يترنم بب -

برود که ترالن اعتراض کرد و  نييها را پازد. خواست پله رونيسروش از اتاق ب و
  گفت:

  زشته. -

  !سيه -

 دنيآمد و با د رونيخانه برفت و وارد سالن شد. ترنم از آشپز نييها، پااز پله سروش
  گرفت و گفت: ريآن دو سر به ز

  سالم. -

  .یسالم، دستت درد نکنه که ناهار من رو حاضر کرد -

  نوش جان. کنمیخواهش م -

  تقال کرد و گفت: ترالن

  .نيمن رو بذار زم -

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  جات بده؟! -

  .نييپا اميب دينه فقط با -
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  پس بمون. ستيبد ن -

  سروش زد و گفت: ینهيس یبه او زد. ترالن با دست چپ رو یلبخند بدجنس و

  .گهيد نيمن رو بذار زم -

  گفت: یآن دو نباشد! ترالن به آرام یبازبه آشپزخانه برگشت که مزاحم عشق ترنم

  خواهرم زشته. یجلو گه،يد نيمن رو بذار زم -

ترالن  ینگاه خاکستر که در يیهاصورت او برد و با چشم کيسرش را نزد سروش
  گفت: ديلغزیم

  نکن، جنبه ندارم! یبا من شوخ -

  !؟یکدوم شوخ -

  .زدمیبارانداز بهت م هي! دستت سالم بود که یزنیمن رو م -

  و گفت: ديناخواسته خند ترالن

 خيناهار بخور  ايبرو دست و صورتت رو بشور، ب ن،يباشه، حاال من رو بذار زم -
  زد.

  چشم. -

  گفت: يیرفتن سمت در دستشو نيگذاشت و ح نيزم ین را روبعد ترال و

  شون؟يديبرات لباس گرفتم د -

  بله، دستتون درد نکنه. -

  ام؟قهيسل خوش -

  .یليخ -

که ترنم  ديشد. ترالن وارد آشپزخانه شد و د سيزد و وارد سرو یلبخند گرم سروش
  است. دهيچ بايز اريرا بس زيم

  بده بخوره. جاتیگرم نيتر به اداغه، ترالن کم یليشوهرت خ -
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  حرف زدنت. نيزشته ا یليترنم خ -

وقت اون وسط  کي ميگرفتیازش رو م دياش باهمه شبيگفتم؟! د یچرا مگه چ -
رو  هيحال بق تيرعا شتريبهش تذکر بدم ب ديبا گفتی. مامان مدينکنه که نبا یکار

  بکنه.

  مگه چکار کرده؟ -

  روت. فتهيب ! کم مونده بود اون وسطیچيه -

  .ستين یآدم نيخجالت بکش ترنم، سروش همچ -

  .افتهیو ذکر استغفار از دست و دهنش نم حيتسب چارهي. بیگیراست م -

  و ترالن فقط نگاهش کرد. ديخند ترنم

  جمعش نکنه. یچيکه ه کنهیم یوگرنه آخر تو جمع کار ،یبهش بگو مال خودش -

سروش وارد آشپزخانه شد. ترنم لبخند زد و که  کردندیو ترنم داشتند بحث م ترالن
چون سروش ممکن بود باز بخواهد ترالن را  ستديرفت. جرأت نداشت با رونيب

  نشست و گفت: زيسر تکان داد و سروش پشت م حوصلهیبچالند. ترالن ب

  !یفسقل گهیم یچ -

  خورد و گفت: یتکان ترالن

  !گهیچرت و پرت م ،یچيه -

  بلده. شترياز تو ب -

  شد. رهيو او به سروش خ ختيحرف سروش تعادل ذهن ترالن را به هم ر نيا

  خودت هم بخور. نيبش ايب -

  .ميخورد تزايممنون ما پ -

  صدا زد: سروش

  بخور. یزيچ هي نيخودت هم بش ايترنم جان! ب -
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  .ميريس ميخورد تزاينوش جان، پ -

  نوش جان. -

  ت:رفت و اخم کرده و آرام به ترنم گف رونيب ترالن

  زبونت باش. نيمراقب ا ده،يحرفات رو شن -

  ها را برداشت و گفت:سرخ شد و پاکت عيسر ترنم

  رو ببرم باال تا کار دستمون نداده. نايا -

هم مشغول لقمه گرفتن شد و همزمان به پدرش فکر کرد. ترالن برگشت تا  سروش
  و گفت: ستينه. سروش او را نگر ايالزم دارد  یزيسروش چ نديبب

  .نيبش -

  ؟یالزم ندار یزيچ -

  م؟يکه بر ادينه. مادرت م -

  !؟یآره. چرا امروز زود اومد -

  شدم. یهم عصب یشرکت بمونم. خسته بودم و کم یحوصله نداشتم تو -

  ؟یاز ک -

  بابام و کاراش. -

  لبخند زد و آهسته گفت: ترالن

  مهربونه، چرا از اون؟  یليبابات خ -

 ی. تو طرح مجسم افکار حاجیکنیم تيرو رعا نشيوانبابام با تو مهربونه چون ق -
  .یهست

  طرح مجسم که من باشم بده؟ نيا -

بزرگ برداشت و با حوصله آن را خورد. بعد هم رو به ترالن  یلقمه کي سروش
  گفت:
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 یتيقالب شخص کيمثالً  اياز طرف مقابلش داره،  یتصورات و انتظارات یهر کس -
  . فتهريرو قبول داره و اون رو پذ

کنه، مثل تو، مثل پدر و مادرت، مثل  یزندگ یباشه، مذهب یدوست داره مذهب یکي
  پدر و مادرم. 

  . یهر چ ايندارم و  یمثل من دوست داره آزاد و رها باشه. اعتقادات محکم یکي

 تونيزندگ یخط رو برا نيگرفت که چرا ا راديبه تو و امثال تو ا شهیهر حال نه م به
 یدار ینطوريچون ا یستيمثل من گفت تو آدم ن یکيبه  شهینه م ن،يدر نظر گرفت

  .یکنیم یزندگ

رو انتخاب کرده. با همون  یسبک زندگ کي یما عقل داده و هر کس یبه همه خدا
  وجودمون گذاشته. یکه خدا تو هيعقل که خدا داده، با همون روح

 رييو اعمالت رو تغ بدم که شکل و ظاهر رينه من به تو گ شهیبهتر م یوقت یزندگ
  کار رو بکنم. نيکه ا یبد رينه تو به من گ ،یبد

زنده است. اگر قرار باشه که من به زور  شيزنده است. به آزادگ تشيبه انسان انسان
  کردنه. ی. مردگستين یزندگ گهيکنم، به زور مثل تو فکر کنم که د یمثل تو زندگ

  اد؟يخوشت نم یمذهب یپس چرا از آدما -

  به ترالن انداخت و گفت: یهياه عاقل اندر سفنگ سروش

 نيب یبه خاطر تفاوت و فرق فکر و روح نيحسم تنفر باشه. ا اي ادينه که خوشم ن -
با  نکهيکنم بهتره تا ا یخودم زندگ یتفاوت و تعارض با لنگه نيهم یماست. برا

  برعکس! ديو شا دهیمن حرصش م یکنم که کارها یزندگ یکس

  گرفت و آرام گفت: ريبه ز نگاهش را ترالن

  درسته. -

او را گرفت و فشرد و  یبه ترالن حمله برد و با دست هر دو گونه کدفعهي سروش
  ، دست سروش را گرفت و گفت:دست کيترالن در آمد و با  غي. جديکش

  آخ سروش، درد داره. آخ، آخ، آخ. -
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  .ديخندیو م کردینم شيرها سروش

 !یچقدر تو حرف گوش کن -

  سروش!  شيکند -

  سر او را به چپ و راست تکان داد و گفت: حيبا تفر سروش

  چه راه دستش خوبه.  -

  تو رو خدا سروش... -

  . ديصورت او نگاه کرد و خند یکرد و به شاهکار خود رو شيرها سروش

  کند و خورد! ديرو فقط با نايا -

سروش  ديچيپیاش بود و درد در صورتش مگونه یکه دست چپش رو یدر حال ترالن
  لبخند زد و گفت: کدفعهيرا نگاه کرد و 

  شدم. چارهيب وونهيد -

  بذارمشون سر جا. ايب -

برخاست و از  شيو از جا ديکش غيرا جلو برد که ترالن ج شيهادوباره دست و
مات شده بود رو  یاو ترالن با ترنم که گوشه ديخندیآشپزخانه فرار کرد. سروش م

  به رو شد.

  ا برانداز کرد و ترالن گفت:او ر ترنم

  چته؟! -

  دستپاچه سرش را تکان داد و گفت: او

  .ميکه بر اديکاش مامان زودتر ب ،یچيه -

  چرا؟ -

  آهسته گفت: یجلو رفت و با صدا ترنم

  چه مدلشه؟!  گهيد نيبخوابه. ا شيتا داغ یسال باهاش تنها باش کي ديبا -
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  سر او زد و گفت: یتو یاضربه ترالن

  . سوزنی. دارن مديلپامو کش عور،شیب -

و  ديصورتش د یسروش را رو یهاانگشت یو جا ستيصورت او را نگر ترنم
  گفت:

  رو گرفته!  اتگهيد یآهان! فکر کردم جا -

  ترنم.  یتيتربیب یليتو خ -

  شوهرت! ینه اندازه -

قش خانم آمد و سروش رفت حاضر شد. بعد از آن ترالن به اتا ميساعت بعد مر کي
آمد و همزمان ترنم از اتاق ترالن خارج  رونيرفت تا لباس بپوشد. سروش از اتاق ب

  شد و گفت:

  کمک. اديب کنمیمامان رو صدا م رمیم -

  قبل از حرکت ترنم گفت: سروش

  .کنمیخودم کمکش م -

  و سر تکان داد و گفت: ستيسروش را نگر ترنم

  باشه. -

 کيد اتاق شد و در را بست. ترالن فقط بعد راهش را گرفت و رفت. سروش وار و
شد و در جا کپ کرد. سروش جلو  رهيسروش به او خ دنيبود و با د دهيشلوار پوش

  او گفت: یبه باالتنه توجهیرفت و ب

  ؟یپوشیم یچ -

  با چادرم. يیمانتو عبا هي -

 نيسوت کيها رفت و دست برد و به صورت او کرد و سراغ پاکت ینگاهمين سروش
  افتاده بود. رياشت. رنگ بنفش در دستش گبرد
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دست گچ  یبند آن را ال کيکنار ترالن رفت و دست او را از گردنش باز کرد.  به
بند انداخت  یترالن گرفت. ترالن دستش را ال یرا برا گرياش انداخت و بند دگرفته

  و گفت:

  کرده که چرا اتاقم از تو جداست. چميترنم سؤال پ -

  ؟یگفت یچ -

 شيخواب پ یوگرنه برا نجايرو گذاشتم ا لميتم اتاق بالاستفاده بود. من فقط وساگف -
  .ميهم

  .یخوب گفت -

ها را به هم قفل و قزن ديگچ گذاشت و دور او چرخ ريدست چپ ترالن را ز سروش
  ها را کم کرد.کش یکرد. دوباره به مقابل ترالن رفت و لباس را مرتب کرد و اندازه

  داده بود که سروش گفت: يیبايبدن او فرم ز به

  .یاالن بهتر شد -

هل داد. ترالن خود را نگاه کرد و  نهيکمر او گذاشت و به مقابل آ یدستش را رو و
  و گفت: ديپوستش جه ريخون ز عيسر

  ممنون. -

تاب از کشو برداشت و از دست گچ گرفته رد کرد و بعد حلقه  کياو  یبرا سروش
. بعد هم گچ را به گردن ديکش نييپش انداخت و آن را پارا در سر او و بعد هم دست چ

  او بست و گفت:

  کدوم مانتو! -

  لباس انداخت. ريز یبه برجستگ ینگاه و

  و گفت: ستاديکمد ا یرفت و پا ترالن

  گشاده.  یاون سبزه بهتره، کم -
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ترنم انداخت. ترنم دست چپش را در  یشانه یمانتو را برداشت و آن را رو سروش
  او زد و گفت: ینهيبه س یاردنگ کي طنتيانداخت. سروش با ش نيآست

  . شدیاندازه بود قابل قبول م نيا اشیواقع -

  !یکنیم تيچقدر اذ -

سر او انداخت.  یرو یروسر کيلباس را گره زد و  یهانکيلبخند زد و بند سروش
  او انداخت و گفت: یشانه یاش را روزد و گوشه پسيکل شيگلو ريز

  م شد؟تمو -

  دستت درد نکنه. -

 یبه طبقه یرفتند. وقت رونيسر او انداخت و با هم ب یرا هم رو يیچادر عبا سروش
خانم از او تشکر کرد و بعد هم از منزل خارج شدند. سروش با  ميرفتند مر نييپا

 دهيکه بار یبرف انيرد کرد تا در م اطيدست ترالن را گرفت و او را از ح اطياحت
  . هر چهار نفر وارد کوچه شدند.بود سر نبرد

  خودش رفت و گفت: نيبه سمت ماش ترنم

  .خونه رمیم گهيمن د -

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  ؟یدار نيمگه ماش -

  .نهيآره ا -

روزا ترالن هم به مراقبت  ني. اميگردیاصالً. خونه بمون تا ما برم یخوب چرا بر -
  داره. اجياحت

 نيرو زم نينداره. فقط زمان خواب بذار اجياحت یچيهترالن به  اد،يلطفتون ز -
  بخوابه.

  !یموندیشب م کيعجله؟  نيحاال کجا با ا -

  درس دارم، فعالً! -



 

451 
 

  کتلتا جوجه. یبرا یبه سالمت، مرس -

  نوش جون خرس. -

  صورتش زد و گفت: یخانم رو ميمر

  خاک به سرم. -

م سوار شد و رفت و سروش . ترنکردیو ترالن فقط آن دو را نگاه م ديخند سروش
  را باز کرد و خواست که سوار شوند. ليدر اتومب

  خانم گفت: ميهر سه سوار شدند مر یوقت

  کرد. ینطوريچرا ا دونمی. نمستين ادبیهم ب نقدريپسرم، ترنم ا ديببخش -

  .ريبا هم دوست شدن مامان، سخت نگ -

  را به حرکت در آورد و گفت: لياتومب سروش

  نداره. یآره. مشکل -

 نهيپزشک او را معا نکهيخانم آدرسش را داد. بعد از ا ميرفت که مر یبعد به مطب و
  نوشت. اسکنیتیس کياو  یبرا ديسروش و ترالن را شن یهاکرد و حرف

  گفت: ستيدادند و دکتر آن را نگر ليرا تحو اسکنیتیس یوقت

داشته  گهيد یهاعلت نهتویشما م یوجود نداره دخترم. بدخواب یمغز یمشکل چيه -
 یچطور؟ مشکل یباشه. از لحاظ عصب یو استرس یباشه. ممکن هم هست عصب

  ن؟يندار

  و گفت: ستيسروش و بعد مادرش را نگر ترالن

 ینامزد ی. دورهشدیمن م یباعث نگران نيکوتاه بود. هم یليو ازدواج ما خ يیآشنا -
 ميازدواج کرد عيار دارم. بعد هم سرسر و ک یبا چجور آدم دونستمیو نم ميبا هم نبود
  .گهيطور د کيخاص خودش رو داشتم و بعد از ازدواج هم  یهاو استرس

  بود. نيفقط هم یول ختميخودم ر یمدت رو تو نيو اضطراب ا ترس
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ترالن خود او بود. لبش را به  یبدخواب ليمانده بود. پس دل رهيبه ترالن خ سروش
  .ديدندان گز

  و گفت: سر فرود آورد دکتر

 کي. بهتره یمضطرب باش گهيد ستيپس الزم ن هيدخترم اگر شوهرت پسر خوب -
  . یدوره مشاوره بر

کاغذ نوشت و در پاکت گذاشت و بعد پاکت را دست او داد و  یرو یزيبعد چ و
  گفت:

  روانشناس براتون نوشتم. کيآدرس  -

  کمکتون کنن.  شونيتا ا نينامه رو بهشون بد نيا

  ممنونم.  -

  خانم گفت: ميبرگشتند مر ليبه درون اتومب یقتو

   ؟ینگفت یچيچرا ه یديکش یهمه ناراحت نيدلم ا زيعز -

  همه مهم بشه. نيا کردمیفکر نم -

 یاست و اگر روز یحساس اريترالن دختر بس ديفقط سکوت کرده بود. فهم سروش
  ! ديآیاو را طالق بدهد چه بر سرش م

  .رساندیها بروند و سروش گفت فقط او را مزل آنخانم اصرار کرد که به من ميمر

. ستيراه افتاد. ترالن او را نگر یخانم را به منزل رساند و بعد در سکوت سمت ميمر
  تعجب داشت.  یجا شيسروش برا یسکوت طوالن

  سروش!  -

  هوم!  -

  ! یتو فکر -

  ؟یزنیذره فشار تو خواب مشت و لگد م هيکه به خاطر  یحساس نقدريتو ا -
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  !دونمیچه م -

  ؟یشیم یمن ولت کنم برم چ -

  بابام. درست مثل قبل! یخونه گردمی! بر میچيه -

  ؟یسادگ نيبه هم -

  بله. -

و قهوه خوردند. سروش حرف  کيکافه برد و هر دو کنار هم ک کياو را به  سروش
سروش به دل  یهاکه از حرف ینيو متفکر بود. ترالن هم با غم سنگ زدینم یخاص

  اش را خورد. و قهوه کيرفتار کرد و ک یعينگفت و طب یزيداشت چ

لباس به اتاقش رفت و مشغول انجام  ضيبه منزل برگشتند. سروش بعد از تعو یوقت
  مشکالت ترالن و پدرش شد. ريحال ذهنش درگ نيشد با ا شيکارها

و آدرس  . با بابک تماس گرفتآوردیرا در م زيهمه چ یو ته و تو رفتیفردا م ديبا
  .ديايمنزلش را به او داد و خواست صبح روز بعد به سراغش ب

که به اتاقش برود. چند ضربه به در خورد و  کردیرا جمع م شيهاشب طرح آخر
  بعد باز شد.

  و گفت: ستيترالن را نگر سروش،

  !یدينخواب -

  نه! -

  چرا؟ -

  .برهیخوابم نم -

  چرا؟ -

  چون تنها بودم. دي! شادونمینم -

  م؟ينيبب لميبا هم ف -
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  ؟ینيبیکه تو م لماياز اون ف -

  م؟ينيرو بب یخواهر و برادر مذهب لميف -

  .یشیوقتا لوس م یبعض -

گذاشت و به سمت او  زيم یلوله شده را رو یو بعد کاغذها ستياو را نگر سروش
  رفتند. رونيرفت. هر دو از اتاق ب

مختلف و  یند کاسه خوراککرد و خودش رفت چ تيرا به سمت اتاق هدا ترالن
  برداشت و به اتاقش رفت. یدنينوش

رفت. آن را روشن کرد و  شيتخت گذاشت و به سراغ صفحه نما یرا رو هاآن
  کرد. دايمورد نظرش را پ یشبکه

تخت رفت و دراز  یکرد و به رو مي. سروش صدا را تنظشدیداشت شروع م لميف
  .ديکش

  و گفت: ديکش غيرالن جاول شروع شدند ت یهاکه صحنه نيهم

  ه؟يچ ني! ایوا -

کنار استخر بودند  یااول که عده یو به صحنه دينگاهش را گرفت. سروش خند و
  برداشت و خورد. پسينگاه کرد و از چ

اوضاع آرام  یو وقت انداختیم شيبه صفحه نما ینگاه بارکيهر چند لحظه  ترالن
  .ستيرا نگر لميکرد و ف هيراحت تک اليشد با خ

 یليرا خ بيترک نيرا در ماست فرو کرد و خورد. ا یو جعفر ازيپ پسيچ سروش
زد و آن را در دهان ترالن فرو کرد. ترالن بعد از خوردنش  گريد یکيدوست داشت. 

  گفت:

  خوشمزه بود. یليخ -

  برداشت و در ماست فرو برد و در دهان سروش گذاشت. پسيچ کيبعد  و

  خورد. یکيگذاشت و خودش هم  در دهان او یکرانچ کيهم  بعد
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تخت مانند  یشد و ترالن که رو یبعد یوارد صحنه لميمشغول بودند که ف نطوريهم
  قورباغه نشسته بود نگاهش را گرفت و گفت:

  کثافتن. یليخ -

را برداشت  یسرش در آورد و قوط ريبه او زد و دست چپش را از ز یلبخند سروش
  و گفت: دينوش آن را اتياز محتو یو باز کرد و کم

  . ستيبد ن یريبگ ادي نيبب -

  گناه داره.  لمايف نينگاه کردن به ا -

ً يچرت و پرت نگو. نها لمه،يف لميف -   .گهيدو تا ماچ و بوسه است د تا

  نم؟ينامحرم رو ما هم بب یماچ و بوسه آدما -

  ول کن تو رو خدا. -

بود  دهيچيکه در اتاق پ یيشد. ترالن از صدا رهيداد و به آن خ لمينگاهش را به ف و
کرده است و مات  هيآرنجش تک یاو رو ديو د ستيداغ شد. صورت سروش را نگر

  شده است.  لميف یصحنه

و  دياز جا پر ديکه د یزيانداخت و با چ شيسمت صفحه نما یناخواسته نگاه ترالن
  چشم او گذاشت و گفت: یرو به سروش کرد و دستش را رو

  نگاهشون نکن.  -

  و گفت: ديسرش را عقب کش سروش

  نکن ترالن.  -

  ! ؟یکنینگاه م هيچ نايا -

به عقب  ینگاه کرد. ترالن نگاه شيدست او را کنار زد و به صفحه نما سروش
 یو خود را جلو ديتن دختر از جا پر یحرکت دست مرد رو دنيانداخت و با د

  سروش پرت کرد و گفت:

  . گهينگاه نکن د -
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فشار داد که کنار برود.  واريترالن را سمت د یپهلو شيکرد و با پا ینچ سروش
 زيبلند زن و مرد در اتاق، سمت سروش خ یصدا دنيچيترالن مقاومت کرد و با پ

  گوش سروش را گرفت تا صداها را نشنود: کياو را گرفت و  ديد یبرداشت و جلو

  نباش، نگاه نکن.  ادبیب -

  و گفت: ديخند سروش

  . دميد ناي. برو کنار ترالن من هزارتا از انيکنم من از دست ا! چکار داديداد ب یا -

  و گفت: ديشد. از جا پر سيخ شيحس کرد پهلو و

  به تخت! یبابا گند زد یا -

کرد و  یعذرخواه ینوشابه را که چپه شده بود برداشت. ترالن با شرمندگ یقوط و
  کردن تخت شد. زيسروش برخاست و مشغول تم

 ديجد یپارچه انداخت و بعد روتخت کيشده  سيخ یجا یرو را برداشت و یتخت رو
برگشت  یپهن کرد و به ترالن دستور داد برود مسواک بزند و بعد بخوابد. ترالن وقت

را خاموش کرد  شيسروش خودش رفت مسواک زد و به اتاق برگشت و صفحه نما
  و گفت:

  .ميرو راحت کوفت کن لميف هي یذارینم -

  .ینيدوست ندارم بب -

 یکن فيتکل نييمن تع یبابام. کم مونده مثل اون برا نيع یتو؟! شد یدار يیچه رو -
  که چکار کنم و چکار نکنم! 

  وا!  -

  وهللا!  -

و او را  ديچسب ديخوابیم ديبا زيخميبه داخل تخت رفت و به ترالن که ن سروش
کمرش  یاو چسباند و دستش را رو فيظر یو سرش را به پهلو دي. دراز کشديبوس

  انداخت و گفت:

  فنچول. ريشبت بخ -
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  خرس.  ريشب بخ -

  و گفت: ستيسر بلند کرد و او را نگر سروش

   ؟یدار یشوخ -

   ؟یتو ندار -

  .یدوست دار یشوخ نکهيمثل ا ینداشتم ول -

  . اديز یليخ -

  کرد و گفت: هيدست راستش تک یرو سروش

  ! کنمیپر رو نباش، کبودت م -

  ؟یچجور -

  ! خارهیتنت م نکهينه! مثل ا -

  .ديکش غياو را گرفت که ترالن دستش را چنگ زد و ج یگونه سروش

  بکشم؟  -

  نه تو رو خدا.  -

  باشه.  -

اش سمتش حمله برد و از گونه کدفعهيکرد و دستش را عقب آورد و  شيرها سروش
کرده بود و ترالن از  ريدندان سروش گ ريز یگرد ترالن حساب یگاز گرفت. گونه

کوچکش کارساز  یهاش مشت زد. مشتسرو یهادنده ی. او روديکشیم غيرد جد
  کرد.  شياره نکهيتا ا امد،يذره هم دردش ن کينبودند. سروش 

  دندونام افتاد.  یفکر کنم جا -

  آخ!  -

  دردناکش گذاشت و ناله کرد.  یگونه یدستش را رو ترالن
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بعد لبخند  یترالن گوش کرد. کم یهاناله یبه صدا یکيو در تار ديدراز کش سروش
  زد و گفت: یپهن

  ! یکنیناله م لميدختره تو اون ف ني! عاديناله نکن خوشم م -

صورتش برداشت و  یو دستش را از رو ديحرف از جا پر نيا دنياز شن ترالن
سروش  یحرکت رو کيکه ترالن در  دي. سروش از نگاه او خندستيسروش را نگر
  گرفت. اول آهسته فشار داد.  را گاز شيخم شد و بازو

  . ومديفنچول! دردم ن گهيباشه د -

  تر فشار داد که سروش دردش آمد و گفت:محکم ترالن

  . یها...  ،یها...  ،یها...  -

  و گفت: دياز درد خند و

  بسه، بسه، بسه!  -

  و گفت: دياز ته دل فشار داد که سروش داد کش ترالن

  بسه.  ،یآ ،یآ -

  و گفت: کرد شيرها ترالن

  ! ؟یکنیناله م یاالن خودت مثل ک ؟یادب شد -

او را با دست فشار داد و  یهادندان یبالش فشار داد و جا یسرش را تو سروش
  گفت:

  ! یآخ وحش -

  ! لپم از جا در اومد! نيستيشما ن امیمن وحش -

  خوبت شد!  -

بالش  . سروش صورتش را ازديو خند ستيکرد و بعد سروش را نگر هيتک ترالن
شکم او  یرا رو گرشيکمر ترالن انداخت و دست د ريدستش را ز کيجدا کرد و 

  زد و گفت: هيترالن تک یگذاشت و صورتش را به پهلو
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  . کنمیم یبخواب فنچول، فردا تالف -

  لبخند زد و گفت: ترالن

  باشه.  -

برود  خواستیکه م نيو هم کردیپرت م یلگد یگذشت و ترالن گاه هاساعت
  . گرفتیش او را محکم مسرو

پرت کرد که سروش چشم باز کرد. آن دختر کوچک جثه را  یرا سمت شيپا او
 یبعد وقت یاو انداخت. دوباره خوابش برد کم یپاها یرا رو شيتر گرفت و پامحکم

صورتش خورد و دردش آمد. چشم باز  یشد که دست چپ ترالن رو دارياز خواب ب
  ش حس کرد. دست ريرا ز یزيچ یکرد و سفت

 یگريدستش را کجا گذاشته است، آهسته فشار د ديفهم یآن را لمس کرد و وقت یکم
و صدا  ديو دستش را پس کش ديکش یقيدستش حس کرد. نفس عم ريداد و اسفنج را ز

  زد:

  ترالن!  -

  شد.  داريرا تکان داد که ترالن ب او

  جانم!  -

  جانم گفتن او لبخند زد و گفت: به

  پاشو.  وقت نمازه، -

  رفت. رونيبه خود داد و از آغوش سروش ب یتشکر کرد و تکان ترالن

  .ديکش یقيبه هم قفل کرد و نفس عم نهيس یرا رو شيهادست سروش

  

  (فصل هفتم) 

او را  یاو بود. سروش داشت موها یپا یمبل نشسته بود و ترالن جلو یرو سروش
  او را کش وصل کرد و گفت: ی. ته موهابافتیم
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  خوب شد.  یليخ -

  برخاست و رو به سروش گفت: ترالن

  ممنونم. -

  نخواب، باشه؟ گردمی. تا من بر مکنمیخواهش م -

  .خوابمینم -

پهن کن و دراز بکش. مبادا  نيرو زم نجايرختخواب رو ا نيهم یاگر هم خواست -
  ؟یديفهم نه،يشوم کينزد ايتخت  یرو یبر

  چشم. -

  مبل هم دراز نکش. ی! رونيآفر -

  چشم. -

را  یبابک پشت در گوش دنيبه صدا در آمد. سروش سمت در رفت و با د زنگ
  برداشت و گفت:

  .ميریم ليبا اتومب اطيبذار تو ح اريموتورت رو ب -

  چشم. -

  دگمه را زد و رو به ترالن گفت: سروش

  خودت ناهار سفارش بده. ی. برااميب ريممکنه د -

  باشه. -

  نش را تن زد.را برداشت و کاپش چشييسو او

  شرکت؟! یرينم -

  نه. -

  ؟یريکجا م -

  ؟یندار یشهر کار دارم. کار رونيب -
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  نه! -

که ترالن سر بلند کرد و  ديترالن را بوس یجلو رفت و سر خم کرد و موها سروش
او داد و لبخند زد و بعد راست  یهااو را بوسه زد. سروش نگاهش را به چشم یگونه

رفت و در را بست.  رونيرا برداشت و از سالن ب شيهاکرد. کفش یشد و خداحافظ
  و گفت: ديانداخت و پوش نيها را زمکفش

  بابک! یخوب -

  .یبيب يیِ دا یتو خوب یعال -

  .شهیدعوامون م یبيب یبه من بگ -

  به عمارت او کرد و گفت: یراه افتاد و بابک نگاه سروش

  قشنگه. -

  ناقابله. -

  ش؟يديبه چند نفر بخش -

  که گفته قشنگه. یر کبه ه -

  .خورهیپس به درد من نم -

خارج از شهر را  یاشدند و بابک جاده ليدو از منزل خارج شدند و سوار اتومب هر
  کرد و سروش به همان سمت حرکت کرد و گفت: یمعرف

  .ميما اونجا انبار نداشت -

  .یخبریحتماً شما ب -

  !ديشا -

  .کردیرو نم یباز هم بابام بدون من کار یول -

  رو هم. ختهير ینام یاکبر کيبا  -
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اشتباه  کنمیاعصابم خرد شد. فقط دارم دعا م یلياون فلش خ دنيبا د روزيعجب! د -
  .نيکرده باش

  گذاشت بهنام بره. یبابات چطور مياگر اشتباه کرد -

  بود. یرفت که بابام بستر یبهنام وقت -

  .یشیاالن مطمئن م -

از شهر خارج  یبود. وقت رهيو بابک به مقابلش خ کرد یدر سکوت رانندگ سروش
. گفتیرفت که بابک م یجاده انداخت و با سرعت سمت مکان یشدند سروش رو

  .کردیو دلگرفته حال سروش را هم بد م یابر یهوا

  نشان داد و گفت: یفرع یجاده کي بابک

  سمت. نيا چيبپ -

  .ديچيپ جاده یراهنما زد و سرعتش را کم کرد و بعد تو سروش

  بعد بابک دستش را بلند کرد و گفت: یقيگرفت که دقا شيرا در پ ريمس

  باباته. یاونجان، اون سه تا از انبارا -

 ليرنگ نگاه کرد. اتومب یبزرگ آب یهابه سوله رفتیهمانطور که جلو م سروش
 او را نگاه ليها اتومبها توقف کرد. نگهباناز آن یکي یجلو نکهيرا جلو برد تا ا

 رونيوسط ب یکه از سوله یديرش دني. سروش کمربندش را باز کرد و با دکردندیم
و دستپاچه شد. به درون سوله برگشت  عجباو مت دنيهم با د یديآمد تعجب کرد. رش

جاده گذاشت.  یشده دهيگل و برف آن قسمِت کوب یرا تو شيشد و پا ادهيو سروش پ
ها را نگاه کرد. بابک هم اشتند و سروش آنو گچ د مانيآمدند که بار س ونيچند کام

. سروش در را آمدندیها مکرد که داشتند سمت سوله هاونيبه کام یشد و نگاه ادهيپ
وسط که درش هم باز بود رفت. بابک دنبالش راه افتاد که  یبست و سمت سوله

  نگهبان سمتش آمد و گفت:

  امرتون؟ -
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ها را قدم عقب گرد کرد. سروش آن کيو هلش داد. نگهبان  ديبه او رس سروش
  از سروش نداشتند. یها هم شناخت. آنشناختینم

گزارش دادن به پدرش رفت. پا تند کرد  یبرا یديکه رش دانستیسروش خوب م اما
. آن دو پشت ديهل داد و دو یکه از مقابلش آمد را با دو دست به کنار یو نگهبان بعد

پشت سرشان به سرعت رفت. سروش وارد  طيآن شرا دنيو بابک با د دنديسرش دو
هم  یرو یهامانيس سهيکه با ک ینو طوال کيبار یراهروها انيسوله شد و از م

  .ديشده ساخته شده بودند، دو دهيچ

  :زدندیم اديدنبالش بودند و فر مردها

  با تواَم کجا؟ یه نم،يبب سايوا -

 کردیصحبت م یت تلفنکه داش یديرش دنيو با د ديچيدست راستش پ چيدر پ سروش
  آورد و گفت: نييرا پا یگوش یديجلو رفت. رش

  . اون خودش خبر داره.کنمیکار م یحاج یمن برا -

سر  یرا حواله شيهاو مشت ديپر یديسر رش یبود که رو یآنقدر عصبان سروش
  و صورت او کرد.

  ... آخ...کنمی... کار می... حاجی... من برادونهیم یحاج -

 شيهاو سروش را از پشت گرفت. دست دي. نگهبان رسديجه رونياو ب ینيبخون از  و
  او را فشرد. یرا دور گردن سروش انداخت و با ساعد گلو

  .ديچيپیخود را در مشت داشت و در خود م ینيبود که ب یديرش ینگاهش رو سروش

 به سروش خواستیبود و م ريدرگ گريو بابک با نگهبان د شدیداشت خفه م سروش
  برسد.

ناف  ريدستش را جلو برد و دوباره به عقب برگرداند و محکم آرنجش را ز سروش
را خم کرد و  شيگفت. سروش زانوها یمرد شل شد و آخ بلند یهاآن مرد زد. دست

 یالو گفتن پدرش را از تو یگرفت. صدا اشنهيس یمرد را محکم رو یهادست
  .ديافتاده بود، شن نيزم یکه رو یديرش یگوش
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کمر خود رد  یو از رو ديمرد را از پشت گرفت و او را کش یقهيانداخت و  دست
خورد  نيزم یسرش پرت شد و با پشت محکم رو یکرد. جسم بزرگ نگهبان از باال

 یخورد و هر دو تو یديپشت رش یرو شيبلند شد. هم زمان پاها ادشيفر یو صدا
  شد. صدایو ب تمرد شکس ريهم ز یکوچک و تنگ ولو شدند. گوش یراهرو

دهان نگهبان زد و او را سمت  یرو به عقب کرد که بابک مشت آخر را تو سروش
  سروش پرت کرد. 

و از کنار خود رد کرد و سمت آن دو هلش داد.  دياز پشت او را گرفت و کش سروش
آخ و ناله از  یآن دو پرت شد و صدا یکرد و رو رينگهبان گ یآن مرد به شانه یپا

  بلند شد.هر سه نفر 

او زد که با  یشانه یرا گرفت و سمت بابک رفت و دستش را رو شيرو سروش
 یهامانيراهروها رد شد و س نيداد. از ب یبلند یخاطر کاپشن چرم کوتاهش صدا

  هم را نگاه کرد. یشده رو دهيچ

  خود زمزمه کرد: با

و چرا ولوله مرد؟ پس بگ یاحتکار کن دينداره! چرا با قتيحق ؟یحاج یکنیچکار م -
  بشن. اديز خوانیم هامتيو ق مانيافتاده تو بازار گچ و س

  . گهيتوئه د یکار بابا -

دو  یکرد که برا هاسهيبه ک یتازه متوجه بابک پشت سرش شد و نگاه سروش
  معتبر بودند.  یکارخانه

. ديکش رونيکرد و آن را ب بشيهمراه سروش به صدا در آمد. دست در ج یگوش
  . تماس را وصل کرد.پدرش بود

کردن از  یتو کار کردن تو شرکت و سرکش یفهيوظ ؟یهست یتو کدوم گور -
  ساختموناست.

  چشمم روشن. کالهم رو زدم باالتر. ،یچشمم روشن حاج -

 رونتيب گمیوگرنه م رونيب ايمسائل به تو ربط نداره. زود از اونجا ب نيسروش ا -
  کنن.
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  سالم من رو به خدات برسون. یساديا! امروز که رو به قبله ویحاج -

  سروش! -

ها را دور زد و برگشت و راهرو ستيرا نگر مانيس یسهيهزاران ک یعصب سروش
  و گفت:

رو با  امیهام از تو گفتم و آخر مال و زندگبهش بگو صبح تا شب تو گوش بچه -
  احتکار حروم کردم.

انجام اون  یدونیتو که م. دارمیمصرف خودمون نگه م یسروش من اونا رو برا -
  ! خوادیهمه کار چقدر مصالح م

 یبگو سرش با تهش باز یرو به کس نايا یحاج سواد؟یب اي یزنیبچه گول م -
. خوادیچقدر مصالح م ی. چه کارکنمی. من دونه دونه کارها رو برآورد مکنهیم

سر ساختمون.  ميفرستی. بعد هم مشنیم رهيتا پنج ذخ کيانبار شماره  یهمه هم تو
چکار؟ قبر من رو باهاش درست  یخوایرو م مانيس سهيهزاران ک ه؟يچ نجايا نايا

  ؟یکن

  سروش! -

! مثالً صبح تا شب از حالل یکارا رو بکن ني! انتظار نداشتم ایانتظار نداشتم حاج -
  اونوقت... یگفتیو حروم به ما م

و هر وقت دوست داشتم  باهاش مصالح بخرم خوادیسروش پول خودمه و دلم م -
  بفروشم.

  بگو. یترسوندیمن رو ازش م شهيکه هم يیرو به همون خدا نايا -

را چک کرد و  گريد یرفت. انبارها رونيبعد ارتباط را قطع کرد و از انبار ب و
 یدر رو ی. جلوديدر انبارها د گريد یزهايگچ و خاِک سنگ و چ سهيهزاران ک

  کردن بار آمده بودند نگاه کرد.  یخال یکه برا يیهاونينشست و به کام شيپاها

و از حال و روز سروش ناراحت  زدیفرو برده بود و قدم م بشيهم دست در ج بابک
  بود.
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ها آمدند. آن رونيها با تن له شده بشد و سمت انبارها آمد. نگهبان ادهيپ ونيکام راننده
  .کنندیکار م شيرااست که ب یبودند که او سروش پسر همان کس دهيتازه فهم

  زد. هيبه در انبار تک یآمد و با لباس خون رونيهم ب یديرش

  .ستين یزيها فقط گفتند که چو آن ديها را پرسحال و روز نگهبان ليدل ونيکام راننده

   ن؟يبشه؟ کارگر دار یکه بارها خال نيداریرو از سر راه بر نم نيماش نيا -

تا اون موقع کارگرها هم  نيدر کن یخستگو  نيو صبحانه بخور يیچا نينيبش -
  .دنيرس

  گفت: ی. بابک جلو رفت و به آرامکردیها را نگاه مداشت آن سروش

  م؟يبر -

  پر غصه گفت: سروش

  نان؟يهم -

  .زايچ نجوريهست پر از آهن و ا گهينه! دو تا سوله د -

  و گفت: ديرا به هم فشرد. لبش را گز شيهاگرفت و دست ريسر به ز سروش

  .کنهینم یکار نيکن. بابام همچ دارمي! از خواب بايخدا -

سروش توان برخاستن  ديد یاز او دور شد و قدم زد. وقت یو کم ديکش یآه بابک
  سروش را گرفت و او را از جا بلند کرد. یندارد برگشت و دست انداخت و بازو

  !شهیعوض م یزيچ یغم بغل کن یزانو ینيپاشو، حاال بش -

  نه! -

  .ميبر پس -

 هاونيشدند. سروش دور زد و از کنار کام ليدو راه افتادند و رفتند سوار اتومب هر
  عبور کرد.
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ها کردن بار سمت سوله یخال یپر از کارگر برا سانين کيدور شدند  یکم یوقت
  رفتند.

  بابک! -

  بله. -

  ه؟ياون مسئله ساختمان پزشکان جد -

  کامالً! -

  .ديفرمان کوب یبار رو دستش را چند یبا ناراحت سروش

  :ديکش اديمتشنج شده بود. فر اعصابش

  .یوا...  ،یوا...  ،یوا...  -

  سروش ناراحت شد. یسرش را به چپ و راست تکان داد و برا بابک

  آن کرد و گفت: یبه دشت و برف رو ینگاه سروش

  باشن... که هستن!  کيوسط چکاره است! اگر فقط شر نيا یاکبر دونمینم -

  بلند داد زد: یبا صدا هکدفعي

  تو.  یمن، اون هم از بابا یاز بابا نيترالن خانم! ا ريسرت رو باال بگ -

   ه؟يترالن ک -

  به بابک انداخت و گفت: ینگاهمين سروش

  زنم.  -

   ؟ی! بچه هم داریزن دار -

  رابطه خودش و ترالن را به خاطر آورد و گفت: سروش

  نه.  -

  . دست بجنبون. یبش! وقتشه پدر گهيد یشد ريپ -
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  و گفت: ديخورد. بابک خند شياو پرت کرد که به بازو یبرا یمشت سروش

  .نهيهم ايخودت رو ناراحت نکن، دن یليخ -

بودند،  ليها تعطساختمان پزشکان رفت. مطب یبه شهر بازگشت و به جلو سروش
 یو کس آخر را فشرد یهاو چند بار زنگ طبقه ستاديحال سروش مقابل زنگ ا نيبا ا

برگشت. بابک  لشياست به داخل اتومب دهيفایمعطل شدنش ب ديد یجواب نداد. وقت
  و گفت: ستياو را نگر

و رفت و آمد دارن. بابات هم  انيم اي. بعد از ظهرا با شلوغستنيمن که گفتم االن ن -
  .اديدَه شب م اينُه  یساعتا

داشت از غصه سکته  .ديکش یقيفرمان زد و نفس عم یدستش را چند بار رو سروش
  .کردیم

  برم انجام بدم. ديکار دارم با یمن کل گه،يد ميبر -

  باشه. -

و سرِد آخر زمستان حرکت  یبرف یهاابانيخ انيبه سمت منزل رفت. در م سروش
 یجمعِ کارها ترشيکه چرا حواسش را ب کردی. داشت خودش را سرزنش مکردیم

  پدرش نکرده است.

  اشت فرار کند. دوست داشت از مکان دور شود.داشت که دوست د یحال

در قفل انداخت  ديشدند و کل ادهي. پديدر د یترنم را جلو لياتومب دنديمنزل که رس به
  شدند. در را بست که بابک گفت: اطيو هر دو وارد ح

  در رو نبند که من برم. -

  !یريبعد م یخوریم یزيچ هيتو،  ايب -

  .شمیمزاحم نم -

  را رفت و رو به بابک کرد و گفت: اطيطول ح سروش

  .نميبب ايب ،یباش یتعارف اديبهت نم -
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  در را باز کرد و گفت: یرا در قفل انداخت و آن را چرخاند و ال ديبعد در زد و کل و

  هللا. اي -

  آقا سروش. دييبفرما -

  مهمان دارم، دوستمه. -

  صبر لطفاً! -

آورد که بابک هم کار او را را در  شيهابه کنار سروش آمد. سروش کفش بابک
  .ستاديرا در آورد و ا شيهانيتکرار کرد و پوت

  .دييبفرما -

  پشت بابک گذاشت و گفت: یدر را هل داد و بعد دستش را رو سروش

  خونه خودتونه. د،ييبفرما -

  هللا. ايهللا...  ايممنون...  -

  متعجب سالم کرد. اول گذاشت نگاهش به ترنم افتاد و یپله یرا رو شيکه پا نيهم و

  .یسالم آبج -

  بابک شده بود آهسته گفت: یو چهره پيکه محو ت ترنم

  .نيسالم آقا، خوش اومد -

  شرمنده که مزاحمتون شدم. ،یممنون آبج -

  آقا. نيمراحم ن،يخوش اومد -

  خطاب به ترنم گفت: سروش

  جوجه. یچطور -

  .نيخوبم، خسته نباش -

  ممنون، ترالن کجاست؟ -
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  . ادياال، االن مرفته ب -

   ارن؟يزنگ بزنم ب اي ميدار یزيناهار چ باشه،

  ناهار آوردم، مامان فرستاده.  -

  دست حاج خانم درد نکنه.  -

  پشت بابک گذاشت و گفت: یبعد دستش را رو و

  دوستم آقا بابک.  -

  رو به بابک گفت: و

  جوجه خواهر خانم منه.  نيا -

  لبخند زد و گفت: بابک

   خدا رو شکر. -

  چطور؟  -

  که چرا خانمت انقدر سنش کمه.  ديلحظه مغزم سوت کش هي -

  را گرفت.  شيبابک زد. بابک هم لبخند زد و بازو یبه بازو یلبخند زد و مشت سروش

  . امياالن م نيبش -

مبل  یکرد و رو یحالبا او ابراز خوش يیتشکر کرد و رو به ترنم از آشنا بابک
سرش به آشپزخانه رفت  ديرفت و ترنم با آن چادر سف باال ینشست. سروش به طبقه

  شد. یچا ختنيو مشغول ر

  در زد و وارد اتاق ترالن شد. ترالن رو به او کرد و لبخند زد و گفت: سروش

  سالم. -

  ! ؟یخندیم هيسالم، چ -

  حال شدم.خوش یاومد -

   ؟یگیم یجد -
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  بله.  -

ستش را دور کمر سروش انداخت و که در دستش بود جلو رفت. د يیبا مانتو ترالن
و  ديرا بوس شياو گذاشت. سروش متعجب بغلش کرد و موها ینهيس یسرش را رو
  و گفت: ديکمر او کش یدستش را رو

  دختر خوب!  -

سر او انداخت و  یرو یرا بپوشد. بعد هم روسر شيبعد کمک کرد ترالن مانتو و
  چادرش را سر کرد. 

  ! نييپا ميبغلت کنم بر -

  ترنم آب شدم، حاال نوبت دوستته!  یلوج -

  . ميکنم، بر تتياذ خوامینه، نم -

  رفتند. نييپا یترالن انداخت و هر دو به طبقه یبعد دستش را دور شانه و

  :گفتیگرفته بود م ريکه به ز یو او با نگاه کردیم يیرايداشت از بابک پذ ترنم

  .دمیزحمتتون نم ،یلطف کرد ،یممنون آبج -

  بابک خوشش آمد و گفت: یشده شياز نگاه درو شسرو

  بابک. -

 شيترالن از جا دنيگذاشت و سرش را چرخاند و با د زيم یاستکان را رو بابک
  بلند شد.

  کرد و به تعارف ترالن دوباره نشست.  یپرسو احوال سالم

  :ديبه آشپزخانه رفت و از ترالن پرس سروش

  .ارنيب رونيبزنم از ب زنگ ايهست  یکاف یناهار به اندازه -

  .ميمون لشکر دارخونه یغذا فرستاده. انگار ما تو ینگران نباش، مامان کل ادهيز -

  دستش درد نکنه. -
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  را باز کرد تا ظرف بردارد و گفت: هانتيدر کاب ترنم

  .نينيبش نيشما بر نم،يچیرو م زيمن م -

  تشکر کرد و سروش گفت: ترالن

  کمکت کنم؟ -

  .دمی، خودم انجام منه آقا خرسه -

  رفتند. رونيلبخند زد و با ترالن ب سروش

 نيآمد گفت و بابک تشکر کرد. به اها نشستند و ترالن دوباره به او خوشمبل یرو
 شيبرا یجور کيداشته باشد.  یازن محجبه نيچن ديآیبه سروش نم کردیفکر م

  دور از انتظار بود.

  رو به سروش گفت: بابک

  خانواده شدم.  مزاحم اوقات -

  کرد و گفت: هيانداخت و تک یگريد یرا رو شيپا سروش

  !یلفظ قلم حرف بزن یبلد -

  الزم باشه آره.  -

  راحت باش. ست،يالزم ن نجايا -

  گفت: طنتيو با ش ستياو را نگر بابک

  خونه ما. ايب ريروز تو هم دست حاج خانومو بگ هيباشه! داش  -

  او را برانداز کرد و گفت: سروش

  .مييآیباشه، م -

  !یخوش اومد -

 نيبه او انداخت و از ب ی. ترالن نگاهدياستکان را برداشت و دو جرعه نوش و
  فرق داشت.  هيبا بق یکم یکي نيبود ا دهيکه از سروش د یدوستان
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چشمش پاک است و نگاه و زبان  کردی. حس مداندیحالل و حرام م کردیم حس
  ندارد.  یهرز

 بيبا او معاشرت کند تا آن دوستان عج شترياست سروش ب نطوريخواست اگر ا دلش
که معلوم نبود کدام با کدام محرم است و کدام با کدام نامحرم. تحت هر  بشيو غر

  .ديدینم نشانيب یو مرز مشخص دنديلولیدر آغوش هم م یطيشرا

  به سروش گرفت: رو

  و بچه ندارن؟زن  شونيدوستتون هم آشنا شدم. ا نيخوبه که با ا یليخ -

 دنيرو به بابک کرد که خودش جواب بدهد. ترنم وارد سالن شد و مشغول چ سروش
  شد. یناهارخور زيم

تر ! من مجردم هنوز قسمت نشده ازدواج کنم. دو تا داداش از خودم بزرگینه آبج -
  دارم اونام مجردن.

  خداحافظتون کنه. -

  اضافه کرد: سروش

  .خونهی. اونجا درس مسيرفت انگل اهميخواهر بابک با بهنام و فر -

  .نيهست یميصم یچقدر خوب، پس با هم دوستا -

  به بابک انداخت و گفت: ینگاه سروش

  اول دوست بهنام بود، االن هم دوست منه. -

  نشستند. زيبعد به تعارف ترنم همه دور م یقيلبخند زد و سر فرود آورد. دقا بابک

  .نديها بنشمثل خانزاده زيم یدوست نداشت باال چوقتيه سروش

  گرفت و ترنم کنار بابک نشست. یبابک نشست. ترالن هم کنارش جا یبه رو رو

  رو به بابک گفت: سروش

  تعارف نکنم. گهيخونه خودته من د -
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  .ستمين یخونه داداش ماست. تعارف -

  برنج را برداشت و ابتدا به ترنم تعارف کرد. سيبعد د و

  .کشمیبعد من م نيشما بکش -

  او را نگاه کند گفت: نکهيبدون ا بابک

  ترن.خانما مقدم -

به ادب بابک زد. باور  یلبخند نامحسوس ديکشیترالن م یکه برا یدر حال سروش
  را هم بلد باشد.  زهايچ نيآن پسر ا کردینم

 یرا به بابک داد. او هم برا سيو بعد د ديخود برنج کش یرا گرفت و برا سيد ترنم
  .ديبنفش داشت کش یهاکه گل دشيشقاب سفخود برنج در ب

  مشغول شد. ريو ساکت و سر به ز ختيبرنجش ر یخورشت رو یکم

  :ديدر حال خوردن ناهارش پرس ترالن

  ن؟يکجا رفت -

شد. بابک با نگاه کردن او  رهيتکان داد و نگاهش ت یدل سروش تازه شد. سر داغ
  .ديحالش را فهم

  .ميسر به کاراش زد هي ميرفت -

  قاشق غذا برداشت و گفت: کي. بابک ستيبابک را نگر اليخیصورت ب شسرو

  .ميديکم و کسر کارها رو د -

  .نيخسته نباش -

  .یممنون آبج -

و متفکر مشغول خوردن ناهارش شد و بعد از آن سروش و بابک  ريسر به ز سروش
د. صحبت کردن یحاج محمد یآهسته در مورد کارها ینشستند و با صدا نهيکنار شوم

  .فتديبه خطر ب شانيشود و آبرو ريسروش نگران بود که پدرش دستگ
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رو به  هاوهيو ترنم در آشپزخانه نشسته بودند. ترنم در حال خشک کردن م ترالن
  :ديترالن پرس

  کنه؟یپچ مشوهرت چرا با دوستش پچ -

  .کننیصحبت م یدر مورد چ ميما بدون خوادیحتماً نم نکهيا یبرا -

  بلند حرف بزنن من بشنوم. ديبا ود،خیب یليخ -

  نه؟ اي کنهیدنبالت م نيبرو به سروش بگو. بب -

  آقا خرسه؟ -

  به شوهر من نگو خرس. -

  جوجه. گهیاون چرا به من م -

  فنچ. گهیبه خودم هم م -

  :ديو آهسته پرس ديخند ترنم

  ه؟يدوستش پسر ک نيا -

  .شناسمشینم دونم،ینم -

  هم زده. یرخفن موتورسوا پيچه ت -

  آره. -

  .هيپسر محجوب یول -

  .نمشيبیکه م هيبار اول دونم،ینم -

  که ترالن به او نگاه کرد و گفت: کردیها را خشک مداشت متفکر پرتقال ترنم

  ؟یکنیفکر م یبه چ -

  !یچيه - 

  آره جون خودت، معلومه. -
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  اگر بگم به بابک؟ یشيحال مخوش -

  :ديترالن گرد شد و پرس یهاچشم

  ؟یبهش فکر کن ديچرا با -

  .اديازش خوشم م -

  مرض! -

  ترک موتورش. باد بزنه به چادرم مثل شنل باز بشه. نميفکر کن بش -

  حاال اون وسطا باد نبردد جوجه. -

  و گفت: ديرو به ترالن کرد و خند ترنم

  بچه مارمولک؟ یگرفت ادياز شوهرت  -

  اِوا! زهرمار. -

  به بعد بچه مارمولک صدات کنه. نيبه خرسه بگم از ا ديبا -

  به بابا. گمیم زنمیزنگ م ،یکنیغلط م -

را برداشت. ترالن هم برخاست و  هایدستشيپ ها،وهيم دنيو بعد از چ ديخند ترنم
  گلو گرفت. ريچادرش را مرتب کرد و با دستش آن را از ز

  به او گفت: گذاشت. بابک رو نيرا زم هایدستشيکه ترنم به سالن رفت و پ نيهم

  .یممنون آبج -

  . کنمیخواهش م -

  را برداشت و خطاب به ترالن گفت: وهيبرخاست و رفت ظرف م شياز جا سروش

  ؟یکنیچرا استراحت نم -

  نکردم. یکار -

را مقابل بابک گذاشت و رو به هر دو خواهر  وهيرفتن. او ظرف م رونيبعد با هم ب و
  گفت:
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  .نيديت کشزحم ن،يباال استراحت کن نيبر -

باال رفتند. سروش  یدو سر تکان دادند و دستور سروش را گوش کردند و به طبقه آن
  متکاها لم زد که بابک رو به او گفت: یرو

  امروز مزاحمتون شدم. -

 ی. براکنهیازش مراقبت م ادي! خانمم دستش شکسته، خواهرش مهيچه حرف نيا -
گردنش شده.  زونيو آو نهيتش سنگگچ دس یچادرشه. از طرف ريدستش مدام ز نيهم

کامل  ديتو بازوشه نبا یدراز بکشه. چون شکستگ ديو با شهیزود به زود خسته م
  کنه. هيتک يیبه جا ديدرازکش بشه، با

به زور دستور  ديخودش دوست داره سر پا باشه. با یاستراحت کنه ول خوامیم ازش
  بدم که بره استراحت کنه.

ها لم داد و رو به بالش یبرداشت و رو شيدور زانوها را از شيهاهم دست بابک
  سروش گفت:

  باز هم معلومه اختالف سنت با خانمت باالست. یول -

  گفت: نيگرفت و اندوهگ رينگاهش را به ز سروش

  .ميسال اختالف سن دار ازدهيآره، حدود  -

   کتره؟يهمه از خودت کوچ نيکه ا یازدواج کرد یچطور شد با دختر -

  م اصرار کرد و نتونستم مخالفت کنم.بابا -

  ؟یسيآقات وا یجلو یاونوقت نتونست یگیهمه زور م نيتو ا -

 کيموز برداشت و سمت بابک گرفت. بابک موز را گرفت. سروش  کي سروش
  پرتقال برداشت و گفت:

  سنگش بود. ريدستم ز -

  !ديکه نبا یکرد یکار هيپس  -
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 ذارتشیادم. گفت اگر باهاش ازدواج نکنم مسفته و چک د اميیآره، اندازه دارا -
  اجرا.

  !یدار يیچه بابا -

داره که دوست داره همه رو به زور خوشبخت کنه.  یعادت هيبابام اخالقش تنده و  -
  .خوادینم یرو واسه کس یهمه به حرفش باشن و البته بد خوادیم

 یلينه بابام خبا خوشدل ازدواج ک خوادیمادر بهنام، م یعنيکه خواهرم  یزمان
  بودم.  ومدهين ايباهاشون مخالفت کرده بود. اون زمان من به دن

که سحر، مادر بهنام  کنهیم تشونيبوده. اونقدر اذ یو ناراحت یبا بدخلق هاشمخالفت
  تا با هم ازدواج کنن. اديکنه. پدرم اون زمان کوتاه م یخودکش خواستهیم

رو بزرگ  نيازدواج کنن و ا خوامینم یگبه خاطر تفاوت فرهن گهیدر اصل م بابام
 یکس شيپ چوقتيتر وجود داشته که بابام همشکل بزرگ کياما اون وسط  کنهیم

دل سحر  خوادینم نکهي. اول به خاطر اگهیبه خواهرم سحر نم ی. حتارهيبه زبون نم
زدواج دو تا با هم ا نيروز ا یانش کنم و فرداياگر ب گه،یخاطر م نيبشکنه. دوم به ا

  .شهیخودمون بد م یکنن، برا

  ه؟يراز چ نيبپرسم ا تونمیم -

بدون که بهنام و بهراد خبر ندارن و  یول گم؛یدهنت قرصه بهت م دونمیچون م -
  بفهمه. یبه حالت اگر کس یوا

  خواب داداش.تخت التيباشه بگو، خ -

ب داره، درس خانواده سرشناس و خو کيبود،  یاز خانواده خوب نکهيخوشدل با ا -
  خوشدل معتاده. فهمهیم هاقيتحق یخونده بود و باسواد، اما متأسفانه بابام تو

  .کنهیتوپ م یو چون پول داره حساب ستيکه ظاهرش مشخص ن یمعتاد

  ماجراست. تيواقع نيا فهمهیو م افتهیدنبالش م یليخ بابام

  .کنهیموافقت مبه خاطر سحر  تيخاطر بود اما در نها نيبه ا شتريب مخالفتش
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سال طول  کي. حدود کنهیکه خوشدل ترک م رهيگیصورت م یموافقتش زمان اما
  تا پدرم مطمئن بشه اون ترک کرده. کشهیم

  برنگرده. ادياز ازدواجشون هم تمام حواسش به اونه که دوباره به اعت بعد

  .رهيگیبرگرده، خواهرم رو ازش م اديکه اگر به اعت خورهیقسم م بابام

  رو شکر خوشدل اونقدر عاشق سحر بود که سالمت موند. خدا

  باشه. یطيچه خانواده و شرا یهم نداره که تو یبده، فرق یليخ اديخدا رو شکر. اعت -

قاشق عسل رو به زور تو دهنت  خوادیم نکهياما ا خواد،یرو نم یکس یبابام بد -
  بکنه بده.

  .دادیرد ما مکه به زور عسل به خو ميرو داشت یکيکاش  یا -

که فقط تو خونه بود  یاسم دارم و مرد هياز آقام فقط  امیزندگ یهمه یتو برعکس
مون . از اول همهمينکن اي ميبهمون نگفت چکار کن چوقتيه یول زهيکه باشه. برام عز

. اون دوم شدیما الگو م یبرا کردیم یترم هر کار. داداش بزرگميسر خود بود
. دوست خواستیکار کردن. چون لباس بهتر م هکرد و افتاد ب درس رو ول رستانيدب

چند تا الت و لحن حرف زدن و رفتارش  نيکم افتاد بداشت به خودش برسه. اما کم
  عوض شد. 

. فردا ميخونه دختر دار نيداد زد که بابا تو ا یام هر چ. ننهیتو دعوا و چاقوکش افتاد
بود. داداش دومم  دهيفایب ارنياهرت مسر خو يیبال یکنیم یپس فردا دشمن تراش

اون  ی. هر کارامیدرس رو ول کرد. راه افتاد دنبال داداش اول رستانيهمون اول دب
درس  رستانيتفاوت که من تا آخر دب نيکرد. با ا تيکم به من سراکرد. کم نميکرد ا

  اونا شدم. نيشروع کردم ع پلميخوندم بعد از د

  وار گفت:فکر کرد. بعد هم زمزمه یو در سکوت کم گرفت رينگاهش را به ز بابک

من هم مثل اون واسه  خوندمیاگر درس م کردمیفکر م شهيهم دميبهنام رو که د -
نگفت پسر جون تو  یبابا، که حت هيغلط داشتم و  ی. اما دوتا الگوشدمیم یخودم کس

  .یکه درس و مشقت رو ول کن یکنیغلط م یکه مخ درس خوندن
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 نکهياز ا ديکنه. ناام یبتونه بهتر زندگ نکهياز ا ديبود. ناام ديناام شهيبام همبا انگار
  .ميموفق بش ندهيبتونه در آ نکهياز ا ديداشته باشه. ناام یبهتر یهابتونه بچه

خرج  یهست نذاشتم درس رو برا اشندهيبه آ یديام تايخواهرم ب دميد یوقت یول
 کيرده بگه چهارتا داداش قرمساق داشتم برگ یروز هيدانشگاه ول کنه. نخواستم 

کدومشون پشتم رو نگرفت که بتونم درس بخونم. جون کندم تا خرج دانشگاهش رو 
  دادم. 

خواهرش  خواستی. داداشم مذاشتمیشوهرش بدن نم یزورک خواستنیبابام م ننه
 رو یتيمظلوم ب یچشما یاز خودش بدتر که نذاشتم. وقت یاز دوستا یکيرو بده به 

که نامرد  مي. اونقدر با داداشم تو خونه دعوا راه انداخترميبراش بم خواستمیم دميدیم
  صورتم رو خط انداخت. نييآخر زد و با چاقو از باال تا پا

تا کنار  شيکه از کنار ابرو یزخم کيخط بار یفکر بود رو یهمانطور که تو و
  . ديشده بود دست کش دهياش کشچانه

. شب سادميداداشم وا یرو یسگم باال اومد و تو یاون رو گهيکه دبود  نيبعد از ا -
کار  نيا کردیکه شد فندک زدم. التماس م داريو ب ختميکه خواب بود روش نفت ر

  رو نکنم.

سگ  چيحق نداره ه گهيرو نشونش دادم و گفتم د امیوونگيترسوندمش و د یحساب
  کنه. تيرو اذ تايرو به اسم خواستگار تو خونه راه بده و ب یولگرد

من و خودش  یبه جا تايب خواستمیشدم اما فقط م تياذ یليتو خودم بودم، خ یليخ
  خوشبخت بشه.

 کيکه  شدیمدرسه م اليخیو ب رفتیاون دو تا م یهم داشت سمت و سو بهمن
  مشت و لگد، له شد. ريروز چنان گرفتمش ز

دفترچه  ميش کرد. نذاشتکمک یليهم خ تاي. بکشمشیگفتم درسش رو ول کنه م بهش
. گذرونهیپر کنه بره خدمت. امتحان دانشگاه داد و قبول شد. داره سال اولش رو م

ته  یجور هي ديدروغ. با اي گهیراست م دونمیدرسش خوبه، اما نم گهیخودش که م
  .ارميهم در ب نيا یو تو
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درست  یوقت دي. شایريخوب درس بخون که مدرک خوب بگ گمیاش مروزا همه نيا
  خودش. شيببره پ رهيدستت رو بگ تايبه ب ميتموم شد گفت

  بشن. یخودشون کس یو بهمن برا تايب ميرفت نياگر ما سه تا از ب الاقل

حاله. خدا داره براش خوش یخوب ندهيکه آ نياما هم کنه،یم تيام رو اذننه تايب یدور
  راحته. المونيهواش رو دارن خ ماهيفر یو آبج یبيرو شکر ب

بشقاب  ی. بابک موز را روگشتیاو م قيعم یبابک و دردها ینگاهش رو سروش
  گذاشت و نشست و رو به سروش گفت:

  برم.  ديمن با -

   ؟یزود نيکجا به ا -

  دارم. یکار مهم يیجا هيبرم  -

  و گفت: ديکش شيهاران یرا رو شيهانشست و دست شيزانوها یرو 

  ممنون. تييراياز مرام و پذ یليخ -

  که... ینخورد یزيچ -

  داش. اديلطفت ز -

  .یممنون که با من اومد -

  بود. فهيقربونت داش، وظ -

برخاست و راه افتاد. از ساختمان خارج شد و خم شد و در حال  شياز جا بابک
  را بست و گفت: شيهانيکرد. بند پوت اطيبه برف داخل ح ینگاه شيهاکفش دنيپوش

  .یساديسرپا وا اديبرو تو داداش، ز -

  !هيچه حرف نيا -

  راست شد و با او دست داد و گفت: بابک

  .دمیبرو تو، زحمت نم رم،یمن م -
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  !یچه زحمت -

سمت موتورش رفت و سروش پشت سر او رفت. بابک موتور را هل داد و  بابک
موتور نشست و  یهل داد. رو روني. در را باز کرد و موتور را بستاديدر ا یجلو

  آن را روشن کرد. 

  سروش باال آورد. یسرش گذاشت و دستش را برا یرا برداشت و رو کالهش

 ترپيخوشت یليبود خ دهيکه او را د یسر تکان داد و بابک رفت. از بار اول سروش
  شده بود.

 نييوارد ساختمان شد. دخترها پا یبه درون منزل رفت و در را بست. وقت سروش
  .را سر انداخته بود یآمدند. ترنم چادر مشک

  ؟یريکجا م -

  که آوردم. ارميانجام شد. قرار بود براتون ناهار ب تميبرم خونه. مأمور گهيمن د -

  خواهرت. شيبمون پ م،يدر خدمت -

  .موندمیدرس دارم وگرنه م -

کرد و رفت. بعد از رفتن ترنم،  یو رو به سروش خداحافظ ديبعد ترالن را بوس و
 زيم ی. ترالن به کنارش رفت و روديمبل انداخت و دراز کش یسروش خود را رو

  :دينشست و پرس

  حالت خوبه؟ -

  برداشت و رو به ترالن کرد. اشیشانيپ یدستش را از رو سروش

  ؟یخوبم، خودت چطور -

  من هم خوبم. -

 و بعد گفت: ستيچند لحظه صورت سروش را نگر و

  .یناراحت یليبه نظر من خ -

  ؟یدونیاز کجا م -
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  از حالت چشمات. -

  رن؟يگیم یناراحتم چشمام حالت خاص یگه وقتم -

  کرده اما انداخته گردن اون. یکار هي یکيکه  یشیمظلوم م یهابچه نيا هيآره، شب -

  لبخند زد و گفت: سروش

  ه؟يچ هيهام شبچشم شمیم یعصبان ی! اونوقت وقتنطوريکه ا -

  . هم خودت هم چشمات.یشیآتشفشان م هيشب -

  .شهیم یچشمام چجور حالم حالتخوش یوقت -

  .يیهافرشته هيشب یو آروم یشیمهربون م یوقت یول دم،يرو هنوز ند تيحالخوش -

آن  کردیبود که باور نم یبه او کرد. آنقدر دختر آرام و مؤدب یقينگاه عم سروش
تعجب داشت که با  شيو برا کردیروز عمداً بله گفته باشد. آرامشش هم او را آرام م

  .کندیو قهر نم ديآیکنار م شيهارفتار یهمه

  آمد که او را کتک زد، غم در دلش نشست. با اندوه پلک بست. ادشي یوقت

  شده؟ یچ -

  و رو به ترالن گفت: ديکش نهينفسش را داخل س سروش

  .یچيه -

  .یقشنگ معلومه که ناراحت یوقت ،یچيه شهیچطور م -

  زد و گفت: یلبخند آرام او

  .ستين یخاص زيچ -

  بخوام؟ یزيچ کي تونمیم -

  بگو. -

  ؟یکشیم کيدستم پالست یبرم حموم. رو خوامیم -

  آره حتماً. -
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مبل نشست و  یو چسب آورد. سروش رو کيبه آشپزخانه رفت و دو پالست ترالن
ترالن مقابلش زانو زد. سروش مانتو را از تن او در آورد و بعد دستش را از گردنش 

  با دقت دور دست او بست.را  هاکيباز کرد. سپس پالست

را از بافت  شياو را از دستش خارج کرد و بدون نگاه به او موها یهاهم لباس بعد
  باز کرد.

 یبدنش بچرخد. او موها یکه حاضر نبود رو کردیسروش را نگاه م یهاچشم ترالن
  بدنش انداخت و گفت: یو رو ديها را جلو کشترالن را دو قسمت کرد و آن

  برو. -

  ها را برداشت و گفت:خواست لباسش را بردارد که سروش آن نترال

  .يیلباسشو نيتو ماش ذارمیمن م -

باال رفت. ناراحت از احساسات و  یبعد به آشپزخانه رفت و ترالن به طبقه و
اش را در آورد تنه نييپا یهاسروش وارد حمام شد و لباس بيعج یهاالعملعکس

  .ديشيدو ان ستاديدوش رفت و ا ريو ز

خواست  یزيو منتظر ماند که اگر ترالن چ ديهم به اتاقش رفت و دراز کش سروش
ساعت بعد سروش ساعتش را نگاه کرد. کار  کيگذشت و حدود  قيبه او برساند. دقا

  در رفت و در زد. یبود که او نگران شد. به جلو دهيترالن آنقدر طول کش

  ترالن؟ -

  :دياو به گوش رس فيضع یصدا

  بله. -

  تموم نشد؟ -

  شروع نکردم که تموم بشه. -

  ؟یکنیچکار م یپس دار -

  .سادميدوش وا ريز -
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  ...یشینم زيتم ینجوريا -

  .دونمیم -

  .یکنیاالن ضعف م گهيد رونيب ايپس خودت رو بشور ب -

  حوصله ندارم. -

  به زور حمومت کنم؟ اميب یخوایم ؟یچ یعني -

  آره. -

  ؟ی. حوله داررونيب اي. بشور بهایپررو شد -

  نه. -

  .ارميبرات م -

در به دست او  یآورد و از ال رونيتن پوش او را از کمد ب یرفت و حوله سروش
  داد و گفت:

  اون تو.  یکرده. غش نکن یچه بخار ني. ببرونيب ايزود ب -

  . کنمینم -

بسته شدن آب آمد. سروش منتظر شد که مطمئن شود  یبعد در را بست و صدا و
آمد و هر دو با هم رو در رو  رونيبعد ترالت ب قهي. اما چند دقکندین حمام مترال

  شدند. 

  . کردیاو را نگاه م نهيدست به س سروش

  او گفت: یموها دنييو با بو ديرفتم و سمت او خم شد و کالهش را عقب کش جلو

   ؟یشامپو نزد -

  نه.  -

  مگه اون تو نبود؟  -

  حوصله نداشتم.  -
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   ؟یکردیم یت اون تو چه غلطساع کيپس  -

را از او گرفت و سمت اتاقش رفت که سروش دست انداخت و  نشينگاه غمگ ترالن
  او را گرفت. ترالن را برگرداند و گفت: یشانه

  . خارهیبدبخت، امشب تا صبح تنت م یريگیبرو شامپو بزن، بدنت هم بشور. بو م -

  موهام رو بشورم.  تونمیچپ نمو حوصله ندارم. با دست  تونمیگفتم که نم -

  چرا مگه دستت فلجه؟ -

  . یدوست دارم تو برام بشور -

  شد.  رهيرا باال برده بود خ شيدر صورت او که بغض کرده صدا سروش

  چرا من؟  -

دستم خوب شه با آب گرم خودم  ی. تا وقتگهيخوبه د دمياصالً. آب کش ستيمهم ن -
  .هيکاف شورمیرو م

  . اديدرت بما زنمیزنگ م -

  . کشمیبعد هم از مامانم خجالت م ؟یاتو چکاره گهینم -

   ؟یکشیاز من خجالت نم -

  !یتو شوهرم -

او را رها کرد و ترالن به اتاقش  ی. سروش عصبدياز چشمش چک یقطره اشک و
 شيها. پلکديشيکه گرفتار بود اند یتختش نشست و به حال یرفت. سروش رفت و رو

  لب گفت: ريو زهم فشرد  یرا رو

  . ینکن یاما کار شياگه تو ببر ستيمحرمه، محرمه، محرمه. مهم ن -

و کنار انداخت.  ديکش رونيرا فوت کرد و برخاست. بلوزش را از تن ب نفسش
تخت پرت کرد.  یرا از تن در آورد و رو اشیشلوارش را هم از پا در آورد. رکاب

  کرده بود.  هيکه به متکاها تک ديتخت د یاتاق ترالن رفت و او را نشسته رو یبه جلو

  . ميبر ايب -
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  خورد.  یوضع سروش تکان دنيرو به او کرد و با د ترالن

  . نميبشورمت! پاشو بب ديمن با یمگه نگفت هيچ -

  و براندازش کرد.  ستيچند لحظه بدن او را نگر ترالن

  ! ؟یديتا حاال آدم ند ؟یکنینگاه م یبه چ -

  نه!  ینطوريا -

  ! ؟یپسندیم یديالن که دا -

  . ستيبد ن -

  رفت. نييبعد راست شد و از تخت پا و

سروش راه افتاد و داخل حمام رفت و منتظر شد. ترالن که وارد شد در را بست و  
شود  مانياو پش کردیگرفته بود. سروش فکر م رينگاهش کرد. ترالن سرش را به ز

  . شودیامتحان سخت راحت م نيو خودش هم از ا

نگاهش را گرفت و رفت دوش را باز  عياما تا حوله را رها کرد، سروش سر ترالن
  . ستاديکرد و پشت به او ا

  . کردیداشت قِد بلند و تِن روشن او را نگاه م ترالن

با او در سرش  شيهاو لحظه یدوروت اديبه خود گرفته بود.  یعصب یحالت سروش
 یراز کرد و شامپو را برداشت و تو. دست دبردی. نگاهش را سمت وان نمديچرخ

و محکم  ديمال شيموها یدوش گرفت و شامپو را رو ري. سر خود را زختيمشتش ر
  چنگ زد. 

آب گرفت و کف  ري. سرش را زختيفرو ر ارياختیآمد و ب شيهابه پشت چشم اشک
  را از سرش شست. 

 ديا آب کشکرد و آهسته جلو رفت. سروش چند بار سرش ر زانيحوله را آو ترالن
  . ديايبند ب شيهاتا اشک ديچشم و صورتش کش یرا رو شيهاو دست

. دستش را دور گردن ديچشم کنار خود د یچشم باز کرد ترالن را از گوشه یوقت
ترالن را دوباره  ی. پشتش را به خود کرد. موهاديترالن انداخت و او را جلو کش
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را شست. کف سر او را با  شيو موها ختيسر او شامپو ر یکرد و بعد رو سيخ
  بلندش را با دست چنگ زد و شامپو زد. ی. بعد هم موهادينوک انگشت ساب

. ترالن ختيریکرد و اشک قطره قطره از چشمش فرو م یسر او را کف مال تمام
که  ديشا گفتینم یزيبود و چ ستادهيبزرگ سروش ا یهادست ريهم در سکوت ز

  بدهد. یاستهمسرش خودش زبان باز کند و درخو

کف را  یبعد وقت یقياو شد. دقا یموها یشد و سروش مشغول آبکش دهيکش سرش
  او شست. یکامل از موها

خودش و  دنيکش فيرا برداشت و صابون زد. پشت به ترالن کرد و مشغول ل فيل 
  .کندیاالن پوست خود را م کردیکه ترالن فکر م ديکشیصورتش شد. آنقدر محکم م

  .کردیرا نگاه م شيازوهااو را و ب پشت

  گذاشت. اشیساعد کف یو دستش را جلو برد و رو ستاديجلو رفت و پشت او ا ترالن

  .ستيو دست کوچک او را نگر ستاديا سروش

  بدش من.  -

و مشغول کف زدن  ديرا در دست او گذاشت. ترالن دستش را عقب کش فيل سروش
  .کردینوازش منبود انگار پشت سروش را  اديپشت او شد. زورش ز

  نقطه دوخته بود. کيرا به  نشيساکت بود و نگاه غمگ سروش

  بعد ترالن گفت: یکم

  لباست رو... -

  نه! -

دوش رفت و بعد از آب  ريو ز ديبا نه گفتن سروش ترالن ساکت شد. سروش چرخ -
 ديرا آب کش فيرا در دست او گذاشت. ل فيخود دست دراز کرد که ترالن ل دنيکش

  ترالن را برداشت و آن را صابون زد. فير جا گذاشت و لو آن را س

و آب را بست و رو به  ديکش یقي. نفس عمديلغزیو صابون م فيل یرو نگاهش
  ترالن کرد.
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گردن،  ريشد. ز دنشيکش فياو را گرفت و مشغول ل . دستستياو را نگر یهاچشم
ه چشم بست و اشک از رفت و ناخواست نييکم پاو کم ديکش فياو را ل ینهيشانه و س

  چشمش راه گرفت.  ريز

  اش قرار گرفت.شانه یدست ترالن رو شستیاو را م ینشست و داشت پاها یوقت

  کرد. هيبلند گر یو با صدا ريو سر به ز ديدستش را پس کش سروش

او از حضورش کنار ترالن ناراحت  کردیمات رفتار سروش شده بود. فکر م ترالن
 دهدیاو را عذاب م یپنهان یزهايو چ یرد خاطرات دوروتاست؛ خبر نداشت که د

  با همسرش راحت باشد. دهدیو اجازه نم

  رفتار سروش صدا زد: نياز ا دهيترس ترالن

به مامان. پاشو،  زنمیبه بعد زنگ م نيسروش! اصالً من غلط کردم. به خدا از ا -
  تو رو خدا پاشو.

داد و او را چرخاند و مشغول شستن  را قورت اشهيافتاد که سروش گر هيبه گر و
پرت  یرا کنار فيبدن ترالن تمام شد، ل یکشفيبرخاست و ل یپشت بدن او شد. وقت

بدن خود  یسر ترالن رد کرد و رو یجدا کرد و از رو زيکرد و دوش را از آو
  رفت. رونيو ب ديچرخ وگرفت. خودش را شست و بعد دوش را سر جا گذاشت 

  و ترالن رو به در مات شده بود. ديرا به هم کوب در

 یو کف را از بدنش شست و فقط غصه خورد و برا ستاديدوش ا ريبعد او هم ز یکم
  .کندینم هيمرد در رنج و عذاب نباشد گر کيتا  دانستیکرد و م هيسروش گر

و  ديلرزیو بدون حوله تا اتاق رفته بود داشت به شدت م سيکه با بدن خ سروش
  . خوردیهم م یرو شيهادندان

. حوله ديکشیبدنش م یانداخته بود و حوله را در اتاق رو نيزم یرا رو شريز لباس
  تن و سرش گرفت. یرا دور خود بست و سشوار را روشن کرد و رو

ترالن را از  یهارا برداشت و لباس فيکث یها. لباسديکه گرم شد، لباس پوش یکم
اتاق ترالن رفت و در  یبرگشت جلو یقترفت. و نييپا یحمام جمع کرد و به طبقه

  زد.
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  تو. ايب -

گردنش با باد سشوار است.  زيترالن در حال خشک کردن آو ديرا باز کرد و د در
را  یو کار زدیاو لباس برداشت. حرف نم یو برا ستاديکشو ا یداخل رفت و پا

  . دادیانجام نم یعصب

 شيرا باز کند لباس او را برا حوله یکه ال نيترالن زانو زد و بدون ا یپا یجلو
  توالت گذاشت. زيم یگرفت. ترالن سشوار را خاموش کرد و رو

و  ديرا. سروش آن را باال کش یبعد یرا در لباس فرو کرد و بعد پا شيپا ترالن
شلوار او را برداشت و با حوصله تنش پوشاند. حوله را از تن او در آورد و نگهدارنده 

را از دست او باز  هاکيانداخت. پالست یصندل یآن را رورا از گردنش باز کرد و 
در دست  اطيرا با احت شيهارا برداشت و دسته ريانداخت. لباس ز نيزم یکرد و رو

  او انداخت.

 اطيرا برداشت و آن را با احت یها را بست. تاب رومو قزن ديهم دور او چرخ بعد
ها را او آن یک کردن موهاتنش کرد و بعد سشوار را روشن کرد و همراه با خش

ترالن  یبود. موها گريد یاياما سروش انگار در دن د،يکش یطول ی. کمديشانه کش
  شان کش بست.را بافت و ته

ها را برداشت و بغل . آنديد یليتوالت افتاد و چند سنجاق سر اکل زيم یرو نگاهش
  گوشش سنجاق کرد.  یباال يیترالن، در جا یموها

خشک شد ترالن را  یدارنده گرفت. وقتنگه یبرداشت و رو هم سشوار را بعد
  دستش انداخت و آن را به گردنش بست. ريدارنده را ز. جلو رفت و نگهستينگر

 شيهامرطوب کننده برداشت و کف دست یو کم ديسشوار را از برق کش سروش
دختربچه  کيبه  دنيو حس کرد در حال رس ديو آن را به صورت ترالن کش ديمال

به  یامعصوم و کودکانه یاست. سروش صورت او را نگاه کرد. ترالن آنقدر چهره
  گفت: ديد کهخود گرفته بود که سروش لبخند زد. ترالن لبخند او را 

  حالت خوبه؟ -

  خوبم. -
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ترالن انداخت و هر دو به اتاق سروش رفتند. سروش  یبعد دستش را دور شانه و
  کرد و گفت: تياو را به تخت هدا

  ام. بخواب، که من هم بخوابم، خسته -

  . نييپا رمیتو بخواب، من م -

  بمون.  جانيهم ست،يراحت ن الميخ -

  باشه. -

ها را باال آورد و خودش هم همانقدر بالش یبدهد. برا هيبعد کمک کرد ترالن تک و
 ی. سروش دستش را روستيکرد و رو به ترالن کرد. ترالن هم او را نگر هيتک

  و گفت: ديلب او کش ی. بعد هم انگشتش را روديو کشصورت ا

  !زميعز -

  جانم. -

انگار  کنمی. نگاهت میايمظلوم به نظر م یليخ ،یدار یمعصوم یچهره یليتو خ -
  ازت مراقبت کنم. دونمیخودم م یفهيو وظ کنمیدختربچه نگاه م کيبه 

  به خاطر شستن من؟ ؟یکردیم هيسروش چرا گر -

  نه! -

  ؟یپس چ -

  بگم. ستيافتادم که الزم ن یزيچ ادي -

 ی. لبخند نرمستيو او را نگر ديصورت سروش کش یپشت دست چپش را رو ترالن
  زد و گفت:

  .یمهربون یليتو خ -

لب ترالن  یو لبخند زد. انگشتش را رو ديکش یقيکوتاه پلک زد و نفس عم سروش
را لمس کرد و ترالن  کوچک او یاش را نوازش کرد. سپس چانهو بعد گونه ديکش

ترالن رفت و آن را نوازش  یابرو ی. انگشت او روکردیدر سکوت او را نگاه م
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و آنقدر  دياو کش ینيب یغهيت یرواو را لمس کرد. انگشتش را  یهاکرد. بعد هم مژه
  ترالن ماند. یگونه یهم افتاد و دستش رو یرو شيهاکار را تکرار کرد که پلک نيا

  گفت: رلبيدست او گذاشت و ز یو دستش را رو دياو را بوسکف دست  ترالن

  ! یچطور دونمینم یول ،یعاشقتم سروش، دوست دارم غمت رو رفع کنم تا شاد بش -

سمت  کيروز عصر بابک در حال پارو کردن برف بود. با حوصله برف را به  آن
  .کردیهم انباشته م یو رو دادیهل م اطيح

  کرد. اطيبه ح یگذاشت و نگاه نيرو را زمشد پا زيتم اطيکل ح یوقت

جمع  ليدِر خانه را با ب یرا باز کرد و وارد کوچه شد. برف جلو اطيهم در ح بعد
  نزند. خي یشمال یآن کوچه یکرد تا تو

اش از حضور آن پسر در خانه کندیم یخانم تنها زندگ ريمن دانستندیکه م هاهيهمسا
  ال داشت.سؤ یجا شانيو برا کردندیتعجب م

  نبود. یو اما بابک حواسش به کس کردندیعبور از کنارش او را برانداز م هنگام

 یخارج کرده بود. داشت به بابک که جلو اطيسرش را از در ح هياز زنان همسا یکي
  .کردیکرده بود نگاه م زيخانم، تا دم جوب را تم ريمن یخانه

  :ديپرس کدفعهي

  خانم خوبن؟ ريمن -

  برف را به داخل جدول هل داد. هتوجیب بابک

  آقا با شمام. -

  :ديدر پرس یسر بلند کرد و رو به سمت صدا کرد. زن از ال بابک

  خانم خوبه؟ ريمن -

  خوبه، بله! -

  داست؟يکم پ -
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  کار داره. -

  !؟یبچه برادر، خواهرش ن؟يباهاش دار یشما چه نسبت -

  چطور؟ -

  .کردیم محلتیب یاومد ی. آخه چند باردميپرس یطورنيهم -

  جا خورد. برف را به داخل جوب هل داد و جواب نداد. يیاز آن همه پررو بابک

  جوب فرستاد که زن گفت: یبرف انداخت و آن را تو ريرا ز پارو

  بهش سر بزنه. یبودم کس دهيتا حاال ند -

  زد که چند تکه برف به اطراف پرت شد. و رو به زن گفت: نيسر پارو را زم بابک

که شما  کنمیشون گذشته بود تعجب ممفتش. دوره گفتنیمثل شما م یبه افراد مايقد -
  .یو به کارت مشغول یهنوز هست

  لب غر زد: ريسرش را داخل برد و در را بست. بابک ز زن

  !شعوریفضوِل ب -

  جوب هل داد. یبرف را تو و

  تو. ايبابک، ولش کن ب -

جوب  یآخر را هم تو یان داد و تکهخانم کرد. بعد هم سر تک ريرو به من بابک
به صورت داشت. در را  یخانم لبخند نرم ريبرگشت. من اطيانداخت و به داخل ح

را از  شيهاانبار گذاشت و به داخل خانه رفت. دستکش یبست و بابک پارو را تو
  نشست. یو کنار بخار ديکش رونيدست ب

وارد هال شد. آن را  ینيس کيخانم با  ريکه من کردیرا گرم م شيهادست داشت
  بابک گذاشت و گفت: یجلو

  .یبخور گرم بش -

  آش را نگاه کرد و گفت: یکاسه بابک
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  .نيبهتر از ا یدستت درد نکنه، چ -

عبوس با لبخند نگاهش  شهيخانِم هم ريچه کرد. منبه و چهمشغول خوردن شد و به و
  خانم با دهان پر گفت: ري. بابک رو به منکردیم

  ببرم. یآش بد نياز ا ديبا -

  تو گلوت. جههیباشه مادر، بخور حرف نزن االن م -

  سر تکان داد و گفت: بابک

  چشم. -

  احوال مردم عادتش شده. یتو دني. سرک کشريخانم به دل نگ یاز صغر -

و اون  نيکفش ا یدماغ درازش رو تو گهيکه بار آخرش باشه و د دميپراش رو چ -
  نکنه.

  خانم گفت: ريو سکوت کرد. بابک آشش را که خورد رو به من ديدخانم آرام خن ريمن

  .گهيمن برم د -

  ؟یزود نيکجا به ا -

 زيهم برات تم اطيزنگ بزن. ح یداشت ی. اگه کاررونيوقته اومدم ب یليبرم، خ ديبا -
  نگران بودم. روزياز د ،ینخور نيوقت زم کيکردم که 

  قربون دستات مادر. -

  بود. امفهيوظ -

  .یو نبودم نگران نش یدارم، اگر اومد ديخورده خر کيدا فر -

  ؟یدار یچ ديخر -

  .زهايچ نيگوشت و برنج و گندم و ا -

  برات. ارميفردا سر راهم م یخوایم یبگو چ -
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بخرم،  زيتم یزايچ دي. باخوامینذر م ی. آخه براديخودم برم خر دينه مادر، با -
  خودم برم بهتره. 

   ؟یريم یچه ساعت -

  . رمیساعت ده م یفردا صبح حوال -

  باشه.  -

  برخاست و گفت: شياز جا او

  دستت درد نکنه، خوشمزه بود.  -

  با خودت.  یصبرکن برات بذارم ببر -

  کردم مادر.  یشوخ -

  صبر کن حاال، تعارف نکن.  -

  .ديرا پوش شيهانيبعد به آشپزخانه رفت و بابک رفت پوت و

د و آن را به دست بابک داد. بابک تشکر کرد و راه خانم با ظرف آش رشته آم ريمن
خود گذاشت. چند نفر  یبرد و سوار شد و ظرف را جلو رونيافتاد. موتورش را ب

خانم  ريمن دنيها تجمع کرده بودند و با داز آن گريد یکيدر  یجلو هاهياز همسا
  سالمش کردند و او پاسخشان را داد.

  :خانم گفت ريمنکرد و به ناچار رو به  یاخم بابک

  .برمتیم اميخودم م د،يخر یتنها بر یمادر! نه که فردا پاش -

  پسرم. دمیزحمت نم -

  .نيزنگ بزن نيداشت یمادر! کار یچه زحمت -

سرش گذاشت و دستش را بلند کرد  یبعد موتور را روشن کرد و کالهش را رو و
  و به سرعت دور شد.

  ه کرد.خانم با لبخند به دور شدن او نگا ريمن



 

496 
 

  شد. ريگغافل هيبه درون خانه برود که با سؤال همسا خواست

  ه؟يپسره ک نيجون ا ريمن -

  انداخت و گفت: هيمنتظر بق یهابه چشم یو نگاه ستيخانم او را نگر ريمن

که براتون  شه،یپسر حل م نيبا دونستن نسبت من با ا تونياگر مشکالت زندگ -
  بگم؟!

  جواب نده. ی. دوست ندارمينشو. فقط ازت سؤال کرد جون، ناراحت رينه من یوا -

  !هينسبت ما چ ستيمربوط ن ینه که دوست نداشته باشم، فقط به کس -

پچ شدند و او ها مشغول پچ. زنديبعد به داخل خانه برگشت و در را به هم کوب و
کرد و پلک بست و به بابک فکر کرد. بابک چند ساعت از  هيتک واريپشتش را به د

اش او گذرانده بود و مانند پسر نداشته یخانه اطيکردن برف از ح زيروز را به تم آن
  کرده بود.  رتبهمه جا را م یداشت چشم چيبدون ه

اما او گفته بود الزم است، مبادا  ست،يکار الزم ن نيخانم گفته بود که ا ريچقدر من هر
  .ديايسرش ب يیو بال فتديب نيزم یاو سر بخورد و رو یپا

کنارش  شهيو شعف شد و به ناگاه دعا کرد کاش بابک هم یماالمال از شاد قلبش
  او پر کند. یبهنامش را برا یبماند و جا

                           * * * * * * *  

که مثل  یبود و ترالن هم در حال یآن شب در اتاق کارش در حال طراح سروش
. خوردیو پسته م کردیرا نگاه م کنارش نشسته بود داشت او یآرام یدختر بچه

 خوردیآن را م یو او به آرام گذاشتیدانه در دهان سروش م کيها هم وقت یبعض
  .ديکشیو خطوطش را م

  سر کار، مادر جون زنگ زد. یامروز رفته بود -

- ...  

  پاگشا. یشون، براخونه ميگفت فردا بر -

-...  
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مادرت  زنمیناراحت بشه. گفت زنگ م دميسرم اومده، ترس يیبهش نگفتم چه بال -
  .انيهم ب نايا

بزرگ پسته  ینشسته بود و کاسه یصندل یبه او انداخت که رو ینگاهمين سروش
  بود. شيپاها یرو

  .انيهم م نايپس بابات ا -

  بله. -

  .ميواجب شد که بر -

  چرا واجب؟ -

  ُخرده حرف دارم. هيها با خانواده -

  ؟یچه حرف -

  !هيموضوع شخص -

  ست؟يما ن یمربوط به من و زندگ یعني -

  نه. -

خود حس کرد. رو به او کرد  یو نگاه ترالن را رو ديکش یخط طوالن کي سروش
  :ديترالن مات او شده است پرس نکهيا دنيو با د

  شده؟ یزيچ -

  به خود آمد و آهسته گفت: ترالن

  نه! -

  ! یشده؟ مات شد یپس چ -

  د گذاشت و گفت:خو یترالن برخاست و کاسه را جا 

  بخوابم.  رمیمن م -

   ؟یبازم بخواب ،یديهمه خواب نيامروز ا -
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  . دمينه، من که نخواب -

   د؟يخواب یپس ک -

  . نيشد یداريشما، من هم ساکت بودم تا ب -

   ن؟ييپا یچرا نرفت -

  . نينخواستم نگران من باش -

  فکر کرد و گفت: یکم سروش

  باشه.  -

  وش گفت:خواست برود که سر ترالن

  ترالن. -

  بله. -

  .یفتيمواظب باش ن -

  مراقبم. -

  خواست برود که صدا زد: دوباره

  ترالن! -

  جانم. -

  را چرخاند و رو به او کرد. یصندل

  .ايب -

نشاند  شيپاها یجلو رفت و سروش دستش را دور او انداخت. ترالن را رو ترالن
  که او تعجب زده رو به سروش کرد.

و بعد  ديترالن کش یشانيپ یجلو یبه موها یو دست ستيرا نگرچند لحظه او  سروش
  :دياو را لمس کرد و پرس یبافت موها

  حالت خوبه؟ -
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  بله. -

  مطمئن؟ -

  سروش سرخ شده بود گفت: یپا یو نشستن رو یکيکه از نزد ترالن

  من خوبم. -

  و بعد آهسته گفت: ستياو را نگر یهاچشم سروش

  .یناراحت باش نمينب -

  .ستميحت ننارا -

  خوبه. -

  که سروش اجازه نداد و گفت: زديخواست برخ ترالن

  کجا؟ -

  .گهيبرم د -

  هام تموم نشده.حرف -

  خوب! -

  رون؟يب ميبر -

  وقت شب؟ نيا -

  !یگرد ابونيخ ميریاهوم، م -

  باشه دوست دارم. -

و بعد صورتش را برانداز کرد  دياو کش یموها یدر سکوت دستش را رو سروش
 اشیزندگ یابتدا نطوريکه ا یدختر یاش انداخت. دلش برابه دست شکسته یو نگاه

  شده بود به تنگ آمد. تياذ

  :ديسروش را نداشت و آرام پرس قيعم یهاطاقت نگاه گريد ترالن

  شده؟ یچ -
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  .یچيه -

بغل کرد  یرا دور ترالن محکم کرد و او را چون پر سبک شيهارا گفت و دست نيا
  و راه افتاد.

. آهسته کردیها عادت مبغل نيداشت به ا گريشد. د رهيبه صورت سروش خ نترال
  گفت:

  !یکنیبد عادتم م یدار -

  ؟یچ یبرا -

  من رو بغل کنه؟ یک ینباش یروز هي! اگر یکنیبغلم م -

  گذاشت. نيتوالت زم زيم یاو را به اتاقش برد و جلو سروش

نگاه کرد. ترالن آنقدر در  نهير آد رشانيرا دور ترالن انداخت و به تصو شيهادست
دخترش باشد نه  یجا دياو با کردیبرابر او کوچک جثه بود که سروش حس م

  همسرش.

که مادرش  یدوسالگ یکيو  ستيدر همان سن ب هانيکرد اگر زودتر از ا فکر
قد و قواره داشت. اگر  نيدختر در هم کي دياالن شا کردیازدواج م خواستیم

  داشت! یدرشت کليو قد و ه ديکشیم فرزندش به خودش

حرکات و احساسات  نيو ترالن از ا ديترالن را بوس یسر خم کرد و گونه ناخواسته
  بود. ترالن را رها کرد و گفت: رتيمتناقض سروش در عجب و ح

  .ميبپوش که بر یزيچ کي -

 جلو باز یبافت آب کيلباس شد. ترالن  دنيهم به اتاقش رفت و مشغول پوش خودش
  سرش انداخت. یرو یروسر کيو کمربندش را برداشت و  ديپوش

 اشیروسر رياو درگ ديبرگشت که د ،یرونيکاپشن و شلوار ب دنيبعد از پوش سروش
  است.

زد. کمربند او را دور کمر  پسيکل شيگلو رياو را مرتب کرد و ز یروسر سروش
  بافتش انداخت و گره زد.



 

501 
 

  :چادرش را برداشت که سروش گفت ترالن

  چادر نپوش. -

  .تونمینم -

  .ميشینم ادهيپ نياز ماش -

  .ميبش ادهيپ ميمجبور شد ديشا -

دست آن را مرتب کرد. سروش دستش  کيسرش انداخت و با  یبعد چادر را رو و
  او انداخت. هر دو با هم حرکت کردند. از منزل خارج شدند. یرا دور شانه

  ن سوار شد آن را بست. ترال نکهيدر را باز کرد و بعد از ا سروش

  هم خودش سوار شد و آن را به حرکت درآورد. بعد

و  ادهيهوا، رهگذران پ یو سرد ابانيخ یو شب و چراغان راندیم هاابانيخ در
  .داشتیآن دو را به سکوت وا م ابانيخ یتو یعبور یهانيماش

  و سرعتش را کم کرد.  ديکافه د کيبعد سروش  قهيدق چند

  م؟يبخور یزيچ کي ميبر -

  !مينش ادهيقرار بود پ -

  .ميشیم ادهيپ یحاال که چادر دار -

  زد. ترالن لبخند زد و آهسته گفت: یمفهوم یبعد لبخند و

  !یهست يیچه بال -

  توقف کرد گفت: نکهيبعد از ا و

  .یبش ادهيصبر کن خودم کمک کنم پ -

  بشود. ادهيآهسته پشد و در را باز کرد. دست او را گرفت و کمک کرد  ادهيبعد پ و

  جوب گذاشت و به کمک سروش آن سمت رفت. یلبه یرا رو شيپا ترالن

  زده کرد. خيبرف گرفته و  یرو ادهيبه پ یدر را قفل کرد و نگاه سروش
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  رفتند. شاپیسالم ترالن را گرفت و با هم به سمت کاف دست

  بود.  شاپیافمقصدشان همان ک نکهيو مثل ا آمدندیم یمقابلشان دختر و پسر از

که  یبه او و ترالن کرد و سمت مرد یدختر نگاه دندياز هم که رس یافاصله به
به آن دو  یزد و نگاه یبند مي. مرد هم لبخند نديپچ زد و خند یزيهمراهش بود چ

  کرد. 

  .دنديرس شاپیزودتر به در کاف شانيو هردو ديابرو در هم کش سروش

  .دنديترالن رس شدند و آن دو پس از سروش و وارد

دختر به آن  یهامقابلش، متوجه اشاره ینهيها سروش از آرفتن از پله نييپا هنگام
  شد.  شيهادو و خنده

  کرد. تيهدا یزيرفتند و سروش ترالن را سمت م نييها پاپله از

 یبه فضا یترالن گذاشت و بعد نگاه اريدو نشستند و سروش منو را در اخت هر
  کرد. شاپیفداخل کا یکارنهيآ

و فضا را  وارهايسالن را نگاه کرد. رنگ د یگوشه وميها و آکوارهم گلدان بعد
  انداخت و گفت: شيهابه لب یو قوس ستينگر

  .شنیگله اضافه م هيبه  رنیهر کدوم م یکه اگه ولشون کن نييشترا نيع -

  چطور؟  -

  ربط نداره!  یچيبه ه شيچيه -

  لبخند زد و گفت: ترالن

  س نباش. حسا -

با فضا را به او  یحس ناسازگار شتريب شدیکه پخش م یکيکالس کيموز یصدا
  را پشت گردنش به هم قفل کرد.  شيهاکرد و دست هي. تککردیمنتقل م

   ؟یاخسته -

  ُشل شدم.  دونم،ینم -
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ها که نشسته بودند رو به آن یرا پر کرد. کسان شاپیکاف یدختر فضا یقهقه یصدا
  لب گفت: ريروش زکردند. س

  احمق!  -

  !یولش کن، چکارش دار -

  . ستيجمع ن نيا یبرا دنيخند نيمخصوص خودش رو داره. ا یجا یهر کار -

  .شدیبود اشکالش کمتر م شتريجمع دوستانه بود و تعدادشون ب کياگر  حاال

رو قضاوت کرد که کارش  یکس شهیشاد هستن. نم ینطوريدلم، جوونن و ا زيعز -
  غلط. ايدرسته 

  .نيتر هستمسائل حساس نيامثال شما که به ا -

  هستن؟ ايامثال ما؟! مگه امثال ما ک -

  ها را گرفت و رفت.آمد و سفارش شخدمتيحال بود که پ نيا در

  رو به جلو خم شد و گفت: سروش

  خودتن. هيکه شب يیکسا یعنيامثال شما  -

 ديهم باشن اما شا هيشب ديعده ظاهراً شا کيسروش.  ستين چکسيه هيشب چکسيه -
 تونهیدوست داره م یکه هر کس هر طور نهيمن ا یدهيکامل مثل هم فکر نکنن. عق

  کنه. یزندگ

 ديکه هستم خوشبختم و شا ینجوريآدما حق دارن خوشبخت و آزاد باشن. من ا یهمه
  .ینطورياون هم ا

  از من بهترن.عده  کي ايعده بهترم،  کيدوست ندارم فکر کنم من از  نيهم یبرا

 ايکنن و  یمن احترام بذارن و مثل من زندگ ديبه عقا ديندارم فکر کنم همه با دوست
  باشه. نيبهتر تونهیدر نوع خودش م یبرعکس. هر کس

  و گفت: ستياو را نگر سروش

  .یزنیمثل بهنام حرف م ،یمهربون یليتو خ -
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ختر شده بود و به . سروش محو آن ددنديخندیم یصحبت کردند و گاه یدو کم آن
ساده و  اريبا موجود بس کردیو حس م زدیو آرامش لبخند م نيريتفکرات ش

  طرف است. یآزاریب

را آورد و هر دو مشغول شدند. سروش به او کمک کرد و  شانيهاسفارش شخدمتيپ
تکه برداشت و سمت او  کيکوچک تقسيم کرد. بعد هم  یرا به چند تکه کشيک

  گرفت. 

  و گفت: ديت کشخجال ترالن

  زشته.  کنن،یهمه دارن نگاه م زم،يعز -

  . گهيچرا زشته، بخور د -

را خورد. سروش  کيسروش دست از سرش بردارد آن تکه ک نکهيا یبرا ترالن
 ديخود را برداشت و بو کش یبشقاب او گذاشت و راست شد و قهوه یچنگال را تو

  بعد گفت: پلک بست و یو بعد آن را مزه کرد و با حالت خوب

  . هيعال یليخ -

لحظه که نگاهش به آن دختر  کيخود را خورد.  کيتکه از ک کيباز کرد و  پلک
  کل هستند.آهسته در حال بحث و کل یبا صدا ديو پسر افتاد د

  را از آن دو گرفت و به بحث خودشان ادامه داد. نگاهش

 ايسر کار تو هم ب رمیخوب! حاال فردا صبح زود از خواب ناز پاشو، من م یليخ -
  خونه آقام. برمتیم

  اول صبح برم اونجا؟ ستيزشت ن -

 هابهيمثل غر نهي. زشت اشنیم داريچرا زشته؟ حاج خانم و حاج آقا صبح زود ب -
  ور دلش.  نيعروس خوب بش هيمادرم، مثل  شي. فردا صبح زود برو پميسر شام بر

 ً . همه رو بهش بگو که خوادیم مونياطالعات از من و خودت و زندگ یکل حتما
هم به  ی. کارکنمینم یباز قي. فعالً رفرمیو م اميراحت بشه من مثل آدم م الشيخ

  شما ندارم.
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  بگم ما با هم... دياگر پرس یعني! ؟یبه من ندار یکار یچ یعني -

  سر بلند کرد و حرف او را قطع کرد و گفت: سروش

 یهمه چ دوننی. خودشون مکنمینم یکه باهات بدخلق نهي. منظورم اوونهينه د -
  .کنهیتو بگو نم یول کنمیم تتياذ دونمیکنم. خودم م تتيبود و ممکنه من اذ یزورک

  . ديلب خند ريبعد ز و

  ؟یکرد تميکجا اذ -

  کتکت زدم. شيچند روز پ -

  .یحق داشت -

  نداشتم. یحق نيهمچ -

  و گفت: دياش را نوشته قهوه سروش

  ن؟اريب گهيد زيبگم چ -

  .ميستيخرس که ن زم،ينه عز -

  من خرسم. گهیخواهرت م -

. سروش هم آرام ديسروش خند یو با دهان بسته به رو شيبايبا صورت ز ترالن
  برخاست. شيگذاشت و از جا زيم یو فنجان را رو ديخند

 کرد،یرا حساب م زشيکه داشت م یرفت و منتظر شد تا بعد از کس شخانيپ یجلو به
  حساب کند. خودش را  زيم

. سروش کارتش را کردیصحبت م یها داشت و تلفنآن مرد هم پشت به آن همسر
. کارتش را آهسته زدیم ديداشت سالن را د شخانيپشت پ یکارنهيدر آورد و در آ

  که برخاست و سمتش آمد.  ديزد. ترنم را د شخانيپ یرو

و همان لحظه دختر  ستادياش نتوانست چادرش را درست کند. اخاطر دست شکسته به
چادر او گذاشت  یرا رو شيو پسر که خواستند از کنارش رد شوند، دختر از عمد پا

  شد.  دهيکه از سرش کش
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شد.  دهيو چادرش را کنترل کند و از سرش کش یدست روسر کينتوانست با  ترالن
  دور گردنش افتاد.  یشانه و روسر یچادرش رو

حرکت دختر با  دنيحرف زدنش با د یکه کنار همسرش بود وسط تلفن یدختر
  و گفت: ديکش نيه یناراحت

  . یوا یا -

مغزش جوش آورد و  د،يهم نرس هيکه به پنج ثان یاتفاق دنيلحظه با د کيدر  سروش
بلند  یصورتش خورد و با صدا یو کارتش را سمت دختر پرت کرد که تو ديچرخ

  داد زد:

  . شعوریب -

 اديکرده بودند و او بر سر آن دو فر شانيرو به سوها راه گرفت. همه بعد سمت آن و
  :ديکش

  . نيگورتون رو گم کن گهيور د هيکه از  ستيراه ن اي نيمگه کور -

  که همراه او بود داد زد: یمرد

  حرف دهنت رو بفهم.  -

 انيپا اشیروسر دنيباال کش یو به تالشش برا ديبه ترالن رس دشيبا اخم شد سروش
  را محکم کرد و هم زمان رو به مرد گفت: پسشيو کل ديباال کشاو را  یداد و روسر

  عمداً پاشو گذاشت رو چادرش.  اتبتهیزن ب نيا دميخفه شو، خودم د -

 کردیم هيگر صدایترالن که داشت ب دنيسرش انداخت و با د یبعد چادر او را رو و
  شد.  وانهيد شتريب

  کرد و جلو رفت و گفت:سپر  نهيحرف سروش ُگر گرفت و س دنياز شن مرد

  . حواست به حرف زدنت باشه. زهيریم رونيُگه از دهنت ب -

اش گذاشته گونه یهم که به خاطر برخورد کارت با صورتش دستش را رو زنش
  بود گفت:
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   ؟یگفتیم یتو چشمم چ یزدیاگر م یعوض -

  رو به مرد جواب داد: سروش

اما از عمد اومد  دميفهمینبود م یر عمد. اگیکنیکه زن آشغالتو کنترل نم يیُگه تو -
  پاشو رو چادر خانمم فشار داد. 

  مملکت و...  نيبه ا نيشماها گند زد نميگمشو بب -

  رو به زن گفت: ظيو با غ ديابرو در هم کش سروش

بهت  یچه آزار ،یکردیمثل آدم رفتار م یداشت تيخفه شو احمق، تو اگر شخص -
   ؟یکار رو کرد نيرسوند که ا

  جلو رفت و سروش را هل داد و گفت: مرد

  با من حرف بزن تا تو دهنت نزدم.  -

و او را هل داد و به ستون  ديصورت مرد کوب یکف دستش را تو یعصب سروش
تا از هم  دنديجلو دو نيو حاضر دنديکش غيکه ترالن و آن زن ج ديپشت سرش کوب

  کنند. شانيجدا

  دست او گفت: دنيگه داشت و با دبود، ترالن را ن دهيکه ماجرا را د یزن

  . یوا یا -

  رو به زن گفت: تيبا عصبان و

دستشم تو گچه  چارهي. بینکرد ی. اصالً کار درستیعمداً پات رو گذاشت دميمن د -
  که نتونست چادرش رو کنترل کنه.

  تو خفه شو... -

  بود گفت: دهيکه چادر را از سر ترالن کش یزن رو به زن شوهر

  .هيزي، خجالت هم خوب چخودت خفه شو -
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از مرد جدا کرد. بعد هم  هيسروش که مرد را به ستون چسبانده بود، همراه بق و
رو به دختر کرد و  یمردم، معترض از آن دو خواستند زودتر بروند. پسر عصب

  را حساب کرد. زيرفت و م شخانيپ یداد. پا یااشاره

  ها باال رفتند.هم با غرغر از پله بعد

  ل آرام کردن سروش بود. سروش گفت:در حا مرد

 کهياون زن دميد نهي. به وهللا از تو آرميرو بگ یکس یپاچه یمن که مرض ندارم الک -
 دونستمیخانمم شد پاشو گذاشت رو چادرش و از سرش درش آورد. اگر م کينزد

  کار رو کرد. نياز عمد ا دمياما د آوردمیخودم نم یاصالً به رو ستيخانمم حساس ن

  همه را به آرامش و نشستن دعوت کرد. ن،يکافه در حال چک کردن دورب احبص

 یرفت که صاحب کافه رو شخانيپ یبرداشت و پا نيزم یکارتش را از رو سروش
  ها کرد و گفت:را به آن توريمان

  مرض دارن. هایآقا، واقعاً بعض نيا گنیراست م -

سروش حق  تيو به عصبان دادندیم و سر تکان کردندینگاه م توريداشتند به مان همه
  دادند. 

  و اخم کرده حساب کرد و گفت: ديکارت کش سروش

  اشتباه کردم که کوتاه اومدم. اومدم،یاز خجالتشون در م یحساب ديبا -

هم  دادیم یو از مرد تشکر کرد و از خانمش که به ترالن دلدار ديبعد چرخ و
  و هم تشکر کرد. یعذرخواه

کردند. سروش  یدر از هم خداحافظ یرفتند. جلو رونيب شاپیکاف هم با هم از بعد
را به حرکت درآورد و  لشيدست ترالن را گرفت و رفتند سوار شدند. سروش اتومب

  .اندستادهيا یتاکس یبرا ابانيکه آن زن و مرد دم خ ديچند متر جلوتر د

 نييا پاسمت ترالن ر یشهيتوقف کرد و ش شانيپا یترمز زد و جلو یرو سروش
  . سر خم کرد و گفت:ديکش

  برسونمتون. دييبفرما -
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  .ميريگیم ی. تاکسميشینه آقا، ممنون مزاحم نم -

  باال در خدمتم. دييبفرما ه،يچه حرف نيا -

  رو به عقب خم شد و در را باز کرد و گفت: شترياز تعارف ب یريجلوگ یبرا و

  داخل، هوا سرده. دييبفرما -

و مرد  ديسروش تشکر کردند. بعد هم سروش آدرس را پرس سوار شدند و از هاآن
  ها رفت.سمت منزل آن

  :دياز ترالن پرس زن

  شده؟ یدستت چ زم،يعز -

  جواب داد: یترالن به آرام 

 یبد خواب شده بودم از تخت سقوط کردم. افتاده بودم رو دم،يشب که خواب کي -
  بازوم. استخوان بازوم شکست.

  شانس.چقدر بد  زم،يعز یآخ -

بوده است و متوجه  یدکتر ترالن چه کس دندي. پرسديمسائل چرخ نيصحبت حول ا و
  پزشک هستند.شدند که آن مرد و همسرش هر دو دندان

 کيهمراهش را گرفت تا وارد  یمرد از سروش شماره دنديبه مقصد رس یوقت
  مدت شوند و زن هم از ترالن شماره همراهش را گرفت. یطوالن یدوست

رفتند و سروش سمت منزل خود رفت. در فکر آن زن و مرد بود که به ترالن  یوقت
ش شوهر یحساب دينبوده است و با یالعملش کافعکس کردیکرده بودند. حس م نيتوه

را آزار  گرانيخودشان د یخنده و شاد ینخواهند برا گريتا بار د زدیرا کتک م
  بدهند. 

سرش باعث  یبرگرداندن حجابش رو یترالن و تالشش برا یمظلومانه یهيگر
  . رديدلش بگ شدیم

که آن  ستين یزيقلب به پوشش معتقد است و چ ميکه او واقعاً از صم ديفهمیم حاال
درک  نيقبول کرده باشد. خودش در ته وجودش به ا یاعتقادات خانوادگ یرا از رو
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بود که  دهيرس جهينت نيبود که محجبه باشد. همانطور که پگاه به ا دهيو فلسفه رس
  کار بکند. نياو را مجبور به ا توانستیبه زور نم یحجاب را دوست ندارد و کس

  شبت رو خراب کردم؟ ؟یچرا ساکت -

  به ترالن انداخت و گفت: ینگاهمين سروش

  !یزنیم هيچه حرف نينه، ا -

  .کنهیناراحت م یسکوتت کم -

  چرا؟ -

  .یناراحت یساکت یوقت کنمیحس م -

  و گفت: ديصورت ترالن کش یند زد و پشت دستش را رولبخ سروش

  تو! یهستم اما برا یعني ستم؛يناراحت ن -

  چرا؟ -

شوهرش  یتو دهن دختره، هم حساب زدمیهم م دي. باکردمیخودم رو کنترل م دينبا -
  .زدمیرو کتک م

  شد. نيبه خاطر من بهتون توه د،يببخش -

  .امیعصب یختيکه تو ر یشک. از استميخودم ناراحت ن یاصالً برا -

  حال شده بود!او خوش رتيو غ تيسروش نگاه کرد و چقدر از حما رخميبه ن ترالن

. ديآن اتفاق از سرش پر ینگاه کرد و تلخ رونيبه ب شدیکه در دلش آب م یقند با
  شد و در را باز کرد و برگشت. ادهيسروش پ دند،يبه منزل رس یوقت

را وارد  لي. او اتومبديشياندیبود و فقط به سروش م طول آن مدت ترالن ساکت در
  شدند.  ادهيکرد و هر دو پ اطيح

  . یمواظب باش سر نخور -

  چشم حواسم هست.  -
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در را بست و بعد وارد ساختمان شدند. ترالن چادرش را در آورد و بعد  سروش
  .ديرا از سرش کش یروسر

ت بود. جلو رفت و چادر او را او راح شيکه پ کردیداشت ترالن را نگاه م سروش
  گرفت. 

  کمربند بافت او را باز کرد.  یهم گره بعد

 ديچرخ یانداخت و آن را روشن کرد. وقت يیرا به آشپزخانه برد و در لباسشو چادر
  ترالن از او تشکر کرد. 

  افتاده بود روش.  یکفش اون عوض ینکردم، جا یکار -

 نياال رفت. سروش هم منتظر شد تا کار ماشب یلبخند زد و شادمان به طبقه ترالن
  تمام شود. يیلباسشو

تخت دراز  یو به اتاقش رفت. ترالن تو ديکش رونيب نيماش یهم چادر را از تو بعد
  .کردینقطه نگاه م کيبود و به  دهيکش

محکمش  رهيبند رخت پهن کرد و با گ یدر تراس را باز کرد و چادر را رو سروش
  کرد.

شد. پس از آن مسواک  شيهالباس ضيبرگشت در را بست و مشغول تعوبه اتاق  یوقت
آن نشست و خود را  یزد و بعد چراغ را خاموش کرد و به درون تخت رفت و رو

  :ديو پرس ديترالن کش کينزد

  شده؟ یچ -

  سرش را عقب داد و گفت: ترالن

  .یچيه -

و سرش را تخت برد  یخود را رو ی. پاهادياو کش یپتو را گرفت و رو سروش
  بالش گذاشت و گفت: یرو

  فکر نکن. یزيبخواب دختر، به چ -
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 یرو یزيچ ینيبعد با سنگ یخوابش برد. ساعت عيسر یليبعد پلک بست و خ و
  بالش خود سقوط کرده است. یکه ترالن از رو ديپلک باز کرد و د شيبازو

  ه بود.او چسباند ینهيسروش گذاشته بود و صورتش را به س یبازو یرا رو سرش

او را نوازش کرد و دوباره  یدستش را برگرداند و موها یداريخواب و ب نيب سروش
  به خواب رفت. 

و او  ديترالن اتاق را پر کرد. سروش از خواب پر غيج ینگذشته بود که صدا یکم
  .ديچيپیکه در خود م ستيرا نگر

  شده؟ یچ -

  .کنهیدستم، آخ دستم درد م -

  .گهيد یخوابیچون بد م -

 یرا رو شيهازد. دست شيهااو را به بالش یهيتخت نشست و تک یبعد رو و
  و گفت: ديکش یقيو نفس عم ديصورتش کش

  آروم باش.  -

به  يیزد. روشنا ديکل یدستش را رو ديرفت و به کنار در که رس نيياز تخت پا او
ت و برداش یمسکن قو کي نتيرفت و از داخل کاب نييپا یاتاق برگشت. به طبقه

  آب حاضر کرد و به اتاق برگشت.   وانيل کي

  را در دست او انداخت و گفت: مسکن

  . یشيبخور زود خوب م -

. قرص را گرفت و در دهان انداخت. بعد هم ديچيپیدر خود م دياز درد شد ترالن
  .ديآب را گرفت و آن را نوش وانيل

کنار تخت  زيم یرا رو وانيرا به سروش برگرداند و تشکر کرد. سروش ل وانيل
  گذاشت و گفت:

  .یشینگران نباش االن خوب م -
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. چشم ديخود را مرتب کرد و رفت چراغ را خاموش کرد و دراز کش یهابعد بالش و
  و گفت: ديکش یقيافتاد. سروش نفس عم هيبست که ترالن به گر

  ترالن، برات ماساژ بدم؟ -

  .کنهیگچ درد م ريآخه ز -

  .یوب بشبرات ماساژ بدم خ ايب -

 ديکش نيياو را پا یآلود بند تاب رومرا نشاند و بعد پشتش را به خود کرد. خواب او
  بدنش انداخت. یرا جمع کرد و جلو شيآورد. موها نييو لباسش را پا

  او شد.  یهم مشغول ماساژ دادن گردن و شانه بعد

  تا بلکه ذهنش از درد دور شود.  کردیپوست تن او را لمس م یآرام به

ش بهتر شده باشد. حرکت دست نوازشگر سروش درد نکهيکم آرام شد. نه اکم ترالن
  .نديآرام بنش شدیتنش باعث م یرو

ها و پشت او را نوازش آلود داشت گردن و شانهو خواب جيطور گهمان سروش
  .کردیم

ترالن نشست. داشت  یشانيپ یرو ی. عرق سردديکشیتن او م یدو دستش را رو هر
  کرده بود. دايهم پ یبياما در عوض حال عج کردیرا فراموش مدرد 

  دست سروش گذاشت. یرا رو دستش

  ؟یدرد دار ه؟يچ -

  را سمتش چرخاند و گفت: شياز او دور شد و رو ترالن

  ممنون بهتر شدم. -

. به ترالن اشاره کرد که ديها دراز کشآن یهم گذاشت و رو یها را روبالش سروش
خود انداخت و دستش را سمت ترالن باز کرد.  یو رو ديرا کشدراز بکشد. پتو 

  شد. کيو به سروش نزد ديترالن دراز کش
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شکم او گذاشت.  یرا رو گرشيکمر او انداخت و دست د ريدستش را ز کي سروش
و روشن اتاق صورت  کيبود. در تار دهيکه آرام خواب کردیترالن داشت او را نگاه م

 یو موها را از رو دياو کش یموها یچپش را رو . پشت دستستيسروش را نگر
  سروش کنار زد. یشانيپ

  دارش گفت:خش یبا صدا سروش

  بخواب ترالن. -

  .ستي. سروش چشم باز کرد و او را نگردياش را بوسسمت او خم شد و گونه ترالن

  ممنون که حواست بهم هست. -

  که حواسم باشه. فمهيوظ -

. سروش با ديبوس قيلب سروش گذاشت و او را عم یرا رو شيهابه ناگاه لب ترالن
 هيتک شيلحظه کپ کرد. ترالن از او دور شد و دوباره سر جا کيگرد شده  یهاچشم

  .زدیکرد. نگاهش را از سروش گرفت. قلبش به شدت م

  نگاه مات و متعجبش را از او گرفت و بعد پلک بست و گفت: سروش

  ؟یخورد جاتیگرم -

  .رينخ -

  ؟یپس چ -

  دلم خواست ببوسمت به تو هم ربط نداره. -

  حواست هست؟! ،یکنیبه من تجاوز م یتو دار -

  اش گرفت.حرف سروش هم جا خورد هم خنده دنياز شن ترالن

  رو تنم... یکشیدستت رو م ینجوريخوب ا ،یتو شوهرم -

سروش اجازه  نکهيشد از ا یحرفش را خورد و صورتش گر گرفت و عصبان ترالن
  داشت. یکوچک یاو زن باشد! آن هم فقط چون جثه یبرا دداینم

  .افتادیکه در چشم و قلب سروش جا نم شدیم ناراحت
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 یکار خوامیکه م نهيا یبرا زنمیاحمق! مگه من به تو دست م کشمیدست نم گهيد -
  کنم؟ 

  .یداشته باش ديبا یول یندار یمنظور دونمیم -

  بود. گهيد یحرفا کي! قبل از ازدواج د؟يبا -

  باشه. گهيجور د کي ديبود، االن با -

زد تا بخوابد و او هم ساکت  هيترالن تک یجواب نداد و صورتش را به پهلو سروش
  شود.

که به قلب و روحش  یرا سمت پنجره کرد و از حقارت شيو ترالن رو ديخواب سروش
  .ختياشک ر صدایو ب شدیحالش بد م انداختیچنگ م

  

  (فصل هشتم) 

  .کردیم تيزده بود و داشت هوا را رو به سمت بهار هدا یروز بعد آفتاب گرم صبح

پرت کرد. رفت از اتاق کارش  زيم یو آن را رو ديرا شانه کش شيموها سروش
  را برداشت و بعد به اتاق ترالن رفت و گفت: لشيوسا

  م؟يبر -

  گفت: یکه از سر صبح آشفته بود به آرام ترالن

  بله. -

  شده؟ یزيچ -

  نه. -

 نيسرش انداخت. دستش را در آست یرا از کمد برداشت و رو دارشنيبعد چادر نگ و
  آن فرو برد و راه افتاد.

  .ستياو سد راهش شده بود. سر بلند کرد و سروش را نگر ديسروش که رس به
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  شده؟ یچ -

  .یچيه -

  شده؟ یچ دميپرس -

گل و  نايمادرجون ا یبا خودت برا ی. فقط از سر کار برگشتميبر ،یچيگفتم ه -
  .ريبگ ینيريش

  نره. ادتي لتيباشه، وسا -

را از او گرفت  ليدر اتاق سروش وسا یرا برداشت. جلو لشيبرگشت و وسا ترالن
  .رفتیو جلوتر راه افتاد. ترالن هم پشت سرش م

  بغل انداخت و گفت: نهيدر آ یترالن ساکت بود. سروش نگاه ريطول مس در

  !ه؟يچ لشيدلساکته،  یليفنچول خ -

  .ستين یزيچ -

  حرف بزن ترالن. -

  ؟یبدون یخوایم -

  آره. -

  . یکنیم ريشما من رو با رفتارت تحق -

  ! من؟! چکار کردم؟!؟یک -

که به چشم  رهيگیقلبم درد م یلياز شب وقت خواب. خ نياون از حموم و اشکات، ا -
کنه به جز  کتيتحر هتونیم یدردناکه هر دختر یلي. برام خیکنیبچه نگاهم م هي

  کردنت ندارم. کيتحر یبرا یزيباشه که چ یحرفت جد کردمیمن. واقعاً فکر نم

  ؟یگیرو به من م نايا شهیروت م یچطور -

  ؟یستيمگه تو شوهرم ن -

  !گهيبود د یازدواج سور -
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 یگفتیم ی. روز اول تو همون باغ کوفتیسيپدرت وا یجلو یتونیبله چون شما نم -
  باهاش ازدواج کنم! خوامیط کرد. من اصالً نمترالن غل

  ه؟ياالن مشکل تو چ -

 ديو نبا تونمیازدواج کردم اما نم ست،يکه شوهر دارم اما شوهرم ن نهيمشکل من ا -
  زن باشم.

  اشتباه خودت بود. یاز بله -

بگم، چرا تو ساکت  یچ دونستمیات. خوب من اون لحظه نمو عجول بودن خانواده -
  !؟یشد

  توئه؟! یاالن زن شدن تنها دغدغه -

  حرفت زشت بود.  یليخ -

  را باال برد و داد زد: شيصدا سروش

  ؟یپس چ -

  بغض کرد و آهسته گفت: ترالن

  .ترسمیلطفاً داد نکش، م -

  لب گفت: رينفسش را فوت کرد و ز سروش

  بشم. کيبهت نزد نکهيبه چشم رابطه نگاهت کنم چه برسه به ا تونمینم یحت -

  و گفت: دياز چشم ترالن فرو چک اشک

که ازدواج کردم. من از  دهيمن سنم به ازدواج رس دم،يچرا؟! من که به بلوغ رس -
  ها خواستگار از تو خوشم اومد.ده نيب

  من خواستگار تو نبودم، بابام بود. -

دل  شيهابود. بدجور با حرف دهيفایشد. بحث کردن با او ب رهيبه سروش خ ترالن
  شد. آهسته گفت: دتري. بغض ترالن شداندشکیم
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 کنم،ینم کتيبرات ارزش نداشتم، تحر ،یخواستگارم نبود ،یخواستیمن رو نم -
 تيکه گور مزاحمم رو از زندگ رياونا رو بگ ،یچهارتا کاغذ پاره نگهم داشت یبرا

  .رونيگم کنم و برم ب

  کنم؟یه کردنت ر... ت نمبه سرم کنم که با نگا یترالن االن من چکار کنم؟ چه خاک -

دست و پا  شيها. اشکشکستیسروش دلش م اتياو را برانداز کرد. از ادب ترالن
  پلکش سقوط کردند. یکردند و از بلند یزدند و در چشمش خودکش

  بشم؟ ريبمونم و تحق ديها بااون کاغذ پاره یبرا ،یدوستم ندار -

  سرش انداخت و گفت: یرا رو شيصدا سروش

 نيا یشرکت در ط یمنن. تالش من برا یندهيو آ یزندگ یها همهغذ پارهاون کا -
. ازت استفاده کنم و آخر کنمیم رتيتحق یگیهمه ساله. مگه من چکار کردم که م

  مثل دستمال پرتت کنم؟

  .یبعد پرتم کن یاستفاده ببر یخوایم نه،ياالن هم هم -

  گفت: یادي. با حرص زستياو را نگر سروش

  تو... دميترالن. ر ارين رو در نکفر م -

 ديد یسروش گذاشت و او را ساکت کرد. وقت یهالب یدست چپش را رو ترالن
  و گفت: ديسروش کوتاه آمد دستش را پس کش

  !نيمن فقط دوستت دارم، هم -

  عاشقت باشم. تونمیو نم یدخترم یمن تو جا یبرا یول -

  لب فقط گفت: ريو ز ستيپر درد او را نگر ترالن

  .زميباشه عز -

  را پاک کرد و گفت: شيهااشک و

  م؟يريطالق بگ ميتونیمن و شما چند روزه م -

  او انداخت و گفت: ینگاه اخم آلودش را رو سروش
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  شش ماهه! -

  شه؟یزودتر نم -

  ؟یعجله دار -

  بمونم. ینطوريا خوامیآره، نم -

  .اديسگ من باز باال ب یاون رو یخوایم م،يما حرفامون رو زد -

  خودم رو درست کنم. ندهيآ خوامینه! فقط م -

  !ه؟يچجور -

  خودش. یزندگ یپ رهیم یهر ک ميريگیطالق م -

  من... -

  اون کاغذا هم به من ربط ندارن. -

  کجاست؟ تيزندگ یپ -

  .کنمیشوهر م رمیبه قول خودت م -

  تکرار کن تا دهنت رو پاره کنم! گهيبار د کي -

  !؟یمگه خودت نگفت -

  ؟یکن ليم یقاشق بردار ديتو هم با خورمیم یمن هر ُگه -

 گريکه سروش در حال آمپر چسباندن است. ساکت شد و د دي. دستياو را نگر ترالن
را زد که در باغ باز شد. رو  موتير ديمنزل پدرش رس یبه جلو ینگفت. وقت یزيچ

  به ترالن کرد و گفت:

  برو. -

  ؟یايتو نم -

  به سالمت. -

  شود که سروش گفت: ادهيست پخوا ترالن
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 گهيمن اسم شوهر د یجلو گهيبار د کيخدا شاهده،  یول رتميغیب یليدرسته خ -
  .کنمیاز وسط نصفت م یاريرو ب

نه  تش،ي. نه عصبانديفهمیاصالً سروش را نم ی. گاهستيفقط او را نگر ترالن
با هم  یاهنداشتند و گ یمرز مشخص چيخشمش، نه محبتش، نه افکار خوب و بدش ه

  .کردندیم دايتداخل پ

  چشات! نيمن رو با ا ینخور -

  و گفت: ديسمت ترالن خم شد و او را بوس و

  .نييگمشو پا -

برداشت و با  نيرا از عقب ماش لشيشد. در را بست و وسا ادهيو پ ديکش یآه ترالن
  دست چپش حملشان کرد و رفت.

  لب گفت: ريهم دور زد و ز سروش

 ی! بعضارهيرو م گهيگوز د هيمن اسم  ی! من هم چغندرم، جلومایزندگ یبرم پ -
  .شهیوقتا چقدراحمق م

 یرا ط یطوالن یگذشت. مسافت یخانواده محمد یبايوارد خانه شد و از باغ ز ترالن
  .ديعمارت رس یکرد تا به جلو

  و به ترالن سالم کرد و جواب گرفت. ديدو نييپا شخدمتيباز شد و پ در

 نکهيمبل نشست و از ا یگرفت و با هم وارد سالن شدند. ترالن رو ترالن را ليوسا
  .ديحد زود آمده بود خجالت کش نيتا ا

  رفت و در اتاق نرگس خانم و همسرش را زد و برگشت. خدمتکار

ها از بچه یکه کس یزمان یخدمتکار خانه و نرگس خانم بود؛ برا نيرمز ب نيهم
  .کردیا ترک مزود خلوتش ر ديو نرگس خانم با آمدیم

بلند  یکرد نرگس خانم آمد. با صدا يیرايو از ترالن پذ ديرا چ زيخدمتکار م تا
گفتند که  ريو جلو رفت و ترالن را بغل کرد. سالم و صبح بخ فرستادیصلوات م

  :دينرگس خانم پرس
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  سروش کجاست؟ -

  . نجايا اميبوقت صبح مزاحم شدم. سروش گفت  نيکه ا ديرفت شرکت، ببخش -

  . شميپ یايب ديهر زمان که دلت بخواد با ،ی! تو دختر منزم؟يعز هيچه حرف نيا -

  ممنونم.  -

  . اديه نممادر، راحت باش. خدمتکار مرد داخل خون اريچادرت رو در ب -

مبل گذاشت. نرگس خانم به  یتشکر کرد و چادر را از سرش در آورد و رو ترالن
  بود.  رهيدست او خ

  ! ه؟يچ گهيد نيا -

  بازوم شکسته.  -

  خدا مرگم بده، چرا؟ سروش زده؟  -

  . . از تخت افتادم رو دستم، بازوم شکستستينه، کار سروش ن -

  !؟یگیخدا! راست م یوا یا -

  آره. -

  ؟یگیجان سروش راست م -

  و گفت: ديخند ترالن

  بله. -

  بعد نشست. نرگس خانم هم نشست و گفت: و

  !؟یبهم نگفت زدمیپس چرا زنگ م -

  ... نيدوست نداشتم نگران بش -

  شده؟ یچ -

بلند شد  شيکردند. ترالن از جا یحاج محمد یو نرگس خانم هر دو رو به سو ترالن
  و گفت:
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  سالم بابا. -

  سالم دخترم، خدا بد نده، دستت چرا تو گچه! -

  و سقوط از تخته. دنيبد خواب یجهينت -

  گفت: آمدیهمانطور که جلو م یمحمد حاج

  ه؟يپسر من شوهر بد ايو سقوط  دنيبد خواب یهجينت -

  شده. تيخوب ترب یلينه بابا جون، پسر شما خ -

  ست؟يکار سروش ن یعني -

  نه بابا جان. -

  که شش ماه تو گچ باشه. یاگر هست بگو که دستش رو بندازم گردنش، طور -

  راحت باشه. التونينه، خ -

  .دياو را بوس یشانيجلو آمد و پ یمحمد حاج

  ه؟يپسرم، شوهر خوب -

  باشه. یخدا ازش راض -

  نکرده که ناراحتت کنه؟! یتا امروز کار یعني -

  نه! -

  پدرت! یخونه یرفته بود یچ یپس برا -

  لبخند زد و گفت: ینگاه کرد. به آرام یحاج محمد یهابه چشم ترالن

 ه،کنیخودمون بود. بهش گفته بودم من اگر قهر بمونم اون تحمل نم نيب یحرف -
  هم شد. طورنيهم

  پس پسرم تو رو دوست داره! -

  بله. -
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  سر فرود آورد و رو به نرگس خانم گفت: یمحمد حاج

  !هيچ اشقهيسل دونمیمن م شه،یعوض نم چوقتي! سروش هیديد -

  وار گفت:در دل سرزنش ترالن

  !یدونیاز پسرت نم یچيپدر ه کيتو به عنوان  -

 ینم کرد. او سر فرود آورد و رفت. حاج محمدبه نرگس خا یااشاره یمحمد حاج
  نشست و گفت:

  دخترم. نيبش -

  گرفت. ريهم نشست و سر به ز ترالن

سروش بر اومده  یهایکدنگياز پس  دوارمي. امکنهیزِن خوب، مرد رو اهل م -
  .یباش

  !هيهم پسر خوب و مهربون یليخ ست،ين کدندهيسروش اصالً  -

  که اون هم خوبه. یدت خوب. حتماً خوزميبهت عز نيآفر -

  .نيلطف دار -

  و گفت: ستاديرنگ آمد. مقابل ترالن ا یاجعبه سرمه کيبعد نرگس خانم با  قهيدق چند

  توئه.  یپاگشا یهي. هددهيرو پدر جون برات خر نيا -

. ترالن ديد بايبزرگ و ز زيرنهيس کيچشم ترالن باز کرد و او  یبعد آن را جلو و
  لبخند زد و گفت:

  پاگشامو انتخاب کنم؟  یهيخودم هد تونمیم یقشنگه ول یليخ -

  دست او را رد نکرده بود.  ینگاه کرد. تا حاال کس یخانم به حاج محمد نرگس

  اما سر تکان داد و گفت: یمحمد حاج

  . زميبگو عز -
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رو بهم گفت.  یچرا سروش با من ازدواج کرده. از روز اول همه چ دونمیمن م -
  ! نيو ازش خواست نيکرد شما مجبورش

  . ستيدر سکوت ترالن را نگر یمحمد حاج

 هيفکر  یداره؛ ول یاون ذات درست ست،ين یچيسروش با من به خاطر ه یخوب -
  .کنهیم تشياذ يیزايچ

  دخترم؟! یچ -

  ها.همون سفته -

  به نرگس خانم انداخت و بعد رو به ترالن گفت: ینگاه یمحمد حاج

  !؟یفته که بگرو بهت گ نايسروش ا -

  نه! -

  نه؟! -

  به جون خودش نه! -

  خوب بعد! -

  به من، که به سروش برگردونم! نيها رو بداون سفته -

  !دارنیرو نگه م اتیاونا زندگ یول -

  ها!نه اون سفته داره،یمن رو خدا نگه م یزندگ -

  ...یدرسته ول -

که  یزيچ دونمیهم م ها متعلّق به سروشه. منکه اون سفته نيدونیشما خوب م -
 کنهیهاست. حالش بده چون فکر مگرفتن اون سفته کنهیحال مسروش رو خوش

. اگر نيدیآزارش م نيدار کنهی. حالش بده چون فکر منيکنیازش سوءاستفاده م
  که بهش برگردونم. نياونا رو به من بد شهیم

  !؟یبه باد رفت چ تياگر زندگ -
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  دانمیمن مگر نگهدار من آن است که  -

  . داردیرا در بغل سنگ نگه م شهيش

  فکر کرد. یو کم ستيترالن را نگر یمحمد حاج

  .ینش مونيپش دوارميو ام دمشونیاونا افسار سروشن، بهت م -

  لبخند زد و گفت: ترالن

  .شمیممنون م -

  .ارمشونيامشب برات م -

  ممنونم. -

 رفتیم زيآقامنش به سمت مطور که  آهسته و بلند شد و همان شياز جا رمرديپ
  گفت:

  عروس گلم صبحانه خورده؟ -

  نوش جان پدر جان، من با آقا سروش خوردم. -

 زيرنهيبپوش و اون س باي. لباس زميشب مهمان نامحرم ندار ینوش جان دخترم، برا -
  همسرت بنداز.  یرو برا

  . رميگیها رو ازتون مش سفتهمن که به جا -

  هم مال توئه.  ني، اها مال سروشهسفته -

  قشنگه.  یليممنونم پدر جان، خ -

و جعبه را کنارش گذاشت و رفت. ترالن نفسش  ديسر او را بوس یخانم رو نرگس
  .ديشيرا فوت کرد و پلکش را کوتاه بست و به سروش اند

خانم افتاد. او از منزل خارج  ريبا موتورش وارد کوچه شد که چشمش به من بابک
 هيرا مرتب کرد و به همسا اشیمشک یو آن را بست. پالتو ديا کشر اطيشد و در ح

  سالم داد و جواب گرفت.
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بابک  دنياو کرد و با رس یبود. رو به سو دهيموتور بابک را شن یخانم صدا ريمن
  گفت:

  ها.طرف نيبچه جون، از ا -

  و گفت: ديکش رونيکالهش را از سرش ب بابک

  سالم مادر. -

  بخور. يیتو چا ايسالم مادر، ب کيعل -

  موتورش را برگرداند و دور زد و گفت: بابک

  .ميبپر باال بر -

  !ن؟يبا ا -

  سقف نداره. گه،يد ديببخش -

  من تا حاال موتور سوار نشدم بچه. -

  هست. سوار شو که ببرمت بازار. یبار اول کي شهيهم -

جلو  کردندیش منگاه هاهيهمسا نکهيپا و آن پا کرد و بعد با ا نيا یخانم کم ريمن
 یموتور گذاشت و پا یراستش را لبه یبابک گذاشت و پا یرفت. دست بر شانه

  موتور رد کرد و سوار شد. یچپش را از رو

  کاله را سمتش گرفت و گفت: بابک

  بذار سرت. -

  .ستيالزم ن -

  چرا الزمه بذار سرت. -

  .یمن هم بخر یبرا ديبا یمال توئه، بذارش سرت ول نيا -

  چشم. یروبه  -
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 ريراه انداخت. من یجانسرش گذاشت و موتور را بعد از گاز کم یبعد کاله را رو و
  دستش را جلو برد و لباس بابک را گرفت. بابک آهسته گفت: دهيخانم ترس

  نترس. ست،ين یطور -

  .ديرا دنبال خود کش هاهيبعد به سرعتش افزود و از کوچه خارج شد و نگاه همسا و

 نياول یخانم برا ري. منديکشیم يیال هانيماش یو از ال رفتیشت مدر سکوت دا او
  داشت به بابک اعتماد کند. یبود و سع دهيبار در عمرش ترس

  خانم گفت: ريپشت چراغ قرمز توقف کرد که من او

  تر برو بابک.کم آروم کي -

  مادر! رمیدارم آروم م -

  آرومه؟! یريکه تو م ینطوريا -

  بله. -

 یبزرگ کم ريگسرعت کي یشد و او حرکت کرد و با رد شدن از روسبز  چراغ
 یزيو چ ديو کمر بابک را گرفت. بابک خند ديکش غيخانم ج ريبه هوا رفتند. من

توقف کرد و موتورش را پارک کرد. هر  ابانيکنار خ دنديبه مقصد رس ینگفت. وقت
  شدند و با هم راه افتادند. ادهيدو پ

درست کنم.  یسبزشام مهمونا هم برنج و قرمه یپذم. براب ميهل ینذر خوامیم -
  ه؟ينظرت چ

  ن؟يندازیخوبه، فقط چرا خودتون رو به زحمت م یليخ -

  مادر، نذره! هيزحمت چ -

  .هيهم عال یليخ -

و  کردیم یگندم را بررس یهاسهيخانم ک ريدو در کنار هم در بازار گشتند و من هر
  کند. دايرا پ ميتوانست گندم مناسب هل یريگسخت یبعد از کل تيدر نها

  .ديخر یموعمانيقرمز و ل ايلوب یگندم با بابک راه افتاد و مقدار ديبعد از خر او
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کردند.  هيته یرفتند و گوشت گوسفند یحمل کرد و بعد به قصاب شيها را براآن بابک
  خانم گفت: ريبعد هم با هم برگشتند و بابک به من

  . ارميگندم رو م رمیم من ن،يبمون نجايشما ا -

  برو مادر.  -

 ريرا که در مغازه جا گذاشته بودند برداشت و به نزد من یرفت گندم عيسر بابک
  خانم برگشت. 

دست بلند کرد و  یتاکس کي یاو دعا کرد و تشکر کرد. بابک برا یخانم برا ريمن
را  نهيو هزرفت و با راننده صحبت کرد. آدرس را گفت  شهيبه کنار ش ستاديا یوقت

  پرداخت.

داد.  یعقب جا یدر صندل یکيیکيرا  مويو ل ايو گوشت و لوب یهم گندم و سبز بعد
مصرف را در کنارشان گذاشت  بارکيماست  یهانمک و روغن و جعبه یهاسهيک

  خانم گفت: ريو در را بست. در جلو را باز کرد و رو به من

  سوار شو مادر. -

  رو به بابک او را دعا کرد و گفت:خانم هنگام سوار شدن  ريمن

  .شدمیم تياذ یليخ یاگر نبود -

  تو خونه. ذارمیبرات م اميقربونت برم مادر، دنبالتون م -

  پسرم. یافتیبه زحمت م -

  است مادر. فهيوظ -

  خانم سوار شد و بابک در را پشت سرش بست.  ريمن

خانم او  ريمنزل من یراه افتاد و تا جلو یسوار موتورش شد و پشت سر تاکس رفت
  را دنبال کرد.

  شد. ادهيپ عيدر توقف کرد بابک سر یجلو یتاکس یوقت
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بردارد  هاکيرا باز کرد. خواست از پالست اطيخانم در ح ريکرد و من یرا خال ليوسا
  که بابک گفت:

  تو. ارمشونيدست نزن، خودم م -

  در آشپزخانه برد. یبعد همه جز گندم را برداشت و به جلو و

  گندم را برداشت و آن را داخل آشپزخانه برد. یسهيبرگشت و ک عيسر دوباره

رو برات پاک کنن. بعد بهم زنگ  ايفضولت رو صدا کن سبز یهاهياون همسا -
  . ارميو م کنمیمون برات ُخرد ممحله برمیم اميبزن، م

  دستت درد نکنه مادر. -

  ؟یا کنجا به ج یگندم رو کجا بذارم که مجبور نش نيا -

  پاکش کنم. خوامیجا خوبه مادر، م نيهم -

  چشم. -

  شد و گفت: شيهانيپوت دنينسبتاً کوچک خارج شد و مشغول پوش یاز آشپزخانه او

  گه؟يد نيندار یکار -

  ؟یمونینه مادر، وقت ناهاره، نم -

  برم خونه درس بخونم. دينه قربون دستت مادر، با -

  برو به سالمت مادر! -

  ها گفت:رفتن از پله نييپا نيرا بست و راه افتاد و ح شيهانيپوتبند  بابک

  وقت هرس گل و گلدوناتونه. گهيچند روز د -

  مادر. دمیانجامش م -

  .نيخبرم کن نيالزم داشت یزيچ -

  باشه مادر. -

  خداحافظ. -
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  خدانگهدار. -

 یصدا بعد یرفت و کم رونيکرد و با قامت راست و بلندش از در ب یرا ط اطيح او
  دعا کرد. شيخانم دست به دعا برداشت و برا ريموتورش آمد و من

تاپ لپ یزمان نگاهش توو هم خوردیدر دفترش نشسته بود و داشت ناهار م سروش
  .دادیرا انجام م شيشرکت بود و کارها

  وارد اتاق شد و گفت: انيزده شد و خانم پو در

  جناب مهندس! ديببخش -

  اش را قورت داد و گفت:معطل کرد تا لقمه هيچند ثانسر فرود آورد و  سروش

  .دييبفرما -

بلد  شونيکمک کنم، ا یموريزمان ناهار رو من برم به خانم ت نيندار یاگر امر -
  کنم. شونييراهنما ديحاج آقا رو راه بندازن. با یکارا ستنين

  .نيکن ليناهارتون رو م دييخودش انجام بده. شما بفرما ديبا ست،يالزم ن -

  آخه... -

  اشاره کرد و گفت: رونيبا چنگال دستش به ب سروش

  ناهار. -

تاپش کرد که چشم گفت و رفت و در را بست. سروش دوباره رو به لپ انيپو خانم
  ذهنش سمت موضوع ساختمان پزشکان رفت.

و  ته ديو ناراحت شد. دستش را کنار سرش زد و فکر کرد با ختيبه هم ر اعصابش
  .اورديدر ب را هيقض یتو

ً ا کردیپدرش آن کارها را م یاما وقت کردیم دايپ نانياطم ديبا را هم  نيپس حتما
  .دادیانجام م

  را برداشت و با بابک تماس گرفت. چند لحظه بعد بابک جواب داد: اشیگوش

  . یبيداش ب -
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  . کنمیدهنت رو صاف م نمتيبه قرآن بب -

  و گفت: ديخند بابک

  . یَشر بش یخوایمکجا  نميبگو بب -

  دِر ساختمان پزشکان.  -

  ساعت ده شب، االن زوده. -

  برم باال. خوامیم ره،ياون ساعت د -

  .نمتيبیپس ساعت شش عصر اونجا م -

  باشه. -

  ؟یندار یکار -

  نه. -

  ارتباط را قطع کرد. یاز خداحافظ بعد

 ديبا دانستیگرفت و نم شيهادست انيدستش را کنار زد و سرش را م یجلو بشقاب
  چکار کند! اشیبا زندگ

 چارهیب آوردیاو چکار کند! اگر دولت از کار او سر در م یپدرش و کارها یزندگ با
  !شدیم

 ديکاغذ سف کيبرداشت و  اشیکيقلمدان سرام یمداد از تو کيبلند کرد و  سر
 یارهاهر چه زودتر انب ديرو آن شد و فکر کرد که با دنيبرداشت و شروع به خط کش

 کردیم یرا خال شانيپا ريز یکند وگرنه اگر کس یپدرش را خال یاحتکار شده
  . خوردندیم یبزرگ یضربه

بود و  یاتفاق خوب یليخ شدند،یبا هم ادغام م یو محمد یدو شرکت اکبر اگر
دلش  یرا دوست نداشت. حت هایو رو کش ريز نياما ا شدیبرابر م نيشان چندقدرت

تر برساند که داشتند در گوشه و کنار شهر کوچک یهابه شرکت یبيآس خواستینم
  داشتند.  یخود درآمد یو برا کردندیکار م
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  نه! اياست  لياحتکار دخ نيدر ا یحاج اکبر دانستینم

تا بلکه ذهنش از هجوم  ديکشیکاغذ م یو شکسته را متفکر رو یخطوط منحن او
  افکار آزار دهنده خالص شود. 

چه  دنينداشت که در حال کش یو خودش هم توجه ديرقصیکاغذ م یرو دستش
  است. یزيچ

مخصوص خودش و  شخدمتيگذشته بود که چند ضربه به در خورد و پ یساعت
  پدرش آمد. 

  ها رو ببرم آقا. اومدم ظرف -

  را از پسر جوان مقابلش گرفت و گفت: نگاهش

  تشکر.  -

 شيکرده بود تازه برا یا که طراحر یريبرگرداند. تصو ريبعد نگاهش را به ز و
  روشن شد و جان گرفت. 

  شد.  رهيخ اشیطراح یتو یبايز یهاچشم به

  قرار گرفت و بشقاب از کنار دستش برداشته شد.  زيم یمخصوصش رو یچا وانيل

  چقدر قشنگه آقا!  -

  تکان خورد و سر بلند کرد. پسر جوان لبخند زد و گفت: سروش

  قشنگه.  یليخ گم،یرو م یطراح نيا -

  سر تکان داد و آهسته گفت: سروش

  !ديشا -

  و گفت: ديکش زيم یدستمال را رو پسر

خوش شانس باشه که  یليخ ديآدم با شد؛یخوشگل م یليبود خ یدختر واقع هياگر  -
  خوشگل باشه؟  نقدريدختر ا کي شهیواقعاً م یعني. سهيکنارش وا یدختر نيهمچ
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 یشد و موها رهيحالت خ شم و ابرو و دهان خوشکاغذ خم شد و به آن چ یرو و
  و اخم کرد. پسر گفت: ديسروش باال پر ی. ابروهاستيطرح را نگر یشميابر

  طرح رو داشته باشم؟! نيمن ا شهیم -

. ستيطرحش قرار گرفت. پسر سر بلند کرد و صورت او را نگر یسروش رو دست
  ! آهسته گفت:ديد یسروش را سرخ شده و عصب

  خوشگل بود گفتم داشته باشمش. یليقط خچون ف -

 نيکمان رها شود، عبور کرد. به ا یکه از چله یرياز ذهن سروش چون ت یفکر
 شيرا جلو ی! نقاشخواهدیچه م یدختر را برا کيکه او طرح صورت  ديشياند

  :ديغر دفعهکيبگذارد و... 

  !؟یدست از نظر دادن بردار شهیم -

  را برداشت و گفت: ليکه جا خورده بود وسا پسر

  ...نيمهندس؟! آخه من فقط از ا یچرا آقا -

  همسرمه! یچهره یِ طراح نيا -

  گرد شد و عقب عقب رفت و آهسته گفت: شيهاخورد و چشم یديتکان شد پسر

  مهندس! یآقا خوامیمعذرت م د،يشرمندم، ببخش -

ت و به دو گرف نييرفت. سروش نگاهش را پا رونيو از اتاق ب ديدر چرخ کينزد و
  !کردیم یصورت او را طراح ديفکر کرد که چرا با نيمقابلش نگاه کرد. به ا چشم

 اشیشانيافتاد که باز هم شب قبل او را رنجانده بود. نفسش را فوت کرد و پ نيا ادي و
فرق  شيفکر کرد که چرا ترالن برا نيزد و به ا هياش تکرا به دست مشت شده

فرق  شيبرا یکي نيبود، ا اشیکه در زندگ گرير دداشت. چرا برخالف هر دخت
  . شتداشدن به او را ن کيداشت و جرأت و توان نزد

 یکه دستش به نقطه نيرفت و هم شيخوب پ زيابتدا همه چ ديشب که او را بوس آن
نتوانست ماندن در آن اتاق را تحمل  یحالش بد شد. آنقدر بد که حت ديخاص تن او رس

  کند.
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  با هم به جان و روحش هجوم برده بود. ايشرم و ح گناه، احساس

اش هم بچگانه است. خواستن رابطه یترالن هنوز آنقدر بچه است که حت کردیم حس
  دارد. شيدر پ یاديبزرگ شدن راه ز یاو هنوز هم برا کردیحس م

 شيسن و سال برا نيدر ا یقرار دارد که داشتن همسر یخودش در سن کردیم حس
  زشت است.نامناسب و 

 ايو دوست نداشت به تن او نگاه کند و  آزردیشدنش به ترالن روحش را م کينزد
  به او دست بزند. یحت

شان خودش باشد و چثه یمناسب او است که هم قد و قواره یدختر کردیم احساس
  .ديايبه هم ب

دختربچه طرف است و کارش  کيبا  کردیاو آنقدر کوچک بود که احساس م یجثه
  .ستين یجز آزار جنس یزيچ

  آن حساس بود. یرو شهيکه هم یامسئله

  مورد داشت. نيا یرو یبيعج رتيو غ ديدیها را بچه مبچه شهيهم

که رفته بود  يیها. در تمام جشنديدیم یعيآن را در خود طب شهيکه هم یرتيغ
دور  هااز آن شدندیم کشياگر نزد یکم سن گرفته بود و حت ینگاهش را از دخترها

  .کردیدکشان م یطور کي ايو  شدیم

 یدختران نيبه الس زدن با چن یابود و عالقه زاريسن بارتباط با دختران کم از
  نداشت.

از او و  یتربود که درک درست دهيدختران هم سن و سال خود را پسند شهيهم او
ودند که ب یکودکان شيها براو حال و احواالتش داشته باشند. کم سن و سال قيعال

ها به آن یداشتچشم یو نه فکر یبودند. نه از لحاظ جسم یراه جوان یهنوز در ابتدا
  نداشت.

که  یبا دخترک یزندگ یخدا خوب او را در تله انداخته است. تله کردیحس م حاال
 یاز او طلب رابطه دادیاجازه نم رتشيسال اختالف سن داشتند و غ ازدهيحدود 

  .اندازديبه تنش ب ینگاه یحت ايکند و  یجنس



 

535 
 

از چه  دانستیبگذارد و چکار کند. نم انيدر م یرا با چه کس هانيا ديبا دانستینم
 وانهيبوده د کليدرشت ه یاز بس با دخترها ايبپرسد رفتارش عاقالنه است  یکس

  شده است.

از ارتباط است،  گريشکل د ازمنديزن ن کيترالن به عنوان  ديفهمیرا خوب م نيا
 کليهم سن و سال و هم ه یکس ديو با ستيکار ن نيخودش مناسب ا کردیا فکر مام

  خودش کنارش باشد.

  لب غر زد: ريز

  دختر بچه چکار کنم؟  کيآخه من با  -

  حرف صبح ترالن افتاد. اديبعد سرش را از دستش جدا کرد و  و

  طرح چشمان مظلوم او نگاه کرد و دوباره غر زد: به

تو دهنت!  زدمیم دي! با؟یزنیها محرف نيمن از ا یآره؟ جلو! ؟یشوهر کن یبر -
من شوهرت  ؟یزنیمن دم از شوهر م شيسه تا شوهر رو دارم حاال پ کليمن خودم ه

 یگیکه تو بهش م یکنم بشم شوهرت فنچول! اون یباهات کار دينه! فقط با ستم،ين
  جوجه. گمیشوهر من بهش م

دعوا با طرح صورت او است. نفسش را فوت  در حال ديتوجه کرد د یبعد وقت و
  را برداشت و با او تماس گرفت. یکرد و گوش

  ترالن در گوشش نشست که گفت: یاز چند بوق آزاد صدا بعد

  جانم. -

  ؟یسالم، خوب -

  .یخسته نباش زم،يعز امیسالم، عال -

  گذره؟یممنون، خونه بابام خوش م -

  بهم هست. حواسشون یليدر کنار مادر جون بله، خ -

  خوبه، سالم برسون. -
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  سالم سروش را رساند و بعد گفت: ترالن

  ؟یايم یک -

  !؟یکرد یچه غلط نيماش یتو صبح تو نمي... ببشهيمثل هم -

  گفت: یاديبا تعجب ز ترالن

  وا! کدوم غلط؟ -

   ؟یشوهر کن یخوایم یگفت -

  تمام شده بود. داده است که همان صبح ريگ یاسروش به مسئله کردیتعجب م ترالن

  ه؟يچه خر یگفتیکه تو م یوهللا! اون شوهر -

  وا! آقا سروش! -

صحبت کند. با  تواندیکه کنار مادرش است و نم ديآقا سروش گفتِن ترالن فهم نيا با
  حال تمامش نکرد و گفت: نيا

از اون  یکي ه؟يشوهرت بشه ک یخوایم یگیکه تو م یبدونم اون خر خوامینه م -
  خشک مذهِب سنگ مغز؟! یشواير

  و گفت: ديخند ترالن

  هللا! حالتون خوبه؟بسم -

دَم  یبر ديبا یشوهر خوب کن ی. آخه فنچول تو اگه بخواستميمعلومه که خوب ن -
  .یات بگرددبستان پسرانه دنبال هم قد و قواره

  را باال برد و گفت: شيصدا ناخواسته

چند  کتياون شوهر درجه  نميبب نمش؛يبرم بب هيکه تو ذهنت نشسته ک یبهم بگو اون -
  سانته!

  و آهسته گفت: ديخند ترالن
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تو مغزم  یو تموم شد. نه کس ميکرد يیدعوا کي! صبح با هم یعصبان نقدريچرا ا -
  کار دارم. ینشسته، نه با کس

  ترالن... نيبب -

  جانم! -

  .کشمیازت بشنوم دندونات رو م گهيبار د هي -

  و گفت: ديخند ترالن

  .گمینم -

  ؟یخندیچرا م زنمیحرف م یدارم جد -

  حرفات خنده دارن. -

  .ینخند گهيد جوئمیم نياومدم او لبات رو همچ یوقت -

  و گفت: ديخند شتريب ترالن

  .امیباشه، من راض -

  .ادبیب -

  چرا؟ گهيد -

  .یهست یچون راض -

  بگم چشم. ديبا یبجوئ یبخوا ،یخوب شوهرم -

  و لبخند زد و گفت:نفسش را فوت کرد  سروش

  ادب کرد. گهيجور د کي ديتو رو با -

  ؟یچجور -

  .گمیکردم بهت م دايراهش رو پ -

  خوبه. یليهمون خشونتت خ -
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  .رسمیخدمتت م اميباشه حاال تا شب ب -

  و گفت: ديخند ترالن

  .یکن هميتنب یحساب یايچشم، منتظرم ب -

  .گهيد یپررو شد یليخ -

  گفت: که سروش ديآرام خند ترالن

  دستت خوبه؟ -

  .زميبله عز -

  درد داشت. شبيد -

  ؟یهان، چ -

  چند لحظه ساکت شد و بعد گفت: سروش

  درد داشته باشه، دستت رو ديبا یچ -

  .گهيد گمیم 

  و گفت: ديخند ترالن

  شدم.  جيلحظه گ کي ديببخش -

  برات بکنم.  یفکر کي ديبه خدا، بهت فشار اومده، با یشد وونهيد -

  . شمیم ممنون -

  و گفت: ديآرام خند سروش

  . یباش طونيش نقدريا کردمیفکر نم -

  . خوادیخاص خودش رو م طنتيحرف زدن با شما ش -

  . دمینشونت م اميباشه، حاال شب م -

  در خدمتتون هستم. نييايشب! االن ب یهمه خط و نشون برا نيا -



 

539 
 

  و گفت: ديبلندتر خند یکم سروش

  ؟یالزم ندار یزي. چنمتيبیباشه، م -

  شما، نه. داريجز د یزيچ -

 یافتاد که وارد اتاق ترالن شد و او با شادمان یوقت اديسکوت کرد و  یکم سروش
  لبخند زد و گفت:» حالم.تو خوش دنيبه خاطر د« و گفت:  ديخند

  خداحافظ. نمت،يبیم -

  خدانگهدار. -

صورتش بود  یکه رو یرمبه کاغذ انداخت و با لبخند ن یبعد از قطع ارتباط نگاه و
  گفت:

انگار االن  یاول دوست داشتم بکشمت، ول یات کنم. روزادوست دارم خفه یگاه -
  بچه جون. کنمیدارم بهت عادت م

قاب برداشت. آن را باز کرد و عکس را از  کي واريد یبعد برخاست و از رو و
 یهيسر هم کرد. پاخود را در آن قرار داد و دوباره آن را  یداخلش خارج کرد. نقاش

  را سمت خود کرد و گفت: شيو رو ديپشت آن را کش

  کرد.  خي مييانقد با تو حرف زدم چا -

  شد. شيبعد مشغول انجام کارها و

را جمع کرد و از شرکت خارج  لشيسر رفت و حدود پنج عصر بود که وسا ساعت
  شد.

ول کار پدرش تمام فکر و ذهنش ح ريساختمان پزشکان رفت و در طول مس یسو به
  ها دروغ باشد.حرف نيکه تمام ا کردیو دعا م گشتیم

  . تماس را وصل کرد و گفت:ديچيهمراهش در اطرافش پ یآهنگ گوش یصدا

  جانم.  -

  ... یافتاد یحساب یپارت هي -
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  ! ؟یکيدوست و آشنات، کدوم  یهااون گدا گشنه اي یبا آدم حساب -

  جور کردم.  زيبرات چند تا داف تر تم ،یآدم حساب -

  که ازدواج کردم.   یدونیم -

طور که کف دستش را گفت و مشت دست چپش را از دور فرمان باز کرد و همان نيا
  دستش نگاه کرد.  یبود به حلقه دهيبه فرمان چسب

   کنه؟ینم یغلط اضاف کنهیازدواج م یمگه هر ک -

  . یکنیچرا، تو م -

 ینيريش یسور با تو. ازدواج کرد ،یشگيمپس جمع کن فردا شب همون پاتوق ه -
  . یبهمون نداد

  ؟یباشه، چه ساعت -

  ! نياز دَه شب تا هر ساعت از صبح که دوست داشت -

  . اميباشه، بتونم خانمم رو بذارم خونه باباش حتماً م -

   ؟یندار یباشه عشقم، کار -

  فرزاد!  -

  جانم.  -

  بزنم.  کيدو پ یکي اريم*ش*ر*و*ب خوب ب -

  چشم.  یه روب -

  داداش.  یعشق -

  را قطع کرد. ارتباط

موتور او جلوتر از  ديکه د رديخواست با بابک تماس بگ ديبه مقصد رس یوقت
  شد. ادهيتوقف کرد و آن را خاموش کرد و پ لشياتومب
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شدن بابک که کالهش را از سرش  کيشد و در را بست و با نزد ادهيهم پ خودش
  بود گفت: دهيکش رونيب

  بهت زنگ بزنم. خواستمیم -

  .رسهیسر وقت به قرارش م شهيهم یقرق -

  باال؟  مي... حاال بریبه قرق نيآفر -

  .ميبر -

خود  یاشهياتاقک ش یبابک از تو دنيدو وارد ساختمان شدند که نگهبان با د هر
  آمد و گفت: رونيب

  آقا شما! یه -

  او را شناخت. دنشيتازه نگاهش به سروش افتاد و با د و

  سالم.  ن؟ييمهندس شما یعه! آقا -

  کنار گوش او پچ زد: بابک

  در مچم رو گرفت. یرفتم باال جلو نجا،يبا بهنام اومدم ا -

  رو به او کرد و بعد رو به نگهبان گفت: سروش

  سالم. کيعل -

  شده؟! یطور -

  نه، اومدم به ساختمون سر بزنم. -

  !نياومد خوش -

  بعد رو به بابک کرد و گفت: و

   ؟یگردیم یدفعه دنبال چ نيا نجا؟يا یشما که باز اومد -

  با منه!  -

  و بعد آهسته گفت: ستيرو به سروش کرد و چند لحظه او را نگر نگهبان
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  ! نطوريکه ا -

او را گرفت و  یو سمت اتاقک خود رفت که سروش دست انداخت و شانه ديچرخ
  . ديکش

در اتاقک  یبابک هم رفت و جلوگرد شده رو به سروش کرد.  یهابا چشم نگهبان
  . ستاديا

  .ستيسرش را سمت بابک چرخاند و او را نگر نگهبان

  .یکن یو فضول ینيخبرچ یبهش فکر نکن که بخوا یحت -

  نگاهش را از بابک گرفت و رو به سروش داد زد: او

  شما رو... یهر دو نيتو کارش سرک بکش نيبه خدا حاج آقا بفهمه اومد -

  گذاشت و گفت: شيهالب یرو انگشتش را سروش

  برو تو آسانسور. س،يه -

  زد: اديفر کدفعهي نگهبان

  صد و ده... نيزنگ بزن -

  چشمش خورد. ريسروش ز مشت

گرفت و خم شد و آخ گفت. با باز شدن در آسانسور  شيهادست انيصورتش را م او
انسور انداخت و او را در اتاقک آس ديرا کش اشقهيو خارج شدن دو نفر از آن، بابک 

  آخر را زد. یطبقه یو خودش هم داخل رفت. سروش هم بعد از او سوار شد و دگمه

  باال رفتند. یها به طبقهبسته شد و آن نيمتعجب حاضر دگانيآسانسور در مقابل د درِ 

  شده بود گفت: رهيسرش را بلند کرد و رو به سروش که به او خ نگهبان

  شرتون کم بشه. نيبر نيياي. بارهيلم رو مبفهمه دخ یآقا! به قرآن حاج -

دگمه  یآسانسور باز شد و چند نفر خواستند سوار شوند که سروش دستش را رو در
  زد و گفت:
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  داخل. نيياين -

  چرا؟ -

  اعتراض کردند. نگهبان گفت: و

  صد و... نيزنگ بزن -

. بابک خورد یديتکان شد نيآسانسور زد. کاب واريد یاو را گرفت و محکم تو بابک
  گفت:

  خفه شو. -

رفتند  رونيب ی. وقتدنديآخر رس یچند نفر عقب رفتند و در بسته شد و به طبقه آن
دهان او گذاشت و او را  ینگهبان خواست سر و صدا کند که سروش دستش را رو

  و گفت: ديکوب واريبه د

نت پس اون ده ،یماه تو گچ باش شيتا ش زنمتیم نيهمچ یپرستیکه م يیبه خدا -
  و زنگ بزن. سايدر وا یرو ببند و فقط جلو

  گفت: ینگاهش مظلوم شد و سروش به آرام مرد

فقط زنگ  دم؛یکرد بهت پول م پولتیب دم،یکرد، خودم بهت کار م کارتيبابام ب -
  در رو بزن.

  گفت: یدر برد و به آرام یسرش را تکان داد. سروش او را جلو او

  .کشمتیم یبه خدا قسم حرکت اضافه بکن -

  رس کنار رفت. ديدر نگه داشت و خودش از د یبعد او را جلو و

او زد که دست برد و زنگ  یدست دست کرد. بابک مشتش را به بازو یکم نگهبان
  در را فشرد.

در باز شد و  یجواب نداد که سروش خودش زنگ را زد. چند لحظه بعد ال یکس
  گفت: یدختر

  !یچراغ یبله آقا -
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صورت دختر خورد و  یدر انداخت و در را هل داد. در تو یوخود را جل سروش
سروش سمت  دني. سروش سمتش هجوم برد که او با دديکش غيعقب رفت و از درد ج

  او را چنگ زد.  یو از پشت موها دياتاق فرار کرد. سروش به او رس

. بابک خود را به او رساند ديرا کش شي. سروش موهادنيکش غيشروع کرد به ج دختر
  چنگ او در آورد و گفت: یو دستش را گرفت و مچ دختر را گرفت و از تو

  ش؟يزنیزنه. چطور م هي نيولش کن تو رو خدا، ا -

  ام؟خانواده یزندگ یتو هيزاده کحروم نيا نميبذار بب -

هر دو واحد برداشته شده  نيب وارياز داخل د ديبه واحد انداخت و د یبعد نگاه و
  بزرگ شده است. یخانه کيبه  ليتبد یراتيياست و با تغ

خانه  کيبه  ليتبد یمکان کار کيکرد.  قيو مبلمان خانه دق ليرا در وسا نگاهش
  شده بود. یزندگ یبرا

 یبابک پناه گرفت و پاها یسمت او رفت که دختر پشت پاها گرفت،یآتش م داشت
  گفت: انياو را محکم گرفت و گر

  تو رو خدا نذار منو بزنه. -

  سروش انداخت و گفت: یهارا دور شانه شيهادست بابک

  ولش کن داداش. -

  صورت بابک داد زد: یتو سروش

  بزنم تو دهنت؟ ايکنار  یريم -

  نداشته باش. یدختر کار نيبزن اما با ا -

  زد: اديفر او

  برو کنار بابک. -

  و گفت: دياز پشت او را کش نگهبان

  !یمحمد یآقا -
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چند قدم  یو عصب دينگهبان را از خود کش یهااد، دستکه به خود د یبا تکان سروش
 شدیکنترل م یکه داشت به سخت یتيمبل نشست و با عصبان یعقب رفت و بعد رو

  گفت:

  .نميپاشو بب -

  .ستاديرا به عقب کرد و دختر آهسته برخاست و پشت بابک ا شيرو بابک

  جلو... ايب -

  .شنومیم نيبگ ام،ينم -

  باهات ندارم. یجلو فعالً کار ايب -

  مبل نشست و گفت: کي یآهسته جلو رفت و رو دختر

  بله. -

  ه؟ياسمت چ -

  .یزارع نينازن -

  ؟یکنیم یچه غلط نجايا -

  .همسر پدرتون هستم -

  مات صورت او شد و بعد از چند لحظه آرام گفت: سروش

  ؟یمن یتو زن بابا -

  تر از سروش گفت:گرفت و آهسته ريسر به ز دختر

  بله. -

  و دختر جرأت نگاه کردنش را نداشت. ستيفقط او را مات نگر سروش

سوزناک  یو آه ديکش یقينفس عم ،یسروش در آن سکوت طوالن قهياز چند دق بعد
  از دلش برآمد.
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شده است. انگار در  یبا همان آه، خال کردی. سروش حس مستنديسه او را نگر هر
  !گريحس د چينه ه ت،ينداشت. نه خشم، نه عصبان یدلش حس

را در قلب خود داشت. به مادرش فکر کرد، به نرگسش،  انيپایاز اندوه ب یحس فقط
  که عمرش را در آن خانواده هدر کرده بود. یبه گل نرگس

 یکار چيشهاب ه تيرضا ینکرده بود و جز برا یکه هرگز به همسرش بد ینرگس
  نکرده بود.

هم  شيهااز نوه ديبخوابد که شا یپدرش انتظار نداشت با آن سن و سالش با کس از
  تر بود.کم سن و سال

 ديام هيثان نيبرخاست و چند لحظه دختر مقابلش را نگاه کرد. تا آخر شياز جا آهسته
  با پدرش نداشته باشد. یداشت او برخالف حرف بهنام نسبت

  .ستيسرش را باال کرد و سروش را نگر نينازن

  راه افتاد و بابک هم دنبالش رفت.سمت در  حرفینگاهش را گرفت و ب سروش

  آقا سروش. -

. سروش در دل به خود و دانستیو هم اسمش را م شناختیهم سروش را م او
  پوزخند زد. شيسادگ

گوشش در حال دست زدن  ريبود پدرش ز دهيخود غرق بود که نفهم یايدر دن چقدر
  است. یبه هر کار

  !ستين نيکنیجور که شما فکر م نيا -

او را ترک کرد. بابک و نگهبان  یاهش را از او گرفت و در سکوت خانهنگ سروش
  هم خانه را ترک کردند.

احوال بود. هر کس به او تنه  شانيرفت. دور از خود و پر نييها پااز راِه پله سروش
  . کردیخود حس نم یرا به شانه شانيهاو برخورد شانه شدیهم متوجه نم زدیم

 ريبود او را ز کيبا سرعت از باال آمد و نزد لياتومب کي شد ابانيوارد خ یوقت
  شد. دهيکه از پشت کش رديبگ
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  رد شد و بابک به او تشر زد: شيبا سرعت از جلو لياتومب

  تو؟! يیبود لهت کنه، کجا کينزد -

عبور کرد و رفت سوار شد. بابک هم  ابانيدوباره راه افتاد و از عرض خ سروش
  .ستيسرش گذاشت و سروش را نگر یو آن را رورفت و کالهش را برداشت 

  بود. دهيبد د یليسروش را خ حال

را به حرکت در آورد و سمت منزل پدرش رفت و  لياستارت زد و اتومب سروش
  به شدت نزول کرده بود.  شيلحظه برا کيکه ارزشش در  یذهنش پر شد از پدر

داخالق، هر چقدر پدرش پادشاه قلبش بود. هر چقدر ب دانستیهم خوب م خودش
 خواهدیداده بود هر طور م یخوب بود. به سروش اجازه شهياو هم یزورگو، اما برا

کرده بود و پر و بالش داده  نانيکند. به او اطم یزندگ خواهدیکند. هر طور م یجوان
بخش مهم شرکتش  تيريو موفق بشود. مد دپرواز کن خواهدیکه م يیبود تا هر جا

  ود. را به او سپرده ب

. دانستیکرده بود و قدرش را م یپدر شيو سهام داده بود. پدرش برا هياو سرما به
بزرگ  شيبرا گريد یزهايحاال فقدان چ یهرگز کم از دوستانش حس نکرده بود ول

  شده بود.

  و... یفقدان مردانگ قت،يدر انتخاب عشق، فقدان حق یآزاد فقدان

  .ديمنزل پدرش رس یسب به جلونامنا یافکار مشوش و حال روح نيبا هم او

در افتاده  یرو لشياتومب یهاشده بود و نور چراغ کيدر توقف کرد. هوا تار یجلو
  بود.

 انتيخانه به همسرش خ نيمرد ا ديچرا با ديآن خانه متنفر شده بود. از خود پرس از
 ريبود ز کيتر شد و نزدنشست. بغضش بزرگ و بزرگ شيبکند. بغض بر گلو

  که همراهش به صدا در آمد.بزند  هيگر

راست شد و کمرش را جلو داد تا بتواند  یفرو برد و کم نشيشلوار ج بيدر ج دست
  بکشد. رونيب بشيآن را از ج
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و نشست و به صفحه نگاه کرد. ترالن  ديکش رونيآن را ب ديرس یدستش به گوش یوقت
  بود.

و صفحه را  ديکش یقيو نفس عم ديتار شده از اشکش کش یهاچشم یرا رو دستش
  را به گوشش چسباند و گفت: یلمس کرد و گوش

  بله. -

  ؟یومدين زم،يسالم عز -

  ام.در خونه یجلو -

  ن؟يگیراست م -

  حال شد.به وضوح خوش ترالن

  آره. -

را وارد باغ کرد و آهسته حرکت  ليرا زد و ارتباط را قطع کرد و اتومب موتيبعد ر و
  د.کرد تا آن حال و هوا از سرش بپر

  تا حالش بهتر شود. ديکش قيعم یهاکه آهسته وارد باغ شد نفس طورهمان

 یکه ترالن با همان دست گچ گرفته و در آن سرما ديد ديعمارت رس کيبه نزد یوقت
  .ديآیهوا بدون لباس گرم سمتش م

 شينگاه کرد. موها نهيآ یتوقف کرد و در را گشود و تو یاکبر یآقا لياتومب پشت
  .آشفته بود

شد که  ادهيشد و بعد پ شيموها دنيشانه از داشبورد برداشت و مشغول شانه کش کي
  .ديترالن به او رس

  .یخسته نباش زم،يسالم عز -

  را بست و رو به او گفت: ليدر اتومب سروش

  هوا سرده! رونيب یسالم، چرا اومد -

  .نمتيلت بباستقبا اميحال شدم. گفتم بخوش یليخ یام سر رفته بود، اومدحوصله -
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  داخل. اومدمیداشتم م -

  .فتهياتفاق ن هيبق یبشم جلو هيگفتم اگر قراره تنب -

قاب گرفت و و  شيهاموضوع لبخند زد و صورت او را با دست یادآوريبا  سروش
  گفت:

  !ادينکن، ازت خوشم نم نيريخودت رو ش یليخ -

 ني. ادينگش پربه قلب ترالن وارد شد و ر یالبخند زد. با حرف سروش ضربه و
  حرف سروش را دوست نداشت. لبخندش رنگ باخت و نگاهش در غم نشست.

او را  یآورد و بازوها نييرا پا شيهادست دياو را د یحالت چهره یوقت سروش
  گرفت و گفت:

  دستت چطوره؟ -

  جواب داد: یبه آرام ترالن

  .ستيخوبه، بد ن -

 کيکه  يیساختمان افتاد. جا کيسروش به پدرش پشت پنجره، در قسمت تار نگاه
  . کردیدر آنجا با مهمانانش خلوت م یقرار داشت و گاه منياتاق نش

  نظر اوست تا بفهمد رفتارش با ترالن چگونه است.  ريکه ز دانستیم

  انداخت و گفت: زيرنهيس ريگرفت و دستش را ز رينگاهش را آهسته به ز سروش

   ه؟يچ نيا -

  ! ؟یاوردين ینيريگل و ش ی. راستتو به من.. یبابا یهيهد -

  . ینيريچرا آوردم، خودم گلم تو هم ش -

  . اريب ینيريمگه نگفتم گل و ش -

  رفت ترالن.  ادمي -

  . یهوش و حواس نبودتو که کم -
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  امشب شدم.  -

سمت پنجره  ینگاهميو ن ديبوس یترالن را طوالن یشانيبعد لبخند زد و خم شد و پ و
  . کردیم شانيماشاانداخت. پدرش هنوز ت

عروسک سبک از جا  کيرا دور کمر ترالن انداخت و او را چون  شيهادست او
  بلند کرد. 

  ! یکنیچکار م -

  نشاند و گفت: لشياتومب یاو را رو سروش

  !یباز -

  !؟یچ یعني -

را دور  شيهابدهد. دست حيترالن توض یبرا اديجواب نداد و نخواست ز سروش
  .ستيشد و او را نگر کشيترالن انداخت و نزد

  !ه؟يچ -

  !یچيه -

  سروش گذاشت و گفت: یشانه یسرخ شد و دست چپش را رو ترالن

  داخل؟ ميبر -

  .ميبر -

  .کردیسروش فقط نگاهش م اما

. سرش را دادینم صيکرده بود و آن را تشخ رييدر صورت ترالن تغ یزيچ کي
  غلش کرد.او انداخت و بعد ب یپاها ريرا ز شيتکان داد و بازو

  زشته. نهيبیم یکي ن،يمن رو بذار زم -

  .نهيبب خوامیمن هم م -

  سروش! -
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  !سيه -

پرده  یها رفت و متوجه بود که پدرش از الساکت شد و سروش سمت پله ترالن
  .کندینگاهشان م

 دنيها باال رفت که در سالن باز شد و تورج با آن دو رو به رو شد. ترالن با دپله از
  چه گفت:او دستپا

  خدا مرگم بده. -

  گذاشت و گفت: نيزم یگرفت و سروش ترالن را رو ريسر به ز تورج

  سالم. -

به ترالن انداخت و جلو رفت و با سروش دست داد  ینگاهميسر بلند کرد و ن تورج
  و گفت:

  سالم برادر. کيعل -

  به خواهرش داد و گفت: یااشاره او

  .یکنیعادتش مبد  یپاهاش راه بره. دار یبذار رو -

  الزمه. يیوقتا کي -

  شدت. نياما نه به ا ميترالن رو لوس کرده بود -

  کف پاهاش رو لمس کنه. نيزم یاجازه داد حت دينبا یفقط گاه ست،يترالن لوس ن -

 اريسروش شد و تورج به احساسات سروش که حس کرد بس یمات چهره ترالن
  و گفت: ديروش کشس یبازو یهستند لبخند زد و دستش را رو قيعم

  خوش به حال ترالن که تو رو داره. -

  رفت. نييها پاشد از آن دو گذشت و از پله نيکه در لحظه غمگ یبا نگاه و

به پشت سرش و دور شدن تورج انداخت  یدرک کرد. نگاه عيحس او را سر سروش
  . شدیتماس گرفتن از ساختمان دور م یکه برا
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  الن انداخت و گفت:تر یو دستش را دور شانه برگشت

  تو سرده. ميبر -

سروش همه رو به آن دو کردند  یوارد ساختمان شدند. با ورودشان و سالم رسا و
  سروش نگاه کردند. یبغل و بازو ريو پاسخ دادند و ترالن را ز

 کيترالن را نزد نطوريسروش ا نکهيو از ا آوردیشان لبخند به لب همه مجثه تفاوت
  .بردندیت ملذ داشتیخود نگه م

کرد و بعد رو به ترنم و خانم  یپرسدست و احوال یاکبر یجلو رفت و با آقا سروش
  کرد. یپرسطالکوب سر کرده بودند احوال یکه چادر رنگ یاکبر

  پدرش افتاد گفت: یهاچشم یکه نگاهش تو نيمادرش هم خوش و بش کرد و هم با

  سالم. -

  .یخسته نباش زم،يسالم عز -

  .مستيخسته ن -

را گفت و سمت مبل  نيکالمش در مقابل محبت پدرش همه را گرفت. ا نيا یسرد
عقب گرد کرد و نشست و ترالن را وادار به نشستن کنار خود کرد و بدون توجه به 

 ريکوچک سر او را نگاه کرد و بعد بلوز حر یرو به ترالن کرد و روسر هينگاه بق
او را که ساده بود  یسبز لجن لندن بزرد داشت و دام یهااو را که گل یسبز لجن

  .ستينگر

  .آمدیلباس به تنش م نيبود و ا دهيبلوزش کش یرا رو دامن

را به خاطر  شيهایبود و برجستگ دهيتنش خواب یرو اشیبه خاطر لخت ريحر بلوز
  . دادیتر نشان مبهتر و بزرگ یاسفنج ريلباس ز

زد که نرگس خانم از  ديو د ستيصورت و تن ترالن را نگر ینقطه به نقطه آنقدر
  شد و هشدار داد.  ینگاه زل او شاک

 یجور کي. ستيسالن ن یفقط ترالن که تو ره،يسروش مادر گردنت درد نگ -
  . شيديتا حاال ند اي نجاستيانگار فقط ترالن ا یکنینگاهش م
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  که توسط خدمتکار مقابلش گرفته شد برداشت و گفت: ینيس یاز رو یاستکان سروش

 پوشهیخودش م قهيکه به سل یزيبار هم هست از چ ني. اولدمشياز صبح تا حاال ند -
  . اديخوشم م

  و رو به سروش کرد و گفت: ديخند ترالن

  ب؟يتخر ايبود  فياالن تعر -

  .گمیتو خونه بهت م -

و جمع را ترک  ديجواب سروش از جا پر نيخورد و نرگس خانم از ا کهي ترالن
  کرد.

گرد شده چادرش  یهار ترالن نگاهش را از آن دو گرفت و ترنم با چشمخانم ماد ميمر
 هایانداخت و فکر کرد دامادشان به قول امروز ريتر گرفت و سر به زرا محکم

  نداشت. شيساعت هم از دست او آسا کيترالن  نکهيهات بود و مثل ا اريبس

جوجه  کي یازهخواهرش انداخت که اند یبه جثه یرا باال گرفت و نگاه نگاهش
خرس  یبود و بعد شوهر خواهرش را که در برابر ترالن اندازه يیاردک طال

  .ستيبود نگر یزليگر

  :ديرا گرفت و در سرش چرخ نگاهش

  ترالن!  چارهیب -

ترالن  نکهيشد غافل از اشده با هوشیب شانيحق داد که صبح روز بعد از عروس و
 یعمل استخراج چگونهياز ه یل سروش خبربود و به قو دهيتا خود صبح راحت خواب

  نبود!

کند و  طيسطح محبدن سروش را هم یدما یبا هم مشغول صحبت شدند تا چا پدرها
  دست از سر ترالن برداد.

گذاشت رو به ترالن  زيم یو استکان را رو ديرا نوش شيوقت که سروش چا همان
  کرد و گفت:

  رو نشونت بدم. امیمياتاق قد ميپاشو بر -
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  جواب داد: عياز ترس و خجالت حرکات سروش سر رالنت

  .دمياونجا خواب یساعت کيمامانت نشونم داد و اتفاقاً بعد از ظهر  -

  پس کار من رو مادرم انجام داده! -

  و گفت: شدیتر مهر لحظه سرخ ترالن

  اتاقت بزرگ و قشنگ بود. یليبله، لطف کردن نشونم دادن. خ -

  هنوزم هست. -

  هم هست. بله هنوز -

راستش را باال برد و ساعدش را از پشت گردن  یکرد و بازو هيکامل تک سروش
کرد و سرش  هيدست راستش را گرفت و تک یهاخود رد کرد و با دست چپ انگشت

 هيبه ذهنش هجوم آورد. چند ثان یکرد و پلک بست و افکار مختلف هيرا به ساعدش تک
  :ديبعد ترالن پرس

  ؟یديشده؟ خواب یچ -

  نه! -

  به ترالن پلک گشود و گفت: رو

  ام.خسته -

  نگاهش را از نرگس خانم گرفت و رو به سروش گفت: یاکبر خانم

  پسرم برو استراحت کن. -

  و رو به جلو خم شد و گفت: ديرا پس کش شيبازوها سروش

بعدش پا شم سردرد  بره،ی. برم دراز بکشم خوابم مستيممنون، استراحت الزم ن -
  .رميگیم

  .اديخسته به نظر م یليصورتت خ -
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را دور او برگرداند  شيزد. بازو یزيانگو لبخند محو و غم ستيترالن را نگر سروش
  و او را به خود فشرد و گفت:

  رو. ايزبون نيريش نيبس کن ا -

 هيبق یرا گفت که همه نگاهشان کردند. ترالن از رفتار سروش جلو نيآنقدر بلند ا و
 کيندارد و او را  یکه سروش واقعاً منظور دانستیدش مو خو ديکشیخجالت م

در  هيبق جدهيبه افکار مثبت ه توانستیزبان فرض کرده است اما نم نيريش یبچه
  رابطه با سروش پاسخ بدهد.

  سر فرود آورد و گفت: تيلبخند زد و با رضا یمحمد حاج

  !دخترم کنهیبهت محبت م نطوريسروش ا نميبیخوبه که م یليخ -

  ممنون پدر جان. -

 ستيخود فشرد و پدرش را نگر یکه رنگ باخت ترالن را به پهلو یبا لبخند سروش
  و گفت:

  بمونه خوبه. دارياگر محبتم پا -

هات . دندهیبا عروسم بد کرد نميبب هينمونه؟ اگر من زنده باشم فقط کاف تونهیمگه م -
  .کنمیرو خرد م

 ديمن جنب یريعشق پ یشصت هفتاد سالگ یالً تومث ؟یچ نياگر اون زمان شما نبود -
  ؟یچ نيو شما نبود

طور که او را نگاه . سروش همانستيخورد و سروش را نگر یتکان یمحمد حاج
  و گفت: کردیم

. زن و بچه اشونيبه زندگ زننیو پشت پا م کننیبهتر برد م رمردهايروزها پ نيا -
  .ذارنیپا م ريرو ز یو آبرو و همه چ

  قدرت! زاديمر دست یبهشون بگ ديبا

 یکنیم فيتکل نييتع هيبق یچطور برا »یقدرتت«به  یدگيفکر رس یريسر پ یوقت
  نباشن؟! یباشن و با ک یکه با ک
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 یپسرش وقت دانستیسروش از کجا پر است. م ديو فهم ديپر یحاج محمد رنگ
  .ستيشود خدا را هم بنده ن یعصبان

  قلبش نشست. یفت و روتپش گرفت. ناخواسته دستش ر قلبش

  زد و آهسته گفت: ی. پوزخندستيقلب او را نگر یدسِت رو سروش

  هنوز اولشه.  -

  رو به سروش گفت: یاکبر حاج

  سرش جان؟  یزنیحرف م یدر مورد ک -

  و بعد آهسته گفت: ديسروش در نگاه پدرش دو نگاه

  . نشيشناسیبابام که شما نم یاز دوستا یکي -

  گفت: یکبربعد رو به حاج ا و

قلدره و با وجود چند  یحساب یکه آفتاب لب بومه ول یبازار یايحاج نياز ا یکي -
  ! یتا بچه و داشتن عروس و داماد و نوه، رفته زن دوم گرفته اون هم به چه جوون

   ؟یکي کدوم

  ! ن؟يشناسی! مزادهليحاج قدرت اص -

  . دمينه اسمش رو نشن -

  گفت: رو به سروش یخانم به آرام ميمر

قضاوت  گاهياما ما در جا ستيکار ظاهراً درست ن نيکنه. ا بتيغ ديپسرم آدم که نبا -
  . ميستيهم ن گرانيد

قضاوتم  اديبه سن ترالن عقد کردم، ترالن ن یهفتاد ساله شدم و رفتم دختر یپس وقت -
  کنه. 

  گفت: ی. ترالن به آرامستيترالن را نگر و

  .یا بکنکار نياز ا دهیذاتت اجازه نم -
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  شام دعوت کرد.  زيخانم به سالن برگشت و همه را به سر م نرگس

شد و  رهيترالن خ یها. سروش در چشمکردیهنوز سروش را نگاه م یمحمد حاج
  گفت:

! فقط دونهینم یدارم و کس یذات خراب یليباشم که خ يیهم من از اون ناتوها ديشا -
  ! کشمیم دکيمش رو و حالل حروم اس غمبريادعا هستم و از خدا پ

  امکان نداره.  -

 یبرد و گونه کيکرد و صورتش را نزد ريبه جان او سراز یلبخند تلخ سروش
  . ديترالن را نرم بوس

سرخ شده سروش  یاز سروش نگاه گرفتند و از جا برخاستند. ترالن با چهره همه
  . ستيرا نگر

  رفت و گفت:و بعد نگاهش را گ ستيبا لبخند تلخش پدرش را نگر سروش

  تورج رو صدا کنم. رمیم -

  سروش لبخند زد. دنيدر سالن رفت که باز شد و تورج وارد شد و با د سمت

  دنبالت. اومدمیداشتم م -

  ممنون، اومدم. -

  کتش نگاه کرد. ريباز سروش از ز یقهيبه  آمدیطور که جلو مبعد همان و

ً يزد و سروش دق یزيانگغم لبخند    .ديآن را فهم قا

شدند و سروش متفکر نگاهش  دنيرفتند و نشستند. همه مشغول غذا کش زيهم سر م با
  بود.  زيبه م

  بعد بشقابش برداشته شد.  یکم

  دستش گذاشت.  یبشقاب پر جلو کيکه ترالن  ديبا آن باال رفت و د نگاهش

  بشقابش او را متعجب کرد. رو به ترالن گفت: یبرنج تو یتپه
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  بره! ! چه خیديکش اديز -

  .یبخور از سر کار برگشت -

  .ومدمياز سر کار برگشتم، از جنگ که ن -

  .یگرسنه باش ديفکر کردم شا -

  کرد و گفت: تيبشقاب را سمت او هدا سروش

  خودت هم با من بخور. اده،يز نيا -

  .ستيبعد قاشق چنگال برداشت. ترالن او را نگر و

  شغول شود.لقمه خورد و رو به ترالن اشاره کرد م کي سروش

  .کردندینگاهشان م یو همه گهگاه خوردندیدو با هم کنار هم غذا م هر

  آهسته گفت: ترالن

  رو حس کردم. تيناراحت یاومد ی. از وقتیستين شهيمثل هم -

  و رو به او آهسته گفت: ديکش یقينفس عم سروش

  نگران نباش. ست،ين یزيچ -

که خودش در آن  ی. جمعتسيسروش سمت پدرش رفت و بعد مادرش را نگر نگاه
  .خواستیبود و نم

  .ديلبش کش ی. دستمال تا شده را برداشت و روديبه چشمش جه اشک

که او اعصابش خرد است و  کردیچند لحظه او را نگاه کرد. خوب حس م ترالن
  که حالش خوب باشد. کندیم یدارد سع

  رفت. را سمتش گ وانيو ل ختينوشابه ر یاو کم یرا گرفت و برا نگاهش

  . ديرا گرفت و دو جرعه نوش وانيل سروش

  .ستيکه حالش بهتر شد ترالن را با آن دست شکسته نگر یکم

  دست ترالن گذاشت و گفت: یگوشت را از استخوان جدا کرد و جلو سروش
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  بخور. -

  ممنون. -

جوجه به سر چنگال زد و سمت  شيشد. سروش برا شيآهسته مشغول خوردن غذا او
  دهانش برد.

  .خورمیممنون دارم م -

  هم بخور. نينوش جان، ا -

  دهان باز کرد و تکه جوجه را خورد و حواس همه به آن دو بود. ترالن

  ها نشستند.مبل یرفتند و رو يیراياز صرف شام بود که همه به قسمت پذ بعد

را باال  راهنشيپ یهانيمبل انداخت و آست یدسته یکتش را در آورد و رو سروش
  .ديکش

  :ديدر حال صحبت بودند که سروش از تورج پرس ههم

  !ه؟يمشکلت چ -

  ! من؟!؟یک -

  .یآره، تو خودت -

  .ستين یزينه، چ -

  به من نگو نه. -

  تکان داد و گفت: یسر تورج

  . ستين یزيچ -

  . نميپاشو بب -

  رفتند. یباال یتورج زد. او برخاست و هر دو با هم به طبقه یبه بازو یاضربه و

  برد و بعد از بستن در گفت: اشیميرا به اتاق قداو  سروش

  !کنه؟یم تتياذ یشده؟ چ یچ نميبگو بب -
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  سرم درد داره.  یفقط کم ست،ين یزيچ -

  رفت و آن را روشن کرد و گفت: ستمشيسمت س سروش

  حرف بزن، مثل دخترا رفتار نکن.  -

  شد. ستمشيبعد مشغول روشن کردن س و

  او شد و گفت: ليمشغول نگاه کردن وسا تورج

  ندارم.  یمشکل -

  ! یندار اي یمشکل دار فهممیرو چک کنم م تيگوش قهياگه دو دق -

  بود.  ستميس یبه او انداخت که در حال کم کردن صدا ینگاهمين تورج

  را کم کرد و گفت: یخارج یترانه یصدا

  کمکت کنم. تونمیکه باشه م یهر چ -

  تخت بزرگ انداخت. یرو بعد رو به تورج کرد و رفت خود را و

انداخت و خود را کنار سروش پرت کرد  یصندل یهم کتش را درآورد و رو تورج
  و گفت:

  ؟یهست یراض اتیاز زندگ -

  ؟یگیرو م یکيدارم، کدوم  یمن دو تا زندگ -

  ت؟يدوره مجرد -

  کردم و... یرفتم، دخترباز حيکردم. تفر کردم،یعشق و حال م ديکه با يیتا جا -

  رو به او گفت: جتور

  !یدختر باز -

  بودم. یاديز یآره، با دخترا -

  زد و گفت: هيآرنجش تک یرو به او کرد و رو تورج
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  ؟یرفت نايو ا یو مهمون شاپیکاف یعني -

  از اون. شتريآره، ب -

  ؟یشیسؤال بپرسم ناراحت نم کي -

  .شهیم یچ نميبپرس بب دونم،ینم -

  تا حاال... -

  خوب! -

  !گمیم... یعني -

  .گهيخوب جون بکن د -

  تخت چهارزانو نشست و رو به سروش گفت: یرو تورج

  ه؟يچجور -

  و گفت: ستيصورت او را نگر سروش

  ه؟يچجور یچ -

  ... رابطه با زن. ني... همیعني -

و  ستيسرخ شد. سروش چند لحظه ناباور او را نگر ششير ريز دشيپوست سف و
  گفت:

   ؟ینداشت یابطه جنستو تا حاال ر یعني ؟یچ یعني -

  نه!  -

  ! یُب... اي هيچجور یبدون یخوای! فقط مه؟يخوب االن مشکلت چ -

  تر شد و گفت:سرخ تورج

  ! هيدوست دارم بدونم چجور -

  گرفت و گفت: ري. تورج نگاهش را به زکردیفقط نگاهش م سروش
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  که...  خوادیو دلم م -

  به اطراف کرد و گفت: یخود را به هم زد. نگاه یموها تيبا عصبان و

  فکرم مشغولش شده.  یليخ یول فتميبه گناه ب خوادی. دلم نماديداره بهم فشار م -

  ! ؟یريگیچرا زن نم -

  نکردم.  دايام رو پدختر مورد عالقه -

  خوب!  -

  . شمیم تيکه اذ دهینشون م یبدنم فعل و انفعاالت هويها وقت یبعض یول -

 شهیذهنم آشفته م خورهیپتو که م یدستم به نرم هويخوابم ب خوامیها که مشب مثالً 
  بکنم که...  یکار کيهمون لحظه  خوادیو دلم م

  و گفت: ستينفسش را فوت کرد و سقف را نگر تورج

  لعنت بهش!  -

   ت؟ينييمغز پا ؟یلعنت به چ -

  سکوت کرد و بعد گفت: ی. کمستيسروش را نگر تورج

  آره. -

  چرا؟  -

   ه؟يچه کوفت -

  مال خودته. ايدن یهمه افتهیبه کار م یوقت یکوفت نيا -

ج... ب...  گمیوقتا م یبکنم؟ بعض یکار تونمینم یوقت خورهیم یاالن به چه درد -
  اما... 

  برات جور کنم؟  یاهيپا نميبب ؟یکار رو بکن نياحمق! چرا ا -

  ! ؟یچ -

  دختر.  -
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  که گناه داره.  نيا -

  ساعته بخون. کي غهيص کي ،یتو که بلد -

   شه؟یم -

  حساسه!  یلي! طرف خ؟یديآره، چرا که نه. فقط به خودت رس -

  نگاه نکن.  شمينرسم! به ر شهیمگه م دم،يآره رس -

  . ميپس جمع کن بر -

  رفت و گفت: نيياز تخت پا سروش

  . ميبر -

  و گفت: ستيچند لحظه او را نگر تورج

  ! یتو که زن دار -

  . ميتو حال بد ینييبکنم؟! قراره به مغز پا خوامیمگه من م -

  ؟یکارها کرد نيقبل از ترالن تو هم از ا -

  صد بار.  -

  به اطرافش انداخت و ناباور گفت: ینگاه تورج

  ... یول -

  ببرمت به خودت حال بده.  ايب یخوایکردم. اگر م م،يو اما ندار یول -

  ! ؟یبعد از ترالن چ -

. دونمی. فرق تعهد و تأهل رو با تجرد مدونمیتن رو ممن فرق زن داشتن و نداش -
  نه؟  اي یايم

 نييپا یرا خاموش کرد و هر دو به طبقه ستميرفت. سروش س نيياز تخت پا تورج
گفتند که  هيکردند و در جواب پرسش بق یرفتند. سروش کتش را تن زد و خداحافظ

  در شهر بزنند.  یچرخ روندیم
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 یدر خانواده یاش لبخند زد و فکر کرد سروش حسابرهبا وجود دلشو یمحمد حاج
  شده است.  یميجا افتاده است و با همه صم یاکبر

که مد نظرش بود تماس  یرفتند و هنگام رفتن سروش با دختر رونيدو از منزل ب آن
  گرفت و گفت:

  سالم.  -

  سالم، حالت چطوره؟  -

   ؟یخوبم، تو چطور -

  . یاساس یدیسراغت. بهش حال م اميآشنا م کيدارم با  ،یعال -

   کنه؟یحساب م یک اد،يب -

  . زميریخودم برات م -

  باشه.  -

  :ديارتباط را قطع کرد، تورج پرس یوقت

  من فقط...  نيبب -

با  مي. من دوره مجردکنمینم انتيمنه، من بهش خ شيکه ترالن پ ینترس، تا روز -
  نداشتم.اَم نظر کنار اومدم، به پتو ینطوريفشارام ا

 ادهيهر دو پ دنديدر رس یبه جلو ی. وقتديسروش زد و خند یبه بازو یاضربه تورج
  شدند. سروش زنگ طبقه سوم را فشرد. 

   ؟یاومد -

  باال.  اديآره، داره م -

   ؟یايتو نم -

  نه.  -

  باز شد. تورج خواست وارد شود که مضطرب شد. رو به سروش گفت: در
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  .ترسمیم -

  تو رو...  ادخویمگه اون م -

  و گفت: ديمضطرب خند تورج

  گناه باشه.  ترسمیم ینه، ول -

  . گهيبخون، برو د غهيص کي -

ها باال و رفت سوار شد. تورج از پله دياو را به درون هل داد. سروش در را کش و
  باز شد.  ديمقابل در واحد رس یرفت. قلبش ضرب گرفته بود. وقت

  تورج مات شد.  یافهيو ق پيت دنيو با د ديسر کش نرويبدون حجاب به ب يیبايز دختر

  گرفت و نتوانست او را نگاه کند.  ريسر به ز تورج

   ؟یتو با سروش اومد -

  بله.  -

  ! یساديتو چرا وا ايب -

مبل نشست و  یوارد شد و دختر در را بست. تورج به تعارف او رفت و رو تورج
  گرفت.  ريسر به ز

   ؟یآکبند -

  بله؟!  -

   ؟ینبود یا حاال با کست -

  نه!  -

  ! ؟یبا سروش دار یچه نسبت -

  آشناشم.  -

  مبل نشست و آهسته گفت: یرو دختر
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وقتت داره  رم،يگیم یساعت ؟یريبگ نييفقط سرت رو پا اي یشروع کن یخوایم -
  . رهیم

  ! ميستيمحرم ن -

   ؟یعقدم کن یخوایم -

تن و بدن  دنيو با د ستياو را نگر یها. تورج سر بلند کرد و خندهديبعد بلند خند و
  او در آن لباس کوتاه سرخ رنگ، قرمز شد. 

  رو بخونم؟  غهيص شهیم -

  بخون.  یزنیخودت رو گول م ینطورياگر ا -

زل زد  بايتمام شد، تورج به آن دختر ز غهيص یشروع کرد به خواندن و وقت تورج
  باشد.  نينچنيا ديو حسرت خورد که او چرا با

  برخاست و جلو رفت و گفت: شيزد و از جا یپوزخند ردخت

  از ساعتت استفاده کن.  -

  را دور گردن تورج انداخت.  شيهادر آغوش او نشست و دست و

  کمر او گذاشت. یرا رو شيها. آهسته دستکردیمتعجب و مات او را نگاه م تورج

ورج جدا شد از ت یاو شد. وقت یهالب دنيسرش را جلو برد و مشغول بوس دختر
  او شد.   یهامشغول باز کردن دگمه

ساعت که گذشت  کيکرده بود.  هيفرمان تک یپشت فرمان نشسته بود و رو سروش
  . ستيساعتش را نگر

  و گفت: ديبعد خند یکم

  . یکن ديتمد یتا ک یخوایم گه،يد نييپا ايب -

وش کرد آمد سوار شد و رو به سر عيگذشت که تورج برگشت. سر گريساعت د مين
  و گفت:

  سروش!  یوا...  -
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  ه؟يچ -

  قدر خوب بود. چه -

  . دونمیم -

زنگ  اشیو خواست مبلغ را انتقال بدهد که گوش ديکش رونيرا ب اشیگوش سروش
  خورد. جواب داد:

  بله.  -

  بود سروش؟  یک گهيد نيا -

  و گفت: ديبلند خند یبا صدا و

و بعد  تهيهم برام انتقال داد. گفت مهر ی. پول خوبهيخوب کيهول بود اما شر یليخ -
  نباشم.  یبا کس گهيخواست د

  و گفت: دياش را مالچانه سروش

  باشه.  -

  رو به تورج گفت: یاز خداحافظ بعد

. مبادا خوابنیبا هزار نفر م ه؟يدخترا چ نيشغل ا یدونیتورج، تو که م نيبب -
  .یعاشقشون بش

شون هستم رو عوض کنم و مختلف باشن. که باها يیزنا خوامیفقط نم شم،ینم -
و کارهام رو باهاش انجام  کنمیم غهيرو ص یکي ني. همشهیبرام سخت م ینطوريا
  .دمیم

و  یبعد خر ش یعاشقش بش ی. نردميدختر خواب نيمن با ا یپس فراموش نکن حت -
  !یباهاش ازدواج کن

  خوب حال داد. یليخراحت. فقط ازش خوشم اومد. کارش رو بلده،  التيخ شم،ینم -

. از خودت بهش خوامیازت م گهيد زيچ کيخوبه که خوشت اومده، اما فقط  -
  و... نيقدر پول دارچه ن،يکنیم یکاره است، کجا زندگپدرت چه نکهياطالعات نده. ا
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  چرا؟! -

رو برعکس  ی. پس همه چزننیم یو دست به اخاذ شنیها خر موقت یبعض -
  .یهست یسر کبگو. نذار بدونن تو پ

  باشه. -

 هيمورد نظرش را رفت و تورج تک ريرا به حرکت در آورد و مس لشياتومب سروش
آن تن و بدن و آن لحظات از مغزش  دنيزل زد. فکر د رونيکرد و در سکوت به ب

  .رفتینم رونيب

داشت که  اديبارش را به  نياول ی. خودش هم تجربهديفهمیحال او را م سروش
خود  یآن رابطه را برا یهفته لحظه به لحظه کيشده بود و تا  فيقدر خرکچه

  .کردیم یادآوري

 کردیشد. تورج در سکوت فقط او را نگاه م ادهيو پ ستاديا یفروش یبستن کي یجلو
 شيبزرگ جلو وانيل کيسوار شد  یکه آرام رفت کارش را کرد و برگشت. وقت

  گرفت.

  ه؟يچ نيا -

  .اديمعجون، بخور بدنت حال ب -

  آخه... -

  . بخور به خودت برس.یشد حالیکرده، ب یمعلومه بدنت خال -

  دستت درد نکنه. -

  .ديرا نوش اشوهيبعد مشغول خوردن معجون شد و سروش آب م و

  هم سمت منزل رفت. تورج که سر حال آمده بود رو به سروش کرد و گفت: بعد

  .ديقدر چسبچه گمیم -

  !؟یچ -

  .خوابمیراحت م گهيدم. امشب دکه من کر یکار نيهم -
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  .طورهنيحتماً هم -

  را که نگاه کرد گفت: شيهاکف دست او

سروش! فقط  ی. وا... بردمیلذت م دميکشیبدنش م یهام رو که رودست یحت -
  است. گهيد یايدن کيس... ، 

  گفت: دفعهکيساکت شد و فکر کرد.  یلبخند زد و سکوت کرد. او هم کم سروش

که خودش...  یچکار کنم. وقت ديبودم. چند جا بهم تذکر داد که با یناش یليفقط من خ -
  خوب بود. یليخ

  و گفت: ديتورج کوب یشانه یو رو به او کرد. دستش را رو ديخند سروش

  .یريگیم اديرو  یکم همه چنکن. کم فيتعر گهيد ن،يبش -

  سروش. -

  بله. -

با جنگ روح و روان و جسم و فکرم بار  نياول یبرا یدستت درد نکنه، کمک کرد -
کنم. فقط  فشيتوص ديبا یچطور دونمیقدر که نمحالم خوبه. اون یلي. االن خاميکنار ب

قدر سبک شده که راحت بخوابم و روحم اون خوامیشده و م نيانگار جسمم سنگ
  فکر کنم. هاشیدوست دارم چشمام و ببندم و به خوب

  .کنمیدرکت م -

ستش را سمت سروش گرفت. سروش مشت دست چپش را به مشت دست را تورج
  دست او زد.

  لب گفت: ريکرد و پلک بست و ز هيتک تورج

  .یمرد یليخ -

حاضر  نکهيترالن افتاد و ا اديو بعد به راهش ادامه داد. به  ستياو را نگر سروش
را قبول کند. با  نيا توانستیو نم خواستیاو باشد و خودش نم یجنس کيبود شر

  نتوانسته بود نگاهش کند. یمقابلش کامل لخت شده بود اما سروش حت نکهيا
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بعد باز کرد. دوست نداشت به اندام او فکر کند. اندام و جسم  هيبست و دو ثان پلک
 یدستش را رو کردیقدر قداست داشت که جرأت نممقدس شده بود. آن شيترالن برا

  امتحانش کند. ايپوست او بکشد و 

 یدستش را برگرداند و رو ی. وقتديچپش کش یپا یو دستش را رو ديکش یقيعم نفس
  دستش نگاه کرد.  یفرمان گذاشت به حلقه

  . ديکش یرا در مشت گرفت و آه فرمان

شد و سروش را  داريوارد باغ شد و توقف کرد تورج را صدا زد. تورج ب یوقت
  . ستينگر

  شو.  ادهيپ م،يديرس -

  و بعد رو به سروش گفت: ستيخود را نگر یا پاشدند. تورج سر ت ادهيدو پ هر

   ستم؟يتابلو ن -

  کجات تابلو باشه؟  ديبا -

  کردم؟  یکار ستيمعلوم ن -

  بابا.  فتينکرده؟! راه ب ايکه کرده  سنينویم شييجا کنهیم یهر کار یمگه هر ک -

تورج را گرفت  یساختمان رفتند. قبل از ورود سروش بازو یبعد هر دو به جلو و
  و او را سمت خود چرخاند و گفت:

  گوش کن!  -

  جان! -

 ستين یمقابله با همون فشار آزاردهنده بود. اصالً هم کار درست یکار فقط برا نيا -
  . یشیمجبور م رسهینم يیدستت به جا یوقت یول

. یکن دايمشترک پ یزندگ یخانم برا کيزود  یليکار ازدواجه و بهتره خ نيبهتر
  . یبکش رونيازش ب یتونیو نم شهیات موزهوگرنه عادت هر ر
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 یکه تا حاال درست رفت یباعث بشم راه خوامیخودت رو گول نزن، من هم نم پس
  . یرو کج و خراب کن

عادت هر  ی. اما حق ندارشهیداره، حالت خوب م فيخوبه، ک یکه بفهم بردمت
  حسابت با منه!  یريروزت بشه. اگه زودتر زن نگ

  . یحساب ببر ديم، تو بامن برادر زنت -

  برو تو جوجه!  ايب -

  و گفت: ديخند تورج

  چشم.  -

  بعد وارد ساختمان شدند. سالم کردند و جواب گرفتند و نشستند.  و

  و صورتش سرخ شده بود.  فشردیرا م شيهاگرفته بود و دست ريسر به ز تورج

  بابا؟ نيکجا رفت -

بشقاب برداشت و  کيخم شد و  . سروشستيسر بلند کرد و پدرش را نگر تورج
  گفت:

  . ميمن سر زد یهااز پروژه یکيو بعد به  ميديچرخ ابونايخ یتو ميرفت -

  . نيبا هم اُخت شد یخوبه، پس حساب -

 ديدو کتف تورج کوب انيرا به دست او داد و دستش را محکم م وهيبشقاب م سروش
  و گفت:

  بله، مرد بزرگ.  -

  سروش به خود آمد و گفت: ید. تورج با ضربهو لبخند ز ستيتورج را نگر و

  خوب بود. یليکه الحمدهللا خ ميداشت یگشت و گذار رونيب ميبله با هم رفت -

کرد و با کف دست دهانش را پوشاند و  هيمبل تک یآرنجش را به دسته سروش
  را در مشت گرفت تا نخندد. شيهالب
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 يیرايو پس از، تشکر از پذ برخاستند یاکبر یگذشتند و خانواده قيدقا کمکم
  رفتند. یمحمد یخانواده

مبل  یاو به سالن برگشت، هنوز رو یبرگشت و منتظر پدرش شد. وقت سروش
  جلوس نکرده بود که سروش رو به او گفت:

به  يیتنها ايحرف داره. دوستتون باهاتون همدسته  یجا یليانبار، انبار احتکار خ -
  !ن؟يمشغول یخورحروم

  دهنت سروش؟! یتو زنمیم -

  گم؟یچرا مگه دروغ م -

  .ستيبه تو مربوط ن -

را گفت و هنوز ننشسته بود که برخاست و به اتاقش رفت. نرگس خانم متعجب  نيا او
  گفت:

  شده باز؟!  یسروش؟! چ یگیم یچ -

. سروش دنبال پدرش رفت. بدون اجازه وارد کردیهم در سکوت او را نگاه م ترالن
  . ديا به هم کوباتاق شد و در ر

  رو به او کرد.  پدرش

  سروش!  رميگیم دهيناد -

. خودتون بهشون نجايا انيب رايبه سحر و سم نيحاج آقا! زنگ بزن نيريبگ دهيد -
  دارن. ینامادر نيبگ

  کرد. هيآن تک یو رو ديکوب نيزم یرا رو شيتخت نشست و ته عصا یرو پدرش

بعدش  یخدا بچه دياومده، به ام اياد به دنبزرگش بهر یپسرتون با نوه نيبهشون بگ -
  .اديم ايبه دن تونيپسر یبا نوه

  بهنام نتونست دهنش رو ببنده؟ -

  :ديپرحرص بر سر پدرش داد کش سروش
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  .دميخودم فهم -

  زد و سروش را برانداز کرد و گفت: یلبخند تلخ پدرش

 ینيبیکه م یزيچ یروباش. از  قتيالاقل به دنبال حق ،یديرو فهم نايپس حاال که ا -
  قضاوت نکن.

من  یکه برا هياکه همسن اون دختر بچه نيزن دار هيشما  ؟یچه قضاوت گهيد -
  !ن؟يباهاش بخواب نيتونی. چطور منيگرفت

 شيعصا یو آهسته خودش را رو ستينگاهش را باال گرفت و پسرش را نگر رمرديپ
  تکان داد.

  در رفت و آن را باز کرد و صدا زد: یشد. به پا تریاو حرص یاليخیاز ب سروش

  مامان. -

  بله! -

  .ايب -

  خانم ترالن را رها کرد و به اتاق آمد. سروش در را بست. نرگس

  شده مادر؟! یچ -

  رو به پدرش گفت: سروش

  براش. نيبگ -

  .ستيرو به همسرش کرد و او را نگر یمحمد حاج

  ما. یخونه ميریرو جمع کن م لتيمامان وسا -

  مادر؟! یچ یبرا -

  .ستين نجايشما ا یجا گهيد -

  !؟یچ یعني -

  براتون بردارم؟! یکه گفتم... چ نيهم -
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  سمت کمد مادرش رفت. و

  شده حاج آقا؟! یچ -

  لبخند زد و گفت: یمحمد حاج

  باخبر شده. نياز مسئله نازن زتيپسر عز -

ش در کمد ماند. مغز یو دست سروش رو ستيسروش را نگر دهيخانم ترس نرگس
حرف زد؟! آن هم در حضـور همسرش؟!  ني! پدرش از نازند؟يشنیمنجمد شد. چه م

  بدون ترس؟!

. سروش رو ستيپشت سرش فرود آمد و سروش را نگر یصندل یخانم رو نرگس
  .زدیصورتش موج م یتو یو حس بد کردینگاهش م رهيبه مادرش کرد که خ

  !ن؟يدونیشما م -

  و گفت: ديکش یقينفس عم چند لحظه سکوت کرد و بعد مادرش

  بابات عقدش کردم. ی. خودم برادونمیآره م -

در  یرا رو شيهازد و دست هي. به کمد تکستديبا شيپا ینتوانست رو گريد سروش
  حرف بزند. ديتا شا ستيکمد گذاشت. ناباور مادرش را نگر

  نگفت سروش آهسته گفت: یزياو سکوت کرد و چ یوقت

  .کشمیم حرف بزن وگرنه خودم رو -

بلند شد و دست  شياز جا یگرفت. حاج محمد ريافتاد و سر به ز هيبه گر مادرش
سر نرگس خانم  یفشرد. رو نهيهمسرش را گرفت و او را از جا بلند کرد و به س

  بوسه زد و گفت:

  نکن. هيگر زم،يعز -

  مشتش را به در کمد زد و گفت: ريگبهانه یهامانند بچه سروش

 نيهست ی. چه پدر و مادرنيکرد اموونهي. به قرآن دنيزنیحرف نم لعنت بهتون چرا -
  برام؟! نيکرد يیشماها؟! چه پدر و مادر
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. آقام رفته انبار اديگفتم شرکت باال ب دم،ييهمه سال دو نيهمه سال جون کندم، ا نيا
قرون حروم  کي یداد ادي! به من خوره؟یانبار جنس احتکار کرده. به چه دردت م

  خالفا؟  نيسراغ ا یاون وقت خودت رفتنخورم. 

با  نيدختر ازدواج کنم که نصف سنم رو داره. نذاشت کيبا  یرو مجبور کرد من
دختر جوون اون  کيسراغ  نيکه عاشقش هستم ازدواج کنم. خودتون هم رفت یکس

  خونه است. نيا یکه مادرم هنوز تو یهم در حال

کرد. اشکش پشت هم  هيگذاشت و گرکمد ُسر خورد و نشست و سر بر زانو  یرو او
هر چقدر  زد،یم یاليخیو حس کرد کم آورده است. هر چقدر خود را به ب ختير

  .شدیباز هم نم شدينديمسائل ن نيتا به ا کردیخود را سرگرم م

زده حال او به شدت غم دنيرا باال گرفت و به کمد چسباند و پدر و مادرش از د سرش
 دهيسروش را ند یهابر سرش آوار شد. تا به حال اشک ايشدند. پدرش حس کرد دن

  بود.

  را رها کرد و تخت را دور زد و رفت کنار او نشست و گفت: همسرش

  بدم.  حيرو برات توض یزيچ تونمیکار رو با من کرد. من نم نيمادرت به زور ا -

  نگاهش را از پدرش گرفت و گفت: سروش

 شهيکه هم يیبه اون آبرو ؟یهات فکر نکردبه دخترا و نوه ؟یبه من فکر نکرد -
  !؟یچ نيزنیازش دم م

برخاست و رو به نرگس  شيسر او بوسه زد و بعد از جا یو رو ديکش یآه پدرش
  خانم گفت:

 ايجوابشون با من. ب دنياگر فهم یبه پسرت جواب بده. مگه نگفت نيبش ايحاال ب -
  جواب بده. 

کنار سروش رفت و او را بغل کرد. سروش  بعد از اتاق خارج شد. نرگس خانم به و
  پاره شد گفت: شيکه در گلو یو بغض یرا گرفت و با ناراحت شيرو

   اره؟يسرت هوو ب یولم کن، چرا گذاشت -
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   اره؟يکه آقام سرت هوو ب یهست یسن یتو ؟یديو سالت رو د سن

  خودم خواستم مادر.  -

  بود.  دهيرو به نرگس خانم کرد که به او چسب سروش

  ن؟ييخودتون بخوا ديخودم خواستم؟! چرا با یچ یعني -

  خانم از سروش جدا شد و گفت: نرگس

 یهاشدم. سرد شدم و رابطه ائسهياومدن تو  ايمادر، من پنج سال بعد از به دن -
با من  یارابطه چيو خوب هم نشدم. پدرت چند ساله ه کردمیرو تجربه م یدردناک

  نشم. تينداشته که من اذ

داشتن و مادرش  ی. مشکل مالدميمسجد د یهمراه مادرش تو شيرو چند سال پ نينازن
  درمانش رو پرداختم اما فوت شد. ینهيهز یبود. من همه ضيمر

کرده و  رونشيبه مشکل برخورده و صاحب خونه ب نيکه نازن دميبعد فهم یمدت
  داره. یاديمشکالت ز

ازش خواستم با پدرت ازدواج و حال و روز اون رو،  دميپدرت رو د طيشرا یوقت
  کنه.

که  یبه کس ازين نيهمسر خوب داشت، هم نازن کيبه  ازيهم پدرت ن نکهيا یبرا
  پشت و پناهش باشه.

  نکن که آسون بود، نه! فکر

 یليخودم خ یسخت بود. نه تنها گفتنش به اون که برا یليخ نيمسئله به نازن نيا گفتن
  سخت بود. یزياز هر چ شتريب

رو خودم با  یقسمت کنم. سخت بود که کس یکه محبت پدرت رو با کسبود  سخت
هام بکنم. بچه یخودم، که وارد زندگ یبکنم. نه تنها زندگ امیدست خودم وارد زندگ

  کردم. اشیدعوا و التماس راض یو آخرش با کل شدینم یجور راض چيپدرت هم ه

  من رو بخوره. یوانچوب نات ديداره و نبا يیازهايکه اون هم ن دونستمیم
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بابات  یخودمون. ول یپدرت سه شب اونجا باشه و چهار شب خونه ميگذاشت قرار
  نموند. نينازن شيشب پ چوقتيه

  خونه. اديو شبش م زنهیسر م نيروز قبل از اومدنش، به نازن هر

 یدرباره کنهینم یو سع ستي. مثل هوو نزنمیبهش سر م ی. گاههيدختر خوب نينازن
  به من بگه. یزيدرت بهش، چمحبت پ

  باشه. هم از شما هم از حاج آقا. یخدا ازتون راض گهیبهم م شهيهم فقط

تحمل  ستيهم من عذاب وجدان ندارم. هم پدرت مجبور ن ست،ياون دختر تنها ن هم
  کنه.

نه! شب  اد،يب اشیزندگ یزن جوون تو کينکن بابات از خدا خواسته بود که  فکر
  بفهمه. یبود که کس نيو روزش ترس از ا

هم بهم  شهيهم شده. هم شتريب چ،يچند سال محبت بابات به من کم نشده که ه نيا یط
  رو جات بذارم. یکس تونمیو نم یمادر سروش ،یهامکه تو مادر بچه گهیم

  گفت: یسرد یو صدا یبه آرام سروش

 ديرادر جدب ايبترسم! از خواهر  دياز وارث جد نکهينه ا ؟یدار بشن چاگه بچه -
  .ديزيو آبرومون بشه َعلَم  فتهيزنگوله دنبالش ب هيکه  ترسمیم نيبترسم. نه! از ا

  .ترسمیاون روز م از

با شما نداره. نداره چون من خواستم. نداره چون مشکل  یمادر! اگر هم افتاد، فرق -
که . بابات هم گناه داشت. اون هم مرده. تو کردمیحلش م ديبا یجور کيمن بود و 

  ؟یچ یعنيمرد بودن  یدونیم

  آورد و آهسته گفت: نييسرش را پا سروش

  !هيچه کوفت دونمیم -

  و گفت: ديبعد دستش را دور گردن مادرش انداخت و سرش را بوس و

  باشه، فقط بهم بگو، خبرم کن مامان. ديپسرت با یهر جا فکر کرد -
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  خانم سر سروش را بغل کرد و گفت: نرگس

  .هيبرام کاف حالت خوب باشه -

  بلند شد و در همان حال مستأصل گفت: شياز جا سروش

  . شمیخوب نم گهيمن د -

. کنندیپچ مکه ترالن کنار پدرش نشسته است و با هم پچ ديرفت و د رونياتاق ب از
  .دادیو ترالن فقط سر تکان م ديکشیم يیهاپدرش با انگشت اشاره خط و نشان

  چه خبره؟! -

  سروش کردند. پدرش نگاه گرفت و ترالن آرام گفت: یدو رو به سو هر

  .ميکنیصحبت م ميدار ،یچيه -

  .ميپاشو، حاضر شو بر -

  چشم.  -

باال رفت. سروش آهسته در تاالر قدم زد و  یبلند شد و به طبقه شياز جا ترالن
  . ستيپدرش او را نگر

  گفت: یبه آرام یخانم هم آمد. حاج محمد نرگس

  ! ؟یکرد یولد ترالنه. براش فکرت گهيچند روز د -

  لب گفت: ريو بعد ز ستياو را نگر سروش

  . نيتولدشه، دست از سرم بردار یک دونمیمن نم -

 یترالن برگشت، حاج محمد یبعد آهسته سمت در رفت و از تاالر خارج شد. وقت و
  رو به او گفت:

 .یرو باخت هيبهت گفتم وگرنه قاف ینره که چ ادتي -

  چشم.  -



 

579 
 

دست او را  ليشد، سروش وسا نيسوار ماش یرفت. وقت رونيکرد و ب یخداحافظ او
  گرفت و در عقب گذاشت و به حرکت درآمد.

و ترالن هم ساکت بود و در افکار  راندیرفت. در سکوت م رونياز باغ ب سروش
  ور بود.خود غوطه

  .کردیفکر م ها،ليو با نگاه به گذر اتومب کردیرا نگاه م هاابانيداشت خ ترالن

  به او انداخت. ینگاهميو ن ديکش یقينفس عم سروش

ترالن  ديد یحال وقت نيمشخص نبودند. با ا رونيبود و از ب یدود شهيش لشياتومب
  است گفت: گريد یهاليغرق در نگاه کردن به اتومب

  طرف. نيا -

  زد. چند بار بشکن شيبه او انداخت و جلو ینگاهمي. سروش نامديبه خود ن ترالن

  به خود آمد و رو به سروش کرد. ترالن

  مردم رو نگاه نکن. نيماش یتو -

  حواسم نبود. -

  کتک بخورم! نييبرم پا ديکنار با زنهیم شونيکي! االن ست؟يچرا حواست ن -

  !یاونم تو کتک بخور -

من رو گرفت مثل سگ ازش کتک  یکي یديد کهوي! ام؟یمن ک یمگه فکر کرد -
  خوردم.

  .زميجونت عزدور از  -

  نگاه نکن. یبه کس گهيپس د -

  لبخند زد و گفت: ترالن

معلوم  رونيو از ب هيدود نتيماش شهيش فهممیخنگم و نم یدخترا نيفکر نکن از ا -
  !گهيد یزل زدم به مردا یشد یرتي. بگو غميستين
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  گمشو. -

  کجا؟ -

  .دونمینم -

  او زد و گفت: یبازوبه  یازد و ترالن با دست چپش ضربه یلبخند محو سروش

  واسه من! ینش یرتيغ -

  شدن داره! یرتيمگه جوجه هم غ -

حالش  ديشنیرا م شيکه بود و صدا ني. همزدودی. ترالن غم از دلش مديبعد خند و
  .شدیعوض م

 اديب یکي هويشدن نداره؟!  یرتيخوشگل عاشق شدن نداره؟! غ يیطال یجوجه هي -
  برش داره ببره و...

 ديفرمان کوب یتا سروش حالش عوض شود. دستش را رو ديطول کش هيثان کي فقط
  و داد زد:

  دلش بخواد پاره بشه. نکهيجوجه من رو برداره ببره، مگه ا یکس کنهیغلط م -

نگاهش کرد. باور  دنيشد. مات و مبهوت و بدون نفس کش رهيبه سروش خ ترالن
ها بزند. حرف نياز ا ترالن ديآیشده است و بدش م یرتياو غ یکرد سروش برا

 نکهيا اي. شودیبعد از او عاشق م اي کندیبعد از او شوهر م ديبگو ديآیخوشش نم
  ! داردیاو را برم یجوجه یکس یحت

  لب غر زد: ريو نگاه از سروش گرفت. سروش ز ديکش یقينفس عم ترالن

ارت چک یبگو ک یحالم خوبه! تو هم ه یليرو اعصابم برو. خودم خ یاحمق! ه -
  .کنهینم یو ک کنهیم

سروش به او حساس شده  کردی. باور نمستيکرد و او را نگر هيکامل تک ترالن
  باشد.

  زل نزن. -
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  و گفت: ديآهسته خند ترالن

  چشم. -

ها را برداشتند . در سکوت وارد ساختمان شدند. کفشدنديبعد بود که به منزل رس یکم
مبل  یترالن را رو لين را بست و وساها را روشن کرد. در ساختماو سروش چراغ

 رفتیها مآنها انداخت و دنبال او که سمت پله یگذاشت و کتش را در آورد و رو
  راه افتاد.

  به عقب کرد و گفت: یرا از پشت گرفت و او متعجب نگاه ترالن

  سروش! -

  جانم! -

  شده؟! یچ -

  !گهيد یبود هتيحتماً منتظر تنب -

  گوشش حس کرد. ريسروش را ز یهاداد و نفسساکت بود و جواب ن ترالن

  ها باال برد.او را بغل زد و از پله سروش

و قصدش را  کردیترالن تپش گرفته بود. فقط صورت سروش را نگاه م قلب
 خوادیسروش م یعني«: ديها باال رفتند صد بار از خود پرس. تا از پلهدانستینم

  »چکار کنه؟!

  به اتاق خود برد. راستکيا وارد راهرو شد و ترالن ر او

آن رفت و ترالن  یآرنجش چراغ را روشن کرد و به کنار تخت رفت و با زانو رو با
آن گذاشت و چادر را از سرش در آورد و آن را مرتب تا کرد و با احترام  یرا رو

  بالش خود گذاشت. یرو

  د و گفت:و براندازش کر ديرا از سرش کش یاو را در آورد. روسر یهم مانتو بعد

  رسم؟یو نم زنمیورق م یچرا ه ؟یخودت صفحه چند -

  گفت: کردیکه با بهت داشت نگاهش م ترالن
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  ! دونمینم -

 دياو کش یبازو یو نرم او نگاه کرد. دستش را رو ريلبخند زد و به لباس حر سروش
  و گفت:

  قشنگه! یليخ -

  او اشاره کرد و گفت: ینهيس به

  !هيخبر ريز که اون زنهیخوب گول م -

  لبخند زد و گفت: ترالن

  چکارشون کنم؟! -

  !یعملشون کن ديبا -

  و گفت: ديبلند خند یناخواسته با صدا ترالن

  مونده! نميهم -

تخت انداخت و  یترالن را رو کدفعهيکمر او انداخت و  انيدستش را م سروش
ن نگاه مات ترال یهازد و به چشم مهيخ شينزند. رو بيمراقب بود به دست او آس

  کرد و گفت:

  .نميبب ريبگ ،یريبگ یکشت یخوایم یگفته بود -

  راستش را پشت کمرش گذاشت و گفت: دست

  کردم. ینامرد یدست راستم که نگ نميا ا،يب -

کرده بود، به  رشيگسروش غافل یکيحد از نزد نيدستپاچه بود و ا یکه کم ترالن
  او نگاه کرد.

بود. دست راستش را پشت کمرش گذاشته  کرده هيساعد دست چپش تک یرو سروش
را دو طرف ترالن انداخت بود و بدنش از بدن او فاصله داشت و  شيبود و زانوها

  با هم تماس نداشتند.

  شروع کن.  -
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  ! هيکه نامرد نيا -

  چرا؟ دستم غالفه.  گهيد -

   ؟یريبگ یکشت یخوایم یگیو م ريز یمن رو انداخت -

  شه! رو، با یايتو ب یخوایم -

  رد شده بود.  شيدو پا نيترالن از ب ی. پاهاستاديا شيزانوها یرو او

  ترالن را نشاند و گفت: سروش،

  ! سم؟يوا یچجور -

دهانش فشرد. سروش  یدستش را رو عيو سر ديبلند خند یناخواسته با صدا ترالن
  بلند او را دوست داشت، ادامه داد: یکه خنده

  . سميجور وا همون گذرهیمبهت خوش  شتريو ب یچجور راحت -

  و گفت: ديخند شتريب او

  . ادبیب -

  روم؟  یايمن بخوابم تو ب -

  و گفت:  ديبعد دمر دراز کش و

  ! یام خاکم کنآماده -

  دور از جونت!  -

  بار انداز بزن.  اي! بهيفن کشت هي -

  به اندام درشت او کرد و گفت: ینگاه ترالن

  ! کنهیمن بلندت نم یتاپنج ی! ماشاءهللا انقدر بزرگبه تو بارانداز بزنم یمن چطور -

  تالش کن.  -

تکانش دهد اما  متريليم کيکرد  یاو انداخت و سع یشانه ريدست چپش را ز ترالن
  نشد. 
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  خسته شد و گفت: او

  به خدا اگه بتونم.  -

گردن سروش انداخت  ريکمر او نشست و دستش را ز یرفت و رو طنتيبعد با ش و
  . ديباال کش و او را

اش افتاد. دلش خواست آن را بکشد و پاره شيهاانگشت یگردن سروش ال ريزنج
  کند. 

  . دهدینبود که گردن سروش را فشار م حواسش

  دست کوچک او را گرفت و گفت: سروش

  ترالن.  ميخفه کردن ندار -

  و گفت: ديدستش را پس کش ترالن

  کنم.  تيکار تونمینم -

را مشت کرد  شيهاسروش دراز کرد. سروش دست یهاشانه یورا ر شيبعد پاها و
  و مشغول شنا رفتن شد و گفت:

  ! جوجه -

رفتن، هنگام باال رفتن، ترالن خود  نييبه کارش ادامه داد. بعد از چند بار باال و پا و
تخت گذاشت و وزنش باعث شد سروش با صورت  یرا رو شيو پاها ديرا جلو کش

  .فتديتخت ب یرو

  خم شد و گفت: نترال

  به عقله. ست،يها هم به زور نوقت یخاکت کردم؟ بعض یديد -

  و گفت: ديتخت ولو شده بود و ترالن وسط دو کتفش نشسته بود خند یکه رو سروش

  !یگیآره فنچول، تو راست م -

  گردنش تا کرد و چشم بست و گفت: ريرا ز شيهابه همان حال دست سروش
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  در بره. امیجا خستگهمون نيبش -

جا نشست و سروش چشم بست. ترالن با دست چپ هم گوش کرد و همان ترالن
  لب گفت: رياو را نوازش کرد. سروش ز یموها

  !شيآخ -

دو کتف  انيدر سکوت گذشت که م یقيلبخند زد و به کارش ادامه داد. دقا ترالن
  و رو کرد. ريسروش گرم شد. نوازش دست ترالن هم دلش را ز

  ترالن! -

  له.ب -

  !یداغ یليخ -

  هان؟! -

  داغ شد.  یاونجا که نشست -

برود که  نييتخت پا یبرخاست و خواست از رو عيگرد شده سر یهابا چشم ترالن
را دور شکم او انداخت  شيو بازوها ستاديا شيدو زانو یلحظه رو کيسروش در 

  و گفت:

  کجا؟!  -

  فشرد و گفت: نهيه سرانش نشاند و پشت ترالن را ب یو رو دياو را عقب کش و

  . شهیتموم م یکشت یک گمیمن م -

  زنان گفت:و نفس زدیکه به شدت م یبا نبض ترالن

  خجالت بکشم.  شهیهات باعث محرف -

  حرفا نبود.  نيپشت تلفن ا -

  . کشمیاالن خجالت م ینبود ول -
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. امدهجيمثبت ه یها. من عاشق حرفخوامیها م. من از همون حرفميخجالت ندار -
  برام بگو آروم بشم.  یحداقل چهارتا حرف اونجور کنمیکه نم یکار

  بگم؟! یچ -

  !یگرفتیم یبا من کشت یپشت تلفن که داشت -

شکم او سراند و باال  یو آهسته دستش را رو دي. دلش لرزديياو را بو یموها سروش
  .کردیآن لباس لخت حالش را عوض م رياو ز فيبرد. بدن ظر

  .کردیشکمش نگاه م یسکوت رقص دست سروش را رودر  ترالن

  .دادیبدن او را بزرگتر نشان م زياو آمد. اسفنج سا ینهيس یسروش رو دست

  او افتاد. یشانه یپلک بست. بدن او را فشرد. سر ترالن عقب آمد و رو سروش

سروش کنار گردن او نشست. ترالن حس کرد در بدن سروش فعل و  یهالب
  داد.  رخ یانفعاالت

  لباسش قرار گرفت و پوستش را نوازش کرد. رياو برگشت و ز دست

که ترالن  یزيدست خودش نبود. باز هم داغ شده بود. همان چ یزيچ گريد
  . خواستیم

. دياو رس ري. دستش به لباس زکردیصاف و لغزان ترالن حالش را خوب م پوست
رو به او کرد و صورتش را . ترالن هم آهسته ديکش یلمسش کرد و با همان حال آه

  . ديبوس

 یهالب ی. سرش را جلو برد و روستيرا نگر بايپلک گشود و آن صورت ز سروش
  افتاد.  ديبه تپش شد شانيگذاشت که دل هر دو یطوالن یاترالن بوسه

لب  ريو ز ستيحالت او را نگرو خوش یخاکستر یهاهم جدا شدند. سروش چشم از
  گفت:

  ! یکرد شيآرا -

  . رژش را قبالً خودش خورده بود. ديدیداشت خط چشم او را م هتاز
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  لب زد: ترالن

  بلد نبودم.  یليخ یکنم ول شيکم. مامان نرگس خواست برات آرا هي -

  ! یتر شدحس کردم امشب خوشگل -

 رِ يزمان دستش را زترالن را به لب گرفت و هم یهاسرش را جلو برد و لب دوباره
ها پلک گشود و ردن دستش به آن حجم کوچک چون برق گرفتهلباس او برد و با خو

 ريمغزش ت یلب ترالن برداشت. حس کرد یرا از رو شيها. لبديدستش را پس کش
  . ديکش

  . کردیرا از آغوشش راند و ترالن فقط ناباور نگاهش م او

  نفس افتاد و گفت:و به نفس ديپر نيياز تخت پا سروش

  ! کنم؟یم یطچه غل ناموسیدارم مِن ب -

  و گفت: ستيمتعجب او را نگر ترالن

  ! یتو شوهر من ؟یکنیچکار م -

زد. ترالن  رونيعقب گرد کرد و سمت در رفت و از اتاق ب هاوانهيچون د سروش
 وانهيد ديرسیکه سروش به لمس بدنش م نياو را نگاه کرد. هم یخال یبا غصه جا

  . ستدانیحال مزخرف او را نم نيا ليو دل شدیم

را در کمد گذاشت  شيهارفت و لباس نييرا مرتب کرد و با غصه از تخت پا لباسش
  کجاست.  نديو بعد دنبال سروش رفت که بب

گذاشته  زيم یرا رو شيمبل نشسته است و پاها یاو رو ديوارد سالن شد د یوقت
  را بسته بود. شيهااست. چشم

  و گفت: ستياو را نگر ترالن

  سروش. -

  هوم! -
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و حوصله  حالیب ديآمده بود توجه کرد و فهم رونياو ب یکه از حنجره يیصدا به
  است.

  از اون دخترا. یکي شيپاشو برو پ -

  کدوم دخترا؟ -

  .یهمون دخترا که قبالً باهاشون بود -

  !کنهینم تيها هداشوهرش رو سمت هرزه یکس -

فشار رو  یجور کي ديباپس  یبا من باش یتونینم ی. وقتیدار ازين نيتو االن به ا -
  ! یخودت بردار یاز رو

  . رمینم یکس شيپ گهيد یتا تو زنم -

  هات. دوست شيپاشو برو پ ،یدار یچه حال دونمیبه من فکر نکن. م -

  نگران نباش.  رم،يمینم -

   ؟یبا من باش یتونیکه چرا نم یفکر کرد نيبه ا -

  آره.  -

  چرا؟  -

  ! هيگناه بزرگ کنمیاحساس م -

  ! من محرمتم و اونا نامحرم. من زنتم سروش! ؟یشد وونهيد -

که اصالً  رهيگیسراسر وجودم رو م یحال بد خورهیتا دستم بهت م یول دونمیم -
  . اديخوشم نم

   ؟یکنیچرا احساس گناه م یدونینم-

  نه!  -

  او رفت و نشست. به صورتش زل زد. سروش نگاه او را حس کرد. کينزد ترالن

  ترالن چشم باز کرد. به رو
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  .زميعز -

 ی. دست انداخت و موهاکردیصدا م زميبار بود ترالن را از عمق قلبش، عز نياول
  لب زمزمه کرد. رياو را گرفت و دوباره چشم بست. ز

  .زکميعز ستميبرات ن یمن رو ببخش. مرد خوب -

  و گفت: ديکش یآه ترالن

  شدم. خراب اتیزندگ یکه تو یمن رو ببخش ديتو با -

  فکر کرد و بعد آهسته گفت: یکم

  سروش! -

  جانم. -

خود  یفهيآنقدر مهربان شده بود که غم در نگاه ترالن نشست اما وظ سروش
  غم نجات بدهد. نياو را از ا ديبا دانستیم

را رها کرد و با نگاهش او را دنبال  شيبرخاست که سروش موها شياز جا آهسته
  رفت. گريکرد. ترالن به کنار مبل د

  را برداشت و به کنار سروش رفت و نشست و گفت: فشيک

  .ستيبرام قابل تحمل ن یکه تو دار یغم -

  .یبدون ديرو بهت نگم اما با هانيکرد ا ديبهم تأک یليحاج آقا خ امشب

  رو؟! یچ -

  آورد و گفت: رونيدسته کاغذ ب کيو آن را باز کرد.  ديرا کش فشيک پيز ترالن

  .هاتهم سفته نيا -

ها . سفتهستيرا جمع کرد و ناباور ترالن را نگر شيمبل نشست و پاها یرو سروش
  گفت: یرا گرفت و نگاه کرد. خود خودشان بودند. با ناباور

  !کنن؟یدست تو چکار م -
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  .نانيدل تو رو ببرم ا تونمیکه م یزياز حاج آقا گرفتم. بهش گفتم با تنها چ -

  » شون.دونه بهت بدم دونه«هم گفت:  اون

  ! ؟یداد جاکيپس چرا  -

  . یخودت انتخاب کن خوادیچون دلم م -

  دارم فکرت آروم باشه.  دوست

  باشم.  یو تحمل ندارم که تماشاچ یکشیم یچه عذاب نميبیم

  فشرد و گفت: نهي. او را به سديبار بوس نيترالن را بغل کرد و چند سروش

  ازت ممنونم.  -

رفت و  نهيگرفت. او را بلند کرد و به کنار شوم برخاست و دست سروش را ترالن
  نشست. 

  و گفت: دياز کاغذها را از دست او کش یکيمقابلش نشست. ترالن  سروش

  دوستت دارم.  شهيو هم ستميباشه من بچه ن ادتي خوامیفقط م -

  را گرفت و گفت: گريآتش انداخت. کاغذ د یآن کاغذ را تو و

که من رو  یرام قائلم، چون روز اول بهم گفتبراش احت یکه بکن یهر انتخاب -
اشتباه من بود که بله گفتم. االن هم فقط دارم اشتباهم رو جبران  نيو ا یخواینم
  . کنمیم

 ديرا کش یآتش انداخت که شروع به سوختن و خاکستر شدن کرد. بعد یرا تو کاغذ
  و گفت:

رفتارت به قلب  ايالمت و ک اياز نگاه  شهياونقدر بزرگه که هم یکشیکه م یعذاب -
. دوست دارم شاد و هيدرمونیتر از هر درد بو تحملش سخت شهیم ريمن هم سراز

  .یپدرت باج ند یحت کسچيو به ه یآزاد و پرقدرت باش

اش رو به خاکستر شده یهاآتش گرفت و تکه عيانداخت که سر نهيشوم یرا تو کاغذ
  باال حرکت کرد.
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  آتش انداخت و گفت: یو تو ديدست او کش کاغذ را از یدسته ترالن

کردم و شناختمت  یچند روز باهات زندگ نکهيبرو. از ا کنه،یاگه رفتن آرومت م -
  .شدیم رتيذهنم درگ شهيهم افتادیاتفاق نم نيا وقتچياگر ه ديحالم. شاخوش

  خوبه. یليکردم خ یکه چند روز باهات زندگ نيهم یول

  لبخند زد و گفت: ترالن

شد و با هرکس شد،  یبده. سرنوشت من هم هرچ یليرو دنبال عشقت، اسارت خب -
  .کنمیم اديازت  یبه خوب شهيمطمئن باش هم

و آهسته  ستيشده بود نگر باتريز نهينور شوم ريصورت ترالن را که ز سروش
  گفت:

  بدم؟! یرو چ هيجواب بق -

 یابيرخواست طالق غ. من هم داتیبا من. برو دنبال زندگ هيتو برو، جواب بق -
  .دمیم

نشاند. او را تکان داد و سرش  شيپا یجلو رفت و آن دختر را بغل کرد و رو سروش
احساس  یشب بعد از دوروت نياول یاش گذاشت و پلک بست و براشانه یرا رو

  آرامش کرد.

  در سکوت آنجا نشستند که همراه سروش به صدا در آمد. یطوالن یقيدقا

  بامداد بود. کي. ستيگذاشت و رفت جواب داد. ساعت را نگر نيترالن را زم او

  : ديپرس مهيجواب داد. ژاله سراس عياسم ژاله تعجب کرد و سر دنيد با

  ؟یبه پارت یفردا شب دعوت شد یخواستم بپرسم برا -

  چطور مگه؟! زم،يآره عز -

  سروش! یوقت نر کي -

  ؟یچ یبرا -

  .ختهيریرو هم م اياشته با رؤکه د دهيفرزاد رو شن یصدا گهیم يیصفا -
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  ؟یچه کار یبرا -

  تو رو ببرن. یکه فردا آبرو نيا -

  !؟یچ یعني -

 لمي. بعدش ازت فیريرابطه بگ ايکردن مستت کنن و بعد با رؤ یکيبا هم دست به  -
  .رهيو ترالن طالق بگ یو ببرن بدن دست حاج اکبر رنيبگ

  ن؟يسناسیرو از کجا م یکبرکار رو بکنه؟ شماها حاج ا نيا خوادیچرا م -

خودش رو  ینطوريا خوادیم ايسروش. رؤ چهيپی. حرف مستياز کجاش مهم ن -
  بهت بندازه.

  !نطوريکه ا -

که ترالن اون روز چه  یدياون جشن! د یتو یسروش! دردت به جونم، نکنه بر -
 زنت رو با شهی. اصالً نمیاريب ريدختر مثل ترالن گ یتونیشد! تو نم یحال

  .یکن سهيدخترها مقا نياز ا چکدوميه

  صددرصد. -

  .ستيبود را نگر رهيترالن که به او خ سروش

  بود. قدرش رو بدون، حالش خوبه؟! یدختر فنچ و خوشگل یليخ -

  ممنون. ست،يبد ن -

  من بهت نگم سروش. گهيد -

  .یمهمون نيو نر نياريبهونه ب کيهم  يیتو و صفا -

  ؟یچ یما برا -

  .کنمیولشون نم یطورني. همرميگیمحالشون رو  -

  مبل پرت کرد و گفت: یرا رو یکردند سروش گوش یاز هم خداحافظ یوقت

  بهم رو کرده.  یشانس امشب خوش -
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  شده؟  یچ -

 یها را خاموش کرد و بعد ترالن را بغل کرد و او را روجلو رفت و چراغ سروش
  تخت گذاشت.  یبلند کرد و به اتاقش رفت و ترالن را رو شيبازوها

برد و کمک کرد  یترالن لباس راحت یشد. برا شيهالباس ضيبعد مشغول تعو و
  را عوض کند.  شيهالباس

  ! م؟ينيبب لميف -

  ! ؟ینيبیاز اونا که م -

  آره.  -

  . مينيبب -

  شروع شده بود.  لميرا روشن کرد. ف شيرفت و صفحه نما سروش

  ! ارم؟يب یبرم خوراک -

  . خورمینه، من که نم -

بغلش  ريرا ز شيهاو سروش کنارش قرار گرفت. دست ديدراز کش شيسر جا ترالن
و ذهن سروش  ديزود خواب یلينگاه کردند. ترالن خسته بود و خ لميزد و هر دو به ف

  . ديدینم یزيبود که اصالً چ ريقدر گرفتار و درگآن

 گريکار کند؟ حاال دچ ديبا ستيسنگ پدرش ن ريحاال که دستش ز کردیفکر م داشت
  را روشن کند.  فشيتکل توانستیم

او را  یتخت نشست و صورت دوست داشتن یبود. رو دهيبه ترالن کرد که خواب رو
  او گذاشت و پلک بست.  یهالب یو لبش را رو ديبرانداز کرد. آهسته جلو کش

و بعد از جا گرفت  یميمال تمينامنظم قلبش ر یهابه همان حال ماند تا تپش قهيدق چند
  . ديهم چ یآورد و کنار ترالن رو رونيکمد ب یبلند شد و چند بالش از تو

را خاموش کرد.  شينشود. صفحه نما دارينماز ب یاو را خاموش کرد تا برا ساعت
  .ستيدر را باز کرد و درون آن را نگر صدایو ب ستاديکمد ا یجلو
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و  ديو صبح دامن سف ديبرچ پشت هم گذشتند. شب آهسته آهسته دامنش را هاساعت
  را بر سر شهر انداخت. شيآب

 دياز درد کش یدرد آمد که چشم باز کرد. آه شيبازو یو کم ديغلت شيدر جا ترالن
  .ستيو کنارش را نگر

تخت نشست و پرده را گرفت و کنار زد. صبح شده  یرو ینبود. به آرام سروش
  رفت. نييبود. آهسته پرده را رها کرد و از تخت پا

را نگاه کرد. ساعت دَه صبح بود. خوابش برده بود و نماز نخوانده  زيم یرو ساعت
  بود.

رفت و دست و صورتش را شست  سينکرده بود. به درون سرو دارشيهم ب سروش
  و برگشت. 

و  یرفت و وارد سالن شد. به آشپزخانه رفت و مشغول پر کردن کتر نييها پاپله از
   اجاق گاز شد. یگذاشتن آن رو

  در آورد و مشغول خوردن صبحانه شد.  رينان و پن یهم مقدار بعد

برداشت و با سروش تماس  فشيهمراهش را از ک یاز آن به سالن رفت و گوش بعد
  جا خورد.  »باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م«  دنيگرفت و با شن

در  انيم پوخان یشد و با دفتر او تماس گرفت. بعد از چند بوق آزاد صدا متعجب
  . ديچيگوشش پ

  . دييبله بفرما -

  صحبت کنم.  یبا مهندس محمد خواستمیم -

  پسرشون؟  ايحاج آقا  -

  پسرشون.  -

  شما؟!  -

  همسرشون هستم.  -
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  .اوردميببخشيد که به جا ن ن؟يآ... خانم مهندس خوب -

  .نيممنونم، زنده باش -

  شرکت. اوردنين فيمهندس امروز تشر یآقا -

  به سرتاسر خانه کرد. یگرد شد و نگاه شيهاول زده چشمه ترالن

  ممنون. -

نشد و قطع کرد. سمت در رفت و با دست لرزان با همان  انيمنتظر جواب خانم پو و
 رهيکرد دستگ یرا چرخاند. هر کار رهيهم در آن بود دستگ یدست سالم که گوش

  ش شکست.اپله خورد و صفحه یدستش افتاد و رو یاز ال ی. گوشدينچرخ

 یسروش تو ليرا چرخاند و در را گشود. اتومب رهينکرد. دستگ یبه گوش یتوجه
  گفت: یلب و بغض ريدر افتاد. ز یسست شد و پا شيبود. پاها اطيح

  سروش. -

سرد آخر اسفند ماه به درون خانه هجوم آورد و صورتش  یو هوا زدینفس م نفس
  زد. یليرا س

 یبلند شد و به طبقه شياز جا ی. به سختديبه هم کوب. در را گرفت و دينفس کش تندتند
نبود. به اتاق کار او رفت. آنجا هم  یباال رفت و در اتاق خودش را باز کرد، خبر

  راهرو را باز کرد. سروش رفته بود! یتو سيافتاد و در سرو هينبود. به گر

  ند.ک دايپ یزيبه اتاق سروش رفت بلکه چ کردیم هيکه گر یدر حال مهيسراس

رو به  یکمد خال کياو رفت. با  یهادور خود زد. به سمت کمد لباس یچرخ جيگ
  رو شد. 

. نفسش بند زدیم قهياز هزار بار در دق شتريبود. قلبش ب دهيو ترس شدینم باورش
به آن  ادداشتي کيافتاد.  نهيتوالت و آ زيکه نگاهش به م ديآمده بود. سمت در چرخ

  بود. دهيچسب

  جدا کرد.  نهيرا از آ ادداشتيرفت و  جلو
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ها از تو من فرسخ یخونیرو م ادداشتي نيا یدار یسالم. حتماً وقت زميترالن عز« 
  دورم. 

تمومش کردم.  ینطوريکه ا خوامیرفتم و راحتت گذاشتم. ازت معذرت م من
  مهربونت نگاه کنم و ترکت کنم.  یچشما یتو تونستمینم

 یارزش ماد اتهيمهر دونمیالزمه بکن. م یاربده و هر ک یابيطالق غ درخواست
کارت هم بهت دادم. اونقدر  کيباشه  ادتيتو. اگر  یمن برا نِ ينداره اما خونه و ماش

  . یکن یراحت زندگ یبتون ندهيروش هست که تا ده سال آ

و  نيباتريمحبت تو رو جبران کنم فنچول خوشگل، اما بدون تو ز تونمینم
  . دميعمرم د یکه تو یهست یدختر نيرتو آروم نيتربامحبت

 ايکه اگر اون سر دن يیجا کي. یدلم دار یمخصوص تو یجا کيباشه که تو  ادتي
ترالِن  گمیم ه؟يک ايدختر دن نيترباشم، اگر صد سال هم بگذره و ازم بپرسن بامرام

  ! زميعز

  ».انصافیتو سروِش ب کيکوچ

فشرد و از ته  نهيکرد. کاغذ را به س هيرتوالت فرود آمد و گ زيم یجا پاهمان ترالن
  .کردیها درد او را کم نماشک ليس یحت زيچ چيدل زار زد و ضجه زد و ه

 نييپا یبلند شد و به طبقه شياز جا یبعد به سخت ی. ساعتآوردیداشت کم م گريد
  رفت.

  و رو کرد. ريرا ز نشيکرد. آن را برداشت و مخاطب دايدر پ یرا جلو اشیگوش

 زيعز اريسروش بس یکه برا یکه سروش به او اعتماد داشت و تنها کس یکس اتنه
  بود.

  کرد. یريگشکسته شروع به شماره یبا آن صفحه یاسمش را لمس کرد. گوش یرو

و هر بوق داشت جانش را  ديبوق شن یگوشش گذاشت. در گوشش صدا یرا رو آن
  .گرفتیم

  .يیداجانم زن -
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کرد بغض  ی. سعديو پناه د پشتیب یالحظه یا برا. خودش رديترالن لرز یصدا
  نکند اما نشد.

  الو... -

  گفت: یحالت بغض با

  الو آقا بهراد... -

  :ديبه خود گرفت پرس یحالت ترس و نگران عيکه سر يیافتاد. بهراد با صدا هيبه گر و

  شده؟ زن... ترالن! یچ -

  فت:و گ ديبغض و آب دماغش را باال کش قشيبا نفس عم ترالن

  سروش رفت... تنهام گذاشت... چکار کنم االن؟! -

  لب گفت: ريز کدفعهيچند لحظه ساکت شد و  بهراد

  رفته؟ یرفته؟ ک ی! چطورايخدا -

  رفته. شبيد دي. من خواب بودم که رفته. شادونمینم -

  کرد. هيبه شدت گر و

  .ميکنینگران نباش. درستش م شت،يپ اميم -

 یو روسر ديپوش یمانتو به سخت کيترالن برخاست و  بعد ارتباط را قطع کرد. و
 یحاضر کرد و رو یرفت. چا نييپا یسر کرد و چادرش را برداشت و به طبقه

  در آمد. اشهيها را خلوت کرد و بعد نشست و باز گرمبل

  شب قبل افتاد. اديرفت و به  نهيسمت شوم نگاهش

 یحد آرزو نياو تا ا کردینم اندازه نامرد باشد. فکر نيسروش تا ا کردینم فکر
کرد و صدا  هيمبل انداخت و با سوز دل گر یدسته یرفتن داشته باشد. خودش را رو

  زد:

  ... من بدون تو چکار کنم؟یکردیکار رو م نيا ديسروش... سروش... نبا -
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  . ترالن رفت دگمه را زد و در ساختمان را باز کرد.ديبعد بهراد از راه رس یقيدقا

گذشت  اطيو از ح ديسروش در را به هم کوب نيشد و با نگاه به ماش اطيارد حو بهراد
  ترالن گفت: دنيو خود را به ساختمان رساند و با د

  ؟یسالم، خوب -

  پر از غصه گفت: یو با صورت یو بغض نياندوهگ ترالن

  .نييسالم، بفرما -

رف ترالن رفت را در آورد و وارد خانه شد و در را بست. به تعا شيهاکفش بهراد
  که بهراد گفت: اورديب یچا شيمبل نشست. ترالن خواست برود برا یو رو

  .نيبفرما بش خورم،ینم یزيچ -

  .ارميم يیچا -

  .خورمینم یزيام، چروزه -

  قبول باشه. -

و ظروف  زيگرفت. بهراد هم نگاهش را به م ريبرگشت و نشست و سر به ز ترالن
  آن دوخته بود. یرو ینييتز

  افتاد و گفت: هينتوانست تحمل کند و دوباره به گر نترال

  ولم کنه و بره. کردمی. فکر نممونهیم کردمیانتظارش رو نداشتم. فکر م -

  که رفته؟ یاز کجا مطمئن -

  گذاشته بود. ادداشتيبرام  -

  گفت. راهيلب به سروش بد و ب ريباال رفت و بهراد ز یبعد برخاست و به طبقه و

  سروش را دست بهراد داد و گفت: ادداشتيبرگشت ترالن  یوقت

  .نجاستيا -

  کاغذ را گرفت و مشغول خواندن شد. سر بلند کرد و گفت: بهراد
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  الخروجش کرده بود. پدربزرگم ممنوع -

  رفته؟ یچجور

کار رو کردم و اون هم  نيگول زدنش گفتم ا ینکرده بود. خودش بهم گفت فقط برا -
  باور کرده.

  سفته از سروش داشت. یپدربزرگ کل -

  سوزوندمشون. نهيشوم یتو شبيهمه رو دادن به من، من هم د -

  لب گفت: ريبلند شد و ز شياز جا یبا ناراحت بهراد

  آخ سروش، آخ سروش! -

  صورتش فشرد و گفت: یرا رو شيهادست بهراد

  ترالن. یکردیکار رو م نيا دينبا -

رو دارم، اما االن از درون ُخرد شدم.  اشیاگر بره آمادگ یحت کردمیمن فکر م -
  دارم. اگر پدرم بفهمه... یچکار کنم! احساس سرگردون ديبا دونمینم

  افتاد. هيدوباره به گر و

حال با  نيزود بود. با ا یليآن ساعت صبح خ سي. انگلستيساعتش را نگر بهراد
س را وصل کرد بهنام تماس گرفت و در سالن قدم زد. بعد از چند بوق آزاد بهنام تما

آمد و  نيي. پتو را کنار انداخت و از تخت پاشدیجدا م ماهيطور که از فرو همان
  آلود جواب داد:خواب

  جانم بهراد، سالم. -

  .ريصبحت بخ زم،يسالم عز -

  شده؟! یوقت صبح، طور نيا یشده زنگ زد یباشه، چ ريبخ -

  زد و حرکت کرد. رونياز اتاق ب و
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سروش رو داده دست ترالن. ترالن هم اومده خونه  یهاا سفتهحاج آق شبيبهنام! د -
نصف شب  ديشا ست،يزده. معلوم هم ن بشيهمه رو سوزنده. سروش هم از صبح غ
  .سياومده باشه انگل زنمیگذاشته رفته. ترالن خواب بوده. حدس م

  کارا؟ نيا یچ یعنينشه.  داشيطرفا پ نيغلط اضافه کرده، بره دعا کنه ا -

  !ه؟يموضوع چ یدونیکه متو  -

  آلودش گفت:خواب یهادار و چشمخش یبا صدا بهنام

  که هست! مگه دختر مردم مسخره دستشه؟  یموضوع هر چ -

  و مشغول خواندن شد. ستاديا شيکاغذ گرفت و بهنام در جا یرا رو نيدورب بهراد

  نوشته؟! تيوص -

  انداخت و راه افتاد و گفت: زيم یکاغذ را رو بهراد

  اگر اومد برگرده؟! یکن یکار کي یتونیم -

  بر نگرده! تونهیمگه م -

  بهنام! -

  و گفت: ديکش اشختهيبه هم ر یدستش را به موها بهنام

  بخواد به سروش برگرده. کنمیاست. فکر نم گهيد یکيبا  یدوروت -

  ؟یمطمئن -

  .دميرو د جشيپ یعکسا -

  سروش اومد باهاش حرف بزن. -

ً باها - کار  یاش بگه سروش برا. به ترالن بگو به خانوادهکنمیصحبت مش حتما
  کنم. شایمدت تونستم راض نيا یمن هم تو دي. شاسيرفته انگل

  خوبه. -

  رو کرد به ترالن و گفت: و
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  ؟یديشن -

  گفت: یبا حال بد ترالن

  بله. -

  را چنگ زد و گفت: شيموها بهراد

  مونه؟یاون احمق به شرکت فکر نکرد که رو هوا م -

  نبود. شيزندگ طيشرا نياگر بلد بود فکر کنه که ا -

  را پر کرد و گفت: سازیچا یکتر بهنام

  مونده. یکدوم گور نيبه سروش زنگ بزن بب -

  .زنمیاالن بهش زنگ م -

  کردند و بهراد مشغول زنگ زدن به سروش شد. یدو از هم خداحافظ آن

  .نيخاموشه آقا بهراد، تالش نکن -

او تماس گرفت. شروع به بوق زدن کرد.  گرياموش بود. بهراد با خط داو خ یگوش
  بهراد نگران مشغول قدم زدن شد.

  جواب داد: سروش

  جانم بهراد. -

  تو؟ یهست یسالم سروش کدوم گور -

  خارج شدم، اومدم آلمان. ماياالن از هواپ نياتفاقاً هم -

  ؟یکنیم یآلمان چه غلط -

  . سيانگل رمیدارم م -

  . کردیدستپاچه برخاسته بود و داشت دهان بهراد را نگاه م نترال

   ؟یچ یبرا سيانگل -
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  . یدنبال دوروت رمیم -

   شه؟یم یپس زنت چ -

  . رهيبره طالق بگ تونهیگذاشتم که م ادداشتيبراش  -

   س؟يانگل یرفت ی! ترالن زنته، ولش کرد؟یگیم یدار یسروش معلوم هست چ -

   ؟یبر یها رو داد دستت ول کندختر تا سفته نيکه ا یدتو انقدر نامر یعني

   ؟یرفت یک اصالً 

  زدم و رفتم فرودگاه.  رونيساعت سه صبح از خونه ب شبيد -

. پنج صبح پرواز داشت، شش ومدين رميجز آلمان گ يیگشتم، جا تيدنبال بل بعدش
  . نييراه بودم. االن اومدم پا یساعت تو

  . اديم رميگ سيانگل یبرا تيبل نميبب برم

   ؟یفهمیرو م نيا شه،یم یسروش زنت داره روان -

   ؟ی! کنارشزم؟يعز یچ یبرا یروان -

  . کردیداشت؟ از ترس داشت سکته م یبه من زنگ زد چه حال و روز یدونیم -

  بهش بگو من حالم خوبه.  -

  باهاش صحبت کن... -

  باهاش ندارم بهراد.  یحرف -

  . یبد حيبهش توض یدار فهيتو وظ ؟یچ یعني -

ها. بهش سفته یهمون کاغذ براش نوشتم. ازش تشکر کن برا یرو تو حميتوض -
  . اشیبگو بره دنبال زندگ

 یگوش یاز کوره در رفت و تو نطوريچرا ا ديشد و خودش هم نفهم یعصبان بهراد
  :ديکش اديفر

  . شرفیب -
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ساکت و آرام  شهيهم مبل افتاد. بهرادِ  یسکوت کرد و ترالن عقب رفت و رو سروش
  شده بود.  یباز هم عصبان

  و گفت: دادیرا فشار م یگوش تيحرص و عصبان با

دست از پا درازتر  مونيو مثل سگِ پش یشیم مونيخودم، تو پش یخونه برمشیم -
  نداره.  یسود یمونيو پش ستيمال تو ن گهياون روز ترالن د ی. ولرانيا یگردیبرم

صورتش چنگ کرد و بعد  یرا تو شيهارد و با حرص دستبعد ارتباط را قطع ک و
  ترالن که ماتش شده بود گفت: یاز چند لحظه رو به سو

  رو جمع کن.  لتيپاشو برو وسا -

  آخه...  -

  و گفت: ديرا باال کش شيصدا بهراد

  پاشو برو جمع کن.  -

 یحوصلهو اعصابم خرده. اصالً  ستي. حالم خوب ناميب يیجا تونمیآقا بهراد نم -
  رو ندارم. دوست دارم تنها باشم.  چکسيه یرفتن خونه

ما به پدر و  یخونه اي. بیدست تنها بمون نيشب خطرناکه با ا ؟یچ یعنيتنها  -
به سرمون  یچه خاک نميبهراد بمونم تا که بب یمادرت هم بگو سروش خواسته خونه

  . ميکنیم

  کرد. هقافتاد و هق هيپر درد خم شد و به گر ترالن

  نشست و گفت: شيدو پا یاو رو ی. بهراد جلو رفت مقابل پاآوردیداشت کم م گريد

و زود داره اما سوخت و سوز  ري. ددمیبهت قول م گرده،یسروش برم ن،يبب -
  که برگرده. کنهیم اشینداره. بهنام راض

  بهش برنگرد. گهياگر اومد تو د یول

  گفت: شيهاهيگر انيدر م کردیم که صورت پر از اندوه او را نگاه ترالن

  .رميمیو من م اديبهم الهام شده سروش نم نيباور کن -
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  افتاد و چند لحظه مات صورت او ماند و بعد گفت: شيزانوها یرو بهراد

  .افتهیاتفاق نم نيا -

  کرد. هيدر خود مچاله شد و گر ترالن

  ! سروش هم اونجاست!ماه؟يبهنام و فر شيپ سيبفرستمت انگل -

  بشم. کيکوچ دينبا نياز ا ترشيب -

کرد و بهراد  هيو از ته دل گر ديصورتش کش یرا گفت و چادرش را رو نيا
  .کردینگاهش م نياندوهگ

لبش  یرا راست کرد و مشتش را رو گرشيد ینشست و زانو شيپا کي یبهرادرو
  گفت: یو بعد به آرام ديشيگذاشت و اند

  .شتيپ فرستمیپگاه رو م -

را جمع  لشينگفت و بهراد با پگاه تماس گرفت و از او خواست وسا یزيچ ترالن
  ترالن بماند. شيپ یچند روز ديايکند و ب

  .دهدیم حيتوض شيو بهراد گفت که بعد برا ديرا پرس لشيدل پگاه

و سر  ديکش یمحض قطع کردن تماس بهنام با او تماس گرفت. رو به ترالن آه به
  تکان داد و بهراد جواب داد:

  جانم. -

  !؟یکرد داشيپ -

  آره. -

  !ه؟يکدوم گور -

  .سيانگل یبرا رهيبگ تيبل خوادیشده، م ادهياالن آلمان پ -

  خدا لعنتش کنه. -
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 کهيمرت اياز خجالتش در ب یتو. حواست رو جمع کن بهنام. حساب شيپ اديداره م -
  احمق رو.

  .خورهی! مغزم از دست کاراش داره جوش ماديمنتظرم که ب -

  بگم! یچ -

  رو بده به ترالن. یگوش -

  .کردیم هيشده بود و گر ميچادرش قا ريکه ز ستيترالن را نگر بهراد

  را فوت کرد و گفت: نفسش

  ترالن، بهنام باهات کار داره. -

را از بهراد  یسر بلند کرد و با چادرش صورتش را پاک کرد و بعد گوش ترالن
  گرفت.

  که گفت: ديد ريرا در تصو بهنام

  شما؟! نيسالم، خوب -

  سالم آقا بهنام، خوبم. -

  هق زد. بهنام با اندوه گفت:هق و

چکار کرده.  فهمهی. سروش االن سرش داغه نمشهینم ینگران نباش دختر، طور -
  راحت باشه. التي. خشهیم مونيپش نجايا اديب

 گريدرا به بهراد برگرداند و برخاست و به سمت  ینتوانست حرف بزند. گوش ترالن
  سالن رفت. بهراد با نگاهش او را دنبال کرد. 

  :ديداد کش کدفعهيگفتن به سروش شد و  راهيلب مشغول بد و ب ريز بهنام

  پس تو حواست کجا بود؟! -

  بشه. ینطوريا کردمیتنها باشن. فکر نم شونهيبهنام. گفتم اول زندگ دونمیمن چه م -

  کرده. یچه غلط نميبب اديلعنت خدا به سروش و جد و آبادش، بذار ب -
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با آراد از راه  مهيکردند. بهراد نشست و منتظر شد تا پگاه سراس یبعد خداحافظ و
  .ديرس

  :ديباز کرد و وارد شدند سالم نکرده پرس شيبهراد در را برا یوقت

  شده؟ یچ -

  تو. ايب -

  و گفت: ديبهراد چسب یبه پاها آراد

  .يیسالم دا -

  قربونت برم، سالم بابا. -

  و خطاب به پگاه گفت: ديآراد را بغل کرد و بوس او

  .دهيمن برم سراغ ارک ن،يبمون نجايا -

  گفت: کردیم هياو که گر دنيسمت ترالن نگاه انداخت و با د پگاه

  شده؟ یچ -

  و رو به بهراد گفت: 

  ؟یزنیبه سرمون شده، چرا حرف نم یچه خاک -

  .یسروش رفته سراغ دوروت -

شد. پس سروش به  شي. دلش رديشد. حرف او در مغزش نگنج هريبه بهراد خ پگاه
 یليکه از نظر پگاه خ یرا پس زده بود. زن اشیسراغ عشقش رفته بود و زن شرع

  برتر بود.  یاز دوروت شيزهايچ

  نه! ايحق داشته است  اشيیدا ديبگو دانستینم

  گفت:و  ديکش رونيو بعد آراد را از بغل بهراد ب ديرا به لبش کش دستش

  ...یبرو دنبال دوروت -

  را فشرد و باز کرد و گفت: شيهاچشم
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مرد که  نيافتاد تو دامن ا یرو. از کدوم گور یدوروت ني... خدا لعنت کنه ادهيارک -
  و عقلش رو گرفت. ديرو از هم پاش اشیزندگ

و رفت کنار ترالن  ديرفت و در را بست و پگاه، آراد را بوس رونياز خانه ب بهراد
تر بود و هم و بغلش کرد. پگاه از او، هم بزرگ ديست و او را سمت خود کشنش

  تلخ را داشت. یزندگ کي یخودش تجربه

نگفت. فقط او را تکان  چيو پگاه ه ختيکرد و اشک ر هيدر آغوش پگاه گر ترالن
  . ديداد و سرش را بوس

فقط جلو رفت و داشت.  ی. احساس بدکردیها را نگاه مهم جلو آمده بود و آن آراد
  ترالن گذاشت. یپاها یو سرش را رو ديها چسبآن یبه پاها

او  ی. دستش را به موهاستيهقش آراد را نگرهق انياز پگاه جدا شد و در م ترالن
  و گفت: ديکش

  ناراحتت کردم. زم،يعز ديببخش -

  لب گفت: ريآهسته ز آراد

  .کردیم هيمامان بهار گر -

 شيهابچه یبرا توانستینم گريوقت بود د یليکه خ یاربهار کرده بود. به ادي او
  کند. یمادر

  او را بغل کرد و گفت: دهيترس پگاه

تامون . هر سهميداره با هم بخور یناهار چ ميني. ببکنهینم هيگر گهيد يیزن دا -
  .مياگرسنه

. ديستریم شيآراد و فکرها ینکند. برا هيتا گر ستيگر ترالن را نگربا نگاه التماس و
  ترالن با چادرش صورتش را پاک کرد و گفت:

 شناختیخوب م يیتزايپ هيسروش  يی. داارنيب تزايپ ميزنیناهار نپختم اما زنگ م -
  که... 

  صورت او گذاشت و گفت: یدوباره بغض کرد که پگاه جلو رفت و دستش را رو و
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  بهش. دفترچه کجاست؟!  زنمیباشه، باشه. من زنگ م -

  رفت و خطاب به ترالن گفت: یار تلفن خانه اشاره کرد. پگاه سمت گوشبه کن ترالن

  نماز حاضر شو. یدلم، پاشو برو برا زيعز -

تماس گرفت و چند  یفودرا برداشت و با فست ینشست و گوش یصندل یبعد رو و
  سفارش داد. تزايپ

_____________  

. ديمنزل بهنام رس یروش به جلوبود که س سيدو بعد از ظهر به وقت انگل ساعت
بهنام کرد.  کيش اريبس یبه خانه یو نگاه ديکش رونيب یرا از تاکس شيهاچمدان

  .ديرا دنبال خود کش شيهارا حساب کرد و چمدان یتاکس هيکرا

 یابر یبه هوا یرا باز کرد و هر دو چمدان را داخل برد و در را بست و نگاه در
  و گرفته کرد.

 مهيسراس ماهيبود که فر امدهين نيياختمان رفت و در زد. هنوز دستش پادر س یجلو به
  سروش گفت: دنيدر را باز کرد و با د

  . نجاستي! ایوا -

  قرار بود کجا باشم... سالم.  -

  تو.  ايسالم، ب -

  .ديرا داخل کش شيهاکنار رفت و سروش وارد خانه شد و چمدان ماهيفر

  در را بست و رو به سروش کرد. ماهيبود. فر دهيچيدر خانه پ یسنت کيموز یصدا

  باز کرد. ماهيفر یآغوشش را به رو سروش

از هم  یکتف او زد و وقت یبا اکراه به آغوشش رفت. سروش دستش را رو ماهيفر
  جدا شدند گفت:

  اومده دنبالت. ستيکه رئ ینيبی! م؟یاز دست من راحت شد یکردیفکر م -

  و گفت: ديدر هم کشلبش را کج کرد و ابرو  ماهيفر
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  !شيا -

  بعد راه افتاد و گفت: و

  باال. ايب -

باال  ماهيرا برداشت و پشت سر فر شيهاپله باال رفت. سروش چمدانخودش از راه و
  وارد اتاق شد و سروش پس از او وارد شد و گفت: ماهيرفت. فر

  قشنگه. یليمبارک باشه، خ -

  ناقابله. -

  صاحبش قابل داره. -

  و بعد در کمدها را باز کرد و گفت: ديار پنجره رفت و پرده را کشکن ماهيفر

  و... نيبچ نجايرو ا لتيوسا -

  زل زد. یسکوت به درون کمد خال در

  خارج شدم، اومدم آلمان. ماياالن از هواپ نياتفاقاً هم -

  ؟یکنیم یآلمان چه غلط -

  . سيانگل رمیدارم م -

  . کردیان بهراد را نگاه مدستپاچه برخاسته بود و داشت ده ترالن

   ؟یچ یبرا سيانگل -

  . یدنبال دوروت رمیم -

   شه؟یم یپس زنت چ -

  . رهيبره طالق بگ تونهیگذاشتم که م ادداشتيبراش  -

   س؟يانگل یرفت ی! ترالن زنته، ولش کرد؟یگیم یدار یسروش معلوم هست چ -

   ؟یبر ید دستت ول کنها رو دادختر تا سفته نيکه ا یتو انقدر نامرد یعني
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   ؟یرفت یک اصالً 

  زدم و رفتم فرودگاه.  رونيساعت سه صبح از خونه ب شبيد -

. پنج صبح پرواز داشت، شش ومدين رميجز آلمان گ يیگشتم، جا تيدنبال بل بعدش
  . نييراه بودم. االن اومدم پا یساعت تو

  . اديم رميگ سيانگل یبرا تيبل نميبب برم

   ؟یفهمیرو م نيا شه،یم یانسروش زنت داره رو -

   ؟ی! کنارشزم؟يعز یچ یبرا یروان -

  . کردیداشت؟ از ترس داشت سکته م یبه من زنگ زد چه حال و روز یدونیم -

  بهش بگو من حالم خوبه.  -

  باهاش صحبت کن... -

  باهاش ندارم بهراد.  یحرف -

  . یبد حيبهش توض یدار فهيتو وظ ؟یچ یعني -

ها. بهش سفته یهمون کاغذ براش نوشتم. ازش تشکر کن برا یرو تو حميتوض -
  . اشیبگو بره دنبال زندگ

 یگوش یاز کوره در رفت و تو نطوريچرا ا ديشد و خودش هم نفهم یعصبان بهراد
  :ديکش اديفر

  . شرفیب -

ساکت و آرام  شهيمبل افتاد. بهراِد هم یسکوت کرد و ترالن عقب رفت و رو سروش
  شده بود.  یباز هم عصبان

  و گفت: دادیرا فشار م یگوش تيحرص و عصبان با

دست از پا درازتر  مونيو مثل سگِ پش یشیم مونيخودم، تو پش یخونه برمشیم -
  نداره.  یسود یمونيو پش ستيمال تو ن گهياون روز ترالن د ی. ولرانيا یگردیبرم
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تش چنگ کرد و بعد صور یرا تو شيهابعد ارتباط را قطع کرد و با حرص دست و
  ترالن که ماتش شده بود گفت: یاز چند لحظه رو به سو

  رو جمع کن.  لتيپاشو برو وسا -

  آخه...  -

  و گفت: ديرا باال کش شيصدا بهراد

  پاشو برو جمع کن.  -

 یو اعصابم خرده. اصالً حوصله ستي. حالم خوب ناميب يیجا تونمیآقا بهراد نم -
  ارم. دوست دارم تنها باشم. رو ند چکسيه یرفتن خونه

ما به پدر و  یخونه اي. بیدست تنها بمون نيشب خطرناکه با ا ؟یچ یعنيتنها  -
به سرمون  یچه خاک نميبهراد بمونم تا که بب یمادرت هم بگو سروش خواسته خونه

  . ميکنیم

  هق کرد.افتاد و هق هيپر درد خم شد و به گر ترالن

  نشست و گفت: شيدو پا یاو رو یاد جلو رفت مقابل پا. بهرآوردیداشت کم م گريد

و زود داره اما سوخت و سوز  ري. ددمیبهت قول م گرده،یسروش برم ن،يبب -
  که برگرده. کنهیم اشینداره. بهنام راض

  بهش برنگرد. گهياگر اومد تو د یول

  گفت: شيهاهيگر انيدر م کردیکه صورت پر از اندوه او را نگاه م ترالن

  .رميمیو من م اديبهم الهام شده سروش نم نيباور کن -

  افتاد و چند لحظه مات صورت او ماند و بعد گفت: شيزانوها یرو بهراد

  .افتهیاتفاق نم نيا -

  کرد. هيدر خود مچاله شد و گر ترالن

  ! سروش هم اونجاست!ماه؟يبهنام و فر شيپ سيبفرستمت انگل -
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  م.بش کيکوچ دينبا نياز ا ترشيب -

کرد و بهراد  هيو از ته دل گر ديصورتش کش یرا گفت و چادرش را رو نيا
  .کردینگاهش م نياندوهگ

لبش  یرا راست کرد و مشتش را رو گرشيد ینشست و زانو شيپا کي یبهرادرو
  گفت: یو بعد به آرام ديشيگذاشت و اند

  .شتيپ فرستمیپگاه رو م -

را جمع  لشيرفت و از او خواست وسانگفت و بهراد با پگاه تماس گ یزيچ ترالن
  ترالن بماند. شيپ یچند روز ديايکند و ب

  .دهدیم حيتوض شيو بهراد گفت که بعد برا ديرا پرس لشيدل پگاه

و سر  ديکش یمحض قطع کردن تماس بهنام با او تماس گرفت. رو به ترالن آه به
  تکان داد و بهراد جواب داد:

  جانم. -

  !؟یکرد داشيپ -

  آره. -

  !ه؟يکدوم گور -

  .سيانگل یبرا رهيبگ تيبل خوادیشده، م ادهياالن آلمان پ -

  خدا لعنتش کنه. -

 کهيمرت اياز خجالتش در ب یتو. حواست رو جمع کن بهنام. حساب شيپ اديداره م -
  احمق رو.

  .خورهی! مغزم از دست کاراش داره جوش ماديمنتظرم که ب -

  بگم! یچ -

  .رو بده به ترالن یگوش -
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  .کردیم هيشده بود و گر ميچادرش قا ريکه ز ستيترالن را نگر بهراد

  را فوت کرد و گفت: نفسش

  ترالن، بهنام باهات کار داره. -

را از بهراد  یسر بلند کرد و با چادرش صورتش را پاک کرد و بعد گوش ترالن
  گرفت.

  که گفت: ديد ريرا در تصو بهنام

  شما؟! نيسالم، خوب -

  هنام، خوبم.سالم آقا ب -

  هق زد. بهنام با اندوه گفت:هق و

چکار کرده.  فهمهی. سروش االن سرش داغه نمشهینم ینگران نباش دختر، طور -
  راحت باشه. التي. خشهیم مونيپش نجايا اديب

 گريرا به بهراد برگرداند و برخاست و به سمت د ینتوانست حرف بزند. گوش ترالن
  و را دنبال کرد. سالن رفت. بهراد با نگاهش ا

  :ديداد کش کدفعهيگفتن به سروش شد و  راهيلب مشغول بد و ب ريز بهنام

  پس تو حواست کجا بود؟! -

  بشه. ینطوريا کردمیتنها باشن. فکر نم شونهيبهنام. گفتم اول زندگ دونمیمن چه م -

  کرده. یچه غلط نميبب اديلعنت خدا به سروش و جد و آبادش، بذار ب -

با آراد از راه  مهيکردند. بهراد نشست و منتظر شد تا پگاه سراس یاحافظبعد خد و
  .ديرس

  :ديباز کرد و وارد شدند سالم نکرده پرس شيبهراد در را برا یوقت

  شده؟ یچ -

  تو. ايب -
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  و گفت: ديبهراد چسب یبه پاها آراد

  .يیسالم دا -

  قربونت برم، سالم بابا. -

  اب به پگاه گفت:و خط ديآراد را بغل کرد و بوس او

  .دهيمن برم سراغ ارک ن،يبمون نجايا -

  گفت: کردیم هياو که گر دنيسمت ترالن نگاه انداخت و با د پگاه

  شده؟ یچ -

  و رو به بهراد گفت: 

  ؟یزنیبه سرمون شده، چرا حرف نم یچه خاک -

  .یسروش رفته سراغ دوروت -

شد. پس سروش به  شيش ر. دلديشد. حرف او در مغزش نگنج رهيبه بهراد خ پگاه
 یليکه از نظر پگاه خ یرا پس زده بود. زن اشیسراغ عشقش رفته بود و زن شرع

  برتر بود.  یاز دوروت شيزهايچ

  نه! ايحق داشته است  اشيیدا ديبگو دانستینم

  و گفت: ديکش رونيو بعد آراد را از بغل بهراد ب ديرا به لبش کش دستش

  ...یبرو دنبال دوروت -

  را فشرد و باز کرد و گفت: شيهاچشم

مرد که  نيافتاد تو دامن ا یرو. از کدوم گور یدوروت ني... خدا لعنت کنه ادهيارک -
  و عقلش رو گرفت. ديرو از هم پاش اشیزندگ

و رفت کنار ترالن  ديرفت و در را بست و پگاه، آراد را بوس رونياز خانه ب بهراد
تر بود و هم کرد. پگاه از او، هم بزرگو بغلش  دينشست و او را سمت خود کش

  تلخ را داشت. یزندگ کي یخودش تجربه
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نگفت. فقط او را تکان  چيو پگاه ه ختيکرد و اشک ر هيدر آغوش پگاه گر ترالن
  . ديداد و سرش را بوس

داشت. فقط جلو رفت و  ی. احساس بدکردیها را نگاه مهم جلو آمده بود و آن آراد
  ترالن گذاشت. یپاها یو سرش را رو ديبها چسآن یبه پاها

او  ی. دستش را به موهاستيهقش آراد را نگرهق انياز پگاه جدا شد و در م ترالن
  و گفت: ديکش

  ناراحتت کردم. زم،يعز ديببخش -

  لب گفت: ريآهسته ز آراد

  .کردیم هيمامان بهار گر -

 شيهابچه یبرا انستتوینم گريوقت بود د یليکه خ یبهار کرده بود. بهار ادي او
  کند. یمادر

  او را بغل کرد و گفت: دهيترس پگاه

تامون . هر سهميداره با هم بخور یناهار چ ميني. ببکنهینم هيگر گهيد يیزن دا -
  .مياگرسنه

. ديترسیم شيآراد و فکرها ینکند. برا هيتا گر ستيگر ترالن را نگربا نگاه التماس و
  ک کرد و گفت:ترالن با چادرش صورتش را پا

 شناختیخوب م يیتزايپ هيسروش  يی. داارنيب تزايپ ميزنیناهار نپختم اما زنگ م -
  که... 

  صورت او گذاشت و گفت: یدوباره بغض کرد که پگاه جلو رفت و دستش را رو و

  بهش. دفترچه کجاست؟!  زنمیباشه، باشه. من زنگ م -

  رفت و خطاب به ترالن گفت: یت گوشبه کنار تلفن خانه اشاره کرد. پگاه سم ترالن

  نماز حاضر شو. یدلم، پاشو برو برا زيعز -
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تماس گرفت و چند  یفودرا برداشت و با فست ینشست و گوش یصندل یبعد رو و
  سفارش داد. تزايپ

_____________  

. ديمنزل بهنام رس یبود که سروش به جلو سيدو بعد از ظهر به وقت انگل ساعت
بهنام کرد.  کيش اريبس یبه خانه یو نگاه ديکش رونيب یرا از تاکس شيهادانچم
  .ديرا دنبال خود کش شيهارا حساب کرد و چمدان یتاکس هيکرا

 یابر یبه هوا یرا باز کرد و هر دو چمدان را داخل برد و در را بست و نگاه در
  و گرفته کرد.

 مهيسراس ماهيبود که فر امدهين نييادر ساختمان رفت و در زد. هنوز دستش پ یجلو به
  سروش گفت: دنيدر را باز کرد و با د

  . نجاستي! ایوا -

  قرار بود کجا باشم... سالم.  -

  تو.  ايسالم، ب -

  .ديرا داخل کش شيهاکنار رفت و سروش وارد خانه شد و چمدان ماهيفر

  سروش کرد.در را بست و رو به  ماهيبود. فر دهيچيدر خانه پ یسنت کيموز یصدا

  باز کرد. ماهيفر یآغوشش را به رو سروش

از هم  یکتف او زد و وقت یبا اکراه به آغوشش رفت. سروش دستش را رو ماهيفر
  جدا شدند گفت:

  اومده دنبالت. ستيکه رئ ینيبی! م؟یاز دست من راحت شد یکردیفکر م -

  و گفت: ديلبش را کج کرد و ابرو در هم کش ماهيفر

  !شيا -

  راه افتاد و گفت:بعد  و

  باال. ايب -
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باال  ماهيرا برداشت و پشت سر فر شيهاپله باال رفت. سروش چمدانخودش از راه و
  وارد اتاق شد و سروش پس از او وارد شد و گفت: ماهيرفت. فر

  قشنگه. یليمبارک باشه، خ -

  ناقابله. -

  صاحبش قابل داره. -

  عد در کمدها را باز کرد و گفت:و ب ديکنار پنجره رفت و پرده را کش ماهيفر

  و... نيبچ نجايرو ا لتيوسا -

  زل زد. یسکوت به درون کمد خال در

تخت پرت کرد که  یچمدان انداخت. خودش را رو یکتش را در آورد و رو سروش
  تکان خورد و گفت: رشيز

  و... -

  بکن. یدوست دار یهر کار -

  در کمد را به هم زد و گفت: ماهيفر

  راهروئه. یتو یشتبهدا سيسرو -

  بغل زد و چشم بست و گفت: ريرا ز شيهادست سروش

  ! نجام؟يکه ا یناراحت -

  بود. رو به سروش کرد و گفت: دهيبه کنار در رس ماهيفر

. یو چند ساله رو به امون خدا ول کرد ستيدختر ب کيآره، ناراحتم. ناراحتم چون  -
 نهيبار زنگ زده بب یوز صدوس. بهراد امرزدیها هق ماز ترس نبودنت مثل بچه

 یدیکه بهش م ی. از زجرکردیم هيبار، زنت داشت گر ینه! هر صدوس اي یديرس
  متنفرم.

  :ديکرد و پرس ماهيرو به فر سروش
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  کرد؟یم هيترالن گر -

  .یهاش رو بداشک یتاوان همه دي! به خدا که باکرد؟یم هيپس بابات گر -

  رفت و در را بست. رونيب را گرفت و از اتاق رهيبعد دستگ و

معصوم  ی. به ترالن فکر کرد. چهرهديپهلو چرخ یو رو ديکش یقينفس عم سروش
  آمد. ادشي ختيریاشک م اي کردیم هيگر یو مظلوم او وقت

از  گفتیو م ديخندیو م زدیآمد که با ورودش به خانه او لبخند م ادشي یلحظات
  ام. حال شدهآمدنت خوش

کرد به  یهم فشرد و سع یرا رو شيها. نفسش را فوت کرد و پلکديکش ريت قلبش
  ترالن فکر نکند.

ً يکه آمده بود مشغول کرد بلکه بخوابد، اما دق یريخود را با مس ذهن ذهنش به صبح  قا
 کياو را در تار ی. چهرهکردیکه داشت آن دختر را ترک م یاو لحظه گشتیبرم

که  دياو را بوس یقهيو بعد خم شد و شق ستينگر یطوالن یو روشن اتاق لحظات
  :دلب صدا ز ريو ز ديکش یقيعم ترالن نفس

  سروش... -

غرق  شهيکه نه! ترالن مثل هم دياست، بعد فهم داريلحظه فکر کرد که او ب کي
  خود است. یهاکابوس ديو شا ايخواب و رؤ

وجو جستو  افتني یبرا یزي. چدينگاهش اطراف را کاو تيگشود و با عصبان پلک
  منحرف کرد. ینداشت. پلک بست و ذهنش را به دوروت

که داشت به  یبد يیو سفر هوا یکم از شدت خستگاو لبخند زد و کم داريفکر د از
  خواب رفت.

  و گفت: ديرا بغل کرد و او را بوس ماهيبرگشت فر رونيبهنام از ب یوقت عصر

  !ومد؟ين -

  .دهياومده گرفته خواب یچرا! از وقت -

  اب مرگ! خو -
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  و باعث شد بهنام بچرخد.  دياو را کش یکوله ماهيها برود که فرخواست سمت پله بهنام

  او را بغل کرد و گفت: ماهيبرخورد کرد و فر ماهيبه فر او

که شد مفصل باهاش حرف  داري. بميکن تشياذ ستيولش کن، بذار بخوابه. قرار ن -
  .اومدیبعد م اددیبزن. اون دختر گناه داره، حداقل طالقش م

او را رها  ماهيبوسه گذاشت. فر ماهيفر یهالب یو بعد خم شد و رو ديکش یآه بهنام
  کرد و بهنام به اتاق مشترکشان رفت.

 دنيو بعد نوش ختنيکرد و به آشپزخانه رفت و مشغول ر ضيرا تعو شيهالباس بهنام
  شد. یچا

  بود. دهيچيانه پخوب غذا در آشپزخ یو بو پختیهم داشت شام م ماهيفر

  هواکش بهنام گفت: یزدن دگمه با

  .چهينزن عشقم، بذار بوش تو خونه بپ -

  بفرسته. رونيبو رو ب نکهيا ی! برانجا؟يهود گذاشتن ا یچ یبرا -

محتاج  یلي. خدنیم یزندگ یبو دن،یعشق م یغذاهات بو یول زم،يعز دونمیم -
  بوهام. نيا

 یغذا یبو یکه از وقت گفتیبه او م شهينام هم. بهديو خند ستياو را نگر ماهيفر
  دارد. یو شاداب یحس سرزندگ چديپیدر منزلشان م یخانگ

  .گذاشتیو سنگ تمام م کردیم یاو آشپز یبا عشق برا ماهيفر نيهم یبرا

 یبهشت یحور یخوب که بو یقهوه کي نتون،يب دهيچيخوب پ یهمه بو نيحاال ا -
  !رميگیکام م یس کنم دارم از حوربه من هم بخورم ح نيبده، بد

آمد. او  رونيب زيبرخاست و از پشت م شيوارد آشپزخانه شد. بهنام از جا سروش
  آلود بود بغل کرد.سروش را که خواب

  و گفت: ديبهنام را به خود فشرد و بوس سروش،

  .نمتيبیچقدر حالم خوبه که اومدم و شاد م -
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  .یلطف دار -

را پشت  شيانداخت که موها ماهيبه فر یوش نشست و نگاهاز هم جدا شدند. سر یوقت
کوتاه  نيآست یمشک یلباس عروسک کيداشت.  یميمال شيسرش بسته بود و آرا

  آن ساپورت به پا داشت. ريبود و ز شيزانو یلباس تا رو یتنش بود. بلند

 زيم یگرفت و نگاهش رو ري. سروش سر به زکردیداشت سروش را نگاه م بهنام
خودش، تنش را محصور در آن  یبا خود فکر کرد چرا ترالن در خانه. ديدو

  ! کردیم ینيبزميس یهایگون

  لب او رژ قرمز باشد. یرو ديبار ند کيبود اما  بايز

شِب  نيداشته باشد، تا هم شيآرا شيهاچشم ايها و گونه ديبار ند کيبود اما  بايز
کرد فکر او را از سر  یو سع ديکش ی. آهديچيدر هم پ شي. دلش گرفت. ابروهايینها

  کند. رونيب

همان قهوه به  یبه تلخ یفنجان قهوه مقابلش قرار گرفت. سر بلند کرد و لبخند کي
  زد و گفت: ماهيفر یرو

  عروس خانم! یمرس -

  نوش جان. -

  

  قهوه شد. دنيکنار بهنام نشست و سروش مشغول نوش ماهيفر

  !؟یداوم یزنت رو طالق بد نکهيچرا بدون ا -

  اش حل کرد و گفت:قاشق شکر در قهوه کي سروش

  به خوردن مغز من، پاشم برم. یبهنام اگر قراره شروع کن -

   ؟یدار یافهيدر برابر اون زن وظ یدونیم -

  دختر بچه... -

  که زنته. نهي! مهم ایهر چ -
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  و گفت: ديکوب زيم یبد خلق دستش را رو سروش

  جواب پس بدم. یشم به کسمجبور نبا گهيکه د نجاياومدم ا -

  و گفت: ديکوب زيم یاز او بلند کرد و مشتش را رو شتريرا ب شيصدا بهنام

  .یبهم جواب پس بد ديو با کنمیمن دخالت م یول -

  خفه شو. -

حاال نوبت منه. سروش  ،یمن دخالت کن یتو کارها یدادیتو به خودت اجازه م -
و چهار ساله رو  ستيدختر ب هي یعورچه عقل و ش یاز رو یبگ دي. باکنمیولت نم

   نجا؟يا یايو م یکنیول م

  :ديبهنام داد کش یهادر چشم سروش

  به تو چه؟! -

  !شرفیب -

 نيو ه دياز جا پر ماهيصورت بهنام زد. فر یتو یمحکم یليشد و س زيخمين سروش
  دهانش گذاشت. سروش راست شد و گفت: یو دستش را رو ديکش

  ممنونم. تييرايم از پذات هم نخواستقهوه -

  او انداخت و گفت: یو خود را جلو دياز جا جه ماهيسمت در آشپزخانه رفت که فر و

  !یبر ذارمینم -

  بلند گفت: یو صدا ديبا اخم شد سروش

  برو کنار. -

  سروش. یبر ذارمینم -

  نه؟!  ايکنار  یریم -

  نه.  -

  :او را گرفت و به عقب هلش داد و گفت یبازوها ماهيفر
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  به خاطر من.  ن،يزشته بش -

غره رفت و به بهنام چشم ماهينفسش را فوت کرد و برگشت و نشست. فر سروش
  گفت:

  کم استراحت کن.  کيپاشو بهنام، برو  -

  گفت: زدیسمتش نبض م کيکه  یاخم کرده و با صورت بهنام

  باشه!  ،یهست یدرست. عاشق دوروت یدوستش ندار -

خواب ولش  ینصف شب تو یکه اگر بود ،یستين ريذپ تيمسئول نهيبحث ا یول
  به امون خدا.  یکردینم

که  یچه برسه به کس یکردیولش م ینطوريا ديهم که بود نبا بهيپشت غر هفت
  ناموسته! 

بلند  شي. بهنام از جاکردیرا نگاه م کدندهيچشم و با خشم بهنام  ريداشت ز سروش
 ديپهن او کوب یشانه یشد و دستش را رورا دور زد و از کنار سروش رد  زيشد و م
  و گفت:

  ! رتيخوش غ یخوش اومد -

 دنيفنجان را برداشت و مشغول نوش یبعد آشپزخانه را ترک کرد. سروش عصب و
  از آن شد. 

 یو با کس ديکش رونيب بشيرا از ج یهم مشغول انجام کارش شد. سروش گوش ماهيفر
 ماهياشت و بعد برخاست و از فرگذ یتماس گرفت و صحبت کرد و قرار و مدار

 یسروش را برا یآهسته جوابش را داد و عجله ماهيرفت. فر رونيتشکر کرد و ب
  نگاه کرد. یدوروت دنيد

آمد و  نييبعد سروش حاضر و آماده پا یقيناراحت به کارش ادامه داد که دقا ماهيفر
  گفت:

  .ماهيفر -

  جانم. -
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  .اريبهنام رو برام ب چييبرو سو -

 کيرفت و  ینتيو خواهر زاده. سمت کاب يیدا یلجباز نياز ا ديکش یآه اهميفر
  برداشت و برگشت و آن را دست سروش داد و گفت: چيسوي

  منه. تا هر وقت الزمه دستت باشه. نيماش نيا -

  دستت درد نکنه... خداحافظ. -

  شام منتظرتم. یبرا -

  باشه. -

  به سالمت. -

  ام از اتاق خارج شد و گفت:رفت که بهن رونياز خانه ب سروش

  رفت؟! -

  آره. -

  با حرص گفت: بهنام

  خاک تو سرش، خاک تو سرش. -

   شه؟ینم اشیاون با ترالن زندگ نيگفتیمگه همه نم -

  خوب؟!  -

  خوب االن همون اتفاق افتاده. اومده دنبال عشقش.  -

زنش رو  فياول تکل ديبود. اما اون االن زن داره. با ینيبشياومده که اومده. قابل پ -
  دنبال عشق سابقش.  اومدیبعد م کرد،یمشخص م

 یعني! هيهمسر بد یعنيبه همسرش.  انتيخ یعنيکار سروش  یطيهر شرا تحت
  مشترک.  یگند زده به زندگ یعنيرو به عهده نگرفته.  اشیزندگ تيمسئول

  رفته زن گرفته.  ادياز پسش بر نم یکرده وقت یاديغلط ز یعني
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که  یهر غلط یخودش چجور نياحمق! اون همه من رو آزار داد بب اسکول
  . کنهیتره مبزرگ

  گذاشت و فکر کرد.  شيهالب یمبل افتاد و دستش را رو یرو بهنام

  بهنام خودت رو ناراحت نکن.  -

  ! ؟یاريمن رو ب یهاکتاب یبر شهیم -

  . زميچشم عز -

و  ديتشکر کرد و همسرش را بوس او را آورد. بهنام ليرفت و کتاب و وسا ماهيفر
  باز کردن کتابش گفت: نيح

 دينداره، هرکس که بود، در مورد سروش ازت پرس یهرکس بهت زنگ زد، فرق -
 شيپ دنيحمومه. اگر پرس ده،يتو اتاقشه، خواب یگیفقط م کنهیو گفت چکار م

  رفته سفر.  یدوروت نکهيمثل ا یگیم ؟یهرچ اي رهیم یدوروت

  و حمومه؟  دهيرا بگم سروش خوابخوب پس چ -

دنبال  فتادهي. راه ننهيشیخونه م یو تو هيهمه فکر کنن افسرده شده و منزو خوامیم -
  . یدوروت

  ! کنه؟یبفهمن سروش چکار م ديبه هر حال با -

  رو نده.  یجواب کس سپارمیندونن بهتره. به سروش م یزيفعال چ -

  ؟یچکار کن یخوایم -

که به  هيسروش االن اونقدر داغ و عصب دونمیچون م اديبر نم از دستم یکار -
و ببرمش  رميدکتر خودم براش وقت مالقات بگ شيپ دي. فقط بادهیگوش نم چکسيه

  .یدرمانروان یمشاوره

  اد؟يبه نظرت م -

خودش  یبار با دکتر مالقات کنه، دفعات بعد کي. برمشیاما حتماً م کنم،یفکر نم -
  .رهیم
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  بشه بهش کمک کرد. وارمديام -

  نگران نباش. شه،یحتماً م -

  .یسروش و دوروت نيوسط افتاده ب نياون دختر هم ا -

رو دوست داره. از  یچقدر دوروت دونمیچون م دم،یبه سروش حق م یاز طرف -
  .زدیکار م نيدست به ا طيشرا نيا یتو ديو نبا دمیاصالً بهش حق نم یطرف

  ترالن؟! اي یسروش بهتره؟ دوروت یابر یکيبه نظرت کدوم  -

  .هيرانيدختر با فرهنگ ا کياز ترالن ندارم اما اون  یمن شناخت -

  خوب؟! -

 یپرورده دست تيدر نها ینشون بده ول يیخودش رو اروپا زنهیسروش زور م -
  حاج شهاب و نرگس خانمه.

خبر دارم. سروش  یاز ذات و افکار واقع شناسنمیاندازه که ترالن رو نم همون
  شناخت دارم. یاز دوروت شناسمیهمون قدر که ترالن رو نم

. از زدینم یحرف بد یرو دوست دارن اما حاج محمد گهيهمد یو دوروت سروش
  اون دوست داشتناست که دو سال دووم نداره.

  ست؟يخوب ن یدوروت یعنيچطور مگه؟  -

دو  نيکه ا ارميبرات ب ليهزارتا دل تونمیدر نوع خودش خوبه! اما م ینه! دوروت -
  .کننینم یبا هم زندگ یليتا خ

  مثالً؟! -

رفتار با مردها  یتو یاما دوروت کنهیرفتار م یارتباط با زنا احساس یسروش تو -
  .کنهیبرخورد م یمنطق

کامالً اصالتش رو  یاما دوروت کنه،یو داره اشتباه م هياز اصل خودش فرار سروش
  .کنهیداره حفظ م
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متنفره و  یدوروت یها. اون از دوستستين دهیکه نشون م یزير خالف چب سروش
باهاشون  نه،يشیکنارشون م یداشته باشه. دوروت یبا اونا احساس خوب تونهینم
 زهايچ نيبرعکس اما سروش از ا ديو شا بوسنشی. مکنهیبغلشون م رقصه،یم

دستش رو بذاره  یحت یکس اديداره و بدش م رتيغ یدوروت ی. چون رواديبدش م
  کنه. تشيهدا يیرو کمرش و به جا

ً تو بعد  یدوروت یو باعث ناراحت کنهیمسائل دخالت م نيا یاز ازدواجشون حتما
  .شهیم

 ینيهم تضم یاگر موندن سروش با ترالن خوب نباشه، موندنش با دوروت یحت 
  . ستين

  برسه؟  یسروش به دوروت یخواستیپس چرا قبالً م -

مجبوره  شي. انسان به خاطر ذات انسانزميتجربه بشه عز ديند غلط باعشق هر چ -
  تجربه کنه. عتشيرو برخالف طب زهايچ یليخ

حق نداره،  گمیاما االن م ره،يتا دلش آروم بگ کردیتجربه م دياون زمان با سروش
  تعهد داره. یچون زن داره. چون به کس

  بهنام گذاشت و گفت: یشانه یمبل نشست و سرش را رو یدسته یرو ماهيفر

  سخته!  یليبهش خ یبنديتعهد! پا -

  باشه.  بنديبهش پا ديبا کنهیانتخاب م یآگاه یرو که انسان از رو یزيچ -

. پس االن که شهیگفت بابام ناراحت م یسروش. ه یصد تا راه گذاشتم جلو پا من
  حاله و خودش ناراحت خوبه؟باباش خوش

  گفت: و ديمورد نظرش رس یصفحه به

تو نمونم. مبادا  بنديکه مبادا پا گرفتیگلوم رو م ريترس ز دم،يبوسیمن تو رو م -
  پاش نمونم.  کنم،یم جاديکه دارم ا یکنم. مبادا تعهد ینتونم با تو زندگ

رو ول  یهم راحت همه چ یليسند ازدواج رو امضاء زده و خ یآقا رفته پا اونوقت
  ... احمق! اشیميآورده دنبال عشق قد فيکرده و تشر
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  ! ستنيهمه که مثل تو ن -

  . بهنام رو به او کرد و گفت:ديبعد کنار گوش بهنام را بوس و

  . یانداخت ینکن، من رو از کار و زندگ -

   ؟یچ یعني -

انداخت و او را به  ماهيرا دور فر شيانداخت و بازوها زيم یکتاب را رو بهنام
  شد. دنشيو مشغول بوس ديآغوشش کش

  ساختمان توقف کرد. کي یوارد کوچه شد و جلو سوارموتور

که از پنجره  يیو بعد به نورها ستيشد و پالک را نگر ادهياز موتورش پ بابک
  .ديشاد جوانان را شن یهاغيج یتوجه کرد و صدا زدیم رونيب

  پشت موتورش باز کرد. ليزد و طناب را از دور وسا یکج لبخند

در را فشرد. جواب نگرفت و دوباره و چندباره بزرگ را برداشت و زنگ  یجعبه
  زنگ زد.

  .ديچيگفتن پسر دورش پ هيک یبا صدا کيو موز غيج یاز صدا یحجم

  آوردم. یامانت کيبراتون  -

  !ه؟يچ -

  آوردم. هيهد هياز طرف سروش براتون  -

  ؟یچ -

  داد زد: بابک

  نه؟! اي یکنیدر رو باز م -

در را هل  شيه آن کرد و سمتش رفت. با پاب ی. بابک نگاهديپاشنه چرخ یرو در
  در رفت که باز شد. یبه جلو ديدوم رس یبه طبقه یها باال رفت. وقتداد و از پله

  بابک چرخاند و گفت: ینگاهش را رو پسر



 

628 
 

  ؟یچکار دار -

  رو براتون فرستاده. نيا یسروش محمد -

  سروش خودش کجاست؟ -

  .رسهیم گهيد ساعتميخودش هم ن -

  تو. ايب -

  سيگار و الکل و عطر به صورتش هجوم آورد. یوارد خانه شد و بو بابک

  راند و گفت: ريرا به ز شيهاافتاد. چشم انيعر مهين یبه دخترها نگاهش

  .نيريبگ -

  متعجب گفت: فرزاد

  کرد؟! ريسروش چرا د -

  او انداخت و گفت: یشانه یخودش را رو ايرؤ

  !ومده؟ي! سروش هنوز نزميعز -

  .اديم -

  را بابک گفت. نيا

  !؟یتو باهاش دوست -

  .اديتا که م ديکن يیرايرو سروش فرستاد و گفت پذ نايبله. ا -

  !شناسمت؟یکه نم یتو کدوم دوستش -

  کرده بود. هيفرزاد تک یشانه یبود که رو ايحرف رؤ نيا

  !شناسم؟یمگه من شماها رو م -

  کرد و گفت: ايرو به رؤ فرزاد

  شهر سر و کار داره. نيا نصف مردم اجون، سروش ب ايرؤ -
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  جعبه را در آغوش فرزاد انداخت و گفت: بابک

  برم. ديمن با گه،يد رشيبگ -

  بابک انداخت و گفت: یبه سراپا ینگاه فرزاد

  .ميبمون با هم آشنا بش -

  زد و گفت: انيعر یايبه فرزاد و بعد رؤ یلبخند کج بابک

  !گهيوقت د کي ديشا -

که باال  یبلند همراه با دست یبا صدا رفتیطور که سمت در منو هما ديبعد چرخ و
  برد گفت:

  !نيخوش باش -

  لب گفت: ريآورد و ز نييدستش را پا و

  جونورا!  -

  گفت: ايزد. فرزاد مشغول باز کردن جعبه شد و رؤ رونيبعد از ساختمان ب و

  . اديب یخود انترش ک ستيحاال معلوم ن -

  و از قبل فرستاده. ر اشینيريعشقم. ش اديم -

جعبه  کيپاکت بزرگ گل و  کيرو شدند. مشروب اصل روبه یهایبعد با قوط و
  در آن بود.  شيهم حش

  و گفت: ديکش یسوت فرزاد

دفعه  نيو... بود. ا یو مشام شيمخالف گل و حش شهيسنگ تموم گذاشته! هم -
  . ادياز خجالت همه در ب یحساب خوادیم

  و گفت: دياز آن نوش یو بعد از باز کردنش مقدار ديکش رونيب یقوط کي ايرؤ

آسمون به  یمرغا ارميسرش ب يی. بالهيمست کردنش کاف یبرا ني! همیچقدر عال -
  کنن.  هيحالش گر
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  کرد و گفت: ميتقس هيبق نيرا ب هایبعد به کمک فرزاد قوط و

  قرار بود مشروب با تو باشه.  -

  ستاده.چرا سروش هم فر دونمینم یول دميخر -

 یسرش گذاشت و دور زد و از کوچه یسوار موتورش شد و کالهش را رو بابک
  وارد کوچه شدند. سيپل یهانيرفت که ماش رونيب یبزرگ هشت متر

  را تا انتها رفت و از کوچه خارج شد. رشيزد و مس لبخند

بعد  هيدر خانه توقف کردند و زنگ در را فشردند. چند ثان یجلو سيپل یهانيماش
  و داد برخاست. غيج یصدا

در را باز نشد، خودشان اقدام به شکستن در خانه  یچند بار زنگ زد و وقت سيپل
  کردند و به داخل ساختمان هجوم بردند.

  بام خواستند فرار کنند را گرفتند.پشت قيکردند و هر کدام از طر ريرا دستگ همه

و همه را سوار ون کردند و و مواد را جمع کردند  هایدستبند زدند و قوط ايرؤ به
  انتقال دادند.  یبه کالنتر

به بازداشت  نکهيانتقال داده شدند و بعد از ا یکه به کالنتر یدر طول تمام مدت ايرؤ
 نيو مطمئن بود که سروش ا کردیآمده فکر م شيفرستاده شدند داشت به اتفاقات پ

  بال را بر سرشان آورده است. 

ها گرفته است. گفته بود که ن روز در مشهد را از آنداشت که سروش حق آ نانياطم
  . دهدیو جرشان م گرددیبرم

اما پدرش  زدینم یجواب پدرش را چه بدهد. مادرش حرف کردیداشت فکر م حاال
  بود.  رتريگسخت

بازداشت شده است با او برخورد  ديفهمیآمده بود و اگر م تيتازه از مأمور پدرش
 یاجازه ايکه چرا به رؤ دادیش را مورد مؤاخذه قرار ممادر ی. حتکردیم یبد
  رفتن داده است.  رونيب

  .شودیچه م نديبر زانو گذاشت و مجبور بود با دلهره منتظر باشد که بب سر
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برگشت. مشخص بود که حال و  رونيشب بود که سروش خسته و کوفته از ب آخر
  است. ختهيحوصله ندارد و به هم ر

باز شد. بهنام با  ماهيد و در را بست، دِر اتاِق مشترِک بهنام و فروارد سالن ش یوقت
خسته بود  اريمست و بس یآمد و سروش را که تا حدود رونيب یشلوارک و رکاب

  .ستينگر

  او و نگاهش آهسته گفت: دنيبا د سروش

  بهنام! -

  !ه؟يچ -

  ندارم. دنيسرزنش شن یحوصله -

  خوبه! یکرد دايوضعت خونه رو پ نيکه با ا نيهم -

  اهوم! -

  حال او سر تکان داد و گفت: دنيرا گفت و به فکر فرو رفت. بهنام با د نيا سروش

  !؟یخوایقهوه م -

  به خود آمد و گفت: سروش

  !؟یچ -

  !؟یخوایقهوه م گمیم -

  .خورمینه، نم -

 یهاباال رفت و بهنام فقط او را که با قدم یها راه افتاد و بعد به طبقهسمت پله به
  .  ستينگر کردیحرکت م نيسنگ

را  شيهالباس نکهياتاق خود شد و در را بست. چراغ را خاموش کرد و بدوِن ا وارد
  تخت انداخت. یبکشد، خود را رو رونياز تن ب

  خيره بود. یکيلحظه به مقابلش در تار چند
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 سيحضورش را در انگل نکهيتماس گرفت و پس از ا یکه با دوروت ديشياند نيا به
 نيهم یبرود. برا دارشيخورد و بعد قبول نکرد به د کهيبه او اعالم کرد، او ابتدا 

شد و  سکويمداوم در د یهادنيو نوش یزبانش مشغول ولگرد یسيبا دوستان انگل
  صورت فرو نشاند. نيو تشنج اعصابش را به ا ديرقص

از فردا با  تواندیشده است و م یحس کرده بود خال نکهيبد بود. با ا یليحالش خ حاال
ترالن به مغزش هجوم آورده بود و  اليبرود اما تازه خ یبه سراغ دوروت یانرژ

  .کردیاو را خفه م یبدمست نيداشت در ا

 یالهايکه از خوردن تک یترالن مقابل چشمش مجسم شد و توهم زد. با دهان طرح
  تلخ و شل شده بود گفت: یپدریپ

  .یشیترالن، درست بخواب، پرت م -

دراز کرد. دستش از او رد شد. چند بار  زدیکه م یبعد دستش را سمت توهم و
  لب گفت: ريدستش را تکان داد و ز

  !نميبیروح م -

غرق شده در اشک  یها. چند لحظه به آن چشمديخود د یترالن را رو نينگاه غمگ و
  نگاه کرد و گفت:

  َز... دم. دست ن... یحت یبه جون خودت فقط شراب خوردم، به کس -

  خواب چشمانش را ربود و جسمش را در خود غرق کرد. و

  

  (فصل_نهم) 

بود.  دهياز راه رس بايز یروز آفتاب کياز بهار برخاست.  یبو با عطرخوش صبح
 یآفتاِب اسفند ماه همراه با باد تو یو سوز هوا نبود و گرما یاديز یاز سرما یخبر

  .زدیشهر قدم م
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نور  ريروشن و بُلند او ز یو موها کردیوازش مصورت ترالن را ن آفتاب
 یرا رو زنقشير گونیآن دختر پر يیبايکم داشت تا ز یو فقط تماشاچ ديدرخشیم

  خفته بنامد.  یبايکند و او را ز شيآن تخت، ستا

 اريصورت معصوم و بس دني. با دستيچشم باز کرد و صورت ترالن را نگر او
  ترالن را نوازش کرد.  یند کرد و موهامقابلش لبخند زد. دست بل یبايز

و  ديکش یقيسر ترالن حالش دگرگون شد. ترالن نفس عم یدست نوازشش رو از
پرت کرد که  یخود را به سمت بارهکيزد و نشست و به  یهمانطور در خواب غلت

  تخت پرت شود.  یبا پشت رفت تا از لبه

اش سمت او دراز کرد تا شانه و دستش را ستاديا شيزانوها یو رو دياز جا پر سروش
  ترالن...  ديکش اديزمان فر. همديجنب رياما د رديرا بگ

شده  اري. هوشديچيشد و درد در تمام تنش پ یکيخوردن با هم  نيو زم اديفر یصدا و
توالت  زيم یهاهي. پازديبرخ نيزم یکرد از رو یپلک گشود و سع یبود و به سخت

   .ديدیرا کج و معوج م یو صندل

  . ديچيپیدرد در فکش م نياش به زمخوردن چانه از

ولو شده  نيزم یاو که رو دنيو با د دنديداخل دو ماهيبا صدا باز شد و بهنام و فر در
  . دنديجلو دو زديداشت برخ یو منگ سع جيبود و گ

بلندش  شياو را گرفت و از جا یسروش انداخت و شانه ینهيس ريدستش را ز بهنام
  کرد و گفت:

  ! ؟یسروش خوب -

لختش  یاتاق انداخت. موها یبه فضا یکرد و نگاه هينشست و به تخت تک سروش
  بود و لباس تنش کج و معوج شده بود.  ختهيصورتش ر ینامرتب تو

  بهنام گذاشت و گفت: ینگران، دست بر شانه ماهيفر

  . ستيحالش خوب ن -

  . کشهیالکلش آدم رو م یبرو قهوه حاضر کن، بو -
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  و دهان باز کرد تا حرف بزند.  ديرا سمت بهنام کش رمقشینگاه ب شسرو

  ساعت...  -

اش معده ريز یبزاقش به دهانش هجوم آورد و فکش شل شد و حس کرد مشت آب
که  شيپاها یرفت و ناخواسته عق زد و رو به جلو خم شد و رو جيخورد. سرش گ

  دراز شده بودند باال آورد. 

  . بهنام رو به او گفت:ديکش غيو ج عقب رفت دهيترس ماهيفر

  کرده. شيادينترس... الکل ز زم،يعز رونيبرو ب -

  که شاگرد بهنام بود داخل آمد و گفت: یرفت و پسر رونيب ماهيفر

  ...نيکمک الزم دار -

  سروش دوباره باال آورد. پسر عقب رفت و گفت: و

  من! یخدا -

  برخاست و گفت: بهنام

  بشه؟! ليز کالس تعطخواهش کنم امرو تونمیم -

  بله، بله... چرا که نه! -

کرد و رفت. بهنام به کنار سروش برگشت و سروش و  یبعد خداحافظ و
  . ستيرا نگر اشیخرابکار

زد و باران  یپلک بست و سرش را باال گرفت. رعد و برق بلند حالیب سروش
پشت  حالیپلک باز کرد و ب شهيبرخوردش با ش یکرد و از صدا دنيشروع به بار

  سرش را نگاه کرد. 

افتاد و به  نهيس یرا برگرداند و سرش رو شيبود. رو دهيرا خواب د یروز آفتاب آن
  ترالن فکر کرد. 

  نه!  اياست  دهيشب قبل را خوب خواب ايآ نکهيا به
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و  کردیترالن فکر م یقراریبه ب ديهمان درد شد انيو در م کردیدرد م سرش
  ندارد.  یروز خوب مطمئن بود که او حال و

 شيرها ادداشتي کيتنها گذاشته بود و با  یحرف و صحبت چياو را بدون ه نکهيا از
و توأَم با هم که باعث رنج و  بيعج ی. حسکردیکرده بود احساس خجالت و غم م

  . شدیعذابش م

  سروش!  -

  تکان داد.  یرا کم نشيپلک باز کرد و سر سنگ سروش

  ! ؟یاستفراغ ندار گهيد -

او  نيبغل او انداخت و با زحمت بلندش کرد و آست رينداد. بهنام دستش را ز جواب
از پشت  اطيو با احت ديرا کش گرشيد نيو دستش را در آورد. بعد هم آست ديرا کش

  لباسش به صورتش نخورد.  یِ لباس او را گرفت و از سرش در آورد تا استفراغِ رو

 نيزم یو رو ديکش رونيب شيش را از پاو باز کرد و شلوار دياو را کش کمربند
او را از تنش در آورد و صورتش را پاک کرد و آن را هم  یانداخت. بعد هم رکاب

  . کردیو رو م ريزشت و متهوع، دل بهنام را ز یانداخت. بو نيزم

ها را باز کرد. هر چند باران به درون هجوم آورد اما توجه رفت و پنجره عيسر
  روش را گرفت و گفت:نکرد. رفت و دست س

  . ميبر ايب -

و از اتاق خارج شدند. او را به درون حمام برد و دوش را  دياو را دنبال خود کش و
  دوش هل داد و گفت: ريباز کرد. آب که گرم شد او را به ز

  . یشیاالن بهتر م -

و  ديکش یقي. نفس عمشدیحالش بهتر م خوردیگرم که به تن و سرش م آب
  از آن استفاده کرد.  گاههيگذاشت و به عنوان تک واريد یرو را شيهادست

  . ختيتمام تن او آب ر یو رو ديکش رونيدوش را ب بهنام
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پوست  یهم شامپو برداشت و سر او را شامپو زد. حرکت انگشتان بهنام رو بعد
  بود.  ستادهيو بدون اعتراض ا کردیسرش حالش را بهتر م

بدن او شد.  دنيکش فيمشغول ل یت و پس از آبکشبدن او گرف یدوش را رو بهنام
  . آوردیفشار داشت حالش را جا م نيو ا ديکشیکمر او م یبا قدرت دستش را رو

  . ديکشیم فيزور ترالن افتاد که پشتش را لدست نرم و کم ادي

. دوش ديگرفت که بهنام او را چرخاند و بدنش را با قدرت ساب نييپا شتريرا ب سرش
  خود را شست و گفت: یهاباز کرد و دست شيرا رو

  کن. یآبکش -

او را  یهاو بهنام رفت لباس ستاديدوش ا ريرفت. سروش ز رونيبعد از حمام ب و
 هيکه داشت گر ماهيانداخت و خطاب به فر يیشولباس نيجمع کرد و درون ماش

  گفت: کردیو قهوه حاضر م کردیم

  بذار دو دور بشوره. -

  باشه.  -

  پر شده. یاديز زم،ينکن عز هيگر -

  .دمشيند ینطوريبراش بکن. تا حاال ا یفکر کيتو رو خدا  -

  خودم، به سروش کمک کنم؟ يیمن نخوام به دا شهیچشمم. مگه م یبه رو -

   رم؟يخودم برم براش وقت روانشناس بگ -

  . نگران نباش.رميگیخودم م زم،ينه عز -

سروش  یمعده اتيت را که پر از محتوبعد به اتاق برگشت و تکه فرش کنار تخ و
باراِن  ريانداخت و ز یورود ینرده یبرد و آن را رو اطيشده بود، جمع کرد و به ح

  شود. زيگذاشت تا تم ديشد

  آمد. نييپا یساعت بعد سروش به طبقه ميداخل ساختمان برگشت و منتظر شد که ن به
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وارد آشپزخانه  شيسرش داشت. در حال خشک کردن موها یرو یکوچک یحوله
و  دهي. رنگش پردادیزده نشان م خيو  حسینشست. صورتش ب زيشد و پشت م

  شده بود. شهياز هم دتريسف

  . ديبا نگاه به او حال بدش را فهم ماهيحاال رنگ گچ شده بود و فر اشیمهتاب پوست

  دستش گذاشت. یفنجان قهوه جلو کي

  باشه. تيعاف -

  .ديک بست و عطر خوب قهوه را به مشام کشجواب نداد و آهسته پل سروش

 ستيچشم سروش را نگر ريو بهنام کتابش را ورق زد و همزمان ز ديکش یآه ماهيفر
  و با تأسف سر تکان داد.

 یشد. سروش پلک باز کرد و حوله را از رو هانتيکردن کاب زيمشغول تم ماهيفر
  انداخت. شيهاشانه یو آن را رو ديکش نييسرش پا

قهوه باعث  ی. گرما و تلخديجرعه نوش کيز کرد و فنجان را برداشت و درا دست
را  یبعد از بدمست یِ کرخت نيشد. هم حسیو دردناکش، ب نيشد حس کند سِر سنگ

  دوست داشت.

دار مداوم خش یهاکه از عق زدن نشيسنگ یدوخت و با صدا ماهيرا به فر نگاهش
  شده بود گفت:

  م کن.رو تمو هایاون لعنت دنيساب -

  .ستيو او را نگر ديماند و بهنام نگاهش را باال کش نتيکاب یرو ماهيفر دست

  حالش چطوره! نيبه ترالن زنگ بزن بب -

پرت کرد و رو به سروش  یادستمال را گوشه ماهيخواست حرف بزند که فر بهنام
  گفت:

  .ارميرو م ميگوش رمیچرا که نه! االن م -

  اش شد.قهوه دنيمشغول نوشبه هال رفت و سروش  عيبعد سر و
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  و کتابش را ورق زد. ديکش یقينفس عم بهنام

  را دست او داد و گفت: اشیبرگشت و گوش ماهيفر

  شماره تلفنش رو برام وارد کن. -

شد.  ماهيفر یکردن شماره همراه ترالن برا ويرا گرفت و مشغول س یگوش سروش
  شد. یريرفت و مشغول شماره گ ماهيرا به او داد و فر یگوش

  ؟یزنیچرا خودت بهش زنگ نم -

  .ستيبه تو مربوط ن -

  . بهنام کتابش را بست و گفت:ديقهوه نوش گريد یجرعه کي و

  .کنهیکه کجاست و چکار م یبدون یسروش، اون هنوز زن توئه و موظف -

  .ستيبه تو مربوط ن -

  و گفت: ديکش یقينفس عم بهنام

  کرده که زنت شده. یاه. چه گنیاريشورش رو در م یدار گهيد -

  و گفت: ديکش اديو در صورت او فر ديسمت بهنام چرخ سروش

  دهنت رو ببند. نکهيا ايچشمم گمشو و  یاز جلو ايکه زن من شد. حاال  نهيگناهش ا -

. بهنام او را ديسمت بهنام گرفته بود را پس کش دواريکه تهد یابعد انگشت اشاره و
  تابش را برداشت و گفت:زد. ک یبرانداز کرد. لبخند سرد

  خفه شو. یگیبهم نم گهي. اونوقت دنميبیتو رو م یمونيپش یبه زود -

  تنها گذاشت. یبعد آشپزخانه را ترک کرد و سروش را همانطور عصب و

  .کردیداشت با ترالن صحبت م ماهيفر

 حالش مايهواپ یتو نکهيحالش بده مثل ا شبي... نه از دنجاستيدلم... ا زيآره عز -
نرفته اونقدر که حالش بده... از  رونيباال آورد... نه اصالً ب یبد شده و امروز کل

  خودت بگو، حال خودت چطوره؟
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 یبلندگو زد و صدا یرو ماهيمبل نشست که بهنام هم کنارش نشست. فر یرو ماهيفر
  .ديچيترالن در خانه پ انيگر

تا خود صبح  شبي. دشميا اومدن پهنه! پگاه خانم و آقا بهراد و بچه ايخوبم  دونمینم -
  ولم کرد. هويچرا  دونمیچکار کنم. نم ديبا دونمی. نمدمينخواب

من رو با  دي. نبارفتیرفتنش بعد م یبرا کردیام مو آماده موندیحداقل م دي... باديبا
 ديبگم؟! با یبدم؟! به پدر و مادرم چ یرو چ هي. االن من جواب بقذاشتیتنها م هيبق
درست نبود به  ني. ارفتیجواب پس بدم بعد م هيکه به بق کردیو کمکم م ندمویم

  خدا.

  داد و گفت: یاو را دلدار ماهي. فرديچيهقش پ هق یصدا و

  ...گردهینگران نباش ترالن جان. سروش باز هم برم -

  .شمیم وونهي. دارم درفتیبرگرده که اصالً نم خواستیاگر م -

 یرو به بهنام کرد. بهنام سالم و احوالپرس ماهيدن. فرکر هيشروع کرد به گر و
  کرد و گفت: یکوتاه

شما رو  یکارها یبه بهراد بره همه گمی! منجا؟يا نييايب نييخوایترالن خانم، م -
  .نييايراه بندازه که ب

چکار کنم؟ دوباره همون  اميشدم و غرورم شکست. حاال ب محلیب یکاف یبه اندازه -
  جواب بدم. یچ هيبه بق دونمیمه بده. فقط من نمکارا رو ادا

  گفت: یگرفت و عصب ريسر به ز بهنام

  جواب بده نه شما. اديب ديبا یحاج محمد -

  را فوت کرد و گفت: نفسش

بعد از اون طوفان  یدور نيا دي. شاافتهیم یچه اتفاق مينيصبر کن، بب یفقط مدت -
  کمک کننده باشه.

  برسه! انتشيا به خبمونم، اون آق نجايمن ا -

  داد سروش باال رفت. یصدا
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  نداره. مگه مجبورش کردم بهم جواب مثبت بده؟ هي. گررهيبره طالق بگ -

  سکوت کرد و بعد آهسته گفت: هي. او چند ثانديسروش به ترالن رس اديفر یصدا

  شده... خداحافظ. ريد یليخ گهيبشه د مونيپش یوقت -

  :ديچنگ زد. بهنام داد کش مچ او را ماهيبرخاست که فر بهنام

طرف  نياز ا م،يحالش رو بپرس یخوایاز اون طرف م ؟یمسخره کرد ،یضيمر -
  .یگیچرت و پرت م

  آرام رو به بهنام گفت: یليزد. خ رونياز آشپزخانه ب سروش

  !ینگفتم در مورد برگشتن من بهش قول بد ن،يگفتم حالش رو بپرس -

نشست و نفسش را فوت  شيال رفت. بهنام سر جاها بارا گرفت و از پله شيبعد رو و
  .شدیم وانهيد شيکرد. داشت از دست سروش و کارها

  را کنار گذاشت و گفت: یگوش ماهيفر

 نيکه ا ميمنتظر باش دي. فقط باشهیم یچ گهيچند روز د مينيولش کن بهنام، بذار بب -
  !کنهیچکار م یدوروت ميو بفهم اديآقا سر عقل ب

  لب با خود گفت: ريفکر کرد. ز یگرفت و کم ريزسر به  بهنام

  !یدوروت -

  باشد گفت: افتهي یزيکه چ یکرد و مثل کس ماهيبعد رو به فر و

ابله جواب رد بده چون  نيبه ا یو بهش بگ یدوروت شيپ یبر ديبا ماهي! فریدوروت -
  زن داره!

  بهنام! -

  !گم؟ینکنه بد م ه؟يچ -

  .رهيبگ ميتصم ديآره، چون سروش خودش با -

  برخاست و گفت: ماهيزانو گذاشت و فکر کرد. فر یسرش را رو او
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  ناراحت نباش. -

سروش غذا گرم کرد و همراه با  یبهنام را فشرد و به آشپزخانه رفت. برا یشانه
  باال رفت. در زد و وارد اتاق او شد. یو به طبقه ديچ ینيس یرو یدنينوش

  .دادیانجام م یکار اشیوشتخت نشسته بود و داشت با گ یرو سروش

  براتون ناهار آوردم. -

  دستت درد نکنه. -

  را کنار سروش گذاشت و راست شد و گفت: ینيس ماهيفر

  .یريرو بگ ميتصم نيبهتر ميما فقط دوست دار -

بشقاب فرو کرد و  یسر بلند کرد و چنگال را برداشت و در تکه گوشت تو سروش
  گفت:

  .ني. نگران من نباششهیم طورنيحتماً هم زميعز -

بشقاب گذاشت.  یآورد و تو نييدهان گذاشت و چنگال را پا یبعد گوشت را تو و
  گوشت لذت برد.  یفرو برد و از مزه یگوش یدوباره سرش را تو

  آقا سروش به نظرم... نيبب -

  و گفت: ستيرا نگر ماهيگوشت را قورت داد و فر سروش

  !ن؟يکن مييراهنما ديچه هستم که بامن اونقدر ب نيکنیچرا همه فکر م -

  را به هم قفل کرد و گفت: شيهادست ماهيفر

  کار رو بکنم. نيا خوامینه، نم -

  گوشت فرو کرد و گفت: یچنگال را تو سروش

  !؟یريبگ ميبه جام تصم یخوایمثل بابام م -

  نه! -

  .نيپس راحتم بذار -
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  و گفت: ديکش یآه ماهيفر

  .ديببخش -

در رو  یجلو ماهياه افتاد. سروش گوشت را در دهان گذاشت که فربعد سمت در ر و
  به سروش گفت:

هم  یکي ،يیدا یکياعتماد داشتم.  یليبه دو نفر خ ميزندگ یآقا سروش، من تو -
  . يیدازن

  لقمه سر فرود آورد و گفت: دنيجو نيبا دهان بسته ح سروش

  اهوم!  -

  . یاريب ريبهتر از اون گ یتونیهرگز نم و شما هيدختر تک یليترالن خ گفتنیاونا م -

  گفت: ماهيفرو کرد که فر یچنگال را در تکه گوشت بعد سروش

ها نتونستم نظرم رو نسبت به دوست داره و من سال یعاشق شدن چه حال دونمیم -
  بدم.  رييداشتِن بهنام تغ

ن رو ز کياما  ن،يرو دوست داشته باش یدوروت شهياگر هم دمیشما هم حق م به
بده. ترالن به گردن شما حق داشته  یليخ نيو ا نيجا گذاشت فيپشت سرتون بالتکل

  . نيکردیادا م ديکه با

 یباران یصدا انيرا گرفت و رفت. سروش در م شيرو ماهينداد و فر یجواب سروش
را  شيغذا ،یانجام کار یو هماهنگ کردن با دوستانش برا خوردیم شهيکه به ش
  خورد.

  و حاضر شد. ديهم برخاست و لباس پوش از آن بعد

گذاشت  زيم یرفت. آن را به آشپزخانه برد و رو نييپا یرا برداشت و به طبقه ینيس
  گفت: ماهيو خطاب به فر

  خوشمزه بود، دستت درد نکنه. یليخ -

  .نيياينوش جان... شب زود ب -
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  .رونميب یتا ک دونمینم -

و خود  ديباران دو ريز منزل خارج شد و در زکرد و راه افتاد. او ا یبعد خداحافظ و
 شيشد و در را بست. دستش را درون موها ليسوار اتومب عيرساند. سر ابانيرا به خ

  را گرفت. فشيلط یموها ی. قطرات باران روديکش

  حرکت کرد.  هاابانياز استارت حرکت کرد و در خ بعد

. سروش کردیرا محدود م ديو د آمدیکن از پس پاک کردن باران بر نمپاک برف
  هم مجبور بود که آهسته حرکت کند.

و خود را به کافه رساند و وارد شد.  ديشد و دو ادهي. پديبه مقصد رس یقيبعد از دقا او
  .ديها به سمتش چرخدر حضور او را اعالم کرد و نگاه یزنگ باال یصدا

  دوستانش دست بلند کرد. دنيد با

  ا رفت.هآن زيرا بست و به سمت م در

  گفتند.» اوه«بلند  یدوستانش با صدا زيکنار م دنشيرس با

. با تنها دختر جمع دست داد و بعد ديها کوبسالم کرد و دستش را به دست آن سروش
  نشست.

  ها را گرفت و رفت.آمد سفارش یرا صدا کرد و او وقت شخدمتيها پاز آن یکي

  :ديرو به دختر پرس سروش

  اد؟يکه ب یگفت یبه دوروت -

  .شهیم داياش پبله، االن سر و کله -

قد بلندش  یبايدختر ز دنيآمد. نگاه سروش سمت در رفت. با د یبعد دوروت قهيدق چند
  شد. شيلبخند زد و محو تماشا

و  تردهيکش یليخ شيرو ديو لباس کوتاه سف یمشک یدهيبا آن شلوار چسب یدوروت
و گردنش خز داشت  نيرنگش که دور آست یاکوتاه قهوه ی. پالتودادینشان م باتريز

  کرده بود. باترشيز اريبس
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  او را دلبرتر کرده بود. مشيمال شيبسته بود و آرا یارا پشت سرش گوجه شيموها

عطرش به مشام سروش  ی. بوديراه بود که سروش را د یمهيآمد و تازه در ن جلو
  .نديبنش شيهالب یبکشد و لبخند رو یقيو باعث شد نفس عم ديرس

  کرد و بعد که به خود آمد راه افتاد و مقابل سروِش نشست. یخورده مکث کهي یدوروت

  دوستانش سالم کرد و جواب گرفت و بعد رو به سروش سر تکان داد و گفت: به

  حالت چطوره؟! -

  !زميخوبم عز -

  !؟یاز کشورتون خارج بش یتونست یچطور -

  .یبه سادگ -

  درست کنه؟! یاسيپدرت نخواست برات پاپوش س -

  .کنهیاش نمکار رو با بچه نيپدرم ا -

ها کار رو با من بکنه؟ شما مسلمون نيا خواستیمن اومدم م یپس چطور وقت -
  !نيترسناک یليخ

  !نيدي. نصف جهان رو شماها به خاک و خون کشهایحيتر از شما مسنه ترسناک -

  شماها وسطه! یاز جنگ هست پا یاصحنه ايدن یجا هر

  خواست حرف بزند سروش سمت او بُراق شد و گفت: یدوروت تا و

نشسته دوستان من هستن و  نجايکه ا یبکنم. جمع یاسيبا تو بحث س نجايا ومدمين -
  تکشون احترام قائلم.تک یو من برا ،یحيهمه مس

 یمورد عالقه کيو ک یدنيرفت و نوش شخانيبرخاست و به کنار پ شياز جا سروش
  نشست. یدر مقابل دوروت مکتين یاد و برگشت و رورا سفارش د یدوروت

  به دوستش گفت: رو

  م؟يکه بر ريخوب در نظر بگ یجا کيفردا شب  یبرا -
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  باشه حتماً. -

  کرد و گفت: یرو به دوروت و

  .یايب یتونیتو هم م -

  .اميبا نامزدم م -

  !یتو نامزد ندار -

  !گه؟یم یک -

  .گمیمن م -

  او کرد و گفت: به انگشت یااشاره یدوروت

انتظار  شهینم نياز ا شتريب ستين بنديکه ازدواج کرده اما به ازدواجش پا یاز کس -
  داشت.

چه  ذارهیپاش م ريراحت ز یلياما خ دهیقول ازدواج م گهيد یکيکه به  یکياز  -
  داشت؟ ديبا یانتظار

  تو صبر کردم. یراحت؟! دو سال من برا یليخ -

فکر  یچجور دونمینم یموندم، چون دوستت داشتم... ولدو سال هم من به پات  -
  .یديدور اون عشق خط کش یکه به راحت یکنیم

مثل پدرت، مثل ثروتت، مثل  نت،يبه پات موند! مثل د شهیو نم ادهيتو مشکالتت ز -
. افکار و شکل رفتارتون رو هم دميشغلت، مثل کشورت! اومدم و مردم تو رو هم د

  .دميد

 غاميپ لميوک یحل شدن. برا گهيت من قابل حل بودن. حداقل االن دمشکال یهمه -
. خودم هم که افتهیاتفاق م نيا یگذاشتم که تمام سهم من رو برام انتقال بده. به زود

 یبود که به زود یازدواج سور کيرو گرفتم. ازدواج من  مميو تصم نجاياومدم ا
  .گردمیام هم برنم. به خانوادهشهیلغو م

  من هم حل شد و تمام. یهاسفته یهمسئل
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و هنوز هم سروش را دوست داشت. در باز  ديلرزیشد. دلش م رهيبه او خ یدوروت
  .ديچيها در فضا پزنگوله یشد و صدا

  از پسرها گفت: یکي. ديچ زيم یها را رواز آن طرف آمد و سفارش شخدمتيپ

  .شهیم ايمه ازدواجت طيشرا یمشکالت حل شدن و تو به زود یپس همه -

  بله... -

  او گذاشت و گفت: یو دست بر شانه ستاديا یکه وارد شده بود کنار دوروت یمرد

  عشقم. -

  زد و گفت: یاآن مرد لبخند دست و پا شکسته دنيسر بلند کرد و با د یدوروت

  .زميسالم عز -

خورد.  یمحکم یلي. سروش حس کرد سديرا بوس یدوروت یهاخم شد و لب مرد
  را فشرد. شيهادست انيم یرا گرفت و فنجان قهوه نگاهش

جدا شد و سالم کرد و جمع جوابش  یحالت او شدند. مرد از دوروت رييمتوجه تغ همه
  را دادند.

  خودش سفارش بدهد. یبرا یزيرفت تا چ شخانيبه کنار پ او

 چکداميساعد او گذاشت و فشرد. ه یکه کنار سروش نشسته بود دستش را رو یپسر
  آن پسر را دعوت کند. یظار نداشتند که دوروتانت

 گريد یانگاهش را به نقطه یسرش را باال گرفت و بدون نگاه به دوروت سروش
  دهانش را پوشاند. شيهاچانه زد و با انگشت ريدوخت. دست چپش را ز

عشقش را به  یهابود و لب دهياز راه رس ی. مردخوردیم چيبود و دلش پ یعصب
  . کردید. احساس حقارت مکام گرفته بو

 یبازعشق یگريبا مرد د شيآمده بود و او داشت جلو سيزن به انگل کيعشق  به
  . کردیم
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گذاشت و  یدست راست دوروت ینشست. دستش را رو یهم آمد و کنار دوروت مرد
  . ديآهسته حال او را پرس یبا صدا

  گفت: ديه سروش رسب یکرد. وقت یهمه را معرف یکي یکيجواب داد و بعد  یدوروت

  . کمي. از دوستان نزدهيرانيمرد ا کيهم سروش،  شونيا -

او  یآورد و با مرد مقابلش دست داد. دوروت نييدهانش پا یدستش را از رو سروش
  کرد. یمعرف» هوگ«را 

اش شد. سروش آن لحظه قهوه دنيگرفت و مشغول نوش رينگاهش را به ز سروش
  . ديشنیمرا  یهوگ با دوروت یهافقط حرف

  . انداختیاعصابش خراش م یرو یدوروت یهاهوگ و ناز کردن یهاخنده یصدا

 هایسيرفت و برعکس عادت انگل شخانيپ یو برخاست. به جلو ديقهوه را نوش یهمه
را پرداخت و به کنار دوستانش  زيم ینهيهز کرد،یکه هر کس دنگ خود را حساب م

  کرد. یها خداحافظرفت و از آن

را بهانه کرد  گرشيبماند اما او کار د شتريبرخاستند و اصرار کردند که ب تانشدوس
پناه برد  لشيو جمع را ترک کرد و از کافه خارج شد. از باران به داخل اتاقک اتومب

  کرد. یرا سر فرمان خال تشيو عصبان ديکش قيعم یهانشست و نفس قهيو چند دق

را  یگريکس د شيجلو نکهي. به اديشيدان یهم به حرکت در آمد و به دوروت بعد
  بود. دهيبوس

پدرش  یهاباعفت بود و بعد حرف اريکه بس یناگاه ترالن از ذهنش عبور کرد. زن به
  به خاطر آورد. یکيیکيرا 

  .گهيد یکيبا  گهيامروز با تو خوشه دو روز د ني. اخورهیدختر به درد تو نم نيا« 

هست و  یبه هر چ زننین نباشه پشت پا مبه دلشو زيچ کيبزرگ شدن  یطور نايا
نگاه  کيو غم بسازن.  یهستن که با هر خوش یرانيا ی. فکر نکن مثل دختراستين

 یکرد و آخر باز اومد با دخترعمه یات بکن. دوازده سال اونجا زندگبه خواهرزاده
 باهاش ازدواج خوردینم ماهياگر ذاتش به ذات فر یکنیخودش ازدواج کرد. فکر م

  » ! نه!کرد؟یم
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  ها را چنگ زد و به همشان زد.و آن ديکش شيموها یرا رو دستش

مقابلش  یکه دوروت رديبپذ توانستیو نم کردیم یوجود خودش احساس خفگ در
تا تمام  اورديبر سر خودش ب يیاست. دوست داشت برود و بال دهيرا بوس گريکس د

  .گرفتیم یرا به باز اشیشود هر آنچه که زندگ

 یقيرفت و دقا اطيشد به درون ح ادهيپ ليبه منزل بهنام برگشت و از اتومب یوقت
  .ستاديجا اهمان

  .کردیم سيو داشت تمام تنش را خ آمدیبر سرش فرود م باران

  فرو رفته است. یاز ندانم کار یدر گرداب کردیم احساس

 یکار ديآنجا که با کوتاه آمده بود و اريبس آمدیکوتاه م ديآنجا که نبا کردیم حس
  نکرده است. کردیم

  .زدیسرش بوسه م یو رو کردیرا نوازش م شيهاشانه باران

  .ديکرد و نه برقش را د شيبه صدا یو برق زد، اما نه توجه رعد

 تيسروش در آن وضع دنيانداخت و با د رونيبه ب ینگاه ماهيکنار رفت و فر پرده
  آمد. رونيب عيپرده را انداخت و سر

  .ديسروش را گرفت و او را به درون خانه کش تدس

رفت و پس از ورود به درون ساختمان با  ماهيچون روح سرگردان دنبال فر سروش
  .ديچک شيمبل نشست و قطرات باران از موها یاو رو تيهدا

حوله برداشت  کيبه درون اتاقش رفت و خبر آمدن سروش را به بهنام داد.  ماهيفر
  او شد. یمشغول خشک کردن موها و به نزد سروش رفت و

  مبل نشست و به سروش نگاه کرد. یبه سالن آمد و رو بهنام

و از تنش خارجش  ديکاپشن او را کش نياو را خشک کرد و بعد آست یموها ماهيفر
  کرد.

  .کردیهم در سکوت فقط حال و روز نابسامان او را تماشا م بهنام
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پر از غم او را  یهاو بعد چشم ديصورت او کش یبا محبت حوله را رو ماهيفر
  .ستينگر

  ارم؟يتازه دم هست، برات ب يیچا -

به  یدوخت. بعد از لحظات ماهيو نگاهش را به فر ديکش یقينفس عم سروش
  حالت ممکن گفت: نيترنيغمگ

به خاطر  یبره و حت ادمي زيهمه چ رم؟يبگ یکه بخورم و فراموش یدار یزيچ -
  ودن!ب ايکه پدر و مادرم ک ارمين

  ندارم! -

  برخاست و سمت راه پله رفت و خطاب به بهنام گفت: شيو از جا ديآه کش سروش

  بشه. ديازت ناام چوقتي. قدرش رو بدون و نذار ههيدختر خوب یليخ ماهيفر -

 ديرس جهينت نيکرد و در ذهنش به ا ماهيبه فر یکرد. بهنام نگاه یها را طآهسته پله و
 یبا رفتارها ايشده است و  دياز او ناام یکه دوروت کندیفکر م نيبه ا ايکه سروش 

  .ديشياندیهم به هر دو م ديکرده است؛ شا ديخود، ترالن را ناام

را بغل کرد و به  شيهاتخت انداخت. دست یوارد اتاق شد و خودش را رو سروش
ر . آن شب هر دو با هم آنقدديشياند یخود و دوروت داريد نيگوشه زل زد. به اول کي

  تا که مست شدند. دنديخوردند و رقص

 ليعقب اتومب یدر صندل شانيهم که به منزل برگشتند حالش بد بود اما هر دو شب
  .دنديهم را به کام کش یهارا لمس کردند و لب گريهمد ديوح

با هم بودند و از هم دور، خودش  یفکر کرد وقت ني. به اديشيخاطراتش با او اند به
 گريدر نبود او با کس د یدوروت ايکه آ ديشي. اندگرفتیطه مراب گريبا دختران د

  نه؟! ايبوده است 

کرده است.  یزندگ یبه طور مقطع گريقبل از خودش با چند نفر د یدوروت دانستیم
  هوگ وارد رابطه شده بود. یحاال هم که خودش را رها کرده بود و با آقا

  است. دهيمدت چند بار با آن مرد خواب نيکرد در ا فکر
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  :ديکش اديتخت نشست و فر یرو ديافکارش که رس ینجايبه ا و

  .دميهمه دردسر کش نيج...ه! من به خاطر تو ا ،یلعنت -

 مهيکردن. بهنام سراس هيبزرگ شروع کرد به گر یمخمصه کيچون گرفتاراِن در  و
  به اتاق آمد و خود را به او رساند. مقابلش نشست و گفت:

  ات شده تو؟!چه -

بود با غصه سرش را تکان داد و آنجا را ترک  ستادهيچهارچوب ا انيکه م ماهيفر
  کرد.

  و گفت: دياو کش یهاچشم ريرا ز شيهادست بهنام

  !دهينکن سروش، از تو بع هيگر ینطوريا -

مگه من دل ندارم؟  گرفتم؟یمردم؟ چون مثل سگ پاچه م کيچون  ده؟يچرا بع -
  و هنوز سر و سامون نگرفتم.  شهیم مداره چهل سال گهياحساس ندارم؟ د

  پس...  ؟یسر و سامون نگرفت -

  بهنام گذاشت و گفت: یهالب یدستش را رو سروش

  بهش دست نزدم.  یمن حت یبرام محترمه ول زه،يترالن برام عز -

کند و به او  یزندگ یسروش با دختر کردیمتعجب او را برانداز کرد. باور نم بهنام
  ر کرد و بعد آهسته گفت:فک یدست نزند. کم

  چرا؟! -

  .شدی. حالم بد مرميباهاش رابطه بگ تونستمیبهنام. نم دونمینم -

  داشت؟ یراديچرا؟ مگه ا -

  نه! ینه! از لحاظ ظاهر -

  ؟یپس چ -
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و پردرد  ديکش یقيشد. نفس عم رينگاهش را گرفت و ناخواسته اشکش سراز سروش
  گفت:

  بهش دست بزنم. ترسمیهاست بهنام! ماندامش مثل بچه -

  ؟یترسیم یچ یعني -

و بد اومد سراغم. از  یحس حروم کيبشم  کشي! هر بار خواستم نزددونمینم -
  !اومدیخودم بدم م

ً يو دق ستيمشکل سروش چ دياو را برانداز کرد. نفهم بهنام   .لنگدیکار م یکجا قا

که ازش متنفر  ليدل نيها رو که بهم داد تنهاش گذاشتم. نه به اسفته نيهم یبرا -
دنبال  اميو بهتره ب شهینم مونيزندگ ینطوريخاطر که حس کردم ا نيباشم، نه! به ا

  .یدوروت

  کرد؟یم یاون باهات همکار -

 ی! ولرايسم یحت اومدیجماعت بدم م یبعد کوتاه اومد. از چادر ینه، ول لياوا -
احساس حسادت داشتم  گرفتم،یم رتياون فرق داشت بهنام. داشتم روش غ

  ...کردمیم

  !؟یبه چ -

  ...ايبخواد بعد از من ازدواج کنه  نکهيبه ا -

  گرفت و در خود مچاله شد. شيهادست انيو سرش را م ديکش یقينفس عم او

  را جمع کرد و درست مقابل او نشست. شيتخت رفت و پاها یرو بهنام

  سروش! -

  هوم! -

 یدوروت لشيدل یبش کيبه ترالن نزد ینتونست نکهي. استين ليدلیمسائل ب نيا -
  .ستين

  ؟یدونیاز کجا م -
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  .یبهش دست بزن یباعث شده نخوا یدوروت ادي یچون بهم نگفت -

  !؟یپس چ -

 ايهستن! حاال  یها نشأت گرفته از مشکالت روححرکت نياما ا دونم،یمن هم نم -
  .یاعتقادات شخص ايخانواده داره  یتو شهير

  چکار کنم؟ ديبا -

  ؟یدیبه حرفم گوش م یاگر بهت بگم چکار کن -

  اهوم. -

مسائلت  یراه حل رو برا نيو بهتر یخالص بش یفيبالتکل نياز ا یخوایاگر م -
  دکتر خودم. شيکه ببرمت پ ايب یکن دايپ

  .دي. نگاه بهنام در نگاه او چرخستيسرش را بلند کرد و بهنام را نگر سروش

  !ه؟يچ -

  حل کنه؟ ديبا مشکالت من رو روانپزشک -

ها بهت و اون یکنیروانپزشک. به هر حال باهاشون صحبت م ايروانشناس  اي -
  .کننیکمکت م

  !کنن؟یبه من م یچه کمک -

اونا  دي! در مورد بابات، شغلت، زنت، دوست دخترت بگو. شایحاال هر چ -
 هانيو هم یبهشون فکر نکرد یکردن که تو تا حاال حت دايرو پ یکيتار یهانقطه

کردن که  دايپ تيزندگ یرو تو یديسف یهانقطه دي. شابرنیدارن تو رو به قهقرا م
  شدن. یفيبالتکل نيباعث نجاتت از ا

  .کننیها معجزه ماون یکنینکنه فکر م -

حداقل بهت  توننیاز من و توئه و م شترياما هوش و سوادشون ب کننیمعجزه نم -
  آرامش بدن.

  و گفت: ديکش یگريد قينفس عم سروش
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  بکن. یدوست دار یباشه، هر کار -

  سروش گذاشت و گفت: صورت یدستش را رو بهنام

. یشیافسرده م یدار دهینشون م یکشیکه م یآه نيهم قت،يعم یهانفس نيهم -
  .ستنين یخوب یهانشونه هایقراریب نيا هات،هيگر نيا

. هم یفيو بالتکل یهم ندار یهم دوستش دار ،یکه به ترالن دار یاز همه حس بدتر
  .یخوایو هم نم یخوایرو م یدوروت

  .خوامیرو م یدوروت -

  ! دلت سرگردونه. ینبود ینطوري! وگرنه ایخواینم -

  ؟یپس چ -

که من  ی. ازش خوشت اومده وگرنه سروشیديتو اون دختر رو به عنوان زنت د -
 کهيت کيطوره! سروش چ نينيبب نيحالش رو برام بپرس گهینم یبه کس شناسمیم

  . یدست ترالن جا گذاشت یاز دلت رو تو

 يیاگر قسمت بشه و جا گهيده سال د دمیبهت قول م ش،ييامروز و االن نخوا ديشا
  ! یديو نفهم یچقدر عاشقش بود یفهمیم نيبه هم برس

 شهیم اي ،یکابوس که چرا ولش کرد شهیم ايمشترکتون  یچند روز زندگ نيهم
  و حسرت.  خوب یخاطره

  .ديکش یقيدوباره نفس عم سروش

  زد و گفت: یلبخند تلخ بهنام

  .یدرد بکش ذارمی. نمیمثل خودم گرفتار بش ذارمینم -

رفت و خواست که او استراحت کند. از اتاق خارج شد و به  نييبعد از تخت پا و
ن را آ یگشت. وقت یرا برداشت و دنبال شماره تلفن اشیبرگشت. گوش نييپا یطبقه

در  یانساليمرد م یشد. بعد از چند بوق آزاد صدا یريگکرد مشغول شماره دايپ
  :ديچيگوشش پ

  زنگ زده. یطوالن یهابعد از مدت زم،يبهنام عز -
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  که با خودتون تماس گرفتم. خواستمیم یقرار مالقات فور کيسالم دکتر،  -

 یايچطوره ب اد،ينم به دست یبه راحت مارستانيمطب و ب یتو یقرار مالقات فور -
  من. یخونه

   ام؟يب تونمیم یک -

  دارم. پس فردا شب. یاديهام پره و کار زساعت یفردا همه -

 .دنتونيد اميحتماً م -

  منتظرت هستم. -

نگاه  یتخت نشسته بود و داشت از پنجره به آسمان آب یدر اتاق سروش رو ترالن
  .کردیا نگاه منقطه ر کيها بود که داشت همان . ساعتکردیم

  در آمد: یبهراد از ال یضربه به در اتاق خورد. در باز شد و صدا چند

  تو؟ اميب شهیم -

  نگرفت. دوباره صدا زد: یجواب

  تو؟  اميترالن خانم، ب -

  به خود آمد و رو به در کرد و گفت: ترالن

  لحظه!  کي -

  سرش انداخت.  یو رو ديدستش را دراز کرد و چادر را کش او

  . دييفرماب -

  وارد اتاق شد و جلو آمد و گفت: بهراد

   ن؟يسالم، خوب -

  . ستميسالم، بد ن -

  بغل زد و گفت: ريرا ز شيهابه کنار تخت رفت و دست بهراد
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 یتو نياز صبح که من رفتم نشست ن؟يپگاه مهمون شماست و شما تنهاش گذاشت -
  اتاق! 

  آقا بهراد.  ديببخش -

  ...ميشما شد . ما مزاحمکنمیخواهش م -

  . نيشما مراحم -

انجام  گهيکار د کي دينکرده با یحاال که حالتون فرق ن،يتنها نباش انيها بگفتم بچه -
  .نيبد

  ؟یچه کار -

  .نيبرادرم امروز باهام تماس گرفت و گفت شما حدود چهل روز بهش مهلت بد -

  ؟یچه کار یبرا -

 یباهاش همکار ديما هم بافقط ش اش،یسر زندگ گردونهیگفت سروش رو برم -
  .نيکن

  چکار کنم؟ -

  .نينرگس جون که تنها نباش شيپدربزرگم پ یخونه نيگفت که شما بر -

 یکار رفته اروپا و به زود یسروش برا نيبگ نيپدرتون اگر رفت یخونه
  ...گردهیمبر

  دروغ بگم؟ -

 برهیمببره اول از همه شما رو  يیبو ني. چون پدرت کوچکترميبله مجبور -
 چوقتيه گهياگر سروش هم بخواد د یو حت رهيگیطالقت رو م نکهياش، دوم اخونه

  .نيبه هم برگرد ذارهینم

  منتظرش باشم؟! ديچرا با پرسمیکرد! از خودم م کيمن رو کوچ یليسروش خ -

  تخت نشست و گفت: یلبه یو رو ديکش یقينفس عم بهراد

  !ضهيترالن، باور کن سروش مر -
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  !ض؟يمر -

 نيشده. شما که خبر ندار وونهيتحت فشار پدربزرگم د یروان یبله. از لحاظ روح -
 یآزاد هي. شهیتو جسمش جا نم گهيپدربزرگم باهاش چکارا کرده. روح سروش د

 نکهيخسته شده بود. از ا یاز امر و نه گهيحالت که د کي. خواستیکاذب م
  کنه خسته شده. ینقش باز ههم یجلو شدیباشه اما مجبور م یاونطور خواستینم

  سروش رو دوست داره. یليخ یحاج محمد یول -

  .زدیم بيکه به سروش آس یبله دوست داره، اما دوست داشتن -

  چکار کنه؟ خوادیحاال آقا بهنام م -

. اگر بهش کمک کردن شهیم یچ جهينت نهيروانشناس که بب شيببردش پ خوادیم -
زود طالق  یليشما خ کنمیاگر نه، من کمک م ده،گریکنه که برم دايخودش رو پ

  .نيريبگ

  فکر کرد. یگرفت و کم ريسر به ز ترالن

. نيتر هستراحته، هم خود شما اونجا راحت المونيهم ما خ نيپدربزرگم باش یخونه -
  کم دست از آوار سروش برداره.هم به پدربزرگم موضوع رو بگم که کم ديبا

  زنگ نزد؟ امروز

  بهش بگم.  یچ ديبا دونستمیب ندادم. نمزد، جوا -

  . ميرو جمع کن که بر لتيبهتر، پاشو وسا -

  چشم.  -

   ؟یبگ یچ ديکه پدرت پرس یدونیم -

  . کشهیطول م یرفته اروپا که مدت یکار تيمأمور یبرا گمیم -

  خوبه.  -

   ؟یچ نيشما چرا نرفت دنياگر پرس یول -

  بگو به خاطر دستم نرفتم.  -
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 یرا از رو یترالن به صدا در آمد. بهراد رفت و گوش یحال بود که گوش نيا در
  دراور برداشت و به دست ترالن داد و گفت:

  . یحاج محمد یخونه ميزود حاضر شو که بر -

  چشم.  -

  اتاق را ترک کرد و ترالن جواب داد: عيسر بهراد

  . دييبله بفرما -

  !یخانم محمد -

  .دييبله، بفرما -

گرفتن  ليتحو یبرا دياريب في. خواستم تشرزنمیباران زنگ م یاسمن از عک -
  .تونيعروس لميعکس و ف

. ديجه شيچند لحظه ساکت شد و به شب ازدواجشان فکر کرد. بغض به گلو ترالن
  حالش را بد کرد. 

  !یالو خانم محمد -

  بله. -

  گفتم؟ یچ نيديشن ديببخش -

  .رسمیبله، حتماً فردا صبح خدمت م -

  ونم، منتظرتون هستم. ممن -

حال از تخت  ني. با اديارتباط را قطع کرد، ناخواسته اشک از چشمش فرو چک یوقت
سروش!  یبا من چکار کرد«گفت:  زدیرفت و همانطور که با خودش حرف م نييپا

روت حساب کردم. من به تو اعتماد کردم  هانياز ا شتريچطور دلت اومد؟ من ب
  »مرد.

  شد.  لشيت و مشغول جمع کردن وسابه اتاق خودش رف و
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اش انداخت و شانه یمانتو رو کيو بعد  ديچمدان چ کيرا در  ازشيمورد ن ليوسا
 یرو یروسر کيفرو کرد و  نشيآست یدست چپش را تو کردیم هيهمانطور که گر

  زد.  شيته گلو پسيکل کي یسرش انداخت و به سخت

شسته  شيبود که سروش برا یدرکمد برداشت. همان چا یو چادرش را از تو رفت
 یروز بعد برا خواستیکه م يیهابود. بعد از خشک شدنش، شب بعد آن را با لباس

  بود.  دهيرفتن به سر کار بپوشد، اطو کش

 ی. دورآوردیداشت کم م گريکرد. د هيآن گر یرو قهيرا بغل کرد و چند دق چادرش
  . دادیعذابش م بيسروش عج

از  کندیبه اتاق سروش رفت و اطراف را نگاه کرد. دل نمچادرش  دنياز پوش بعد
و او را  ديباال رفت که پگاه باال دو شيهاهيگر یاو بود. آنقدر صدا یکه برا يیجا

  کرد.  دايدر اتاق پ

  داد.  یو او را دلدار ديرا به آغوش کش ترالن

فتند سوار هر دو راه افتادند و بهراد چمدان ترالن را برداشت و ر یقياز دقا بعد
  او شدند.  لياتومب

  را فرا گرفته بود.  ليدر راه منزل پدربزرگش بود و سکوت، اتاقک اتومب بهراد

  کرده بود.  هيگذاشته بود و سرش را به دستش تک شهيآرنجش را کنار ش پگاه

  . کردیرا بسته بود و داشت به کار سروش فکر م شيهاپلک

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين بهراد

  چته پگاه؟ حالت خوبه؟  -

  . زميآره عز -

  :ديسر بلند کرد که بهراد پرس پگاه

  مطمئن باشم؟  -

  آهسته گفت: پگاه
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  آره، انگار تو چرخ و فلکم.  -

  چرا؟!  -

  از بس به بابابزرگ و سروش فکر کردم.  -

  . کنهیبهنام درستش م -

  ! کنه؟ی. حاال بهنام درستش مبرهیحساب نم یسروش از کس -

داره که اگر جاش بندازه  یکدندگيو  یرگ لجباز کيخودشون  نيآره، بهنام هم ع -
  و سروشه. یبدتر از حاج

  بکنه. یبتونه کار دوارميام -

ها بچه یبه سر و صدا یدوخت. نه توجه رونيبه ب شهينگاه سرخش را از ش ترالن
  کرد و نه در بحث بهراد و پگاه شرکت کرد.

  شدند. ادهيعمارت برد و همه پ یرا تا جلو لشيراد اتومببه دنديبه مقصد رس یوقت

  چمدان ترالن را برداشت و با هم به درون ساختمان رفتند. بهراد

چمدان  دنيبه لشکر شکست خورده بودند و با د هيها که شبآن دنيخانم با د نرگس
  بد داد. یدست بهراد، دلش گواه

سروش  یميد چمدان ترالن را به اتاق قد. بهراننديها تعارف کرد بنشحال به آن نيا با
  برد و برگشت. 

  مبل نشست و گفت: یرو

  . نياتاق سروش که راحت باش یگذاشتمش تو -

  . نيلطف کرد -

  :ديو پرس اورديخانم طاقت ن نرگس

  شده؟! چرا چشمات قرمز شدن؟ یترالن چ -
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کردن.  هيو شروع کرد به گر دياش لرزجمله بود. چانه نيترالن منتظر هم انگار
  شد. ريسراز شيهااشک از چشم

  سروش دعوات کرده؟! ؟یگینم یزيخدا مرگم بده، چرا چ -

  برخاست و به کنار ترالن رفت و او را بغل کرد و گفت: شياز جا پگاه

بهتر از  یزندگ یتو نيکنیبه زور سر سروش رو م یبشه؟ وقت یچ نيخواستیم -
  .شهینم نيا

  و سمتشان رفت و آن طرف ترالن نشست و گفت: بلند شد شيخانم از جا نرگس

  بهت گفته. یزيسروش تو رو کتک زده؟ چ ؟یزنیچرا حرف نم -

  صورت نرگس خانم داد زد: یتو تيبا عصبان پگاه

  بزرگ.بهش گفته مامان یزينه کتکش زده، نه چ -

  بودن. نجايبا هم خوش و خرم ا شبيکه پر نايشده؟ ا یپس چ -

  :ديدر صورت او غر پگاه

  دنبال دوست دختر سابقش. سيپسرت رفته انگل -

 ديگنجی. جمالت او در سرش نمستيخانم مات و مبهوت صورت پگاه را نگر نرگس
  . کردیو باور نم

  گفت: یاز ناباور یقيحس عم با

  سروش عاشق ترالن شده بود، امکان نداره سروش ولش کرده باشه.  -

  ن؟يو باز کنچشماتون ر نييخوایسروش رفته، چرا نم -

شد  یکه نفسش بند آمد و به سکسکه افتاد. بهراد عصب یکرد طور هيگر شتريب ترالن
  برخاست و سمت در تاالر رفت. شيو از جا

 دنيبود که در باز شد و پدربزرگش داخل تاالر آمد و با د دهينرس رهيبه دستگ دستش
  بهراد گفت:
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  .نجايا اديبزن بگو ببهش زنگ  ومده؟يسروش کجاست دو روزه شرکت ن نيا -

  .کردیدر سکوت داشت او را نگاه م بهراد

  نترس منم. ؟یبچه؟ هول کرد هيچ -

  سالم. -

زنگ بزن به سروش، باز قهر کرده و گم و گور شده. بهش  کيسالم...  کيعل -
  باهاش کار دارم. اديبگو ب

 دنيا دسمت ترالن اشاره کرد. پدربزرگش فکر کرد که سروش آمده است اما ب بهراد
  ترالن و حالتش جلو رفت و گفت:

  سروش کجاست دختر جان؟ ؟یکنیم هيچه خبره؟ چرا گر نجايا -

ترالن  ی. وقتکردیرا نگاه م زيفقط م شيخانم با بغض و حرِص در گلو نرگس
  بلند داد زد: ینتوانست جواب بدهد دوباره با صدا

  ترالن! -

  :ديداد کش و در صورت پدربزرگش ديرا باال کش شيصدا پگاه

  .يیتو ايبدبخت نيا ی. مقصر همهیرفته دنبال دوروت س،يسروش رفته انگل -

گشاد شدند. تلوتلو خورد.  شيهاصورت شهاب خورد. چشم یتو یمحکم یليس انگار
و تکان بخورد تا مانع افتادن  زدينتوانست برخ ی. حتستينرگس خانم او را نگر

  همسرش شود. 

  .نديپدربزرگش را گرفت و کمک کرد بنش یو بازوهاخود را رساند  عيسر بهراد

  آقا جون؟ یخوب -

را نگاه کرد. داشت از درون آتش  زيقلبش فشرد و م یدستش را رو یمحمد حاج
  .خوردی. خشمش از درون او را مگرفتیم

  آقا جون! -
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کرد.  کينزد شيهارا به لب وانيحاضر کرد. ل شيآب برا وانيل کي عيسر بهراد
که باعث  ديکوب نيزم یآن را رو ادشيرا گرفت و همراه با فر وانيل یحاج محمد
  سمت پرت شود. کياش شد هر تکه

  تاالر خود را به جمع رساندند. گريها با عجله از سمت دو بچه ديکش غيهمزمان ج پگاه

ترالن را رها کرد  عيسر شانيشدن پاها یکه پگاه از ترس زخم نديايجلو ب خواستند
  آن دو را گرفت. یلوو برخاست و ج

  را به دست گرفت و از جمع دور شد. شانيهادست

را داشت. سر بلند کرد و بر سر  زيقصد شکافتن م نشيبا نگاه خشمگ یمحمد حاج
  :ديکش اديترالن فر

  نگفتم؟! ايها رو بهش نده. گفتم بهت گفتم اون سفته -

رخاست و دوباره ب یگرفت. حاج محمد ريسر به ز انيجواب نداد و فقط گر ترالن
  :ديکش اديفر

  د؟يها چرا انقدر احمقاالن برم از کجا برگردونمش؟ شما زن -

  :ديکه تن عمارت لرز ديکش اديفر یرا باال گرفت و طور سرش

  سروش مگه دستم بهت نرسه! -

دستان بهراد خالص کرد و گلدان  انياو را گرفت. او خود را از م یهاشانه بهراد
در خود  زيم یشهيکه هم ش ديکوب زيم یرو یبرداشت و طور را زيم یرو یقهيعت

  گوشه از تاالر افتاد.  کيو هم هر تکه از کوزه به پرواز در آمد و  ختيفرو ر

  و خود را جمع کرد.  ديکش غيبار ترالن هم ج نيا

  او را محکم گرفت و گفت: بهراد

  . شهینمدرست  یزيکه چ ینطوري. انيآقا جون بسه به خودتون مسلط باش -

  دستان بهراد آزاد کرد و سمت اتاق خواب رفت. انيدوباره خود را از م او
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. صورت سرخش کردیو ضرب گرفته بود و عرق م کردیبه شدت درد م قلبش
  .دادیرا نشان م شيانتهایخشم ب

  مشتش فشرد. انيافتاد و قلبش را در م شيزانوها یکم آورد و رو کدفعهي

  و گفت: ديسمتش دو دهيترس بهراد

  شد؟ یآقا جون! چ -

 دهيترس یحاج محمد دنيو رو به عقب کردند و با د دنديو نرگس خانم از جا پر ترالن
  .دنديسمتش دو

 افزودیو قدرتش را م کردینم شيکه رها یحال با خشم نيبنده آمده بود. با ا نفسش
  بلند شد. شيگذاشت و از جا نيزم یدستش را رو

را  یحاج محمد یکه از سرش افتاده بود، بازو یا چادرب دهينگران و ترس ترالن
  گرفت و گفت:

  .ديبابا جون! غلط کردم، ببخش -

و سمت  ديکش یآه اشهيلرزان و گرفته شده از گر یصدا دنيبا شن یمحمد حاج
  اتاقش رفت.

  .ديتخت دراز کش یکمک بهراد و ترالن وارد اتاق شد و رو به

  د که پگاه هم به جمعشان اضافه شد.او را حاضر کر یخانم داروها نرگس

  را بخورد. پگاه آهسته گفت: شيکمک کرد داروها بهراد

  دکتر؟ مشيبهراد ببر -

  به حرف آمد و گفت: یمحمد حاج

  .رونيب ديبر ست،يالزم ن -

  گفت: یبروند و نرگس خانم بماند که حاج محمد رونيخواستند ب هاآن

  تو بمون ترالن جان. -
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  گرفته گفت: ید و رو به تخت کرد و با صدامان شيسر جا ترالن

  چشم. -

  به همسر و مادربزرگش داد و از اتاق خارج شدند. یااشاره بهراد

  دختر. نيبش ايب -

  تخت گذاشت و نشست. کيدست برداشت و نزد کيرا با  یرفت و صندل ترالن

ترالن گرفت. ترالن دست او  یتخت سراند و جلو یدست چپش را رو یمحمد حاج
  . دستش را جلو برد و در دست او گذاشت.ستينگر را

  دست او را فشرد و آهسته گفت: یمحمد حاج

  .گردونمیبرش م گرده،یبرم -

داغش راه  یهاسرش را تکان داد. نتوانست بغضش را کنترل کند. اشک ترالن
  گرفتند و گفت:

ازدواجش با  یبرا دي. نبانيگرفتیجلوش رو م دي. نبارفتیم ديبابا جون سروش با -
 خوردیسرش به سنگ م ايو  شدیباهاش خوشبخت م اي. نيکردیم تشياون دختر اذ

  .گشتیو برم

. ديکشیمرد چقدر عذاب م نيا دمي. فقط من دنيکردیمجبورش به ازدواج با من م دينبا
و  اومدی. سمتم مگشتیو برم اومدیگرفتار بود. سمتم م یچه حال بد یتو دميمن د

  .شدیم مونيپش

  تحت فشار بود، گرفتار بود. ذهنش آشفته بود، قلبش شکسته بود. سروش

  و گفت: ديکش یقيزده نفس عمغم یخاکستر یهابا چشم او

تمام فکر و  یداشت وقت یموندنش چه ارزش یها رو بهش ندم ولسفته تونستمیم -
  بار عاشقش شده بود؟ نياول یبود که برا یزن یدل و وجودش پ

 گهيد یهادست ريجانش اس یجسم سروش رو نگه دارم وقت شدیه خدا نمجون ب بابا
  من نبود. شيو پ کردیروحش پرواز م یبود. وقت
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  بود؟ یپس اون همه محبتش چ -

  از ذات خوبش... یبود و گاه هيچشم بق یبرا یمحبتش بهم گاه -

 یهانگشتبا ا دنديچکیدانه دانه م شيهاکه اشک یگرفت و در حال ريسر به ز ترالن
  کرد و گفت: یپدر شوهرش باز

بود.  یباز نيديما د نيب یاز زن و شوهر یو هر چ ديدیسروش من رو بچه م -
  راحت و آسوده باشه. نيپس بذار زد،یاون به من دست نم

سروش خودش را در  شدیترالن نگاه کرد. باورش نم سيبه صورت خ یمحمد حاج
  برابر او کنترل کرده باشد. 

بابام بهم گفت که من رو دوست نداره. گفت جواب  یاليو یهمون روز توسروش  -
ازدواج نبود.  یبدم و منظورم از بله، برا یرد بدم. خواستم در جواب شما جواب منف
و دست زدن  دنيشما شروع کردن ِکل کش یگفتم بله که جواب شما رو بدم. اما دخترا

  عوض شد. زيو همه چ

. او هم رو ستيتخت گذاشت و پدر شوهرش را نگر یخم شد و سرش را رو ترالن
که در حق  یسر ترالن گذاشت و به ظلم یرا رو گرشيو دست د ديبه ترالن چرخ

  .ديشياو روا داشته بود اند

  داشت پسرش خوشبخت شود. دوست داشت عروسش حالش خوب شود. دوست

  لب گفت: ريز ترالن

. نيکردیبچه و نفهم فرض مدست شما بود که شاد نبود. سروش رو  ريسروش اس -
 نش،ياريراه ب یو تو نيو به زور خوشبختش کن نيبهش زور بگ ديبا نيکردیفکر م
 نيداشت ازش نساخت یزخم یمرد سرکش که قلب شکسته و روح کيجز  یزياما چ

  پدر جون.

  .گردهیبه ما برنم چوقتيه گهيدختر اگر مرهم زخماش بشه، سروش د اون

  .ديترالن چرخ یهادر خاکستر چشم یحمدحاج م یهاچشم یسبزه
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را که سروش به زبان  يیزهاي. چزدیدختر برخالف سنش خوب حرف م نيا
 اديرا که سروش فر يیها. حرفکردیم انياو خوب ب دادیو بروز نم گرفتیم
  .آوردیاو در آرامش به زبان م ديکشیم

بود. حسش کرده  دهيمشترک با سروش، غم و دردش را د یچند روز زندگ یط او
  .زدیاز حال و روزش حرف م دادياعتراض و داد و ب یبود که حاال به جا

  .گفتیاو آرامش م یهابا نوازش سر ترالن و نگاه در چشم یمحمد حاج

او که  یهابه چشم ستني. ترالن هم با نگرديدیم کيدور، اما نزد ديرا شا سروش
 یطوالن یقي. هر دو دقاگرفتیمسروش بود آرامش  یهاحالتشان درست مثل چشم

گرفت و خوابش برد.  یآرامش جسم یدر سکوت به همان حال ماندند. حاج محمد
. اتاق را ترک دياو کش یشانه یبرخاست و پتو را باز کرد و رو شيترالن هم از جا
  سرخ به نزد جمع رفت. یهاکرد و با چشم

  راست شد و گفت: بهراد

  آقا جون چطوره؟ -

  .دنيخواب -

  .یستيخودت اما خوب ن -

  منم خوبم. -

  مبل برداشت و خطاب به جمع گفت: یچادرش را از رو او

  باال. رمیم د،يببخش -

 یباال رفت و بهراد عصب یصدا به طبقه یلب جوابش را دادند. ترالن ب ريز همه
  و گفت: ديکش شيهالب یدستش را رو

  ! یآدم نشد چوقتيش چرا هکنه... سرو ريگهمه رو غافل نطوريداره ا شهيهم -

. بهراد ديپگاه از جا پر شيکه از صدا ديکوب شيهاران یرا رو شيهابعد دست و
  برخاست و گفت:

  .گردمیبرم گهيو دو سه ساعت د رونيب رمیم -
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  ما رو هم ببر.  سايوا -

  دنبالتون.  اميبعد م نيبمون ن؟ييايشما کجا ب -

  . مييايبمونم. ما هم م نجايحوصله ندارم ا -

  و گفت: ستيخانم او را نگر نرگس

   ره؟یات سر محوصله نجايپگاه ا -

  . شهيآره، هم -

  ها را گرفت و آن دو را با خود همراه کرد و گفت:بعد رفت دست بچه و

  خداحافظ مادر جون. -

  خدانگهدارتون. -

  کرد و نرگس خانم را تنها گذاشتند. یهم خداحافظ بهراد

پشت  وار،يد یبزرگ سروش نگاه کرد. رو اريبه اتاق بس تخت نشست و یرو ترالن
را  واريد ینهيس شتريبزرگ از او قرار داشت. نصف ب اريپوستر بس کيتخت 

  پوشانده بود. 

  زد. یزيانگو لبخند غم ستيرا نگر آن

  عکس او آهسته گفت: یاينگاه به زوا قهياز چند دق بعد

سروشم. دوست دارم حال  نمتيرم ببدوست دا یليعاشقته منم. خ یکه واقع یاون -
 کنمیوقت برگشتنت به خونه دوباره برام تکرار بشه. فکر نم دنت،يخوبم وقت د

  حال بشه.خوش دنتيمن با هر بار د یکه اندازه یباش یبا کس یهرگز بتون

تنگ  یذاشتیکه سر به سر م يیهاوقت یبغل کردنات تنگ شده، دلم برا یبرا دلم
بهت  یجد یعاشقت شدم. جد یجدیمن جد ،یکردیمحبت م یشوخو  یشده. تو الک

  وابسته شدم و دلم بهت بند شد.

  !یديکه دلم رو دنبال خودت کش یکجا رفت االن
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. نوازشات رو خوامیپر از محبتت رو م یهافقط دست خوام،یرابطه نم سروش
 یهابوسه. خوامیم ،یکردیو بغلم م یانداختی. بازوهات رو که دورم مخوامیم
تنگ شده که من  دادتيها و داد و باخم یدلم برا ی. حتخوامیرو م تييهوي ليدلیب

  .رهنگاهت کنم و حس کنم چقدر مرِد من جذبه دا

  تنگ شده. ديکشیبزرگت که موهام رو شونه م یهادست یبرا دلم

 ،یو من رو کتک زد یشد یاشکال نداره که عصبان گمیم نمتيهنوز هم اگر بب یول
  .دمتيهر چند ته دلم از اون کارت، هم ناراحتم هم بخش

  .یشد مونيخودت هم پش دونمیچون م دمتيچون ازت انتظار نداشتم، بخش ناراحتم

 یبيو لبخند عج ختيریتند تند پشت هم م شيهاساکت شد. اشک قهيچند دق ترالن
  لب گفت: ريلبش نشسته بود. ز یگوشه

 اي یاياگر ن کنمیعاشقت شدم و چرا حس م یرنطويکه ا یتو با من چکار کرد -
  !رميمیم یايب ريد یحت

گرفت و در همان حال که  نييهق کردن و سرش را پاشروع کرد به هق کدفعهي و
  :ديداد کش ديلرزیم شيهاشانه

   ؟یکار رو کرد نيسروش چرا با من ا ،يیسروش کجا -

 یبالش خال ینهيرا در س اديآن فشرد و فر یو صورتش را رو ديبالش او را کش و
 ريسراز اشنهياز عطر تن سروش به س یحجم گرفتیکه م یکرد و با هر نفس

کم باعث شد که ساکت شود و و کم کردیهمچون آرامبخش عمل م شيو برا شدیم
  .رديآرام بگ

  

  (فصل_دهم)  

. رفتیم یاز دوستان مشترکش با دوروت یکيشب سروش داشت به سمت منزل  آن
هر  شدندیشام بود. هر وقت دور هم جمع م یمهمان کير آنجا دعوت بودند. همه د

  .آوردیبه سهم خود م یخوراک یکدام از افراد دعوت شده مقدار
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  بود. دهيچيپ ليدر اتاقک اتومب یرانيا یو زرشک پلو ايالزن یبو

منزل دوستش که توقف کرد همه  یسروش سنگ تمام گذاشته بود. جلو یبرا ماهيفر
ً يبودند و تقر دهيرس   سروش نفر آخر بود. با

  .ديارزیغذاها م نيبه همراه داشتِن ا دنش،يرس ريد کردیحال حس م نيا با

از دخترها در را باز کرد.  یکيشد و رفت زنگ در را فشرد. چند لحظه بعد  ادهيپ
  گفتند. ريبه هم سالم کردند و شب بخ

  ها رو بفرست کمک.از بچه یکي -

  .اميخودم م -

  ظرف بزرگ برداشت.  کيرفتند. سروش خم شد و  ليدو به کنار اتومب هر

  داغه مراقب باش. یليخ -

  و گفت: دييآن را دست دختر داد. دختر با دقت ظرف را بو و

  .اياوم! الزن -

  در را بست.  شيرا برداشت. با پا گريخم شد و دو ظرف د سروش

  و هوگ هم اومدن.  یدوروت -

  و بعد سر تکان داد و گفت: ستيرا نگرچند لحظه دختر  سروش

  . ستين یمشکل ،یباشه آن -

مختص به خودش به همه  یبعد با هم به درون منزل رفتند. سروش با خوش اخالق و
خانه ها را به آشپزخانه برد و به کمک صاحبسالم کرد و جواب گرفت و ظرف

  ها در ظرف شد. مشغول سرو آن

  سروش؟  هيچ نيا -

  :ديچيدر اطرافشان پ یدوروت یصدا

  . یرانيا یزرشک پلو -



 

670 
 

 یليخ ی. اندامش در آن لباس شب مشکستينگاهش را بلند کرد و او را نگر سروش
کرد به سوزش صورتش  یگرفت و سع ريشده بود. سروش نگاهش را به ز یخواستن

  توجه نکند. 

 انشيو رو ديکش سي. برنج را در دديچ سيمرغ خوشرنگ و لعاب را در د یهاتکه
  . ختيو زرشک ر یبرنج زعفران

و بعد دو برگ  ديبدن او چرخ یمقابل سروش نشست و نگاه سروش رو یدوروت
  شد و گفت: شيهاکردن دست زيو مشغول تم ديدستمال از جعبه کش

  . ینيرو بچ زيم یتونیمنم حاضرن. م یغذاها و،يدِ  -

  پس بهم کمک کن.  -

  حتماً.  -

 یها به سالن شد و سعانداخت و مشغول بردن ظرفسطل  یها را توبعد دستمال و
  توجه نکند.  یکرد به دوروت

  هم به سالن برگشت و به کنار هوگ رفت و مشغول صحبت با او شد.  او

 ديخندیبلند م یبا صدا شهيهم مثل هم یبا دوستانش خوش و بش کرد و گاه سروش
در  یکه چه درد ستدانیرا به همه ثابت کند اما خودش خوب م اشیاليخیتا ب

  پنهان دارد.  اشنهيس

. حواسش بود که کردیکمک م زيم دنيو در چ دادیآهنگ خود را تکان م یصدا با
 هيآن مرد مو بور تک ینهياست و پشتش را به س ستادهيهم در آغوش هوگ ا یدوروت

   .کردندیو مشروبشان را مزه مزه م دادندیداده است. هر دو خود را آهسته تکان م

  از دخترها به مقابل سروش رفت و گفت: یکي

  !م؟يبرقص -

دستش را پشتش گذاشت و تا کمر خم شد و دست راستش را مقابل دختر  کي سروش
  گرفت.



 

671 
 

دامنش  یها در دست او گذاشت و گوشهمخصوص به پرنسس یدستش را با ادا دختر
  شدند. نديسروش راست شد هر دو مشغول رقص یرا گرفت و آن را باز کرد. وقت

او  یپامخصوصاً اگر هم شدند،یم شيهمه محو تماشا ديرقصیوقت سروش م هر
  بود. یدوروت

 یرا فراموش کرد و بدون فکر به حضور دوروت زيچند لحظه همه چ یبرا سروش
  لذت برد. یو از مهمان ديبا دختر مقابلش رقص

  ر کردند.هم سر فرود آوردند و از هم تشک یآهنگ تمام شد، هر دو برا یوقت

. کردینگاهش م قيافتاد که داشت عم ینگاهش به دوروت ديکه چرخ نيهم سروش
  دور از آن دو نشست. يیدر جا زينگاهش را گرفت و با همان لبخند سر م

  .دنديرا پرس یرانيا یشکل سرو غذا دوستانش

از زرشک  یتکه مرغ کنارش گذاشت. مقدار کي. ديبرنج کش یمقدار کم سروش
  قاشق خورد. کيو  ختيجش ربرن یرا رو

 یاز دوستانش برا یکي یهم امتحان کردند و لذت بردند. سروش هم از غذا دوستانش
  خود برداشت و مشغول خوردن شد.

  . دادندیم حيترج شتريو زرشک را ب یبرنج زعفران دوستانش

  گفت: یبه آرام یدورت

که چقدر  یفهمیم یشیم کيبهشون نزد یاز دور قشنگه. وقت زشونيهمه چ -
  وحشتناکن.

  به او انداخت و گفت: ینگاهمين سروش

ترسو و  یهاهم قشنگه. فقط آدم کيهمون قدر که از دور قشنگه، از نزد زيهمه چ -
  .ننيبیرو بد م زيپرست همه چپول

  :ديمتعجب پرس هوگ

  پرست!ترسو و پول -
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  جواب بدهد سروش لبخند زد و گفت: یدوروت نکهياز ا قبل

و به خاطر  شنیم کشيمرد نزد کيکه به خاطر ثروت  یپرستپول یخترابله، د -
  .گذرنیم زيترس از ظواهر از همه چ

  .دنيبده و هم ترس از عشق ورز یپرستهم پول -

  .فهمنیرو نم نيا هایليخ -

. ديشياند یرا به دهان برد. فکر ترالن به ذهنش هجوم آورد. کم کيتکه از است کي و
که خواسته بود.  یزيناچ یهيپدرش به خاطر آورد و مهر یانتهایاو را با ثروت ب

آورد و باعث شد نگاهش  اديمتقابل بود، به  یترالن را که بدون مطالبه دنيعشق ورز
  را بنگرد. یرا بلند کند و دوروت

به کنارش آمده بود و  یتر از هر دخترخود فکر کرد که ترالن چقدر خالصانه با
  خودش قبولش نداشت.

  گو مشغول شد.ونگاهش را گرفت و مشغول صرف شام شد و با دوستانش به گفت او

 شيهامبل انداخت و دست کي یرا که جمع کردند سروش رفت و خود را رو زيم
با هم صحبت  یقياز دوستانش کنارش نشست و دقا یکيآن انداخت.  گاههيتک یرا رو

  را نگاه کردند. هيکردند و رقص بق

  ا آمد و دست پسر را گرفت و گفت:از دختره یکي

  پاشو. نيمارت -

. ذهنش کردیها را نگاه مو برد تا با هم برقصند. سروش داشت آن دياو را کش و
  افتاد که در خانه بود. یشب آخر اديپرواز کرد و به 

  . رديبگ یبا ترالن کشت خواستیرا به خاطر آورد که م یالحظه

نداشت تا با سروش مقابله کند.  یجوره زور چيو کوچک بود که ه فيآنقدر نح او
  کرد.  یکوتاه یرا به خاطر آورد و ناخواسته خنده نشانيب یرد و بدل شده یهاحرف

 یکه او رو یکمرش را به خاطر آورد و شنا رفتن خودش در حال یترالن رو نشستن
  اش بود. شانه
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مبل برخاست  گاههيتک یو دست خودش که از رو ديچيترالن که دور گردنش پ دست
لباسش  ريکه پالکش از ز ديرا لمس کرد. آن را کش ريگردنش نشست و زنج یو رو

بغلش  یدگمه یگرفت و دستش را رو نييآمد. آن را لمس کرد. نگاهش را پا رونيب
  فشرد.

  بود. یهنوز خال گرشيسمتش عکس خودش بود و سمت د کيطرفش باز شد.  دو

افتاد. داشت در آغوش هوگ  یکه نگاهش به دوروتو سر بلند کرد  ديرا گز لبش
  خودش بود. ادگاريلبخند زد. آن گردنبند  ی. دوروتکردیو او را نگاه م ديرقصیم

مشغول  یحرکت ناگهان کيگرفت و رو به جلو خم شد و در  ريسر به ز سروش
  درآوردن عکس خودش هم شد.

ِر گرنبند را بست و را جدا کرد و عکس کوچک را در دستش مچاله کرد و د آن
  که حواسش به او بود. ستيرا نگر یکرد. سر بلند کرد و دوروت شيرها

  کرد. نييباال و پا شيهادست ريرا ز ی. بدن دوروتديچيهوگ دور بدن او پ یهادست

  .انداختیسرش را به دََوران م یبدن دوروت یدست هوگ رو چرخش

و با خود برد. نگاه  دياو را کشو بعد  ديخندیم یدر صورت دوروت طنتيبا ش هوگ
  برد و در را بست. یرا به اتاق یشد. هوگ دوروت دهيها کشسروش با آن

افتاد. او را ورق به ورق  یلحظاتش با دوروت ادينگاهش را گرفت و به  سروش
  .کردیم گريد یکس مي. حاال همان عشق و عالقه و حرکات را تقدشناختیم

  تصور کند. گريد یتن کس رياو را ز ستخوایو نم ديجوشیداشت م دلش

با هوگ همراه شده بود و حتماً تا به امشب در کنار  یبود، دوروت نيهم تيواقع اما
  کارها کرده بود. یليمرد خ نيا

تا آن حالتش  ديساعد دست چپش کش یبدنش مور مور شد. دست راستش را رو پوست
  .ابدي انيپا

  رفتند. شاپیفتاد که به کافا یشب اديکرد و  هيمبل تک یدسته یرو

  .کردیم هيافتاده بود گر رونيکه ب يیموها یبرا ترالن
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تار  کي یحت چکسيرا تنها گذاشته است که ه یخود زن یدر خانه ديشياند نيا به
تکه از  کيجز  یزيچ یمرد چيرا تنها گذاشته بود که ه یاست. زن دهياو را ند یمو

  بودند. دهيصورت او را ند

به  گريچشمش با مرد د یکرده، که جلو یزن ريکر کرد حاال خودش را درگخود ف با
  کند. یدگيرفت تا به حال دلشان رس یاتاق

خود  یکه برا یبه حال و روز د،يبه خود و افکارش زد. آهسته خند یزيانگغم لبخند
  ساخته بود!

 کين چو شهيازدواج نکرده بود اما هم یبا دوروت ديآن دو سال شا یکرد که ط فکر
  .کردیم یدگيمرد خوب به او رس

خودش  ازِ يمورد ن ليمارک لباس و وسا نيبهتر شيبود برا رانيکه در ا یزمان یحت
  .فرستادیو به منزلش م دادیسفارش م سياش را در همان انگلو خانه

  . ديلولیم گريد یکرده بود و داشت در آغوش مرد شيراحت رها یليخ حاال

در حقش نکرده بود و او از سر احساسات پاکش  یکه کار آورد اديرا به  ترالن
  کرده بود.  مشيتقد یها را دو دستسفته

  اتاق رفت  و باعث ناراحت کردن ترالن شد.  کيبه  ايافتاد که با رؤ یروز ادي

آورد تلخ لبخند  اديبود. سروش قهر او را که به  نيروز با سروش قهر و سرسنگ دو
  . کردیدرک مزد. حاال حال او را خوب 

 شيهانکرده بود. به خودش و حماقت یخواهمعذرت یاز او درست و حساب یحت
دست ترالن افتاد که  اديافتاد که مجبور شد ترالن را حمام کند.  یروز ادي. ديخند

  کند.  تياو را اذ خواهدیکرد و گفت که نم هياش نشست و همراهش گربرشانه

که نگران  ديرا د ويو نگاهش را بلند کرد. دِ  صورتش نشست. به خود آمد یرو یدست
  :ديپرس

  حالت خوبه؟ -
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و بعد دوستانش را نگاه کرد که همه نگران به او چشم  ستيلحظه او را نگر چند
  دوخته بودند. 

  انداخت و گفت: نييرا باال و پا سرش

  خوبم.  -

  ! اديبه نظر نم نطوريا یول -

  :دياو را برانداز کرد و آهسته پرس سروش

   هام؟وونهيد هيشب -

  دستپاچه گفت: ويدِ 

  نه!  -

  آره.  -

  لبخند زد و گفت: سروش

  حالم خوبه، نگران نباش.  -

  از خود شد.  يیرايبرخاست و رفت مشغول پذ شيبعد از جا و

  . داشتیبود که همه را به خنده وا م یدختر شاد یآن

باعث شده بود با  و کردیم تيداده بود و او را اذ ريآن شب به سروش گ حاال
  او را به شدت بخنداند.  شيهاحرف

بلند سروش  یهاخنده یاز صدا یدوروت وستند،يشان پبه جمع یهوگ و دوروت یوقت
  تعجب کرد. 

  بلند کرد و گفت: شيبازوها یرا بغل کرد و رو یناخواسته آن او

  ...کنمیپرتت م یحرف بزن یليخ -

  با همان حال گفت: ديخندیکه م ید. آناو، ترالن را در ذهنش مجسم کر یسبک و

  ! یکنیکار رو نم نيتو ا -
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  گذاشت و دو ضربه به کمرش زد و گفت: نيزم یاو را رو سروش

  بچه.  گهيبس کن د -

افتاد. صورت  یکه نگاهش به دوروت ديجرعه نوش کيرا برداشت و  السشيگ و
 یگرفت. دوروتبه او زد و نگاهش را  یآشنا بود. پوزخند شيبرا یسرخ دوروت

گرفت. هوگ هم آمد و خودش را کنارش انداخت و  ريمبل نشست و سر به ز یرو
  گذاشت.  یدوروت یشانه یو سرش را رو ديصورتش را بوس

  . ديو حرف زد و خند ديو نوش ديشب سروش با دوستانش رقص آن

رد. تشکر ک هيو بق ويو همه قصد رفتن کردند از دِ  افتي انيپا یهم که مهمان یوقت
  . رفتیداشت با هوگ م یراه افتاد و از منزل خارج شد. دوروت

  زد: صدا

  ! یدُر -

که  ی. آن هم وقتزدیصدا م نطوري. تنها سروش او را استاديا شيدر جا یدوروت
  خوب بود. یليحالش خ

را رها کرد و رو به سروش کرد. دو قدم سمت سروش برگشت و هوگ  هوگ
  تماشاگر بود.

  و گفت: ديرسمقابل او  سروش

  مرده! نيازدواج با ا متيپس تصم -

  باشه. قمياگر ال -

  !؟یداشتنش رو دار اقتيل ؟یتو چ -

  !؟یعني -

  !یچيه -

 یرا از گردنش در آورد و آن را در گردن دوروت یبعد دست برد و گردنبند دوروت و
  انداخت و گفت:
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  !هيرد خوب... مري. عکس خودت و هوگ رو توش قاب بگاديم شتريبه خودت ب -

رد شد و به  ی. او از کنار دوروتديبگو یزينتوانست چ یمتعجب شد! حت یدوروت
از آن مرد گذشت و  یحرف چياو زد و بدون ه یشانه یدستش را رو ديهوگ که رس

  رفت سوار شد و به قصد منزل بهنام حرکت کرد.

د و آنچه که بو دهي. به آنچه که دديشياندیکه گذرانده بود م یبه شب ريطول مس در
  اتفاق افتاده بود.

 گري. دديشيجثه اند زيبود. به آن دختر ر یخال یصندل کي. ستيرا نگر کنارش
  کنارش نبود تا با هم حرف بزنند.

  را گرفت و به جلو داد. نگاهش

  برد و پخش را روشن کرد تا ذهنش را از آن همه افکار مشوش دور کند. دست

  ديدریمعدم؛ با دسِت خلقت  بانِ يگر یوقت

  ديآفریاز ازل م شيابد؛ چشِم تو را، پ یوقت

  ديکشیها مناِز تو را در آسمان ن؛يزم یوقت

  ديچشیم ميهاعطش؛ طعِم تو را با اشک یوقت

  !یعاشِق چشمت شدم نه عقل بود ُو نه دل من؛

  یُو عاقل یوانگيد نيدانم از ا ینم یزيچ

  لحظه بود کيهمان  ايعاشق شدن، دن نيآن شد ا کي

  دم که چشمانش مرا؛ از عمِق چشمانم، ربود آن

  به نامم سجده کرد طان،يکه من عاشق شدم؛ ش یوقت

  شد ُو عالم، به آدم سجده کرد ترینيزم آدم

  یُو نه گل یبودم ُو چشماِن تو، نه آتش من

  یُو عاقل یوانگيد نياز ا دانمینم یزيچ
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  هم، بيشتر یعاشِق چشمت شدم، شايد کم من؛

  ترهم کيش یيقين، شايد کم یِ سو در آن یچيز

  تو بود.  یِ ُو ختِم ماجرا لمِس تماشا آغاز

  تو بود یهافقط تصويِر من؛ در مردمک گريد

  عاشِق چشمت شدم. من؛

  .بستیترالن در ذهن سروش قاب م یباينقش چشمان ز و

خود  ريحد ذهنش را درگ نيبه آن دختر ندارد چرا تا ا یاگر تعلق خاطر ديفهمینم
  ده است. کر

  .کندیحد فکرش سمت او پرواز م نيچرا تا ا ستين زيعز شياگر ترالن برا ديفهمینم

را در دست گرفت و به  اشیرا پارک کرد و گوش لياتومب د،يمنزل بهنام که رس به
  کند.  دايرفت تا او را پ رساناميپ یدرون برنامه

 یهااز عکس یکي. ستيرا نگر لشيهمراه او عکس پروفا یکردن شماره دايپ با
  ترالن نشسته بود.  ليپروفا یخودش رو

او  یبرا یزيکرد نتوانست چ یهر کار یچت او نگاه کرد ول یبه صفحه قهيدق چند
  . سديبنو

  فرمان گذاشت.  یرا رو اشیشانيپ یآورد و ناراحت و عصب نييرا پا یگوش

  ل کرد. شد و آن را قف ادهيپ ليو از اتومب ديکش یقيبعد نفس عم یکم

در را باز کرد  ماهيفر ديرفت و بعد زنگ ساختمان را زد. سپس با کل اطيدرون ح به
  و وارد ساختمان شد. 

سر  ی. حتديمبل در حال درس خواندن د یرا بست و جلو رفت که بهنام را رو در
  بلند نکرد. 

  سالم.  -

  سالم.  -
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   ؟یکنینگاه نم -

  سر بلند کرد و گفت: بهنام

  که نگاهت کنم! یندار یجذاب زيچ -

افتاد که به ترالن  يیهاحرف اديحرف از بهنام  نيا دنيخورد. با شن یتکان سروش
  . زدیم

  !؟یحساس شد -

  مبل نشست و گفت: یبه سرش داد و جلو رفت و رو یتکان سروش

  نداره. یتيجذاب چيبرام ه گفتمیبه ترالن م شهيهم -

  واقعاً؟! -

  اهوم. -

  برداشت و به همان حال گفت: زيم یروکتابش را از  بهنام

  !یجذاب یليخودت خ یکه فکر کرد یدار یبعد چه اعتماد به سقف -

  او را برانداز کرد و بعد گفت: سروش

  !؟یگیچرا چرت و پرت م -

  !یمغرور؟! جذاب لعنت یبايچرت و پرت ز -

  و بعد گفت: ستيچند لحظه بهنام را نگر سروش

  نبود. یحد قو نيلغاتت تا ا رهي! تو که دا؟یرفتگ ادي یها رو از کحرف نيا -

  خانم. ماهيخوب دارم، فر یمرب کي -

  و لبخند زد. ديکش یقيمات بهنام شد و بعد نفس عم سروش

  شد. بهنام کتابش را ورق زد و گفت: رهيکرد و به سقف خ هيتک کامالً 

  شده؟ یزيچ -
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  نه! -

  ؟یکنیفکر م یبه چ -

  :رو به بهنام کرد و گفت سروش

  !؟یکنیمن م یبرا یکار کي -

  ؟یچه کار -

  تخت ترالن درست کنه. یحفاظ برا کيبه بهراد زنگ بزن بهش بگو  -

  ؟یچ یحفاظ برا -

  .خوابهیها بد مترالن شب -

  خوب! -

بار سقوط کرد و  کياز تخت سقوط کنه.  ترسمی. مزنهیهمش تو جاش غلت م -
نامه هم  کي. اديسرش ب یبدتر یو بالدوباره تکرار بشه  خوامیبازوش شکست. نم

 شيکنه و ببرتش پ یريگيکنم. لطفاً پ یريگيروانشناس داره. من وقت نکردم پ یبرا
  اون روانشناس.

  سرش را تکان داد و بعد گفت: بهنام

  به تو چه؟ یول گمیباشه بهش م -

  به من چه؟ یچ -

  ؟یچرا تو نگرانش -

  که وقت نشد. دادمیخودم انجام م ديفقط با ستمينگرانش ن -

  !یاومدن عجله داشت یآره، چون برا -

  جواب نداد. سروش

  روانشناس چرا؟! ینامه برا -

  .هياز فشار عصب گفتی. دکتر مشيبه خاطر همون بدخواب -
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  باشه. یکه عصب هيعي! طبیچون تو شوهرش بود ه،يبله، از فشار عصب -

  !؟یرو تموم کن هاتیپرون کهيت یتونیم -

  را که نه!بله، چ -

  بخوابم. رمیپس بهش زنگ بزن، من م -

  .ريشبت بخ -

  !یستيکمتر خر بزن، مگه ترم آخر ن -

  که آروم بشم. خونمیم ست،ينمره گرفتن ن یبرا -

  ؟یمگه هنوز آرامش ندار -

  ذاره؟یتو م یمگه کارا -

  او زد و گفت: یبه بازو یمحکم یضربه سروش

  رو تموم کن. یپرونکهيگفتم ت -

  کرد و گفت: هيرا گرفت و از دردش تک شيبازو نامبه

  برو بخواب. -

  برخاست و گفت: شياز جا سروش

  ! پس درست حرف بزن.یاواسه من جوجه یهم گنده بش یهر چ -

  جون. يیچشم دا -

  را بلند کرد و گفت: شيصدا یها رفت که بهنام کمسمت پله سروش

  ! فتهياز تخت ب یترسیم یچون گفت ،یتو نگرانش یول -

  کرد و و بعد دوباره راه افتاد.  یمکث سروش

  .ميفردا شب با دکتر مالقات دار -

  :ديها پرسپله یجلو سروش
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  کدوم دکتر؟ -

  وقتت آزاد باشه.  دي. فردا شب بانهيتو رو بب ديهمون که گفتم با -

  آزاده. -

تخت  یکرد و رو ضيرا تعو شيهاها را باال رفت و وارد اتاق شد. لباسپله سروش
  .ديدراز کش

که تا به  شهي. بر عکس همبردیو خوابش نم شدیپهلو به آن پهلو م نيبار از ا هر
رو به سقف چرخاند و  ی. با حال زاربردیخوابش م عيسر ديکشیسمت دراز م کي

  را دراز کرد. شيدست و پا

لحظه از ته قلبش، دلش حضور ترالن را خواست.  کي یرا بست و برا شيهاپلک
  بفشارد. نهيست داشت او را بغل کند و به سدو

را برداشت و آن را باز کرد.  اشینشست و گوش شيبود. در جا دهيفایب دنيکش دراز
کردنشان لبخند  دايگشت که از ترالن داشت. با پ یبه دنبال همان دو عکس شيدر گالر
  لبش نشست. یرو یدردناک

 یهااو نگاه کرد. چشم یبايز را بزرگ کرد. به صورت را لمس کرد و عکس صفحه
  و لب زد: ستياو را نگر

قرار ندارم.  یدرده که دلم برات تنگ شده. من از تو فرار کردم ول یليفنچول... خ -
 یداشتن دوروت یبرا یتالش چيه خوادیدلم نم نميبیاالن م یمن از تو فرار کردم ول

  .خوادیدلم باز تو رو م یبکنم. از تو فرار کردم ول

و  ديبالش افتاد و به پهلو چرخ یرا فوت کرد و خودش را عقب راند. رو شنفس
  را مقابلش گرفت. یگوش

را کنار گذاشت و پتو را  یخسته شد. گوش شيهابه عکس نگاه کرد که چشم آنقدر
را بست و  شيهاو آن را محکم گرفت و پلک ديبالش به آغوش کش کي. ديکش شيرو

  بعد خوابش برد. یقهيچند دق

  شد. کيصبح سر آمد و به ظهر نزد یهاکم صبح شد. ساعتگذشت و کم هااعتس
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سروش در آن حالت که بالش را  دني. با ددياتاق باز شد و بهنام به داخل سر کش در
 یلختش رو ی. موهاستاديمحکم در بغل داشت لبخند زد. جلو رفت و کنار تخت ا

 دهيخواب شيهاگونه یرو اشیبلند مشک یهابود و مژه ختهيو صورتش ر یشانيپ
  بودند.

است  یاز شدت الکل دانستیو بهنام م آمدیبه نظر م دهيرنگ پر دشيسف صورت
  که شب قبل به بدن خود وارد کرده است.

 نييها را باال زد. سروش صورتش را پااو انداخت و آن یموها رياش را زپنجه بهنام
  شد. ميبرد و پشت بالش قا

 یست از سر او برداشت. اتاق را ترک کرد و در را بست. به طبقهلبخند زد و د بهنام
  آمد و گفت: رونياز اتاق ب ماهيبرگشت که فر نييپا

  .زميمن حاضرم عز -

  .ميبر -

  !داره؟يسروش ب -

  .ميبشه، بر داريب هایزود نينه. فکر نکنم به ا -

  کنم. یخوب خودم بلدم رانندگ ،یديخر نيبرام ماش یچ یبرا -

  .یکن یرانندگ یتونیخودت م یرو گرفت نجايا ینامهيقت گواههر و -

در رفتند.  یاو انداخت و تا جلو یبه کنار بهنام رفت. بهنام دستش را دور شانه ماهيفر
عاشقش بود و با نگاه کردنش  یلي. خستيرا نگه داشت و او را نگر ماهيدر فر یجلو

  . شدیم ريتمام احساسات خوب به قلبش سراز

  شده؟!  یچ -

  او را بغل کرد و به در چسباند و صورت او را برانداز کرد.  بهنام

  . رونيب ميرفتیم ميداشت -

  .رهیم ادمي گهيد یکارا یکنیخودت رو خوشگل م -
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  ! یدوش اومد رياالن از ز نيهم -

او را  یلغزاند و تن او را فشرد و بعد چانه ماهيبدن فر یو دستش را رو ديخند بهنام
  . ديبوس

  ! ؟یکنیچکار م یدار شه،یم ريبهنام د ميبر -

  عجله نکن.  م،يریم -

که  یرا بست و با دل شيهاچشم ماهي. فرديکش ماهيگردن فر یرا رو شيهابعد لب و
  لب غر زد: ريو رو شد ز ريز

  ! یلعنت -

از  یمحکم یو بعد بوسه ديو عطرش را به مشام کش دييلبخند زد و تن او را بو بهنام
  گرفت و گفت: ماهيفر یهابل

  تا اوضاع خراب نشده.  ميبر -

  رفتند. رونيو در را باز کرد و با هم ب ديرا کنار کش ماهيفر عيسر و

به خود داد  یتکان شدیم داريکم داشت از خواب بکم ی. وقتديتا عصر خواب سروش
  آلود گفت:و خواب ديکه در آغوشش بود کش یبالش یو دستش را رو

  .. دستت خوبه!ترالن. -

و پلک گشود و نگاهش  ديکش رونيپتو ب ريبعد سرش را از ز ینگرفت و کم یجواب
  اتاق افتاد. واريبه در و د

کجاست! سرش را که چرخاند و رو به عقب کرد،  امدين ادشي یحت هيچند ثان یبرا
  بهنام است. یپنجره خاطرش آمد که در خانه دنيبا د

 ديآن را چنگ زد و کش ديغوشش کرد. بالش را که دبه آ یرا گرداند و نگاه شيرو
  و آن طرف تخت انداخت. 

 شيهااستخوان یبه بدن خود داد که صدا یرا از هم گشود و کش و قوس شيبازوها
به همان حال ماند تا کسالتش  یتخت نشست و کم یحرکت رو کي. با ديرا شن

  برطرف شود. 
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  و به صورت خود نگاه کرد.  ستاديا نهيرفت و مقابل آ نيياز تخت پا سپس

الکل بود سر تکان  اديو مصرف ز دنيخواب اديکه از ز شيهاچشم ريپِف ز دنيد با
  داد و رفت حوله برداشت و از اتاق خارج شد. به حمام رفت و دوش گرفت. 

  و به اتاق برگشت.  ديچياز آن خودش را خشک کرد و حوله را دورش پ پس

  .ديرا سشوار کش شيو موها ديپوش سکوت خانه تعجب کرد. لباس از

و مسواکش را برداشت و رفت مسواک زد. بعد هم  ديرا رو به باال شانه کش شيموها
  الکل خالص شود. یاستفاده کرد تا بلکه از شر بو هيدهان شو یمقدار

 یمداوم آن را رو یهاعطر را برداشت و با پاف یشهيبه اتاق برگشت ش یوقت
  کرد. یخودش خال

  انگشتر برداشت و به دست راستش انداخت. کيرا دور مچ انداخت و  ساعتش

. دستش امدياما دلش ن اورديو دست برد تا آن را از انگشتش در ب ستيرا نگر اشحلقه
  را برداشت. اشیو رفت گوش ديرا پس کش

  رفت. نييپا یاتاق خارج شد و به طبقه از

  صدا زد: رفتیم نييها پاکه از پله همانطور

  !ماهيهنام! فرب -

  رو به رو شد. زيم یرو ادداشتيجوابش را نداد. به آشپزخانه رفت و با  یکس

  را برداشت و خواند: آن

 ی. ناهارت توميریم رونيب ماهيسهاِم فر یانجام کارها یسروش جان، ما برا سالم«
 یشد دارياگر زود ب م،يهم دم کرد یحاضر کن، چا ی. قهوه خواستکروفرهيما

  »بخور.

را زد. بعد هم مشغول درست  کروفريما یانداخت و رفت دگمه زيم یبرگه را رو او
  کردن قهوه شد.

  .بردیآن لذت م یآن شد. از بو و مزه دنياز آماده شدن قهوه، مشغول نوش بعد
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  باز شدن در آمد. یحال بود که صدا نيا در

  در آمد.بسته شدن  یآمد. صدا یگريهمراه با دختر د ماهيفر یهاخنده یصدا

سروش لبخندش  دنيوارد آشپزخانه شد و با د ديخر یهاسهيبا ک ماهيبعد هم فر یکم
  تر شد و گفت:بزرگ

  !؟یشد داريب -

  .خوابمیآره، تا ابد که نم -

  !؟یخوب -

  اهوم! -

 دنيوارد آشپزخانه شد و با د تايگذاشت که ب نتيکاب یرا رو دشيخر یهاسهيک ماهيفر
  سروش گفت:

  سالم. -

  جواب داد: یاو را شناخت، به آرام وشسر

  سالم. -

  گذاشت. نتيکاب یرا رو هاکيهم پالست او

  بعد بهنام آمد و سالم کرد و گفت: یکم

  .ميامشب با دکتر مالقات دار -

  باشه. -

  ؟یشناسیرو که م شونيا -

  سر فرود آورد و از ته گلو گفت: سروش

  اهوم! -

  !یستيتو حال خودت ن -

  .اريمن رو ب یتو حال خودمم... غذا چرا اتفاقاً، -
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  او را آورد. یرفت و غذا کروفريما یپا بهنام

  را کنار گذاشت و گفت: فنجان

  بشورش. -

  او را برانداز کرد و گفت: بهنام

  .شورمشونیغذات رو بخور با هم م -

  رفت. رونيو بعد از آشپزخانه ب ستياو را نگر تايب

  .ديخود چ یرا در جا دهايشد و خر ماهيمشغول کمک به فر بهنام

  گفت: گذاشتیم زريرا در فر گويم یهابا همان حال که بسته ماهيفر

   س؟يرئ یبپزم آقا یشام چ -

  هنوز منتظر بود. ماهيجواب نداد و فر بهنام

  با شمام! سيرئ یآقا -

  آهسته گفت: سروش

بپرسه شام تا فردا  خوادینپزمه. م یبپزم چ یچ ريجوابش رو بده بهنام، زنت درگ -
  بپزه! یچ

  گذاشت و گفت: خچاليدلمه را در  یهافلفل بهنام

  با خودته! -

  لقمه رو به عقب کرد و گفت: دنيدر حال جو سروش

 گهيوقت شامه د گهيدو ساعت د خورم،یم نوي. من دارم ازمينداره عز یمن؟! فرق -
  .کشهینم لميم

  بکشه. لتيکم بخور م -

  گرسنمه. شه،ینم -

  به صدا در آمد. اشیا که قورت داد گوشر اشلقمه
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  گرد شد. شيهااز تعجب چشم یاسم دوروت دنيرا برداشت و با د یگوش

  کرد و جواب داد.  هيتک

  ! یدُر -

  . نمتيبب خوامیسروش، م -

  کجا؟  -

  . ميذاشتیقرار م شهيکه هم يیلستر، اونجا دانيم -

  باشه.  -

  نشستم.  دانيم یمن تو ا،ياالن ب -

  . اميرم مدا -

  ارتباط را قطع کرد و برخاست و قصد ترک آشپزخانه را کرد.  سروش

  بپزم؟!  یشام چ یحاال که غذا نخورد -

باال رفت و از اتاقش کتش را برداشت  ی. به طبقهديرا نشن ماهياصالً حرف فر سروش
  برگشت. نييپا یو بعد به طبقه ديو پوش

  ؟یريکجا م -

  .دنشيزنگ زد که برم د یدوروت -

  و بعد آهسته گفت: ستيچند لحظه او را نگر بهنام

  نره. ادتيقرار با دکتر  -

  ... فعالً...گردمیبر م -

  :ديپرس ديشنیها را مآن یهاکه داشت حرف تايب

  شما زن نداشت؟! يیخان دا -

  کردند.  شيدو رو به سو هر



 

689 
 

  چرا داره. -

  داره؟! گهيزن د کيبا  یمرد متأهل چه قرار -

  برخاست و گفت: شياز جا تايمانده بود. ب رهيخ تايرو به سروش کرد که به ب بهنام

  !نييشما زيانگشگفت یخانواده -

  .کردینم یفضول یول شدیدراز م یليها خوقت یزبونش بعض نيداداشت هم همچ -

 یرانيفرهنگ ا ادي. بهتون نمنيبيعج یليفقط شماها خ ه،يهم پسر خوب یليداداشم خ -
  .نيداشته باش

 تايرا گرفت و راه افتاد. از منزل خارج شد. ب شينفسش را فوت کرد و رو سروش
  رو به بهنام گفت:

  .اديولنگار خوشم نم یاز مردا -

  .کردیادبش م گفتمیبه بابک م ديبا -

  و گفت: ديخند تايب

  .هيپسر چشم و دلپاک یليبابک خ -

  دارم. مانيبه حرفت ا -

و  راندیلندن م یهاابانيا به حرکت در آورد. در خشد و آن ر ليسوار اتومب سروش
  .کردیفکر م یدوروت یبه درخواست ناگهان

 گريچشمش با مرد د یکه جلو یبه زن ديبا دانستی. نمديشيشب قبلش با هوگ اند به
 نيا شانبيعج يیاز فرهنگ اروپا یداشته باشد. جدا یرابطه گرفته است چه حس

فرهنگ مزخرف را دوست  نيا گري. حاال دوردآیبه همراه م یحس بد شيبرا
  نداشت.

  شد و حرکت کرد. ادهيپارک کرد و پ ديکه رس دانيم کينزد به

  چرخاند. یدوروت یمحوطه شد و شروع کرد به قدم زدن. نگاهش را در پ وارد
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 دنيسر بلند کرد و با د ی. جلو رفت که دوروتديد مکتين کي یرا نشسته رو او
  بلند شد و رفت سروش را بغل کرد. شيجاسروش لبخند زد. از 

  حال او را محکم بغل کرد. نياز حرکت او تعجب کرد. با ا سروش

  ستبر سروش برداشت و گفت: ینهيسرش را از س یدوروت

  !؟یکنیدلم برات تنگ شده بود باور م یلياگر بگم خ -

  باور نکنم؟! شهیمگه م -

 یدستش را ال یراه افتادند. دوروتاز سروش جدا شد و هر دو در کنار هم  یدوروت
  :ديسروش انداخت و پرس یهاانگشت

  !سيانگل یايب گهيد کردمیفکر نم زم،يعز -

 یطيتحت هر شرا یدونستیم ديمن چقدر دوستت دارم. با یدونستیتو که م -
  .شتيپ گردمیبرم

  سروش! ی. تو ازدواج کردیازدواج کن کنهیپدرت مجبورت م دونستمیم -

  نگاه کرد و گفت: دهيو به درختان قطور سر به فلک کش ديکش یقيفس عمن سروش

  بله، مجبورم کرد ازدواج کنم.  -

. دلم اونقدر که با تو آرومه با یمتفاوت دميکه تا حاال د يیسروش، تو با تمام مردها -
  . ستين چکسيه

  هوگ...  -

  و با عجله گفت: ديکالم او پر انيم یدوروت

  .ستيمثل تو ن چکسي... هستيما مثل تو نا ه،يهوگ مرد خوب -

 کيام در افتادم. نزد. من به خاطر تو، با خانوادهستين چکسيمثل ه چکسي! هیدُر -
 نيبدتر یبود پدرم رو بکشم. به زور مجبورم کرد ازدواج کنم اما اون زن رو تو

  ول کردم.  طيشرا

  . ميدوباره به هم برگرد ميتونیسروش! ما م -
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  و گفت: ستيگراو را ن سروش

  نه.  -

  و رو به سروش کرد و گفت: ستاديا شيسرجا یدوروت

  نه! -

  .ميتونینه، نم -

  چرا؟! -

 یبود گهيمرد د کيمن با  یهاچشم یکه انتظار نداشتم. جلو یرو کرد یچون کار -
  قبولش کنم. تونمینم چوقتيو ه

  ...یطرف از

بعد سر بلند کرد و در  ی. کمستيرا نگر شيهاگرفت. نوک کفش ريسر به ز سروش
  گفت: یدوروت یبايز یهاچشم

کرد. اون ثروت من رو بهم برگردوند  یرو که جا گذاشتم، در حقم کار بزرگ یزن -
  سراغ تو. اميب ايبمونم  ششيپ نکهيو ازم خواست خودم انتخاب کنم. ا

  رو به رو شدم که انتظارش رو نداشتم. یزيتو رو انتخاب کردم اما با چ من

 یزندگ کياز امروز فقط به فکر ساختن  ايفکر نکن. ب زيچ چيبه ه گهيروش، دس -
  .ميباش ديجد

  !شنیهستن که مانع م يیزهايهدف اومدم، اما چ نيبا هم -

  !؟یچ گهيد -

  تر از عشق داد.بزرگ یاون دختر به من درس -

  ...ميشیخوشبخت م یليسروش. من و تو با هم خ یگیم یچ -

  را گرفت و گفت: یوروتد یهاشانه سروش
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به عشقش  زيکه عاشق باشه، قبل از هر چ یداد. کس یاون به من درس وفادار -
  هم وجود نداره.  ینباشه عشق ی! اگر وفادارکنهینم انتيوفاداره. بهش خ

من هم  ،یو همراه هوگ رفت ی. تو من رو رها کردميو تو به هم وفادار نبود من
  خودم پر کردم. یبرا گهيتو رو به شکل د یهانبودن

  سروش! -

 نه،يمن رو نب چوقتيه گهيها رو به من بده، ممکنه داگر سفته دونستیاون دختر م -
 بنديها رو بهم داد؛ اون نخواست من زجر بکشم. اون دختر به ازدواجمون پااما سفته
  .ستميدوستش ندارم و عاشقش ن دونستیم نکهيبود با ا

  و گفت: ديرا پس کش شيهارد و دسترا فش یدوروت یهاشانه سروش

که  یزيمثل خواهرام بزرگ شده. چ تره،کيبه من نزد یاون زن از لحاظ فرهنگ -
  دارم.  يیمن باهاش آشنا

  ! یتو که از فرهنگ خودتون متنفر بود -

  غم زده سر فرود آورد و گفت: سروش

فکر  هشي. همگردهیبه اصل خودش برم یروز کي یهر آدم یمتنفر بودم، ول -
  فکر کنم.  شتريب یبهتره کم ديمن اشتباه کردم. شا ديشا کنمیم

و آهسته  ديلغز یدوروت یهادهانش را قورت داد تا بغض نکند. چشمش در چشم آب
  گفت:

برگردم به  ديکنم. با یزندگ زيتم خوامیدارم خسته شدم. م که یکثافت یاز زندگ -
  گر هرگز نتونم بهش دست بزنم. ا یکنم، حت یدرست زندگ کردیکه کمک م یکس

و در  دياو را بوس یبغل کرد و گونه کردیزده نگاهش مرا که بهت یبعد دوروت و
  گوشش گفت:

بار عاشقت شدم  نياول یکه من برا یبود یتو زن ،یگوشه از قلبم جا دار کيتا ابد  -
  رو با تو شناختم.  یو حس عاشق

  گفت:قدم عقب آمد و  کيرا رها کرد و  یدوروت
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ازت جدا بشم... برات  یمونيپش ايبا تنفر  یروز کيکه  نهيبهتر از ا يیجدا نيا -
  . کنمیم یخوشبخت یآرزو

  کرد.  شياز حالت بهت خارج شد و صدا یرا گرفت و راه افتاد. دوروت شيبعد رو و

  سروش... سروش!  -

سرش جا  دور شد و او را پشت ی. از دوروتزندياجازه داد بر شيهابه اشک سروش
  شد.  ليگذاشت. رفت و سوار اتومب

 ینابسامان یزندگ یدل خودش، برا یکرد. برا هيرا به حرکت در آورد و گر لياتومب
درست کردنشان را ندارد و  يیتوانا کردیکه فکر م يیزهايتمام چ یکه داشت. برا
  از دستش خارج شده است.  زيکنترل همه چ

ماند تا آرام شود. به ترالن فکر  لياقک اتومببه منزل بهنام برگشت، داخل ات یوقت
  به او برگردد و کار اشتباهش را جبران کند. ديبا نکهيکرد و ا

 یخارج شد و به جلو ليبرگ دستمال برداشت و صورتش را پاک کرد. از اتومب دو
  را داخل قفل انداخت. ديساختمان رفت. زنگ در را زد و کل

  سالم کرد و جلو رفت و نشست.خانه شد و به جمع آن سه نفر  وارد

 دهيکه بار يیها. چشمشناختیسروش را خوب م یها. حالتستياو را نگر بهنام
  .دادیم صيبودند را خوب تشخ

  .یزود اومد -

  نداشتم. یکار مهم -

  عه! -

  اوم! -

آورد. سروش از او  یاستکان چا کياو  یبرخاست و رفت برا شياز جا ماهيفر
دانه شکالت برداشت. خواست آن را باز کند.  کيخم شد و  تشکر کرد و رو به جلو

آن، شکالت را سر  یرو یهاچشمش گرفت و با خواندن نوشته کيشکالت را نزد
  د.يرا با آن نوش شيحبه قند برداشت و چا کيجا انداخت و 
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  .شودیم زشيچ کيسروش  ديفهمیبهنام حواسش به تمام حرکات او بود. م

  روز گذشت.  ده

حوض نشسته بود و داشت آب را که همراه  یلبه یعصر ترالن در باغ رو روز آن
  .کردینگاه م خوردیتکان م ميبا نس

  حوض آورد و توقف کرد. کيوارد باغ شد. راننده آن را تا نزد یحاج محمد لياتومب

  او باز کرد. یشد و در را برا ادهيپ راننده

  .ستيشد و ترالن را نگر ادهيپ یمحمد حاج

حوض  یلبه یو سر تکان داد و خود را به ترالن رساند. ترالن از رو ديکش آه
  برخاست و گفت:

  .ديسالم، خسته نباش -

  سالم بابا جان، حالت چطوره؟ -

  خوبم بابا. -

  دخترم. نيبش -

هم کنارش قرار گرفت و به عمارت  یحوض نشست که حاج محمد یلبه یرو ترالن
  بزرگش نگاه کرد و گفت:

  زنگ نزد؟! سروش بهت -

  .ستيازشون ن ینه. خبر -

را در آورد و مشغول چرخاندنش  قشيعق حيکرد و تسب بشيدست در ج یمحمد حاج
  شد.

  کردم که باور سروش نسبت بهم خراب شد. يیمن کارها -

رو سوار  نيماش نياون پول داشته باشه، بهتر نکهيا یعنيکردن  یپدر کردمیم فکر
  کشورها رو بگرده. نيدانشگاه رو بره، بهتر نيه، بهترها رو بپوشلباس نيبشه، بهتر
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کردم. نه تنها از  غيداشت اما محبت رو ازش در اجياحت شتريبه محبت من ب سروش
  هام.بچه یسروش، از همه

 یهاگرفت و دانه ريرنگ را برانداز کرد. سر به ز ديو عمارت سف ديکش یآه او
  را گرداند. قيعق

ابراز محبت کنم.  دينبا کردمیو دوست دارم اما فکر مشون رقلب همه مياز صم -
  هام ازم دور بشن.کارم باعث شد که بچه نيهم

  رو به خوردشون بدم اما اشتباه بود. یکردم به زور خوشبخت یقول سروش سع به

  شد. رهيخ کردیکه کنارش نشسته بود و درد دل م یديبه مرد مو سپ ترالن

رو اونقدر شل گرفتم  يیزايچ کيسخت گرفتم، به سروش  یليرو خ يیزايچ کي -
  .نهيکه به ضررش بود. زبونم ترکه بود و خار داشت و باعث شد آزار بب

  زد و گفت: یو لبخند تلخ ديکش حيتسب یدستش را رو او

بودم، اون  یو اگر من پدر بهتر هينبودم ترالن. سروش مرد خوب یمن پدر خوب -
  نداشت. یاخالق راديا یسر کي

  مشامش آورد. ريبهار را ز یبو م،يو نس ديکش یقيس عمنف او

  باشم که حال سروش هم خوب بشه.  یکنم پدر بهتر یسع ديبا -

  . کردینگاه م شيپا شيفقط در سکوت به پ ترالن

   ؟یکنیچکار م نجايتو ا نميبب -

  سر بلند کرد و گفت: ترالن

  ! د؟يببخش -

  . شهیتو خونه حالت بد م ینيشیاش مهمه -

  چکار کنم؟!  -

  شرکت. ايب -
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  شرکت؟! -

  سروش رو انجام بده. یعقب افتاده یو کارا ايبله، ب -

  .اميسروش؟! من از پسش بر نم یکارا -

  .دمیمن بهت مشاوره م -

  دست؟! نيبا ا -

  شرکت، گور پدر سروش هم کردم. ميبر اي! بم؟يما به دستت چکار دار -

  و گفت: دير خندبا نياول یبعد از ده روز برا ترالن

  دور از جونتون... بالنسبت. -

  .رونيب ميپس، فردا صبح زود پاشو با هم بر -

  باشه پدر جان.  -

 ی. تو نرفتدنتيد انيپدرت م یبه خودت برس، امشب خونه یتو، کم ميپاشو بر -
  طاقتشون طاق شده. گهيها داون

  چشم. -

 یلبخند زد و به حاج محمد اندنشيدو به درون ساختمان رفتند. نرگس خانم با د آن
به اتاقش رفت و کتش را  یباال رفت و حاج محمد یآمد گفت. ترالن به طبقهخوش

  .ديکش رونياز تن ب

فکر  یتخت نشست و کم یرو یکرد. حاج محمد زانيخانم کت را گرفت و آو نرگس
  کرد.

  شده حاج آقا؟ یچ -

  نرگس. نيبش -

فکر کرد و بعد  یکم یست. حاج محمدنش یتخت کنار حاج محمد یخانم رو نرگس
  رو به همسرش گفت:
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  داره؟! یبدون سروش چه ارزش یزندگ نيا -

  .یارزش چيه -

  رو طالق بدم. نينازن ديپس با -

  آخه... -

  آخه نداره. -

  !ن؟يشیم یپس شما چ -

و بعد  ديموها و صورتش کش یرا تو شيهاسرش را باال گرفت و دست یمحمد حاج
  م گفت:رو به نرگس خان

 یکردم برا ینکردم. هر کار یبار هم با اون دختر کار کي ینرگس، من حت -
کن  یو فکر کن یبود که تو به خاطر مشکلت ناراحت نش نيا یتو بود. برا یدلخوش

  سرم گرمه.

  گرفت و گفت: ريسر به ز ی. حاج محمدستيخانم ناباور او را نگر نرگس

هاش راه گرفت. رو که در آورد اشک شيروسر خونه ميهمون روز اول که رفت -
بخوابه، پس  رمرديپ کيبا  خوادیدختر جوونه و دلش نم کياون  دونستمیم

  کنه. تيخودش رو اذ ستيرو برداشتم و سرش کردم و گفتم الزم ن شيروسر

 یزيچ یاما از زن و شوهر زدمیبه تو نگه. هر شب بهش سر م یزيخواستم چ ازش
  .ستيما ن نيب

  !یحاج -

اون هم به خاطر سروش...  م،يجدا بش ديشو نرگس خانم. بهش گفتم که با الشيخیب -
  قبول کرد.

  شه؟یم یچ نيبعدش نازن -

  .مونهیهمون خونه م یتو -

  تر؟! بدون آقا باالسر؟بدون بزرگ -
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  .هيزيتر از هر چچکار کنم خانم جان؟! پسرم مهم -

  !؟یبوده چکنه که زنتون  دايدرز پ يیاگر بعدها جا یول -

  .شهیبدتر از االن نم -

  رفتن داشت. رونيبود و قصد ب دهيآمد. لباس پوش نييپا یساعت بعد ترالن به طبقه مين

  او گفت: دنيخانم با د نرگس

  مادر؟! یريکجا م -

  .ارميها رو بعکس ،یبرم عکاس ديبا -

  مادر. ارميصبر کن برات پول ب -

  گذاشته. ممنون مادر، سروش کارتش رو برام جا -

  تو رو برسونه. گمیپس به راننده م -

  .شمیممنون م -

تماس گرفت و  یحاج محمد یمنزل را برداشت و با راننده یخانم رفت گوش نرگس
  از او خواست ترالن را به مقصدش برساند. 

  کرد و منزل را ترک کرد.  یخداحافظ ترالن

راننده جوابش را داد و سوار شد و سالم کرد.  یحاج محمد نيو در عقب ماش رفت
  گفت:

  کجا برم خانم؟!  -

آدرس را گفت و راننده چشم گفت و حوض بزرگ را دور زد و از باغ خارج  ترالن
 یکه برا کردیفکر م یو ترالن به روز رفتیرا در آرامش م ريشد. راننده مس
و  رديبگ دهيرا ناد یعکس آمدیدلش نم کردیم یها رفته بود. هر کارانتخاب عکس

  ش چاپ کند. ياز خدا خواسته به دختر گفته بود همه را برا

کرد.  یپرسرفت و با دختر احوال یشد و به درون عکاس ادهيپ دنديبه مقصد رس یوقت
  نشست و منتظر شد. یصندل یبعد هم رو
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  را آورد.  هالميرفت از داخل گاوصندوق آلبوم و ف دختر

  ها لذت برد. تک آنتک یها شد و از تماشاعکس دنيمشغول د ترالن

 یهامربوط به عکس یبعد یهابودند و عکس هيآتل یهااول مربوط به عکس آلبوم
  . یحاج محمد ديداخل عمارِت سف

 ی. عکسديتپیم شيهاسروش و ژست یبودند. قلبش برا یدنيو د بايها زعکس یهمه
  بود.  شده بايز اريصورتش خم شده بود بس یستون رو یکه در آن سروش، پا

  زد و قلبش به تالطم افتاد. لبخند

  !ن؟يهست یراض -

  و گفت: ستياو را نگر ترالن

  چرا که نه! -

  . نيقاب عکس هم حاضره، همونطور که خواسته بود -

  .نيممنونم، لطف کرد -

بزرگ را به ترالن نشان  اريبعد هر دو با هم به اتاق رفتند و دختر قاب عکس بس و
کمر ترالن  یعمارت نشستند و سروش دستش را رو یهالهپ یکه رو یداد. آن عکس

شده بودند که  یو خواستن بايگذاشته بود، به شکل قاب در آمده بود. هر دو آنقدر ز
  .کردیم رهيرا خ نندهيچشم هر ب شکیب

و آن شب را  ديکش یتنگ شد. آه شتريسروش ب یآن عکس دلش برا دنيبا د ترالن
  ترالن رو به دختر سر فرود آورد و گفت: یبه خاطر آورد. بعد از لحظات

  شده، ممنون. یعال یليخ -

  خدمتتون. فرستمیرو خودم م یکي نيا ديآدرس بد کنم،یخواهش م -

  چشم. -

 هيپاکت هد کيدختر نوشت و بعد از او  یآدرس منزل پدر شوهرش را برا ترالن
  در آن بود. اشیعروس یهاگرفت که چند قاب عکس از عکس
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  و حساب کرد. ديدستگاه کش یرت را روکا سپس

  کرد. یرا با دست چپ برداشت و خداحافظ ليهم وسا بعد

 ليو وسا ديشد و سمتش دو ادهياو پ دنيراننده با د رفتیم رونيداشت از در ب یوقت
باز کرد و بعد از سوار شدن ترالن،  شيدستش را گرفت و با هم راه افتادند. در را برا

  گذاشت. یصندل یو رورا در کنار ا ليوسا

  هم سوار شد و در سکوت ترالن را به منزل برگرداند. خودش

که انگار خودش  کردیفکر م یترالن به آن قاب عکس سه بعد ريتمام طول مس در
  و سروش در آن زنده بودند و حضور داشتند.

اند تا در کنار هم نشسته شهيهم یبرا قيخودش و سروش در آن دقا کردیم حس
  .بمانند

ها و پاکت را برداشت. راننده رفت در را باز کرد و بعد آلبوم دنديبه مقصد رس یوقت
  شد و حرکت کرد. ادهيترالن هم پ

  راه افتاد. یدر را بست و بعد از ترالن به آرام راننده

ها باال رفت و وارد سالن انتظار شده بود و تازه سر شب بود. ترالن از پله کيتار هوا
  راهش ادامه داد و در تاالر را باز کرد.شد. بعد هم به 

 ريگبلندشان او را غافل یبود که صدا ستادهيمقابلش ا یتيورودش به تاالر جمع با
  کرد.

 کيک کيو آواز تولدت مبارک را خواندند.  ختنديو گل ر یسرش برف شاد بر
  بر آن، در دست برادرش بود.  يیهابزرگ با فشفشه

 ست،يخود و سروش را نگر یشوک زده افراد خانوادهو  ستاديا شيلحظه در جا چند
  . ديبعد هم به ناگاه خند

 شي. بعد هم ترنم و پدرش را بغل کرد. براديرفت و تشکر کرد. مادرش را بوس جلو
کردند و گفتند که دوست داشتند او به منزلشان برود و آنجا بماند تا  یابراز دلتنگ

  . گرددیبرم سيکه سروش از انگل یوقت
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بخت، همسرش در  یسالگرد تولدش در خانه نيدر اول نکهياسم سروش و ا دنيشن اب
  شد.  نيغمگ ستيخانه و کنارش ن

لباس  دنيپوش یکرد و راه افتاد و به بهانه یعذرخواه دياياشکش در ب نکهياز ا قبل
  به اتاق سروش رفت. 

سروش تخت انداخت و به عکس بزرگ  یرا از سر در آورد و آن را رو چادرش
  نگاه کرد. 

او زل زد و بعد  یو به چهره ستاديشده بود چند لحظه ا ايدر هيکه شب يیهاچشم با
  آهسته گفت:

گوشم  یو صدات که تو چهي. بازوهات که دورم بپخوادیدلم بغل کردن تو رو م -
   ؟یستيبگه تولدت مبارک... چرا ن

ت چپ، گچ دست گرفت و پلک بست و با دس ريو سر به ز ديبعد بغضش ترک و
. روحش از آن مکان کنده شد و فکرش به ختيو اشک ر ديراستش را در آغوش کش

حضور  یگريد چکسيپرواز کرد که در آن خودش و سروش بودند و ه یمکان
  ها در آغوش هم، تنها در چشم هم غرق شدند.نداشت. ساعت

ل کرد. نفسش و او را از پشت بغ ديچيدورش پ یبعد بود که حس کرد بازوان کس یکم
گرفت و شوک زده پلک گشود و رو به عقب کرد تا که مطمئن شود سروش آمده 

  تورج فقط در چشم او نگاه کرد. دنياست. با د

  !یکن هيگر نمينب -

  فکر کردم سروش اومده! -

  و گفت: دياو را بوس تورج

  .اديسروش هم م -

  او را پاک کرد و گفت: یهابعد اشک و

هاش رو دست شهيکه هم یکس ینگ بشه. من هم بودم دلم برادلت براش ت یحق دار -
  !شدیتنگ م رفتمیاونور م نوريا
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  افتاد و نتوانست خود را کنترل کند. هيبه گر کبارهيو بعد به  ديخند ترالن

  و گفت: ديچسباند و خند نهيسر او را به س تورج

  چه دلتنگ شده. نيبب -

از تورج جدا شد و با پاک کردن صورتش  بعد ترالن قهياو را نوازش کرد. چند دق و
  و گفت: ديخند

  دلتنگش نشد. شهیچکار کنم، نم -

  ؟یکه کنارت باشه. امروز باهاش حرف زد یدوست داشته باش ی! حق داردونمیم -

  گفت. کيو بهم تبر ميبله صبح با هم حرف زد -

  .نييپا ايخوبه. پس لباس بپوش و زود ب -

  چشم. -

لباسش  یاديو با دردسر ز ی. به سختديشيه دروغ بزرگش اندرفت و ترالن ب تورج
  را عوض کرد.

 يیباي. از زديد اشیعروس یهاعکس دنيرفت و همه را مشغول د نييپا یطبقه به
  .کردندیم یسروش را خال یو جا کردندیم فيآن تعر

باغ ورود دادند دو نفر از کارگران  یاجازه یحال در تاالر زده شد و وقت نيهم در
  که آن را کجا بگذارند. دنديقاب عکس بزرگ را داخل آوردند و پرس

  ها خواست آن را به اتاق سروش ببرند.از آن ترالن

. پگاه از ترالن اجازه گرفت و جلو رفت و کاغذ نديخانم خواست آن را بب نرگس
به آن  دنيدور آن را پاره کرد. هر دو کارگر آن را باال گرفتند و همه از د دهيچيپ

  وجد آمدند.

  .کردندیسروش و ترالن آنجا نشسته بودند و نگاهشان م انگار

  به چشمان پسرش زل زد و در دل آرزو کرد که برگردد. یمحمد حاج
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 یتخت، به طبقه یاز فرستادن قاب عکس به اتاق و دستور نصب آن رو به رو بعد
  برگشت و در جشن تولدش بدون سروش شرکت کرد. نييپا

هاشان برود قبول ها به خانههر چقدر پدر و مادرش اصرار کردند با آنشب هم  آخر
  نکرد.

  . شودیم وانهيد دهدیسروش م یکه بو يیدور از جا دانستیخوب م ترالن

 یشناس قرار مالقات دوباره داشت، براسروش که آن شب با روان گريطرف د از
. کردیمقابلش را نگاه م واريتخت نشسته بود و داشت د یرفتن حاضر شده بود. رو

  گرفت.  ريگذاشت و سر به ز شيزانوها یرا رو شيساعدها

 رنديتولد بگ شي. گفته بود تولد ترالن است و قرار است براديشيبهراد اند یهاحرف به
  کنند.  رشيگو غافل

 ليتحو ینشان نداده بود. بهراد گفته بود ترالن که برا یالعملعکس چيلحظه ه آن
  خواهند کرد.  ريگبرود، زمان برگشت او را غافل شانيعروس یهالميو ف گرفتن عکس

  ها ذهنش را مشغول کرده بود. و عکس لميگرفتن ف یحت

برداشت. آن را  بشيرا از ج یآخر شب بود. گوش رانيدستش را نگاه کرد. ا ساعت
  از بهراد آمده بود.  اميچند پ شي. براستينگر

فرستاده بود. مشغول نگاه  شياز تولد ترالن برا لميو فعکس  یرا که باز کرد کل هاآن
  شد.  هالميها و فکردن عکس

  لبش رنگ باخت.  یاش از روعکس را که باز کرد لبخند ناخواسته نيآخر

 ديکه عکس خودش و ترالن بود قلبش تپش شد واريد یقاب عکس بزرگ رو دنيد با
  گرفت. یاو ناخواسته

نصب  واريرا به د یو قاب به آن بزرگ کردیم یاو زندگ اديهنوز هم داشت با  ترالن
  کرده بود.

و به  ستينامعلوم را نگر ینقطه کيآورد و سرش را باال گرفت و  نييرا پا یگوش
  .ديشيکه داشت اند یبه حس ش،ياو و وفادار



 

704 
 

 دانستیبود و م ستادهيعشقش ا یکرده بود اما او همچنان پا شيسروش رها نکهيا با
  درخواست طالق هم نداده است. که ترالن

نوشت:  شيترالن رفت و برا یبرد و به سراغ صفحه یگوش ینگاهش را تو دوباره
  »دختر اسفند ماه، هزاران بار مبارک. نيزتريو عز نيباتريتولد ز« 

  انداخت و انگار از خودش فرار کرد. بشيرا در ج یبعد آن را ارسال کرد و گوش و

  رساند. نييپا یرا به طبقهزد و خود  رونياتاق ب از

  هم حاضر بود. رو به او گفت: بهنام

  ! م؟يبر -

  . مياهوم، بر -

 ليکردند و رفتند سوار اتومب یخداحافظ ماهيرفتن از در از فر رونيدو هنگام ب هر
  بهنام شدند و سمت  منزل دکتر رفتند. 

  . گفتینم یزيسروش ساکت بود و چ ريطول مس در

  . ستين ليدلیاو ب تِ ينهایسکوِت ب نيا نستدایهم خوب م بهنام

  . کندیمقاومت م زهايچ یهم به بهنام گفته بود که او در مقابل گفتن بعض دکتر

و  کندیقفل م رسدیاما به سر آن که م دهدیاو افتاده است، آزارش م یبرا یاتفاق
 رييرا تغ ريو مس چانديپیحرف را م رکانهيز یليو خ آوردیبه زبان نم یحرف چيه
  . دهدیم

  دکتر بود.  صيتشخ نيموضوع نشده بود و ا نيگذشته متوجه ا یدر سه جلسه بهنام

بعد را با  یاما باز هم جلسه کشدیاز حرف زدن عذاب م گفتیسروش م نکهيا با
  .شدیحاضر م اقياشت

شدن به همسرش را دارد و  کيپزشک معالجش گفته بود که ترس از نزد یبرا او
شده است و دکتر به دنبال  شيبرا ايجور فوب کيبه  هين به اندام او شبدست زد

  . گشتیم شيهاحرف یالآن در وجود او و البه یهاعلت
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مثبت خود حرف بزند و  طيدارد فقط از نقاط و شرا یبه بهنام گفته بود او سع دکتر
بود  اشیزندگ یمنف یو نقطه شدیاز به زبان آوردن هر چه که موجب آزارش م

  ترس دارد. 

ببرد که  يیاو را به جا خواهدیبه بهنام گفته بود م یتماس تلفن کيدکتر در  حاال
  وجود دارد. اشیزندگ یهازخم

در رفتند و بهنام  یشدند. به جلو ادهيمنزل دکتر توقف کردند هر دو پ یجلو یوقت
  زنگ در را فشرد.

گفت. هر دو وارد شدند و بعد  آمدباز شد و طبق معمول خدمتکار به آن دو خوش در
  به سمت اتاق مالقات با دکتر رفتند.

  ها دست داد. آمد گفت و با آندر آمد و به آن دو خوش یجلو دکتر

  بهنام انداخت و گفت: یهم دستش را دور شانه بعد

  . ايتو با من ب -

  برد و خواست که در آنجا منتظرشان باشد.  منيبعد او را به نش و

  ... سروش یول -

 زنمی. حدس مرهیم شيصحبتمون چطور پ نميباهاش تنها حرف بزنم بب خوامیم -
  کنه.  ینتونه همکار ايکه نخواد و  شهیکه حضور تو باعث م

  . ستين یباشه مشکل -

و دست او  ديکش رونيکتاب ب کيخانه کتاب یمبل نشست و دکتر از تو یرو بهنام
  داد و گفت:

  . خودت رو سرگرم کن. یقمندکه به کتاب عال دونمیم -

لبخند از بهنام دور شد و به نزد سروش برگشت و او را به درون اتاق  کيبعد با  و
  و گفت: دينشست و بعد دراز کش یلکسيمبل ر یکرد. سروش رو تيهدا

  . اديخوشم م شتريب زياز همه چ ،یکي نياز ا -
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 یصندل یو بعد رو تسيرا نگر شيهاادداشتيرا برداشت و  یتخته شاس روانشناس
  نشست و گفت:

  . یهست یخوب سروش، بعد از سه جلسه من کامالً قانع شدم که تو فرد موفق -

 یرو برا یاديز یهاساخت و ساز انجام داده و برج یمهندس باهوش که کل کي
  کردن مردم شهرش ساخته.  یزندگ

  بله دکتر!  -

ذهنت به صورت چند  یتو قهيرو در چند دق یو هر طرح یطراح ماهر کيتو  -
  . رسهیم یبردارکه به اجرا و بعد بهره کشهیطول نم یليو خ یکشیم یبعد

  درسته.  -

 یدور و برت از دختر خال چوقتيهم عاشقت بودن و هستن و ه یاديز یدخترها -
  . ستينبوده و ن

  درسته.  -

  .دنیکه آزارت م یبپرداز يیزهايهم به چ یاما حاال وقتشه کم -

  !؟یچ مثل -

  .یو چرا از رابطه با همسرت ترس دار هيترست چ ليدل نکهيمثل ا -

  دکتر! دونمینم -

  !؟ی! مطمئن؟یدونینم -

که دوست دارم با سر بزنم تو صورت طرف  شمیم نياونقدر خشمگ یدکتر! گاه -
  هاش رو ُخرد کنم.مقابلم و دندون

  .ديکنیشما بحث رو عوض م ميرسیمسئله م نيهر بار که به ا -

  نه! -

  بله. -
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  برخاست و گفت: شياز جا دکتر

  هات رو ببند.هات رو بذار کنارت و چشمخوب. دست یليخ -

او  یهاقهيو شق یشانيرا کنارش گذاشت و دکتر مشغول ماساژ پ شيهادست سروش
  شد.

  چقدر خوبه. -

  فکر نکن. یزي. به چیباش لکسيو ر یکه ذهنت رو آزاد کن خوامیم -

  کتر.باشه د -

بعد دست راست او  یاو پرداخت. کم یهاقهيو شق یشانيدر سکوت به ماساژ پ دکتر
  سرش قرار داد و کف دستش را ماساژ داد. یرا بلند کرد و باال

 گرشيو دست چپ او را بلند کرد و به موازات دست د ديچرخ یهم دور صندل بعد
  قرار داد و به ماساژ کف دست او پرداخت.

  زمان ماساژ داد. ت او را همکف هر دو دس سپس

او گذاشت و مشغول ماساژ دادن شد و در تمام طول  یهاشانه یرا رو شيهادست
  آن مدت سروش در حالت آرامش قرار داشت.

  .یبخواب یخوایو م اديخوابت م یليفرض کن شب شده و خ -

دست  به او اديز یاز خستگ یکه گاه ديشياند شيهادر افکار خود به آن حالت سروش
  .دادیم

  .یشیبه اتاقت وارد م -

  در افکارش وارد اتاقش شد. سروش

  .یکنیحاال چراغ رو خاموش م -

  در ذهنش چراغ را خاموش کرد. او

  .یريبه سمت تختت م -
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  در افکارش سمت تخت بزرگش رفت. سروش

  .یکشیتختت دراز م یحاال رو -

  .ديتخت دراز کش یدر افکارش رو سروش

  !برهیزود خوابت م یلياز هر شبه... و بعد ختر جات راحت -

و دور  ديرا پس کش شيهاجمله وارد خلسه شد. دکتر دست نيا دنيبا شن سروش
  خود برداشت. یصندل یرا از رو یو تخته شاس ديچرخ یصندل

  :دينشست و پرس یصندل یرو

  .دنیحرف بزن که آزارت م یسروش، از نقاط ضعف -

  پدرم! -

  ده؟یآزار م پدرت چطور تو رو -

من رو داشت و  یهوا شهيبود. هم ی. اون پدر خوبکردیبه من لطف م یليپدرم خ -
  .ی. من شدم مهندس سروش محمددميرس یدر زندگ یخوب یمن به جا

  اش کجاست؟!قسمت آزار دهنده -

من دلم  یمثل اون فکر کنم. مثل اون برداشت کنم، ول خوادیو م خواستیپدرم م -
  . اومدیاز افکار اون بدم مو  خواستینم

 اي یکن لي! تا به حال شده بود افکارش رو تحلاومد؟یچرا از افکار پدرت بدت م -
  ! ؟یکردیبرخورد م یفقط احساس

  اونا دروغگو هستن.  -

  دروغگو؟  -

  آدما دروغگو هستن. پيت نيا -

  دروغگو هستن؟!  یکنیفکر م یليبه چه دل -

  گفت: بارهکيفکر کرد و بعد  ی. کمديکش یقيسکوت کرد. نفس عم سروش
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بار اونجا جمع  کي یاها هفتهپدربزرگم. عموها و عمه یاليو ميشب رفت کي
شب اونجا  کيو  ميرفتیها مبود که پنجشنبه_جمعه نيا حموني. تفرشدنیم
  . ميديخوابیم

  . ميکردیم یها هم با هم بازبچه ما

  چند سالت بود؟!  -

  . ستين ادميشش_هفت... درست  -

  افتاد؟!  یو بعد چه اتفاق -

 رمرديحدوداً شصت ساله بود. اون پ رمرديپ کيباغبون داشت.  کيپدربزرگم  -
  . کردیم یپدربزرگم کار و زندگ یخونه ینداشت و تو یهمسر

   اومد؟یازش خوشت م -

باغ مشغول  یتو شهي. اون همشدمینم کشينزد یليبهش نداشتم و خ ینه! کار -
  ها بود. ها و گلبه درخت یدگيرس

  داشت.  کيکوچ یداريسرا یخونه کيباغ هم  یتو

ً يداشت و تقر یبلند شير و  دهیکارش رو انجام م شهيکه هم دميدیشده بود. م ديسف با
  . خوندینماز م رفتیبه زمان اذان م دنيبعد از رس

و چشم و دلش  رهيبه ز . سرهيمانيانسان با ا گفتنیکه م دميشنیاز بزرگترها م شهيهم
  پاکه. 

  شد؟!  یو بعد چ -

اونقدر  ی. گاهميکردیم یو باز ميديدوئیباغ دنبال هم م یتو شهيمن و بهراد هم -
  .اومدیکه صداش در م ميکردیها رو لگد مو گل و بوته ميکردیشلوغ م

خود و بهراد  یهاخنده یساکت شد و آن روزها در ذهنش زنده شد و صدا سروش
و بهراد از ته دل  ديدویبود. داست دنبال بهراد م یروز آفتاب کيسرش اِکو شد.  در
  . دکتر گفت:ديدرخشیآفتاب م ريز شيو موها ديخندیم

  ؟یبد حيتوض شتريب یخوایم -
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که پسرش و عروسش  دمي. فهمدمشيباغ ند یتو یرفت و مدت رمرديروز اون پ کي -
 یهمون خونه یروستا به شهر اومد و تو اش همراه پدربزرگش ازمردن. تنها نوه

  کرد. یزندگ یداريسرا

 م،يکردیم یباغ باز یاونجا و تو ميرفتیکه ماها م يیهاآروم بود و وقت یليخ دختره
  .کردیاز دور نگاهمون م اومدیم

  .کردیم یها با دختر عموهام بازوقت یبعض

و نگاهمون  سادهيک و تنها واکه دختره ت ميديد ميبار که من و بهراد اونجا بود کي
اما  ديکشیکنه. اولش خجالت م یکه باهامون باز ششيپ ميرفت یباز ی. وسطاکنهیم

  شد. یبعدش راض

 دادندی. به هم پاس مکردندیم یکه هر سه داشتند با توپ باز ديرا د یلحظات سروش
  . دنديخندیو م

دستش رو چنگ  تيعصبان که پدربزرگش اومد و با ميکردیم یبا هم باز ميداشت -
کنه. بعد هم کشون کشون دختره رو  یبا پسرها باز ديکه نبا ديزد و سرش داد کش

روش رو به عقب کرد و ما رو  شدیم دهيبرد. دختره که داشت دنبال پدربزرگش کش
تر پدربزرگش محکم یول» !سروش«افتاد و صدا زد:  هيبه گر کدفعهينگاه کرد. 

  است ساکت باشه. و ازش خو ديدستش رو کش

  موضوع بار آخر نبود و باز هم تکرار شد. نيا

  .کردیبهمون اخم م شهيکنه و هم یاش با من و بهراد بازنوه دادینم اجازه

بابونه وسط باغ رشد کرده بودن  یهاماه بود و گل بهشتيارد ديروز که شا کي
ره از دور به ما نگاه دختره دا ميديکه د ميزدیبا بهراد خاک و ِگل رو چنگ م ميداشت

  .ومدياون ن یکنه ول یبا ما باز اديب مي. من و بهراد صداش کردکنهیم

  .ديترسیپدربزرگش م از

  اون دختر چند سالش بود؟! -

  دَه ساله بود. اينُه  ديتر بود. شااز ما بزرگ -
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  افتاد؟ یچه اتفاق یو اون روز -

دختره رو آورد  یشد. ول یِگل اون هم یهابهراد رفت دست دختره رو گرفت. دست -
  مختلف. یهابه درست کردن شکل ميما و شروع کرد شيپ

  .ميکردیتوجه نم زيچ چيکه به ه ميبود یسرگرم ِگل باز اونقدر

 یليداشت که خ یرنگ يیطال ی. موهاشدیقشنگ م یليخ زدیکه به موهاش م آفتاب
نگ آسمون بود. ما هاش درست به ر. چشمدنيدرخشیآفتاب م ريقشنگ بودن و ز

  . ميشد یخشت یهاو سرگرم درست کردن شکل ميخودمون بود یايغرق دن

اون گذاشت. موهاش  یموها یو ال ديچندتا دونه گل بابونه چ شيِگل یهابا دست بهراد
  کنار استخر. ميکنه رفت زيهامون رو تمدست نکهيا یکرد. برا یرو گل

کار رو کردم.  نياما من ا مينش کياستخر نزدبه  يیکرده بود که تنها ديتأک یليخ پدرم
به  دهيگل چسب ميکرد یو بعد سع ميهامون رو شستآب دست یکنار استخر و تو ميرفت

  .ميکن زيدختر رو تم یموها

صاف و درخشان  دينور خورش ري. آب استخر زديدیلحظه را در تصوراتش م آن
 یکردن موها زيمشغول تم سيبود. با دست خ دهيچيدر فضا پ شانيهاخنده یبود. صدا

  دختر شدند. 

شد و به  سيو لباس نازک دختر خ ختيهامون رلباس یهامون روآب از دست -
  . ديبدنش چسب

بود به  دهيروشن دختر را که به تنش چسب یقوت گرفتند و لباس توس خاطرات
 زيتماو را  ینداشت و موها یدقت ی. اما در عالم کودکديخاطرش آمد و اندام او را د

  . کردیم

  شد. یعصبان یلياون صحنه خ دنيموقع بود که پدربزرگش اومد و با د نيهم -

 .ميکنیچکار م ميکه دار ديداد کش سرمون

 یبا پسرا باز یمگه من نگفتم حق ندار«در سرش زنگ خورد:  رمرديپ داديداد و ب و
  ؟یبکن یچه غلط نجايا یاومد ؟یکن
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لباسش نگاه کرد و شروع کرد  ريدختر از ز یهتازه رشد کرد یهانهيبه س رمرديپ
  به کتک زدنش.

دست  ريدختر، بدو بدو اومد و دختر رو از ز یهاغيج یسحر از صدا خواهرم
  .ديکارش رو پرس ليو دل ديکش رونيب رمرديپ

شده. اونا روش آب  ادبیب کنهیم یشما باز یبا پسرها یاز وقت«هم گفت:  رمرديپ
  ».ننيسبه و بتونن بدنش رو ببتا لباس بهش بچ ختنير

 یها چه معنحرف نيا ميدونستیو اصالً اون زمان نم مينداشت یقصد نيما همچ یول
  داره!

 نيشون بچه هستن و اهمه هانيخجالت بکش آقا، ا«: ديداد کش رمرديسر پ خواهرم
  » .ديتفکراتتون بکن یبرا یفکر ديبهتره شما بر دي. شافهمنیرو نم زهايچ

  .کردیم هيدست دختر رو چنگ زد و کشون کشون بردش و دختر داشت گر رمرديپ

باز هم دختر رو کتک  مينيبب ميبر ميگرفت ميو تصم ميکردیپچ مو بهراد با هم پچ من
باباهمون  ميریکنه م تياذ یلياگر خ ميگفتیبه هم م یعالم بچگ ینه. تو اي زنهیم

  تا اون رو بکشن. رمرديپ یبرا ميبریرو م

فکر  یو بعد از کم ميدر بزن ميجرأت نداشت یداريسرا یکنار خونه ميديرس یقتو
پنجره. من رفتم باال و دستم رو گرفتم به  ريز ميباغبون رو گذاشت یهيکردن چهارپا

 یپشت پنجره رو گرفتم و تو یهالهيو م دميطاقچه و بعد هم خودم رو باالتر کش یلبه
و بعد که حوله  کردیدختر رو خشک م یموها تداش رمرديخونه رو نگاه کردم. پ

  .ديکش رونيبا خشونت لباس تن دختر رو ب ديکش نييرو پا

  .داشتینگاهش کرد. زل زده بود به دختر بچه و چشم از بدنش بر نم قهيهم چند دق بعد

مقابلش  انيعر مهيکه به دختر ن یرمرديها در افکار سروش جان گرفتند. پصحنه آن
   شده بود. رهيخ

 بيکرد که برام عج يیشروع کرد به لمس بدن دخترک و کاراها رمرديدفعه پ کي -
دختر بلند شد. من  یهاغيبعد ج یکرد و کم انيبود. بعد هم تن دختر رو کامل عر

 چيکه ه يیها. به حرکتکردمیبودم. خشک شده بودم. فقط داشتم نگاهشون م دهيترس
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 رمردياز فشار دست پ دميهم نفهم آخر. کردمیدر موردشون نداشتم نگاه م یذهنت
که به نظرم کتک زدن بود، دختر از هوش رفت. اون لحظه  یکار ايدهن دختر  یرو

  .دميپر نييپا هيچهارپا یبه خودم اومدم و از رو

پدربزرگم و بهراد که از کارم تعجب کرده بود دنبالم  یسمت خونه دمييهم دو بعد
  .دييدو

سمانه رو  یلباسا رمردهيپ نيا«خواهرم سحر و گفتم:  شيپ رفتم دميرس اليبه و یوقت
 ديکش غياون هم ج زنهی. فکر کنم کتکش مکنهیم یکار کيدراورده و داره باهاش 

  »دهنش رو با دست بست. بعدش سمانه غش کرد. رمردهي. بعدش پیليخ

ترها از جاشون بلند جمع بزرگ کدفعهيچند لحظه کپ کرده نگاهم کرد و  خواهرم
باغ و من و بهراد هم دنبالشون  یگهيسمت د دنييزدن و دو رونيشدن و از خونه ب

  .ميرفت

با  رمردياونجا پدرم امان نداد و شروع کرد به در زدن. در قفل بود و پ ميديرس یوقت
  »سمانه!«رو کتار زد و صدا زد:  رمرديترس در رو باز کرد. پدرم پ

  » .هديخواب«گفت:  رمرديپ دنينشن یجواب یوقت

 یو طول» ...نجاستيا«کردن سمانه گفت:  دايتنها اتاق خونه و با پ یرفت تو مادرم
  »!کهيمرت یشده... چکارش کرد هوشی! بیخدا مرگم بده حاج«که داد زد:  دينکش

رو به باد کتک گرفت و پدربزرگم بهش  رمرديو پدرم پ ختيبعدش خونه به هم ر و
  .گفتیناسزا م

باغ گفتن  یها تواون ختنياورژانس زنگ زدن و بعد از رزنگ زدن، به  سيپل به
  که سمانه مرده.

جان گرفت که تن  یانزد و در ذهنش صحنه یحرف هيساکت شد. چند ثان سروش
 یپدرش داشت از در خانه یهادست یرو ديسف یمالفه کيدر  دهيچيسمانه پ جانیب

  گفت: افتاد و هيبه گر دفعهکي. شدیبرده م رونيب یداريسرا
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دختر  کي خواستیکه م یاون دختر مرده بود. به دست پدربزرگش. به دست مرد -
 ی. اما اون دختر به دست کسميکن یکار اي مينکنه مبادا بهش دست بزن یبچه با ما باز

  .کردیم یشرف و پاک یادعا یليمرد که خ

 ريه خودشون رو زک يی. از جونورااديها بدم مدسته از آدم نيآدما متنفرم. از ا نيا از
تر از اگر نقاب از صورت بردارن گرگ یکردن ول یمخف گناهیب یهاچهره نيا

  گرگ هستن.

گذاشت و جلو رفت. دستش را  یصندل یو برخاست. تخته را رو ديکش یآه دکتر
  سروش گذاشت و گفت: یشانيپ یرو

  پاشو. ست،ين یزيتو حالت خوبه، چ -

. به او لبخند نديب شد. دکتر کمک کرد بنشپلک گشود و از حال خودش متعج سروش
  آب به او داد. وانيل کيزد و بعد 

و بعد  ديآب نوش یرا گرفت و کم وانيرا پاک کرد و ل شيهابا ساعدش چشم سروش
  از دکتر تشکر کرد.

  نشست و گفت: شيبرگرداند و سر جا زيم یرا رو وانيل دکتر

  !ه؟يکه مشکل تو چ فهممیحاال م -

  !کردم؟یم هيگر ! چراه؟يچ -

اما در ناخودآگاه مغزت حک شده  یبزن یدوست نداشت ديکه شا یزد يیهاحرف -
  بود.

  !؟يیهاچه حرف -

  .یگرفتار شد یبهت بگم تو به چند مشکل روان ديبا زيقبل از هر چ -

  . یمبتال هست يی. تو در مورد پدرت به دوسوگراگمیرو بهت م یاول

هاش و از رفتارها و افکار و حرف یهاش ناراحتدر حد تنفر از پدرت و کار تو
  .یکنیتحملش م یاما چون دوسش دار اديخوشت نم
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 شهی. باعث مشهیاون تنفر م جاديکه باعث ا یدار يیزهايدر ناخودآگاه ذهنت چ تو
در برابرش  ،یهاش فکر کنحرف یمنطق ليبه دل یليخ یحت اي یکه بخوا نيبدون ا

  .یبشو ازش ناراحت  یريجبهه بگ

 ی. تو حتیباش نيچون پدرته. چون بهت کمک کرده بهتر ،یپدرت رو دوست دار تو
. یپدرت متنفر ديکه از عقا یکنیتو فقط تصور م ،یپدرت هم مشکل ندار ديبا عقا

 کيبوده اما با کارهاش به  یکه ظاهراً انسان مؤمن و معتقد هيرمرديهم پ لشيدل
  .هگش شدرسونده و باعث مر ديشد بيدختر بچه آس

  . دکتر ادامه داد:کردیدکتر را نگاه م رانيمتعجب و ح سروش

که پدر تو  یرو درک کن نياول ا خوامیبه اون مرده، اما م هيپدرت در ظاهر شب -
رو که اون مرد انجام داده  ی. چون پدر تو کارستين گهيد چکسيه ايمثل اون مرد 

  رو، نکرده.

نکرده. اگر  یاون کودک پدر ايتو و  یرا. چون بستيپدر تو ن هيمرد هم شب اون
هم  هيشب نداريمؤمن و د یهاتمام انسان ميبگ ستين نيبر ا ليازش سر زده دل يیخطا

  هستن.

  سروش زل زد و گفت: یهادر چشم دکتر

ها نقاب ما انسان ی. همهستين یکيآدما ظاهر و باطنشون  یسروش همه نيبب -
هم انسان  یکي زنه،یآدم سنگدل رو م کينقاب اما  هيخوب یليانسان خ یکي. ميدار

  . زنهیرو م یو نقاب آدم مؤمن هيبد یليخ

 یمؤمن که ممکنه تو یليآدم خ کي. افتهیاتفاق م زهايچ نيا یخالف همه یگاه
 کيباره بر اثر وسوسه دست به  کيرو مرتکب شده باشه، به  یعمرش کمتر گناه

  بزنه. یگناه نابخشودن

در عمرش برعکس عمل کنه و کار  بارکيانسان خطاکار  کيبرعکس ممکنه  و
  باشه رو انجام بده. تيکه به نفع انسان یخوب

  کرد. یبندها رو دستهاون شهیهستن و نم ینيبشيپ رقابليغ هاآدم
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دارن لزوماً  یو افکار مخصوص انيکه به نظر مؤمن م يیهاآدم یفکر کن دينبا پس
همه  ايهمه خوب هستن و  یرمذهبيغ یهاانسان یر کنهم فک ديدارن. نبا یباطن زشت

  بد.

و  تياز انسان، انسان یترعيشناخت وس یتا بتون یخودت کار کن یرو یموظف تو
  .یو بر اساس ظاهرشون قضاوتشون نکن یکن دايها پاون یقيوجود حق

  دستش نگاه کرد و بعد رو به سروش که ساکت بود گفت: یبه کاغذها دکتر

همون  ليبه دل گرده،یبا همسرت برم تيجنس یکه به ترس از رابطه مشکل دومت -
 فيضع یدختر بچه کيمرد با  کيکه  یبود یا. شاهد صحنهیکه دار هيبد یخاطره

  رابطه داشته و موجب مرگش شده.

به صورت  نيهم یذهنت حک شده برا یاز جسم اون دختر تو يیزهايچ کي
چون فکر  ؛یذاریرو کنار م کيدام کوچان یو دارا فيضع یناخودآگاه دخترها

 ديشد بيآس ايممکنه ته ارتباطت باهاشون به مرگ  یاگر بهشون دست بزن یکنیم
  . یکنیدرست با لمس تن همسرت ازش فرار م نيهم یمنجر بشه. برا

همسر  یکن ليتحل یاون لحظه بتون نکهيگناهه، بدون ا یکنیطرف فکر م کي از
پس ذهن ناخودآگاهت  یشیاش دردناکه و موجب مرگش مبر یکنیفکر م ؟یچ یعني

  .شهیمانع م

  .یريتحت درمان قرار بگ ديکه با یرابطه با افراد کوچک جثه دچار شد یايبه فوب تو

  :کردیمتعجب صورت دکتر را برانداز م سروش

 اديخاطره رو به  نيا ی. من حتکردمیفکر نم نيکه شما گفت يیزايمن اصالً به چ -
  اومد.  ادميبه صورت محو  يیزهايچ ني. االن که شما صحبت کردنداشتم

نشه، اما ذهن ناخودآگاهت  ادآوريبدت رو  یدرسته. مغزت در تالش بود خاطره -
  . ذارهیم شيبرات به نما ايفوب نيمسئله رو به صورت ا

  قابل درمانه؟! ايمگه فوب -

  قابل درمانه. یست ولبر هزمان ی. کمکنمیبله، من به روش خودم درمانش م -
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  به خوردن دارو داره؟! ازين -

 یهادارو، مشاوره، قرار گرفتن در جمع و صحبت کردن در مورد مشکلت و روش -
  .گهيد

  کار رو بکنم؟! نيمن چطور تونستم ا -

  ؟یچه کار -

نبود. با  ادمياتاق  نيتا قبل از ورودم به ا یحرف زدم که حت یزيدر مورد چ -
 کردمیفکر نم یبه صورت محو به خاطرم اومد. من حت نيشما کردکه  يیهااشاره

  باشه.  یزيچ نيمشکلم مربوط به چن

  .نيارينبود به خاطرش ب یازيناخودآگاه شما ثبت شده. ن یمسئله تو نيا -

  و چطور باهاتون در موردش صحبت کردم؟! -

  ! از شما در موردش اجازه گرفتم دارمونياول د ی... جلسهزميپنوتيه -

  به اطرافش انداخت و گفت: ینگاه سروش

  .نيتکون نداد یزيچ ايچشم من ساعت  یشما که جلو -

  کرد و گفت: یآرام یلبخند زد و خنده دکتر

  کارها ندارم. نيبه انجام ا ازيکارم ن یتکون ندادم اما من برا یزينه، چ -

نداز کرد دکتر را برا یمشک یهاو مو و چشم ديسر فرود آورد و صورت سف سروش
  گفت: یو به فارس

  کارت درسته! -

  متوجه نشدم! -

  !نيهست یدکتر خوب یليگفتم خ ،یچيه -

  لبخند زد و گفت: دکتر
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تمام جلسات رو به صورت مداوم  دي. باذارمیدرمانگاه م یبراتون زمان درمان تو -
  ن بدم.تا برنامه رو بهتو دياگر هم دوست ندار سم،يبنو یبستر نييخوای. اگر منييايب

  فکر کرد. سر بلند کرد و گفت:  قهيچند دق سروش

  .شمیم یبستر -

  .ديقبول کن کردمیفکر نم دم،يچند جلسه از شما شن نيا یکه ط یبا توجه به جمالت -

  بهتر بشم. خوامیم -

  خوبه. -

  سروش گذاشت و گفت: یشانه یبرخاست و دستش را رو دکتر

  . یشیزودتر خوب م یبا همکار -

سوم کتاب را مطالعه کرده بود. آن دو  کيرفتند بهنام  رونيهر دو از اتاق ب یوقت
  شدند که بهنام سر بلند کرد. منيوارد اتاق نش

  :ديبه آن دو کرد و پرس یو سروش نشستند. بهنام نگاه دکتر

  چطور بود؟! -

  زد و گفت: یلبخند آرام دکتر

  بشه. یتردرمان بس یادامه یداره برا ميخوب بود. سروش تصم -

سروش که آرام نشسته بود  یبا تعجب به دکتر نگاه کرد و بعد نگاهش را رو بهنام
  .ستيپس حال سروش واقعاً خوب ن دانستیو بعد دوباره رو به دکتر کرد. م ديکش

  چه مدت؟! -

  که خوب بشه. یتا زمان -

  .ديو بعد آرام لب خود را گز ديبزند. آه کش ینتوانست حرف بهنام

  نباش بهنام.نگران  -
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کرد. او تشکر  يیرايسر فرود آورد و کتاب دستش را فشرد. خدمتکار آمد و پذ بهنام
  کرد و بعد آهسته گفت:

  ...یدکتر بدون بستر -

  حرف او آمد و گفت: انيبه م سروش

  خودم خواستم بهنام. -

  گذاشت. زيم یسرش را تکان داد و بعد کتاب را رو بهنام

به مرکز  یبستر یها خواست صبح روز بعد براتر از آندک دند،يقهوه را نوش یوقت
همراهش را در  یرا ببرد و گوش اشیشخص ليبروند. از سروش خواست تنها وسا

  خانه جا بگذارد.

که هر دو راه افتادند و از منزل دکتر دور شدند بهنام ساکت بود. سروش هم  یزمان
چتش با ترالن  یهبه صفح یرفت. وقت اشیدر سکوت به سراغ چک کردن گوش

  ننوشته بود. شيبرا یکرده است اما جواب افتيرا در امشيکه او پ ديرفت، د

که چرا ترالن جوابش را  ديشيکرد و در سکوت فقط به مقابلش نگاه کرد و اند تعجب
  گفت: کدفعهي. کردیسروش فکر م طينداده است. بهنام ساکت بود و داشت به شرا

  .یباشو خونه  ینش یبستر شدینم -

رفت و آمد کنم  ستميو مجبور ن رميگیتحت درمان قرار م ميبهتره. مستق ینطوريا -
  بکنم. ميو ساعت تنظ

  ؟یمطمئن -

  من شکست بخورم. یباعث نش جایب یمطمئنم، اگر تو با دلسوز -

  .خورهیشکست نم چوقتيه شناسمیکه من م ی. سروشیخوریشکست نم -

 کيسروش  دندياشت و فشرد. به خانه که رسدست سروش گذ یبعد دستش را رو و
به  یکيو در تار ديپتو خز ريز شيهالباس ضيراست به اتاقش رفت و بعد از تعو

  .ديشينقطه زل زد و به ترالن اند کي
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 ايقهر بود،  اي. ترالن رفتیرا نداده بود فکرش هزار جا م کشيجواب تبر نکهيا از
نکرده  یکار شيه دوستش نداشته باشد. برااو را دوست نداشت. به او حق داد ک گريد

  بود که جذبش بماند.

  .کردیم محلشیبد تا کرده بود و حاال او هم ب اريبا ترالن بس او

 یروز بعد قبل از ساعت نُه صبح بود که سروش به همراه بهنام به مرکز درمان صبح
 مارانيب از او خواست منتظر بماند. سروش هم به یکرد و منش یرفت خود را معرف

  .کردینگاه م زدندیمختلف اطرافش که قدم م

ته دلش دوست نداشت کنار  یطور کيو  شدیها حالش بد محال و روز آن دنيد از
  حد حاد است. نيباشد که وضعشان تا به ا یاشخاص

  خواست که دنبالش بروند. ستادنديمقابلش ا یکرد و وقت شانيصدا یمنش

کاش سروش در  کردیدند. بهنام داشت فکر مو سروش دنبالش راه افتا بهنام
  را در آنجا گذرانده بود. یکه خودش هم مدت شدیم یبستر یمارستانيب

که  نديرا بب یکرد. سروش توانست افراد رييتغ زيشدند همه چ «C«وارد بخش  یوقت
نبود.  شانيهادر چشم علتیو ب بي. ترس عجزدندیداشتند. زل نم یحال و روز بهتر

  . دنديکشیداشتند. داد نملرزش ن

. سر بلند دادیکه داشت گلدان را آب م ستيرا نگر یدر گذر از راهرو مرد سروش
  کرد و گفت:

  ! ؟یآورد ديجد ماريب ،یسالم شرل -

  اومده.  ديسالم رابرت، بله، دوست جد -

. بهنام دستش را پشت ديسروش و بهنام که از کنارش گذشتند چرخ نينگاه مرد ب و
  ذاشت. سروش آهسته گفت:سروش گ

  تو هم نگران نباش.  ستم،ينگران ن -

  .دادیم یسروش بود که به بهنام دلدار نيا و
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در اتاق را باز کرد و با دست  یشدند. شرل یخم راهرو گذشتند و وارد قسمت بعد از
  به داخل اشاره کرد.

پ اشاره ها وارد اتاق شد. به تخت سمت چهم بعد از آن یدو وارد شدند. شرل هر
  کرد و گفت:

 نيجول« یهم مال آقا توني... تخت کنارنيخوابیم نجايتخت شماست. شما ا نيا -
  هست. »یاستنل

  تشکر. -

او را  ازيمورد ن ليتخت گذاشت. آن را باز کرد و وسا یساک سروش را رو بهنام
  و گفت: ديکه سروش دستش را پس کش ردياو را خواست بگ ی. گوشديکمدش چ یتو

  ر فعالً بمونه.بذا -

  ؟یچ یبرا -

 یترالن نگاه کرد. هنوز هم جواب یبرگرداند و به صفحه ینگاهش را به گوش سروش
  نفرستاده بود.

  گفت: کردیهم فشرد و بعد رو به بهنام که منتظر نگاهش م یرا رو شيهالب

  بشم؟ یبستر خوامیترالن خبر داره که من م -

  ر نداره.. بهراد هم خبمينگفت یهنوز به کس -

  ترالن کرد.  یبه صفحه یگرينگاه د یسر فرود آورد. با ناراحت او

  بهش بگم؟!  یخوایم -

  سر بلند کرد و گفت: سروش

  به بهراد؟!  -

  نه، به ترالن!  -

  . ستينه، الزم ن -
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را در دست او  یسر فرود آورد و دستش را مقابل سروش گرفت. سروش گوش بهنام
  انداخت.  بشيش کرد و در جگذاشت. بهنام آن را خامو

  دست لباس از کمد در آورد و به سروش داد و گفت: کي یشرل

  بپوش. -

 یرا رو راهنشيتخت گذاشت و کتش را در آورد بعد هم پ یها را رولباس سروش
  تخت انداخت. 

. به درون حمام رفت و شلوارش را ديرا پوش یمشک یهابا نقطه ديسف راهنيهم پ بعد
  شت. عوض کرد و برگ

  کرد و گفت: زانياو را در کمد آو یهالباس بهنام

  بهم زنگ بزن.  یکه خواست یهر چ -

  ! ؟یبا چ -

  حتماً خط تلفن داره.  -

آمد وارد اتاق شد و به بهنام و سروش خوش یحال بود که دکتر همراه با زن نيا در
 یاروهاداد و او مشغول نوشتن د حيدکتر توض یسروش را برا طيگفت. بعد هم شرا

 یمناسب مشاوره را به دست شرل یو برنامه يیسروش شد. نسخه دارو یمناسب برا
  دادند و رفتند. 

  و گفت: ديتخت دراز کش یهم به سر کارش برگشت و سروش رو یشرل

  . گهيتو هم برو د -

  سرش زد و گفت: ريرا ز شيهادست

  . ترسمیبرو نم -

  . یتنها نباش خوامی. میترسیکه م گمینم -

  ! پاشو برو. ؟یتا ک -

  . یاالن تو به من چکار دار -
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  برو به کارات برس.  -

  شکم او انداخت و گفت: یو خودش را رو ديخند بهنام

  . گهيد سادميوا شتي. پاريدر ن یمسخره باز -

  را دور بهنام انداخت و خندان گفت: شيبازوها سروش

  . رميتو بگ یرو برا نيتخت جول یخوایاگر م -

  مشتش را کنار سر سروش زد و گفت: مبهنا

  باشم.  کتيدوست دارم نزد یلي. اتفاقاً خستيبدم ن -

  . یمن رو نداشت یتو که حوصله -

  ! من جونم به تو بنده. گه؟یم یک -

  بهنام و سروش در آن حالت گفت: دنيوارد اتاق شد و با د نيحال بود که جول نيا در

  اق من! ات ی! همجنسگرا توحيمس اياُه...  -

  . دنديبلند خند ی. هر دو با صداستنديو سروش نگاه از او گرفتند و به هم نگر بهنام

با حال  نيرفت و دستش را سمت او دراز کرد. جول نيبرخاست و به مقابل جول بهنام
  گفت: یبد

  مرد.  اليخیب -

  . کردمیم یشوخ ميي... فقط داشتم با داستميبهنام هستم... همنجسگرا هم ن -

  نفسش را فوت کرد و با او دست داد.  نيجول

  ! نيندار ی! اختالف سنته؟ييمرد دا نيهستم. ا نيجول -

  درسته.  -

بود به او سالم کرد و خودش را  دهيتخت دراز کش یهم که همانطور رو سروش
  تختش نشست و گفت: یرو نيکرد. جول یمعرف

  .شدمیم ديخوبه، داشتم ناام -
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  قراره بهت بد بگذره؟! یکردی! فکر م؟یاز چ -

  و گفت: ديو بعد خند ستيچند لحظه سروش را نگر نيجول

  !وانهيد -

  .ميباش وونهياحتماالً همه د -

 ! یگیهم تو راست م ديشا -

  .مينبود نجايبود که ا نياز ا رياگر غ -

  سروش را برانداز کرد و بعد گفت: نيجول

  !ه؟يشغلت چ -

مشغول بودم. خونه،  یمعمار یاشه، به مهندسب یوونگيشغلم د نکهيتا قبل از ا -
  !ساختمیو م کردمیم یو دانشگاه طراح نمايپاساژ، آپارتمان، س

باشه و از چند  شهيکن. دورش پر از ش یبزرگ طراح یخونه هيمن هم  یپس برا -
  باشه. ديخونه سف ی. تراس داشته باشه و همهرهيجهت نور بگ

  باشه. -

  رو به بهنام گفت: سروش

  !؟یاريم یطراح ليبرام وسا -

  .ارميحتماً فردا برات م -

 یبهنام از تنها نبودن سروش راحت شد با او خداحافظ یصحبت، وقت یقيبعد از دقا و
  کرد و رفت.

 اي شودیدرست م طشيشرا ايفکر کرد که آ نيرا بست و به ا شيهاهم پلک سروش
  نه!

را برداشت و  فشيبود. ک لشيترالن مشغول جمع کردن وسا د،يکه از راه رس صبح
  و گفت: ستاديو مقابل قاب عکس ا ديدوشش انداخت. چادرش را سر کش یرو
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  .زميعز ريصبحت بخ ؟یسالم سروش جان، خوب -

  به تخت کرد و گفت: یابعد اشاره و

دورش  یبهراد لطف کرد و برام تخت رو درست کرد. گفت که تو سفارش کرد -
اومد و دور تا دور تخت برام حفاظ متحرک گذاشت همراهش  يیآقا کيحفاظ بذارن. 

  و رفت.

  شد که گرفته بود. یتولد یهااميپ دنيرا برداشت و مشغول د یرفت گوش او

 یصندل یسست شد و رو شيتولد او افتاد. پاها اميهمان وقت بود که نگاهش به پ و
شک در هجوم آورد و ا شيسروش نگاه کرد. بغض به گلو اميبه پ قهينشست. چند دق

  نشست. شيهاچشم

  ».زميممنونم عز«نوشت:  شيدست لرزان برا با

 شيهاشد و آن را پاک کرد. نگاهش را به پنجره دوخت و اشک مانيزمان ارسال پش و
  را فشرد که صفحه خاموش شد. یگوش یشدند. دگمه ريسراز

انداخت و راه افتاد. به  فشيرا در ک یرا پاک کرد و برخاست. گوش شيهااشک
  منتظرش است. یحاج محمد ديرفت که د نييپا یطبقه

  شدند. ليکردند و با هم راه افتادند و رفتند سوار اتومب ینرگس خانم خداحافظ از

 ی. وقتآوردندیبه زبان نم یزيچ چکداميهر دو سکوت کرده بودند و ه ريطول مس در
مان شدند. هر دو هم وارد ساخت یشدند و شانه به شانه ادهيهر دو پ دنديبه مقصد رس

  شدند. یحاج محمد یوارد آسانسور خصوص

  .رفتیاز آن استفاده کند و سراغش نم خواستیکه سروش اصالً دلش نم يیجا

  خطاب به عروسش گفت: یاز خروج، حاج محمد بعد

  آسانسور استفاده کن. نياز ا یهر وقت تنها اومد -

  فاده کند.کارت به او داد تا بتواند از آسانسور است کيبعد  و

تکشان را جواب تک ی. حاج محمدشدندیو تا کمر خم م کردندیسالم م کارمندها
  .دادیم
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جوابش  یبرخاست و سالم کرد. حاج محمد انيبه دفتر سروش رفت که خانم پو او
  را داد و خواست که دِر اتاق را باز کند.

  وارد شدند. یدر را باز کرد، ترالن و حاج محمد او

 یهاکه مردش عاشق اتاق ديشيق بزرگ سروش نگاه کرد و با خود اندبه اتا ترالن
  است. بايبزرگ و ز

 ی. کارهاريکه سروش برگرده تو کارهاش رو به عهده بگ یاز امروز تا وقت -
  هاش انجام بده.سروش رو با مشورت مهندس

. به همه زنگ بزن و سفارش فرستمیم ستيل کيبرات  زيقبل از هر چ امروز
  .دمیرو هم بهت م هامتي. قميکه براشون بفرست ريگمصالح ب

  چشم. -

  .یکنیچکار م نميبب -

  حتماً. -

  کرد و گفت: انيرو به خانم پو یمحمد یآقا

  بهش کمک کن. یمهندس اکبر یکارها یتو -

  چشم حاج آقا. -

  و بده به خانم مهندس.  ريرو بگ ستيمن ل یاز منش ايب -

  چشم. -

  از خودم.  ايبپرس  انياز خانم پو اي یداشت یالترالن، دخترم! هر سؤ -

  چشم.  -

کنفراس  زيبه م یدر اتاق زد و نگاه یدو با هم اتاق را ترک کردند و ترالن چرخ آن
آن نگاه  یرو یهاسروش و نقشه یطراح زيآن کرد. بعد هم به م یرو یهاستميو س

  بود.  دهيها بود که در منزل کشکرد. همان
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کرد. چشمش به  لشيو وسا ستميبه س یاو نشست. نگاه یخصش زيو پشت م رفت
  افتاد. مات آن شد.  زيم یقاب عکس رو

کرده  یاو را طراح یسروش چهره کردی. باور نمشدیم وانهيآن داشت د دنيد از
  نگه دارد.  زيم یقاب گذاشته باشد و رو یباشد و آن را تو

 یاست. نه به طراح یطم رفتارحد در تال نيو چرا تا ا ستيحس سروش چ ديفهمینم
و نه به فرار کردنش. نه به رفتنش و نه به  زيم یکردن و نگه داشتن عکسش رو

  تولد فرستادنش.  کيتبر

به در زد که ترالن به خود آمد. وارد اتاق شد و  یاقبل از ورود ضربه انيپو خانم
  گذاشت و گفت: زيم یرا رو ستيجلو رفت و ل

کرده مصالح رو  نييکه حاج آقا تع یمتيو با ق دينگ بزنافراد ز نيتک ابه تک -
  بازاره.  متيق ريز هامتي. تمام قديبهشون بفروش

  باشه حتماً.  -

به آن انداخت. تلفن را  یرا گرفت و نگاه ستيرفت و ترالن ل رونيب انيپو خانم
  ها شد. تک آنبرداشت و مشغول تماس گرفتن با تک

 شخدمتيها مشغول بود. پ. ساعتکردیم ادداشتيو  گرفتیها سفارش مآن از
صورت ترالن را  ديچیم زيم یآورد و همانطور که رو تييسکويو ب یچا شيبرا

  گفت: کدفعهيو بعد  ديبرانداز کرد. لبش را متفکر گز

  ! نيهست سيرئ یشما همسر آقا -

  . آهسته گفت:ستينگاهش را باال گرفت و پسر جوان را نگر ترالن

  بله.  -

را  وانيگرفت و ل رينگاهش را در صورت او چرخاند و بعد سر به ز شخدمتيپ
  کرد و گفت: تيسمت او هدا

  . نجايا ارميب يیساعت چا نيمهندس اومده که خواستن ا یفکر کردم آقا -

  برداشت و گفت: وانيل یدستش را از رو او
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دوست  یليخ شونيکه ا هييهاتييسکويهم ب ني. اسهيرئ یمخصوص آقا وانِ يل نيا -
 وانيمهندس ناراحت نشن که با ل یو آقا اديشما هم خوشتون ب دوارميدارن. ام

  . نيخوریم يیمخصوصشون چا

  قدم عقب رفت و گفت: کيبعد سر فرود آورد و  و

  مهندس حق داشتن. یآقا -

  متعجب گفت: ترالن

  در چه مورد؟! -

  را در دستش فشرد و گفت: ینيس پسر

کنن...  یهمسرشون رو طراح یون مشغول باشه و چهرهسر کار هم فکرش نکهيا -
  با اجازه!

و بعد قاب عکس  ستيرفتن او را نگر رونيبعد اتاق را ترک کرد و رفت. ترالن ب و
جرعه  کيسروش نگاه کرد و آن را برداشت.  یچا وانيرا نگاه کرد. سپس به ل

  »لذت بخشه! وانتيخوردن از ل یچا یحت«لب گفت:  ريو ز دينوش

تمام شد و  ستيکارش شد. آنقدر تماس گرفت و صحبت کرد تا که ل یادامه غولمش
  .ديزمان به ظهر رس

  او گذاشت و گفت: اريرا در اخت ستيرفت و ل انيبه سراغ خانم پو او

  دست افتضاحه. نيکردم و خطم با ا ادداشتيبا دست چپ  ديببخش -

  قابل خوندنه. ست،ين یمشکل -

 شيکارخانه را برا یبود که مهندس شرکت نقشه یزمانکارش  یبعد از آن سخت و
که سروش تا چه اندازه  دانستیاعتماد به خودش نداشت و م یليکند. خ دييآورد تا تأ

  است. ريگسخت

  کنم؟! یمن باشن تا بررس شيها پخواهش کنم نقشه تونمیم -

  بله چرا که نه! -
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گوشش زد  ريبرد و آن را ز هجوم یبه گوش عيرفت سر رونيمهندس از اتاق ب یوقت
ترالن  ديفهم یتورج را گرفت. بعد از چند بوق آزاد جواب داد و او وقت یو شماره

  :دياست پرس

  شده؟! یچ -

  !یشرکت حاج محمد یايب یتونیم -

  ؟یچ یاونجا برا -

  .یکمکم کن خوامیکار مهم باهات دارم، م کي -

  .اميباشه االن م -

 زيها پرداخت و حس کرد همه چنقشه یبه بررسکردند خودش  یخداحافظ یوقت
  درست است.

 انيخانم پو زي. وارد دفتر سروش شد و به سراغ مديبعد تورج هم از راه رس یساعت
  رفت.

قرار گرفت  زي. تورج با دسته گل مقابل مکردیم پيتا یزيچ ستمشيداشت در س او
  و گفت:

  سالم. -

  :سر بلند کرد و رو به تورج گفت انيپو خانم

  .دييسالم، بفرما -

ماند و صورت او را که در  رهيکه مقابلش نشسته بود خ یدختر یتورج در چهره و
  .ستيقاب گرفته شده بود، نگر یمشک یمقنعه انيم

  داد و گفت: شيبه ابروها یتکان متعجب انيشد خانم پو ینگاهش طوالن یوقت

  آقا! امرتون؟! -

  ش کرد و گفت:به اطراف ینگاه جيبه خود آمد و گ تورج

  ...یعني... یکار دارم... مهندس محمد ی... من... من... با خانم مهندس اکبرديببخش -
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  برخاست و با آرامش مختص به خودش گفت: شياز جا انيپو خانم

  . فتوني... اسم شرديداشته باش فيتشر -

  . یتورج... تورج اکبر -

رالن داد. ترالن خواست تا او به اتاق سروش رفت و خبر آمدن او را به ت انيپو خانم
  برگشت و گفت: انيکند. خانم پو يیرا راهنما

  تو. دييبفرما -

شده بود جلو رفت و دسته  یکه در آن لحظه ناخواسته خنگ و دست و پا چلفت تورج
  گل را در آغوش او انداخت و گفت:

  شما. یبرا د،ييبفرما -

  گفت:به دسته گل کرد و  یو نگاه دياز جا پر انيپو خانم

  خانم مهندس!  یبرا -

  به سرش داد و گفت: یدستپاچه تکان تورج

  بله!  -

گفت. جلوتر از تورج رفت و خواست  ديزد و ببخش یناخواسته لبخند نادر انيپو خانم
 یکه او پشت سرش برود. او وارد اتاق شد و دسته گل را در گلدان گذاشت و توجه

 ختيگلدان ر یآب تو یز پارچ مقداربه خوش و بش تورج و ترالن نکرد. بعد هم ا
  و آن را برداشت و گفت:

  . کجا بذارم؟دنيزحمت کش شونيشماست خانم مهندس. ا یبرا -

  . نجايا ارشيب -

گذاشت. تورج قبل از نشستنش دست برد  زيم یجلو رفت و گلدان را رو انيپو خانم
  رفت.شاخه گل را به سمت او گ بيعج یو در حرکت ديشاخه گل سرخ کش کيو 

  شما. یهم برا نيا -
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شاخه گل را و  انيحال خانم پو ني. با استنديو ترالن متعجب او را نگر انيپو خانم
رفت و در را بست. ترالن صورت سرخ برادرش  رونيرفت و تشکر کرد و از اتاق ب

  را نگاه کرد و بعد آهسته لبخند زد و گفت:

  .یبهم کمک کن نجايا یايخواستم ب -

  !؟یچه کمک -

 یاشکال ترسمینه؟! م ايدارن  یمشکل ینيکه بب یکن یرو بررس نايو ا یبهم کمک کن -
  .نميباشه و من نب

  !؟یديد یخودت اشکال -

  .زمينه عز -

سر بلند کرد و  یقيکرد. بعد از دقا یها را بررسها شد و پالننقشه دنيمشغول د او
  رو به ترالن لبخند زد و گفت:

  . اصالً نگران نباش. دستور کار رو بده.ستبايو ز کيش یکارخونه هي -

  به زحمت انداختمت. د،يممنون تورج، ببخش -

  در خدمتم. یهر وقت کمک خواست ؟یچه زحمت -

تا بناگوش سرخ شد. خانم  انيبا خانم پو یبعد تورج رفت و هنگام خداحافظ یساعت
  را داد. یدست و پا چلفت ِب◌ِ يشد و جواب آن مرد عج زيخمين انيپو

شرکت  نيبا مهندس یرفت و ترالن بعد از گرفتن دستور کار از حاج محمد رجتو
  و آن را انجام بدهند. رنديصحبت کرد تا پروژه را به عهده بگ

راست به اتاق سروش رفت و رو  کيهم با پدر شوهرش به منزل برگشت.  عصر
  به قاب عکس کرد و مشغول صحبت شد. 

ها جنس ی. همهميکرد یبابات رو خال یبارهاان یسفارش گرفتم و همه یامروز کل -
 ارزهیکار رو بکنه و نم نيا ديبه خاطر تو با گفتی. بابات مميفروخت ميقد متيرو به ق

  به ناراحت کردن تو.
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و قواعد باشه.  نيکه خالف قوان کردیم یکار ديکه اشتباه کرده و نبا گفتیم بابات
  .کنهیکه داره جبران م نهياما مهم ا ،یاز بابات ناراحت شد دونمیم

به صورت سروش  ینگاهمين شيدر آوردن مانتو نيچادرش را در کمد گذاشت و ح او
  انداخت و گفت:

 ديينقشه رو تأ تونستمی. بدون کمک تورج که اصالً نمشدیبدون کمک حاج آقا نم -
  کارت سخته سروش. یليبود. خ نييروز اول پا یکنم. اعتماد به نفسم برا

سؤال  اومدنیم ليدلیو ب ليها با دلدفترت رفت و آمد داره. چقدر مهندس چقدر
  تو جواب دادن سخت بود. یِ و چقدر جا کردنیم

انداخت و به  یصندل یرا رو اشیرا مرتب کرد و در کمد گذاشت. روسر لباسش
شد و  رهيسروش خ ی. به چهرهديتخت رفت و بعد حفاظ دو طرف را باال کش یرو

  گفت:

  .ی! واقعاً خسته نباشیزدیهات هم سر م! به پروژهیکنیهمه کار م نيا دونستمینم -

  خمار شده بود گفت: یکه از خستگ يیهاسکوت کرد و بعد با چشم یکم

  دوستت دارم سروشم. -

  که خوابش برد. دينکش یو صورتش را به بالش او چسباند و طول ديدراز کش کامالً 

  

  ) ازدهمي_(فصل

 انيبود. آرامش در م دهيا حاکم بود. شب دامنش را بر سر شهر کشبر فض آرامش
در سکوت فرو رفته  یآب یهاچون داالن کيتار مهين ی. راهروهازدیراهروها قدم م

را روشن  یکوچک یو فضا ديپاشیاز درها به راهرو م یکي یبودند. تنها نور از ال
  کرده بود.

تختش  یرو یاستنل نيبود. جولکه سروش در آن اقامت داشت غرق نور  یاتاق
  بود. دهيسرش کش یبود. آن طرف هم سروش پتو را رو دهيخواب
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 شهي. ترالن مثل همديدیترالن را م شيغرق خواب بود و داشت در رؤيا سروش
 ی. ترالن غلتکردیرا جمع م لشيتخت سروش خواب بود. سروش داشت وسا یرو

  .را درست کند شيزد و سروش به سمتش رفت تا جا

  اتاق در حال کش آمدن است. کردیو حس م ديرسیبه تخت نم رفتیچه م هر

  ».زميترالن! عز«و سروش صدا زد:  دي. دوباره غلتترالن

 کيسرام یتر زد و از تخت سقوط کرد و سرش روغلت محکم کيو  دياما نشن ترالن
  خورد.

 ید و نگاه. پتو را کنار زديخورد و از خواب پر یديلحظه سروش تکان شد همان
  بود. یقيدر خواب عم نيبه اطرافش کرد. چراغ روشن بود و جول

  .شدیم ليبه کابوس تبد شيترالن داشت برا طيو سرش را ماساژ داد. شرا ديکش یآه

 نييرا از لب تخت دراز کرد. از تخت پا شيتخت نشست و پاها یو بعد رو ديچرخ
  .ديشت و نوشآب بردا وانيل کيکوچک داخل اتاق  خچاليرفت و از 

قرار گرفت و  شيرا زد که چراغ خاموش شد. رفت و دوباره سر جا ديهم کل بعد
  .ديبعد خواب یکم

 مهيو باعث شد سروش سراس ديچيدر اتاق پ یاديفر یساعت نگذشته بود که صدا مين
  از خواب بپرد.

ق گوشه از اتا کيبه  نيو هراسان به دنبال صدا بود. تازه متوجه شد که جول نگران
  . کشدیم اديرفته است و در خود مچاله شده و فر

رفت و چراغ را روشن کرد و خود را به او رساند و مقابلش  نيياز تخت پا عيسر
  نشست و گفت:

  من کنارتم.  ست،ين یزيهستم. چ شتينگران نباش، من پ -

کمرش زد و در  یو دستش را رو ديبه آغوش کش ديلرزیناخواسته او را که م و
  فت:گوشش گ

  کنار هم.  م،ياتاق یما تو فتاده،ين یاتفاق چيمن کنارتم. ه ،یستيتو تنها ن -
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اتاق، کنارشان  یو سروش در گوشه نيکردن جول دايو با پ دنديبه اتاق دو پرستارها
  نشستند و خواستند سروش به تختش برگردد.

دنبال  به حرکت افتاد و سروش را نيجول یاو را رها کرد و نگاه خشک شده سروش
  کرد.

صحبت که لرزش بدنش  یبخش خوراندند و بعد از کمآرام کي نيبه جول پرستارها
  کمتر شد او را به تختش بازگرداندند.

بود نگاه  دهيکه به شدت ترس یاز مرد توانستیو نم کردیاو را نگاه م سروش
شت تن او گذا یو دستش را رو ستاديبردارد. پرستار به سمت سروش آمد و کنارش ا

  و گفت: ديکش شيتا بخوابد. سپس پتو را رو

رو براش  ی. خاطرات بدترسهیم یکيتو از تار یاتاقبذار چراغ روشن باشه. هم -
  .شهیم ادآوري

  هم رام سرش را تکان داد. یکم ده،ينگران و ترس سروش

  !کنه؟یم تتينور اذ -

  .ستيمهم ن -

  .ارميبند مبرات چشم -

بند آمد و آن را به چشم کيرا آرام کرد، او با  نيجولرفت و تا همکارش  پرستار
  سروش داد.

و پرستار پتو را  ديخواب نيسرش گذاشت. جول یتشکر کرد و آن را رو سروش
 نييبند را پاکردند و رفتند. سروش چشم ی. آن دو از سروش عذرخواهديکش شيرو
  کرد دوباره بخوابد. یو سع ديکش

  از خود نشان داد. یاررفت نيچن نيچرا جول دانستینم

شدند و دست و صورتشان را شستند.  داري. همه بديسر رفت و صبح از راه رس ساعت
ورزش به  یرفتند. مرب اطيرا انجام دادند. به صف شدند و به ح شانيشخص یکارها

  آمد گفت. بود خوش یديها سالم کرد و به سروش که فرد جدآن
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ها به درون ساعت بعد آن کيسر حال شوند. داد تا  یها حرکات ورزشهم به آن بعد
  ساختمان رفتند. 

در هر  زهايکردند. همه پشت م تيهدا «C«گروه  یِ ها را به سالن غذاخورآن خدمه
بودند  دهيروشن پوش یطوس یهاکه لباس یاکه راحت بودند نشستند. خدمه يیجا
  گرم آوردند. یدنيصبحانه و نوش یهاینيس شانيبرا

مقابلش قرار گرفت. سر بلند  ینيس کياش بود که خوردن صبحانهدر حال  سروش
  مقابلش نشست.  نيکرد که جول

کنار سروش نشست  یگرينشست و پس از آن مرد د نيکنار جول» رابرت«بعد  یکم
  و گفت:

  هستم. »یتون«من  -

کرد و بعد مشغول خوردن صبحانه  یبا سروش دست داد. رابرت هم خود را معرف و
  رفت. نيش باز هم ذهنش سمت رفتار شب قبل جولشدند. سرو

  »متأسفم. یليکردم، خ تتياذ شبيمن د«اش گفت: نسکافه دنيدر حال نوش نيجول

  نگران خودت شدم. شتري. من بستينه، مهم ن -

  دچار شدم. یکيتار یايمن به فوب -

  چند وقته؟ -

  سه سال. -

  ؟یدرمان بش یمدت نخواست نيا یتو -

  داشتم. رو ن طشينه شرا -

  چطور؟!  -

  و گفت: دياش را باال کششانه نيجول

  داشتم... یافسردگ -
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« و بعد رو به سروش گفت: ديکش نيکمر جول یسکوت کرد. رابرت دستش را رو او
 ندازهيم ريگ یکيتار یاش رو توخودش و خانواده ،یکس شيپزشکه. سه سال پ نيجول

 نيجول ینهيس ی. با چاقو روشهکیچشمش م یاش رو جلوو بعد همسر و دو تا بچه
  . ندازهيشکاف م کيهم 

  را نشان داد. اشیو کالفگ ديکش شيموها یرا رو شيهادست نيجول

  »متأسفم. یليخ«گفت:  یبه آرام سروش

  را نوازش کرد. نيجول یشانه رابرت

دوبلورها  یبه صدا هيکه شب نيسنگ يیبا صدا اشیدر حال نصف کردن نان قند یتون
  :بود گفت

خودمون  یکرده که حت ليتبد یکه برامون افتاده ما رو به اشخاص یبد یهااتفاق -
  .ميهم کنار خودمون ناراحت

به صورت  مينباشه. دوست دار ايکنارمون باشه  یکس ميدوست دار ستين معلوم
رو از  یزندگ ايما رو مختل نکرده، فوب یزندگ ايبا جمع. فوب اي ميکن یزندگ یانفراد

  ما گرفته!

  :دياو بود آهسته پرس یکه نگاهش رو سروش

  !ه؟يمشکل خودت چ -

 دنشوني. فقط با داياز فوب دينوع شد کياز حشرات دارم.  یديمن ترس شد -
بزرگ  یليخ یمورچه ايسوسک، عنکبوت  کي کنمیحس م کهوي یگاه ترسم،ینم
  وارد اتاق بشه و من رو بخوره. خوادیم

اونقدر از  ی. مدتشهیمن م یتو بيطر و عجپرخ یرفتارها جاديباعث ا نيهم
 یهاتيام دچار مسموممختلف استفاده کردم که خودم و کل خانواده یهاکشحشره

  .ميشدیم ديشد

  پناه آوردم. نجايبهتر شدن به ا یهام ترکم کردن و رفتن. براو بچه همسرم

  و بعد آهسته گفت: دياش را نوشجرعه از نسکافه کي یتون
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مگس  کي دنياز خودم نشون دادم. با د یبد یرفتارها سيشگاه زمان تدردان یتو -
  و درمان بشم.  اميزنبور. پس بهتر بود ب اي

  ! ؟یدرمان شد -

  ! فعالً اول راه هستم. یتا حدود -

رو  ی. توندياش را نوشجرعه از نسکافه کيانداخت و  نييسرش را باال و پا سروش
  به او کرد و گفت:

  !؟يینجايا یچ یو تو برا -

  گرفت. از به زبان آوردن مشکلش شرم داشت. رينگاهش را به ز سروش

  . همه به هم نگاه کردند.ديکش اشیشانينداد. دستش را به پ یجواب

  دستش گاز زد و سروش را که ساکت بود برانداز کرد. یبه نان قند رابرت

  .دياز نسکافه را نوش یرا گرفت و مقدار وانشيل یدسته

  .یو هم مثل من ترس از حفره دارنکنه ت -

  و گفت: ديحرف خند نيا دنيبا شن سروش

  حفره؟! -

  کرد و گفت: یآرام یخنده رابرت

تو هم از سوراخ  دي. فکر کردم شاترسنیاز سوراخ م هایبعض یکردم ول یشوخ -
  !یترسیم

  . آنقدر بلند که همه برگشتند و نگاهشان کردند.دنديچهار نفر با هم خند هر

  اش سرش را تکان داد و گفت:خنده انيدر م وشسر

جلوه  یعيهست، پس ترست ازش طب یتوش چ یدونیسوراخ که خوبه، حداقل نم -
  .نيها بخندساعت نيتونیکه اگر بهتون بگم م ترسمیم یزي. من از چکنهیم

  و گفت: ستيبه جمع انداخت و بعد سروش را نگر ینگاه یتون
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  از تهش؟! اي یترسیاز سر سوراخ م -

 نيآورد و ا نييرا پا شيخم شد و صدا زيم یو بعد رو ديبلند خند یبا صدا سروش
  خم شوند. زيم یحرکتش باعث شد همه چون او رو

  .ترسمیبا همسرم م یمن از رابطه جنس -

  گفت: یبه همان آهستگ یتون

   ؟یاژدها ازدواج کرد کياوپس! تو با  -

خنده در  یصدا نطوريبود که به وقت صبحانه ا . تا به حال نشدهدنديدوباره خند همه
  . چديبپ یسالن غذاخور

  گفت: یبه آرام سروش

  .ستي. اون نصف منم نکهيو کوچ فيضع یلينه! اون خ -

  آهسته گفت: یو صدا یجد یبا چهره رابرت

  !؟یترسیعروسک ازدواج کنن، تو ازش م کيهمه دوست دارن با  -

  نشد. یبشم ول کيکردم بهش نزد یسع باشه، چند بار نطوريا خوامینم -

  متعجب صورت سروش را برانداز کرد و بعد گفت: نيجول

  د؟يچطور قبول کرد باهات ازدواج کنه؟ قبل از ازدواج مشکل تو رو نفهم -

  و گفت: ستيو چند لحظه پلک بست و بعد او را نگر ديکش یآه سروش

تا قبل از ازدواج با هم  ميندار. آخه ما عادت ميدينفهم چکدومموني. هميدينه! نفهم -
  .ميريبگ یارتباط جنس

و راست شد و  ديکش ی. سروش آهستنديرا نگر گريمتعجب سروش و بعد همد هاآن
  گفت:

  سخته. یليخ حشي! توضاليخیب -

  و بعد گفت: ديمال اشینان قند یکره رو یمقدار یتون
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  کجاش سخته؟ بندازش رو تخت و بعد دست به کار شو. -

 یراه کنهیترس بهت غلبه م یهم ساده است اما در عمل وقت یليخ ینطوريا بله، -
  .مونهیجز فرار برات نم

که مداد را در  یبه دفتر دستش کرد و در حال یآمد. نگاه زياز خدمه به کنار م یکي
  و با لهجه گفت: ديها کشاسم یدست چپش نگه داشته بود رو

  !یسروش محمد -

  بله. -

  ، دکتر منتظر شماست.«A«اق مشاوره برو به ات عيسر -

برخاست. او سالن را ترک کرد  شيسمت دوستانش سر فرود آورد و از جا سروش
  فرستاد. گريد یرفت و او را به اتاق مشاوره گريو آن مرد به سمت کس د

  فرستاد تا استراحت کنند.  شانيهارا هم به اتاق هيبق

  . ستينگر قيسروش را عم اشیشگيمقابل دکتر نشست. دکتر با لبخند هم سروش

آن گره را باز  خواستی. مانداختیکه گره م ديدیدر وجود سروش م یزيچ کي
  کند.

. ديند ليدلی. سروش لبخند دکتر را بستيسروش را نگر یهاچهره و چشم دکتر
  :ديآهسته پرس

  شده؟! یطور -

  :ديسر فرود آورد و پرس دکتر

  شده سروش؟ یطور -

  نه! -

  ؟یکنیرو پنهون م یهم بگو چآره، ب -

  .نيديشن نيخواستیرو که م یو هر چ نيکرد زمميپنوتيشما که ه -
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به صورت او  نانيلبخند پر از آرامش و اطم نيلبخندش را حفظ کرد. انگار ا دکتر
  دوخته شده بود.

  او سؤال کرد: از

   ؟یگیرو به من نم یسروش، چ -

  بگم؟ ديرو با یچ -

. از گفتنش فرار یازش حرف بزن یخواستیع ما بود نمجم یبهنام تو یوقت -
  .یکردیم

  که... زميپنوتيه ی. تودونمینه، نم -

. اما یکه فراموش کرده بود یآورد اديرو به  یاخاطره یشد زميپنوتيه یتو وقت -
  .ذاشتیم ريرفتارت تأث یناخودآگاه رو

 هيشب ديکه شا ی. اتفاقشهیات مموجب شکنجه گهياتفاق د کيکه  نميبیدر تو م من
و باعث  یذهنت جا مونده. اون رو خوب به خاطر دار یتو یاتفاق بوده ول نيبه هم

  رنج و عذاب مداومت شده.

در تو شدن.  ميوحشت عظ نيها داده و باعث ادست به دست گذشته ديکه شا یاتفاق
  .شهیاتاق خارج نم نيو از در ا مونهیمن و تو م نيراز ب نيحرف بزن سروش. ا

. رو به جلو خم ديصافش کش یموها یلبش را به دندان گرفت. دستش را رو سروش
زمان برد تا افکارش را سر و سامان بدهد.  یکرد. کم هيتک شيزانوها یشد و رو

را  شيهاکنارش داد و دست یو نگاهش را به پنجره ديکش یدوباره راست شد و آه
  لب زمزمه کرد: ريبغلش گذاشت. ز ريز

سر سمانه اومده اما  ینبود چ ادمينداشتم.  اديبه  یبچگ یاز اون خاطره یزيچ -
ها بشم. اگر دوستانم به اون کيکم سن و سال نزد یترس داشتم به دخترا شهيهم
برام رنج و عذاب بود و اگر قصد سوءاستفاده داشتن حتماً باهاشون  شدنیم کينزد

  .کردمیدعوا م

  .کردیحمل م نهيبود که در س یپر از رنج شقي. نفس عمديدوباره آه کش او
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حال شدم. بهم دختر رابطه داره خوش کيبهنام بعد از دوازده سال با  دميفهم یوقت -
زن در  کيبا  دميکمدهاش فهم یتو یريشگيپ ليوسا دنينگفته بود اما با د یزيچ

 یليحالم خ دميبار اون دختر رو د نياول یبرا ینداشت اما وقت یتيارتباطه. برام اهم
بهنام باهاش ارتباط برقرار کنه.  ديچرا با دميفهمیداشت و نم یبد شد. اون سن کم

گذروندن اوقات فراغت با بهنام بود و خودشون  ینبود و فقط برا یاون دختر معمول
ها رو کنار هم نداشتم و با گفتن اون دنيتاب د یمن حت یداشتن ول یبا هم قرار

  داشون کردم.نامربوط از هم ج یهاحرف

  گفتم که درست نبود. يیزهايداشتن بهنام رو نداره و چ اقتيگفتم که ل بهش

 ديفهمیرو م نيمغزم ا کردم،یبهنام، ازدواج با اون دختر نبود و من درک م قصد
بره  رونيبهنام ب یاز زندگ» اال« خواستیبود که دلم م نيا دميفهمیکه نم یزياما چ

  کردم. رونشيو ب

دختر بچه بود و  کينداشت. اون  یتيبهنام از من شد اما برام اهم یناراحتباعث  نيا
 دميفهمیو نم اومدیو دو سال داشت و من خوشم نم ستيتا ب ستي. اون برفتیم ديبا

  چرا.

زده را نگاه کرد. اشک به  زييدر سکوت تکان خوردن درختان پا قهيچند دق سروش
  تالطم افتاد.چشمانش به  یو در کاسه ديدو شيهاچشم

  را همراه با بزاقش قورت داد و گفت: بغضش

بودم.  ینتونستم نگاهش کنم. عصب یحت ستاديهمسرم در برابرم بدون لباس ا یوقت -
به خاطر خاطراتم با  کردمیاما دوست نداشتم نگاهش کنم. فکر م شستمیبدنش رو م

بودم و  گهيخاص دنبود با اش یکه دوروت یو عشقم به اونه. اما من زمان یدوروت
  نداشتم. یمشکل

کردن بدنش  سيرو داشتم که با خ یهمون خاطرات پنهانم دختر یکه تو فهممیم حاال
  لباسش به تنش باعث مرگش شدم. دنيو چسب

 یاز رو یو تکان ديکش یقيشدند. نفس عم ريسراز شيهاآهسته پلک زد و اشک او
دندانش با  ريلبش از ز دنيشک روني. بعد از بديتأسف به سرش داد و لبش را گز

  غصه گفت:
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مراقبت کنم. اون دختر بچه مرد و اگر درست  یاز کس تونمینم یمن درست حساب -
  .شدمیم یمانع اومدن پگاه به اون مهمون ديبا موندیم ادمي

که در عالم خود  ستيکرد و سروش را با دقت نگر کيرا به هم نزد شيابروها دکتر
. بهنام آنقدر از او صحبت کرده بود شناختیاه را خوب مپگ ی. او حتکردیم ريس

پگاه عشق سابق بهنام بوده است و برادرش بهراد با او ازدواج کرده  دانستیکه م
هاست و هر سه نفر آن يیکه سروش دا دانستیچرا! م دياست و بهنام هرگز نفهم

  .ديفهمیاالن ارتباط سروش را به پگاه نم

بدون  ديچکی. اشک ناخواسته از چشمش مديهم کش یرو را محکم شيهالب سروش
  را از هم باز کرد و آهسته گفت: شيهابر آن داشته باشد. لب یکنترل نکهيا

. پگاه دست ميبه جشن. پگاه رو هم با خودمون برد ميبهنام نبود و من و بهراد رفت -
  باشم. مراقبش یليجشن خ یمن امانت بود و قبلش بهنام بهم سفارش کرد که تو

کرد  هيتک شيزانوها ینگاهش را از پنجره گرفت و رو به جلو خم شد و رو سروش
همه سال  نيمشت کرد. هنوز هم بعد از ا شيموها انيدستش را برگرداند و م کيو 

  .کردیاحساس شرم و خجالت م

  گفت: کردیم هيکه گر یحال در

با هم مشروب  هشيها و رفتار و اخالق من بود. همحرف ريبهراد تحت تأث -
. ميکردیکه نم يیهاو بعدش معلوم نبود چه غلط ميکردیمست م یو حساب ميخوردیم

  من بهراد رو هرز کرده بودم.

و من  ديکشیو مشروب باال م کردیم یبندمست کرد. شرط یاون شب حساب بهراد
 یاديخودم بودم. پگاه هم مشروب ز یهایکارحواسم بهش نبود. من دنبال کثافت

  .دادیم صيرو تشخ يیزهايخورده بود اما هنوز چ

اتاق بخوابه و خودم  کي یبهراد که بد شد از پگاه خواستم اون رو ببره باال تا تو حال
خودم اون مرد مست رو ببرم باال، سپرمش دست  نکهيا یدل نکندم. به جا یاز باز

  دختر.  کي
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اش و با هم رفتن خت رو شونهبهراد رو اندا یبود اما هر طور شد بازو جيهم گ پگاه
  باال.

 دن،يرقصیها مبچه یهيبود و بق اديز یليآهنگ خ یبودم و صدا یسرگرم باز من
  .ديرسیو صدا به صدا نم زدنیو حرف م خوردنیمشروب م

  حال بودم از جام بلند شدم.تموم شد و از بردم خوش یبعد که باز ساعتمين

ها رو گرفتم و اومد رفته باال و من هم راِه پله ادمينکردم.  داشيپگاه گشتم و پ دنبال
  .ديکه نبا دميد یزيوارد اتاق دوم شدم چ یها سر زدم و وقترفتم باال. به اتاق

جلو  یبود. با حال بد هوشيپگاه رو از بهنام گرفته بود. بهراد ب شهيهم یبرا بهراد
بود. اون لحظه اندام  هوشي. پگاه هم بدميپگاه کنار کش یرفتم و بهراد رو از رو

که  یا. مثل هزاران دختر بچهدينوجوون بود. مثل سمانه شا کيکه  دميرو د یدختر
  .شنیم اما مرده یگرفتار هوس و ندونم کار

  ...ستين ادميپگاه رو درست کردم.  یدهيو باال کش نييپا یچطور لباسا ستين ادمي

من مقصر بودم. من که . دادمیدرد و زجر جون م ريچون داشتم ز ستين ادمي
 سشيپگاه رو قبول کردم اما ازش مراقبت نکردم. درست مثل سمانه. من خ تيمسئول

  کردم که باعث هوس اون مرد شد.

و پرت کردم تو حموم و روش دوش رو باز کردم. به هوش  دميرو با قدرت کش بهراد
رو گرفتم و  اشقهيو منگ بود اما آخر به هوش اومد.  جيگ آورد،ی. باال ماومدینم

هات رو باز کن تو پگاه رو چشم ؟یسرش آورد يیچه بال یدونیتکون دادم و گفتم م
  . رنيمی. هر دوشون مرهيمیاون م ،یرفت. تو پگاه رو از بهنام گیبدبخت کرد

 انيطور دست در مو همان ديرا به صورتش کش شيهاراست شد و دست سروش
  برد و گفت: شيموها

باعث مرگ شدم. اما باعث مرگ احساس چند  یتيمسئولیبار با ب نيدوم یمن برا -
  . دنيمداوم چند نفر شدم. پگاه و بهراد با هم درد کش ینفر شدم. باعث زجرها

  هم هر روز مرد و زنده شد.  بهنام

  . خوردیو من رو از درون م شکستیکردن به بهنام قلبم رو م نگاه
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 چوقتي. اما هسوختمیم دنشيو من با د ديکشید م. اون درشدیتکه متکه دنشيبا د قلبم
به  تونستمینکردم. نم فيتعر یکس یحال بدم رو برا چوقتي. هاوردميبه زبون ن

  رو نداشتم.  یبگم چون کس یکس

جرم بود. بهنام مثل برادرم بود که  کيدوستم بود و اون خودش شر نيبهتر بهراد
  درد رو داشت. نياون خودش بدتر

خودم  یها سوختم، توکه سال یشدم، در حال ميقا یاليخیشت نقاب بها پسال پس
  از عذاب وجدان نداشتم.  يیرها یبرا یراه چوقتيمن ه دم؛يکردم و درد کش هيگر

و پگاه با هم خوب شدن و پگاه تونست بهراد رو ببخشه، بهنام خوب شد و  بهراد
  منم! رهيمیخودش هر روز م یکه تو یازدواج کرد، اما اون

 نيقراره از ا یکجا و ک دونهیکه نم یکه گرفتار عذاب وجدانه منم. اون یاون
  احساسات بد رها بشه منم.

که بخوام  کنمیوحشت م نميبیهمسرم رو م یوقت نيهم یخدا که تحملش سخته. برا به
ذهنم  یاحساسات رو تو نيتربهش دست بزنم. اون سنش کمه و دست زدنم بهش تلخ

  .کنهیم یتداع

زمان هم به کرد. دکتر با تأسف او را نگاه کرد. حاال هم هيدر خود مچاله شد و گر و
  .کردیو هم سروش را درک م بردیم یرفتن عشق بهنام پ ليدل

او را گرفت. سروش  یهابرخاست و به مقابل سروش رفت. شانه زشياز پشت م او
کرد.  هيذاشت و گردکتر گ یبرخاست. دکتر او را بغل کرد. سر بر شانه شياز جا

  .کردیآغوش، آرامش نم نيجز ا یزيسروش در آن لحظه چ

کند. دست  هيگر شيدردها ینکرد تا سر بر آن بگذارد و برا دايکه هرگز پ یآغوش
اش آزادانه یهاو در کنار اشک دادیکتفش به او آرامش م یگر دکتر رونوازش

  .کردیحالش را خوب م

  در گوش او نجوا کرد: دکتر

  همسرت. شيپ یگردیزود برم یليو خ شهیتو حالت خوب م -
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کنارش ماندند.  یآوردند و ساعت یطراح ليسروش وسا یروز بعد برا ماهيو فر بهنام
آرامِش ذهن، مشغول  ناتيمداوم و تمر یهابعد سروش در کنار مشاوره یدر روزها

  شد. یپرداختن به طراح

کاغذ  یو به افکار او رو کردیم یاحطر خواستیرا که م یاخانه نيجول یبرا او
  .دادیجان م

  .دياش کشبا تمام طرح و نقشه شيرا که در تصورات او بود برا یعمارت

و سروش همچنان تحت  دينوروز هم از راه رس دي. عگذشتیپشت هم م روزها
  درمان بود.

در  ترالن دنيدکتر مشغول کش شنهاديترالن شد و بعد به پ یچهره دنيمشغول کش او
  مختلف شد. یهالباس

  .کردیم اشیو طراح پوشاندیمتفاوت م یهاذهنش به او لباس در

که پشت سرش  شدیم یو دلتنگ دختر گذاشتیاثر م شيمرور درمان داشت رو به
  جا گذاشته بود.

. زدیم شيباياز ترالِن ز یبود و باز هم داشت طرح یروز در باغ مشغول طراح آن
  را که داشت کنار گذاشته بود. یانده بود و ترسبه تن او لباس نپوش

 نياز اندام ترالن بکشد و به آن نگاه کند. ا یتوانست طرح ميپس از دو ماه و ن حاال
داشتن جسم او  یبرا ازيبلکه خود را غرق ن کردیبار نه تنها احساس ترس و گناه نم

  .ديد

 ريدل کند و آن را زبود. از نگاه کردن به طرح  یزد و از گرم شدنش راض لبخند
  پنهان کرد. گريد یهابرگه

  نشست. نيزم یکنارش رو یرا به درختان باغ دوخت که کس نگاهش

  شده؟ یچ -

  بودند کرد و گفت: یکه حاال دوستان خوب نيبه جول رو

  .کنمیم ازيهمسرم تنگ شده، بهش احساس ن یدلم برا -
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  سراغش؟  یوقتشه که بر -

  .کنمیفکر م طورنيا -

  س معّطل نکن.پ -

  مقابلشان نگاه کردند.  یانداخت و با هم به منظره نييسرش را باال و پا او

________________  

سروش  یروز بعد بود که سروش در مقابل دکتر نشسته بود و او داشت پرونده چند
  .کردیم یرا بررس

  .کردیهراسش را نگاه م و مقابله با شنيلکسير یهاها، کالسبه مشاوره واکنشش

  بهتر از گذشته شده بود. یليحالش خ او

  سرش را بلند کرد و گفت: دکتر

  ه؟ياحساس امروزت چ -

  .ديشد یدلتنگ -

  !؟یچ یبرا -

برگردم به  خوادیبرگشتن به کارم. دلم م یخودم. برا یبرگشتن به زندگ یبرا -
  کنم. یهمسرم و در کنارش زندگ

  !ه؟يچ یدر مقابل همسرت انجام بد یخوایکه م یکار نياول -

  کنم. یخواهازش معذرت -

  !؟یکنیو بعد چکار م -

  .کنمیاعتمادش رو جلب م -

  و بعد؟! -

  مشترک برسونمش. یاز زندگ تيبه رضا -
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مشاوره  ازمندي. اگر هم نیو بر یرو جمع کن لتيوسا یتونیخوبه َمرد. م یليخ -
  .یز خدماتش بهرمند بشو ا یريبا مرکز تماس بگ یتونیم یبود

  ممنونم دکتر. -

رفت و با دکتر دست داد. از او تشکر کرد و پس از ترک اتاق  زيبه مقابل م سروش
  .ستنديو صورتش را نگر ستادندينگران مقابلش ا ماهياو بهنام و فر

  و گفت: ديو بعد خند ستينگران آن دو را نگر یچهره سروش

  بمونم. یزندون نجايا نيز اا شتريب ستيقرار ن ن،ينگران نباش -

 دنديحال شدند. سروش را در آغوش کشحرف خوش نيا دنيبا شن عيسر ماهيو فر بهنام
  سرشان بوسه زد.  یرا دور آن دو انداخت و رو شيهاو بغلش کردند. سروش دست

را از  یکه زودتر افکار منف دادندیم یآمدند و دلگرم دنشيآن مدت هر روز به د در
  . کندیخود دور م

او شد. سروش خودش  ليمشغول جمع کردن وسا ماهيهم به اتاقش رفتند و فر با
 یامخصوص استوانه یها را لوله کرد و درون جعبهرا مرتب کرد و آن شيکاغذها

  گذاشت. 

  گرفت. نيکاغذ رول شده را به سمت جول چند

  ها.توئه به همراه نقشه یخونه یطراح نيا ريبگ -

  جبران کنم؟ تونمیچطور م -

  .یکن دايات رو پکن قاتل خانواده ی. فقط سعستيبه جبران ن یازين -

  بتونم. کاشیا -

که باعث بشه  ینداشت یقصور پزشک يی. جایپزشک جراح کي. تو یتونیحتماً م -
  باهات دشمن بشه؟ یکس

  گفت: یچند لحظه ساکت ماند و بعد رو به سروش با حالت خاص نيجول

  بهش فکر نکردم!  چوقتيچطور ه یشه ولبا نطوريا ديشا -
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درمانگاه را ترک  ماهيکرد و بعد همراه با بهنام و فر یاز دوستانش خداحافظ سروش
  کرد و به منزل بهنام برگشت.

 یاو غذا یمشغول پخت و پز شد تا برا ماهيمحض ورودش، به حمام رفت. فر به
  بپزد. یخوب

 یلي. خکردیفکر م اشیگو به زند شستیدوش سرش را م ريداشت ز سروش
  تعجب داشت. یخودش هم جا یبرا یدلتنگ نيدلتنگ ترالن بود و ا

ها صدا پله یرفتن به داخل اتاقش از باال نيحمام کرد و به اتاقش رفت ح نکهياز ا بعد
  زد:

  بهنام. -

  جانم. -

  باال باهات کار دارم. ايب -

  اومدم. ـ

سشوار را به برق زد. بهنام وارد اتاق  و ستاديا نهيبه اتاقش رفت و مقابل آ سروش
  بنفشش شد. یبا کاله حوله شيشد و سروش مشغول خشک کردن موها

  جانم. -

  ؟یاز ترالن خبر دار -

  خوبه. -

بود رو به  ستادهيدر ا کيبغلش زد و همانطور که نزد ريرا ز شيهادست بهنام
  سروش گفت:

  .کنهیرو م اشیداره زندگ -

  لب گفت: رياو انداخت و زبه  ینگاهمين سروش

  خوشمزه!  -
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را رو به  شياش موهاگرفت. با شانه شيموها یرا روشن کرد و باد را رو سشوار
  باال حالت داد و گفت:

  بگو. -

  رو؟!  یچ -

  ! ه؟يچه حال و وضع یتو نميبهم گزارش بده بب -

  . هيخوب تيوضع یتو -

  گفت:تخت نشست و رو به او  یراه افتاد و رفت رو بهنام

  .کنهیرو م اشیقشنگ زندگ یليخ -

  برگردوندنش؟! یباباش؟ پروژه دارم برا یرفته خونه -

  .هيحاج محمد ینه، خونه -

 شيکرد و موها نهي. دوباره رو به آستيبه عقب زد و بهنام را نگر یچرخ مين سروش
  را مرتب کرد.

  .کنهیتو کار م یشرکت. به جا رهیو م هيحاج محمد یخونه -

  شد. رهيخ نهيبهنام در آ ريبه تصو روشس

  .هي. خانم مهندس موفقرهيگیم ادي زيزود همه چ یليخ گفتیم یحاج محمد -

  گذاشت و گفت: زيم یسشوار را رو او

  !گذرهیپس بدون من بهش بد نم -

  سر تکان داد و گفت: بهنام

  .کشهینفس م یاز آب باشه؟! نه! داره به راحت رونيب یاالن مثل ماه یانتظار داشت -

  من کجاست؟ یگوش -

سروش را آورد. سروش بعد از گرفتن  یبرخاست و رفت گوش یحرف چيبدون ه بهنام
  هجوم آورد. اشیبه گوش هااميپ ليآن را روشن کرد. با روشن شدنش س یگوش
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از  یاميپ ديترالن رفت و منتظر شد شا یرا رد کرد و به سراغ صفحات شخص همه
  نشد. بشينص زيچ چيه و در آخر ردياو بگ

 چياز ترالن است. اما ترالن ه یاميکه او دنبال گرفتن پ کردیدرک م یبه خوب بهنام
  نگذاشته بود. شيپس از آن مدت برا یغاميپ

 یگذاشت و عطرش را برداشت و به خود اسپر زيم یرا رو یگوش یحوصلگیب با
  کرد.

  ت و گفت:برخاس شياو لبخند زد و از جا یبه حال گرفته بهنام

  .نييپا ايب -

  کن. یکار هي -

  و رو به سروش منتظر شد. سروش رو به او کرد و گفت: ستاديدر ا کينزد بهنام

  برام رزرو کن. هر چه زودتر بهتر. رانيسره به ا هي تيبل هي -

  .ميديرو ند گري! ما که همد؟یزود نيکجا به ا -

  .اميبا ترالن م گهي. چند وقت دامیبرم سر خونه و زندگ گهيد ديبا -

  !دهیم تيبعد اونوقت ترالن به تو اهم -

  چرا نده؟ شوهرشم. -

  !یولش کرده بود گهيد یکيعشق  یکه برا یشوهر -

  نثار او کرد و گفت: ینگفت. بهنام لبخند یزياو را برانداز کرد و چ سروش

  .یارياز دلش در ب دياما با بخشهیحتماً تو رو م ا،يب -

رفت و  نييپا یشد. به طبقه رونشيب یهالباس دنيشغول پوشرفت و سروش م بهنام
  .رودیم رونيب ديخر یبه آن دو گفت که برا

لباس  یترالن کل یها شد. براو مغازه هاابانيبه بازار رفت و مشغول گشتن در خ او
 یتا دوباره موها ديسر جواهر نشان خر. عطر و انواع گلديو جواهرات مختلف خر

  کند. زانيآو شيموها انيم او را ببافد و
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خودش و  یخانواده یبرا ديکه با کردیو حس م بردیلذت م ليآن وسا دنيخر از
 ماهيمناسب بخرد. شب با دست پر به منزل برگشت و بهنام و فر یترالن هم سوغات

مرد  نيکه ا دادیها نشان مبه آن نيحال شدند و هماو خوش یدهايخر دنياز د
  مشترکش برگردد. یبه زندگ خواهدیم

  نشست و گفت: ماهيجعبه باز کرد و رفت کنار فر کي سروش

  ناقابله. ني. ازت ممنونم و ایهوام رو داشت یليمدت خ نيا یتو -

 یسهياز او تشکر کرد و بعد سروش گوشواره را به گوش او انداخت و ر ماهيفر
  کرد.  او در پشت سرش وصل یموها یسنجاق تو کيو با  ديرا کش اشیريزنج

خود  نهيو برخاست و به اتاق رفت و در آ ديکش شيبه گوش و بعد موها یدست ماهيفر
او و بهنام در حال  ديبرگشت د یسروش بود. وقت یقهي. او عاشق سلستيرا نگر

که او را فراموش کرده  گفتیو سروش م خواستیم هيبحث هستند. بهنام از او هد
  است. 

  را دوست دارد.  هيآن هد یليو گفت که خ خندان از او تشکر کرد ماهيفر

  قابل نداره.  -

  و گفت: ديکش رونيجعبه ب کيها را گشت و در آخر از پاکت یکي سروش

  بره.  ادميکوچولوم  مونيم شهیمگه م -

  و گفت: ديخند بهنام

  . یشیآدم نم چوقتيتو ه -

 ستيجعبه را نگر یتو یبايبعد جعبه را به او داد. بهنام آن را باز کرد و ساعت ز و
  و گفت:

  پدربزرگ. من...  یبرا یقشنگه... بهتره نگهش دار یليخ نيا -

  گفت: یحوصلگیبا ب سروش

   ؟یرزرو کرد تيمن بل یببند بابا... سهم پدربزرگت محفوظه. برا -
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  بله... پس فردا ساعت پنج صبح. -

___________________  

شب شام  یهمه در تکاپو بودند و داشتند برا یج محمدروز عصر در منزل حا آن
 یو شب را مهمان حاج محمد نديايو آشنا ب لي. قرار بود فامکردندیدرست م ینذر

  باشند.

  .بهشتيمحرم گذشته بود و حاال ماه صفر مصادف شده بود با ارد ماه

  .یها پر بود از رفت و آمد و شلوغآن منزل

بار گذاشته بود تا سروش برگردد  ینذر گيز تمام دماه محرم نرگس خانم ده رو در
  مداوا رفته است اما باور نداشت. یبهنام گفته بود برا نکهينشده بود. با ا یو خبر

سفره نذر کرده بود. در منزلش روضه برگزار  گريماه صفر، ده روز د نيدر ا حاال
هم  یکيو  شدیم کنار گذاشته ازمنديافراد ن یبرا هاگياز د یکي یو شب غذا شدیم

  مهمانان سفره. یبرا

و در سکوت  نشستیسفره م ی. هر شب پاستينرگس خانم چ تين دانستیم ترالن
. فقط از خواستیکه در آن به زور سروش را از خدا نم ی. ذکرخواندیفقط ذکر م

  عاقبتشان را خوب رقم بزند. خواستیاو م

  . گرددیر مروز قبل، بهراد گفته بود که سروش دارد ب حاال

 دهيپر از اشک شده بود و سر ترالن را بوس یشاد شده بودند. چشم حاج محمد همه
  بود.  دهيخند شيهاهيگر انيبود. نرگس خانم هم در م

از رفتن او بود و شاد از برگشتنش. از  ريحال بود و هم نبود. دلگاما هم خوش ترالن
گل  شياستقبال سروش برود. برا روز قبل هزار بار با خود کلنجار رفته بود که به

  بفشارد. نهياو را بغل کند و به س شيهاتمام نبودن یببرد و به جا

  که خوددار باشد. زدیم بيهم در دلش نه یزيچ اما

که حسش آرام بود اما قدرتمند. هر چه بود زورش از زور شوق و ذوق  یزيچ
  بود. شتريبازگشت سروش ب
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بود که  نيهم ی. براکردیآرامش دعوت م طاقت نداشت و روحش او را به دلش
  .ديدیاز شعف، نم یحس چيدر صورت او ه یکس

  حد آرام است. نيکه ترالن تا ا کردندیخانم هم تعجب م ميترنم و مر یحت

شب  کي ميآن دو ماه و ن یبودند. ترالن ط دهيترالن را د یو دلتنگ یقراریب هاآن
 يیبخوابد. جا تواندیبود فقط در تخت او مهم اتاق سروش را ترک نکرده بود. گفته 

  .دادیاو را م یکه به شدت بو

  شده بود. رهياو فقط به بهراد خ گرددیکه بهراد گفته بود سروش فردا برم شبيد اما

  و نرگس خانم به شرکت رفته بود. یروز هم برخالف اصرار حاج محمد آن

به سراغ ترالن رفت  یقصد خروج از شرکت را کرد و وقت یدو حاج محمد ساعت
  تا با هم به منزل و بعد استقبال سروش بروند ترالن سر بلند کرد و گفت:

  .ادهيمن کارم ز ديشما بر -

  تر دختر جون؟!از شوهرت مهم یچ -

  بابا. ستيتر ناز شوهرم مهم یزيچ -

  عوض شده. یليکه خ یاون هم سروش ؟یايبه استقبال سروش ب یخوایپس چرا نم -

  بهم ثابت بشه. دينش باعوض شد -

  پاشو. شه،یحتماً ثابت م -

 یگرفت و قاب عکس سروش را کنار قاب عکس طراح رينگاهش را به ز ترالن
  گفت: یو بعد رو به حاج محمد ستيخود نگر یشده

 يیبه من بدهکاره، اول هم غرورم و بعد عشقم، بعد هم عذابا زهايچ یليسروش خ -
  شون رو پس بده.حساب تک تک ديکه بهم داد. با

  .ستيکار ن نياما االن وقت ا -

  درسته انجام بدم. کنمیکه فکر م یکار دياجازه بد کنمیخواهش م -

  ؟یاگر سروش ناراحت شد و ولت کرد و رفت چ -
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  سرنوشت منه. نيا ست،يمهم ن -

  کرد و رفت. یدر سکوت فکر کرد و بعد خداحافظ یکم یمحمد حاج

  او به اتاق آورد. یبرا یچند کاغذ ادار انياز رفتن او خانم پو بعد

مهربان  انياز هر کس با خانم پو شتريزد و از او تشکر کرد. او ب یلبخند نرم ترالن
حداقل  زنندیاو شده است که تا سر و تهش را م یبرادرش دلبسته دانستیبود چون م

  .رساندیخود را به شرکت م بارکي یروز

دل برادرش را  نيآرام و مت یمنش نيا دانستین مکمک به ترالن بود و ترال لشيدل
  تصاحب کرده است.

 یشد و چهره رهيرفت ترالن به قاب عکس سروش خ رونياز اتاق ب انيخانم پو یوقت
  .ستياو را نگر

  تحمل کردم، حال نوبت توئه. ادي. مگه نه؟! زدمتيبخش یاديمن ز -

 نيو با ا شدیم قرارتریب قلب ترالن شدیم کيچقدر ساعت به آمدن سروش نزد هر
  با کار خودش را سرگرم کند. کردیم یحال سع

همان روز رزرو کرد تا  یرا برا یتماس گرفت و زمان شگاهياز کارش با آرا بعد
  بکشد. شيبه سر و رو یدست

 یدر فرودگاه فرود آمد. نرگس خانم برا مايچهار بعد از ظهر بود که هواپ ساعت
رش داده بود و از عروسش ناراحت بود که همراهشان سفا یسروش دسته گل بزرگ

  است. امدهين شوازيپ یبرا

  دلهره داشتند. بيو نرگس خانم عج ی. بهراد، حاج محمدگذشتیپشت هم م قيدقا

  شاد شد. شه،يبهراد مثل هم دنيشد. با د شيدايبعد بود که سروش پ یقيدقا

  فشرد. نهيجلو رفت و او را بغل کرد و به س بهراد

  .یداماد فرار یوش اومدخ -

و ساک  ديو با نگاهش به دنبال ترالن گشت. بهراد صورت او را بوس ديخند سروش
  اش گرفت.را از شانه
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فشرد و  نهيهمانطور پدرش را به س قهيرفت و چند دق یبه آغوش حاج محمد سروش
  او گذاشت. یسر بر شانه

که پدرش سرش  کردیو سروش تعجب م زدیکتف او م یدستش را رو یمحمد حاج
  .کندینم داديداد و ب

 اشیشانيو به پ ديو بعد دست پدرش را بلند کرد و بوس ديپدرش را بوس یهاشانه
  چسباند و در چشم او گفت:

  .نيممنونم که من رو مجبور به ازدواج با ترالن کرد -

  به مادرش کرد و بعد گفت: ینگاهمي. سروش نستيمتعجب او را نگر یمحمد حاج

  .موننیسر جا م هامیناراحت یلو -

  اون رفت، نگران نباش. -

  بود تا سروش بفهمد که پدرش آن زن را طالق داده است. یجمله کاف نيهم و

فشرد و  نهيجلو آمد و سروش او را بغل کرد. مادرش را محکم به س قراریب مادرش
  گفت: کردیم هيگر قراری. مادرش که بديبار او را بوس نيچند

  .یمادر، خوش اومد یاومد یکردخوب  -

  ممنون مادر... ترالن کجاست؟ -

  خانم دسته گل را به دستش داد و گفت: نرگس

  باشه؟ نجاياالن ا یانتظار دار ،یمادر اونجور که ولش کرد -

  آخه االن که فقط به خاطر اون اومدم. -

  مادر. یاريخودت از دلش در ب ديبا -

  باشه، االن که برم خونه... -

  ماست. یترالن. اون خونه ادينه نمخو -

  .اديکه ب شهیمن برم خونه اون مجبور م -
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  !زم؟يعز یدار ديکل -

  نه! -

 نتيخونه و ماش ی. مگه نگفته بودیمونیم یديکه بهش بخش یاپس پشت در خونه -
  اون باشه. یبرا

  بله. -

  !یريپس بگ شهیمگه م -

  حال گفت: نيکالفه لبخند زد و با ا سروش

  .خوامیمال اون، من فقط خودش رو م یسرش. همه چ یافد -

  اگر اون بخواد مهمه. -

  نخواد؟ شهیمگه م -

  .ومدهيکه ن ینيبیم -

  .ارمياز دلش در م -

هر دو چمدان را  یهااش انداخته بود و دستهشانه یکه ساک را رو یدر حال بهراد
  گرفته بود گفت:

  جون. يیباش دا اليخ نيبه هم -

و بعد پدرش را نگاه  ستيرفت. سروش متعجب او را نگر یمت خروجخندان س و
  کرد.

  نه. اي اديکوتاه م دونمیناراحته و نم یلي. ترالن خميبر -

سروش از دکتر رفتن و  ريبعد راه افتادند و فرودگاه را ترک کردند. در طول مس و
  صحبت کرد. شيهامشاوره

خانه کرد. قلب سروش ضرب گرفته را وارد  ليبهراد اتومب دنديبه مقصد رس یوقت
  بود.  بيخودش هم عج یبرا نيبود و ا
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آن دخترک کوچک جثه قلبش  دنيد یو باور نداشت برا ديبه حال خودش خند آرام
  به او انداخت و گفت: ینگاهمي. بهراد نزندیبال بال م

  شده؟!  یچ -

  ! یچيه -

. رو به نديرا بب ینذربزرگ  یهاگياو توانست د دنديساختمان رس یبه جلو یوقت
  عقب کرد و گفت:

   ن؟يدار ینذر -

  . زميعز ندازميبرگشتنت سفره م یاست برا آره مادر. دو دوره -

  جواب داد.  یديد -

  کرد و گفت: هيبا غصه گر مادرش

  آره قربونت برم.  -

  آورد و گفت: نييلبخند زد و سرش را پا سروش

  ممنون مادر.  -

و  آمدندیند و به سمت ساختمان رفتند خدمتکارها جلو مشد ادهيپ لياز اتومب یوقت
  و گفت: ديها هم دنبال بودند. سروش خندو بچه ديدو روني. پگاه بگفتندیخوش آمد م

  بهراد بچه نداره، سه تا بچه داره.  گهیم ینگاه کن! ک -

و سروش او را  ديرا از هم باز کرد. پگاه به آغوشش پر شيهاو دست ديبعد خند و
  . ديه خود فشرد و بوسب

  جون!  يیبود دا یاديرفتنت غلط ز یديد -

  . یگیرو م نايا تييکه به دا یکثافت یليخ -

ها را بغل کرد و بعد او را رها کرد و دسته گل را به دستش داد. خم شد و بچه و
  لب گفت: ريو پلک بست و ز دييرا بو دهي. هر دو را بوسه باران کرد. ارکديبوس
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  م. آخ بهار -

برخاست و نگاهش را به در دوخت. راه افتاد و  شيو از جا دياو را بوس یبعد گلو و
  به درون ساختمان رفت.  هيهمراه با بق

ترالن رو به  دنيبه سرتاسر آن انداخت و با ند یبه محض ورود به تاالر نگاه او
  مادرش گفت:

  زن ما کجاست؟  نيا -

  مادر.  دهيساتاقت باشه، تا حاال ر یتو ديباال با -

ها باال رفت. با عجله خود را به سرش را فرود آورد و راه افتاد و از پله سروش
 ندياتاقش رساند و در را باز کرد. با باز کردن در اتاق انتظار داشت عروسکش را بب

  . ديرا مقابلش د یاما اتاق خال

  شد.  شيهاهيترالن وارد ر یو هوا ديکش یقيشد. نفس عم وارد

  تخت افتاد.  یرو به رو شانيقاب عکس بزرگ عروس به چشمش

کرد. قلبش به شدت سر بر  شيهمسرش را ستا يیبايشد. ز رهيرفت و به آن خ جلو
  است.  دهيرا ند يیبايهمه ز نيکه چطور آن شب ا کردیو تعجب م ديکوبیم اشنهيس

 کردهیشا منما او را تما نيترالن هر روز از ا ديگرفت و رو به تخت کرد. فهم نگاه
  است. 

  سر آمد و صدا زد: طاقتش

  ترالن!  -

 یها را رها کرد و ساک را روها وارد اتاق شد. آن. بهراد با چمداندينشن یجواب
  گذاشت و گفت: نيزم

  . ومدهيترالن هنوز از شرکت ن -

  کجا رفته؟!  -

  .دهیجواب نم زننیبهش زنگ م ی. هر چدونمینم -
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را به گوشش چسباند و  یشت و با او تماس گرفت. گوشبردا بشيرا از ج اشیگوش
  نگرفت. یبوق، دو بوق، چند بوق و بعد قطع شد و جواب کيمنتظر ماند. 

  کرده خطاب به بهراد گفت: اخم

  کجاست. نيکن، بب داشيپ -

  کنم. داشيمگه زِن منه که من پ -

به  ارقریبرداشت و بهراد از اتاق فرار کرد. سروش ب زيسمت بهراد خ سروش
  رفت و به مادرش گفت: نييپا یطبقه

  کجا مونده. نميما بزن، بب اليع نيزنگ به ا کي -

  گفت: چرخاندیو دورش م کردیاسفند دود م شيکه برا یدر حال مادرش

  .شگاهيبهش زنگ زدم مادر، رفته آرا -

  و گفت: ديخند سروش

  پس بگو رفته خودش رو خوشگل کنه. -

  نرفته بود. شگاهيآرا یتو رفتکه  یآره مادر، از روز -

  آورد. یهمه چا یبرا شخدمتيخانم به آشپزخانه رفت و پ نرگس

با  یقيدقا یچا دنينشست. در حال نوش یقراریاستکان را برداشت و با ب او
  را با آراد سرگرم بود. یاش صحبت کرد و مدتخانواده

کم و کم دندياه رسو شوهرش آمدند. پس از آن دو سحر و همسرش از ر رايهم سم بعد
  شلوغ شد. یحاج محمد یخانه

برخاست و  شي. او از جاشدیداشت کالفه م گريمنتظر آمدن ترالن بود و د سروش
از ترالن نبود.  یشده بود و هنوز خبر کيتاالر را ترک کرد و به باغ رفت. هوا تار

  آشپزها در حال پختن برنج و خورشت آلو بودند.

را نگاه  هاگيو د زدیگذاشته بود و داشت قدم م بشيرا در ج شيهادست سروش
  .کردیم
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باغ راه افتاد. آهسته و قدم زنان خود  یگفت و کالفه سمت ابتدا ديها خسته نباشآن به
و بزرگ خود  یمشک ليرساند که در کامل باز شد و اتومب یورود یرا به ابتدا
  شد. انيمقابلش نما

ها بود جا خورد. نور چراغ ستادهيمقابل در ا بيسروش که دست به ج دنيبا د ترالن
  .ديصورت او افتاده بود. قلبش ضرب گرفت و به شدت تپ یرو

دست برد و دگمه را زد  عيآهسته راه افتاد تا به کنار ترالن برود. ترالن سر سروش
. ترالن ديدیبغل راننده ترالن را نم یدود یشهيکه درها قفل شدند. سروش از پشت ش

را گرفت و با شصتش  رهي. سروش دستش را دراز کرد و دستگکردینم هم نگاهش
  دگمه را فشرد اما در باز نشد.

پدال گاز فشرد و از سروش دور شد و او را که مات و مبهوت  یرا رو شيپا ترالن
  مانده بود، پشت سرش جا گذاشت.

بعد  یولکرد  تيراه افتاد تا خود را به ترالن برساند. ابتدا احساس عصبان سروش
همسرش  قيابراز احساسات عم ازمنديکه ترالن ن ديفکر کرد که او هم حق دارد. فهم

چون ترالن  کردینظرش را جلب م دي. باديايکرد به دل او راه ب یاست. پس سع
  کرده بود. یسروش زندگ یلخا یبود و در جا ستادهينبود. او ا یرفتن

باال رفت و خود را به سالن رساند. ها بود. از پله یخال ديرس لشيبه اتومب یوقت
باال  یبه طبقه یا. نگاهش به پگاه افتاد که اشارهدينگاهش را چرخاند و ترالن را ند

  داد.

راه افتاد  ديچيپیروضه در گوشش م یکه صدا یو در حال ديکش یقينفس عم سروش
  ها را باال رفت.و پله

ها و ساکش پشت چمدان دنيو با د دوم شد به سمت اتاقش راه افتاد یوارد طبقه یوقت
  گشاد شدند. شيهادر چشم

و بعد  ؟ی! به چه جرأتکندیم رونيخود فکر کرد ترالن او را از اتاق خودش ب با
  جلوتر رفت و خود را به در رساند و در زد.



 

761 
 

که سروش آنجاست اما  کردی. رو به سمت در کرد. حس مدياز جا پر ترالن
  سروش از پشت در آمد: یباز کند. صدا شيرا برا جواب بدهد و در خواستینم

  دلم باز کن. زيترالن! عز -

باز هم آن ترالن دم  خواستیاما نه! نم کردیزدن سروش قند در دلش آب م حرف
در دسترس  شهيکه هم ی. کسرفتیکه خودش به آغوش او م یباشد. کس یدست

 خواستیبار م نيخواستگارش بود نه سروش. ا یکه حاج محمد یسروش بود. کس
  در زده شد. دوبارهو ولع داشتنش را دارد.  خواهدیباشد که سروش او را م یزن

  .نميترالن! باز کن بب -

 کيتون کيتخت پرت کرد و رفت در کمد را باز کرد.  یرا رو شيمانتو ترالن
ها را به تن کرد و حسرت خورد شد. آن دنشانيبرداشت و مشغول پوش یشلوار مشک

  سروش باشد. ازمنديتا که ن ستيدستش در گچ ن گريکه د

 شيحد سروش را دوست دارد و برا نيغره رفت که تا ازد و به خود چشم یتلخ لبخند
  .رديمیم

  !؟یکنیترالن، باز نم -

  را از در گرفت و با خود گفت نه! نگاهش

را و دوباره بست. بعد هم دمش  ديرا شانه کش شيرفت و موها نهيبعد به مقابل آ و
  بافت.

  و داد زد: ديمشتش را چند بار به در کوب سروش

  و همه صدام رو بشنون. نيينکن صدام بره پا یکار گهيد -

  نداشت. تياهم شيبرا گرينثار سروش کرد. د يیرو به در برو بابا ترالن

نگاه کرد.  نهيخود را در آ یبايزد و صورت ز پسيسر کرد و به آن کل یروسر کي
  شده بود. باتريبا اصالح کردنش ز

  را برداشت و سر کرد و منتظر شد. چادرش

  مشتش را به در زد و گفت: ديآیترالن کوتاه نم ديکه د سروش
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  !گهيد یايم رونيب -

  برد. یها را به اتاق بغل دسترا برداشت و به ناچار آن لشيبعد رفت و وسا و

ل چرخاند و در را را در قف ديدر از فرصت استفاده کرد و کل یصدا دنيبا شن ترالن
  رفت. رونيباز کرد و به سرعت از اتاق ب

  ترالن صدا زد: دنيآورد و با د رونيسرش را از اتاق ب سروش

  ترالن... -

به  یلگد تيرفت. سروش با عصبان نييو راه پله را پا ديچيراهرو پ چياو در پ یول
بال ترالن به و آن را بست و دن ديچمدانش زد و آن را وسط اتاق هل داد. در را کش

  رفت. نييپا یطبقه

ها خوش و بش ها نشسته است و با آنکه ترالن در جمع خانم ديوارد سالن شد د یوقت
و سمت  ديبه ذهنش رس یترنم فکر دنيترالن هم آمده بودند. با د ی. خانوادهکندیم

و  دخواندنیها داشتند دعا مبه سر داشتند. آن ديها رفت که همه چادر سفجمع خانم
  .چرخاندندیم حيتسب

سروش کنارشان سر بلند کردند. سروش به ترنم سالم کرد و او برخاست  دنيرس با
آمد خانم برخاست و خوش ميآمد گفت. بعد هم مرو جواب سروش را داد و خوش

  گفت.

  .ميشدینگران م مي. داشتديسفرت طول کش یلي... خريبه خ دنيرس -

  داد: جواب ريبا سر افکنده به ز سروش

  .شهیتکرار نم گهيبود اما د ريگ یممنونم، کارم کم -

. دخترم نجايا گشتیو برم موندیهم شب نم اومدیاگر م اومد،یما نم یترالن خونه -
  دلتنگ بود. یليخ

  . ارمياومدن رو از دلش در ب ريد نيا ديبله، مشخصه. با -

ه سروش نگاه کند. سروش حاضر نبود ب کردیرا نگاه م شيپا یشت جلوکه دا ترالن
  نگاه.  مين کياز  غياو هم نگاهش کند اما در ديهم زل زده بود به ترالن شا
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قرار  گريکه د ی. غرورديهمسرش د یزد و غرور را در چهره یلبخند تلخ سروش
  بود.  رينبود بشکند و شکستنش فقط با التماس امکان پذ

و بعد آنجا را ترک کرد و به  کرد ینشود عذرخواه طيمتوجه شرا یکس نکهيا یبرا
  ها دست داد و بعد کنارشان نشست.و با آن وستيجمع مردها پ

برخاست و کنار  شيها گوش کرد. تورج از جادعا خواندن آن یسکوت به صدا در
  سروش نشست و چند سطر از دعا را تواند و بعد کتاب را بست و در گوش او گفت:

  م.اون دختره نرفت شيپ شتريدو بار ب -

  چرا! -

  عاشق شدم سروش. -

  صورت تورج برد و نجوا کرد: کيسروش گشاد شد و سرش را نزد یهاچشم

  بهت گفتم من؟! یمگه چ ،یغلط کرد -

  اون که نه! -

  !؟یپس چ -

  .یبرام بکن یبهت بگم کار یشدم. منتظر بودم برگرد گهيد یکيعاشق  -

  :دينفسش را فوت کرد و بعد پرس سروش

  !؟یشد یعاشق ک -

  شرکتت. یمنش -

  داد و گفت: نيخود را چ ینيب سروش

  تو دهنت! خوابونمیخوشت اومده که م یمورينگو از ت -

  عه! چرا؟! -

  من از اون متنفرم. -

  خوشم اومده. انينه! عاشق اون نشدم. من از پو ش؟يريبگ یخوایمگه تو م -
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 یهاچشم هيشباو که  یهادر چشم یدر سکوت به تورج نگاه کرد. مدت زمان سروش
  ترالن بود غرق شد و بعد گفت:

  .هيخوب یلياون دختر خ -

 اي کننیاگر به پدر و مادرم بگم قبول م دونمی. فقط نمکنمیفکر م طورنيآره منم ا -
  .یو به بابام بگ یايمنتظر بودم ب نيهم ینه. برا

  !؟یمگه خودت زبون ندار -

بهش فکر  یاگر تو بگ دياما شا کنهیم. بعدش من بگم قبول نشهیروم نم یدارم ول -
  کنه.

نه  یقرار است که تو با او ازدواج کن ديتورج شعار بدهد و بگو یبرا خواستینم
  پدرت. پس فقط آهسته جواب داد:

  .گمیباشه بهش م -

شد. سروش هم جمع را  شيدعا یتورج مشغول خواندن ادامه یحاج اکبر یاشاره با
برخاست و از تاالر  شيخود بودند. او آهسته از جا ی. همه در حال و هواستينگر

 یبندرا بسته بررونيب یاز خدمتکارها در باغ داشتند غذها یارفت. عده رونيب
  . سروش به راه افتاد.کردندیم

باغ به راه افتاد و از ساختمان دور شد. هوا هنوز  یکيدور شد و در تار اهويآن ه از
و  اسي یهمراه با بو ميهوا را دوست داشت. نس یسرد بود. خنکا یها کمهم شب
  .کردیها حالش را بهتر مشکوفه

نشست  یتاب فلز یدر آن نصب بود. رفت و رو یرساند که تاب يیخود را به جا او
روشن آن حالش را عوض  یهاکرد و ساختمان را از دور نگاه کرد. چراغ هيو تک

  .کردیم

اگر به  یترالن را حت توانستیو م بودیماالن آن ساختمان خلوت  خواستیم دلش
آرزو  شيترالن برا ینهيس ی. سر گذاشتن روکردیزور هم شده چند لحظه بغل م

  شده بود.

  مهمانان زودتر بروند. خواستیتاب را تکان داد. دلش م او
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  شد گفت: کي. بهراد که نزدديآیبهراد به سمتش م ديساعت آنجا نشست که د مين حدود

  وقت شامه. ميبر ايب ؟ینشست نجايچرا ا -

  حوصله ندارم. -

  !؟یچرا حوصله ندار -

  و گفت: ديسرش را به چپ و راست تکان داد. بهراد خند سروش

  !ده؟یبهت محل نم -

مرد با آن  ني. با خود فکر کرد استيخندان بهراد را نگر یچند لحظه چهره سروش
ت. آرامش ذات او بود و انگار حد آرام اس نيتا ا شهيچطور هم ديکه کش یهمه سخت

  هر دو در هم زاده شده بودند.

  .ديدیرا نم اشیبدخلق یحال کس نيهمه سال پگاه او را شکنجه کرد با ا آن

به تاب  یستون کرد و تکان آرام نيزم یرا رو شيکنار سروش نشست و پاها بهراد
  داد.

  ؟یستيشنا ندخترها آ یهنوز با خلق و خو یکرد یهمه سال دختر باز نيا -

  چکار کنم؟! -

. کس ی. بهش پشت کردیرها کرد یزن رو با بدجنس هي ؟یتو خودت نقدريچرا ا -
با بغل کردنش از دلش  یتونی. اون االن ازت دلخوره. نمیداد حيرو بهش ترج گهيد

  که بتونه ببخشدت. یبهش وقت بد دي. بایاريدر ب

. معلومه که ترالن یبش کيچکو ،یکرد کشيو اونقدر که کوچ یمنتش رو بکش ديبا
  .خوادیرو م هانيا

  .ستيرا نگر ستارهینفسش را فوت کرد. سرش را باال گرفت و آسمان ب سروش

  لب گفت: ريز

 دي! من شازنه؟یدوستش داشته باشم اون پسم م تونمیم کنمیحاال که من حس م -
بودم و  یستراول ول کردم. بعد هم تمام مدت ب یرفتم اما اون زن رو همون روزا
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بهنام  ینباشم و برم خونه یبستر تونستمیدرست شدن احواالتم تالش کردم. م یبرا
کار رو نکردم. االن انتظار  نيبچرخم اما ا ستکه دلم خوا یبمونم و آزادانه با هر کس
  باشه.  نيتر از ادارم زنم باهام مهربون

  .رو تجربه کرد یبد یبهش فرصت بده. اون بدون تو روزها -

  .کنمیبراش جبران م -

  پشت سروش زد و گفت: یلبخند زد و دستش را رو بهراد

  !یچکار کرد یديد -

  چکار کردم؟ -

. آخرش یکرد تي. خودت و اون رو اذیرو به کام هردوتون زهر کرد یعروس -
  .ششيپ یهم برگشت

  خر بودم. -

  .یدار شيدر پ یتو. راه سخت ميدور از جونت. پاشو بر -

هم  انيها دور هم نشسته بودند و آقاستند و به داخل ساختمان رفتند. خانمدو برخا هر
جدا دور هم نشسته بودند. سروش هنگام رد شدن سرش را باال نگرفت. ترالن او را 

  به تالطم افتاد. شيو دلش برا ستينگر

  .ديشياو اند یگرفت و نگاهش را به سفره داد و به آغوش و بازوها ريبه ز سر

  به ترالن زد. یاضربه ترنم

  گوش ترالن پچ زد: ري. ترنم با لبخند نرمش آهسته زستياو را نگر ترالن

از راه برسه تا  کردم،یاش فکر مامروز همه کنه؟یتو رو تحمل م یدور یچطور -
  !یاز بغلش جم بخور قهيدق کي دهیهفته اجازه نم کي

ا برانداز کرد. به او لب خواهرش ر یرو ی. خندهستيترنم را نگر یهاچشم ترالن
 نيحال بدون حرف نگاهش را گرفت. ترنم از ا نيفکر کند. با ا طوریا دادیحق م

  ذوق نکرد. شهيخورد. حس کرد ترالن مانند هم کهيحال ترالن 
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. کردیخواه ناخواه بغلش م شهي. سروش همديشيحق ترنم اند یِ هاهم به حرف ترالن
  هاست.ها و بغللحظه حس کرد چقدر دلتنگ آن آغوش کي

و ترالن کل آن شب را با افکار مشوش و احساسات متناقض گذراند. مهمانان  سروش
  را ترک کردند و رفتند. یحاج محمد یخانه یکي یکي

 یو با هم بروند. حاج اکبر ديايو منتظر بود تا بهراد ب کردیاحساس سر درد م پگاه
زنگ نزده است حالشان را  بارکي یکه در آن مدت حت کردیداشت به سروش گله م

متفاوت بود. ترنم دور نشستن ترالن را  یهابپرسد و سروش در حال آوردن بهانه
که هر چند لحظه  ی. نگاهديکاویرا م سروش قراریمتوجه شده بود و نگاهش، نگاه ب

  . نشستیترالن م یو رو گشتیصحبتش بر م انيبار در م کي

غذاها برگشت. حال پگاه را که  ميبهراد هم از تقس که رفتند، یحاج اکبر یخانواده
و نرگس خانم  یرا گرفت. حاج محمد دهيآراد را بغل زد و دست ارک عيسر ديد

  جا بمانند اما پگاه قبول نکرد و رفتند.خواستند که شب همان

که خلوت شد و نرگس خانم و ترالن از بدرقه برگشتند. سروش داشت با پدرش  تاالر
و نگاهش برگشت و مات ترالن شد. او چادرش را از سر در آورد  کردیصحبت م

  سالن کرد. یگوشه یقهيعت یستادهيبه ساعت ا یو نگاه

  بامداد گذشته بود. رو به نرگس خانم گفت: کِ ياز  ساعت

  برم استراحت کنم. جم،يگ یلي. من هم خنيخسته شد یليامشب خ -

  .ميوربخ يیبا هم چا نيبش ايبابا، ب نجايا ايب -

  در کنار او نشست. یمبل یزد و رفت رو یبه حاج محمد یلبخند ترالن

  شرکت؟! یايباز هم ب یخوایحاال که سروش هست، م -

  بله، چرا که نه. -

  ؟یايفردا با شوهرت م -

  .امينه، با شمام م -

  چرا با من؟ شوهرت که هست! -
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  بابا. اميبا شما م -

  باشه دخترم. -

 شانينگفت. خدمتکار برا یزي. لبخند زد و چکردینگاه مترالن را  یلجباز سروش
  ها را برداشتند.آورد. همه استکان یچا

  خانم خطاب به ترالن گفت: نرگس

  . شتيبرگشته پ مونيشوهرت رو ببخش. حاال که پش -

آورد و قند آب شده در دهانش را قورت داد و  نييلبش پا یاستکان را از رو ترالن
  گفت:

  . ستيمسئله ن نياالن وقت صحبت در مورد ا یجون، ولمادر  ديببخش -

  . یوقتشه؟ با شوهرت خوش و بش هم نکرد یوا! پس ک -

  گفت: یخواست جواب بدهد که حاج محمد ترالن

دختر من اگر با شوهرش خوش و بش نکرده حتماً حق داره. شوهرش هم حق نداره  -
  .کنهیاعتراض کنه. هر جور که دلش بخواد رفتار م

  رو به ترالن گفت: او

  .شينيخواهرش که نب یبفرستمش خونه خوادیاگر دلت م -

. ترالن دستپاچه شد چون خودش هم ستيسروش گشاد شد و پدرش را نگر یهاچشم
  سروش را نداشت. پس گفت: دنيطاقت ند گريد

  اتاقم. یتو اديب خوامیندارم. فقط نم ینه، با موندنشون مشکل -

  ن گفت:معترض رو به ترال سروش

  تا حاال اتاق تو شده؟!  یاتاقت؟! اونجا از ک -

و  یکشور رفت نيکه از ا یاز وقت ،یخونه رفت نيو از ا یکه ازدواج کرد یاز وقت -
درش رد  یاز جلو یحق ندار ی. اونجا مال منه. حتیقبلت رو ترک کرد یزندگ

  ! یبش
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  خونه بابامه!  نجايا یناسالمت -

. مگه نه یمبل بخواب یرو جانيشب هم یتونیه به من. مباال رو داد یبابا طبقه -
  بابا؟! 

  سر فرود آورد و گفت: یمحمد حاج

  . یهر طور تو صالح بدون -

  به آن دو انداخت و گفت: ینگاه سروش

  خونه.  رمیخونه رو بده م دي. کلستي! باشه مهم نن؟يکرد یکيدست به  -

  برخاست و گفت: شياز جا ترالن

. دست خط ازت دارم که یرو بخوا داشيکل یمنه، تو هم حق ندار اون خونه مال -
  من باشه.  یبرا یگفت

  خونه.  ميخودت رو لوس نکن، جمع کن بر -

  به صورت او زد و گفت: یپوزخند ترالن

  . ستيخبرا ن نياز ا گهي. ددميلوس بودم که به هر سازت رقص یاتفاقاً زمان -

  گفت:ها رفت و بعد راه افتاد و سمت پله و

  . ريمامان، بابا! شب بخ -

  رو به پدرش کرد و گفت: یها را باال رفت. سروش عصببعد آهسته پله و

. اون زن نيکنیشماست که ازش دفاع م رياش تقصپر رو شده. همه نقدريچرا ا -
  من رفتار کنه.  ليمنه، اجازه نداره برخالف م

  . یبعدش فکر کن به نکهي. بدون ایو رفت یاگر زنت بود چرا ولش کرد -

  ! گهيروزها گذاشتن د نيهم یاشتباه کردم. غلط کردم رو برا -
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جسدش  کرد،یمن م یکار رو با دخترا نياز شوهر خواهرات، ا یکيسروش! اگر  -
 ايجهت از دن کيببرن  دادمیرو هم م کهي. هر تکردمیم ميرو به چهار قسمت تقس

  دفن کنن.

  :گفت تيبرخاست و با جد شياز جا او

با خواهرات  یدوستت دارم. ترالن هم عروس منه و فرق ،یکه تو پسر من فيح -
و تو. هر  دونمیمن م یکرد تشياذ نمينداره. اون امانت مردم دست منه. به خدا بب

. یخوابیتو کوچه م یريچشم. اگر گفت برو تو کوچه بخواب، م یگیگفت م یچ
  ! مما... تیهم تاوانش رو پس بد ديبا یدلش رو شکست

  پسرش گفت: یبرا یسمت اتاقش رفت و نرگس خانم با نگران یمحمد حاج

  . کنهیم یزود باهات آشت یليمادر. ترالن خ ريبه دل نگ -

  .ستين یباشه مامان. مشکل -

  .ديکوب شيهاران یرا رو شيهانفسش را فوت کرد و دست سروش

اتاقش رفت و  ی. به جلوها باال رفتگفت و بعد از پله ريبلند شد و شب بخ شيجا از
  .ديکش نييرا پا رهيدر زد. بعد هم دستگ

  در گذاشت و صدا زد. یرا رو اشیشانيپ یقفل بود. با ناراحت در

  ترالن، دلم برات تنگ شده، باز کن لطفاً. -

  .کردیبه در نگاه م یکيبود، در تار دهيتخت خواب یکه تو ترالن

  جواب نداد. او

  گفت: ستير به باز کردن در نترالن حاض ديد یوقت سروش

باشه نده.  ؟یديرو باهات قسمت کنم. راه نم هامیام، اومده بودم خستگخسته یليخ -
داشتن تو بود. اگر  ديبدون اگر برگشتم فقط به خاطر تو بود. اگر برگشتم به ام یول

لم د طورنيا یکنم. بخوا دايتو پ شيخاطر بود که خواستم آرامشم رو پ نيبرگشتم به ا
  . ازت انتظار نداشتم فنچول.شهیبد م یليخ ،یرو بشکن



 

771 
 

در ُسراند و به اتاقش رفت. ترالن با مشت  یآهسته از در جدا شد و دستش را رو او
را به  دشيشد ازياحساس ن یکرد و جلو هيگر محابایب اشنهيس انيکردن پتو در م

  .ديايسروش در خود کشت تا مبادا کوتاه ب

 دايپ یرا برداشت و آهنگ اشیتخت رفت. گوش یکرد و تو لباسش را عوض سروش
  کرد.

  ترالن ارسال کرد. یرا برا آن

خود  یو آهنگ را برا ديکش یکرد. سروش آه افتيشد و آهنگ را در نيآنال ترالن
  کرد. یپل

 ی. سروش ساعدش را روديچيگذاشت و صدا در اطرافش پ اشنهيس یرا رو یگوش
  ا غرق شد.انداخت و در صداه شيهاچشم

     تيهاام رو به نبودنشده یمن تفنگ  

  تيتنها تيپنجره در، جمع کيبه  رو

  کنم کيکنم، نزد کيکردم که خودم را به تو نزد فکر

  کنم کيکنم، شل کيتو شل یدو ابرو نيب هوایب

  فاصله کشت نيتو مرا باز از ا یهاخنده

  کشت گلهیتو قلب مرا ب ینه دور قهر

  و مرا غرق نکرد بلند ت یموها موج

  فرق نکرد یخبریب نيا یاز سرد حسم

  فاصله کشت نيتو مرا باز از ا یهاخنده

  کشت گلهیتو قلب مرا ب ینه، دور قهر

  بلند تو مرا غرق نکرد یموها موج

  فرق نکرد یخبریب نيا یاز سرد حسم



 

772 
 

  فکر تو آمد به سرم یدلم دور شد از

  بپرم دياز خواب نبا نمتيبیم خواب

  در مشت یسيخ یپرواز تو با نامه خواب

  عصر مرا خواهد کشت نيغم ا ینباش تو

  ستيقرمز ن یاکه به جز خاطره یتلخ عصر

  ستيکه به جز ترس خداحافظ ن یتلخ عصر

  برسم ايبه در هيکه از گر ستيدو راه کي

  به تو تنها برسم ايتو تنها برسم،  به

  فاصله کشت نيتو مرا باز از ا یهاخنده

  کشت گلهیتو قلب مرا ب یورنه، د قهر

  بلند تو مرا غرق نکرد  یموها موج

  فرق نکرد یخبریب نيا یاز سرد حسم

  فاصله کشت نيتو مرا باز از ا یهاخنده

  کشت گلهیتو قلب مرا ب ینه، دور قهر

  بلند تو مرا غرق نکرد یموها موج

  فرق نکرد یخبریب نيا یاز سرد حسم

 اشقهيشق یم سروش راه باز کرده بود و در موهاچش یاشک بود که از گوشه نيا و
احساس  نيبر ا کردیم یو سع آزردیقلبش را م یبيعج ی. حس دلتنگختيریفرو م

  .ديفائق آ زيانگغم

 کيشتن به دا یدياش احساس شدآزادانه یاز زندگ ميبعد از گذر سه دهه و ن حاال
  .کردیپر از آرامش م یزندگ
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 ندازديب نييجنس آرامش بهنام و بهراد برسد و سرش را پا از یداشت به آرامش دوست
  را بکند. اشیو زندگ

داشته باشد و او را درست  یدار شود. فرزندبدهد و بچه ليتشک یواقع یخانواده کي
  کند. تيترب

  بهتر از آنچه که خودش بود. یکه خودش بزرگ شده بود نه، حالت طورآن

فکر کرده بود. به ترالن فکر کرده بود. به  یلياهداف خ نيکه بود به ا سيانگل در
مادر صبور و  کي تواندیبود که او م دهيرس جهينت نيکه داشت و به ا یتيشخص

  فرزندش باشد. یمهربان برا

  کمکش کند.  یپر از آرامش و داشتن فرزند خوب یداشتن آن زندگ یبرا توانستیم او

 یرداب متعفن بوده است. مردابم کيبه  هيشب شترياش بگذشته یزندگ کردیم حس
آن مرداب  ريهنوز گ شي. پاهااديب رونيچند وقت زورش را زده بود تا از آن ب نيکه ا

  بود و دستش را سمت ترالن دراز کرده بود تا بلکه نجاتش بدهد. 

  .کندیم شيو در سکوت فقط تماشا ستادهيترالن دور از او ا کردیحاال حس م و

شد. نگاه خواب  داريمعمول هر روزش زود از خواب بروز بعد سروش طبق  صبح
 اشنهيس ريرا از ز شيهاگرفت و دست یاتاق چرخاند. نفس یآلودش را در فضا

  ها نشست. آورد و به کمک آن رونيب

رفت. از اتاق خارج شد و به درون  نييو بعد از تخت پا ديکش شيموها یرا تو دستش
اتاق ترالن  یجلو گشتیداشت بر م یوقترا انجام داد.  شيرفت و کارها سيسرو

  و چند ضربه به درد زد. ستاديا

  اش از هم باز شد.گره خورده یرا فشرد و با باز شدن در اتاق ابروها رهيدستگ او

  از ترالن رو در رو شد. یرا هل داد و با اتاق خال در

  کرد. شانیبه قاب عکس عروس یرا فوت کرد و نگاه نفسش

  و بعد اتاق را ترک کرد و رفت حاضر شد. ديداخل جو لبش را از یگوشه
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 اشیو گوش ديخود عطر پاش ی. روکيخود کرد. هم ساده بود و هم ش پيبه ت ینگاه
  را برداشت و راه افتاد.

شدنش را زودتر از  داريعطرش خبر ب یبو رفت،یم نييها پاکه از پله طورهمان
  خانه رساند. یخود به اهال

  .ديها باال کشو نگاهش را سمت پله ديکش یقيفس عمناخواسته ن ترالن

  گفت. رياش صبح بخجمع خانواده دنيآمد و با د نييها پااز پله نهيبا طمأن سروش

کرد توجه  یگرفت و سع ريو مادرش جوابش را دادند. ترالن نگاهش را به ز پدر
  نکند.

انداخت و بعد به جمع  یو نشست. نگاه کوتاه ديمقابل ترالن را کش یصندل سروش
  حاضر کرد. یفنجان چا کيخود  یرا برداشت و برا یقور

  مادر. یامروز استراحت کن یخواستیم -

  استراحت کردم. یکاف یبه اندازه -

و گردو حاضر کرد و در دهان گذاشت و صورت ترالن را قاب  ريلقمه نان و پن کي
  .ستينگر یمشک یگرفته در آن روسر

 يیبايو ز کردندیم يیخودنما شهياز هم شتريب اشیبزرگ خاکستر یهاچشم
  . ديکشیاش را به رخ مچهره

در  شخدمتشيدو دستش چرخاند. پ انيفنجانش را م ديجویکه لقمه را م طورهمان
  . رديترالن را بگ یطرح چهره خواستیشرکت خاطرش آمد که آن روز م

  . ديتلخ نوش جرعه کيدر هم گره خورد و فنجان را بلند کرد و  شيابروها

  او متعجب بود. یهم از سکوت و اخم گره خورده ترالن

برداشت و در دهان گذاشت و دست چپش را مشت کرد و  گريد یلقمه کي سروش
  دهانش گذاشت.  یرو

اش دستپاچه نيصورتش بود و ا یرهيبه او انداخت. سروش خ ینگاهمين ترالن
  . کردیم
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. بدتر از همه درخشش حلقه شدياندیو به چه م دکنیچرا با اخم نگاهش م دانستینم
ازدواجشان را خوب نگه  یکه سروش حلقه شدیم ادآورياو  ديانگشتان سف یرو

  . دادیترالن م یهارا به دست یارياختیلرزش ب نيداشته است و ا

  و رو به پدرش گفت: ديرا نوش شيچا سروش

  ندارم.  نيفعالً خودم ماش رم،یشما م نيمن امروز با ماش -

  . رمیمن با ترالن م ست،ين یباشه مشکل -

 چيرا برداشت و دست در آن کرد و سوئ فشيکنارش ک یصندل یاز رو عيسر ترالن
  آورد و آن را در دسترس سروش گذاشت.  رونيرا ب

. سروش با اخمش ستيکرد و برخاست. ترالن به او نگر چيبه سوئ ینگاه سروش
  خطاب به او گفت:

  رو عوض کن.  اتیروسر -

 ی. وقتکردیتاالر رفت. ترالن متعجب داشت او را نگاه م یبعد سمت خروج و
و  ستيخود کرد و متعجب نرگس خانم را نگر یبه روسر یسروش رفت، نگاه

  گفت:

  من که ساده است، چرا گفت عوضش کنم؟!  یروسر -

  گفت: یرام. او به آستيرا نگر یبه او زد و حاج محمد یخانم لبخند مهربان نرگس

  . یکن یدنبال بهونه است که باهاش آشت -

  داد و گفت: یخانم سرش را تکان نرگس

  نه، حرفش بهونه نبود.  -

  بود مادر!  یپس چ -

  زد و گفت: زيخانم چند ضربه به م نرگس

بره  یخوشگل نيدوست نداره، خانمش به ا ديخوشگلت کرده، شا یليخ یروسر نيا -
  . نهيقشنگت کمتر به دل بش یهابپوش که چشم یسررو کي. مادر! یدفتر مهندس
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بعد دوباره رو به  ینگاهش را از نرگس خانم گرفت و به دِر تاالر داد. کم ترالن
  نرگس خانم گفت:

  من؟!  یاون هم برا اره؟يدر ب ايباز یرتيغ نيبه نظرتون الزمه از ا -

  و گفت:خانم لبخند زد و رو به جلو خم شد و دست ترالن را گرفت  نرگس

 یچشمات ازش دلبر ی. اما وقتدونهیرو خوب م نيدخترم. خودش هم ا ستيالزم ن -
هم تو رو  گهيد یاجازه بده مردها تونهیم زنه،یو داره برات پرپر م کنهیم
   نن؟يبب ینطوريا

  نه!  -

  دختر خوِب حرف گوش کن باش.  کيپس  -

رنگ  یروسر کيباال رفت و  یلبخند زد و سر فرود آورد. بعد هم به طبقه ترالن
  کنند.  يیشکلش کمتر خودنما یاگربه یهاتا چشم ديروشن پوش

آمد او متعجب شد. برخاست و خوش دنياز د انيوارد شرکت شد خانم پو یوقت سروش
  سروش باز کرد.  یگفت و در را برا

 یصندل یتورج افتاد. قبل از نشستنش رو اديتشکر کرد و با ورودش به اتاق  سروش
  گفت:

  چند وقت کار خانمم چطور بود؟  نيا -

 شيکارها رو راه بندازن. به کمک حاج آقا و برادرشون کم و ب کردنیم یسع -
  تونستن مسائل شرکت رو حل کنن که حداقل رو هم تلنبار نشن. 

  :ديکرد و پرس زيم کيچرخدارش را نزد یصندل سروش

  رست بود؟ کارش د ه؟يخوبه، نظرت در مورد برادر خانمم چ -

دست و پا  یهاآدم نياز ا کردمیجسارت نباشه، راستش دو_سه روز اول حس م -
کمک حال خواهرشون  یليو خ ستين طورنياما به مرور زمان متوجه شدم ا هيچلفت

خانم مهندس رو با کارها آشنا  يیجورا کيرو گفتن.  یاديبودن و بهشون نکات ز
  کرد. 
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  نه؟!  اي خورهیدرد کار با ما م خوبه! اخالقش چطور بود؟! به -

و  یمهندس یو البته آشنا به کارها انيبه نظر م یاخالقشون خوب بود، مرد خوب -
  . یمعمار

  هم همکار خودمونه.  شونيبله، ا -

  سر فرود آورد. سروش با دست به در اشاره کرد و گفت: انيپو خانم

  . نيبه کارهاتون برس نيتونیم -

  مهندس.  یآقا ديآمدباز هم خوش -

  ممنونم. -

دستگاه تلفن را فشرد و به  یرو یرا روشن کرد و بعد دگمه شيهاستميس سروش
  گزارش کار به اتاقش بفرستد. یبرا یکي یکيها را گفت که مهندس انيخانم پو

  زمان شد.بعد ورود مهندس اول و ترالن هم یقيدقا

  خانم مهندس. دييبفرما -

  خطاب به سروش گفت: یآرام یصداوارد اتاق شد و با  ترالن

  سالم. -

  جواب داد: کردیکه داشت او را با دقت نگاه م سروش

  .دييسالم خانم مهندس، بفرما -

داد و از برگشتن سروش  يیسر او مهندس شرکتش وارد شد و سالم بلند باال پشت
  کرد. یابراز شادمان

ً يدق ديو حاال که سروش هست با نديمانده بود کجا بنش ترالن   چکار کند! قا

به ترالن انداخت و  یبرخاست و نگاه شياو شد. از جا يیمتوجه پا در هوا سروش
  .ندياو بنش یهل داد و به او فهماند که جا زيم گريچرخ دار را سمت د یصندل
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رفت و با مهندسش دست داد و از او خواست  رونيب زيم گريهم از سمت د خودش
  کارها را بدهد.و گزارش  ننديکنفرانس بنش زيپشت م

روز قبل خود را از سر  ینشست و کارها زيدو مقابل هم نشستند و ترالن پشت م هر
  گرفت.

بود. مهندسش را مؤدبانه  تشيريو مد انيحال حواسش به سروش و قدرت ب نيا با
 ی. اگر جواب خوب و محکمديپرسیکار را از او م شرفتيو پ کردیمؤاخذه م

درست  ترعيکارش را سر خواستیو م شدیم ادآوريا با قدرت ضعف او ر گرفتینم
  کند.

 گفتندیهر چه م نيو مهندس ديدیقدرت را در خود نم نيبود که ترالن ا یدر حال نيا
  .ديپرسیتورج م ايو  یو درست و غلطش را از حاج محمد کردیم دييتأ

عتماد به . اشدندیسؤاالت سروش م یپاسخگو ديآمدند و با یکي یکيبعد هم  نفرات
ها در مقابل سروش آن کيبه  کيرا در وجود  ینفس، ضعف، ترس، دستپاچگ

 یو گره کردیها را سؤال و جواب مآن يیو دانا یاريکه با هوش ی. سروشديدیم
خارج از  کردیجرأت نم یکسکه  کردیم یقدر جداو را آن یابروانش چهره نيب

ترالن  کرد،یرفتنشان را صادر م یکه سروش اجازه نيبزند و هم یمباحث او حرف
  .کنندیو اتاق را ترک م کشندیم یکه نفس راحت ديدیبه وضوح م

  . ديترس کردیم يینماقدرت نينچنيکه ا یرفتارش با مرد از

 یضعِف صدا یو حت دادینم یبه کس يیخبط و خطا یاجازه طشيکه در مح یمرد
  .کردیحس م یرا در مقابلش به خوب شيکارمندها

  شد.  شانيو مشغول بررس ديکارش تمام شد چند نقشه را جلو کش یوقت

گرفت، سروش  یبررس یکه وارد اتاق شد و چند برگه را به سمت او برا انيپو خانم
  ها، با اتود دستش به ترالن اشاره کرد.بدون نگاه کردن به آن

  مقابل ترالن گذاشت و گفت: ز،يم یها را روبرگه انيپو خانم

  .برمیم اميم گهيد یقهيمهندس ده دق خانم -

  .زميباشه عز -
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 یکس گريروز حضوِر سروش، د نيکه با اول ديدیرفت و در را بست. ترالن م او
. دهندیم ليو کارها را تحو روندیندارد و همه به مقابل سروش م یبه او توجه

  سروش بگذارد.  یپا یراه دارد تا بتواند پا جا یليخ دانستیم

خواست  انيکه به او توجه کرد همان سروش بود که از خانم پو یتنها کس روز آن
  انجام داده باشد. یها را به او بدهد تا کاربرگه

به  شتريب یکرد که نشسته بود. حس کرد آن صندل يیمقابلش و جا زيبه م ینگاه
  کرده بود. یاو خال یرا برا شيو مناسب شأن اوست؛ اما سروش جا ديآیسروش م

  ترالن جا گذاشته بود و آن را پس نگرفته بود.  یرا برا نشيماش چيکه سوئ طورهمان

 طورنيبه او دارد که ا یمگر سروش چه حس ديغرور او لبخند زد و از خود پرس به
  .ديآیدر مقابلش کوتاه م

  سروش امضاء کرد. یها را مهر زد و به جاآن یکي یکيرا مطالعه کرد و  هابرگه

برگشت و کاغذها را گرفت. سروش  انيرا رول کرد که خانم پوها نقشه سروش
  برساند.  شيها را به کارمندهاها را به دست او داد و خواست آننقشه

 ینگاهمين زيم یرو دنشانيآورد. هنگام چ تيسکوئيو ب یچا شانيآمد و برا شخدمتيپ
  بود کرد و گفت: اشرهيبه سروش که خ

  . ريبخ دنيدس، رسمهن نيخوب شد که برگشت یليخ -

  تشکر.  -

اضافه  ینيبه س ديجد وانيل کيخوردن.  یشما چا وانيمدت خانم مهندس از ل نيا -
  رو اضافه کردم.  نيو ا ميکرد ديکردم. تازه خر

  جور به جور گرداند و بعد گفت: یهاوانينگاهش را سمت ل سروش

  بته نو باشن. ... الینيس یرو نيشکل بذار کي وانيبه بعد دو تا ل نياز ا -

  مهندس.  یچشم آقا -

  مورد حساس است گفت: نيسروش به ا دانستیکه م ترالن
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  . دمیم لتونيتحو آرمیمناسب م وانيخودم دو تا ل -

  چشم.  -

زمان دستشان را به رفت و هر دو هم زيرفت و در را بست. سروش به مقابل م او
 ستيسروش صورت او را نگر. ديبردند. ترالن دستش را پس کش یميقد وانيسمت ل

  خود را گرفت و مقابل ترالن گذاشت.  وانيل یو بعد دسته

جرعه از آن  کيرا برداشت و دو دل،  گريد واني. سروش لستياو را نگر ترالن
  . دينوش

 ی. سروش رودينوش یسروش چا وانيراحت از ل اليزد و با خ یلبخند محو ترالن
 شيهاگذاشت و چشم زيم یدستش را رو نوايکرد. ل هينشست و تک زيم یمبل جلو

  را بست. 

  نگاه کرد. ريدل س کيراحت  الياش زد و او را با خچانه ريدستش را ز ترالن

او فرو ببرد و صورتش  یباال رفته یدستش را در موها توانستیداشت م دوست
  صورت او بگذراد.  یرا رو

  کرد.  ريگترالن را غافل یرهياحوال بود که سروش چشم باز کرد و نگاه خ نيهم در

را  وانيزد و دست دراز کرد و ل یو سروش لبخند محو دينگاهش را دزد ترالن
 . دينوش گريد یجرعه کيبرداشت و 

  به صدا در آمد.  زيم یرو یوقت بود که گوش نيا در

را سمت سروش گرفت. سروش دست دراز  یگوش یجواب داد. بعد از کم ترالن
 یتماس تکان محکم نيدست ترالن را گرفت. ترالن با ا یگوش گرفتن یکرد و به جا

گرد شد و قلبش شروع به ضرب کرد. خواست دستش را پس  شيهاخورد و چشم
 گرشيدست د باتر گرفت و زد و دست او را محکم یبکشد که سروش لبخند بدجنس

  شد.  زيخميرا از دست او گرفت و ن یگوش

بود که ترالن نتوانست  اديقدر زورش زآن شروع به تقال کرد اما سروش ترالن
  بکند.  یحرکت
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 عيو سر ديکرد. ترالن دستش را پس کش شيزد و رها یادست او بوسه یرو سروش
  سرخ شدند.  شيهاگونه

و جواب تلفن را داد. ترالن  کردیبا همان لبخند بدجنسش ترالن را نگاه م سروش
  اش را از او گرفته بود.بوسه نيراحت گول خورده بود و سروش اول یليخ

و  زيو م کريو در و پ دياگر سروش بخواهد، قفل و کل دانستیهم خوب م خودش
خود  یرا فقط برا نيو ا بردیم شيمحل کار هم مانع او نخواهد شد و کارش را پ

  جمع کند.  شتريهشدار دانست که حواسش را ب کي

 اشیرخاست. رفت گوشب شيدستگاه گذاشت و از جا یرا رو یسروش گوش کدفعهي
  انداخت.  بشيکنفرانس برداشت و در ج زيم یرا از رو

  ترک کرد و رفت.  یحرف چيرا بدون ه اتاق

 ینفسش را رها کرد و دستش را مشت کرد و بعد از چند لحظه لبش را جا ترالن
  او گذاشت. یبوسه

و روز سروش برنگشت و ترالن انگار که هنوز هم منتظر بود در باز شود  آن
  . شدیاو خسته و کالفه م یهاسروش برگردد. از نبودن

. ساعت پنج عصر که شد، ترالن زدیذوق م یتازه برگشته بود و نبودنش تو سروش
  رفت و هر دو با هم به منزل برگشتند. یبه سراغ حاج محمد

سروش در خانه  یعني نينبود و ا یحاج محمد لياز اتومب یوارد باغ شدند خبر یوقت
  نبود.

که امشب باز هم  دادینشان م نيباز هم مشغول پخت و پز بودند و ا خدمتکارها
 رونيروضه از ساختمان ب یشدند صدا ادهيپ ینرگس خانم به راه است. وقت یسفره

  .آمدیم

که زودتر از موعد آمده بودند  یوارد سالن شدند و به مهمانان یو حاج محمد ترالن
  را مقابلشان گرفت. ینيريال جلو آمد و پاکت شحسالم کردند. پگاه خندان و خوش

  گفت: یبرداشتند و حاج محمد ینيريها متعجب شآن یدو هر
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  نه پدربزرگ.  -اومدن سروشه؟ ینيريخوردن داره. ش ینيريش نيا -

  پگاه را گرفت و گفت: یهاجلو آمد و شانه بهراد

  باردار شدن پگاهه. ینيريش -

. ترالن پگاه را بغل ستياه کرد و بعد پگاه را نگرچند لحظه به بهراد نگ یمحمد حاج
  گفت. کيکرد و به آن دو تبر

 ی. بعد هم روديپشت او کش یناباور بهراد را بغل کرد و دستش را رو یمحمد حاج
  گفت.  کيتبر رايگفت. بعد هم به سحر و سم کيو به آن دو تبر ديسر پگاه را بوس

  بهت بدم.که  یخوایم یچ هيحاال فقط بهم بگو هد -

  ن؟يدیبخوام بهم م یهر چ یعني -

اون بهنام  یتو و بهراد. برا یشماهاست. برا یدارم برا یچرا که نه! من هر چ -
  ماه شِب چهارده.  نيسروش و ا یگوشت تلخ و زنش. برا

گاز زد. پگاه هم از فرصت استفاده کرد و  اشینيريبه ترالن نگاه کرد و به ش و
  گفت:

  .نيشمال برام بخر یتو اليو کيپس  -

  .خرمیکن من برات م دايبرو جاش رو پ -

  و گفت: ديسر پگاه کش یبعد دستش را رو و

  حقته. هانياز ا شتريب یکنیبهار رو بزرگ م یهاکه بچه يیتو -

  و بعد به اتاقش رفت. ستيکه در چشمش نشست، سحر را نگر یبا اندوه و

ها را باال رفت. کرد و پله یخواهحال پدربزرگش را درک کرد. ترالن عذر بهراد
  اتاقش تعجب کرد. یتو یآن همه جعبه دنيبه اتاق خودش رفت و با د

  دسته گل قرمز بزرگ بود. کيو  یرنگ یهاتخت پر از جعبه یرو

انداخت. به سمت در رفت  یصندل گاههيتک یرا از سر در آورد و آن را رو چادرش
  و با آمدن سروش به مقابلش جا خورد.
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را برانداز کرد. قلب ترالن به تالطم  فشيو همسر ظر ستاديدر ا یدر آستانه روشس
  افتاد.

قدم عقب رفت و دستش را سمتش گرفت  کيشود که ترالن  کشيخواست نزد سروش
  بلند گفت: یو با صدا

  بمون. یکه هست يیهمون جا -

  ترالن آورد و گفت: یو نگاه در گردشش را رو ديکش یقينفس عم سروش

  رفتار نکن ترالن، من شوهرتم. طورنيبا من ا -

ولم کرد و رفت. برو  طيشرا نيبدتر یها توکه بعد از گرفتن سفته یهمون آدم -
  .نمتيبب خوامینم

  .خوامیازت معذرت م -

  .یمحمد یآقا شهیدرست نم یزيچ یبا معذرت خواه -

  که درستش کنم. شهیدرست م یبا چ -

 دني. وقت بخشستياما فعالً وقتش ن خواد،یم یتو چ من و یزمان برا دونمینم -
  من. پس برو. دنيخند ايتو، 

  .کنمیترالن! برات جبران م -

  رفتنت از اتاق منه. رونيجبران، ب نيبهتر -

  .ومدميمن که اصالً داخل ن -

  در رو ببندم. خوامیپس برو عقب م -

  جلو ببندش.  ايباشه، ب -

  بر عقب.  ام،ينم -

  را برانداز کرد و گفت: ترالن سروش
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تو و در رو از پشت قفل کنم؟ دارم بهت احترام  اميب تونمینم یکنیچرا فکر م -
  . یکه خودت دعوتم کن ذارمیم

هام رها ترس یو من رو با همه رهیم خبریکه شب، ب ی. مردکنمیکار رو نم نيا -
  نداره!  يیمن جا یزندگ یتو کنهیم

زد و  هيرا به دو طرف چهارچوب تک شيبرد و ساعدهارا باال  شيهادست سروش
آن آورد و  یرو یراستش را به صورت ضربدر یکرد و پا هيچپش تک یپا یرو

  ترالن را برانداز کرد. 

. مرد مقابلش که با آن حرکت چون ستون شدیاو داشت له م نينگاه سنگ ريز ترالن
و دوست نداشت  رفتیضعف م شي. دلش براستيسد راهش شده بود را نگر یمحکم

  ضعف را در خود نشان بدهد.  نيا

داشت  یو کت تک مشک یاسرمه راهنيو پ یمشک نيمرد از صبح با آن شلوار ج آن
  . کردیم یدلبر

  ؟یتو دلت چ -

  :ديپرس جيمتعجب و گ ترالن

   ؟یچ -

  ندارم؟!  يی! جا؟یگفتم تو دلت چ -

  ! ینه، ندار -

  هان! کنمیتو ادبت م اميم -

  لباسام رو عوض کنم. خوامیم گه،يد رونيو ببر -

  !؟یخوایکمک نم -

  لباسام رو عوض کنم. خوامیم گه،يد رونيبرو ب -

  !؟یخوایکمک نم -

  ندارم! ازين یبه کس گهيکه خوب شدم و د ینيبیم -
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  تو؟! یدادیراهم م یداشت ازياگر ن -

  .گهيد روني. حاال هم برو بدادمینه، نم -

 یانداخت که تارها نيياش را باال و پاگرفت و چند بار کله نييسرش را پا سروش
  افتادند. اشیشانيپ یرو شيموها

ها را انداخت و آن شيموها انيرا از چهارچوب جدا کرد و پنجه در م شيهادست
  عقب راند و گفت:

بابات که  شيپ رمی. مستمين یکه من آدم صبور یدونی. میلفتش ند اديکن ز یسع -
  رو روشن کنه. ونفميتکل

  :ديشد و جلو رفت و در صورت او داد کش یسروش عصبان دياز تهد ترالن

و  شهیدهن چفت و بست من باز م نيا ششيپ یمن رو از بابام نترسون، چون بر -
 دنيافتاده. اونوقت حال و روز تو د يیهااز روز اول تا امروز چه اتفاق گمیبهش م

  داره.

فنچولک؟  یترسونیم ینبر خانم کوچولو. من رو از چمن باال  یصدات رو برا -
ولت کردم و  ميرو بهش بگو. حتماً هم بهش بگو دو ماه و ن زياگر بابات اومد همه چ

  تو؟! ايبه ضرر منه  نميرفتم. بب

  که برود. ديبعد چرخ و

  معلومه که به ضرر توئه. -

  برگشت و رو به ترالن گفت: سروش

زنم  خواستیکه نم کردمیم یزندگ یبا زن ديچرا بامگه نه؟!  ،یتو هنوز دختر -
  که تا اون حد باهاش مهربون بودم. یباشه. اون هم با من

  .یستيسروش. تو عوض بشو ن یحيوق یليتو هنوز هم خ -

. اما رفتم زميخر بودم که نخواستمت عز ؟یاز دستم بر ذارمیم یکنیچرا فکر م -
دوست  گهي. دکنمیم یست آوردنت هر کاربه د یآدم شدم و برگشتم. االن هم برا
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از دستم  یکيتو  ذارمی. نمستيهوس ن ست،ين یباز ست،ين یداشتن تو برام شوخ
  . یبر

  !یکنیمن هم سر هم م یبرا یرو دار یگفتیکه به همه م يیهمون شعرا -

نفر  هيبودم قول موندن بهش ندادم. فقط واسه  یشعر نبافتم. با هر ک یکس یمن برا -
و  کنمیتو تکرار م یو رفت. االن اون شعرها رو برا ومدير گفتم که خوشش نشع

  .یگوش کن ديمنه و با یو االن اسمت تو شناسنامه یکه تو مال من نهيمهم ا

  اشاره کرد و گفت: واريد یقاب عکس رو به

 یکن، تالف تمياذ ی. هر چقدر که دوست داردمی. از دستت نمميمن و تو مال هم -
 یبگ ديکنم و تو هم با ی. اومدم که با تو زندگدارمیدست از تو برنم گهيدکن، من 

  چشم.

  بگم چشم! ديبا -

  چشم. یبگ ديبله با -

  !ديبا -

. یاريرو سرم در ب اتيتالف ،یرو بکن تاتياذ دمی. االن هم بهت فرصت مديبله با -
  مشترکمون شروع بشه. یزندگ ديبا گهيبعدش د

  کمد رفت و گفت: زد و سمت یپوزخند ترالن

فرار  هوي ؟یترسینم مونيزندگ یگذارمشترک! بعد تو از اشتراک یزندگ -
  !؟یکنینم

  !یامتحان کن یتونیسنگ مفت، گنجشک هم مفت. م -

  .ستيکرد و او را نگر یابه تخت اشاره و

  .یکشونیها رو به تخت معوض کنم. همه حرف خوامیم رون،يبرو ب -

  شروع شد.  جامشکل ما از همون -

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش
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  . ینکن ريتو هم مثل من د دوارميو ام رمیباشه، من م -

  و آن را بست. ديقدم عقب رفت و در را کش کيبعد  و

کمد گذاشت و  یرفت و ترالن نفسش را فوت کرد و سرش را رو نييپا یطبقه به
  .ديشياند

 کيخواسته فقط  نيکه ا ديترسیم کنند اما یبا هم زندگ خواستیباز هم م سروش
  هوس زودگذر باشد.

شد. چادر سر انداخت و  شيهالباس ضيبلند کرد و لباس برداشت. مشغول تعو سر
  هم نگاه کرد. یشده رو دهيچ یهابه دسته گل و جعبه

  رساند. نييپا یرفت و خود را به طبقه رونياتاق ب از

به رو به  یاشسته بود و عالقهمبل ن کي یشدند. سروش رو یخوانروضه مشغول
که به او سخت  شهيبرخالف هم ی. حاج محمددادیقبله نشستن در خود نشان نم

  به او نگفت. یزيبار چ نيا کردیم شيدعوا شيکارها یو برا گرفتیم

و سروش در سکوت فقط نگاهشان  خواندندیصدا کتاب به دست دعا م کي همه
. سروش شدندیم يیرايو پذ کردندیاستراحت م یقيدعاها دقا ني. هر بار در بکردیم

  بهراد بود. ینگاهش رو

زمان با او هرز شده بود. اما او پس از آن اتفاق سخت، توبه کرده  کيکه  یبهراد
اما لباس  گرفتی. روزه مخواندیبود. از همان وقت مشروب نخورده بود. نماز م

  و طرز برخوردش آزادانه بود. دنيپوش

 یو سع گذاشتی. زنش را در پوشش آزاد مکردیدوست داشت گوش م که یآهنگ هر
  کند. یبه روز زندگ کردیم

  .گرفتیدلش م کردیخودش که نگاه م به

  .ستيبغلش زد و سقف بلند خانه را نگر ريرا ز شيهادست

 یکيدعا خواندن  یبه سراغش آمد. پلک بست و صدا بيعج یهم همان دلتنگ باز
  گوشش نشست. ريمجلس ز انياز حاج
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 جاديا یو در ذهنش امواج بلند ديفهمیرا م شيدر آن دعا غرق شد. معنا روحش
  .کردیم

! در برابر زيعز یا ز،يعز یا ز،يعز یسخت عقوبت! ا یو ا رويسخت ن یا«
 کوين یکن از من شر خلقت را. ا تيخوار شدند، پس کفا دگانتيعظمت تو همه آفر

! ستيجز تو ن یکه معبود یفزون بخش، ا ی، انعمت بخش یبخش، ا يیبايز یده، ا
  »تو و من از ستمکاران هستم... یمنزه

چشمش فرو افتادند  یاز گوشه نديآیاز کجا م ديفهمیکه نم يیهاگشود و اشک پلک
  بغل گوشش فرو رفتند.  یو در موها

 اش نکرده بود.که تا به حال تجربه یاز دلتنگ یدلتنگ بود. حالت بيروزها عج نيا
 ینفهمد اشک را از گوشه یکه کس یگرفت و با انگشت شصتش طور نييسرش را پا

زد و به  هياش را به دستش تکمبل گذاشت و چانه یچشمش گرفت و آرنجش را رو
  کرد.  گاهکه صف در صف پشت سر هم نشسته بودند ن يیمردها

رق غ بيعج یو او را در حال خوردیبلند و محزون مرد با روحش گره م یصدا
ها گذشت و به کنار آن برخاست. از کنار صف شيو از جا اوردي. طاقت نکردیم

  که از دوستان پدرش بود رفت. یحاج

  نشست و سر در گوش او فرو برد و گفت: شيزانو کي یرو کنارش

  ن؟ييايو شما با من ب نيبسپار گهيروضه رو به کس د یادامه شهیم -

کرد. پسر مغرور و  یر ناخلف حاج محمدبه پس ینگاه نکشيع یاز باال رمرديپ
حال سر فرود آورد و رو به مرد کنارش  ني. با اشناختندشیکه همه م یگوشت تلخ

  گفت:

  شما بخون. یحاج -

او را گرفت و کمکش کرد. هر دو  یبازو ريکه سروش ز زديبعد خواست برخ و
 تيباال هدا یدنبال آن دو رفت. سروش او را به طبقه یبرخاستند و نگاه حاج محمد

رد  هيبا بق ینگاه متعجب و سؤال نيبه نرگس خانم کرد و بعد هم یکرد. ترالن نگاه
  و بدل شد.
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کرد و پس از  تيهدا منيباال که رفت، حاج آقا را به قسمت نش یبه طبقه سروش
  نشستن او، مقابلش نشست و گفت:

  .نيبرام روضه بخون -

  ... ؟!یروضه -

  حضرت زهرا. -

سروش  یسوزناکش شروع به خواندن برا یش را تکان داد و با صداسر رمرديپ
  کرد.

. امدهيبالل را نشن یاست كه صدا یجان! مدت یزهرا (ص) صدا زد: عل روز، کي« 
 دايبالل را پ رومیامروز م نيفرمود: فاطمه جان! هم د؟يگویبالل اذان نم گريچرا د

  »كرد. دايآمد طرف مسجد، بالل را پ (ع)ی. علديتا اذان بگو ميگویو به او م كنمیم

 یبه بزرگ یگرفت و در خود مچاله شد. بغض شيهادست انيسرش را م سروش
  . ديچيپ شيدر گلو یها دورسال

. صدا زد: آقا جان! به خدا يیاذان بگو خواهدی(ص) مغمبريفرمود: بالل! دختر پ« 
 یخال یجا توانمیمناره نروم. نم ی(ص) باالغمبريام بعد از پمن عهد كرده

  چشم.  خواهد،یفاطمه (س) م يیگویاما چه كنم م نمي(ص) را ببغمبريپ

  » .ميگویاذان م رومیامروز م نيهم دييبگو یب یبه ب ديبرو

 يیزهايتر از او رها کرد. چرا سوزناک اشهيگر یحاج یناله کرد و با صدا سروش
  د. محروم کرده بو دنشانيخود را از شن یکه عمر ديشنیم

  . ديچيپیراه پله م انيو در م رفتیم نييسوزناک حاج آقا پا یصدا

آن روضه  یهمه دست از خواندن دعا بکشند و به صدا نييپا یباعث شد در طبقه نيا
  آن شده بود.  ینهيزم یمرد یهيگر یگوش بدهند و صدا

را برخاست و چند پله باال رفت. اما نخواست خلوت سروش  طاقتیب یمحمد حاج
  . ختياشک ر محابایکرد و ب هيتک شيجا نشست و به عصاو همان زديبه هم بر
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 یروضه یتا بتوانند صدا ختنديپله جمع شدند و در سکوت اشک ر یهمه پا کمکم
  سوزناک حاج آقا را بشنوند.

. ديآمد طرف خانه، فرمود: زهرا جان! بالل وعده كرد كه امروز اذان بگو آقا«
در اتاق و در اتاق را باز بگذار! تا  یفَضه! بسترم را ببر جلو فاطمه(س) صدا زد:

زن  كي! چرا مادرتان خودش بستر را نبرد. دهايس یبالل را بشنوم. آ یمن صدا
  كار را نكرد؟  نيزن جوان چرا خودش ا كيساله،  جدهيه

  » شكسته بود. شيچون پهلو رميبم

آن صدا  دنيها با شنساعت خواستیخود غرق بود و دلش م یدر حال و هوا سروش
  کند.  هيبر گناهانش گر

داشت  یرا در بر گرفته بودند، و او سع اشیبد بو زندگ یکه چون باتالق یگناهان بر
  کثافت سرپوش بگذارد.  نيبر ا یو لذت ظاهر یاز آزاد يیبايبا روکش ز

نه من  ،فهمندیها مرا زن نيبود. ا ضهيو مر لهيآزرده بود. عل اشنهيزهرا(س) س« 
  نه شما.  فهممیم

و ناراحت  ضهيو مر لهيعل یاش سقط شده تا مدتكه بچه شش ماهه یها! زنزن یآ
بالل در مأذنه بلند  یدفعه صدا كيبود  دهيدر بستر خواب یب یطور كه ب نياست. هم

  » شد: هللا اكبر! هللا اكبر!

  بلند کردن سرش را نداشت.  یکرد و رو هيبلندتر گر سروش

 یبالل بلند شد: أشهد ان ال اله اال هللا، صدا یناله زهرا(س) بلند شد. صدا یصدا« 
شد كه بالل گفت: أشهد ان محمدا رسوا  یآن وقت بتيناله زهرا(س) بلندتر شد. مص

اذان نگو. صدا  گريبالل بس است د یمناره گفتند: ا یخدا! مردم آمدند پا یهللا. آ
 یب ی: بميگویطمه (س) غش كرد. من مفا د،زدند: بالل! آخه زهرا(س) غش كر

 نيمناره با ا یموذن رفته باال یا دهيخانه در بستر خواب انيجان! زهراجان! در م
من  یآ ،یكنیغش م ،یافتیم تيبابا اديو تو به  بردیرا م تيعزت دارد نام بابا

 یآدند. يد ین ی(ع) را باال نيحس دهيكه چهل منزل سر بر يیهاآن بچه یبرا رميبم
  »  !...نيحس ی! آنيحس
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  * یحضرت زهرا از مرحوم کاف ی* روضه

  

  گفت: شيهاهيگر انيبه حرف آمد و در م سروش

ببخش. من  اي. خداکنمینم یکه تو دوست ندار یکار گهيتوبه د ايتوبه. خدا ايخدا -
  گناهانم ببخش.  یرو برا

كه  يی! آن كارهاايخداما نگاه نكن!  یهایامام زمان(عج) به بد ی! به آبروايخدا« 
  »!امرزيآن گناهان را ب یريرا از ما بگ تيهاو سبب شده تا نعمت ميما كرد

  را تماشا کرد و آهسته گفت: شيهاهق. هقستيسروش را نگر رمرديپ

ما هم دعا کن. دعا  یبرا آد،یهات داره مبابا جان، حاال که دلت شکسته و اشک -
  کن که خدا ما رو هم ببخشه.

رو به ناحق  یکس یبندازه و بهمون آبرو بده. دعا کن آبرو ین به ما هم نگاهک دعا
کار رو نکنه. خدا حتماً صدات رو  نيهم با ما ا یکس م،يرو نشکن یدل کس م،ينبر

  .شنوهیم

 نييها را پاسروش را فشرد و آهسته آنجا را ترک کرد و پله یبعد برخاست و شانه و
  گفت: تيجمع دنيرفت. با د

  مجلس رو به هم زدم. ديبخشب -

  ها در حال زدودن اشک از  چشمش گفت:از خانم یکي

  .نيحضرت زهرا مهمون کن یروضه کيما رو،  ديخدا ببخشه حاج آقا. با -

  چشم دخترم. یبه رو -

  به بهراد داد تا برود و سروش را تنها نگذارد. یابعد اشاره و

شد و  یرا باز کرد و وارد باغ پشت اما به اتاق نرگس خانم رفت و در تراس ترالن
سروش دلش را شکسته بود و  یهاهيگر یرا آنجا آزاد کرد. صدا اشهيگر یادامه

  سخت بود. شيتحملش برا
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  دارد و چقدر آن روزها دلتنگ است. یکه سروش چه حال بد ديفهمیم حاال

  فت.آب را سمتش گر وانيآب برد. کنارش نشست و ل وانيل کيسروش  یبرا بهراد

 زيبرداشت و صورتش را تم زيم یدستش را دراز کرد و چند دستمال از رو سروش
  .کردیم هيها گرو ساعت کردیم دايکرد. دوست داشت خلوتش ادامه پ

ها، دردها، خطاها و گناهانش عقده یها همهاشک نيتا با تمام ا ختيریاشک م آنقدر
  .زديبر رونيب شيهااز چشم

  زد. هياش تکدر هم گره خورده یهاترا به دس اشیشانيپ

و محبتش را تنها  گفتینم چيو نوازشش کرد. ه ديپشت او کش یدستش را رو بهراد
  .کردیپشت او گذاشته بود ابراز م یکه رو یدست نيبا هم

  بهراد گفت: نکهيدر سکوت نشستند تا ا یقيدقا

  حالت بهتر شد؟ -

  انداخت. نييسرش را باال و پا سروش

 یبده. اگر خواست ینذر اي راتي. دلت خواست، خنهياربع گهيروز د دو_سه -
  .شهیحالت خوب م یليکه خ يیجا کي برمتیم

 ازين يینداد. بهراد احساس کرد که او به تنها یسرش را تکان داد و جواب سروش
  گذاشت. شيسروش را فشرد و تنها یبلند شد و شانه شيدارد. پس از جا

  .ديچيسوزناک حاج آقا در سرش پ یکرد و صدا هيز هم گررفتن بهراد سروش با با

 یو برا ستيچ ديفهمیگرفتار شده بود که خودش هم درست نم یقرارینوع ب کي به
  چه!

داد همانجا بماند و به خودش و  حينرفت. ترج نييشب او در همان طبقه ماند و پا آن
  .شدينديکه از سر گذرانده بود ب یعمر

مبل  یبرداشت. برگشت و رو سيخودنو کيدفتر و  کي اتاق ترالن رفت و به
  نشست و مشغول نوشتن شد.
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که رفته بود و  يیهایها وقت گذرانده بود. از مهمانکه با آن يیتمام دخترها از
  که کرده بود نوشت. يیخطاها

  نوشت تا که دستش خسته شد. آنقدر

  ا ترک کردند.ر یمنزل حاج محمد یکي یکيو مهمانان  ديشب رس مهيبه ن ساعت

رانش گذاشته  یبود. دفتر را رو ختنياشک ر صدایهنوز در حال نوشتن و ب سروش
  .کردیداغش را پاک م یهاو با دستمال اشک کردیم ادداشتيبود و تندتند 

آنجا زودتر خلوت شود تا  خواستینگران حال سروش بود و از خدا م یليخ ترالن
  .ردياز حال او بگ یسراغ

ها را باال رفت. خواست به سمت گفت و پله ريه رفتند ترالن شب بخکه هم نيهم
  .ستاديسروش در سالن ا دنيها برود که با داتاق

  آنقدر متفکر بود که اصالً متوجه حضور ترالن نشد. او

که سروش متوجهش شد سر بلند کرد و او  نيراه افتاد و به سمت او رفت. هم ترالن
  .ستيرا نگر

  .ستيبنفش دورش افتاده بود نگر یاخ او را که هالهسر یهاچشم ترالن

  شد. قيترالن دق یهادر چشم سروش

و  ديکش شييلب باال یرا رو نشييپا یهاافتاد که با او کرد. دندان يیکارها ادي به
  کرد بغضش را فرو بخورد. اما نتوانست. یسع

  کرده بود. شد که در حق ترالن يیهایبد ادداشتيگرفت و مشغول  نييرا پا سرش

داغ باز هم راه گرفتند اما به نوشتن ادامه  یها. قلبش پر از اندوه شد. اشکديکش آه
  داد.

  همان حال گفت: با

  کردم، مگه نه؟! تتياذ یليخ -

  .یکرد تميآره، اذ -
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  !؟یمن رو ببخش یتونیم یروز هي یکيحداقل تو  ،یکنیفکر م -

  !ديشا -

  داد و گفت: یسرش را تکان او

  هست. یدواريام ی! خوبه، جاديشا -

و  کردمیم یکردم. با فساد زندگ یکه روم بود چقدر بد زندگ يیخاطر فشارها به
  !یبود که شادم... چه تصور غلط نيتصورم ا

   ؟یو بهش برنگرد یرو ول کن یاون شکل از زندگ یبتون یکنیفکر م -

ام سست شه که ارادهباعث ن یزيراه بمونم و چ یتو خوامی. از خدا منهيهدفم هم -
  بشه. 

  ؟یموضوع فکر کن نيباعث شد به ا یچ -

و  خورهیمتوجه شدم اون به درد من نم دم،يرو د یکه دوروت یاول از همه وقت -
  که تا قبل از اون برام زهر بود.  يیها. حرفدميپدرم رس یهاتازه به حرف

  چادرش را در آورد و گفت: ترالن

  و بعد!  -

  بشم تا ترسم از رابطه با تو برام حل بشه.  یفتم برم بسترگر ميبعدش تصم -

  . کردمیم سهيمقا هيهم تو رو با بق مدام

  گرفت.  گهيد ريمس زيکم همه چکم بعدش

را در دستش فشرد و سر بلند کرد و  سينگاه کرد. خودنو شيهابه نوشته سروش
  سر خوردند و گفت: شيهاو اشک ستيترالن را نگر

از  اد،يبدم م دنتياش به تو گفتم از چادر پوشهمه جایکه با تعصب بمن رو ببخش  -
ها آزارت دادم. من رو ببخش که بهت گفتم حرف نيو هر بار با ا اديحجابت بدم م

  اُُمل. 

  سر تکان داد و گفت: ترالن
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  . بخشمیها رو مباشه اون حرف -

. اُُمل شونيبه طرز زندگ دشون،ي. به عقایاحترام بذار گرانيبه د نکهيا یعني یآزاد -
  . زدمیها رو ممن بودم که به تو اون حرف

  کرد.  یزيانگغم یسرش را تکان داد و تک خنده ترالن

  فاسد!  یبار بهم نگفت کي یکه حت یروشن فکر تو بود -

  از تو باز شد. ريغ یکس یچشمت کمربندم برا یجلو نکهيا با

هم فشرد و از فکر آن  یرا رو شيهاچشم یمينگاهش را گرفت و با درد عظ خودش
  روز از خودش بدش آمد.

 ديچشمش کش یدستش را رو یمچاله یهااز چند لحظه چشم باز کرد و دستمال بعد
  و گفت:

  مزخرف رو ادامه بدم. یزندگ نيبهتره تا ا رميمن اگر بم -

  .یهدفت درست باشه و بهش برس دوارمي. امیريخدا نکنه که بم -

  انداخت. نييال و پاسرش را با سروش

  . نجايشب قبل از برگشتنت آقا بابک اومد ا کي -

  بابک؟!  -

 یآقا بهنام تو یشما به جا نيداده، روز اربع غاميخانم پ ريبله دوستت. گفت که من -
  . یمراسمش شرکت کن

   ؟یچه مراسم -

 انيجرو اون بهنام رو در  ميتماس گرفت تايداره. گفتن که با ب ميهل نياربع یبرا -
  . اديمن ب یکه جا ديگذاشته. بهنام هم گفته بود، به سروش بگ

  داره؟!  یليدل -

  .ستين ليدلیکار بهنام ب دي! شادونمینم -
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  . رمیباشه، م -

گفت. سروش آهسته جوابش را داد. ترالن به اتاق  ريسر فرود آورد و شب بخ ترالن
هنوز هم سروش اجازه ندارد  کهنيا یعني نيدر قفل آمد. ا ديکل دنيچرخ یرفت و صدا

  شود.  کشينزد

  نوشتنش شد. یگرفت و مشغول ادامه ريو سر به ز ديکش یآه سروش

  رفتن به سر کارش بود. یروز بعد بود که سروش در حال حاضر شدن برا صبح

  بود. شيهامدت سکوت مهمان لب تمام

ود و دور سرخ ب شيها. چشمشدیناراحت م شياو برا یچهره دنيبا د ترالن
  افتاده بود. یارهيخط ت شيهاچشم

  .ديد شدیمهمان نگاهش بود و اندوه را در پس صورت او م غم

  خطاب به ترالن گفت: یحسیپر از ب یبرخاست با حالت شياز جا یوقت

نقشه که  یکارم و تعداد فيتاپم، تبلتم، ک. لپاريمن رو ب ليسر برو خونه وسا کي -
  گذاشتم.و جاشون  دميروز آخر کش

  .ميریصبر کن با هم م -

  ترالن انداخت و گفت: یهابه چشم ینگاه سروش

  منتظرم. رونيب -

کرد و رفت. نرگس خانم جوابش را داد و پس از خروج  یبعد نجواکنان خداحافظ و
  سروش از تاالر رو به ترالن گفت:

  .دمشيند یطورنيناراحته؟ تا حاال ا نقدريسروش چرا ا -

  انش شدم.خودم هم نگر -

  خانم ملتمس خطاب به او گفت: نرگس

  تر باش.دخترم، تو رو خدا باهاش مهربون -
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  کرد. یرا برداشت و خداحافظ فشيفقط سر فرود آورد و بعد ک ترالن

  را سمتش گرفت. سروش جواب داد: چيوارد باغ شد سمت سروش رفت و سوئ یوقت

  .نيبش -

شد و رفت پشت فرمان نشست و بعد در سمت شاگرد سوار شد. ترالن متعجب  و
  را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد. لياتومب

  سمت منزلشان رفت و در طول آن مدت سروش سکوت کرده بود. او

سمتش کرد. نگاه  ینگاهمي. نديترسیساکت بود که ترالن از آن حالت او م آنقدر
گرفته بود و  یازرا به ب شيبود و باد موها نييپا شهيبود. سر ش رونيسروش به ب
  مورد نداشت. نيبه ا یاصالً توجه

در حالتش نداد. معلوم نبود فکرش مشغول بود  یرييتغ چيگذشت و سروش ه یمدت
  .کردیها را نگاه مفقط گذرگاه اي

 شيروترالن توقف کرد. سروش تازه سرش را چرخاند و به روبه دنديمنزل که رس به
  داد.

  را از آن خارج کرد. رو به سروش گفت: هاديو کل ديرا جلو کش فشيک ترالن

  .اريزود ب یخوایم یبرو هر چ دها،يکل -

  به دست ترالن کرد و گفت: ینگاهمين سروش

  .ايخودت برو، زود هم ب -

را دوباره  شيسروش رو ینقشه از طرف سروش باشد. وقت کي نيکه ا ديترس ترالن
  گرفت او را متعجب نگاه کرد.

وارد شد آن را پشت  یرا باز کرد. وقت اطيشد و رفت در ح ادهيپ ليناچار از اتومب به
  سرش بست.

بهتر بود که اعتمادش را به سروش،  دي. با خود فکر کرد شاستاديقدم دور شد که ا دو
  نشان بدهد.
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 ريحال سرش را به ز نيافتاد. با ا شيو در را باز کرد. نگاه سروش رو برگشت
باال رفت و وارد  ین را هم باز گذاشت. به طبقهگرفت و رفت وارد خانه شد. در سال

  را که او خواسته بود برداشت. یلياتاق کار سروش شد و وسا

 ديپله رس نياما به آخر نديها انتظار داشت هر آن سروش را ببرفتن از پله نييپا هنگام
  از او نبود. یو خبر

 شيوز هم در جاکه شد در را قفل کرد و بعد وارد کوچه شد. سروش هن اطيح وارد
  .دهدیاز خود نشان نم یالعملعکس چيکه چرا او ه کردینشسته بود و تعجب م

  لب تشکر کرد و او جواب داد. رياو را دستش داد. سروش ز ليکه شد وسا سوار

  نکردم. یکار -

ها پر از بازشان کرد. آن جعبه یکي یکيکه  يیهاو جعبه ديشيبعد به شب قبل اند و
  سوغات بود.

ها لباس خواب از آن یکيدر  ف،يجعبه ک کيبود. در  یجعبه کفش مجلس کي در
 یليخ یلباس مجلس کيها از آن یکيدر  ر،يها چند مدل لباس زاز آن یکيبود. در 

 یسرهاها گلاز آن یکيجعبه عطر بود و در  کيساعت، در  گريد یباز، در جعبه
  جواهر نشان و...

را صرف  یاو وقت شدیلف گرفته بود که باورش نممخت یکادوها شيآنقدر برا سروش
  کرده باشد. زهايچ نيا دنيخر

برخالف حس و حال داغ ورودش، دنبالش  ینگران شد. حت ديسکوت او را د یوقت
  به داخل خانه نرفته بود.

سر در آوردن از حس  ی. براکندیرفتار م نينچنيکه سروش چرا ا دانستینم ترالن
  و حال او گفت:

  ازت ممنونم. یکه آورد يیهایسوغات یبرا -

  بود گفت: رونيطور که نگاهش به بهمان سروش

  قابل تو رو ندارن. -
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  :ديشد و غر ینگفت. ترالن از دستش عصبان یزيچ گريو د ن،يهم

  شناسمت؟یشده؟ چرا نم یچ یبگ شهیم -

  .ستيرا گرداند و ترالن را نگر شيرو او

  جانم! -

  او انداخت و گفت:به  ینگاهمين یعصب ترالن

 یليمن خ یشی. تو هر وقت ساکت و آروم میستيشده سروش؟ چرا مثل قبل ن یچ -
. یکار خطرناک بکن کي یخوایمنتظر باشم که م دياش با. انگار همهترسمیازت م

  ام کنه.زدهکه باز وحشت یکار کيکار غلط،  کيکار اشتباه،  کي

  نفسش را فوت کرد و گفت: سروش

  نگهدار. -

  چرا؟! -

  فقط نگهدار. -

  .کردیشد و ترالن متعجب او را نگاه م ادهيپ ليتوقف کرد و سروش از اتومب ترالن

را  فشيشد و ک روادهيرا بست و بدون حرف راهش را گرفت و رفت. وارد پ در
. ديرا کش پشيداد و ز یتاپ و تبلتش را داخلشان جااش انداخت و لپشانه یرو

  راهش را گرفت و رفت. یدستش بود و بدون توجه به کس رول شده در یهانقشه

که شد  کشيراه افتاد و نزد ی. با ناراحتکردیداشت دور شدن او را نگاه م ترالن
دوباره بوق زد سروش به داخل پاساژ  یبوق زد اما سروش توجه نکرد. وقت شيبرا

  خارج شود. گرشيتا از دِر د ديچيپ

. چرا کنهیم یطورنيسرش اومده! چرا ا يیبال یلب گفت چ ريز یبا ناراحت ترالن
  !شناسمش؟ینم

  بعد به سمت شرکت رفت. و
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به درون شرکت رفت  ديبه مقصد رس ی. وقتديبا افکار متشنج به شرکت رس ترالن
و به اتاقش آمد.  ديربع بعد سروش هم از راه رس کيو کارش را از سر گرفت. 

  را در آورد و مشغول کارش شد. لشيگذاشت و وسا زيم یرا رو فشيک حرفیب

  .آمدیداشت کفرش در م تياز آن حرکات و وضع ترالن

  و کم حرف. یسروش منزو نيتا ا شناختیکار را بهتر مسروش طلب آن

ها . وارد اتاق شدند. سروش با آندنديبعد بود که مهمانان سروش از راه رس یساعت
 یکوتاه یبود سالم و احوالپرس هستاديدست داد. آن دو مرد با ترالن هم که سرپا ا

  کردند.

 یبرا ديايب  یخواست کس انيو بعد از خانم پو ننديها خواست بنشاز آن سروش
  .يیرايپذ

 یهيسرما کيبزرگ داشتند با  نيزم کيها شد. آن دو مرد مشغول صحبت با آن او
  بسازد. یساختمان بزرگ شانيبرا خواستندیکالن و م

 یرو بارکياز مردها هر چند لحظه  یکيشد که نگاه  هنگام صحبت متوجه سروش
  .زندیو لبخند م ندينشیترالن م

خانم  ليها را برد تا تحورا برداشت و آن شيبرخاست و کاغذها شياز جا ترالن
  بدهد.  انيپو

 نيو ا زدیم یگشاد و زشت یاش او را دنبال کرد و لبخندهاشده خيمرد با نگاه م آن
با  یقيسر زد و دقا ی. ترالن رفت به حاج محمدزدیضربه م داشت به مغز سروش

  او صحبت کرد.

 ديرسیبه نظر م یراحت با مرد مقابلش که آدم معقول اليهم داشت با خ سروش
  .کردیصحبت م

  .ميدیهم انجام نم یقانون ريکار غ چيه -

  !؟یچ ميکه پولش رو صرف ساخت و ساز بکن ميرياالن اصالً مجوز نگ -
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کار رو  اديب یشهردارکه  ميکنینم ی. ما کارنيوجه! اصالً حرفش هم نزن چيبه ه -
  بکنه.  مونمهيبخوابونه و جر

  . ميکنیم شيکار کيرو  یشهردار -

زمان از  ميذاری. ما نممييخوایرو نم یبا مأمور شهردار یرينه اصالً. درگ -
 ی. براميکنیمش مهم تمو عيو سر ميکنیشروع م عي. سرميدستمون بره و ضرر بد

  استخدام هستن. نجايبه صد مهندس خبره ا کينزد نيهم

بدن و خودم به صورت  ليشده تحو نييدر زمان تع ديبا رنيگیکه م يیهاپروژه
  به کارشون نظارت دارم. ميمستق

  ندارم. يیمراحل آشنا نيآخه من با ا خورن؟یم یمجوزها به چه درد نياصالً ا -

مطابق با  یاز ساخت و ساز قانون نانياطم مجوز ساخت،  ذهدف اخ نيتریاصل -
و ضوابط طرح  هانامهنييمطابق با آ ،یاصول شهرساز تيو رعا یمشخصات فن

افراد  مهيساختمان و ب مهيب ،یبانک التيخود شما از تسه نکهيا ی. براهيجامع شهر
  . ديمند بشمشغول کار در ساختمان، بهره

  ا دسته کرد و ادامه داد:دستش ر یجلو یکاغذها سروش

از تجارب  ديبتون نکهيو ا هياز بروز حوادث ساختمان یريجلوگ یمجوز برا نيا -
تون به بقال سر کوچه ديبگ ديتونی. وگرنه مديدر ساخت بنا استفاده کن یو مهندس یفن

 يیهاساختمون یمثل همه یزيبشه چ جهينت تيکنه و در نها یسازبراتون آپارتمان
  .زنيریو بعد م رنيگینم هيدييکه تأ

  . مياريکم ب یبه شهردار هانهيهز نياونوقت ممکنه با پرداخت ا -

رو ما از حساب  اشیباق د،يبساز ديدار هيکه سرما يی. شما تا جاستين یمشکل -
از فروش واحدها  اي. اما بعد همون پول و دستمزد قراردادمون رو ميپردازیشرکت م

  . ميدیروز م متيهم ق متي. قميبریحدها رو مخود وا اي ميداریبرم

  خوبه.  یليکه خ ینجوريا -

  کمه.  یليشما امکان کم آوردنتون خ یهيبله. اما با توجه به سرما -
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  کشه؟یکارها طول م نيچقدر ا -

و بعد گود  ميريمجوزها رو بگ ميشروع کن نده،يآ یاگر از هفته بهشته،ياالن ارد -
. ديريبگ ليشده تحو ليآپارتمانتون رو تکم ديتونیبهمن ماه م تا آخر م،يکن یبردار

 یروز هم کار بخوابه. البته من روزها کي ميذاریرو به راه باشه نم زيهمه چ
  رو هم محاسبه کردم.  فبه خاطر سرما و بارون و بر یليتعط

  . ميکن ديقرارداد ق یرو تو هانيا یبه نظرم خوبه و بهتره همه -

  . ميدیام محتماً انج -

خودکار از داخل قلمدان  کيو  ستيچاپ شده شرکت را نگر یکاغذها سروش
  برداشت و مشغول نوشتن قرارداد شد. در باز شد و ترالن داخل اتاق آمد.

به سروش انداخت که مشغول بود. ترالن  ینگاهمينشست و ن شيمرد دوباره رو نگاه
 یامرد بغل دستش زد و اشاره یلونشست که مرد با خنده آرنجش را به په زيپشت م

  به ترالن کرد. او به آن مرِد همراهش اخم کرد و نگاهش را به سروش داد. 

. سروش با همان حال رديبگ ديکرد ند یخودکار را در دستش فشرد و سع سروش
  جمع کردن حواس آن دو گفت: یبرا

  . یميرح یآقا تونيشماره شناسنامه و کد مل -

  داد.  جواب سروش را یميرح

گذاشت و سمت سروش خم شد و با  زيم یبا وقاحت دو دستش را رو گريد مرد
  آهسته گفت: یصدا

  مجرده؟! باتونيهمکار ز نيا -

 شتريکرد خشمش را کنترل کند. خودکار را ب یو سع ستادياز نوشتن باز ا سروش
  . ديسمت مرد مقابلش باال کش نيفشرد و نگاهش را خشمگ

 شيهادندان دادیاش که نشان مسروش و فک سخت شده یاهداشت به حالت یميرح
  . کردینگاه م فشاردیهم م یرا رو

  .ستين یالبته مجرد هم نباشه، مشکل -
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  او را گرفت و گفت: یبازو یميرح

  بسه بهزاد...  -

  :ديتمام نشده بود که سروش با همان خشم غر یميحرف رح هنوز

  همسر من هستن.  شونيا -

سروش در  تيخورده از عصبان کهي یميسروش مات شده بود.  رح یاز صدا ترالن
  شده بود. دستپاچه گفت: رهياو خ یچهره

  مهندس...  کنمیم یمن معذرت خواه -

  و در چشم بهزاد گفت: ديحرف او را بر سروش

 یتونستیاگر مجرد هم بود تو نم ،یکنینم یغلط چيحاال که من شوهرشم و تو ه -
  . یبکن یغلط چيه

 ستادهيکه از ترس ا یو بعد ترالن یميبه رح ینگاه شيخورده از خرابکار کهي زادبه
  بود انداخت. 

بهزاد را گرفت و  یقهيترالن، سروش رو به جلو خم شد و  یرفتن نگاه بهزاد رو با
  گفت: اديو با فر ديکش

  .نميبب رونينگاهتو بده به من. از دفتر من گمشو ب -

و داد  ديدستش را برداشت و در صورت او کوب ريداد زقرار یکاغذها یبعد دسته و
  :ديکش

  تن لش. نميپاشو بب -

  در را باز کرد و گفت : مهيسراس انيپو خانم

  شده مهندس؟  یچ -

  بود گفت: حيدو مرد برخاستند و آن که وق آن

  هم... ديزن خوشگل داشته باشه، با یهر ک -
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ت، آن را در صورت او بزند. نگاه کرد و با برداشتن تبلت خواس زيبه م سروش
و  ديو قبل از حرکت سروش به او رس ديکش غيکه ترالن ج ديبهزاد سرش را دزد

  دستش را در هوا گرفت و گفت:

  خدا مرگم بده، سروش! -

  دوستش را هل داد و همزمان گفت: یبا نگران گريد مرد

ما  یبرا هابتيمص نياز ا شهيهم یعوض نيام! امهندس، شرمنده یآقا ديببخش -
  .کنهیدرست م

  دفتر را ترک کرد.  یبا عذرخواه یمياو را تا کنار در هل داد. رح و

  کرد او را بنشاند.  یگذاشت. و سع زيم یو رو ديتبلت را از دست سروش کش ترالن

در را بست و  اني. خانم پوستنديدفتر جمع شدند و حال سروش را نگر یجلو همه
  :ديپرس

   رم؟يتماس بگ سيپلجناب مهندس الزمه با  -

  نه!  -

هم حسش کرد. او اتاق را ترک  انينه گفتن سروش آنقدر درد داشت که خانم پو نيا
  کرد کارمندها را به سر کارشان بفرستد.  یکرد و در را بست و سع

  شده است. یچرا وحش سشانيسؤال شده بود که باز هم رئ شانيبرا همه

او گذاشت و  یهاشانه یرا رو شياه. بعد هم دستختير شيآب برا یکم ترالن
زور او حال سروش را بهتر کوچک و کم یهامشغول ماساژش شد. فشار دست

  . کردیم

  . بعد هم سرش را در مشت گرفت و زمزمه کرد:ديآب را برداشت و نوش وانيل او

  صورتش خرد کنم.  یتبلت رو تو یذاشتیم دي. بایگرفتیدستم رو م دينبا -

  :دياتاق شد و پرس وارد یمحمد حاج

   گه؟يد یدعوا کيشده سروش؟  یباز چ -
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  برخاست و رو به او گفت: سروش

نه،  ايزن چقدر خوشگله، شوهر داره  نيا گهیبه من م گردهیبرم پدریب نيا یوقت -
  ! گفتم؟یبهش م ديبا یچ

  شوهر هم داشته باشه، فقط نگاهش کنم؟  ستيمهم ن گهیبه من م یوقت

دستم  زوني. اگر عروست آوکردمیبرخورد رو م نيم که نبود همزن من ه ترالن
  . کردمیصورتش رو صاف م ديکه با شدینم

  رو به ترالن گفت: یمحمد حاج

  ادبش کنه!  یذاشتیم -

اطرافش را  یبعد اتاق را ترک کرد. سروش مشغول قدم زدن در اتاق شد. عصب و
العمل او فکر و به عکس کردیاه مفقط سروش را نگ حسیب ینگاه کرد. ترالن با بدن

 یبار بود که سروش به خاطر او عصب نيدوم نيحال بود. اخوش تشي. از حماکردیم
  .شدیم

گلو آن را  ريو سد راهش شد. چادرش را درست کرد و از ز ستاديمقابل او ا ترالن
  شد. رهيگرفت. در صورت سروش خ

  .ستينگر یهمسرش را در آن چادر مشک سروش

لحظه حسادت تمام وجودش را پر کرد. با خود گفت چرا  کيدلبر شده بود که  آنقدر
قبل از من خواستگارش بودن؟ چرا قبل از من بهش ابراز عالقه کردن؟  گهيد یمردا

  .ننيدلبر بب ینطوريرو ا نيعروسک نازن نيا هيبق ديچرا با

  د زد و گفت:. ترالن لبخنستيبست و نفسش را فوت کرد. دوباره ترالن را نگر پلک

  آروم باش مرِد حساس. -

  و نشست. ديکش یصندل کينفسش را فوت کرد و رفت  گريبار د سروش

  بزنمش! یذاشتیم ديبا -

  ارزش نداشت دستت بهش بخوره. -
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  !یلعنت ینطوريآرامش ندارم ا -

 نيبه او توه نطوريبه خودش اجازه بدهد ا ینبود که کس ینظرش ترالن دختر در
  کند.

که خودش در دفتر حضور داشت و ترالن مجبور نبود که با  کردیکر مرا ش خدا
  تنها بماند و صحبت کند. یزيمرد ه نيچن

 یبه دفتر حاج محمد یرا جمع کردند تا بروند. وقت لشانيهنگام بعد از کار وسا عصر
  رفته است.  شيساعت پ ميگفت که او ن یموريرفتند، خانم ت

خواسته بود که  یکه حاج محمد دادینشان م نيو ا و سروش به هم نگاه کردند ترالن
  آن دو تنها باشند. 

  رفت.  یدو به سمت آسانسورها رفتند. ترالن به سمت آسانسور اختصاص هر

  به ناچار دنبال او راه افتاد.  سروش

دوم  یو در باز شد. هر دو وارد شدند. در بسته شد. ترالن طبقه ديکارت کش ترالن
  را زد. 

  دارد.  یتعجب نگاهش کرد اما بعد فکر کرد کاربا  سروش

را زد. سروش دست او و بعد دگمه را  طبقه نيترالن دوباره آخر ستاديکه ا آسانسور
. در بسته شد و باال رفتند. رو به ترالن کرد. او داشت با لبخند نگاهش ستينگر

  . کردیم

  :ديداد و بعد پرس شيبه ابروها یتکان نامحسوس سروش

   ؟یکنیم یباز یدار -

دوباره  دنديآخر که رس یپنجم را زد. به طبقه یزد و طبقه یترلبخند بزرگ ترالن
را بزند اما ترالن  نگيپنجم برگشت. سروش دست برد تا پارک یآسانسور به طبقه

و قصدش  دي. ترالن خندستيآخر را فشرد. سروش او را نگر یزودتر از او طبقه
  بود.  سروش تيبردن عصبان ادياز 
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 ني. ادنديرس طبقه نيپنجم به آخر یزد. بعد از طبقه یناخواسته لبخند محو سروش
بار هر دو با هم دستشان را جلو بردند. سروش کف دستش را باز کرد و ترالن به 

  دگمه انگشتش را به کف دست او فشرد.  یجا

. ستيو سروش را نگر دي. ترالن دستش را عقب کشديلب سروش باال پر یگوشه
  را زد.  نگيپارک یطور که حواسش به ترالن بود دگمهسروش همان

لبش را گاز گرفت و لبخند زد. سروش که داشت حرکات صورت او را نگاه  ترالن
  لبخند زد.  کردیم

  ترالن زد و گفت: یبه گونه یآرام یرا بلند کرد و ضربه دستش

 یايباز نيا یجا نجايصله! ابه حراست و شيکيداره.  نيآسانسور دو تا دورب نيا -
  . ستيخطرناک ن

  و گفت: ديسرخ شد و سروش انگشت شصتش را به لب خود کش ترالن

  وقتش.  یبمونه برا یباز نيا -

  ! ؟یچ یعني -

  . یفهمیبعد م -

رفتند. سروش کنار نشست و  نگيدو از آسانسور خارج شدند و به داخل پارک آن
  ترالن پشت فرمان نشست. 

  . زدینم یسروش ساکت بود و حرف ريطول مس در

  .ستيرو به سروش کرد و او را که چون سنگ نشسته بود نگر ترالن

  حالت خوبه؟  -

  انداخت.  نييبه ترالن کرد و در سکوت سرش را باال و پا ینگاهمين او

سؤال شده بود که چرا  شي! برادهدیکه چرا سروش جوابش را نم ديشياند ترالن
. ترالن نگاهش را به جلو رودیدر سکوت فرو م شودینها مبا او ت یسروش وقت

  راند.
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  به منزل پدرشوهرش رفت.  نيدر همان سکوت سنگ ترالن

و  ستاديراست به اتاقش رفت و پشت پنجره ا کيسروش  دنديبه مقصد رس یوقت
  باغ نگاه کرد. یمتفکر به فضا

و در افکارش  ديشيدهمسرش را مورد خطاب قرار داده بود ان نينچنيکه ا یمرد به
  او را هزار پاره کرد.

  حالت. نيسخت بود ا شيبرا اريبس

 نيبه او توه نطوريبه خودش اجازه بدهد ا ینبود که کس ینظرش ترالن دختر در
  کند.

که خودش در دفتر حضور داشت و ترالن مجبور نبود که با  کردیرا شکر م خدا
  تنها بماند و صحبت کند. یزيمرد ه نيچن

. او هم ديگام سروش با بابک تماس گرفت و موضوع آن دعوت را پرسهن عصر
خانم نذر دارد و بهنام را دعوت کرده است. بهنام هم خواسته بود که  ريگفت که من

  از طرف او در آن مراسم شرکت کند. یندگيسروش به نما

  .رودیهم آدرس را گرفت و گفت که حتماً به آنجا م سروش

پنجره  یبود. دوباره پا ستادهيپنجره ا یاو تمام روز پا و شدیشب م کينزد داشت
  رفت و به باغ نگاه کرد.

  .کردندیسفره را حاضر م یو غذا کردندیم یو آشپزها داشتند آشپز خدمتکارها

و  یمشک راهنيپ کيلباس شد.  دنياز پنجره دور شد و رفت و مشغول پوش سروش
  .ديپوش یشلوار مشک دست کت کي

که چند ضربه به در خورد در باز شد. رو به در  ديکشیرا شانه م شيموها داشت
  .ديد دشيکرد و ترالن را در چادر سف

  ها اومدن و روضه شروع شده.مهمون ن؟ييپا نييايچرا نم -

  .رونيب رمیمن دارم م -

  و... ميامشب روضه دار نه،يفردا اربع ؟یچ یبرا -
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  نه؟! اي یايم -

  کجا؟! -

  که بابک گفت. یاخونه رمی. مرهیهر جا که شوهرت م -

  !شه؟یم یچ نجايا -

  افتاده؟ یتا حاال من نبودم اتفاق -

  .شهیحاج آقا ناراحت م -

  .جانيپس بمون هم -

و او را چند لحظه نگاه  ستاديرفت. مقابل ترالن ا رونيبعد راه افتاد و از اتاق ب و
  کرد و گفت:

  !؟یهنوز با من قهر -

. سروش نگاهش را از او گرفت و به ستيسروش را نگر یهافقط چشم ترالن
صورت ترالن  ی. دوباره سر بلند کرد و دستش را برداشت و روستينگر شيهاکفش

. با انگشت شصتش صورت ترالن رفتیعقب نم کرد،یفرار نم گريگذاشت. ترالن د
  که داشت. یاز حس خوب شدیو رو م ريرا نوازش کرد. دلش ز

  مزمه کرد:آهسته ز يیصدا با

رو  یکار گمیم یوقت یدونی. خوب مکنمینم تتياذ گهيکردم، د تتيکه اذ ديببخش -
  .دمیانجامش نم گهيد کنم،ینم

صورتش حالش خوب شد. چشم که  یپلک بست و از حس دست سروش رو ترالن
  .ديدرخشیم شيهاباز کرد اشک در چشم

هام حالم رو شونه یات روه. فشار دستیترالن ممنونم که امروز آرومم کرد -
  . کردیخوب م

  آروم کردن تو بود.  امفهيوظ -

  !؟یبخشیمن رو م -
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  آورد و گفت: نييسکوت کرد. سروش نگاهش را گرفت و دستش را پا ترالن

  خداحافظ. -

  خدانگهدارت. -

  رفت. نييپا یراه افتاد و به طبقه سروش

درش رفت و از او خواست کرد و بعد به نزد پ یمهمانان خوش و بش مختصر با
  وقتش را به او بدهد.  قهيچند دق

  از سالن رفت.  یخلوت یاز کنار دوستانش برخاست و با سروش به گوشه پدرش

  جانم بابا!  -

  نداره؟  یخواستم بپرسم مشکل رون،يب رمیآقا جون من دارم م -

  . یجمع باش یشتم تودوست دا -

  رم. ب ديدعوتم و با يیجا یول دونم،یم -

  :دي. در چشمش اندوه موج زد. آهسته پرسستياو را نگر شپدر

سروش. امشب رو  نهيفردا اربع ؟یبه درد نخورت دعوت یهااون دوست شيپ -
  شو.  اليخیب

  . دميپوش یکه مشک نينيبینه آقا جون! مجلس عزا دعوت دارم. م -

  مطمئن باشم؟  -

  بله.  -

  پس برو به سالمت.  -

  برگشت و صدا زد: کدفعهيکرد و از پدرش گذشت.  یخداحافظ سروش

  حاج بابا.  -

شد و سر  کيقدم به او نزد کي. سروش ستيش را نگرو سرو ديچرخ یمحمد حاج
  خم کرد و در گوش او گفت:
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 التي. خزنمیلب نم گهي. درمینم یخوارمجلس گناه و شراب گهيتوبه کردم، د -
  م. باش بنديپا ديراحت باشه. شما هم دعا کن

زد و  یفشرد. سروش لبخند تلخ نهيلبخند زد و پسرش را محکم به س یمحمد حاج
 ی. بعد هم از او جدا شد و نگاه آخرش را به ترالنديکتف پدرش کش یدستش را رو

  .آمدیم نييها پاسپرد که داشت آهسته از پله

  نگاه او را دنبال کرد. رو به سروش گفت: ريمس یمحمد حاج

  !ش؟ييخوایم -

 یانداخت. پدرش بازو نييو در سکوت سرش را باال و پا ستيپدرش را نگر روشس
  او را فشرد و گفت:

  .یکه تا امروز نکرد یبکن یدلش کار یبرا دي. بایارياز دلش در ب ديبا -

  چکار کنم! ديبا دونمینم -

  احساسش نداره. یرو یريتأث اتي. مادستين يیگرایترالن دختر ماد -

  سروش زد و گفت: ینهيس یستش را روپشت د یمحمد حاج

 یدختر دست و پاهاش کبوده چون از فکر دور نيدر قلبت رو به روش باز کن. ا -
به حفاظ تخت. بهش  خورهیتو آروم قرار نداره و شب تا صبح دست و پاهاش م

  آرامش بده.

  سرش را فرود آورد و گفت: سروش

  .نيکردیم مييراهنما یاَمر و نه یبه جا شهيکاش هم یممنون بابا. ا -

  سرش را با تأسف تکان داد و گفت: یاَشک به دو چشمش هجوم آورد. حاج محمد و

اشتباهات  یليدادم که اشتباه کردم بابا. خ حياقتدار و غرورم رو به زبون خوش ترج -
  شدن. ريجبرانشون کنم. قبل از د ديکردم که با

  :سرش را تکان داد و بغضش را فرو داد و گفت سروش

  .دينگرانم نش یول گردمیبرم یک دونمینم -
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چسباند. سپس راه افتاد و رفت.  اشیشانيو به پ ديهم دست پدرش را گرفت و بوس بعد
راه افتاد.  تيو در دلش پسرش را به خدا سپرد و سمت جمع ديکش یآه یحاج محمد

به او  یلياشتباه خوشدل خ کيها به خاطر سال نيا یافتاد. ط شينگاهش به دامادها
 یبخت کند. مرد اهيبرگردد و دخترش را س اديعتسخت گرفته بود که مبادا دوباره به ا

نکرده بود. جلو رفت و بهراد که  تياو شکا یبار از بد کي یکه دخترش سحر، حت
  برخاست و گفت: عياو سر دنيآراد را در بغل داشت با د

  بله پدربزرگ. -

  زد و گفت: یراه و مهربانش لبخندبهراد سربه به

  ها خوبن؟پگاه چطوره؟ بچه -

 خوبن پدربزرگ. -

  نکرده، ممکنه سختش باشه. یبه پگاه سخت نگذره. مادر ريها پرستار بگبچه یبرا -

  .کنمیچشمم پدربزرگ کم از فردا نباشه اقدام م یبه رو -

  و گفت: ديبه سر آراد کش یاو زد و دست یشانه یدستش را رو یمحمد حاج

  چند کلمه با پدرت اختالط کنم. خوامی. حاال برو کنار می مرد! زنده باشهللابارک -

  چشم.  -

  خوشدل به احترام او برخاست.  یکه آقا نديبهراد بنش یخواست در جا یمحمد حاج

  او گذاشت و گفت: یدست بر بازو یمحمد حاج

  . نيبش -

خوان روضه یصدا که داشتند به ستيجمع را نگر یبعد کنار هم نشستند. او لحظات و
  . کردندیگوش م

  کرد و گفت: هيتک

  ازت ممنونم.  یسر قولت موند نکهياز ا -

  و گفت: ستياو را نگر خوشدل
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  عشقم به سحر موندم.  یمن فقط پا -

  سرش را تکان داد و گفت: او

آوردم. بهنام بهمون برگشت و آروم  مانيا نيخوشدل، من به ا کنهیعشق معجزه م -
تر از . بهراد و پگاه سر به راه شدن. مهمیدخترم و عهدت وفا کردگرفت. تو به 

  . کنهیم دايهمه، سروش! بهش سخت گذشت اما داره خودش رو پ

که  نيقهرمان بود یسروش قبل از هر کس عاشق شما بود. شما براش همون بابا -
ه ب ديچطور با نيدونستیکه شما نم فيها آرزوش رو داشتن. اما صد حبچه یهمه

  . نشياريراه ب

از  یسن نکهيکه با ا یاچهره. مرد خوشستيخوشدل را نگر یهاچشم یمحمد حاج
به پدرش  هيرا داشت و حس کرد بهراد چقدر شب شيهاتياو گذشته بود، هنوز هم جذاب

پر از آرامش بر  یلبخند حرف، صبور و پرطاقت، مؤدب و در اکثر اوقاتاست. کم
  لب داشت. 

 یها. وگرنه چه کسد چقدر خوب که بهراد به پدرش رفت و نه به آنخود فکر کر با
  پگاه را تحمل کند!  یآن رفتارها توانستیم

  گفت: دياو را د یرهينگاه خ یوقت خوشدل

رو  نيقلبش گذاشت یکه امشب رو یدست ن،يکه امشب به پشت سروش زد یدست -
اتفاقات رو تجربه  نيکدوم از ا چيسروش ه نيذاشتیم شيسال پ ستياگر ده_ب

 نيبه ا چوقتياما ه ديخندیخانواده بود اما تنها بود. سروش م ني. سروش بکردینم
  . ارهغم د شتريب خنده،یم شتريکه ب یکس نيکردیفکر نم

  درد داره.  شتريب کشه،یو داد م زهيریزود به هم م نقدريکه ا یکس

 ريمد کيکمک کنم  دمکریبزرگ کردن سروش غلط بود. فکر م یهام براروش -
  . اديهم بر م شيزندگ تيريباشه از پس مد قيال

 ايو  یاحساس یزندگ یموفق تو ريمد کيدر کار،  قيال ريمد کي شهياما هم -
  .شهینم شيخانوادگ

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا یمحمد حاج



 

814 
 

وفق نبودم. هام بودن، مکنار بچه یبرا یطور که من در کارم موفق بودم ولهمون -
  هواشون رو دارم؛ اما تنها آزارشون دادم. شناسمشون،یهستم، م کردمیفکر م

 رونيکه ب ی. مردمکردیها را نگاه مو دسته هاابانيخ ريدر تمام طول مس سروش
  .دادندیها را تکان مو علم کردندیم یزننهيآمده بودند و س

نخواست  یکه عمر ديدیم يیزهايو چ ديرسیبه گوش م ابانيها در هر خمداح یصدا
  .نديبب

بروند و راه را  ترعيسد معبر کرده بودند. راننده بوق زد که سر ابانيدر خ هادسته
  گفت: یباز کنند. به آرام

  عجله نکن، بذار رد بشن. -

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه راننده

  .نيشما کالفه بش خوامیآقا، نم ديببخش -

  ان نباش.نگر شم،یکالفه نم -

که سفارش  يیحلوا یتر به گوشش آمد. بوکه صداها واضح ديکش نييرا پا شهيبعد ش و
  . کردیو حالش را عوض م نشستیمشامش م ريبپزند در ز شيداده بود برا

  .زديریاز چشمم ستاره م نديبب

  .دميبه چشم خود د مهيراه خ به

  .زدیم اشنهيبه س نبيخواهرم ز که

  .نبيام زدل شکستهکنم با خواهر  چه

  جان او بر لب. دهيکنم از غصه رس چه

  رب تو گواهم. ايناله و آهم،  با

  سوز غمش پر از غم و دردم. از

  و توانم، با قد کمانم تابیب
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سروش  دنديبه مقصد رس یآمد. وقت رونيب یآهسته حرکت کرد و از شلوغ لياتومب
  گفت:

  برگرد. اطيشلوغن با احت هاونابيخونه، خ یبرگرد یتونیبعد از رفتن من م -

  چشم آقا. -

وارد  یشد. گروه ادهيخانه که باز بود و رفت و آمد داشت، پ کيدر  یجلو سروش
آورد تا با بابک  رونيرا ب اشیرا دور زد و گوش نيخارج. ماش گريشدند و گروه د

  .ديسروش را د یو پاها ديسر کش رونيبه ب ی. زنرديتماس بگ

  او لبخند زد و گفت: دنيو با درا باال گرفت  سرش

  مادر! یاومد -

برداشت و چشمش  شيافتاد که از جلو یريقالب پن ادي. ستيخانم را نگر ريمن سروش
به  رپاشايام یکه خانه یدنبالش رفت اما نداد تا بهنام سوپش را بخورد. چند بار

  و شناخته بود.  دهيرفته بود او را د یمهمان

  سالم. -

  تو. ايسالم، ب -

   نجاست؟يبابک ا -

  بله.  -

   ن؟يکنیصداش م -

  آره مادر.  -

  در آمد و گفت: یجلو عيخانم بابک را صدا زد. او سر ريمن

  جونم ننه!  -

  ننه مادرته.  -

  حال شد و گفت:که نگاهش به سروش افتاد به وضوح خوش ديخند بابک
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  ! یبيب یاومد -

  داد و گفت: نيبه داخل ماش یارهو اشا ديرا کش رهينفسش را رها کرد و دستگ سروش

  رو ببر.  هانيفعالً ا -

  حلوا را برداشت و گفت: یهاسيکرد و د ليبه داخل اتومب ینگاه بابک

  زحمت شد.  -

  باشه.  نجايهم سهم ا نيزحمت نبود. خونه بابام سفره داشتن. ا -

خانم  ريمن یها وارد خانهبعد در را بست. راننده حرکت کرد و سروش پس از آن و
  او خوشش آمد. یباصفا یبه اطراف انداخت. از خانه یشد و نگاه

نوحه  ی. صدازدندیبود و دونفر داشتند هم م یاجاق بزرگ یرو ميبزرگ هل گيد
  . شدیپخش م ستمياز س یخوان

  از زن و مرد نشسته بودند. یتيفرش پهن کرده بودند و جمع نيزم یرو

  خطاب به سروش گفت: بابک

  مهندس. ی... آقایبِ  ايب -

 یباال برود. او برا کردیخانم هم تعارف م ريلبخند زد و دنبال او رفت. من سروش
آهسته سر فرود آورد و سالم کرد. سپس با هم از  کردندیکه براندازش م يیهانگاه
 یاتاق و آشپزخانه فرش انداخته بودند و پشت یجلو یراهرو یها باال رفتند. توپله

  گذاشته بودند.

فرش  یرا در آورد و رو شيها. به رسم ادب کفشنديتعارف کرد آنجا بنش بابک
  تشکچه نشست و از همان باال به مهمانان نگاه کرد. یرفت. باال

  سروش خم شد و گفت: یدر دستش بود. جلو یچا ینيس کيکه آمد  بابک

  .دييبفرما -

  استکان برداشت و گفت: کي سروش

  ؟یخوب استکانا رو شست -
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  لبخند زد و گفت: بابک

  بخور. زه،يتم -

  تعارف کرد. یرفت و به مهمانان چا نييها پابعد از پله و

  کرد. هيسروش نشست و به نرده تک یبرگشت رو به رو یوقت

  ما چطور بود؟ یتيب -

  .زهيزبونش تند و ت یليخانمتون خوب بود. خ یتيب -

  ده؟يکه بهت پر یکرد یناموسیب -

 یرا ستون کرده بود و ساعدش را رو شيپا کيد که به بابک کر ینگاه سروش
  زانو گذاشته بود. 

  و گفت: دينوش جرعه کيزد و استکانش را برداشت.  یکج لبخند

  آره.  -

  پس همونه که سگ شده.  -

  داد و گفت: یزد و سرش را تکان یپوزخند سروش

  . از خودت بگو. هيدختر خوب -

  گفت:به دستش داد و  یو تکان ديکش یآه بابک

  باهات صحبت کنم.  یزيدر مورد چ خوامیراستش م -

   ؟یچ -

  . نينازن یدرباره -

  ! ه؟يک نينازن -

  زن بابات. -

  .ديسروش باال پر یابروها
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  سابقت. یالبته زن بابا -

  خب! -

  گرفت و گفت: رينگاهش را به ز بابک

که قرار بود  يیمن مادرم رو بردم دکتر. ناخوش احوال بود و جا نيشما نبود یوقت -
بودم که  دهيکه رفتم ساختمان پزشکان د یدکترش خوب نبود. من چند بار یليبره خ

  مادرم رو بردم اونجا. نيهم یداره. برا یمطب دکتر داخل

  خب!  -

که اومد تو و بعد هم راه افتاد سمت آسانسور. من هم  دميخانم رو د نياز قضا نازن -
  ور. داخل آسانس بردمیداشتم مادرم رو م

سرش که نگاهش به من افتاد.  یرو زد باال نکشيداخل. ع ميدر باز شد و با هم رفت 
طبقه سوم رو زدم.  ديها و دچند لحظه مات من شد. بعد نگاهش رفت سمت دگمه

  سرم رو تکون دادم و گفتم بله.  ؟یمطب دکتر فاطم نيریم ديپرس

ً  اياون رفتم  یپ دونستی. نمکردینگاهم م فقط  به خاطر مادرم. در که باز شد واقعا
  . رونيب ميگفتم با اجازه و بعد رفت

اومد داخل مطب  دميد هويدادم و مادرم نشست.  ليمطب و دفترچه رو تحو یتو ميرفت
بهش گفت  يیزايچ کيو بعد از حال و احوال به ما اشاره کرد و  یو رفت سمت منش

  به من گذاشت و رفت.  یو اون هم سر تکون داد. بعد هم برگشت و با نگاه

اسم مادرم رو  یکه رفتن داخل خانم منش ضيمشغول شده بود. دو تا مر یليخ فکرم
. ميجلو افتاد یخيل کردمیچون حس م کردمیتو. تعجب م ميبر ميصدا زد. پا شد

تو نوبت  روزيآقا از د نيبا آرامش گفت ا یهم در اومد و خانم منش هاضيمر یصدا
  فتن از قبل. بودن. اومدن نوبت گر

  گفت: یو بعد به آرام ديبه صورتش کش یساکت شد. دست بابک

ما رو فرستاد  یو سونوگراف شيو نوشتن آزما نهيداخل و دکتر بعد از معا ميرفت -
  . رونيب
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  خانم. نينازن شيسر برم پ هيصدام کرد. رفتم جلو و بهم گفت  یمنش 

  و بعد رفتم. یسونوگرافگفت مادرم رو ببرم  ی. منشرمیهم گفتم باشه م من

 »سندهينو یهارمان«در تلگرام کانال  سنده،ياز نو شتريب یهاخواندن رمان ی(برا 
  .)ديرا دنبال کن

. گردمیو برم رمیتا م نيرو بردم مطب دکتر و براش نوبت گرفتم و گفتم بش مادرم
  خانم. نينازن یمن هم رفتم در خونه

  . تعارف کرد و من هم رفتم داخل.زود باز کرد یليدر رو که زدم خ زنگ

  فشرد. شيهارا با انگشت شيهاسکوت کرد و لب بابک

  :ديغر کردیاو را نگاه م تيکه داشت با جد سروش

  خب، بعدش! -

  سروش را نگاه کرد و ادامه داد: بابک

  دعوت کرد و رفتم نشستم. -

ر بلند کرد و س هوي. کردیپاش رو نگاه م یساکت بود و فقط جلو قهيچند دق بعدش
گفت آره شما  ن؟يپرسیگفت حال پسر حاج آقا چطوره؟! گفتم حالش رو از من م

گفت حاج آقا به خاطر پسرش من  ؟یپرسیگفتم هستم اما چرا م ؟یستيدوستش مگه ن
  رو طالق داده.

نگاه به  یو بعد از کم ستيبابک نگاه کرد. بابک هم او را نگر یهابه چشم سروش
  گرفت. ريز

  شد؟ یعد چو ب -

شده! اون هم بهم  یچ دونمیو بعدش گفتم که من از پسر حاج آقا خبر ندارم و نم -
 یاش رو ترک کرده چون من تو. خانوادهسيگفت که پسر حاج آقا گذاشته رفته انگل

زود با قدرت و به زور من رو طالق داده و ولم  یليپدرشون بودم. حاج آقا خ یزندگ
 یمشکل تو کيسرپرست بودم. اون هم یفت چون بمن رو گر یکرده. گفت حاج

داشته که قرار بوده من مراقبش باشم. گفت اما حاج آقا قبول نکرده که من  اشیزندگ
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و  یبار هم بهم دست نزده و گفته تو مثل دخترم کي یکامل زنش بشم و اصالً حت
واحد رو به طالقم که داده، اون دو تا  ینگاهت کنم. گفت حاج گهيبه چشم د تونمینم

برام  یو پول دهيبهم بخش دهيطال که برام خر یبهم داده. هر چ نيماش کينامم کرده. 
  بوده. امهيمهر یهاسکه یکرده به حسابم که داشته باشم. اون پول هم در ازا زيوار

  :دي. سروش مضطرب پرسديشياند یدوباره ساکت شد و کم بابک

  حرفت رو بزن. -

  سر بلند کرد و گفت: بابک

. از قبل هم درست و ستيبابات ن یزندگ یتو گهيازم خواست بهت بگم که اون د -
ام رو بردم خونه و روز بعد . ننهرونينبوده. من اون روز از اونجا اومدم ب یحساب

رفتم مطب دکتر.  شيو آزما ی. عصر روز بعد هم با جواب سونوگرافشگاهيبردم آزما
 یخانم بزنم. وقت نيسر به نازن کيگفت  همب ی. منشرونينسخه رو که گرفتم اومدم ب

 ايرفتم باال من رو دعوت کرد داخل. رفتم نشستم و اون بهم گفت که ازدواج کردم 
فکر کرد و بعد برگشت  ینه؟ گفتم نه! کم ايرو دوست دارم  ینه. گفتم نه. گفت کس

  ؟یکنیبهم گفت باهام ازدواج م

ناراحت  یليانگار خ هويآره. بعدش  ايه بگم ن دونستمیفقط بهش مات بودم. نم اولش
تنها  یو تنها یرو نداشته باش یکس یسخته. وقت یليکردن خ یزندگ يیشد و گفت تنها

مطب  نيا یتو ی. از زندگترسمیساختمون م نياز ا گفتی. میشیم وونهيد یباش
  دارم خانواده داشته باشم. نفس بکشم. دوستجا بشم. وحشت دارم. دوست دارم جابه

نگرانه.  یزي. احساس کردم از چترسهیکردم دستپاچه است، احساس کردم م احساس
رو  شي. زندگخوادیرو م یزيچ نيهمچ یچ یشده؟ برا یازش سؤال کردم که چ

احوال بود  ضيرفت. از مادرش که مر ايکرد. از پدرش که زود از دن فيبرام تعر
شد و بعد  یو مستأجر مردم یهافوت شد. از خودش که در به در خونه تيو در نها

 رياون ساختمون پزشکان جاگ یهم به لطف مادر شما با حاج آقا ازدواج کرده و تو
  .کننیپدرتون قاچاق اعضا م ميکردیشده و ما فکر م

  زد و سر تکان داد و گفت: یپوزخند ريسر به ز بابک
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 دهیرگش دل مبه بهنام که پدربز گفتمیو م کردمیخدا ما رو ببخشه. مسخره هم م -
  شد. یتو جد یو بحث قاچاق اعضا برا یاون هم قاچاق ره،يگیم ليو قلوه تحو

  !؟یتو قبول کرد -

 یندارم. من خودمم و خدا یچيخانم، من از خودم ه نينه، نکردم. بهش گفتم نازن -
 یصد و هشتاد متر یخونه هي یننه بابا دارم و سه تا داداش مجرد که تو هيخودم. 

دارم  یآبج هيدارم. شغل ندارم.  پلميد هيو درس نخوندم.  سوادمی. من بکننیم یزندگ
خرج اون هم  ديدرس بخونه و با سيانگل ستادمشحاج آقا فر ینوه یاز صدقه سر

  جور کنم.

و  یدست لباس موتورسوار هي دم،يدارم که خودم خر یرونيدست لباس ب هيفقط  من
  داده. هيبهم هد یحاج یموتور که همون نوه هي

 هيخورد و خوابم  یدر ازا ديتو خرج خودم موندم. خرج خونه هم هست که با من
و خودم  ستيبر وفق مراد ن چيحال و روز من ه نکهيشم. خالصه ا ادهيپ یليتيش

  وبال گردنم بشه. یکس ايبشم  یرو دوش خودم. دوست ندارم وبال گردن کس امیبار

  المپ نگاه کرد. یکم سو فرش در نور یهاساکت شد و به گل بابک

  شد؟! یبعدش چ -

  تکان داد و گفت: یبه لبش انداخت و سر یقوس بابک

  بشه؟ یچ ،یچيه -

  !؟یپس راستش رو گفت -

  آره. -

  .یکرد یکار خوب -

  رو راست نگفتم. زيچ کيفقط  -

  رو؟! یچ -

  رو دوست ندارم. یکه کس نيا -
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  ؟یچرا بهش نگفت -

. چون اديخانواده من به خانواده اون نم دونمیم . چوناميبهش نم دونمیچون م -
  کنن؟یقبولم نم چوقتيه دونمیم

  هست؟! یک -

  داد و گفت: یسرش را تکان بابک

  دوست داشتنم غلطه. دونمی! خودم مینداره پسر حاج تياهم -

  ؟یچکار کن یخوای! م؟یخوب، حاال چ -

  با خودم چکار کنم. دونمیخودم هم نم ،یچيه -

  چرا؟ -

  .دونمینم -

  سرش را تکان داد و گفت: سروش

شرکت.  ايسر ب کي. فردا ميرتيدرگ ميينخوا مييبه ما و بخوا یديتو که انگار چسب -
  .یشغل ثابت داشته باش کيبه بعد  نيکار جور کنن که از ا کيبرات  گمیم

  !یبيب یگیجون من راست م -

  .کنمیاخراجت م ومدهين ،یبيب یبگ -

  بگو چکار کنم؟ باشه تو هم. -

  ...یبخش، هر چ کي یرسان شرکت، منشنامه ،یکه شد! انباردار یهر چ -

  باشه خوبه. یهر چ -

  دانشگاه. یبر دينره، تو با ادتي -

  .رمیدانشگاه هم م -

  خوبه. -
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. لبخند ستيخانم چند لحظه سروش را نگر ريخانم آمد و کنارشان نشست. من ريمن
  زد و گفت: یتلخ

  .شهیدرست م زيهمه چ یراه نده مادر. اگر خودت بخوا به دلت بد -

  ن؟يدونیم یشما از من چ -

ها نگاه کنم که بفهمم چقدر به چشم آدم هيمادرم. کاف کيمن هم  یول دونم،ینم یزيچ -
  .رهيکن، حتماً خ تيرو هم بزن و ن گيدرد دارن... پاشو مادر، پاشو برو د

 گيد یرفت و پا نيياست و همراه بابک پابرخ شيسرش را تکان داد. از جا سروش
  شدند. ميپارو مانند بزرگ را به دست گرفتند و مشغول هم زدن هل یها. چوبستادنديا

  خودش فکر کرد.  یبه زندگ خواستیبر م گيکه از د یبا نگاه به بخار سروش

  و متوجه افکار دور و درازش شد. به حرف آمد و گفت: ستيدر او نگر بابک

  . ذارهیبار م ميباره که هل نيانم امسال دومخ ريمن -

 شيچهلم بار گذاشت. چند شب پ یهم که برا نيرو سوم محرم درست کرد. ا شيکي
بود. نه پسر خودش، خواهر زاده شما رو. بهنام بهش گفته بود  دهيخواب بهنام رو د

بهنام به  ميزنگ زد یگره به کارش افتاده، براش دعا کن. وقت کانمياز نزد یکيکه 
  رفع مشکل شما بار گذاشته شده. یهم برا ني. ااديمن ب یبه جا مييگفت دا

  گفت: یسروش با ناراحت

  .نيممنونم، لطف کرد -

 يی. غذاهاديکرد. سفره انداخت و قاشق چ يیرايبابک از مهمانان پذ یپاآن شب هم و
با بهمن سر سفره گذاشت. پدر و مادر بابک همراه  دنديها در بشقاب کشرا که زن

  .کردندیها سروش و بهنام را دعا مآمده بودند. آن

  و رو به سروش گفت: ديها خندبشقاب دنيچ انيدر م بابک

  !یاريرو سرم در ن شيحاال که به کار گرفتمت فردا پس فردا تالف -

  .یدر بر رشياز ز یخوایمگه م -
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  !تونمیم -

  نه! -

تراس نشستند و  یبرگشتند و تو يیاريو لبخند زد. بعد از پذ ستياو را نگر بابک
  سفره انداخت و هر دو با هم غذا خوردند. شانيخانم برا ريمن

  گفت: شيهنگام خوردن غذا سروش

  .کردیرو تحمل م اشيبدخلق رپاشايبود ام نيهم یدستپختش خوبه، برا یليخ -

  .ستيخانم اصالً بداخالق ن ريمن ی! ول؟یبدخلق -

لب  ريز کرد،یکه به مهمانانش تعارف م ستيگرتراس او را ن یاز باال سروش
  گفت:

  .ستيتنها ن گهياالن د ديشا -

 گريمرد د کيها شدند. بابک و از صرف شام مشغول جمع کردن سفره و ظرف بعد
  ها شدند.نشستند و مشغول شستن ظرف هيچهارپا یکنار حوض رو

ها قسمت هر سمجل نيهم از او گذشته بود، خدمت در ا ینظر آن مرد که عمر از
  .شدینم یکس

را برداشت و جواب داد. ترالن بود بعد از  اشیسروش به صدا درآمد. گوش همراه
  گفت: یسالم و احوالپرس

  سروش؟ يیکجا -

  که گفتم.  يیهمون جا -

   ؟یايم یک -

  فردا برم مسجد.  خوامی. ممونمیم نجايامشب ا ام،يزود نم یليخ -

  . یگفتیمن هم مبه  یداشت یابرنامه نيهمچ -

  . یومديگفتم، خودت ن -
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  . رهیکه شوهرت م يیجا یگفت -

  . یايدنبالش ب ديکه بره مسجد. شوهرت جهنم هم که بره با نجايشوهرت اومده ا -

  . اميب خوامیاالن م -

  و...  يیوقته. تو هم که تنها رياالن که د -

  . اميهمراه تورج م -

  ت:کرد و بعد گف تيبه جمع ینگاه سروش

  . کنمیم امکيمنتظرتم. آدرس رو برات پ ايباشه، ب -

  منتظرم.  -

او ارسال کرد. سپس  یکردند و سروش آدرس را برا یاز هم خداحافظ نيبعد از ا و
اسفنج همراه با  کيگذاشت و راه افتاد. کنار بابک نشست و  بشيرا در ج اشیگوش

  ک به او لبخند زد و گفت:ها شد. باببرداشت و مشغول شستن ظرف يیشوظرف عيما

   گن؟یم یچ ننتيبب ردستاتيز -

  کمک.  یبرا ارنيم فيباال تشر کشنیپاچه م ،یچيه -

بزرگ را به کمک هم شستند و همه جا را برق انداختند و نشستند تا  یهابعد قابلمه و
بود  یو نگاهش به افراد کردینوحه گوش م یاستراحت کنند. سروش به صدا یکم

  .کردندیو دعا م چرخاندندیم حيکه تسب

 کيچه!  یو برا ديآیاز کجا م دانستیکه نم یداشت. حس یبيدلش حس عج در
خانم به  رينگاه کرد. من یبزرگ نذر گيبه د نيرا بغل کرد و اندوهگ شيزانو

  .زديداد که برخ یا. اشارهستيسراغش آمد و او را نگر

خانم به  ريرفتند و وارد خانه شدند. منها باال برخاست و دنبالش رفت. از پله سروش
  بعد برگشت. یقياتاقش رفت و دقا

  آن.  یدستش رو کيآن بود و  ريدستش ز کيدر دست داشت.  یکتاب

  و گفت: ستاديسروش ا مقابل
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 کردیکتاب رو باز م نيا افتادیکه به کارش م یابود. هر گره یشوهرم مرد مؤمن -
چطور گره از  دونمیاون گره رو باز کنه. نم . امکان نداشت که نتونهخوندیو م

امشب  خواستمی. حاال مکردیقلبش توسل م مياز صم دونمیاما م شدیکارش باز م
  از شما؟! ربهت یکنم و ک هيهد یرو به کس هانيا

  تکان داد و گفت: یسر سروش

  اما بابک... -

  و گفت: ديخانم حرف او را بر ريمن

. کنمیدلش تنگ باشه من مشکلش رو رفع م اد،يکه ب جانيبابک مثل پسر خودمه. ا -
  کنم. هيرو به تو هد هانيا خوامی. اما ماديهر طور که از دستم بر ب

جلد  کيبعد دستش را برداشت و آن کتاب را با جلد سبز سمت سروش گرفت.  و
  قرمز قرار داشت. قياز عق ینيانگشتر نقره با نگ کيآن  یقرآن بود که رو

  ... تونمیو من نم ادهيز یليخ نيا یول -

  تو باشن.  شيپ خوادیدلم م -

. ديدستش را جلو برد و قرآن را گرفت. انگشتر را برداشت و قرآن را بوس سروش
 ستياز آن را خواند. بعد هم قرآن را بست و انگشتر را نگر هيآن را باز کرد و چند آ

  بود.  بايز اريکه بس

خانم  ري. منآمدیو به دستش نگاه کرد. به دستش م را به انگشت دست راستش کرد آن
  و گفت: ستيرا نگر

  قشنگه.  -

  مبارکتون باشه.  -

  خانم ماندند.  ريکمک به من یکم همه رفتند و تنها چند نفر براشب کم آخر

  مانده بودند.  هاهيهم سروش. دو نفر هم از همسا یکيها بابک بود و از آن یکي

. چند ضربه به در خورد. بابک رفت زدندیرا به هم م ميو بابک داشتند هل سروش
  و در را باز کرد. 
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شد بعد هم تعارف کرد. کنار رفت و ترالن وارد خانه شد. در  یپرساحوال مشغول
  را پشت سرش بست و گفت:

  . یآبج دييبفرما -

. سروش به او لبخند زد و ديد گيانداخت و سروش را کنار د اطيبه ح ینگاه ترالن
خانم منتظر بود  ريالن هم متعجب جلو رفت. به همه سالم کرد و جواب گرفت. منتر
را به سمت او  یبزرگ چوب یرهاياز کفگ یکيکند. سروش  یاو را معرف یکس

  خانم گفت: ريمنگرفت. ترالن جلو رفت و آن را گرفت. سروش رو به 

  همسرم هستن... ترالن خانم. -

  نگاه کرد.  بايبه آن دختر ز یگفت و با حال خوب آمدخانم سر فرود آورد و خوش ريمن

. هر دو به هم نگاه کردند. در پس رديشدند تا ته نگ ميهل گيدو مشغول هم زدن د هر
  . آوردندیکه فقط خودشان و دلشان از آن سر در م خواندندیم يیهانگاه هم حرف

. آنقدر که تخواسیدلش او را م بيعج کرد،یترالن که نگاه م یهابه چشم سروش
  جا بغلش کند و او را بوسه باران کند. دوست داشت همان

داد و لبخند زد.  ميهل گيباشد، نگاهش را به د دهيکه ترالن حس سروش را فهم انگار
  سروش هم به لبخند او لبش کش آمد. 

نشسته بود، نگاهش به چادر ترالن افتاد که به اجاق گاز  یصندل یکه رو بابک
  بود.  دهيچسب

  و گفت: ديچادر او را کش نييو کنارش خم شد و پا دياز جا پر عيسر

  . یچادرت آبج -

و آن را  ديبه چادر او کوب دهيآتش پر یعقب رفت و بابک دستش را محکم رو ترالن
  خاموش کرد. سروش نگران گفت:

   ؟یشد؟ خوب یچ -

  آره.  -

  و گفت: ستيو نگر ديبعد چادرش را باال کش و
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  کامل سوخت.  نشييبود. پا دهيبام برام خررو با نيآخ، ا -

  برخاست و گفت: بابک

  .نينشد یخدا رو شکر خودتون طور -

  بله، من خوبم.  -

  . کنهیم خودیبسوزه پدر عشق که آدم رو از خودش ب -

را از سروش و ترالن گرفتند.  رهايخانم نگاه کردند. آن زن و مرد کفگ ريبه من همه
  مرد گفت:

  به ما.  دشيبسپر دينيبش ديشما جوونا بر -

آن دو را به باال دعوت کرد و هر دو در تراس مقابل هم نشستند. بابک به  بابک
  آشپزخانه رفت و آن دو را تنها گذاشت. 

 کردیو باور نم ستي. سروش به او نگرديچادرش کش یسوختگ یجا یدست ترالن
  حال است.اندازه خوش نياز داشتن او تا ا

. سروش دستش را کنارش زد. ترالن ستيرد و سروش را نگرسر بلند ک ترالن
  برخاست و کنار سروش نشست. 

ترالن انداخت. به هم نگاه  یزد و دست چپش را دور شانه یلبخند گرم سروش
سرگرم بودند.  اطيخانم و آن دو نفر کرد که در ح ريبه من یکردند. سروش نگاه

  بابک هم در آشپزخانه بود. 

و صورتش را جلو برد. ترالن خواست عقب بکشد که اجازه نداد.  به ترالن کرد رو
. به هم نگاه کردند. سروش دوباره سرش را جلو برد که ترالن دياو را بوس یگونه
  گفت:

  . نهيبیم یکيزشته سروش،  -

  . ميرياز هم بگ ميتونیبوس ناقابل هم نم کينه زن و شوهر.  م،ينامزد کنمیاحساس م -

  . ستيناصالً وقتش  -
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و ترالن را رها کرد.  ديآمد. سروش دستش را پس کش رونياز آشپزخانه ب بابک
  آن دو گذاشت و گفت: یدستش را جلو ینيبابک س

  . دييبفرما -

  . نيديزحمت کش -

  .یآبج کنمیخواهش م -

دانه  کيو خرما را در دسترس ترالن گذاشت. ترالن تشکر کرد و  یچا سروش
  .دينوش یچا جرعه کيگذاشت. بعد هم خرما برداشت و در دهان 

نشستند و به نوبت تا ساعت چهار صبح  ميهل گيشب همان تعداد محدود دور د آن
صحبت  هيخانم با زن همسا ري. ترالن و منفتديو جا ب رديآن را به هم زدند تا ته نگ

  . رديتا خوابشان نگ زدندیو از رسم و رسومات حرف م کردندیم

 یهائتيهم گرم بحث خود بودند. مرد از خاطرات ه هيهمسا و سروش و مرد بابک
  . دادندیو آن دو گوش م کردیها صحبت مآن یبرا اشیدوران جوان

  آن را خاموش کرد. ريخانم ز ريجا افتاد و من ميچهار صبح بود که هل ساعت

  آن گذاشت و محکمش کرد. بعد هم خطاب به بابک گفت: یرا رو گيدر د سپس

که  کنمیم دارتونيب مي. براتون جا انداختم. ساعت شش و نديباال بخواب ديبر گهيد -
  .هاهيبه همسا ديرو بد ینذر

  باشه چشم. -

اتاق  کيها را به تعارف کرد و همه با هم به داخل خانه رفتند. بابک خانم بابک
 گل یکه بو دنديخانم خز ريدار منمالفه یپتوها ريکرد و خودشان در سالن ز تيهدا

  .شدیها ساطع ماز آن یمحمد

  ترالن رفت و نوشت: یرا در دست گرفت و به سراغ صفحه اشیگوش سروش

  ترالن! -

  جوابش را داد: عيسر ترالن
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  جانم. -

  نوشت: شيبرا سروش

  دوستت دارم. -

سروش نگاه  یشد و چند لحظه به ابراز عالقه خودیصفحه از خود ب دنيبا د ترالن
  قلب را فرستاد. کيکرد و عکس  کيکل امشيپ یب بدهد. روکرد. ندانست چه جوا

  ترالن لبخند زد و نوشت: یکدندگيبه  سروش

  .یبخشیتو هم من رو م دونمیو م گذرهیروزها هم م نيامشب و ا -

  در جواب نوشت: ترالن

  حتماً سروش جان. -

  و به محبت او فکر کرد. ديپتو خز ريبعد لبخند زد و ز و

کرد. از تکان خوردن  داريو صدا بابک را ب سریخانم ب ريمن ميساعت شش و ن صبح
شد و برخاست و به کمکشان  داريخانم سروش هم ب ريپچش با منپچ یبابک و صدا

  رفت.

را  شي. رودنديچ ینيس یو رو دنديها کشخانم را در ظرف ريگرم شده توسط من ميهل
را  هاینيهم هر دو مرد س کردند. بعد نييتز یو روغن کرمانشاه نيبا شکر و دارچ

 یبرا عيسر هاهيهمسا زدندیرفتند. تا زنگ درها را م رونيب اطيبرداشتند و از ح
  دادند. یرا هم نذر یبعد یو سروش تا کوچه ک. بابآمدندیم شانيبرداشتن سهم نذر

  شدند. داريها بقابلمه یاز صدا هيهشت صبح بود که بق ساعت

  اند.نکرده دارشانيند که چرا بو صورت شستند و گله کرد دست

  ها گفت:به آن یخانم با لبخند نرم ريمن

  نکنم. دارتونيگفتم ب نيديشما خواب گهيکمک کردن، د رمرديدو تا ش نيا -

ها رفتند و در تراس نشستند و مشغول خوردن و بابک پس از شستن ظرف سروش
  صبحانه شدند. پس از آن سروش خطاب به ترالن گفت:
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   !م؟يبر -

  بله.  -

ناهار بمانند اما سروش قبول نکرد و همراه ترالن از  یها براخانم خواست آن ريمن
  کرد.  یخداحافظ هيبابک و بق

خانم  ريبگذارد. از من فشيقرآن را برداشت و آن را به ترالن داد تا در ک سروش
رفتند و  ئتيه نيترکيرا رفتند. به نزد یريراه افتادند و مس ادهيتشکر کرد. هر دو پ

سروش دست ترالن را گرفته بود. سروش  یشلوغ انيهمراه دسته راه افتادند. در م
. فشردیو دست ترالن را م زدیم نهيدسته س ینگاهش به دسته بود و همراه با نوا

. لبخند زد و صورت ديرا در دستش د قيبه دست او کرد و انگشتر عق یترالن نگاه
   .ستياما آرام همسرش را نگر یجد

  شدند و به منزل رفتند.  یظهر هم سوار تاکس کينزد

حاج  ئتِ يه نيکدام به اتاق خود رفتند و به استراحت پرداختند و شب را به آخر هر
  رفتند.  یاکبر

فکر  ني. به اديشياند یبه منزل برگشتند سروش به درون تختش رفت و ساعت یوقت
  کند. مشترکشان حاضر  یزندگ یکرد که چگونه ترالن را برا

  آمد.  شيبرا یامياحوال بود که پ نيا در

  را خواند. امکيرا برداشت پ یگوش یوقت

  !؟یاهيهم حاضره. پا زي. همه چميشیفردا لواسون جمع م ؟یسالم سروش، چطور -

  فکر کرد و بعد نوشت: یو کم ديکش یقينفس عم سروش

. من ازدواج کردم شمی. ممنون منيند اميها بهم پجمع نيا یبرا گهيسالم، خوبم. د -
  . ريام بذارم. شبت بخخانواده یوقتم رو برا خوامیو م

  بعد جواب آمد: باشه.  یکم و

دوخت.  زيم یو نگاهش را به قرآن رو ديپهلو چرخ یو رو ديکش یقينفس عم سروش
  . ستيبعد هم نشست و آن را در دست گرفت و آن را باز کرد و با اندوه نگر یکم
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 یقهيبرد و به سل یکارش با ترالن همراه شد و او را به پارچه فروشبعد بعد از  روز
  . ديخر یاو جنس چادر مشک یخودش برا

  حاضر کند.  شيزود برا یليرفتند تا خ یاطيهم به خ بعد

  و تحول در سروش در تعجب بود.  رييهمه تغ نيترالن از ا و

  

  (فصل دوازدهم)

به سر  یز در منزل حاج محمدصفر تمام شده بود و سروش و ترالن هنو ماه
طور که به بابک قول داده بود او را در شرکتش استخدام . سروش همانبردندیم

  کرد.

را از او گرفت. به  کردیم یدر آن زندگ نيکه نازن یدو واحد ساختمان پزشکان هر
  کند.  یواحد بزرگ داد تا راحت زندگ کيبه او  شيهااز مجتمع یکيدر  شيجا

  با او ازدواج کند.  تواندیم از بابک خواست اگر ماز آن ه بعد

  را به او نشان داد.  طشانياش برد و شراخانواده دنيرا به د نينازن بابک،

  کرده است.  یزندگ طيشرا نيها بدتر از اهم گفته بود که خودش سال نينازن

روز  مشترکشان را شروع کردند. بعد هم هر یبعد با هم ازدواج کردند و زندگ یمدت
کمتر دلتنگ مادرش  گريحاال د گفتیبه بابک م ني. نازنزدندیخانم سر م ريبه من

  خانم را دارند.  رياست، چون من

ازدواج  یصحبت کرد و نظرش را برا انيدر مورد خانم پو یبا حاج اکبر سروش
و صحبت  انيخانم پو دنيدو دل بود اما با د یکم یتورج و او جلب کرد. حاج اکبر

  . کردیانتخابش افتخار م یج، برابه تور

  رفتند و جواب مثبت را گرفتند.  یشب با خانواده و حضور سروش به خواستگار کي

کند. مناسب با سنش نشست و برخاست کند  یسر به راه زندگ کردیم یسع سروش
  نرود.  ديااليب هایکه روحش را به زشت يیسمت جا گريو د

  . شدیم ايو حالشان را جو زدیسر م شيخواهرها تنها به یحت ايبا ترالن و  همراه



 

833 
 

. از بهراد بردیو لذت م ديدیها را مآن یو شاد رفتیسراغ بهراد و پگاه م به
  مراقب او باشد. شتريحاال که پگاه باردار است ب خواستیم

داده بود،  ليکه تشک یاها پرستار گرفته بود و پگاه از خانوادهبچه یهم برا بهراد
  . بردیلذت م

خودش را باز نشسته کرد و شرکت را به دست سروش داد تا هر طور  یمحمد حاج
  اداره کند.  خواهدیکه م

را  ايبا نرگس خانم بپردازد. دن یبکشد و به زندگ ايدست از مال دن دادیم حيترج او
  لذت ببرد.  یمانده را از زندگ یچند صباح باق نيبگردد و ا

او را  به  گريترالن سؤال شده بود که سروش چرا د یراب زيچ کيمدت  نيدر ا اما
  که با هم به منزل خودشان بروند. خواهدینم گريد ايو  کندیاتاقش نم

قابل کنترل تا  ريغ یچگونه آن همه داغ دانستیآرامش سروش متعجب بود و نم از
  حد در آرامش فرو رفته است. نيا

سرش را سمت پنجره  یشد. وقت داريبکه ترالن از خواب  دياز راه رس یگريد صبح
وقت است که صبح شده است. از زنگ نخوردن ساعتش تعجب  یليخ ديچرخاند د

  کرد. خواب مانده بود و نماز صبحش قضا شده بود. 

 گريکس د ايسروش و  یوقت بود. حت ري. دستيرفت و ساعت را نگر نييتخت پا از
  نکرده بودند.  دارشيرفتن به سر کار ب یبرا

  رفت و دست و صورتش را شست و برگشت.  سيسرو به

دل  هاینگارنامه ني. از اختيبود. دلش ر دهيبه آن چسب یرفت. کاغذ نهيمقابل آ به
  نداشت.  یخوش

  . ستيجدا کرد و آن را نگر نهيرا جلو برد و کاغذ را از آ دستش

  سروش بود. نوشته بود: خط

  کند.  هيتا عاشق شود و گر آدم نهاد ینهيکه قلب را در س يینام خدا به
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تا آن زمان که جفتش را در کنار خود نداشته  زندیقلب آرام ندارد و ناکوک م نيا اما
  که به شدت قلب تو را کم دارد.  یانهيس انياست قلب من در م قراریباشد؛ و چه ب

و آنچنان دلتنگ ت سمينویتو م ینامه را برا نيمن! اکنون که ا یبايز زم،يعز ترالن
  تو سخت باشد.  یباورش برا ديهستم که شا

جز  یاچاره تيداشتن هوا یتوست و برا یدارد تنها به هوا یاگر قلبم تپش ترالن
  . ستيسفر ن

  بار هم بدون تو رفتم.  نياما ا ،یازده رتيکه اکنون متعجب و ح دانمیم

 یکوفت. پا زيم یشوک زده کاغذ را مچاله کرد و آن را رو ديکه رس نجايبه ا ترالن
  افتاد.  هيتوالت نشست و به گر زيم

. باز هم ترکش کرده و رفته شدیسروش هرگز درست نم شد،یخود فکر کرد نم با
  بود. 

 ني. ادادیم يیو درخواست جدا رفتیم ديبار با ني. اکردیتحمل نم گريبار د نيا
  . کردیسروش را درست نم زيچ چيخارج از حد بود. ه ريهمه تحق

برخاست و خود را به کمد رساند و  شيهااشک ليو س هاهيگر انيو در م نيهگاندو
سرش انداخت و با کاغذ  یچادر برداشت. آن را رو کيدرش را گشود. دست برد و 

  رفت.  نييپا یبه طبقه انيمچاله شده راه افتاد. گر

  گفت: و نگران به سمت ترالن رفت و دهيبا نرگس خانم رو در رو شد. او ترس ترالن

  شده؟ یچ -

  زد: اديفر انيگر ترالن

  سروش باز هم رفته. -

  داره؟ هيگر نيخوب ا -

  شده است! وانهيخود فکر کرد نرگس خانم د با

  باز هم پشت کرد و رفت؟ ستيمهم ن یعني -
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  !یکردیتو مهمه؟ اگر برات مهم بود که اتاقت رو از پسرم جدا نم یمگه برا -

  گذشت و راه افتاد. نرگس خانم گفت: هم مانند پسرش بود. از او او

  ؟یسروش رو خوند ینامه -

. با انداختیرا برق م ليرفت. راننده داشت اتومب رونياز تاالر ب حرفیب ترالن
  است! یچه کابوس نيا ديشيترالن در عقب را باز کرد. ترالن با خود اند دنيد

  اند.لحظه بوده نيمنتظر ا همه

گرفت. در توسط راننده بسته  یجا ليو در عقب اتومب ها روان شد. رفتاز پله او
  شد.

آب و قرآن. راننده نشست  ینيها آمدند، با سپله یبه باال یخانم و حاج محمد نرگس
  .ختيآب را برداشت و پشت سرشان ر یکاسه یو حوض را دور زد. حاج محمد

نتظر بودن چرا همه م دياز خود پرس کردیآن دو را نگاه م انيکه داشت گر ترالن
  که من برم؟

 یکرد. نگاهش را سمت کاغذ مچاله شده هي. برگشت و تکشدیم وانهيداشت د گريد
  دستش برد.

  صاف کرد. ی. کاغذ را باز کرد و کمديآن چک یرو شيهااشک

  نامه را خواند. یادامه

 یو دوباره زندگ ميرویم يیبه سو يیاي. اگر بمانمیبدون تو، اما منتظرت م رومیم
  . ميکنیرا آنجا، با هم، از نو شروع م

  . کردیحرکت م یريکه داشت در مس ستيسر بلند کرد و راننده را نگر متعجب

  ... ايخونه  ره؟یکجا م ديخود پرس از

  را داخل کاغذ گرفت و خواند: نگاهش

  ايبه دل آشنا، تا که هستم ب یا

  ... يیايمن اگر ن یوا
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  را پاک کرد و گفت: شيهانامه تمام شده بود. ترالن اشک و

   م؟يریکجا م ميدار ديببخش -

  فرودگاه.  -

   ؟یچ یفردگاه برا -

  پرواز دارن.  گهيساعت د کيآقا منتظر شماست.  -

  به کجا؟!  -

  پرواز نکنه.  مايو هواپ ميزود برس دوارمي. امدونمینم -

  . ديبر ترعيپس سر -

 نهيکت کرد. قلب ترالن سر بر سحر یشتريپدال گاز را فشرد و با سرعت ب راننده
  زودتر به مقصد برسد. خواستیو م زدیم

و با نگاهش به  ديوارد سالن شد و دو ديبه فرودگاه رس شيهادلشوره انيدر م یوقت
  دنبال سروش گشت.

و خود را به او رساند. دستش را  دي. دورفتیم تيکه داشت به سمت گ ديرا د او
  حال شد.ترالن به وضوح خوش نديگرفت که سروش برگشت و با د

  گوشش نشست. ريترالن ز یدهيبر دهيبر یهااو را بغل کرد و نفس سروش

  ؟یذاشتیباز هم تنهام م یداشت -

  .یايکه م دونستمیم -

  !یرفتیم یداشت یول -

  .یايمطمئن بودم که م -

و  دو از هم جدا شدند. به هم نگاه کردند. سروش لبخندزنان دست او را گرفت هر
  گفت:

  .ميپرواز اعالم شده، بر -
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  .ستيهمراهم ن یچيکجا؟! من ه -

  را بلند کرد و به او نشان داد. یچمدان سروش

  مال منه؟! -

  بهت فکر نکردم؟!  یفکر کرد -

رفتند و سوار  شانيسر فرود آورد. هر دو راه افتادند و بعد از انجام کارها سروش
  شدند. مايهواپ

  ن گفت:کنار هم نشستند ترال یوقت

   م؟يریاومدم! حداقل بگو کجا م یبا چه سر و وضع نيبب -

  مشهد. -

کرد. سروش  هيراحت تک اليبعد لبخند زد و با خ یشد. کم رهيبه سروش خ ترالن
  دستش را آهسته فشار داد. یهادست او گذاشت و انگشت یدستش را رو

 کيرج شدند سوار و از فرودگاه خا دنديبه مقصد رس یپرواز آرام وقت کياز  بعد
  شدند. یتاکس

. همان هتل که قبالً رفته ستيآدرس هتل را داد. ترالن متعجب او را نگر سروش
  سروش چه در سر دارد. دانستیبودند. دل در دل ترالن نبود و نم

هتل شد  یوارد هتل شدند. سروش مشغول صحبت با متصد دنديبه مقصد رس یوقت
اق با ترالن راه افتاد. به درون آسانسور رفتند و مدارک و گرفتن ات ليو بعد از تحو

  مورد نظر رفتند. یبه طبقه

  در را هل داد و ترالن وارد اتاق شد. ديو کارت کش ستادياتاق ا یجلو سروش

ها را آوردند و سروش به بود که قبالً در آن اقامت داشتند. خدمه چمدان یاتاق همان
  ا از سر در آورد و خطاب به سروش گفت:رفت ترالن چادرش ر یاو انعام داد. وقت

  تکرار؟! یتو ميچرا دوباره افتاد -

  خاطره است. ديتجد -



 

838 
 

  نبودن. ینيريخاطرات چندان ش یول -

  کنم. نشونيريش خوامیم -

  مبل نشست و رو به سروش گفت: یپراند. ترالن رو یبه ترالن لبخند زد و چشمک و

  شده.شروع  هيفعالً صبحش که با گر دوارم،يام -

  سر فرود آورد و گفت: سروش

  خوبه؟  شه،یبا خنده تموم م -

  در آن شد. شانيهالباس دنيها را به اتاق برد و مشغول چبعد چمدان و

  :ديجا پرسکه تمام شد از همان کارش

  !ارت؟يز ميبر -

  !م؟يبر یک -

  .یستياالن، اگر خسته ن -

  .ستميخسته ن -

  .ميبپوش که بر یزيچ کي ايپس ب -

رفت و وضو گرفت. ترالن هم بعد از او وضو گرفت و  سيخودش به سرو وشسر
  و حاضر شد. ديلباس پوش

  کرد.  یتماس گرفت و درخواست تاکس یرا برداشت و با متصد یگوش سروش

بعد از او  یفرستاد و خودش هم کم نييپا یترالن هم حاضر شد او را به طبقه یوقت
  ه حرم رفتند.شدند ب یهر دو سوار تاکس یرفت. وقت

و دعا را  ستادندياذن دخول ا یتابلو یجلو یدو رفتند و پس از عبور از ورود هر
  خواندند و بعد وارد شدند.

دادند سروش  ليرا که تحو شانيها. کفششناختیحال بود و سر از پا نمخوش ترالن
  رو به او گفت:
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  .نمتيبیم جانيهم گهيو چند رکعت نماز بخونم. دو ساعت د ارتيز رمیمن م -

  باشه. -

گالب در  یبه قسمت زنان رفت و سروش هم به قسمت مردان رفت. بو ترالن
  . کردیو احساس لذت م خوردیهوا به صورتش م یو خنک نشستیمشامش م

  در آن بود. حيرفت که ضر یقسمت به

 یقياو نفر به نفر جلو رفت و دق ستاديا تيآن جمع انيحال در م نيشلوغ بود با ا اريبس
  .ديرس حيبعد دستش به ضر

گرفت که به  یاز آرامش یقيپلک بست و نفس عم ح،يدستش به آن ضر دنيرس با
. نگاهش ستيسقف را نگر یهایکارنهيشد. نگاهش را باال گرفت و آ ريقلبش سراز

سبز حال  یها. نگاه کردن به آن پارچهستيرا نگر حيرا به مقابلش داد و درون ضر
  لب گفت: ري. زردکیدلش را خوب م

نگه  کانتيو ن نيمن به عهدم وفا کردم و اومدم سمتت، من رو در راه صالح ايخدا -
دستم از دستت رها بشه. هر  گهيبودن. نذار د زيتو عز یکه برا یدار. در راه کسان

  .ريخودت دستم رو محکم بگ شهیهام داره از دور دستت باز مانگشت یديکه د يیجا

برداشت.  یآمد. رفت و مهر رونيب تيجمع انيا کرد و از مرا ره حيبعد ضر و
 یقي. چند رکعت نماز در آرامش خواند و دقاستاديرا کنارش گذاشت و به نماز ا فشيک

  شد. رهيبود خ ديسف یسنگ واريد کيدعا کرد و به مقابلش که 

 زشيهمه چ خواستیو به آن لحظه فکر کرد که م ديشيکه گذرانده بود اند یعمر به
  مراقبش باشد. کردیو از او خواهش م زدیرا از صفر شروع کند. خدا را صدا م

اش انداخت شانه یکوچکش را به صورت کج رو فيک افتي انيپا ازشيراز و ن یوقت
  زد. شيصدا یکه کس شدیو راه افتاد. داشت از آنجا خارج م

  آقا! -

. کردندیتند نگاهش ماش داشافتاد که همراه شوهر و بچه یو نگاهش به زن برگشت
  زن گفت:



 

840 
 

  خودشه. -

  او را بغل کرد و گفت: یدرنگ چيهیمرد ب و

  .یتو نجاتمون داد یازت ممنونم، ازت ممنونم داداش. زنم که گفت باورم نشد. ول -

  و گفت: ديکمر مرد کش یمتعجب دستش را رو سروش

  .شمیمتوجه نم ديببخش -

  از سروش جدا شد و زن گفت: مرد

 یبود. اون شب تو مارستانيتخت ب یبود. رو ضيمن مر ی! بچهست؟ين ادتوني -
 ضهيشده؟ و من گفتم دخترم مر یچ نيدي. شما پرسکردمیم هيحرم بودم و داشتم گر

اون شب  نيدونی. نمفرستمیبراتون پول م نيو گفت نيو بعد ازم شماره کارت گرفت
صبحش پول اومد به حسابم و نه! اما  اي نيراست گفت دونستمی. نمدميکش یتاصبح چ

دعاتون  شهي. االن هم خوب خوب شده. خدا شاهده همميبعدش دخترم رو عمل کرد
خدا گره از کارتون  کردمی. دعا مکنمینمازم شما رو دعا م ی. هر روز توکنمیم

  باز کنه و...

. لبخند زد و دستش را بلند کرد و ستيدخترک را در آغوش مادرش نگر سروش
  و گفت: ديچشمش کنار زد و پشت گوشش کش یرا از جلواو  یموها

  االن خوب شده؟! ش؟ي. ستاادمهيبله،  -

  . خدا رو شکر، خوبه.شيبله، ستا -

  خدا رو شکر. -

  .شدیکه دخترم خوب نم نيديبخشیاگر شما به ما نم -

  رو به زن گفت: سروش

  بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ« 

  »عشق اول منزل است قيطر در
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و با لبخند رو به مرد سر فرود آورد و راه  ديدختر بچه کش یبعد دستش را به گونه و
  افتاد.

  بود؟  شيناج یبزرگ شد بگم ک شيبود آقا؟ ستا یاسم شما چ -

  رو به عقب لبخند زد و گفت: سروش

  امام رضا، منم سروشم.  یخونه یخدا بود، تو شيناج -

گرفت که ترالن هم از راه  ليرا تحو شيهارفت و کفش یکفشدار یبعد به جلو و
  .دنديرا پوش شانيها. کفشديرس

  رو به سروش کرد و گفت: ترالن

  گرسنمه. م؟يبخور یزيچ کي ميبر -

  .زميعز ميریم -

بودند. چند  ستادهيا يیدر طال یبرد که رو به رو اطياز ح یاو را به قسمت سروش
  به آن قسمت نگاه کرد. قهيدق

  م؟يرب اديحاال دلت نم -

  نه! -

  .زميعز ميریم -

بودند. چند  ستادهيا يیدر طال یبرد که رو به رو اطياز ح یاو را به قسمت سروش
  به آن قسمت نگاه کرد. قهيدق

  م؟يبر اديحاال دلت نم -

  نه! -

 یاسرمه یمخمل یجعبه کيکرد و  فشيک بيرو به ترالن کرد و دست در ج سروش
  از کرد و گفت:. آن را رو به ترالن بديکش رونيب

   شه؟يو غم، از االن تا هم یدر خوش ؟یمن باش یهمسر ابد شهیم زم،يترالن! عز -
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و به  دي. ترالن خندکردیداخل جعبه نگاه م دارنيذوق زده به انگشتر نگ ترالن
 نيسروش نگاه کرد. سروش از او خواسته بود تا ابد کنارش باشد و ا یهاچشم

   درخواست ممکن بود. نيباتريز

  . یکنیترکم نم چوقتيه گهيد یکه قول بد یبه شرط -

  . کنمیترکت نم -

  .یرینم یزن چيسمت ه گهيقول بده که د -

  . رمینم -

  . کنمیبله، قبول م -

و آن را به انگشت دست راست  ديکش رونيلبخند زد. انگشتر را از جعبه ب سروش
  ترالن انداخت.

  . ارياز دستت درش ن وقتچيمن و تو باشه. ه نينشون ب کي نيا -

  گفت: یو با شادمان ستيانگشتر را نگر ترالن

  . ارميدرش نم چوقتيه -

  در نگاه عاشق سروش غرق شد.  و

رفتند. غذا خوردند، گشت زدند و با  رونيدست ترالن را گرفت و با هم ب سروش
  در سطح شهر به گردش پرداختند.  یشادمان

روش لباس برداشت و به حمام رفت. ترالن به هتل برگشتند شب شده بود. س یوقت
 یبه روز ینشست. سروش دوش گرفت و ترالن با شادمان شيصفحه نما یهم جلو

آمد ترالن بعد از او رفت و دوش  رونيب ی. سروش وقتکردیکه گذرانده بود فکر م
  در گفت: یحمام رفت و در زد. ترالن از ال یگرفت. سروش به جلو

  بله؟ -

  دم.برات لباس آور -
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ها را که گرفت با ها را به ترالن داد و او در را بست. ترالن لباسلباس سروش
که سروش با انتخاب خودش  یدارند. شب شيمتفاوت را در پ یکه شب ديفهم دنشانيد

  او لباس حاضر کرده بود.  یبرا

  . کردیبود و داشت شهر را نگاه م ستادهيدر اتاق کنار پنجره ا سروش

  .ديکش رونيو را از فکر بکه آمد ا ترالن

  سروش جان!  -

 یعروسک دياو انداخت. در آن لباس سف یبه سر تا پا ی. نگاهستياو را نگر ترالن
 یو دستش را رو ديشده بود. سروش لبخند زد و جلو رفت و او را در آغوش کش بايز

  و گفت: ديکمر لخت او کش

  . یجذاب یليها خلباس نيا یتو -

  ممنونم.  -

از خشک  ی. وقتديرا شانه و سشوار کش شينشاند و موها نهيآ یرا جلواو  سروش
ها را خاموش کرد او مطمئن شد سشوار را خاموش کرد و رفت چراغ یشدن موها

و هر دو چراغ خواب دو طرف تخت را روشن کرد. به ترالن که نشسته بود نگاه 
  . ستيکرد. او چند لحظه سروش را نگر

. برخاست و به مقابل کندیباز هم از او فرار م ايش بماند کنار تواندیم دانستینم
را  شيهارا دور او انداخت و چند لحظه چشم شيهاسروش رفت. سروش دست

گرفت و او را به درون تخت برد و کنارش  شيبازوها ی. ترالن را روستينگر
  خواباند. 

 یبازو یا رواو را کنار زد. دستش ر یکرد و با دست چپش موها هيآرنجش تک یرو
  دستش را جلو ببرد.  ديترسی. هنوز مستياو را نگر ینهيو س ديترالن کش فيظر

سرش را جلو برد  ديدیکه در چشم او م یدور کردن استرس یلبخند زد و برا ترالن
  سروش بوسه گذاشت.  یهالب یو رو

  با تو باشم؟  تونمیم یعني نيا -
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  بله.  -

. شدندیو داشتند گرم م ديگرفت و او را بوس شيبازوها انيترالن را م سروش
. دست سروش خواستندیرا م گريهمد شتريو هر لحظه ب ديکوبیمحکم م شانيهاقلب

  .ديباال رفت و به گردن ترالن رس

  او را باز کرد.  راهنيپ یهادگمه ترالن

کوچک ترالن نشست.  ینهيس یآمد و رو نييبعد سروش هم ناخواسته دستش پا یکم
  . ستاديرا فوت کرد و پلک بست و ا نفسش

شت جا مانده بود. ترالن داترالن فاصله داد. دستش هنوز همان یهارا از لب شيهالب
  . سروش هنوز فرار نکرده بود. کردینگاهش م

دستش را تکان داد و آن  ی. کمکردیم یخود تداع یدکترش را برا یهاحرف داشت
و بند  ديکش نيياو را پا یقهيباال برد و  کوچک را لمس کرد. دستش را یبرجستگ

ترالن گذاشت و بوسه  ینهيس یرا رو شيها. لبديکش نييپا شيهارا از شانه لباس
  زد و کارش را ادامه داد. 

از سر  یکه تمام آن لحظات، نگران، منتظر سروش بود، با حرکت سروش آه ترالن
 یو دستش را در موهاچشمش سر خورد  یو اشک شوق از گوشه ديکش یآسودگ

  سروش فرو برد. 

را  یماندن اديبه  یتر شد و بدون ترس و دلهره کنار ترالن ماند و لحظاتگرم سروش
  در کنار او ساخت. 

او  یموها یو دستش رو کردیترالن را نگاه م یهابعد سروش داشت چشم یقيدقا
 ليبه او تحم را یدر آرامش با او باشد و کمتر درد کردیم ی. سعکردیحرکت م

  کند.  شيشد رها تيکند. مراقب بود اگر ترالن اذ

تا سروش نگران نشود. پلک  زدیاما دم نم کردیدرد را تحمل م شهيمثل هم ترالن
  سروش گذاشت. یبازو یبست و سرش را به کنار خم کرد و دستش را رو

  حس کرد.  یدردش حال خوب انيم در

  گوشش گفت:و در  ديسر خم کرد و او را بوس سروش
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  .ینيتو بهتر -

و جسم  ديترالن را به آغوش کش عيکنار آمد و سر تيخودش هم آرام شد و با رضا و
 یفشرد. نگاهشان در نگاه هم گره خورد. ترالن دستش را رو نهيگرم او را به س

  گفت: یصورت او گذاشت و با خستگ

نه تنها  ،یا دارمن ج یزندگ یدوستت داشتم. تو نه تنها تو شهيدوستت دارم، هم -
  قلبم مال توئه، بلکه روحم متعلق به توئه. 

  فشرد و گفت: نهيبه س شتريرا ب فيآن دختر ظر یبا شادمان سروش

 نيا ی. ممنونم که کمک کردزمي. عاشقتم عزکنمیداشتن تو شکر م یخدا رو برا -
  حس خوب رو با تو تجربه کنم. 

  . ديژ داد، تا در آغوشش خوابقدر ترالن را نوازش کرد و تنش را ماساآن و

  ها نگاهش کند. و دلش خواست ساعت ديصورت او کش یاما انگشتش را رو سروش

_________________  

قدر . آنديپلک گشود. ترالن را خسته و هالک کنار خود د هيگر یبا صدا شسرو
سر او  ريستش را از زکند. آهسته د دارياو را ب امديشده بود که دلش ن قيخوابش عم

رفت. کنار گهواره  نييگذاشت و از تخت پا یاترالن بوسه یقهيشق ی. روديکش رونيب
را دراز کرد و او را بغل کرد.  شيهادست و. خم شد ستيو فرزندش را نگر ستاديا

  را برداشت. رشيش شهيش

 کينوزاد بدهد.  رينتوانسته بود به فرزندشان ش اشیقلب یخواسته رغمیعل ترالن
. چرخاندیاو م یبازو یو گرسنه سرش را رو خوردیاش در آغوشش تکان مماهه

به آسمان سرخ  ی. نگاهستاديمقابل پنجره ا یآلود با حال خوبسروش هر چند خواب
را  شهيگرفت و سر ش ري. لبخند زد و سر به زديباریشدت مرنگ انداخت. برف به 

  در دهان فرزندش گذاشت.

 یخاکستر یهاشد و سروش را با چشم شهياز ش ريش دنيه مشغول مکبا عالق او
حال از داشتن پسرش که بعد از دو سال به ش هم خوشدرشتش برانداز کرد. سرو
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 یو به صدا ستينگر ريش دنيمک یشان آمده بود لبخند زد و حرص او را براجمع
  گوش کرد.  رشيقورت دادن ش

  گفت:و  ديصورت او کش یشصتش را رو انگشت

  باشم.  یخوب یسورنا جان، دعا کن بتونم بابا -

  دوباره نگاهش را به بارش برف سپرد. و

  

   انيپا

  

  صبح 4:17 ساعت

  

  

  با مخاطب: یسخن

  باعث رنجش شما نشده باشم. ليفا نيبعد از مطالعه ا دوارميسالم. ام زميعز مخاطب

در  شهيکه هم سميرو بنو يیزهايکردم چ یکه دست به قلم بردم، سع یچند سال یط
  مخالف. ايو  ميموافق هست ايمسائل  ني. معموالً هر کدوم از ما با اشنیم دهياجتماع د

کتاب  نيندارم. اما در ا جدهيمثبت ه یهابه نوشتن صحنه یاهام عالقهدر کتاب من
  از حد سانسور کرد. شيرو ب یزيچ شدینم

  سروش سانسور بشه.  شدینم

گرفتار  شيزندگ یکه در ط دميکشیم ريرو به تصو یتيشخص ديچون با شد،ینم
و  تيکه شخص دهیاون رو نجات م یزن تيشده و در نها یاديز یهایسرگشتگ

  اعتقاداتش کامالً متناقض با افکار و احساسات اونه.

 یسرکيهام دنبال نشون دادن پروژه نوشتن کتاب یمن ط د،يبدون خوامیم فقط
  هستم. یروح یهاتيواقع
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  .شهینم یهم موجب خوشبخت شهيهم نياجبار والد نکهيا مثالً 

هم به خدا معتقد هستن،  گهيد یو کسا ستين یو مذهب ینيد یهاآدم یخدا برا شهيهم
  .ميزده نکن نيها رو از داون یمهریپس با ب

 ايشدن، بد مطلق،  ميقا نيکه در پشت لباس د يیهم کسا شهينشون بدم، هم خوامیم
 یبرا یخوب ی. خواستم نشون بدم که لباس و ظاهر انسان، نشانهنستيخوب مطلق ن

  .ستيانسان ن کي تيواقع دنيکش ريبه تصو

دارن و هم  ی. هم خوبهيدارن که خاکستر تيشخص کي ،یدر هر لباس و حال هاآدم
  .مشونينيما چطور باشه و قراره چطور بب ديکه د نهي. مهم ایبد

  .ميستين گاهشيو ما در جا کنهیقضاوت م و خدا انسان رو ستيمعصوم ن چکسيه

و از  مياطرافمون خوب و مثبت باش طيمح یبرا ميکن یسع ميدار فهيآدما فقط وظ ما
  .ميدست بکش ديعقا ليتحم

خوش باشه و خودش راهش رو  کنه،یم یکه زندگ یهر کس با هر اعتقاد ميبگذار
  انتخاب کنه.

 د،يعقا لي. تحمميباش گاهشيدر جا ايو  مياون هم اگر بلد باش ه،ييما راهنما یفهيوظ
  .ذارهیبه جا م یهر چند مثبت آثار مخرب

 یدرست یتا الگو ميباش کيکه خودمون ن نهيا ،یکيافراد به ن يیشکل راهنما نيبهتر
  .ميقرار بد یکس یرو الگو یبه ضرب زور، کس ميتونی. هرگز نمميباش

اعتقادات و  دنيجز از هم پاش یزيچ یريانسان به هر راه خ دنيکش یگفتن برا زور
  افکار اون فرد به دنبال نداره.

. اگر ازمون بر ميکن یکين غيدریو ب ميبه خرج بد تيانسان ميکن یفقط سع یزندگ در
 ميتونیو م شهیم بايهمه ز یبرا یزندگ نطوري. اميپس موجب آزار نباش اد،ينم
  .ميريبگ یبهتر یجهينت

 مييايکنار ب شونيتيشخص پيبا ت ميتونید دارن که ما نموجو یادياجتماع افراد ز در
  . اديوجود مبه جوزهيست یاجتماع ميکن زيو اگر قرار باشه با همه ست
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و اگر قبولش سخته  ميطور که هستن قبول کنها رو همونانسان مييخوایآرامش م اگر
  .ميانجام بد کاِر خودمون رو نيو ما بهتر ميبهشون نداشته باش یدعوا، کار یبه جا

در مشت  شهیانتخاب بهش داده رو نم یکه عقل و شعور داره، و خدا آزاد یانسان
  .شهیدرست نم یزيو چ ارهيوجود متنها تنفر به یفشردگ نيفشرد. ا

  .ميسالم داشته باش یتا اجتماع ميبه هم احترام بذار پس

رو  اشهيروحکه  یکس ديو مطمئن باش ميطور که هستن قبول کنرو همون گهيهمد
  .دهیم ريمس رييتغ ديکه با یداشته باشه، خودش به سمت

  . نيو موفق باش شاد

  

 یتناقضات فکر ريکه درگ یبه همسرم، فرزندم و تمام سرگشتگان ميداستان تقد نيا
  هستن. یو احساس


