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( یمیپروانه قد ) 

 

 دیآماده شد . قبل از آمدن آرش با عیسر

هر  رمردیرفت . پ یخان عمو م دنیبه د

 یروز چشم انتظارش پشت پنجره م

را  دشی. شال سف ندینشست تا او را بب

سر انداخت و از اتاق خارج شد یرو  .  

 یدزدو با شا یاو لبخند دنیبا د مادرش

 :گفت

ومده؟یآرش هنوز ن -  



ساعت نگاه کرد و گفت به : 

رسه . تا  یم گهیساعت د مینه ... ن -

آرش برسه من به خان عمو سر  یوقت

برم ششیبزنم . امروز وقت نکردم پ  .  

تکان داد و گفت یسر مادرش : 

خونه  ادیبگو ب دهیورپر یبه اون هلما -

خان  شهیو کمکم کنه ... از صبح رفته پ

و برنگشتهعموت   ... 

و گفت دیکش یپوف : 

کنه ،  ینم یکار رهیخوبه اونجا هم م -

تنبل یدختره   .  



 یکوچکشان که خانه  یخانه  از

به حساب  یمیآن باغ منزل قد یداریسرا

آمد و به سمت عمارت  رونیآمد ب یم

شد از  یم یرفت . دو سال شیخان عمو

که از  یمیخانه باغ قد نیاجبار در ا یرو

 شیجار نسل به نسل به خان عموزمان قا

بود ، ساکن شده بودند دهیرس  .  

،با پدرش  یاز طرف مادر شیعمو خان

 یبود . اما از برادر تن یبرادر ناتن

بود .مادر  رتریپذ تیمهربان تر و مسئول

 یم  وهیبا دو بچه ب یبزرگش در جوان

شود . در آن دوران دو پسرخردسال 

 یسال از مرگ شوهرش م کیداشت . 

خانواده ، به عقد  یگذرد و با فشارها



. پدر بزرگ  دیآ یبرادرشوهرش در م

از همسرش کوچکتر بود اما  نکهیاو با ا

بال و  ریمردانه ، فرزندان برادرش را ز

گرفت . حاصل ازدواجشان  شیپر خو

دختر بود کیپسر و  کی  .  

از مرگ پدربزرگش ، صادق  بعد

 برادربزرگتر بود و خواهر و برادرانش

 نیگرفت . ا شیو پر خو روبالیرا ز

و بزرگ از پدرش به او  یمیعمارت قد

بود دهیارث رس  .  

 یسرما شهیعمارت شد . مانند هم وارد

پوستش حس کرد . هر  یرو یخاص

، نفسش  شدیعمارت م نیزمان وارد ا



شد و ضربان قلبش به طور  یتنگ م

رفت یباال م یعاد ریغ  .  

ا را باال تند کرد و با سرعت پله ه پا

 یبر اثر تصادف رشیپ یرفت . عمو

هر  نیهم یشده بود . برا نینش لچریو

 شیزدند و به کارها یروز به او سر م

کردند . دو فرزند پسرش را  یم یدگیرس

به آلمان فرستاده بود و تنها  شیسالها پ

کردیم یزندگ . 

هلما را از  ی. صدا دیدر اتاق رس پشت

ل خواندن ، در حا دیشن یپشت در اتاق م

 یچشمش را ب یشاهنامه بود . گوشه 

 یاراده جمع کرد .انصافا صدا

داشت . با آن  یگوشخراش و افتضاح



پشت هم ، انسان را از هر  یزدنها پیر

کرد یم زاریبود ، ب یچه شاهنامه خوان  . 

 یبه در زد و وارد شد . سالم بلند یا تقه

رفت .  شیکرد و با لبخند به سمت عمو

مهمانش کرد و گفت یلبخند شیعمو : 

ماهت عروس خانوم ...  یسالم به رو -

رو  جیافل رمردیپ نیفکر کردم امروز ا

یفراموش کرد  .  

و  دیبوس شهیرا به رسم هم شیعمو دست

 :گفت

قلب  یعمو ... شما تو هیچه حرف نیا -

که  یتنها کس شهی... مگه م یمن جا دار

 ربالیمارو ز ادیاون مشکالت ز یتو



 یراحت نیرفت رو به اوپر خودش گ

راحت انقدر  التونیفراموش کرد . خ

ستمینمک نشناس ن  .  

سرش را نوازش کرد .  یرو شیعمو

بلوندش  یموها یرنگ از رو دیشال سف

به او  یبا حظ وافر شیکنار رفت . عمو

شد رهیخ  . 

... کاش  یشیم یعروس خوشگل -

 یعمارت م نیهم یرو تو تیعروس

 یباس عروسل یتا منم تورو تو یگرفت

نمیبب  . 

و گفت دیدر هم کش اخم : 



به  ؟یمن نباش یمگه قراره تو عروس -

آرش گفتم هر جور شده با برادرش قبل 

ببره .  یاز همه شما رو به تاالر عروس

من بدون اجازه گرفتن از شما  شهیمگه م

  . "بله" بگم

سفارش مادرش رو به هلما  یادآوری با

 :کرد و گفت

 یین کمک کن . زنداهلما برو به ماما -

ساعت  میراهن تا ن یو دختراش هم تو

ستیسوزن انداختن ن یتو خونه جا گهید  
. 

سه سال از خودش کوچکتر بود اما  هلما

بچگانه بود . انگار نه  بیرفتارش عج



را  شیانگار نوزده ساله بود .هلما موها

 :دور انگشت چرخاند و گفت

. .. کنهیقوم تاتار داره حمله م نیحس ای -

کردم ، تو عروس  یآخه من چه گناه

ادیو پدر من در م یشیم  .  

و او را  دیهلما را با دوانگشت کش گوش

 :کشان کشان به سمت در برد و گفت

روزم  هیتنبل برو خونه ...  یدختره  -

کارا رو  نیهم دیمن با شهینوبت تو م

تو بکنم یبرا  . 

گوشش  یدست رو یبا شلوغ باز هلما

گفت یشیو داد نما غیگذاشت و با ج : 



هانا گوشم کنده شد ... غلط کردم ...  -

، ولم کن رمیبخدا خودم م  . 

 شیاز رفتن هلما به سمت عمو بعد

برگشت . نگاه پراز غم خان عمو ، دلش 

 یکم حرف و ساکت یرا لرزاند . عمو

 شیکه کنارش بود ، برا یبود . زمان

خواند یکتاب م  . 

ز ا نکهیاز شانس بد ، پدرش با ا 

عموصادق )خان عمو( ده سال   

براثر سانحه  شیکوچکتر بود ، دو سال پ

را از دست  شیپا کیدر محل کار،   یا

رو  شانیداده بود . بعد از آن حادثه زندگ



 زانیرفت و روزبه روز بر م یاهیبه س

شان افزوده شد یبدبخت  .  

افتاد و تمام پس  مارستانیب ی پدرگوشه

د . اندازش خرج دوا و درمان ش

که  یاتفاق تلخ دنیصاحبخانه با فهم

 چیرخ داده بود ، بدون ه شانیبرا

، عذرشان را خواست  یعطوفت و نرمش

که  یخانمان شدند . با پول کم یو ب

بند نبود ییداشتند دستشان به جا  . 

دختر، دست تنها مانده بودند . هانا از  دو

اجبار با  عمه زهرا که از پدرش  یرو

گرفت و ماجرا را بزرگتر بود تماس 

خبر داد. روز بعد عمه زهرا به خان 

 یدهد ، که اوضاع زندگ یعمو خبر م



 چیاست . ه میبرادر کوچکترشان وخ

تابستان  یکه در گرما یوقت آن روز

شده  ختهیر انهخ اطیح یگوشه  لشانیوسا

برد ینم ادیبود را از   .  

عمو هنوز سرحال و سرپا بود . با  خان

شد . با خشم  اطیح محکم وارد یگامها

 دیبه صورت صاحبخانه کوب یدسته پول

 ی هیو با کمک عمه زهرا اسباب و اثاث

عمارت آوردند نیآنها را به ا  . 

اوقات را  شتریدر آن روزها مادرش ب 

و در کنار همسر  مارستانیدر ب

که  یکرد . همسر یمجروحش سر م

به  یزیداربست چ یبراثر سقوط از باال

 هینمانده بود . گر یاققطع نخاع شدنش ب



شبانه به درگاه حق ، اثر  یها یو زار

گوش  خیکرد و آن خطربزرگ از ب

 .پدرش رد شد

از  یکیوارد عمارت شدند ،  یوقت 

قرار  ارشانیدر اخت نییپا یطبقه  یاتاقها

گرفت . آن شب را درکنار هلما به صبح 

و سخت بود. تا  یطوالن یرساند اما شب

ب به چشمانش خوا یخود صبح لحظه ا

اتاق  یکرد هوا یرفت . حس م ینم

آمد .  یاست، راه نفسش بند م نیسنگ

را  تنشگف یداشت اما رو یحس بد

 مارستانیپدرش از ب ینداشت . تا وقت

 . مرخص شد در آن اتاق سرکردند



وارد آن  یو پدرش با شرمندگ مادر

عمارت شدند . خان عمو با سخاوت 

جوار تمام، از آنها خواسته بود در 

کنند و  یخودش در همان عمارت زندگ

نباشد شانینگران خرج و مخارج زندگ  . 

او  یشبانه  یو کابوس ها هایقرار یب اما

باغ، در  یباعث شد، خانواده اش به انتها

سابق ، نقل مکان کنند و  داریسرا یخانه 

 . همان جا ماندگار شوند

 یکارگاه کوچک قال کیپدر صادق  

به  شیبرا یمیارت قدعم نیرا با ا یباف

 یارث گذاشته بود که با تالش و همت ب

به کارگاه بزرگ فرش  شیعمو انیپا



 یشده بود و از لحاظ مال لیتبد یباق

نداشت یمشکل .  

نداشت  یخوب یپدراو وضع مال اما

 یهم نداشت که مرهم زخم ها یا هیوارث

عموصادق او را  یباشد . صدا شانیزندگ

 . به خود آورد

نوم ،فکر کنم نامزدت عروس خا -

ادیداره م نشیماش یشد . صدا داشیپ  . 

حرف باذوق به سمت  نیا دنیبا شن 

. حدس عمو صادق درست  دیپنجره دو

زد و  شیعمو یشانیپ یرو یبود. بوسه ا

 :گفت

  . عمو جون برام دعا کن -



زد و گفت یلبخند مهربان صادق : 

دخترم ... هر چند که  یبخت بش دیسف -

اما  رهیدلم بگ شهیعث مرفتن تو با

آرزومه تیتو نها یخوشبخت  . 

هر جا باشم هر روز به  نیمطمئن باش -

زنمیشما سر م  .  

صورت او  یرو شیمشتاق عمو نگاه

زد و گفت یچرخ : 

چشم دخترم ، برو در  یقدمت رو -

 . امان خدا ، مراقب خودت باش

گفت و به سمت در اتاق رفت .  یچشم

 ستادنیبه اصادق او مجبور  یاما صدا

  . کرد



 یهانا قبل از رفتن صبر کن تا کادو -

  . عقدت رو بدم

را گرد کرد و گفت شیچشم ها هانا : 

عمو جون فردا روزعقده ... امروز  -

صورتم  یتا ماسک رو شگاهیآرا رمیم

سفره  یبذارن ، انشالله فردا خودتون پا

 ی. اونجور نیعقد کادو رو بهم بد ی

شهیم شتریمزه ش ب  . 

و گفت دیخند دقصا : 

 لیفام یجلو یخوایپدرسوخته ، م یا -

؟یشوهرت پز بد  

 لیفام ی. همه  دیاز ته دل خند هانا

خان عمو رو به  ی هیمنتظر بودند تا هد



که عمو  ی. محبت نندیاش بب زکردهیعز

صادق به او داشت در خانواده مثال 

و  یبود . ناگفته نماند که مهربان یزدن

محبت دو  نیاهانا در  یخوش اخالق

نبود ریتأث یطرفه ب  . 

تکان داد و به سمت در رفت . با  یدست

، پله ها را به سرعت  اری دنیذوق د

آمد . نفس زنان وارد باغ شد .  نییپا

 یلیبه صورتش س یسرد زمستان یهوا

نبود رونیسرد ب یزد . حواسش به هوا  .  

 اقیاو به سمتش آمد . با اشت دنیبا د آرش

شده و براق هانا  به صورت اصالح

کرد و گفت ینگاه : 



و  یخوشگل نیپوست به ا نیآخه ا -

به ماسک داره؟ یاجیچه احت یصاف  

آرش رفت و گفت نیبه سمت ماش هانا : 

فردا الزمه  شیآرا یساز ریز یبرا -

 ازین نکیمن .در ضمن شما به ع یآقا

صورتم  یجوش تو یهمه جا نیا یدار

 رمید ... بدو کهینیب یمونده که شما نم

  .شد

باز کرد و  شیرا برا نیدرماش آرش

 :گفت

 یجور نیبابا جون من تورو هم -

به اون  یاجیدوست دارم ، چه احت

؟یدار بیو غر بیعج یشایآرا  



خوشش  شیدانست ، آرش از آرا یم

 شهیاو هم تی. بخاطر رضا دیآ ینم

شد  یدر برابرش ظاهر م شیبدون آرا

استثناء بود  کی یاما شب عروس

از آن چشم  یدختر چیکه ه یثنائ.است

کرد . حس ملکه بودن و تک  ینم یپوش

بود که  ی، حس شیمرد زندگ یبودن برا

 یرا داشت . آرزو شیسالها آرزو

را مشکالت پدرش  یشب نیچن هب دنیرس

انداخته بود ریدو سال به تأخ  . 

خوش به عشق  یشد وبا رو نیماش سوار

داد و با  هیهد یلبخند شیدوران کودک

دلبرانه گفت یشوه اع : 



شبه!  هیمن ،  ی قهیخوش سل یآقا -

 شگرمیآرا میبرس ریتحمل کن . اگه د

خوادیعذرم رو م  . 

مهر به عروسش  یاز رو یلبخند آرش

شد نیزد و سوار ماش  . 

*** 

گرم آرش دست سردش را در  دست

 نیبودند تا به ا دهی. چقدردو دیآغوش کش

  . روز برسند

 نشیداشت دوست اری نیدلنش یصدا

 .روحش را به پرواز در آورد



خدا رو هزار بار  دیعشق من ، با -

پامون  شیکه مشکالت رو از پ میشکر کن

خون شده بود تیبرداشت. دلم از دور  . 

 شیستاره باران مرد زندگ یچشمها به

 یوجودش را به آرام ینگاه کرد . گرما

مهمانش  یبه او منتقل کرده بود. به لبخند

 :کرد و گفت

،تموم شد؟ تیانتقال یکارا -  

امضا رو  نیخدا رو شکر امروز آخر -

از ماه  نکهیخدا، بعد از ا دیگرفتم . به ام

جا مشغول به کار  نیهم میعسل برگرد

شمیم  . 



. دوسال کار کردن در  دیکش یراحت نفس

، دمار از  دنیو درد هجران کش هیعسلو

روزگارشان در آورده بود . هانا از ته 

در  تینها یب یبود . ذوقدل خوشحال 

.  زدیبدنش موج م یتک سلول سلولها

بود شیآرزو تیمرد نها نیا . 

دست گرم او  یطور که نوازش ها همان

 ی، صدا کردیدستش حس م یرا رو

عاشقانه که هر دو  یضبط بلند شد . آهنگ

کوچک  یبه آن عالقه داشتند در فضا

پخش شد نیماش  .  

. در دلش برپا شد  یحال خاص شورو

چشمش  یجلو شانییاول آشنا یروزها

 یلمهایف هیدرست شب شانییآمد .آشنا



بود .هنوز که هنوزه به آن روزها  یهند

باورش سخت بود آن کل  کرد،یفکر م

 یعشق و عالقه ا نیکل کردنها به چن

 . ختم شود

رخ  میبه آرش کرد و با عشق به ن رو

شد . ازکار  رهیصورت مردانه اش خ

،  هیو گرم عسلو یشرج یدر هوا ادیز

صورت گندمگونش آفتاب سوخته و 

مردانه اش با کار  یسرخ بود . دست ها

و مردانه تر  دهیو تالش دو ساله ، ورز

که  یاز آن ظرافت گریشده بود . د

کرد ،  یاو را مسخره م یروزگار

نبود یخبر .  



که بارها از  یرا باز کرد و سوال شیلبها

بود را  دهینشن یبود و جواب دهیآرش پرس

دیدوباره پرس : 

سؤال بپرسم؟ هیآرش  -  

به او کرد و با لبخند  ینگاه مین آرش

 :گفت

که  هیشما هزارتا سؤال بپرس ...ک -

 !جواب نده

سؤالم رو تا حاال  نیآخه بدجنس ا -

یجواب نداد  ... 

و گفت دیبلند خند یبا صدا آرش : 



اون سؤاله؟  ریهانا هنوزذهنت درگ -

 چرا انقدر برات مهمه؟

 یآرش دست اورا رها کرد و رو دست

دست  یدنده نشست . هانا دستش را رو

 :او گذاشت و گفت

بدونم چرا اون روز  خوادیدلم م یلیخ -

کالس رو ترک کنم،  خواستمیکه م

مانع از  یخواست یو م یستادیروبروم ا

؟یخروجم بش   

دنده  یدستش را از رو متیبا مال آرش

 نایهانا را م فیبرداشت و دست ظر

 :دست مردانه اش گرفت و گفت



نگاه ازت خوشم اومد  کیفکر کن در  -

بر خالف  نکهیاز ا ت،ی. از سادگ

 یتو ادیز یخواست  ینم گهید یدخترا

دونم اسم اون حسم  ی... نم یچشم باش

نگاهم به  ییجورا هیبذارم اما  یرو چ

 ی. برخالف حس خوبشدیم دهیسمتت کش

 یم اون کالس یکه من از وجود تو، تو

افتاده  یلجباز یدنده  یگرفتم ... تو رو

یکالس رو ترک کن یخواستیو م یبود  
... 

هم  یکردند و به رو یبه هم نگاه هردو

پر از عشق زدند . آن لبخند و  یلبخند

آنها را به آن  ینگاه عاشقانه ، هردو



روز سرنوشت ساز برد و غرق آن 

گذشته کرد نیریخاطرات ش  . 

 

**** 

 

خواند.  یم یکاربرد یمیشسال اول  هانا

 شیدر پ یترم سخت انیآن روز آزمون م

داشت . سر کالس نشسته بود، اما تمام 

بود. دوست  یحواسش به کالس بعد

درجا  نیآغاز یترم ها نینداشت در هم

  . بزند

 یاستاد، پسر یباز شد و به جا درکالس

 نیگزیوارد کالس شد که خود را جا



اول خود کرد.  یاستاد در آن روز معرف

ارشد  یکرد؛ کارشناس یرا معرف

 یخواند. به گفته  ینفت م یمهندس

قبل را  یخودش قرار بود مسائل جلسه 

حل کند شیبرا  . 

دلش نبود و استرس  یکه دل تو هانا

کالس بعد در وجودش رخنه کرده بود . 

ساعت در کالس ماندن ،  میبعد از ن

خود  یصندل یطاقت از کف داد و از رو

 . برخاست

متوجه  یتصور او آرش وقت برخالف

شد، او قصد خروج از کالس را دارد ، 

او کرد و گفت یبه سر تا پا ینگاه : 



دینیلطفا سرجاتون بش -  . 

را چنگ زد و  فشیبا استرس ک هانا

 :گفت

 ی. نم رمی... من م ومدهیاستاد که ن -

نمیتونم سر کالس بش  . 

 یغرور آرش برخورده بود . فکر نم به

آنگونه او را  یوجب مین یرکرد دخت

ردیبگ دهیناد  .  

 امینبودم تا ب کاریخانوم محترم ، منم ب -

حل کنم . چون به  نیشما تمر یبرا نجایا

و  دینیاستاد قول داده بودم اومدم. پس بنش

نیرو تلف نکن هیوقت من و بق  . 



بدون توجه به حرف او به سمت در  هانا

رفت. هنوز از در خارج  شیکالس پ

آرش او را متعجب  یبود که صدا نشده

 . کرد

بعد  دیخانوم محترم اسمتون رو اول بگ -

دیاز کالس خارج بش  .  

را شروع کردن  یها کالس تکه پران بچه

پوچ  یو آرش بدون توجه به حرفها

کنار هانا  یسال اول یجوجه دانشجوها

ستادیا  . 

ل؟یاسم ، فام -  

از پسرها با خنده گفت یکی : 



...استاد با چه اءیششهر، کشور، ا -

م؟یشروع کن یحرف  

کرد و  یبا اخم به پسرک نگاه آرش

دیغر : 

از کالس  یکن یمزه پرون یهر ک -

زنم یم بتیاسمش غ یاخراجه و جلو  . 

سوژه شده بود ، استرس  نکهیاز ا هانا

  . تمام وجودش را به رعشه انداخت

مغرور و از  ینگاه او، آرش پسر در

 ی. نوع دیرس یبه نظر م یخودراض

آمده  انیدر وجودش به غل یحس لجباز

مصرانه خواهان  لیدل نیبود، به هم

 .ترک کالس بود



بود ، تحمل آن پسر  یسال اول نکهیا با

 یکه از نظر او، ادا دهیتازه از راه رس

سخت بود شیآورد، برا یاستاد را در م . 

ادا کرد و از  ظیخود را باغ لیو فام اسم

که  یمکتین یکالس خارج شد . به رو

باز دانشگاه قرار داشت  یکنار محوطه 

به آن پسر مغرور  نکهی، نشست و بدون ا

را مرور  یفکر کند، درس کالس بعد

  . کرد

، وارد  یحضور در کالس بعد یبرا  

 یساختمان دانشگاه شد. کالس بعد

 لیهمان کالس قبل تشک یدرست روبرو

بود که   دهیشد. هنوز به کالس نرس یم



 یوبرو شده بود . آرش پوزخندبا آرش ر

 :زد و گفت

لوس و ننر  یدخترا یدانشگاه جا -

 یمکان ادا نیکن در ا ی. سعستین

، وگرنه به  یاریرو در ن یمامان یدخترا

یرس یجا نم چیه . 

شد .  رهیگرد به او خ یبا چشمها هانا

شکست .  یگردنش را م خواستیدلش م

از آن پسر  یلوس و ننر بود؟! ترس

درهم گفت ینداشت با اخمهاخودخواه  : 

رو  ستمیکه ن یکس یکه ادا نهیبهتراز ا -

استاد  یروز جا هی ی. فکر کردارمیدر ب

؟یواقعا استاد نا،ییتو کالس پا یاومد  



دست به کمر زد و کالسورش را  آرش

 یجابجا کرد . گردنبند نقره ا نهیس یرو

 ییاش خودنما نهیس یکه رو یفروهر

سخره آمد،در نگاه هانا م کردیم  . 

استاد رو در  یخانوم کوچولو من ادا -

. از وقت و درس خودم زدم تا  اوردمین

 ینایامثال شما بچه ننه ها ، تمر یبرا

 شیرو براتون حل کنم .از پ کی یاضیر

تا با امثال شما دهن به   ومدمیخودم ن

 . دهن بدم

زد و گفت یشخندین هانا : 



... سوسول خان  میخوبه ما بچه ننه ا -

ناخونات  نیتو برو کنار مامانت بش

 ...نشکنه ، با اون گردنبند فوفولت

 یآرش گرد شد . دست رو یچشمها

لباسش گذاشت و با حرص  یباال یدکمه 

 یداد . با بستن دکمه  رونینفسش را ب

 با،یگردنبند ز گرآنید راهنشیپ یباال

نبود تیرؤ گرقابلید  . 

خواستم بگم اگه جواب سواالت  یم -

 اقتشی، بهت بدم ... اما تو ل یواخیرو م

بخوام در حقت لطف کنم .برو  یرو ندار

کن تا حالت جا  دایخودت جوابش رو پ

ادیب  . 



از او بر گرفت و  یبا خشم رو آرش

آنها نبود  دارید نیرفت . اما آن روزآخر

. از شانس بد هانا، استاد همان درس 

از  یکیبزرگ به  شیهما کی یبرا

کرد. بعد از  سفر یخارج یکشورها

رفتن استاد، چند جلسه از همان درس 

شد سیتوسط آرش تدر  . 

استاد وارد  نیگزیبه عنوان جا یوقت از

، تمام  دادیشد و درس م یکالس م

خود  شیحواس هانا به درس بود. پ

پسر انقدر  نیبار اعتراف کرد ا نیچند

دهد که استادشان به  یماهرانه درس م

دیرس یاو نم یپا  .  



آسان شده  شیبرا یاضیسخت ر میمفاه

و  رتریبود . اما آرش نسبت به او سختگ

دانشجوها رفتار  گریبداخالق تر از د

کردیم  .   

کم آن کل کل کردنها به عالقه و  کم

آرش  یکه وقت ییشد. تا جا لیمحبت تبد

 یرفت دل هر دو ب هیکاربه عسلو یبرا

بارکه بعد از  نیقرار شد . اول یتاب و ب

به شهر خود بازگشت، با  پانزده روز

آمد شیخانواده به خواستگار  . 

بهت زده به صورت خندان و آفتاب  هانا

 یاو نگاه کرد. آرش چشمک یسوخته 

لب گفته بود رینثارش کرده بود و ز : 



من رو  یخوشحال یلیدونم خ یم -

که دهنت وا مونده ،  ینیب یدوباره م

فهمن و سوژه  یاالن همه م شیبهتر ببند

یشیم .  

بود  دهیلحن طنز گونه اش چنان خند از

که هر دو خانواده با تعجب به او نگاه 

  . کرده بودند

رفته بود اما تا آخر  شیآبرو نکهیا با

که نشسته  یدر اتاق یمراسم خواستگار

دلش نبود تا نظر پدرش را  یبود ، دل تو

 . بداند

 کیکه به آن روزها به عنوان  حاال

چه  دید یکرد ، م یخاطره نگاه م



را گذرانده  ینیریلحظات پر استرس و ش

 دهیو فرخنده رس بایروز ز نیبودند تا به ا

 . بودند

پدرش بخاطر حال خرابش و ورودشان  

به عمارت خان عمو، موافق نبود. دست 

 ی هیته یبرا یتنگ و نداشتن پول

شد تا آرش سه بار به  یلی، دل هیزیجه

.ه دیایب شیخواستگار  

 

 ی"نه" گفتن ها لیلد یعمو وقت خان

عالقه  دنیبا د دیبرادر کوچکترش را شن

 ی هیزیهانا و آرش بود، جه نیکه ب یا

هانا را به گردن گرفت و به زور جواب 



"بله " را از پدر هانا گرفت تا آن دو به 

  . مراد دلشان برسند

کار عموصادق باعث شد در نظر  نیهم

شود . از آن روز به بعد  زتریهانا عز

خود شد یناتن یو مونس عمو سینهانا ا  
. 

 یکه سالها بود با او رفت و آمد ییعمو 

پدرش رخ  ینداشتند .  اگر آن سانحه برا

کمک  یداد و عمه زهرا برا ینم

 یخواستن به برادر بزرگترشان زنگ نم

 یهم م یدر پ گرهمید یسالها دیزد، شا

مهربان  یعمو نیاز ا یگذشت و خبر

دوسال هنوز  که بعد از ییشد. عمو ینم

دانست ینمبودنش را  یعلت منزو . 



ترمز کرد و  شگاهیکنار در آرا نیماش

هانا از خاطرات گذشته خود جدا شد . 

گفت یآرش با مهربان : 

برنامه  یبا گل فروش رمیمن م یخانوم -

کنم . کارت زودتر  فیفردا رو رد یها

 . تموم شد بهم زنگ بزن

گرم  یهانا باال رفت و بوسه ا دست

انگشتانش نشست . قلبش با شدت  یرو

سال که  کی نی. در ا دیکوب یتمام م

خوانده شده بود ،  تیمحرم ی غهیص

 نیشدن آرش به او هم کینزد تینها

 شیشانیپ ایدست  یرو زیر یبوسه ها

  . بود



و  دیبار دستش را عقب کش نیاول یبرا

 رهیت ی. به چشمها دیدست آرش را بوس

گفت کرد و ینگاه شیمرد زندگ ی : 

 الیچشم آقا مهندس ... شما برو با خ -

که  فیراحت کارت رو انجام بده ... ح

روز مهم کمک  نیبرادر ندارم در ا

 . حالت باشه

و  دیبا عشق او را به سمت خود کش آرش

را با دست خود محصور  شیشانه ها

شده بود .  کیکرد . صورتش به او نزد

شده گفت یچراغان ییبا چشمها : 



 نایا زمیر یرو بهم م ییایدنتو  یبرا -

. امشب که داداش آرمان  ستین یکه کار

فردا راحتم ... نگران نباش یبرسه برا  .  

سرخش نشست .  یگونه  یرو یا بوسه

آرش تمام وجودش را  یلبها یداغ

 یچنان م ادیز جانیلرزاند. قلبش از ه

آمدن از قفس  رونیب الیخ ایگو دیکوب

داد وبه به خود  یخود را دارد. تکان

 شیکه آرزو یاز آغوش پرمهر ینرم

 یآمد . دستش را رو رونیشده بود، ب

داغش گذاشت و با لکنت  یگونه ها

 :گفت

شد ریمن برم د -  . 



آرش باعث شد به عقب نگاه  ی خنده

شد . از  ادهیپ نیاز ماش عینکند و سر

حس شده بود .  یب شیزانوها ادیز جانیه

وانه هزاران پر ییبود ، گو ینیریحس ش

دور قلبش به پرواز  ییطال یبا بالها

آن آغوش خوش  یدرآمدند . دلش برا

زد اما شرم  یعطر و دستان گرم غنج م

 قیکردن تشو فراردخترانه اش او را به 

کردیم  . 

،  ستادیا شگاهیدر آرا یدر آستانه  یوقت

 یعشقش دست یبه عقب برگشت . برا

تکان داد و به داخل ساختمان رفت .قلبش 

.  دیتپ یمارتن ، م یدونده  کیند مان



داد و به  رونینفسش را با آرامش ب

سالم کرد شگرشیآرا  . 

**** 

 

از حرکت  دیپرا نیدر خانه ماش یروبرو

. دستش در دست گرم مردانه اش ستادیا

که به  ینور کم انیقرارگرفت. در م

به صورت هم  دیتاب یم نیداخل ماش

شدند رهیخ  . 

 یاز همه  یشب دور هی نیهانا هم -

سخت تر  میکه از هم دور بود یمدت نیا

گذره یم  ... 

ارمیکن طاقت ب دعا  . 



مهربانش  یپرمهر نثار چشمها یلبخند

 :کرد وگفت

 میداشت یسخت یهر دومون روزا -

، اما تموم شد . امشب برو با  زمیعز

راحت سر رو بالش بذار، از فردا  الیخ

 یچی... نگران ه میهم یتمام و کمال برا

باشن  .  

صورتش را به سمت او خم کرد و  یکم

گفت یبا لحن ملتمسانه و مظلوم : 

 ریشب بخ یبوسه  هی یدیاجازه م -

 تیسال محرم هیبعد از  یدرست و حساب

  ازت درخواست کنم؟



هانا گرد شد و به خنده افتاد .  یها چشم

خشک و  یکه چهره  یپسر درحال نیا

خاص خودش  یها طنتیداشت ، ش یجد

 طنتیش نیا یعروس کیشت . نزدرا دا

 . ها در حال فوران بود

 آرش؟ -

و گفت دیخند آرش : 

جان آرش ... مگه خالف شرع  -

خواستم عشق من . حق خودم رو طلب 

  . کردم

دهان باز کرد جواب دهد ، سر آرش  هانا

،  شینرم و گوشت یلبها یآمد و رو نییپا

مهر سکوت زد . ضربان قلبش به هزار 



نفسش بند  ادیز جانیاز هشد .  کینزد

حرکت مانده  یآمده بود . مانند مجسمه ب

تا ته قلبش نفوذ  نیریگرم و ش یبود. حس

نداشت . دست  دنیعقب کش یارایکرد . 

که نشست ، با او  سرشآرش پشت 

کرد یهمراه  .  

و آسمان در  نیزم انیم یلحظه ا یبرا

. با  دیآرش کنار کش یپرواز بود . وقت

ق به صورتش زل زد و مشتا ییچشم ها

 :گفت

 یهانا . بخدا برا خوامتیم یلیخ -

کنمیم یشمار هیداشتنت دارم ثان  ... 



 تینها یو تا ب دیکش یقینفس عم هانا

 جانیکرد . از ه شیها هیوارد ر ژنیاکس

به  شیلکنت گرفته بود و دست و پا ادیز

 نییلرز افتاده بود . با شرم سرش را پا

 یبوسه  نیاز اول نکهیانداخت. با ا

لذت برده بود اما نگاه  شانیعاشقانه 

سخت  شیآرش برا یکردن به چشم ها

 . شده بود

خودم بشم. انگار  یقربون خانوم خجالت -

آماده  یشب نیچن یسال برا هی نیدر ا دیبا

 نیا یکردم تو یکردم . فکر نم یت م

 یخجالت نیتا ا یدوره و زمونه دختر

بشه بمینص  . 



و هر کلمه از حرف  داغ کرده بود هانا

.  کردیم نیشرمگ شتریآرش او را ب

و  دیآرش کوب یبه بازو یمشت آرام

 :زمزمه کرد

ایپررو شد ی... امشب حساب گهیبسه د - . 

قهقهه زد و گفت آرش : 

خانومم . از فردا شب  یدیپررو ند -

تو  یبرا خوادیکه دلم م یمجازم تا جا

امشب  نیاز هم خوامیپررو باشم . ازت م

شوهر پرروت  یو خودت رو برا یبر

که کنارم کم  نمی... عاشق ا یآماده کن

یارین  . 



از خجالت در حال آب شدن بود . از  هانا

 رونیسرد ب یشد . به هوا ادهیپ نیماش

را  شیداشت تا التهاب درون اجیاحت

شد و  ادهیپ نیکاهش دهد . آرش را ماش

هانا را دردست  ی. بازوها ستادیکنارش ا

 :گرفت و گفت

وقت غم تو دلت  چینذارم ه دمیقول م -

عاشقم  شهی. تو هم قول بده هم نهیبش

. عشق تو به من شورو شوق  یبمون

ده یم یزندگ ...  

خواست  یغرق لذت بود . دلش نم هانا

از هم جدا شوند . چقدر خوب بود اگر تا 



 ریز یدلگرم کننده ا یحرفها نیصبح چن

شد یگوشش خوانده م ! 

 یاه کرد و با ناراحتبه ساعتش نگ آرش

 :گفت

آرمان  یمایبرم ... االن هواپ دیمن با -

 نیمن ، به زم یو پا نهیشیم نیرو زم

دهیچسب  نجایا ! 

 یدلش نم نکهیتکان داد. با ا یسر هانا

شب  نیخواست از هم جدا شوند اما ا

کرد یم شهیپ یصبور دیآخر را با . 

مراقب خودت  یلی... خ زمیبرو عز -

شده تند نرو به آرمان  تریباش . اگه د

 . زنگ بزن بگو منتظرت بمونه



 شیشانیپ یرو یبه سرعت بوسه ا آرش

  . نشاند

چشمم خانومم ... برو تو  یبه رو -

سرده . از طرف من  یلیخونه که هوا خ

به مامان و بابات سالم برسون . 

کن که نتونستم عرض  یعذرخواه

کنم یسالم  .  

شون ، تو برو خودم به زمیباشه عز -

خونه حتما بهم  یدیرس ی. وقت گمیم

راحت بخوابم الیزنگ بزن. تا با خ  . 

صبح زود  دی. با زمیتو بخواب عز -

. تا برم خونه  یشیخسته م شگاهیآرا یبر

شهیم رید  . 



دلش را مالش داد . به  بیعج یا دلشوره

 :استرس روز بعد ربطش داد و گفت

. حتما بهم  دهیمهمون برامون رس یکل -

بزن . منتظرمازنگ  ! 

عاشقانه از هم جدا  یاز خداحافظ بعد

شدند . هانا وارد باغ لخت و عور 

 الشیخ نکهیشد و آرش بعد از ا یزمستان

 یبابت رفتن او راحت شد ، با گاز

را حرکت داد نیپرصدا ، ماش  . 

 یقی. نفس عم زدیتند و نامنظم م قلبش

سرد تا بند بند تنش نفوذ  ی. هوا دیکش

را به  یدیشد یآرش سرما کرد . رفتن

به  دنیداد . به حالت دو هیوجودش هد



 انیرفت . م شانیداریسرا یسمت خانه 

 شیو به پنجره اتاق خان عمو ستادیراه ا

 داد،ینگاه کرد . نورچراغ خواب نشان م

است هبه خواب رفت  .  

انداخت ، عقربه ها از  یساعت نگاه به

ساعت ده گذشته بودند. رو به  یرو

 یروزها نیچن ینگاه کرد و براآسمان 

شده بود از ته دل خدا  بشیکه نص یخوش

کوچکشان  یرا شکر کرد و وارد خانه 

 . شد

 یگذاشت، صدا رانهیحق یدرون خانه  پا

 ییزن دا یها دنیو سوت کش دنیکل کش

در گوشش سوت  شییو دختردا



.مادرش اسپند دود کرد و دور دیکش

 .سرش چرخاند

گفتند.  کیتبر دورش حلقه زدند و همه

 یمهربانش از جنوب برا ییزن دا

مراسمش به تهران آمده بود یبرگذار . 

جانانه  یو احوال پرس یبعد از روبوس 

 با مهمانان خونگرمش به سمت اتاق رفت

.  

کرد و به سمت اتاق  ضیرا تعو لباسش

کرد ونگاه نگران  یپدرش رفت . سالم

شد رایصورت خود پذ یپدرش را رو  . 

آرش که به تهران  ؟ینوز نگرانبابا ه -

 !منتقل شد



تکان داد و گفت یسر پدرش : 

فرزنداش نگرانه .  یبرا شهیپدر هم هی -

داشتم انقدر نگران  ییاگه دست و پا

ضعف من باعث بشه  نیا ترسمینبودم . م

بذاره یشما اثر بد یزندگ یتو ! 

هانا پراز اشک شد. دوست  یچشمها

خود  تیحد معلول نینداشت، پدرش تا ا

ندیرا بزرگ بب  . 

او  یراحت یپدرش که برا یصندل کنار

 یکنار پنجره گذاشته بودند تا به فضا

داشته باشد ، زانو زد و  دید رونیب

  . نشست



 یبابا . شما در هر حالت هیچه حرف نیا -

و دلم به  دیزیمن عز یبرا یکه باش

 یتون باال هیکه سا نیبودنتون گرمه . هم

 التونی...خکنمیم سرمونه، خدا رو شکر

مهربون و آقاست.  یلیراحت ، آرش خ

 یدرست مثل خودتونه ، از مردونگ

کم نداره یزیچ ... 

 یموها یزبرو زمخت پدرش رو دست

  .بلوندش نشست

 یدخترم. تو بر یبش ریعاقبت به خ -

... دل همه شهیخونه سوت و کور م نیا

رهیگیما م ی ! 



سر داخل اتاقک شش  طنتیبا ش هلما

رد و گفتک یمتر : 

 یغصه نخور... نم یبابا تا من و دار -

دختر ُدردانه رو  نیا یخال یذارم جا

 ی. بعد از هانا نوبته منه که تو یحس کن

کنم یخونه پادشاه نیا  . 

گفت یبا لبخند پدرش : 

فالگوش  نیا ،ییبابا یپاره  شیتو آت -

؟یترک کن یخوایم یرو ک ستادنیا   

ودش را و وارد اتاق شد. خ دیخند هلما

پدرش لوس کرد و کنار پدرش  یبرا

نشست و گفت نیزم یرو : 



وقت . ترک عادت موجب مرض  چیه -

 .است

. پدرش با عشق به  دندیسه خند هر

 :صورت هانا نگاه کرد وگفت

 یوجا رهیدختر عاقل بابا داره م -

تونه پر کنه... هر  ینم یرو کس شیخال

خونه  نیجور خاص به ا هیکدوم از شما 

نیداد ، صفا . 

را  شیلبها یشیبه حالت قهر نما هلما

و گفت دیورچ : 

 یشانس با رفتن هانا هم نم یبخشک -

خودم  یتونه دل بابا رو صد در صد برا



ببرم  یک شیپ تیشکا ایداشته باشم .خدا

شدم؟ یکه چرا من دختر آخر  

خواهرش  یاز لحن لوس و بامزه  هانا

و گفت دیخند : 

ر لوس و ننر دخت نیبابا؟ تا ا ینیب یم -

شه یمن تنگ نم یدلتون برا نیرو دار  .  

خواهرش زد وگفت یبرا یچشمک هلما : 

بعد از رفتن تو  ی، فکر کرد یپس چ -

نه جونم تازه جامون باز  م؟یریگ یماتم م

و ر نایبتونم بابا ا یتو نباش دی... شا شهیم

به عمارت برگردونم و جامون باز بشه . 

 یتنها نم گهیعمو صادق هم د یجور نیا

 .مونه



و با  دیلبش را گز ،یزیچ یادآوریبا  هانا

گفت ینگران : 

؟یعمو رو داد یهلما ، داروها -   

تکان داد و  نییسرش را رو به پا هلما

 :گفت

 یبله ... دادم... اما منتظر بود برا -

 دید ی. وقت یبر دنشیبه د ریشب بخ

تختش  یده شده ، به رو کیساعت نزد

 یلیاز رفتن تو خ رفت. طفلک عمو بعد

. من که دانشگاه دارم و  شهیتنها م

، مامان و بابا هم ستمیروزها خونه ن  ... 

هلما کامال درست بود . دوست  حرف

نداشت بعد از ازدواج او، عمو صادق تا 



و حال  هیروح یحد تنها شود. برا نیا

دو  نیخوب نبود، در ا ییتنها نیخرابش ا

به او عادت کرده بود یلیسال خ ! 

بابا بعد از رفتن من به عمارت نقل  -

هم شما هم عمو  یجور نی. ا نیمکان کن

دیمون یو تنها نم دیصادق کنار هم ! 

تکان داد و گفت یسر پدرش : 

... تو برو به  میکن یم شیکار هیحاال  -

خواهر وراجت رو  نیمهمونات برس . ا

استراحت کنم یهم باخودت ببر تا من کم  

.  

اتاق  یکه گوشه  ینفره ا کیتخت  به

 دیبود اشاره کرد . هانا منظورش را فهم



وقت بود و وقت استراحت پدرش  ری. د

  .بود

گفت و از اتاق  ریهمراه هلما شب بخ 

آمد رونیکوچک ب . 

در جمع مهمانان تازه وارد نشست  یکم 

به ساعت نگاه کرد ،  نکهیو بعد از ا

که  یگریکرد و به اتاق د یعذرخواه

ش بود ، رفتکنار اتاق پدر  .  

پهن کرد و  نیزم یخوابش را رو رخت

دیکش رونیب فشیرا از درون ک یگوش  .  

از رفتن آرش گذشته  میساعت و ن کی

نگرفته بود یتماس چیبود اما ه  . 



به دور قلبش  یسم یمانند مار ینگران 

کرد هیو درد را به قلبش هد دیچیپ  . 

و  دیشن یکوبش قلبش را م یصدا

افتاده بود به لرز شیدستها ... 

صبر  یآرش را گرفت و کم ی شماره

 یخورد، جواب یکرد . هر چه زنگ م

  . درکار نبود

با  نکهیا الیرا قطع کرد وبه خ تماس

رخت  یبرادرش سرگرم است، رو

دیخوابش دراز کش  . 

 یشب را م ی رهیاز همانجا آسمان ت 

 ی. دلش آشوب بود و پلکها ندیتوانست بب

افتاد یهم نم یخسته اش رو . 



 یخود م یوجودش را در پنجه  استرس

  . فشرد

،  با او  دید یآرش تماسش را م حتما

گرفت یتماس م  .  

خسته  یو خواب به چشم ها منتظربود

آمد یاش نم .  

 یاز تماسش گذشته بود، گوش قهیدق ستیب

  .زنگ خورد

را چک کرد  یو گوش دیکش یراحت نفس

به تمام  دیکش ی. اسم آرش خط بطالن

شیها یلواپسد ! 

دلم؟ چرا زودتر تماس  زی، عز ییکجا -

؟ینگرفت  



د؟یدار یشماره نسبت نیشما با صاحب ا -  

 یاش حبس شد . صدا نهیدر س نفس

که نسبت او را  بهیمرد غر یخشک وجد

شد  یخنجر د،یپرس یم یبا صاحب گوش

که از بهت  ییبر قلب عاشقش... با صدا

 یم رونیبه زحمت از حنجره اش ب ادیز

 :آمد، جواب داد

همسر من دست شما چه  یبله ... گوش -

کنه؟ یم ! 

من من کرد و گفت یکم مرد : 

از بزرگترهاتون به  یکیلطفا با  -

دی)...( مراجعه کن مارستانیب . 



منجمد شد .  شیدر رگها خون

! آن هم در شب قبل از مارستان؟یب

 ی! با ترس از فکرهاشان؟یعروس

بود،  که به مغزش هجوم آورده یناجور

دینال : 

حال آرشم خوبه؟ تو رو  ؟یچ یبرا -

شده یچ دیخدا بگ ! 

 یقیکه پشت خط بود، نفس عم یمرد

و گفت دیکش : 

جا تا خودتون متوجه  نیا دیایبهتره ب -

 حیتوض نیاز ا شتریتونم ب ی. من نم دیبش

بزرگتر همراهتون  هیبدم . خواهشاً 

 ...باشه... بوق



 نیزم د،یچیبوق که در گوشش پ یصدا

شد دهیو برسرش کوب دیو زمان چرخ  .  

شد. نه ،  رهیخ یو مبهوت به گوش مات

امکان نداشت آرش او را تنها بگذارد! به 

درکنارش باشد شهیاو قول داده بود هم . 

دیشن یضربان قلبش را نم یصدا  . 

 یحسش نگاه م یزده به دست ب بهت

سر خورد و  انشیاز م یکرد که گوش

رخت خواب افتاد یرو .  

در  یلحظه ا یو مکان ، برا زمان

  . خاطرش گم شد



شدت دلهره حال تهوع گرفته بود .  از

که با آرش خورده بود ، تا  یچیساندو

رفت یم نییآمد و پا یباال م شیگلو .   

کرد .  یو واج به اطرافش نگاه هاج

حس شده بود یب شیدست و پا  .  

کرده بود  سیداغ صورتش را خ یاشکها

از بهت خارج شد و از  یلحظه ا ی. برا

رخت خواب بلند شد یرو .  

. بغض دیکش شیموها انیبه م یچنگ

 یرا با پنجه ها شیکه گلو ینیسنگ

فشرد، باالخره  یگونه اش م تیعفر

از ته گلو به  شیترک خورد و صدا



دیگوشخراش به گوش رس یغیصورت ج  
.  

را صدا زد و زار زد . در همان  مادرش

رفت یجالباس وار به سمت وانهیحال د  . 

. مادرش به  دیمانتو و شالش را پوش 

هراسان وارد  شییهمراه هلما و زن دا

  . اتاق شدند

حال خراب او بهت زده به او  دنید با

شدند رهیخ  .  

را به چنگ گرفت و  شیهایبازو مادرش

 نیکرد او را آرام کند، تا علت ا یم یسع

  .حال خراب را بفهمد



که  ییفهاو با سکسکه حر ختیر اشک

کرد فیمادرش تعر یبود را برا دهیشن  .  

به حال وروز  یبا بهت و ناباور هلما

زن  تیمانده بود . با درا رهیخواهرش خ

خبر کردند یآژانس نیمهربانش ماش ییدا  
.  

 یو مادرش راه ییهمراه زن دا به

شد مارستانیب  .  

 خیس ییآرام و قرار نداشت . گو دلش

ه بودند و درون جگرش فرو کرد یداغ

 یکردند . جلز و ولز م یاو را کباب م

دیکوب یکرد و برسروصورت خود م  . 



بعد از چند لحظه که به خود آمد،  مادرش

کرد و گفت یاخم : 

نشده ...  یبسه هانا! مطمئن باش طور -

باشه . وگرنه  یتصادف جزئ هی دیشا

 یچرا به تو زنگ زدن؟ به خانواده 

نه به تو دادنیخودش خبر م ... 

در آرام کردن  یدانست مادرش سع یم

 نیداد و ا یبد م یاو دارد اما دلش گواه

به حال بد او نداشت یریترفند تأث  . 

**** 

 

" تارم، سرد شد یشب ها دیخورش  

داد ، دل سنگ شد انیبه مهر عرش دل  



بر بست دهیرا مهمان دلم کرد ، د عشق  

خاک سرد شد ار،ی ییوفا یب تاوان  

راه ، چون نفس ماند تا آخر یم گفت  

خون شد یایمن و دلم، در یب رفت " 

( یمیپروانه قد ) 

تخت  یهوش و حواس رو یب 

و نه  دیشن یم ییافتاد. نه صدا مارستانیب

 یبه خون نشسته  یآن چشم ها یمعن

 یموج انی. در مدیفهم یرا م انشیاطراف

 یغوطه ور بود و دلش نم یاز ناباور

را باور کند تیخواست واقع  . 

 دیرستار را گنگ و نامفهموم شنپ یصدا

. او فقط دیگو یمهم نبود چه م شیاما برا



که  ییخواست . دوا یدردش را م یدوا

 مارستانیآن ب یخود در سردخانه 

مردگان سپرده  ریمنحوس تن به زمهر

 ...بود

دخترتون شوکه شده...  یخانوم سپهر -

با  دی. با ادیاز دست ما بر نم یکار چیه

. حرف ادیمان کنار بموضوع به مرور ز

بود نیدکتر هم هم . 

 نیمادرش در او کوچکتر یها ضجه

نداشت یاثر . 

 تیم نیدخترو کجا ببرم؟ ع نیآخه ا -

! ستهیقلبش از حرکت با ترسمیشده! م

زم؟یبه سرم بر یدست تنها چه خاک  



ازفارغ شدن از نوشتن در  دکتربعد

که در دستش بود، دستش را در  یچارت

و گفتخود فرو برد  بیج : 

 چیه مارستانینگه داشتنش در ب -

کنه.  ینم جادیدر حال دخترتون ا یرییتغ

نامزدش شرکت کنه  نیدر مراسم تدف دیبا

کنه از  هیتا از شوک خارج بشه . اگه گر

به  نیکن ی، سع شهیحال خارج م نیا

... وگرنه نیکن قشیکردن تشو هیگر

وفتهیبراش ب یممکنه هر اتفاق  . 

جره چرخاند. از را به سمت پن سرش

اعصابش بهم  دیشن یکه م ییدروغها

 یشد آرش ، عشق ب یبود. مگر م ختهیر

او را تنها گذاشته باشد؟ محال  شیهمتا



قولش  ریاو ز یبود، مرد دوست داشتن

 !بزند

به او قول داده بود او را تنها  آرش

داده بود  ینگذارد! تا به آن شب هر قول

 یقول شود یبه آن عمل کرده بود. مگر م

به او  شیشب زندگ نیکه در حساس تر

فراموش کند یزود نیداده بودرا به ا ... 

از غم مرگ  شیکه شانه ها یمرد یصدا

خم شده بود، خنج به  نییبرادر رو به پا

زد یقلب خون چکانش م : 

، هانا خانوم رو آماده  یخانوم سپهر -

میبر مارستانیاز ب دیبا نیکن . 



خون به  یسرکشش با چشم ها نگاه

 کیکرد. به  دایپ یآرمان تالق ینشسته 

تخت بلند شد و به سمت  یباره از رو

آرمان را به چنگ  ی قهیآرمان رفت. 

دیکش ادیگرفت و فر : 

آرش من رو پس بده ... اون اومده بود  -

در  مارستانیدنبال تو! چرا سراز ب

خوامیاورده؟ من آرش خودم رو سالم م  

... 

پر  یا چشمهاو ب دیآرمان لرز یها شانه

شد و گفت رهیاشک به او خ : 

آرش مرده بودم ...  یکاش من  جا -

 یتهران نم یمردم و پام رو تو یکاش م



 یعروس دنید یذاشتم ... کاش آرزو

موند اما عزادار  یتون به دلم م

شدم یبرادرناکامم نم  . 

 دنی. پرستاران ، از د دیجمع ترک بغض

اشک  شانیسوزناک روبرو یصحنه 

 ی قهی. ختیاما هانا اشک نر ختندیر

 نیآرمان را رها کرد و محکم به زم

 نیزم یحس دست رو یافتاد. سست و ب

 یو آرش کماندارش را صدا م دیکوب یم

 یاش را م شهیکرد . آرش عاشق پ

 درکه در نبود ما یخواست . مانند کودک

زد و  یخود را م رد،یگ یخود بهانه م

کرد یاسم آرش را صدا م .  



زانو زد . با کمک  نیزم یرو مادرش

 نیزم یاز پرستاران او را از رو یکی

بلند کرد . آرمان به آنها پشت کرد و 

و زار زد دیکوب واریسرش را به د  .  

آرش جان پاشو و عروست رو ببر  -

روز  نیو ا رهیخونه ...آرش برادرت بم

... خوش بحال بابا و مامان که  نهیرو نب

رو  روز نیزودتر از تو رفتن و ا

کمر راست کنم  ی... چه جوردنیند

 ...داداش

و گفت ستادیکنارش ا یپرستار : 



به  دی. شما با دیآقا لطفا آروم باش -

کارا و  نی. با ادیبد یعروستون دلدار

نیکن یخون م شتریحرفها دلش رو ب  .  

با خشم به سمت پرستار برگشت و  آرمان

دیکش ادیفر : 

... نامروت ، برادرم رو از دست دادم  -

به والله  ؟یچ یعنیداغ برادر  یفهم یم

 یم رونیب نهی! قلبم داره از سیدون ینم

اون  یبرادرم تو یزنه ، کاش من جا

بودم دهیشدنتون خواب نینفر یسردخونه  .  

در آرام کردن او داشت.  یسع پرستار

بغل هانا گرفته شد و  ریز یقیبعد از دقا

در  یآورده شد. وقت رونیب مارستانیاز ب



 یقرار گرفت . ب مارستانیباز ب طیحم

 دیدو مارستانیتابانه به سمت ساختمان ب

بلند صدا زد یو اسم آرش را با صدا  .  

که در اطرافش بودند با تعجب به  یمردم

و  خوردیکردند . تلو م یحرکاتش نگاه م

خورد ، بدون  نی. دوبار به زم دیدو یم

را حس کند ، لنگ لنگان به  یدرد نکهیا

رفت . مادرش زار  یختمان مسمت سا

دیکوب یزد و بر سرش م یم .  

مالحظه را کنار گذاشت و از  آرمان

دیپشت دستش را کش  .  



 ادیاز دست تو برنم یهانا ، کار -

 شهیهم یآرش رو برا یباور کن دی...با

میاز دست داد  . 

اراده  یبا بهت به آرمان نگاه کرد. ب هانا

ر ب یمحکم یلیدستش را باال برد و س

زد دهیصورت مرد داغ د . 

خفه شو ... آرش من نمرده ... آرش  -

.  مونهی. امروز روز عروس گردهیبر م

ستیوفا ن یآرش ب .  

. دیدست اورا گرفت و عقب کش مادرش

کرد و هانا را با  یاز آرمان عذرخواه

دیخشم به سمت مخالف کش  . 



رو  یباز وونهیخجالت بکش هانا ... د -

اون پسر  یداغداربذار کنار . اگه تو 

از تو داغ داره . داغ برادر کمر  شتریب

بهش  یشکنه . حق ندار یآدم رو م

و بفهم که  ای. به خودت ب یکن نیتوه

گرده یبر نم گهیآرش مرده ... آرش د  . 

نفس زنان خود را رساند. از  ییدا زن

ورم کرده بود. دست  شیاشک پلک ها

 یگریو با خود به سمت د دیهانا را کش

ند. با اخم به مادرهانا نگاه کرد و کشا

 :گفت

دختر رو، بذار با چشماش  نیا نیکشت -

دختر  نیا یو باور کنه... منم جا نهیبب



بگن داماد تصادف  میباشم و روز عروس

.  شهیکرده و در جا فوت شده، باورم نم

نهیبذار بب  . 

 یهانا و آرمان به دنبال آن دو م مادر

 زیانگ . در سالن سرد و نفرتدندیدو

. نفسش بند آمده بود. ستادیسردخانه ا

دیکش رونیب ییدستش را از دست زن دا  

. 

جا کجاس؟ نیا -  

 یخواست یجاست . مگه نم نیآرش ا -

تا نشونت بدم ای... ب شینیبب  .  

 زیکه پشت م یتعلل به سمت منش بدون

اطالعات نشسته بود رفت و شرح حال 



 یهانا را گفت و خواهش کرد تا اجازه 

با  یبه او بدهد. منش یکوتاه دارید

 یتکان داد و با دست انتها یسر یناراحت

 . سالن را نشان داد

شد و  دهیکش رونیب یفلز یکشو یوقت

روح آرش  یو ب دهیصورت رنگ پر

هانا به  یبهت زده  یشد، چشم ها دایهو

سرش رو به  یکه از گوشه  یرد خون

شده بود نگاه کرد . قلبش از  دهیکش نییپا

سر آرش  یپش افتاده بود. ناباورانه باالت

و اسمش را صدا زد ستادیا . 



پاشو. االن که  زمیآرش جان ... عز -

. پاشو میکاردار ی، کل ستیوقت خواب ن

زدلمیعز  . 

به  یمحکم یلیبا خشونت س ییدا زن

صورتش  یصورتش زد. دست هانا رو

نشست و از درد و سوزش گونه اش، 

 ییزن دا حلقه بست. شیاشک در چشمها

 :او را تکان داد و گفت

رخت  دیهانا ، آرش مرده ... بفهم . با -

کن ، موهاتو  هی. گر یعزا براش بپوش

بکش، خنج به صورتت بکش ... امروز 

یبا دامادت خداحافظ شهیهم یبرا دیبا  ... 



 رتیهق هق افتاد . هانا با بهت و ح به

خود نگاه کرد. دوباره به  ییبه زن دا

سرد  یدر آن کشو دهیبسمت آرش خوا

تازه اوج درد و غم را  اینگاه کرد . گو

و  دیبود .با دست بر صورتش کوب دهیفهم

ضجه زد انیآرش گو .  

 یعشقت جا نکهیاست باور ا سخت

و  دهیآغوش گرم تو، خاک سرد را برگز

 ی، سفر دهیرخت سفر پوش شهیهم یبرا

 ...بدون بازگشت

و بر سرو صورت خود  ختیر اشک

سردخانه از آن  یبا کمک متصد . دیکوب

خارج شد زیسالن سرد وهم انگ . 



به زحمت و نفس زنان او را  ییزن دا 

 یهانا اشک م ی. پا به پادیکش رونیب

جگرخراشش ،  یو هانا ضجه ها ختیر

آورد یرا به رحم م یا نندهیدل هر ب . 

که عاشقانه شروع شده بود،  یآن شب در

با  خلوت شهر باعث شد، آرش یابانهایخ

آمد تصادف  یکه از روبرو م ینیماش

داشته باشد ینیسنگ .  

شدنش را به  یمغز یکه ضربه  یتصادف

پرسنل  یهمراه داشت. به گفته 

، آرش در محل تصادف فوت  مارستانیب

 . شده بود



عروسش  شهیهم یآرش رفت و  برا  

پوش خود کرد اهیرا س .  

بود ، تنها  دهیرس مارستانیهانا به ب یوقت

بود دهیمرگش را شنخبر  .  

شده بود و از  اهیچشمش س شیپ ایدن

بهوش آمده بود ،  یهوش رفته بود . وقت

را باور نداشت انشیحرف اطراف  .  

غمزده را  یآرمان با آن چهره  دنید

به انکار ماجرا دل  شتریباور نداشت، ب

  . سپرده بود

انکار وجود نداشت.  یبرا ییجا گرید

 اریبود،  دهیقلب عاشقش با چشم د

،  مارستانیب یدالرامش در سرد خانه 



است. درد داشت  دهیصدا خواب یآرام و ب

و  اهیس نیچن نیا یتیروبرو شدن با واقع

 !جگرسوز

*** 

 

از خاک، خشک  یتپه ا یرو نگاهش

 یچشمه  اد،یز ی هیشده بود. از گر

 یاشکش خشک شده بود از ضجه ها

جانگدازش، حنجره اش خش برداشته بود 

شد یاز آن خارج نم ییاو صد .  

 یهفته گذشته بود ودلش بهانه م کی

هفته را  کیدانست آن  یگرفت. نم

شود  یچگونه زنده مانده بود! مگر م



 یبدون آن نگاه مشتاق ، بدون آن حرفها

گرم مردانه،  یعاشقانه، بدون آن دستها

به دور از هوس  یبدون آن بوسه ها

د و عاشقانه زنده مان ی،بدون آن نوازشها

د؟ینفس کش ! 

 شیب یزندان شیعشق برا یب یایدن 

زندان تنگ و  نیدر ا ینبود، تا به ک

جگر  کرد؟یسر م ییبه تنها دیبا کیتار

 یبه خون نشسته اش چگونه تاب م

که  ییبدون دوستت دارم ها یایآورد، دن

زبان عشقش  رازیشب بخ یهرشب به جا

د؟یشن یم  

قرارش بدون عطر روحبخش  یب قلب

د؟یتپ یونه مچگ اری  



 یهلما خط نگاهش را از رو یصدا

پرپر شده مخلوط  یکه با گلها ییخاکها

شده بود، به سمت باال کشاند . هلما با 

سرخ و صورت قرمز به  یچشمها

 :سمتش خم شد و گفت

. از سرما  میجون پاشو بر یآبج -

 ضیمامان نگرانته ... مر ؟یمنجمد شد

یش یم ! 

ر به قب نیهم یکاش جانش را پا یا

باخت و روحش به  یحضرت عجل م

 یهمه ب نیکرد. ا یپرواز م اری یسو

قابل هضم نبود.   شیبرا ر،یتقد یرحم

 یآن دو را چه کس یعاشقانه  یخنده ها



به عزا  نگونهینداشت، که ا دنیتاب د

گشت؟ لیتبد ! 

 ییهلما و دختر دا یکمک دستها با

کوچکش که هم سن و سال هلما بود، از 

برخاست.  یراز گل و الپ ن  یزم یرو

 اهشیس یتکان دادن مانتو یبرا یتوان

 نیزم یرو یبه سخت شینداشت.پاها

پر  شی. قدرت از زانوها شدیم دهیکش

بود و توان حرکت را از او گرفته  دهیکش

 ریکه ز ییها یبود. پدرش با چوبدست

 شینگران ، همراه یبغل داشت با نگاه

کرد. حال مادرش هم گفتن نداشت .  یم

 ختهیآرش اشک ر یمادر نداشته  یجا

کرده بود. آرمان  یعزادار شیبود و برا



او در  دنیبود . با د ستادهیا نیکنار ماش

خش دار  ییرا باز کرد و با صدا نیماش

 :و خسته گفت

هلما خانوم، شما هم کنار خواهرتون  -

شما بذاره یپا یتا سرش رو رو دینیبش  . 

و جل یصندل یبا کمک آرمان رو پدرش

 یکه برا ینشست. مادرش همراه مهمانان

دعوت بودند، سوار اتوبوس  یعروس

 یشانه  یشدند و حرکت کردند . سررو

از  یخواهرش گذاشته بود و اشک داغ

 ریگونه اش سراز یچشمش رو یگوشه 

 . شد



خواهرانه اشک را با  یبا دلسوز هلما

 یدستش پاک کرد و قربان صدقه 

به  نهییآ خواهرش رفت . آرمان از درون

حرکت نگاه کرد. عروس برادرش  نیا

به عروس نداشت! لب  یشباهت چیه گرید

موج  شیکه در صدا یباز کرد و با غم

کرد و خطاب به  ینگاه نهییبه آ زدیم

 :هانا گفت

 یکه تو یتونم درد یهانا خانوم ، نم -

بدم . من  حیم دارم رو براتون توض نهیس

موندن  یجا جا نی... ا شیبرگردم ک دیبا

خونه  یتونم تو یندارم . بدون آرش نم

  . ش بمونم



 یهانا را در پنجه  یکه راه گلو یبغض

اسم آرش تنگ  دنیفشرد با شن یخود م

 ریاس شیرپلکهایتر شد و اشک را درز

. آرمان با دیکش ینفس م یکرد.به سخت

نفس  ش،یپرصدا ینفس ها یصدا دنیشن

و گفت دیکش یقیعم : 

... شماره شیم کگرد یمن فردا بر م -

. خواهشاً  دمیم یسپهر یتلفنم رو به آقا

. همون دیبه من خبر بد نیداشت یهر کار

طور که برادر آرش بودم برادر شما هم 

 نیداشت یخواد هر مشکل یهستم . دلم م

کنم در حد  ی. تالش مدیاول به من بگ

براتون  ادیاز دستم برب یتوانم هر کار

مانجام بد  . 



فشرد و قطره  هم یپلک رو هانا

نام آرش از  دنیکه فقط با شن ییاشکها

 یم رونیاش ب دهیخشک یچشمه 

دیتراو ...  

در عمارت ترمز  یدرست روبرو نیماش

شده ،  ادهیپ نیکرد. با کمک هلما از ماش

شد تشکر  یم دهیکه به زور شن ییبا صدا

کرد و مانند روح سرگردان به سمت باغ 

و با  بود ستادهیرفت . پدرش کنار در ا

زد یآرمان حرف م  .  

حسش  یب یاتاقش شد . زانوها وارد

سرد خانه  نیبوسه زد . زم نیزم یرو

سردتر و وهم  شیاز خاک گور آرش برا



وار در خود جمع  نیتر بود . جن زیانگ

دیخواب نیزم یشد و رو  .  

پتو و بالش آورد .  شیبه سرعت برا هلما

همه  نیخواست تا از ا یدلش مردن م

عذاب، رها شوددرد و  ! 

بالش بود اما  یسرش رو نکهیا با

سرش را به دوران  بیعج یا جهیسرگ

 یکرد مانند پرها یانداخته بود . حس م

 یچرخد و رو به باال م یکوپتر م یهل

حس معلق بودن، حال  نیرود. هم

کرد یم شتریتهوعش را ب  .  

 یشانیپ یرو یدست یبا نگران هلما

 :سردش گذاشت و گفت



 هیبرات  ،یریم نیاز ب یارد یآبج -

یبخور... رنگ به رو ندار ارمیب زیچ ! 

 نیهم دیخواست تنها باشد. شا یم دلش

و  دیکش یحال خراب، کم کم رمقش را م

رمق لب  یرساند. ب یم ارشیاو را به 

 :زد

رونی... برو ب ادیخوابم م - . 

پر اشک به خواهرش  یبا چشمها هلما

صورت  یرو یکرد. بوسه ا ینگاه

زده اش نشاند و از اتاق  خید و سر

رفت رونیب . 

*** 



 یروز گذشته بود و مانند عروسک دو

کنار پنجره نشسته بود و به باغ  یکوک

 یلخت وعور چشم دوخته بود. پلکها

باز ماندن نداشت اما  یورم کرده اش نا

 لیوحشتناک تبد یبه کابوس شیخواب برا

  .شده بود

بود چشم برهم گذارد و صورت  محال

. از خواب دیایچشمش ن شیآرش پ نیونخ

شوق  یو خوراک افتاده بود. ذره ا

نمانده بود. در  یدر دلش باق یزندگ

عرض ده روز، آنقدر الغر شده بود که 

کرد یم هیدر تنش گر شیتمام لباسها .  

 یاعصابش خش م یهلما رو یصدا

دیکش . 



ناهار بخور. باور کن  ایب یهانا خانوم -

همه خودت  نیا تو ستین یآرش هم راض

 یکه داشت ی! تنها شانسیرو عذاب بد

اتفاق  نیا یبود که قبل از عقد رسم نیا

یبودن هم تو وهیافتاد، وگرنه االن مهر ب  
.... 

به هلما  نیو خشمگ یبرزخ یچشم ها با

نگاه کرد. هلما از ترس زبانش را در 

دهانش  یدهان نگاه داشت و با دست رو

نا موج که در چشم ها یرا گرفت. خشم

زد او را ترساند یم . 

از پشت پنجره بلند شد ،هلما از  هانا

 شیبه عقب برداشت.  بازو یترس گام

 دیلرز یشد. هانا م ریبه چنگ هانا اس



. نگاه خصمانه اش از  ختیر یواشک م

ساخته بود، با خشم  نیخشمگ ییاو اژدها

دیغر : 

حرف رو نزن . وگرنه  نیا گهید -

کبت خالص ن یزندگ نیخودم رو از ا

شدن من رو  وهیب یتا شما غصه  کنمیم

خروارها خاک  ری. عشق من زدینخور

 ؟یزنیشدن م وهیتو حرف از ب دهیخواب

مگه داغدارش  ستم؟ین وهیمگه االن ب

مگه قلبم چاک چاک نشده؟ ستم؟ین  

هم گذاشت و  یبا ترس پلک رو هلما

 :جواب داد



جون ... بخدا قصد  یغلط کردم آبج -

نداشتم یبد  . 

با خشم او را به عقب پرت کرد و  هانا

دیکش غیج : 

نه  خوامی. نه ناهار م رونیبرو گمشو ب -

؟یدیکنه... فهم حتمینص یخوام کس یم  

خراش برداشته اش به خارش  ی حنجره

ش باعث شد  یدرپ یپ یافتاد، سرفه ها

از اتاق خارج شود.  دنیهلما به حالت دو

گذاشته و از درد به  شیگلو یدست رو

 وانی، ل دینکش قهی. به دق دیچیپ یود مخ

گرفته شد شیرو یجلو یآب .  



هلما  یبه اشک نشسته  یها چشم

قرار گرفت و با لحن ملتمسانه  شیروبرو

گفت یا : 

خواستم  یجون . بخدا م یببخش آبج -

... بزن  تمی  خر یبدم . بزن پا تیدلدار

مینابلد یپا  .  

گرفت. خبر  انشیاز خواهر گر نگاه

 ییوالیلحظه به چه ه کیدر نداشت 

شده بود لیتبد . 

چشم به باغ دوخت و به سرفه  دوباره

فرصت عرض اندام داد.  شیدرپ یپ یها

کرد و  کیآب را به لبش نزد وانیهلما ل

 :گفت



 یشه . دار سیبخور... بذار گلوت خ -

یشیخفه م . 

 نیبه درک . بذار خالص شم از ا -

یزندگ . 

، باعث شد دهیکه از پشت سر شن ییصدا

 .بهت هردو خواهر شد

زنده بودن  یبرا یکه دار ییمگه خدا -

؟یریگ یم میو مردن تصم  

دو به عقب برگشتند. عموصادق با  هر

در قرار گرفته  یدرآستانه  لچریهمان و

مدت که در خانه بودند  نیبود. در تمام ا

بود که عمو صادق به  یباز اول نی، ا

  .آنجا آمده بود



شاره کرد و گفتچشم به هلما ا با : 

 اریمن و هانا رو ب یبرو ظرف غذا -

من  یتونه رو یم نمیبب خوامی... م نجایا

نه؟ ایبندازه  نیرو زم  

و  دیرا بوس شیبا ذوق صورت عمو هلما

 :گفت

چشم . قربونتون برم. ممنون که به  -

و  نیخاطر هانا به خودتون زحمت داد

نیاومد ! 

رفت و گفت یچشم غره ا صادق : 

نکن یو انقدر زبون دراز رونیببرو  - . 



رفت .  رونیو از اتاق ب دیلب ورچ هلما

را به سمت او  لچرشیعمو صادق و

 :حرکت داد و گفت

 ؟یاورد یدختر به روز خودت چ نیبب -

بخاطرت  رمردیکه منه ، پ یکرد یکار

نجایا امیوضع ب نیبا ا ... 

که از  ینیبغض سنگ شیعمو دنید با

ود، شکست. صبح راه نفسش را بسته ب

 یرفت و سر رو شیبه سمت عمو

گذاشت و به هق  شیناتوان عمو یزانوها

 .هق افتاد

. چرا خدا من رو  رمیم یعمو دارم م -

 یهمه روزها نیا نیتنها گذاشت ؟ چرا ب



بال  نیا مونیشب قبل از عروس دیخدا با

 یآرش نم شیچرا من رو پ اد؟یسرش ب

 ... بره

 ،یمشیابر یموها یدستش را رو صادق

و گفت دیدختر دلشکسته کش : 

 ی هیبق یزیاگر با مرگ هر عز -

 یمردن که نسل آدم یبستگانش هم م

کرد! محکم باش دخترم،  ینم دایادامه پ

صبور باش . کم کم همون خاک، داغ 

کنه یدلت رو سرد م . 

کنان گفت هیگر : 

شه . تا ته  یشه عمو ... سرد نم ینم -

.  سوزم یجگرم سوخت ، هنوزم دارم م



بودم  نیمن باهاش تو ماش یچرا وقت

 نیتصادف نکردم تا هر دو با هم از ا

میبر ایدن  ... 

دیکرد و غر یاخم صادق : 

خودت...  یدختر برا یگیم یا  چ -

داره . هر وقت  یا مونهیپ هیهرکس 

رسه .  یش پر بشه عجلش سر م مونهیپ

 نیمرد االن چند ساله منتظرم ا ریمنه پ

خواست خدا بوده تا  پر شه . اما مونهیپ

کشم ،  یکه م ییزنده باشم و با دردا

گذشته م رو پس بدم.االن  یتاوان گناها

 نکهی. ا میدار اشتراکوجهه  هیمن و تو 

میمرگ دار یهردو آرزو  ... 



 شیعمو یزانو یسر از رو هانا

  . برداشت

و  یشما و گناه؟ محاله . آدم به خوب -

ده کر ی. من چه گناه دمیشما ند یآروم

جور مجازاتم کرد؟ نیبودم که خدا ا  

 سیصورت خ یدست رو صادق

وگفت دیبرادرزاده اش کش : 

ظاهر  یوقت مثل من، از رو چیه -

از بنده  یکیقضاوت نکن . منم  یکس

 نیا یتو نیهم یگناهکار خدام . برا یها

کس  یجغد تنها و ب هی نیعمارت ع

که هر روز  یی. خطاها کنمیم یزندگ

 یهرچ دونمیو م رندیم چشمم رژه یجلو



 ینداره ... تو جوون دهیاستغفار کنم فا

باش  ن. مطمئیدار یهنوز روح پاک

دوست داشت که زود  یلیآرش رو خدا خ

پر  یایدن نیا یخوب برا یبردش . آدمها

مسئله  نین. به ا فیح یاهیاز گناه و س

 ینگاه کن ... خدا خوبا یا گهیاز وجه د

کنهیم نیروزگار رو دست چ ..   

عمو صادقش آرام شد.  یکم با حرفها کم

 یتا به امروز همه با ترحم به اونگاه م

سوزاند. با هر  یدل م شیکردند و برا

شد  یکه از زبانشان خارج م یکلمه ا

مرهم دلش باشند، نمک  نکهیاز ا شتریب

شیزخم ها یبودند رو ... 



وارد اتاق شد .  یبزرگ ینیبا س هلما

ود . به دو بشقاب غذا ب ینیدرون س

 نییصادق پا یپا یرا جلو ینیس یآرام

 :گذاشت و گفت

تو رو خدا به خاطر عمو هم شده غذا  -

دارن  یبخور... مامان و بابا از ناراحت

کنن یدق م . 

دستش را باال گرفت و گفت صادق : 

. من و  هیبق شیهلما جان تو برو پ -

میخور یدخترم با هم غذامون رو م  .  

فت. صادق به ر رونیاز اتاق ب هلما

 :ظرف غذا اشاره کرد و گفت



تو غذا بخورم  یبه اندازه  خوادیدلم م -

به همون اندازه منم  یتو بخور ی. هر چ

خورم یغذا م  . 

کرد. از روز  یغذا حالش را بد م یبو

 یوعده غذا کینتوانسته بود  یخاکسپار

نظرش  یکامل بخورد . مدام آرش جلو

سرد خاک  ریدر ز ارشی نکهیآمد، ا یم

باشد،  شیخفته بود و او به فکر سالمت

بود ییوفا یب نیع شیبرا ... 

اجبار عمو صادق چند لقمه خورد .  به

اما معده اش خشک شده بود و حاضر به 

آن حجم غذا نبود. با بغض  یرایپذ

 :بشقابش را کنار زد و گفت



تونم بخورم .  یحالم بده عمو... نم -

نیتورو خدا اصرار نکن  . 

تکان داد و  یسر یاراحتبا ن صادق

 :گفت

خدا رو شکر کن که آرش با عزت و  -

بر بست... خدا  ایدن نیآبرو رخت از ا

رو شکرکن مراسمش با آبرو برگذار شد 

 یساده هم برا یزایچ نیوقتا هم ی. بعض

حسرت و افسوس داره یعده جا هی  .  

 نیبود ا بیساکتش عج شهیهم یعمو از

.  اوردیبهمه جمله را پشت هم به زبان 

حرف زدنش چند  تیدوسال نها نیدر ا

 یکوتاه بود . گاه یدو جمله  ایکلمه 



 یحجم سکوت تا ک نیکرد ا یفکر م

ماند وقفل زبانش  یزبانش م یرو

شود؟ یشکسته م   

بود. از  بیعج شیعمو برا یحرفها

زد که  یحرف م یگناهکار بودن

 یگرید زیاز او چ یجز خوب انیاطراف

توانست  یاحتمال م کیا بودند. تنه دهیند

 ...وجود داشته باشد

خاطرو  یحجم آزردگ نیاست ا ممکن

گشت که در  یبر م ییسکوتش به سالها

کرد و بعد از پنج سال  یم یآلمان زندگ

 ییبرگشت و در تنها رانیبه ا یناگهان

کرد. از  یعمارت زندگ نیا زیخوف انگ

با خانواده دم خور نبود  ادیهمان زمان ز



 یکرد. حت یرفت و آمد نم یو با کس

چند ماه بعد از  ار شیخبر فوت زن عمو

بودند دهیشن یمرگش به طور اتفاق ! 

عمو شما هم بعد از مرگ زن عمو  -

همه تنها و نیا  ... 

از او  یگر گرفته رو یبا صورت صادق

 :برگرفت و گفت

من به خود من ربط داره  یینه ... تنها -

یزیچ ای ینه به کس  ...  

بلند کرد و با  شیپا یاز رو را بشقاب

منقلب گفت یحال : 

من رو ببر عمارت . از فردا هم مثل  -

برام شاهنامه بخون...  ایسابق هر روز ب



ت  یدلم تنگ صدات و شاهنامه خون

 .شده

 لچریبود که بتواند و یرمق تر از آن یب

گفت یرا حرکت بدهد . با شرمندگ : 

امروز هلما شما رو ببره من  شهیم -

شتونیپ امیخودم مفردا   .  

 یبا دست رو یحرف چیبدون ه صادق

عقب و جلو برد  لچررایزد و و یدکمه ا

با  دیرفت . رفت و نفهم رونیو از اتاق ب

آرام کردن هانا ،  یبه جا شیحرفها

فکرش را مشوش تر و شلوغ تر از قبل 

 .کرد



به سرعت وارد اتاق شد و ظرفها  هلما

اتاق دست گرفت تا با خود از  یرا رو

 یخال یبه قسمت ها یببرد . نگاه رونیب

گفت یبشقاب کرد وبا خوشحال یگوشه  : 

خوشگله .  یدورت بگردم آج یاله -

به خودم بگو یخواست یزیهروقت چ .. 

*** 

 

 شیعشق زندگ نیروز در فراغ اول چهل

بار عمو  نیاول یکرد. برا هیخون گر

صادق  تا بهشت زهرا آمده بود. آرمان 

بود و در فراق  ستادهیادر کنار قبر 

 یقبر ی. رو ختیر یبرادرش اشک م



خاک  یآن تپه  یرو یکه سنگ ساده ا

را پوشانده بود نشسته بود و با حال نزار 

کرد یم شاسم عشقش را نواز یرو .  

جمع، چنبره  نیحاضر یدر گلو بغض

عشقش  ی هیکرد و مرث یزده بود. ناله م

گفتند خاک،  یکه م نیخواند. ا یرا م

 دایاو صدق پ یآورد چرا برا یم یدسر

گذشت داغ  یکه م یکرد؟ هر روز ینم

 یفراغ جانسوز قلبش را به آتش م نیا

داد.هر  یو خاکسترش را بر باد م دیکش

کرد و  یم گمر یروز هزار بار آرزو

بود که اجلش فرا  یچشم انتظار ساعت

 .رسد



شانه اش  یلرزان مادرش رو دست

 . نشست

 نی! با ا یرو کشتپاشو مادر، خودت  -

؟یدیکارت روح اون مرحوم رو عذاب م  

قبر برداشت. نگاه  یرمق سر از رو یب

 ینگران عمو صادق و پدرش رو

 یکرد. از رو یم ینیصورتش سنگ

.  ستادیبلند شد و کنار مادرش ا نیزم

رفت، دستش را باال آورد و  جیسرش گ

دیچادر مادرش را در چنگ خود کش . 

وصادق و بابا رو مامان هوا سرده عم -

نیتو ماش دیببر  .  



متوجه تلوخوردنش شده بود با  مادرش

نگاهش کرد و گفت ینگران : 

دورت بگردم . همه نگران تو  یاله -

به  یکم ه؟یاونوقت تو نگران بق میهست

 نیزم یفکر خودت باش...از بس رو

 نیا یکمرت خشک شد تو ،یسرد نشست

 .سرما

حت بود، ص دهیچیکه در کمرش پ یدرد 

 یشد . دست یم ادآوریحرف مادرش را 

کمر گذاشت و به همراه خانواده به  یرو

آرمان حرکت کردند.  نیسمت ماش

تاب وزنش را نداشت . مدام  شیزانوها

را  نیشد و دلش بوسه زدن به زم یخم م

را  شیبازو ریخواست. دست هلما ز یم



 یب یپاها یشد برا یگرفت و قوت

 !رمقش

 ینده صادق به کمک ران عمو

خود شد. مادرش  نیسوار ماش ش،یشخص

بود  دهیکه زحمت کش شییبه همراه زن دا

مراسم چهلم خود را به تهران  یو برا

 . رسانده بود، همسفر عمو صادق شدند

ها حرکت کرده بودند که  نیماش تازه

 :آرمان رو به او کرد و گفت

لباس عزا  کنمیهانا خانوم خواهش م -

 دیبرگرد یعاد یگو به زند دیاریرو در ب

 یروح آرش رو عذاب م یجور نی. ا



تا سرگرم  دیسرکاربر نی. اگه بتوندید

خوبه یلیتون خ هیروح یبرا دیباش ... 

 یم ینسخه ا شیهر کس برا نکهیا از

 یتلفن ییخسته شده بود . زن دا دیچیپ

سفارش کرده بود به شهر آن ها برود و 

و سوزن  یباف یدر کناردست خودش، قال

گفت  ی... مادرش م رهیبگ ادی یدوز

آزمون ارشد  ل؛دریتحص یادامه  یبرا

 یگفت؛ کالس ها یشرکت کند. هلما م

کند یسیاسم نو یهنر  ... 

تکان داد و گفت یسر : 

کنم یشد، چشم اقدام م دایپ یاگه کار -  . 

تکان داد و گفت یسر آرمان : 



در  ادیاز دست من بر ب یاگه کمک -

  . خدمتم

  . ممنون -

حکم فرما شد . پدرش  نیدر ماش سکوت

کرد.  یبه او نگاه م نهیآ یمدام از تو

 کردیم ینیزبانش سنگ یرو یحرف ایگو

 یدلش نبود . خدا خدا م ی. هانا دل تو

به او گفته بود را  شبیکه د یکرد حرف

او  ی! برخالف دعاهادیبه آرمان نگو

 :باالخره پدرش لب باز کرد و گفت

به شما  یلیخمدت  نیآرمان خان در ا -

غمتون  نیآخر دوارمی.ام میزحمت داد

 ...باشه



و پاسخ داد دیحرفش پر انیم آرمان : 

. من بودم که  دیحرف رو نزن نیا -

در  دوارمیباعث زحمت شما شدم... ام

همه محبت شما  نیا یهاتون تالف یشاد

 لیشما شرعا با ما فام نکهیرو بکنم. با ا

پدرو . دل نیاما سنگ تموم گذاشت دینبود

 یآرش جا ی، برا نیمادرم رو شاد کرد

مراسمش پر  یپدرو مادرش رو تو یخال

دیکرد  . 

من من کنان گفت پدرش : 

 یپسرم . انشالله داماد یزنده باش -

 دوارمیداشتم . ام یعرض هیخودت . فقط 



 نیو توه یادب یبر ب یحرفم رو مبن

نیحساب نکن  ... 

زمزمه  یمکث کرد . هانا با ناراحت یکم

دکر : 

کنمیبابا خواهش م - ... 

به  یکنار راننده  کم یاز صندل پدرش

به او کرد  یسمت عقب برگشت و نگاه

 :و گفت

 دینکردم که ... با یادب یبابا جون ب -

که ما با هم نسبت  میرو قبول کن تیواقع

میندار یرسم  . 

به آرمان کرد و گفت رو : 



به بعد  نیبا رفتن اون مرحوم، از ا -

نباشه .  نمونیب یت و آمدرف چیبهتره ه

پشت سر دخترم حرف  یخوام کس ینم

و  ییمفت بزنه. من و خانواده م به آقا

ها دهنشون  بهیاما غر میشما واقف یپاک

حرف مفت یبازه برا ... 

 رهیدر هم به روبرو خ یبا چهره ا آرمان

خشدار و  یتکان داد وبا صدا یبود. سر

 :گرفته گفت

راحت،  نالتویمتوجه م، جناب ... خ -

به بعد مزاحم شما و خانوادتون  نیاز ا

داغ هر چه زودتر  نیا دوارمیشم. ام ینم



 یهانا خانوم سرد بشه و زندگ یبرا

رنیرو سر بگ شونیعاد  .  

انداخت .  نییاز شرم سرش را پا هانا

هلما دست سردش را در دست گرفت و 

گوشش زمزمه کرد ریز : 

ناراحت نشو یآبج - . 

ده و پراز غم به ورم کر یچشمها با

شد ساده از  یخواهرش نگاه کرد. مگر م

داشت  یحرفها گذشت. پدرش سع نیا

زود ببندد... با  یلیآرش را خ یپرونده 

که راه نفسش را بند آورده بود به  یبغض

زمزمه کرد یآرام : 

 آبروم رفت... بابا چرا مالحظه نداره؟ -



و گفت دیلب گز هلما : 

 یهر کار ین... به اسم نگراگهیپدره د -

کنهیم . 

 یبا اخم به هردو چشم غره ا پدرش

رفت . هر دو سکوت کردند . کاش 

مادرش در کنارآنها بود و مانع پدرش 

مدت از  نیکه در ا یشد. احترام یم

 شیحرفها را برا نیبود، ا دهیآرمان د

آداب و  یمباد یکرد . پسر یم نیسنگ

گاه به صورت او و  چیکه ه بینج

ده بودخواهرش نگاه نکر ... 

متوقف شد و به کمک خواهرش  نیماش

 یشد . آرمان به دور از ناراحت ادهیپ



شد . پدرش رابا  ادهیپ نیاز ماش عیسر

کمال ادب و محبت ، کمک کرد تا از 

پدرش با چوب  یشود. وقت ادهیپ نیماش

 یدعا ستاد،یسالمش ا یپا یبغل رو ریز

نثار آرمان کرد وگفت یریخ : 

به دل  یمن ناراحت از دوارمیپسرم ام -

ما خط  یجامعه  یدونی... مینگرفته باش

زدم  یداره . اگه حرف یادیز یقرمزها

شما نبود یبه نجابت و پاک یجسارت ... 

مخاطبش  یشانه  یدست رو آرمان

 :گذاشت و گفت

 یپدرجان ... شما جا ستمیناراحت ن -

من حجته  ی. حرفتون برادیمون یپدرم م



که بدونم  دمیانقدر شن اتونی. از خوب

رهیگ یحرفتون ازکجا سرچشمه م . 

به هانا کرد و گفت رو : 

 شیدر پ یخوب یروزها دوارمیام -

شما رو دوست  یلی. آرش خ دیداشته باش

آرامش  یخواد برا یداشت ، دلم م

... داغ دیبرس شتریروحش به خودتون ب

 یبود اما زندگ یو کمرشکن نیسنگ

وقت  چیه گم؛یداره ... برادرانه م انیجر

ت  ندهیکن و آ ی. زندگ ستیاز حرکت نا

گنده...  یم هرو بساز، آب هم راکد بمون

دیجوون یلیهنوز خ  . 



 شهیهم یآرمان برا ،یاز خداحافظ بعد

 یآرش برا یخانواده  یرفت و پرونده 

 یاوبسته شد. باد سرد یدر زندگ شهیهم

به مغز استخوانش  یبد یوسرما دیوز

به آغوش  شینفوذ کرد. خود را با دستها

عموصادق نگاه کرد.  نیو به ماش دیکش

بودند و درون باغ  دهیجلوتر از آنها رس

  .پارک شده بود

انداخت و وارد باغ شد.  نییپا یسر

 . پدرش او را صدا زد

 .هانا صبر کن -

کرد و با  یبه خواهرش نگاه هانا

پدرش  ی. دلش از حرفهاستادیا یناراحت



 نیتوهکرد به آرش  یگرفته بود. حس م

 !شده بود

 . بله بابا -

به هلما اشاره کرد به داخل خانه  پدرش

برداشت و به او  یگام یبرود. به آرام

شد کینزد . 

آرمان  دونمی، م یناراحت شد دونمیم -

اونم  دونمیبود، م یبیپسر خوب و نج

اون  یداغدار برادرش بود، همه 

چرخه  یذهنت داره م یکه تو ییزایچ

حرف  نیا یباور کن دیدونم ... با یرو م

ت  ندهیخوام آ یالزم بود زده بشه ... نم

 دیو خراب بشه . با اهیاتفاق س نیا یبرا



 ی... جاییایکم کم با ماجرا کنار ب

نشده  اهی، شناسنامه ت س هیشکرش باق

زن مطلقه روت  هیبود ... وگرنه اسم 

به  دیکم کم با گهید یموند . از هفته  یم

 یرو جد یو زندگ یبرگرد یزندگ

یریبگ ... 

. واقعا درک حال او دیکش یم ریت قلبش

 نییتع نگونهیا شیانقدر سخت بود که برا

 دیبا زدیم یکرد؟ هر حرف یم فیتکل

دختر  شهی. مانند هم دیشن یم یپاسخ

خوب بودن را سرمشق خود قرار داد و 

 :گفت

دیشما بگ یچشم هر چ - . 



انداخت و به سمت خانه  نییپا یسر

رد . برخالف تصورش راهش را کج ک

امروز، روزآرامش او نبود. عمو صادق 

بود . با  ستادهیدر آستانه در عمارت ا

بلند اسمش را صدا زد  یاو با صدا دنید

. با دست اشاره کرد ، به آن سمت برود 

به پدرش کرد و گفت ی. نگاه : 

بر  گهیساعت د هیعمو، تا  شیپ رمیم -

گردم یم . 

 شترینه. بک یصادق داره بهت عادت م -

 .از من با تو دم خور شده



پدرش حس کرد  یرا در حرفها حسادت

آنها را  یعمو صادق هر دو یکه صدا

 ..به سمت خود فراخواند

کارت دارم ایتو هم ب یعل -  .  

دو به سمت عمارت حرکت کردند .  هر

فضا را  ینی،سنگ یدر آن غروب زمستان

کرد .  یاش حس م نهیس یقفسه  یرو

. هلما به ستادندیا رصادقلچیو یروبرو

خانه برگشته بود تا خانه را با کمک 

مرتب کند  شییمادر و زن دا .  

آنها گفت یبه هر دو یبا نگاه صادق : 



 ست،یحاال که حال هانا خوب ن یعل -

 یدونم تو یکردم که م دایکار پ هیبراش 

ذارهیم یاش اثر خوب هیروح ... 

 شیپدر و عمو نیبا تعجب نگاهش ب هانا

زد و گفت یچرخ : 

؟یچه کار -  

دوست  یلیبچه ها رو خ یگفت یقبال م -

 یکار تو هیسپردم برات  لمیبه وک ،یدار

کرده  دایپ یکینزد نیدر هم یمهدکودک

... فقط تا قبل از مشغول شدن به کار 

رو  تیرانندگ ینامه  یو گواه یبر دیبا

یریبگ . 

گفت رتیبا ح هانا : 



عمو  خورهینامه به چه دردم م یگواه -

یوقت ... 

، دستش را از  دیحرفش پر انیم صادق

و گفت دیکش رونیب شیپالتو بیج : 

بود اما  تیعروس ی هیهد نیماش نیا -

 اجیاز اون موقع بهش احت شتریاالن ب

 یبه روال عاد تیخوام زندگ ی. م یدار

 میتعل یفردا برا نیبرگرده ...قول بده هم

یاقدام کن یرانندگ . 

 یاعضا نیدر ب یجهدو کوشش چه

خانواده به وجود آمده بود تا او را 

سرگرم کنند . چهل روز و شب در 

مانده  رهیاتاقش چنبره زده بودو به باغ خ



بود تا  ختهیبود. فکر کرده بود و اشک ر

. نه آرام و قرار  ردیآرام و قرار گ یکم

را داشت  یکار یگرفته بود نه حوصله 

 یبه کلبه  رخواست زودت ی.دلش م

 ییگشت و در تنها ید برماحزان خو

زد. دوست  یخود با عشقش حرف م

قبل گزارش  یداشت مانند روزها

دلش  یتا کم دیرا به او بگو شیکارها

ردیآرام گ ... 

که بتونم شروع  نیچشم عمو... هم -

کنمیم . 

کرد و رو به برادرش  یاخم صادق

 :گفت



 یکن یدر اون اتاق رو فقط شبها باز م -

اتاق بره . اگه از خواب به اون  یتا برا

اون اتاق  یبازم تو نمیاتاقم بب یپنجره 

خشک باغ  یو به درختا یغمبرک زد

سراغت امی،خودم م یشد رهیخ ! 

به عالمت قبول حرف  یسر هانا

تکان داد و گفت شیعمو : 

*** 

که گرفته بود تمام شده  یروز مهلت سه

از طرف عمو  یامیهلما پ شبیبود. د

 دنشیبه د دیاآورده بود. ب شیصادق برا

 ییآرام شدنش سالها تنها یرفت. برا یم

نبود یو سکوت الزم داشت، اما شدن .  



 شیها شهیبلوندش که حاال ر یموها

شده بود را پشت سر محکم بست  یمشک

  .و به سمت عمارت رفت

 شیکه خان عمو یبود برنامه ا قرار

بود را بشنودو اطاعت  دهیتدارک د یبرا

  .کند

مهربانش،  ینست عمودا یچند که م هر

خواهد یاو را م یفقط خوب .  

در جانش نفوذ کرد.  یسرد زمستان یهوا

یبود نه لباس گرم دهینه پالتو پوش  . 

زده بود. به  رونیب شرتیبا همان سو 

  .حالت دو به سمت عمارت رفت



عمارت از قبل  سردتر و نفس  یفضا

شده بود رتریگ  .  

توقف به سمت اتاق خان عمو  بدون

 .رفت

به درزد.  یو ضربه ا ستادیپشت در ا 

ورود صادر شد یاجازه   . 

 نییرا رو به پا رهیدستگ یبه آرام 

 .چرخاند، وارد اتاق شد

 .سالم عمو -

نشسته  لچرشیو یپشت پنجره رو صادق

به سمت او بچرخد  نکهیبود. بدون ا

 :گفت

؟یآماده ا -  



دهانش را قورت داد و گفت آب : 

؟یچه کار یبرا -  

نامه، بعد مهدکودک یگواه اول - ! 

باال انداخت و گفت یا شانه : 

دیشما دستور بد یهر چ - . 

و  دیبا خشم به سمت او چرخ صادق

دیغر : 

 یدم ... دارم راهکار جلو یدستور نم -

 هیمن، مثل  نیذارم تا فردا ع یپات م

 ،ینیسرد نش یپنجره ها نیجغد پشت ا

اگه به دستور دادن بود محال بود بذارم 

نسبت  یتعهد چیکه هنوز ه یکس یابر



و  یکن یهمه عزادار نیا یبهش ندار

یریماتم بگ . 

الزم نبود ما عاشق هم  یعمو تعهد -

میبود  . 

را به سمت او  لچریآرام شد و و صادق

کردو گفت تیهدا : 

. چون  لمیبرات احترام قا نیهم یبرا -

شه  ی. اما نمیعشقت ماتم گرفت یپا

با رو  یباارزش زندگ یروزها

 واریو زل زدن به جرز د یخودخور

هر  یکه برا شهیم ی. زمان یبگذرون

یخور یروزات حسرت م نیروز ا .  

انداخت نییکرد و سرش را پا سکوت  .  



گفتن نداشت یبرا یحرف  .  

به سمت کنسول کنار تختش  صادق

 رونیب ی. از درون کشو ورقه ا دیچرخ

و به دستش داد دیکش . 

امروز  نیاسمت رو نوشتم . هم -

. بعد  یکن ینامه شرکت م نییتوکالس آ

 تینامه آموزش رانندگ نییاز امتحان آ

شه یشروع م  .  

برد و ورقه را از دست  شیپ دست

کرد و گفت یصادق گرفت . تشکر : 

ممنون که انقدر به فکر من  یلیخ -

کرده،  ریسؤال ذهنم رو درگ هی. دیهست

شه قبل از رفتن ازتون بپرسم؟ یم  



تکان داد و به صورت هانا  یسر صادق

 یرنگ یشد. هانا به چشم ها رهیخ

شد و گفت رهیخ شیعمو : 

فوت کرد. چرا  یزن عمو چه جور -

 ن؟یرو خبر نکرد یمراسمش کس یبرا

و  میکه با هم حرف زد یاز اون روز

، فکرم رو  دیشما اون حرفها رو بهم زد

دیمشغول کرد . 

 یقیصادق بسته شد و نفس عم یها چشم

پر صدا شد و  یها دنینفس کش. دیکش

اش کامال  نهیس یتکان خوردن قفسه 

را به سمت پنجره  لچریمشهود بود. و

 :برد و گفت



ندارم دخترم ... اگه  یخوب یگذشته  -

االن تنهام و پسرام ترکم کردن  ینیب یم

 یبرا یداره . االن وقت مناسب لیهمش دل

. هر وقت زمانش  ستیجواب دادن ن

کنم. اگه  فیتو تعر یبرا دیبرسه شا

 یو به روال عاد یحرفم رو گوش کن

منم تو رو رازدار خودم  ،یبرگرد

چند  نیا درکه  ییکنم حرفها یحساب م

گم ینگفتم رو بهت م یسال به کس . 

قلقلکش داد. کنار  شتریب یکنجکاو حس

گفت ستادویا شیعمو لچریو : 



 دمیبودم د کیکوچ یپسراتون رو وقت -

 رانیال اونا به اهمه س نیدر ا یعنی. 

 برنگشتن؟

شده بود رهیباغ خ یبه گوشه ا صادق .  

شد. کنار  دهیهانا به آن سمت کش نگاه

 یدیهلما با خرگوش سف ریدرخت انج

کرد یم یباز .  

به  نکهیا یخرس گنده به جا ی دختره

افتاده بود  شیها یبچگ ادیدرسش برسد، 

بود دهیو خرگوش خر .  

اغ به نگاه او را از ب شیعمو یصدا

 .سمت او کشاند



مراسم مادرشون اومدن .  یفقط برا -

من رو زدن و رفتن .  دیبعد از اون ق

فربد  دمیکه از دوستانم شن ییالبته تا جا

گرفته و مهبد هم داره خوش  یزن خارج

شون  رهیکنه . هر ماه ج یم یگذرون

به من  یکار گهیفرستم . د یبراشون م

 . ندارن

نگاه کرد .  شیبه صورت سرخ عمو هانا

 یبداند اما لب ها شتریخواست ب یدلش م

نشان از نافرجام  شیعمو یفرو بسته 

دلش بود یخواسته  نیماندن ا .  

دخترم زودتر برو به کارات برس .  -

به  یتحول اساس هیاز امروز  دیبا



 یخوام مثل من جغد ی. نم یبد تیزندگ

خاطراتت! االن  یخرابه  یرو یباش

به کالست  ریو که دراننده منتظرته بر

یرس یم . 

از  یگفت و بعد از خداحافظ یچشم هانا

که پله ها را  یزد . در حال رونیاتاق ب

رفت ذهنش پر از سؤال شده  یم نییپا

 شیکه از زبان عمو یبود. هر کلمه ا

 یافزوده م شیبر حجم کنجکاو دیشن یم

  .شد

 یخود برگشت و پالتو یخانه  به

بر سر کرد اهیرا همراه شال س شیمشک  .  



سبز  یپوشه  کیبا  شیکه عمو یا ورقه

رنگ به دستش داده بود را همراه با 

برداشت فشیک  .  

کرد و از  یپدرو مادرش خداحافظ از

زد رونیخانه ب  . 

 ینگران مادرش را از پشت پنجره  نگاه

کرد .  یخود حس م یآشپزخانه رو

زد رونیبرگردد از در باغ ب نکهیبدون ا . 

عمو صادقش که در  ینده ران دنید با

 یشناختند ، سالم یمدت همه او را م نیا

شد نیکرد و سوار ماش .  



کردند فقط به  یکه گذر م ییابانهایخ از

شد یم رهیدرهم رهگذران خ یچهره ها  

.  

 یهر عابر یزده  خیصورت  در

  .هزاران حرف ناگفته ، پنهان شده بود

مانند خودش که از درون در  درست

سوخت و به ظاهر لب فرو  یم اریفراغ 

کرده بود اریبسته و سکوت اخت .  

 

  

 ** 

 



و امتحان  دنیاز دو ماه آموزش د بعد

قبول شد یدادن در ازمون رانندگ .  

 یروزیپ نیا یبار برا نیاز ماهها اول بعد

که بعد از سه بار امتحان به دست آورده 

  .بود خوشحال بود

شد یفروش ینیریبار وارد ش نیاول یبرا  
.  

خواست امروزش را در کنار  یم دلش

 یروزیپ نیخانواده خوش باشد و ا

ردیکوچک را جشن بگ  . 

مدت  نیدانست خانواده اش در ا یم 

حال او چقدر نگران بودند و  یبرا

دندیکش یناراحت . 



از فردا  دیعمو صادق با یبه گفته  

 یصبح در مهد کودک مشغول به کار م

  . شد

 اقیخودش اشت مهد کودک یفضا دنید با

داشت در آن مکان مشغول به  یشتریب

  . کار باشد

را حساب کرد و جعبه به  ینیریش پول

آمد.  رونیب یفروش ینیریدست از ش

 ادهیدر باغ پ یشد و روبرو نیسوار ماش

  . شد

را در قفل چرخاند. هنوز در را به  دیکل

عقب نرانده بود که در با شدت باز شد و 

قرار گرفت شیروبرو نیخشمگ یریش .  



 نی. هستادیترس قلبش از حرکت ا از

. دستش دیو به عقب پر یدیکش یبلند

دیکش یقیچنگ شد و نفس عم نهیس یرو  
.  

 یخونه از ک نیا ؟یهست یک گهیتو د -

که هر  کرشدهیدر و پ یهمه ب نیتا حاال ا

کنه یتوش سر م یآشغال ! 

مرد  نیخشدار و خشمگ یصدا

ا ب ندیتا بب دیسرش را باال کش ش،یروبرو

طرف حساب است یچه کس  .  

قرار  شیروبرو شیکوچک عمو پسر

 . داشت



 یسرخ که به اخمها یکه با چشم ها مهبد

شده بود، به او  نیدرهم فرو رفته مز

شده بود رهیخ .  

وجود  شیکه در ابرو یشکسته ا خط

 شیداشت چهره اش را از برادر دو قلو

کرد یم زیمتما .  

بود، مغزش را  که به او کرده ینیتوه

که چه  اوردیخود ن یفعال کرد. به رو

است دهیشن ینیتوه  . 

و گفت دیرا در هم کش شیها اخم : 

 دهی. نرسریبخ دنیسالم آقا مهبد. رس -

دیدار یاز راه چه توپ پر ! 



با خشم راه باز کرد و از کنارش  مهبد

که دستش را در هوا  یگذشت . در حال

داد غرغرکنان گفت یتکان م : 

من  یو بابا ...آقا مهبد گفتن شما روبر -

 . اثر نداره

ماند . گمان  رهیتعجب به رفتن مهبد خ با

کرد مهبد او را نشناخته است یم  . 

که در اتاق عمو صادق  ییاو با عکسها 

 یرا م شیبود، هر دو پسر عمو دهید

بود که   یدیشناخت اما آنها مدت مد

بودند دهیاو را ند یخانواده  .  



را در  ینیریش یجعبه  کرد و ینچ

 یدستش جابجا کرد ، رفتار پسر عمو

رفتنش را سست کرد یپا شیاغی  . 

رفت و با همان  نیمهبد به کنار ماش 

او معما شده بود،  یبرا لشیکه دل یخشم

 :دستش را به سمت راننده گرفت و گفت

کارت یرو بده و خودت برو پ چیسوئ - . 

با اخم گفت راننده : 

رو به  چیمن سوئ که یباش یشما ک -

 یآقا یشخص یشما بدم؟ من راننده 

 یفرمان م شونیهستم و از ا یسپهر

رمیگ . 



 نیکاپوت ماش یبا کف دست رو مهبد

و گفت دیکوب : 

هستم .  یسپهر یمنم پسر همون آقا -

اربابت شیرو بده و برو پ چیسوئ  . 

هانا و مهبد  نیدرمانده نگاهش ب مرد

آتش رفت و برگشت . مهبد مانند کوه 

را بلندتر سرداد و  یبعد ادیفشان بود. فر

. دیراننده کوب ی نهیبا کف دست بر س

و او را کنار زد و  اوردیمخاطبش کم ن

 :گفت

و  رمیاز خود آقا دستور بگ رمیمن م -

  . برگردم



پراند و از  یلگد نیبا خشم به ماش مهبد

 یگذشت و به سمت انتها نیکنار ماش

  . کوچه رفت

د و رو به هانا کرد و کر ینچ راننده

 :گفت

بود؟ یسپهر یواقعا پسر آقا -  

تکان داد و گفت یبا تأسف سر هانا : 

 . بله -

انداخت، وارد باغ شد .  نییرا پا سرش

 انیگو اللهیراننده پشت سرش وارد شد و

 .به سمت عمارت رفت

  . هانا اول به سمت خانه خودشان رفت 



 یاشک یمادرش که با چشم ها دنید با

در  یطوفان دیبود، فهم یحال آشپزدر 

ربط با آن پسر  یخانه برپا شده که ب نیا

ستین یاغی ! 

 یسالم کرد و جعبه  یآرام یصدا با

آشپزخانه  نتیکاب یرا رو ینیریش

  .گذاشت

را پاک کرد  شیبه سرعت اشکها مادرش

لب نشاند یرو یمصنوع یو لبخند .  

. خدا رو زمیماهت عز یسالم به رو -

؟یقبول شد رنبایشکر ا  

و گفت دیسرک کش ییرایداخل پذ هانا : 



چند  نیبار قبول شدم. در ا نیبله ... ا -

 ساعت که من نبودم چه خبر شده؟

 یدر عاد یسع انهیو ناش دیخند مادرش

 .جلوه دادن فضا داشت

باشه؟ یخبر دیدخترم ، مگه با یچیه -  

 بابا کو؟ هلما کو؟ -

ا عموت . هلما هم ب شیبابات رفته پ -

شیدرس یکتابا دیدوستش رفته خر . 

مادرش گذاشت  یبازو یدست رو هانا

ها را دستمال  نتیکاب یکه با حرص رو

دیکش یم . 



 د؟یر یشده؟ چرا طفره م یگم چ یم -

هست به پسرعمو  یفکر کنم هر چ

زده؟ یصادق مربوط باشه... حرف  

که  یبا بهت نگاهش کرد. در حال مادرش

چشمش  یاز گوشه  یزد، اشک یپلک نم

شد یجار .  

که  یاشک نیاز ا دیکش ریت قلبش

شد. مادرش را  دهیمظلومانه چک

و گفت دیدرآغوش کش : 

 نیشده ا یدردت به جون هانا ... چ -

؟یکن یم هیجور گر  



 نیزم یبه هق هق افتاد و رو مادرش

نشست . دست از تظاهر برداشت و لب 

گشود تیبه شکا . 

اومده  روزیپسره عموت انگار از د -

 نیا ی. صبح که تو از خونه رفت رانیا

برج زهرمار وارد باغ شد . اول که هلما 

بود فکر کرده بود مستخدمه .  دهیرو د

 یسرش کرده بود. وقت ادیداد و فر یکل

 ... وارد عمارت شد

مانع حرف زدنش شد. حال خرابش  هیگر

  .به هانا منتقل شد

مادرش  یزانو زد و شانه ها نیزم یرو

دیکش را در آغوش .  



 ینکن مامان ... فقط بگو چ هیگر -

 !شده؟ دلم آشوبه

زدن که  یدونم با عموت چه حرف ینم -

اومد با داد و  رونیاز عمارت ب یوقت

.  دیما رو کوب یاومد در خونه  ادیفر

 یب یهلما درو باز کرد ، پسره  یوقت

از دهنش در اومد به ما  ینزاکت هر چ

 یه خالخونه رو تا آخر هفت دیگفت ، با

.  میآقازاده رو تنگ کرد ی. انگار جامیکن

که از  یو شرمندگ یاراحتبابات از ن

شعور سراغش اومده  یاون ب یحرفها

که پسرعموت  نیبود، حالش بد شد. هم

 شیزد ، بابات رفت پ رونیاز باغ ب



 ای میبر دیبا ه،یما چ فیتکل نهیعموت بب

میبمون ! 

 نییسرش پا یشال را از رو یناباور با

مهبد افتاد،  یبرزخ یچهره  ادی.  دیکش

در عمارت و  یپس گرد و خاک  اصل

رفت  یم دیآنها رخ داده بود. با یخانه 

آورد یو از ماجرا سر در م .  

سر انداخت و از  یرا دوباره رو شالش

زد رونیخانه ب  .  

. وارد دیتا به عمارت رس دیباغ را دو کل

 . عمارت که شد ، شوکه شد

با  شیعمو ین راننده همان زما درست

زد و رفت رونیاز عمارت ب یناراحت . 



زد یچرخ ،ییرایدر پذ نگاهش  . 

 زیم یکه رو ستالیکر یاز ظرفها یکی 

افتاده بود و خرد  نیزم یبود رو یعسل

شده بود ریو خاکش .  

که در  یمتیگرانق ینیبزرگ چ گلدان

 نیزم یبود رو ییرایسالن پذ یگوشه 

شده بود میافتاده بود و به دون .  

سرعت پله ها را باال رفت پشت در  به

ستادیاتاق ا .  

اما  دیشن یحرف زدن پدرش را م یصدا

شد یمتوجه نم یزیآنقدر آرام بود که چ .  



 دنیبه در زد و بعد از شن یا ضربه

ورود را  یکه اجازه  شیعمو یصدا

  .صادر کرد، وارد اتاق شد

 دیصورت سرخ دو برادر فهم دنید با

گرد و خاک  کیتر از  یماجرا جد

 کیبا  ایباشد. گو یکردن ساده م

به  شیروبرو شده بودند. لبها یسونام

تکان خورد یآرام  . 

شده عمو صادق؟ یچ -   

سرش را به چپ و  یبا ناراحت صادق

 :راست تکان داد و گفت

دخترم . تو نگران نباش ، من و  یچیه -

میکن یپدرت درستش م . 



گفت یبا نگران هانا : 

 نیافتاده که پسرتون ا یچه اتفاق عمو -

بود . نگران شدم یهمه برزخ . 

و با  دیصورتش کش یدست رو صادق

گفت یناراحت : 

 یمادرت ، بعدا م شیدخترم تو برو پ -

شده یگم چ ! 

گفت یبا نگران پدرش : 

و  یبه نظرم بهتره به جعفر زنگ بزن -

عقالمون رو  ییتهران . سه تا ادیب یبگ

ه فقط با رفتن من از . اگ میهم بذار یرو

.  رمیخونه آشوب تموم بشه من م نیا



 یرم و نم یکنم م ییشده برم گدا یحت

یبش تیذارم تو اذ  .  

به خون نشسته گفت یبا چشم ها صادق : 

ره  یباالتر م نهیک نیآتش ا ادیجعفر ب -

کنم جز جعفر کس  یفکر م ی. هر چ

 نیتونسته ، مهبد رو ا ینم یا گهید

به جون من بندازه کنه و ریش یجور  .  

شده بود. عمو جعفرش سالها  جیگ هانا

کرد و کارگاه  یم یزندگ زیبود در تبر

 یعمو صادقش را اداره م یفرش باف

در گذشته  ییدانست چه ماجرا یکرد. نم

سه برادر از آن خبر داشتند ،  نیبود که ا

 :اما او نداشت! رو به پدرش کرد و گفت



که من از  یبابا با اون حال و روز -

جا  نیبهتره زودتر از ا دمیپسرعمو د

میبر  .  

سرش را  یو شرمندگ یبا ناراحت پدرش

انداخت و گفت نییپا : 

 یو برا میجا بر نیمنم از خدامه از ا -

درست نشه اما همه  یخان داداش مشکل

دست و بالم ندارم .  یتو یدونن پول یم

اون انبار چقدر به  یتو یمگه با نگهبان

دن؟ یمن پول م  

اخم کرد و گفت یبا ناراحت صادق : 

هنوز من نمردم که شما به دستور اون  -

من  یخونه  نیخوا یالدنگ م یپسره 



تونم از پس اداره  ی. م نیکن یرو خال

امیکردن اموالم بر ب .  

عمو و پدرش  نیسردرگم سرش ما ب هانا

 یاز حرفها نکهیکرد . از ا یحرکت م

ه بود. کالفه شد دیفهم ینم یزیآنها چ

گفت یکاناپه نشست و با نگران یرو : 

شده ؟ دلم  یچ دیخواهشا به منم بگ -

؟یخبر یب نیآشوب شد از ا  

کاناپه بلند شد  یبه زحمت از رو پدرش

بغل زد و گفت ریرا ز شیو عصا : 

. داداش حالش مساعد  میهانا پاشو بر -

که جواب تو رو بده . کمکم کن از  ستین

برم نییپله ها پا .  



 ریسرخورده و ناراحت بلند شد و ز اهان

بغل پدرش را گرفت. پدرش رو به 

 :صادق کرد و گفت

خان داداش خودت رو به خاطر ما با  -

 تیخوام اذ ینکن . نم ریپسرت درگ

جور ما  یلیدو سال هم خ نی. در ا یبش

 هیسا ریشه ز ی. تا ابد که نم یدیرو کش

. پس نگران ما نباش . ما  میشما باش ی

میدار ییاهم خد  .  

با خشم به برادرش نگاه کرد و  صادق

دیغر : 

... خودت  یحرف نزن عل گهیتو د -

وجب  میدم ن یمن اجازه نم یدون یم



شبه وارد  هیکنه .  یبچه به من امرو نه

من رو کن  یتهران شده اومده زندگ

خواد دور من رو  یکنه ... اون م کونیف

اموالم رو باال  یخلوت کنه تا به راحت

 یامشب به فربد زنگ م نیکشه . همب

 یتا با هم فکر رانیا ادیگم ب یزنم و م

میهم جلوش واست  . 

بود، وجود  دهیکه از گذشته شن ییحرفها

کم رنگ کرده بود شیمهبد را برا .  

 یزیچه چ یفراموش کرده بود برا کال

 .به عمارت رفته بود

آن  یمادرش در فضا یعطر غذا یبو 

ودب دهیچیکوچک پ یخانه  .  



شد. به سرعت لباسش  کیتحر شیاشتها

کمک به مادرش  یکرد و برا ضیرا تعو

 .به آشپزخانه رفت

موج  ینهفته ا ینگاه دو برادر حرفها در

 هیآورد. چند ثان یزد که او سر در نم یم

 رهیهم خ یبه چشم ها یسخن چیبدون ه

را با  شانیخواستند حرفها یم ایشدند. گو

کنند ینگاهشان به هم حال .  

داد و  رونینفسش را با حرص ب پدرش

 :گفت

پسر  نیا نی... فکر کن و بب رمیمن م -

 لیدل یشده بود. ب ریجور ش نیاز کجا ا



 شیپ ینشده بود. کار یاون جور عصبان

  . اومد خبرم کن

پراز غم به آنها نگاه  یبا نگاه صادق

  . کرد

 ایپله ها ب نییپا یهانا پدرت رو رسوند -

 .کارت دارم

گفت و همراه پدرش از اتاق  یچشم ناها

 . خارج شد

رفت . پدرش با  نییپله پله با پدرش پا 

گفت یآرام یصدا : 

 یخونه برگشت، سع نیاگه مهبد به ا -

 ی. نمیعمارت پا بذار نیکن کمتر به ا

نیچشمش باش یخوام تو و هلما جلو . 



 یپدرش را به خوب ینگران لیدل هانا

کرد یدرک م  . 

که  یر جوان در خانه اداشتن دو دخت 

رفت وآمد داشته  یاغیپسر عزب و  کی

دخترانش تعصب  یاو که رو یباشد، برا

  .داشت، سخت بود

راحت . فقط به من  التونیچشم بابا ، خ -

خونه  نیپسره هنوز پاش به ا نیا دیبگ

شده بود که اونجور داد و  یچ دهینرس

 یما چ یقال راه انداخته بود؟در خونه 

مان حالش خراب بود؟گفت که ما  



و به  ستادی. ا دیآخر رس یبه پله  پدرش

که توسط خدمتکار در  ییها شهیخرده ش

بود، نگاه کرد یحال جمع آور  .  

داد و  یدونم . اول صدا یواال نم -

قالش از اتاق داداش صادق اومد . از 

... ومدیما م یپنجره صداشون تا خونه 

 هیروز دعوا دارن  هی گهیپدرو پسرن د

دعواها  نیذاره ا ی. خون نم یروز آشت

باشه داریپا  . 

جواب کامل نگرفته  نکهیکالفه از ا هانا

دیبود غرزنان پرس : 

گفت؟ یما اومد چ یدر خونه  گمیم -  



 یباال انداخت وبا ناراحت یشانه ا یعل

 :جواب داد

سرهم کرد  فیمشت اراج هی...  یچیه -

اموال باباش رو باال  میخوایو گفت، ما م

 یتو می. فکر کرده ما با نقشه اومدمیبکش

خونه نیا  . 

گفت رتیبا ح هانا : 

س . چطور  وونهید هیپسر  نیوا ا -

اون حرفا  ستهیشما با یرو یتونست تو

، اگه  یرو بزنه . خوبه عموش هست

کرد یچه کار م یبود بهیغر . 

و گفت دیکش یآه پدرش : 



کنه . برعکس  یاونم مثل جعفر فکر م -

 یبرادر باال هی نیع شهیصادق که هم

 یما رو ناتن شهیسر ما بود، اما جعفر هم

با ما نداشت .  یخوب ی ونهیو م دید یم

از رفتار جعفر  شهیمادرم هم امرزیخدا ب

 نکهیا یشد . جعفر برا یناراحت م

پسر  ارهیحرص من و زهرا رو در ب

کرد.  یم دامونعموو  دختر عمو ص

 جعفر ادیامروز رفتار مهبد من رو 

  .انداخت

 نیهم یبه فکر فرو رفت. پس برا هانا

خواست جعفر  یبود که عمو صادق نم

دیایبه تهران ب ! 



خودتون  ای امیبابا تا خونه همراهتون ب -

د؟یر یم  

به دخترش کرد و گفت ینگاه یعل : 

امتحان  ی. راست رمینه خودم م -

شد؟ یامروزت چ  

زد و گفت یپوزخند هانا : 

 گهیبار د نیر اقبول شدم . خدا روشک -

  . اشتباه نداشتم

و گفت دیخند یعل : 

 .خدا رو شکر -

آورد و آرام گفت نییرا پا شیصدا یکم : 



رو از  نیاون ماش یشنو یاز من م -

 نیترسم هم یعموت قبول نکن . م

دشمن شدن  یبشه برا یبهونه ا نیماش

با ما... از خدا که  یاغی یاون پسره 

ما رو اگه  یدون یخودت م ستیپنهون ن

.  میش یم چارهیکنن، ب رونیجا ب نیاز ا

با  میتون یشهر هم نم ی هیحاش یتو یحت

میاجاره کن خونه نیسنگ یاجاره ها نیا  .  

 یدرک م یدرد پدرش را به خوب هانا

  . کرد

که پشت هر جمله پنهان بود را به  یحس

کرد یدرک م یخوب .  



 فیسخته که به ضع یلیمرد خ کی یبرا

 یها یدنش در سختبودن و کم آور

اعتراف کند یزندگ .  

پر غم پدرش همراه با سکوت  نگاه

داد یدرد را نشان م نیا یشگیهم .  

راحت باشه من به  التونیچشم بابا . خ -

ندارم. تا مهدکودک هم دو  اجیاحت نیماش

میفاصله ندار شتریب ستگاهیا  . 

 یتکان داد و به سمت ورود یسر یعل

دیچرخ ییرایپذ . 

بغلش دل  ریز یتق عصاتق  یصدا 

کرد یهانا را خون م  .  



 ی، پا یداشت بتواند روز آرزو

بخرد. هر چند که در  شیبرا یمصنوع

دو سال هر بار عمو صادق به پدرش  نیا

را داده بود با غرور تمام  یشنهادیپ نیچن

را در کرده بود شنهادیپ نیا . 

سخت  یلینداشته خ یبا پا نکهیبا ا 

د اما دوست کر ینشست و برخاست م

ها سربار برادرش  نیاز ا شینداشت ب

 . باشد

رفت ، به  رونیکه ب ییرایاز پذ پدرش

و از پله ها باال رفت دیسمت پله ها چرخ  

. 



هوا را  ینیسرد و سنگ میدوباره آن نس 

به تنش افتاد یحس کرد. لرز .  

کرد و پشت در  یط دنیها را با دو پله

ستادیا شیاتاق عمو  .  

نکرده  کیرا به در نزد انگشتش هنوز

مو به تنش  شیعمو ادیفر یبود که صدا

کرد خیس . 

کرده .  ییادعا نیمهبد غلط کرده چن -

نره  نیجا . ا نیا ایهر چه زودتر پاشو ب

خر رو با خودت برگردون همون خراب 

 هیکه تا حاال بوده . انگار با  یشده ا

جا نیچمدون بمب و موشک اومده ا ... 



 ایاتاق حاکم شد. گوسکوت بر  یا لحظه

داد یبه حرف مخاطبش گوش م  .  

 یدانست و ضربه ا متیوقت را غن هانا

  . به در زد

به داخل  نکهیا یبه جا هیاز چند ثان بعد

اتاق دعوت شود، در باز شد و عمو 

شد انیپشت در نما لچریصادق با و .  

کنار گوشش بود و به حرف  یگوش

داد .با دست به او  یمخاطبش گوش م

شاره کرد وارد اتاق شودا  . 

 



اتاق شد . در اتاق توسط عمو  وارد

 رمردیصورت پ یصادق بسته شد . به آن

گفت یلرزان یسرخ شد و با صدا : 

بخوام  ستمیجا کرده ... من بچه ن یب -

که گفتم ...  نیبه اون جواب پس بدم . هم

الدنگ  نیو ا ایدو روز ب یشده برا یحت

کنم  یکارخوام  یرو با خودت ببر. نم

 نیهم باز شه . اما ا یکه رومون به رو

نادون و سرکش بود یاحمق از بچگ .  

قطع  گریرا بعد از چند سفارش د تماس

صورت عرق کرده  یرو یکرد و دست

. رو به او کرد و گفتدیاش کش : 



همه  نیا یاغی یپسره  نیا دیببخش -

 .دردسر و مشکل درست کرد

و  کنار تخت نشست یکاناپه  یرو هانا

نگاه کرد و گفت شیبه عمو یبا مهربان : 

عمو . اگه واقعا تموم  هیچه حرف نیا -

 یما تو یمشکل پسرتون وجود خانواده 

 یم یخونه س ، ما خونه رو خال نیا

هنباش یشما پدرو پسر ناراحت نیتا ب میکن . 

و گفت دیرا در هم کش شیاخم ها صادق : 

دونم  یالدنگ . نم یغلط کرده پسره  -

وز وز کردن که با توپ  یشش چتو گو

کرده .  راثیپر اومده و طلب ارث و م

بهش گفتم تا زنده هستم اموالم رو  یوقت



کنم مثل کوه آتشفشان شد...  ینم میتقس

همه خشم و  نیهر چند که مشکوکم ا

باشه .  راثیارث و م یبرا انشیطغ

گفت ارثش  یچون قبال که پشت تلفن م

"نه"  را زودتر از موعد بدم ، جواب

زد ینم یحرف گهیدادم ، د یبهش م  .  

 یتمام حواسش را به حرف ها هانا

از  یمخاطبش داده بود. نفسش را به آرام

داد و گفت رونیب نهیس : 

تحت فشار  دی. شا دینگران نباش -

 یروان یروح یفشارا ای یمشکالت مال

که وارد  شبینداره د لیبوده ، وگرنه دل

مدهوین شیپدر یشده خونه  رانیا  .... 



 یکرد و با کنجکاو زیرا ر شیچشمها

دیپرس : 

وارد تهران شده ، چرا امروز  شبید -

از  ریغ ییجا یعنی نجا؟یصبح اومده ا

عمارت ساکن شده؟ نیا  

سرش را تکان داد و  یبا ناراحت صادق

 :گفت

خاله ش مونده بود.  یرو خونه  شبید -

مهبد از  یحال و هوا نیترسم ا یم

جادوگرش  یخاله  یسوسه اومدن ها

 . باشه



 شیشانیپ یرو یدست یبا ناراحت صادق

درشت عرق را پاک  یو دانه ها دیکش

 :کرد و گفت

؟یآزمون امروزت رو چه کار کرد -  

لبش نقش بست  یرو یلبخند کمرنگ هانا

 :وگفت

 .خداروشکر قبول شدم -

دست به هانا اشاره کرد تا به او  با

و کاناپه برخاست  یشود. از رو کینزد

. صادق با دست به ستادیا لچریکنار و

کنار تخت اشاره کرد و گفت یکشو : 

رو  دیکشو رو باز کن و اون پاکت سف -

اریب رونیب .  



 نکهیا یگفت و برا ییچشم بلند باال هانا

خفقان را از اتاق کم کند رو به  یفضا

کرد و گفت شیعمو : 

 یخودم راننده  یخوا یعمو جون م -

بشم؟ تیشخص   

. با تعجب و  دیادق باال پرص یابرو

گفت یشوخ : 

من رو زودتر از  یخوا ینکنه م -

ا؟یاون دن یموعد بفرست  

 رونیکه پاکت را از کشو ب یدر حال هانا

و گفت دی، خند دیکش یم : 



 دیکه به من دار یهمه اعتماد نیشما ا -

 نی... فقط موندم چرا گفت شهیقابل ستا

رم؟یبگ ادیرو  یرانندگ  

گفتو  دیخند صادق : 

ت  نامهیگواه یمدت تا وقت نیا یتو -

 یبا اقا مهد یتون یرو صادر کنن م

. تا  یکن نیخلوت تمر یو جاها یبر

راه  یرانندگ یاون زمان دستت تو

زهیر یو ترست م وفتهیم . 

صادق گذاشت و  یپا یپاکت را رو هانا

منتظر واکنش او ماند . صادق پاکت را 

کت را از پا ینیماش چیباز کرد و سوئ

و به سمت او گرفت و گفت دیکش رونیب : 



 یبه دست صاحبش م دیبا گهید نیا -

 مهیو ب نیپاکت هم سند ماش ی. تودیرس

  . نامه و مدارکش موجوده

 شیصورت عمو یدستش را روبرو هانا

 ..باال گرفت

تونم قبول کنم، اگه  ینه عمو ... نم -

 ...پسرت دوباره برگرده و بفهمه

مجبور به سکوت با دست او را  صادق

 :کرد و گفت

رو به دست  میمحاله بخوام افسار زندگ -

تازه از تخم دراومده، بدم  یاغیجوجه  هی

خواستم به هرکس باج بدم االن  ی. اگه م



درس از  هیتا  نیجا نبودم . بش نیا

رو برات بگم یزندگ  . 

 نیزم یرو شیکنجکاو کنار عمو هانا

شد. صادق  رهینشست و به صورت او خ

و گفت دیدخن : 

خون ت  یقشنگ مشخصه اون فضول -

کاناپه  یباال رفته . پدرسوخته  برو رو

و به  یبچه نشست نیع یجور نی. ا نیبش

یزن یتمرکزم رو بهم م ،یمن زل زد . 

کاناپه نشست. دست  یبه سرعت رو هانا

گره زد و گفت نهیس ریرا ز شیها : 

 . عمو جون بگو ، من آماده ام-



 یت داد و روبرورا حرک لچریو صادق

هانا قرار گرفت و لب باز کرد به 

کردن فیتعر ... 

عمو با مادرم ازدواج کرد من  یوقت -

هشت ساله بودم و جعفر چهار ساله . 

عمو همون موقع کارگاه پدرم رو دست 

وارد به کار سپرد و خودش  ریمد هی

بازار  یرو تو یفرش فروش یحجره 

 تو به یزهرا و بابا یچرخوند. وقت یم

اومدن کارش رونق گرفته بود و  ایدن

 تازهکرد. من  یشروع به صادرات م

سر  یسالم بود که من رو باال جدهیه

رو  تیریگذاشت تا مد یکارگاه فرش باف

دور از مادرم و  ی. دو سه سال رمیبگ ادی



 یکردم تا تو یزندگ زیخانواده تو تبر

کارم ماهر شدم . در همون دوران بود 

دیسبهم ر یکه خبر بد ... 

به صورت صادق زل  یبا کنجکاو هانا

 یحرفش بود اما بجا یزد. منتظر ادامه 

گفت یا انهیحرفش با لبخند موذ یادامه  : 

،  یقهوه بد هیبه عموت  یخوا ینم -

 ادیز یدون یدهنم خشک شد. تو که م

 یانرژ ی، االن کل ستمیاهل حرف زدن ن

دختر خوب  هی نیحروم کردم . بدو ع

تا ادامه ش رو  ارین قهوه بهردومو یبرا

 . بگم



بود، وجود  دهیکه از گذشته شن ییحرفها

کم رنگ کرده بود شیمهبد را برا .  

 یزیچه چ یفراموش کرده بود برا کال

 .به عمارت رفته بود

آن  یمادرش در فضا یعطر غذا یبو 

بود دهیچیکوچک پ یخانه  .  

شد. به سرعت لباسش  کیتحر شیاشتها

کمک به مادرش  یراکرد و ب ضیرا تعو

 .به آشپزخانه رفت

* 

 

خبر از به  شیآرام عمو ینفس ها یصدا

داد یخواب فرورفتنش را م .  



 یکتاب را بست و در کتابخانه جا آهسته

لباسش پنهان کرده  ریکه ز یداد . پاکت

آورد رونیبود را ب  . 

را  نیاستفاده از آن ماش یپدرش اجازه  

 نیماش نیهم دیترس یبه او نداده بود. م

باشد ندهیدر آ ییسبب تهمت ها  .  

اطالع عمو صادق آن مدارک را  بدون

خودش بازگردانده بود یبه جا . 

بفهمد پاکت را  یدانست وقت یم 

و ناراحت  ریبرگردانده از دست او دلگ

شود یم .  



جز گوش دادن به حرف پدرش  یا چاره

را با  شیعمو یرو نکهینداشت. بعد از ا

از اتاق خارج شد صدا یب دیمالفه کش .  

 ی. م دیپله ها شن نییاز پا یو پلق تلق

در  شیدانست خدمتکار مخصوص عمو

باشد یاربابش م یشام برا ی هیحال ته  . 

آمد، بعد از  نییپله ها را با شتاب  پا 

 شیعمو یبا همدم سالخورده  یخداحافظ

  .از عمارت خارج شد

چهار بعد از ظهر بود و باغ در  ساعت

فرو رفته بود. مادرش  محض یسکوت

دیخواب یبعد از ناهار م شهیهم  . 



سر به  یدرخت ها انیاز م یبه آرام 

رفت یبه سمت مأمن خود م دهیفلک کش  

.  

باغ باز شد و مهبد وارد باغ شد. در  در

دیرا پشت سر خود محکم بهم کوب . 

درهم فرو رفته  یاو با اخم ها دنیبا د 

  .به سمت او قدم تند کرد

دو سر بدنش به لرز  یآن اژدها دنید با

  .افتاد

تمام وجودش را فرا گرفت. تپش  ترس

  . قلبش باال رفت

کرد بدون توجه به آن نگاه  یسع

  ...خصمانه از کنارش عبور کند اما



. دست به کمر زد  ستادیا شیروبرو مهبد

 :و گفت

 یشما که هنوز اون لونه سگ رو خال -

ردم گ یمگه نگفتم تا من بر م د؟ینکرد

کدومتون  چینحس ه یدوست ندارم رو

نم؟یرو بب  

چشم  شیدر پ یپ یها نیتوه دنیشن از

 یو برا دیگرد شد. ابرو در هم کش شیها

کردن را امتحان  یبار حاضر جواب نیاول

 .کرد

که دستور  یباغ نیمگه شما صاحب ا -

خدا رو شکر عمو جان  ؟یکن یصادر م

 نیسر ا یو سالم باال حیخودشون صح



و اموالشون هستن .شما هم باغ 

پس حرمت خودت رو  یمن یپسرعمو

 .حفظ کن

راستش را باال داد و با لحن  یابرو مهبد

گفت یمسخره ا : 

عموجان.... توهم ورتون داشته ،خوب  -

کردم گدا گشنه  یهارتون کرده... فکر نم

ها هم بلد باشن حرف بزنن... حرمت 

شه؟یم ینگه ندارم چ  

 یهم م یرورا  شیخشم دندان ها از

 رونیاز دهانش ب یفشرد تا حرف زشت

دیاین .  



کردن حرف  نیانگار شما جز توه -

... اگه گدا گشنه هم  یندار یا گهید

تهمت  یبه کس میالاقل شعور دار میباش

مینکن نیو توه مینزن  . 

رفت  تا از کنار مهبد بگذرد  شیپ یقدم

او را درچنگ  یمحابا بازو یاما مهبد ب

را در گوشتش فرو  شیگرفت وپنجه ها

  .برد

تا استخوانش نفوذ کرد. از درد  درد

هم فشرد یچشمش را رو  .  

گفت ، اما مهبد بدون توجه به  یبلند آخ

؛ گفت دیکش یکه او م یدرد : 



برام  یکس ادیدختر... من خوشم نم یه -

کنه... حساب من و خانواده  یزبون دراز

شه و جل و  یت هم به موقعش درست م

 گهیکوچه ... د یتو زمیریرو مپالستون 

 یباال ریبسه  زالو بودن اومدم مثل ش

سر اموال بابام باشم تا امثال شما 

نینکن شیهاپول  . 

را به چنگ  شیراه گلو ینیسنگ بغض

دیکش یم  .  

حبس شد نهیدر س نفسش  .  

به  یلمس ناگهان نیگوشت بدنش از ا تمام

  .لرز افتاد



را با  شیبا خشم نگاهش کرد و بازو فقط

دیکش رونیاز دست او ب یتکان محکم .  

صورت مهبد  یسبابه اش را جلو انگشت

 :تکان داد و گفت

رو به  فتیکث یدستا گهیبار د هیاگه  -

دستام چشمات رو  نیبا هم یمن بزن

حرمت نگه  دیبمونه با ادتیتا  ارمیدرم

 یاریدر ب یالت باز ی... فکر کردیدار

. هر آقا.. ریکنه؟ نخ یبزرگت م یلیخ

 شتریخودت رو ب  یکن نیتوه شتریب یچ

یش یم کیو  کوچ یندازیاز چشم م . 

اش  ختهیمهبد از خشم  لجام گس یها چشم

زد یم یبه سرخ  .  



بزند اما  یکرد تا حرف یلب باز م مدام

 یمسلسل وار هانا به او اجازه  یحرفها

داد یحرف زدن نم .  

که  یحرفش را تمام کرد و با خشم هانا

خروشان تمام وجودش  یدخانه امانند رو

را به جوش و خروش انداخته بود، آب 

انداخت و به سمت  نیزم یدهانش را رو

رفت شانیخانه   .  

مهبد را در پشت سر خود  نیسنگ نگاه

کرد یحس م .  

 ینفس ها یرعشه گرفته بود. صدا بدنش

دیشن یمهبد را پشت سرش م قیعم .  

داشت یآشوب شد. حال بد دلش  . 



که زده  ییاز حرفها دینکش قهیقد کی به

شد مانیبود، پش .  

 نیکند، اما توه نیخواست توه ینم دلش

مهبد خونش را به جوش آورد یها .  

خود غرور و  یبودند اما برا ریفق

 یسن به کس نیداشتند تا به ا تیشخص

فقرشان را به  یاجازه نداده بود کس

 .صورتش بکوبد

وم د داریکه در د ییحرفها نیا دیترس یم

تند و  یلیرد و بدل شد و از قضا خ

 .حساب نشده بود، کار دستش بدهد

که وارد خانه شد، اشک  یزمان درست

شد یصورتش جار یرو . 



 سیصورتش گر گرفته بود. به سرو 

به صورتش زد.  یرفت و آب یبهداشت

کرد یخود را آرام م دیبا .  

 رهیو به پنجره خ دیدراز کش نیزم یرو

  .شد

کرد  یم یبه ساعت نگاه قهیچند دق هر

شدن در خانه بود دهیو منتظر کوب .  

 دهیکه درون باغ خز ییاژدها دیترس یم

باربر برگردد و  یبار با کارگرا نیبود ا

زدیرا وسط کوچه بر لشانیوسا .  

 دیفهم یم شیافتاد. اگر عمو شیعمو ادی

به پسرش  ییچه حرفها یبا زبان دراز

دکن یبا او م یزده است، چه برخورد .  



شد و  یم یداشت از دست او عصب حتم

داد یرا نشان م شیدلخور .  

 یخاکستر ینداشت آن چشم ها طاقت

 .مهربان را از خود ناراحت کند

 

 

 

 

******** 

 

 

 



 داریمادرش از خواب ب یبا صدا صبح

 دیکردن هلما بود. با داریشد . در حال ب

رفت . خدا رو شکر هلما  یبه دانشگاه م

گذشته باخبر نبود. با روز  یاز ماجرا

انقالب رفته بود و با  دانیدوستش به م

کتاب در بغل برگشته بود یبسته ا .  

داد  یخورد و بدنش را کش و قوس یتکان

 یرود. هلما لبخند رونیتنش ب یتا کوفتگ

 :زد و گفت

؟یشد داریچرا ب -  

پراز اندوه گفت یبا نگاه مادرش : 

مهدکودک مشغول  یهانا از امروز تو -

شه یکار م به . 



و  دیلپ خواهرش را کش طنتیبا ش هلما

 :گفت

 یوالهایبا ه خوادیما م یجوجه مرب -

االن  نینود چه کار کنه؟ از هم یدهه 

جونم ...  یمن رو قبول کن آبج یهمدرد

امرزدیب تیخدا . 

که خواهر کوچکش در  ییاز اداها هانا

 یو مادرش با دست رو دیآورد، خند

دیو غر دیکمر هلما کوب : 

مار زبونت رو بگزه ... پاشو برو  -

زودترصبحونه ت رو بخور تا نزدم لت 

هنوز  دیچشم سف یو پارت کنم .دختره 



با خواهر بزرگترش چه جور  ستیبلد ن

 ... حرف بزنه

و گفت دیخند هانا : 

بود. چرا  یشوخ هیبسه مامان ...  -

یگرفت یجد . 

آخر هلما دلش را  یبود جمله  مادر

به اشک نشسته  یا چشم هالرزانده بود. ب

 :گفت

نزن پاشو رخت  ادیتو هم حرف ز -

نمیخوابت رو جمع کن بب  . 

 یگرفته بود. پوف یدل مادرش حساب 

خود برخاست یکرد و از جا . 



 یرا با دست صاف کرد و کش شیموها 

 . دور آن بست

شده بود و  اهیس شیموها ی شهیر 

او را کم  یپر شده اش چهره  یابروها

داد.هنوز لباس  ینشان م سن و سال

بود اهیهم رنگ بختش س شیها . 

نان ، کره و عسل درست کرد .  یا لقمه

کرد و لقمه را در دهان  نیریرا ش یچا

از  یشگونیکه ن یگذاشت . هلما در حال

گرفت، گفت یلپ هانا م : 

موش بخورتت... الاقل به اون  -

 یدیکش یم یدست هی یپاچه بز یابروها

سکته نزنن دنتیمردم از د ینوگال ! 



کرد و گفت یاخم هانا : 

هنوزدست و دلم به اصالح کردن  -

صورتم رو اصالح کنم یک یبرا ره،ینم  

.  

را کج کرد و گفت یلبها هلما : 

 یو خبر یاون زمان که دانشجو بود -

 یاصالح م یک یاز آرش نبود برا

حاال هم ؟یکرد ... 

حلقه بست. نام  شیدر چشم ها اشک

ش هوار کرد . بغض آرش غم را به دل

دوم را  یراه نفسش را بست . لقمه 

و  دیکش یسفره انداخت، نفس بلند یرو

سفره بلند شد یاز پا .  



 یگفت و سقرمه ا یالاله اال الله  مادرش

 :به هلما زد و گفت

...  یگه الل ینم یکس یتو حرف نزن -

داره در مورد خواهرت  یبه تو چه ربط

؟ینظر بد  

 یو نفس ها صورت سرخ یوقت هلما

. ناراحت شد و  دیخواهرش را د قیعم

از جا بلند شد و او را از پشت سر در 

شکم هانا  ی. دستانش را رودیآغوش کش

 :قفل کرد و گفت

خوشگلم ببخش . بخدا دلم گرفت  یآج -

 نیچهار ماه تورو ا نیا یاز بس تو



و  ی. دوست دارم شاد باش دمید یشکل

یکن یمثل گذشته زندگ  .  

دست خواهرش گذاشت  یست رود هانا

را باز کرد و به سمت  شیو قفل دست ها

دیاو چرخ ! 

نداره یزندگ یبرا یلیآدم دلمرده، دل - ! 

گونه اش نشاند و  یرو یبوسه ا هلما

 :گفت

 یخل و چل ت بهونه ا یکاش آج یا -

 یشد . کاش اندازه  یم یزندگ نیا یبرا

 ینخود برات ارزش داشتم که بهونه  هی

ت باشمشاد بودن  .  



 گوشیباز یهلما یکه در صدا یغم

 یزد، قلبش را لرزاند. همه  یموج م

خانواده اش  نیبند وجود نازن شیزندگ

 نیبود. اگر آنها را نداشت، محال بود ا

آورد یرا تاب م نیداغ سنگ . 

به فدات . اگه شما رو نداشتم که  یآبج -

یهست یموندم . عشق آبج یزنده نم  . 

ش را بوسه باران با بغض صورت هلما

گفت یگرفته ا یکرد و با صدا : 

بهونه  نکهیا یتونستم به جا یکاش م -

 یزندگ یشاد لیزنده بودنت باشم ، دل ی

از  یتونستم غم یشدم . کاش م یت م

دونم انقدر  یدلت بردارم . م یرو



اما هر  یکن هیعرضه ندارم که به من تک

لحظه شاد  هی یالزم باشه برا یکار

کنم یبودنت، م . 

گونه  یچشم هانا رو یاز گوشه  اشک

قلبش گذاشت  یاش سر خورد. دست رو

زالل  یبه چشم ها یو با مهربان

بود،  افتهی نتیخواهرش که به اشک ز

 :نگاه کرد و گفت

.  نهیو اشکت رو نب رهیت بم یآبج -

تو  یامروز به خاطر گل رو نیهم

کنم، فقط بغض نکن. بلبل  یاصالح م

تا  ی، اگه تو نبود ییخونه تو نیزبون ا

  . حاال غمباد گرفته بودم



گفت و رو به هانا  یاستغفرالله  مادرش

 :کرد و گفت

رو  یهند لمیف نیشه . ا یم رتیهانا د -

 یبا چشم ها ی. اول صبح نیتموم کن

د؟یبر رونیاز خونه ب نیخوا یم یاشک  

صورتشان را  یدو خواهر اشک رو هر

خنده از کردند و با  یپاک کردند. روبوس

ش را  یهم جدا شدند. هلما کوله پشت

زد . هانا به  رونیبرداشت و از خانه ب

 دیاتاق برگشت، مانتو و شلوارش را پوش

با مادرش از خانه  ی. بعد از خداحافظ

زد رونیب .  



در باغ را باز نکرده بود که تلفن  هنوز

نام خان  دنیهمراهش زنگ خورد . با د

و  دیخزد و به عقب چر یعمو، لبخند

را  ی. گوشدیرا پشت پنجره د شیعمو

 .جواب داد

ریسالم عمو، صبح بخ - . 

؟یریم یسالم دختر گلم . دار -  

  . بله با اجازه تون -

... خواستم بگم، یکن یم یکار خوب -

ن م یبرگشت یمنتظرته! وقت رونیراننده ب

اتاقم ایراست ب کیبا تو کار دارم .  . 



 دهیمفه نکهیگرفت . ترس از ا دلشوره

باشد با پسرش تند حرف زده است، قلبش 

  . را لرزاند

شده عمو؟ یزیچ -  

بود یعمو صادق عصب یصدا  .  

گم؟ عصر  یم یچ یدون یخودت م -

اتاقم تا حرف آخر رو  ایب یکه برگشت

 . بزنم

داشت حرف ،  نیقیاز تپش افتاد .  قلبش

 شیحرف مهبد است. استرس دست و پا

و تماس را  گفت یرا لرزاند. چشم آرام

قطع کرد. از باغ خارج شد و با 



لوکس  نیتمام سوار ماش یسرخوردگ

شد شیعمو  . 

***** 

 

بود. تا به حال  دهیامانش را بر سردرد

سرش  یبچه تو ی هیوگر غیهمه ج نیا

  .نبود

اعصابش را خرد کرده  یاول کار روز

که در اتاق بود  یینوپا نیبود. اسم آخر

  .از پشت بلندگو خوانده شد

پدر  ای. باالخره مادر دیکش یراحت نفس

نوا به  یب یکودک دو ساله  نیفکر ا یب

 .سراغ کودکشان آمدند



کار  انیاز پا رترید قهیدق ستیب قایدق 

  .مهد کودک آمده بودند

دوش انداخت و کودک  یرا رو فشیک

درشت  یو تپل رو با آن چشم ها دیسف

دیرا در آغوش کش شیبایز .  

 تشیبرخالف جنسپسر بود و  کودک

بود یآرام و دوست داشتن یلیخ .  

لپ تپلش نشاند و از اتاق   یرو یا بوسه

آمد رونیب .  

بود  ستادهیا یمرد یدر ورود یروبرو

در نگاهش موج  یو نگران یکه خستگ

زد یم  . 



مسئول آن قسمت کودک را  یبا اشاره  

کودک  دنیبه سمت مرد برد. مرد با د

زد و گفت یلبخند : 

شد. تصادف کرده بودم و  ریه دشرمند -

  . گرفتار شدم

کودک باز کرد و  یرا به سو دستش

مرد، ذوق زنان و "بابا"  دنیکودک با د

خود را در آغوش مرد انداخت .   انیگو

 :مرد رو به او کرد و گفت

نیممنونم  به خاطر پسرم موند - . 

انداخت و گفت ریبه ز سر : 

بود فهیکنم، وظ یخواهش م - .  



 یکودکان خداحافظ لیمسئول تحو با مرد

با  یکرد و رفت . هانا بعد از خداحافظ

کودکان، ازمهد  لیو مسئول تحو ریمد

 شیعمو نیماش دنیزد. با د رونیکودک ب

راننده  یآه از نهادش برخاست . دلش برا

را در انتظار  قهیدق ستیب نیسوخت، ا

  .اومانده بود

شد، قبل از سالم   نیماش سوار

 یاخم ینهاوند یرد. آقاک یعذرخواه

 :کرد و گفت

نگران  ن،یداد یخانوم کاش خبر م -

 ی! وقتنیشدم . فکر کردم خودتون رفت



، تازه  دمیاز مسئول مهد کودک پرس

دهیکارتون طول کش دمیفهم  .  

و گفت دیبه مقنعه اش کش یدست : 

شرمنده . شماره تلفنتون رو نداشتم  -

 گهید نیخبر بدم . اگه شماره تون رو بد

شه یمورد تکرار نم نیا . 

به سمتش گرفت ،  یکارت ینهاوند یآقا

کارت نوشته شده بود  یرو یشماره ا

 :.کارت را تکان داد و گفت

باشه هر  شتونیکارت من ... پ نیا -

نیاومد خبرم کن شیپ یوقت مشکل  .  

برد و کارت را  شیشرم دست پ با

  .ازدست مخاطبش گرفت



 یه بود . دلهر میپنج و ن ساعت

در وجودش  شیبا خان عمو ییروبرو

کرد شهیر  . 

ازصبح آنقدر سرگرم بچه ها شده بود  

را فراموش کرده  شیعمو ماتومیکه اولت

شد رهیبه در باغ خ یبود. با نگران .  

زد . چرا  یغر م زیدلش به همه چ در

 یزود نیحاال که او دلهره دارد، به ا دیبا

دیرس یبه مقصد م ! 

د؟یش ینم ادهیپ.  میدیخانوم رس -   

وجودش را فرا گرفت یهمه  استرس  .  

 روزید یبلبل زبان یعمو صادق برا اگر

نداشت یجواب چیمؤاخذه اش کند، ه  .  



داد و از  رونیرا با حرص ب نفسش

گفت ینهاوند یشد. آقا ادهیپ نیماش : 

تا  نیزحمت در باغ رو باز کن یب -

آقا مهبد  ایباغ بذارم .گو یرو تو نیماش

رو الزم دارن نیماش  . 

منجمد  شیمهبد ، خون را در رگها اسم

  .کرد

نزاکت حالش را  یبا آن پسر ب ییروبرو

کرد یدگرگون م . 

کرده بود. دست  دایپ یبه اسمش هم آلژ 

شد ادهیپ نیبه لرز افتاد. از ماش شیوپا .  



عمو صادق به خاطر پسرش آنها را  اگر

 یچه کار م دیکرد، با یم رونیاز باغ ب

؟کرد  

را بست ودر باغ  را باز کرد نیماش در  

. 

به سمت خانه  ینهاوند یتوجه به آقا یب 

خود رفت ی .  

گفت.  یرا باز کرد و سالم بلند در

بود دهیدراز کش نیزم یمادرش رو . 

شد و  زیخ میخود ن یاو در جا دنیبا د 

 :گفت



... چرا دم  در زمیعز یخسته نباش -

ت تو مادر رنگ به رو ایب ؟یستادیا

 . نمونده

در داخل خانه  یرا از همان جلو فشیک

 :گذاشت و گفت

امیسر به عمو بزنم و ب هیبرم  - . 

خونه بعد برو ایب یخسته ا - ! 

حال تهوع گرفته بود.  ادیاسترس ز از

را مشت کرد ، ناخن  شیانگشت ها

در کف دستش فرو رفت شیها  . 

شه مامان... برم و زود برگردم ینم -  . 

درختان پر برگ  انیاز مرا بست و  در

دیو بار باغ گذشت و به عمارت رس .  



خرداد ماه گرم  ی مهین یهوا نکهیا با

و دلهره  شیتشو ریبود، بدنش در زمهر

  .منجمد شده بود

دادو  یکه وارد عمارت شد، صدا نیهم

 ریمهبد را بر سر خدمتکار پ ادیفر

دیعمارت شن .  

 گرانیکردن به د نیپسر جز توه نیا

نداشت یگریر دهن چیه . 

کودن بهت نگفتم لباسام رو  ی کهیزن -

رونیخوام برم ب یاتو کن م !  

. بخدا دست تنهام، وقت دیآقا ببخش -

کنم یاالن براتون اتو م نینشد. هم  . 



سرش انداخت. از  یرا رو شیصدا

دیکالمش لرز یسرد دنیشن . 

دو تا  یخوام . وقت یبرو بابا ... نم -

انداختمت خدمتکار جوون اوردم و 

کار  یچه جور دیبا یفهم یم رونیب

یاریو وقت کم ن یانجام بد . 

حبس کرد و بدون  نهینفسش را درس 

 یگذشت و رو ییرایتوجه به مهبد از پذ

مهبد مانند  یاول قدم گذاشت. صدا یپله 

کرد نیزم خکوبیرا م شیپاها بیغ ریت . 

 نییسرت رو پا ابوی نی... ع یه -

؟یر یو کجا م یانداخت  



نفسش را بند آورده بود . با  ادیز استرس

و به عقب  دیکش یقیحرص نفس عم

دیچرخ . 

بود؟ یامر -  

دستش را به کمرش زد و به او  مهبد

کرد و  زیرا ت شیشد . چشم ها کینزد

و گفت دیصورت او را کاو : 

 هی یتو یندادن وقت ادیانگار بهت  -

و  یاول سالم کن ،یشیخونه وارد م

یریورود بگ یاجازه  ! 

و گفت دیرا در هم کش شیها اخم : 



همه سال خارج از  نیانگار شما ا -

رو  نیاز ادب و نزاکت هم یکشور بود

یگرفت ادی !  

زد و گفت یپوزخند مهبد : 

رو بلدم . خوش ندارم  نیفکر کن هم -

و  ییایب ابوی نیخونه هستم، ع یتو یوقت

یبر ...  

و دلهره  دیلرز یخشم تمام بدنش م از

بود . لبش را گاز گرفت  دهیرامانش را ب

لب  یتا خود را کنترل کند. نگاه مهبد رو

لبش را از  عایشد . سر خکوبیاو م یها

خالص کرد و با  زشیت یشر دندان ها

 :حرص گفت



 یسالم کردن شما رو آروم م هیاگه  -

 . کنه ... سالم

 یزد و به سمت باال رفت . صدا یچرخ

نشان نداد یاما واکنش دیمهبد را شن . 

 یچموش یلیکنم . خ یکم کم آدمت م -

زبون دراز یدختره  . 

و در زد .  ستادیا شیدر اتاق عمو پشت

و وارد اتاق شد و  دیصادق را شن یصدا

بلند سالم کرد. عمو صادق  یبا صدا

 رهیکنار پنجره نشسته بود و به باغ خ

  .شده بود

ساعت کارت تا  ؟یکرد ریچرا انقدر د -

 !پنج بود



داد و کنار  رونیب یآرامرا به  نفسش

و گفت ستادیا شیعمو لچریو : 

اومد،  رید نشیاز بچه ها والد یکی -

مجبور شدم صبر کنم تا بچه رو به 

بدم لیتحو نشیوالد  . 

را به  لچریو د،یکش یقینفس عم صادق

 :سمت هانا چرخاند و گفت

؟یبود یکارت راض طیاز مح -  

صورتش نشست. از  یرو یمحو لبخند

نبود یخطاب صبح خبرآن عتاب و  . 

و داد بچه ها  غیبد نبود . فقط ج -

 یاعصابم رو خرد کرده بود. همکارم م



اما بعداً  نجورهیاول ا یگفت روزها

کنم یعادت م  . 

با دست مبل را نشان داد و گفت صادق : 

نیبش -  . 

 یم بیمبل نشست . عقلش به او نه یرو

او را  شیعمو نکهیزد، زودتر از ا

مهبد را به او اطالع  یفهامؤاخذه کند حر

از سر  شیدهد تا بداند علت زبان دراز

  . چه بوده است

خالف  یهانا ازت توقع نداشتم بخوا -

یانجام بد یحرف من، کار ! 

به  ی. با نگراندیاز رخش پر رنگ

نگاه کرد .  شیصورت ناراحت عمو



 نکهیصادق به سمت کشو رفت و بعد از ا

 شیپا یپاکت را رو د،یبه سمت او چرخ

 تیرا به سمت او هدا لچریگذاشته بود. و

توقف کرد و پاکت را  شیکرد . روبرو

 :به سمت او گرفت و گفت

وقت  چیه دمیرو که بخش یزیمن چ -

کنم اون  ی. دارم تالش م رمیگ یپس نم

ته باغ رو به نام تو و هلما بزنم  یخونه 

باغ  نیخوام مهبد شما رو از ا ی. نم

کنه رونیب  . 

 شینگران عمو یبه چهره  استرس با

از ته  ینگاه کرد. دلش آشوب بود . حس

داد یبد م یقلبش گواه . 



.  نیکارو نکن نیعمو جون خواهشاً ا -

 نیخودتون اگه مهبد بفهمه ا یبا گفته ها

شه.  یبا ما دشمن م نیکار رو کرد

وفتهیاون با ما چپ ب نینکن یکار  . 

تکان داد و به  یسر یبا ناراحت صادق

شد و گفت رهیدرون دستش خپاکت  : 

اون بخواد،  یبفهمه هر چ دیاتفاقا با -

بهم  یچ شبید یدون یشه . م یهمون نم

گه؟ یم  

نگاهش کرد. صادق  یبا کنجکاو هانا

داد و گفت رونیب ینفسش را به آرام : 

من  شبیشده!... د یعجب روزگار -

باغ و عمارت  نیگه ا یکرد. م دیرو تهد



وبه و بسازه ... رو به نامش بزنم تا بک

 ومدهیهمه راه رو ن نیدونم ا یاما من م

عمارت رو بکوبه و بسازه . از  نیتا ا

تو سرشه . فقط  یفهمم چ یچشم هاش م

تفنگ  نیبهش گفتن که ع یدونم چ ینم

و  ستادهیمن ا یوبرور کیآماده به شل

خونه یداره برام رجز م .  

 نکهیبه در خورد و بدون ا یا ضربه

ادن به صادق داده شود، مهلت اجازه د

 اهیسرتا پا س یپیدر باز شدو مهبد با ت

در ظاهر شد یجلو .  

! نیخوب عمو و برادرزاده خلوت کرد -

ن؟یخوا یمزاحم نم  



کرد و گفت یاخم صادق : 

 دارهاید نیاز ا شهیمهبد من و هانا هم -

. یرو قبول کن نیبهتره ا م،یبا هم دار

 من نیخوش بود ایشما اون ور دن یوقت

برادرزاده هام خوش بود.  نیدلم به هم

 !مفهومه؟

هانا کرد و گفت یحواله  یشخندین مهبد  

: 

شما  یکامال مشخصه تا چه حد رو -

اجازه  چیتونن بدون ه ینفوذ دارن که م

عمارت خرابشده  نیراحت وارد ا یا

  . بشن



با اخم به پسرش نگاه کرد و  صادق

دیغر : 

برو مهبد احترام خودت رو حفظ کن .  -

  . به کار خودت برس

و  ستادیهانا ا یدست به کمر روبرو مهبد

 :گفت

 نکهیخانومه که بدون ا نیکار من هم -

خونه احترام بذاره نیبه صاحب ا  ... 

گفت یبا لحن تند صادق : 

خونه منم ... هنوز  نیصاحب ا -

. پس برو  دمیند یاحترام یب نیکوچکتر

خودت برس یبه کارا  .  



شد . هانا از  رهیپدرش خبا خشم به  مهبد

 ی. م دیلرز یترس تمام وجودش م

مهبد آن پاکت درون  انیم نیدر ا دیترس

و غوغا به پا کند ندیدست پدرش را بب  .  

گوشت  ریکه ز یبرو به اون کس -

عمارت رو از چنگ من  نیخونده تا ا

 نیبکشه بگو، کور خونده . ا رونیب

عمارت بعد از من به جز تو، وارث 

هم داره یا گهید  .  

گرد شده به هانا نگاه  یبا چشم ها مهبد

 :کرد و گفت

با رفتارشون شما رو خام  نایکه ا دینگ -

 .... کردن و شما هم



دیکش ادیفر صادق : 

رفته فربد  ادتی... انگار  رینخ -

خونه سهم داره . البته  نیا یبرادرت تو

بعد از مرگ من ، نه در زمان زنده 

 . بودنم

 یمبل برخاست . صالح نم یاز رو هانا

پدر و پسر  یجنگ و دعوا انیدر م دید

کرد و گفت شیباشد. رو به عمو : 

عمو جون با اجازه تون من برم خونه،  -

زنم یبعدا دوباره بهتون سر م  . 

به پسرش رفت و  یچشم غره ا صادق

 :پاکت را به سمت او گرفت و گفت



خودم  برو در  یاز فردا با راننده  -

کن تا ترست  نیتمر یکم یحوال نیهم

تا فردا عصر که از سرکار  گمی. م زهیبر

در خونه  ارنشیب یگرد یبر م  ... 

از استرس و شرم سرخ شد . به  هانا

ناچار دست دراز کرد و پاکت را از 

گرفت شیعمو  . 

 یبا اخم به پاکت نگاه کرد . شماره  مهبد

پاکت  یرو یاسناد رسم یدفترخانه 

موضوع از  دیفهم فراوان یزیبود. با ت

زد و گفت یچه قراراست . پوزخند : 



 یمبارکه . انگار الطاف ملوکانه  -

 یکه من فکر م هیاز اون شتریب یلیشماخ

 .کردم

به هانا کرد و  یبا چشم اشاره ا صادق

که گفت  یلرزان یهانا بعد از خداحافظ

پله  نیرفت . هنوز به اول رونیاز اتاق ب

دیا شنر شیعمو یبود که صدا دهینرس : 

 یسر قسم م یباال یمهبد به خدا -

برادرم  یخانواده  ایدختر  نیخورم اگه ا

از چشم  یدید یهر چ یرو آزار بد

یدیخودت د ! 

و گفت دیخند مهبد : 



دوسال خوب تونستن  نیمشخصه در ا -

و  یجادوت کنن... تو هم که تنها بود

  !محتاج محبت

 یبه دخترا یساکت شو مهبد اگه گزند -

که  ارمیسرت م ییبخدا بال یسونبر یعل

یحظ کن ... 

رو  دنیخط و نشون کش نیتوقع هم -

 یباشه از بچه  یازتون داشتم . هرچ

زترنیخودت عز  ... 

 یدیاسترس شد شیعمو یکالفه  یصدا

که از فال گوش  نیبه او وارد کرد.با ا

 یم ادیبود اما از ترس ز زاریب ستادنیا



دق مهبد باخبر باشد. صا تیخواست از ن

رفته بود گفت لیکه تحل ییبا صدا : 

شمال ،  یبر یخواست یمگه تو نم -

؟یچرا هنوز نرفت  

 یجا کارا نیرم ... فکر کنم ا ینه نم -

پدرم  دیانجام بدم. با دیدارم که با یشتریب

رمیها پس بگ بهیرو از غر  . 

سست  شیترس و دلهره دست و پا از

شده بود. تلو خوران خود را به نرده 

تمام  یبد یه پله رساند.  سرمارا یها

پسر کجا و  نیوجودش را فرا گرفت. ا

 !عمو صادقش کجا؟



حال پله ها را  یسست و ب ییزانوها با

خواست هر چه  یرفت . دلش م نییپا

شده دور  نیزودتر از آن عمارت نفر

به آرامش برسد .وجود مهبد  یشود تا کم

کرده  رتریآن عمارت را سردتر و نفس گ

دوان  د،یرس یبه در ورود یبود. وقت

دیباغ دو یدوان به آن سو  . 

***** 

 

شام نشسته بودند . سردر  یسفره  دور

درون بشقاب  یبرده بود و با غذا بانیگر

کرد یم یباز .  



 ییهوش و حواسش به دنبال حرفها تمام

بود دهیبود که شن .  

 انیپدرو پسر در جر نیکه ب یتند رفتار

 یخشم، معنا پر از یبود، با آن نگاه ها

عاجز  دنشیداشت که او در فهم یخاص

  .بود

 رونیپدرش او را از افکار خود ب یصدا

دیکش . 

؟یکن یم یهانا چرا با غذات باز -   

زحمت کش پدرش نگاه کرد یچهره  به .  

دهانش را قورت داد آب .  



باشد که  ریپدر او آنقدرفق دیبا چرا

 یاحترام یبرادرزاده اش ،جرأت هر ب

را داشته باشدبه آنها   . 

گفتند که " پول که  یها راست م یمیقد 

یاحترام هم دار یداشته باش " . 

  . اشتها ندارم -

که فقط دو  ییبه غذا یبا نگران مادرش

 یقاشق از کنارش خورده شده بود نگاه

 :کرد و گفت

غذا رو درست کردم،  نیبه خاطر تو ا -

؟یخور یپس چرا نم  

رش زد و خواه یبه پهلو یخونکیس هلما

 :گفت



جونم! بگو  یغرق شده، آبج اتیکشت -

 . خودم نجاتشون بدم

لبانش نشست و گفت یمحو رو یلبخند : 

تونم بخورم یخسته ام، نم یلیخ - . 

شد از کنار سفره بلند  زیخ میکه ن نیهم

درهم رو به او  یشود، پدرش با اخم

 :گفت

 یاز خودراض ینکنه با اون پسره  -

؟یدهن به دهن کرد  

خواست پدرش از  ی. نم دیپر شرنگ

با مهبد مطلع  شیکدام از برخوردها چیه

 یبر م رتشیدانست به رگ غ یشود. م



آمد جز  یاز دستش بر نم یخورد و کار

 .حرص خوردن

 شیسؤال برام پ هینه بابا جون . فقط  -

 ... اومده

درهم به او نگاه کرد  ییبا ابروها پدرش

ش حرف انیو منتظر سؤالش بود. هلما م

و گفت دیپر : 

عمو صادق که انقدر مهربونه چرا  -

پسرش انقدر گنده دماغه؟ انگار نه انگار 

 ...پدر و پسرن

به او کرد و رو به پدرش  یاخم هانا

 :گفت



کنم روابط عمو و پسرش  یحس م -

افتاده  یاتفاق هیوسط  نی. ا ستین یعیطب

میخبر یکه ما ب  .  

و  دیدر هم کش شتریرا ب شیاخم ها یعل

گفت یبا لحن جد : 

دم  پر  اون  دیشما دو تا دختر حق ندار -

اون  ستی. معلوم ندیالوات باش یپسره 

باال اورده که برگشته  یچه گند ایور دن

سوزونه. داداش  یم شیجا و داره آت نیا

هم به رفتار پسرش شک داره ... اگه 

 هیدست و بالم بود محال بود  یپول تو

ندممو یباغ م نیا یتو گهیروزد  .  

و گفت دیاز ته قلبش کش یهانا آه  : 



 نمیلنگه ... ا یپا یسنگه برا یهر چ -

ما. نگران نباش بابا  یزندگ تیشده حکا

، با مامان دنبال  رمیکه بگ یحقوق نیاول

 میگرد یو ارزون م کیکوچ یخونه  هی

 نیا یموندن تو یبرا ی. منم حس خوب

پسره اومده باغ  نیا یباغ ، ندارم. از وقت

نداره ییهم صفا  . 

و گفت دیلب گز مادرش : 

 یحاال ناشکر ه،یچه حرف نیبابا . ا یا -

.  میبش ابونیکوچه و خ یتا آواره  نیکن

"، شما چرا دیآقا صادق گفته " بمون یوقت

نیزن یمته به خشخاش م . 



و رو به  دیدست از غذا خوردن کش یعل

 :همسرش گفت

دستت درد نکنه خانوم . خوشمزه بود،  -

هزار بار شکرت یهال .  

و از سفره  دیکش نیزم یرا رو خودش

داد و گفت هیتک واریفاصله گرفت. به د : 

عمارت بود  یدخترا هر وقت مهبد تو -

راست  هیوعموتون کارتون داشت ، 

. من به دیش یوارد اتاق عموتون م

 یکنه وقت یعموتون سفارش کردم سع

رهیشما رو به کار بگ ستیپسرش خونه ن  

.  



گفتند و به هم نگاه کردند.  یو چشمد هر

نگاه تک تک افراد خانواده  یدر سوسو

زد یموج م یخاص ینگران  .  

گرم نبود و  شانیجمع خانوادگ گرید

 .سکوت حاکم شد

هانا به اتاق خودش و خواهرش رفت و  

دیدراز کش نیزم یرو . 

دانست  یمغشوش شده بود و نم افکارش

رد از ک یم نییکه دلش را باالوپا یآشوب

 چه بود؟

*********** 

 

 



 

از مهد کودک برگشته بود تازه .  

که از صبح  ییاهویو ه ادیز یخستگ از

زد، سردرد گرفته  یدر سرش موج م

  .بود

 ینهاوند یدر باغ را باز کرد تا آقا یوقت

 ینهاوند یرا وارد باغ کند، صدا نیماش

 .او را به خود آورد

ون برات یسپهر یکه آقا ینیدخترم ماش -

اوردم.  شگاهیکرده رو امروز از نما هیته

صبر کن تا  یگذاشتم . کم نگیپارک یتو

ارمشیب رونیب . 



با  یرانندگ نیتمر یبرا دیآمد با ادشی

 شانیبه اطراف محل زندگ ینهاوند یآقا

 یرفت. دست یکه کم رفت و آمد بود، م

گذاشت و گفت شیشانیپ یرو : 

 یامروز سرم درد م ،ینهاوند یآقا -

فردا ی... باشه برا کنه . 

 یدست رو یبا مهربان انسالیم مرد

 :چشمش گذاشت و گفت

نداره شما  رادیچشم، اگه ا یبه رو -

تا من زودتر  دیآقا ببر یرا برا چیسوئ

. حاال که  ستیبرم . حال خانومم خوش ن

منم زودتر برم  یخوا ینم نیشما تمر

 . خونه



برد و  شیدستش را پ یبا مهربان هانا

که  یرا گرفت. در برابر زحمت چیسوئ

نبود  یزیتقاضا چ نیا د،یکش یاو م یبرا

او بزند ی نهیکه دست رد به س .  

حال  دوارمیبرم ، ام یچشم . من م -

 .خانومتون زودتر خوب بشه

 . ممنون دخترم . پس فعال با اجازه -

دوش  یرا رو فشیک یرفتن نهاوند با

رفت.  شیانداخت و به سمت عمارت پ

کوتاه  یارت شد و بعد از سالموارد عم

عمارت پله ها را باال  ریبه خدمتکار پ

رفت . از سکوت عمارت مشخص بود، 

معرکه در عمارت حضور  اریآتش ب



به در اتاق زد ، بعد از  یندارد. ضربه ا

شد و به  قوارد اتا شیعمو یصدا دنیشن

سالم کرد یآرام .  

و به  دهیتخت دراز کش یرو عموصادق

بود. کنار تخت نشست و سقف زل زده 

کنسول کنار  یرا رو چیسوئ یبه آرام

 :تخت گذاشت و گفت

 حالتون خوبه؟ -

پر از غم به او نگاه  یبا نگاه صادق

 :کرد و گفت

شه یم نیینه . نفسم به زور باال و پا - .  

گفت یبا نگران هانا : 

ن؟ی... به دکترتون زنگ زد یوا -  



زد و دست او را در  یپوزخند صادق

گرم خود گرفت و گفت دست : 

خوره،  یگره م نهیکه تو راه س ینفس -

سنگ صبوره . نه دکتر هیدردش  یدوا ! 

 یادیتحت فشار ز رمردیپ نیا دیفهم هانا

که در کالمش  یقرار دارد . حجم اندوه

او اثر گذاشت یزد رو یموج م . 

عمو جون من خودم سنگ صبورت  -

 یلیچند روز خ نیدونم ا یشم . م یم

. بعد از اون همه مدت  نیداشت استرس

،  جانیهمه استرس و ه نیسکوت ا

کرده تتونیاذ . 



شد . هانا به کمکش  زیخ مین یکم صادق

بغلش را گرفت و او را به  ریشتافت . ز

داد هیتاج تخت تک .  

مونه . از  یپسر مثل سرطان م نیا -

و سرکش بود.  یاغی شیکیهمون کوچ

گه زنش  یفربد امروز زنگ زده و م

 دمیتونه تنهاش بذاره . ام یبارداره و نم

ادویبه فربد بود که ب  ... 

صادق کالمش را  یزنگ گوش یصدا

 رندهینام تماس گ دنیگذاشت. با د مهین

در هم رفت و صورتش سرخ  شیابروها

را به دست او داد و گفت یشد. گوش : 



 یکی نیا یتو جواب بده . حوصله  -

 . رو ندارم

به صورت  ینام جعفر نگاه دنید با

درشت عرق  یکرد. دانه ها شیعمو

 یقینشسته بود. نفس عم شیشانیپ یرو

 یو تماس را برقرار کرد. صدا دیکش

پشت تلفن او را شوکه کرد یزن انیگر .  

. بدبخت شدم دیآقا صادق به دادم برس -

خواد شما رو  ی، جعفر حالش خرابه، م

نهیبب ... 

گذاشت تا  کریاسپ یرا رو یگوش

که پشت خط بود را  یزن یصدا شیعمو

 .بشنود



کنه . دکترا  یمدام اسم شما رو صدا م -

ندارن ... تورو خدا  یدیبهش ام گهید

دیخودتون رو برسون . 

را از  یبرد وگوش شیدست پ صادق

گفت یدست هانا گرفت . با نگران : 

خانوم؟ جهیشده خد یچ -  

 یجعفر ... جعفر تصادف کرده و تو -

بهوش اومده مدام  ی. از وقت مارستانهیب

کنه . تو  یآقا رو صدا م یاسم شما و عل

نیرو خدا خودتون رو برسون  .  

 یم شتریبه لحظه رنگ صادق ب لحظه

و گفت دیکش شیشانیپ یرو ی. دستدیپر : 

اتفاق براش افتاده؟ نیا یک -  



کنان جواب داد هیگر زن : 

اطراف  یرفته بود روستاها شبید -

... وقت نهیبب قهیو عت یمیقد یچند تا قال

برگشتن پشت فرمون خوابش برده بود و 

چپ شده نیماش  ...  

گذاشت .  مهیزن حرفش را ن ی هیگر

 یو به آرام دیکش یقیصادق نفس عم

 :گفت

خانوم ... حالش  جهینکن خد هیگر -

 یصحبت م یشه . من با عل یخوب م

میکن یکنم و فردا حرکت م  . 

ترسم  ی. منیایتورو خدا زودتر ب -

نهیالل نتونه شما رو بب زبونم  . 



کرد و گفت یاخم صادق : 

 ای... عمرش به دنریزبونت رو گاز بگ -

... مگه من تصادف کردم،  هیباشه موندن

ُمردم؟ بعد از سه روز بهوش اومدم و 

ادامه دادم میبه زندگ لیو ذل لیعل  . 

کنان گفت هیگر زن : 

.  دییدور از جونتون...شما سرور ما -

شما هنوز پابرجاست اسم یخانواده رو  . 

به خدا باشه .  دتینکن و ام هیپس گر -

 یبراش دعا کن . من و عل یتون یتا م

میکن یفرصت حرکت م نیهم در اول  . 

قطع شد. دل هانا به شور افتاد. با  تماس

گفت ینگران : 



داشت...  یطفلک زن عمو چه حال -

عمه زهرا رو با خودتون  نیخوا ینم

د؟یببر  

اشاره  یرد و به گوشفکر ک یکم صادق

 :کرد و گفت

... بهتره زهرا رو با  یگ ینم راهیب -

 یچه اتفاق دونهی. خدا م میخودمون ببر

زهرا رو  ی. خودت شماره وفتهیممکنه ب

تا من باهاش حرف بزنم ریبگ  . 

***** 

 

خواند که  یرا م شیمغرب و عشا نماز

 یوارد باغ شد. صدا ییموتور بد صدا



قش را به لرز اتا یها شهیموتور ش

انداخت . سالم نمازش را داد و با 

تمام پشت پنجره رفت . با  یکنجکاو

نکره و  بتیبود اما ه کیهوا تار نکهیا

درخت ها قابل  انیدرشت موتور از م

بود صیتشخ .  

 یدر ورود یدرست روبرو موتور

و خاموش شد .  ستادیعمارت از حرکت ا

سجاده  یاز پشت پنجره کنار رفت و پا

ت. ذکر آخر نمازش را خواند و برگش

 یچادر از سرش برداشت. سجاده را رو

همان  ای ییرایگذاشت و به پذ ریتحر زیم

کوچکشان رفت. مادرش  منیاتاق نش

غذا  یدرحال درست کردن کتلت بود. بو



که  یکرد. در حال کیرا تحر شیاشتها

 یزدن به کتلت ها خونکیس یدستش برا

رش رفت رو به ماد یم شیسرخ شده پ

 :گفت

امشبه؟ یهمه کتلت برا نیسلطان بانو ا -  

با دست آغشته به موادش پشت  مادرش

کرد و گفت یدست او زد و اخم : 

شکمو ...  خونکیس - ممنوع ، دختر 

هم درست  نایبابات ا یتو راه یدارم برا

خوان  یم زیهمه راه تا تبر نیکنم . ا یم

خوردن  یبرا یزیچ هی دیبرن با

نه؟ ایهمراهشون باشه   



به مواد کتلت آغشته شده بود.  دستش

 رآبیش ریچندشش شد ، دستش را ز

 :گرفت و غرغرکنان گفت

 ؟یکن یم یجور نیاَه ...مامان چرا ا -

که بخاطرش  هیکتلت برداشتن چ هیمگه 

پشت دستم یزنیم ! 

کرد و گفت یاخم مادرش : 

بمونه چند هزار بار گفتم  ادتیزدم تا  -

 هی. زشته  ادیزدن بدم م خونکیاز س

رهیشکمش را بگ یدختر نتونه جلو ... 

گرد شد وگفت شیها چشم : 



خاله  یحرفها نیمامان بازم از ا یوا -

مزه کردن کجاش زشته  هی! ایگفت یرزنیپ

 توروخدا؟

... ید ینم ریکه گ ییزایهم به چه چ شما

 یتو اتاقم دراز م رمیاصال نخواستم م

نیکشم بابا اومد صدام کن .  

را با نوک دو  راهنشیپ یگوشه  مادرش

و گفت دیانگشت کش : 

خانوم خانوما؟  یری... کجا م یه -

خوردنا رو پاک کن که  یاون سبز نیبش

آشپزخونه  یتا حاال گوشه  یاز عصر

کنه و وقت نکردم  یداره وق وق م

 . پاکشون کنم



شد. خسته بود و حال  زانیآو شیلبها

نداشت یپاک کردن سبز  .  

.. اصال هلما بگو. یخب به هلما -

 کجاست که هنوز برنگشته؟

کرد  یبه ساعت نگاه یبا ناراحت مادرش

 :و گفت

! برو به ایگ یخدا مرگم بده راست م -

 کدوم نیزنگ بزن بب شیکوفت یاون گوش

مونده که هنوز بر نگشته یقبرستون . 

در کنج قلب کوچکش النه کرد.  ینگران

 نیسابقه نداشت خواهر کوچکش تا ا

از خانه مانده باشد . با  نرویوقت شب ب

خواهرش را گرفت. بوق  یدلهره شماره 



خورد  یدر گوشش زنگ م یدرپ یها پ

شد ینم دهیاز خواهرش شن ییو صدا  . 

حرص تماس را قطع کرد و دوباره  با

پنج بوق  دنیشماره گرفت. بعد از شن

شاد خواهرش در گوشش نشست  یصدا

چند دختر  یخنده  ی. همزمان صدا

شد دهیشنهم  گرید .  

جونم یجانم آبج - . 

حرص بر سرخواهر آسوده مستش  با

دیکش ادیفر : 

وقت شب  نیجانم و کوفت . معلومه ا -

که هنوز به خونه  یهست یکدوم گور

؟یبرنگشت  



به خود  یخواهرش رنگ دلخور یصدا

 :گرفت و جواب داد

...  نمایبار با دوستام اومدم س هیخب  -

روز مثل  هیقرآن خدا غلط شد؟ مگه بده 

میکن یزندگ یمعمول یآدما  ...  

تا حاال  یخجالت بکش هلما... از ک -

که بدون اجازه و  یانقدر سرخود شد

خودت  یبدون اطالع دادن به ما برا

زود برگرد  ؟یر یم حیگردش و تفر

شه و خونه  یم داشیخونه ، االن بابا پ

کنه یبه پا م امتیق ینباش  . 

پر بغض هلما هم از حجم  یصدا

کم نکرد شیناراحت . 



 هی...  ی. کوفتم کرد امیچشم االن م -

اَه رونیبار تو عمرم با دوستام اومدم ب  
... 

 یاپیپ یبوق ها یقطع شد و صدا تماس

را  یدر گوشش نشست . با حرص گوش

انداخت و به نگاه متعجب  نتیکاب یرو

شد رهیمادرش خ . 

... نمایخانوم خانوما با دوستاش رفته س -

چرا  گمیم یشه ، وقت یحتم متازه نارا

یاجازه نگرفت ! 

و گفت دیلب گز مادرش : 



دختر که پول  نیخدا مرگم بده ... ا -

رفته؟ اگه  نمایس ینداشت چه جور یادیز

السیبابات بفهمه واو ! 

تمام وجودش را گرفت . از کار  استرس

 گرید یبود از سو یهلما به شدت عصبان

ه قبل از آمدن هلما ، پدرش ب دیترس یم

. تعصب خاص پدرش را به دیایخانه ب

که  یحال نیشناخت در ع یم یخوب

 شیپ یساکت و آرام بود اگر موضوع

او  نیآمد که خالف خواسته هاو قوان یم

شد و زود کنترلش را از  یم وانهیبود  د

داد یدست م . 

و دختر نگران به ساعت چشم  مادر

در خانه قلب هر  یدوخته بودند . صدا



به  یانداخت . با نگراندو را از کار 

سمت در رفت . در را باز کرد و با 

عمارت روبرو شد ریمستخدم پ . 

مزاحم شدم دیسالم خانوم ... ببخش -  . 

ساکت و صبور  رزنیبه پ یلبخند هانا

زد و گفت شیروبرو : 

 یکنم مراحم یسالم . خواهش م -

بود؟ ی.امر  

آقا  یراستش آقا فرمودن هر وقت عل -

 شونیا دنیراست به د هیاوردن  فیتشر

  .برن

گمیخانوم . بهشون م یچشم حور - . 



تکان داد و رفت . به  یسر رزنیپ

بود که در باز شد و  دهیآشپزخانه نرس

تمام عصا زنان وارد  یپدرش با خستگ

عصا قلب هر دو  یصدا دنیشد . با شن

 دیکش یقی. هانا نفس عمستادیاز حرکت ا

 . و به استقبال پدرش رفت

دیابا ... خسته نباشسالم ب - . 

بابا یسالم دختر گلم ، مونده نباش - ! 

پدرش نشاند  یگونه  یرو یبوسه ا هانا

 :و گفت

بابا عمو صادق کارتون دارن . گفتن  -

 دنید دیخونه اول بر یکه اومد نیهم

شونیا  . 



و گفت دیدر هم کش یاخم یعل : 

بگذرونه ریخدا به خ - !  

مت داد و به س رونیخسته اش را ب نفس

  . در برگشت

گردم سفره  یبر م یتا وقت رمیمن م -

نیرو بنداز  .  

احضار  نیدر دل خدا را شکر کرد ا هانا

 یریآشوب جلوگ کیکردن پدرش از 

بسته شد  یکه در ورود نیکرد. هم

به دست گرفت . بعد از  یدوباره گوش

هلما در گوشش  یعصب یچند بوق صدا

دیچیپ : 



- ا... دارم خانوم یآبج یستیاَه ول کن ن

رفتن  نمایس هی نی، کوفتم کرد گهید امیم

 . رو

هم فشرد  یرا رو شیحرص دندان ها با

دیو غر : 

که بابا خونه  ایب عیخفه شو هلما . سر -

جنازه ت  یکرد یس . بفهمه چه غلط

ذاره یم نیرو زم  . 

 نیمگر خالف شرع کردم . خوبه ع -

 ستمیولو ن ابونایخ یمدام تو گهید یدخترا

خواست قرمه قرمه م کنه یم وگرنه . 

.  یشیآره به بابا باشه قرمه قرمه هم م -

 . بدو



پشت  واریرا قطع کرد و به د تماس

شده بود  رهیداد . به ساعت خ هیسرش تک

کرد هلما زودتر به خانه  یو دعا م

 .برگردد

. دیها پشت هم گذشت اما هلما نرس قهیدق

از پنجره شاهد آمدن پدرش بود . با 

باغ  انیه زحمت خود را از مب شیعصا

. دیکش یکوچکشان م یبه سمت خانه 

 ی. دلش نم دیاسترس به جانش چنگ کش

اش آماج  زهیم زهیخواست خواهر ر

ردیپدرش قرار گ تیعصبان .  

درهم بود . وارد خانه شد  یعل ی چهره

کنار در نشست . از  یصندل یو رو

راه رفتن با  یکه برا یگرما و تالش



آب  سیه بود صورتش خعصا انجام داد

 یبه پدرش کرد. عل یبود. سالم دوباره ا

خشک لب زد یسر باال آورد و با لبها . 

آب بده  وانیل هیدخترم ،  یزنده باش -

 .گلوم خشکه

سرعت وارد آشپزخانه شد و مادرش  به

 .در همان حال به سمت همسرش رفت

 آقا صادق موضوع سفرتون رو گفت؟ -

ن داد و گفتتکا نییرو به پا یسر یعل : 

 یلباس مشک ن،یبرام ساک بچ هیراض -

شد همراهم باشه. به  اجیهم بذار اگه احت

 . زهرا هم خبر داده



تکان داد و گفت یسر مادر : 

 یتو یهم غذا دمیهم ساک رو چ -

راهتون رو درست کردم . خدا کنه به 

بگذره. چرا شما سه تا برادرهر  ریخ

 نیا ن؟یسانحه رو از سر گذروند هیکدوم 

، اون  یاز تو که از ساختمون پرت شد

 نینش لچریاز آقا صادق که با تصادف و

ازبرادر سوم نمیشد ا  ...  

پر از  یشانیپ یرو یکالفه دست یعل

و گفت دیعرقش کش : 

 نیدونم واال... قسمت مون ا یچه م -

 .بوده



 یکوچک ینیس یآب را رو وانیبا ل هانا

 یپدرش گرفت. عل یگذاشت و روبرو

. دیکش یقیو نفس عم دینک را نوشآب خ

گفت و به اطرافش سرک  یلب ذکر ریز

و  دیرا در هم کش شی. ابروها دیکش

دیپرس : 

نمش؟یب یهلما کو؟ چرا نم -  

دانستند  یهول شدند. نم هیو راض هانا

. اورندیآمدن او ب رید یبرا یچه عذر

لب  باز کرد هیراض  : 

 یبخره . تو یرفته انقالب کتاب درس -

کرده ریگ کیتراف  .  

و گفت دیچهره در هم کش یعل : 



غلط کرده . آخر ترم رفته کتاب  -

. از دیترم خر یاوال دیبخره؟ کتاب رو با

نگرفت؟ یمن که پول  

شد. دروغ مادر  ینم نیتر از ا افتضاح

 :بر مال شده بود. هانا با ترس گفت

 میرفت یم رونیصبح که از خونه ب -

که  یافتاد، من از پس انداز ادشی

 . همراهم داشتم بهش دادم

تمام از  یسر تکان داد و با خستگ یعل

بلند شد یصندل یرو .  

 نیتا ا رمیگ یدوش م هیرم  یمن م -

شام  دیبرگرده ، با دهیورپر یدختره 

 یخوردم زود بخوابم... صادق به نهاوند



جا باشه تا  نیگفته ساعت پنج صبح ا

 شیدنبال زهرا ، فکر کنم ساعت ش میبر

میر  یم رونیتهران باز   .  

بود  دهینرس یبهداشت سیبه در سرو هنوز

زده شد. رنگ هانا و  فونیکه زنگ آ

به همسرش نگاه  هی. راضدیپر هیراض

 رهیخ یبه درورود یکرد که با کنجکاو

به همسرش اشاره کرد و  هیبود. راض

 :گفت

. ایب ریدوش بگ هیزودتر برو  یعل -

مترسک خشکت زده نیچرا ع  . 

 نمیبب اد،یب دیچشم سف یار دختره بذ -

بوده یکدوم گور  . 



کامل  یتفاوت یدر را باز کرد و با ب هلما

کرد.  یوارد شد. پدرش با اخم نگاهش م

گفت و به چهره  ییهلما سالم بلند باال

که مات و مبهوت او شده بودند  ییها

 یپدرش سؤال نکهیشد. قبل از ا رهیخ

گفت یبپرسد با زبان دراز : 

 ینگاه م یجور نیچرا من رو ا ه؟یچ -

ن؟یکن  

لبش را گاز گرفت تا به اونشان دهد  هانا

 شیدست پ هیاوضاع خراب است . راض

 .گرفت تا راه نجاتش را به او نشان دهد

 ریرو گ یبخر یخواست یکه م یکتاب -

؟یاورد  



شد.  رهیاول جا خورد و به هانا خ هلما

هانا با بستن چشمش به او فهماند چه 

دیبگو . 

  ... بله -

با خشم گفت یعل : 

رو نشون بده یدیکه خر یکتاب -  . 

خشکشان زد. مانده بودند چه  همه

 یرا رو فشیکرد و ک یهلما اخم ند،یبگو

انداخت و رو به پدرش گفت نیزم : 

از  یکی.  دمیباباجون اصال کتاب نخر -

ا بود ب دهیبه دستش رس نمایس طیدوستام بل

دوستام هم . هر دو تا  نمایس میهم رفت



انجام  یدختر بودن نه کار خالف شرع

نه میداد ... 

با  نکهیبا خشم به سمتش رفت . با ا یعل

کرد آن سه قدم بلند  یعصا حرکت م

 یلیبرداشت و خود را به هلما رساند و س

به گوشش نواخت یمحکم . 

 میخودت تصم یکه برا یتو غلط کرد -

خالف  ؟یخالف شرع نکرد ؟یریگ یم

 ی! کدوم دختر سالمیداد عرف که انجام

خونه؟ ادیساعت نُه شب م  

افتاد  نیزم یو رو دیکش یبلند نیه هلما

 شیبا عصا یعل ی. به چشم بر هم زدن

تالش  هیبه جان هلما افتاد. هر چه راض



توانست .  یکرد او را آرام کند، نم یم

 ییکرد گو یکه به زحمت حرکت م یکس

بود  دهیاز خشم به او رس یادیز یانرژ

بود و با شدت  ستادهیپا ا کی یه روک

 یدر پ یتمام دخترش را با ضربات پ

هلما گوش  یها غیکرد. ج ینوازش م

 هیاز ثان یفلک را کر کرد .در کسر

خانه  یاهال یبر پا شد.سرو صدا یامتیق

. هانا اشک دیرس یباغ هم م یتا آن سو

به سمت پدر رفت . دستانش را  زانیر

و عز و جز پدر قالب کرد  یدور شانه 

 :کنان گفت

بابا تو رو خدا ببخشش ... گناه داره  -

 .بابا



به خون نشسته او را به  یبا چشم ها یعل

 :سمت مخالف پرت کرد و گفت

 یکه دختر سرخود هر غلط نهیگناه ا -

خواست بکنه و زبونش هم دراز باشه . 

 یرفت فردا ، از خونه  نمایامروز س

کار گه  یزنه و م یدوستش بهم تلفن م

 یازتو دیفردا با یخالف شرع نکرده پ

ها جمعش کنم یپارت  .  

به هلما زد و  گرید یخشم ضربه ا با

او را به هوا برد و گفت یضجه  : 

 یخونه هست نیا یدختر تو یتا وقت -

. درسته  یپات رو کج بذار یحق ندار



شدم ، اما انقدر جنم  ریگ نیو زم لیعل

بشم یوجب مین یتو فیدارم که حر  .  

که از  هیکردند . راض یم هیسه گر هر

نمانده بود،  بینص یضربات همسرش ب

دردناکش گذاشت  یبازو یدستش را رو

گفت هیو با گر : 

یتونست یم ستیراهش ن نیمرد ا - ... 

کف  یگرد شده و دهان یبا چشم ها یعل

دیحرفش پر انیکرده م : 

 یبرا یاصل هیخفه شو ... تنب یکیتو  -

. یکرد تیرو ترب یدختر نیتوئه که چن

کاله  یچه جور یبد ادیخواد به من  ینم

سرم بذارم یرو یرتیغ یب  .  



هانا اشاره کرد و گفت به : 

سال نامزد اون  هیطفل معصوم  نیا -

 ی غهیص نکهیبود، با ا امرزیخدا ب

بار  هی میبراشون خونده بود تیمحرم

شب با  هیاز حرف من بکنه و  ریغ دمیند

 نی... اونوقت ابمونه  رونینامزدش ب

من  یتازه از تخم در اومده برا یجوجه 

کشه  یخالف شرع نکردنش رو به رخ م

شرع هم  خالف... نه تورو خدا برو 

نه؟ ای یمون یزنده م نیبکن . بب  

آخر  ادی. فردیخشم به سمت اتاق چرخ با

را بر سر همسرش هوار کرد و وارد 

 .اتاق شد



رم بکپم ... صبح ساعت  یمن م -

صدام کن مینچهارو . 

غذا بخورد وارد اتاق  یآنکه لقمه ا بدون

. چهار دیشد و در را محکم بهم کوب

ضربه به لرز در آمد نیستون خانه از ا  
. 

هلما قطع شده بود اما هق  ی هیگر یصدا

 یشد. دلش برا یم دهیهقش هنوز شن

 یسوخت اما لجباز یخواهر کوچکش م

کرد. لحن  یکودکانه اش را درک نم

پشت تلفن انقدر تند بود که بفهمد کالمش 

قرار گرفته است.  یگریکس د ریتحت تأث



رفتارخواهرش نظارت  یرو دیبا

کرد یم یشتریب .  

آرش او را از خواهرلوس و ته  داغ

همان  دیغافل کرده بود. با شیتغار

کرد.  یگذشته را برقرار م یارتباط قو

خواهرش امروز  یحرکت خودسرانه 

و خانواده اش  او یرا برا یزنگ خطر

کرد  یبه صدا درآورد. درک م

 بهیکرد که به غر یخواهرش احساس م

 ...ها دل سپرده بود

مادرش به خود آمد یصدا با . 

لقمه نون،  هیهانا پاشو سفره بنداز  -

میو ب َکپ میکوفت کن . 



موج  شیکه در چشم ها یبا خشم هلما

بلند شد و با دندان  نیزم یزد از رو یم

دیده غربه هم فشر یها : 

عقب مونده  یاز همه تون متنفرم آدما -

یعصر حجر ی . 

گرد شد. تا به  هیهانا و راض یها چشم

پروا  یگونه سرکش و ب نیحال هلما را ا

 یبه سمتش گام هیبودند. راض دهیند

کنترل شده که به  ییبرداشت ، با صدا

نرسد به دخترش  نشیگوش شوهر خشمگ

دیتوپ : 

چشم  ی دختره ته،یعذر خواه یجا -

 یما رو لرزوند ی! تن و بدن همه د؟یسف



حق با باباته .  ؟یتازه طلبکارم هست

 نن،یبب یآزاد یدوره کم نیا یدخترا

پدرومادر خودشون رو قبول ندارن  گهید

! برو ستنیخدا رو هم بنده ن چ،یکه ه

 یاتاق تا بعدا به حساب تو یگمشو تو

مکن یدگیزبون دراز رس  . 

 یرفت . با هر گامبا خشم به اتاق  هلما

خشمش را به با  یداشت صدا یکه بر م

به گوش اهل  نیزم یرو شیپاها دنیکوب

دلش نمانده  یرساند. هانا دل تو یخانه م

 یبرا یو حس دیته کش شیبود. اشتها

نمانده بود. به  یباق شیخوردن شام برا

تا انصرافش را از  دیسمت مادرش چرخ



پر  یکند که با چشم ها مخوردن شام اعال

  .اشک مادرش روبرو شد

شد.  کیگام برداشت و به مادرش نزد دو

اش  دهیمادر زجرکش یبازو یدست رو

نوازشش کرد .  یگذاشت و به آرام

حرفش را  یکس نکهیزمزمه وار بدون ا

 :بشنود، گفت

ناراحت نشو مامان ... جوونه و کله  -

 یش پرباده، خودم فردا باهاش حرف م

 ییهلما از تنهازنم . شما غصه نخور... 

مقصرم یروز افتاده، منم تا حد نیبه ا . 

با بغض آب دهانش را قورت داد  مادرش

 :و گفت



که براش  یهمه زحمت نیمزد ا نهیا -

بودن بگه،  رونیشب ب هیبا  م؟یدیکش

ازمون نفرت داره؟ خدا مرگ من رو 

خالصم کنه ...  یزندگ نیبرسونه و از ا

 یمهمه سگ دو  نیخسته شدم . ا گهید

وجب  می... آخرش ن چیبه ه چیو ه میزن

جور  نیو ا ستهیآدم با یرو یبچه تو

 !بگه

کرد . با  یدرد مادرش را درک م هانا

ساخته بود و  شیزندگ یها یتمام سخت

 یباز نکرده بود تا خانه ا تیلب به شکا

که فقر و  یحال نیپر از آرامش را در ع

 یکرد برا یدرآن غوغا م یتنگ دست

ش بسازدخانواده ا . 



پراشک  یگونه  یرو یبوسه ا هانا

مادرش زد و او را به آرامش دعوت 

کرد و به اتاق خواب مشترک با 

خواهرش رفت. وارد اتاق که شد 

. باورش  دیتشک د یخواهرش را رو

 نیسخت بود، انقدر زرنگ شده باشد به ا

رخت خواب را پهن کرده باشد و  یزود

ار او کرده باشد. کن ضیرا تعو شیلباسها

قهوه  یموها ینشست و رو نیزم یرو

و گفت دیخوش رنگش دست کش یا : 

هلما جون ؟یخواهر - ! 

 یتکان نخورد. دلش گرفت ، نم هلما

 هیخواست خواهر کتک خورده اش با گر

 ینیفش فش ب یبه خواب برود . صدا



 یشانه  ی.دست رو دیشن یاش را م

 یلرزان خواهرش گذاشت و به آرام

  :زمزمه کرد

 یبه قربون قد و باالت ... م یبجآ -

کنم!  یدونم از دماغت در اومد. درکت م

 رتشیغ یبابا از رو تیباور کن عصبان

بهشون  یبر ییجا نکهیقبل از ا دینبود. با

 دیخر یبرا میما گفت ی. وقت یخبر بد

نداشت .  یباورش شد و حرف یکتاب رفت

با اون لحن تند باهاش حرف  یاما وقت

. بهش حق بده شد نیخشمگ یزد  .  

تکان داد و دست او را  یشانه ا هلما

دیکنار زد و غر : 



بشنوم یخوام حرف یولم کن. نم - . 

کرد .  یدرک م یحالش را به خوب هانا

پرش  یتو یامروز یبه قول جوان ها

کرد. تا به  یخورده بود. حس حقارت م

را تجربه  یکتک خوردن نیحال چن

و نکرده بود! غرورش شکسته شده بود 

 یکه حق خود م ییدلش پر بود از حرفها

دانست . او را به حال خود رها کرد و 

پهن کرد و  نیزم یرخت خوابش را رو

 رهیو به سقف خ دیخود دراز کش یدر جا

  .شد

بر سر  یگریبعد از د یکی مشکالت

شد . هنوز داغ آرش  یخانواده هوار م

 یسرد نشده بود که مهبد مانند غول ب



بود. حاال هم  دهیه رسشاخ و دم از را

دارد  یدانست سردراز یکه م یمشکالت

شود راه به  یشب ختم نم کی نیو به ا

گرم خانواده ش باز کرده بود یکلبه  . 

 

***** 

 یو در بدرقه  دیاز نماز صبح نخواب بعد

.  ستادیمادرش کنار در ا یپدرش همپا

پدرش هنوز باز نشده بود. بعد  یاخم ها

ن رد شد به همسرش قرآ ریاز ز نکهیاز ا

کرد و گفت یاشاره ا : 

 دهیدر نبود من مراقب اون ورپر -

خوب وبد رو  رویباش... به حرفش بگ



 یبهش بگو... برگردم و بخواد پرروگ

.  شهیکنه از دانشگاه رفتن محروم م

 یخواد . اگه م یدانشگاه رفتن جنبه م

شهر ولو بشه،  یابونایخ یخواد تو

زمیر یخونش رو م  .  

 یرا گاز گرفت و به آرام شیلبها هیراض

 :گفت

زنم . شما هم دم  یچشم من حرف م -

یخوب بزن یرفتن بهتره حرفها  .  

نگاه ها به سمت  یصادق همه  یصدا با

کنار  لچرشی. صادق با ودیچرخ نیماش

بود  ستادهیکنارش ا یبود و نهاوند نیماش

 . تا در سوار شدن کمکش باشد



نباش زود  . زن داداش نگران ایب یعل -

میگرد یبر م  .  

رفت نیعصا زنان به سمت ماش یعل .  

ساک پدرش را به دست گرفت و  هانا

 ینهاوند یپشت سرش حرکت کرد. وقت

 یصندل یاز سوار کردن صادق رو

عقب فارغ شد ، ساک را به دستش داد و 

کرد یسفارش پدرش را به نهاوند . 

اول خدا، بعد شما...  ینهاوند یآقا -

دیراقب باشتوروخدا م  .  

و گفت دیخند ینهاوند : 

 . نگران نباش دخترم . حواسم هست -



خواند و به پدرش و  یالکرس هیآ رلبیز

لب آنها را به  ریفوت کرد . ز نیماش

مهربانش سپرد و بعد از  یخدا

  . خروجشان از باغ، در را بست

مادرش به خانه برگشتند. آسمان گرگ  با

رفت .  یم یبود و رو به روشن شیو م

داشت دنیخواب یهنوز وقت برا  .  

پنج شنبه بود و کار مهد کودک تا  روز

بعد از ظهر بود کیساعت  .  

که نامش طاها  یمثل گذشته کودک بازهم

به  یبود، در مهد مانده بود و کس

بود امدهیسراغش ن . 



شده  خکوبیساعت م ینگاهش را رو 

دلش نبود تا خود را  یبود. دل تو

  .معشوق برساند

زبان به سمتش آمد و از  نیریش کودک

کرد یاو آغوش گرمش را طلب م .  

 یبایو ز نیریبه صورت ش یلبخند با

واز  دیکودک کرد، او را در آغوش کش

  . اتاق کودک خارج شد

خوب بلد  انشیرا از اطراف یدلبر پسرک

  .بود

گونه اش نشاند و با  ینرم رو یا بوسه

زبان الکن کودکانه اش پدرش را از 

 .طلب کرد



 ی. کم ادیم ییطاها جون االن بابا -

 . صبر کن

زد و وارد شد.  یدر دفتر ضربه ا به

نشسته بود و  زشیپشت م یخانوم محمد

زد یبا تلفن حرف م  . 

 یصندل یبا دست به او اشاره کرد رو 

ندیبنش .  

نرم  یموها ینشست و رو یصندل یرو

. خانوم دیکودک دست کش فیو لط

طع کرد و گفتتماسش را ق یمحمد : 

بچه هنوز  نیاومده؟ چرا ا شیپ یمشکل -

 تو بغل شماست؟



منتقل کرد و  گرشیرا به دست د کودک

تپلش نشاند و  یلپ ها یرو یبوسه ا

 :گفت

... راستش من  ومدنین نشیهنوز والد -

 دنیشه تا رس یبرم . اگه م ییجا دیبا

ازش مراقبت  یا گهید یمرب نش،یوالد

 !کنه

به ساعت نگاه کرد و  یبا ناراحت ریمد

 :گفت

شورش رو در  گهید یشامان یآقا -

عذر  یو کل ادیم ریاورده . هر روز د

 یدتریبرخورد شد دیکنه . با یم یخواه

بچه همش  نیشه که ا یباهاش بکنم . نم



باشه تا آقا کارش تموم شد  لونیجا و نیا

دنبالش ادیب  . 

 ینبود. آمده بود راه حل نیحرفش ا جواب

کند اما درددلش باز شده بود.  دایپ شیبرا

داشت یانگار نه انگار او چه خواسته ا .  

...  نیحرف شما مت یخانوم محمد -

 یشه مرب یبرم . نم دیعرض کردم با

طاها جون رو نگه داره تا  یا گهید

ان؟یب نشیوالد  

به ساعت کرد و  ینگاه یمحمد خانوم

 :لبش را گاز گرفت و گفت

 یمرب یته همه ساع می... ن زمینه عز -

  . ها رفتن



 دیشده بود . شانس او بود که با کالفه

او شود بیمسئول نص یب نیوالد .  

کرد و  یاو باز م یبا مقنعه  پسرک

دیخند یخودش م یبرا  .  

کودکانه اش غنج  یخنده ها یبرا دلش

بچه به شدت  نیا نشیزد . بر خالف والد

و مظلوم بود نیریش .  

شاند و گفتلپش ن یرو گرید یا بوسه : 

بخدا  د؟ینگهش دار نیتون یخودتون نم -

شه . االن مترو  یم رمیمن کار دارم د

 . غوغاست



تکان داد . با  یسر یمحمد خانوم

 قهیبه ساعت نگاه کرد . پنج دق یناراحت

  .از ساعت دو گذشته بود

کار  یمن کل یدون یخودت م زمیعز -

طفل معصوم هم  نی... اختهیسرم ر

 یش هست یبه تو که مرب از همه شتریب

مونه یمن نم شیپ یعادت داره، بر  .  

آمد و به  رونیب ریبه بغل از دفتر مد بچه

 . سمت اتاق کودک رفت

 یاو را ب دیاز پشت سرش شن ییصدا 

خوشحال کرد تینها .  

د؟یاریشه طاها رو ب ی، م یخانوم مرب -  



و پدر طاها را عرق  دیعقب چرخ به

دیمهد د شگاهیپدر   دهیو رنگ پر زانیر  

.  

که از چهره اش  یلبخند به سمت مرد با

رفت دیبار یم یدرماندگ  . 

پدرش ، بال در آورده بود .  دنیبا د طاها

 یگفت و دستها یذوق زنان " بابا " م

دیکوب یرا به هم م دشیتپل سف  .  

ذوق کودک دلش سرشار از ذوق شد.  از

 یرا رو  یبار بوسه ا  نیچندم یبرا

دک نشاند و در دل قربان کو یگونه 

صدقه اش رفت. کودک را به سمت مرد 



گرفت و کودک خود را به آغوش پدر، 

  .پرت کرد

لپ پسرش نشاند و با  یرو یبوسه ا مرد

انداخت و گفت نییسرش را پا یشرمندگ : 

تالش کردم  یلیشرمنده خانوم . بخدا خ -

بزرگراه تصادف شده  ی. تو امیزود ب

شکل گرفته بود ینیسنگ کیبود و تراف  .  

کرده  شیپ یکه چند لحظه  یغرغر از

بود، شرمنده شد . انقدر لحن مرد خسته 

 .و درمانده بود که به او حق داد

 



خود طاها جان  ینداره . برا یاشکال -

زود  رنیم گهید یبچه ها یهم سخته وقت

شه یخسته م  . 

بچه از بابا هم شانس  نیدونم . ا یم -

که  ختهیسرم ر ینداشت .انقدر کار رو

دمیواقعا بر  .  

از کنار دستش، نگاه  یخانم محمد یصدا

 .مرد را به سمت او کشاند

مشکل  نقدریشما که ا یشامان یآقا -

 یبرا یپرستار خصوص هی دیبا دیدار

شما،  یها ینظم ی. . بدیریپسرتون بگ

پسرتون  ی... مربختهینظم مهد رو بهم ر



 ترریبر خالف قراردادش هر روز د دیبا

بره رونیاز ساعت مقرر از مهد ب  . 

شرمنده رو به هانا کرد و گفت مرد : 

کنم از  یم یخانوم شرمنده ... سع -

کنم لیفردا زودتر کارم رو تعط  . 

کرد و گفت یاخم یمحمد خانم : 

حرف رو  نیا شهیشما هم یشامان یآقا -

. بهتره به فکر پرستار کودک  دیزن یم

دیباش .  

کرد و گفت یگاهن یبه خانم محمد مرد : 



سراغ ندارم . جرأت  یپرستار مطمئن -

تنها  یکنم پسرم رو ساعتها با کس ینم

ندارم یبذارم که روش شناخت  .  

با خشم گفت یمحمد خانم : 

مشکل شماست . به  نیمحترم ا یآقا -

 یکنه و برا یمادر دیخانومتون بگ

کنه دایپرستار خوب پ هیپسرتون   .  

 ادیز یزناراحتحرف ا نیا دنیبا شن مرد

زد و فرزندش را  رونیگردنش ب یرگها

 :به خود فشرد و گفت

. پسر  تونییممنون از راهنما یلیخ -

سرش بود  یمن اگه مادر باال ی چارهیب

دمیکش یوقت منت شماها رو نم چیه  .  



زد  یموج م شیکه در چشم ها یغم با

زد ، با  یپسرش بوسه ا یشانیپ یرو

ز مهد خارج کرد و ا یخداحافظ یدلخور

  .شد

مات و مبهوت به بحث آنها گوش  هانا

داد . با رفتن مرد نگاهش به در  یم

 یخانم محمد یخشک شد . صدا یورود

به او داد یتکان  . 

سرش  ریپر ادعا ... خ ی کهیمرت -

مملکته ... فکر کرده همه  نیمهندس ا

گه از  یم طونهیهستن. ش ردستشیز

فهمه کنم . تا ب یبچه ش خوددار رشیپذ

میستیبچه ش ن یمادر یما مسئول ب  . 



از  یتکان داد و نفسش را به سخت یسر

داد و گفت رونیب نهیس : 

رم یمن با اجازه تون م -  .  

از طرف  یمنتظر واکنش نکهیا بدون

زد رونیمهد باشد از ساختمان ب ریمد .  

مشابه  یکه در نگاه مرد بود حس یغم

  . خودش را به او منتقل کرد

و بغض راه نفسش را بند  گرفت دلش

آرش شده بود ییآورده بود. دلش هوا .  

آنکه به اطرافش دقت کند به سمت  یب

مترو پا تند کرد ستگاهیا .  

 ار،ی یبه سمت کو دیکش یپر م دلش

 شانیراه عاشقانه ها مهیکه در ن یاری



 حی،خاک سرد را به آغوش گرم او ترج

  .داده بود

 

**** 

چرخاند . هنوز را درقفل  دیکل یخستگ با

 کریوارد باغ نشده بود، موتور غول پ

 یقد علم کرد. مرد شیروبرو یاهیس

 رومندین یکلیپوش با ه اهیسرتا پا س

قرار داشت. متعجب از  شیروبرو

درعقب  یحضور مرد ناشناس ازجلو

 یازدوستان مهبد م نکهیا الیرفت . به خ

موتور  تاانداخت  نییباشد، سرش را پا

  .از او دور شود



کاله کاسکت  یدست رو موتورسوار

چشمش را باال  یبرد و حفاظ رو اهشیس

 :داد و با تمسخر گفت

 یهر چ ؟یسالم کن هی ادیزورت م -

یکه بود یهست یبگما ... بازهمون خر ! 

مهبد و زهر کالمش اعصابش را  یصدا

پف کرده از  ی. چشم ها ختیبه هم ر

را به او دوخت و  ادشیز ی هیگر

دیخروش : 

 یکه برا یوحشتناک پیت نیا با -

من از کجا بدونم،  نیخودتون درست کرد

 یپشت اون کاله و نقاب کدوم خر چرون



رو به چشم خر و  انشیهست که اطراف

نهیب یدراز گوش م . 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 

چشمات رو ببر دندون پزشک نشون  -

 یآدما دیبده تا برات سمعک بذاره شا

... یبد صیاطرافت رو درست تشخ

 ...دختر انقدر خنگ و گنگ نوبره واال

هم  یاز زور خشم رو شیها دندان

شد . انگشتانش را مشت کرد  یم دهییسا

داد رونیو با حرص نفسش را ب . 

بده ... برو  گهید یرو جا تیخدا روز -

محترم . نه حال  یکارت پسر عمو یپ

زدن  دیبحث کردن دارم نه حوصله د



 نیم عچشم یجلو یک نمیمردم که بب

  . دراکوال ظاهر شده

.  دیبار برخالف تصوراو خند نیا مهبد

دستش را باال آورد و انگشت شست و 

" به هم یاشاره اش را به عالمت "عال

 :چسباند و گفت

خوبه... امشب کارت دارم .  یلیخ -

یبهتره تا اون موقع استراحت کن .  

هانا گرد شد و با تعجب گفت یچشمها : 

؟یکار دار ... با مندیببخش -  

و گفت دیخند مهبد : 



زبون دراز خنگ، کار  یآره با تو -

یدارم . فعال با  . 

به  یو بتواند جواب دیایبه خود ب تا

داد و به  یبدهد، به موتور گاز نشیتوه

کوچه رفت. با حرص  یسرعت تا انتها

نزاکتش کرد  یب ینثار پسر عمو یفحش

که سر قبر  یو وارد باغ شد. تمام مدت

بود و  ختهیته بود، اشک رآرش نشس

درددل کرده بود. چشم درد و سردرد 

بود دهیامانش را بر .  

را  رهیبه در زد و دستگ یا ضربه

رطوبت  یچرخاند. وارد خانه شد و بو

کرد و  یکولر روحش را تازه کرد. سالم

 یساکت نگاه یبا تعجب به خانه 



به سمت اتاق ها  یانداخت . با نگران

در نبود پدرش،  دیترس یحرکت کرد . م

انجام داده باشد یهلما کار بچگانه ا .  

اتاق مشترک خودشان شد، نه از  وارد

بود نه از هلما با ترس به  یمادرش خبر

 ی. با نگران دیسرک کش یاتاق بعد

ودرکمال  دیکش رونیب فشیرا از ک یگوش

پاسخ از طرف خانه  یتعجب سه تماس ب

هلما داشت یو گوش .  

شماره  عیز افتاد. سربه لر شیها انگشت

هلما را گرفت . بوق دوم به صدا در  ی

لرزان هلما در  یبود که صدا امدهین

  .گوشش نشست



... مامان حالش بد شد... )هق یآبج -

 میبا پسر عمو اورد یزنان( تو نبود

ترسم . اگه  یمن م ی... آبج مارستانیب

بخشم یبشه خودم رو نم شیمامان طور  

. 

فرو رفت.  خیر با سر در استخ ایگو

چندش  یسرش سرما یدرون جمجمه 

 ییو زبانش قفل شد. گو دیچیپ یآور

اش  نهیس یقفسه  یاز درد رو یکوه

  .گذاشتند و راه نفسش را بند آوردند

سر  نییداد و به سمت پا هیتک وارید به

فرو  شیاز چشمها یخورد. اشک داغ



هلما او را از شوک  یو صدا دیچک

آورد رونیب . 

 نیبب ایب ؟یشنو یدام رو مص یآبج -

گن؟ بابا برگرده من رو  یم یدکترا چ

کشه یم ! 

هق خواهرش باعث شد لب باز کند  هق

 .و او را به آرامش دعوت کند

 یکن چ فیآروم باش هلما... برام تعر -

سر مامان اومده؟ من که صبح از  ییبال

زدم حالش خوب بود رونیخونه ب ! 

 دیچیهق هق هلما در گوشش پ دوباره

 ی.تاب و تحمل از دست داد و با صدا

دیکش ادیفر یبلند : 



ن؟یرفت مارستانیکدوم ب -   

به سرعت از  مارستانیاسم ب دنیشن با

بلند شد و گفت نیزم یرو : 

نکن هلما ... مامان  هی. گر امیاالن م -

 ی... فقط بگو چ هیرومندیو ن یزن قو

مارستان؟یب نیشد که رفت  

کنم یم فیبرات تعر نجایا ایب یآبج -  .  

هق هق اعصاب خرد کن هلما او  یصدا

مانتو  عیرا مرز جنون رساند. سر

شلوارش که خاک قبرستان را به خود 

و مانتو  دیکش رونیگرفته بود را از تن ب

چگونه تا  دی. نفهم دیپوش یگریو شلوار د

سوار شد. با  یو تاکس دیسرکوچه دو



 کی یعصرگاه یقفل شده  کیتراف

دیرس مارستانیتا به ب دیساعت طول کش .  

از شدت استرس به لرز  شیها دست

سر شده بود.  ادیز یافتاده بود و از سرما

و استرس حال تهوع گرفته  یاز گرسنگ

بود. دوان دوان خود را به اورژانس 

انتظار  یها یصندل یرساند. هلما رو

او از جا برخاست و  دنینشسته بود. با د

دیبه سمتش دو . 

 یاشک یها سرخ و چشم صورت

خواهرش دلش را به درد آورد . نگاه 

مظلومانه اش دلش را به درد آورد . 

 یبرا دیبازخواست کردن نبود. با یجا

کرد یم یهلما خواهر .  



و خود را در آغوشش  دیبه او رس هلما

 یرا دور شانه ها شیانداخت . دستها

خشک و لرزان خواهرش حلقه بست و با 

گفت ینگران : 

شده؟  ی...فقط بگو چیجنکن آب هیگر -

دل و روده م داره باال  اد،یاز استرس ز

ادیم . 

 یسرش را از رو زانیاشک ر هلما

خواهر بلند کرد . دست هانا را  یشانه 

برد . در  رونیب یگرفت و به محوطه 

. هلما  ستادندیا یباز گوشه ا یفضا

گفت زانیاشک ر : 



تو رو خدا دعا کن حال مامان خوب  -

کنم . به جون  یدق م بشه . بخدا من

کنم تشیخواستم اذ یمامان نم  ... 

طاقتش طاق شد  یاز ترس و نگران هانا

و گفت دیکش ادیو فر : 

شده و مامان  یبسه هلما .. فقط بگو چ -

 وونهیهات د هیگر نیبا ا یچش شده؟ دار

یکن یم م ! 

ش را با دستمال گرفت ینیآب ب هلما  . 

خدا شدم... به  داریدم ظهر از خواب ب -

کرد .  یدرد م شبید یتموم بدنم از کتکا

تونستم تکون بخورم . مامان اومد  ینم

داد کرد که چرا از  یتو اتاق ، داد و ب



شم ... بهش گفتم همه  ینم داریخواب ب

تونم تکون  یکنه و نم یبدنم درد م ی

بخورم . با حرص گفت؛ به درک ... 

سرم نشست و شروع کرد به  یاومد باال

 ین. من خبر نداشتم بابا توکرد حتینص

زدم .  ی. از ترسم حرف نم ستیخونه ن

سراغم .  ادیبابا بشنوه و ب دمیترس یم

حرف زد و حرف زد... در  یمامان کل

آخر صورتش کبود شد و نفسش بند اومد 

 یسرش گذاشت ، آخ ی. دستش را رو

افتاد نیزم یگفت و رو . 

کنان کف دستش را باال آورد .  هیگر هلما

لرزانش را تکان داد و گفت یادسته : 



... من  یمحمد یقبله  نیبه خدا به هم -

به مامان نزدم . خودش  یحرف چیه

 یحرص خورد... نم یحرف زد و ه

 غیاونجور افتاد... ج هویشد که  یدونم چ

 دمیو بابا رو صدا کردم... د دمیکش

ظهره . گفتم حتما بابا  ازدهیساعت 

فتم تا سرکار رفته... به سمت عمارت ر

عمو تنها  سر... پ رمیاز عمو کمک بگ

 نیبود و اومد کمکم ... از آژانس ماش

رسوند .  مارستانیگرفت و ما رو به ب

 نکهیرو انجام داد و بعد از ا رشیکار پذ

 مارستانیاز حال مامان گرفت از ب یخبر

... دکتر گفت... گفت ؛ مامان  یرفت.آبج

کرده یمغز یسکته  ... 



و از ته دل  دیش کوبمحکم بر سر هانا

دینال . 

 .خاک بر سرم ... خدا به دادمون برسه -

سر زنان وارد بخش اورژانس شد و  بر

و  ستادیا مارستانیاطالعات ب یروبرو

 :گفت

 یخوام از حال مادرم خبر یم دیببخش -

رمیبگ  . 

 ی دهیصورت رنگ پر دنیبا د پرستار

در آرام کردنش داشت یاو ، سع  . 

- ... اسم مادرتونخانوم آروم باش  ! 

یتیهدا هیراض -  . 



عد . ب دیکوب وتریکامپ بردیک یرو پرستار

نگاه کرد،  توریکه با دقت به مان نیاز ا

 :جواب داد

شدند.  یبستر وی یس یبخش آ شونیا -

رفت مارستانیاالن از ب نیدکترش هم . 

گرد شده به پرستار نگاه  یچشم ها با

 :کرد و گفت

بپرسم؟ یپس حال مادرم رو از ک -  

باال کرد و  یبه طبقه  یاشاره ا پرستار

 :گفت

 یپنجم از پرستارا یطبقه  دیشما بر -

بهتون اطالعات  یتا حد نیبخش بپرس

دن یم ! 



در  دنیسمت آسانسور رفت . با د به

آسانسور دوان دوان به سمت پله  یبسته 

درنگ پله ها را  ی. بدون لحظه ادیها دو

 یو شفا کرد یلب دعا م ریباال رفت . ز

خواست. جز خدا  یمادرش را از خدا م

را نداشت دست به دامنش شود .  یکس

بود  ییقادر و توانا یبه خدا دشیتمام ام

توکل کرده بودند آنبه  شهیکه هم . 

کرد؛ که به  یالتماس م ییبه همان خدا 

دل داغ دارش  صبر داد و داغ آرش را 

قابل تحمل کرد و زنده ماند . زنده  شیبرا

و هر هفته برسر مزار عشق اول و  ماند

نشست و اشک حسرت  یم شیآخر زندگ

ختیر یم  . 



. نفس زنان دیرس یپرستار جیاست به

مشت کرد  نهیس یقفسه  یدستش را رو

گفت دهیبر دهی. بر : 

 یبخش م نیا یمادرم رو اوردن تو -

د؟یشه از حالش بهم خبر بد  

زد و گفت یلبخند مهربان پرستار : 

رجون ... اسم مادرت آروم باش دخت -

 !رو بگو

پرستار  یرا گفت ، چشم به لب ها اسم

. پرستار بعد از ستادیدوخت و منتظر ا

 :چند لحظه گفت

هنوز حالشون نرمال نشده .  شونیا -

 شونیکه ا دیفکر کنم خبر داشته باش



داشتن . خداروشکر  یسکته مغز

تا فردا  دیبا ینداشته . ول یادیز عاتیضا

 یتر قیدق ناتیتر معاتا دک دیصبر کن

انجام بدن اون وقت بهتون  ماریب یرو

که به مغز مادرتون  یگه صدمه ا یم

 !وارد شده در چه حده

نمش؟یتونم االن بب یم -  

 یکه روبرو یا شهیبا دست ش پرستار

قرار داشت را نشان داد و گفت جیاست : 

ینیبب یتون یم شهیفقط از پشت ش - ! 

بمونم ششیخوام شب پ یم -  . 

گفت یبا لبخند رستارپ : 



 یجا همراه نم نی... ا زمیشه عز ینم -

 یتونه بمونه . شما برو خونه با تلفن م

یحال مادرت رو بپرس یتون  .  

 

*** 

را در  دیاز اشک کل سیخ یچشمها با

 یو راه را برا ستادیقفل چرخاند. عقب ا

افتاد و  نییپا یهلما باز کرد. هلما با سر

اغ شد. پشت سر وارد ب دهیخم یشانه ها

اراده نگاهش  یهلما وارد باغ شد . ب

شد.  تمام چراغ  دهیسمت عمارت کش

 یعمارت روشن بود . از خستگ یها

نداشت ستادنیا ینا  . 



گرم و سوت و کورشان  یدرون خانه  پا

را روشن کرد و  ییرایشد. چراغ پذ

از عرقش را از سر  سیخ یمقنعه 

 . نگاهشدیکش یقی. نفس عمدیکش رونیب

 یهلما خشک شد. مانند دختران ب یرو

 نیزم یرو رونیب یمادر با همان لباسها

زانو زده بود و دستانش را دور 

 نشانزبا یحلقه زده بود. رو شیزانوها

مهر سکوت زده بودند.انقدر در 

 یبودند که نا ختهیاشک ر مارستانیب

هم نداشت ختنیاشک ر .  

اتاق شد . لباسش را عوض کرد و  وارد

از  شی. پاهادیاق دراز کشوسط ات

کرد. کمرش را  یذوق ذوق م یخستگ



 واریرا به د شیزد و پاها نیزم یرو

 رهیسرش خ یداد. به سقف باال هیاتاق تک

چشمش  یجلو لمیشد. تمام اتفاقات مانند ف

رفت یرژه م .  

ساعت نگذشته بود که ضربات  مین

به در خانه اصابت کرد. چشم  یمحکم

فتاده بود و هم ا یرمقش رو یب یها

هلما  یحال یشدن نداشت . با ب داریحس ب

 :را صدا زد و گفت

  . هلما در رو باز کن -

شد،  یکه به در وارد م یضربات یصدا

شد. سرش از درد در  یم شتریو ب شتریب

ضربات  یصدا یحال انفجار بود. وقت



بلند شد  نیزم یکم نشد . با غرغر از رو

ال و به سمت در رفت. با چشم به دنب

 یخواهرش که رو دنیهلما گشت . با د

وار در خود جمع شده بود و  نیجن نیزم

سن کم،  نی. با اوختبود، دلش س دهیخواب

بود نیسنگ شیبرا یهمه فشار روح نیا .  

اش را  یشانیپ یکف دست را رو با

حضور مهبد را  نکهیفشرد و بدون ا

داشته باشد و در را باز  ادیدرباغ  به 

و سرش را  ستادیدر ا یه کرد . در آستان

باال گرفت. با برخورد نگاهش به چشم 

اورا  کلیمهبد که ه ی دهیدر یها

تمام  یکرد، لرز یموشکافانه کنکاش م

 .بدنش را فرا گرفت



؟یکن یکه در رو باز نم نیمگه ُمرد -  

نشست ،  شیموها یاراده رو یب شیبازو

در را بست و به اتاق برگشت. شال 

 یانداخت . صداسرش  یرا رو شیمشک

خورد اعصابش  یکه به در م یضربات

کرد یرا خرد م .  

و در را باز  چاندیرا دور گردنش پ شال

  .کرد

 .چه خبره ... صبر کن تا درو باز کنم -

به شالش نگاه کرد و  یبا پوزخند مهبد

 :گفت



اون دوتا  یمن کشته مرده  یفکر کرد -

 یشم ؟ من رو دم در کاشت یم دیشو

؟یسرت بنداز یچک رو رواون ل یرفت  

شد . دستش  دهیدر هم کش شتریب شیاخمها

قفل کرد و جواب داد شیبازو یرا رو : 

 یبه شما ربط زایچ نیفکر نکنم ا -

 یمزاحمت ب نیداشته باشه... علت ا

ه؟یموقع چ  

داد  هیدستش را به چارچوب در تک مهبد

خوش فرم مردانه اش را باال  یو ابروها

او  ی دهیگ پرانداخت و به صورت رن

شد رهیخ  . 

گرده؟ یبر م یحال مادرت چطوره؟ ک -  



 ریدوخت . ز نینگاهش را به زم هانا

او در حال خم شدن بود. آب  نینگاه سنگ

 :دهانش را قورت داد و زمزمه کرد

آخر رو  نهیممنون . فردا دکتر معا -

کنه یرو اعالم م جهیانجام بده، نت  .  

 انهیتر برد وموذ کیسرش را نزد مهبد

دیپرس : 

کجاست؟ غوتیج غیاون خواهرت ج -  

او دندان  یدر پ یاز سواالت پ کالفه

هم فشرد یرا رو شیها  . 

جا تا احوال  نیا دیفکر نکنم اومده باش -

یمن رو بپرس یخانواده  ! 



و سرش را عقب داد و گفت دیخند مهبد : 

 یدون یو م یستیخوبه الاقل خنگ ن -

رزش من ا یکدوم از شما ها برا چیه

که وقتم رو براتون حروم کنم نیندار . 

ندارم . لطفا احترام  یمن حال خوش -

خودت رو نگه دار، وگرنه مجبورم در 

  . خونه رو ببندم

گام عقب رفت و دستانش را  کی مهبد

 چهیفرو برد . ماه نشیشلوار ج بیدر ج

 شرتشیکوتاه ت نیآست ریازز شیبازو یها

 داد و را باال شیکرد. ابرو یم ییخودنما

گفت یبا لحن خشک : 



خدمتکاره هم  نیامشب مهمون دارم . ا -

... جون کارکردن نداره .  رهیخنگه هم پ

خوام  یو کمک حالش باش... نم ایب

دوستام برم شیآبروم پ !  

هانا گرد شد. دهانش خشک  یها چشم

خون ، خونش  تیشد . از شدت عصبان

خورد . لب باز کرد تا جوابش را  یرا م

خودش به صورتش بکوبد اما دست مانند 

گفت ظیمهبد باال رفت و با غ : 

 یمن م یناز و نوز کن یاگه بخوا -

... باور کن تا صبح یسگدون نیدونم ا

 یکنم تا بفهم یسرتون خرابش م یرو

جا  نیا یکه مفت و مجان یاون زمان



من  یهالو یو از کنار بابا نیاتراق کرد

ه تموم شد. انقدر شعور داشت نیکند یم

که  یهمه مدت اجاره ا نیا یباش و جا

یریم ینم یشب ، کار کن هی ینداد ! 

به او زل  یوحش یکه با چشم ها یپسر

 تیغرور و شخص یزده بود رو

دست گذاشته بود شیخانوادگ .  

خانواده اش را مفت خور بداند  نکهیا از

 بینص یزیو فکر کند از کنار پدرش چ

بود زاریآنها شده، ب .  

 یتند جز آن خانه دانس یم همه

قبول  شیاز عمو یکمک چیه یداریسرا



نکرده بودند و با همان حقوق بخور و 

کردند یم یپدرش گذران زندگ رینم . 

به  یچشم داشت چیمحترم ما ه یآقا -

میبَکن میکه ازش بخوا میاموال عمو نداشت  

.  

گذاشت  شیپ یگام بیعج یبا نرمش مهبد

را او یو با انگشت شست و سبابه چانه 

گرفت و با دقت به صورتش نگاه کرد و 

 :گفت

از  ری. غادیداره کم کم ازت خوشم م -

خوبت  یچهره  یکه دار یزبون دراز

اگه زبون درازت  دیبرات . شا ازهیامت هی



باز  ییحسابا هیو کوتاه کنم بشه روت 

 .کرد

حرف گر گرفت  نیا دنیبدنش از شن تمام

سست شد و به زحمت به  شی. زانوها

داد و چانه اش را ازدست او   یتکانخود 

 :خالص کرد و گفت

 یمن یخجالت بکش . مثال پسر عمو -

همه وقاحت ، سوغات فرنگه؟ نی... ا  

خنده زد و دستش  ریز کبارهیبه  مهبد

در گذاشت و گفت ی رهیدستگ یرو : 

دختر عمو یبامزه شد - . 

 زشیه یو با چشمها دیعمو را کش دختر

اند و گفتاندام او را از نظر گذر : 



من وقت ندارم تا با بحث کردن با تو  -

لباس آدم وار بپوش و  هیبگذرونم . برو 

من  یکن یلجباز ی... باور کن بخواایب

ترم یاغیاز تو   .  

که داشت رمق  یو حال خراب یخستگ از

دل مهبد  نکهیا یآن کار را نداشت . برا

 :را نرم کند ، گفت

م . بخدا جون ندارم . از صبح سرکار -

خونه دمیتازه رس  . 

کرد و دو سه گام به عقب  ینچ مهبد

را به کمر زد و به  شیرفت و دست ها

نگاه کرد و  یداریساختمان فرسوده سرا

 :گفت



خودته لیهر جور م -  ... 

کرد و هانا از ته دل ذوق زد که  یمکث

 یباالخره رحم و مروت یاغیپسر  نیدل ا

بستن در را داشت که  الیهم دارد! خ

کرد خیف مهبد مو به تنش سحر . 

 یبر یتونیحرفم تموم نشده... م -

 یاما اگه م یکن یو لجباز یاستراحت کن

، طلوع  یدیخواب نکهیبعد از ا یخوا

خونه  نیاز ا دیبا ینیرو بب دیخورش

 یاالن زنگ م نی. چون هم دیبر رونیب

و تا صبح  ارمیزنم و چند تا کارگر م

ونهم ینم یباق یسگدون نیاز ا یاثر ... 



عمارت به  وانیا یاز رو یپسر یصدا

و کالم مهبد را قطع  دیگوش هر دو رس

 .کرد

جا  نیا یما رو کاشت ؟یمهبد کجا رفت -

؟یرفت یکدوم گور  

هانا منجمد شد یدررگها خون  .  

دانه ،  یمشت یکه برا یپرنده ا مانند

شوند یانسانها م یاهل .  

خانمان شدن ، سر خم کرد و  یترس ب از

شد میتسل .  

 یبه دلش وحشت م شهیپسر هم نیا

  . انداخت



 یموج م شیکه در چشم ها یا نهیک از

دیهراس یزد م ! 

بلند جواب  یمهبد که با صدا یصدا

داد او را از جا پراند یمهمانش را م . 

بچه ها رو سرگرم کن االن  نیشرو -

امیم  . 

به هانا کرد و گفت رو : 

پسرخاله م و دوستاش  یآبروم رو جلو -

خونه خرابه رو از دست  نیحفظ کن تا ا

یخود دان گهی... دنیند ! 

از او  ندیلرزش بدن هانا را بب نکهیا بدون

بزرگ و  یها هیسا انیدور شد و در م

شد دیدرختان ناپد اهیس .  



 انیدر زانو زد و سرش را م کنار

فشرد شیدستها  . 

 نیکردن چن یزندگ یگرید ی هیسا ریز 

هم داشت ییها بتیمص  .  

 یسهم چیه کریدر و پ یشهر ب درآن

 دهیسربه فلک کش یآنها از خانه ها یبرا

وجود نداشت شیها رآهنیو آجرها و ت  .  

داد ، خان  یهمان سرپناه باج م یبرا دیبا

دوسر هر  یوالیه نینبود و از ا شیعمو

آمد یبر م یکار . 

که از آن عمارت  ییخنده ها یصدا

آمد حالش را  یم رونیشده ب نینفر

کرد یگرگون مد . 



 شیبه اتاق برگشت، مانتو و شلوارمشک 

و از  دیپوش اهشیرا به همراه شال س

آمد رونیاتاق ب  .  

بود که آن همه  ایچنان غرق در رو هلما

 .سروصدا او را تکان نداده بود

خواهرش  یکولر را روشن کرد ، رو 

رفت رونیانداخت و ازخانه ب یپتو سفر . 

 شتری، دلش بداشت یکه بر م یهر گام با

پروبال  یشد. مانند پرنده ا یآشوب م

  .بسته وارد عمارت شد

چشمش بود  شیکه پ یصحنه ا دنید با

ستادیقلبش از حرکت ا .  



از فرنگ  یپسرعمو نیبود ، ا وامانده

همه دوست  نیاز کجا ا ،یاغی یبرگشته 

کرده بود؟ دایپ قیورف ! 

 یکه او شرمش م ییبا لباس ها دختران

بدتر  یزنانه بپوشد با پسرانشد در جمع 

ازخودشان دست در گردن هم گوشه و 

بودند ستادهیا یکنار  . 

از دختران که همه چهره  ییچند تا 

هم  هیو پروتز شب ینیبا عمل ب شانیها

بلوند وپوست برنزه  یشده بود با موها

 کیموز یبا صدا ییرایوسط سالن پذ

دندیرقص یم . 



گاه در سالن پشت سرش بسته شد، ن یوقت

شد دهیچند نفر به سمت او کش .  

 نیبه زم شیخجالت و شرم پاها از

شد خکوبیم  .  

توان قورت  یفلج شده بود، حت زبانش

 .دادن آب دهانش را نداشت

او جمع دوستانش را ترک  دنیبا د مهبد

  . کرد وبه سمت او آمد

او  دنیبود، با د ستادهیکه ا ییهمان جا از

اش در هم رفت و چهره  شیاخم ها

شد یبرزخ .  



 یحرف چیشد و بدون ه کیاو نزد به

را به چنگ گرفت و با خود به  شیبازو

  . سمت آشپزخانه برد

بود و با  یمیعمارت مدل قد ی آشپزخانه

شد یجدا م ییرایاز پذ یچوب یدر . 

شد یم دهیکش نیزم یرو شیپاها  . 

جان با کمک  یب یمانند عروسک 

وارد مهبد به آشپزخانه  یمردانه  یروین

  .شد

 دویکوب واریاو را هول داد و به د مهبد

او زل  یبهت زده  یباخشم به چشم ها

 :زد و گفت



 اهیمن، سرتا پا س یعزا یمگه اومد -

 شیمن رو پ یآبرو یاومد ؟یدیپوش

؟یدوستام ببر  

 یمهبد موج م یکه در چشم ها یخشم

در دلش  میعظ یزد، هول و هراس

  انداخت

روح از کرد همان لحظه  یحس م .

شود یبدنش جدا م .  

الغرش  یشد و بازو کیبه او نزد مهبد

و تکان داد دیرا به چنگ کش .  

تا مغز استخوانش نفوذ کرد و اشک  درد

حلقه بست شیدر چشم ها  . 



مهبد چون ناقوس مرگ در  یصدا 

 .گوشش نشست

 نیزنم . تا هم یمگه با تو حرف نم -

من رو  یکه داشت شیپ ی قهیچند دق

چه  نیگم ا یم ؟یداد یورت مدرسته ق

خودت درست  یکه برا هیسروشکل

؟یکرد  

که آزاد بود مچ دست مهبد را  یدست با

دیگرفت و نال : 

 .دستم شکست -

با اخم دستش را رها کرد و به  مهبد

اشاره کرد و گفت نکیس : 



خدمتکارا لباس  نیبه درک که ع -

 وهیرو آب بزن و م وانایل نی، ا یدیپوش

... بعد از اریو ب نیبچ ظرف یها رو تو

و  خیبا  خچالهی یکه تو ییها یاون بطر

 هییباال نتیکاب یکه تو ییاون جام ها

. بعدش اون اریبذار و ب ینیس یرو

و کالباس ها رو آماده کن و  سیسوس

نیبچ قهیبا سل زیم یشام رو یبرا .... 

دستوراتش را پشت هم صادر کرد  مهبد

رفت رونیو از آشپزخانه ب . 

و  یاز آن همه درماندگ یاشکقطره  

دیگونه اش چک یرو یناتوان .  



کرد.  یم ینیقلبش سنگ یغربت رو غم

دیچرخ نکیبه سمت س .  

 یبود که ته مانده  ییها وانیاز ل پر

شد یم دهیشربت پرتقال در آنها د .  

 وانیل نیلرزانش را به سمت اول یدستها

 .دراز کرد

بدنش منقبض شده بود  یها چهیتمام ماه 

توان حرکت کردن نداشت و  .  

 وانیل یزحمت انگشتش را به جداره  به

آب گرفت ریش ریچسباند و ز . 

که مهبد بر سرش  یتک تک کلمات 

 یزیر یهوار کرده بود مانند عقرب ها

زد و زهرش در قلبش  یم شیبه جانش ن



نشست. اثر همان زهر توان  یم

را گرفته بود شیحرکت ! 

سمت آب به  ریش ریرا از ز وانیل

  . آبچکان برد

 وانیناتوانش ل یراه انگشت ها ی مهین

گرافتادید یها وانیل یرها شست و رو .  

با هم ، چشم  وانیشکستن چند ل یصدا

هم آورد یترسانش را رو یها  .  

 نکیخرد شده در س وانیبود چهار ل مانده

  !را چگونه جمع کند

شد و  دهیکوب واریآشپزخانه به د در

او را شوکه کرد ناشناس یپسر یصدا .. 



 یزیچ هیدختره ... قرار بود  یه -

. چرا انقدر لفتش  میما کوفت کن یاریب

 دیمهبد با یکردم خونه  یفکر م ؟ید یم

 یپر از کلفت و نوکر باشه ... کلفت ها

و  غویتو ر نیخوشگل و جوون ... نه ع

یهپل ! 

پسر  نیبه خود آمد . ا یلحظه ا یبرا

را داشته  یاهانتهر  یمهبد نبود تا اجازه 

 . باشد

مهمون سرش  هیباشه  ادتونیبهتره  -

 یآشپزخونه  یو تو ندازهینم نییرو پا

و  رونیکشه . برو ب یسرک نم زبانیم

به اون شکم صاحب مرده بگو صبر کنه 



کوفت  شهیم دایپ یزیچ هی.. باالخره 

 !کنه

 یخپل و قد کوتاه بود با موها پسرک

 یان مکه چهره اش را زمخت نش یفرفر

در هم رفت و گفت شیداد. اخمها : 

 دیبودم . با دهیند ییپررو نیکلفت به ا -

خونه ش، آداب  یبه مهبد بگم  به کلفتا

خاصش رو  یکردن از مهمونا ییرایپذ

بده ادی ! 

شد  ینهفته در وجودش مانند طوفان خشم

روح زخم خورده اش  واریو بر در و د

اصابت کرد . بازتاب آن طوفان بر سر 

رک گستاخ هوار شدپس . 



 رونی... برو گمشو بکهیخفه شو مرت -

به  دیبا یکی. اول از همه  دمینکش غیتا ج

بده ادیخودت اداب معاشرت   . 

کرد و دستش را در هوا  یاخم پسر

رفت رونیداد و از آشپزخانه ب یتکان  .  

 یو اشکش را جار دیتپ یکوبنده م قلبش

   .کرد

شکسته  یها وانیجمع کردن ل از

 یها  وانینصرف شد و به سرعت لم

مانده را شست یباق  . 

که در وجودش نشسته بود  یخشم 

دیبه او بخش ییماورا یروین  .  



 یرا رو وانیخورد و هر ل یم حرص

گذاشت یآبچکان م  .  

ها که فارغ شد با دست  وانیشستن ل از

را پاک کرد شیاشکها  . 

که کنار آشپزخانه  وهیم یها سهیبه ک 

انداخت یود نگاهب نیزم یرو .  

ها رفت ، در باز  سهیکه به سمت ک نیهم

دو سر وارد  ویشد و مهبد مانند د

 .آشپزخانه شد

خورد و تنش  واریبه د یبد یبا صدا در

  .را لرزاند

لرزان  یو به چشم ها ستادیا یناراحت با

 .و پر خشم مهبد نگاه کرد



تو شرم  ؟یبد ادمیادب  یاومد ه؟یچ -

که  ،یرتیغ یب نقدریا یعنی ؟یکن ینم

مشت  هی ونیم یدخترعموت رو اورد

رو ثابت  یو همه فرقه که چ یپسر الابال

 رتیجو غ هیکه  ادیتف به روت ب ؟یکن

یندار ! 

آمد، هم  رونیکلمه که از زبانش ب هر

دیلغز یگونه اش م یرو یاشک یزمان .  

رنگ  یلحظه ا یپرخشم مهبد برا نگاه

گرفت رتیح .  

و سوخت ،نفسش را دلش به حال ا ایگو

ها اشاره  وهیداد و به م رونیپرحرص ب

 :کرد و گفت



 یدونستم انقدر دست و پا چلفت ینم -

؟یشست وانیساعته دو تا ل می. ن یهست ! 

را نشان داد و  ییظرفشو نکیاشاره س با

 :گفت

و رفت  یرو هم به فنا داد واناینصف ل -

؟ی... تازه طلبکار هم هست  

 وهیم یها سهیک با خشم دوال شد و هانا

گذاشت و گفت نکیس یرا رو : 

م گوشه  چارهیآره که طلبکارم .مادر ب -

داره با مرگ دست و پنجه  مارستانیب ی

کنه اونوقت منه وامونده از همه  ینرم م

 یتا برا ستادمیا نجایشب ا مهیجا ن



 یشعورت ُکلفَت یب یو مهمونا یجنابعال

 .کنم

دستش را در هوا  یبا ژست خاص مهبد

کان داد و گفتت : 

 هیمرث نی... همچ نایمامانم ا یوا -

 یدلم کباب شد . اگه دوست دار یخوند

و به استراحتت  یزودتر خالص ش

تا  یتر کار کن . از ک عی، سر یبرس

هستم وهیحاال منتظر دو تا م  .  

شکسته  وانیکه ل ییدوقلو نکیدر س هانا

کرد و بدون  یها را خال وهینبود، م یا

ور مهبد شروع به شستن توجه به حض



و به  ستادیها کرد. مهبد کنارش ا وهیم

کرد ینگاه م شیحرکت دست ها  .  

که  یعطر یانقدر کم بود که بو فاصله

 شیها هیبه لباسش زده بود تا عمق ر

  .نفوذ کرد

را در هم جمع کرد تا فاصله  شیها شانه

شود.بعد از چند لحظه نفسش را  جادیا یا

ز او دور شددادو ا رونیبا حرص ب  .  

 یکه از او فاصله گرفت نفس راحت نیهم

 شیآسوده به دست ها یالیو با خ دیکش

داد تا زودتر کار را تمام  یشتریسرعت ب

  .کند

مراقب رفتار مهبد بود یچشم ریز .  



 خچالی یبدون توجه به او روبرو مهبد

را باز کرد خچالیو در  ستادیا  . 

 خچالیاز  یسبز و قهوه ا یبطر چند

گذاشت نتیکاب یو رو دیکش رونیب  .  

گرد شد.  شیها، چشم ها یبطر دنید با

نزد و به کار خود سرگرم شد یاما حرف .  

ها کرد و گفت یبه بطر یاشاره ا مهبد : 

مثل آدم رفتار کن و با احترام ازشون  -

اگه  یدون یکن . خودت م ییرایپذ

.  ستیکس جلودارم ن چیبشم ه یعصب

آبرو دارمبچه ها  نیا شیمن پ  .  

تا ساکت بماند .  اوردیطاقت ن دلش

زد و گفت یپوزخند : 



 نیا یجالبه شما که سالها آلمان بود -

 نیهمه دوست رنگ و وارنگ که ع

کنارهم قرار گرفتن رو از کجا  زیاسمارت

؟یکرد دایپ  

کنار در آشپزخانه توقف کرد و با  مهبد

شده نگاهش کرد و گفت زیر یچشم ها : 

نداره . تو هم اگه پول  یبه تو ربط -

دورت بودند نایصدتا از ا یداشت  .  

شدن نه  بتیج قیاوهوم ... پس رف -

خود خوش اخالقت ... تعجب کردم با 

یتونست یاخالق چه جور نیا  ... 



 یبه سمتش آمد و انگشتش را جلو مهبد

هشدار تکان داد و  یچشم اوبه نشانه 

 :گفت

تو  نیحرف مفت نزن .وگرنه همچ -

 ینیب یتا هر وقت من رو م زنمیم دهنت

. سرت تو کار خودت باشه تا یکن میتعظ

ینیرو نب میاخالق سگ . 

رفت . هانا  رونیخشم از آشپزخانه ب با

تمام وجودش گر گرفته  ادیز یاز ناراحت

 . بود

شده در ظرف را به سالن  دهیچ یها وهیم

 ییرایپذ یکه برا یبلند زیم یبرد و رو

، قرار داد بود دهیچسب واریبه د  . 



توجه  اینگاه کند و  یبه کس نکهیبدون ا 

را جلب کند دوباره به آشپزخانه  یکس

مشمئز کننده  یها یبرگشت و آن بطر

ها قرار  وهیرا طبق دستور مهبد کنار م

 .داد و برگشت

و  سیرا باز کرد و سوس خچالیدر

دیکش رونیکالباس را ب  .  

ها را به دقت سرخ کرد و با  سیسوس

به شکل  ارشوریدادن گوجه و خ قرار

 یو رو دیدر کنار ظرف چ ییبایز

قرار داد نتیکاب  .  

نداشت ستادنیا ینا یخستگ از .  



 یکم یدرد گرفته بود و دلش برا کمرش

رفت یخواب، ضعف م . 

 یباگت رو تکه کرد و رو ینان ها 

مخصوص نان قرار داد یچوب یسبد ها  

.  

 یشانیپ یکه تمام شد دست رو کارش

دیق کرده اش کشعر . 

 یدنیپر شد از غذا و نوش زیتمام م یوقت

او را  یبه مهبد نگاه کرد تا با اشاره ا

 . مرخص کند

نداشت . با  یکار نیچن الیاما مهبد خ 

کرد و به سمتش  یدست به او اشاره ا

  . رفت



 یرو گرید ی قهیتا چند دق نکهیا فکر

 یو خستگ دیکش یرخت خواب دراز م

 یم رونیس را ازتن بروز پراستر نیا

دیبه او بخش یکرد ، آرامش خاص . 

 کیموز ی. صداستادیمهبد ا یروبرو

 یبود که صدا به صدا نم ادیآنقدر ز

دیرس . 

کرد  کیمهبد سرش را به گوش او نزد 

 :و گفت

 . برو اتاق خوابم رو جمع و جور کن -

را  یگرد شد. توقع هر دستور شیچشمها

و  دیکشکار... اخم در هم  نیداشت جزا

گفت یبا ناراحت : 



جمع و جور  دیاتاق خوابت رو االن با -

د؟یدار یکنم؟ نکنه اون جا هم مهمون  

از  یچه حرف دینفهم ادیز یناراحت از

زد و  ی. مهبد پوزخنددیپر رونیزبانش ب

 :گفت

 نیبه ا یالک یفکر کرد ؟یپس چ -

دمیجماعت شغال مسلک باج م  .  

خجالت در حال آب شدن بود از .  

کرد  یدهان باز م نیکرد کاش زم رزوآ

دیکش یو او را درون خود م .  

بود که او فکر  یاز آن اتریح یپسر ب نیا

کرد یم .  



تموم نشده اتاق  یبرو تا مهمون االید   -

کن زیرو تم  .  

شرم صورتش داغ شده بود از .  

درشت بار  یخواست چند ناسزا یم دلش

کند  شیآبرو یو ب رتیغ یب یپسرعمو

بان به دندان گرفت و با تکان دادن اما ز

تأسف به سمت پله ها  یسر به نشانه 

 . رفت

و  دیرا کش شیبازو یراه پسر نیدر ب 

گفت یبا لحن کشدار : 

 یکوچولو، از مامانت اجازه گرفت یه -

هم  یا گهیجا؟ جور د نیا یاومد

؟ید یم سیسرو  



را بند آورد. با حرص  شیراه گلو بغض

دیکرد و غرحبس  نهینفسش را در س : 

بده ،  سیبرو بگو خواهرت بهت سرو -

شعور یب . 

 فیکث یرا با خشم از دست ها شیبازو

و دوان دوان  دیکش رونیب یپسرک الابال

 . پله ها را باال رفت

خانه ، با آن  ریدانست خدمتکار پ یم خدا

داشت .وارد  یهمه سر وصدا چه حال

  . اتاق مهبد شد

خاستاتاق آه از نهادش بر دنید با  .  

اتاق را  یشتریهشت ر یزلزله  ایگو

  .لرزانده بود



کاغذ  یاتاق پر از لباس بود و مقدار کل

کنار تخت ولو بود زیم یکه رو .  

و کمر درد ، مرگش  یآن همه خستگ با

 یلباس را از رو یآمد بخواهد تکه ا یم

بر دارد نیزم ! 

ساعت قفل شد ینگاهش رو   .  

پا  یوساعت تمام در آشپزخانه ر دو

شب  مهیبود و ساعت دوازده ن ستادهیا

 یجمع و جور م دیبازار شام را با نیا

 .کرد

شروع به جمع کردن لباسها  یحال یب با

 .کرد



در هم مخلوط بود. مگر  فیو کث زیتم 

 یچند روز بود آن اتاق به آن شکل باق

  .مانده بود

دو سر  ویخدمتکار خانه اتاق آن د مگر

کرد؟ ینم زیرا تم  

نمانده بود .  شیدر پاها یررمقگید

کمرش خشک شده بود و توان صاف 

را نداشت ستادنیا  . 

 یتا لباسها دیساعت تمام طول کش کی 

کند و در  زانیآو یرا به چوب لباس زیتم

دهد یکمد جا  . 

را کجا  فیبود آن همه لباس کث مانده

کند یجاساز . 



 یدر طبقه  یحمام و بهداشت سیسرو 

در اتاق فقط توالت  قرار داشت و نییپا

که کنارش یقرار داشت و دوش یفرنگ  

حمام گرفتن  یقرار گرفته بود تا برا 

کند تیکفا ییسرپا . 

تخت گذاشت و  ریاجبار لباسها را ز به

دیکش ینفس راحت . 

لبه  یداد و سرش را رو هیبه تخت تک 

تخت گذاشت ی  . 

بلندش شدن  ینا یو خستگ یاز گرسنگ 

 . نداشت



 وانهید یکاش پسر عمو کرد یآرزو م 

آمد تا او  یاش تا صبح به اتاقش نم

کرد یدر م یخستگ .  

خنده  یباز شد و صدا کبارهیاتاق به  در

دیچیدر گوشش پ یدختر ی  .  

خسته اش از هم باز شد  یها پلک

 نیزم ی. از رو دیوخواب از سرش پر

  . برخاست

که وارد اتاق شده بود، سرش  یدختر

 یس دخترهابود و برعک یگوش یتو

حضور داشتند  یکه در مهمان یگرید

 بندهیصورتش فر ییبایو ز دیپوست سف

  .بود



گفت یاو با لحن کشدار دنید با : 

 یاتاق اربابت چه کار م یاوه ... تو -

کارا  نیا یکوچولو؟هنوز برا ،یکن

یجوجه ا !  

خسته اش را به سمت در اتاق کشاند تن  .  

بند  یهمه ب نیگرفت از ا یتهوع م حال

، چندش آور بود که بخواهد  یو بار

  . جواب دخترک را بدهد

به دختر بدهد سرش  یجواب نکهیا بدون

انداخت و از اتاق خارج شد نییرا پا  . 

را پشت سر گذاشته  یشب نحس عجب

  .بود. جان در بدن نداشت



 یصدا یصدا کم شده بود و گاه سرو

دیچیپ یدر فضا م یقهقهه ا  . 

رفت واز  نییها پااز پله  یبه آرام 

کرد دایپ رونیراه به ب ییرایپذ یگوشه   . 

چشم در چشم مهبد نشده بود،  نکهیاز ا 

خارج  یواز در ورود دیکش ینفس راحت

 .شد

*** 

 

شد.  داریتلفن از خواب ب یبا صدا صبح

رخت  یبه خود داد تا از رو یتکان

تلق و تلوق  یخواب بلند شود. صدا

و  یگبلند شد. خست شیاستخوان ها



بود. کش  انیهنوز در بدنش نما یکوفتک

به بدنش داد و به زحمت از  یو قوس

برخاست نیزم یرو  .  

شد . به  یاز درد صاف نم کمرش

 یرفت ، صدا رونیزحمت از اتاق ب

حرف  یهلما به گوشش خورد که با کس

کنار  ی. وقتدیکش یزد. نفس راحت یم

تلفن کنار گوشش بود  ی، گوش دیهلما رس

کرد. قلبش از  یلهره به او نگاه مو با د

سر  ییبال نکهی. فکر ا ختیر یترس هر

 شیرگها رمادرش آمده باشد، خون را د

کرد یمنجمد م . 



جاست با هانا در  نیبابا جون هانا ا -

بهتره دیمورد حرف بزن نیا  . 

پر خوابش حلقه زده  یدر چشمها اشک

شد دهیبود. حس مرگ در وجودش دم .  

را گرفت و به  یگوش یبا دست جلو هلما

گفت یآرام : 

قربون شکلت بشم ، بابا سراغ  یآبج -

بهش  یدونم چ ینم رهیگ یمامان رو م

 !بگم

که از  یترس یبه تپش افتاد . فرا قلبم

حال و روز مادرش داشت، جواب دادن 

به پدرش از رد شدن از پل صراط هم 

 .سخت تر بود



را به دست  یلرزان گوش یدست ها با

خواهرش  یچشم و ابرو برا گرفت . با

و به پدرش سالم داد ،  دیکش یخط و نشان

گفت یبا لحن خشک یعل : 

وقت صبح کجاست؟  نیمادرت ا -

 ن،یعصر زنگ زدم خونه نبود روزید

ن؟یهست یمعلومه کدوم گور ! 

به جانش  یبد یپدرش دلهره  خشم

  . انداخت

مطمئن  ن؟یهست یبابا چرا انقدر عصب -

جور بود حتما  نطمویاگه شرا نیباش

شد یجواب تلفن داده م .  



از دو طرف شکل گرفت  یکوتاه مکث

که  ی.آب دهانش را قورت داد و کلمات

گفت را در کنار هم  یبه پدرش م دیبا

پدرش  یپراز نگران یکه صدا دیچ یم

 .اعصابش را متشنج کرد

چه شده  نمیخوبه؟ بگو بب هیحال راض -

ن؟یکه خونه نبود  

قلب پدرش  یآن مهمخبر به  دیترس یم

و نرم،  ماجرا  یرا آزرده سازد. به آرام

به آن بدهد، مو  یآب و تاب نکهیرا بدون ا

پدرش  یکرد.سکوت طوالن فیبه مو تعر

که لرزش  ییاورا نگران کرد . با صدا

مشهود بود ، پدرش را صدا  یآن به خوب

 .کرد



 بابا؟ بابا جون؟ حالتون خوبه؟ -

پدرش  دنینفس کش یصدا یاز مکث بعد

 یآرام یو در پس آن با صدا دیرا شن

 :گفت

شدن  دیخدا... دکترا از عموت ناام یا -

 یتا غروب امروز زنده م تاینها گنی. م

دونم چه کار کنم ... زنگ  یمونه . نم

. با  دیزدم که شما هم خودتون رو برسون

اوصاف نیا  ... 

و گفت دیکش یقیعم نفس : 

سونمکنم تا شب خودم رو بر یم یسع -  . 



 یدرک م یحال پدرش را به خوب هانا

 یدوراه نیاو را از ا نکهیا یکرد. برا

 :نجات دهد ، گفت

 ی. دکتر م دیبابا شما اون جا بمون -

گفت خطر رو رد کرده . انشالله تا فردا 

گرده خونه یبر م  . 

بابا جون با من در تماس باش و حال  -

 مارستانیمادرت رو بهم خبر بده . ب

با مادرت حرف بزنم ریاس بگتم یرفت  .  

پدرش را آرام کرده بود . لبخند  نکهیا از

لبش نشست و گفت یرو یمحو : 

راحت من مراقب  التونیچشم بابا ... خ -

 . مامان هستم



گفت ظیپدرش آرام تر شد و با غ یصدا : 

هم باش . نذار از  دهیمراقب اون ورپر -

امیچشمت دور شه تا من ب یجلو  . 

 یدانست جامعه ا یو مکرد  یم درک

دست و دل  دمیکه پراز گرگ است با

را بلرزاند یپدر با تعصب نیچن . 

راحت،  التونیاز اون لحاظ هم خ -

و  مونهیپش یلیمراقبش هستم . خودش خ

   . ناراحته

. دیکش یرا قطع کرد و نفس راحت تماس

قرار داد و به هلما  نهیس یدستش را رو

شده  اروینگاه کرد . رنگش مانند گچ د

نگاهش  تیمظلوم یبود. دلش برا



آشفته  یسوخت . به سمتش رفت و موها

 :اش را نوازش کرد و گفت

ساعت  هیبه صورتت بزن تا  یبرو آب -

مارستانیب میبر گهید .  

لرزانش را  یبا بغض ، لب ها هلما

داد و گفت یحرکت : 

من  ادیسر مامان ب ییاگه بال یآبج -

رمیمیم  .  

خواهرش  یبرا یلبکه قوت ق نیا یبرا

زد یباشد ، لبخند  . 

دم تا  ی. قول م ریزبونت رو گاز بگ -

شه مثل  یحالش خوب م گهیچند روز د

میدر کنار هم هست شهیهم  . 



افتاد و صورت خود را در  هیبه گر هلما

آغوش خواهرش پنهان کرد. هانا نفس 

 شیموها یرو یو بوسه ا دیکش یقیعم

قطره را بست.  شینشاند. بغض راه گلو

شد ریچشمش سراز یاز گوشه  یاشک .  

را از خود جدا کرد و با لبخند او را  هلما

هول داد .  یبهداشت سیبه سمت سرو

را پر  یخودش وارد آشپزخانه شد و کتر

اجاق گاز گذاشت یآب کرد و رو  .  

بود . به هلما  ستادهیده ا یرو ساعت

کرد و گفت یاشاره ا : 

شهیم ریپاشو آماده شو... د - .  



. با تعجب و  دیبه سمتش دو هلما

 بیرفتار عج نیگرد شده به ا یچشمها

کرد. هلما تا به او  یخواهرش نگاه م

گونه اش  یرو یشد بوسه ا کینزد

 :نشاند و گفت

بکنم ، نه  یکار هیقبل رفتن  خوامیم -

 .نگو

تعجب نگاهش کرد. هلما فرصت  با

  . حرف زدن به او نداد

میال کنخوام مامان رو خوشح یم -  .  

حرفش  یبا تعجب نگاهش کرد. معن هانا

. هلما او را با دست خود  دیفهم یرا نم



نشاند و  ییرایپذ یگوشه  یصندل یرو

 : گفت

امیصبرکن االن م یکم -  . 

شاد هلما قلبش پراز  یچشم ها دنید از

شد  یشد. اگر حال مادرش خوب م دیام

موند، اال پسر  ینم یباق یمشکل گرید

اش ختهیو افسارگس یاغی یعمو ... 

به سمت او آمد و لوازم  دنیبه دو هلما

کرد و  ی. اخم دیاصالح را در دستش د

دیغر : 

کاراس؟ مامان  نیهلما االن وقت ا -

 نیتو بفکر ا مارستانهیتخت ب یرو

؟یهست ایباز وونهید  



 یشده بود . با حرص از رو یعصب

بلند شد اما دست الغر خواهرش  یصندل

نشست وگفت او یشانه  یرو : 

- دوست داشت تو از  یلیبه خدا مامان خ

مدام  یتو نبود ی. وقت ییایعزا در ب

تو  دنیخورد . بذار با د یغصه ت رو م

 نیو از عزا دراومدنت دلش شاد بشه . ا

شه یزودتر حالش خوب م یجور  .  

 یحال رو یهلما ب یحرفها دنیشن با

نشست . دوست نداشت با  یصندل

ش را غصه دار  خود رفتارش خانواده ا

بند  یماهر شگرینگه دارد. هلما مانند آرا



 یصورتش به حرکت در م یرا رو

کرد یم یآورد و بلبل زبان  .  

قربون خواهر خوشگلم برم . فردا که  -

.  ارنیمهد کودک همه شاخ در م یبر

 یخوشگل جا یفرشته  هی کننیفکر م

به مهدشون اومده یپاچه گوسفند یهانا . 

ض کنان گفتاعترا هانا : 

 رونی! تا اون زبونت رو بایپررو شد -

خودت الل شو دمینکش . 

و گفت دیخند هلما : 

که ناکار  ییخوشگله بذار اونا یآبج -

 یبرگردن بعد برا مارستانیاز ب یکرد

بخون یمن کر ... 



خواهرش  یاز ران پا یشگونین هانا

را به هوا برد غشیگرفت و ج .  

 یونمن بلبل زب یبرا یتا تو باش -

. اگه به حرفت گوش کردم فقط به ینکن

  .خاطر مامان بود

دست هلما درد  ریز قهیو پنج دق چهل

حرص خورد شیو با حرفها دیکش .  

صورتش کنار رفت و نفس  یاز رو هلما

دیکش یراحت .  

 یو بوسه ا دیدخترانه خند یبا ناز هلما

تب دار و سرخ شده از  یگونه  یرو

با عشق و ضربات بند ، هانا نشاند و 

خواهرانه گفت یمحبت : 



گل افتاده ت یبه قربون اون لپا یآبج -  . 

لبش نقش بست یرو لبخند  . 

دلش مانده  یکه رو ینیبعد از داغ سنگ 

لبش  یبار لبخند رو نیاول یبود برا

  .نشست

را  شبندشیبرخاست و پ یصندل یرو از

 .باز کرد و در دست خود مچاله کرد

ه گفترو به هلما کردو با عجل  : 

شد . تا  رمونیبدو دختر آماده شو که د -

 یزنگ م مارستانیمن به ب یتو آماده بش

 . زنم

دیگفت و به سمت اتاق دو یچشم هلما  .  



بود که  دهینرس یدستش به گوش هنوز

به در  یو محکم یدرپ یضربات پ

  .نواخته شد

راه خشک شد ی انهیدر م دستش  .  

 یکه به در اصابت م یضربات شدت

د، استرس و وحشت را به جانش کر

 . انداخت

اعصابش  یهلما از اتاق رو یصدا

کرد یم یسرسره باز . 

زنه؟ یجور در م نیکه ا هیکدوم خر -  

به سمت در  رتیس ویترس از مهبد د با

  .رفت و در را باز کرد



 دیدر را با شتاب به سمت خود کش چنان

شد دهیکه مهبد به همراه در به داخل کش .  

او استرس و خشم همزمان بر  دنید با

شد یوجودش مستول . 

 بله ... امرتون ؟ -

 دهیباال پر ییو با ابرو ستادیصاف ا مهبد

لبش  یرو یشد. پوزخند رهیبه او خ

 :نشست و گفت

 ی...نکنه مهمونیشد زادیشکل آدم -

احواالتت اثر گذاشت یرو شبید . 

گفت و با اخم نگاهش کرد و گفت یشیا : 

من  دنید یم براامرتون؟ فکر نکن -

؟یاومده باش  



به  شیتکان داد و اخم ها یسر مهبد

در هم فرو رفت کبارهی . 

من عمارت  یبدون اجازه  شبیچرا د -

اون همه  دیبا یک ؟یرو ترک کرد

روجمع کنه؟ یشلوغ  

شماره افتاد ادبهیاز استرس ز نفسش  .  

قدرت  یخواست به اندازه ا یم دلش

سر از پ نیا یایح یب یداشت تا چشم ها

 یم رونیب شیرا با انگشتها یخود راض

دیکش . 

رفته من مستخدم اون  ادتونیفکر کنم  -

اومدم  شبی. اگه د ستمیعمارت ن

 . مجبورشدم



و دو قدم عقب رفت و با  دیخند مهبد

بهم فشرده گفت یدندان ها : 

اون عمارت  یتو دیمن اراده کنم با -

 یمن بلبل زبون ی. پس برایخدمت کن

کنم  دایو تا خدمتکار جوون پنکن . تا د

ته بخاطر عموت هم شده به  فهیوظ

که  یخوا ی... نمیکن یدگیعمارت رس

با اون عمارت بهم  ادیم یعموت وقت

که حرص  یدونیروبرو شه؟ م ختهیر

بخوره ممکنه با اون فشار خون و قند 

ادیکه داره هزار بال سرش ب ییخون باال . 



 یهمه ب نیبه ا یبود چه جواب مانده

 رونیبدهد . نفسش را با حرص ب یشرم

 :داد و گفت

 ریکه از ز یانگار شما عادت دار -

؟یریدستاتون باج بگ  

طور فکر کن اما از نظر من  نیتو ا -

 یمنت چیو ه یدیت رو انجام م فهیتو وظ

به  نی. فکر کن از ا یهم بر سر من ندار

یکار کن دیآلونک با نیاجاره ا یبعد برا  

... 

آورد و انگشت سبابه اش  را باال دستش

چشم مهبد تکان داد و گفت یرا جلو : 



 نیهم یآلونک نیا یاگه لنگ اجاره  -

 میتقد یدو دست رمیکه حقوقم رو بگ

 یکنم تا به اموالتون ضرر یم یجنابعال

  . وارد نشه

مات و مبهوت از پشت سر  هلما

و گفت دیخواهرش سرک کش : 

؟یآقا مهبد شما چرا انقدر با ما دشمن -  

حرف ،خشم مهبد را دو  نیا دنیشن

 . چندان کرد

و وارد خانه  دیبه در کوب یلگد محکم 

  . شد

و هلما با ترس عقب رفتند هانا  .  



. انگار  دمتیرو االن نشونت م یدشمن -

زبونتون  امیباهاتون راه م یهر چ

 یخونه  یشه . جالبه تو یدرازتر م

از تو جوجه کالغ حرف  دیخودم با

 . بشنوم

 یکه به چشمش خورد تلفن یزیچ نیلاو

 یکوچک زیم یدر و رو کیبود که نزد

 . قرار داشت

 یو تلفن رو دیکوب زیلگدش را به م 

شد نینقش بر زم زیافتاد و م نیزم  . 

سرتون  یآلونک رو رو نیا یوقت -

کوچه  یتو نیخراب کردم و  مجبور شد



و  هیدشمن ک نیفهم یم نیها آواره بش

هیدوست ک ! 

گام برداشت یعسل زیمسمت  به  .  

مغز هانا به صدا در آمد یسنسورها .  

به جوش آمده را از جوش  گید نیا دیبا

انداخت یو خروش م  .  

شد جبران  ینابود م شانیساده  یزندگ

دوبرابر سخت تر بود شیخسارت برا .  

مهبد قرار گرفت یسرعت روبرو به  . 

و  زیتم یبا کفش وارد خانه  نکهیاز ا 

بود اماخشمش  نیه بود خشمگپاکشان شد

 .رو فرو خورد



و دستانش را  ستادیمهبد ا ی نهیبه س نهیس

 : به دو طرف باز کرد و گفت

کنم خودتون رو  یآقا مهبد خواهش م -

عمارت رو  امی. چشم من م نیکنترل کن

...  یکنم . شما حق دار یم زیتم

 هیاحساساتش  یخواهرم سنش کمه و رو

رینگ یگفت ، شما جد یزیچ . 

و به  دیکش یقیآرام گرفت ، نفس عم مهبد

شد رهیهانا خ ی دهیصورت ترس  . 

او شد یمحو تماشا یلحظه ا یبرا  . 

انداخت و مهبد  نییهانا سرش را پا 

و به سمت در  دیکش شیموها یرو یدست

و گفت دیچرخ : 



خودته ...  نیخواهرت ع یبلبل زبون -

آروم  ی، زندگ نیاگه مراقب زبونتون باش

داشت میر کنار هم خواهد یتر . 

 

 دیحال و روز خواهرش را د یوقت هلما

شد شتریترسش ب .  

 یعنیآمد  یخواهرش کوتاه م یوقت

! پشت سر ستیاوضاع ، خوب ن

و گفت ستادیخواهرش ا : 

دیببخش -  . 

رفت و به سمت باغ  رونیاز خانه ب مهبد

 . گام برداشت



هانا با عجله خود را به او رساند و  
 :گفت

- اول به  یشه اجازه بد یهبد مآقا م

 یبرگردم، به رو یمادرم سر بزنم ؟ وقت

کنم یم زیچشم عمارت رو تم . 

به سمت  یمکث کرد و سر یکم مهبد

تکان داد و گفت نییپا : 

؟یمن رفت یبدون اجازه  شبیچرا د -  

 نیشد . نگاه سنگ رهیخ نیبه زم درمانده

داد یصورتش او را آزار م یمهبد رو . 

راه رفتن  ینا یخستگ به خدا از -

تونستم  یموندم هم نم ینداشتم . اگه م

انجام بدم یکار  . 



زد و گفت یپوزخند مهبد : 

. برو به مادرت سر بزنه و  یاوک -

  .برگرد

  یاغیکه ازمرد  یانعطاف نیذوق از ا با

 یزد و بعد از تشکر یلبخند شیروبرو

  . از او جدا شد

خانه رفت و هلما را مات و مبهوت  به

دید  .  

 یهلما را در دست گرفت و تکان یبازو

 :داد

شد ریکه د میهلما بدو بر - .  

و گفت دیدر هم کش ییابرو هلما : 



 یم یچ یاز خود راض یپسره  نیا -

چه خبر بوده؟ شبیگفت؟ د  

داد  رونیب نهینفسش را پر درد از س هانا

 :و گفت

بدو که دلم  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -

زنه یمامان شور م یبرا  .  

هم به سمت در باغ حرکت کردند با . 

مهبد  یصدا یتا در ورود ریمس نیب 

کرد خکوبشیم .  

لب خدا را به  ریو ز دیاز ته دل کش یآه

ردیرا نگ بانشیگر یتا شر دیکمک طلب  . 

و مهبد را سرتا  دیبه سمت عقب چرخ 

دید یمشک یپا در لباس ها . 



رفتن داشت.  رونیاو هم قصد ب ایگو 

و گفت ستادیا شیوبرومهبد ر : 

پول الزم  مارستانیب ی نهیهز یبرا -

؟یندار  

گرد شده به دهان مهبد  یبا چشم ها 

ماند رهیخ .  

به  شیپ ی قهیکه چند دق یبه آن آشوب نه

آرامش و  نیراه انداخته بود نه به ا

بشیو غر بیپرسش عج !  

 یکه پول به جانش وصل بود و م یکس

ت آنها از پول پدرش سم یقران دیترس

 یاریکمک و   یپرسش نیچن د،بایایب

داد یم شنهادیرا پ  شیرسان !  



کرد با  یدهانش را قورت داد و سع آب

بدهد ستهیدر خور و شا یاحترام جواب . 

، فکر نکنم  هیدولت مارستانیممنون . ب -

داشته باشه یادیز ی نهیهز  . 

تکان داد و گفت یسر مهبد : 

تونم یم نیکمک خواست -  ... 

با تعجب گفت هانا : 

چرا کمک  اد،یشما که از ما بدتون م -

ن؟یکن یم  

زد  یصورت او چرخ ینگاهش رو مهبد

را  شی. دست ها دیکش یقیو نفس عم

و گفت دیخوش حالتش کش یموها یرو : 



خودم  ونیخوام تو رو مد یفکر کن م -

دم . در برابر  یباج نم یکنم. من به کس

 یطلب م یزیکنم، چ یکه م یهر کار

مکن  . 

 یو عرق سرد دیچیهانا در هم پ دل

تنش نشست یرو .  

 یشود کس یکرد ، مگر م دایپ یبد حال

باشد و علنا در صورت  حیوق نقدریتا ا

خود را بکوبد دیپل تیمخاطبش، ن . 

. اگه  میممنون . فعال که پول دار -

 ریکنم تا ز یم یباشه هر کار یکمبود

شما نباشم نید  . 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 



 دیهمت باال شا نیخوبه ، با ا یلیخ -

 یهر چه زودتراون آلونک رو خال یبتون

نیکن !  

به چشم شما  یلیانگار اون آلونک خ -

 .. اومده

 راثیباغ م نی. هرتکه از ا ادیز یلیخ -

اما  ستیجا ن نیمن و برادرمه . فربد ا

لشمیمن وک  . 

. نفس  دید دهیفا یبحث با او را ب هانا

گفتو  دیکش یقیعم : 

کنم  یمطمئن باش، تموم تالشم رو م -

میباغ بمون نیا یروز کمترتو هیکه   .  



... یکار و بکن نیاگه ا شهیم یعال -

 ری. اگه د یزود برگرد دینره با ادتی

شه یکارت دو برابر م ییایب ! 

بدهد  یجواب نکهیکرد و بدون ا یاخم

هلما را گرفت و از باغ خارج شد یبازو  
.  

 یبه شدت م یو ناراحت از استرس قلبش

دیکوب  .  

 نیو ح دیلرز یبه شدت م شیو پا دست

شد یخم م شیراه رفتن ، زانوها  . 

 یوقت یا قهیهلما بعد از سکوت چند دق 

 :سوار اتوبوس شد، رو به او کرد و گفت



ما چرا انقدر  یپسرعمو نیا یآبج -

ه؟یاغیو  یس؟ چرا انقدر وحش وونهید  

نظر گرفته  ریکه آنها را ز یبه زن هانا

لب زمزمه کرد ریکرد و ز یبود نگاه : 

 ی... بعداً در موردش حرف م سیه -

میزن  .  

او  یاز رو ینگاه زن لحظه ا ینیسنگ

شد یبرداشته نم  . 

 یاش نم هیبه ر ژنیکرد اکس یحس م 

  . رسد

که  یدیشد یو فشار روح یناراحت حجم

قلبش  تمیاز روز قبل متحمل شده بود، ر

بود ختهیرا به هم ر .  



نشست  یبدنش م یعرق سرد رو یگاه

گرفت و در  یتمام بدنش گر م یگاه

سوخت یسوزان م یآتش .  

دیمقصد رس ستگاهیبه ا اتوبوس . 

دست خواهرش را گرفت و با زحمت  

به هم فشرده، از  تیآن همه جمع انیازم

شدند ادهیاتوبوس پ .  

آزاد و پردود تهران  یهوا یقینفس عم با

دیکش شیها هیرا به ر  .  

دوش مرتب کرد و بعد از  یرا رو فشیک

 ادهیپرداخت پول اتوبوس راهش را به پ

  . رو کج کرد



که به دنبال مادرش  یمانند کودک هلما

دیدو یدود پشت سرش م یم .  

  .هانا صبر کن -

فکرش مشغول بود فراموش کرده  انقدر

کند!  یم یبود ، خواهرش اورا همراه

ستادیو ا دیکش یآه  .  

لحظه فکر  هی...  یآبج یریکجا م -

؟یکردم من رو فراموش کرد  

 دیینبود به فکر خواهرش، مهرتأ درست

 .بزند

فراموش نکردم ، عجله دارم زودتر به  -

زنه ی. دلم شور م میبرس مارستانیب ! 



و مانع  ستادیا شیروبرو یبا ناراحت هلما

  . حرکتش شد

 یموج م شیدر چشم ها یو نگران ترس

  .زد

که  ییشده بود با صدا دیسف شیالبه

 :لرزشش محسوس بود رو به هانا گفت

 وی یس یاتاق آ میدون یهمه م یآبج -

 میندار مهیداره . ما هم ب ییباال ی نهیهز

ش برامون کم بشه... چه  نهیکه هز

؟یکن یرو پرداخت م نهیهز یجور  

که صحت آن قابل انکار  یحرف دنیشن با

زد خینبود، بدنش  . 



 یحس شد و کلمات رو یب شیلبها 

عاجز  یکلمه ا انیو از ب دیزبانش ماس

  .ماند

تکان داد و با حرص نفس حبس  یسر

داد و با  رونیب نهیشده اش را از س

حرکت  مارستانیمحکم به سمت ب یگامها

 .کرد

در سکوت همراهش بود و با هم به  هلما

رفت یپرستار چیسمت است .  

کرده التماس  مارستانیبه نگهبان ب چقدر

بود تا اجازه داد بود زودتر از ساعت 

  . مالقات وارد طبقات باالتر شوند



که به او  یزنان رو به پرستار نفس

شده بود، گفت رهیخ : 

از حال  خواستمیسالم خانوم ... م -

تا حاال حالش  شبیاز د رمیمادرم خبر بگ

نه؟ ایکرده  یرییتغ  

مار؟ینام ب -  

به  یگاهاز گفتن نام مادرش پرستار ن بعد

انداخت و گفت شیروبرو توریمان : 

خودش  اد،یتا دکترشون ب نیصبر کن -

تونم یده من نم یم حیبراتون توض ... 

و گفت دیحرف پرستار پر انیم هلما : 

نه که انقدر  ایگفتن حالش خوبه  -

 ایکلمه بگو آره  کیخواد .  یمقدمات نم



شما  میکن یدق م یاز ناراحت مینه؟ ما دار

صبر کن ؛یگ یوده مآس الیبا خ ! 

دست خواهرش را در دست گرفت  هانا

و او را به سکوت دعوت کرد . چشم به 

 .دهان پرستار دوخت تا جوابش را بشنود

. اما در دیدار یکنم چه حس یدرک م -

 نی. فقط ا ستیمن ن ی فهیوظ ی طهیح

گم که خدا رو شکرخطر  یرو م

هم باشه بهتره از  یبرطرف شده و مشکل

.االندیر بشنوزبون دکت   

از نهاد هانا برخاست . دلش به شور  آه

 یداد. مشکل یبد م یافتاد، دلش گواه



آمده بود که پرستار توان گفتنش را  شیپ

  !نداشت

م؟ینیمادرم رو بب دید یاجازه م -  

که رو به  یبا لبخند پنجره ا پرستار

بود را نشان داد و گفت رونیب : 

. ..ینیبب نیتون یاز پشت پنجره م -

 داریاگه مادرتون ب دیخواهشا مراقب باش

دچار  دیو مراقب باش نیبود لبخند بزن

نشه شیاسترس و تشو  . 

گفتند و پشت پنجره  یچشم هردو

مادرش بسته بود و  ی. چشم هاستادندیا

به بدنش وصل بود  یمختلف یدستگاه ها

 دی.دلش آتش گرفت ، مادر مظلومش نبا



. حرص و  دیخواب یآن تخت م یرو

باال  عیفشار خونش را سر اد،یش زجو

کرد مادرش  یوقت فکر نم چیبرد. ه یم

 بتالم یمغز یسن کم به سکته  نیدر ا

  .شود

نباشد، چه  یحال مادرش خوب شدن اگر

پدرش با  خت؟یر یبر سرش م یخاک

بود.  ریتمام آرام بودنش به شدت سخت گ

نمکش باال و  ایشد  یم روزودیاگر غذا د

کرد و  یم یقات تلخشد ، او یم نییپا

زد. مادرش زن صبورو پر  یغر م

آرامش درون خانه را  شهیبود، هم یطاقت

بودن  عیخوب و مط تیریمد ونیمد

  .مادرشان بودند



شه ، مگه  یهانا مامان حالش خوب م -

 نه؟

و گفت دیکش یآه هانا : 

 دیشه . فقط با یانشاال که خوب م -

 چارهی. مگه مامان ب میمراقبش باش یلیخ

ما چند ساله شه اون همه دستگاه بهش  ی

 وصله؟

گفت یبغض کرد و با ناراحت هلما : 

 نیا نما،یبار رفتم س هیبخدا غلط کردم  -

همه   نیمن ا یهمه بال سرم اومد . دوستا

گاه ها  حیپارکا و تفر یو تو رنیم رونیب

چرخند، چرا مثل ما مشکالت  یم

اد؟یسراغشون نم  



گفت یبه آرام هانا : 

اهر مردم ، باطنشون رو قضاوت از ظ -

داشته  یخوب یکه خانواده  ینکن .کس

 یتو دیباشه و در آرامش باشه چرا با

بچرخه؟! تو  قاشیو پارکا با رف ابونایخ

.  یاز دل همون دوستات که خبر ندار

خوام مشکالتشون رو  یم ایبعض

زنن  یم یعار یفراموش کنن به درد ب

 یبرا ید راهی؟ مشکالت رو با یاما تا ک

کرد. فراموش کردن و فرار  دایحلش پ

 ... کردن که

از پشت سرشان هانا را  یپرستار یصدا

  .ساکت کرد



االن به اتاقش  نیدکتر هم یخانوما، آقا -

ششیپ دیبر نیتون یرفت . م . 

. دندیو هلما به سمت پرستار چرخ هانا

 یراهرو را نشان م یدست پرستارانتها

دیداد. هلما پرس : 

- اق دکتره؟کدومش ات  

مونده به آخراز سمت چپ یکیاتاق  - . 

خواهربا دلهره و ترس پشت در اتاق  دو

هانا سرد شده بود و  ی. دست هاستادندیا

ضربه زدن به در اتاق  یبرا یرمق

 ینداشت . هلما دست باال برد و ضربه ا

 یمرد یصدا دنیبه در اتاق زد .  با شن

کرد، در  یکه آنها را به داخل دعوت م



و با  ستادیعقب ا یق را باز کرد. کماتا

لب زمزمه  رینگاه کرد و ز اترس به هان

 .کرد

تواول برو تو یآبج - ! 

خواهرش ، حال  ی دهیاز رنگ پر هانا

خودش هم  قایکرد . دق یاو را درک م

حال او را داشت . آب دهانش را قورت 

 .داد و وارد اتاق شد

 

**** 

 

پرآشوب  یو دل زانیآو ییشانه ها با

وارد باغ شدند. باورش سخت بود مادر 



 نیسن زم نیچهل و پنج ساله اش در ا

که  ییشده بود. صورتش از سرما ریگ

شد.  یمور مور م دیدو یم رپوستشیز

به سمت عمارت اشاره  یهلما با ناراحت

گفت یحال یکرد وبا ب : 

اون خراب  یتو شبید ینگفت یراست -

 شده چه خبر بود؟

هوا  یرو حوصله دستش را یب هانا

 :تکان داد و گفت

ندارم یزیچ یول کن . اصال حوصله  -  

.  

شدند.  شانیداریکوچک سرا یخانه  وارد

 نیزم یرو وارید یرا گوشه  فشیک



سر برداشت  یانداخت و شالش را از رو

کوچکشان دراز  ییرایپذ نیزم یو رو

کرد و کنارش  تی. هلما از او تبعدیکش

شدند .  رهی. هردو به سقف خدیدراز کش

پر بغض گفت ییهلما با صدا : 

- سن کم  نیواقعا مامان ما ، با ا یآبج

  نصف بدنش فلج شد؟

 ! اوهوم -

هاش  یوتراپیزیف ی نهیهز یچه جور -

 یتو دیگفت با یدکتره م م؟یرو جور کن

بشه یوتراپیزیخونه ف ! 



 ینا یرا بست . ازگرسنگ شیها چشم

حرف زدن نداشت . هم گرسنه بود هم 

خوردن غذا نداشت یبرا ییاشتها  .  

سکوت کن تا آروم  یبسه هلما . کم -

ترکه یشم . سرم از درد داره م  .  

خودش  یمظلومانه چشم گفت. کم هلما

سرد  یو گونه  دیرا به سمت او کش

دیخواهرش را بوس . 

دم در؟ ادیپسره االن ن نیا یآبج -  

 چیو ه زیچ چیخواست به ه ینم دلش

کرده بود و کس فکر کند . مغزش هنگ 

کرد یم ینیقلبش سنگ یرو ینیغم سنگ .  

...بذار اروم شم هلما سیه - . 



متوجه زمان و مکان شود،  نکهیا بدون

سو و آن  نیا یاز هوش رفت. هلما کم

 یکه هانا م یقیعم یسو کرد. با نفس ها

متوجه شد درعالم خواب فرو رفته  د،یکش

برخاست .  نیزم ی. آرام ازرو

کرد و لباس کهنه را عوض  شیلباسها

 دهیخواهر رنجد ی. دلش برادیپوش یتر

 یمسوخت. دلش  یو غمزده اش م

از  یآرامش او هر کار یخواست برا

آمد انجام دهد یم یدستش ب  .  

 انیآمد . از م رونیاز خانه ب یآرام به

باغ عبور کرد و به سمت عمارت گام 

 کریو غول پ اهیس یبرداشت . موتور

ده بود. به عمارت پارک ش یروبرو



وارد عمارت شد و سالم داد .  یآرام

 ی. به اطراف نگاهدینشن ییصدا چیه

و پر از  ختهیانداخت. همه جا بهم ر

 وردهخ مین یو غذاها وهیم یظرف ها

  .بود

 نیداد و آست رونیرا با حرص ب نفسش

در  شبید دیرا باال زد. تازه فهم شیها

عمارت چه خبر بوده که مهبد  نیا

 یکرد. به آرام یرفتار مطلبکارانه 

شروع به کار کرد. خواهرش خسته تر و 

همه  نیبود که توان ا یرنجورتر از آن

کار را داشته باشد. به سرعت ظرفها را 

آخررا  ی. ظرفهاردبه آشپزخانه منتقل ک



مهبد را  یبود که صدا دهیچ ینیس یرو

دیپله ها شن یاز باال . 

دخترحرف گوش کن ... خوشم  نیآفر -

 یجا اتاقا نیکردن ا زی. بعد از تماومد

باال رو هم جمع و جور کن . مثل قوم 

ختنیتاتار همه جا رو بهم ر  .  

و گفت دیبه عقب چرخ یبا ناباور هلما : 

ستیما ن ی فهیوظ نایا دایببخش - ! 

در هم کرد و  یهلما اخم دنیبا د مهبد

 :گفت

 خواهرت کجاس؟ -

بود ،  شیکه در صدا یاز تحکم هلما

را بست شیو چشمها دیترس  . 



 !حالش خوب نبود، خوابش برده -

اومد. با  نییپله ها را به سرعت پا مهبد

 یها یدست شیو پ دیکوب ینیس ریدست ز

 یپخش شد و صدا نیزم یرو ستالیکر

خانه را پر کرد .  یخال یشکستنش فضا

و دست  دیکش یبلند نیهلما با ترس ه

گوشش گذاشت یرا رو شیها . 

 دی! قول داده و باادیب برو صداش کن -

 . سر قولش بمونه

 ریعقب رفت . ز یبا وحشت کم هلما

خرد  ستالیکر یشده  زیر یتکه  شیپا

دیترس یم شتریشد او ب یم . 



 ی. چه فرق ستیبخدا حالش خوب ن -

کنم یم زیکنه من تم یم  . 

را نشان داد و  یبا دست در ورود مهبد

 :گفت

 یبرو صداش کن تا اون آلونک را رو -

  . سرش خراب نکردم

خواهرش  یافتاد . دلش برا هیبه گر هلما

سوخت یم  .  

کنم . تا  یصداش م گهیساعت د هی -

 .... اون موقع من

او را کنار زد و خود به سمت در  مهبد

گام بلندش برداشت . هلما با  یورود

ترس به دنبالش روان شد و به التماس 



 یکرد تا برا یافتاد. خواهش و تمنا م

ساعت وقت بخرد . اما  کیهرش خوا

به جانش افتاده  یمهبد جنون ، هانا آزار

آمد یبود و کوتاه نم .  

 نیزم یرا رو شیو مصمم گامها محکم

 یباغ م یانتها یو به خانه  دیکوب یم

ضربه  نیو با اول ستادیرفت. پست در ا

که به در زد، در باز شد . وارد خانه  یا

، هم  شد و لب باز کرد تا عربده بکشد

را در  ادشیزمان که دهان باز کرد فر

آن خانه هوار کند، هانا را  یفضا

وار  نیجن نیزم یرو. دیخود د یروبرو

چشمش  یاز گوشه  یبود و اشک دهیخواب

شده بود ریسراز .  



بهم دوخته شد و  یادیبدون فر شیها لب

خشک  یو لبها دهیسکوت کرد. رنگ پر

ا منصرف کرد. ب مشیهانا او را از تصم

آمد و رو به هلما  رونیخشم از خانه ب

 :گفت

چه خبر؟ مارستانیاز ب -   

دکتر اشکش  یحرف ها یادآوریبا  هلما

لبش  یشد . دست راستش را رو ریسراز

 :گذاشت و گفت

سمت بدنش کامال  هیگفت  یدکتر م -

کرده .  دایفلج شده ، تکلمش هم مشکل پ

رخت  یتو دیبا یچند ماه ادیبه احتمال ز

بخوابهخواب  . 



به صورت پراشک هلما  ینگاه مهبد

 :انداخت و زمزمه کرد

؟یدوستش دار -  

با تعجب نگاهش کرد هلما  . 

و؟یک -  

 مادرت رو ؟ -

 ییدوباره بغضش گرفت و با لبها هلما

 :لرزان گفت

  . عاشقشم -

تکان داد و زمزمه کرد یسر مهبد : 

 یلیخوبه... مادرا همشون خوبن . خ -

 .خوبن



زد تا هلما  یباخودش حرف م شتریب ایگو

رفت و  ی! قدم زنان به سمت عمارت م

داد . هلما  یتکان م یراه سر نیدر ب

بود، رفتنش را  ستادهیکه ا ییهمان جا

 یکرد. مهبد درست روبرو یتماشا م

 یبه عقب نگاه دیعمارت که رس وانیا

 .انداخت و با دست به او اشاره کرد

ت کارت رو انجام بده تا خواهر ایب -

شه داریب . 

 یپسر عمو نیمات و مبهوت به ا هلما

آن همه  دیکرد . نفهم ینگاه م وانهید

چگونه فروکش  کبارهیبه  ادیخشم و فر

گشت. به سمت  لیکرد و به آرامش تبد



تا با انجام دادن کارها،  دیعمارت دو

از دوش خواهرش بردارد یبار . 

**** 

 

غوطه ور بود  یداریخواب و ب انیم در

شد دهیشن شیزنگ گوش یکه صدا .  

 یومکان را گم کرده بود .رو زمان

 دیتا به اطرافش د دیدست کش شیپلکها

داشته بود یبهتر .  

 تیبود قابل رؤ دهیکه در آن خواب ییجا

 چیبودو ه کینبود . فضا کامال تار

دیرس یبه گوش نم ییصدا .  



 دنیوبا د دیرا به سمت خود کش یگوش

دش برخواستنام " بابا جون " آه از نها . 

خشک شده بود و  شیاستخوان ها تمام

دیکش یم ادیدرد را فر . 

  .به زحمت به حال نشسته در آمد 

عادت کرد و  یکیبه تار شیها چشم

نشسته است ییرایمتوجه شد وسط پذ .  

و از جا بلند  دیکش شیموها انیم یچنگ

خواهرش را صدا  یآرام یشد . با صدا

  .زد

بودمطلق در خانه حاکم  سکوت  .  



خواهرش مانند او به  نکهیا الیخ به

را  شیصدا یخواب رفته ، به آرام

دیایصاف کرد تا خواب آلود به نظر ن . 

را روشن کرد و سالم کرد یگوش  . 

و  غیج یپدرش صدا یقبل از صدا 

دیرس یبه گوش م هیگر  .  

پر درد  یفوت شده بود. آه شیعمو پس

 و دوباره سالم کرد. پدرش با عجله دیکش

دیپرس : 

هانا ازمادرت چه خبر؟ قرار بود  -

تا یریتماس بگ مارستانیب یرفت ... 

داد و گفت یخشکش را تکان یلبها هانا : 



حرف زدن  یبابا ، حال مامان برا -

  .مناسب نبود

مه؟یانقدر حالش وخ -  

 وی یس یراستش امروز هم بخش آ -

گفت ؛ خدا بخواد  یبود . دکتر م یبستر

شه یم امشب به بخش منتقل  . 

ش خوب بود؟ یحال عموم -  

را به او که  ندیناخوشا یخبرا امدین دلش

 :راه دور بود، بدهد.بغض کرد و گفت

بد نبود. خدا رو شکر! از عمو چه  -

 خبر؟



نفس  یمکث کرد . صدا یکم پدرش

خش  یی. با صدادیشن یرا م قشیعم یها

 :دار جواب داد

 یاالن فوت شد. م نیمتاسفانه هم -

فردا مراسم  نیخبر بدم و بدونخواستم 

. اگه حال مادرت بدتر شد و  نهیتدف

به  دیبه وجودم بود خبر بده . با یازین

عنوان برادر در مراسمش باشم . تموم 

و دارن  میدوست و آشناها رو خبر کرد

نجایا انیم ! 

بود  یاضطرار تیکرد ، وضع یم درک

آن ها بود . خدا  شیو حواس پدرش، پ

اتفاق آن پسر  نیا یپکرد در  یخدا م



عمارت را  یچند روز وانهید یعمو

 . ترک کند

گم  یم تیخدا رحمتش کنه . تسل -

.نگران نباش بابا جون . خودم مراقب 

هستم زیهمه چ  .  

خط اوج گرفته  یآن سو یسروصداها

 :بود. پدرش با عجله گفت

 دیهانا ... صادق فهم گمیم یچ نیبب -

 دیه ، تأکافتاد هیمرض یبرا یاتفاق نیچن

 ایشد  ازین یپول مارستانیب یکرد اگه برا

به خودش  ای یریاز پسرش مهبد بگ

تا برات کارت به کارت کنه یزنگ بزن . 



اش  نهیس یبزرگ از رو یصخره ا ایگو

 . برداشته شد

 یاز رو یلبخند دوبایکش یقیعم نفس

گفت تیرضا : 

-  یراحت کرد المویممنون بابا خ یلیخ

شه... واقعا مونده  یم ادیش ز نهیاما هز

چه کار  مارستانیب ی نهیهز یبودم برا

هر شبش خداد تومنه  وی یس یکنم . آ

پول رو جور  نیا نیخوا یم ی.چه جور

؟یکن  

نگران نباش بابا اگه خدا بخواد کم کم  -

شهیکار ما هم م یتو یفرج  . 

  . انشالله -



برم . مراقب خودت و  دیدخترم من با -

  . خواهرت باش

" تماس  یگفت و بعد از خداحافظ چشم"

  .را قطع کرد

ودر دل ، خدا را شکر  دیکش یراحت نفس

 یرا رو یفضا ،گوش یکیکرد. در تار

گذاشت یعسل زیم .  

 خچالیدر  یآشپزخانه رفت وبه آرام به

 . را باز کرد

 دایپ ی. مسک ندیکش رونیآب را ب یبطر 

  . کرد و خورد

ده دا شیکه به پسرعمو یقول یادآوری با

دیبود محکم بر فرق سرش کوب  . 



سرش انداخت و از  یرو یشال هراسان

زد رونیخانه ب  . 

دیاذان را ازدور دست شن یصدا   . 

سرش  یبه آسمان باال یو نگاه ستادیا

 .انداخت

شد  یاگر به آن عمارت منحوس وارد م 

شک  یباز گردد و ب یمعلوم نبود ک

افتاد یوقت م رینمازش به د . 

ت و با سرعت وارد خانه برگش به

شد یبهداشت سیسرو  . 

وضو گرفت و به سمت اتاق رفت .  

روشن کرد  یچراغ را به آرام .  

از خواهرش نبود یکمال تعجب اثر با  . 



برگشت و چراغ ها را تک  ییرایبه پذ 

  .تک روشن کرد

دیهولناک به وجودش چنگ کش یترس .  

 زیم یرا از رو یلرزان گوش یدست با

شماره هلما را گرفت برداشت و یعسل  . 

 یرا از گوشه  یزنگ گوش یصدا 

.آه از نهادش برخاست . فدیشن ییرایپذ  

رفته  رونیدوباره از خانه ب نکهیا کر

ختیباشد، اعصابش را به هم ر . 

بلند اسمش را صدا کرد و دور  یصدا با

دیخود چرخ .  

و از  دیچنگ کش شیوار به موها وانهید

زد رونیخانه ب  .  



روشن عمارت دلش را  یها چراغ

در  ییخواهرش به تنها نکهیلرزاند. از ا

اش  نهیآن عمارت باشد ، نفس را در س

که از مهبد داشت  یحبس کرد . با شناخت

 کیخواست خواهر کوچکش  ی، دلش نم

تنها باشد وانهیلحظه با آن د  .  

دیسرعت به سمت عمارت دو به  . 

 یموهوم قلبش را در پنجه م یترس 

س زنان وارد عمارت شدفشرد . نف  .  

دیهلما به گوشش رس ی هیگر یصدا .  

شد و وسط  خکوبیم نیزم یرو شیپاها

ستادیا ییرایپذ  . 



 ایو دن دیشن هیگر انیهلما را در م حرف

 .بر سرش خراب شد

 نیبب ؟یفهم یدرد دارم . م یلعنت -

 !چقدر خون اومده

 یم نهیس یبه جداره  انهیوحش قلبش

دیکوب  . 

فرو رفته بود خیاز  یاستخردر  ایگو  .  

آمد یباال م یاز طبقه  صدا .  

زد  یمهبد که طلبکارانه حرف م یصدا

 . قلبش را از حرکت انداخت



 ریپاشو خودت رو جمع کن . تقص -

 بمیمن ننه من غر یخودت بود، حاال برا

یاری، در م . 

 

دیچگونه به سمت پله دو دینفهم  .  

 دهیکه صدا از آن شن ینفس تا اتاق کی

دیشد دو یم .  

بدنش منجمد شده بود یدر رگها خون  .  

سر خواهرش  ییمهبد نامردانه  بال اگر

 یوقت خود را نم چیآورده باشد، ه

برد یخوابش م دی. نبا دیبخش !  

شد یصورتش جار یرو اشک  . 



و فکش منقبض شده  دیلرز یم یچانه ا 

  .بود

 نکهیباز بود . بدون ا مهیاتاق مهبد ن در

باز کرد و  ادید در را با شتاب زدر بزن

در قرار گرفت یدر آستانه   .  

 یناهنجار یکرد صحنه  یخدا م خدا

وگرنه محال بود زنده بماند ند،ینب  .  

منتظره اش چهار چشم  ریورود غ با

شد رهیبهت زده به او خ . 

تمام عضله  دیاتاق را د طیشرا یوقت 

بدنش شل شد یها  .  



به  گذاشت و نهیس یرا رو دستش

از اشک خواهر نگاه کرد سیخ یچشمها  

.  

 نیو به دست خون دیکش نییرا پا نگاهش

 . خواهرش نگاه کرد

درهم دو قدم به سمتش  ییبا اخم ها مهبد

ستادیا شیبرداشت و روبرو : 

 یندازیگاو سرت رو م نیچه خبره ع -

ستیکه ن لهیاتاق؟ طو یتو یایو م نییپا . 

 یود، براآنها ب نیکه ب یفاصله ا دنید با

بود،  دهیکه به ذهنش رس یفکر ناجور

  . در دل از خدا استعفار خواست

و سالم کرد دیکش یقیعم نفس  . 



بود،  دهیکه شن ینیتوجه به توه بدون

 :دست هلما را نشان داد و گفت

سر دستش اومده؟ ییچه بال -  

بغل گره زدو  ریرا ز یدست ها مهبد

زد و گفت یپوزخند : 

کار  یعرضه سن و سال  نیبا ا -

 .کردنم نداره ، زد خودش رو ناکار کرد

اشکش را پاک کرد و به صورت  هلما

کرد و  یخواهرش نگاه ی دهیرنگ پر

 :گفت

جون یآبج ستین یزیچ -  . 

او تنش  ی هیگر دنیشن یکه برا یترس 

 .را لرزانده بود،به خشم مبدل گشت



 نجاچهیو کوفت ، تو ا ستین یزیچ -

من  یاجازه  چرا بدون ؟یکن یم یغلط

؟یاومد رونیاز خونه ب   

تخت نشسته بود و دست  یلبه  هلما

 .مجروحش در دست سالمش بود

تخت برخاست و با  یاز رو 

بود،  دهیکه شن یاز شماتت یسرخوردگ

 :بغض کردو گفت

- و خوابت برده ، اومدم  یخسته ا دمید

جا رو انجام دادم . سرم گرم  نیا یکارا

گذشته چند ساعت دمیکار شد نفهم  . 

آن  فشیخواهر کوچک و نح نکهیا فکر

همه کار را انجام داده باشد ،خشمش را 



 یگلو خواستیدو چندان کرد . دلش م

پررو را که با پوزخند به  یپسرعمو نیا

کرد ، فشار دهد  یآن دوگوش م یحرفها

 :و خفه اش کند. رو به مهبد کرد و گفت

دختر بچه کار  هیاز  یکن یشرم نم -

؟یکش یم  

چشم  یرا رو زشی. نگاه ت دیخند مهبد

او زوم کرد و جواب داد یها : 

رفته ،  ادتیبچه س؟ انگار  نینه ... ا -

رفته  قاشیبا رف شیدو سه شب پ نیهم

و  غیج یشب صدا مهیتا ن رونیبود ب

ومدیاش از خونه تون م هیگر . 



 رهیوهانا ، هر دوبا بهت به او خ هلما

بود که  یتر از آن یپسر موذ نیشدند. ا

کردند. هانا با تعجب گفت یفکرش را م : 

 یم غیاون بود که ج یاز کجا مطمئن -

نه من؟ دیکش  

و گفت دیکش یقینفس عم مهبد : 

و تو  زیر یصدا ستمیانقدر کودن ن -

بلبل زبون  یخواهرت رو از تو یدماغ

حرف ،  نیندم.غرض از گفتن ا صیتشخ

خواهرت بزرگ شده و  یبود بدون نیا

. خودش با  ادیردم بمن زورش نک

خودش اومده تیرضا !  



 طنتیپر از ش یبا خشم به چشم ها هانا

 .او زل زد

از خواهرمن کار  یحق ندار گهید -

 رونیاز ب ی. مستخدم الزم دار یبکش

حقوقم رو  نیاول گهید ی. تا هفته  اریب

اون  ی. اونوقت پول اجاره  رمیگ یم

تا شب ها  ندازمیروت م یآلونک رو جلو

بالش بره یراحت سرت رو الیبا خ  .  

سالم هلما را ماتش برده بود و به  دست

و  دیداد را کش یآن دو گوش م یحرفها

برد رونیبا خود ازعمارت ب  .  

لب زمزمه کرد ریکنان ز غرغر . 



جا؟ آخه  نیا یسرخود اومد یچ یبرا -

سربه هوا؟  یبگم دختره  یمن به تو چ

؟یسر دستت اورد ییچه بال  

غض گفتبا ب هلما : 

و خوابت  یخسته ا دمیبخدا د یآبج -

 یکرده باشم . وقت یبرده ،خواستم کمک

 زیتموم شد . اتاق مهبد رو تم نییکار پا

 ریکه ز ییکردم که مهبد گفت؛ لباسا یم

سبد رخت  یبکشم و تو رونیتخته ب

چرکا بندازم . همون جور که لباسها رو 

که از  یخیدستم به م وردمیم رونیب

کرد.  ریبود گ هزد رونیبچوب تخت 



 کنهیکه م یاز ذوق ذوق ریبه غ یلعنت

درد داره یلیخ  .  

بود اما خدا را شکر  یعصبان نکهیا با

رخ نداد یکرد که اتفاق بد .  

که به ذهنش خطور کرده بود  یفکر اگر

آمد همان جا سکته  یدرست از آب در م

کرد یم ! 

***** 

انداخت و  یبه ساعت نگاه ینگران با

که در  یطفل معصوم  یرو نگاهش

زد.  یآغوشش به خواب رفته بود ، چرخ

صورت طاها در خواب آنقدر ناز و 

آمد غربزند .  یبود که دلش نم نیریش



هفته دوباره پدر  طفل معصوم  کیبعد از 

خود  ریبود و او را اس امدهیبه موقع ن

  .کرده بود

لپ  تپل و سرخش  یآرام رو یا بوسه

داشت .  یام بخشنشاند .عطر خوب و آر

.  زدیقدم م یهمان طور که در اتاق خال

با چشم  یدر اتاق باز شد و خانوم محمد

شد دایدر هو یدر آستانه  یبرزخ یها .  

، پدرش اومد. طاها رو  یخانوم سپهر -

بده لیتحو اریب . 

 . چشم -

در هوا تکان داد و  یدست یمحمد خانم

 :گفت



بود ،  یا گهید یهر مرب رتویاگه غ -

 یچیمردک ه نیرفت ! ا یرساعت مس

 ادیزود ب میگیم ی. هر چ ستین شیحال

شرکتا و  یپنجشنبه که همه  یروزها

 ریآقا د نیشه ا یم لیاداره ها زود تعط

! خسته شدمادیم  .  

درددل او هم بود.  یخانم محمد یحرفها

 تیمسئول یکه پدر طاها انقدر ب نیاز ا

گرفت اما بخاطر طفل  یبود، حرصش م

که در آغوشش بود، زبان به  یوممعص

دهان گرفت و اعتراض نکرد. ده تا 

 یکیاز  یکیدستش بود،  ریکودک  ز

هر  یتر و معصوم تر، دلش برا نیریش



زد اما طاها از  یآن ها غنج م یده تا

بود رتریهمه آرام تر و گوشه گ .  

 نیبود ، ا دهیاز پدرش شن شیپ ی هفته

همان زبان مادر ندارد . از  نیریطفل ش

در دلش جوانه  شتریروز مهر کودک ب

به او  گریاز کودکان د شتریزده بود و ب

 یرو یکرد. دوباره بوسه ا یتوجه م

 یرفت. نم رونیلپش نشاند و از اتاق ب

دانست مادر طاها کجا رفته و چرا رفته! 

 یسؤال در فکرش مدام تکرارم نیفقط ا

 نیریفرزند ش یشد، " چگونه دور

کند؟ یزبانش را تحمل م " 

را به سمت پدرش برد. صورت  طاها

 یاز عرق بود و ناراحت سیپدرش خ



زد . با  یدو دو م شیدر چشم ها یخاص

کش آمد اما  شیطاها ، لب ها دنید

را  شیلبخندش پر از درد بود. دستها

طاها باز کرد .  دنیدر آغوش کش یبرا

هانا در سکوت طاها را در آغوش 

سمت اتاق پدرش قرار داد و با عجله به 

پدر طاها او را از رفتن  ی. صدا دیچرخ

 .بازداشت

ممنون که بخاطر طاها  یخانوم مرب -

دیمون یم  .  

 یو نگاهش را به سمت مرد برگشت

کودکش بود دنیکشاند که در حال بوس .  



- پنج  شهیکنم . فقط اگه م یخواهش م

. منم پنج شنبه ها  دیایشنبه ها زودتر ب

کار  نیرم . اخودم رو دا یزیبرنامه ر

وفتمیبه مکافات ب شهیشما باعث م .  

کرد و به سمت  یدوباره عذر خواه مرد

خانم  ی. که صدا دیچرخ یدر ورود

او را از رفتن باز داشت. هانا به  یمحمد

و مهندس را  یاتاق برگشت و خانم محمد

غرغر کردن  یتنها گذاشت اما صدا

دیشن یرا م شیها . 

 یاحافظرا برداشت و بعد از خد فشیک

 دنیازمهدکودک خارج شد. با د یکوتاه

پشت آن  ینهاوند یخودش که آقا نیماش

نشسته بود،آه از نهادش برخواست . دلش 



عشقش  عادگاهیبه م ییخواست به تنها یم

داد و  رونیبرود . نفسش را با حرص ب

شد نیسوار ماش  .  

کرد و با خجالت گفت یسالم : 

 من رو شهیم ینهاوند یآقا دیببخش -

و امروز  نیکن ادهیمترو پ ستگاهیکنار ا

ن؟یرو کنسل کن نیتمر  

باال داد و گفت ییابرو ینهاوند یآقا : 

 نیخوا یپرسم کجا م یکه م دیببخش -

خودم برسونم د؟یبر ! 

.  ستیشما ن ی فهیدر وظ نیممنون . ا -

خوام باعث زحمت بشم ینم  .  



 یاز ادب و وقار هانا لذت م ینهاوند

درانه به او زد و گفتپ یبرد . لبخند : 

 نیرو با هم یبر یخوا یهر جا م -

برو . منم مراقبت هستم . بعد سه  نیماش

 یخلوت حاال م یدر جا نیروز تمر

. فقط  یشلوغ رو امتحان کن یجاها یتون

برخورد  کیبه تراف یمراقب باش وقت

و آروم  یبراعصابت مسلط باش یکن یم

یباش .  

با غم نگاهش کرد و گفت هانا : 

 تیخوام برم بهشت زهرا شما اذ یم -

و  دیایهمه راه رو با من ب نیا دیش یم

دیبرگرد ! 



 یباال رفت و بعد از کم ینهاوند یابرو

 :مکث گفت

. بعد از مدتها سر  امیمنم ب ستیبد ن -

زنم یم یخاک پدر و مادرم سر  . 

 یراحت همراه الیحرف با خ نیا با

را از  یرا قبول کرد. گوش ینهاوند

مورد  ی. شماره  دیکش رونیب فشیک

کرد و تماس را بر قرار کرد.  داینظررا پ

 یهلما، نفسش را به آرام یصدا دنیبا شن

داد و گفت رونیب نهیازس : 

  هلما جون، حال مامان چطوره؟ -

جون نگرانش نباش  ی، آبج دهیخواب -

 . من هستم



اومد ؟ ستیوتراپیزیف -  

  . آره اومد تازه رفته -

باش تا من برم بهشت  پس مراقبش -

 . زهرا و برگردم

 یم یزیچ هیراحت.فقط  التیباشه خ -

 شه بگم؟

مقنعه برد و از  ریرا ز شیدست موها با

دینال یخستگ : 

شنومیم -  ! 

هانا جونم انقدر بهشت زهرا نرو .  -

 یم یکمرنگ بشه . تا ک ادشیبذار 

و سرقبرش  یهمه راه رو بر نیا یخوا



نه براش فاتحه خو ی. از تو یزیاشک بر

بفرست راتیبخون و خ  ... 

توانست عشق  یبه درد آمد .مگر م قلبش

کمرنگ  ادشیآرش را فراموش کند که 

کرد و  یباشد؟ هر شب با آرش درددل م

گفت!  یبه او م ریشب بخ الشیدر خ

توانستند عمق عشق  یخانواده اش نم

 یاورا نسبت به آرش درک کنند . آه

و گفت دیکش : 

بحث  یخسته ام و حوصله  یلیهلما خ -

برگشتم خونه با هم حرف  یندارم . وقت

میزن یم  . 

جون، مراقب خودت باش یباشه آبج - .  



از  یرا قطع کرد و قطره اشک تماس

 ینهاوند ی. آقا دیچشمش چک یگوشه 

به اوانداخت و دلسوزانه گفت ینگاه مین : 

اون خدا  یبرا یخوا یم یدخترم تا ک -

 یبه زندگ دیبا ؟یریعزا بگ امرزیب

هر هفته  نیا کنمی. منم فکر م یبرگرد

رو  ادشیکنه و  یم تتیاذ شتریرفتن ها ب

به هشت ماه  کیکنه . االن نزد یتازه م

و  یکه دار یماریگذشته ، با مادر ب

دوشت افتاده بهتر  یکه رو یتیمسئول

یبرگردون تآرامش رو به خود  .  

کس در او اثر نداشت . آن  چیه یحرفها

دانستند قلب عاشق هنوز خون  یمها ن

تپد تا به امر  یچکان است و به زحمت م



به خدا وآخرت  مانیخدا زنده بماند. اگر ا

داغ را تاب  نینداشت ، محال بود بتواند ا

اوردیب . 

گوش  ینهاوند یآقا ییدقت به راهنما با

کرد . اول راه  یم یو رانندگ کردیم

 یم شیترس در دلش بود و دست و پا

رفتند  یم شی. اما کم کم هر چه پ دیلرز

، به فرمان و پدال گاز و کالچ مسلط شد 

که داشت نسبت به  ینیی. با سرعت پا

به بهشت  رترید یلیگذشته خ یهفته ها

دیزهرا رس .  

 یجدا شد . از دور مرد ینهاوند یآقا از

را سر قبر آرش   یچمدان مشک کیبا 

و فاتحه  داریداشت آرمان به د نیقی.  دید



شانه  دنیبرادرش آمده است . د یخوان

 یلرزان آرمان قلبش را در پنجه  یها

 دایهمدرد پ کیغم فشرد . بعد از مدتها 

 یو به آرام ستادیکرده بود. کنارش ا

  .سالم کرد

به سمت  رتیخورد و با ح یتکان آرمان

آرمان اشک  یاو برگشت . در چشم ها

بود. با  سیحلقه بسته بود و صورتش خ

و با کف دست صورتش را پاک ا دنید

 :کرد و گفت

دنتیخوشحالم از د یلیسالم ... خ -  .  

تهران؟ نیدیممنون . تازه رس -  



ماند .  رهیچمدان خ یآرمان رو نگاه

داد و گفت رونینفسش را پر صدا ب : 

 نیراست اومد ا هیبله ... از فرودگاه  -

جا رد شم و به  نیاز ا ومدیجا . دلم ن

  . آرش سر نزنم

اشک هانا را  شیخفته در صدا غضب

زانو زد و  نیزم یکرد. رو ریسراز

. بعد از  دیسنگ قبر کش یدستش را رو

شسته  یگریمدتها سنگ قبر را کس د

 یپر آبش به عکس رو یبود. چشم ها

تاب آن صورت  یسنگ زل زد . دلش ب

تاب  یبرنزه و آفتاب سوخته بود. دلش ب

 دیگرمش به او ام یبود که دستها یمرد



سنگ  نیداد نه ا یخوش را م یروزها

را اهیقبر س  ! 

را  شیبیخواند و کتاب قرآن ج یا فاتحه

از  یباز کرد . بعد از خواندن سوره ا

بر خواست . اشک مانند رود  نیزم یرو

بود. محال بود  یصورتش جار یرو

 !ردیو قلبش آرام گ ستدیقبر با نیکنار ا

تاب صاحبش بود یقلبش ب ! 

دیش رو تنها نذاشتممنون که آر - .  

رفت و  یم یکیکه رو به تار یآسمان به

کرد و  یغروب کرده بود، نگاه دیخورش

 :گفت



 ؟یومدیزمان ، تنها م نیدر ا دینبا -

دختر تنها هزار خطر وجود  هی یبرا

 ! داره

دانست  یمرد نم نی، ا دیدلش خند در

تا  دیریپذ یخطر را با جان و دل م

دبرس ارشی داریزودتر به د . 

، اگرم باشه شانس من  ستین یخطر -

بشه بمیکه نص ستین  . 

و با  دیرا در هم کش شیاخم ها آرمان

گفت یلحن محترمانه ا : 

 ستیمنظور از خطر مرگ و مردن ن -

جا که  نی. هزار اتفاق ناجور ممکنه در ا

 یو کس وفتهیاز شهر دوره براتون ب



خبردار نشه . درسته آرش رفته اما 

انتخاب آرش نبود.  نیا یدونیخودت هم م

زنده موندن ما هم به انتخاب خودمون 

فکر  یاز شما که انقدر ب بهی. عج ستین

نیکن یرفتار م  . 

گرفت . دوست نداشت شماتت شود  دلش

 ی. بغضش را قورت داد و نفس بلند

به بحث خاتمه دهد،  نکهیا ی. برا دیکش

 :گفت

عموم  یاومدم . راننده  نیبا ماش -

 د؟یندار یا لهیده . شما که وسهمراهم اوم

 !درسته

تکان داد و گفت یسر آرمان : 



منتظرمه ییمایهواپ یراننده  -  . 

 یرو یکرد و دست یبه اطراف نگاه هانا

و گفت دیمقنعه اش کش : 

و  نیمرخصش کن نیتون یخب م -

دیامشب رو مهمون ما باش .  

او  سیخ یبه چشم ها ینگاه کوتاه آرمان

دیکش یانداخت و آه  . 

وفتهیاتفاق ن نیبهتره ا -  ... 

دعوتش را رد  نکهیاز ا یبا ناراحت هانا

کرد و گفت یکرده بود، اخم : 

. فعال نیهر جور راحت -  ... 



و با  ستادیا شیروبرو یبا ناراحت آرمان

بود گفت نییکه رو به پا یسر : 

 ادتونی. انگار  دیخوام ناراحت بش ینم -

 یرارفته پدرتون رفت و آمد با شما رو ب

  ! من قدغن کردن

 یبه درد آمد . آه یادآوری نیاز ا قلبش

و گفت دیکش : 

اما پدر من به مهمون خونه ش احترام  -

بدونه با دعوت من  دمیذاره . قول م یم

و  ینداره . شما برادر آرش یکار نیاومد

 دایکه به آرش ربط پ یزیمن هر چ یبرا

 . کنه ، مهمه



 یبغضش را فرو خورد و سر آرمان

کان داد و گفتت : 

 یلیحس رو منم دارم . خ نیهم قایدق -

مدت از حال و  نیخواست در ا یدلم م

روز شما خبر داشته باشم . نگران حال 

بودم اما حرف پدرتون اجازه  تونیروح

داد ینم ... 

گفت یکرد . هانا با ناراحت سکوت : 

زنه .  یتعصب حرف م یپدرم از رو -

 یمشکل دارید نیا میدون یاما ما که م

رانندتون رو  نیی. بفرما ارهینم شیپ

نیمرخص کن  .  



 یرا نم فشیدودل بود و تکل آرمان

که  یدختر یبرا دیترس یدانست . م

عشق برادرش بود، مشکل ساز  یروز

  .شود

شمیمزاحمتون م گهیروز د هیانشالله  -  .  

تکان داد و گفت یسر هانا : 

 ونهیجا هم ، حرف حرف آقا نیانگار ا -

خواد رفتار  یاشه هر جور دلتون م... ب

نیکن  .  

به او کرد وگفت پشت : 

  . خداحافظ آقا آرمان -

ر  دو رخ  سه قدم برداشته بود که خ 

چمدان را پشت سرش حس  یچرخها



آرمان او را از حرکت باز  یکرد . صدا

  . داشت

. فقط  امیشما م یبه خاطر گل رو -

براتون مشکل ساز نشه دوارمیام  .  

شهینم -  .  

امیکنم و م یاالن راننده رو رد م -  . 

را کنار او گذاشت و رفت .  چمدان

که همخون آرش  یمرد بانهینگاهش غر

کرد یبود را دنبال م .  

 یبرا یحکم نیچرا پدرش چن دیفهم ینم

بود؟ دهیو باوقار بر بیمرد نج نیا   

برادرشوهر  یتوانست روز یمرد م نیا

 . او باشد



 یه چشم برادرب شهیسال هم کیدر آن  

 . نگاهش کرده بود

با  یکه آرش زنده بود، وقت یزمان

 یگرفت و حالش را م یبرادرش تماس م

 یبرادر با او حرف م کیمانند  دیپرس

شد یاحوالش م یایزد و جو .  

 ینم تیمیآن همه صداقت و صم یرو

خط بطالن  بکشد   یتوانست به راحت

مرد با خبر  نیاز حس خودش و ا یوقت

 !بود

خودش عهد بسته بود تا آخر عمر به  با

دل نبندد و به عشقش وفادار  یمرد چیه

 .بماند



قابل اجرا بود که  یپدرش زمان حکم

وجود  یو وابستگ یترس از دل بستگ

 !داشت

  .من در خدمتم -

انداخت و  نییبا شرم سرش را پا هانا

 :گفت

کنم ، خدمت از ماست یخواهش م -  .  

که  یقطعه ا به دیشدند. با نیماش سوار

رفت و  یشده بود، م ادهیپ ینهاوند یآقا

 نیکرد. آرمان به ماش یاو را سوار م

کرد و گفت یو شش نگاه ستیدو : 

؟یدیمبارک باشه . تازه خر -  

و گفت دیکش یآه هانا : 



 یرو برا نیماش نینه . عمو صادق ا -

بود. بعد از  دهیبرام خر یعروس ی هیهد

ش استفاده گفت ؛ از یاون ماجرا چند بار

رفت و  نکهیکنم اما من گوش ندادم ، تا ا

آمد به محل کارم ، مجابم کرد بهتره با 

رفت و آمد کنم تا مزاحم  نیماش نیا

عمو نباشم . در ضمن اومدن به  یراننده 

نیهم برام مشکله بدون ماش جا نیا  .  

طرف  هیدرسته . دور از شهر بودنش  -

که  یهمه آدم جورواجور و ناشناس نی، ا

کنن، خطرات  یجا رفت و آمد م نیا

دختر خانوم تنها داره هی یخودش رو برا  
. 



تکان داد و گفت یسر هانا  : 

بار  نی. ا امیوقت نم ریانقدر د شهیهم -

شد ریاومد که د شیبرام پ یمشکل . 

شده  ادهیپ ینهاوند یکه آقا یقطعه ا کنار

 :بود، ترمز کرد و گفت

پشت  که هیالبته امروز، روز اول -

قرار بود  شیفرمون نشستم . چند وقت پ

 ریشد و درگ ماریکنم اما مادرم ب نیتمر

درمانش بودم . حوصله و وقتش رو 

 . نداشتم

 دیکوب شیشانیپ یبا کف دست رو آرمان

 :و گفت



رفت حال  ادمی... شرمنده من  یوا یا -

خانواده رو بپرسم . خدا بد نده ، 

دارن؟ یمادرجون چه ناراحت  

 یتون شرمنده ... سکته مغزدشمن -

 یماریب نیکردن و عوارض بعد از ا

  . همراهشه

کرده بود حضور مهمانش را  فراموش

  . جلوتر به خانواده خبر دهد

داشبورد برداشت و با  یرا از رو یگوش

 یاز آرمان، شماره  یکوتاه یعذر خواه

  .هلما را گرفت



به هلما خبر ورود مهمان را داد،  یوقت

شد  دهیهلما شن یدر صدا یاداز ش یموج

بود بیعج شیکه برا . 

 زانیاز مهمان گر شهیکه هم ییهلما  

نهفته بود  شیدر صدا یبود ، چنان شوق

  .که او را در شوک فرو برد

به صورت سرخ آرمان که افتاد  نگاهش

. نگران شد ، تماس را قطع کرد و رو 

دیبه آرمان پرس :  

شده ، آقا آرمان؟ یزیچ -  

به چپ و راست  یل شد و سرهو آرمان

 : تکان داد و گفت



 یکاش مزاحم نم ینشده . ا یزینه چ -

وفتنیشدم .االن خانواده به زحمت م  ! 

که به  دیرا د ینهاوند یآقا نیح نیهم در

 یشد . دستش را رو یم کینزد نیماش

و گفت دیصورتش کش : 

.  نیکنم انقدر تعارف نکن یخواهش م -

شه یشب هزار شب نم هی  .  

و گفت دیکش یشانیپ یرو یدست آرمان : 

؟یشاغل شد -  

زد و گفت یلبخند هانا : 

شدم یمهد کودک مرب هی یبله . تو -  .  

 



******** 

 

به  ینهاوند یآقا ییرا با راهنما نیماش

 . داخل باغ برد

که  یزحمت یشد و برا ادهیپ نیاز ماش 

گذاشته بود،  ینهاوند یبر دوش آقا

  .تشکر کرد

به سمت  یبا نهاوند یحافظاز خدا بعد

و گفت دیآرمان چرخ : 

 ی، کلبه  دی. ببخش نیخوش اومد -

میندار شیب یا رانهیفق  . 

را نشان داد .  یداریسرا یدست خانه  با

زد و گفت یآرمان لبخند : 



که زود  دی... شما ببخش دهیام یخونه  -

تعارف شما رو قبول کردم . راستش دلم 

خانواده  که یخونه ا هیحضور در  یبرا

دورم باشم ، تنگ شده بود یا .  

 یآرمان، لبخند کمرنگ طنتیلحن پرش از

لبش نشست یرو  . 

 یکه به  خانه ختم م یریبا دست به مس 

 :شد اشاره کرد و گفت

دیی، بفرما دیخودتون که راه رو بلد - .  

  . چشم -

 یبر نداشته بود که صدا شتریگام ب دو

قلبش دورگه و پرخشم مهبد از پشت سر، 

 .را از حرکت انداخت



نمیهانا... صبر کن بب -  . 

شب از ترس به لرز  یاهیدر آن س هانا

 یکیکرد تار یافتاده بود. خدا را شکر م

 یلرز را از چشم آرمان پنهان م نیهوا ا

 :کند. رو به آرمان کرد و گفت

رسم یمن خدمت م دییشما بفرما -  . 

دیپرس یبا نگران آرمان : 

هاومد شیپ یمشکل -  .  

نه شما برو ... هلما به مامان خبر داده  -

، منتظرتون هستن نیایکه شما م  . 

به پشت سر انداخت . مهبد از  ینگاه

 ییخود تکان نخورده بود . با دستها یجا

 یفرو برده بود مانند آدمها بیکه به ج



شب و نور  یکیبود. تار ستادهیطلبکار ا

شد  یباغ پخش م یکه در فضا یکم

داد یش را نشان نمحالت صورت .  

از رفتن آرمان به سمت خانه ، چند  بعد

. از ستادیمهبد ا یگام برداشت و روبرو

خواست او را  یدلش م یزور ناراحت

 یمحل گاه و ب یخفه کند. مانند خروس ب

شد یگاه پشت سرش سبز م . 

ن؟یداشت یبله ... امر -   

را با  یقدم برداشت و فاصله ا مین مهبد

دیحد ممکن رساند و غر نیاو به کمتر : 

 رونیوقت شب ب نیچشمم روشن تا ا -

خونه؟  یمرد برگشت هیو حاال با  یموند



 ما ایسرش گذاشته  یرتیغ یبابات کاله ب

 !؟

به مهبد نگاه کرد یبهت و ناباور با .  

 یچراغ ها یکه از البه ال ینورکم

صورتش افتاده بود،  یدرون باغ رو

کرد یم انیپرخشم او را ع یچشم ها . 

 ییکسا ایمگه رفت و آمد ما  دیببخش -

 طیهم جزو شرا انیما م یکه به خونه 

،  یخواست هیخونه س؟ کرا نیبودن در ا

 یبرا یلیچشم ... اما دل یگفتم به رو

نمیب یدخالت شما نم  . 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 



،  نهی! حرف من ایرو دار یلیجداً خ -

 یهمراه خودت اورد هیک کهیمرت نیا

روز پنج شنبه  یاومدن ها رید نیونه؟ اخ

دونم  یسوال داره... نم یخودت جا ی

دونه دخترش آخر هفته ها تا  یعمو م

 یاز خونه ول م رونیشب ، ب مهین

 گرده؟

 شیبه جوش آمد. کنکاش در زندگ خونش

  . را دوست نداشت

 شیبرا یاغیپسر  نیپس دادن به ا جواب

  .سخت بود

به  رد،یگشکل ن یکدورت نکهیا یبرا

آورد و گفت نییرا پا شیاجبار صدا : 



دونن  یخودم و عمو صادق م یبابا -

 ییآقا نیرم و ا یمن پنج شنبه ها کجا م

دونستم  ی! نمهیکه به خونه مون اومده ک

از شما  دیقبل از مهمون دعوت کردن با

رمیاجازه بگ ! 

مهبد  یاز سو یمنتظر جواب نکهیا بدون

دم که . چند ق دیباشد به عقب چرخ

مهبد او را متعجب  یبرداشت ، صدا

 .کرد

که نداره؟ یرادیاگه منم مهمون باشم ا -  

پراز  یبه چشمها یو با زهرخند برگشت

مهبد نگاه کرد طنتیش . 

را به کمر زد و جواب داد دستش . 



ما قابل شما رو  یفکر نکنم سگدون -

شأن تون  نیکن یداشته باشم . فکر نم

ه؟یچ یش براهمه کنکا نیا اد؟یم نییپا   

باال  یی. ابروستادیا شیروبرو مهبد

بغل گره زد ریانداخت و دستش را ز  . 

رو تحمل کنم  یساعت هیفکر کنم بتونم  -

داره که  یخوام بدونم اون آقا چ ی. م

 !برات مهمه

 هی یگم تا مجبور نباش یخودم بهت م -

 نی... ایما رو تحمل کن یساعت  سگدون

 و تنیباشخص یلیخ زیاز هر چ شتریآقا ب

سنجه  یشون نم ییآدما رو با پول و دارا



 ی... هر کس با رفتارو کردارش برا

خره یم تیخودش احترام و شخص  .  

و از شر  دیتأمل به سمت خانه دو بدون

  .مهبد خالص شد

 رتیمبهوت حرف او ماند وبا ح مهبد

  .رفتنش را نظاره کرد

بار  ییبرپا شد و ناسزا ییدلش غوغا در

کرد و به سمت عمارت برگشتهانا  .  

کرد و صورت  یبا ورودش سالم هانا

قرار گرفت شیخندان هلما روبرو . 

لبش نقش بست یرو یلبخند  . 

زد یم یبرق خاص طانشیش یچشم ها  .  



نگاهش را تا انتها خواند داستان .  

خواهر نازش خوشحال  یته دل برا از

 .بود

بود چون برادر  دشییمورد تا آرمان

 !آرش بود

که به  دیبه سمت آرمان چرخ نگاهش

مبل برخاسته بود یاحترامش از رو .  

آقا آرمان من االن خدمت تون  دییبفرما -

رسم یم  . 

نشست و رو به هلما گفت آرمان : 

کن تا من برگردم ییرایاز آقا آرمان پذ -  

. 



سمت اتاق رفت و لباسش را عوض  به

  .کرد و به اتاق مادرش رفت

به دلش آتش زد رهیخ یبا نگاه مادرش  .  

که فلج شده بود،  یکج و صورت یلبها

  .توان سخن گفتن را از او گرفته بود

زمن؟یعز یمامان گلم چطوره ؟ خوب -  

هم فشرده شد و  یمادرش رو یپلکها

  . دوباره از هم باز شد

 قیاز طر شهیهم شیاحوال پرس جواب

شد یم انیپلکها ب نیهم  .  

مادرش  یشانیپ یرو یشد و بوسه ا خم

 . نشاند و کنارش نشست



رفته بودم سرخاک آرش ... آقا آرمان  -

 ومدیاومده بود سرخاک . دلم ن شیاز ک

همه مدت تعارفش نکنم .  نیبعد از ا

ما باشه شیدعوتش کردم شام رو پ  . 

 یموج م یمادرش نگران یچشم ها در

  . زد

 یدست یبه آرام د،یفهم یرا م دردش

گفت و دیصورت نگرانش کش یرو : 

قربونت برم نگران نباش . من با بابا  -

از طرف من  الشیزنم تا خ یحرف م

مرد  چیراحت باشه . من بعد از آرش ه

دم .  یراه نم میزندگ یرو تو یا گهید

تونه یپس اومدن آرمان نم  ... 



 یرو یچشم مادرش اشک یگوشه  از

دیگونه چک  . 

 یحرف را م نیدانست هر وقت ا یم 

شود یون مزند دل مادرش خ . 

طور قاطعانه  نیگفت؛" ا یم شهیهم 

خود نده ییحکم بر تنها ". 

دیاز اتاق شن رونیپدرش را ب یصدا  . 

خود برخاست تا  یبه سرعت از جا 

نزده به  یپدرش حرف نامربوط

  .استقبالش برود

گردم یمامان نگران نباش باز بر م - . 



رفت و بر خالف  رونیاتاق ب از

باز با آرمان  یانتظارش ،پدرش با رو

  .برخورد کرد

هم دست دادند و پدرش با احترام  با

شد ایاحوالش را جو  .  

از تعجب چهارتا شد چشمانش . 

شد پدرش بعد از چند ماه  یباورش نم 

کرده باشد ریینظرش تغ ! 

جمع و  یتصورش مهمان برخالف

افتی انیپا یجورشان به خوب  . 

آرمان در تمام مدت سرگرم حرف زدن  

 یخانواده بود و دختران در پ با مرد

بهتر ییرایپذ !  



آرمان از  ستاد،یکه ا ازدهی یرو ساعت

خود برخاست یجا .  

انداخت و رو به  ریشرم سرش را به ز با

 :هانا و هلما کردو گفت

 دوارمیکه مزاحم شدم . ام دیببخش -

و من  نیسفر کن شیشما به ک یروز

 . جبران کنم

فراخ  یکرد و با لبخند یدست شیپ هلما

 :گفت

که  دیکنم . شما ببخش یخواهش م -

میکن ییرایخوب پذ مینتونست  .  

حرف خواهرش را با تکان دادن سر  هانا

کرد و گفت دییتا : 



تا  دیبعد از قبل خبر بد یانشالله دفعه  -

میکن ییرایپذ نیبهتراز ا  . 

عرق شده بود.  سیاز خجالت خ آرمان

زد و گفت یلبخند : 

دبو یهم عال یلیخ - .  

آقا کرد و گفت یبه عل رو : 

ممنون که من رو در جمع  -

دیراه داد تونیخانوادگ . 

تکان داد و گفت یبا لبخند سر یعل : 

چشم یقدمتون رو - . 

 یهم دست دادند و بعد از خداحافظ به

زد رونیمفصل، آرمان از خانه ب . 



به هانا  یبار پدرش با چشم اشاره ا نیا 

  .کرد تا مهمانش را بدرقه کند

بهت زده ، "چشم" گفت و تا در  هانا

باغ آرمان را بدرقه کرد یورود .  

 یچارچوب آهن یدرآستانه   یوقت آرمان

در قرار گرفت ، به سمت هانا برگشت 

افکنده گفت یوباسر : 

خدا رو شکر انگار پدرتون نرم تر از  -

  .قبل شدند

زد و گفت یلبخند هانا : 

 فیدر اون زمان پدرم اعصابش ضع -

مدت کم کم آروم  نی. باالخره در ابود

  . شدن



رو بگم  یحرف هیخواستم  یدرسته . م -

نه؟ ایدونم درسته  ی. نم شهی، اما روم نم  

برپا بود یدر دلش عروس هانا .  

آرمان حرفش در مورد هلما  نکهیا فکر

کرد یباشد ، قند در دلش آب م .  

بغل گره زد و گفت ریرا ز دستانش : 

برادرم  یا هم جا، شم دیراحت باش -

دیمون یم . 

را در هم قفل کرد و  شیدستها آرمان

انداخت نییسرش را پا  . 

بگم یراستش چه جور - ... 

دیکش یقیکرد و نفس عم یمکث  .  



و اضطراب در حرکاتش  استرس

گفت یمشخص بود. هانا با لبخند : 

دیبگ یبه زبون فارس - . 

زد و گفت یاز مزاح هانا لبخند آرمان : 

 خواستمیباشن ، م یون راضاگه پدرت -

مزاحمتون بشم . اصال  یریامر خ یبرا

 دارید نیکردم امروز ا یفکرش رو نم

خواستم فردا از هتل با  ی. م رهیشکل بگ

تا از پدرتون اجازه  رمیشما تماس بگ

دیریبگ  .  

و آب دهانش را قورت داد دیلب گز هانا .  

 دهیاشتباه فهم یلحظه ا یبرا دیترس یم

ردیگ شیخطا پ باشد و راه .  



آرمان را بفهمد  یواقع تین نکهیا یبرا

را صاف کرد و  شیزد . صدا یدست کی

 :گفت

راستش هلما تازه سال دوم دانشگاهه .  -

یزود نیفکر نکنم به ا  ... 

سرش را باال گرفت و با شتاب  آرمان

 :گفت

 یشه براش انتقال یم یدونم ، ول یم -

 . میکن یگرفت. البته تا سال آرش صبر م

بدن بعد از مراسم  تیاگه پدرتون رضا

قدم بشم شیعقد پ یسالگرد آرش برا  .  

دیکش ینفس راحت هانا  .  



حدسش درست بود، قند در دلش  نکهیا از

شد یآب م .  

فکر کرد و گفت یکم  : 

باشه ، من با پدرم در مورد نظر شما  -

رو بهتون  جهیکنم و نت یصحبت م

دمیاطالع م  . 

ش را باال گرفت و با ذوق سر آرمان

 :گفت

؟یوصلت ندار نیبا ا یشما مشکل یعنی -  

لبش نشاند و  یرو یلبخند پر درد هانا

 :گفت

وجه چینه  به ه - .  



تشکر کرد و بعد از تعارفات  آرمان

رفت رونیمعمول از باغ ب . 

و به  دیکش یم نیزم یچمدانش را رو 

رفت یم ابانیخ یسمت انتها  . 

کرده بود ،  فراموش دیتازه هانا فهم 

مهمان خانه اش آژانس خبر کند یبرا . 

بود که  ییآرمان هم در حال و هوا 

نبود که به زبان  زهایچ نیبه ا ادشی

اوردیب  . 

دیرا بست و به عقب چرخ در  . 

ش  ینیمردانه در ب یعطر یناگهان بو 

 چهیاز گوشت و ماه یواریو به د دیچیپ

  .برخورد کرد



د که رخ دا عیاتفاق سر نیا انقدر

ردیبرخورد را بگ ینتوانست جلو .  

 یرو یو دست دیکش یاز ترس یبلند نیه

  .دهانش قرار گرفت

به سرعت خود را جمع وجور کرد و  
به عقب برداشت و  یغرغر کنان ، گام

لبش کنار  یبا خشم دست مهبد را از رو

 .زد

 نیبود سکته کنم. ا کی، نزد وونهید -

 یمن رو چوب م اهیوقت شب زاغ س

؟ینز  



گام  کیدستش را به کمر زد و  مهبد

که افتاده بود را پر کرد و  یفاصله ا

 :گفت

 یوقت شب با پسر مردم الو م نیا -

من ترس  دنید ست،ین یمشکل یترکون

 داشت؟

روزمره و بحث  یخسته از کارها هانا

 یکرد به بحث یسع جهینت یب یکردن ها

 .که در حال شکل گرفتن بود خاتمه دهد

 ینفر ب هی یقصه نباف . وقتخود  یب -

 یو تو رهیصدا پشت سرت قرار بگ

،  یهوا بهش بخور یشب ب یکیتار

گهیترس داره د ! 



خود  یبرا یکرد از کنار در راه یسع

مهبد  نیسنگ یباز کند و از شر نگاه ها

 . خالص شود

 شیحد در زندگ نیپسر تا ا نیا نکهیاز ا 

کالفه بود د،یکش یسرک م  .  

تواند او  یم یچه برخورددانست با  ینم

خود بنشاند یرا سر جا . 

سربه هوا...  یدختر عمو ستیقصه ن -

. که  دمیاون مردک رو شن یخودم حرفا

و شهیدر پ یریامر خ  ... 

 یبا خشم به سمت راست گام هانا

 .برداشت تا از شر او خالص شود

 .حوصله حرف زدن نداشت 



را به چنگ  شیاما دست مهبد بازو  

ش کنان گفتگرفت و غر : 

 یجوجه  ادویکه جلو ب یاون یقلم پا -

کنم .  یباغ رو با خودش ببره، قلم م نیا

ته؟یحال  

 یم نهیس یواربه جداره  وانهید قلبش

دیکوب .  

 یو بو یکیهمه نزد نیاز ا حالش

را پر کرده بود،   شیها هیکه ر یعطر

 . بهم خورد

 یبارز از ب یپسر نمونه ا نیا 

بود که درعمرش  یافراد نیتر تیشخص

بود دهید .  



من بردار  یبازو یدستت رو از رو -

زنم تا همه بفهمن چقدر  یم غیوگرنه ج

یهست یآدم نامتعادل ! 

تر شد کیبه او نزد مهبد  . 

گرفته بود که هرم  نییسرش را انقدر پا 

 یصورتش حس م یرا رو شینفس ها

 .کرد

تو رو  یذارم کس ی... نم یتو سهم من -

 یحرف رو تو نینه . ااز آن  خودش ک

  . گوشت فرو کن

دیحرف به خود لرز نیا دنیاز شن هانا .  

توانست  یمگر م نیباالتر از ا یبتیمص

قلبش هوار شود؟ ی رانهیو یرو  



وار بود وانهیابراز عالقه اش هم د  !  

که آن همه عاشقانه  یبعد از آرش چگونه

پاک و ناب نثار قلبش کرده بود، به  یها

ببندد دل یپسر نیچن .  

خام برت داشته پسر عمو ...  االتیخ -

خود با  ی. ب ستمیکس ن چیمن سهم ه

که رفت  ینکن . اون مرد یکلمات باز

بذاره . من  شیخواد پا پ یهلما م یبرا

رو الشینه قصد ازدواج دارم نه خ  . 

 دهیپس زدن هاو ناد نیاز ا یعصب مهبد

حرکت به  کیگرفته شدنش ، او را با 

گفتخود فشرد و : 



منم قصد ازدواج ندارم . اما بهتره  -

... چون  یرو ازحضور من پر کن التیخ

من  یمن مهم تره و خواسته  یخواسته 

یکه تو در کنارم باش نهیا  . 

از لحن کالمش چندشش شد هانا .  

کوبنده نثارش کند  یباز کرد که پاسخ لب

 ریاس شیبفهمد چه شد، لبها نکهی، بدون ا

مهبد شد . قلبش از  داغ و پرهوس یلبها

و زمان دور  نیو زم ستادیحرکت ا

دیسرش چرخ .  

عقب  یارایشوکه شده بود که  چنان

که خود را به تن  یدیراندن موجود پل

فشرد ، را نداشت یاو م فینح . 



مهبد که به صورتش  ینفس ها هرم

و تقال کند دیایخورد باعث شد به خود ب  . 

بد مه ی نهیس یکه آزاد بود رو یبا دست 

  . گذاشت و او را به عقب هول داد

هم تکان نخورد ومیلیاپس کی اما .  

مهبد ،  گریخالف تالش او دست د بر

متجاوزانه  پشت کمرش نشست و او را 

خود فشرد ی نهیبه س شتریب  .  

هوش شدن بود یحال ب در .  

و  یشرم یحجم از ب نیتوانست ا ینم

را تحمل کند یحرمت شکن  .  

 الیخ ایگو دیکوب یبانه متا یچنان ب قلبش

خود را دارد گاهیآمدن از جا رونیب . 



او به  یمرگبار که برا یاز لحظات بعد

دیقرن به طول انجام کی یاندازه   .  

رمقش را به  یفاصله گرفت و تن ب مهبد

دورگه  ییحال خود رها کرد و با صدا

 :گفت

و  یسهم من یقدم بود تا بفهم نیاول نیا -

گذرم یعنوان نم چیمن از سهمم به ه . 

که بر او وارد شده  یاز شدت شوک هانا

داد  هیرمق به در تک یحس و ب یبود، ب

سر خورد نیزم یو رو .  

کرد و گفت  روزمندانهیپ یخنده ا مهبد : 

دونستم انقدر زود دلت ضعف  ینم -

انجام  یبهتر یکارو جا نیوگرنه ا رهیم



بغل خودم از هوش  یدادم تا تو یم

یبر ! 

 یخفه ا ادینش را جمع کرد و فرتوا تمام

دیکش : 

هم تو  رمیخفه شو کثافت آشغال . بم -

. برو گمشو یستیانتخاب من ن یکی

 اهیمرده س یهر چ ی. تو رو وونیح

نامرد یکرد . 

و چند گام عقب رفت و گفت دیخند مهبد : 

 ینامرد یبمون یحرفت باق یاگه رو -

دم. انتخاب تو مهم  یرو نشونت م یواقع

گم که  یبار چندم م یبرا ونیا ستین

 ی. از امشب به بعد تو از آن  من یبفهم



بهت چشم داشته باشه به  ی... هر ک

شهیدرک واصل م . 

و زار زد دیکوب نیزم یرا رو دستش : 

یخفه شو عوض -  . 

دیهلما از راه دور به گوش رس یصدا . 

؟یچرا هنوز دم در ؟ییهانا کجا -  

او به  هیسا کیهمانطور که مانند  مهبد

 انیم هیسا کیشده بود  مانند  کینزد

باغ دور شد یروشن فضا کیتار . 

شد یم کیهلما کم کم نزد یصدا  .  

بود ادیز یخانه تا درورود ی فاصله  .  



کس متوجه  چیدانست در آن فاصله ه یم

 یاو و مهبد افتاده بود ، نم نیکه ب یاتفاق

  .شد

بودنش بهم  فیاز خودش و ضع حالش

خورد یم  . 

 یش را جمع و جور کرد و از روخود 

برخاست نیزم  .  

 یلباسش را رو نیآست یحال چندش به

پرهوس آن  یکه نم بوسه  دیکش شیلبها

پاک کند شیرا از رو سیابل .  

دلش  ریآشوب بود و حال تهوع ز دلش

زد یم .  



درخت رفت و دستش را  نیسمت اول به

شکمش گذاشت و خم شد یرو .  

 یاغیحس آن زد هر آنچه از وجود ن عق

شده بود قیبه درونش تزر .  

شد و  کیتند به او نزد یبا گامها هلما

 یشانه اش دست گذاشت . با نگران یرو

 :گفت

حالت بده؟ ؟یشده آبج یچ -  

 یو عق م ختیر یصدا اشک م یب هانا

 . زد

 یزد و نفرتش از پسرعمو یهق م 

آورد ینامردش را باال م .  



ه بود لباسش ماند یرو شیعطر لعنت یبو

کرد یو حالش رو دوچندان بد م . 

***** 

 

که  شب گذشته رخ داد؛   یاز اتفاق بعد

موقع  روح و روانش را به آتش  یب یتب

دیکش .  

تب آلود از خواب  یبا چشم ها صبح

شد داریب .  

 یکه از آن تب عصب ییشدت عرق ها از

تنش  یبر بدنش نشسته بود، لباس ها

شده بود سیخ .  

ز فرو رفته بوددر خواب نا هلما .  



خواست یآرامش او را م دلش  .  

 شتریساعت ب کیتا صبح ،  شیشب پ از

بود دهینخواب .  

 یآن اتفاق چندش آور لحظه ا ی صحنه

شد یچشمش محو نم یاز جلو  .  

مرد و  یخواست همان زمان م یم دلش

کرد یرا تجربه نم یحس مزخرف نیچن .  

 تیخانه امن نیکرد ، درا یم یفکر دیبا

داشتن  . 

که مهبد زده بود، احتمال  یبا حرف 

بود ادیاش ز ثانهیخب یتکرار کارها ! 



پر درد و کوفت  یو با بدن دیکش یآه

 یبدون آرامش ، از رو یرفته  از خواب

  .رخت خواب بلند شد

انداخت ینگاه یساعت به  . 

دوش  کی یو لباس برداشت و برا حوله

وارد حمام شد یا قهیده دق .  

ب دار و گلگونش را صورت ت یوقت

ناخودآگاه  ی، قطره اشک دید نهیدرون آ

کرد به  ی. حس مدیگونه اش چک یرو

کرد  یکرده است! حس م انتیعشقش خ

 ریآرش از او ناراحت است. با بغض ز

 :لب زمزمه کرد



نداشتم ، آرشم . خودت  یریمن تقص -

 چیجزتو ه یدون یبهتراز هر کس م

تونه صاحب قلبم باشه ینم یمرد  .  

داد و  یرا به چپ و راست تکان سرش

دوش رفت ریز .  

به جانش افتاد فیخف یلرز .  

 یدر آتش رونیو از ب دیلرز یم ازدرون

شده بود ریسوزان اس .  

شده بود یباران شیچشم ها دوباره .  

ختیآب و اشک باهم در آم قطرات  .  

 یخواست وبس! دوا یمردن م دلش

بود یعالم خاک نیدردش رفتن از ا . 



 یاتفاقات نکهیبود از ا زاریب رشیتقد زا

افتاد تحملش از توانش خارج بود؛  یکه م

کرد یاحساس ضعف م . 

به در حمام او را از  یضربه ا یصدا

 رونیکه در آن فرو رفته بود؛ ب یخلسه ا

  . آمد

مادرش را  یصبحانه  دیآمد با ادشی تازه

داد یم .  

کارها را خودش  شتریب لیتعط یروزها

داد تا خواهرش استراحت کند یانجام م .  

 یتوانست کار ینبود م ماریمادرش ب اگر

 رونیرا ب یشتریانتخاب کند که مدت ب

  . از خانه باشد



تابستان بود؛  التیکه تعط یتا زمان هلما

توانست تمام وقت به مادرش خدمت  یم

 .کند

با پدرش در مورد هلما و آرمان  دیبا

زد یحرف م  . 

هلما هر چه زودتر کرد؛  یم یکار دیبا 

  . از آن خانه دور شود

 یاتفاق دیترس یقابل اعتماد نبود و م مهبد

خواهر ته  یاو رخ داد برا یکه برا

رخ دهد طانشیو ش یتغار  . 

 یخواست لرزش ها و دردها ینم دلش

 .قلب او را خواهرش تجربه کند



آمد و حوله را دور  رونیحمام ب از

دیچیپ شیموها .  

نشسته  یصندل یرو پدرش که دنید با

 یزده بود، لبخند هیتک شیبود و به عصا

لب نشاند و سالم کرد یبه زوررو .  

تکان داد و گفت یسر یعل : 

کارت دارم. مادرت  ار،یب ییچا هی -

 ییبعدا بهش ناشتا یتون یفعال خوابه، م

یبد !  

" کارت دارم"  نیاز جا کنده شد! ا قلبش

داد یبه او نم یپدرش حس خوب .  

را  یآشپزخانه شد و به سرعت کتر وارد

اجاق گذاشت یرو  .  



شب گذشته  یجوش آمدن آب ، ظرفها تا

را شست ، آشپزخانه را مرتب کرد و 

 یچا وانیبعداز اتمام کارش با دو ل

  .برگشت

پدرش گذاشت یرا روبرو یچا ینیس  . 

انداخته بود و خود را  نییرا پا سرش

 نیکرد تا موضوع آرمان را هم یآماده م

کند انیزمان که تنها بودند ، ب .  

لب باز کند و حرفش را به  نکهیاز ا قبل

گرفت  شی، پدرش دست پ اوردیزبان ب

 :وشروع کرد

 !به من نگاه کن، هانا -



باال آورد و به  یرا به آرام سرش

و خشک پدرش نگاه کرد یصورت جد .  

ازجا کنده شد قلبش .  

 شیرا کنار گذاشت ودستها شیعصا یعل

هم گره کرد و گفترا در  : 

قدغن کرده بودم با  ادمه،یکه  ییتا جا -

داشته  یبرادر آرش رفت و آمد و تماس

 دمیبرگشتم و د یوقت شبی... اما د یباش

خونه م نشسته و دخترام  یاون پسر تو

 ییزایچ هیکنن،  یم ییرایدارن ازش پذ

  .برام روشن شد

لحن ناراحت پدرش ضربان قلبش باال  از

ف تصور او پدرش فقط رفت. برخال



کرده بود و از او دلخور  یظاهر ساز

  .بود

بهشت  یتو شبیاومد. د شیهوپیبابا ،  -

میدیرود گهیزهرا همد ... 

با اخم نگاهش کرد و با باال آوردن  یعل

 :دستش او را ساکت کرد و گفت

 یحنا گهید یساکت ! به من فهموند -

مدت  نینداره . در ا یمن برات رنگ

پا  یبه اون قبرستون لعنت نشدم فتیحر

نحس رو  یو اون گذشته  ینذار

 یخوا ی. حاال که خودت میفراموش کن

دستتون  ادویب یبه اون پسر بگ یتون یم

یسر زندگ دیهم بذارم و بر یرو تو  ... 



از تعجب گرد شد شیها چشم . 

تمام تنش را لرزاند فیخف یا رعشه  .  

گفت دویحرف پدرش پر انیم : 

! به خدا نیتباه متوجه شدبابا! شما اش -

چشمم  شیپ یمرد چیبعد از آرش ه

که برادر آرش  نی... فقط به خاطر اادینم

برادر بود؛ دعوتش  هیبود و برام مثل 

  . کردم

 یکم کم آرامشش را از دست م پدرش

 دهید شیخشم در چشم ها یداد و رگه ها

شد یم . 

 چیبا ما ه گهیگفته بودم اون پسر د -

نه؟ اینداره  ینسبت   



حرف پدرش به  نکهیزودتر از ا دیبا

شود؛ حرفش را  دهیکش کیبار یجاها

زد یم .  

 یموضوع هیتا  دیآروم باش یبابا کم -

  ... رو بهتون بگم

دهانش را قورت داد آب . 

را در هم قفل  شیاز استرس دست ها 

گذاشت شیپاها یکرد و رو  .  

درهم به صورتش زل  یبا اخم ها یعل

بود زده بود ومنتظر . 

 



آقا آرمان از من خواست با شما  شبید -

 د؛ید یحرف بزنم تا اگه شما اجازه م

بذاره شیپا پ یریامر خ یبرا . 

داد و  رونیبا حرص نفسش را ب یعل

 :گفت

حرف رو زدم نیمنم که هم -  ... 

پدرش  یپا یجا برخاست و روبرو از

آورد نییرا پا شیزانو زد و صدا  .  

 ن؛یکن یفکر م که شما یزیبابا اون چ -

از  یخواستگار ی. آقا آرمان برا ستین

بذاره شیخواد پا پ یهلما م  .  

که دربدن پدرش افتاد را به  یلرز

از نگاه زوم شده  ی. لحظه ادیوضوح د



پدرش که به صورت او دوخته شده  ی

دیبود، ترس . 

حق  ،هلمایتو شوهر نکرد یتا وقت -

قانون از کجا  نیشوهر کردن نداره! ا

خونه س ،  یه تا دختر بزرگ تواومد

اد؟یخواستگار ب کیدختر کوچ یبرا  

دهان  یمانند دمل چرک یمشکل اصل تازه

 یدست رو یباز کرده بود. با درماندگ

عقب رفت و با  یگذاشت و کم شیشانیپ

گفت یدلخور : 

شده . من  یمیقد گهیحرفها د نیبابا ا -

تونه  یقصد ازدواج ندارم ، هلما که نم

بار تا مرز  هیشه . من پاسوز من ب



ازدواج رفتم و خدا نخواست که سامون 

 دی. بذار دیمن حساس نش ی، رو رمیبگ

شیهلما زودتر بره سر زندگ ... 

کردم تو  یفکر م شهیبسه هانا! من هم -

که  یاتیچرند نیاما ا یهست یدختر  عاقل

ره .  یمغز  من فرو نم یتو یگ یم

 ازدواج دیکه برسه با یسن هیدختر به 

 گهیمسخره هم د یحرفها نیکنه . از ا

خوام ازدواج کنم" مگه  ینشنوم ؛" من نم

 دست خودته؟

گرد شده به  یشد . با چشم ها شوکه

شد رهیصورت سرخ از خشم پدرش خ .  

 !بابا -



 دیبابا! زمانش که برسه با یبابا ب -

خودت .  یزندگ یپ یو بر یازدواج کن

دم دختردار نشدم که تا آخر عمر کنار خو

گفتن ؛ دختر مال  مینگهت دارم ... ازقد

 ! مردمه

 یتالش م دیاز نهادش برخاست؛ با آه

هلما  یپدرش را برا تیکرد تا رضا

 یبرا ی. تا بعداً سر وقت مناسب ردیبگ

 .وضع خودش چانه بزند

هلما  یاما االن برا نیحرف شما مت -

شه  یاومده . نم شیپ یخوب تیموقع

 اهیطر بخت سهلما به خا یزندگ میبذار

 . من ، خراب بشه



*** 

 

 

روز را با پدرش حرف زد و چپ و  کل

آورد . پدرش تنها  لیدل شیراست برا

از خود نرمش  یبود ؛ کم نیواکنشش ا

فکر  دینشان داد و در آخر گفته بود ؛ " با

و  یهمه سرسخت نیکند ". درمانده از ا

 د،یکه به نظرش رس یاصرار تنها راه

دانست به خاطر  یعموصادق بود. م

بزرگش قائل  ربراد یکه برا یاحترام

 نیرا زم شیاست ، محال است رو

  .بندازد



و مانند گذشته به سمت آن  دیپوش لباس

موتور  دنیگذاشت. با د شیعمارت پا پ

 یقلبش مانند پرنده ا کر،یغول پ اهیس

باران به تپش افتاد. راه  ریدر ز سیخ

 ونیرفته را برگشت . هلما کنار تلوز

ازماجرا با خبر شده  ینشسته بود. از وقت

در خود فرو  یبود، به طور محسوس

کرد یلب باز نم زرفته بود و لب ا  .  

از شالش  زانیگر یموها یرو یدست

گفت یآرام یو با صدا دیکش : 

ایهلما، هلما ب - ! 

 دنیسرش را به عقب چرخاند و با د هلما

 :او ، چشم درکاسه چرخاند و لب زد



شده؟ یچ -  

برود.  ششیبا دست اشاره کرد تا پ هانا

انداخت و  یهلما به سمت در اتاق نگاه

خود برخاست.  یاز جا یبه آرام

زمزمه وار  ستادویخواهرش ا یروبرو

 :گفت

؟یدار یکار -  

 یکه پدرش از تو یآرام یبا صدا هانا

 :اتاق نشنود ، گفت

عمو صادق ...گره کارت  شیپ میبر ایب -

هش یبه دست عمو باز م  . 

باال انداخت وگفت یشانه ا هلما : 

ستین یبابا راض یخواد . وقت ینم - ... 



را گرفت و تکان  شیبا خشم بازو هانا

داد . چشم در چشم خواهرش دوخت و 

 :گفت

؟یمگه دوستش ندار -   

. از دیبا بغض نگاهش را از او دزد هلما

رد و بدل  نشانیب یحرف چیه شیشب پ

 نیب ایح از حجب و ینشده بود. پرده ا

دو خواهر بود که هلما را از گفتن راز 

کرد یدلش منع م .  

 دنیرس یبرا یخوا یبا توأم هلما! نم -

؟یبکن یتالش چیدلت ه یبه خواسته    

با بغض گفت هلما : 



ترسم به  یم شه؟یم یتو چ ی ندهیاما آ -

کاربه تو صدمه  نیبابا ، با ا یگفته 

 !بخوره

خواهر  و محبت یهمه نگران نیاز ا هانا

از  یکوچکترش ، بغضش گرفت . اشک

گونه  یچشمش سر خورد و رو یگوشه 

دیچک .  

گفته  یدورت بگرده... ک یآبج یاله -

شه . من دارم  یمن خراب م ی ندهیآ

تو باعث  یکنم . خوشبخت یرو م میزندگ

گفته من صدمه  ی، ک شهیمن م یخوشحال

خورم؟ یم  



 یترس به در اتاق پدرو مادرش نگاه با

و گفت دیداخت و دست هلما را کشان : 

ومدهین رونیتا بابا از اتاق ب میبدو بر -  . 

همان طور که با دست خواهرش  هلما

 شیپا یجلو ییشد، دمپا یم دهیکش رونیب

و گفت دیرا پوش : 

... االن عمو صادق  یآبج امیمن کجا ب -

ییگه ؛ عجب دختر پررو یم ! 

 بلند او را یهمان طور که با گام ها هانا

و نفس زنان  دیکش یبه دنبال خود م

 :گفت



بدونه  یراحت . وقت التیگه، خ ینم -

باز  دشیمن قصد ازدواج ندارم؛ انقدر د

تو تباه بشه یزندگ دیهست بفهمه نبا  . 

زنان وارد عمارت شد. دوباره  نفس

قفسه  یهوا رو ینیو سنگ یهمان سرد

 دیکش یاش فشار آورد.نفس بلند نهیس ی

ها را باال رفت . پشت در و با هلما پله 

تازه کرد و با  ی. نفس ستادیاتاق صادق ا

 یکرد. وقت یترس به اطرافش نگاه

از نبود ،مهبد راحت شد ،ضربه  الشیخ

به در اتاق زد . رو به هلما کرد و  یا

 :گفت



 تو ساکت باش تا من با عمو حرف بزنم -

. 

گرد شده نگاهش کرد و  یبا چشم ها هلما

 :گفت

؟ین رو با خودت اوردپس چرا م -  

 دهیعموصادق از داخل اتاق شن یصدا

 :شد. هانا در را باز کرد و همزمان گفت

تو ای... فقط ب سیه -  . 

با هم وارد اتاق شدند. عمو صادق  هردو

پشت پنجره بود . با حضور آن دو، 

را به سمت عقب چرخاند و با  لچریو

رو به هانا گفت یلبخند : 



وسط راه  شده که یبال، چ طونیش -

؟یو هلما رو با خودت اورد یبرگشت  

لبش نشست .  یسرد رو یلبخند هانا

 یاز پشت پنجره همه  شیعمو شهیهم

نظر داشت . از  ریرفت و آمدها را ز

فقط چشم به آن باغ  یکار یو ب ییتنها

نداشت یگریکار د نیدوخته بود و جز ا  

. 

آخه موضوع در مورد هلماس عمو  -

نیکمکمون کن دی... با !  

لب نشاند و با دست  یرو یلبخند صادق

مبل  یآنها اشاره کرد تا رو یبه هر دو

. هر دو کنار هم  مؤدبانه  نندیبنش



پرسشگرانه به  ینشستند. صادق نگاه

 :هر دو کرد و گفت

 شیپ ی! چه مشکلدیخوش خبر باش -

ن؟یمن افتاد ادیاومده که   

کرد و گفت یاخم هانا : 

کرتون هستم به ف شهیعمو! من که هم -

هیچه حرف نی. ا ! 

و گفت دیخند صادق : 

من  دنیپدرسوخته سه روزه به د -

 یو سراغ یاومد ریکه د شبمی. د یومدین

  .ازم نگرفت



آب دهانش را قورت داد و با لحن  هانا

گفت یمیمال : 

 یبا آقا نیخب خودتون دستور داد -

گردم  یبر م ی. وقت نیبرم تمر ینهاوند

کنم یدگین رسماما یبه کارا دیبا  . 

تکان داد و  نییسرش را رو به پا صادق

 : گفت

شده؟ یدونم ،دختر! حاال بگو چ یم -  

 یبا حوصله تمام ماجرا را برا هانا

کرد .  فیجزء به جزء تعر شیعمو

تمام شد . هر دو  حاتشیتوض یوقت

 شیپا یدستش را در هم گره زد و رو

 :قرار داد و گفت



و  دینشه شما با پدرم حرف بز یم -

؟ آرمان منتظر جواب  نیکن شیراض

 نیتهرانه  ا یتو یخوام تا وقت یمنه! م

وفتهیاتفاق زودتر ب  . 

آنها  یمتفکرانه به صورت هر دو صادق

و رو به  دیکش یقینگاه کرد . نفس عم

 :هلما گفت

احساس دوطرفه س؟ نیدخترم ا -  

 چیسرخ شد و ه شیاز شرم گونه ها هلما

انداخت  نییا پانزد . تنها سرش ر یحرف

و انگشتانش را در هم قفل کرد. صادق 

زد و گفت یلبخند : 



دوستش  یاریپدر سوخته تا به زبون ن -

 یکنم ! م ینم ینه، من کار ای یدار

"بله" را از  ینفر باشم کلمه  نیخوام اول

؟یشنوم.دوستش دار یزبونت م  

خواهرش زد و  یبه پهلو یخونگیس هانا

 :گفت

حرف دلت رو  ت،سین بهیعمو که غر -

 !بگو

تپش قلبش به  ادیاز استرس ز هلما

 ندهیدر برابرداماد آ ایبود. گو دهیهزاررس

اوردی"بله" را به زبان ب یکلمه  دی، با  . 

  . بله عمو -



 کیرا به او نزد لچریو و دیخند صادق

سر هلما گذاشت و  یکرد.دستش را رو

 . پدرانه نوازشش کرد

ون . ، عموج یانشالله خوشبخت بش -

پدرت با من ، فقط تیرضا ... 

گفت یهانا کرد وبا نگران روبه  : 

که  یکه در مورد خودت زد ییحرفها -

نبود؟ یواقع  

وگفت دیاز ته دل کش یآه هانا  : 

عمو جون عشق آرش با تاروپودم  -

اما روحش  ستیشده . خودش ن نیعج

و خاطراتش از ذهنم  ادیهمه جا با منه . 

شه یپاک نم .  



کرد و گفت یاخم صادق : 

شورو حال  نیچند سال که بگذره از ا -

 نیا یورا ،یزندگ یفهم یو م یوفتیم

 ی. پس قاطعانه رو هیافالطون یعشق ها

حکم صادر  یمهم نیموضوع به ا هی

 . نکن

مبل برخاست .  یاز رو یبا ناراحت هانا

سوال  ریعشقش را ز یدوست نداشت کس

دل داشت و همان را به آرش  کیببرد . 

اخته بود و بسب ! 

به  یدونم کس یم یعمو جون وقت -

تونم در قلبم رو به  یو نم ادیچشمم نم



 یحرف یباز کنم ، چرا الک یکس یرو

 ... بزنم که

و گفت دیکش یآه صادق : 

 یسرجات و زود عصب نیدخترم بش -

تنها  شهیتونه هم یدخترنم هینشو! 

نکرده ، پدرو مادرت  یبمونه؟ خدا

 ؟یچه کار کن ییاتنه یخوا ینباشن م

 ییکرتنهایدرو پ یب یایدن نیا یتو

بتهیمص هیخودش  ! 

موضوع فکر  نیبه واقع اصال به ا هانا

 یخواست فکر کند. آه ینکرده بود و نم

آکنده  یمبل نشست . با قلب یورو دیکش

جانفرسا، گفت یاز اندوه و درد : 



عمر دست خداست ، از کجا معلوم تا -

مورد حرف  نیفردا زنده باشم .پس در ا

 یبهتره . شما امشب با بابا حرف م مینزن

ن؟یزن  

داد و  رونینفسش را پرصدا ب صادق

 :گفت

زنم .اما بهتره تو هم  یباشه حرف م -

یمن فکر کن یحرفها یرو  . 

و گفت دیاز ته دل کش یآه هانا : 

کنم یچشم ، فکر م -  .  

به هلما کرد وگفت رو : 



 یبهتره تا بابا متوجه نشده و عصب -

خونه مینشده ؛ بر  . 

مبل برخاستند. هلما با  یدو از رو هر

 شیگذاشت ودست عمو شیپ یشرم قدم

لب زمزمه  ریز یو تشکر دیرا بوس

وگفت دیکرد. صادق خند : 

 شیچند روز پ نیپدرسوخته تا هم -

غارغارت کل خونه رو برداشته  یصدا

 یعروس بش یخوا یبود ،حاال که م

و  یبذارباغ جا  یتو یخوا یصدات و م

؟یبر  

و دو خواهر بعد از  دندیسه خند هر

 رونیدوباره از صادق از اتاق ب یتشکر



 یدست رو ستادویرفتند. هلما پشت در ا

قلبش گذاشت . رو به خواهرش کرد و 

 :گفت

. ومدیم رونیب نهیقلبم داشت از تو س -

روز انقدر خجالت  هیکردم  یفکر نم

 .بکشم

زد و گفت یلبخند هانا : 

برات .  شهیم ی... کم کم عاداولشه  -

که میبدو بر  ... 

از پشت حرفش را قطع کرد ییصدا . 

 . هلما تو برو من با هانا کار دارم -

اراده  یمنجمد شد. ب شیدر رگها خون

 یهلما را در دست ها یدست ها



 یسردولرزانش گرفت و فشرد . با نگاه

پرخشم به عقب برگشت . مهبد درست به 

داده بود و  هیچارچوب در اتاقش تک

فرو برده بود. نفس  بیرا در ج شیدستها

شب  ریاش حبس شد . تمام تصو نهیدر س

را  حالشگناه آلود  یو آن بوسه  شیپ

 .خراب کرد

با شما ندارم یمن کار -  .  

که دست او را  یبه هلما کرد؛ در حال رو

زمزمه کرد دیکش یبه سمت پله ها م : 

میبهتره زودتر بر -  . 

که او  ییسر دادو با صدا یقهقهه ا مهبد

 :بشنود ، گفت



 . بزدل -

خواست انقدر قدرت داشت تا با  یم دلش

 شیمشت بر دهانش بکوبد و تقاص شب پ

 فیو لط فیاما جنس ظر ردیرا پس بگ

داشت.  یمشکالت را در پ نیبودن؛ ا

بار بود از دختر بودنش  نیاول یبرا

شده بود. هنوز عطر تند وتلخش  زاریب

مانده بودش  ینیدر ب .  

در سکوت  دیحال خرابش را د یوقت هلما

 کبارهیباغ به  انیکرد، م شیهمراه

گفت ستادویا : 

؟یترس یتو از مهبد م یآبج -  



 رهیگرد شده به خواهرش خ یچشم ها با

 نیگفت؟ گفتن چن یچه م دیشد. با

خواهر  شیرا پ شیآبرو یمعضل

برد؟ اگر خبر به گوش  یکوچکش نم

شد؟ یبه پا نم خون د،یرس یپدرش م   

 شیو مهر سکوت بر لبها دیکش یآه

و گفت دیکوب : 

ادیازش بدم م ست،یآدم ن - ! 

داد و به  رونینفسش را پر صدا ب هلما

 :سمت خانه قدم برداشت و گفت

اما ازش فرار  ادیخب منم ازش بدم م -

 یپسر بفهمه دختر هیکنم ؛ اگه  ینم

 دایآزارش پ یبرا یترسه راه یازش م



 ادیبه  نویا کهیاز خواهر کوچکنه.  یم

جلوداده و  یا نهیبا س شهیداشته باشه هم

 . اعتماد به نفس باال باهاش برخورد کن

دانست ،  یهلما درست بود و م حرف

تکان داد و  ی. سر ستین شیب یبازنده ا

 :گفت

 . حق باتوئه -

****  

 

آشپزخانه شد و مشغول آماده کردن  وارد

را با مخلوط سوپ  دیشام مادرش شد . با

از  یکرد تا به راحت یم کسیکن  م

رود . مخلوط کار را  نییپا شیگلو



که به صورت  یخاموش کرد و سوپ

در آمده بود از آن   کنواختی یلعاب

 .خارج کرد

نشسته بود و به  ونیتلوز یروبرو پدرش

 یدو گوش م یشبکه  ی  و س ستیاخبارب

نزده  یحرف چیکرد . از ظهر به بعد ه

در خانه حاکم بود.  یت سردبود و سکو

مدام چشم به ساعت دوخته بود ؛ در 

انتظار آمدن عموصادق بود . سوپ را 

و به  ختیر یدرون بشقاب سوپ خور

سمت اتاق مادرش رفت . هلما درون 

اتاق مشترکش مانده بود. او هم از پدر 

به همراه ترس  ایبود. شرم و ح زانیگر

اتاق کرده بود نیاو را گوشه نش  .  



و کنار مادرش نشست . چشم  دیکش یهآ

در صورت او به  یمادرش با نگران یها

 د؛یکنکاش پرداخت . از نوع نگاهش فهم

،  دیجد یخواهد از خبرها یاو هم م

 یکیدانست ، مادر بود و   یم دیبداند! با

خانواده یاز ستون ها ... 

طور که غذا را در دهان مادرش  همان

را  گذاشت با حوصله تمام ماجرا یم

 یمادرش بازگو کرد. عمق ناراحت یبرا

سوپ  یکرد . وقت یمادرش را درک م

 یدرون بشقاب تمام شد با دستمال گوشه 

 یدهانش را پاک کرد و قربان صدقه 

رفت شیبایصورت ز  . 



چشم  یداغ و سرکش از گوشه  یاشک

. دیاش چک دهیصورت تک یمادرش رو

آن صورت پر از مهر زد  یرو یبوسه ا

 :و گفت

چرا؟ نگران اون  هیقربونت برم ؛ گر -

 ریش نیت نباش. ع دهیورپر یهلما

. عموصادق قول داده  سادمیپشتش وا

  .کمکمون کنه

 یبه در ورود یضربات نیح نیهم در

به مادرش زد  یخانه نواخته شد. چشمک

 :و گفت

عمو رو  یراحت ، بابا رو التیخ -

. منم برم به عمو صادق  ندازهینم نیزم



رو  ی. تا مراسم خواستگارکمک کنم 

دختر وروجکت  نی. ا میزودتر برپا کن

شیو بره سر زندگ میرو شوهر بد  ... 

در به  یسرش را از ال یبه آرام هلما

و گفت دیداخل اتاق کش : 

گرده یعمو صادق دنبالت م یآبج - . 

زد و گفت یلبخند هانا : 

 یم داشیخونه االن پ دیسف سیبگو گ -

  . شه

و گفت به مادرش کرد رو : 

  هیسن نقش  نیشد درا یباورت م -

کنم فایخواهرم ا یرو برا دیسف سیگ . 



خورد .  یکه از کنار مادرش تکان نیهم

دست مادرش مچ دستش را فشرد. با 

کرد و بعد  یتعجب به دست مادرش نگاه

نگاهش را کنکاش کرد. به خودش فشار 

که  یدهان  انیرا ازم یآورد تا حرف یم

ار انداخته بودش، صورت از ک ی  فلج

نامفهموم گفت یدهد. با صدا رونیب : 

؟یخودت چ -  

و  یهمه نگران نیا یغش رفت برا دلش

مادر نهفته بود.  نیکه در قلب ا یمحبت

حد نگران  نیدانست چرا مادرش تا ا ینم

بود!  یراض شیاو بود؟ او که از زندگ

گاه  چیگشت ه یبر نم رانیاگر مهبد به ا

آمد ینم شیپ شیبرا یمشکل  . 



نگران من نباش مامان جون . االن  -

 هیهلما مهمه . آرمان مثل آرش پسر خوب

کنه!  یهلما رو خوشبخت م دمی... قول م

نیشما هم براش دعا کن  . 

دیعموصادق به گوشش رس یصدا . 

به عموش  ادیخواد ب یدختر  من نم -

 خوش آمد بگه؟

لبش نشست و رو به  یرو یلبخند

 :مادرش گفت

 تیعمو صادق هست ، رضابرم تا  -

میریعروس رو بگ یبابا  . 

رفت. با لبخند به سمت  رونیاتاق ب از

دیرفت و دستش را بوس شیعمو  . 



عمو جون . قدم رنجه  یخوش اومد -

نیفرمود . 

با دست او را کنار خود  د،یخند صادق

 :نشاند و گفت

زیکنارم و کمتر زبون بر نیبش -  ...  

به  یفربه برادرش کرد و با حظ وا رو

کرد وگفت یهلما و هانا اشاره ا : 

 یلیدخترا خ نیتو با داشتن ا یعل -

... کاش منم مثل تو خوش یخوش بخت

 یم بمیدختر نص هیشانس بودم و خدا 

نداشتم یغم گهیکرد . د  . 

را  یچا ینیگل انداخته س یبا لپها هلما

عموصادق گرفت . صادق فنجان  یجلو



هلما به  یرا برداشت.  با لبخند یچا

 :اشاره کرد و رو به برادرش گفت

شده...  یخودش خانوم یماشالله برا -

گهیوقت عروس شدنشه د ! 

و  دیرا در هم  کش شیاخم ها یعل

 :غرغرکنان گفت

اتاقتون یتو دیدخترا بر -  .  

کردو با  یبه عل یبا اخم نگاه صادق

دست به دخترا اشاره کرد تا بروند. هانا 

لما با استرس و هلماوارد اتاق شدند. ه

 ی. صدادیجو یناخنش را م یگوشه 

صاف شده  نهیکه در س ییصادق با صدا

دیرس یبود، به گوش م . 



وقتها  یبا دخترات لج نکن . گاه یعل -

فهمن!  یم شتریبچه ها از ما بزرگترها ب

یهلما نگاه کن ی هیبا تعصب به قض دینبا  

. 

جابجا شد وکامال به سمت  یکم یعل

و گفت دیخبرادربزرگترش چر : 

 یتا جلو نای! اما انیحرف شما مت -

. شما چرا  ننیب ینم شتریدماغشون رو ب

خونه  ی. وقت دید یبه حرفاشون گوش م

ها اومدن  دهیورپر نیا دمیساکت شد، فهم

.اما داداش  یسراغ شما تا واسطه بش

ستیصالح ن تیموقع نیرفتن هلما در ا . 

و گفت دیکش یقینفس عم صادق : 



 دیبگو شا ؟یدار یتیه موقع چرا؟ مگه -

ادیاز دستم بر ب یکار . 

. هانا از  نیدون یخودتون بهتر م -

 یهنوز حال و روز خوش یلحاظ روح

دستم مونده ... هلما  ینداره . مادرش رو

 ینگهدار هیخواد از راض یم یبره ک

 کنه؟

مکث کردوگفت یکم صادق : 

با ازدواج هلما کم کم حال هانا  دیشا -

 هیخانوم هم  هیراض یبرابهتر شد... 

وقت  مهیپرستار ن هی.  میکن یم یفکر

هلما  ی. تازه ممکنه تا وقت میریگ یم

 ریتاث یوتراپیزیکنه، ف یبخواد عروس



بذاره و حال زن داداش خوب بشه! 

و  یریدست زنت رو بگ یتون یبعدش م

 یدون ی... خودت مزیتبر یبا هانا بر

تو گذاشتم یاون جا رو برا تیریمد  .  

از تمام شدن حرف صادق سکوت  بعد

دو  یکه برا یقیبرقرار شد. بعد از دقا

 ی، صدا دیخواهر چون ساعتها طول کش

بلند شد یعل . 

نییایدخترا ب - .  

 ریسر به ز میتیدو مانند خواهران  هر

انداخته و محجوب در برابر عمو و 

 دیکش یقینفس عم ی. عل ستادندیپدرشان ا

 :و گفت



بهش خبر  یتون ی. مندارم  یمن حرف -

ادیب یبد  ... 

کرد .  دایهانا عمق پ یلبها یرو لبخند

بار از ته دل  نیاول یبعد از ماهها برا

با  دیلبخند او را د یشاد شد. پدرش وقت

گفت میمال یلحن : 

شرط  کیتو  یمن برا تیهانا رضا -

اون جور  زیهمه چ یداره . اگه قبول کن

یره که تو بخوا یم شیپ ! 

ستاره باران و شاد به  یشم هابا چ هانا

کرد شرط  یپدرش نگاه کرد. فکر م

 یاز مادرش م یپدرش بر سر نگهدار

  .باشد



کنم یباشه قبول م یهر شرط -  . 

به چپ و راست تکان داد و  یسر یعل

 :رو به برادرش گفت

شرط باش) رو به هانا  نیشما شاهد ا -

بعد از  یقول بد دیکرد و ادامه داد( با

 یبرا یخوب تیهر وقت موقع رفتن هلما

و  یبدون سرتق باز یکرد دایازدواج پ

چرت و پرت ، قبول  یها یفلسفه باف

خودت یسر خونه و زندگ یو بر یکن ! 

پدرش همراه شد با خشک شدن  سکوت

تنش را  فیخف یبدنش! رعشه ا یاندامها

 یلرزاند. نگاه  نگران  خواهرش به لبها

ور ماند . آب دهانش را به ز رهیاو خ



بدهد .  یدانست چه جواب یقورت داد. نم

خواهرش  یدلدادگ یاز ظهر که قصه 

 یبود، دلش نم دهیرا به طور خالصه شن

دلش از  ی خواستهآمد او را به خاطر 

به عشقش محروم کند. حال هلما  دنیرس

 یتاب و ب یبود که او ب یمانند زمان قایدق

 ...قرارآرش بود

تر  یحرفاتون جد یکنم رو یم یسع -

  . فکر کنم

آمدن از دهانش  رونیدر حال ب قلبش

 انتیحرف  خ نیکرد با ا یبود. حس م

 یبه عشقش را آغاز کرده است. دل ب

قلب عاشق خودش و قلب  نیب شینوا

خواهرش مجبور به انتخاب بود.  یتپنده 



را به زحمت  نهینفس حبس شده در س

داد وادامه داد رونیب : 

ر کار نباشهد یلیکه تحم یفقط به شرط -  

.  

 یپدرش باز شد و لبخند رو یاخمها

شد. از نگاه پر از  یصادق جار یلبها

.  ختیر نییپا یقلبش هر شیشوق عمو

عمو صادق  شنهادیپ نیکرد ا یحس م

پدرش شنهادیبود تا پ ! 

 

****** 

 یرا رو فشی. ک افتی انیکارش پا زمان

از کودک  یدوش انداخت و به اتاق خال



ازنُه ساعت سروکله کرد. بعد  ینگاه

در جانش  یزدن با کودکان نوپا ، رمق

مراسم  یکه برا ینمانده بود . اما شوق

مضاعف  ییرویخواهرش داشت به او ن

دیبخش یم  .  

کرد و از  یخداحافظ یخانوم محمد با

زد. بعد از شب پنج شنبه به  رونیمهد ب

توانست به  یم ینهاوند یآقا دیصالح د

 نیه سمت ماشکند. ب یرانندگ ییتنها

را زد؛  موتیو شش رفت . ر ستیدو

 یبرد که صدا رهیدست به سمت دستگ

کرد شیاز پشت صدا ییمردانه و آشنا . 

یخانوم سپهر - ! 



عقب برگشت و با پدر طاها روبرو  به

 یشد . هنوز طاها در آغوشش بود. سالم

 یکرد و لپ طاها را که با خنده 

و پاسخ  دیبرد؛ کش یدلش را م نشیریش

ددا : 

 بله ، امرتون؟ -

به اطراف انداخت و گفت ینگاه مرد : 

رمیوقتتون رو بگ قهیشه چند دق یم - . 

 یباال انداخت و به ساعت نگاه ییابرو

وقت  یبود اگر کم یادب یانداخت . ب

گذاشت. هر چه فکر  ینم نیوالد یبرا

اوردین ادیرا به  شیکرد نام خانوادگ . 



طاهاجون  یبرا ی. مشکل دییبفرما -

اومده؟ شیپ  

داد  یسرش را به چپ و راست تکان مرد

دیمقدمه پرس یو ب : 

ماه کار در مهد چقدر  کی یشما برا -

د؟یریگ یم  

حرف شوکه شد. مانده بود چه  نیا از

داشت  یبدهد. انتظارهر سؤال یجواب

نیجزا ! 

 چطور؟ -

کنم جواب سؤالم رو با  یخواهش م -

دیسؤال ند ! 



صورت مکث کرد و نگاهش را از  یکم

مثال  یب تشیو جذاب یپیکه خوش ت یمرد

شد رهیخ شیبود، برداشت و به دستها .  

به حساب  یخب سؤال شما خصوص -

از من  یسؤال نیبدونم چرا چن دی. با ادیم

شه یم دهیپرس ! 

 رونیب نهیاز س ینفسش را به آرام مرد

 یدیتپل و سف یداد. طاها مدام دستها

 پدرش در حرکت بود. مرد یموها یرو

دست طاها را در دست گرفت  یبا کالفگ

 :و گفت

بدم که دونستن  یشنهادیپ هیخوام  یم -

هیمقدار حقوق شما الزام ! 



شد و به  دهیباال کش رتیهانا با ح نگاه

شد. باورش سخت  رهیصورت مرد خ

در خانه اش را بزند یشانس نیبود چن .  

هزار تومنه . البته  صدیدر حدود س -

قراره بعد  دهیرستومن ن صدیهنوز به س

حقوق  شیاز شش ماه کار کردن افزا

شما در چه مورده؟ شنهادیداشته باشم . پ  

به کودکش کرد و گفت ینگاه مرد : 

دارم . برام سخته  یادیز یمن مشغله  -

بردن وآوردن طاها به مهد  یمدام برا

پرستارخوب براش  هیخوام  ی. مامیب

تا در خونه ازش مراقبت کنه .  رمیبگ

سه برابر حقوقتون رو پرداخت  حاضرم



که مطمئن باشم با دل و  یکنم به شرط

یکن یم یجون از پسرم نگهدار ! 

! سه برابر دیمغزش سوت کش هانا

پول  نیآنها ا یحقوقش؟ با وضع مال

شد .  یاز مشکالتشان م یلیخ یراهگشا

 یازدواج هلما نورعل یمخصوصا برا

مکث کرد و گفت یشد! کم ینور م : 

کودک  یپرستارا یلیخچرا من؟  -

کارو انجام بدن نیهستن که حاضرن ا ! 

تکان داد و گفت یسر یبا ناراحت مرد : 

دوتا  ارمشیبه مهد ب نکهیقبل از ا -

 یپرستار براش گرفتم اما بعد از مدت

خودشون  نکهیا ینامردا برا دمیفهم



راحت باشن در کل روز به پسرم شربت 

 یم نیهم یدادن . برا یخواب آور م

رو به خونه راه بدم .  یم هر کسترس

طاها چقدر در بغل شما  دمید یامااز وقت

بار  نیا گرفتم میآرومه و راحته، تصم

پرستار پسرم رو از مهد انتخاب کنم. 

د؟یکرد لیتحص یشما در چه رشته ا  

 شیمرد روبرو یبه حرفها رتیبا ح هانا

پرستار آنقدر  کی نکهیداد. از ا یگوش م

 ییبه کودک نوپاوجدان باشد که  یب

  . شربت خواب آور بدهد، حالش بد شد

خوندم یکاربرد یمیمن ش - . 



باال رفته ، تعجبش را  ییبا ابرو مرد

 .نشان داد

ن؟یکن یمهد کار م یاونوقت تو ؟یجد -  

 شتریکرد . ب یم جابیا نطوریا طیشرا -

شغل  نیم بهتر بشه ا هیروح نکهیا یبرا

شد شنهادیبهم پ . 

بر  یتکان داد مبن نییپارو به  یسر مرد

حال او دنیفهم  !  

د؟ید یم یمن چه جواب شنهادیبه پ -  

و دوباره به  دیکش یقینفس عم هانا

رفت و  یم دیخر دیساعت نگاه کرد . با

دندیدو یهم م یعقربه ها در پ . 



 یرو شتری، ب دید یاجازه م -

فکر کنم شنهادتونیپ ! 

زد و گفت یلبخند مؤدبانه ا مرد : 

را که نهحتما، چ - !   

ه ب دویکش رونیب بشیاز ج یتیزیو کارت

 :سمت هانا گرفت

 یهستم . خوشحال م یشهاب شامان -

و  نیخوب فکر کن شنهادمیپ یشم رو

دیجواب بد . 

را از دست مخاطبش گرفت و  کارت

آن انداخت  ییطال یبه نوشته  ینگاه

ی"مهندس شهاب شامان ". 



زود جوابتون رو بدم دمیچشم . قول م -  .  

در  یبا مهندس شامان یازخداحافظ بعد

 یرا باز کرد و سوار شد . دل تو نیماش

طول  شیدهایخر دیترس یدلش نماند! م

به منزل برسد . با آرمان  ریبکشد و د

ساعت هشت شب قرار گذاشته  یبرا

 چیبود ، هنوز ه میبود. ساعت پنج و ن

 یبازارچه  نینکرده بود. کنار اول یکار

را  نی، ماش یردارهو تره بار ش وهیم

وارد آن شد دیپارک کرد وبه قصد خر . 

***** 

 



خانواده نشسته  یلب  اعضا یرو لبخند

کرد  یبود . صادق با لبخند به هلما نگاه

 :و گفت

 یک ؟یشد یوروجک تو هم رفتن -

 نیشد دختر لوس ما رو به ا یباورش م

ببرن یزود .  

انداخت و به  نییاز شرم سرش را پا هلما

چشم دوخت . هانا دست  یالق یگلها

دستش گذاشت و به او قوت قلب  یرو

  .داد

شده عمو جون .  یخودش خانوم یبرا -

کنه ،  یم یمادر رو پرستار یاز وقت

خودش را به اثبات رسوند یخانوم .  



زد و از جا برخاست ،  یپوزخند مهبد

و گفت دیشلوارش کش یرو یدست : 

برم . مراسم که تموم  گهیخب من د -

بردن . ) رو  فیو آقا داماد هم تشرشد 

ست؟ین یکرد ( امر یبه صادق و عل  

داد و  رونینفسش را پر حرص ب صادق

تکان داد و گفت یسر یبا ظاهر ساز : 

یبر یتون ینه ، م -  .  

زد و  یهانا چرخ ینگاهش رو مهبد

 :گفت

به  یدونم از اولم راض یههه .م -

خواست  یالبته منم دلم نم د؛یاومدنم نبود



مراسما چه  نیا نمیفقط اومدم بب امیب

شه یبرگزار م یجور . 

رفت. بعد  رونیاز در ب یخداحافظ بدون

سکوت صادق نفسش را با  قهیاز چند دق

گفت یداد و رو به عل رونیب یناراحت : 

پسر نیجونم شده ا یبال - !  

درهم به برادرش نگاه  یبا اخمها یعل

 :کرد و گفت

ه؟یچرا؟ حرف حسابش چ -  

کرد و گفت یبه هانا نگاه صادق  : 

به باغ  لچررویشه و یعمو جون م -

 یتو می)رو به برادرش کرد( بر؟یببر



وقته  یلی. خ میبا هم حرف بزن یباغ کم

میباهم صحبت نکرد یدرست و حساب . 

گفت و از جا برخواست .  یچشم هانا

 :رو به هلما کرد و گفت

تو برو به مامان سر بزن تا من  -

  .برگردم

که  یرا گرفت و از پله ا لچریو ی دسته

از آن باال  دیدر هنگام ورود به خانه با

ناصاف باغ  نیبرد . زم نییآمدند ، پا یم

 یصادق سخت م یرا برا لچریحرکت و

 لچریکرد. درون اتاق و عمارتش از و

از  رونیلچربیکرد اما و یاستفاده م یبرق

  . عمارتش ساده بود



د. با عصا پشت سرشان حرکت کر یعل

گردو ،  ردرختیباغ ز ی انهیدر م

صادق دست باال برد . هانا از حرکت 

صورت صادق  یرو یفی. نور ضعستادیا

شد یم دهیتاب .  

خوام  ی. م یبرگرد یتون یدخترم م -

 .با برادرم تنها باشم

گفت و از آنها دور شد .  یچشم هانا

 یوارد خانه شد و مشغول جمع آور

آن شب ظروف شد . ته دلش از مراسم 

کرد آرش هم در آن  یشاد شد. حس م

مراسم حضور داشت . دلش از تصور 

شد. آرمان با  یغرق شاد یاالتیخ نیچن

که داشت ، مشکل  یکسب وکار خوب



که وجودش  ینداشت . تنها مشکل یادیز

دانشگاه هلما  یگرفتن برا یانتقال شتدا

  .بود

 ینگاه پر از عشق آرمان را رو یوقت

و  ختیش فرو رقلب د،یخواهرش د

 نیزنده شد . درع شیخاطرات گذشته برا

 نیسنگ یکه خوشحال بود اما غم یحال

دو حس  انیدلش هوار شده بود. م یرو

افتاده بود ریگ  .  

 یممنونم برا یلیجون ، خ یآبج -

ونتمیمد یلی. خ یدیکه کش یزحمت  . 

 ییرایپذ انیهلما به خود آمد . م یصدا با

شده بود.  رهیخ یبود به گوشه ا ستادهیا



بود و همان طور  وهیدر دستش ظرف م

شد . با  رهیمات و مبهوت به خواهرش خ

صورت ناز خواهرش ، اشک در  دنید

حلقه بست . بعد از رفتن هلما  شیچشم ها

 یهمزبان گریشد . د یتنها م یلیخ

از حرف زدن عاجز  هنداشت . مادرش ک

بود و پدرش هم بدتر از همه با خودش 

انشیبه رسد به اطراف قهر بود چه ! 

دانست .  یحال خواهرش را نم هلما

 یرا از دستش گرفت و رو وهیظرف م

را دور گردن  شیگذاشت . دستها زیم

خواهر انداخت و صورتش را بوسه 

 .باران کرد



ممنونم هانا ...من و آرمان قبل  یلیخ -

 یهم م یاز اون شب شوم، دلمون برا

تظر . منمیگفتن نداشت ی. اما رو دیتپ

 میکار شما تموم بشه بعد حرف بزن میبود

اومد شیکه اون اتفاقا پ  .  

بود با  شیکه در اسارت مژه ها یاشک

حرف بند اسارت را پاره کرد و رها  نیا

 :شد . با بغض گفت

- ... انشالله یخواهر یخوشبخت بش

بختت مثل من نباشه و سالها در کنار هم 

دیخوش باش .  

یبدبهم  یقول هیخوام  یم ازت ! 



 یاز هم فاصله گرفتند . چشم ها یکم

هلما هم پر اشک شده بود. بغض 

 خواهر، حباب نازک دلش را شکسته بود
. 

 یجون . هر قول یقربونت بشم آبج -

با جون ودل قبوله یبخوا  ... 

و با چشم  دیاش را باال کش ینیآب ب هانا

 رهیسرخ به صورت خواهرش خ یها

 شد. با دست دو طرف صورت خواهرش

را قاب گرفت و با نوازش پوست نرمش 

 :گفت

. یمنم ، خوشبخت بش یقول بده جا -

و سر  یرو بدون یقول بده قدر زندگ



رو به کام  یمسائل پوچ و بچگانه، زندگ

شوهر  ی. وقت یخودت و آرمان تلخ نکن

که  یستیدختر لوس مامان ن گهید یکن

 یحرفت رو به کرس یبا لجباز یبخوا

اصول و  یلیخ یر... شوهر دا یبنشون

وارد  یقتداره . تا و یخاص یروش ها

کن  قی،کامال تحق یمشترک نشد یزندگ

مستقل  یخونه  کیو با چشم باز وارد 

 . شو

هم گذاشت و با سر  یپلک رو هلما

کرد. هردو  دییحرف خواهرش را تا

و  دندیرا در آغوش کش گریخواهر هم د

ختندیاطرافشان اشک ر یایخارج از دن  . 

* 



 

 یمهندس شامان شنهادیروز از پ دو

گذشته بود و هنوز نتوانسته بود خود را 

وفق دهد یشنهادیپ نیبا چن .  

از مهد برگشته بود تازه  . 

به  یهر جور شده تا فردا جواب دیبا 

داد یمهندس م .  

 تیمردم امن یدانست رفتن به خانه  ینم

نه؟ ایدارد   

 یتنها و بدون پشتوانه بود؛ م یدختر 

که از آن خبر نداشت یا ندهیز آا دیترس  .  



داد  یاز اخم و تخم پدرش اجازه نم ترس

با او راحت باشد و حرف دلش را با او 

  !بزند

دل کرد و به سراغ عمو صادق  کی دل

 . رفت

 یهر چه بود بزرگ خانواده بود و فکر 

  . بازتر داشت

با هلما و  یبعد از سالم و احوال پرس 

تاق انداخت و را درون ا فشیمادرش ، ک

  . به سمت عمارت رفت

آن را  دینو کر،یآن موتور غول پ دنیند

 شیکه باعث سلب آسا یداد موجود یم

  .بود، در عمارت حضور ندارد



شتاب وارد عمارت شد با .  

ها را به سرعت باال رفت پله  . 

که به  یادیفر یپشت در اتاق از صدا 

کرد یقالب ته د،یگوشش رس  .  

در  رتینفسش ازح دیکه شن یحرف از

حبس شد نهیس . 

 یسر مادر بدبختم اورد ییبگو چه بال -

 یم یزد . بخدا کار شیکه خودش رو آت

... بگو تا  یبزن شیکنم خودت رو آت

که اسم خودت رو  ییآروم شم . آخه تو

 یدلت اومد بذار یچه جور یمرد گذاشت

 ... زنت

دیهق هق مهبد را شن یصدا .  



زد خیحرف  نیبدنش از ا تمام  . 

 یسرد را دوباره رو یهمان هوا 

  . پوست صورتش حس کرد

 یبرا یماندنش سست شد و رمق یپا

 . رفتن نداشت

 یکه در صدا یضجه ا دنیدلش از شن 

شد. ا رورویمهبد نهفته بود، ز  

درون خود  یدرد نیچن یاغیپسر  نی

 یداشت و آنقدر سخت و سرد برخورد م

 !کرد؟

 هیگر ی نهیدر پس زم شیعمو یصدا

شد دهیمهبد شن یها  . 



بحث بدون  نیبسه مهبد... تموم کن ا -

رو، من همون موقع به تو و فربد  جهینت

مادرتون  یزنگ زدم و گفتم حال روح

.  نینگرفت یکدوم جد چیخرابه اما ه

 وونهی. د ومدیاز دست من بر نم یکار

 !شده بود

را از  شیچون کوه آتش فشان صدا مهبد

ددا رونیته حنجره ب : 

 یتو شیشد. اورد وونهیاز دست تو د -

عمارت شوم و رابطه ش رو با همه  نیا

. فکرنکن از گذشته خبر یقطع کرد

 زیندارم ؛ برخالف تصورت از همه چ

 یخبر دارم و منتظرم خودت اعتراف کن



اعتراف کن و بگو که باعث  ی... لعنت

یمرگ مادرم شد  ! 

 شیحرف زانو نیا دنیوحشت شن از

 یدیشد یمام تنش را سرماسست شد و ت

 . فرا گرفت

دهانش گذاشت و عق زد یدست رو   .  

که  دیشن یم ییزهایسخت بود؛ چ باورش

کرد یدر خواب هم به ذهنش خطور نم  . 

که دست به  یشود عموصادق یمگر م 

سر  ییبال نیداشت و مهربان بود چن ریخ

  .همسرش آورده باشد

چه در معده داشت تا دهانش باال آمد هر  
. 



دهانش گرفت و عق زد یدستش را جلو   
.  

موفق نبود یخوددار نیدر ا اما  .  

بوسه زد و هر چه در  نیبه زم شیزانو

شد ریمعده داشت به کف راهرو سراز  . 

، صداها  نیزم یبعد از افتادنش رو 

قطع شد یبهطور مشکوک  . 

؛ در اتاق با شدت باز  دینکش هیبه ثان 

 شیها مهبد در قاب چشم کلیشد و ه

  قرار گرفت

انداخت و با تأسف  ریسرش را به ز .

  .تکان داد



فرستاد که چرا زودتر ازآن  نینفر برخود

  !جا نرفته بود

. ستادیا یرفت و فال گوش نم یم دیبا

رفتن به او نداد یبرا یمجال یکنجکاو  .  

مرد  نیا شیخرابش، مچش را پ حال

باز کرد یاغی  .  

 یکین . مرده شور همه تون رو ببر -

نیمنزجر کننده ا یکیاز   .  

خشم از کنارش رد شد و از پله ها  با

رفت نییپا  . 

دهان باز کند و  نیخواست زم یم دلش

حال و روز  نیمرد با ا نیاورا ببلعد اما ا

ندیاو را نب .  



حلقه بست شیدر چشمها اشک  .  

شکست و وارد آن  یم شیکاش قلم پا یا

شد یجا نم ! 

که باال  یخت و به گنداندا نییرا پا سرش

کرد که مهبد پله را  یآورده بود نگاه م

ستادیباال آمد و کنارش ا .  

را به سمت اتاق صادق گرفت و  دستش

 :گفت

امامزاده ها  نیکه ع یا کهیاون مرت -

فهیمرد متعفن  کث هی یقبولش دار  ...  

و سرش  به  دیرا شن لچریچرخ و یصدا

 یبا صورت شی. عمودیسمت اتاق چرخ

 :کبود شده رو به مهبد کرد و گفت



عمارت برو  نیخفه شو پسر ... از ا -

نحست رو  ختیخوام ر ی. نم رونیب

نمیبب  .  

کرد و دست به  یطانیش یخنده ا مهبد

 :کمر زد و گفت

.  ستین جیافل یقدرت دست تو گهید -

که سر مادرم  ییکنم همون بال یم یکار

. تا سوختنت رو  ادیبه سر خودت ب یداد

 نیهم یشم . اصال برا یآروم نم نمیبن

تو  یدلم برا یکاربرگشتم . فکر کرد

  تنگ شده بود؟

حال و روز هانا ، ماتش  دنیبا د صادق

  . برد



خواست  ی؛ دلش نم دیاز رخش پر رنگ

دختر  نیابهت و عظمتش در برابر ا

 . بشکند

رو به هانا کرد و گفت یدرماندگ با : 

 وونهید نیچرت ا یدخترم به حرفها -

اتاق تا حالت  یتو ایگوش نکن . پاشو ب

 . بهتر شه

هانا را  یاز خشم سرخ شد . بازو مهبد

جان از  یب یچنگ زد و مانند عروسک

بلند کرد نیزم یرو  .  

هانا  یفشار دستش ، درد در بازو از

اما توان ناله کردن نداشت دیچیپ .  



تکان  یقفل شده بود ازحرفها زبانش

ودب دهیکه شن یدهنده ا !  

دختر برات از من و مادرم  نیا -

؟ زترهیعز   

را از اتاق  لچرشیو یبا درماندگ صادق

. با دست ستادیآورد و کنار هانا ا رونیب

هانا رو  گرید یو لرزانش بازو ریپ یها

دیکش ادیگرفت و بر سر مهبد فر : 

 هیشرف ولش کن . اون مثل  یب -

 سیفرشته پاک و معصومه ... تا به پل

برو گمشو... برو همون  زنگ نزدم

 یم یسالها زندگ نیا یکه تو یقبرستون

یکرد ! 



با خشم هانا را به سمت پدرش هول  مهبد

 : داد و گفت

پاکه و مادر   زیهمه چ یب یدختره  نیا -

گردم و  یاما بر م رمیمن ناپاک بود... م

 یسرت خراب م یعمارت رو رو نیا

پست فطرت یکنم جان  . 

از آنها دور شد . محکم  یبا گامها مهبد

. باور ستادیاما قلب هانا از حرکت ا

بود آنقدر سخت بود  دهیکه شن ییحرفها

تو فرزند پدر و مادرت  ندیکه بگو

یستین ... 

بود . با  دهیبدش رمق را از تنش کش حال

انداخت .  ینگاه شیبه عمو یناباور



عرق بود .  سیصورت صادق خ

بود به  زانیآو لچریو یکه لبه  شیدستها

و  ی. پسرش او را جاندیلرز یشدت م

 یدفاع چیپست فطرت خوانده بود و او ه

. دیکش ریاز خود نکرده بود! قلبش ت

و  دیکچشمش چ یاز گوشه  یقطره اشک

لب زد یبه آرام : 

 !دورغه ... مگه نه؟ -

، برو خونه تون  ستیحالت خوب ن -

میزن یبعداً با هم حرف م  . 

 !ستیدانست ، حالش خوب ن یم خودش

چگونه به خانه باز  یفشار روح نیبا ا

گشت؟ یم  



 !عمو به من نگاه کن -

صادق به لرز افتاد . بدون  یها شانه

توجه به درخواست هانا وارد اتاق شد . 

کرد . آثار تهوع  یهانا به شالش نگاه

منظره زشت و زننده  ش،یپ ی قهیچند دق

گذاشته بود. دستش را  یباق شیرا رو یا

و گفت دیکوب نیزم یرو : 

 عمو با شما بودم! حرفاش دروغ بود؟ -

شد دهیصادق از اتاق شن یصدا . 

 یدخترم برو خونه و بعدا حرف م -

. نه حال تو خوبه نه حال من میزن ! 

مخصوص خدمتکار به صدا درآمد  زنگ

لخ لخ  ریخدمتکار پ د؛ینکش قهی. به دق



 چیه ایکنان از پله ها باال آمد . گو

 یورتش سرد و ببود . ص دهینشن ییصدا

در هم  یهانا اخم دنیروح بود . با د

راگرفت . غرغر کنان  شینیو ب دیکش

 :زمزمه کرد

به راهرو یگند زد - ! 

 یاتاق شد ودر پس آن صدا وارد

دیرا شن شیعمو : 

بچه رو تا دم خونه ش ببر و بعد  نیا -

رو  نییکن . تلفن پا زیراهرو رو تم ایب

 . از برق بکش

سرگردان با کمک  یمانند روح هانا

بلند  نیزم یتپل خدمتکار از رو یدستها



و گنگ همراه خدمتکار از پله  جیشد . گ

وارد باغ شد. با  یرفت . وقت نییها پا

خون در  شیروبرو یصحنه  دنید

 نیبه زم شیمنجمد شد. پاها شیرگها

روبرو  یبه صحنه  رتیو با ح دیچسب

شد رهیخ . 

 درخت چسبانده یسرش را به تنه  مهبد

دانست دلش به  یزد . نم یبود و زار م

به حال خودش که در  ایحال او بسوزد 

 یدست و پا م یجهنم یچاله ا اهیس انیم

زد . قلبش درد گرفته بود از حجم 

که بر او وارد شده بود یفشار  .  



خانوم جون من کار دارم ... بهتره راه  -

یوفتیب ! 

خدمتکار مهبد سرش را از  یصدا با

رخت برداشت و به پشت د یتنه  یرو

که  یخون دنیسرش نگاه کرد. هانا با د

شده  یصورتش جار یرو شیشانیاز پ

و دستش  دیکش یبلند نی. ه دیبود، ترس

هانا  دنیدهانش گذاشت . با د یرا رو

و دو قدم به  دیرا در هم کش شیاخم ها

به  ئزازسمتش برداشت و با حالت اشم

کرد و گفت یاو را نگاه یسرتا پا : 

دیتاوان پس بد دیتک تک تون با - .  



را به سمت مخالف چرخاند و با  سرش

 یبلند از او دور شد . قلبش هر یگامها

که در تک تک  ی. نفرت ختیر نییپا

 فشیکلماتش نهفته بود رعشه به تن نح

انداخت . کاش توان فرار کردن از آن 

 نکهیباغ و عمارت نحس را داشت . فکرا

خود را  یعمارت ، زن نیدر ا یروز

آتش زده باشد ، حال تهوع را به او 

برگرداند و دوباره عق زد . خم شد و 

  . هرچه بود و نبود از معده اش برگرداند

 ریخدمتکار پ  یدست ها یرویکمک ن با

. هلما با ورودش به سمتش دیبه خانه رس

زد .  یدر صورتش موج م یآمد . نگران



رو به  دیلرز یم یکه از نگران ییبا صدا

انا کرد و گفته : 

سرت  ییدورت بگردم ، چه بال یآبج -

  اومده؟

سر  ییداد؟ مگر بال یم یچه جواب دیبا

 دیاو آمده بود تا پاسخ گو باشد. اما تهد

در  دیمهبد ، زبانش را فلج کرده بود. با

ماند. بدون جواب  یم یواقع یانتظار بال

گرفت  واریدادن به خواهرش دست به د

.  دیکش نیزم یرو جانش را یب یو پاها

بدون برداشتن لباس وارد حمام شد. هلما 

داد و به حال  هیبه چارچوب در تک

 :التماس گفت



 نیجون ... چرا به ا یقربونت برم آبج -

؟یحال و روز در اومد  

 یحالش به هلما نگاه یب یبا چشمها 

هلما را از  یکرد و دررا  بست . صدا

دیشن یپشت در م : 

ا... برم از عمو هان یکن ینگرانم م -

 بپرسم؟

 دیمهم نبود از عمو چه خواهد شن شیبرا

بود ، به  دهیکه او شن یی. مطمئنا حرفها

شد . در دل به خواهرش  یهلما زده نم

او بود و از  یحسادت کرد . کاش جا

مهبد  یخبر نداشت . حرفها زیچ چیه

بود!  تیجنا کیازراز  یپرده بردار



ا کرد ، چر یمدام در ذهنش مرور م

اتهامات پسرش را حاشا نکرد؟ شیعمو ! 

 ینیلباسش به ب یکه از رو یبد یبو از

خورد ، دوباره عق زد. دوش  یاش م

که  ییآب را باز کرد و با همان لباسها

دوش رفت . با هر  ریبرتن داشت ز

شد  یم ختهیسرش ر یکه رو یقطره آب

رفت . اگر  یهزار فکر در سرش رژه م

از آن  دیود، باب تیواقع نیآن اتهامات ع

دشدن یخانه و باغ دور م  . 

 یهمان باغ ، شاد ینحس دیشا 

کرده باشد! آن  لیرا به عزا تبد شیعروس

در آن عمارت حس  شهیکه هم ییسرما

 یموجه لیدل شیکرد ، حاال برا یم



 یداشت. با فکرکردن به آن سرما و هوا

اش  نهیس یقفسه  یکه رو ینیسنگ

شد خیسکرد ؛ مو به تنش  یم ینیسنگ . 

ترسناک شده بود .  یها لمیمانند ف درست

که در سرش بود ،  یترس از فکر

خم کرد و  نیرا به سمت زم شیزانوها

 ینشست . قطرات آب که رو نیزم یرو

بر  زیت یخورد ، مانند شالق یبدنش م

کرد . چشم  یاصابت م شانشیافکار پر

را از ترس بست و در دل خدا را  شیها

کرد ادی . 

خوام  یخودت کمکم کن . من نم ایخدا -

شه  یباشم . باورم نم تیجنا کیتاوان 

مگه  ه،یعمو صادق مرد خوب ای... خدا



ما کمک کن ... به  یبه همه  اینه؟ خدا

مهبد کمک کن تا آروم بشه . حالش رو 

 هینشه و به جون بق وونهیخوب کن تا د

وفتهین ... 

صورتش روان  یرو لیچون س اشک

وزان ، سرگردان س یجهنم انیبود . م

و  بیعج یدانست آن فکرها یبود. نم

کرد.  یاز کجا به ذهنش خطور م بیغر

 یچه دعا م یکه و برا یدانست برا ینم

چند ماه که  نیبار در ا نیاول یکند . برا

گذشت؛ دلش  یبا مهبد م دارشیاز د

که در نعره  یاو سوخته بود. درد یبرا

کرده بود شینهفته بود، قلبش را ر شیها  
.  



 نیبود و چن یاغیآن پسر  یاو جا اگر

داد، حال  یمادرش رخ م یبرا یبتیمص

 !و روزش کمتر از حال او نبود

از پشت در او را به خود آورد  ییصداها

شر  یصدا انیخواهرش را درم ی. صدا

دیشر آب شن : 

 رونیهانا جون ، حالت خوبه؟ چرا ب -

برات لباس اوردم ؛ پشت در  ؟یاینم

رونیب ایب ومدهیبابا نگذاشتم. تا   .  

شب  ادیهلما از پدرش،  یادآوری با

افتاد که عمو صادق با  یخواستگار

به پدرش گفته بود با او به باغ  یناراحت

 یبرود . آن زمان انقدر سرگرم حرفها



خواب به  یبرا یوقت ادشیخواهرانه بود 

اتاق خود رفتند ، اصال پدرش وارد خانه 

آن شب، به  یورادآینشده بود . حاال با 

 یشد. حتما راز مشکوکعمو و پدرش 

بود که نیدر ب  ... 

 یدر بلند و شد و صدا یصدا دوباره

خواهرش او را به خود  انینگران و گر

 .آورد

جون ... تورو خدا در رو باز  یآبج -

کنم. چرا  یکن ! دارم از ترس سکته م

؟ید یجواب نم  



حال خراب ، خواهر  نینبود در ا روا

 ستادیکند. پشت در ا کیا شرکوچکش ر

گفت یو به آرام : 

امیاالن م -  . 

و  دیکش رونیرا ازتن ب سیخ یلباسها

را بست و  شیدوش رفت . چشم ها ریز

خواست  یسرش را باال گرفت . دلش م

 یسروصورتش م یکه رو یآب گرم

و  دی، تمام آن افکار شوم را بشو زدیر

بود  دهیکه شن ییاورا از دست آن حرفها

بخشد ییجانش شده بود؛ رها یو بال . 

که از سرما به  یرا بست و با تن دوش

لرز افتاده بود در حمام را باز کرد و 



حوله را از پشت در برداشت و به دور 

به  ینگاه نکهی. بدون ا دیچیخود پ

که هلما پشت  یی، لباسها اندازدیاطراف ب

در گذاشته بود را در بغل گرفت و به 

 .اتاق رفت

 

**** 

 

پوست تنش حس  یرا رو یدیشد یماگر

کرد . تمام فضا از دود پرشده بود و  یم

دانست  یکرده بود. نم فیرا ضع دشید

.  با ترس  ستیمنشأ آن گرما ودود از چ

 بیعج ییباغ قدم گذاشت . صداها انیم



و نامفهوم از سمت عمارت به گوشش 

. از ترس و دلهره ، قلبش از دیرس یم

 یدرد نهیس ی سهقفتپش افتاده بود . در 

 نهیس یحس  کرد . دست رو دیشد

 دنیخم شد .با د نیگذاشت و رو به زم

بود به عقب پرت  نیزم یکه رو یزیچ

خود  یرا روبرو یجان مهیشد. زن  ن

که در حال سوختن بود.  دید نیزم یرو

را  ینوع حرکت چیاز شدت ترس حس ه

 شتریو ب شترینداشت. حرارت هر لحظه ب

آن همه آتش و دود، دو  انیشد . از م یم

. زن با دید یچشم اشکبار زن را م

که شعله  یرا در حال شیدستها ،ینگران



ور بود به سمت او دراز کرد و زمزمه 

 .کرد

جا برو... برو و به پشتت نگاه  نیاز ا "

  "نکن

کرد که  یبه زن نگاه م ریو متح مات

در سرش اکو شد .  غیچون ج ییصداها

چرخاند  یشم مو منگ در اطراف چ جیگ

 ی.  صداندیرا در اطرافش بب ییتا آشنا

 اهویآن همه ه انیمهبد در م ینعره ها

عمارت رو به  نیبود." ا صیقابل تشخ

را  شیکشم". از ترس دست ها یم شیآت

از ته دل  یغیگوشش گذاشت و ج یرو

"نه ... نه دیکش  " .  



نشست واو را از  شیبازو یرو یدست

اتاق  انیو م دیکش رونیباغ ب انیم

خودش انداخت . با هراس از به صورت 

خواهرش نگاه کرد.  ی دهینگران وترس

 شیو دندانها دیلرز یمجنون م دیمانند ب

قلبش  یخورد . دست رو یبه هم م

دیچیگذاشت و از درد به خود پ . 

صورت گر گرفته  یسرد هلما رو دست

 :اش قرار گرفت . با ترس گفت

ر شب چقدر تبت باالس! کاش همون س -

دکتر میرفت یم !  



تنش عطش به جانش  یحرارت باال از

که به زور از  یی. با لبها دیکش یچنگ م

کلمه گفت کیشد  یهم باز م : 

 !آب -

رخت خوابش  یاز رو عیسر هلما

رفت . تازه  رونیبرخاست و از اتاق ب

تمام  دیکرد . فهم دایخود را پ تیموقع

نبود .آنقدر  شیب یبود؛ کابوس دهیآنچه د

با وسواس به آن ماجرا فکر کرده بود که 

 کیدر خواب ، تمام آن افکار مانند 

 .کابوس به سراغش آمده بود

باز شد و هلما با  گریبار د دراتاق

به دست کنارش نشست وانیل ینگران  . 



 یدورت بگردم ، کابوس م یاله -

 هی یزد غیخواب ج یتو نیهمچ ؟یدید

دمیمتر از جام پر  . 

سمت دهان خواهرش آب را به  وانیل

نرم  یموها گریبرد. با دست د شیپ

کرد. هانا  یرا با  نوازش م شیشمیوابر

آب را در  یو سرما دیآب نوش یجرعه ا

حرکتش تا معده در وجودش حس  ریمس

را پس زد  وانیلرزان ل یکرد. با دستها

. خدا را  دیرخت خواب دراز کش یو رو

 ابوسشکر کرد که هلما از آن ک

. اگرچند لحظه دیکش رونشیوحشتناک ب

ماند، حتما  یم یدر آن حال باق گرید ی

کرد یسکته م . 



**** 

 

حس وحال درون رخت  یروز تمام ب دو

خواب افتاد . توان سرکار رفتن را 

سکوت گرفته بود.  ینداشت . روزه 

نگران هلما اعصابش را به هم  ینگاه ها

اما توان بازگو کردن  علت  ختیر یم

آن دختر شاد و پر  یبراحالش را  یخراب

 یخواست حال ینداشت. دلش نم یانرژ

تجربه کند وکه خود تجربه کرده بود؛ ا .  

؟یر یامروزم سرکار نم یآبج -  

را به سمت در اتاق چرخاندو با  سرش

نگران خواهرش ، در  یچشم ها دنید



 یموها یرو یخود نشست . دست یجا

و گفت دیچرب و آشفته اش کش : 

ل ندارمنه . امروز حا -  .  

وارد اتاق شد و کنار رخت خواب  هلما

 :او زانو زد و گفت

 یقربون اون دلت بشم که دار یاله -

 یتحمل م ییرو به تنها یهمه ناراحت نیا

شده که دو  یلب باز کن و بگو چ ،یکن

تا حاال عمو صادق  روزیبار از د

تو فرستاده! با  ی  خدمتکارش رو پ

. به صورت خواهرش زل زد  ینگران

از اسم عموصادق هم هراس به  گرید

افتاد یدلش م .  



به خدمتکارش؟ یگفت یتو چ -  

! یدیو خواب یستیگفتم حالت خوب ن -

راستش اون زمان که دنبالت اومد واقعا 

یخواب بود ! 

 نیزم یرو یو سردرگم یجیبا گ هانا

به دور خود زد و گفت یچرخ : 

 نیا ی. انقدر تو رمیدوش بگ هی دیبا -

نمد به  نیق کردم ، موهام عدو روزعر

دهیهم چسب  . 

 ی دهیبهم چسب یموها یرو یدست هلما

 یگونه  ی. خم شد و رو دیخواهرش کش

و گفت دیهانا را بوس ی دهیرنگ پر : 



وزن کم  یدوروز کل نیهم یتو -

. مامان از  یداشت ی. عجب تب بدیکرد

و بهش  یسرکار نرفت دیکه فهم روزید

 ی.. تونستنگرانته . یلی، خ یسر نزد

سر به مامان بزن هیاول   . 

به عالمت جواب مثبت ، تکان داد  یسر

 نیرخت خواب بلند شد. هم یو از رو

که خم شد تا رخت خوابش را تا بزند، 

گفت یهلما او را کنار زد و با مهربان : 

کنم یمن جمع م ریتو برو دوش بگ -  . 

عشق به خواهرش که بزرگ شده بود  با

 رهیداد، خ یه انجام مبزرگان یو رفتارها

خواهرش  یگونه  یرو یشد . بوسه ا



نشاند و تشکر کرد . لباس برداشت و 

که درون  یسمت حمام رفت . ساعت

ظهر  ازدهیقرار داشت ، ساعت  ییرایپذ

داد یرا نشان م .  

را گرفته  شیینها میآن دو روز تصم در

 یرا قبول م یمهندس شامان شنهادیبود. پ

گرفت ، خانواده  یمکه  یکرد و با حقوق

شده  نیاش را از آن عمارت و باغ نفر

برد. آن باغ و آن  یم رونینحس ، ب ی

ماندن نبود ی، جا یداریسرا یخانه  . 

که گرفت ؛  یاز دوش آب ولرم بعد

به سخن بزرگان  نهیسرحال شد . به ع

آورد؛ مانیا  



" ،  یخور یکه م یاگر هر ضربه ا

 یم تریقو یتورا نکشد از تو انسان

کرد  یخود را جمع م یقوا دیسازد". با

خود و خانواده اش را نجات  یو زندگ

داد یم .  

و حوله را  دیرا داخل حمام پوش لباسش

و از حمام خارج شد.  دیچیپ شیدور موها

 یکه در حمام را بست صدا نیهم

 .عموصادق ، قلبش را از حرکت انداخت

دخترم حالت بهتره؟ نگرانت شدم  -

 !عموجون

نوع حرف  نیکه از ا شهیهمعکس  بر

برد و محبتش را  یلذت م شیزدن عمو



دلش سرد شد و با  د،یخر یبه جان م

پراز شماتت نگاهش کرد. به  ینگاه

پاسخ داد یزور لب باز کرد و به سرد . 

 .ممنون -

رو به هلما کرد و گفت صادق : 

 هیمادرت من  شیهلما جون برو پ -

  . کوچولو با خواهرت کار دارم

شده بود. حس  رهیخ نیا اخم به زمب هانا

خواست با  یداشت و دلش نم یبد

نداشت .  یتنها باشد اما چاره ا شیعمو

 یحرفها دنیتوانست بدون شن ینم

را بزند. هرچند که در  دشی، ق شیعمو

و  یآن دو سال و نه ماه جز مهربان



بود.  دهیاز او ند یزیچ یدلسوز

 نآ دگانشیدرعرض دو روز در برابر د

شده  لیتبد یجان کیمهربان به  یعمو

قلب  یبرا یشوک بزرگ نیبود و ا

او بود فیکوچک و ضع ! 

گفت و بعد از نگاه کردن به  یچشم هلما

از کنار هانا گذشت .  یخواهرش به آرام

در اتاق بسته شد ، صادق رو به  یوقت

 :هانا کرد و گفت

اون  دنیدم بعد از شن یبهت حق م -

من رو  حرفها ، حالت بد بشه و از

زودتر خودم همه  دیبا دی! شایبرگردون



کردم تا شوکه  یم فیرو برات تعر زیچ

ینش  ...  

با اخم نگاهش را باال گرفت و به  هانا

دوخت شیصورت سرخ و ناراحت عمو  

. 

 یراحت تر م یلیباغ خ یتو میاگر بر -

  ...تونم از گذشته ها برات بگم

که پشت سر هانا قرار  یسر به اتاق با

؛ اشاره کرد و ادامه دادداشت : 

خوام دل اون دختر رو هم  ینم -

حال و روز  نیکه تو به ا نیبلرزونم . هم

هفت پشتم بسه یبرا ینشست ! 



به سمت  یجواب چیبدون ه هانا

و دسته اش را از پشت  لچررفتیو

برد. صادق  رونیگرفت و از خانه ب

را  ریدرست وسط باغ وکنار درخت انج

 :نشان داد و گفت

اونجا میرب -  .  

 خی، سرد و  یمانند عروسک کوک هانا

 یزده به حرفش گوش داد. دلش برا

موهوم  یاما ترس دیتپ یم تیواقع دنیشن

درخت  دنیحالش را دگرگون کرد. با د

 دهید شیکه دو شب پ یکابوس ادی ریانج

بار باز  نیاول یبود؛افتاد و دهانش را برا

 :کرد و گفت



 نیبه ا یبد. حس میجا نباش نیا شهیم -

 .جا دارم

نگران به صورت  یبا چشم ها صادق

 :هانا نگاه کرد و گفت

- ؟یشد یرد م نجایاز ا شهیچرا؟ تو هم  

خشکش را با زبان تر کرد و دست  یلبها

بغل گره زد و گفت ریرا ز شیها  : 

شم یرد نم گهید -  .  

. دیاز حس و حال هانا ترس صادق

به که  ییرا باال داد و با صدا شیابروها

آمد گفت یم رونیزحمت از حنجره ب : 

یباشه ... هرجا تو راحت -  ! 



 ییبردو جا رونیاز باغ ب لچررایو هانا

توقف کرد  یداریسرا یبه خانه  کینزد

. صادق با دست به او اشاره کرد تا 

 چی. هانا بدون ه ستدیبه ا شیروبرو

ستادیا شیروبرو یحرف  .  

 اریدرخت رو ب یاز اون ُکنده ها یکی -

نیو روش بش  .  

درخت  یکرد و ُکنده  یاطراف نگاه به

انداخته بودند را به  شیتوت را که سال پ

 یقل داد و روبرو نیزم یزحمت رو

ُکنده  یرو یگذاشت . به آرام لچریو

چشم دوخت شیعمو ینشست و به لبها  . 

؟یترس یم ای یزاریاز من ب -  



پر  یرا باال گرفت و به چشم ها نگاهش

شد. سابق هر وقت  رهیخ شیاز غم عمو

 د،ید یغم را در نگاه مخاطبش م نیا

آمد. اما حاال یدلش به درد م ... 

 نیاون حرفها در ا دنیدونم با شن یم -

 یدر مورد من کرد یچند روز چه فکر

و بعد  یحرف دل من رو بشنو دی. اما با

یدر موردم قضاوت کن  .  

که  ییانداخت و با صدا نییرا پا سرش

شد ؛ جواب داد یم دهیبه زور شن : 

 اهیس یکه گذشته  نهیترس من از ا -

گناهم  یب یمن و خانواده  بانیشما گر

فهمم چرا پسرتون تا  ی. تازه م رهیرو بگ



، روحش  هیاغیحد، سرکش و  نیا

 ... ناآرومه

 یو دست ها دیکش یقینفس عم صادق

 زویخال ر یاش را دارا دهیو چروک ریپ

ه زد و از بود ، در هم گر یریدرشت پ

 :سکوت هانا استفاده کرد و گفت

اشتباه ،  هی یگفتم گاه یم شهیهم ادتهی -

آرش رو  یوقت ادتهی ؟یدار یتاوان سخت

؛ بهت گفتم؛ تو روزگار  یاز دست داد

؟یاز من دار یبهتر   

حبس کرد و  نهینفسش را در س هانا

 :گفت

ادمهیبله  - ! 



گذشته را سالهاست  یتموم حسرت ها -

 ی، برا یلعنت یون پنجره از پشت ا

 نهیکنم و در سکوت س یخودم مرور م

کشم . خودم رو  یعذاب م یسوز

دونستم و با جون  یعذاب م نیمستحق ا

شدم رایعذاب رو پذ نیو دل ا  .  

 ییو با صدا دیصورتش کش یرو دست

ادامه داد د،یلرز یکه م : 

 کیمن از آلمان شروع شد .  یبدبخت -

بعد از اون  یتماس مشکوک و تماس ها

 ...فکر و ذهنم رو مسموم کرد

زل زد و سکوت کرد . هانا  ینقطه ا به

اراده رد نگاهش را گرفت و به همان  یب



 فیخف ی. لرزدیرس ریدرخت انج

وجودش را فرا گرفت . صادق نفس 

 شیبه افق روبرو یبا نگاه دیکش یقیعم

 .به گذشته سفر کرد

 رانیاون روز تازه بار فرش از ا -

بود و سرم شلوغ بود. فربد و  دهیرس

مستقل داشتن . من و  یمهبد خونه 

. تا  میکرد یم یتنها زندگ ه،یهمسرم آت

فرش ها طول  ییشب کار جابجا مهین

.  دمی. خسته و کوفته به خونه رسدیکش

 یو آروم و ب دهیخواب یکردم آت یفکر م

سمت  یآرام هصدا وارد خونه شدم . ب

ل پچ پچ مث ییاتاق خواب رفتم . صدا

 ی. وقت دیرس یکردن از اتاق به گوش م



جمله از  هیفقط  دمیپشت در اتاق رس

دمیزنم رو شن یحرفها  .  

گذشته ها بود، االن اوضاع  یاون برا "

فرق کرده" . به ساعت نگاه کردم . 

ساعت دو بامداد بود. تا  ادمهیدرست 

اون زمان سابقه نداشت پسرامون اون 

 یالیخوش خ اما به رنیساعت تماس بگ

که سالم  نیزدم و وارد اتاق شدم . هم

 یو گوش دیمن ترس دنیاز د یکردم ، آت

 دهیرنگ پر دنیتلفن از دستش افتاد. با د

 دیلرزونش تخم شک وترد یو دست ها

دلم کاشته شد یتو . 



زل زد و  شیبه دهان عمو رتیبا ح هانا

گفت یناباور نیدر ع : 

 یگکه سالها با هم زند یشما به همسر -

موقع ،  یتماس ب هیفقط به خاطر  نیکرد

 یلیخ نیتونست یخب م ن؟یمشکوک شد

و  نیمحترمانه از همسرتون سؤال کن

دیجواب بشنو ! 

تکان داد و با  یسر یبا ناراحت صادق

را ماساژ داد و گفت شیشانیپ یدست رو  

: 

و به  دنیپرس نیو هم دمیاتفاقا پرس -

مشکوکم  شتری، ب دنیجواب درست نرس

در جلد  طانیکه ش ی. امان از وقتکرد



 یاون روزها چ یدون یبره ...نم یآدم

گوشه  هیاز اون شب به بعد آت میدیکش یم

 یزل م یشده بود. مدام به گوشه ا ریگ

شد . تا  یزد و در افکار خودش غرق م

 یبا رنگ ؟یکن یفکرم یبه چ دمیپرس یم

گفت؛ "  یکرد و م یبهم نگاه م دهیپر

کنم  نیبه خودم تلقکردم  ی". سعیچیه

 یبه همسر دیو نبا رمیگ یدارم سخت م

که دو تا پسر بزرگ ازش دارم شک کنم 

 میازدوستان آلمان یکیروز  هی نکهی. تا ا

هر روز  یروان هیکرد که  فیبرام تعر

 روزده و زنش  یبه خونه ش زنگ م

کردن و  تیکرده اونم با شکا یم دیتهد

م از مخابرات تونسته رد مزاح یریگیپ



اون مدت  یو بفهمه چه کس رهیرو بگ

در ذهنم  یکرده...جرقه ا یم تشونیاذ

داره  ییزده شد. ازش خواستم اگه آشنا

کنه .  یابیما رو هم رد یخونه  یتماسا

شده و اونم قول  یکردم چ فیبراش تعر

ماجراها تا سه  نی. ا نهک یداد کمکم م

تماس ها  نتیپر ی. وقت دیماه طول کش

که از  یگرفت شماره ا روم قرار یجلو

 شهیشد هم یمن زده م یبه خونه  رانیا

بود که من در خونه  ییدر زمانها

قلبم از  دمیحضورنداشتم . شماره روکه د

رو  یزیچ نی. محال بود چنستادیحرکت ا

ش از حد ی. شماره ب نمیدر خواب شبم بب

  .آشنا بود



پردرد به آسمان  یلب فروبست و با نگاه

کرد وگفتسرش نگاه  یباال  : 

کردم .  یاز حد کنکاش نم ادیکاش ز -

تعصب و  یشدم . گاه یم الیخ یکاش ب

کنه یچشم آدم رو کور م رتیغ  . 

تکان داد و گفت یسر یبا ناراحت هانا : 

آدم  ادیمواقع تعصب ز شتریمتأسفانه ب -

 دمیبره . تاحاال نشن یم راههیرو به ب

داشته  یافراط رتیکه تعصب وغ یکس

ه عاقالنه رفتار کنهباشه بتون  . 

حرفش تکان داد و  دییبه تا یسر صادق

 :درادامه گفت



همون تعصب  ریدرسته دخترم. منم اس -

کور شدم . در همون ساعت از روز که 

رفتم ،کارم رو  یوقت به خونه نم چیه

رها کردم به سمت خونه رفتم . در طول 

 یدر سرم م یچه فکرها و اوهام ریمس

به  دمیبه خونه رس یقت، بماند... و دیچرخ

وارد خونه شدم . همون طور که  یآروم

در حال صحبت  هیآت ،شک و گمانم بود

 یکرد و التماس م یم هیبا تلفن بود. گر

بهش نگو  یزیکرد ؛ " تو رو خدا چ

گذشته ها  گهیرو خراب نکن . د میزندگ

مکث کردوادامه  یگرده " کم یبر نم

 دمیداد؛ "تو رو به جون بچه هات قسم م

که قبل از  یدیرو خراب نکن . د میزندگ



رو  رگاهاومدن به آلمان تموم اموراون کا

من  یتو گرفتم و صادق با حرفها یبرا

جا  نیبه تو اعتماد کرد" حرفش که به ا

 یاز دستم افتاد و متوجه  چیسوئ دیرس

 یرو رو یگوش عیحضورم شد .سر

به من  دهیپر یدستگاه گذاشت و با رنگ

بهش  یوقت د؛یلرز یترس مشد. از  رهیخ

 یشدم ازشدت استرس و ناراحت کینزد

 عیدستم افتاد و از حال رفت. سر یرو

تخت گذاشتمش . عرق از  یرو

 یسرد م یاون هوا یسروصورتم تو

 یرو برداشتم و شماره  ی. گوش ختیر

گرفت ؛  شیروچک کردم . دلم آت رندهیگ

برادر  یاون شماره ، شماره  دمید یوقت



و لجاجت تمام  دیکش ریلبم تخودمه . ق

تماس برقرار  یشماره رو گرفتم . وقت

شد ، سکوت کردم تا مخاطبم حرف بزنه 

 ی" آت د؛یچیگوشم پ ینحسش تو ی. صدا

جان بازم فکرت رو بکن . از همون جا 

جا .  نیطالق اقدام کن و برگرد هم یبرا

چه کار  یودار ییتو کجا فهمهیصادق نم

خوام .  ینم . من پول صادق رویکن یم

و بس".    یهزار بار گفتم تو برام مهم بود

از دست  هیرو به آت رمتمام اعتماد و باو

 یحرفها نیبرادرم چن نکهیدادم . از ا

کرد واون  یگوشش زمزمه م ریز فیکث

دونست تا به  یمن رو محرم خودش نم

 اهیزد . اون شب س یم شمیمن بگه ، آت



 شد. میشب زندگ نیتر یو طوالن نیتر

خراب بود . توان گفتن دردم  یلیحالم خ

 ینداشتم . اگه پسرام م یروبه کس

شون  هیروح یازعنفوان جوان دنیهمف

را  یننگ نیکس چن چیشد .ه یخراب م

شبانه  کیتونست تحمل کنه ...  ینم

اتاق کارم موندم و فکر کردم.  یروز تو

زنده س  نمیاتاق بود و نرفتم بب یتو یآت

تم همون موقع قلبش مرده . دوست داش ای

از کار افتاده باشه و از دستش خالص 

 نیسالها در کنار چن نیا نکهیبشم . فکر ا

شدم  یم داریو ب دمیخواب یم یزن خائن

کرد ی،حالم روخراب م ... 



 یباغ نقطه  یخشک در آهن یصدا

شد که هر کدام با  یجمالت یرو یانیپا

 یم رونیدرد و اندوه از درون قلبش ب

 یو چهره  دهیخم کلیه دنیآمد. با د

مهبد ، رنگ  صورتش  یدرهم وآشفته 

گفت  یلب استغفرلله  ریزد. ز یبه سرخ

 . وروبه هانا کرد

 وونهید نیدخترم توبرو خونه تون . ا -

که  یشیآت نیدونم ا یدوباره برگشت .م

رهیگ یجونش افتاده ازکجا نشأت م یتو  
. 

شد.  رهیومبهوت به مهبد خ جیگ هانا

بود دلش را با  دهیکه شن ییحرفها

 ینرم کرده بود و حس دلسوز شیعمو



کرده بود. با  یآن وحشت قبل نیگزیرا جا

ماجرا بود  یادامه  دنیمشتاق شن نکهیا

که تلو خوران به  یاما وجود مهبد

ماندن  یآمد ؛ اجازه  یسمتشان م

داد یرا نم شتریب دنیوشن  . 

 یمهبد شراره ها یکرد به جا یحس م 

 یشود. خداحافظ یم کینزد آتش به او

لب زمزمه کرد و از  ریز یکوتاه

فاصله گرفت. قدم سوم به  شیعمو

کشدار و لحن پر  یصدا دهینرس یچهارم

مهبد قلبش را از جا کند یاز طعنه  . 

 یباغ لعنت نیخوبه ... انگار در ا یلیخ -

که  ی. صادق خان انقدر میفقط من اضاف



 دختربرات مهمه ، زنت برات مهم نیا

 بود ؟

به مهبد کرد و  یبا اخم نگاه صادق

دیغر : 

 یبعد از سه روز با حال خراب اومد -

؟ یبزن یتکرار یکه حرفها  

و با دست به هانا اشاره کرد  دیخند مهبد

 ی. هانا مردد در جا ونددیتا به آنها بپ

و از همان فاصله به آنها  ستادیخود ا

پدرش زانو  لچریشد . مهبد کنار و رهیخ

خمار و سرخ به صادق  یا چشمهازد و ب

 :نگاه کرد و گفت



 یخوب بزنم . م ینه ... اومدم حرفها -

خوام پسر خوب  یخوام سربراه بشم . م

یکن یکه برام پدر یبابا بشم . به شرط ! 

شد.  رهیومبهوت به مهبد خ جیگ هانا

بود دلش را با  دهیکه شن ییحرفها

 ینرم کرده بود و حس دلسوز شیعمو

کرده بود. با  یآن وحشت قبل نیگزیرا جا

ماجرا بود  یادامه  دنیمشتاق شن نکهیا

که تلو خوران به  یاما وجود مهبد

ماندن  یآمد ؛ اجازه  یسمتشان م

داد یرا نم شتریب دنیوشن  . 

 یمهبد شراره ها یکرد به جا یحس م 

 یشود. خداحافظ یم کیآتش به او نزد

لب زمزمه کرد و از  ریز یکوتاه



گرفت. قدم سوم به  فاصله شیعمو

کشدار و لحن پر  یصدا دهینرس یچهارم

مهبد قلبش را از جا کند یاز طعنه  . 

 یباغ لعنت نیخوبه ... انگار در ا یلیخ -

که  ی. صادق خان انقدر میفقط من اضاف

دختربرات مهمه ، زنت برات مهم  نیا

 بود ؟

به مهبد کرد و  یبا اخم نگاه صادق

دیغر : 

 یحال خراب اومدبعد از سه روز با  -

؟ یبزن یتکرار یکه حرفها  

و با دست به هانا اشاره کرد  دیخند مهبد

 ی. هانا مردد در جا ونددیتا به آنها بپ



و از همان فاصله به آنها  ستادیخود ا

پدرش زانو  لچریشد . مهبد کنار و رهیخ

خمار و سرخ به صادق  یزد و با چشمها

 :نگاه کرد و گفت

 یخوب بزنم . م ینه ... اومدم حرفها -

خوام پسر خوب  یخوام سربراه بشم . م

یکن یکه برام پدر یبابا بشم . به شرط ! 

خمارش را سمت هانا چرخاند  یها چشم

دار رو به پدرش  یمعن یو با پوزخند

 :گفت

کنم  یتا پسر یپدرم یثابت کن دیبا -

  .برات



شد؛  یکلمه که از دهان مهبد خارج م هر

شد.  یم نییو پا دل هانا هزار بار باال

 رازیغ ینگاهش پر از حرف بود . حرف

 زیآورد. ماندن را جا یآن چه به زبان م

ندانست . دو قدم به عقب برداشت و با 

که لرزشش کامال مشهود بود  ییصدا

 :گفت

امیم دنتیبرم ، عمو بعدا به د دیمن با - ! 

حرفش  دییبه عالمت تا یسر صادق

 یتکان داد و هانا به سمت خانه 

 یخنده  ی. صدادیخود دو یشیدرو

و  دیمهبد را از پشت سر شن یمستانه 

در دلش آشوب برپا شد. نفس زنان وارد 

خانه شد و دررا پشت سر خود بست . 



 دیخانه از جهنم بدتر بود. با نیبودن در ا

شده  نیررفتن از آن باغ نف یبرا یراه

کرد یم دایپ . 

؟یدیترس یزیاز چ -  

فس حبس شده در هلما ن یصدا دنیشن با

فرستاد.  رونیاش را با صدا ب نهیس

 یقلبش گذاشت و رو یدستش را رو

صدا کنارش  ینشست . خواهرش ب نیزم

با آرمان نامزد شده  ینشست . از وقت

  .بود،رفتارش بزرگانه و عاقالنه شده بود

دارم اجیهلما به کمکت احت -  .  

نگاهش کرد و سرش را  رتیبا ح هلما

داد و گفت یکانبه چپ و راست ت : 



باشه با دل و جون هستم یهر کمک - .  

دهانش را به زحمت قورت داد. از  آب

 یم زانیضربان قلبش نام دیاسترس شد

  . زد

 یاز بچه ها یکیخوام پرستار  یم -

 یبه بابا بگم مخالفت م دونمیمهد بشم . م

.  میباغ بر نیکنم از ا یکار دیکنه .با

ما جز عذاب  یباغ برا نیبودن مهبد در ا

نداره یا گهیو جنگ اعصاب ارمغان د  .  

و متفکر،  دهیدرهم کش یبا ابروها هلما

 :جواب داد

تونم بهت بکنم؟ یم یمن چه کمک -  



 یکن یکه انتخاب واحد م یزمان -

واحدها رو بردار که ظهر به بعد  یطور

تنها نمونه ادیتا مامان ز یخونه باش  .  

 یسرش را خاراند و با نگران هلما

دیپرس : 

امنه؟  یکار کن یخوا یکه م ییجا -

اون خونه  یتو یا گهیزن د نهیمنظورم ا

 ...هست که

سرش را به چپ و راست تکان داد هانا  
.  

نه . متاسفانه اون بچه مادر نداره و  -

گرده  یپدرش ازسرکار بر م یتا وقت دیبا

اونجا باشم . زمان بستن قرارداد ساعت 



بابا به خونه کنم که قبل از  یم نیمع

  . برسم

اون االن  م؟یبه آرمان بگ یخوا ینم -

 هیبتونه  دیاز ماست و شا یعضو

 یدر مورد اون خانواده بکنه . م یقیتحق

ه ب میکه نتون وفتهیب یترسم فردا اتفاق

میجواب پس بد گرانید  .  

 نیفکر کرد . ناخنش را ب یکم 

کرد و درمانده به  یم زیزریر شیدندانها

کرد . حق با  یگاه من شیروبرو

در آن خانه به  ییخواهرش بود. اگربال

توانست پاسخ  یآمد چگونه م یسرش م

پدرش باشد رتیغ یگو .  



. چه  ستیاما آرمان که تهران ن -

تونه یم یجور  ... 

گفت جانیو با ه دیکالمش پر انیم هلما : 

که داره  ییاز دوست و آشناها دیشا -

رهیکمک بگ  . 

ا را ببندد ، با سر راه خط نکهیا یبرا 

کرد  دییتکان دادن حرف خواهرش را تا

.شماره تلفن و اسم و آدرس شرکت 

 ت،یزیکارت و یرا از رو یشهاب شامان

خواهرش خواند.  هلما خوشحال از  یبرا

مورد پسند خواهر  شنهادشیپ نکهیا

بزرگتر قرار گرفته است به سمت تلفن 

ساعت حرف زدن و  می. بعد از ندیدو



ش کردن ؛ خواسته اش را از خوش و ب

تلفن  یرا رو یآرمان طلب کرد. گوش

گذاشت و با لبخند به هانا نگاه کرد و 

 :گفت

راحت . گفت تا فردا  التیحله ... خ -

ده یرو خبرم جهینت یظهر تلفن  .  

و گفت دیکش ینفس راحت هانا : 

کنم بعد  یپس من تا ظهر صبر م -

دم یجواب مهندس رو م  . 

 

**** 

 یمادرش را آماده کرد و رو ی صبحانه

سر هلما رفت . در  یگذاشت . باال ینیس



از  یفرو رفته بود. لبخند یخواب ناز

نشست .  شیلبها یرو تیرضا یرو

 یبود. به آرام طانیخواهر ش نیعاشق ا

هلما از هم باز  یکرد. چشم ها شیصدا

که برتن  ییلباسها دنیشد و با د

 خوابرخت  یرو عیخواهرش بود، سر

ست و سالم کردنش . 

خواب موندم . االن بلند  دیاوه ... ببخش -

شمیم  .  

 یرخت خواب برخاست و جا یرو از

را از  فشیخوابش را جمع کرد . هانا ک

پشت  در برداشت و گفت یجالباس یرو : 



حواست جمع مامان باشه . با آرمان  -

قلوه پس  یدل ند یه یتماس گرفت

.  یبره به من زنگ بزن ادتیو  یریبگ

مهندس چند روزه منتظر جواب   چارهیب

 !منه

لپ خواهرش را  طنتیو با ش دیخند هلما

دیکش  . 

 چارهی" ب یگ یم نیهمچ طونیش -

یستیهم دودل ن یلیمهندس" انگار خ ! 

خواهرش زد و  یبازو یبا دست رو هانا

 .آخش را به هوا برد



گفتم  شهیپررو . من هم یدختره  سیه -

 یمرد چیهبعد از آرش  گمیو بازم م

ستین یمن جذاب و خواستن یبرا . 

و بعد از  دیبه مقنعه اش کش یدست

با مادرو خواهرش از خانه  یخداحافظ

 بیرا از درون ج چیزد . سوئ رونیب

و به سمت در  دیکش رونیب فشیک ییپهلو

 نیرفت. در باغ را باز کرد و سوار ماش

شد . آرام آرام دنده عقب رفت و از باغ 

شد و در  ادهیپ نیماش رفت . از رونیب

راحت سوار  الیباغ را بست و با خ

شد نیماش  . 

 یکنار یصندل یمهبد که رو دنید با

. دیکش ی" بلندنینشسته بود از ترس "ه



 ریغ دنی. د دیمهبد باال پر یابروها

روز  کی دیپسر نو نیا یمنتظره 

عطر تلخ  یداد.  بو یرا م یجهنم

ود. را پر کرده ب نیماش یفضا یمردانه ا

به زحمت بر ترس خود غلبه کرد و 

به  هک یدادو اصوات یرا تکان شیلبها

کرد  یگذر م شیصوت یزور از تارها

داد رونیرا ب : 

؟یکن ی...جا... چه ... م نیا -  

که در تک تک کلماتش  یبه ترس مهبد

زد و با سر به  یبود؛ پوزخند دایهو

 :روبرو اشاره کرد و گفت



رو  فکر کن اومدم دست فرمونت -

وفتیامتحان کنم؛ راه ب . 

 ی هیاش حبس شد . از سا نهیدر س نفس

چه برسد  دیترس یپسر تا حد مرگ م نیا

و عدواتش که درست  نهیبه وجود پراز ک

نافذ  یدر کنارش لم داده بود و با چشمها

نظر گرفته بود ریاورا ز  . 

سرکار برم دیمن با -  .  

باال انداخت و گفت ییابرو مهبد : 

 دیدور دور! برو با مینگفتم برمن که  -

میراه حرف بزن نیب  . 

 یآرام مهبد مشکوک به نظر م لحن

را  نیکرد و ماش ادی. در دل خدا را دیرس



به حرکت در آورد . ساز قلبش ناکوک 

در  ی. درددیتپ یشده بود و نامنظم م

کرد . سکوت  یحس م نهیس یقفسه 

حاکم بود. جرأت  نیدر ماش ینیسنگ

 ییحرفها دیترس یت . محرف زدن نداش

هم  زبشنود که تارو پود وجودش را ا

  . بپاشد

 یاز حرکت گذشته بود که صدا قهیدق ده

دیچیخش دار مهبد در گوشش پ  . 

... یدیحرفام رو با پدرم شن روزید -

خسته شدم .  ینکبت یزندگ نیاز ا گهید

خودم باشم تا  یخوام سرگرم زندگ یم

آزارم بده یمادر یکمتر درد ب  ...  



داد و بدون  رونیرا با حرص ب نفسش

خرج او کند به  ینگاه مین نکهیا

ادامه داد شیحرفها : 

. با  امیبا قاتل بودن پدرم کنار ب دیبا -

 شیکه مدتهاست داره قلبم رو آت یدرد

زنه . مادر من از گل پاک تر بود و  یم

کرد که از  یمن عاشقش بودم . پدرم کار

با اون خسته بشه یزندگ  ... 

خوش  یرا در موها یو دستها دیکش یآه

داد هیفرمش فرو برد و به پنجره تک . 

 یو گذشته  یمادر یب هیمرث ومدمین -

رو برات بگم . اومدم تا کمکم  اهمیس

امیب رونیفالکت ب نیو از ا یکن  . 



 یبود. م ستادنیهانا در حال ا قلب

 یشنهادیحرفها چه پ نیدانست در پس ا

 یراه را برا کهنیا ینهفته است . برا

دنده گذاشت  یمهبد مسدود کند دست رو

عوض کردم دنده با اندوه  نیو در ح

 :گفت

کنم ، چون منم  یحست رو درک م -

 ... عشقم رو از

عشقت؟ ؟یگفت یچ -  

که از ترس  دیکش ادیچنان فر مهبد

ترمز  یرا بست و پا رو شیچشمها

گذاشت . مهبد با خشم نگاهش کرد و او 

کشاند  ابانیرا به کنار خ نیبا ترس ماش



حرف آخر را اول  دیو پارک کرد . با

زد یم  .  

  بله عشقم . مگه عمو برات نگفته؟ -

ورم کرده بود و  شیشانیپ یرو یرگها

 یبود. صدا دنیضربانش قابل د

اما حال خودش از  دیشن یرا م شینفسها

 .او بدتر بود

کجاست که در  تیالیعشق خ نیپس ا -

مش؟دیچند ماه ند نیا  

چنبره زد . توان گفتن  شیدر گلو بغض

 نیسنگ ینداشت و زبانش به اسارت غم

مزاحم بدون  یدرآمده بود. قطره اشک



 یگذر کرد و رو شیاجازه از سد پلکها

دیگونه چک . 

دنبال کارت؟ یو بر یبس کن شهیم -  

شد  رهیدرهم به او خ یبا اخمها مهبد

 :وگفت

 ای رو نشونم بده تیالیعشق خ اینچ ...  -

سگم باال  یاون رو ارکهین یالک یبهونه 

! اگه اومدم سراغ تو چون تو بهتر ادیم

 دمی. د یدرکم کن یتون یم یاز هر کس

مادرت و خواهرت از  یبرا یچه طور

 یخوام برا ی... میذار یم هیجون ما

 یبدبخت یاز رو نکهینه ا یمنم وقت بذار

 یدون یباشم ؛ خودت م ومدهسراغ تو ا



هزارتا دختربرام غش و لب تر کنم 

کنه یضعف م ... 

 رخالصیآخر ت یبد بود و جمله  حالش

کردن را  ریحال هم تحق نیرا زد. در ا

گذاشت یکنار نم .  

،  یاومد یهر چ یبسه آقا مهبد برا -

... عشق من ده ماهه  هیجواب من منف

و  ادیو هنوز قلبم با  دهیخاک خواب ریز

شما  یزنه .من برا یاون م یخاطره 

دختر هم  هی. بهتره دنبال  ستمیمناسب ن

 دیکه نخوا دیشأن و منزلت خودتون بر

به دست اوردنش از جمالت  یبرا

 یی! از همون دخترانیاستفاده کن فیسخ



کنن ،  یکه براتون غش و ضعف م

تا شما رو اروم کنن دییبخوا ! 

و  دیداشبورد کوب یبا مشت رو مهبد

 :گفت

بعد  یاگه بدون یحرف آخرته؟ حت نیا -

 یخوب برا یخونه  هی شنهادمیاز قبول پ

رمیگ یخانواده ت م ! 

حقارت تمام وجودش را پر کرد.  حس

خورد که به  یحالش از خودش بهم م

 نیچن دیخانواده ش با یپول یخاطر ب

کرد . بغض راه  یرا تحمل م یریتحق

 نینفسش را بند آورد . با دست در ماش

 :را نشان داد و گفت



برم سرکار...  دیمن با نییپا نییبفرما -

راحت بعد از چند ماه که پول  التونیخ

تا شما از  میر یاز خونه تون م ادیدستم ب

یدست ما خالص بش  . 

با اخم نگاهش کرد و در سکوت به  مهبد

فشرده  یگوش سپرد. صدا شیحرفها

 یبه گوش مخاطبش م شیشدن دندانها

 ی. انگشت اشاره اش را جلو دیرس

داد و به حالت هشدار صورت هانا تکان 

 :کلماتش را شمرده شمرده ادا کرد

اون شب پشت در باغ بهت فهموندم؛  -

 ی... انگار باورت نشده نم یمن یتو برا

و شروور  یستیدر برابر من با یتون



. خوب فکراتو بکن! تا اون  یبد لمیتحو

سر خودت و خانواده ت  یسقف رو رو

و  ییایخودت ب یبا پا دیخراب نکردم با

یجواب مثبتت رو بهم بگ  .  

آن شب حالش را خراب کرد . تپش  ادی

 یقلبش درد را در قفسه  یکوبنده  یها

اش پراکنده کرد . دهانش خشک  نهیس

پشتش را  ی رهیت یشده بود و عرق سرد

  .لرزاند

... حالم داره بهم  رونیب یبر شهیم -

اسم مرد روته و جز  نکهیخوره از ا یم

 ی.مگه مرده  دمیازت ند یزیچ ینامرد



منم  یو جوابت رو بده ... مرده  ادیمن ب

 . به عشقم تعلق داره

هانا را به چنگ گرفت و  یبازو مهبد

کرد . هرم  کیصورتش را به اونزد

 یاو م یگرمش آتش به هست ینفس ها

را از چنگ  شیکرد بازو یم یزد . سع

بکشد اما  رونیب شیروبرو یاغیمرد 

در  یشتریتوانش را نداشت و درد ب

دیچیپ شیبازو  .   

 نیکه ع ییتر از من ازتو وونهید -

 یبرا یشونزده ساله دار یدختربچه ها

 یم یعاشق رو باز هیمرده نقش  هی

رو اتیچرند نی. جمع کن ایکن ! 



، چرند رو  یریو زنج وونهیخفه شو د -

اگه لب تر کنم   یفهم یکه نم یگ یتوم

 ... و به بابام بگم

نه کرد و با تمسخر مستا یخنده ا مهبد

 :گفت

تونه در  یم یچه غلط جتیافل یبابا -

برابر من بکنه؟ اگه تا حاال اونجا داره 

کنه فقط به خاطر توئه !  یم یزندگ

مزاحم از اون باغ پرتش  هی نیوگرنه ع

 یدون ی... خودت م رونیکردم ب یم

چه  سهیتونه جلوم وا یخودم نم یبابا

تو یبرسه به بابا ...  



که  یمرد نیدانست در برابر ا یم هانا

از محاسن  یکیاش  دهیورز کلیه

 شیباشد ، نه پدرش نه عمو یم شیظاهر

توان مقاومت ندارند . به خصوص که 

را  زیچ چیکس و ه چیمرد حرمت ه نیا

خواست  یداشت. اما دلش نم ینگه نم

و خود را خوار  دیایدر برابر او کوتاه ب

نشان دهد فیو خف  . 

 ینزاکت یو ب ایح یآدم بدونم چه   یم -

ذارم با حرفات و رفتارت  ی. نم یهست

هم  رمی. بم یمن و خانواده م رو خرد کن

 یشم . چون م ینم یتو یباز ی لهیوس

 یدوروبر من م یدار یچ یدونم برا



پولدار و بهتراز  یدخترا یوقت یچرخ

ادهیمن دورت ز  .   

مهبد نشست . در  یلبها یرو یپوزخند

شد. در را  ادهیرد وپرا باز ک نیماش

و سرش را از پنجره  دیمحکم بهم کوب

گفت یداخل برد و با لحن کشدار : 

 یموش و گربه باز نیباور کن من ا -

دوست دارم . حاال که  شتریکردن رو ب

 یمنتظر باز ؛یاریدر م یچموش باز

من باش یبعد . 

گرد شده و بهت  یبه چشم ها یچشمک

فت . فاصله گر نیاو زد و از ماش یزده 

را روشن  نیبا رفتن او باالفاصله ماش



کرد و به سمت مهد کودک حرکت کرد. 

او  یحرفها دنیفکر و ذهنش با شن

مغشوش شد. از شدت استرس و 

 یکه خنج به قلب کوچکش م یاضطراب

کرده بود دای؛ حال تهوع پ دیکش .  

را پارک کرد و  نشیمهد ماش یروبرو

 یفرمان گذاشت تا کم یسرش را رو

به  شیتنش کم شود . نفس ها لرزش

خواست  یشماره افتاده بود . دلش م

زار بزند  ریدل س کیخود  یبدبخت یبرا

پسر به  نیا نکهی. از ازدیو اشک بر

 یم یبا اعصاب و روانش باز یراحت

 هنداشت ، دلش ب یکار چیکرد و قدرت ه

سوخت یحال خودش م . 



فرمان برداشت و چند  یرا از رو سرش

. بغضش را قورت داد دیکش قینفس عم

 نیشد . سخت بود با چن ادهیپ نیو از ماش

تا عصر با چند  یا دهیاعصاب از هم پاش

  .کودک نوپا سروکله بزند

؟ یخانوم سپهر -  

اسم خودش به عقب برگشت و  دنیشن با

بشاش مهندس روبرو شد . به  یبا چهره 

خشکش را  یرسم ادب سالم کرد و لبها

 . با زبان تر کرد

دییبفرما بله - ! 

سرش را به سمت مهد چرخاند و  مهندس

گفت یبا لبخند : 



بود و  اریانگار امروز بخت با من  -

دیدیرس ریشما د .  

 قهیآورد که با آن توقف چند دق ادیبه  تازه

است  دهیاز معمول به مهد رس رترید یا

. به ساعت نگاه کرد و آه از نهادش 

 دهیرس ریساعت د میبرخاست . درست ن

  .بود

اومد . طاها  شیپ یبله متاسفانه کار -

 خوبه؟

و با  دیچانه اش کش یرو یدست مهندس

به او کرد و  ینافذش نگاه یچشمها

 :گفت



حال شما خوبه؟ رنگتون  دیببخش -

دهیبدجور پر ! 

و  دیزده اش کش خیصورت  یرو یدست

دیکش یقینفس عم  . 

 یبله خوبم . انگار شما با من کار -

د؟یداشت  

 قهیون خواهش کنم چند دقازت شهیم -

تا حرفامون رو  دینیمن بش نیماش یتو

جالب  ادیز ستادنیجا ا نی. چون ا میبزن

ستین . 

 نیبا نظر او موافق بود. سوار ماش هانا

زد و  یچرخ میبلند او شد و ن یشاس

صورتش را به سمت او چرخاند. مهندس 



سرش را باال گرفت و به او نگاه  یشامان

گفت یوتاهکردو بعد از مکث ک : 

راستش چند روزه منتظر تماس شمام .  -

کودک  هیاز  یکردم پرستار یفکرنم

دوساله انقدر فکر کردن بخواد. اگه 

 یدر مورد من و زندگ یدیمشکل وترد

بهتون بگم من در آپارتمان  دیبا دیمن دار

 یکنم که طبقه  یم یسه طبقه زندگ

 یاولش رو مادرو پدرم ساکن هستن . م

طاها رو  ستندا که تنها هروزه نیتون

دیمادرم باش شیو پ نییپا دیببر .  



هانا تنگ شد و به حالت  یها چشم

نگاهش کرد. مهندس حرف  یپرسش

و ادامه داد دینگاهش را خواند و خند : 

چرا  دیبپرس دیخوا یدونم االن م یم -

ذارم . راستش  یمادرم نم شیطاها رو پ

 یکم یمادرم ام اس داره و توان حرکت

تونم طاها رو به  ینم نیهم یه . برادار

دستش بسپرم . بعداز ظهرها پدرم از 

گرده ؛ اگه من  یشرکت به خونه بر م

طاها رو به پدرم  نیتون یاومدم م رید

به خونه تون  عتو سرسا دیبسپار

 دیدار یا گهی. اگه مشکل د دیبرگرد

شه در موردش حرف زد و با  یبازهم م

میهم به توافق برس .  



که در  ینش را قورت داد وفکردها آب

همان لحظه به ذهنش خطور کرد را به 

 .زبان آورد

دارم .  یخاص طیراستش من شرا -

و در بستر افتاده در ضمن  مارهیمادرم ب

خواستم اگه  ی. م میمشکل مسکن هم دار

باالتر  یامکانش هست حقوقم رو کم

 یپرستار ریدر عوض منم به غ د؛یببر

 یکارها یرکایپسرتون در اوقات ب

دم یمنزلتون رو انجام م .  

دستش را پشت گردنش  یشامان مهندس

فکر کردن ،  یگذاشت و بعد از کم

 :جواب داد



دم البته  یم یقبوله ... حقوق را توافق -

اول در موردش حرف  یبعد از هفته 

نمیتا منم کار شما رو بب میزن یم  .  

تکان داد و جواب مثبتش  یلبخند سر با

 یورقه ا یرد. مهندس شامانرا اعالم ک

 :به دستش داد و گفت

آدرس منزل منه ، فردا ساعت  نیا -

 .هشت منتظرتون هستم

از توافق و تعارفات معمول به  بعد

 یساعتش نگاه کرد از مخاطبش خداحافظ

 دهیدر آن تاب دیکه نور ام یکرد و با دل

 الشیکه خ نیشد. هم ادهیپ نیبود از ماش

راحت شده بود،   انهیاز لحاظ حقوق ماه



مقابله با  یبرا یمضاعف یروین

کرد یدر خود حس م شیاغی یپسرعمو .  

محکم و استوار به سمت  ییگامها با

دانست به خاطر  یمهدکودک رفت . م

از  یکه  داشت ؛ خانم محمد یریتاخ

دوسر در انتظار اوست ویخشم مانند د . 

**** 

 یبه صورت خانم محمد زانیآو ییلبها با

تکان داد و گفت ینگاه کرد. سر : 

 یرویکشه تا ن یتا چند روز طول م -

بشه؟ دایپ نیگزیجا  



به  یبدون توجه به او نگاه یمحمد خانم

انداخت و جواب  زشیم یرو یورقه ها

 :داد

با من  از قبل دیدونم . شما با ینم -

قول  گرانیبعد به د ؛یشد یهماهنگ م

. تا آخرهفته صبر کن هر  یداد یکار م

 تو ستهیتو وا یشد جا داینفر پ هیروز که 

یحساب کن هیهمون روز تسو یتون یم  .  

دوش صاف کرد و گفت یرا رو فشیک  : 

کنم  یباشه پس من تا آخر هفته صبر م -

بشه داینفر پ هیزود  یلیخ دوارمی. ام  . 

بدهد  یپاسخ نکهیبدون ا یمحمد انمخ

  . سرگرم کار خود شد



فرو افتاده و ناراحت به  یبا سر هانا

  . سمت اتاق نوپا رفت

 یجالباس یرا رو فشیاتاق شد و ک وارد

اتاق گذاشت یگوشه   .  

،  یدیبه دست گرفت وبا ناام یگوش

 امیپ یبار به مهندس شامان نیاول یبرا

کرد مکایپ شیرا برا طشیداد و شرا  . 

دیرس امشیکه جواب پ دینکش قهیبه دق  .  

چند روز رو صبر کردم  نیمن که ا "

اون چند روز . از  یهفته هم رو هی نیا

کنم یصبرم ستین ینظر من مشکل ". 

دل خدا را شکر کرد وسرگرم کارش  در

  . شد



 یلحظه ا الیتمام طول روز فکر و خ در

گذاشت یراحتش نم  . 

داد یبه او م یبد آخر مهبد ، حس دیتهد   

.  

چشمش  یچند روز از جلو نیدر ا دیبا

نکند ریشد تا پرش به پر او گ یدور م  . 

و بند دست به هر  دیق یکه ب یپسر 

زد؛ اصال قابل اعتماد نبود یم یکار  .  

که در  یخشم یاز شراره  دیترس یم

بود دهیسرکش او د شهیهم یچشم ها  . 

 نیآرش آرام و مهربان او کجا و ا 

سرکش و خودخواه کجا؟ یپسرعمو  



که عشق را با آرش تجربه کرده  یقلب 

چون مهبد  یتوانست با مرد یم یبود؛ ک

 !همراه باشد

. از اتاق نوپا  ستادیپنج ا یرو ساعت

 یآمد و با همکارانش خداحافظ رونیب

آمد رونیکرد و از مهد ب .  

بود که مهندس را  ستادهیا نیماش کنار

دیطاها به بغل د  .  

همان راه دور با سر تکان داد سالم  از

  . کرد

شد نیتکان داد و سوار ماش یسر . 



 نیماش یجلو نهیراه از درون آ انیدر م 

مهبد را پشت سرش  کری، موتور غول پ

دید .  

از نهادش برخاست آه  .  

لحظه سر تکان  کیکرد همان  یم دعا

 یمرد ب نیباشد وگرنه با ا دهیدادن را ند

در راه بود ییکله ، ماجرا ! 

 

شد ادهیرا کنار در پارک کرد وپ نیماش  . 

را داخل باغ  نیدر را باز کرد که ماش 

  . ببرد



خود را کنار بکشد؛ مهبد با  نکهیاز ا قبل

 شیموتور از کنارش گذشت و با بازو

به او زد یضربه ا  . 

 نیبه زحمت تعادلش را حفظ کرد تا زم 

وفتدین .  

دیچیپ شیدر پهلو یدرد  . 

به داخل کرد یخشم نگاهبا    . 

عمارت از حرکت  یموتور روبرو 

ستادیا .  

لب مهبد را لعنت  ریشد و ز نیماش سوار

داشت یکرد که دست از سرش بر نم  . 

 ی صهیخص نیبا چن یتا به حال مرد 

دانست  یبود و نم دهیند یرفتار



نشان دهد تا از  یدربرابرش چه واکنش

کند یریگ شیپ یاحتمال یها بیآس ! 

برد تا  شانیخانه  کیرا تا نزد نیاشم

کند یط ادهیرا پ یکمتر یفاصله  .  

 یرا از رو فشیشد و ک ادهیپ نیماش از

را  نیبرداشت و در ماش یکنار یصندل

  . بست

در  دیبه سمت مخالف چرخ نکهیهم

و محکم  یعضالن یحصار بازوها

شد ریاس یمردانه ا  . 

قدم به عقب  کیو  دیکش یغیاز ترس ج 

تبرداش  . 



خورد،  نیکمرش از پشت به در ماش 

اش حبس شد نهینفس در س  .       

گفت و سرش را باال گرفت  یدرد آخ از

را بدهد شیادب یب نیتا جواب ا  .  

سرخ  یکه ازچشم ها یخشم یها شراره

 دیکش یمهبد، وجودش را به آتش م

  . زبانش را قفل کرد

ترس نفسش به شماره افتاده بود از  .  

 یهر دم و باز دم یاش برا نهیس ی قفسه

شدیم نییباال و پا  . 

ستبر مهبد مماس با بدنش قرار  ی نهیس 

  .گرفته بود



 نیبه ماش شتریو ناراحت خود را ب معذب

 جادیا انشانیاندک م یفشرد تا فاصله ا

 . شود

دار مهبد به صورتش  یصدا ینفس ها 

کرد یخورد و حالش را بد م یم .  

 نیبه ماش هر دو دستش از پشت کف

بود دهیچسب .  

کرد با آرامش کنترل مهبد را  یسع هانا

ردیدردست بگ .  

رفتارت  نیعقب ؟ با ا یشه بر یم -

یکن یم تمیاذ ! 

 کی نکهیزد و بدون ا یپوزخند مهبد

 :سانت عقب بکشد ، گفت



و  یترس یجوجه تو که انقدر م -

 یتون یحد هم نم نیحضور من رو در ا

من  یرو یتو یچه جور ؛یتحمل کن

؟یستیمیوا   

نبود یبلبل زبان زمان .  

شد و  یکه احترام سرش نم یاز مرد دیبا

دیترس یم د،یفهم یحالل و حرام را نم  .  

رو دادم ؛  شنهادتیمن فقط جواب پ -

نیهم  . 

فشرد شتریب خود را به او مهبد  .  

که ضربان قلبش به گوش هانا  یطور به

دیرس یم  . 

دیکوب یمانند قلب خودش به شدت م  . 



عرق شده بود  سیاز شرم تنش خ 

 . ورعشه به جانش افتاده بود

تر آورد نییمهبد سرش را پا   .  

مانند همان شب نحس درست ! 

از تو نخواستم .  یمن جواب منف -

مثبت  ای یمنفنبود که تو جواب  شنهادیپ

 ی. بهت خبر دادم که به من فکرکن یبد

که من خواستم ؛ همه جوره  یو تا زمان

یآماده باش . 

 یم شیترس ووحشت تا مرز مردن پ از

 . رفت



خواست در آن لحظه مرگش  یاز خدا م 

 یپسرعمو نیرا برساند و از شر ا

و خودخواه نجاتش دهد یوحش  .  

 کی. در  ستیاما حرف شما درست ن -

دو طرف لحاظ بشه تیرضا دیرابطه با  . 

 

هراسان  یهمان طور که به چشم ها مهبد

برد و  نییهانا زل زده بود سرش را پا

مبهوت و متعجب  یدر برابر چشم ها

سرد  یلبها یداغش را رو یهانا ، لبها

 انهیهانا گذاشت و وحش ی دهیو رنگ پر

 یکوچک و قلوه ا یاز آن لبها یکام

  .گرفت



پر شکسته به  یانند گنجشکهانا م قلب

دیکوب یم نهیس یقفسه   .  

حقارت ، اشک را در  نیا بغض

انباشته کرد شیچشمها  . 

سال  کی یبه اندازه  شیبرا هیهر ثان 

دیو روحش را خنج کش دیطول کش  . 

خواست با دست خود او را خفه  یم دلش

 شییکند و از شرش خالص شود اما توانا

 !را نداشت

سرش را عقب  یطانیش یبا لبخند مهبد

دیکش  . 

پراشک هانا  یهمانطور که به چشمها 

شده بود زمزمه کرد رهیخ : 



...  ی، مال من یچه نخوا یچه بخوا -

نر دورت بچرخه  یقبال گفته بودم ، پشه 

کشمش یم ! 

به تنش داد تا دستانش را  یحرکت هانا

مهبد توان  یاما بازوها اوردیبتواند باال ب

او گرفته بود را از یهر گونه حرکت .  

حرفت  نیدونم ا ی... م ینامرد یلیخ -

 یدوست داشتنه نه از رو ینه از رو

  ... عشق

قدم عقب رفت  کیزد و  یپوزخند مهبد

 :و گفت



 یو مثل دخترا یباهوش اد؛یخوشم م -

 یخودت قصه  یبوسه برا هیبا  ییایرو

یباف یو مجنون نم یلیل  . 

 یرها شد و رو شیاز بند پلکها اشک

دیورتش لغزص .  

توانش را جمع کرد تا بتواند حرفش  تمام

 .را بزند

؟ید یپس چرا آزارم م -  

به عقب برداشت و خنده  یگریگام د مهبد

 :کنان گفت

تو رو دوست  یلیبرخالف من ،پدرم خ -

کرد و  یبانیانقدرازت پشت شبیداره . د

سکته کردن  یحرص خورد که تا پا



صحنه  نیا دنیرفت و برگشت .االن با د

 یاتاقش به عشق من پ یاز پشت پنجره 

 ی کهیبره ...در ضمن  از اون مرت یم

 یمزخزف دور باش وگرنه با هر اشتباه

و  شهیتکرار م امهبرن نیا نمیکه ازت بب

به رابطه  یواشکی یچه بسا از بوسه ها

فاز بدم رییتغ  یاجبار  . 

با دو  دیآخر را بگو یجمله  نکهیاز ا قبل

ش را نوازش کرد و صورت یانگشت رو

  . بعد از اتمام حرفش از او دور شد

ثتیلعنت به تو و اون افکار خب -  .  

شد به  یکه از او دور م یدر حال مهبد

دیعقب برگشت و خند  .  



در روح و روانش فرو   یشیاو ن ی خنده

گرفت یبرد و زهرش جانش را م یم .  

و بر  دیدست کش شیلبها یحرص رو با

فرستاد خود لعنت یناتوان  . 

**** 

 

پاندول ساعت اتاق کوچکش را باال  مانند

امان  یکرد . قلبش تند و ب یم نییو پا

 ینگران دنیزد . حال خرابش با د یم

، بدتر شده  شانشیاحوال پر یهلما برا

 یب نیاز ا یت کسخواس یبود. دلش نم

خواست  یخبر داشته باشد . نم ییآبرو

احترامش از چشم خواهر کوچکش 



زد و  یم حرف. مدام با خود زدیفرور

 یم یبود که نثار مهبد الابال ییناسزا

  . کرد

سجاده  یشد که پا یخدا شرمش م از

آن گناه را به دلخواه انجام  ای. گو ندیبنش

 ، یداده باشد، عذاب سخت و جانسوز

کرد.  یروحش را به خاکستر بدل م

و از خدا طلب بخشش  ختیر یاشک م

خواست تا راه  یکرد و کمک م یم

نشانش  ،یوحش یاغیاز دست آن  ینجات

 .دهد

وارد  یاتاق باز شد و هلما با نگران در

 .اتاق شد



 ؟یزن ی؟ چرا حرف نم یشده آبج یچ -

نگرانم یلیخ  . 

به هلما کرد و از پنجره به باغ  پشت

عمارت روشن بود  یشد . چراغها رهیخ

شاخ و برگ درختان سر به  انیو از م

 ریمس دیبود. با دنی؛ قابل د دهیفلک کش

 یم یخاک یحرف را به سمت جاده 

 . کشاند

نکرده؟ ساعت از ده  ریبه نظرت بابا د -

 !گذشته

و گفت ستادیکنارش ا هلما : 

جواب سؤال من  نیکرده اما ا ریچرا د -

 ی. وقت ستیدلم ن یدل تو نبود! به خدا



شه یحالم بد م نمتیب یم شونیانقدر پر  
.  

سوخت و  یاو م یخواهرش به پا دینبا

دیفهم یرا م دیکش یکه او م یدرد  . 

  از آرمان چه خبر؟ -

ظهر که زنگ زد فقط آمار  یچیه -

مهندس رو داد و منم به خودت خبر دادم 

مهندسه انقدر پولداره چرا  نیا شیی. خدا

ذاره؟ یمهد کودک م یش و توپسر  

به بچه ش شربت  یقبل یچون پرستار -

ترسه پرستار  یدادن . م یخواب آور م

رهیبگ بهیغر . 

و گفت دیخند هلما : 



مهد کار  یاونوقت تو که سه ماه تو -

؟یبراش آشنا شد یکرد  

گرفت  کیکرد و نگاه از باغ تار یاخم

 .و به خواهرش نگاه کرد

که حوصله  اریدر ن یهلما مسخره باز -

خودم رو هم ندارم . برو به مامان سر  ی

خودت برس یبزن و به کارا  .  

افتاده  نییپا یو با سر دیلب ورچ هلما

 :گفت

یکردم آبج یشوخ - ! 

 یشدت خشم تنش گر گرفته بود و م از

. حال خرابش دست خودش نبود دیلرز  .  



 یم یکردنه ؟ وقت یاالن وقت شوخ -

رو و دوروبر ب ستیحالم خوش ن ینیب

  .من نباش

از او دور  یو دلخور یبا ناراحت هلما

 دیبسته شدن در را شن یصدا یشد . وقت

پنجره نشست  نییبه پنجره پشت کرد و پا

و سرش  دیرا در آغوش کش شی. زانوها

زانو گذاشت یرا رو  .  

چشمش فرو  یاز گوشه  یگرم اشک

رفت .  یاز آن خانه و باغ م دی. با دیچک

 دیبود. با زیهم تر از هر چم شیآبرو

امشب جواب مثبت را از پدرش  نیهم

 یگرفت و از فردا به دنبال خانه  یم



گشت. قلب کوچکش طاقت  یمناسب م

را نداشت یهمه فشار روح نیا  . 

هلما که با پدرش سالم و احوال  یصدا

کرد او را به خود آورد. مانند  یم یپرس

ا و از اتاق خارج شد . ب دیفنر از جا پر

 یبه لبخند کمرنگ شیپدرش که لبها دنید

.  دیدر دلش تاب یدیبود؛ نور ام نیمز

امشب حال پدر خوب بود و حرفش اثر 

داشت. سالم کرد و کنار پدر  شتریب

ستادیا  .  

بابا؟ حال  یسالم دختر گلم . خوب -

 مادرتون چطوره؟

. خدا رو شکر مامان هم بهتره میخوب -  . 



رو به باال رفت سرپدرش  . 

 .خدا رو شکر -

سرش را تکان داد . رو به  یآرام به

 :هلما گفت

زیبر ییبابا چا یبرا - . 

به سمت آشپزخانه رفت وپدرش به  هلما

رفت .پشت سر  یبهداشت سیسمت سرو

به راه افتاد یپدرش مانند جوجه اردک .  

میدلواپس شد ن؟یاومد ریچرا امشب د - ! 

داده بود  هیتک ییکه روشو یدر حال یعل

به او کرد و گفت ی، نگاه وفتدین تا : 



اون  شیعموت کارم داشت . اول پ -

 . رفتم وبعد اومدم خونه

وار به تپش افتاد. حتما  وانهید قلبش

بود  دهیکه از پنجره د یاتفاقات شیعمو

 جهیکرده بود که نت یریخود تعب یبرا

پدرش شده بود یاش شاد ! 

باشه ؛ چه کارتون داشت؟ ریخ -  

 دیکش سشیصورت خ یوحوله را ر یعل

برداشت .  ییاش را از روشو هیوتک

بغل زد و گفت ریرا ز شیعصا : 

 یهمگ ست؛یگفتنش ن یجا که جا نیا -

تا براتون بگم نیاتاق مادرت جمع بش . 



دلهره پشت سر پدرش راه افتاد. هم  با

. با هم وارد دیزمان هلما هم به آنها رس

آن ها  دنیاتاق مادرش شدند. مادرش با د

ها  یوتراپیزیف یزد . از وقت یخندلب

از  یکیتوانست  یجواب داده بود ، م

 یرا تکان دهد . به زحمت م شیدستها

 نیتوانست چند کلمه حرف بزند که هم

بود متیغنآنها  یهم برا . 

آشوب بود و در سکوت به احوال  دلش

کرد.  یپدرو مادرش گوش م یپرس

 یآتش م یدر کوره  نییازگردن به پا

 یزده بود. دستها خیورتش  سوخت و ص

 یلرزانش را در هم گره زده بود تا کس

 .متوجه دلهره وترسش نشود



، با  دیرا نوش یپدرش چا نکهیاز ا بعد

 :استرس گفت

ه؟یخب خبر خوشتون چ -   

زد و گفت یلبخند یعل : 

حاصل شد . امشب  یبعد از سالها فرج -

مهبد بهم زنگ زد و گفت؛ قبل از اومدن 

رفتم  یصادق برم . وقت دنیدبه خونه به 

اتاق صادق مهبد هم اونجا بود. اول  یتو

 نیتعجب کردم اما حرف صادق علت ا

سه نفره رو مشخص کرد ییگردهما .  

اسم  یوقت دیکوب یوار م وانهیهانا د قلب

اتفاق  کی یعنیبود  انیمهبد در م



وحشتناک در شرف رخ دادن است . 

دیهلما با عجله پرس : 

حاال؟گفتن  یخب چ -  

رو به همسرش کرد و گفت یعل : 

رو به من  زیصادق اداره کارگاه تبر -

سپرد . قرار شد فردا برم شرکت و از 

که در  یحسابدار ایکارم استعفا بدم . گو

 نیا یجعفر نشسته ، پوال یمدت جا نیا

.  ستیازش ن یبرداشته و خبرماه رو 

و خودم رو  نالیفردا ظهر برم ترم دیبا

 .به اونجا برسونم



 رهیسه با تعجب به دهان مرد خانه خ هر

کار  شنهادیپ نیشدند. قلب هانا از ا

داد یبد م ی، گواه یناگهان .  

ز؟یتبر یریتنها م -  

دیبود که هلما از پدرش پرس یسوال نیا  . 

برم حساب و  دیآره دخترم . اول با -

اون کارگاه رو درست کنم. بعد  یکتابا

کردم  دایخونه باشم . خونه که پ هیدنبال 

. هرچند که مهبد  دیایدم ب یبه شما خبر م

جا بهتره . چون  نیگفت موندن شما ا یم

شه یصادق تنها م  .  

گفت یبا ناراحت هانا : 



مهبد غلط کرده با اون نظرش... شما  -

خوبه؟ در ضمن  دیاشحالتون تنها ب نیبا ا

نیکار رو قبول نکن نیبهتره که ا  . 

با اخم نگاهش کرد و گفت یعل  : 

 چرا؟ -

 ستین یپسر آدم نرمال نیا نکهیا یبرا -

کنه  رونیخواست ما رو ب یروز م هی. 

 شنهادیو حاال داره کار خوب به شما پ

پسر اعتماد ندارم .  نیکنه . من به ا یم

اشهکارش ب یتو یترسم حقه ا یم  . 

 یرو یفکر کرد و دست یکم یعل

دیکش شیشانیپ  .  



کنم  یجور م یرم؛ بهونه ا یفردا نم -

 ی. منم از مهربون هیبه چ یچ نمیتا بب

پسر تعجب کردم نیا یناگهان ! 

 یقفسه  قرارش کوبنده به یقلب ب هانا

دیکوب یم نهیس .  

شه .  یم شتریبابا من در آمدم کم کم ب -

میخونه بر نیزود از ا یلیخ میتون یم  ... 

 نهیبا اخم نگاهش کرد . نفس در س یعل

 یبرزخ یهانا حبس شد . چشم ها ی

حالش بود یایپدرش گو  .  

 امیب یزندگ یمونده بعد از عمر نیهم -

قت کنم . حقو یچتر دخترم زندگ ریو ز

جا که  نیخودت نگه دار. ا یرو برا



نه صادق تنهاس نه ما . من  میباش

 دیبا ام ستمیشبا خونه ن ینگهبانم و بعض

باغ مراقب  نیا یبرادرم تو نکهیبه ا

مونم یراحت سرکارم م الیشماست با خ  

. 

از کانال  دیاز نهادش برخاست . با آه

شد یوارد م یگرید  .  

 گهیق دعمو صاد یدون یبابا خودت م -

و پسرش کنارشه. ما هم  ستیتنها ن

که مراقبمونه ،  میاون باال سردار ییخدا

 یپا یو رو میجا بر نیاز ا دیبا گهید

میخودمون باش .  



چنگ زد و  شیبا خشم به عصا یعل

 :گفت

خونه  نیکه هلما از ا گهیدوروز د -

 دیرو به ام لتیمادرعل یخوا یبره؛ م

سرکار؟ اگه  یو بر یول کن یک

لقمه  هی چارهیب نیبه ا یک یکارباشسر

و  یخونه باش دیده؟ با یآب و نون م

پول  یخوا ی. اونوقت م یمراقبش باش

دختر  ؟یاریخونه رو از کجا ب یاجاره 

جور  نیا ادیمن خوشم م یتو فکر کرد

کنم؟ یزندگ   

کرد یتکان داد و نچ یسر .  



استقبال  شنهادشونیاز پ نیهم یبرا -

شرکت، احتماال تا رم  یکردم . فردا م

طول  یاستعفا رو قبول کنن چند روز

 نیاول ز،یپام برسه تبر یکشه . وقت یم

کنم که  یم دایخونه پ هیکه بکنم  یکار

تو  یجور نیخودم . ا شیپ نیایشما هم ب

کم کم به فکر استعفا از کارت  دیهم با

یباش  .  

عالم در دلش هوار شد . چقدر به  غم

 رد؛یمهندس بگتوانست از  یکه م یحقوق

حکم آخر  دنیدل خوش کرده بود. از شن

تکان داد  یسر یدلش گرفت . با ناراحت

رفت . هلما با بغض  رونیو از اتاق ب

 :گفت



 یانقدر تند حرف م یبابا چرا با آبج -

 یخواد ما زندگ یاون دلش م ؟یزن

میداشته باش یبهتر  .   

دیکش ادیبا خشم فر یعل : 

 مونیوام زندگخ یمگه من نم اید  لعنت -

 ن؟یزن یسرکوفت م نیبهتر باشه که دار

سگ  نیع لمیعل یپا نیمگه با هم

دم که  یمردم رو نم یپاسوخته نگهبان

 نیدراز نشه . ا یکس یدستمون جلو

خونه رو اگه توش موندم چون خود 

صادق ازم خواهش کرد بمونم تا دم 

تنها نباشه . چون اون پسر ناخلفش  یریپ

دلسوز باباش باشهکه  ستین نیآدم ا  . 



لرزان جواب داد ییبا صدا هلما : 

ما  یمهبد برگشته؛ آزاد یخب از وقت -

تنها  گهیترسه د یسلب شده! هانا ازش م

ره بابا یاون عمارت نم یتو ... 

و  دیکوب وارید یبار با مشت رو نیا یعل

سر انداخت یرا رو ادشیفر  : 

 ینم یمرد چیباشه ه بیدختر اگه نج -

اون  یه چپ بهش بندازه . توتونه ؛ نگا

مره که یعمارت نره نم ! 

پدرش؛ قلب کوچکش  یادهایفر یصدا

زد و  هیرا به درد آورد . به در اتاق تک

 یسر خورد . اشک داغ نیزم یرو

 یخروشان از درون طوفان یچون رود



کرد .  یکه در دلش بر پا بود فوران م

را به  شیمیکاش پدرش افکار کهنه و قد

 یوقت دیفهم ی. کاش مکرد  یروز م

از او  د،درون قلب انسان النه کن طانیش

را  یسازد که آدم یوحشتناک م ییوالیه

ستیتاب مقابله با او ن .  

 

****** 

شد  داریپف کرده از خواب ب یچشم ها با

رفتن به مهد  یبرا یا زهیانگ گری. د

هفته  کیدانست بعد از  ینداشت . نم

به  یامروز و فردا کردن ها چه جواب



خورد و دستش  یمهندس بدهد! هلما تکان

اش افتاد نهیس یقفسه  یرو .  

به صورت آرام خواهرش انداخت  ینگاه

زد .  یآرامش اون غنج  م ی. دلش برا

آرامش سهم او بود. تا  نیاز ا یکاش کم

شد و  یم شیک یلما راهه گریدو ماه د

شد . او  یشده راحت م نیباغ نفر نیاز ا

ماند و هر روز تن  یم دیبود که با

نااهلش چون  یوبدنش ازوجود پسرعمو

 تیو لب به شکا دیلرز یدرخود م دیب

کرد . اودختر بود ومحکوم به  یباز نم

بود که  نیسکوت بود . محکوم به ا

 یینجابت داشته باشد! محکوم بود اگر بال

حفظ  شیسرش آمد سکوت کند تا آبرو



 یصفت طانیشود! محکوم بود گناه ش

پسران هرزه را به دوش کشد! کاش 

 ...دختر نبود

 شیهایآرش و مهربان ادی.  دیکش ریت قلبش

کاش  یزد . ا یآتش به دل غمزده اش م

نگاه  یمرد چیگذاشت ه یزنده بود و نم

اندازد! کاش زنده بودواز  یچپ به او ب

شد! از  یشده دور م نیاغ نفرب نیا

آمد  یم ادشیکه تک تک به  ییحسرتها

اش نشست نهیس یچون کوه رو یبغض  .  

دست هلما را کنار زد و از جا  یآرام به

تلق و پلق پدرش را  یبرخاست . صدا

. او هم خواب  دیشن یاز آشپزخانه م

شبانه تنها سهم  یخواب یمانده بود . پس ب



 یرفت و به آرام رونیاو نبود. از اتاق ب

  . سالم کرد

به اوکردو سالمش را با  ینگاه یعل

تکان دادن ؛ سر جواب گفت. هانا به 

را از  وانیسمت اجاق گاز رفت و ل

 ختیر یچا شیدست پدرش گرفت و برا

زمزمه کرد ی. به آرام  : 

خواستم ناراحتتون کنم یمن نم -  ... 

یکارو کرد نیاما ا - ! 

 ی. اعتدال روان هیبابا مهبد پسر نااهل -

کار  یدشمن یترسم از رو ینداره، م

 . دستمون بده



زد . توان  یوار حرف دلش را م زمزمه

 یاز هر راه دیسکوت کردن نداشت . با

کرد یتوانست پدرش را قانع م یم  .  

تو کاله خودت رو بچسب ؛ به بهشت  -

زن  هیکار نداشته باش.  گرونیو جهنم د

لشکر  هی نیتونه ب یباشه م بیاگه نج

 .سرباز بره و سالم برگرده

کرد  یخالص را در مغزش خال ریت ایگو

کرد ؛  یم ی. چگونه به پدرش حال

 یمهبد را نم یرتیس وید ینجابت او جلو

ردیگ ! 

باال داد و گفت ییابرو یعل  : 



مهدکودک بگو که  ریمروزبه مداز ا -

. دانشگاه خواهرت  یادامه بد یتون ینم

شه مادرت رو تنها گذاشت یباز بشه نم  

. 

دیاز ته دل کش یآه .  

به اسم هانا مهم نبود یدختر گرید  . 

کرد و لب از لب باز  یاطاعت م دیبا 

کرد ینم .  

در  یبه اطاعت کردن را از بچگ عادت

کرده بودند نهیوجودش نهاد  .  

حرف حرف پدر بود و مادر  شهیهم

اوامر مردش عیمط ! 

ن؟یمنصرف شد زیاز رفتن به تبر -  



 ییو با صدا دیکش شیشانیبه پ یدست یعل

داد ،  یم رونیکه به زور از ته حنجره ب

 :گفت

،  زهیوسوسه انگ شنهادشیدونم . پ ینم -

و شرمنده بودن خسته  یپول یاز ب گهید

  . شدم

و با نرمش تمام  ادستیکنار پدرش ا هانا

 :گفت

دشمنتون شرمنده باشه . شما همه  -

. ما  نیکن یجوره تالش خودتون رو م

میستین یکه ناراض  . 

دیرا هورت کش شیچا یعل  . 



را به دست هانا سپرد و  یخال وانیل 

خود برخاست یازجا  .  

بغلش محکم کرد و بعد از  ریرا ز عصا

زد رونیاز خانه ب یکوتاه یخداحافظ  .  

و  دیرا کش شیتمام موها یبا درماندگ اناه

دیکش یآه بلند  .  

 شیرو شانه اش نشست . چشمها یدست

سرش  یرا باال دهیژول یباال رفت و هلما

دید .  

 ی... مردا یغصه نخور خواهر -

 دیشه عوضش کرد . با یرو نم یمیقد

به حرف  رنیبگ ادی نایمعجزه بشه تا ا

اعتماد کرد شهیزن جماعت هم م .  



هلما تو به آرمان زنگ بزن و بگو ،  -

کنه تا قبل از  فیکارش رو زودتر رد

 دیو بر دیریشما مراسم بگ زیرفتن به تبر

و  زیخودتون ... رفتن به تبر یسرخونه 

ازدواج شما به  شهیباعث م اشیآوارگ

وفتهیربیتأخ . 

را شانه زد و در  شیبا دست موها هلما

خاراند گفت یکه سرش را م یحال : 

رو داره؟ شیآرمان هم آمادگ نمیبب دیبا -  

. از  نیباالخره با هم حرفاتون رو بزن -

اوضاع  نیزودتر برو در ا ییشنویمن م

نکن ریبلوشور، خودت رو اس  .  



از اتمام حرفش به سمت اتاق رفت و  بعد

دست انداخت و  یرارو فشیآماده شد . ک

 :گفت

؟یامروز کالس دار -  

 .اوهوم -

؟یچه ساعت -  

ده صبح تا سه بعد از ظهر ساعت - ! 

گفت ینگران مادرش بود. با ناراحت دل : 

پس ناهار مامان رو آماده کن و کنار  -

دستش  یآب هم جلو یدستش بذار. بطر

امروز خودم زودتر برگردم دیبذار. شا  . 

گفت یبا ناراحت هلما : 



و خونه  یکش یواقعا از کار دست م -

؟یش یم نینش  

وار شد. اش ه نهیس یرو میعظ یدرد

 یروزها را نم نیکاش آرش زنده بود و ا

دید ! 

ندارم یچاره ا -  .  

؟یمهندس چ یاز بچه  یپس پرستار -  

... بابا حکم رو صادر  چیبه ه چیه -

 !کرد

کرد یانداخت و خداحافظ نییرا پا سرش  

.  

زد و به سمت در باغ  رونیخانه ب از

 .حرکت کرد



انداخت یهمانجا به عمارت نگاه از .  

عمارت  یمهبد روبرو کریغول پ تورمو

دیکش ینبود. نفس راحت  .  

 نیدر را باز کرد و به سمت ماش 

  .برگشت

چشمش محو  یازجلو روزیاتفاق د ادی

شد ینم  .  

دگرگون شد حالش .  

زهر آن بوسه هنوز در جانش بود  ییگو

 ینافرجام م یباتالق یو او را به سو

  .کشاند

شد نیو سوار ماش دیکش یآه  . 



رفت رونیاز باغ ب یبه آرام   . 

بعد ازبستن در باغ به سمت مهد  
  .حرکت کرد

 یکه بر روح و روانش وارد م یفشار

 . شد ؛ راه نفسش را بند آورده بود

منحوس مهبد را به فال  یچهره  دنیند 

گرفت کین .  

توانش را داشت تا با انگشتان خود  کاش

 رونیاش را از کاسه ب دهیدر ی، چشمها

 !بکشد

خوش  ینیب یمرد بود و با مشت کاش

تا جرأت  دیمال یفرمش را به خاک م

 !ابراز وجود نکند



کاش در آن خانه نبود تا هرروز تن و  

  ! بدنش از ترس ووحشت بلرزد

سکوت   نیتوان گفتن داشت و ا کاش

 نیشکست و خود را از ا یرا م یلعنت

کرد یخالص م یهمه فشار روح !  

 

بود و دلش با  شماریدلش ب یها حسرت

شد یافسوس خوردن ها آرام نم نیا  .  

روز خوب  کیشب آرامش و  کی دلش

کرد یرا ازخدا طلب م . 

در مهد  یموتور مهبد جلو دنیبا د 

  . کودک ، آه از نهادش برخاست



کمر  همت به  یبیبه طور عج طانیش نیا

او بسته بود ینابود .  

تراز مهد پارک  نییرا چند متر پا نیماش

  .کرد

چه  یبرا دیپل طانیدانست آن ش ینم

 یبه مهد آمده است و چه نقشه ا یکار

 در سر دارد؟

نشد و منتظر ماند تا مهبد  ادهیپ نیازماش

 .از مهد خارج شود

با او  ییخواست با روبرو یدلش نم 

 .روزش را خراب کند

 رونیاز ب یکرد، خبر یصبور هرچه

او را  شیزنگ گوش یآمدن او نشد. صدا



ناشناس  یشماره  دنیبه خود آورد . با د

آه از نهادش برخاست. رد تماس کرد و 

تمام هوش و حواسش را به روبرو 

  . دوخت

و طاها که در  یمهندس شامان دنید با

را  شیحال ورود به مهد بودند، پلک ها

درد برهم فشرد. شروع به  یازرو

 یکرد. دوباره گوش یالکرس ةیخواندن آ

 یآالرمش رو یزنگ خورد. صدا

ناشناس  یشماره  دنیاعصابش بود. با د

تماس را بر قرار کرد تا از شر مزاحم 

 بله" یخالص شود. کلمه  یاول صبح

" از دهانش خارج نشده بود که  نییبفرما

پر خشم مهبد در گوشش نشست یصدا  . 



که هنوز به محل  یموند یکدوم گور -

؟یدیکارت نرس   

کرد  یدهانش را قورت داد و سع آب

  .ترسش را پنهان کند

موندم تو به محل کار من  کیتراف یتو -

؟یدار یو رفت و آمد من چه کار  

مهبد روحش را خنج  یعصب یصدا

دیکش . 

خودت روبرسون. کار استعفات  عیسر -

حساب  هیسوروخودم انجام دادم . مونده ت

خودت  دیگه با یکودک م رمهدیکه مد

یباش ! 



بود؛ دوتا شاخ بزرگ  کیتعجب نزد از

دیسرش سبز شود. با خشم غر یرو : 

و یاز طرف من رفت یبه چه اجازه ا -  

... 

من!  یاجازه تو دست منه نه اجازه  -

 یدوست ندارم همسرم کار کنه ، حرف

؟یدار  

دیکش ادیتمام شد. فر طاقتش : 

ور تو سرت به من چه آخه؟ زنت بخ -

هم به تو جواب مثبت  رمیمن بم یلعنت

دم ینم  .  

،  غیمهبد مانند ت یعصب یخنده  یصدا

کرد میتقس میقلبش را به دو ن . 



دید میخواه - ! 

کوتاه  یبوق ها یقطع شد و صدا تماس

 یمانند سطل آب جوش ،یو ممتد گوش

 ییتمام وجودش را سوزاند. با دستها

دیکش غینگاه کرد و ج یلرزان به گوش : 

ی، روان یلعنت - ! 

انداخت و  فشیرا درون ک یگوش باخشم

که   یشد. درست زمان ادهیپ نیازماش

 یمهد شد، با مهندس شامان اطیوارد ح

صورت سرخ و چشم  دنیروبرو شد. با د

رخ  داده  یچه اتفاق د؛یفهم شیبرزخ یها

کرد و  یاو اخم دنیاست. مهندس با د

 :گفت



؛ خانوم شما که  نیومدخوب شد ا -

 ستیبه کار کردنتون ن یهمسرتون راض

 یمگه مردم مسخره  ن؟یچرا قول داد

تون هستن؟ یدست شما و همسر روان  

انداخت و به  نییسرش را پا یناراحت با

گفت یآرام : 

 یدونم چه جور یشرمنده . نم -

 یکنم . من همسر ندارم آقا یعذرخواه

من هستن و  یپسرعمو شونیمهندس ا

نیشما حالل کن دوارمیتوهم زده ... ام  . 

با خشم نگاهش را از او گرفت و  مهندس

 :گفت

دیدار یقاط یخانوادگ - .  



خواستم امروز خبر  یشرمنده من م -

بتونم ستیبدم که امکانش ن  ... 

 ی. همسرتون مهد رو رو دمیبله فهم -

 !سرش گذاشته

به او انداخت و از  یتأسف نگاه با

از خشم و  شیپاهاکنارش گذر کرد. 

دانست  یبود. نم دهیچسب نیترس به زم

روبرو  یوارد مهد شود با چه منظره ا

شناخت یکه م یا وانهیخواهد شد . د ... 

روانش  یرو یزنگ گوش یصدا دوباره

داد  رونی. نفسش را با حرص بدیخنج کش

خنده و  یصدا دنیو وارد مهد شد . با شن

مبارک باد گفتن دونفراز همکارانش 



لبش از تپش افتاد. با خشم وارد اتاق ق

قابل باور بود؛ مهبد  ریشد. غ تیریمد

 یچنان باوقار نشسته بود و به حرفها

کرد ؛ انگار نه  یگوش م یخانم محمد

 ختهیافسار گس یوالیهمان ه نیانگار ا

باشد یم ! 

  . سالم -

او برگشت . مهبد با  یهمه به سو نگاه

نگاهش بود؛ دهیکه کمتر از او د یلبخند

گفت یکرد و رو به خانم محمد : 

کار نامزدم رو زود انجام  نکهیاز ا -

؛ ممنونم نیداد  .  

به او کرد و گفت رو : 



 دنیفهم یوقت شونیهانا جون ، ا -

 یلیبود؛ خ یلیشما به چه دل یاستعفا

کارها رو انجام داد . دوتا امضا ،  عیسر

شه یپرونده بسته م یخودت بزن ! 

 کاتیتبر یتقفل شد . وق زبانش

شد. حاضر  ریبه سمتش سراز انشیاطراف

مشمئزکننده  کاتیتبر نیو چن ردیبود بم

را نشنود. با سر تکان دادن از  یا

خبر از همه جا تشکر کرد  یهمکاران ب

گفت یو رو به خانم محمد : 

صبر  دیکه تا آخر هفته با نیشما  گفت -

 !کنم



برخاست و با  زیاز پشت م یمحمد خانم

و  دیتمام او را در آغوش کش یچاپلوس

 :گفت

 تیبه روز عروس ینگفت زمیعز -

! تو که یو کار دار یشد کینزد

 یم ی؛ چرا گفت یداشت شیدر پ یعروس

؟یاز بچه ها بش یکیپرستار  یخوا  

پاسخ  یارایانش . زبدیبود چه بگو مانده

 ینداشت . از دورن مانند گوله  ییگو

آتش شده بود. دوست داشت ؛ توان آتش 

را داشت تا  شیروبرو ثیزدن مرد خب

شد یاز شرش خالص م شهیهم یبرا . 



عوض شد. ممنون از  ممیتصم -

کجا رو امضا کنم ؟ دیشما. با یهمکار  

اشاره کرد و  زیم یبه رو یمحمد خانم

را  شیدو امضا، امضا یبا نشان دادن جا

به سمت همکارانش که  عیگرفت . سر

بودند،  تیریدرحال خارج شدن ازاتاق مد

 نکهیکرد .قبل از ا یبرگشت و خداحافظ

جوابش را بدهد از مهد خارج شد.  یکس

 واریو با خشم خود را به در و د دیدو یم

کرد.  یخود را درک نم ال. ح دیکوب یم

نداشت .  یگرید زینگاه مهبد جزنفرت چ

داد؟ یهمه آزارش م نیچرا ا  

از  شیبود که بازو دهیرس نشیماش کنار

 یشد. فشار دست مردانه ا دهیپشت کش



که چنگ بر گوش و پوستش زده بود، 

کرد.  تیچشمش هدا یدرد را تا کاسه 

 یو نگاه پرنفرتش را به چشم ها ستادیا

  .شرور مهبد سپرد

از جونم؟ یخوا یم یچ  ،یلعنت -   

مال  دیرو ، بهت گفته بودم توبا خودت -

چه با ناز چه با زور... راهش  ؛یمن بش

خونه  می. بریکن یرو خودت انتخاب م

 . که کارت دارم

 چیخوام با ه یبفهم! من نم یلعنت -

ازدواج کنم .من جوابم به  یمرد

! چرا روح و روانم هیدرخواست تو منف

؟ ید یچرا آزارم م ؟یزیر یرو بهم م   



هول داد  نیو را به سمت ماشمهبد ا دست

دیبهم فشرده ، غر یو با دندان ها : 

 تیبا زبون خوش حرف حال یوقت -

سرت باشه  یحرف زور باال د،یبا ستین

 یعمارت کل یکه تو وفتیراه ب االی. 

میکار دار .  

شد و بدون تأمل  نیسوار ماش باخشم

را روشن کرد . دلش سنگ  نیماش

لش خواست . د یرا م شیشگیصبور هم

زد . به  یآرامش بال بال م یکم یبرا

 یسمت عمارت حرکت کرد. اگر کم

 یم شیمحبت و عالقه در نگاه پسرعمو

همه فشار و  نیتوانست ا ی، م دید

را تحمل کند اما به وضوح  ییزورگو



 نیدر ا یعالقه ا چیه دمشخص بو

مورد ، وجود ندارد یاصرار ب ! 

مهبد  کریباغ شد و موتور غول پ وارد

 نیشت سرش وارد شد. درون ماشهم پ

به رفتار مهبد  نهینشسته بود و از درون آ

از  یشیحرکت نما کینگاه کرد.  با 

 نیو به سمت ماش دیپر نییموتور پا یرو

بخواهد با زور او  نکهیاو آمد. قبل از ا

 ادهیپ نیبکشد از ماش رونیب نیرا از ماش

. درتمام ستادیاو ا یرو درشد و رو 

 کیکرده بود و فقط به فکر  ریطول مس

بود! آب دهانش را قورت  دهیرس جهینت

 :داد و با حرص گفت



اول   ؛یندار ییدونم گوش شنوا یم -

با عمو صادق حرف بزنم تا  دیاز همه با

من رو با تو مشخص کنه فیتکل ! 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 

 !برو ... من که جلوت رو نگرفتم -

شد.  یم دهید ینگاهش برق خاص در

و نفس در  دیآن برق، لرز دنیلبش از دق

 یاش حبس شد. چشم از آن دو گو نهیس

پر شرر برگرفت و به سمت عمارت گام 

برداشت . حرکت مهبد را پشت سرش 

کرد و نفسش به شماره افتاده  یحس م

 .بود



نحس شد و  یشده  نیوارد عمارت نفر 

با شتاب پله ها را باال رفت . پشت در 

به در  یضربه ا و ستادیاتاق صادق ا

را به زحمت  شیعمو ینواخت . صدا

انداخت .  ی. به پشت سرش نگاهدیشن

شلوار فرو  بیرا در ج شیمهبد دستها

برده بود و با پوزخند به او و تالشش 

کرد و وارد اتاق  یشده بود. اخم رهیخ

  .شد

آمده بود .  شوازشیبا لبخند به پ شیعمو

 د،یاو د یکه در چشم ها ییاز برق شاد

 لیدل یخودش را خواند . مهبد ب یفاتحه 

درخواستش موافقت نکرده بود.  نیبا ا

.  دیزبانش آمده بود، ماس یکه رو یسالم



شد بر  یشاد عمو صادق خنجر یصدا

 !قلب ناکوکش

تا حاال منتظرت بودم عروس   روزید -

پسره  نیا یخوشحالم تونست یلیگلم ... خ

! هر کس یسرکش رو  رام خودت کن ی

به وصلت  یتو بود محال بود راضجز 

  . بشم

 شیعمو یگرد شده به لبها یچشم ها با

 یبازو ییماند . مهبد با کمال پررو رهیخ

کرد  کیاو را گرفت و او را به خود نزد

او حلقه  یشانه  یرا رو گرشی. دست د

گفت یابازیکرد و با س : 



تونه عاشق  یباالخره مهبد هم م نیدید -

ده ... بابا درسته برگر یبشه و به زندگ

به پا کرد. خدا  شیعمو جعفر آت یحرفها

که برام  یی، با اون نوشته ها امرزدشیب

 تیواقع یفرستاده بود، چشمام رو رو

 یبسته بود. حاال از اون فشارروح

قلبم  یخالص شدم . مخصوصا از وقت

 یزندگ دمیافتاد، فهم پشهانا به ت یبرا

ستین اهیاونقدرها هم زشت و س . 

پدرو   نیو گنگ ، نگاهش ب جیگ هانا

کرد پنجه  یپسر در گردش بود. حس م

حلقه بسته  شیگلو یرو ریها قدرتمند تقد

 یو راه نفسش را بسته است . دلش م

مرد و از  یخواست در همان لحظه م



 رنگیپراز دروغ و ن یحرفها نیا دنیشن

شد یمعاف م . 

به شانه اش داد و دست مهبد را  یحرکت

انداخت نییشانه اش پا یاز رو  . 

 ییدوخت و با صدا نیرا به زم نگاهش

 شیشد رو به عمو یم دهیکه به زور شن

 :گفت

شروع  ییمن توانا نیدون یعمو شما م -

رو ندارم. خودتون به پسرتون  یزندگ هی

ن برداره و مزاحم من دست ازسرم دیبگ

 ... نشه

ستادیاو ا یبا خشم روبرو مهبد .  



آتش به هست و  شیطانیش یها چشم

زد یدخترک م ستین  .  

 یکاسه  انینگاهش م یخاکستر رنگ

  .خون شناور شده بود

مزاحم؟ من مزاحمم که مراقبتم؟ به  -

 زیهمه چ یعموت بگو با اون مهندس ب

 یخواست یبگو م ؟یداشت یچه سرو س ر

و  بهیکه غر یمرد یخونه  یتو یبر

! یبچه ش رو بکن یتنها بوده ، پرستار

 یدختر یبفهم یبگو که انقدر شعورندار

به  یگند نیکه سالم و عاقل باشه چن

زنه ینم شیزندگ ! 

به جوش آمد خونش  . 



را  نیو توه ریهمه تحق نیتحمل ا 

 .نداشت

و عقب  دیاو کوب ی نهیس یبا دست رو 

کرد و گفت شیموراندش، رو به ع : 

 فیاراج نیبه ا یحرف  من ربط -

نداشت. عمو جون ،من بارها به شما گفتم 

قصد ازدواج ندارم و بعد از آرش 

تونم قبول  یرو نم یمرد چیامرزهیخداب

؛ من به  نیکن یکنم . شما به پسرتون حال

خورم یدردش نم  . 

آن دو  یهاج وواج به حرفها صادق

داد یگوش م . 

از اتاق را داشت قصد خروج هانا  .  



که در  یبود و درد دهیتنش را د لرزش

حس کرد ینهفته بود را به خوب شیصدا .  

 د،یهانا را کش یمهبد با خشم مانتو یوقت

دیکش ادیشد و بر سرش فر یعصبان : 

 

دست  یدستت رو بکش ؛ حق ندار -

یبهش بزن ! 

به عقب برگشت و به  یبا پوزخند مهبد

  .پدرش نگاه کرد

 یازت م زیچ هیبهت گفتم فقط بابا  -

کردنت؟ یپدر نهیخوام ، ا   

تکان داد و گفت یبا تأسف سر صادق : 



ازدست من  یکار ستین یراض یوقت -

بهتر از هانا، من از خدامه  ی. ک ادیبر نم

گه " نه "  یم یکه عروسم بشه . اما وقت

 دی. فقط هانا با ستیاز من ساخته ن یکار

نجام بده ؛ خواسته ا یکه  م یکار یبرا

 یخواست یبده! واقعا م یجواب هیبه من 

مرد مجرد، پرستار  هی یخونه  یبر

؟یبش  

در خشک شد ی رهیدستگ یرو دستش .  

 کیآب از سرش گذشته بود چه  یوقت

 !وجب چه ده وجب

نگاه کرد شیو به عمو دیبه عقب چرخ  : 



 یخونه م نیرفتن از ا یعمو جون برا -

اشمداشته ب یشتریخواستم حقوق ب  .  

 یبا اخم نگاهش کردو با ناراحت صادق

 :گفت

خونه؟ نیرفتن از ا -   

 یرو برا یبله عمو. آقازاده تون زندگ -

  ... من سخت کرده

دیبا خشم به سمتش رفت و غر مهبد : 

تو؟ چند  ایرو سخت کردم  یمن زندگ -

بار محترمانه ازت خواستم به 

یجواب مثبت بد میخواستگار ... 

و با خشم گفت به پدرش کرد رو : 



 دیبا د؛یجا رس نیحاال که حرفها به ا -

 یمن جواب منف یبگم اگه به خواستگار

یکن رونشیاز خونه ب دیبده با  ...  

دیبا خشم غر صادق : 

 !ساکت شو مهبد -

پدرش زانوزد و با  لچریکنار و مهبد

بود، گفت دیکه از او بع یآرام یصدا : 

؛ در مورد مادرم  یگفت شیدو شب پ -

تا  یکن یم یو هر کار یتباه کرداش

مادرم تو رو ببخشه ... اگه حرفت 

بخشش  نیا ییخوا یراست بود و قلباً م

.  ابیبشه ، قلب پسرت رو در بتینص

جا قلبم رو به  نیدختر در ا نیوجود ا



اما  نمشیتونم هرروز بب ی. نم ارهیدرد م

من نباشه یبرا ...  

سکوت کرد یکم صادق .  

 شیصورت سرخ عمو به یبا نگران هانا

شد رهیخ  . 

 گریحد باز نیکرد مهبد تا ا یفکرنم 

باشد یماهر  . 

عمو جان من با اجازه تون مرخص  -

ما همراهش  زی. پدرم که بره تبر شمیم

میتا باعث آزار شما نباش میر یم  . 

و  دیچانه اش کش یرو یدست صادق

 :گفت



کنه  دایمناسب پ یتا جا زیبره تبر یعل -

شه اون  ی. نم نیمون یجا م نی؛ شما هم

رو دربه در کوچه و  ضتیمادرمر

. مهبد هم  نیکن دایتا جا پ نیکن ابونیخ

تحمل کنه  ایچند وقت  نیا یتونه تو یم

برادرش شیبرگرده آلمان پ ای . 

هم رو به پدرش در یبا اخم ها مهبد

 :گفت

؟یکن یم رونیمن رو ازعمارت ب -   

دست به هانا اشاره کرد و ادامه داد با : 

 نیکه به ا یهمه محبت نیبعد از ا یعنی -

 ینم د،ینمک نشناس و خونوادش کرد



که با دل پسرت راه  یازش بخوا یتون

اد؟یب  

 یندانست . حرفها تمام زیرا جا ماندن

کوه  کینداشت وسرش از درد مانند 

تکان داد و با  یشده بود. سر نیسنگ

که از درد به زحمت باز مانده  ییچشم ها

 :بود ؛ زمزمه کرد

ندارم . فعال با اجازه یمن حال خوب - ! 

مهبد مو  ادیفر یزد وصدا رونیاتاق ب از

کرد خیبه تنش س . 

 هی یبود جالل و جبروتت؟ جلو نیا -

گربه  یدید ؟یکم اورد یدختر فزرت

شما رو چه  یو جواب محبتهاکوره بود 



کم دارم که  یداد؟ مگه من چ یجور

بهش  یچیبرام ناز کرد و شما هم ه

؟ینگفت  

نرده  یافتاده دست رو ییشانه ها با

  . گذاشت

بر سرش  یچون پتک شیعمو یصدا

شد دهیکوب . 

پوله  یتونم چون بدبخت و ب ینم -

 نایمجبورش کنم به تو "بله" بگه ... خدا ا

 یرو یما هم درد ستین رو زده ،روا

میدردشون باش  .  

از تپش افتاد شانیحرفها دنیاز شن قلبش . 



 ایدر انیرا داشت که م یقیحال غر 

! ژنیاکس یذره ا یزند برا یدست و پا م

آمد نییپله ها را آهسته پا  .  

 رونیآرام و نرم از عمارت نحس ب چنان

روح ازتنش جدا شده و بدون  ییآمد ؛ گو

کند یحرکت م نیزم یرو شیجسم خاک . 

و سرش را رو به  دیکش یآه دردل

 . آسمان باال برد

خنک  میبود و نس یابر مهیآسمان ن 

صورتش را نوازش کرد یمهرماه رو  . 

آرش  یشد من رو جا یخدا جون نم -

بدون تو  ینیتا بب ییآرش کجا ؟یبرد یم

کنم یرو تحمل م ییچه دردا ! 



 یشیدرو یتمام به خانه  یدرماندگ با

خانه با  نیکه ا فیخودشان وارد شد . ح

 یخانه ها یبودنش صفا یشیتمام درو

را نداشت .اگر پدرش مهربان  نیچن نیا

 یتر بودواز تعصب ها و رفتارها

همه  نیکرد؛ ا یمردساالرانه اش کم م

 ینیدوشش سنگ یدرد و مشقت بر رو

کرد ینم . 

سراغ مادرش رفت به  .  

شده بود رهیبود وبه سقف خ داریب .  

 یرو یاو تعجب کرد .دست دنید با

گفت یو با تلخند دیصورت مادرش کش : 



 نیا یزندان گهیکارشدم . د یاز کار ب -

  . خونه شدم

 یموها یودستش را رو دیکش یآه

  . مادرش نوازش وار حرکت داد

بود یصبور خوب سنگ .  

توانست با لب  یحاال، که نم مخصوصا

نع ما یاپیپ یواستغفار کردن ها دنیگز

 !از حرف زدن او شود

مامان؟ چرا  میچرا ما زنها انقدر بدبخت -

اطاعت  دیدن و ما با یمردها دستور م

مگه خدا  ستن؟یمگه زنها انسان ن م؟یکن

از  دیو عقل نداده؟ چرا با اریبهشون اخت

م؟یطرف هم خون خودمون ، استثمار بش   



 یموها یو دستش را از رو دیکش یآه

خود  یموها انیمادرش برداشت وم دیسف

دیچنگ کش . 

 نیدلم گرفته مامان ... خسته شدم از ا -

وضع  دی! چرا بایو ناعدالت ضیهمه تبع

شد؛  یم یطور باشه؟ چ نیما ا یزندگ

 بینص یخدا از کرم و لطف خودش کم

 یمعمول یزندگ هیکرد و  یما م

کرد یم بمونینص . 

حرکت داشت  ییکه توانا یدست مادرش

او  یپا یو رو را به زحمت تکان داد

 . گذاشت

وارد کرد شیپا یرو یفشار یبه نرم  .  



 یبه اشک نشسته به چشم ها یچشم ها با

  .نگران مادرش نگاه کرد

او به  یاشکها دنیمادرش با د یها چشم

  . اشک نشست

زحمت و تالش فراوان دو کلمه را از  با

داد رونیحسش ب یب یحنجره   .  

 .شکر کن -

دیلرا بست و نا شیها پلک : 

شما  یکدوم نعمت شکر کنم؟ برا یبرا -

تخت  یجور رو نیا یانسالیکه درم

ساله  نیو دست مزد زحمت چند یافتاد

 نیا یبرا ؟یاز خدا گرفت یجور نیات ا

و بار منت  میندار چیکه ه یخونه و زندگ



که  ییبابا یدوشمونه؟ برا یعمورو

شد و اخالقش روز به روزتندتر و  لیعل

خودم که  یگزند یشه؟ برا یبدتر م

 اهیبه س میشب زندگ نیدرست در بهتر

بدل شد؟ به  میزندگ یها نیو تلخ تر نیتر

 ینفوذ اون پسرعمو ریز دیاالن که با

 نیکار بشم و خونه نش یاز کارب میروان

 بشم؟

مادرش متعجب به دهان او  یها چشم

ماند رهیخ  .  

نگاهش را خواند سؤال  .  

 نیاول یتکان داد و برا یتأسف سر با

 ییمادرش درددل کرد و حرفها یبار برا



بود را بازگو  دهیشن شیکه در اتاق عمو

 .کرد

 یاز گوشه  دیماجرا به انتها رس یوقت

 . چشم مادرش اشک روان بود

سوخت مارشیمادر ب یدلش برا   . 

 یکه مرهم دلش باشد درد نیا یه جاب 

دلش شده بود یبر رو . 

  .بغض راه نفسش را بند آورده بود 

خانواده ات  یاعضا یرو یبود نتوان درد

یبه عنوان پشت و پناه حساب کن !  

که از پدرش سراغ داشت  یاتیروح با

 نکهیحرفها جزا نیا دنیدانست شن یم



را به سمت خودش  رهایتقص کانیپ

نداشت شیبرا یگرید مدایپ رد؛یبگ .  

از  یکه داشت کار یبا سن کم خواهرش

آمد که بخواهد انجام دهد یدستش بر نم ! 

بلند شد یدرورود یصدا  .  

صورت مادرش را پاک کرد  یها اشک

خاموشش نگاه کرد  یو با حسرت به لبها

 :و گفت

بدونه .  یزیخوام چ یهلما اومد؛ نم -

 شتریب اد؛یکه از دستش بر نم یکار

شه ینگران م  .  

صورتش را  یرو یسرعت اشکها به

رفت رونیپاک کرد و از اتاق ب  . 



سالم هلما هم زمان با باز شدن  یصدا 

شد دهیدراتاق شن  . 

نشست و  شیلبها یرو یلبخند محو 

  . جواب سالم خواهرش را داد

باال  ییاو تعجب کرد . ابرو دنیبا د هلما

گفت یداد و با نگران : 

وقت روز  نیچرا ا ؟یبجحالت خوبه آ -

؟یخونه ا  

درهم گفت ییابروها با : 

  . از کار استعفا دادم -

 نیزم یرا رو فشیک یبا ناراحت هلما

را گرفت و  شیبازو یگذاشت و با نگران

 :تکان داد



. هنوز  یچرا به حرف بابا گوش کرد -

! چرا زود زیتبر دیبر یک ستیمعلوم ن

؟یاقدام کرد  

 رخواهرشیمتح یحسرت به چشمها با

 :نگاه کرد و گفت

 نیا یستیخوبه تو مثل من مجبور ن -

یرو تحمل کن یزندگ ! 

گفت یبا ناراحت هلما : 

 ییخدا کنه تا قبل از ازدواج ما جابجا -

مینداشته باش زیبه تبر  . 

دیاز رخ هانا پر رنگ .  



خواست زودتر از موعد از  یم دلش

تهران برود ، اما خواهرش برخالف او 

از تهران بروددوست نداشت  . 

ما  شیپ زیتبر یمدت هم تو هیخب  -

زم؟یداره عز یبیباش چه ع  

 رونیمقنعه را از سرش ب یبا خستگ هلما

و گفت دیکش : 

رفته هنوز دانشجوئم!  ادتیجون  یآبج -

درسم رو ادامه  یچه جور زیتبر امیب

رو چه  شیگرفتن  به ک یبدم؟ انتقال

شه که در  یکنم؟ نم فیرد یجور

 ی، سه ماه به دو شهر انتقالعرض دو 

رم؟یبگ  



؟یریبگ یمرخص یتون ینم -  

را به دندان  شیسکوت کرد و لبها هلما

  . گرفت

ترم  نیخواهد ب یخواند نم ینگاهش م از

وفتدیفاصله ب شیها  . 

و به سمت آشپزخانه رفت دیکش یآه   .  

زد و به اتاق خود  یبه مادرش سر هلما

  . رفت

ستادیواهرش اپشت سر خ یقیاز دقا بعد  . 

 یرو یآورد وبا مهربان شیسرش را پ 

 یخواهرش بوسه ا ی دهیخشک یگونه ها

 :زد و گفت



کنم  یم یهر کار یاگه توبخوا -

از من؟ ی، دلخور نش یخواهر  

ها در  یکه ماکاران یرا از ظرف نگاهش

خورد برگرفت و به  یآن جوش م

  . صورت پرغم خواهرش نگاه کرد

مراسمش هم از  یبا او بود ، برا حق

 شیگونه پ نیماند اگر ا یدرس عقب م

شد یرفت به ضررش م یم  .  

نه خواهرم ... حق باتوئه .من حواسم  -

 ادیم یک ؟یندار ینبود . از آرمان خبر

ن؟یرو انجام بد داتونیتهران تا خر  

نام آرمان گل از گلش  دنیبا شن هلما

از  یشکفت و با شورو حال نقل قول



گفته بود را  شین براکه آرما ییحرفها

داد لشیتحو .  

 یو دور یکرد از دلتنگ یم فیتعر هلما

هانا به  دند،یکش یکه هر دو م یو درد

کرد که با رفتنش حسرت  یآرش فکر م

 یبر دل او باق شهیهم شیعاشقانه ها

 .ماند

 

***** 

پدرش به خانه  شهیزودتر از هم غروب

  .آمد

و کالفه بود خسته  . 



 نیزم یرو شیرا کنار پا شیعصا 

داد هیتک واریانداخت و سرش را به د . 

کرد و  یبه پدرش سالم یهانا با دلخور 

  . وارد اتاق خود شد

که صبح از  ییو حرفها شیشب پ از

بود، دلخور بود دهیپدرش شن  . 

زد و از کار آن  یش حرف مبا پدر هلما

دیروزش پرس  .  

پدرش آنقدر بلند بود که در آن  یصدا

 گریاتاق د کیدر  یکوچک، حت یخانه 

یرا بشنو شیصدا ! 

 دیامروز رفتم استعفا دادم. گفتن با -

 هیصبرکنم تا با استعفا موافقت بشه . اما 



موافقتشون رو اعالم کردن  شیساعت پ

 یشدم . م حساب کردن و آزاد هی... تسو

 ... تونم از فردا

خورد  یکه به در م یضربات یصدا

تمام گذاشت مهینطق پدرش را ن  . 

گوش به در چسباند یبا کنجکاو  .  

از  شیمهبد ابروها یصدا دنیشن با

دیتعجب باال پر .  

کردو از او  یپدرش احوال پرس با

  . دعوت کرد تا به عمارت برود

آشوب شد دلش  . 

گونه  نیا لیدل یب یاغیمهبد سرکش و  

کرد یمؤدب و آقا منش رفتار نم  .  



 یخواست مهبد همان پسر ب یم دلش

باشد اما گرگ نباشد در  ایح ینزاکت و ب

شیلباس م ! 

از  عیبه در زد و هانا سر یضربه ا هلما

  . در فاصله گرفت

به او  دیاتاق باز شد و هلما با ترد در

 :نگاه کرد و گفت

گفت؟ یمهبد چ یدیشن -  

 آره، چطورمگه؟ -

تعجب کردم . برعکس گذشته  یلیخ -

 نیآروم شده ... خدا رو شکرکه ا یلیخ

هم دست از کاراش برداشت وونهید  . 



 دیچیاش پ نهیدر س یدرد ادیاسترس ز از

تکان داد وگفت ی. سر : 

کاش  ی. ا زارمیهمش تظاهره، ازش ب -

و  میرفت یخراب شده م نیزودتر از ا

وفتادینحسش نم ختیچشمم به ر  ! 

 یهلما، چشم ها ی  زنگ خوردن گوش با

ثابت ماند یگوش یهر دو رو  .  

نام آرمان قند در دل خواهر آب  دنید با

  . شد

رفت رونیبه او زد و از اتاق ب یچشمک  

.  

دیاز ته دل کش یسوز نهیس آه !  



را از سر گذرانده  یروزگار نیچن اوهم

دیفهم یبود و حال  دل  خواهرش را م  .  

پنجره نشست وبه درختان سربه  ی لبه

شد رهیخ دهیفلک کش  . 

باغ  یشب ، نورچراغها یکیدر تار 

از شاخ و  یبیو غر بیعج یها هیسا

رو به آسمان درست کرده  یبرگ ها

  .بود

 ریدرخت انج یرو شیچشم ها دوباره

 . ثابت ماند

دیکوب یم نهیس یقلبش با شدت به قفسه    
.  

داشت یخفگ احساس  .  



 یگذاشت و از لبه  شیگلو یرو دست

دیپر نییپنجره پا .  

صورتش را نوازش  یزییخنک پا مینس

 . کرد

 یقیرا بست و نفس عم شیچشم ها 

برساند شیها هیرا به ر ژنیتا اکس دیکش .  

صورتش  یرا رو یدست گرم ینرم

 . حس کرد

را باز  شیبا ترس و وحشت چشم ها 

به عقب برداشت یکرد و گام . 

مهبد روبرو شد خندان یچهره  با  . 

خود  یخواست لبخندش را برا ینم 

کند ریتفس  . 



خندانش هزاران فرسخ با  یاما چهره  

  .آن مهبد سرکش فاصله داشت

داد لبخندش را به  یهشدار م عقلش

رنکندیتعب یخوب  .  

 شیبود که لبخندها دهید یاز او بد آنقدر

به حساب آورد یطانیرا ش ! 

اغ به ب نیا یاولش که برگشتم تو -

نبرده بودم . کم کم دارم  یتو پ ییبایز

 یخودت لعبت یبرا دمیو فهم نمیب یم

یهست ! 

حرف چهارتا  نیا دنیاز شن شیها چشم

 شهیکه اورا هم یشود کس یشد . مگرم



 یکرد در عرض مدت کوتاه یم ریتحق

کند؟ رییگونه تغ نیا ! 

از من دست  ه،یدونم نقشه ت چ یم -

 یب دیابکش وراه خودت رو برو . ش

اما عقل رو با پول به  میو ندار باش زیچ

! انقدر عقل دارم بدونم ارنیدست نم

فازت عوض شده یچ یبرا  . 

دیمهبد پر کش یلبها یاز رو لبخند  .  

پر غم شد و سرکش نگاهش ! 

 زیچ چیمنه با ه ی نهیس یکه تو یدرد -

که بتونه  یتنها کس دیشه . شا یآروم نم

یآرومم کنه تو باش ! 



ن آرام مهبد، قلب ناکوکش آرام لح از

  .گرفت

به حال او سوخت دلش .  

برداشت تا اورا از  هودهیاز جدل ب دست

که در سر دارد منصرف کند یفکر .  

از آنکه جواب دهد ؛ مهبد با دست به  قبل

 :اتاق پدرش اشاره کرد و گفت

افتاده از عدالت  لچریو یکه رو یاون -

رینگ رادیخداست . پس به من ا ! 

اش حبس شد نهیدر س سنف  . 

تکان داد و  یخشکش را به آرام یلبها 

 :گفت



 یبه خدا و عدالتش اعتقاد دار یوقت -

 یبردار! م گرانیپس دست از عذاب د

به آرامش  تیزندگ ی هیرو رییبا تغ یتون

یبرس  .  

  آرامش کجاست که بهش برسم؟ -

و نگاه از  دیقلبش کوب یمشت رو با

ختان باغ صورت هانا گرفت و به در

شد رهیخ  .  

 یباغ حس م نیمادرم رو درون هم -

 یعمارتم، حس م یکه تو ییکنم . وقتا

کنه و عطرتنش به  یکنم نوازشم م

خوره یمشامم م . 

وجودش را لرزاند بیعج یرس  . 



که او را از آن  یهمان حس مخوف 

 یترساند، مهبد را نوازش م یعمارت م

کرد! آب دهانش را به زحمت قورت داد 

 :و گفت

برادرت؟ شیآلمان، پ یگرد یچرا برنم -  

ا زیت نگاهش را از درختان باغ  شیو بر 

شد رهیجدا کرد و به او خ  .  

 یکه از درون آن چشمها ییسرما

 لیقند د،یرس یبه وجودش م یخاکستر

به جا گذاشت شیدر رگهارا  خی  . 

گرده ... از نامزدش  یفربد هم بر م -

سرخورده  یما آدما وقت یجدا شد . همه 

که  یبه تنها پناهگاه میش یو دلشکسته م



 کی. مثل من که با  میگرد یبرم میدار

، روزگارم  ایدر اون ور دن یتماس تلفن

 نیوار به ا وونهیشد و د اهیچون شب س

 قتی. برگشتم تا حق برگشتم یعمارت لعنت

و  دمیعذاب کش شتریدا کنم اما بیرو پ

شد بمیاندوه و غم نص  . 

 

 یکه حال او طوفان یشب نیپسر در ا نیا

آرام بود بیبود، عج ! 

گره  نهیس ریرا ز شیو دستها دیکش یآه 

 :زد و گفت



 ینم دایبدون غصه پ یدل ایدن نیدر ا -

داره  یدرد و غم ی! هر کس به نوعیکن

قلب خودش پنهونش کرده یکه تو  .  

باال داد و با اندوه فراوان  ییابرو مهبد

 :گفت

کس  نیزتریغم از دست دادن عز -

تحمل  یراحت نیشه به ا یرو نم یزندگ

  . کرد

شه یغم بعد از سالها کمتر م نیاما ا -  . 

بعد از چند سال که رو  نکهیدرسته نه ا -

نامفهموم  امیپ کیبا  یر یبه آرامش م

...  یبشنو تیجنا کیاز  یشتناکخبر وح



 ی؛ با بودنت م یمخصوصا اگه بدون

یکن یریجلوگ تیاز اون جنا یتونست ! 

به دلش چنگ  یکم حس کنجکاو کم

 دنیموجود او به پرس یانداخت و فضا

کرده بود، وا  ریکه ذهنش را درگ یسؤال

 !داشت

با شما تماس گرفت؟ یچه کس -  

آشنا هی - ! 

با  یکرده دشمن کارو نیکه ا یکس دیشا -

 شما داشته باشه؟

شد  رهیو به باغ خ دیکش یقینفس عم مهبد

پرپشت و خوش  یموها انیم ی. دست

و زمزمه وار گفت دیحالتش کش : 



مقصر  تیاون جنا یتو شیخود لعنت -

خواست خودش رو آروم  یبود. م یاصل

 یشیبه جون من انداخت! آت شیکنه و آت

 یکنه به طور یکه هر روزخاکسترم م

 یققنوس را به خوب  یکلمه  یکه ، معن

 یافسانه ا یکنم . اون پرنده  یدرک م

که هزار بار در آتش درد  میخود ما هست

اما دوباره  میریم یو م میسوز یوغم م

شم یزنده م میدار یسر از خاکستر بر م  
. 

زد؛  یاو موج م یکه در صدا یدرد

پسر چقدر عذاب  نیقلبش را لرزاند. ا

چه  د؟یکش یگونه آه م نیا بود که دهیکش



 یآب چیدر وجودش بود که با ه یآتش

نبود یخاموش شدن . 

رو تجربه  یحال نیمتأسف که چن یلیخ -

روانشناس  هی شیکاش پ ی. ا یکن یم

به آرامش  دنیرس یتا برا یرفت یم

 !کمکت کنه

او  ینگاه پر غمش را به چشم ها مهبد

 . دوخت

 بود که نفس در نینگاهش آن قدر سنگ 

اش حبس شد نهیس  . 

تو  ی. وقت ییبه آرامش تو دنیراه رس -

 یدارم . حس یحس خوب هی نمیب یرو م

دوباره یمثل زندگ  ... 



 یحس چیبود، ه دهیکه شن ییتمام حرفها با

به او نداشت یاز لحاظ عاطف  . 

انداخت و گفت نییسرش را پا  : 

که دلش با  یدلت رو بد یبه کس دیبا -

ندارم که به تو  یلتو همسو باشه . من د

  . ببخشم

دیرا در هم کش شیاخمها مهبد .  

او را رصد کرد و  یسر تا پا ینگاه با

 . با خشم از او دور شد

به لرز  نهینگاه پر ک نیقلب هانا از ا 

  .افتاد

بود که بخواهد حرف  نیانتظار ا به

نثارش کند اما آن نگاه از  ینامربوط



تر و  نیهزار حرف نامربوط سنگ

اک تر بودترسن ! 

 رونیهلما او را از حال خود ب یصدا

دیکش  .  

؟یزن یحرف م یهانا با ک -  

صورتش نشاند و با  یرو یساختگ یاخم

گفت یلحن شوخ : 

به توچه فضول خانوم؟ مگه من از تو  -

 نیکه ا نیگ یم یدت چپرسم با نامز یم

؟یر یم سهیهمه غش و ر  

و گفت ستادیو کنارش ا دیخند هلما : 



 شیشاپیتهران . گفت پ ادیفردا قراره ب -

 میناهار بر یازت دعوت کنم باهم برا

 !رستوران

زد اما  یدعوت غنج م نیا یبرا دلش

 یفکر تنها ماندن مادرش درخانه بار غم

دوشش نهاد یرو . 

و  دی. خودتون بر یانشاال به سالمت -

دیخوش باش . 

کنم . آرمان  یباور کن تعارف نم -

رفتنمون ،  رونیب نیدوست داره در اول

  . تو هم کنارمون باشه

نفس  دنیباال انداخت و با کش ییابرو

گفت یقیعم : 



 اهیآدم س هیچه کار؟  نیخوا یمن رو م -

دیبخت که نبا  ... 

دهانش گذاشت و با چشم  یدست رو هلما

شده بود گفت یه در بارانک ییها : 

نحس رو به  یکلمه  نی... ا ینگو آبج -

و  رهیم یهمه آدم م نی. ا اریزبون ن

 یرو م شونیدارن زندگ گهید ییآدمها

 یتوئ یمرگ زندگ هیبا  ستیکنن! قرار ن

ایهم تباه بشه . به خودت ب یکه زنده ا ! 

زد و  یخواهرش لبخند یناراحت دنید با

 یاتاق رو ی دستش را گرفت . گوشه

نشست و گفت نیزم : 



ترسم .  یخودم م ی ندهیهلما از آ -

کنم حکمت رفتن آرش و  یفکر م یگاه

و  یکس یبود؟ در ب یموندن من در چ

 ...تنها شدن بود ؛ قابل تحمل تر بود. اما

خواست با خواهرش درددل کند  یم دلش

خواست حال خوش او را با  یاما نم

دپر درد خود، خراب کن یحرفها .  

کنه که به من  یم تتیاذ یچ ؟یاما چ -

؟یگ ینم  

اش آوار شده  نهیس یرو نیسنگ یبغض

سبک شدن نداشت. از ته دل  الیبود و خ

اراده  یو زمزمه وار و ب دیکش یآه

 :گفت



جوونم شده ؛ از طرز  یمهبد بال -

ترسم ینگاهش م  ... 

 یزد و روبرو یبه سرعت چرخ هلما

به دست  هانا را یخواهرش نشست. بازو

تکان داد و گفت  یگرفت و به نرم : 

مهبد  یعنی ؟یآبج یگ یم یچ -

شه ؟ یمزاحمت م   

.  دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 نهیدرد را در س نیتوان نگه داشتن ا

تکان داد  نیینداشت . سرش را رو به پا

دیو نال : 



 نیُمردم و از ا یخواد م یدلم م -

 دیباشدم . چرا  یخالص م ینکبت یزندگ

ما باشه یوضع زندگ نیا  ! 

کرد و  یبه اطراف نگاه یبا نگران هلما

 :گفت

 نیخواهرم ا نمیو نب رمیمن بم یاله -

جور بغض کنه . بگو چه کارت کرده که 

 یادیبه خدا غلط ز ؟یشد تیاذ نقدریا

 یخودم خفه ش م یکرده باشم با دستا

 . کنم

خواهر کوچکش، قند در دلش آب  رتیغ

قند آب شدن ها  نیا کرد . اما یم

او در برابر آن  یدرماندگ یبرا یحاصل



و به طور  دیکش ینداشت! آه یاغی

 یمختصر و سانسور شده؛ ماجرا را برا

چند  یخواهرش بازگو کرد . حرفها

مهبد را به او گفت و نفس  شیساعت پ

 یا. دو خواهر با صورت ه دیکش یراحت

 رهیاز اشک در سکوت بهم خ سیخ

 نیما از گفتن کوچکترشدند. زبان هل

 یبه ذهنش نم یقاصر بود . راه یکلمه ا

دیرس  ... 

میچه کار کن دمیفهم -  ! 

براق  یبا تعجب به چشم ها هانا

 یخواهرش نگاه کرد و منتظر ادامه 

  . حرفش بود



ماجرا  یفردا که آرمان اومد همه  -

 ی. اون بهتر م میکن یم فیروبراش تعر

 یدونه با همجنس خودش چه جور

برخورد کنه که مهبد حساب کار دستش 

ادیب  .  

شد .  خیحرف مو به تنش س نیا دنیشن با

از ماجرا  یزیدوست نداشت آرمان چ

بداند . هنوزم او را برادر شوهر خود 

دانست یم  .  

به اون  یحرف چینه... اصال و ابدا! ه -

؟یدی؛ فهم یزن ینم  

گفت یبا نگران هلما : 



روش  دیباخونواده س  نیاون داماد ا -

 می... اگه به آرمان نگ یآبج یحساب کن

 دعصریبه بابا با اون عقا م؟یبگ یبه ک

شه حرف زد . تا حرف  یکه نم یحجر

کنه یخودت رو محکوم م یبزن .  

دانست  یکرده بود. نم ریگ یدوراه انیم

چنگ بزند تا راه  سمانیر نیبه کدام

ابدیب ینجات ! 

باز شدن در خانه و متعاقب آن  یصدا

داکردن اسم خودش از زبان پدرش ، ص

افکارش را پاره کرد یرشته   . 

صورت خواهرش  یبا ترس رو نگاهش

زد و گفت یچرخ : 



بابا من رو  یخدا به دادم برسه . وقت -

عمو در  یکنه معلومه حرفها یصدا م

رد من بودهمو ! 

نگران شده بود ، دست  نکهیبا ا هلما

خواهرش گذاشت و  یبازو یرو

داد شیدلدار : 

نترس هانا ، حرفت رو رک بزن .  -

 . نذار بهت زور بگن

بار دوم او را  یپدرش که برا یصدا

زد ، به اجبار او را از اتاق  یصدا م

کشاند رونیب  .  

 یدر هم فرو رفته  یچهره  دنید با

ختیلبش فرو رپدرش ، ق  . 



 !بله بابا -

به اوکرد و با سر به  ینگاه پدرش

 :کنارش اشاره کرد و گفت

کارت دارم نیبش ایب - ! 

شانه اش نشست یهلما از پشت رو دست  
.  

به خواهرش کرد و با قدم  ینگاه مین

رفت شیرمق پ یسست و ب ییها  .  

نشست و به گل  نیزم یپدرش رو کنار

چشم دوخت یقال یها .  

رگفتی  رو به هلما کرد و با تغ یعل : 



و به من  یسیاونجا وا نکهیا یبه جا -

آب خنک برام  وانیل هیبرو  یزل بزن

اریب . 

گفت و به سمت  یاز ترس چشم هلما

  . آشپزخانه رفت

سرش را به سمت هانا چرخاند و  یعل

 :گفت

؟ نکنه  یدختر مگه تو بزرگتر ندار -

 نکهیکه بدون ا یبته به عمل اومد ریاز ز

 یبا عموت بحث م یبزن یبه من حرف

؟یکن  

شد شوکه  . 



خشک و  رلوتیدهانش مانند کو 

  .برهوت شده بود

دیسرش را به سمت باال چرخ یآرام به .  

د؟یدانست چه بگو ینم  

را گم کرده بود کلمات ! 

نزدم بابا یمن حرف - ! 

 و دیکش ادیشد و با خشم فر یعصبان یعل

 :گفت

تو رو  عموت یوقت ؟ینگفت یزیچ -

 دیپسرش، نبا یکنه برا یم یخواستگار

 نیمن از ا نکهیقبل از ا یداد یم یجواب

ماجرا با خبر بشم . از چه موقع انقدر 

؟یسرخود شد   



دیکش ریت قلبش  . 

شد؛  یداشت محاکمه م یزیچه چ یبرا 

دانست یخودش هم نم ! 

دونم  ینبود . نم یبابا حرف خاص -

 نیبه شما گفته که ا یچرا عمو طور

. من فقط گفتم در  نیجور ناراحت شد

ازدواج ندارم یحال حاضر آمادگ  .  

. مگه زمان  یخود کرد یب -

مورد  یهلما قول نداد یخواستگار

 میعاقالنه تصم دیاومد با شیپ یمناسب

؟یریبگ  

منجمد شد شیدر رگها خون  . 



قول را بعد از  نیباورش سخت بود ا 

ماه به رخش بکشد کی ! 

؟ ومدهیل آرش در نبابا هنوز سا -   

آرش ، آرش ، خسته شدم از بس اسم  -

 ی. دختره  دمیرو شن امرزیاون خدا ب

... اون  یعاقل بش یخوا یم یاحمق ک

شه . اما تو زنده  یزنده نم گهیمرده و د

یکن یزندگ دیو با یا ! 

را چنگ  شیراه گلو ینیسنگ بغض

دیکش . 

شدن هلما ونگاه نگران او  کیبا نزد 

آمد و گفت به خود یکم : 



تونم  یبابا حرف شما درسته اما من نم -

 گهیسال قلبم رو به مرد د هیدر عرض 

مثل مهبد که خودتون  یبدم . اونم کس یا

و سرکشه ، احترام شما  یاغی نیدون یم

داره یو پدرش رو نگه نم  ... 

را از دست هلما گرفت و آب  وانیل یعل

 انیو م دیخنک را الجرعه سر کش

دیحرفش پر : 

االن سرش به سنگ خورده و عوض  -

 نیبرده ، خدا ا یشده . به اشتباهش پ

 یکه نماز م ییبخشه تو یجور جاها م

 ی، نم یکن یم یبندگ یو ادعا یخون

یکن یو قضاوت م یبخش ! 



شد الل  .  

دل از پدرش  دیمهبد آن طور که با دیفهم

راحت با او حرف  الیبرده است که با خ

زد یم  .  

تو گف دیکش یآه : 

تونم قبل  یخوام بابا... نم یمن وقت م -

 ...از سالگرد آرش

را به  وانیپدرش که هم زمان  ل ادیفر

 یصدا را در تارها د،یکوب نیزم

حبس کرد و خفقان گرفت شیصوت .  

از اسم آرش حالم  گهیخفه شو ... د -

 نیدونستم چن یخوره . اگه م یبهم م

زنه ؛ غلط  یرو برات رقم م یسرنوشت



بدم .  تیدم به اون وصلت رضاکر یم

 یزیو چ یرو کرد شیچندماهه عزادار

. فکر نکن سکوت  ینگفتم تا آروم بش

کار توبوده دییمن تأ ! 

بتواند صورت پدرش را  نکهیا یبرا هانا

و با  برخاست نیزم یاز رو ندیبب

گفت یناراحت : 

 نکهیاگه از ا ن،یاگه ازم خسته شد -

 ادیخونه موندن  من، خرجتون رو ز

از  ستین یحرف د؛یش یم تی؛ اذ کنهیم

 یهلما عروس یوقت ایرم .  یخونه م نیا

 یو اونجا کارم شیک رمیکرد با هلما م

یکنم و زندگ .... 



صورتش نشست؛  یکه رو یمحکم یلیس

پرت کرد نیزم یرا به رو فشیتن نح .  

 یکه رو یو سوزش و درد درد

صورتش حس کرد؛ آتش به قلبش  زد و 

 . راه نفسش را بند آورد

حلقه بست شیدر چشمها اشک  .  

 یاغی. مهبد با تمام  یبلبل زبون شد -

گفت؛ دوست داره تو با  یم هاشیگر

گفت  ی... م یکامل بهش بله بگ تیرضا

کنه  یم یتو هرکار یخوشبخت یبرا

عرضه بودن من  یت تو حرف از باونوق

 یزن یکردن شکم دخترم دم م ریس یبرا



خونه  نیشوهر نکرده از ا یخوا یو م

؟یبر ! 

پر اشک رو به پدرش  یبا چشمها هلما

 :کرد و گفت

. خب دلش با  نینکن تیبابا! هانا رو اذ -

ستیجرم ن نکهیا ست،یمهبد ن ! 

با خشم به سمت اتاقش رفت یعل  . 

به هلما زد و او را به  یراه تنه ا نیب 

دیسمت چپ هول داد و غر : 

خواد از اون احمق  ینم گهیتو د -

بازم  نیدرس بخون ای. دن یکن تیحما

نیناقص العقل  .  



با بهت رفتن پدرش را نگاه کرد هانا  .  

گذاشت و به هق  نیزم یرا رو سرش

  .هق افتاد

 یزد و اشک م یصدا هق م یو ب آرام

اهشیبر بخت س ختیر ! 

 رهیکه با آمدن مهبد روز به روزت یبخت 

تر شد اهیتر و س  . 

فرستاد بر مهبد و جد  یدر دل لعنت م 

 !و آبادش

 یزانو زد و برا نیزم یکنارش رو هلما

او زمزمه کرد یدلدار : 

با  ادی... فردا آرمان بینکن آبج هیگر -

میکن یم یفکر هیهم   . 



 

سوخت که  یبه حال خواهرش م دلش

 یان سوپرمن است و مکرد آرم یفکرم

 دهیپدر با افکار پوس نیتواند در برابر ا

 . اش؛ قد علم کند

که هنوز به طور  یهم زمان آن

  .ششدانگ، داماد آن خانواده نشده بود

تنگ شده بود شیپ یسالها یبرا دلش  .  

 نیکه پدرش سالم بود و در ع یزمان

که کارش سخت بود اما دلش نرم و  یحال

  .مهربان بود

 یدر خونش بود اما از وقت یساالرپدر

 یشگیشد و نقص عضو همراه هم لیعل



شد؛ قلبش سخت شد و روز به  شیزندگ

 !روز اخالقش بدتر شد

 

******** 

 

دیآرام هلما را کنار گوشش شن یصدا  . 

 نیکرد هنوز خواب است و ا یحس م 

شنود یم ایصدا را در رو  .  

 یکوچک خواهرش رو یدست ها یوقت

  . صورتش نشست

دردناکش را گشود یپلکها یآرام به . 



صورت خندان خواهرش  دنیبا د 

هم گذاشت وگفت یدوباره پلک رو : 

برو به دانشگاهت برس چرا من رو  -

؟یکرد داریب  

و تکانش  دیدست کش شیبازو یرو هلما

  . داد

پاشو تنبل خانوم . امروز کالس ندارم  -

. پاشو لنگ ادیرفته قراره آرمان ب ادتی. 

ر شدهظه ! 

و  دیلنگ ظهر از جا پر یکلمه  دنیشن با

نگاه کرد شیبه ساعت گوش .  



 انیم ی، چنگ میساعت ده و ن دنید با

و رو به هلما کرد  دیکش شیموها

دیوپرس : 

  بابا هنوزنرفته؟ -

عصر رو  طینه . انگار مهبد براش بل -

راهش شام  یتو یگفت برا یگرفته . م

 . درست کنم

 یو ب دیته اش کشآشف یموها یرو یدست

که به زبانش آمد را  یحرف نیربط تر

کرد انیب .  

گفت قراره  یم وونهید یپسره  نیا -

. هلما  ادیروزا داداشش از آلمان ب نیهم



باشه چه  یکی نیمثل ا وونهید هیاگه اونم 

م؟یزیبه سرمون بر یخاک  

خواهرش را  یزد و موها یلبخند هلما

و گفت دیکش : 

 زدلیعز دارشویب ؟یدینکنه خواب د -

 !خواهر

به چپ و راست تکان داد و گفت سرش  : 

گفت  یمهبد م روزید ؟یخواب چ -

. خدا به  رانیا ادیبرادرش فربد داره م

همه عذابمون  نیبرادر ا هیدادمون برسه 

کنن؟ یکار م یداد؛ دوتا بشن چ  

گفت یفکر کرد و به آرام یکم هلما : 



 یبابا م شبید یدر مورد حرفها -

 یعصب یلیبابا خ ؟یچه کار کن یخوا

در  گهید یحرفها هیگه  یبود! حسم م

تا به  اشیبوده . بابا با تموم بداخالق ونیم

جور تند برخورد نکرده بود نیحال ا ! 

جمع کرد و با  یچشمش را کم ی گوشه

خواهرش در فکر  یبه چشم هازل زدن 

  .فرو رفت

توجه نکرده بود ینکته ا نیبه چن اصال !  

فقط به مقابله کردن با نظر  شیپ شب

نجاتش  یپدرش فکر کرده بود و راه ها

افتاده  ریکه در آن گ یمخمصه ا نیاز ا

 !بود



کرده باشه؟ دیهلما ممکنه بابا رو تهد -   

باال انداخت و گفت یشانه ا هلما : 

 ستیدونم .اما بابا اهل باج دادن ن ینم -

 ونیکرده مد یزندگ یطور شهی. هم

نباشه یکس ! 

 ملکیکه جزو ال یآلونک نیا رازیغ -

 یزندگ نیعمو صادق  و پسراش هم در ا

 ...سهم دارن

برخاست و گفت نیزم یاز رو هلما : 

 یآلونک نیچن یدرسته اما محاله برا -

بده .  یاغیبابا بخواد تو رو به اون 

حرفهاس که عقل  نیبودارتر از ا هیقض

ده یمن بهش قد نم ! 



شده بود؛  رهیخ نیکه به زم یدر حال هانا

از گذشته را مانند پازل  شیدانسته ها

تا ربط پدرش را به  دیچ یکنار هم م

کند دایپ شیعمو یزندگ .  

کرد؛ کمتر به  یفکر م شتریچه ب هر

دیرس یم جهینت .  

و گفت ستادیدر ا یدر آستانه  هلما : 

باشه باالخره  ی... هر چ یپاشو آبج -

مونه ی. ماه پشت ابر نممیفهم یم ! 

حرف خواهرش موافق بود و از  نیا با

  .جا برخاست

خود  یخوابش را تا زد و در جا رخت

 .قرار داد



و از  دیکش شانشیپر یبه موها یدست 

زد رونیاتاق ب  . 

بعد از شستن دست و صورتش به  

  .سمت اتاق مادرش رفت

که چشم به در اتاق  یمادر دنید با

 .دوخته بود ؛ قلبش آتش گرفت

 شیها تیاالن به  حما شهیاز هم شتریب

داشت اجیاحت . 

حد ناتوان بود و غمش  نیکه تا ا نیاز ا 

مظلومانه اش نشان  یرا تنها با نگاه ها

دیکش یعذاب م شتریداد؛ ب یم .  

 یتواند کار یسوخت که نم یم دلش

دهدانجام  شیبرا .  



مادرش نشاند یشانیبرپ یا بوسه . 

چه  دیفهم یاز نوع نگاه مادرش م 

در مغزش شکل گرفته است یسؤال .  

مادرش جواب  ی رهیخ یبه نگاه ها دیبا

داد یم  .  

 یکرد و آه ینگاه رونیپنجره به ب از

و گفت دیکش : 

به  یلیمامان کاش حالت خوب بود. خ -

دلم دارم . بابا زورگو شده ؛  ازیکمکت ن

یهمه فشار روح نیترکه ازا یداره م  ... 

دستش نشست و فشار  یمادرش رو دست

حس کرد شیانگشتها یبر رو یآرام . 

را به زحمت تکان داد شیلبها   . 



با تمام تالشش دو کلمه از دهانش  

 .خارج شد

 !ب ...گوو...َچش...م -

از نهادش برخاست آه  . 

چون و چرا را به  یمادرش اطاعت ب 

گفت یشد. به آرام یم ورادآیاو  : 

 یتونم قبول کنم . چه جور یمامان نم -

 گهیمرد  د هیفکر کردن به  یبگم ... حت

کنه یحالم رو بد م  . 

 یچشم مادرش قطره اشک یگوشه  از

کرد در عمق نگاه  ی. حس م دیچک

 ینهفته بود که او از آن ب یمادرش راز

 !خبر بود



یَم...َمج...بوو...ر - . 

کرد تا بتواند حرفش را  یتالش م یلیخ

 .به او بفهماند

باخبر  روزید یدانست از حرفها یم 

 . است

که پدرش در خفا به  ییاما از حرفها 

 نیخبر بود و ا یمادرش گفته بود او ب

داد یاو را آزار م یخبر یب .  

 یبرا یتالش چیکه ه یبود مادر محال

همه تقال  نیکرد با ا یحرف زدن نم

به  یاو را راض بخواهد حرف بزند تا

داند ؛ دخترش به آن  یکند که م یامر

ندارد لیامر تما . 



برد و کنار گوش مادرش  نییرا پا سرش

گفت یبه آرام : 

 نیب  یبهتون گفته؟ راز یبابا چ -

عموصادق و باباست که بابا رو مجبور 

کنه؟ یکار م نیبه ا  

او را نگاه کرد و  یبا ناراحت مادرش

ختیاشک ر  .  

توانست ؛ زبان مادرش را  ینم نکهیا از

 اعصابش شتریراز باز کند ب نیبه گفتن ا

ختیر یبهم م  . 

و  جیاو را گ شتریندانستن ها ب نیا 

کرد یسردرگم م .  



و  نیزم نیمعلق ماندن ب انیم یحس

  . آسمان را داشت

جواب شکل  یذهنش هزار سوال ب در

  .گرفته بود و حالش بدتر از قبل شد

دل او خبر  یااز تمام حرفه مادرش

دانست حس او به مهبد  یداشت و م

ستیچ .  

 یرا تحملل م یشتریدرد  ب نیهم یبرا

 یاصرارها را نم نیعلت ا یکرد  وقت

 !دانست

هلما او را به خود آورد یصدا . 



 دیبا ؟یبخور یزیچ یخوا ینم یآبج -

 م؛یبر رونیاز خونه ب گهیساعت د هیتا 

فرودگاه ست یآرمان تو ! 

و با بغض به مادرش نگاه کرد  دیکش یآه

گفت ی. به آرام : 

بابا من رو به  نکهیدعا کن قبل از ا -

بنشونه ؛ خدا  وونهیعقد اون د یزور پا

خسته  گهیخالصم کنه . د یزندگ نیاز ا

  ... شدم

رفت رونیاز اتاق بو  دیکش یقیعم نفس  

. 

  . پدرش درحال داخل شدن به خانه بود 



 یبه رنگ صورت یدستش تکه کاغذ در

 . کمرنگ بود

دیرا در هم کش شیاو اخم ها دنیبا د  .  

و کاغذ را  ستادیا شیشگیهم یصندل کنار

انداخت و گفت زیم یرو : 

 نیس . صادق ا ندهیماه آ کیحقوق  -

به چک رو داده تا در نبود من شما 

دیبرنخور یمشکل .  

 رهیبه هلما که هاج وواج به پدرش خ رو

 :شده بود کرد و گفت

 ینگاه م یجور نیا یدیمگه جن د -

به اون نامزدت زنگ بزن و بگو  ؟یکن

رو روشن کنم.  فتیتهران . تا تکل ادیب



 یآواره  یتون یتو نم زیتبر میبر میبخوا

. قبل از رفتن  یشهرواون شهر بش نیا

 یر یو م میریگ یساده ممراسم  هی

خودت یسرخونه و زندگ  .  

گفت یبا بهت و ناباور هلما : 

  . آرمان االن وارد فرودگاه تهران شد -

تکان داد وگفت نییرو به پا یسر یعل : 

 !خوبه -

گرد شده به پدرش نگاه  یبا چشمها هانا

 :کرد و گفت

ن؟ینبود زیتبر یمگه شما امشب راه -  

کرد به او ینگاه میاخم ن با  .  



بود" تو حرف نزن نینگاهش ا یمعنا " .  

داد یلیم یرا با ب جوابش : 

 نیکار ا دیقرار بود؛ اما بهم خورد . با -

دختر مشخص بشه بعد برم تا فکرم از 

لحاظ راحت باشه... درضمن قراره  نیا

 یفردا فربد وارد تهران بشه . صادق م

منم  اد؛یفربد به عمارت م یخواد وقت

باشم نجایا . 

رها کرد یکیدرتار یریت .  

که ذهنش  ییاز سؤالها یکی یبرا دیشا

 یم دایپ یرا مشغول کرده بود؛ جواب

 !کرد



شما و عموصادق وجود  نیب یچه راز -

گه شما  یعمو صادق م یداره که هرچ

د؟ید یگوش م   

 یترش کرد و با چشم ها یرو یعل

شد رهیاوخ یبه چشمها یبرزخ ! 

ادق حکم وجود نداره . ص یراز چیه -

بر گردنم داره . جونم رو بخواد  یپدر

داشته  یتونم خواسته ا یدم . نم یبهش م

باشه ؛ نمک نشناس باشم وبگم "نه" . 

ها  یمعرفت یها و ب ییایح یب نیچون ا

دهیدرذات شما نسل جد  ... 

انداخت نییو سرش را پا دیکش یآه  . 



بود که  یتکرار یباز همان حرفها 

شده بود فیپشت هم رد  .  

کرد و رو به پدرش گفت یهلما نگاه به : 

،  رونیب میبر میخوا یمن و هلما م -

مشکل داره؟ نمیا ایاجازه هست؛   

وبا لحن خشک  دیکش یقینفس عم یعل

دیرو به هلما پرس یوسرد : 

 کجا ؟ -

به هانا کرد ودوباره  یبا ترس نگاه هلما

 :به پدرش نگاه کردوگفت

 میبر ناهار یآرمان ازم خواسته برا -

تنها نباشم با  نکهیا یرستوران ، برا

رم یم یآبج .  



دوخت و  نیرا به زم شیچشم ها دیترد با

 :گفت

 اجازه هست؟ -

زد و گفت یپوزخند یعل : 

. قرارتون رو  نیسرخود شد گهیشما د -

 ؟یریگ یوقت رفتن اجازه م ن؛یگذاشت

اونم اگه من خونه نبودم و سراغ نامزدت 

 ینم یزیمن چ گرفتم ؛ به یرو ازت نم

یگفت ! 

چشم دوخت و  نیبه زم یبا شرمندگ هلما

زمزمه کرد یبه آرام : 

دیببخش - . 

تکان داد و گفت یسر یعل : 



گشت و گذارتون تموم شد با  یوقت -

تا حرفام رو بهش بگم نیآرمان برگرد  . 

به خواهرش کرد . با اشاره  ینگاه هانا

به اوفهماند که او و پدرش را تنها 

به  یوناراحت یبگذارد . هلما با نگران

 ستادیسمت اتاق رفت . هانا کنار پدر ا

گفت دیوبا دلهره و استرس شد : 

خودت  یبابا از بودن من در خونه  -

؟یناراحت   

و جواب  دیرا در هم کش شیاخمها یعل

 :داد

دونه  یم یخرف نگو . هر آدم عاقلمز -

اوالد  یخوشبخت یبه اندازه  زیچ چیه



پدر و مادر  هی یتونه باعث شاد ینم

  . باشه

کنم سربارتون شدم!  یاما من فکر م -

 یاصرارها حرفها نیکنم پشت ا یفکر م

 نیاز ا نیخوا ینهفته س که م یا گهید

نیکن یالپوشون قیطر ! 

نگشت به با خشم نگاهش کرد و با ا یعل

زد و گفت یاو ضربه ا یشانیپ : 

عقل که نباشه جون در عذابه دختر!  -

خودت قصه بباف.  یبرا نیبش یحاال ه

حرف و  چیکنم ه یبه تو حال نکهیا یبرا

 یحرف چیه گهید ست،یدر کار ن یثیحد

 یزنم . خودت م یدر مورد مهبد نم



 ییتنها یخودت . انقدر تو یوزندگ یدون

دندونات  نیت عخودت بمون تا موها

و از  یر شدیپ یبشه . فقط وقت دیسف

 ادیروزها را به  نیا دیقلبت پوس ییتنها

وبدون من به فکر خودت بودم اریب  .  

به حالت  یتمام شدن جمله اش سر با

تأسف تکان داد و به سمت اتاق رفت. 

 یدر اتاق که شد به عقب نگاه کینزد

 :انداخت و گفت

هرت باشبا هلما برو و مراقب خوا -  .  

 یو مبهوت به نرمش پدرش نگاه م مات

کرد .باورش سخت بود بعد ازآن 

نرمش  نیبرخورد سخت و خشن با ا



 شیچشمها یحرفش را بزند . در سوسو

و  دید یکه النه کرده بود را م یغم

مسئله  گریداد. د یعذابش م نیهم

خودش و مهبد نبود! مگر در آن گذشته 

که مهبد را نهفته بود  یچه راز یلعنت ی

به  یراز چه ربط نیکرده بود؟ ا وانهید

پدرش داشت که با آن همه تعصب و 

در برابر مهبد کم آورده بود؟ رتیغ ! 

 

******* 

 

بلند و از ته دل هلما تمام  یها خنده

را از سرش پراند. تمام هوش  شیناراحت



بود که در  یطنتیو حواسش به برق ش

زد  یخواهر کوچکش سوسو م یچشمها

 یم نییباال و پا یانند گنجشک شادو م

آرمان، نگاهش را از  ی. صدا دیپر

 . خواهرش کند و به سمت او کشاند

و  یشاد نیهر وقت هلما را به ا -

چند سال به عمرم  نمیب یم یشنگول

خوبه که هست و  یلیشه. خ یاضافه م

درد  دل  پردردم شده . ازت ممنونم  یدوا

من و خواهرت رو به  یکه اعتماد کرد

رو داشته باشم اقتشیل دوارمی! امیسپرد  

.  



رنگش نقش  یلبان ب یرو یکمرنگ لبخند

و گفت دیکش یبست . آه : 

 اقتیکه همخون آرش باشه ؛ ل یکس -

 هی نیداشتن خواهرم رو داره ! در ا

  !مورد شک نکن

دست به هلما اشاره کرد وگفت با : 

وقت تنهاش  چیمراقبش باش و ه یلیخ -

تون  ندهیآ یخواد امشب برا ینذار. بابا م

 ... با شما حرف بزنه

نازک و پر ناز هلما که به آنها  یصدا

 انیشد در م یتیشد پاراز یم کینزد

شیحرف ها ! 

؟یدست بشور یخواست یتو نم یآبج -  



زد و به صورت خواهرش  یلبخند

کرد وجواب داد ینگاه : 

. من که مثل تو دستم رو به  زمینه عز -

دمیشپارک نک ینرده ها  . 

 یهلما کنارش نشست با زمزمه ا یوقت

را فقط خواهرش بشنود؛  شیکه صدا

 :گفت

کار کنم تتیترب یرو دیبا -  .  

و گفت دیخند هلما : 

آرمان  ی! وقتیآبج ستیدست خودم ن -

زارم و از  یابرا پا م یکنارمه رو

 یبر م یبه دوران بچگ ادیز یخوشحال

  . گردم



و گفت دیخند آرمان : 

اخالقشم نیهالک هم -  .  

آن دو  یکرد و به عاشقانه ها سکوت

که هلما و آرمان  نیگوش سپرد . هم

 ادیبود . به  یبودند او هم راض یراض

گفت؛ تو هر  یم شهیآرش افتاد که هم

همون جور دوستت دارم یکه باش یجور  

! 

شد . هلما ساکت  دهیچ زیم یرو غذاها

شد و آرمان با دست به او اشاره کرد تا 

 یغذا دنیرا شروع کند . با د شیغذا

حلقه  شیاشک در چشم ها شیرو شیپ

آرمان  یبست . انتخاب غذا را به عهده 



گذاشته بود . انتخابش همان انتخاب آرش 

بود که بار اول او را به رستوران برده 

یاریتبود؛ کباب بخ ! 

چنبره زده بود  شیکه درون گلو یبغض

 خود یرا به زحمت قورت داد و با لبخند

 یقیرا شاد نشان داد . آرمان نفس عم

و گفت دیکش : 

اما یدار یدونم چه حال یم -  ... 

شد و به صورت  دهیباال کش نگاهش

شد .  رهیآرمان خ یدرهم فرو رفته 

که به زحمت خود را  یآرمان در حال

کرد تا احساساتش را بروز  یکنترل م



 یخش دار و ناراحت یندهد ، با صدا

 :ادامه داد

قدر  نیدوست نداره شما ا آرش هم -

کردن دست  یو از زندگ یباش نیغمگ

به  ی. اگه آرش رو دوست دار یبردار

کن خوشبخت  یادامه بده و سع تیزندگ

تا روح آرش به آرامش برسه یبش  .  

خورد . هلما با  یحرف تکان سخت نیا از

او به آرمان اشاره  ی دهیرنگ پر دنید

کرد و گفت یا  : 

حرف زدن  ی؛ برا میفعال ناهار بخور -

ادهیوقت ز  .  



را صرف  شانیسه در سکوت غذا هر

 دیجو یکه م یکردند . هانا هر لقمه ا

 شیاز گلو یشد و با سخت یمانند سنگ م

راه لقمه  یرفت . بغض لعنت یم نییپا

را سد کرده بود .  زیخاطره انگ یها

شده  ریتب دارش اس یاشک پشت پلکها

دیفهم یماو را ن یدرد واقع یبود و کس ! 

 کیزدند و به نزد رونیرستوران ب از

راه هلما تا  نیپارک رفتند . در ب نیتر

هانا و  یدست و پا شکسته ماجرا یحدود

 شیکه هانا با سانسوربرا ییمهبد را تا جا

 فیآرمان تعر یبراکرده بود را  فیتعر

 یکه به آخر م یکرد . با هر جمله ا

از قبل در  شتریآرمان ب یاخم ها دیرس



به  قیعم یرفت و در سکوت یهم فرو م

فکر فرو رفت . هانا از شرم سرش را 

 یانداخته بود و به سنگفرشها نییپا

شده بود رهیخ شیرپایز  .  

آرمان  دند؛یکه رس یخال مکتین نیاول به

را دعوت به نشستن کرد .  با دست آنها

هر دو خواهر کنار هم نشستند و آرمان 

گفت یبا ناراحت : 

به نظرتون اگه من ازپدرتون خواهش  -

 شیده شما با ما به ک یکنم اجازه م

که تا هلما  میاریبهونه ب میتون یم ؟ییایب

به اون شهر عادت کنه ، خواهرش 



رو  یکنارش باشه و راه و رسم زندگ

بده ادشی ! 

شده  رهیخ نیهمان طور که به زم اهان

 یبود، سرش را به چپ و راست تکان

 :داد و گفت

خوام  یشه . خودم به بابا گفتم م ینم -

به پا کرد امتی، ق شیبا هلما برم ک .  

 یو کم دیچانه اش کش یرو یدست آرمان

و  ستادیآن دو ا یقدم زد و دوباره روبرو

 :گفت

 یپسر عمو نیکه با ا نهیتنها راه ا -

حرف بزنم و بهش  مایتون مستق یاغی



 یبرادر دار هیو  یستیبفهمونم شما تنها ن

مراقبت باشه ریش نیکه ع !  

حرف دلش گرم شد و اشک شوق  نیا از

حلقه بست . هلما با ذوق  شیدر چشم ها

و گفت دیرا به هم کوب شیکودکانه دستها : 

. چند تا مشت هم نثار اون  هیفکر خوب -

 یآبج دیبفهمه نباصورت نحسش کن تا 

کنه تیمن رو اذ  !  

و گفت دیکش یآه هانا : 

.  انگرهیپسر سرکش و عص هیمهبد  -

اومد باهاش سرشاخ  شیپ یلطفا اگه حرف

 ی. نم ستین ی. چون آدم با نزاکت دینش

بشه ینیخوام به خاطر من به شما توه ! 



تکان داد و گفت یسر یبا ناراحت آرمان : 

در برابر  شما نگران من نباش . اون -

 یتونه قو یم نیدختر هست هیشما که 

که همجنس  یباشه اما در برابر من

کنه ییتونه قدرت نما یخودشم نم ! 

به سمت  شانیاز تمام شدن حرفها بعد

شدند و  یشدند . سوار تاکس یخانه راه

 یها ابانیخ انیشب در م یاهیدر س

شهر گم شدند. سرش را به  کیپرتراف

بود و بدون  چسبانده نیماش ی شهیش

گوش  ریخواهرش ز یبه پچ پچ ها نکهیا

 یفکر م یا ندهیکند به آ یآرمان توجه



ارمغان  ،کرد که جز دلهره و استرس 

نداشت شیبرا یگرید ! 

در خانه  یده شب بود که روبرو ساعت

در قفل انداخت و در  دی. هانا کل ستادندیا

و راه  دیرا باز کرد . بدنش را عقب کش

باز کرد مهمانش یرا برا  .  

  . آقا آرمان بفرما -

دستش را به سمت در دراز کرد و  آرمان

 :گفت

  . شما بفرما، خانوم ها مقدم ترن -

و گفت دیخند هلما : 

درک و  نیعاشق ا یواقع یبه معنا -

 . فهم خوبت هستم



اصرار آرمان به همراه هلما وارد باغ  به

شد . پشت سرشان آرمان وارد باغ شد و 

راه افتادند.  یداریسرا یه به سمت خان

 یهنوز چند قدم نرفته بودند که صدا

 ستادنیرفتنشان را به ا یمهبد، پا یعصب

  . محکوم کرد

  . هانا صبر کن ؛ کارت دارم -

را به لرز انداخت .  فشیوجود نح ترس

خوش اخالق بود جرأت نداشت  یوقت

 یکه عصب یبه روز یوا ستدیکنارش با

رت داد و گفتباشد . آب دهانش را قو : 

با تو ندارم یاما من کار -  .  



مهبد سکوت شب را  ادیفر یصدا

 . شکست

به حرفهام گو  دیاما من کار دارم و با -

یکن  .  

 یگذاشت و روبرو شیپ یقدم آرمان

صورت هر  یرو ی. نور کم ستادیمهبد ا

. مهبد خونسرد به  دیتاب یدو مرد م

آرمان زل زد و منتظر بود تا  یچشمها

دارد یچه حرف ندیبب ! 

به  لیتما یخانوم یمحترم وقت یآقا -

کنه به  یگفتگو نداره؛ ادب حکم م

یخواسته اش احترام بذار ! 



زد و دستش را درون  یپوزخند مهبد

شلوارش برد و گفت بیج : 

کنم به آقا مربوط باشه یفکر نم -  ! 

کرد  یکرد و به عقب نگاه یاخم آرمان

 :و گفت

آقا  نیه ، من و اخون یتو دییشما بفرما -

 ییتنها یتو دیکه با میدار ییبا هم حرفها

میبزن  . 

 

با ترس به هلما نگاه کرد . هلما  هانا

دست سردش را در دست فشرد و به 

گفت یآرام : 



رف ؛ دو تا مرد بهتر ح میبهتره ما بر -

فهمن یهمو م ! 

با خشم آرمان را کنار زد و گفت مهبد  : 

که بخوام با تو  یهست یک گهیتو د -

  .حرف بزنم

به هانا کرد و گفت رو : 

سگ  ی. اون رو میحرف بزن دیهانا با -

ینیب یوگرنه بد م ار؛یمن رو باال ن !  

با خشم راهش را سد کرد . با کف  آرمان

را به و او دیمهبد کوب ی نهیس یدست رو

دیعقب پرت کرد و غر : 



برو کنار و احترام خودت رو حفظ کن  -

دخترعموت که  یبرا یداشت رتی. غ

 یشه خط و نشون نم یناموست حساب م

یدیکش ! 

زد و مچ دست آرمان را  یپوزخند مهبد

 انیکرد و فشرد. ازم ریدر مشت خود اس

هم فشرده شده بود؛  یکه رو ییدندانها

دیغر : 

دل عروسکت نذاشتم تا داغت رو به  -

 ینشده کس دهییبرو گمشو ... از مادرزا

من دست بلند کنه یکه رو ! 



فشرد؛  یطور که دست آرمان را م همان

 رهیرو به هانا که با ترس به آن دو خ

 :شده بود کرد و گفت

عمارت کارت دارم  ایفردا صبح ب -

سراغت ... عمو  امیوگرنه خودم م

کرد تا  یجونت کارت داره! آرمان تقال م

دستش را آزاد کند؛ مهبد دستش را رو به 

او حرکت داد و همزمان مچ دست آرمان 

را رها کرد. آرمان تلو خوران دو قدم به 

عقب پرت شد . هنوز تعادل خود را به 

بود که از پشت به مهبد  اوردهیدست ن

شروع شد یریحمله کرد و درگ  . 

و به کمک  دیکش یغیاز ترس ج هلما

و منگ به  زد  جیهانا گ . دینامزدش دو



که به خاطر وجود او  یو خورد

 یشده بود. نم رهیسرگرفته شده بود، خ

دانست چه کار کند که با افتادن آرمان 

دهانش  یرو یو مهبد دست نیزم یرو

و دستش را به عالمت هشدار رو  دیکش

 :به او تکان داد و گفت

تر  یقو گاردیباد هیبعد  یدفعه  یبرا -

من  یکه برا یزپرت نیا اریو مردتر ب

پشه بود هی نیع !  

که در  یخشم دنیشد با د خیبه تنش س مو

مهبد  موج  یبه خون نشسته  یچشمها

اش حبس شد و با  نهیزد. نفس در س یم

 :لکنت گفت



 نی... اون مهمون ا یشعوریب یلیخ -

 !خونه بود

 چیبا اخم نگاهش کرد و بدون ه مهبد

ن او به سمت عمارت رفت. با رفت یحرف

واضح شد شیبرا انیاطراف یصدا  .  

شی. کشت یخدا مرگت بده لعنت - ... 

حرف به سرعت به سمت  نیا دنیشن با

. خون صورتش را پوشانده  دیآرمان دو

 یکه رو یخون دیفهم یبود و نم

شده  یجار ینیشده از ب یصورتش جار

دهان ایاست  !  

 چه خبره اونجا؟ -



بلند پدرش که کنار در خانه  یصدا

بود؛ حواسش را به آن  ستادهیا یداریسرا

که از بغض  ییسمت پرت کرد و با صدا

گفت د؛یلرز یم : 

شد زیبا آرمان گالو وونهیمهبد د -  . 

شد . با  کیعصا زنان به آنها نزد یعل

وجود آرمان و هلما دلش قرص بود که 

دهد . آرمان با  یپدرش حق را به او م

برخاست  نیزم یاز رو عیسر یعل دنید

انداخت و سالم کرد نییو سرش را پا  .  

حضورتون  نکهیقبل از ا دیببخش -

رخ داد یاتفاق نیشم چن ابیشرف ! 



کرد و روبه هلما کرد و  یاخم یعل

 :گفت

 نیمهبد صاحب ا ه؟یچه بساط نیا -

خونه ست اونوقت شما دوتا دختر 

د؟یبش یریدرگ نیمانع ا نینتونست   

هانا ثابت ماند.  یرو شیعصب نگاه

صورت او تکان داد و  یستش را جلود

دیبا خشم غر : 

 نیمن که حرف تورو قبول کردم ؛ ا -

حرمت  ن؟یکه راه انداخت هیابازیچه س

جور  نیرو ا  یکه خورد ینون و نمک

 شهیروت م یچه جور ؟یدار ینگه م

؟یصورت عموت نگاه کن یتو  



آشفته اش  یموها یرو یدست آرمان

ت و دعوا انداخ انیو خود را م دیکش

 :گفت

از من  ری! تقصیسپهر یشرمنده آقا -

شونیبود نه از ا ... 

و گفت دیحرفش پر انیم هلما : 

 یمهبد بود . مزاحم آبج رینه بابا تقص -

خواست جلوش واسته  یشد و آرمان م

آرمان بلند  یکرد و دست رو یکه نامرد

  .کرد

انداخت و به آرمان با  نییپا یسر یعل

شان داد؛ با آب را ن ریدست ش یاشاره 

گفت یسرد : 



 نیایو ب دیصورتتون رو اونجا بشور -

حرفامون  یداخل تا در مورد امر مهم

میرو بزن  . 

عصا زنان و با خشم از آنها دور  یعل

دل هانا  یشد و وارد خانه شد . دل تو

گوشت تنش  ادینمانده بود. از استرس ز

 یبه رعشه دچار شده بود. دست هلما رو

تشانه اش نشست و گف : 

بابا در برابر  یدی. دیتموم شد آبج -

 !حرف ما ساکت شد

بود.  کبارهیهانا از همان سکوت  ترس

مهبد پشت اسم پدرش به اهداف  نکهیاز ا

ماجرا  نیاز ا نکهیخود برسد. از ا دیپل



بسازد که به ضرر او تمام  ییویسنار

 !شود

پشت سر هم وارد خانه شدند.  یهمگ

دستانش نشسته بود و  یصندل یرو یعل

هم  یداده بود و رو هیعصا تک یرا رو

به  نییرو به پا یگذاشته بود . هانا با سر

 یچشم ریز یسمت اتاق رفت . عل

 ینظر داشت . وقت ریحرکتش را ز

نشست ، سرش را باال  شیآرمان روبرو

 :گرفت و رو به هلما گفت

آماده کن  ییآرمان خان چا یبرو برا -

میرو بزنتا ما با هم مردونه حرفامون  . 



گفت و با دلهره از آنها  یچشم هلما

فاصله گرفت و به آشپزخانه رفت . هانا 

نشسته بود .  نیزم یپشت در اتاق رو

که از ترس و استرس در پشت  ییاشکها

شده بودند با پلک  ریاس شیحصار پلکها

روان گشت و کم  لی، چون س یهم زدنبر

شد. همانطور که  لیکم به هق زدن تبد

را به  یا ضربه یکرد صدا یهق هق م

. از ترس مهبد  دیاتاقش شن یپنجره 

شدن به پنجره را نداشت.  کیجرأت نزد

مات و مبهوت به پنجره زل زد و از 

خود تکان نخورد یجا .  

 

****** 



  

فته که شدت گر یباران یبا صدا صبح

و نرمش را به  فیبود و انگشت ظر

شد.  داریاز خواب ب دیکوب یپنجره م

بود .  کیو تار رهیسرش ت یآسمان باال

از صبح است .  یدانست چه ساعت ینم

دوباره  دیهلما فهم یخال یجا دنیبا د

شبانه و  یها هیخواب مانده است . گر

 یروزهامرورخاطرات گذشته و استرس 

بر چشمانش خواب را  ش،یرو شیدر پ

بود  داریحرام کرده بود . تا اذان صبح ب

و بعد از خواندن نماز صبح به خواب 

که  دیشن یهلما را م یرفته بود . صدا

زد یدر اتاق مجاور با مادرش حرف م  .  



 دنینگاه کرد. با د یساعت گوش به

باال انداخت و با  ییابرو میساعت ده و ن

رخت خواب نشست .  یرو یکرخت

درهم  یموها یرا رو فشیرانگشتان ظ

گره خورده اش شانه وار حرکت داد . از 

اتاق  یجا برخاست و به سمت پنجره 

پنجره ها بخار نشسته بود و  یرفت . رو

. پنجره را ددا یخبر از سرد شدن هوا  م

 هیرا به ر سیخاک خ یباز کرد و بو

پردردش را  ی. چشم ها دیکش شیها

روحش  یزییپا میبست و اجازه داد تا نس

 .را جال دهد

در  خانه آن حال خوبش را از  یصدا 

 دیخم شد و خدمتکار جد یسر پراند. کم



که مهبد به  ی. خدمتکاردیرا د شیعمو

به کار گرفته بود  یقبل ریخدمتکار پ یجا

بود که نفهمد چه  نییآنقدر پا شی. صدا

. پنجره را بست و از اتاق  دیگو یم

 ستادهیدر ا یآمد . هلما روبرو رونیب

کردن خدمتکار عذرو  در یبود و برا

آورد یاو را م دنیخواب یبهانه   .  

 یرا صاف کرد و به آرام شیصدا

از  یاو برق دنیشد. خدمتکار با د کینزد

شد. سرک  دهید شیدر چشمها یروزیپ

او نگاه کرد و رو به هلما گفت کشان به : 

یاریخواد بهونه ب یخودش اومد، نم - ! 



زد و  یبه عقب چرخ یبا ناراحت هلما

 :گفت

اما  یش داریخواستم ب ینم ،یسالم آبج -

خانوم نیا  ... 

روح به دخترک  یب ییبا چشمها هانا

 :نگاه کرد و گفت

ما؟ یدر خونه  یچه خبره که اومد -  

تزد و گف یلبخند دخترک : 

نهیخواد شما رو بب یآقا م - . 

 یرغبت گری. د دیرا در هم کش شیاخمها

 ینداشت . دلش نم شیبا عمو داریبه د

که در عرض آن  ییها یخواست مهربان



 لیبود به سوءاستفاده تبد دهیمدت از او د

  .شود

دی. شما بر امیآماده شم م - ! 

گفت و رفت. همانطور  یچشم دخترک

کرد به خواهرش  یکه به رفتن او نگاه م

 :گفت

مگه  ؟یتو چرا هنوز آماده نشد -

دیخر دیقرارنبود بر ! 

 رونیب نهینفسش را با حرص از س هلما

 :داد و گفت

مثل سابق عمو رو دوست ندارم  گهید -

اطرافش  ی. اونم به وقتش از آدما

دونه  یم یکنه . وقت یسوءاستفاده م



شه  یچطور روش م هییوالیپسرش چه ه

ردش حرف بزنهبا تو در مو ! 

از آن موتور  یجستجوگرش رد نگاه

 ی. نفس راحت دیدر باغ ند کریغول پ

و گفت دیکش : 

جور رفتار  نیآدما به وقتش ا یهمه  -

نداره نسبتشون با تو  یفرق چیکنن . ه یم

نسبت به پدر  نیاگه ا یباشه . حت یچ

 ... بودن برگرده

زد دل  یموج م شیکه در صدا یغم

 ید . دست هلما روخواهرش را لرزان

 :شانه اش نشست و گفت



 ینداره ... فقر و ندار ریبابا هم تقص -

ساخته گهیآدم د هیاز اون  !  

هست به  یبه فقرنداره . هرچ یربط -

شه یمربوط م یبرادر یرابطه   .  

تکان داد . به  یحرفش سر دییبه تا هلما

 فیو به صورت ظر دیسمت عقب چرخ

گفت خواهرش نگاه کرد و یبایو ز : 

، برو آماده شو  ییجا نیهنوز که ا -

دنبالت ادیاالن آرمان م ! 

 ینگاه کرد . حلقه  شیبه دستها هلما

را در انگشتش چرخاند و گفت ینامزد : 

سرعت و با  نیخواست به ا یدلم نم -

کنم  یعجله عروس بشم . حس م نیا



رو نداشت. طفلک  شیآرمان هم آمادگ

ه شدشوک د؛یبابا رو شن یحرفها یوقت  .  

خواهرش گذاشت و  یبازو یرو دست

 :گفت

 یتو بودم دو پا داشتم؛ دوپا یمن جا -

خونه  نیاز ا عیگرفتم سر یقرض م گهید

رفتم . برو از  یشده م نینفر ی

مزخرف راحت  یزندگ نیا یدردسرا

  . شو

 یکه در چشم ها یغم دنیبا د هلما

گفت یزد با ناراحت یخواهرش موج م : 

شه؟ یم یتو چ ی ندهیآ -   



خواهرانه دلش غنج زد .  یدلواپس نیا از

هنوز تنها نبودو غمخوار داشت  نکهیاز ا

گرفت دنیدر دلش تاب یدی؛ نورام . 

 ییمنم خدا زم،ینگران من نباش عز -

دارم . تو فقط به فکر خودت و شوهرت 

و  یکن تیریرو مد یزندگ هی دیباش . با

ستین یکار آسون نیا  .  

رام فشرد و او را خواهرش را آ یبازو

تنها گذاشت و به سمت اتاق رفت . 

به  یرا عوض کرد و دست شیلباسها

سر  ی. شالش را رو دیبلندش کش یموها

و  ستادیدر ا یانداخت . هلما در آستانه 

 :گفت



خونه و  نیزود از ا یلیخ دوارمیام -

 یسوزه وقت ی. دلم م یآدماش خالص بش

گن یبهت زور م نمیب یم ! 

که  یحرکت کرد . در حالسمت در  به

کرد ؛  یشانه مرتب م یپرشالش را رو

 :جواب داد

 . نگران من نباش -

به خواهرش  دینگران بود اما با خودش

راحت  الیداد تا با خ یخاطر م نانیاطم

ماه  کیازدواج آماده شود .  یبرا

قبل  یبود تا بتواند به کارها یفرصت کم

برسد یاز عروس  .  



اراده به سمت  یب زد و رونیخانه ب از

 یرفت. باران رو ریدرخت انج

در  یبد یو سرما ختیر یصورتش م

 یبدنه  یتنش نفوذ کرد . دست رو

و زمزمه کرد دیدرخت کش : 

همه  نیکه ا یدر دل دار یچه راز -

؟یشد دهیخم  

درخت دست  ی دهیخم یشاخه ها یرو

به گوشش خورد .  یناله ا یو صدا دیکش

. تمام منجمد شد  شیخون در رگها

بدنش منقبض شد و نفس در  یها چهیماه

اش حبس شد . با ترس به اطراف  نهیس

در  زیچ چیکس و ه چیکرد. ه ینگاه



 یشتریامر هراس ب نیاطرافش نبود . هم

  .به دلش انداخت

به عقب برداشت و راهش  یدلهره گام با

را به سمت عمارت کج کرد . با تمام 

رعب آور  طیتا از آن مح دیقدرت دو

زودتر دور شود. نفس زنان خود را به 

قفسه  یداخل عمارت انداخت . دست رو

را  ژنیاش گذاشت و با ولع اکس نهیس ی

خدمه  ی. با صدادیکش شیها هیبه داخل ر

دیجوان از جا پر ی : 

شده؛ خانوم؟ یزیچ -  

به چپ و راست  یخود آمد و سر به

را با همان  شیتکان داد و جواب منف



ون توجه به حضور حرکت نشان داد. بد

بار  نیدخترک به سمت پله ها رفت . ا

کرد و پشت  یآهسته و آرام پله ها را ط

به در  ی. ضربه استادیا شیدر اتاق عمو

 ستادیورود ا ینواخت و به انتظار اجازه 

عمو در باز شد  یداص دنیشن ی. به جا

 دیدر د یدر آستانه  لچرشیو او را با و

با رنگ همراه  شی. نگاه پر غم عمو

اش، او را نگران حالش کرد دهیپر  .  

شده؟ یزیسالم عمو، چ -  

 ر؟یسمت درخت انج یچرا رفته بود -

یبارون شالق نیا یاونم تو ! 



باال  یدانست . شانه ا یرا نم لشیدل

 :انداخت و گفت

دونم یمن -  .  

صادق بود به  یکه درون چشمها یغم

 یحالت داد . برا رییو وحشت تغ ینگران

شدند .  رهیهر دو به هم خ هیچند ثان

در کنار  یصادق به خود آمد و از جلو

او باز کرد . وارد  یرفت و راه را برا

کاناپه  یرو شیاتاق شد و با تعارف عمو

 :نشست . نفسش که جا آمد گفت

ن؟یکه خبرم کردبود  یامر -  

آب دهانش را قورت داد و نفس  صادق

و گفت دیکش یقیعم : 



و گفت؛  دنمیپدرت اومد به د روزید -

 ی. م هیمهبد، منف یجوابت به خواستگار

  تونم بپرسم چرا؟

مرد  یرا به صورت غمزده  نگاهش

 یحرف دلش را م دیداد . با شیروبرو

نبود زیسکوت جا گریزد . د  .  

ترسم ی. ازش مدوستش ندارم  -  .  

 کیدرهم به او نزد ییبا ابروها صادق

مانند  شیشد و دستش را گرفت . دستها

دستش در  یگذشته گرم نبود . سرما

استخوان سوز را  یریوجود هانا، زمهر

  .منتقل کرد



. یاونو به آرامش برسون یتون یتو م -

 هیخواد تا آخرعمرت عزادار  یدلم نم

 یرجوجود خا گهیکه د یباش یمرد

یخوا یم ینداره . تا ک ... 

و با اندوه فراوان گفت دیحرفش پر انیم : 

و خاطرش در ذهنم  ادیکه  یتا وقت -

فکر  یا گهیتونم به کس د یپررنگه نم

  . کنم

کنم . اما تو  یدونم و درک م یم -

که  یی. تو یکن یزندگ دیو با یجوون

 تیچرا با واقع ینماز خون و با خدا هست

؟یاینار نمک یمرگ و زندگ  



هنوز آنقدر  دیفکر فرو رفت . شا به

 نینبود که بتواند با چن یقو مانشیا

دیایکنار ب یموضوع ! 

 یدونم. حت ینم یچیدونم عمو . ه ینم -

ستیانتخاب من مهبد ن امیاگه کنار هم ب ! 

قهوه  یبه چشم ها زیت یبا نگاه صادق

او گفت یا : 

اومده  شبیخواد آدم بشه . د یمهبد م -

تا بهت قول بده که رفتارش رو به بود 

ده یم رییخاطر تو تغ .  

همه اصرار و  نیکرد ا ینم درک

را یپافشار ! 



 نیا یهمه دختر تو نیچرا من؟ ا -

شهره ، چرا من رو انتخاب کرده ! شما 

پسرتون  بیرفتار عج نیخودتون به ا

د؟یشک ندار  

شده  رهیبا دقت به صورت اوخ صادق

فکر کرد و گفت یبود . کم : 

که بهش  دهیفرشته درون تو د دیشا -

مردا با تموم  یده .  همه  یآرامش م

 هیبودن و خشن بودنشون در کنار  یقو

رسن .  یزن فرشته صفت به آرامش م

شهیآروم م نه؛یب یگه تورو م یخودش م  

.  



نداره عمو . من به  تیحرفاش واقع -

مشکوکم یلیرفتار پسرتون خ  . 

 چرا مشکوک؟ -

که حالش خراب  یاز روز قایچون دق -

شما به من  دیبودوبا شما دعوا کرد و د

،  یو نگرانم هست یعالقه دار

کرد .  رییصدوهشتاد درجه اخالقش تغ

عمارت رو با  نیگفت ا یم ادتونهی

دفعه  هیشد  یکشه؟ چ یم شیآدماش به آت

مهربون شد و اومد سراغ من . حس 

بد  لم. حا نمیب یچشماش م ینفرت رو تو

و  ادیدونم از من بدش م یم یوقت شه یم

ازدواج داره یهمه اصرار برا نیا ! 



فکر کرد . با انگشت سبابه  یکم صادق

لبش ضرب گرفته بود .  یرو یبه آرام

و گفت دیکش یقینفس عم : 

کنم و حس تو  یمن اشتباه م دیشا -

ندارم چون  یاصرار گهیدرست باشه . د

دوست ندارم به خاطر اشتباه من ، دچار 

یبش یکل تازه امش  .  

را به او  ایدن ایحرف گو نیا دنیشن از

زد و از جا برخاست یداده باشند. لبخند  

. 

نیکن یممنون که درک م - . 

صادق نقش  یلبها یرو یمهربان لبخند

 :بست و گفت



برام  یدر هر حال یخوام بدون یم -

یزیعز ! 

عمو یمرس - . 

او را از  ییرویسمت در رفت . ن به

شد و  خکوبیم شی. پاها رفتن منع کرد

دیچرخ شیبه سمت عمو  .  

 د؟یاز گذشته برام بگ نیتون یعمو م -

 شیچرا زن عمو خودش رو آت نکهیاز ا

سرش  ییزد و بعد از اون اتفاق چه بال

 اومد؟

کرد و  رییتغ ینگاه صادق به آن رنگ

.  دیرا در حال وروزش د یشانیپر



را به سمت مخالف او چرخاند و  لچریو

 :گفت

که  یکن انیرو ب یسخته گذشته ا -

یقضاوت کن دیخودت رو با ! 

رفت و پشت آن  لچریبه سمت و هانا

آن گذاشت و  یدسته  ی. دست روستادیا

گفت یبه آرام : 

اون  یتو ییزایچ هیکنم  یحس م -

من رو خراب  ی ندهیداره آگذشته س که 

کنه یم ! 

سرش را باال گرفت و به صورت  صادق

 :پراز غم اونگاه کرد و جواب داد



باعث  یلعنت یذارم اون گذشته  ینم -

خودم به  یتو بشه . تو از بچه ها یبدبخت

 التی... خ ی، دلسوزتر یکتریمن نزد

 یبار خودم مهبد رو ساکت م نیراحت ا

که  ستمیتنها ن و ادیکنم . فربد امشب م

به فربد  نیهم یزورش بهم برسه . برا

رانیگفتم؛ برگرده ا  . 

و قلبش از تالطم به  دیکش یراحت نفس

دیآرامش رس .  

خدا رو شکر . انشاال با اومدن اقا  -

همه  نیشه و ا یفربد حال شما بهتر م

. باالو دیخور یجورواجور نم یداروها



شدن فشارخون و قند خونتون به  نییپا

طر اعصابتونهخا ... 

دردا رو به  نیکه ا ستیتنها اعصاب ن -

که تو  یجونم انداخته ... همون گذشته ا

خوره  هیمانند  یازش بدون یدوست دار

خوره و نابود  یداره من رو از درون م

 ینشونه  نیکنه . البته حقمه و ا یم

زجر بکشم تا کوله  دیعدالت خداست . با

 دهیشن شهیبار گناهم رو سبک کنم . هم

 نیهم یو بهشت ما تو هنمبودم که ج

دار مکافاته . حاال دارم به  ایو دن اسیدن

عذاب   یرسم . مهبد ملکه  یاون حرفا م

 یمنه ... درست مثل خودم که ملکه 



کردم رشیس یشدم و از زندگ هیعذاب آت  
.  

آخر مو به تنش  یجمله  دنیاز شن هانا

حس شده بود  یکه ب ییشد . با لبها خیس

 :گفت

باورش  ن؟یعذاب شد یشما ... ملکه  -

 ...سخته

تخم شک  یدخترم . وقت ستیسخت ن -

کاشته بشه و  یکس ماریدل ب یتو دیو ترد

جلودارش  یروزبه روز رشد کنه و کس

درخت بزرگ که  هیشه مثل  ینباشه ؛ م

هاش تموم وجودت رو گرفته و  شهیر

.  یش یم لیتبد والیاونوقته که به ه



 نیاز کجا ا یخودت نفهم که ییوالیه

بوجود اومد والیه ! 

دیپوستش دو ریز انهیمانند مور ترس  . 

حرفها را از زبان  نیکرد ا یحس م 

شنود! حالش  یم شیاز عمو ریغ یکس

  . دگرگون شد

و سست به کاناپه  دهیخم یزانوها با

شد و گفت کینزد : 

 یدوست دارم بشنوم در اون گذشته چ -

نیشد والیه کیشد که به قول خودتون  ! 

 یقیکرد و نفس عم یمکث کوتاه صادق

دیکش  . 



گذشته متمرکز کرد و  یفکرش را رو 

 :گفت

 یکس تو چیبه ه رانیا میبرگشت یوقت -

خواستم  ینگفتم ، برگشتم . م لیفام

 یعکس العمل برادرم رو بدونم . برادر

که از پشت خنجر زده بود و تموم وجودم 

سوخت .  یم شیدر آت شینابرادر نیاز ا

ماه گذشت و مهبد زنگ زد . گفت  کی

 یجعفر بهش زنگ زده و ابراز نگران

خونه رو جواب  یاکرده که چرا تلفن ه

" مگه  د؛ی. مهبد با تعجب پرس مید ینم

" ران؟یا نیبرگشت نیشما به عمو نگفت

 فونیروز بعد زنگ آ قایگفتم ؛ "نه" . دق

جعفر و زنش  دنیبه صدا در اومد . با د



وم وجودم رو گرفت . در رو باز خشم تم

 یکردم و به اتاق رفتم تا آماده بشم . وقت

زن برادرم  و هیآت یاحوال پرس یصدا

اومدم تا  رونیاز اتاق آروم ب دمیرو شن

متوجه حضورم نشه . جعفر عقب  یکس

بود و زل زده بود به صورت  ستادهیا

سرگرم حرف زدن با زن  هی. آت هیآت

و  ستمیت عقب بانذاش رتمیجعفر بود . غ

 یبرادرم نگاه کنم . سرفه ا یرگیبه خ

 دنیبا د هی. آت وستمیکردم و به جمعشون پ

ها  دنیرنگ پر نی. ا دیرنگش پر نم

کرد ازم  یداد. حس م یآزارم م بیعج

که خطا  یداشتم آدم نیقیترسه ...  یم



چشماش لونه  یجور ترس تو نیکاره ا

کنه یم . 

 شیعمو مکث یو وقت اوردیطاقت ن هانا

زبان باز کرد و گفت د،یرا د : 

اون ترس از رفتار تند شما  دیشا -

که شما  یگرفت. رفتار تند یسرچشمه م

اونو از خودتون  نیبا همسرتون داشت

نیترسونده بود  .  

سرش را به چپ و راست تکان  صادق

 :داد و گفت

حرف تو درست باشه اما من در  دیشا -

و اون زمان هر حرکت و رفتار زنم ر

 ریگفت تفس یم مارمیاون جور که فکر ب



کردم . اون روز تموم هوش و  یم

کرد  یم یحواسم به جعفر بود که سع

 رانیبهم بگه چقدر از اومدنم به ا

خوشحاله و دلش برام تنگ شده ... 

خطا بود که جون  هیچشمام منتظر 

آخر شب  نکهی. تا ا رمیرو بگ ردوشونه

.  میتخواب به اتاقا رف یشد و همه برا

اتاق بودم و فشارم باال رفته  یمن تو

 یو سرخ دنمینفس کش یبود. از صدا

حالم خرابه . با عجله  دیفهم هیصورتم آت

.  ارهیرفت تا برام آب ب رونیاز اتاق ب

نشد . از اتاق  یمنتظر موندم و خبر یکم

پچ پچ  یپله ها یو از باال مدماو رونیب

 صی. صداها قابل تشخدمیرو شن یفیخف



رفتم و  نییاز پله ها پا یود . به آرومنب

 یکه با ناراحت دمید خچالیرو کنار  یآت

 یداد و م یهوا تکون م یدستش رو رو

رو ول کن .  یلعنت یگفت؛ " اون گذشته 

نکن صادق از اون گذشته  یکار

کنه  شک. حاضرم بهم  ارهیسردرب

 وانیمن خشکش زد و ل دنیاما"... با د

افتاد  نیزم یودستاش بود ر یکه تو یآب

شد . خون در رگهام خشک  کهیوهزار ت

حالم به سمتم اومد و  دنیشد . جعفر با د

 یستادیگفت؛ " حالت بده داداش؟ چرا ا

من اومده بودم آب بخورم که  نیبش ایب

". حالم بد بود و با  دمیزن داداش رو د

داد بدتر شدم . اون  لمیکه تحو یدروغ



و  ختیاشک ر یشب تا صبح آت

نبوده  یمهم زیکرد و گفت چ یواهعذرخ

. اما قلبم از اون همه دروغ و دغل پراز 

بهش گفتم ؛ حرفاش  نکهیشد . با ا نهیک

بازهم انکار کرد دمیرو شن  

رفت .  یرو به سرخ شدن م صورتش

 یاش به خوب قهیشق یرو یضربان رگها

 انیم یقابل مشاهده بود. هانا با نگران

و گفت دیحرفش پر : 

 ینم گهیشه. د یعمو داره حالت بد م -

یخواد بگ ! 



که  ییدستش را باال برد و با صدا صادق

خش دار شده  یاز فشار بغض و ناراحت

 :بود و گفت

زدم  یحرف م دیکه با ییدرد اون جا -

 ادیکه ز بود نیو سکوت کردم . ذاتم ا

 یاهل حرف زدن و گفتگو نبودم. از بچگ

اف نباشم چون  ادیبهم  داده بودن حر 

با  عمل حرفشون رو ثابت  دیمردها با

کنن . مرد  عمل باشن نه حرف... کاش 

وقت از زبون  چیضرب المثل ه نیا

ومدینم رونیش ب ندهیگو . 

زد و گفت یلبخند تلخ هانا : 



ر از ت یعملش قو دیجاها مرد با یلیخ -

. به قول همون  زنهیباشه که م یحرف

حرف باد هواست . اما نگفتن از  ایمیقد

. اون ضرب  نیکن یگفتگو کردم خوددار

 یبوده که الف م ییمردا یالمثل برا

  . زدن و اهل عمل نبودن

.  دیکش یقیسکوت کرد و نفس عم صادق

از درون در حال انفجار بود . حرف 

 یم برادرزاده اش را قبول داشت و

جا به زبان آورده  یب یدانست بهانه ا

  . است



و  یحرف بزن یکه بلد نباش یزمان -

؛ تموم غصه  یاریدردت رو به زبون ب

 ... ها

و گفت دیقلبش کوب یمشت رو با : 

 ینتون یشه . وقت یجا جمع م نیا -

به  یکن رونیغصه هات رو از دلت ب

 یم یکه از درون متالش یرس یم ییجا

اگه  دی. شا وفتهیکار مو عقلت از  یش

سکوت  یهمون شب در برابر دروغ آت

روزگارم نبود و  نیکردم االن ا ینم

که در  ییدهایشا نیهمسرم زنده بود. ا

راه نفس  تهرو گرف بانمیچند سال گر نیا



 یبنده و هرروز از خدا م یرو م دنمیکش

 ... خوام که زودتر خالصم کنه

 دی... با هیچه حرف نیدور از جون . ا -

. خدا  نیگذشته رو جبران کن یخطا

 .بخشنده ست

و گفت دیبه سمت مخالف چرخ صادق : 

درسته خدا بخشنده س اما در مورد  -

که خودش برگردن ما داره ... من  یحق

 ... حق الناس گردنمه

گرفت.  یدیهمه ناام نیهانا از ا قلب

که خودش از  ییدرست مانند روزها

خواست  یبود و دلش م زاریزنده بودن ب



 یکه آرش نم یدیو طلوع خورش ردیبم

ندیرا نب ندیب ! 

سرقبرش ... ازش طلب بخشش  دیبر -

شما  دمیسه سال ند نیا ی. من تو نیکن

و مبرات  راتیو براش خ دیسرخاکش بر

و طلب آمرزش  راتی. با دادن خ دیبد

کرده کمکش  یکه خودکش یکس یبرا

تا درد و عذابش در عالم برزخ کم  نیکن

  . بشه

صادق باال رفت و با دقت به  یابروها

 . صورت هانا زل زد

زبانش آمد و از ترس  یتا رو یحرف 

  . قورتش داد



 یحالت شد با نگران نیا یمتوجه  هانا

 :گفت

من برم تا شما  ستیاگه حالتون خوب ن -

نیاستراحت کن ! 

خوام امروز کنارم  ینه بمون . م -

. از یوقته ازم دورشد یلی. خ یباش

مهبد برگشت تو رو ازم گرفت .  یوقت

درکنارم  یمادرش که وقت نیدرست ع

  .بود آرامشم رو ازم گرفت

و گفت دیکش یآه هانا : 

 یباروته، م یبشکه  نیپسرتون ع -

که منفجرشه همه رو با  یترسم روز

هوا بفرسته یخودش رو  ... 



که بهش  یحق داره دخترم . اون کس -

توجه  مرد هیاز گذشته خبر داده به روح 

 یدونسته اگه رو یکه م نینکرده! با ا

 یفاجعه  هیدست بذاره دوباره  رتشیغ

کار رو  نیده؛ باز هم ا یرخ م گهید

براش بکنم  ریخ یتونم دعا یکرده ... نم

 ایبرادرمه و دستش ازدن نکهی. با ا

رو  میببخشمش . زندگ متون یکوتاهه نم

خراب کرد شیحسادت و بدذات یاز رو  
... 

گفت رتیح با هانا : 

کار عمو جعفر بود چرا بازم  نایاگه ا -

 نیچطور ا ؟یرفت دنشیفوتش به د یبرا



 یباف یهمه سال امورات اون کارگاه قال

ن؟یرو به دستش سپرد  

را به سمت پنجره برد و  لچریو صادق

را به سمت باغ چرخاند و گفت شیرو : 

که باعث  یخواست راز یچون م -

گه . سالها شده بود رو بهم ب هیمرگ آت

چند سال  نیاون کارگاه دستش بود و در ا

 دنشیازش نگرفتم تا مجبور به د ریاخ

پول بود  ینشم . چون برادر نامردم بنده 

شد یم زونمیو باز آو  . 

؟یچه راز -  

و با درد جواب  دیکش یقینفس عم صادق

 :داد



- "  ی ونهیاز اون شب که برات گفتم م

 . من و زنم بد و بدتر شد

 یو بهش محل نم دمشید ینم گهید 

 یدونست دارم درد م یم نکهیدادم . از ا

کرد تا با گفتن  یکشم و زبون باز نم

شدم زاریآرومم کنه ازش ب قت،یحق  . 

 یکردم آزارش بدم . اما با صبور یسع 

کرد ینم تیکرد و شکا یتحمل م  . 

ما هزار  ونیانگار نه انگار که م 

 !فرسنگ فاصله افتاده بود

و  دیرس یخونه م یبه کارا سکوت در

پخت یبرام شام و ناهار م  . 



 یخونه رو بهم م یهر روز به بهونه ا 

و  ادیشکستم تا ب یرو م لیو وسا ختمیر

قدر به  نیبپرسه چه دردمه که دارم ا

کوبم اما سکوت کرد و  یم واریدرو د

  .تحمل کرد

نقطه ضعف زنانه اش  یرو نکهیا تا

پس  یو برا دایدست گذاشتم تا به سمتم ب

خودش، لب باز کنه و به  گاهیگرفتن جا

ادیحرف ب . " 

 یکه در سرش جوالن م یاز فکر هانا

زده شد رتیداد، ح  .  

بود نهیزدن از س رونیدر حال ب قلبش . 

ده گفتگرد شده و بهت ز یچشم ها با : 



 !نه -

 رونیب نهینفسش را با اندوه از س صادق

 :داد و گفت

شه؟ یتو هم باورت نم -  ... 

پر از  شی. چشم ها دیسمت هانا چرخ به

اشک بود . صورتش سرخ شده بود و 

خون شده  یچشمش مانند کاسه  یدیسف

 .بود

- " گنجه که چکار  یدر باور خودمم نم

 یکردم و اوردم تو غهیرو ص یکردم! زن

خونه نیهم  .  

 یچشمش با اون خوش و بش م یجلو

کردم یم یمحل یکردم و به اون ب  .  



طاقتش طاق شد و کم اورد  گهید

شد . هر  یم دهیرفتارش د یتو ی؛کالفگ

به اون زن  ایمنتظر بودم  قهیو هردق هیثان

به خودم اعتراض کنه اما  ایحمله کنه 

 . باز هم سکوت کرد

باغ نشسته  یروز که با اون زن تو هی 

 یو صدا میکرد یم یبودم و با هم شوخ

دیچیپ یباغ م یخنده هامون تو  .  

 یاز ماهها اسمم رو صدا کرد . وقت بعد

دست  نیبنز یدبه  هیبه سمتش برگشتم 

فندک هیبود و   . 

زدم و روم رو از  یپوزخند 

خواست زهر چشم  یبرگردوندم... م



 یرو م قتیاما من از اون گفتن حق رهیبگ

واستمخ  ." 

گرد شده  یو چشم ها یبا ناراحت هانا

دینال : 

باورم  ؟یعمو ... چه کار کرد یوا -

شه ... شما غرور و قلب زنتون رو  ینم

 ی. اون وقت دلتون م نیله کرد رپایز

اد؟یخواست اون به طرفتون ب  

شد  یم یپس حق من چ ومد،یم دیبا "-

؟یاون زندگ یتو   

زم و اون عدالت نبود که من تنها بسو نیا

 . با سکوتش من رو زجرکش کنه



گن زنها حسودن و  ینم میمگه از قد 

 شیبه آب و آت ادیهوو سرشون ب یوقت

زنن تا شوهرشون رو از آن  خود  یم

  . کنن

طور نبود؟ نیزن من ا چرا   

د؟یدردم رو نفهم چرا  

 ینحس و ب یگذشته  هیچرا به خاطر  

 اهیخودش و من رو س یزندگ تیاهم

 " ...کرد

 شیاون خودش رو آت یشما گذاشت -

کجاش  نیزد؟ ا یبزنه؛ چون حرف نم

  عدالته  عمو؟



- " خواستم اون خودش رو  یمن نم

خواستم آتو دستش بدم .   یبزنه . نم شیآت

که درست همون لحظه در خونه  ییاونجا

  . باز شد برادرم وارد خونه شد

بود که با جعفر هماهنگ کرده.  مشخص

ت! که برادرم بدونه سوختن نداش نیا

من چه خبره، اما با خودم  یخونه  یتو

کلمه حرف نزنه کی  ..." 

حالش را  هیهر ثان دیشن یکه م ییحرفها

کرد یبدتر م  .  

بدهد  شیدانست حق را به زن عمو ینم

شیبه عمو ای !  



 یشده بود که رگها یسردرگم کالف

رو آورده  دنیکش ریمغزش به ت یعصب

 .بود

و پلک  دیچیسرش پ یدرد درون کاسه  

هم گذاشت یرو  . 

خواست تا آخر ماجرا را بداند  یدلش م 

 دایکه پ یاما حال تهوع و افت فشار

 یرا به او نم یاجازه ا نیکرده بود، چن

 . داد

کاناپه برخاست اما صادق  یاز رو 

او توجه کند  ستادنیبه ا نکهیبدون ا

 .حرفش را ادامه داد



- " ما بدون  دنیجعفر نگران بود وبا د

با من حرف بزنه به سمت زنم  نکهیا

و  دمید یچشماش م یرفت . ترس رو تو

متقاعد کردن زنم انجام  یکه برا یتالش

آورد یداد قلبم را به سوزش در م یم  . 

ش رو گرفتم و به  قهیبه سمتش رفتم و  

؛  دمیکش ادیو سرش فر دیسمت خودم کش

یخوا یم میاز جون زندگ یچ ی" لعنت  . 

که زنم  یجا دار یزندگ نیا یاتو کج 

زنه اما به من  یحرف دلش رو به تو م

زنه ینم ".  

دستم زد  ریشد و با دست ز یعصب جعفر

و من رو عقب پرت کرد و گفت؛ " 



 یزنت رو نابود م ی. دار یشد یروان

و کهنه یمیقد یماجرا هیسر یکن  " .  

 غیبود ج ستادهیکه ا ییاز همون جا هیآت

 یلمه حرف بزنک کی" اگه  د؛یکش

زنم ؛ جعفر یم شیخودمو آت ".  

نگاه کرد و  یبه آت یبا نگران جعفر

 یخودت رو نابود م یگفت؛" آخه دار

د؟یکه شما دار یشد زندگ نیا ؛یکن "  

که کنارم  یبه من کرد و با خشم زن رو

 نیبود را نشون داد و گفت؛ " ا ستادهیا

و  یکرد دایناجور رو از کجا پ ی کهیزن

 یانقدر ب ؟یکرد زشیجالمترسک سر

دونستم؟ یو من نم یشرف بود " 



م کرد . بهش  وونهیحرف جعفر د نیا 

 یب یحلمه کردم تا بهش نشون بدم ک

ما درگرفت و  ونیشرفه! زد و خورد م

میما سرگرم دعوا شد  .  

و  دیچیپ یهر دو زن در باغ م یها غیج

میما توجه نداشت  . 

ش از آت یدعوا شعله ا نیدرح نکهیتا ا 

کشان به  غیچشمم قرار گرفت و ج یجلو

.  هر دو بهت زده به دیدو یاطراف م

 یکه داره دور باغ م میکرد ینگاه م هیآت

خواست یدوئه و کمک م  . 



.  میو جعفر هم زمان به سمتش رفت من

 یم غیو ج دیدو یاز ترس م هیاما آت

گفت یو سوختم سوختم م دیکش .  

سر زن  نکهی. تا ا میدو هول شده بود هر

اریبرو پتو ب دمیکش ادیدومم فر . 

 نیزم یرو گرفت و رو هیجعفر آت 

  . انداخت

تن شعله  یخودش رو در اورد رو لباس

 شیور او انداخت اما به سرعت لباس آت

  . گرفت

شعله ها  یت روترس و وحشت با دس از

شد یاما خاموش نم میزد یم  . 



اما انقدر  ارهیرفت پتو ب کهیاون زن 

رو  شیآت میتا ما به زحمت تونست ومدین

میخاموش کن  .  

تو  یرمق گهیخاموش شد د شیآت یوقت

 . تنمون نمونده بود

انجام دادم به  ادمهیکه  یکار تنها

  . اورژانس زنگ زدم

با جعفر  مارستانیب یشبانه روز تو سه

تا حالش خوب بشه میو دعا کرد میموند  .  

که  یاون راز دمیاز جعفر پرس یچ هر

در چه مورده؟ با خشم نگاهم  نشونهیب

نزد یکرد و حرف .  



افتاده بود  یآت یکه برا یرو در اتفاق من

دونست یمقصر م  .  

چند که خودم عذاب وجدان داشتم اما  هر

 خودم یبرادرم به رو یخواستم جلو ینم

ارمیب  . 

 کیبعد از سه روز به هوش اومد .  

بود اما برخالف تصور  مارستانیماه تو ب

. از  میشده بود دواریام شیما که به بهبود

خواب  یزنگ زدن و گفتن تو مارستانیب

 "...سکته کرده و فوت شد

چشم صادق روان شد یاز گوشه  اشک  
. 



به  شیحالش خراب شده بود و نفس ها 

دشماره افتاده بو  .  

 شتریماجرا حال تهوعش ب دنیاز شن هانا

 یدگیرس شیبه حال عمو دیشده بود اما با

کرد یم  .  

و گفت دیسمت کنسول کنار تخت دو به : 

 .عمو بسه ... حالتون خرابه -

 

داروها را به دست گرفت و  ی سهیک

زانو زد .  نیزم یرو شیکنار عمو

 رونیرا از غالفش ب یزبان ریقرص ز

ت دهان صادق برد . و به سم دیکش

 ییو با صدا دیصادق سرش را عقب کش



گره خورده بود و به زور  شیکه در گلو

، گفت ومدیم رونیب : 

نابودم کرد؟ یچ یدون یم -  

با تکان دادن سرش به چپ و راست  هانا

 یداد . صادق با ناراحت یجواب منف

 :گفت

خواستم زن دومم رو  یروز چهلم م -

الزمش نداشتم.  گهیکنم د رونیاز خونه ب

برداشت که تا مرز مرگ  یپرده از راز

 هیرفتم و برگشتم... بهم گفت؛ اون آت شیپ

 نیا یتو  شهیهم یزده تا برا شیرو آت

من و  نیب یعمارت موندگار بشه . دعوا

کنه  یرو به ما جلب م هیجعفر حواس آت



لحظه  هیدر  یعوض یکه یو اون زن

 کنه و یم یخال هیسر آت یرو رو نیبنز

کنه . ما با هم  یفندک رو روشن م

صحنه رو  نیکدوم ا چیو ه میبود زیگالو

دمیند  . 

 جانیشد . از شدت ه خیبه تنش س مو

 یزدن از قفسه  رونیقلبش در حال ب

گفت یبود . با ناباور نهیس : 

کار  نیمن! چطور به چن یخدا یوا -

اعتراف کرد؟ یا ثانهیخب  

عمارت  نیدر ا ییبود جا دهید یوقت -

 نیبزنه ا شیمن رو آت نکهیا ینداره برا

کردم و  تیحرف رو زد . منم ازش شکا



 یراز تو نیبه زندان انداختمش . اما ع

بدونه جز  یدلم نگه داشتم و نذاشتم کس

نفر هی ! 

نفر خودش  کیآن  نکهیا الیبه خ هانا

 یادآوریتکان داد و با  یباشد سر یم

بود،از ترس به خود  دهیکه د یکابوس

و گفت دیلرز : 

به اون درخت  یربط یسوز شیآت نیا -

وسط باغ داره؟ ریانج  

شد  ریصورت صادق سراز یرو اشک

 :و گفت



گرفت و درست  شیاون درخت آت ریز -

اون  ریخاموش شد باز ز شیکه آت یزمان

. چطور...مگه؟ میدرخت بود  

. هانا هول امدیباال ن گهیرفت و د نفسش

اد زبانش سر د ریشد با ترس قرص را ز

و به صورتش ضربه زد . ترس تمام 

 . وجودش را گرفته بود

عمو چشمات و باز کن ... نفس بکش  -

 !عمو

گذشت . با استرس و  یم یبه کند قیدقا

 رهیخ شیبه صورت عمو ادیز ینگران

  . شد



ز شدن روکش قرص نفس از با بعد

 یقی. همزمان او هم نفس عم دیکش یقیعم

که  ی. دلش آشوب بود از گذشته ا دیکش

انقدر تلخ و گزنده بود . درک مهبد 

 ییبال نیراحت شده بود . اگر چن شیبرا

آمد ؛ محال بود از  یسر مادر او م

بگذرد یپدرش به راحت ریتقص ! 

و دستگاه فشار را از درون  دیکش یآه

 دنی. با د دیکش رونیل کنار تخت بکنسو

بود؛ کالفه  ستادهینوزده ا یکه رو یعدد

و قرصها را  دیکش شیشانیپ یرو یدست

. دارو را با  دیکش رونیب سهیاز درون ک

داد . صادق با  شیزحمت به خورد عمو



شده  رهیپر اشک به تالش او خ یچشم ها

  . بود

کم کم رنگ کبودش رو  قهیاز چند دق بعد

 شیخاکستر یرفت . چشمها یدیبه سف

کدر شده بود و آن برق سابق را نداشت . 

 یمهبد همرنگ چشمها یرنگ چشم ها

 !پدرش بود اما درشتر و جذابتر

 شیحال عمو یاز خوب الشیخ یوقت

 :راحت شد ؛ رو به او گفت

زنم  یسر به مادرم م هی رمیعمو من م -

گردم یو بر م  .  

که به زحمت  فیضع ییبا صدا صادق

شد؛ گفت یم دهیشن : 



 نیتو گفتم؛ ب یکه برا یراز نیا -

مونه؟ یخودمون م  

نگاه کرد . چرا  شیتعجب به عمو با

دوست نداشت پسرش بداند ؛ مادرش 

نکرده؟ یخودکش  

مهبد بفهمه مادرش  دیچرا عمو؟ شا -

نکرده آرومترشه؟ یخودکش  

بخشه . زنم رو  یوقت من رو نم چیه -

 یدادم نم به خاطر اشتباهاتم از دست

پسرم رو از دست بدم .  یخوام آخر عمر

 هاش،یانگریو عص ایمهبد با تموم سرکش

تنمه یپاره   .  



که در  یهمه درماندگ نیگرفت از ا دلش

 یزد . سر یموج م شیکالم و نگاه عمو

تکان داد و گفت نییرو به پا : 

زنم ینم یحرف نیباشه . تا شما نخوا -  .  

؟ید یقول م -  

بش نقش بست . با تکان ل یرو یلبخند

قول داد شیدادن سرش به عمو  .  

به مادرم سر بزنم . بازم  رمیمن م -

امیشما م شیپ  .  

. همش با دوستاش  هیمهبد از من فرار -

...  رهیدونم کجاها م ی. نم رونیب رهیم

و جواب مثبت  یکرد یاگه تو قبول م

اون خاطرجمع  ی ندهی، دلم از آ یداد یم



که در وجودت  یمحبتشد . تو با  یم

یرو آب کن خشی یتون یم یدار  . 

مغشوش به صورت نگران  یفکر با

گفتن  یبرا یشد . حرف رهیخ شیعمو

جواب ردش  لینداشت؛ چرا که بارها دل

 دیکش شیکرده بود . پتو را به رو انیرا ب

گفت یو با مهربان : 

محبت نداره  یتمنا یعمو جون هر قلب -

آدما  تیشه شخص یباعث م نهی. ک

جور افراد ذهنشون  نیمتزلزل باشه . ا

! ییآدما نیترسم از چن یمسمومه . م

بهتون  شتریگم ب ی...به خدمتکارتون م

امیسر بزنه تا من ب  .  



آمد . با کمال  رونیب یاتاق به آرام از

. رنگ  دیتعجب مهبد را پشت در اتاق د

 یگفت . برا یبلند نیو ه دیاز رخش پر

 یرده بود و نمچند لحظه مغزش هنگ ک

کرد مهبد  ی. حس م دیدانست چه بگو

مهبد  یمچش را گرفته باشد. نگاه خسته 

مهبد به  نکهیآرامش کرد . تا ا یکم

 :حرف آمد

رفتم  ی. داشتم م دمینترس تازه رس -

یسمت اتاقم که تو در اتاق رو باز کرد  .  

بود؛ نفس  دهیتازه از راه رس نکهیا از

 یبا صدا. هر چند که  دیکش یراحت

 رونیاز ته حنجره ب شیکه عمو یآرام



رفت تا مهبد  ینم رونیب ییداد؛ صدا یم

 !بتواند استراق سمع کند

عمارت  یکردم تو ی. فکر نمدیببخش -

دمی. آخه موتورتون رو دم در نددیباش  .  

 شیموها انیم یدست یبا خستگ مهبد

و گفت دیکش : 

 ینم گهیفروختمش ... با اومدن فربد د -

کنم یموتور سوارذاره   . 

گرد شد . باورش سخت بود  شیها چشم

از برادرش  ییپروا یب یاغی نیچن

زد و گفت یحساب ببرد . مهبد پوزخند : 



 ایدن یتو یبدون دیبا ؟یتعجب کرد -

کسم فربده ... براش جونمم  نیزتریعز

کلکم اونه یب قیدم . رف یم  . 

مهبد دلش به  یصورت خسته  دنید با

دانست سکوت  یچه م درد آمد . مهبد

کردند با  یفکر م شهیکه هم ییزنها

خود را  یتوانند آبرو یحرف نزدن م

شده است  یبتیمص نیحفظ کنند باعث چن

از اول با همسرش رو راست  هی. اگر آت

 یفاجعه ا نینبود چن نیدر ب یبود و راز

خودش هم  نوزکه ه یداد . راز یرخ نم

 یدانست . راز ینم یزیهنوز از آن چ

 دیفاش شده بود و با شیه با مردن عموک



آن  گرید یماند تا در فرصت یمنتظر م

بشنود شیرا از زبان عمو  .  

 دیخود د ینگاه متعجب مهبد را رو یوقت

تکان داد و گفت ی؛ سر : 

؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا -  

شد  دهیلبش رو به باال کش یگوشه  مهبد

به سرش جواب داد ی. با تکان : 

کردم ازمن فرار  تعجب یچیه -

انگار  ینیب یتا من رو م شهی! همینکرد

یدیجن د  .  

نقش  یلب اون پوزخند یبار رو نیا

او را  یبست . با دست صورت خسته 

 :نشان داد و گفت



. تازه  زهیر یاز سرو روت م یخستگ -

 یازت نم گهی. د ادیداداش فربدت داره م

یترسم ؛ خودت گفت  ... 

کرد و گفت یخنده ا مهبد : 

.  یزبل خان . خوب آتو ازم گرفت یا -

 یزندگ نیاز ا یباشه تو سهم من ادتیاما 

طور نباشه به  نیدرب و داغون . اگه ا

کنم یشک م یی، اون باال ییخدا . 

شد و گفت دهیهانا در هم کش یاخمها : 

 ستیاستغفرالله . انگار حالت خوش ن -

که داداش  یبرو استراحت کن تا زمان

یال باشرسه سرح یجونت م ! 



باربه فکر  هیباشم  دواریام یعنی -

یو با من دعوا نکرد یمن بود شیآسا ! 

تکان داد و گفت یسر هانا : 

بد  یبا کس یالک ستمین ماریمن ب -

.  یدیو بد د یکنم . بد کرد یرفتار

.  ستیخوب ن ادیحال عمو ز یراست

  . حواست بهش باشه

تکان داد و به سمت اتاقش  یسر مهبد

حرکت کرد . هانا ناباورانه رفتنش را 

و به  ستادیکرد که مهبد ا یتماشا م

  . سمتش برگشت

خواستم بهت بگم  یم شبید یراست -

کنارش  شترینداره ب یبابام حال خوش



. ممنون ی. اما تو آشوب به پا کرد یباش

یبهش سر زد که امروز  .  

گزنده  در وجودش رخنه کرد .  ییسرما

بد قضاوت کرده بود و آن  نکهیاز ا

به  یامیپ نیرا به خاطر چن ییکذا یدعوا

راه افتاده بود از خود شرمنده شد . با 

 یتارها انیکه به زور از م ییصدا

آمد ؛ جواب داد یم رونیب شیصوت : 

و من  ینداشت یخوب یچون شما سابقه  -

با شما تنها باشم . حاال که  دمیرست یم

اشتباه قضاوت کردم ازتون عذر  دمیفهم

خوام یم  . 

تکان داد و گفت نییرو به پا یسر مهبد : 



 گهیو د دمیچرخ ابونایخ یتو شبیاز د -

ندارم یرمق  ...  

حرفش را بزند وارد  یادامه  نکهیا بدون

بست . هانا  یاتاق شد ودر را به آرام

رفتار آرام دور از  نیمات و مبهوت به ا

چشم دوخته بود .  شیخال یذهن به جا

رفت نییو از پله ها پا دیکش یقینفس عم  

. 

 

***** 

شد .  یهمهمه در گوشش اکو م یصدا

کرد  یپا و آن پا م نیرمق ا یخسته و ب

 یفرار کند و به خانه  ین مهمانتا از آ



خود پناه ببرد . بزرگ ترها  یشیدرو

 یادآوریگرم شده بود و به  شانیچانه ها

سرگرم بودند یخاطرات جوان  .  

هلما و آرمان ثابت ماند. با  یرو نگاهش

ازدواجشان دلش غنج  یحلقه ها دنید

لب خواهرش نقش  یکه رو یزد. لبخند

ده بود. بسته بود؛ حال دلش را خوب کر

رفتار مهبد در بدو ورود برادرش دلش 

حال خوب  دنیرا شکسته بود اما د

را محو کرده بود یخواهرش آن ناراحت  . 

که در بدو ورود  یمانند مهمان درست

گرفته بود ؛ مانند خدمتکار  رانیخود به ا

که  یبا او رفتار کرده بود . به طور



 شیعمو صادق و همه زهرا یچشم غره 

کار زشتش وا داشته بود ، او را از  .    

؟یتنها موند یهان -  

لبش  ینوع صدا شدن لبخند رو نیا از

عطر و لحن کالمش  ینشست . از بو

کند  یخطابش م نگونهیکه ا یکس دیفهم

جز، فربد! نگاهش را به  ستین یکس

 :صورت خندان او دوخت و جواب داد

؟یانگار شما هم تنها شد -  

هبد و م یچشم به جمع دوستانه  با

اشاره کرد . فربد  شییپسرخاله و پسردا

 یبا دست پشت گردنش را ماساژ د؛یخند

 :داد و گفت



ها  یوراج یخسته ام . حوصله  یلیخ -

رو ندارم شونیدرپ یپ یو سواال  .  

 ایکه از اون ور دن یکنن کس یفکر م -

و حس  هیی، آدم فضا رانیگرده ا یبرم

شهیم کیتحر شونیکنجکاو ! 

حرف او  دییعالمت تأ به یسر فربد

 :تکان داد و گفت

اون ور  یکنن زندگ ی... فکر م قایدق -

فرق داره یلیخ ایدن  .  

 یخسته  یکنجکاوش را به چشم ها نگاه

دو  نیاو دوخت . در دل اعتراف کرد ا

دوقلو نبودند اما از نظر  نکهیبرادر با ا

هم بودند هیشب یلیظاهر خ  .  



بهشته  گن اونجا یمگه فرق نداره؟ م -

 ...و

و با لبخند گفت دیحرفش پر انیم فربد : 

دهل از دور خوشه ... اونجا  یصدا -

.  یوجون بکن یکارکن دیبا نجایهم مثل ا

و نوع  هیآزاد یتنها تفاوتش تو

باشه از  ادی. اگه کارت ز حاتشونهیتفر

ممکنه  ایبعض یکه برا حاتیاون تفر

یچندان هم جذاب نباشه؛ محروم !  

حرفش رو به  دیینشان تا به یسر هانا

تکان داد و به پدرش نگاه کرد .  نییپا

آمده بود از کنار  یعمه زهرا از وقت

تکان نخورده بود . در حدود  شیبرادرها



دانشگاه دخترش  یشد برا یم یدو سال

به شهر همدان نقل مکان کرده بود . 

زد یدر رفتار و گفتارش موج م یدلتنگ  
.  

و برادر  سه تا خواهر نیانگار ا -

دنیسالهاست همو ند  .  

رد نگاهش را دنبال کرده است .  دیفهم

جواب داد یبه آرام : 

.  دنیهمو ند شهیم یدرسته . دو سال -

ما  دنیالبته قبلش هم عمه کمتر به د

همه رو از هم  ی. مشکالت زندگومدیم

 ... دور کرده



دل ها از هم دور شده . وگرنه مسافت  -

ها اثر داشته  یدور نیا یتونه تو ینم

 . باشه

تکان داد و گفت یبا تأسف سر هانا : 

طوره نیهم قایدق - ! 

و گفت دیکش یقینفس عم فربد : 

خواستم بابت کار زشت برادرم  یم -

کنم یازتون عذر خواه .  

درهم او کرد و  یبه چهره  ینگاه هانا

 :گفت

  . عادت دارم به رفتارش -



ازش برام گفته . نگران  یبابا تا حد -

ذارم با رفتارش آزارتون بده یباش نمن  . 

 دنیشد . با د دهیبه سمت مهبد کش نگاهش

به جمع پسران  یزیچ یآن دو به آرام

گفت و به سمت آنها آمد . لبخند زنان به 

کرد و گفت یبرادرش نگاه : 

؟ یخسته شد -   

 یخسته ا یزد و با چشم ها یلبخند فربد

 :که در حال بسته شدن بود؛ گفت

اتاق خوابم هنوز به  ین برم تواگه اال -

بره یخوابم م دهیتخت نرس  .  

شانه اش زد . لبخندش  یرو یدست مهبد

شاد و  یچهره  نیکش آمد . ا شتریب



بود .  دهیمدت از او ند نیمهربان را در ا

توانست مهربان و خوب  یپس او هم م

 ... باشد اما

 یاختالف ساعت یکردم برا یفکر م -

به هم بخوره ستمتیس ادیکه به وجود م  . 

و چهار ساعت گذشته  ستیآخه در ب -

 اد،یز یخواب ینتونستم بخوابم... ب

کنه یم یاختالف ساعت رو خنث  . 

زد و گفت یلبخند هانا : 

تونم  یم نمیبب رمیبا اجازه من م -

کنم  قیخودم رو به رفتن تشو یخانواده 

استارت رفتن مهمونا زده بشه دی. شا  .  

او انداخت و گفتبه  ینگاه مهبد : 



 ی. فکر نم یخسته شد یلیامروز خ -

یکردم کمک کن  .  

که از رفتار  اوردیخود ن یبه رو هانا

دلخور است ششیچند ساعت پ  .  

 کیموضوعه،  کوچ هیکمک کردن  -

ست گهیموضوع د هیشدن   .  

و گفت دیخند مهبد : 

عادت یبزن به پا -  .  

زد و گفت یشخندین هانا : 

و کردم . شما عادت کار نیمنم هم -

دستات ریز ریبه تحق یدار  .  



 یباال رفته به آن دو نگاه ییبا ابرو فربد

 :کرد و گفت

انقدر  یتون یم یمهبد واقعا چه جور -

خانواده رو  یکه دل اعضا یبد باش

؟یبشکن  

زد و رو به برادرش  یپوزخند مهبد

 :گفت

سوال و  دهیهنوز از راه نرس قیرف -

  .جوابم نکن

از  دیدوبرادررا گرم گفتگو د یوقت هانا

آن ها دور شد و به سمت پدرش رفت . 

هلما و آرمان در حال پچ پچ کردن بودن 

رفتن گذشته بود و  دی. امروزشان به خر



هم کارشان  ندهیدانست چند روز آ یم

است نیهم ! 

و سرش را به گوش  ستادیپدرش ا کنار

گفت یکرد و به آرام کیاو نزد : 

خونه . مامان  رمیخسته ام م یلیمن خ -

وقته تنهاس یلیخ . 

او لبخند زنان به  دنیبا د شیزهرا عمه

شد و گفت کیاو نزد : 

 یعمه به قربونت ماشاال چه آب ورنگ -

طور که هلما  نی. انشاال همیکرد دایپ

بخت خوب  هیبخت ،  یخونه  رهیداره م

شه دایتو پ یهم برا  . 



رو به خواهرش کرد  یبا دلخور پدرش

 :و گفت

شد اما خانوم خانوما لگد به بختش  دایپ -

  . زد

گفت دهیباال پر ییزهرا با ابرو عمه : 

و ردش  یخواستگارخوب داشت ؟یچ -

دوره زمونه کدوم  نیا یدختر تو ؟یکرد

ه پسره . اگ رهیبار تأهل م ریز یپسر

  . خوبه ، جواب مثبت بده

درهم و دلخور از حرف  یاخم ها با

 : پدرش رو به عمه  زهرا گفت

تونه  یحال و روز نم نیمادرم با ا -

تنها باشه . عمه جون خودتون حالش رو 



 نی. بابا که سرکار بره مامان ع نیدید

به کمک داره اجینوازد احت  .  

 تکان داد و دست یسر یبا ناراحت زهرا

 :هانا را در دست گرفت و گفت

 بتهیمص یدورت بگردم که هر چ یاله -

. اون از نامزدت که جون  ادیسر تو م

مرگ شد و تو رو عزادار خودش کرد 

حال و روزش  نیمادرت که با ا نمیا

دوش تو افتاد یزحمتش رو  . 

از پشت سر گفت یصدا  : 

دوا و درمون  نیداد . بهتر یاگه بله م -

کردم تا  یجور م مادرش یرو برا

ستهیخودش با یپا یزودتر رو  . 



 بیمحبت عج نیباال رفته از ا ییابرو با

و گفت دیو نابهنگام مهبد رو به او چرخ : 

. اما من جوابم همونه  دیشما لطف دار -

 . که گفتم

کرد و گفت یاخم یعل : 

متوجه نشده و  یفعال ساکت تا کس -

  . آبرومون بره

ه و کنجکاو رو باال رفت ییبا ابرو زهرا

دیبه مهبد پرس : 

؟یخواستگارش تو بود -  

زد و گفت یلبخند مهبد : 



 نیدارم ا یبیعمه جون مگه من چه ع -

؟یجور تعجب کرد  

 یو با حظ فراوان قدوباال دیخند زهرا

 :برادرزاده اش را برانداز کرد و گفت

گفته تو  یعمه جون . ک یبیع چیه -

؟یدار یبیع   

گفت یادبه هانا کرد و با ش رو : 

رو از  یبخت نیهانا محاله بذارم چن -

به  لیبهتر از فام ی. ک یدست بد

گفتن عقد  میخصوص پسر عمو ... از قد

آسمونا بسته  یدخترعمو و پسرعمو تو

  . شده



در هم فرو رفت .  شتریب شیاخمها

که تحمل  ییو حرفها ادیکار ز یخستگ

 ریاعصابش تاث یرا نداشت رو دنشیشن

گفت ییبا ترشرو گذاشته بود . : 

اتفاقا تموم مشکالت هم از حرف  -

ازدواج  یهمه برا نی... دکترا ا اسیمیقد

دن بازم شما حرف از  یهشدار م یلیفام

؟ عمه جون االن قرن ،  یزن یم ایمیقد

یدود نیقرن اتمه نه ماش ! 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 

رو  یبداخالق نیعمه تو بگو دختر به ا -

که خر  مغزش رو  یجز کس رهیگ یم یک

 . گاز گرفته باشه



و گفت دیاخم به سمت مهبد چرخ با : 

رهیمواظب مغزت باش تا خر گاز نگ -  .  

باشد رو به  یمنتظر جواب نکهیا بدون

 :پدرش گفت

خونه، مامان تنهاس رمیمن م - ! 

از آن جمع دور  یمکث نیکوچکتر بدون

شده و  نیکرد فضا سنگ یشد . حس م

 یاست . به زحمت م راه نفسش بند آمده

بکشد  شیها هیتوانست هوا را به داخل ر

را  ژنیمحکم راه ورود اکس یسد یی. گو

شب وارد باغ  یکیگرفته است . در تار

  . شد



آذر ماه و آسمان قرمز شب  دیشد یسرما

 ینشان از بارش برف داشت . بو

 یکرد . آه یرطوبت را در هوا حس م

 ییاپ ی. صدا دیو به سمت خانه دو دیکش

پا  یتوجه به صدا ی. ب دیپشت سرش شن

آرام مهبد  یبه راهش ادامه داد که صدا

دیچیدر گوشش پ : 

 . هانا صبر کن -

و ترس به عقب برگشت .  دیبا ترد هانا

صورت مهبد که  پشت به  ینگاهش رو

صورتش  یرو یاهیر بود زوم شد . سنو

 یحس دنیافکنده بود و هانا از فهم هیسا

نهفته بود؛  شیخاکستر یکه در چشمها

  .عاجز بود



 . بله -

تا با هم  یبهم وقت بد یشه کم یم -

میحرف بزن  .  

 یهانا به تپش افتاد. استرس خاص قلب

و رعشه  دیکش یدرون قلبش را چنگ م

دیچیدر بدنش پ فیخف یا . 

نمونده فکر کنم  یگفتن باق یبرا یحرف -

میحرفامون رو بهم زد یقبال همه   .  

شد و گفت کیدو قدم به او نزد مهبد  : 

 یم یدور یدونم چرا تو هر چ ینم -

شم . اهل  یراغب م شتریمن ب یکن

چون غرورم رو  ستمیالتماس کردن ن

 ... دوست دارم اما



برداشت  گرید یکوتاه کرد و گام یمکث

. هانا از ستادیاو ا ی نهیبه س نهیو س

به  یترس تکرار رفتار گذشته ، گام

و گفت دیعقب برداشت. مهبد خند : 

 امیخواهرت رسما م یبعد از عروس -

خواد تا اون موقع به  یدلم م یخواستگار

در کنار من یو زندگ یمن فکر کن  .  

؟یگ یزور م یدار یکن یفکر نم -  

آورد و با لحن  نییسرش را پا مهبد

گفت یشوخ : 

 چیدر برابر خواسته هام زورگو که ه -

رحم هم بشم . پس  یبه پاش برسه ب دیشا

یوفتیبا من سرلج ن یادیبهتره ز . 



ه؟ینقشه ت چ -  

به  یو کم دیکش شیموها انیم یدست مهبد

نافذش به  یعقب رفت . با چشمها

 :صورت ماهگون هانا نگاه کرد و گفت

 یتو و حرفا یلج باز نیترسم ا یم -

بشم که تو  یکنه؛ اون یدارت کار شین

یترس یازش م ! 

تا قلب هانا رخنه کرد فیخف یلرزش  .  

 منظور؟ -

کوتاه ، نفسش را با  یبعد از مکث مهبد

گفت یداد و با لحن سرد رونیحرص ب : 

خوام با تو به آرامش برسم اما  یم -

 بیگردباد مه هیمنو داخل  یخودت دار



بشه  طوفان شروع نی. اگه ا یکش یم

کنه یاول از همه خودت رو نابود م  .  

 یاز ترس به تپش افتاد . دانه ها قلبش

پشتش سر  ی رهیت یعرق سرد رو

 دینسبتا شد یرفت . لرزش نییخورد و پا

 نیزبیتمام بدنش را لرزاند که از چشم ت

  . مهبد دور نماند

خوام بترسونمت اما بهتره موضع  ینم -

پدرم فربد  دونمی. م یبد رییخودت رو تغ

کشوند تا من رو مهار کنه  رانیرو به ا

اما خبر نداره فربد برادرمه ...تو هم 

باز نکن یحساب چیفربد ه یرو  . 



که در حنجره اش  ییبا زحمت صدا هانا

داد و گفت رونیشده بود را ب ریاس : 

اونم برادر توئه ... مطمئن باش روش  -

کنم یحساب باز نم ! 

ه عقب رفت و ب گرید یو گام دیخند مهبد

 :گفت

اما تو  رمی... من میهم عال یلیخ -

 یاندازه ا هیفکر کن . من تا  شتریب

دم ینرمش نشون م  ... 

حرفش بود  یزده منتظر ادامه  بهت

برخالف تصوراو، مهبد به سمت مخالف 

شب  یاهیو از او دور شد . در س دیچرخ

 یمهبد هر چه از او دورتر م ی هی، سا



 یلب او نفوذ مدر ق یشتریشد ترس ب

و ارعاب  دیتهد یبو شیکرد . حرفها

در زمان آرام  یپسر حت نیداشت . از ا

 یبه زمان سدچه بر دیترس یبودنش هم م

.  . دیکش یخط و نشان م شیکه برا

سکوتش پراز حرف بود و دل هانا از 

 یآشوب م شتریناگفته ؛ ب یحرفها نیا

بر فراز آسمان  یجغد شوم یشد. صدا

حس به  یب ید و با زانوانش دهیدلش شن

حرکت کرد یداریسرا یسمت خانه  .  

 

 

****** 



آرمان زوم شده بود  نیماش یرو نگاهش

صورت ناز خواهرش را  صانهی. حر

 یآرزو شیکرد و از ته دل برا ینگاه م

 دنیکرد . هلما با د یم یخوشبخت

صورت خواهرش سر  یکه رو ییاشکها

خورد ؛ فشش را باال داد و گفت یم : 

هر وقت دلت گرفت و ناراحت  یآبج -

 یمسافت نیما . فکر نکن ا شیپ ایب یبود

تونه دل منو از  یفاصله س م نمونیکه ب

توئه شیتو دور کنه . هر جا باشم دلم پ . 

و  دیهلما را در آغوش کش خواهرانه

تنش  یکه رو یساتن کاپ یدست رو

و با بغض گفت دیبود کش زانیآو : 



بده و  تیحواست رو به زندگ یهمه  -

  . به من فکر نکن

تنها  یلیبعد از رفتن من خ دونمیم -

 تیموقع نیا ی. دوست نداشتم تو یشیم

 . تنهات بذارم

 یکه گونه  ییاشکها یرو یبوسه ا هانا

ند و با کرده بود؛ نشا سیخواهرش را خ

گفت یمهربان : 

دارم  ییدورت بگردم . منم خدا یاله -

بابت  التیکه حواسش به منه . برو و خ

  . من راحت باشه



به فربد سفارش کردم مراقب مهبد  -

نکنه . بر عکس مهبد ،  تتیباشه که اذ

س دهیعاقل و فهم یلیبرادرش خ ! 

لبانش نقش بست و در آن  یرو یلبخند

ر جنتلمن مأبش او سه هفته فربد با رفتا

قرار داده بود ریرا هم تحت تاث  .  

آرمان رو داشته  یممنون . تو هم هوا -

 یخوام مدام از من جلو یباش. نم

که فکر کنه هوش  یشوهرت حرف بزن

دونگ  شیش دیو حواست به منه! االن با

  . حواست به شوهرت باشه

آرمان ، دو خواهر را از هم جدا  یصدا

 . کرد



ما  شیفرصت پ نیم در اولهانا خانو -

 یم تیدونم هلما بدون شما اذ ی. م ایب

 بهیاون شهر غر یباشه تو یشه . هر چ

. به خاطر خواهرتون هم شده زود به 

نیزود به ما سر بزن  .  

خواهرش را نوازش  یزنان بازو لبخند

 :کرد و گفت

احساس  نیتا شما در کنارش هست -

.  نیمراقبش باش یلیکنه . خ ینم یبیغر

خواهر رو دارم  هی نیتنها هم ایدن یتو

سپارمش . تموم دارو  یکه به شما م

هواشو داشته باش .  یلیندارم شده ؛ خ

 ... نذار دلتنگ بشه



حرفش نداد .  یادامه  یبرا یمجال هیگر

پر سوز و گدازشان  یبعد از خداحافظ

خانواده  یبدرقه  انیعروس و داماد در م

که  ید هتلرفتن و به مقص رونیاز باغ ب

ش اتاق گرفته بود،  کی یآرمان برا

  . حرکت کردند

هوا ، لرز به جانش انداخت .  یسرما

گذاشت و  شیبازوها یدستانش را رو

تا کمتر احساس  دیخود را در آغوش کش

 یاز پشت رو یسرما کند . کت مردانه ا

تلخ  یعطر یشانه اش قرار گرفت . بو

دیچیدر مشامش پ  .  



 یختر! برو تود یخور یسرما م -

  . خونه تون

 یمهربان فربد لبخند را به لب ها لحن

 یکت رو یکرد . گرما هیخشکش هد

 یپوست سردش نفوذ کرد. چشم از راه

که خواهرش رفته بود برداشت و به فربد 

رنگ  یدود راهنینگاه کرد. خودش با پ

بود. با  ستادهیو کراوات همرنگ لباسش ا

گفت ییخوشرو : 

ون . لطفا کت رو ممنون از لطفت -

هوا سرده و  نیو تنتون کن دیبردار

نیخور یخودتون سرما م  .  



شلوارش فرو  بیدستش را درون ج فربد

و گفت دیبرد و خند : 

نی. شما واجب تر ستیسردم ن -  .  

نور  ریشد . ز کیبه آن دو نزد مهبد

 یاز باال یکه رو  یرنگ یچراغ ها

تابد، خشم را  یصورتش م یسرش رو

 ستادی. کنار برادرش ا دید یم به وضوح

دو رگه و خشدار گفت ییو با صدا : 

خونه؟ بابا  یبرگرد یخوا یفربد نم -

  . منتظره

باال انداخت و گفت ییابرو فربد : 

 مگه کارم داره؟ -

باال انداخت و گفت یشانه ا مهبد : 



دونم . برو از خودش بپرس ینم -  .  

تکان داد و رو به  نییرو به پا یسر فربد

انا گفته : 

بود . انشاال خوشبخت بشن  یشب خوب -

به ما سر  یتون یم شتریبه بعد ب نی. از ا

یبزن  .  

. با  دیمهبد ترس یچهره  دنیبا د هانا

الکن گفت یزبان : 

  . ممنون -

قصد رفتن کرد که هانا کت را از  فربد

شانه اش برداشت . دستش را به  یرو

 :سمت فربد دراز کرد و گفت



 یتون نشه . سرما مکت فراموش -

نیخور  . 

داد و گفت یدستش را در هوا تکان فربد  

: 

دوشت تا  ی. بنداز رو اریفردا برام ب -

 نیا یبرا یلی. لباست خ یسرما نخور

 .هوا نازکه

از اتمام حرفش کت را از دست هانا  بعد

دوشش انداخت .   یگرفت و دوباره رو

 زیت یبه مهبد کرد که با نگاه ینگاه مین

 شیبرا یکرد . سر یو را نگاه مآن د

برادرش تکان داد و به سمت عمارت 

  . رفت



کرد.  یبا خشم رفتنش را نگاه م مهبد

 یهانا با ترس قصد رفتن کرد که صدا

کرد خکوبشیمهبد م  . 

 یبرت نداره . فربد رو نم االتیخ -

،  ی... تو سهم منیاز راه بدر کن یتون

تهیحال ! 

خورد و  یبه هم م شیسرما دندانها از

 یدر گوشش اکو م کشیتل کیتل یصدا

شد . با خشم به مهبد نگاه کرد و با دست 

 :به سرش کرد و گفت

به خدا... بهتره خودت رو  یا وونهید -

یبه دکتر نشون بد . 



 توجه به اخم مهبد به سمت پدرش بدون

رفت که با خدمتکار عمارت در حال 

.  ستادیحرف زدن بود . کنار پدرش ا

هانا که از سرما به خود  دنیبا د یعل

و گفت دیشده بود ، خند دهیچیپ : 

طول  یکم امیخونه تا من ب یبرو تو -

کشه یم  . 

 یجمع آور یخونه فردا برا میبابا بر -

میکن یبا هم اقدام م لیوسا نیا  .  

تو گف دیخند یعل : 

امیتو برو من االن م -  . 

به پدرش گفت و به سمت  یریبخ شب

به مهبد انداخت  ینگاه میخانه رفت . ن



بود و  ستادهیکه رفتنش را به تماشا ا

 ینگاهش را از پشت سر به خوب ینیسنگ

تا آخر همان  نکهیکرد . فکر ا یحس م

رفتند و در شهر  یهفته از آن عمارت م

 یبرا یلبشدند؛ قوت ق یساکن م زیتبر

از مهبد نداشته باشد یاو شده بود که ترس  

. 

***** 

 

قرارش او را به  یجمعه بود و دل ب روز

کشاند .  یبا معشوق م عادگاهشیسمت م

هلما غمش را دو چندان کرده  یخال یجا

از آن باغ رفته  شیشب پ نکهیبود . با ا



 یسال دلتنگ کی یبود اما به اندازه 

 یبرا دیدلش هوار شده بود . با یرو

 یبه آرش م دیکرد . با یآرش درددل م

وفا بود و او را  یب دشگفت اگر چه خو

در شب وصال تنها گذاشت ؛ در عوض 

برادرش دست در دست هلما از آن خانه 

رفته بود رونیب ! 

 

تو یبه جست وجو "   

م،یگر یدرگاه کوه م بر  

و علف ایدر یآستانه  در . 

تو یجست و جو به  

  م،یگر یمعبر بادها م در



چارراه فصول در " 

  احمد شاملو #

 

 یاز شهر دلش را چون ابر بهار رفتن

 یخداحافظ کیپر بار کرده بود . دلش 

خواست . تنها  یعاشقانه با معشوق م

کرد  یآرام م  یکه دلش را کم یزیچ

ور شدن از آن عمارت منحوس بود . د

را  یبد و پر تنش یکه روزها یعمارت

 . در آن تجربه کرده بود

را چرخاند .  چیشد و سوئ نیماش سوار

آن موتور غول  یجا ییمدل باال نیماش

عمارت قرار داشت. از  یروبرو کریپ



فربد وارد عمارت شده بود کمتر با  یوقت

شد  شد .  از در باغ رد یمهبد روبرو م

را پارک کرد تا در را پشت  نیو ماش

در به باغ  یسرش ببند . نگاهش از ال

را  شیهلما چشمها یخال یافتاد . جا

باغ بدون وجود هلما  نیکرد . ا یباران

کردن نبود . خنده ها و  یقابل زندگ

چشمش  شیخواهرش از پ زیر یطنتهایش

و در را به سمت  دیکش یگذشت . آه

از پشت سر  ییصدا تا ببند اما دیخود کش

حرکت نگه داشت ی، دستش را ب ! 

 . در رو نبند -

زد و فربد را با قابلمه  یعقب چرخ به

رو آن ،  یدر دست و نان سنگک یا



 یاراده لبخند محو ی. ب دیپشت سرش د

لبش نقش بست و سالم کرد . فربد  یرو

 یرا باال داد و با لحن مهربان شیابرو

 :گفت

کردم با  ینم وقت صبح؟ فکر نیکجا ا -

یباش زیسحر خ شیشب پ یخستگ ! 

را در هم قفل کرد و سرش را  شیدستها

انداخت نییپا  . 

رم و تا ظهر  بر  یبرم ؛  م دیبا ییجا -

گردم یم  . 

او  یدر کنار رفت و راه را برا یجلو از

  . باز کرد



 میکله پاچه رو بزن نیتو با هم ا ایب -

 با هم یرگ ، اونوقت هر جا خواست یتو

میریم  .  

پوستش  ریخون به ز شنهادشیپ دنیشن از

را به  شیهجوم آورد و گر گرفت . لبها

 . زحمت تکان داد و زمزمه کرد

 دیممنون . نوش جونتون باشه . من با -

 . برم

ظرف غذا را در دستش جابجا کرد  فربد

  : و گفت

 یصبر کن قابلمه رو بذارم تو یکم -

صبح وقت  نی. ا میآشپزخونه با هم بر

 ... شهر خلوته ممکنه برات



و به سمت  دیحرفش پر انیهول م با

پارک شده بود نگاه  نشیمخالف که ماش

 :کرد و گفت

 !ممنون . تنها باشم راحت ترم -

از طرف  یمنتظر واکنش نکهیا بدون

 یرفت . صدا نیفربد باشد به سمت ماش

دیشاد فربد را از پشت سرش شن  . 

ودت مراقب خ یخجالت یدختر عمو -

 . باش

ورو  ریفربد قلبش را ز یخنده  یصدا

 یلیپسر خ نیکرد . بر خالف مهبد ا

رفتار  دیترس یمهربان و خوشرو بود . م



دردسر ساز  شیپر از مالطفت فربد برا

  . شود

پدال گاز  یرا روشن کرد و پا رو نیماش

را از آسفالت  نیماش کافیگذاشت . با ت

ود خ عادگاهیکوچه جدا کرد و به سود م

  .حرکت کرد

لحظه فکرش  کی ریتمام طول مس در

درون  یآرام و قرار نداشت . حس خاص

 ی. شرمش مافتاده بود  انیقلبش به غل

شد به خود اعتراف کند ؛ احترام ونرمش 

قلب شکسته و غرور خرد  یفربد رو

  . شده اش توسط مهبد، مرهم شده بود



 یاو دلش فرار کردن م دنیهر بار د با

و سردرگم بود .  جیهنوز هم گخواست و 

درون  ینبود تا حس یادیماه زمان ز کی

. تنها  ردیزده اش شکل بگ خیقلب 

رفتار دو برادر بود که ذهن او  ی سهیمقا

کرد  یمشغول م شتریرا نسبت به فربد ب

 شتریرا ب شیو پا دیکش یقی. نفس عم

. صبح جمعه بود  فشردپدال گاز   یرو

صت تند خلوت شهر فر یابانهایو خ

داد یراندن را به او م . 

 

 ابانهاویخ انیکه مانند باد در م یحال در

کرد و خود  یشهر حرکت م یکوچه ها



 یرساند ، لبخند یعشق م عادگاهیرا به م

لبانش نقش بست یرو  .  

 یز مشهر راه نفسش را با نیاز ا فرار

داد یم هیکرد و آرامش را به او هد  .  

قرار گرفت که  یینهایدر صف ماش یوقت

شدند به خود آمد و  یوارد بهشت زهرا م

قرار  شیکه روبرو یحواسش را به راه

 .داشت ، جمع کرد

توانست  یبود که م یبار نیآخر دیشا 

کند یراه را ط نیا  . 

آن مکان را در  ریخواست تصو یم 

کند رهیذخخود  یحافظه   .  

نشست اهیسنگ قبر س کنار  . 



که همراهش بود را  یآب و گالب یبطر 

که به همراه آورده بود  یا سهیاز ک

سنگ قبر را شست یو رو دیکش رونیب . 

سنگ  یو رز سرخ را رو خکیم یگلها

گذاشت اهیس  . 

 شیکه درون چشمها یو اشک دیکش یآه 

سنگ  یعکس رو دنیحلقه بسته بود با د

دیگونه چک یاراده رو یقبر ب  . 

زد یلیصورتش را س یرو یسوز سرد   
. 

 نیزم یهوا رو یتوجه به سرما یب 

خواند ینشست و فاتحه ا  .  

کرد هیعشقش واگو یوار برا زمزمه : 



 یتو یشیآرش با رفتنت چه آت یدید -

رفتنت چقدر تنها و  یدیافتاد؟ د میزندگ

ول  یکسم کرد؟ من رو به امون ک یب

همه درد  نیحاال که با ا ؟یو رفت یکرد

 یبرا یجلوت نشستم؛ حرف  یو خستگ

 نیمعرفت قرارمون ا یب ؟یگفتن دار

من مثل  ینبود که تو در آرامش باش

بپرم . دارم  نییاباال و پ شیآت یاسپند رو

رم .  یشهر پراز غم و درد م نیاز ا

دونم دلم  ی. م زمیعز یاومدم خداحافظ

شه  یهم تنگ م اهیسنگ س نیهم یبرا

تو از قلبم  ادیاما بدون هر جا باشم اسم و 

 نیاول یخواد بدون یشه . دلم م یپاک نم

و بس ییعشق من تو نیو آخر ! 



هوا و  یگفت و گفت تا سرما آنقدر

هوا او را  یخشک شده از سرد یدستها

  . به خود آورد

زوزه  یبود و باد سرد یابر مهین آسمان

دیکوب یکشان بر صورتش م  .  

 شتریز قبرستان شدت باد را ببا یفضا

  . کرده بود

را پاک کرد شیاشکها  . 

 چیه دنیو نشن یتکرار یاز گفتگو خسته

 نیزم یمعشوق از رو یاز سو یجواب

  .برخاست

نشسته بود را با  شیپالتو یکه رو یخاک

 . دست تکاند



قبر گذاشته بود را  یکه رو ییگلها 

پرپر کرد و مانند قلب دور اسم آرش 

دیچ .  

سخت و  شیو دل کندن برا یداحافظخ

بار  نیچندم یکه برا یدشوار بود . لرز

به جانش افتاده بود او را مجاب به رفتن 

  . کرد

آرمان و هلما  گرید یدانست تا ساعت یم

آمدند یبه آن جا م یخداحافظ یهم برا  .  

 داریخواست با آن دو در آن محل د ینم

 . داشته باشد



 ینه باز مهر چه زودتر به خا دیبا 

در همان  شیگشت و در انتظار مهمانها

ماند یخانه م  .  

 یا قهیشد و بعد از دق نیماش سوار

را روشن کرد یبخار  . 

را به حرکت در  نیبا سرعت کم ماش 

از بهشت زهرا  رونیآورد و کم کم راه ب

گرفت شیرا در پ  .  

بهشت زهرا عبور  یاز دروازه  تازه

و  تالق تالق یکرده بود که صدا

 یوارد م نیکه به ماش یبیعج یتکانها

  . شد او را مجبور به توقف کرد



سمت راست جاده کشاند  یبه انتها نیماش

شد ادهیپ نیو از ماش  .  

عقب که پنچر شده بود؛  کیالست دنید با

 . آه از نهادش برخاست

داشت  کیالست ضیدر تعو ینه مهارت 

کمک  یآن را داشت از کس ینه رو

  .بخواهد

و با  دیاش کش یشانیپ یرا رو شدست

شد رهیخ کیبه الست یبدبخت .  

دانست  یآن اتوبان دور از شهر نم در

  !چه کارکند

ترمز کرد شیکنار پا ینیماش  . 



چهار  دنیاول خوشحال شد اما با د 

را  طنتیبرق ش شانیکه از چشمها یپسر

، آه از نهادش بر خاست دید یم  .  

 مهید تا نکه کنار راننده نشسته بو یپسر

 دهیکش رونیب نیبدن خود را از ماش ی

  . بود

رو به او گفت انهیموذ یلبخند با : 

 ید یم یخانوم خوشگله کمکت کنم چ -

  بهم؟

شد و  رهیدرهم به پسر خ یاخم ها با

 :گفت

 .کوفت -

و گفت دیقاه قاه خند پسرک : 



همونم خوبه . اما من کوفت و با اون  -

کنم ینازت عوض م یچشم ها  .  

خشم تنش گر گرفت. تپش قلبش از  از

استرس و ترس باال رفته بود . دستش را 

 :در هوا تکان داد و گفت

برو رد کارت وگرنه به صدوده زنگ  -

زنم یم  .  

و گفت دیخند پسر : 

 نیماش یتو یایب یتون یاگه سردته م -

متیبرسون ییجا هیما تا  . 

 دیکش رونیب فشیرا از ک یخشم گوش با

 :و گفت



زنم و  یاالن زنگ م نیهم یه نراگ -

دم یم سیرو به پل نتونیماش یشماره   .  

گفت یکیو  دندیچهار پسر خند هر : 

بچه ننه س به  نیا میداداش بزن بر -

ادیکار ما نم  .  

دیلرز یبه شدت م تنش  .  

را داشت که از او کمک بخواهد  یکس نه

 یگذر یها نیتوانست به ماش ینه م

ا با آنها همراه باشدر ییاعتماد کند تا جا  

. 

سردش را به هم ماساژ داد تا  یدستها

گرم شود یکم  .  



 کیصندوق عقب را باز کرد و الست در

انداخت رونیزاپاس را ب  . 

به  یکمرش را کم کیالست ینیسنگ 

خم کرد نییسمت پا  .  

لب زمزمه کرد ریو ز دیکش یقیعم نفس  

. 

کار رو  نیبتونم ا دیتونم . با یمن م -

  . درست انجام بدم

از  یکی انیچرخ را برداشت و م آچار

انداخت چهایپ  .  

، تکان  چیکرد پ یچه فشار وارد م هر

خورد یخورد که نم ینم .  



دوم را  چیثمرش پ یب یاز تقال خسته

  . امتحان کرد

او کجا و باز زور دستان کوچک  اما

محکم کجا یچهایشدن آن پ ! 

را کنار  یگرید نیترمز ماش یصدا

حس کرد نشیماش  . 

دوباره ترس و استرس به جانش خنج  

سرش را به سمت  نکهی. بدون ا دیکش

مزاحم بگرداند به کارش ادامه داد  نیماش

باز شدن در سمت راننده، قلبش  ی. صدا

آن دانست در  یکه م نیرا از جا کند. با ا

ها به  نیزمان که اوج رفت و آمد ماش

سمت بهشت زهراس احتمال خطر کمتر 



به دلش افتاده  یبیعج رهباشد اما دله یم

  .بود

ظاهر  شیکه روبرو یمردانه ا یکفشها

گفت ییآشنا یشد و متعاقب آن صدا : 

رو باز  چیاون پ نیفکر نکنم شما بتون -

کمکتون کنم نی. اجازه بد نیکن  .  

گرفت  یآشنا، قوت یصدا دنیاز شن قلبش

درست  ندیو سرش را باال گرفت تا بب

نه ایحدس زده است   ! 

 یدرهم و گرفته  یچهره  دنید با

لبش  یرو یلبخند یمهندس شهاب شامان

  . نقش بست



بلند  نیزم یاو از رو دنیاز د خوشحال

 :شد و گفت

شم شما رو  یسالم مهندس . باور نم -

نمیجا بب نیا  .  

 شیاو، از تعجب ابرو دنیدبا  مهندس

گفت یو با ناباور دیباال پر : 

 یجا چه کار م نیشما ا یخانوم سپهر -

؟یکن   

زد و گفت یلبخند هانا : 

بر  یاومده بودم بهشت زهرا اما وقت -

پنچر شد . بدبختانه  نمیماش هویگشتم  یم

مورد ندارم نیدر ا یمهارت چیمنم ه  .  



تکان داد و دستش را به  یسر مهندس

که آچار در آن بود دراز شد  یسمت دست

 :و گفت

 یمن براتون عوض م نیآچار رو بد -

  . کنم

  .شرمنده که زحمتش به شما افتاد -

مهربان گفت یبا لبخند مهندس : 

. هر کس  یکنم چه زحمت یخواهش م -

بود کمک کنم .  فهیهم بود ، وظ یا گهید

دیخود دار یشما که جا ! 

گرفت  یمآچار را از دست او  یوقت

 رهیدستان او خ ینگاهش چند لحظه رو

دیپرس رتیماند و با ح : 



نامزدتون کجاست؟ یراست -  

انداخت و  نییسرش را پا یبا ناراحت هانا

 :زمزمه وار لب زد

خاک ریز -  . 

در هم و  یجا خورد . با چهره ا مهندس

 :نگران گفت

گم . فکر  یم تیمتاسفم . تسل یلیخ -

اتفاق  نیچن مدت کم نیکردم در ا ینم

براتون افتاده باشه یبد  .  

 یسوءتفاهم شده است . آه دیفهم هانا

و گفت دیکش : 

فوت کرد شیسال پ هینامزدم  - . 



که در  یمهندس همراه با آچار دست

افتاد و با  نییدستش بود کنار تنش پا

دیپرس یکنجکاو : 

 یمهد کودک م یاما اون آقا که تو -

 ! گفت ؛ نامزدتونه

انداخت و با لحن پر  نییرا پا سرش

گفت یدرد : 

مزاحم  شتریاون آقا پسرعمومه که ب -

ما  نیب یقول و قرار چیمنه تا نامزد. ه

ستینبوده و ن  .  

تکان داد و  نییرو به پا یسر مهندس

 :گفت



 ی قهیکه  یدونستم همون وقت یاگه م -

 یمن رو گرفت و بهم انگ ناموس دزد

ذاشتمیزد، حقش رو کف دستش م .  

جالت در حال آب شدن بودخ از  .  

شد! من هم  ینیاگه به شما توه دیببخش -

نشه از  میزیباعث آبرو نکهیبه خاطر ا

 . کار کردن صرف نظر کردم

لب نشاند و  یمردانه رو یلبخند مهندس

 :گفت

گذشت . من از طرف شما  هر چه بود -

که بخوام ببخشم . از  دمیند یادب یب

اون آقا تعادل  دمیهمون نگاه اول فهم



 ینداره . چون به همه  یدرست یروان

کرد یم نیتوه انشیاطراف  .  

تکان داد.  نییتأسف سرش را رو به پا با

 یگفتن نداشت . مهندس رو یبرا یحرف

زانو زد و شروع به کار کرد. در  نیزم

 ریزاپاس را ز کیالست قهیرض ده دقع

پنچر را درون  کیجا داد و الست نیماش

 اهشیس یصندوق عقب گذاشت. دستها

و گفت دیرا به هم مال : 

چرخ  نیخب ، خدا رو شکر مشکل ا -

 نیدیرس یآپارات نیحل شد . فقط به اول

یریپنچرگ یبرا نیرو بد کیالست .  



 نیا یتو نیممنون . لطف کرد یلیخ -

نیرام وقت گذاشتسرما ب ! 

به او نگاه  یخندان یبا چهره  مهندس

 :کرد و گفت

بود! شما هم کم  فهی. وظ هیچه حرف نیا -

. اون روزا نیبه من و طاها لطف نکرد

 ینم یاگه شما بزرگ ومدمیم ریکه د

اون  نیکرد یواز طاها مراقبت نم یکرد

 رونیبداخالق بچه م رو ب یخانوم محمد

کرد یمهد ول م  .  

آخر خنده اش گرفت یجمله  از  . 

 یدر اون حد بداخالق و ب گهینه د -

حال طاها چطوره ؟  ی. راست ستیرحم ن



 ریدلم براش تنگ شده . براش پرستار گ

ن؟یاورد  

 یاتفاقا بعد از رفتن شما طاها بد قلق -

 یپرستار گرفتم اما تا وقت هیکرد .  یم

 یخونه  یاز خونه هستم؛ تو رونیب

 نیکنه . ا یمراقبت م مامانم از طاها

راحته به بچه م شربت  المیخ یجور

دن یخواب نم  . 

حرفش تکان داد و  دییبه عالمت تأ یسر

 :گفت

ممنون که کمکم  یلیبه هر حال خ -

کمک به  ی. انگار خدا شما رو برانیکرد

کشونده بود نجایمن ا  ... 



و با اندوه  دیچهره در هم کش مهندس

 :گفت

جاده س نیا رمینه من هر هفته مس -  ... 

مهندس  یتعجب به صورت گرفته  با

شد و گفت رهیخ : 

- رو از دست  یزینکرده عز یخدا

ن؟یداد   

و دستش را به سمت  دیکش یآه مهندس

 :بهشت زهرا گرفت و گفت

معرفت  ی... ب دهیمادرطاها اونجا خواب -

مادر  یراه شد و طاها رو ب مهین قیرف

دلم گذاشت یرو یگذاشت . داغ بد .  



به  شیکه از کالم مرد روبرو یاندوه

بود که خود  یقلبش نفوذ کرد همان غم

و گفت دیکش یتجربه کرده بود . آه : 

رو  یدرد نیکنم. منم چن یدرکتون م -

کنم یساله دارم تحمل م هی .  

که از  یحرف زدن . لرزش یاز کم بعد

سرما تن هانا را لرزاند باعث شد 

را  نی. با دست ماشدیایمخاطبش به خود ب

 :نشان داد و گفت

تا سرما  دیبهتره زودتر سوار ش -

من گرم  ی. هوا سرده و چونه  نینخورد

 یهمزبون م هی یشده . از بس تنهام وقت

کنه یگل م می؛ وراج نمیب . 



.  هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م -

.  دمتونیخوشحال شدم بعد از مدتها د

نیطاها رو از طرف من ببوس  .  

مهندس در صندوق  اهیس یدستها دنید با

 رونیآب را ب یعقب را باز کرد و بطر

و گفت دیکش : 

بهتره قبل از رفتن دستاتون رو  -

 فیهم کث نتونیماش یجور نی. ا دیبشور

شهیم  .  

از  یکارت شیاز شسته شدن دستها بعد

و گفت دیکش رونیاورکت ب بیج : 

 دیاگه بازم دلتون خواست پرستار باش -

.  دیریتماس بگ با من شمی، خوشحال م



من حساب  یرو نیهر وقت کمک خواست

نیکن  . 

 یتر شد . گاه قیلبش عم یرو لبخند

 یها مهربان تر از آشناها رفتار م بهیغر

کنند . تشکر کرد و کارت را از دستش 

 نیکرد و درون ماش یگرفت . خداحافظ

به هم  شیخود نشست . از سرما دندانها

ه را روشن کرد و ب یخورد . بخار یم

 رهیمهندس از کنارش خ نیرد شدن ماش

 . شد

******** 

 

 



اجاق را خاموش کرد و از  ریز

 یقرمه سبز یآمد . بو رونیآشپزخانه ب

کرد. به اتاق  یحس م شیلباسها یرا رو

 یآرام . در خواب دیمادرش سرک کش

فرو رفته بود . از همان چارچوب در 

فرستاد و به اتاق خود  یبوسه ا شیبرا

آنقدر وقت  شیرفت . تا آمدن مهمانها

ردیبگ یداشت که دوش کوتاه .  

حمام شد و دوش آب گرم را باز  وارد

برگشته بود مدام عطسه  یکرد. از وقت

گرفته بود. آب  ینیب زشیکرده بود و آبر

شد حس  یتنش جارپوست  یگرم که رو

پوستش  ریو آرامش را ز یخمودگ

را  شیتنش جا یسرما یکرد. وقت قیتزر



 یمختصر یآب داد؛ شستشو یبه گرما

 ی حولهانجام داد . دوش آب را بست ، 

و از حمام خارج شد .  دیتن پوش را پوش

توانست در  یپدرش خانه نبود و م

خود در اتاق لباس بپوشد. وارد  ییتنها

را مرتب  میضخ یرده هااتاق شد و پ

دیکرد و لباسش را با حوصله پوش .  

تا نم  دیچیحوله پ انیرا م سشیخ یموها

 یبه پنجره  یآبش گرفته شود. ضربه ا

 یو دلش هر دیاتاقش خورد . از جا پر

سرش  ی. حوله را رو ختیر نییپا

 دنیو پرده را کنار زد . با د دیچیمرتب پ

 دیشک یخندان فربد ، نفس راحت یچهره 

ستاره  ی. پنجره را باز کرد و به چشمها



شد . سالم فربد را با  رهیباران فربد خ

آرام جواب گفت یسالم : 

... ادیغذات تا اونور باغ م ینامرد بو -

ن؟یمهمون دار  

لبش نشاند یشوخش ، لبخند رو لحن .  

.  انیخوان ب یبله . هلما و آرمان م -

پرواز دارن شیامشب به ک  . 

باال داد و گفت ییابرو فربد : 

 شبیجا مهمون بودن و د نیامروز ا -

دیتون طول کش یاون همه خداحافظ !  

تعجب فربد خنده اش گرفت و گفت از : 



مخصوص خواهر  یاون خداحافظ -

  . عروس بود

تکان داد و گفت یسر فربد : 

 یکه راه انداخت ییبو نیا فیخب تکل -

؟یکن یرو مشخص نم  

گرفت . خنده اش  شتریرک بودنش ب از

گره زد و گفت نهیرسیرا ز شیدستها : 

دعوتتون کنم؟ یعنی -  

لبخند زنان گفت فربد : 

یزیچ نیهمچ هی - ! 

.خونه  ستیبه دعوت کردن ن اجیاحت -

خودتونه ، در خدمتم ی . 



و گفت دیچانه اش کش یرو یدست فربد : 

- ! من  یزن یاوه ... چه لفظ قلم حرف م

که خودم رو دعوت کرده بودم ؛ فقط 

واستم اطالع بدم آب و دون غذات رو خ

به  ی. بدجورهوس قرمه سبز یکن شتریب

 ...سرم زده

مهبد از پشت  یخش دار و عصب یصدا

کرد ریآن ها متح یسر فربد هر دو ! 

 ای یکرد یهوس قرمه سبز -

خوش آب و رنگت رو؟ یدخترعمو  

به عقب  یگرد شده کم یبا چشمها فربد

شد. مهبد مواجه  یو با اخم ها دیچرخ



سرش را به سمت راست خم کرد و 

 :گفت

؟یش یظاهر م هوی یتو جن -  

حق  یرو دهیهستم از راه نرس یهر چ -

ذارم یدست نم گرونید . 

شدند.  رهیبه مهبد خ رتیو فربد با ح هانا

بود  نیهانا در دل هر چه لعن و نفر

که خود را در مورد  نینثارش کرد. از ا

دانست حرصش گرفت . با  یاو محق م

کرد و  دایوجود فربد ، دل و جرأت پ

 :گفت



حق؟ کدوم حق؟ شما اگه حق شناس  -

 الیو ام یزور بگ دینبا یدیفهم یم یبود

خودت برات مهم باشه یشخص  .  

عقب راند و با  یبا خشم فربد را کم مهبد

بهم فشرده گفت یدندان ها : 

دم  یرو بهت نشون م ییزورگو -

دور  یلیخانوم! چشمت به فربد افتاده خ

یبرداشت  .  

با خشم گفت هانا : 

خوبه برادرت شاهده رفتار زشت و  -

با  یصنم چیزننده ت هست . من و تو ه

میهم ندار  . 

به فربد کرد و گفت رو : 



-  نیکن یادآوریآقا فربد به برادرتون 

. زمان توحش و  کهیو  ستیاالن قرن ب

به زنها و دخترا تموم شده .  ییزورگو

حرف  ییزورگوتونه با  یفکر کرده م

بنشونه یخودش رو به کرس ! 

که هاج و واج به رفتار برادرش و  فربد

داد ، جواب داد یبحث آن دو گوش م : 

ه؟یشما سر چ یدعوا -   

دیبه مهبد کرد و غر رو : 

چه طرز حرف زدن بود؟ من  نیا -

یش یگم انگار تو پرروتر م ینم یچیه ! 



برادرش  یشانه  یرو یدست مهبد

پراخم به هانا اشاره  یگذاشت و با نگاه

 :کرد و گفت

خودش کرده  ریوقته دل منو اس یلیخ -

ده .  یبهم نم یو جواب درست و حساب

مار هفت خط  نیدور ا یشنو یاز من م

 ینم بتینص یزینچرخ که جز حسرت چ

  . شه

کرد . رو به  رییفربد تغ یچهره  رنگ

درهم فرو رفت.  شیزد و اخمها یسرخ

هانا انداخت و  یسرد به چهره  ینگاه

از کنار پنجره دور شد  یحرف چیبدون ه

باز شد و رو  یشخندیبه ن شی. مهبد لبها



 یبه هانا که با بهت به رفتنش نگاه م

 :کرد؛ گفت

 ریذارم برادرم رو مثل من اس ینم -

از مردا  ی. تو عادت کرد یخودت کن

و یکن یدلبر ... 

را از  شیصدا یدر بهت و ناباور هانا

بر سر   دنیکش ادیکه دلش فر یحنجره ا

خواست ،  یانصاف را م یمرد ب نیا

دیداد و با خشم غر رونیب : 

،  زارمیشعور... ازت ب یبرو گمشو ب -

زاریب ! 

و گفت دیکش شیموها انیم یدست  مهبد : 



 یکلمه  نیاز گفتن ا یمنتظرم تا روز -

کنم مونتیسگ پش نیع یزاریب  .  

 ختیر نییپا یحرف هر نیهانا از ا قلب

بود  دهیکه شن ی. هنوز از بهت حرف

پدرش در  یبود که صدا امدهین رونیب

 . گوشش نشست

چه خبره؟ نجایا -  

که قصد رفتن داشت رو به  یدرحال مهبد

درهم گفت یکرد و با چهره ا شیعمو : 

 یمختصر حرف هیعمو  تسین یزیچ -

گفتم یبه دخترتون م دیبود که با  .  

با اخم پنجره را بست و وارد اتاق  هانا

بود . هنوز  ختهیشد . اعصابش به هم ر



بود  دهیکوچکشان نرس ییرایبه پذ شیپا

. با چهره دیخود د یکه پدرش را روبرو

درهم گفت یا : 

پشت پنجره با پسرا حرف  ادیبدم م -

یبزن  ... 

حرف  انیسکوت کردن نداشت . م طاقت

گفت یو با ناراحت دیپدرش پر : 

ن؟یگیم یبابا؟! چ -   

با اخم گفت یعل : 

با  دمیس وارد باغ شدم . د قهیچند دق -

دوتا پسرعموت پشت پنجره کنفراس 

هست در حضور  ی. هر حرف یگرفت

 یکه بخوا نیجمع گفته بشه بهتره تا ا



ناخلف از پشت پنجره و  یدخترا نیع

یحرف بزن انهیمخف ! 

 بابا؟ -

همه سال با آبرو  نیبابا و کوفت . ا -

 نیکن که ا یحاال کار میکرد یزندگ

پسرعموهات  یآبرو رو هم جلو مچهین

کارات  یرو شتریب ی! دخترکمیزیبر

 یتو رو عاقل م شهیدقت کن . من هم

فوت  امرزیاون خدا ب یدونستم از وقت

کرد انگار عقل و هوش تورو با خودش 

 ... برد

حلقه بست شیدر چشمها اشک  . 

نیانصاف یب یلیخ - ! 



به  ندیبب یاز پدرش واکنش نکهیاز ا قبل

سمت اتاقش برگشت . در را قفل کرد و 

پدرش تا  نکهیپشت در اتاق نشست . از ا

اعتماد بود حرصش  یحد به او ، ب نیا

عمو صادقش  یحرفها ادیگرفت .  یم

ژن  به جنس مخالف در ینیبدب ایافتاد. گو

 یدوانده بود. تازه م شهیدو برادر ر نیا

همه سال  نیا یبا چه مرد درشما دیفهم

کرده است یزندگ !  

مادرش سالم بود و خودش با  یوقت تا

خواهرش سرگرم درس خواندن؛ فقط 

 یرا از پدرش م یمراقبت یها هیتوص

 ی"چشم" همه  یو با گفتن کلمه  دیشن

ر شد . خودش آنقد یم ریبحثها ختم به خ



واژگون  یایدن نیآگاه بود که بداند در ا

چگونه از خود مراقبت کند! همانطور که 

در برابر مهبد  شتکه دا یبا تمام ضعف

 یحرفها تا انتها نیبود . ا امدهیکوتاه ن

 یسوزاند . دلش م یجگرش را م

 یخواست حال مادرش زودتر خوب م

 یم دایآرامش خود پ یبرا یشد و راه

 !کرد

رفتن  رونیا مجبور به بدر او ر یصدا

اجازه  یکه ب ییاز اتاقش کرد . اشکها

شده بود را با  یصورتش جار یرو

هلما و آرمان که  یدست پاک کرد . صدا

کردند تمام  یم یبا پدرش احوال پرس

که  یرا از سرپراند . با عشق شیناراحت



در دلش نسبت به خواهرش داشت در را 

پرواز او به سمتش  دنیباز کرد. هلما با د

کرد . صورت خواهرش گلگون و 

شده بود باتریز  .  

جون یسالم آبج - ! 

او را در آغوش خود سفت فشرد  چنان

ماه از هم دور بودند .  نیچند ایکه گو

کتف خواهر نشست و او  یدستانش رو

نشاط و  دنیبه خود فشرد . د شتریرا ب

را به  شیخواهرش تمام غمها یشاد

آرمان  دست باد داد و آرام گرفت .

قرمز رنگ  یا سهیو ک ستادیا شیروبرو

 :را به سمتش گرفت و گفت



  . قابل شما رو نداره -

شد  یم میبه مادرش تقد دیکه با یا هیهد

 نیدانست غمگ یبه دست او داده شد . نم

 یخوشحال! هر چه بود با لبخند ایباشد 

 ییکادو ی سهیاز آرمان تشکر کرد و ک

خم  یا کمرا از دست آرمان گرفت . هلم

را از پشت آرمان  یگرید ی سهیشد و ک

 :برداشت و با ذوق گفت

دم .  یمامان رو خودم بهش م یکادو -

 یمزاحم خلوت مادرو دختر یلطفا کس

 !ما نشه

 یکه رو یبه هانا زد و با لبخند یچشمک

بود آنها  یبهار یاز گلها باتریز شیلبها



مادرش  ی هیهد دنیرا تنها گذاشت . با د

تا قلبش نفوذ کرد. رو به  یخوشحال

 :آرمان کرد و گفت

الزم  گهی. د نیدیممنون که زحمت کش -

. امروز دیریمن کادو بگ ینبود برا

  . مادرزن سالمه نه خواهر زن سالم

و جواب داد دیخند آرمان : 

.  میمدت کم به شما زحمت نداد نیدر ا -

.  یکرد یشما در حق هلما جان ، مادر

ر از زحمات شما تونستم بدون تشک ینم

  . آروم باشم

نگاه کرد و  یاز او گرفت و به عل رو

 :گفت



دختر  نیاز شما هم ممنونم که چن -

رو به دست من  ینیخوب و نازن

نیسپرد . 

. هانا با دیبه تعارفات معمول کش حرفها

که از پدرش دلخور بود با تمام  نیا

مهارت خود را خونسرد و آرام نشان داد 

که در  یلحظات آخر یتا خواهرش برا

کند از مشکل او  یکنار خانواده به سر م

  .با خبر نشود

هلما و  یو خنده  یشوخ انیدر م شام

فربد به  نکهیآرمان صرف شد . بدون ا

 نی. دلش از ادیایآنها ب یشیدرو یکلبه 

و باور کردن حرف مهبد ، از  امدنین

شد  یطرف فربد گرفت.  باورش نم



 یهمه آقامنشانه رفتار م نیکه ا یفربد

جمله حرف از زبان برادرش  کیکرد با 

ردیقرار بگ ری، تحت تاث . 

 

**** 

 

که درون کارتن بسته  یکم لیبه وسا

 کیشد . خسته از  رهیشده بود خ یبند

آن  یجمع آور یبرا ادیز یروز دوندگ

 یولو شد . پدرش دست نیزم یرو لیوسا

و گفت دیکوتاهش کش یها شیر یرو : 

سر به عموت بزنم . فردا  هی رمیمن م -

زنه .  یرا بار م لیو وسا ادیم ونیکام



با برادرم  ریدل س هیممکنه وقت نکنم 

  . حرف بزنم

حرف پدرش تکان  دییبه عالمت تا یسر

شد .  یصاف نم یداد . کمرش از خستگ

 ناتیه اتاق مادرش رفت . با تمرب

 یتکان م یبه راحت شیدستها یوتراپیزیف

شد که خودش با  یخورد . دو روز م

 یزیگذاشت . چ یقاشق غذا در دهان م

بود که با  نیبود ا شیکه باعث دلگرم

 یجا درتوانست  یکمک کردن به او م

در  یدیامر نور ام نی. هم ندیخود بنش

بعد از رفتن  هنکیقلب خسته اش تاباند . ا

مادرش  یاز آن باغ منحوس کم کم سالمت

  .بازگردد



.  دیمادرش را با دست شانه کش یموها

نگاه پر ذوق مادرش صورتش را 

الکن رو به او  یکرد. به زبان ینوازش م

 :گفت

... یمن ... دوست دارم ... عروس ش -

یشی... حروم ... م یتو ... دار  . 

. اشک در  دیمادرش را فهم حرف

بعد از  نکهیحلقه بست . از ا شیچشمها

کلمات  ییماه مادرش توان بازگو نیچند

خاص در دلش  یکرده بود ، ذوق دایرا پ

صورت نرم  یدواند . دست رو شهیر

گفت یو با لبخند مهربان دیمادرش کش : 



دورت بگردم . عروس شدن چه  یاله -

از مردها ما زنها  یلیخ یداره وقت دهیفا

گن . تا  یو زور مدونن  یم فیرو ضع

نکنم محاله با  دایمرد خوب پ هیکه  یوقت

پدرم رو  هیشب یا دهیکه عق یهر مرد

  . داشته باشه ازدواج کنم

با زور لبخند زد و گفت مادرش : 

جور نبود نی... ا یعل - ... 

که رو به  یبا چشم به سمت پنجره ا 

 :عمارت بود اشاره کرد و ادامه داد

... خاله ت... ... بودینیهمنش ریتاث -

دوتا نیبدبخت شد ... بخاطر ا ... 



هانا از تعجب گرد شد . او  یها چشم

 یم ینداشت که چند سال شتریخاله ب کی

مادرش به خارج از کشور  یشد به گفته 

  . سفر کرده بود

 ی؟ خاله که خارج زندگ هیمنظورت چ -

 شیبدبخت یتو ی. پدرم چه نقشیکن یم

  .داشت

رش حلقه بست . ماد یدر چشم ها اشک

به پنجره گفت یبا نگاه : 

بخوابم ... شده  ادی...هر شب ... میآت -

 . کابوسم

و  جانیبه تپش افتاد. از شدت ه قلبش

استرس تنش گر گرفت. در ذهن خسته 



پازلها در کنار هم  دنیاش در حال چ

 یچه کاره م انیم نیبود. خاله اش در ا

  !توانست باشد، جز

گرد شده  یچشم ها یدرک موضوع با

پراشک مادرش  یاش را به چشم ها

 :دوخت و گفت

نه... امکان نداره! نگو زن دوم عمو  -

 !صادق، خاله بوده

 شیهم گذاشت و رو یچشم رو مادرش

 جانیرا از او برگرداند. قلبش از شدت ه

بزند. دستش  رونیب نهیخواست از س یم

دهانش گذاشت و گفت یرا رو : 

من یخدا یوا - !  



. گفته بود؟صادق .. -  

بود که صادق گذشته  نیمادرش ا منظور

کرده بود! با نفس  فیاو تعر یرا برا

که به شماره افتاده بود، جواب داد ییها : 

 یگفته بود اما نگفت اون زن ، خاله  -

بابا خودش رو  نیهم یمن بوده! برا

دونه؟ یعمو صادق م ونیمد   

تکان داد و  نییسرش را رو به پا مادرش

 :گفت

... به  گهی... از اون وقت... د یلع -

زنها ... اعتماد ... نداره ... رضوان ... 

کمک ...  یقول داده بود... فقط ... برا

ادی... عمارت ب نیبه ا . 



افتاده  یچه اتفاق دیحرف تازه فهم نیا با

 یشده بود. فقط نم لیاست . پازلها تکم

همه مدت  نیدانست چرا مادرش تا ا

به او نگفته  یزیسکوت کرده بود و چ

  .بود

 یچه کار نیآخه ا ؟یچرا زودتر نگفت -

ن؟یخانوم کرد هیآت یبود که شما با زندگ  

صورتش  یدستش را رو یناراحت با

زده بود . باورش  خیگذاشت . تمام تنش 

از  یدیپل ینقشه  نیسخت بود که چن

او شکل گرفته باشد .  یبطن خانواده 

برادر دو  نیهمه مودت ا نیا لیتازه دل

که در گذشته باال  ی. گند دیفهم یرا م

هم انجام داده  یآمده بود با هم فکر



چرا بعد از  ستدان یبودند.  فقط نم

او ، آنها را در آن  یکردن خاله  یزندان

 یخانه امان داده بود و به آنها محبت م

سوال  یجا شیهنوز برا شیکرد. چرا

قبل از رفتن از آن عمارت  دیداشت و با

دیپرس یم شیز خود عمونحس ا . 

کار رو  نیشه شما ا یمامان باورم نم -

! کار شما وحشتناک بود. یکرده باش

ن؟یایباغ ب نیچطور روتون شد به ا  

 ی. کلماتش ب دیکش یقینفس عم هیراض

شد  یرمق تر از قبل از دهان خارج م

هانا مفهوم بود یاما برا . 



 شیخواست ... زندگ یصادق ... م -

درست ... بشه ... اما ... نشد ... فکرش 

چون ... صادق در  میاشتباه بود... اومد

 یمورد ... خاله ت ... احساس گناه ... م

قولش زده بود... همه اشتباه  ریکرد... ز

گفتن نداشت ...تو حواست  نای... ا میکرد

 ...به

 یکه به در خانه م یضربات یصدا

تمام  مهیخورد؛ حرف مادرش را ن

 رهیبه در اتاق خ دیگذاشت . هر دوبا ترد

 الیخ ایکه پشت در بود گو یشدند. کس

به  ینگاه میشکستن در را داشت . با ن

رفت  ییرایمادرش به سرعت به سمت پذ



درست  شانیکه برا یتا از جنگ اعصاب

ابدی یشده بود؛ خالص .  

دیکش ادیخشم فر با : 

نیصبر کن -  .  

 یبا خشم باز کرد و با چهره  دررا

مهبد روبرو شد . نگاه پر  یبرافروخته 

حس کرد .  یخشم مهبد، زانوانش را ب

اما  یآب دهانش را قورت داد و به آرام

 :پرخشم گفت

 امرتون؟ -

به اطراف انداخت و با  ینگاه مهبد

گفت ینگران : 

حال پدرت خراب شده ایبدو ب - ... 



و  دینفس زنان ،سرش به عقب چرخ مهبد

 :ادامه داد

مشیبه درمونگاه برسون دیبا - . 

منجمد شد شیدر رگها خون  .  

تمام وجودش را فرا گرفت رعشه  . 

که به زور تکان  ییو لبها یبا نگران 

خورد، لب زد یم : 

  خدا مرگم بده . چش شده؟ -

و با ترس  دیصورتش کوب یدست رو با

 :گفت

 ...مامانم تنهاست بذار بهش خبر بدم -



را به چنگ گرفت و با  شیبازو مهبد

دیکش ینسبتا آرام ادیفر تیخشم و عصبان  

: 

نمیحالش بده ... بدو بب گمیم -  .  

 یکه از نگران دودو م ییبا چشم ها هانا

دیزد نال : 

  آخه چش شده؟ -

را  شیشانیپ یدرشت رو یدانه ها مهبد

 یقیبا کف دست پاک کرد . نفس عم

و گفت دیکش : 

دونم ... فکر کنم فشارش باالس.  ینم -

.  نیزم یحالش بد شد و افتاد رو هوی

 بابام گفت؛



به تو خبر بدم اول  ... 

دیبه قلبش خنج کش ترس .  

را دوست پدرش او  یها یتمام بداخالق با

خواست حاال که قرار  یداشت و دلش نم

 یباغ و عمارت لعنت نیبر رفتن از ا

وفتدیب یپدرش اتفاق یاست برا ! 

 . پس بذار مانتو بپوشم-

تنش کرد  ییکاموا کیبه تون ینگاه مهبد

 :و گفت

خوبه نیهم -  . 

شد رهیو مبهوت به مهبد خ مات . 



از بهتش استفاده کرد و او را کشان  مهبد

که کنار  ینیبا خود به سمت ماشکشان 

  . در باغ پارک شده بود برد

نگاه کرد نیبا تعجب به ماش هانا  .  

سرد آذر ماه  یتنش مناسب هوا لباس  

 .نبود

که به جانش افتاده بود؛ گفت یبا لرز  : 

سمت  یریم یپس بابام کو؟ چرا دار -

نمیخوام اول بابام رو بب یم نت؟یماش ! 

و گفت با اخم نگاهش کرد مهبد : 



 نیتو ماش نیبه خدا ... بش یا وونهید -

. هوا سرده  ارمیتا من برم بابات رو ب

یزن یم خی یبمون رونیب !  

را باز کرد و هانا  نیدر ماش موتیر با

هول داد نیرا از پشت به سمت ماش  . 

به مهبد نگاه کرد و گفت یهانا با نگران  : 

. دلم طاقت نداره. آخه  امیبذار منم ب -

که سالم بود؛ چطور حالش بد شد؟اون   

را باز کرد و  نیکرد و در ماش ینچ مهبد

دیهول داد و غر نیاورا داخل ماش : 

 نیماش ی. برو تو یکن یچقدر بحث م -

  . تا من با پدرت برگردم



 نیگرم ماش یشد و فضا نیماش وارد

  . دلش را آشوب کرد

تمام وجودش را گرفت یبد حس  .  

امل ننشسته عقب ک یصندل یرو هنوز

شدن گرفت ادهیبه پ میبود که تصم  . 

.  یخم بود و نم نییمهبد سرش سمت پا

ستیدر حال چه کار دید .  

 ادهیپ نیتا از ماش دیخود را جلو کش یکم

را  یزیدست مهبد که چ دنیشود اما با د

دهد ، بند بند  یتکان م یدیدستمال سف

دیوجودش لرز .  

 نیقیسخت بود اما شکش به  باورش

ل گشتمبد  .  



 یم یکار دیخورده و با  بیکه فر دیفهم

 .کرد

در  یباز داد تا از ال مهیبه در ن یتکان

ستبرش  یتنه  میشود اما مهبد با ن ادهیپ

  . مانع از خروجش شد

زد و گفت یپوزخند : 

میدر خدمت زپا؟یگر یکجا آهو - ! 

نکرد دایرا پ یواکنش چیمجال ه   . 

 همانطور که با بهت به دست مهبد 

اش دور  ینیب یزد که از جلو یچنگ م

 یراه تنفس انیم یزیتند و ت یکند ، بو

و سرش سبک شد دیچیاش پ  . 



 یوچهره  دیدور سرش چرخ ایدن 

تار  شیمضطرب مهبد در برابر چشم ها

شانه خم شد یو تارتر شد و سرش رو  .  

 

اش  نهیس یو درد در قفسه  دیشد سردرد

  . آهش را باال برد

و گنگ قصد  جیو گ دیچیدرد به خود پ از

راست را داشت که  یبه پهلو دنیچرخ

شد دنشیمانع چرخ یزیچ  .  

 یبود که نم نیانقدر سنگ شیها چشم

را از هم باز کند شیتوانست پلک ها .  

 یبه پهلو دنیچرخ یگفت وبرا یآخ

 . راست دوباره تالش کرد



حس کرد  یبهت و ناباور انیدر م 

ستندین ارشیبه اخت شیدستها و پاها .  

هم  شیدرد در مچ دست ها و پاها حاال

شد یحس م  . 

را باز کرد و به  شیبه زحمت پلکها 

سرش بود نگاه کرد یکه باال یسقف  .  

شده بود؛  یکه بر او مستول یجیو گ درد

از کار انداخته بود مغزش را . 

،حال تهوع هم   شیبرتمام دردها عالوه

  . اضافه شد

شده  هیکه رو به سقف اتاق تعب یکم نور

که در آن بود  یداد مکان یبود اجازه نم

کند ییرا شناسا . 



لب زمزمه کرد ریز یآرام به : 

جا  نیبه سرم اومده؟ ا یچ ایخدا -

 کجاست؟

از سمت چپ به گوشش  یفیخف یصدا

دیرس  .  

را به سمت چپ چرخاند تا منبع  سرش

ندیصدا را بب  . 

را تکان دهد  نشیسر  سنگ نکهیقبل از ا 

را کنار  یشخص ینفس ها یصدا

  . گوشش حس کرد

خورد ، همه  شینیکه به ب یعطر یبو

آمد ادشیبه  زیچ  . 



مهبد روح از  یدلش آشوب شد . صدا 

 !بدنش جدا کرد

 یه تل یآخرش تو یدیپا د زیگر یآهو -

گذره؟ فکر کنم  یخوش م ؟یخودم افتاد

یحال منو درک کن یتون یحاال بهتر م ! 

خشک بود و توان حرکت دادن  دهانش

  . زبانش را نداشت

را بست شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس  
.  

وجودش را فرا  ییآبرو یاز ب ترس

  .گرفت

تنش  یسلولها یشتریهشت ر یا زلزله

 . را به لرزه انداخت



و  دیخشکش کش یلبها یرو زبانش را 

 :گفت

چرا انقدر  ؟یخوا یاز جونم م یچ -

؟ید یعذابم م  

 کتریو به او نزد دیخود را جلوکش مهبد

  . شد

 یگونه ها یدرست رو شینفس ها هرم

خورد یاو م یزده  خی  .  

شد شتریتهوعش ب حال  .  

فردا  یخوام . فکر کرد یخودت رو م -

من و دست  یکن یاز اون آلونک فرار م

رسه . سه روزه منتظرم از  یبهت نم

اما خوب خودت  ییایب رونیاون آلونک ب



که  یبود نی. غافل از ا یرو پنهون کرد

به خواسته اش هر  دنیرس یمهبد، برا

کند یم یکار ! 

او را لمس  یسبابه اش گونه   انگشت

 دهیصورت کش نییتا پا یکرد و به آرام

شد . پوست تنش  خیشد. مو به تنش س

د پوست مرغ شده بودمانن  .  

شرف یدست به من نزن ب - .  

و انگشتش را به سمت گردن  دیخند مهبد

شانه اش را نوازش  یاو برد و آرام رو

 . کرد

 رونیتماس، قلبش در حال ب نیاز ا 

بود نهیزدن از س .  



کردن حال خرابش را  انیب یارای زبانش

  . نداشت

نکن خودت از  یبس کن مهبد... کار -

 یپدرت نگاه کن یرو یتو یونشرم نت

 نی... ا امی... من ناموس تو به حساب م

من سابقه  یخونواده  یتو یناموس یب

 !نداشته

او گذاشت  ی قهیشق یرا رو شیلبها مهبد

 :و زمزمه وار گفت

...  گهینوع د هیسابقه داشته اما از  -

منه یرگها یناموسا تو یخون همون ب  .  

 شیها از دست دادن تمام داشته ترس

داشت یاورا به سازش وا م  .  



کردم؟ ی، من چه گناه نیماب نیدر ا -  

عقب نشست و به پشت  یکم مهبد

داد هیتک شیصندل .  

چپ انداخت یپا یراستش را رو یپا  .  

به نور کم عادت  نشیسنگ یها چشم

  .کرده بود

دید یم یمهبد را به خوب حرکات  .  

 استیس دیکم حواسش برگشته بود و با کم

به  تیداد تا از آن موقع یبه خرج م

  .سالمت گذر کند

افکارش را  یخشدار مهبد سلسله  یصدا

 !پاره کرد



ست ... تو  هیاز بق شتریگناه تو ب -

.  یو چشماتو بست یدیمنو د یدردها

 ی. م یبهت التماس کردم دل به دلم بد

خواستم مردت باشم و پناهت ... خودت 

به بند  هاتی. دلم رو با سرکش ینخواست

 دی... حاال با یو دل به دلم نداد یدیکش

رو کم کم پس  یکه کرد ییتاوان کارها

یبد  . 

شد .  رهیخ شیترس به حرکت پاها با

داشت.از  یچشم از او بر نم یلحظه ا

 د،ید یرا م چشم او یاز گوشه  نکهیا

چشمش به درد افتاده بود. نفسش  یکاسه 

 یحبس کرده بود . مهبد کم نهیرا در س



پر  ییبه سمت او خم شد و با صدا

 :تمسخر گفت

تا چند روز  ؟یزبونت رو جا گذاشت -

یتازوند یخودت خوب م یکه برا شیپ ! 

 ادهیپ طونیکنم از خر ش یخواهش م -

نم بابا و ماما ؟یشو ... منو کجا آورد

 ی! تو رو به اون کسشنیاالن دلواپسم م

دم دست  ی، قسمت م یکه دوستش دار

 ...از سرم بردار

کرد.  یمهبد ، اشکش را جار ی قهقهه

 یدلش گرفت از آن همه ضعف و درد

 .که وجودش را فرا گرفته بود



 رتیدست از سرت بردارم؟ تازه گ -

؟ییاالن کجا یدون یاوردم! م   

. پلک دید یمپراشکش ، تار  یها چشم

دیهم گذاشت و نال یرو : 

 یاثر متیبگم غلط کردم در تصم -

 داره؟

 .نچ -

 ریکه در حل آن گ یاز مشکل درمانده

دیکرده بود، نال : 

شه؟ یم یآخرش چ -  

بلند شد و به سمت  یصندل یاز رو مهبد

خم شد و جواب داد یاو کم : 



خوام یشه که من م یم یاون -  . 

؟یخوا یم یچ -  

کرد و به سمت در  یوتاهمکث ک مهبد

در را رو به  ی رهیحرکت کرد. دستگ

و گفت دیکش نییپا : 

یحرفا باش نیفکر کردم باهوش تر از ا -  

.  

رفت  رونیاز اتاق ب یگریحرف د بدون

 یصورتش جار یرو لی. اشک چون س

شد. خشک شدن کمرش به همراه دست 

تخت بسته شده بود  نیکه به طرف شیو پا

اضافه شده بود. با  شیروح ی، بر دردها



آمد؛  یم رونیکه از ته حنجره ب ییصدا

زد ادیفر : 

دست و پام رو باز کن ... به  یلعنت -

یوردیکه ن یریاس ! 

حاکم شده بود ،  طیکه در مح یسکوت

به  ینشان از آن داشت که مهبد واکنش

دهد. در سکوت شب  یحرف او نشان نم

مادرو پدرش افتاد. دلش به شور  ادی، به 

االن پدر و مادرش  نکهیاد. فکر اافت

گردند،  ینگران او هستند و به دنبالش م

کرد یحالش را خراب تر م .  

افتاده در گردباد، فکرش به هر  ریگ مانند

 یشد ، آه از نهادش بر م یم لیسو متما



 یچون کوه رو ینیخواست و غم سنگ

دانست اگر  یکرد. م یم ینیقلبش سنگ

در ببرد از  از خشم مهبد ، جان سالم به

و تعصب کور پدرش جان سالم  رتیغ

برد یبدر نم ! 

فکر کرد و فکر کرد که در آخر  انقدر

 یخواند و چشم رو یخود فاتحه ا یبرا

 نیدانست عاقبت ا یهم گذاشت. م

صد  یآرامش قبل از طوفان ، نابود

اوست یزندگ یدرصد ! 

 

********* 

 



به  شیپشت پلکها یتابش نور تند با

را  نشیورم کرده و سنگ یزحمت پلکها

عطر  یاز هم باز کرد . همزمان بو

مهبد  نکهیرا حس کرد. از ترس ا ییآشنا

باشد با  دهیدر خواب او در اتاق خواب

  .هراس به اطرافش نگاه کرد

کنار تخت نشسته بود  یصندل یرو مهبد

گره زده بود .  نهیس ریرا ز شیو دستها

به  یپا انداخته بود و مانند ارباب یپا رو

 یهراس دنیکرد. با د یبرده اش نگاه م

 یزد؛ لبخند یاو موج م یکه در چشم ها

 :زد و گفت



خوش خواب خانوم!  ریسالم ،صبح بخ -

کرد از ترس و دلهره تا صبح  یفکر م

ادیخواب به چشمات ن ! 

خشک بود . از  شیبود و گلو گرسنه

آب  یتا به آن زمان قطره ا شیروز پ

ش را به زحمت خشک یبود. لبها دهیننوش

 :تکان دادو گفت

خوام یآب م -  . 

اشاره کرد  یبا چشم به کنسول کنار مهبد

 :و گفت

 یبرات صبحونه اوردم . من مثل تو ب -

داره یاما شرط ستمیرحم ن ! 



توانست از حالت دراز کش  یم نکهیا از

نفس  ابد،ی یخالص یلحظه ا یبرا

و گفت دیکش یراحت : 

؟یچه شرط -  

از  ییخورد و چاقو یخود تکان یجا از

 ییو با چاقو طناب ها دیکش رونیب بشیج

بسته شده بود را  شیکه به دست و پا

 :نشان داد و گفت

 دیکنم اما نبا یدست و پات رو باز م -

 ای یلگد بپرون ،یری، گاز بگ یمشت بزن

 !فکر فرار به سرت بزنه

گرد شد . با  ادیز رتیاز ح شیها چشم

دی، نالشد دهیچیکه در کمرش پ یدرد : 



جور حرف  نیا یطرف وونیمگه با ح -

؟یزن یم  

و گفت دیخند مهبد : 

. االنم که  یدوسر بدتر یاز اژدها -

از  یاریدر م یو موش مرده باز یآروم

 ینم یکار یدون یکه م هیترس و هراس

 ینیبب دونیکه م نی... همیانجام بد یتون

رو که گفتم ؛ بدون  ییکارا یهمه 

ید یمالحظه انجام م ! 

اخم سرش را به سمت مخالف چرخاند  با

دیو غر : 



.  یکن یم تیمن رو اذ یخوبه تو دار -

من و  یدوسر بودم جا یاگه من اژدها

جا نبود نیتو االن ا . 

باال داد و با لحن  ییابرو مهبد

گفت یپرسشگر : 

 اونوقت کجا بود؟ -

زد و گفت یپوزخند هانا : 

قبرستون  ی نهیکردم و س یخفه ت م -

یبود ! 

کرد و گفت یاخم هبدم : 

. شک ندارم  یمون یعقرب م نیع -

یکرد یکارو م نیا یاگه قدرت داشت  .  



دست به طنابها اشاره کرد و گفت با : 

نه؟ ای یشرط رو قبول دار -   

هم گذاشت و با ناله گفت یپلک رو هانا : 

،  رمیم یقبوله ...دارم از درد م -

  . خالصم کن

ز کرد. خم شد و طناب دستش را با مهبد

مچ دستش کم شد . انقدر  یدرد از رو

 چهیرو به باال مانده بود، ماه شیدستها

 یخشک شده بود. به آرام شیبازو یها

آورد . از درد  نییرا رو به پا شیدستها

  .آخش به هوا رفت

را گرفت و در  شیبا دست شانه ها مهبد

و  یهمه مهربان نینشستن کمکش کرد. ا



ر لحظه منتظر بود. ه دیعطوفت از او بع

خودش را نشان دهد .  یاصل یبود تا رو

 یخاص لیآرام بودنش دل نیا دیترس یم

 یاطالع م یداشته باشد که او از آن ب

 .باشد

از بند آزاد  شیخالف تصورش پاها بر

طناب ها نگاه کرد و نشد . با چشم به 

 :گفت

؟یکن یبازش نم -  

داده به قول زنها  ادمینچ . زمونه  -

اعتماد نکنم. مخصوصا که اون زن 

ت باشه کی یدشمن درجه   .  

- برم ییدستشو دیاما من با  .  



کرد و گفت یاخم مهبد : 

 ؛ینخورد یزیچ روزیتو که از د -

چکار؟ یخوا یم ییدستشو  

د نگاه کرد. گرد شده به مهب یچشم ها با

 ایبه آدم ربا  یشباهت چیپسر ه نیا

توانست  یکاش م یمتجاوز نداشت . ا

کند تا بتواند از  دایاو نفوذ پ یرو یطور

  .دستش خالص شود

دارم؟  ییکنم چرا دستشو حیتشر دیبا -

 یمنو بدزد نکهیقبل از ا یکن یفکر م

نخورده بودم؟ یزیچ  

خم  نییکرد و کالفه رو به پا ینچ مهبد

را باز کرد و گفت شید و طناب پاش : 



از  یخر باز یخدا شاهد اگه بخواه -

شم یخودت م نیمنم ع یاریخودت در ب  
.  

کم شده بود. اما ته دلش هنوز  ترسش

آرامش و گفتار  نیاز ا بیعج یهراس

به او  شیداشت . با رفتارها یمعمول

 ینیب شیقابل پ ریغ یثابت کرده بود پسر

  . ست

بدنش  ید تمام اعضاش ییدستشو وارد

خشک شده بود و حرکاتش با درد همراه 

آمد. به  رونیبود. بعد ازانجام کارش ب

 بیغر طیانداخت. مح یاطراف نگاه



 یداد آپارتمان شخص یبود. احتمال م

  . مهبد باشد

کرد و  تیاو را به سمت تخت هدا مهبد

 :گفت

یریصبحونه ت رو بخور تا جون بگ - .  

 دایه دلش راه پحرف ب نیاز ا یبد حس

کرد تا با حفظ  یکرد. تمام تالشش را م

 یکند. وقت یریتعادلش از تنش جلوگ

، دلش  دیرا د یفنجان چا یبخار رو

غنج رفت .  یآن فنجان چا دنینوش یبرا

را داشت که بعد از چند  یریحس اس

 یدنیو آشام یروز چشمش به خوردن

  .افتاده بود



 یرا رو ینیاز خوردن صبحانه س بعد

کنسول گذاشت و دستانش را در هم قفل 

و گفت دیکش یقیکرد . نفس عم : 

 یشه بگ ی. متینواز ریممنون از اس -

 نیا یاز نگه داشتن من تو ه؟ینقشه ت چ

؟یبرس یبه چ یخوا یآپارتمان م  

 یزد و برعکس رو یپوزخند مهبد

 هیتک ینشست . دستانش را رو یصندل

انداخت و گفت یگاه صندل : 

پسر شکست خورده  هی یکن یفکر م -

 یدزده؟ برا یدختر رو م هیچرا 

کار و که نکردم . از سلول  نیا یسرگرم



کار بکش تا  شتریمغزت ب یخاکستر یها

؟یینجایچرا ا یبفهم  

از  یادیز یشد. داستانها خیبه تنش س مو

به آنها  یشدن دختران و تعد دهیدزد لیقب

باعث شد هر  ادیز یبود. دلهره  دهیشن

بود، از معده به سمت دهانش  چه خورده

برگشته را  اتیبرگردد. به زحمت محتو

 :قورت داد و گفت

یشرف باش یشه انقدر ب یباورم نم - . 

برخاست .  یصندل یو از رو دیخند مهبد

لباسش را باز کرد و به  یباال یدکمه 

هانا زل زد و  ی دهیصورت رنگ پر

 :گفت



که انقدر  یدار یچ نمیخوام بب یم -

و  یدونست یباالتر از من م خودت رو

 یاز اتفاق دنیترس ی. به جا یقبولم نداشت

، انقدر  ی، بهتره دعا کن وفتهیکه قراره ب

که بخوام  یو خوب باش یدوست داشتن

دوباره باهات باشم . اونوقته که تو هم 

یجز قبول من ندار یراه  .  

حلقه زد . تپش  شیدر چشم ها اشک

 یادیز یماقلبش چنان باال رفته بود . د

پوست صورتش جمع شد . در خود  ریز

 :مچاله شد و گفت

کنم عاقالنه رفتار کن.  یخواهش م -

تا آخر عمرم ازت  یکار رو کن نیاگه ا



شم . بذار با حرف زدن مشکل  یمتنفر م

. حرف من سر نخواستن تو  میرو حل کن

رو دوست  یتونم کس ینبود. گفتم نم

 گهید چه مرد یداشته باشم . چه تو باش

... من هنوز هم عاشق آرش نامزد  یا

 ...سا

وار به سمتش خم شد و با  وانهید مهبد

 ادیو فر دیلبش کوب یپشت دست رو

دیکش : 

 کهیمن از اون مرت یخفه شو . جلو -

رفته  نیو از ب دهیخاک پوس ریکه ز

  ...حرف نزن



کرد.  یقلبش حس م یرو یادیز فشار

و  ریگونه تفس نیآرشش را ا نکهیاز ا

کرده بود، عقش گرفت . دست  لیتحل

دهان پر خونش گرفت و به سمت  یجلو

. مهبد با  دیداخل اتاق دو ییدستشو

 سیوارد سرو یبلند پشت سر ییگامها

 یمعده اش را باال م اتیمحتو یشد . وقت

روانش  ومهبد خنج بر روح  یآورد صدا

دیکش : 

 امیکنم از خدات بشه تا ب یم یکار -

کنم تا  یخوام کار ی. م تیخواستگار

 یاون نامزد گوربه گور شده ت رو برا

 یلعنت ی... اگه تویفراموش کن شهیهم

 نیابراز عشق کردم ا یوقت یدیفهم یم



سرم  ییغازت چه بال هیصدمن  یحرفها

یزد یحرفها رو نم نیوقت ا چیاورد؛ ه  

... 

به صورت سرخ  دهیترس یچشمها با

  .مهبد نگاه کرد

پناه در  یباران زده و ب یپرنده ا مانند

دیخود جمع شد و نال : 

به  یپرست یکه م یتو رو به اون کس -

 یم تینداشته باش . اگه راض یمن کار

 یم یو عذر خواه وفتمیکنه به پات م

 یکنم! تو از من بگذر و بذار برم پ

کنم؛  یخودم . من خودم اقرار م یبدبخت

 یکن یکه تو فکر م یآش دهن سوز



 چیدونم  از با من بودن ه ی... م ستمین

شه ینم بتینص یتیرضا  .  

او را به چنگ گرفت یبازو مهبد  . 

دیبار یآتش م یشراره  شیاز چشمها   .  

در وجودش حلول کرده بود طانیش ایگو . 

او  و به دییرا بهم سا شیدندان ها 

شد کینزد  .  

 یداغ و پرشماره اش رو یها نفس

خورد یصورت سرد او م .  

که باعث مرگ  یاون کس یدون یم -

بود؟ یمن شد؛ ک یچاره  یمادر ب   

از بدنش جدا شد روح . 



خواست  یدردل خدا را صدا کرد و م 

آن روز نحس خبر  تیکه مهبد از واقع

 . نداشته باشد

به  آن ماجرا یپا کیدانست  یاگر م 

شود ، خونش  یاو مربوط م یخاله 

شد یمهبد حالل م یبرا . 

که در چشم  یتوجه به هراس یمهبد ب 

را به  شیشانیزد، پ یاو موج م یها

را به  شیاو چسباند و حرفها یشانیپ

 رونیب شیدندانها انیاز م یدیحالت تأک

 :داد

تو،  یکه بابا یآشغال ی کهیاون زن -

،  رتمیغ یوارد اون عمارت کرد تا پدر ب



با اون مترسک قلب مهربون مادرم رو 

بشکنه ... حاال وقته شکسته شدن قلب 

مادر  یکه روز ییتک تک اون آدما

اوردن و  ریمن رو تنها گ ی چارهیب

  . عذابش دادن

گفت هیترس رو به موت بود . با گر از : 

نکردم که  یکار چیمن اون زمان ه -

تو  یبخوام تقاص پس بدم . اصال هر چ

 یکه م یی. منو آزاد کن به اون خدا یگب

جواب مثبت  یخواستگار ییایب یپرست

دمیم  .  

شد و  یتصور او ، مهبد عصب برخالف

 .مانند کوه آتش فشان فوران کرد



با انگشت شست و سبابه دو طرف  

  . صورت او را فشار داد

نفوذ کرد شیتا چشمها درد .  

شد رهیخ شیبرزخ یهراس به چشمها با  

.  

اما حرف  دیرحمش به رحم آ یدل ب دیشا

از هر گونه  یمهبد نشان داد عار

  . احساس ترحم است

به  نیاز ا ؟یطرف ابویبا  یفکر کرد -

.  نمیچ یرو م تیزندگ یبعد من پازل ها

 یبرادر زاده  دنیکنم پدرم با د یم یکار

 یناپاکش ، قبض روح شه . کار یگرام



شه که  اهیکنم روزگارش چنان س یم

مرگ کنه یهزار بار آرزو یروز  ...  

 تیکرد و در نها شتریدستش را ب فشار

 یسر او را به عقب هول داد؛ به طور

دیکش ریگردنش ت یکه مهره ها . 

به عقب تلو  یهول دادن ناگهان نیاز ا 

کرد و  ریتخت گ ی هیبه پا شیخورد و پا

تخت افتاد یبا ضرب رو .  

مهبد در دل خدا  یطانینگاه ش دنیبا د 

کنان گفت یو زار دیا به کمک طلبر : 

خدا اگه دستت به من  یبه خداوند -

 یکشم  و آرزو یبخوره ، خودم رو م

یبر یزجر دادن پدرت رو به گور م  . 



 یو به سمتش کم دیوار خند وانهید مهبد

 :خم شد و گفت

و  نیکار و بکن ... خودم بنز نیحتما ا -

کنم . تنها شرطش  یفندکش رو جور م

 یچشم پدرم بکن یکارو جلو نی، ا نهیا

خوام صادق خان سوختن  ی... م

از جوونش رو  زتریعز یبرادرزاده 

نهیبب شییآبرو یب شیآت یتو  ... 

تمام وجودش را فرا گرفت خشم  . 

پسر نه احساس داشت نه از  نیا 

برده بود ییبو تیانسان ! 

اش را با حرص  نهیحبس شده در س نفس

از خود ضعف  نکهیا یداد و برا رونیب



 ادیزنان بر سرش فر غینشان ندهد ، ج

دیکش : 

رو به  تمیثیذارم ح ی، نم وونیح -

. من  یخاطر گناه نکرده ؛ لکه دار کن

مادرت  یلعنت یدونم در اون گذشته  ینم

که  ییزهایپدرت! اما از چ ایمقصر بوده 

 ی، اگه مادرت لب باز م دمیاز پدرت شن

زد  یکرد و با پدرت صادقانه حرف م

 دهیاسفبار کش یارشون به اون ماجراک

پدرت  یخودت رو جا هلحظ هیشد.  ینم

چه کار  یاون بود یتو جا نیبذار و بب

حتما مادرت  گناهکار بود   ؟یکرد یم

پدرت رو رتیکه سکوت کرد و غ ... 



به سمتش  یزخم یریچون ش مهبد

به صورتش  یمحکم یلیبرد و س ورشی

  . نواخت

پوست  در گوشش زده شد و یا جرقه

  . صورتش از شدت ضربه ، آتش گرفت

بود که رگ گردنش  یانقدرکار ضربه

کمرش  یشد و درد تا مهره ها دهیکش

  .نفوذ کرد

 یتو و اون خانواده  یگناهکار اصل -

)...( ت که  ینسناس ته ... اون بابا

بابام  شیخواهر زن خرابش رو به ر

مادرم رو بسوزونن...  شهیانداخت تا ر

من شرف داشت با  رتیغ یب یاگه بابا



چاه  یبرادر  مفلسش تو ی دهیطناب پوس

به  زتیهمه چ یب یرفت ... بابا ینم

رو  رزنشطمع پول و ثروت ، خواه

مترس  برادرش کرد تا بتونه از کنار 

برسه ییبابام به نون و نوا  ... 

او  یها یو هتاک یحرمت یطاقت ب گرید

 . را نداشت

صورت دردناکش  یرا از رو دستش

تخت بلند شد یبرداشت و از رو  . 

 ادیو فر ستادیمهبدا ی نهیبه س نهیس 

دیکش : 

 ییتو نی... ا یعقده ا یخفه شو پسره  -

...  یبابات یکه مدام دنبال پول و پله 



رادرش از من اگه چشمش به مال ب یبابا

تا نون  یرفت نگهبان یصبح تا شب نم

زن و بچه ش بذاره  یسفره  یحالل تو

من چرا به اون  یدونم خاله  ی... من نم

اومد چرا اون ماجراها  یعمارت لعنت

 شهیمن هم یدونم بابا یم ااومد ام شیپ

نرسونه  یضرر یکرده به کس یکار

مادرت چه کار کرده بود که  ینیبب دی...با

ون کار روبابات ا  ... 

او رساند و  یدستش را به موها مهبد

چنان در مشت خود گره زد که پوست 

سرش به سوزش افتاد و درد تا مغز 

  . سرش نفوذ کرد



را به  شیو مهبد لبها دیاز درد کش یغیج

 یکرد و با خشم کیصورت او نزد

دیکش ادیفر رانگریو : 

 یلجاره ... کار ریدهنت رو گل بگ -

مرگ  یزار بار آرزوه یکنم روز یم

ناموسم اگر جنازه ت  رو  ی... ب یکن

اون تا برادر نامرد نندازم یجلو  . 

 ی. برادیچیپ یاز درد به خود م هانا

فرار از دست او، سرش را به سمت 

دست او کج کرد و آرنجش را گاز 

  .گرفت

و دستش را  دیکش یادیاز درد فر مهبد

دیعقب کش  .  



دید یفرار متنها راه نجات را در  هانا  . 

بود را  شیکه روبرو یسد نکهیا یبرا 

 ی نهیس یکنار بزند با کف دست رو

دیمهبد کوب .  

شده بود  رهیکه از درد به دستش خ مهبد

خورد ییشد و به عقب تلو ری؛ غافلگ  . 

که  یهانا به سرعت از راه عبور 

باز شده بود ، به سمت در فرار  شیبرا

  . کرد

که مهبد لباسش  بود دهیبه در نرس هنوز

را از پشت گرفت و او را با شتاب 

به سمت تخت پرت کرد یادیز .  



 ابویبا  ی)...( فکر کرد یدختره  -

خواستم باهات خوب  ی... م یطرف

.  یرو نداشت اقتشیبرخورد کنم اما تو ل

ضجه هات گوش  یکنم تا صدا یم یکار

 ...فلک رو کر کنه

دیکش رونیخشم لباسش را از تن ب با  . 

در فرار داشت یهانا با ترس سع   .  

را  شی، پاها دیاسترس و اضطراب شد 

  .سست کرده بود

 نیزم یتخت خود را رو یآن سو از

کند دایفرار پ یبرا یپرت کرد تا راه  .  

 یچنگ باال زیمهبد چون عقاب ت اما

که  یغمناک یو تراژد ستادیسرش ا



 قهیبود را در چند دق دهیتدارک د شیبرا

 .اجرا کرد

 

او را  دیکوب یبر صورتش م دهیکش مهبد

به التماس کردن و بخشش خواستن 

کرد یم بیترغ .  

که دلش را  یبا تمام ترس و هراس هانا

در  یحرف چیداشت ه نیقیلرزاند ،  یم

 شیکه روبرو یسیدرون  ابل ویبرابر د

رنداردیقرار داشت ، تاث  .  

چه دست و پا زد تا او را عقب براند  هر

را از آلوده شدن  شیو دخترانگو نجابت 



مهبد  یگرگ درون یذات یها یبه ناپاک

نبرد ییبه جا ینجات دهد، کار .  

وار و پر خشم ، مانند  وانهید مهبد

هانا  یبر تارک وجود نیسهمگ یطوفان

را در  یو تمام شورو شوق زندگ دیچیپ

  .دل پرغمش  کشت

دخترک را چون  یشد و آبرو گردباد

بر باد داداز او ربود و یدزد  .  

 نیبار ا ینیسنگ ریذره ذره ز هانا

ذوب شد و دم نزد بتیمص .  

 ییآبرو یفرو بست و شرمزده از ب چشم

آمد از خدا مرگش را خواست شیپ  . 



خواست همان لحظه ملک  یدلش م 

ارزشش  یشد و جان ب یالموت حاضر م

ستاند و روح زخم خورده اش را  یرا م

کرد یاز قفس تن آزاد م  .  

 زاریثمرش ب یب یاز خود و زندگ گرید

 .بود

 یرقم خورد و ته مانده  یتراژد 

همخون  کیوجودش در آتش هوس 

  .سوخت و به خاکستر بدل گشت

دیشن یو نم دیشن یمهبد را م یصدا !  

و او را  دیکش یم ادیوار فر وانهید مهبد

 یم قیزدن و التماس کردن تشو غیبه ج

  . کرد



اشتند دنیتپ ینا نشیخون قلب  .  

فلج شده بود. نه ضجه زد نه  زبانش

  . التماس کرد

خواست با خوار کردن خود، باعث  ینم

او شود یوانیح یخو یو ارضا یشاد  .  

 و دیکنار کش شیمهبد خسته از تقال یوقت

سرخش او را  یبا صورت و چشم ها

نگاه کرد ؛ آب دهانش را بر صورت او 

 :تف کرد و گفت

هوس و  شیتتمام آرزوهام رو به آ -

 یو خاکستر کرد یسوزوند تینامرد

انقدر زنده بمونم تا مردنت رو  نکهی؛جزا

 نیکنم ع ی. آرزو م نمیبا چشم خودم بب



فقط  یو سهمت از زندگ یریسگ بم

 ... حسرت باشه و حسرت

خورد و مات و مبهوت به  یتکان مهبد

شد رهیکه کرده بود خ یکار  . 

صورتش  یها چهیماه یلحظه ا یبرا 

دندیرزل  . 

سرش را به چپ و راست تکان داد و  

  . عقب رفت

خود زمزمه  یبرا رلبیز بیعج یبابهت

کرد یم : 

شه ... تو دختر  ینه ... نه باورم نم -

... من چکار کردم یبود  ! 

هم گذاشت یچشم رو هانا  .  



مهم بود نه  شیمهبد برا یبهت زدگ نه

بود یابازیکه از نظر او مانند س یرفتار  

.  

 یو رو دیتخت را چنگ کش ی فهمال

دیخود کش  .  

وار در خود مچاله شد و بغض گلو  نیجن

و به هق هق افتاد دیترک رشیگ . 

 یم ینیقلبش سنگ یرو ایدن یدردها تمام

  .کرد

ر خرمن آتش تمام وجودش را د تب

سوزاند یحسرت م . 

و مکان از دستش رفته بود زمان . 

تکان خوردن نداشت یبرا یرمق  .  



 واریحرکت به د یبهت زده و ب ساعتها

شده بود رهیخ شیروبرو  .  

همه جان کندن و درد  نیبا ا نکهیا از

 یهنوز زنده بود ؛ از جان سخت دنیکش

بود زاریخود ب .  

 یبود که برا یتر از آن اهیس شیبرا ایدن

کند هیاز دست رفته اش گر یزندگ  .  

خشک شده بود و روح از بدنش  اشکش

بود دهیپر کش . 

آشفته  ییاتاق باز شد و مهبد با موها در

 شیدر هم در مقابل چشمها یو چهره ا

  .قرار گرفت



 یتداع شیکه جهنم را برا یآن ساعت از

 نگونهیکرده بود؛ بار دوم بود که ا

شد یمنگ وارد اتاق مو  جیو گ شانیپر  
.  

 ینیکرد و سنگ یسکوت نگاهش م در

داد یعذاب م شترینگاهش او را ب . 

 واریتوجه به او همان طور به د بدون

 . زل زده بود

چند گام به داخل برداشت و کنار  مهبد

ستادیتخت ا  .  

از سمت او بود یحرکت منتظر . 

 شیکنار تخت پشت زد و دستها وارید به

ه زدگر نهیس ریرا ز .  



و گفت دیکش یقیعم نفس : 

آماده شو  ستم؛یکه کردم وام یکار یپا -

،  ستیعمارت . حالت خوب ن میبرگرد

نتتیدکتر بب هی دیبا ! 

 یروحش را از رو یسرد و ب نگاه

دیگرفت و به جهت مخالف چرخ وارید  .  

صورت مهبد بهم  دنیاز د حالش

خوردیم . 

گرده یبابات داره در به در دنبالت م - ... 

تمام وجودش را فرا گرفت خشم  . 

سرکوفت ها  دیدانست اگر برگردد با یم

پدرش را بشنود یو سرزنش ها  .  



 یو تعصب ب دهیکه افکار پوس یپدر

 یدخترش را درون چاه تباه شیجا

 !انداخت

با تکان خوردن تخت ، مانند جن زده  

و در خود مچاله شد دیها از جا پر . 

شرف ینشو ، ب کیبه من نزد - ! 

گرد شده و ترسان به  یچشمها با

شد رهیصورت مهبد خ  .  

مرد، او را تا مرز جنون  نیاز ا ترس

 .برده بود

آرام کردن او باال  یدستش را برا مهبد

 :گرفت و گفت



ندارم . نگران حالتم . صورتت  تیکار -

سرخ شده یلیخ  .  

او  یبه سمت صورت گر گرفته  دستش

  .دراز شد

تا از تماس  دیکشسرعت خود را عقب  به

کند یریدستش با صورتش جلوگ  .  

لمس شدنش توسط او ؛پوست   تصور

کرد یتنش را مور مور م . 

 واریو به د دیدستش را عقب کش مهبد

که به  ییروبرو نگاه کرد و با صدا

شد با خود زمزمه کرد یم دهیزحمت شن : 

گفت  یاالن عمارت بودم ... بابا م -

ستیحال مادرت هم خوب ن .  



 ریپر از تزو یدلسوز نیاز ا فرتشن

و  نهیبود تا آن مهبد پر از ک شتریب

یدشمن ! 

 ... بذار فکر کنن دخترشون مرده -

افتاده بود را بر  شیپا ریکه ز یلباس مهبد

 .داشت و به سمت او گرفت

بر  گهید ی قهیو چند دق رمیمن م -

خونه می. آماده باش برگرد گردمیم  . 

امیجا نم جیو هبرو به جهنم . من با ت -  .  

کرد و گفت یاخم مهبد :  

 رتمیغ یب یالدنگت با بابا یاون بابا -

من گند نزدن ... اونا روح  یکم به زندگ

 یوجودم کشتن . وقت یرو تو یزندگ



رو با اون شقاوت ازم  زمیمادر عز

کردن که   یرو م یفکر روز دیگرفتن با

پس  ایدن نیا یعوض کارشون رو تو

نزن شیرفات منو آتبدن! تو هم با ح  ... 

 یب یلهایرا گرفت ؛ دل شیها گوش

داد یعذابش م شتریمنطق او ب ! 

تو از  ؟یآدم یلیخودت خ یفکر کرد -

 ی... اگه پدرت از رویهم کمتر وونیح

مادرت رو نابود  یتعصب و غرور زندگ

 یشرف یو ب یرتیغ یب یکرد؛ تو از رو

که  ی... من یمن رو نابود کرد یزندگ

 ی ندهیگذشته  و آ یدر زندگ ینقش چیه

 . تو نداشتم و ندارم



دیکش یقینفس عم مهبد  .  

ورم کرده بود شیشانیپ یرو یرگها  . 

شد یم دهید یبه خوب شیرگها ضربان  . 

دلم  ی... وقت ینبود ریتقص یتو هم ب -

،  میقلب ینرم شد و خواستنت شد آرزو

ها رو فراموش کنم .  نهیخواستم ک یم

 ی. م یهست یر مهربونگفت دخت یبابا م

رو  یمادر یخواستم در کنارت غم ب

؛  یکرد رمیفراموش کنم . اما تو تحق

یدشمن با من رفتار کرد هی نیع  . 

. ازت یو هست یچون دشمنم بود -

 ! متنفرم

دییگرا یصورت مهبد به سرخ رنگ  .  



و به سمت در  دیکش شیموها انیم یدست

 .اتاق رفت

شهینفرتت به ضرر خودت تموم م -  .  

و خشکش  دیسف یلب ها یرو یپوزخند

 !نقش بست

که  یمزخرف یزندگ نیضرر؟ مگه ا -

نفس  یهم برا یا دهیفا یبرام رقم زد

داره که به فکر سود و ضررش  دنیکش

 باشم؟

تکان دادو گفت یسر مهبد : 

یکه افتاده . عاقالنه رفتار کن هیاتفاق -  ... 

دیکش ادیو با خشم فر دیحرفش پر انیم :  



 رونیجهنم ب نیکه پام رو از ا نیهم -

کنم . چنان  یم تیبذارم ؛ ازت شکا

 یتا تو هم آرزو ارمیازت در ب یپدر

یمرگ کن ! 

با خشم نگاهش کرد مهبد  . 

دیرا د شیشدن دست ها مشت .  

دیهم فشرد و غر یرو دندان : 

نکن گورت  یکار ؟یکن یم تیشکا -

 دنید یخونه بکنم و آرزو نیهم یرو تو

مادرت رو به دلت بذارمپدر و   . 

که رو  یاتاق را باز کرد و با خشم در

دیکش ادیرفت فر یشدن م یبه طوفان : 



رفتار خوب و نرمش من رو  اقتیتو ل -

.  یتا آدم بش یمون یجا م نی. هم یندار

رفتن یرفتن ب ! 

رفت و در را  رونیخشم از اتاق ب با

دیمحکم به چارچوب کوب ! 

لرز افتاد به نیدر زم یشدت ضربه  از .  

کالم آخرش دلش آشوب شد دنیشن با .  

و به خود  دیدهانش کوب یدست رو با

 .لعنت فرستاد

 نیا یتونم جلو یکه نم رمیبم یاله -

رمیزبون وا مونده رو بگ .  

و دیرا پوش شییکاموا کیتون  



تخت نشست ی لبه  .  

و سرش را  دیرا به چنگ کش شیموها

انداخت نییپا  . 

 یجهنم یفرار کردن از آن خانه  دلش

خواست یرا م  . 

آن مکان مسموم بود یهوا  . 

که بر سرش آمده بود ؛  ییبال یآور ادی

کرد یم شیر شیقلبش را ر . 

رفت واز مهبد  یم یکیرو به تار هوا

نبود یخبر .  

مادر و پدرش تنگ شده بود یبرا دلش  . 



دانست مادرش نگران اوست .  یم 

کرد یحالش را بدتر م نیهم . 

خواست بعد از آن همه تالش  یدلش نم 

  .دوباره حالش خراب شود

معده درد گرفته بود دیشد یگرسنگ از .  

زد رونیاتاق ب از  .  

رفته  رونیمهبد به حالت قهر ب یوقت از

بود؛ دوبار در آپارتمانش حرکت کرده 

گرفته  ادیآپارتمان را  یبود و همه جا

  .بود

برج  کی یکه باال یسه خوابه ا آرپاتمان

  . قرار داشت



به داخل  یآشپزخانه شد و نگاه وارد

انداخت خچالی  .  

بود و شکمش از شدت  یخال خچالی

سروصدا به پا کرد یگرسنگ .  

که  یبه سمت کاناپه ا یدیبا ناام 

دیبود دراز کش ونیتلوز یروبرو .  

 شیزبانش را کنترل کرده بود االن پ اگر

  .پدر و مادرش بود

 یم دایآرام کردن مهبد پ یبرا یراه دیبا

 . کرد

داد یچرخ ینگاهش را به اطراف  .  

اش سر رفته بود حوصله  . 



 یشت و راهگ یکاش مهبد بر م یا 

 یفرار از آن زندان سرد و جهنم یبرا

کرد یم دایپ .  

وار درون خود جمع  نیجن یگرسنگ از

دور و بر  ینییتز یایشد و به اش

شد رهیخ ونیتلوز  .  

باز شدن قفل در او را وادار به  یصدا

کرد ینشستن م  .  

،  دیچیکه درون کمر و شکمش پ یدرد

  .آخش را باال برد

را گرفت  تا مهبد  دهانش یدست رو با

را نشنود شیصدا . 



که در دستش  یا سهیخش خش ک یصدا

او شد یشدن صدا دهیبود مانع شن .  

خوب را به  د  یاجازه د ییرایپذ یکیتار

داد یمهبد نم  .  

که در دست داشت را  یلیوسا ی سهیک

کانتر آشپز خانه رها کرد و به  یرو

 . عادت قبل به سمت اتاق رفت

در ذهن هانا  یقه الحظه جر کی یبرا 

  . زده شد

رنگ مهبد به  اهیس ی هیکه سا نیهم

خود  یاز جا یسمت اتاق رفت به آرام

آپارتمان  یبرخاست و به سمت در ورود

 .رفت



  

گذاشت و به  رهیدستگ یرا رو دستش

دیکش نییپا یآرام . 

در  دیباز شد . نور ام یتق یدر با صدا 

  . دلش جوانه زد

باسش در را باز ل طیتوجه به شرا بدون

 . کرد

شد ،  دیکه از باز شدن در تول ییصدا 

  . دلهره به جانش انداخت

 یاز در عبور کرد و پا یمعطل بدون

دیبدون کفش به سمت راه پله دو .  

آسانسور باعث  یدانست انتظار برا یم

شود یشدنش م ریاس  . 



گذاشت و  یسرد پا م یکهایسرام یرو 

دیدو یم نییبه سرعت رو به پا  .  

بار خدا را در دل شکر کرد که  هزار

باز کرد شیبرا یراه فرار .  

به شماره افتاده بود اما پله ها  نفسش

نداشت یتمام  .  

که در  یبود ساختمان دایظواهر امر پ از

آن قرار داشت ، برخالف تصور او برج 

  .نبود

بود که صدا  یآپارتمان دو واحد کی

آمد.  ینم رونیکدام از واحد ها ب چیازه

کرد  ینم یدر آن زندگ یانسان چیه ایگو

دل او برسد ادیتا به فر .  



دست  د؛یهمکف رس یکه به طبقه  نیهم

 نییرو به پا یگذاشت و کم نهیس یرو

، نفس  ادیز دنیخم شد. از استرس و دو

اش گره خورده بود. چند نفس  نهیدر س

دروازه  یو قصد فرار به سو دیکش قیعم

از سمت  یسترا داشت که د ییرها ی

و  دیچپ صورتش شالش را به چنگ کش

دیرا کش شیموها  . 

 یم یمار هفت خط، فکر کرد یا -

 ؟یاز دستم فرار کن یراحت نیذارم به ا

 نیفرار از دست من به ا یفکر کرد

ه؟یراحت  

تا عمق جانش نفوذ کرد ترس .  



که ممکن  یو روان یروح یشکنجه  از

هول ناک به  یشود هراس بشیبود؛ نص

نش افتادجا . 

کرد یدل او را نرم م دیبا   .  

برد تا از  شیرا به سمت موها دستش

کند یریشدنش جلوگ دهیکش .  

 یکه دوستش دار یتورو به اون کس -

ولم  ؛یپرست یکه م یی... تو رو به خدا

 یشه برا یکن برم . مادرم نگران م

ستیحالش خوب ن  .  

او را کشان کشان به سمت آسانسور  مهبد

او انداخت  یو را داخل اتاقک خالبرد و ا

 :و خود سوار آسانسور شد و گفت



تا االن  یکرد یآدم رفتار م نیاگه ع -

و  ینداشت اقتیاما ل یمادرت بود شیپ

یو بساز یبسوز دیبا  ... 

صورتش به حالت  یرا جلو شیدستها

 :تضرع و التماس به هم چسباند و گفت

اصال  ؟یکن یبگم غلط کردم ، ولم م -

... فقط من رو به خونه  یتو بگ یهر چ

مون ببر. مامانم گناه داره با اون حال 

 !خرابش تنها بمونه

 کیبه  کیکه  یبا اخم به اعداد مهبد

شده بود و سکوت  رهیشد خ یقرمز م

  .کرده بود



بلندو کشدارش نشان از خشم  شیها نفس

داشت ادشیز .  

با خشم او  ستادیآسانسور ازحرکت ا یوقت

ر واحد آپارتمانش هول داد را به سمت د

  .و خود به دنبالش روان شد

وارد آپارتمان شد یمقاومت چیبدون ه  .  

اراده به راه افتاد یب اشکش .  

 یشد و صدا دهیبه هم کوب درآپارتمان

کرد خیتنش را س یغرش مهبد ، موها .  

از  یراحت نیذارم به ا یم یفکر کرد -

زمیعز یکور خوند ؟یدستم در بر  ... 

را به حالت مسخره ، کشدار و  زمیعز

کرد انیمحکم ب .  



کنم بذار برم یبهت التماس م -  . 

 

را با  شیبرد و بازو ورشیبه سمت  مهبد

 .خشم دردست گرفت و تکانش داد

د ح نیمن رو تا ا ؟یکن تیشکا یبر -

التماس  یفکر کرد ؟یفرض کرد ابوی

دلم به  یزیو دوتا دونه اشک بر یکن

کنم؟ یو ولت م ادیرحم م   

را به عقب پرت کرد . تلو خوران  او

چند گام به عقب برداشت و کنار کاناپه 

ستادیاز حرکت ا .  



تو که هست  ؟یخوا یاز جونم م یچ -

، بذار برم به درد  یرو گرفت ستمیو ن

رمیخودم بم  .  

که  ییزد و با چشم ها یپوزخند مهبد

آن قلبش را به کوبش وا  یطانیبرق ش

دیداشت ، غر یم : 

تا عاقل  یمون یکجا؟ انقدر م ؟یبر -

کردن از سرت بپره تیشکا یو هوا یش  
.  

زانو زد و با  نیزم یمهبد رو یپا ریز

پر اشک به او نگاه کرد و  یچشم ها

دینال : 



منو از نکنم . فقط  تیدم شکا یقول م -

، مامانم گناه داره .  رونیجهنم ببر ب نیا

 ... حالش بده و استرس براش سمه

به سمت او خم شد و با  یکم مهبد

آرام بود  یکه به طور تعجب آور ییصدا

 :، زمزمه وار گفت

 شیچند ساعت پ نیکه هم وونهیمن  د -

ببرمت  ایب ست؛یگفتم حال مامانت خوب ن

دستت  خودت کار ی... اما زبون دراز

اون جمجمه  یتا عقل تو یبمون دیداد . با

 یعنیاز من  تیپوکت بره . شکا ی

تموم خانواده ت . نه تنها مادرو  ینابود

که رفته  یپدرت ... بلکه اون مارمولک



.  ستیدر امان ن ین نابودیهم از ا شیک

کنم .  یساقطش م یو از زندگ رمیم

اون برادر  شیفرستم پ یشوهرش رو م

شده شگوربه گور   ... 

 یکه از دهانش خارج م یجمله ا هر

به  شیدرون رگها خیاز  یشد؛ کوه

آمد یحرکت در م . 

شده بود و نفرتش از او  خیبه تنش س مو

 .چند برابر شده بود

چند  یبرا یو روح یجسم یدردها

 . لحظه فراموشش شد

خم کرد نییرا به سمت پا سرش .  



بود،  دهیکه از او د ییهایباز وانهید با

کند یعمل م دشیداشت به تهد نیقی  . 

دیالتماس کنان نال  : 

 هینکنم . من  تیدم شکا یقول م -

از  ؟یگفتم ؛ تو چرا باور کرد یزیچ

اون حرف رو زدم ادیز یناراحت  .  

 یخم شد و به آرام نیزم یرو مهبد

از  یطلب کردن خوراک یکه برا یکودک

شود ، گفت یمادرش ، مظلوم م :  

؟یش یزنم م -  

که سرش آورده بود،  ییشد. با بال هشوک

شد و سالها وجود  یچگونه زنش م

کرد یمنحوسش را تحمل م .  



 گهی. د یدیتو که به خواسته ت رس -

؟یخوا یاز جونم م یچ  

از خواسته هام  کی چیمن هنوز به ه -

دمینرس  . 

 رهیقرار او خ یب یهانا در چشم ها نگاه

 .ماند

 ینگاهش هم دلش را نرم نم تیمظلوم 

 . کرد

 یو ب یموجود روان نیبه شدت از ا 

  . کله، واهمه داشت

دهانش را به زحمت قورت داد و  آب

 :گفت



نزنم به  یحرف یدم به کس یقول م -

نوا  یکه تو هم دست از سر من ب یشرط

یبردار ! 

کرد و گفت ینچ نچ مهبد : 

شه  یجور معامله مون نم نینه ... ا -

... یدنش هیتنب ی.توهنوز درست و حساب

خودت و  یزندگ یپ یتو بر ستیقرار ن

کار خودم یمن برم پ  ...  

بلند کرد و به سمت  نیزم یرا از رو او

  . اتاق برد

در حال شکل  گرید یطوفان نکهیا حس

، قلبش را از تپش انداخت ستیریگ  .  



ترس در حال سکته بود. از آزار و  از

شود،  بشیکه ممکن بود نص ییها تیاذ

شد خیمو به تنش س  .  

در اتاق به لباس او چنگ  یآستانه  در

گفت یو زار هیزد و با حال گر : 

دم ،  یتو رو به ارواح مادرت قسم م -

 مینکن ... بخدا من دختر آبرودار تمیاذ

 رمیم یم ییآبرو یحجم ب نی... دارم از ا

 گهی، د یپات له کرد ری. تو که من رو ز

 یبرا یزی.... چ یخوا یاز جونم م یچ

به تو ندارم که دنیبخش  ... 

 یزد و دست او را از رو یپوزخند مهبد

 :مچ دست مخالفش دور کرد و گفت



 دیخوشگل خانوم . با میهنوز اول راه -

یچشمام باش یو روبرو یزنم بش  .  

کردن منصرف شدم تو  تیمن از شکا -

نامعقولت صرف  یخواسته  نیهم از ا

 یحرف یدم به کس ینظر کن . قول م

اومده و  یانگار نه انگار خاننزنم . 

رفته یخان ! 

 ریو ز دیصورتش کش یرو یدست مهبد

کرد . مکث او هانا  یاو را نگاه یچشم

 یرا جان به لب کرده بود. تمام بدنش م

 خواست هر چه زودتر ی. دلش م دیلرز

فرار کند. مهبد به  یجهنم یاز آن خانه 

 :صورتش نگاه کرد و گفت



شرط هیبه  - ! 

"شرط" بند دلش  یکلمه  دنیاز شن هانا

توانست وجود  یوقت نم چیپاره شد . ه

را کنارخود تحمل کند  سیابل نینحس ا

باشد.  شیشگیهمدم هم نکهیچه برسد به ا

 :با ترس و دلهره گفت

؟یچه شرط -  

و دستش را پشت کمرش  کرد یاخم مهبد

گفت یگره کرد و با لحن قاطع : 

 تیو از شکا یگ یاگه راست م -

و  یتعهد بد دیبا ،یکن یصرف نظر م

یاز من ندار یتیشکا چیه یامضا کن ! 



 رهیو مبهوت به صورت مهبد خ مات

  .ماند

؟یاگه تعهد ندم چ -  

با خشم به سمتش گام برداشت و  مهبد

و  را در دست فشرد فشینح یبازو

دیغر : 

 یو روان یروح یشکنجه ها نیبدتر -

به ساز  دیبا ؛ینیب یخونه م نیا یرو تو

دم رنگ  ی؛ اجازه نم یدل من برقص

 هیتوج ای... بازم بگم  ینیآسمون رو بب

؟یشد  

 یجهنم یاز ماندن در آن خانه  ترس

زبانش را بند آورد . محال بود بتواند 



که  نیسقف نفس بکشد . هم کی ریبااو ز

 یط ازدواج نگذاشته بود باز هم جاشر

بود یشکرش باق .  

  . باشه قبوله -

که  یزد و به سمت اتاق یلبخند مهبد

 یباز م یبهداشت سیسرو یدرش روبرو

از وجود ناپاک خود  یشد رفت . حس بد

خواست در آب زمزم  یداشت . دلش م

 یم رونیرفت و پاک و مطهر ب یفرو م

  . آمد

کرده  تیرعا محرم و نامحرم را سالها

 کی ینامحرم چیبود . تا به آن روز ه

بود. سخت بود  دهیرا ند شیتار از موها



 ی! دلش م یو پلشت یدیپل نیتحمل چن

خواست آنقدر زار بزند تا خدا جانش را 

 ی مانهیداشت تا پ مانیبستاند . اما ا

 نی؛ برآورده چن دیایعمرش سر ن

محال است ییآرزو  .  

 یبود که برگه اافکار خود غرق شده  در

چشمش قرار  یجلو یبه همراه خودکار

 .گرفت

 شیاالن ببرمت پ نیامضاش کن تا هم -

  . مادرت

 ی"مادر" دلش به هوا یکلمه  دنیشن با

 زیم ی. ورقه را رو دیمادرش پر کش



گذاشت . متن ورقه را خواند . با خشم به 

 :مهبد نگاه کرد و گفت

 فیجا رد نیکه ا هیچه خزعبالت نیا -

من به خواست خودم با تو بودم؟ ؟یکرد  

بغل گره زد و  ریرا ز شیدستها مهبد

 :گفت

جور نباشه که راه  نیاگه ا ؟ینبود -

 یبازه . فکر کرد یجنابعال یبرا تیشکا

؟یبا هالو طرف   

به تمام معنا  طانیش هی یستیتو هالو ن -

از ضعف من سوءاستفاده  ی. دار یهست

یکن یم ! 

و گفت دیخند مهبد : 



 یکار را م نیهم یمن بود یتو هم جا -

خودته ، اتفاقا من  لی. باز م یکرد

دوست دارم اون ورقه امضا نشه تا تو 

خودم نگه دارم . دوست دارم  یرو برا

  . شبهام با عطر تو به صبح برسه

 یحرف چندشش شد . با اخمها نیا از

دیدرهم نگاهش کرد و غر : 

.  یطانیش کیشرف . تو  یخفه شو ب -

یکرد اهیرو س میا لعنتت کنه که زندگخد .  

آن  یخشم خودکار به دست گرفت و پا با

که در آن  یورقه را امضا کرد . ورقه ا

اعتراف کرده بود با خواست خود به 

 یتیشکا چیمهبد تن داده و ه یخواسته 



از او ندارد . بعد از امضا کردن ورقه؛ 

خورد  زیدستش ل ریورقه به سرعت از ز

به ورقه نگاه کرد و  وزمندانهریو مهبد پ

 :گفت

 ی، بر م یشد یحاال که دختر خوب -

به اون عمارت که در انتظار  میگرد

 . توست

بدنش گر گرفته بود. دلش  ادیخشم ز از

پسر  نیخواست توان آن را داشت تا ا یم

خود خفه کند .  یرا با دست ها یروان

را بسته بود.  شیدختر بودنش دست و پا

 یبه دختر بودنش هم نم گریهر چند د



توانست فخر بفروشد . از نظر خودش او 

چینبود؛ ه چیه ! 

 

پشت سر مهبد به  یکوک یعروسک مانند

 نیراه افتاد. کاش توانش را داشت تا از ا

فرار کند زیرق ت انگ یزندگ  .  

به  یاحدالناس چیبرود تا دست ه ییجا به

 . او نرسد

و تعصبات  نانهیاز افکار کوته ب تا

پدرش دور باشد یکورکورانه  .  

خواست تا  یم ایبه وسعت دن یابانیب دلش

به او  یدر آن گم و گور شود تا دست کس

  .نرسد



خواست تا ابد  یم یطوفان ییایدر دلش

 گردابش به دور خود بچرخد تا انیدر م

فراموش کند ؛ روح و جسم پاکش چگونه 

 .به تاراج رفت

خود به  یکه از ناپاک یتعفن یبو از

منزجر بود د؛یرس یمشامش م  .  

عصمتش  یدانست در نابود یم نکهیا با

از  شینداشت اما حال دلش ب یخود نقش

 .خراب بود

پدرش لب باز کند و  شیدانست اگر پ یم

با  دیبود ؛ سخن بگو دهیکه د یاز آزار

 شتریناعادالنه اش او را ب یقضاوتها

باشد نشیداد تا مرهم دل خون یعذاب م  .  



تحمل  گریرا باخته بود؛ د شیکه زندگ او

و له شدن ته ماندن  دنیسرزنش شن

  .غرورش را نداشت

و نفرتش از مهبد را  ستادیا یسرپا م دیبا

که  یداد؛ تا روز یدر دل پرورش م

ذاب ع نیچرخ گردون فرصت انتقام ا

 !دردناک را به او بدهد

ستادیشدند و مهبد ا نگیپارک وارد .  

اشاره کرد و هر دو سوار  نشیماش به

  .شدند

دست مهبد ، در  یتوجه به اشاره  بدون

  .پشت را باز کرد



پشت  یصندل یرو یو سخت بادرد

 .نشست

 ییدرون آن اتاق کوچک هوا نکهیاز ا 

کرد که قاتل احساست  یرا تنفس م

؛ حال  دیکش یاش در آن نفس م دخترانه

 !تهوع گرفت

با  ییآشوب بود و استرس روبرو دلش

را که خدا به او  یجان مچهیپدرش؛ ن

 اهیس یروزها نیداشته بود تا ا یارزان

تحمل کند؛ به لب آورده  یرا با سرسخت

 .بود

ینگاه کرد و با پوزخند نهیبه آ مهبد   

 :گفت



دوشب  یبرا م؛یوارد باغ شد یوقت -

 یچه قصه ا یخوا یشدنت م بیغ

؟یبابات بد لیتحو  

سطل آب  ایسوال مهبد، گو دنیباشن

 ختهیر شیاز فرق سر تا نوک پا یجوش

 .شد

دندان گرفت  ریرا با استرس به ز شیلبها

براق مهبد نگاه  یو با بهت به چشمها

 .کرد

به زبان  یزیکرد تا چ ینم یاری مغزش

اوردیب . 

اش . نگران نب یدونم هنگ کرد یم -

کنمیخودم درستش م ! 



تمام وجودش را فرا گرفت .  خشم

دیکش ادیرا به هم فشرد و فر شیدندانها : 

تو فقط خفه شو... وجود نحست از من  -

کمکه نیدور باشه بهتر . 

را روشن کرد و از  نیماش مهبد

رفت رونیساختمان ب نگیپارک .  

اش درهم رفت و به روبرو زل  چهره

 ییو با صداگذشت  قهیزده بود. چند دق

شد؛ زمزمه کرد یم دهیکه به زور شن : 

...  میدار یمن و تو االن درد مشترک -

میهم درد یبه نوع  . 

 یحبس شد . با دست رو نهیدر س نفسش

دیکش غیرا پوشاند و ج شیچشم ها : 



نحست رو  یتا صدا یریبم یاله -

نشنوم . درد من کجا و درد تو کجا؟  

یتو خود  درد   ،یروان  ... 

 یرو شیو اشکها دیترک شبغض

شد یصورتش جار .  

 یشرف ، من تازه از اون گذشته  یب -

دیخبردار شدم... چرا من با اهیس  .... 

مهبد در سکوت هق هق افتاد.  به

کرد و انگشتانش به صورت  یم یرانندگ

دیکوب یفرمان م یرو کیتمیر .  

از درون  یچشم ریز ش،یبا تشو یگاه

 یم یا نظرهان انیگر یبه چشمها نهیآ

  . انداخت



؛ استرس  ستادیاز حرکت ا نیماش یوقت

تمام وجودش را فرا  یدیشد یو دلهره 

  . گرفت

حد از برگشتن به  نیکرد تا ا ینم فکر

سخت و  شیعمارت منحوس، برا نیا

 .دشوار باشد

 

که از مهبد در دلش جمع  یبا تمام نفرت 

نگاه کرد و  نهیشده بود؛ هراسان به آ

 :گفت

مرده  کاشیکشه... ا یبابام من رو م -

 ... بودم و



 ادهیپ نیو ناراحت از ماش یعصب مهبد

دیشد و در را محکم به هم کوب  .  

را به داخل   نیباغ را باز کرد و ماش در

اال را با حرص ب یترمز دست یبرد. وقت

؛ گفت دیکش : 

بمون تا من  نیماش یجا تو نیهم -

این رونیبرگردم . هوا سرده ب . 

 نیماش ی رهیدستگ یدستش رو نکهیهم

دیقرار گرفت هانا با ترس و دلهره پرس : 

؟یبهشون بگ یچ یخوا یم -  

. از  دیبه سمت عقب چرخ یبا کم مهبد

 ی دهیبه رنگ پر یچشم نگاه یگوشه 

فتگ یهانا کرد و به آرام : 



تو بد نشه یگم که برا یم زیچ هی -  .  

کار را  دیترس یاو اعتماد نداشت . م به

  .خراب تر کند

؛ به تو اعتماد ندارم امیمنم م - . 

گفت یبا اخم و لحن محکم مهبد : 

یجا بمون نیبهتره ا -  .  

شد و با  ادهیپ نیتامل از ماش بدون

 یداریسرا یبلند به سمت خانه  ییگامها

تگام برداش . 

محکم برخورد کرده بود که جرات  چنان

خود را نداشت.  یتکان خوردن از جا

شد؛ او  یم دهید شیکه در چشمها یبرق

  .را مجاب به ماندن کرد



را در هم قفل کرد و دعا کرد  شیدستها

و مشکالت  یریماجرا بدون درگ نیتا ا

ابدی  انیپا . 

باختن نداشت  یبرا یزیچ گریکه د او

 ییا آخر عمر در تنهاتوانست ت یاما م

توانست  یخود بسوزد و دم نزند . م

 یآدمها یادا یانسان تو خال کیمانند 

زنده را در آورد و به انتظار مرگ 

ندیبنش . 

 ییساعت کش آمده بود. با چشمها شیبرا

سراسر آشوب به در خانه  ینگران و دل

شده بود رهیخ .  



 یرا به هم م شیدندان ها یبد یسرما

دیکوب .  

، اعصاب  شیدندانها کیچل کیچل

دیکش ینداشته اش را خنج م . 

قلبش مانده بود که  یرو یو زخم درد

اش نداشت هیواگو یبرا یهمدرد . 

که به در خانه  زل زده بود  یحال در

 رونیناگهان در باز شد و مهبد از خانه ب

  .افتاد

شد که  دهیپدرش بعد از مهبد د یعصا

 کمر مهبد فرود آمد . مهبد در یرو

بود و پدرش با خشم  یتالش گفتن حرف

تاخت یبر او م  .  



 یگرد شده  یسرخ و چشمها صورت

  .پدرش ، وحشتش را دو چندان کرد

 یتوانست راه آمده را باز م یم کاش

  .گشت

دانست مهبد چه گفته بود که پدرش  ینم

  .آنگونه آتش بر خرمنش افتاده بود

ترس در خود فرو رفت تا چشم  از

ندینب پدرش او را .  

که تا به حال کتک نخورده بود؛  یدختر

تحمل درد و کتک خوردن نداشت . به 

دلش  یهزار سال درد و غم رو یاندازه 

کرد یم ینیسنگ .  



پدرش ، سکوت باغ را  یعربده  یصدا

شد خیشکست و مو به تنش س . 

... ایناموس... صادق ب یکشمت ب یم -

رو جمع کن یناموس یب نیا ایب ! 

 شتریپدرش لرزش بدنش را ب یها عربده

گذاشت و  شیچشم ها یکرد. دست رو

به هق هق افتاد ادیاز ترس ز . 

و رو  ریها کش آمده بود و دلش ز هیثان

انگشتانش پدرش را با  یشد. از ال یم

در آرام کردنش  ی. مهبد سعدید یمهبد م

داشت اما پدرش با دست و عصا به او 

زد یضربه م .  



 یمهبد وارد مکه بر بدن  یضربه ا هر

شد . کاش توان خفه  یشد ؛ دلش خنک م

 شینامرد یکردنش را داشت آنوقت جزا

داد یم یرا در همان اتاق جهنم . 

فربد حالش را دگرگون کرد. خدا  یصدا

 شیپ شیآبرو دیرا در دل صدا کرد. نبا

 کیرفت . در آن دو ماه مانند  یاو م

  .برادر به او نگاه کرده بود

او در حال پردازش که ذهن  یحال در

گرد  یرفتار آنها بود ؛ فربد با چشم ها

شد رهیخ شیشده به عمو .  



 ی. خشم دیشن یم یرا به خوب شانیصدا

شده بود ؛  لیتبد ادیکه در گلوها به فر

  .گوش فلک را کر کرده بود

؟یشده عمو؟ چکار مهبد دار یچ -  

 یداشت و م یگر یانجیدر م یسع فربد

ا آرام کندر شیعصبان یخواست عمو  . 

پدرش قلب او را از حرکت  ادیفر یصدا

 .انداخت

و  دهیناموس دختر منو دزد یب نیا -

 یکه آب داد برام م یاومده از دست گل

شرف   حروم  یب نیکشمش ا یگه ... م

  ... لقمه رو



اتاق برادرش نگاه کرد و  یبه پنجره  رو

دیحنجره اش را خراش داد و عربده کش : 

نمک به حرومت  نیا نیبب ایصادق ب -

 ششیتا آت ای... ب ختهیبه سرم ر یچه خاک

ارمیسرش ب یینزدم ؛ خودت بگو چه بال  
.  

. اگر پدرش او را دیلرز یتنش م تمام

کشت یبدون شک او را م دید یم  . 

 نید پدرش متوجه ماشکر یدل دعا م در

آمده بود  رونیاز خانه ب ینشود . از وقت

 ینگاه نکرده بود. دلش م نیسمت ماش

 یخواست زمان به عقب برگردد و به جا



 یم یبه خانه برگردد به ناکجا آباد نکهیا

کس به او نرسد چیرفت که دست ه  . 

کرد پدرش را از  یفربد که تقال م یصدا

دیرسمهبد دور نگه دارد به گوشش  : 

. صدات  یکش یعمو چرا هوار م -

مونه .  یوآبرو برامون نم رونیب رهیم

هیبه چ یچ نمیشما آروم باش تا من بب ! 

و  دیفربد کوب ی نهیبا دست به س پدرش

دیاو را به عقب هول داد و غر : 

من آبرو  یبرو اون ور بچه ... برا -

 ینم تونیآبرو نکن که شماها آبرو حال

  . شه



عمو صادق رعشه به جانش  ادیفر یصدا

 یکه رو شیعمو دنیانداخت . با د

نشسته بود و توسط خدمتکارش به  لچریو

 شیرفت ، مرگ را پ یسمت پدرش م

آبرو  نیمرد و چن یچشم خود . کاش م

شد یبر پا نم یزیر  .  

سرت  یچرا باغ رو رو ؟یچته عل -

رفته االن عصر  ادتی... انگار  یگذاشت

دردت  نمیل بب. بنا ستین یعربده کش

ه؟یچ  

بود. تکان  دهیدرد امانش را بر استخوان

 دهیبه بدنش داد تا از آن حال خم یکوچک

. تکان خوردن همان و  دیایب رونیب یکم



پدرش آن لحظه را  نیزبیت یچشم ها

 !شکار کردن  همان

کرد.  دایپ انیمرگبار در باغ جر یسکوت

 نییصورتش را که به سمت پا دیبا ترد

پدرش که با  دنیگرفت و با د بود ، باال

 کیبه خون نشسته به او نزد یچشمها

منجمد شد شیشد ؛ خون در رگها یم  . 

حد خود باز شده  نیتا اخر شیچشمها

. دست مردانه و ستادیبود. قلبش از تپش ا

 نیماش یپنجره  یزمخت پدرش رو

شد دهیکوب . 



 دیآبرو ... با یب یدختره  رونیب ایب -

خونه .  نیبه ا یتگش یو برنم یمرد یم

خودم خفه ت کنم یتا با دستا رونیب ایب .  

 ادیرا رو به آسمان گرفت و فر سرش

دیکش : 

 ای ریجون من رو بگ ای،  ایخدا -

بار  ریدختررو بکش و خالصم کن از ز

ییننگ و رسوا نیا !  

شده بود.  رهیخ یبه عل یبا کنجکاو فربد

 نیرا به سمت ماش لچرشیصادق و

. با دست ، ستادیا یار علکرد و کن تیهدا

را گرفت و گفت یمچ دست عل : 



بگو دردت  ؟یشد یچته مرد؟ چرا جن -

همه  نیداشته باشه . ا یدرمان دیشا هیچ

ه؟یضجه زدن از سر چ  

برافروخته به برادرش  یبا چهره ا یعل

دینگاه کرد و غر : 

خان داداش .  ه،یآبروئ یدردم ، درد ب -

 یروکه پسر حروم لقمه ت  یداغ ننگ

 یدخترم گذاشته ، داره خفه م م یشونیپ

ل تا  رمیبه سرم بگ یکنه . تو بگو چه گ 

رفته رو برگردونم یآبرو  . 

 رهیخ یو صادق با بهت به دهان عل فربد

گونه  یامان رو یداغ ب یماندند. اشکها

چانه فرو  ریو از ز یخورد یاش سرم



همه درد  نیا دن  ی. دلش تاب ددیچک یم

پدرش نداشت. ذوب  یرا در دل و صدا

و  دید یچشم خود م شیشدن پدرش را پ

دیکش یازقبل عذاب م شتریب . 

کرد که با گفتن  نیدل مهبد را نفر در

گونه پدرش را عذاب داد.  نی، ا قتیحق

گردن پدرش در حال پاره شدن  یرگها

که به سکوت گذشت ،  یقیبود. بعد از دقا

 :صادق به مهبد اشاره کرد و گفت

 نیکه ا یکرد یچه غلطپدرسوخته  -

 بلوا به پا شده؟



لبش را که  یبا انگشت گوشه  مهبد

 ییشده بود پاک کرد و با گامها نیخون

  استوار به جمع

را باز  نیدر ماش موتی. با ر وستیپ آنها

 :کرد و رو به او گفت

نییپا ایب -  . 

 شیقدرت حرکت را از اندامها ادیز ترس

گرفته بود. مات و مبهوت به صورت 

شد رهیهبد خم  .  

میبد انیغائله پا نیتا به ا نییپا ایب -  .  

قدرتش را در زبانش جمع کرد . آب  تمام

دهانش را به صورت مهبد انداخت و با 

گفت یلحن پراز نفرت : 



شرف . آبروم رو  یازت متنفرم ب -

غائله رو تموم  یخوا یو حاال م یبرد

؟یکن  

 ی، آب دهان را از رو یبا پوزخند مهبد

باال انداخت  یتش پاک کردو شانه اصور

کرد و گفت یو رو به عل : 

 یو تا آخرش م ستادمیکارم ا یمن پا -

دخترتون نیشما و ا نیمونم . ا  .  

که در نگاه و کالمش نهفته بود  یشرارت

، لرز به جانش انداخت. صادق با 

مهبد را از رفتن باز  ی، پا ادشیفر

 .داشت



 نییسرت رو پا ابوی نیکجا ؟ ع -

خودت؟ بمون  یبرا یریکجا م یانداخت

؟یخورد یچه گوه نمیبب  

که به جان او  یبا همان پوزخند مهبد

کرد ، رو به پدرش  یم قینفرت را تزر

 :گفت

 یم یبعد از عروس دیکه با یکار -

انجام دادم یکردم رو قبل از عروس  .  

 نیحرف بر حاضر نیکه از ا یشوک

چشم هانا  یشد، مرگ را جلو یمستول

 یورد . سرش به دوران افتاد و صداآ

صادق و فربد که هم زمان گفتند؛ "  ادیفر

" در سرش اکو شد؟یچ .  



شد و حس کرد از  اهیچشمش س یجلو

شد یدرون خال  . 

حس کرد و  نیرا در اتاقک ماش یتکان

. صداها به همهمه دینفهم یزیچ گرید

در گوشش  یشد و مانند گرداب لیتبد

همه جا را فرا  یاهیو سکوت و س دیچیپ

 .گرفت

 

 

***** 

 

اما درک  دیشن یدر اطرافش م ییصداها

نداشت .  دیشن یکه م یاز حرفها یدرست



سوزد و  یآتش م انیکرد تنش م یحس م

بود دهیچیپ شیدرد در استخوانها . 

 دیرا گشود. نور سف شیها پلک یآرام به

به  یرا زد. تکان کوچک شیچشمها

 یگردنش داد و درد تا ستون مهره ها

و گنگ به  جی. گدیکش ریکمرش ت

 یسرش بود و آمپول یکه باال یپرستار

کرد ، نگاه کرد یم یرا در سرم خال . 

با لبخند نگاهش را شکار کرد و  پرستار

 :گفت

خوشگل خانوم باالخره چشماتو باز  -

 یمردا نیتا به االن ا شبیاز د ؟یکرد



بخش رو به ستوه  یپرستارا لتونیفام

 ... اوردن

که به  ییخشک بود . با صدا شیگلو

شد ؛ زمزمه کرد یم دهیزور شن : 

 . آب -

را باز و بسته کرد و  شیچشمها پرستار

 وانیاتاق رفت و با ل یبه سمت گوشه 

برگشت یآب  .  

یچرا زودتر دکتر نرفت -  .  

 دی. چرا با هیزندگ نیردن بهتر از ام -

مرگ برام مثل  یرفتم وقت یدکتر م

هیعروس !  



 یتا حاال تو شبی. د یآنفوالنزا گرفت -

یسوز یتب م  .  

 یتنش را تازه م یدرد و داغ علت

 یخواست سرطان م ی. دلش مدیفهم

 مارستانیهمان تخت ب یگرفت و رو

 یبرنم یداد اما به آن باغ جهنم یجان م

 یمرد یدر اتاق باز شد و صداگشت. 

دیخنج کش شیعصب ستمیس یرو . 

 خانوم به هوش اومد؟ -

لبخند زنان گفت پرستار : 

بله . به هوش اومد . االن به دکترش  -

دم یخبر م  .  



نحسش را  یخواست چهره  ینم دلش

حرکت  یرا بست و ب شی. چشم ها ندیبب

 یرا م شیقدمها یتخت ماند. صدا یرو

 نیش باال رفت . حضور ا. تپش قلب دیشن

ناقوس   شیمرد در هر کجا که بود برا

 یو وحشت را به صدا در م یناامن

.  دیچیاش پ ینیعطرش در ب یآورد. بو

نفرت  وزد  یکه حالش را بهم م ییبو

بود زیانگ . 

نمتیهانا، چشماتو باز کن بب - ... 

 یخش دار بود . پرستار با لبخند شیصدا

 :گفت



. داره برات ناز  ادهیمشخصه نازش ز -

االن آب خواست و بهش  نیکنه . هم یم

  . دادم

 یو زبان باز ینیریخودش نیاز ا حالش

دانست از  یپرستار بهم خورد . او چه م

گفت یقلب  چاک چاک  او! مهبد به آرام : 

دیتنهامون بذار شهیم - .  

از  یگفت و به آرام یچشم یپرستار

رفت . مهبد سرش را به  رونیاتاق ب

زمزمه  یآورد و به آرام نییاو پاسمت 

 :کرد



با هم حرف  دیهانا چشماتو باز کن با -

 ادی، م ی. بابات بفهمه به هوش اومدمیبزن

  .سراغت

را باز کرد. نام پدر  شیترس چشمها از

 یکننده  یهر دختر، تداع یبرا

 نگریادعاس، نما یب یحام نیبزرگتر

 یاست . افسوس که برا نانیو اطم تیامن

س و دلهره و استرس بود. دلش او، تر

پدرانه و دست مهربان مردانه  تیحما

اش از  هیسا ریخواست تا ز یاش را م

کند.  رامشنترسد و احساس آ یسیابل چیه

کردن به عشق  هیخواست با تک یدلش م

با اعتماد به نفس باال در برابر  ،یپدر

که خنجر در قلبش فرو کرده  یدیپل وید



 یخفت و خوار و او را به ستدیبود؛ با

 !...بکشد اما

شده هانا . خوبه که از  وونهیبابات د -

با اون حالش  دمیترس ی. م یحال رفت

ارهیسرت ب ییبال  .  

 یصورت کبود و زخم یرو نگاهش

شد پدرش  یزد . باورش نم یمهبد چرخ

حد باشد . صورت  نیقدرت دستش تا ا

با آن پسر خودخواه و  یشباهت چیمهبد ه

 یبود . زخمها و ورم هاقبل ن یپرادعا

کرد. مهبد  رورویصورتش ، دلش را ز

 یحرف نگاهش را خواند و با خنده ا

 :گفت



سرخ باغ عمو روخوردن ؛  بیس -

. البته داداش  دیطلب یرو م ی هیتنب نیچن

تا دلت  ینامردم کمکش بود. دو نفر

دونم اگه به هوش  یبخواد کتکم زدند . م

یردک یم فیک ی، کل یدید یو م یبود . 

زد دل  یکه در لحنش موج م یتیمظلوم

سوزاند  یکرد . دلش را م یاو را نرم نم

پدرش و  یخرد یب یچون او هم قربان

دل  یکه رو یشده بود . درد انشیاطراف

کرد  یم ینیپسر  مادر مرده ، سنگ نیا

که در  یتیقابل درک بود. اما جنا شیبرا

حق او کرده بود دلش را پرازحس تنفر 

اش داد و با  ینیبه ب ینی. چکرده بود

که تنگ شده بود ، گفت ینفس : 



مردم .  ی. کاش م یمرد یکاش م -

 گهیو د دیرس یبه آخر م ایکاش دن

دید یچشمام تو رو نم .  

 یکرد . قطره ا ریینگاه مهبد تغ رنگ

برق زد شیاشک در چشم ها  . 

کنه.  یرو برات سخت م یتنفر زندگ -

 یو دل به دلم بد یببخش یکن یاگه سع

کنم . ما در  یجبران اون کار زشتم رو م

داشته  یخوب یروزها میتون یکنار هم م

که ، فقط یبه شرط دیباش ... 

را به سمت مخالف چرخاند . از  سرش

حال تهوع گرفته بود و  شیحرفها دنیشن



اش حبس شده بود . به  نهینفس در س

دیزحمت نال : 

وقت ما  چی. من و تو ه رونیبرو ب -

 هی نی. در کنار هم بودن ما ع میش ینم

پشت سرت رو نگاه  گهیکابوسه . برو د

  . نکن

شد .  دهیاتاق شن رونیاز ب ییصدا سرو

به صداها نشان بدهد  یتوجه  نکهیبدون ا

 ادیرداد و ف یرا بست . صدا شیچشم ها

شد. دلش  یتر م کیو نزد کیپدرش نزد

مرگش را  شیپ ی قهیآشوب شد . چند دق

ناخوداگاه  یخواست اما حس یاز خدا م

ترساند . از  یاو را پدرش و مرگ م

 یرا گناهکار م ودوخ دیترس یم یمرگ



 دیترس یدانست . از عاقبت و آخرتش م

افتاده بود ریکننده گ جیگ یبرزخ انی. م  . 

تا مانع عمو بشم . اگه  رونیب رمیمن م -

کنه یپاش به اتاق برسه ، آشوب به پا م  

. 

زبانش  یکه رو یحرف امدین دلش

زدینر رونیکرد را ب یم ینیسنگ .  

جور  نیمن رو ا یکه آبرو یپست یلیخ -

 یریمیکه م یزمان دوارمی. ام یختیر

دونم  ی. م یرو بچش ایدن یدردها نیبدتر

م ، داد من دار مانیکه بهش ا ییاون خدا

رو  تتی. شکا رهیگ یرو از تو پس م

خدا بردم شیپ  .  



کرد . آب دهانش را  رییمهبد تغ رنگ

عقب گرد کرد و  یقورت داد و به آرام

از اتاق خارج شد . با رفتن مهبد از پشت 

دیپدرش را شن ادیفر یدر صدا  . 

جا چه کار  نیآبرو . ا یکشمت ب یم -

یکن یم ... 

که پدرش را به  بهیچند مرد غر یصدا

کردند، آرامش را به  یم قیسکوت تشو

او بازگرداند . در باز شد و پرستار در 

در دستش بود به  یکه سرم تازه ا یحال

 :او نگاه کرد و گفت

که بابات مثل اسفند  نیکار کرد یچ -

 فتیپره . ش یم نییباال و پا شیآت یرو



هم  یحساب یکتک کار هیگفتن  یشب م

شده بود اورژانس یتو شبید  .  

 رونیدرون گر گرفته بود و از ب از

به  یپوستش نفوذ کرد . لرز ریسرما ز

 کیتمیبه طور ر شیجانش افتاد و دندانها

خورد یبه هم م  .  

شم یمرخص م یک -  .  

نبضش را گرفت و گفت پرستار : 

که  نهیبهتر از ا یجا بمون نیفکر کنم ا -

بدنت  یمنی. تبت باالس و ا یمرخص بش

نهییپا یلیخ  . 

**** 

 



سوخت و استخوان  یروز در تب م سه

درد نفسش را بند آورده بود . حال 

خشک و  ینداشت . سرفه ها یخوش

گذاشت  یمتورم و پردردش نم یگلو

 نیقیبرود . اگر  نییپا شیاز گلو یزیچ

شد  ینم یبستر مارستانیاشت اگر در بد

 یبه در نم یماریب نیحتما جان سالم از ا

 . برد

که داشت همان روز  یبا تب و لرز 

حمام کرده بود . هر  مارستانیاول در ب

 یچه پرستاران منعش کرده بودند او م

که از وجود  ییخواست  آثارکثافت ها

تنش مانده بود را پاک کند  یمهبد بر رو

را سخت تر کرده  شیماریکار ب نی. هم



آمد  یبود . حال خرابش آنقدر در چشم م

با پرستارش درددل  دکه مجبور شده بو

کند . پرستار در آن سه روز هر وقت ، 

نشست و به  یداشت کنارش م یوقت خال

داد یدرددلش گوش فرا م  .  

از بار غمش را سبک کرده بود .  یکم

او  یپرستار هم برا یها هیاما توص

شد . پرستار بارها در گوشش  یرهم نمم

زمزمه کرده بود ، بهتراست با مهبد 

و  دیکش یازدواج کند . گوشش سوت م

را نداشت دنشیتحمل شن  . 

سرم دستش را باز کرد و با  پرستار

گفت یلبخند : 



 یخدا رو شکر حالت بهتره و دار -

یش یمرخص م  .  

 شیگرفته و سرفه ها شیصدا هنوز

کرد و گفت یه اپابرجا بود . سرف : 

  . ممنون -

شعور داره  یب ی کهیهمون مرت -

ده یرو انجام م تیمرخص یکارا  .  

مکث کرد و سرش را به سمت  یکم

گفت یبرد و به آرام نییصورت او پا : 

. قانون  یکن تیازش شکا یتون یم -

ارهیپدرش رو در م  .  

و گفت دیکش یآه : 



 یکه جلو نهیمن ا یدونم . بدبخت یم -

م رو نگه نداشتم و بهش گفتم ؛ ازت زبون

 یشد و م وونهیکنم . اونم د یم تیشکا

همون آپارتمان  یخواست من رو تو

خالص شدن از  یکنه. برا یزندون

بدم که  یدستش مجبور شدم بهش نوشته ا

و محکمه  یقاض چیه شیشه پ یروم نم

رو بشه یا  .  

کرد و گفت ینچ پرستار : 

و بعدا  یپس بهتره باهاش ازدواج کن -

ادب  دی. مرد متجاوز رو با یعذابش بد

 یجر شتریکرد ، سکوت کردن اونا رو ب

کنه یم  . 



را بست و  شیچشمها یبا ناراحت هانا

 :گفت

بهش  یشه وقت یتونم . حالم بد م ینم -

که ازدواج  یبه روز یکنم وا یفکر م

کنم . حاضرم تا آخر عمر ازدواج نکنم 

باشهسرم ن ینحس اون رو ی هیاما سا  . 

کرد و گفت ینچ پرستار : 

با خودت همراه  یاگه بابات رو بتون -

اومده  روزیکه د یدیکه خوبه . د یکن

راه انداخته  یبود تو رو ببره چه آشوب

گرفت  یبود . اگه حفاظت جلوش رو نم

داد یمعلوم نبود چه به سرت م  . 



 یزیآبرور یادآوریبه رعشه افتاد.  بدنش

کرد .  یرو م رویروز گذشته، دلش را ز

بود دهیبود و لرز دهیچقدر ترس  .  

خودش خفه م  یو با دستا ومدیکاش م -

رو  یکرد . من که جرأت خودکش یم

پر  یزندگ نیاز ا یجور نیندارم الاقل ا

شدم یاز نکبت خالص م  . 

اتاق باز شد و فربد وارد اتاق شد . با  در

فربد ،  ی دهیرنگ پر یچهره  دنید

دیکش استرس به جانش چنگ  .  

بدون در زدن  دیسالم خانوما . ببخش -

  . وارد اتاق شدم



فربد، گل از گلش شکفت دنیبا د پرستار  
.  

نداره  یرادیکنم ، ا یسالم . خواهش م -

 . حالتون خوبه؟

بدون توجه به ناز نهفته در کالم  فربد

 :پرستار رو به هانا کرد و گفت

داره   ی. عمو عل میزود آماده شو بر -

 ننتیعمو بب نکهیقبل از ا دی. با نجایا دایم

بابا شیعمارت پ یتو متیببر  .  

در هم گفت یاخمها با : 

ذارم ینم یاون عمارت لعنت یمن پا تو -  

.  



و شتاب گفت یبا ناراحت فربد : 

 عی. سر ستیحاال وقت چونه زدن ن -

  .آماده شو

 یبه پرستار کرد و با لحن مؤدبانه ا رو

 :گفت

زود  نیشما کمکش کن شه یم دیببخش -

  . آماده بشه

گفت و بعد از خارج شدن  یچشم پرستار

که  ییفربد ، در کمد را باز کرد و لباسها

دیکش رونیساک بود را ب کیدرون   . 

 یداره از راه م یبپوش که غول واقع -

 نیا یرسه . خدا به دادت برسه چه جور



 والتیمنطق و ه یب یهمه سال، بابا

؟یروتحمل کرد   

و با  دیکش یحرف پوف نیاز گفتن ا بعد

گفت یلحن ناراحت : 

 کیو  ستیباعث تأسفه در قرن ب -

شن یم دایپ یافراد نیهنوزم چن  .  

 رونیکه لباس هانا را از ساک ب یحال در

از سکوت هانا استفاده کرد و  دیکش یم

 :ادامه داد

رو اوردن  یدختر شیدو ماه پ نیهم -

ت بود رو به مو ادیکه از ضرب و شتم ز

مادرش گفت؛  میدیرا پرس لشیدل ی. وقت



 یدون یبال رو سرش اورده م نیپدرش ا

؟یبه چه جرم  

که از بغض پر اشک  ییبا چشم ها هانا

 :شده بود ، گفت

 حتما مثل من بدبخت شده بود؟ -

داد و  یدستش را در هوا تکان پرستار

کرد ینچ  .  

نه بابا . اون بدبخت وضعش از تو  -

دختره با نامزد عقد  چارهیبدتر بود . ب

وقت  ری. شب د یکردش رفته بود مهمون

مونه .  یداماد م یشه و خونه  یم

گرده خونه پدرش به  یفرداش که بر م



 یو اون بال رو سرش م وفتهیجونش م

 . ده

تا  یهانا از فرط بهت و ناباور یچشمها

 . انتها باز شد

؟یگ یم یچ -  

 یجور باباها نی... از ا یبله خانوم -

که  ی. گفته تو ناپاک مینفهم هم دار

.  یصبر کن تیتا شب عروس ینتونست

 یدختر قسم خورده به خدا اتفاق یهر چ

 ی، به گوش پدر نفهمش فرو نم وفتادهین

  . رفته

با ترس آب دهانش را قورت داد و  هانا

 :گفت



شد؛ زنده موند؟ یبعد چ -  

آره . زنده موند و شوهرش از پدر  -

کرد . شوهرش رو به  تیزنش شکا

 دیکش یعربده م مارستانیب یپدرش تو

 نهیدخترش رو بب یرو گهیذاره د یکه نم

 یبره خونه  ی. به دختره گفته بود م

رهیگ یساده م یخودش و جشن عروس  

.... 

 یکه شال رو یو در حال دیکش یآه

دیکرد ، نال یسرش را مرتب م : 

و  مینیبب دیرو با تیهمه جنا نیا یتا ک -

میساکت باش  . 



 یکه از او فاصله م یدر حال پرستار

 :گرفت ، جواب داد

کوروکر  یمردا نیکه از ا یتا وقت -

ما بدجور  ی. دخترا نهیماجرا هم میبترس

شدن ریجا اس یب یتعصب ها انیم  .  

دیکرد و نال یسرفه ابا درد  هانا : 

دخترا رو هم  نیهم یجلو یآخه وقت -

که  نیشه هم یش م جهیکنن ، نت یول م

. چقدر دختر االن به مشکل  ینیب یم

راه درست رو  ستین یخوردن و کس

 . نشونشون بده

گرده به خانواده  یمشکلشون بر م نایا -

ول کردن دختر  یرو تو یکه آزاد ییها



ه گرفتن. دخترا گله گرگ اشتبا هی ونیم

 یمردا یدستا یهم عروسک شدن تو

دونن .  یم یآزاد یهوسباز رو نوع

برسن  یریبه سن پ یدخترا وقت نیهم

جامعه رو  نیا ماریقشر افسرده و ب

 گهید لدن که هزاران مشک یم لیتشک

حرفها  نیکه ا می... بگذر ارهیبه وجود م

 یها یخودش روزها و ماهها بررس

خواد یم یروانشناس  .  

به در خورد و فربد و مهبد با  یا ضربه

ملتهب و سرخ وارد اتاق  ییچهره ها

به پرستار نشون  یشدند . مهبد ورقه ا

 :داد و گفت

حساب شد هیتسو -  .  



به هانا  یو با ناراحت دیکش یآه پرستار

 :نگاه کرد و گفت

  . مراقب خودت باش -

تکان داد و با دلهره همراه دو  یسر هانا

خارج شد  مارستانیود از بخ یپسرعمو

در حس  یرییتغ چی. نگاه نگران مهبد ه

کرد و  یداد. با خشم به او نگاه م یاو نم

داد . مهبد  ینفرتش را با نگاهش بروز م

عقب را  یو در صندل ستادیا نیکنار ماش

و به  ستادیباز کرد . هانا ا شیبرا

نگاه کرد و بدون توجه به  فربدصورت 

 :حضور مهبد ،گفت

فرودگاه ؟ دیمنو ببر شهیم -  



به طور همزمان  یو مهبد با نگران فربد

 : گفتند

 فرودگاه؟ -

تکان داد و گفت نییرو به پا یسر هانا : 

تونه  ی. خواهرم م شیخوام برم ک یم -

 .کمکم کنه

دیبا خشم غر مهبد : 

تونه کمکت کنه  یکس نم چیجز من ه -

اونجا هر جور شده  ی. بابات بفهمه رفت

رسونه . نه منطق  یبه تو م خودش رو

تونم تو رو  یداره نه رحم و مروت ، نم

 . با اون مرد کورو کر تنها بذارم



و مانند  دیخشم به سمت مهبد چرخ با

دیبر او تاز نیسهمگ یگردباد : 

... به عالوه  یخفه شو عوض یکیتو  -

،  یکه به بابام نسبت داد یصفات ی

بودن و گرگ بودن هم به خودت  یوحش

 دیکنم با هیفه کن . من به تو تکاضا

رمیبم !  

به ساعتش نگاه کرد و با دلهره  فربد

 :گفت

 یفکر هیخونه  یحاال سوار شو تو -

که بابا به من داد ؛  ی. با خبر میکن یم

رسه . بدو دختر یاالن بابات م  ... 



باز کرد و به هانا  شتریدست در را ب با

 نیح نیاشاره کرد سوار شود . در هم

و  ستادیا نیماش یجلو یزرد رنگ یتاکس

بود  دهیسر پدرش که به سمت آن ها چرخ

که در چشم پدرش  یشد . خشم دهید

بود او را سست کرد دایهو  .  

فشار دست مهبد که اورا به داخل  با

شد  نیکرد، سوار ماش یم تیهدا نیماش

که داشت به  یی. پدرش بخاطر عصا

بود  نیشدن از ماش ادهیزحمت در حال پ

و  دیمهبد مانند برق از جا جه نیماش که

 یشد . ترس را در چهره  ابانیوارد خ

.  در حال قبض روح شدن  دید یمهبد م



نفسش را بند  راهخشک  یبود . سرفه ها

  .آورده بود

یصندل یبخواب رو ریبگ -  .  

نگران مهبد نشان از اوضاع  لحن

پدرش  یحال وقت نیخرابشان داشت . با ا

شدن او  میدر قا یریچه تاثبود  دهیاو را د

 .داشت . فربد حرف دلش را زد

 دیبا یچ یبرا  دهیعمو ، هانا رو د -

کنه؟ میخودش رو قا  

دیدر هوا تکان داد و غر یدست مهبد : 

ستیدونم . حواسم ن یچه م -  .  

به او کرد و گفت رو : 



نکن تا کار  یبار لجباز نیخواهشا ا -

میکن رشیرو ختم به خ  .  

که  یحرف نیرفت از اآتش گ روحش

  . هزاران نکته در آن نهفته بود

کارمون  یکه تو زد یشعور گند یب -

 یجا کشوند. اصال به چه حق نیرو به ا

؟ منتظر  یرو به بابام گفت زیهمه چ یرفت

؟یمدال افتخار بود   

از درد  شی. گلو دیامانش را بر سرفه

 هیسوخت و اشک را به چشمانش هد یم

خشم گفت کرد . مهبد با یم : 



من از اول صادقانه حرف زدم و گفتم  -

تو  ی. بابا سادمیکه زدم وا یگند یپا

شه به من چه ؟ یمنطق سرش نم  

 یمنطق بخوره تو سرت . کدوم ب -

سر دخترش  ییبفهمه چه بال یوقت یرتیغ

 یکنه که بابا یبا منطق رفتار م یاورد

باشه ؟ شیمن دوم  

 و دیداشبورد کوب یدستش را رو فربد

دیغر : 

 نیا ی. چه خبرتونه تو نیساکت ش -

به جون هم؟  نیپر استرس افتاد تیموقع

 نیو بار ا یمهبد اگه تا حاال زنده موند



دوش خونواده مونده فقط  یخفت رو رو

  . بخاطر باباس

گوشه لبش را رو به باال کج کرد و  مهبد

 :گفت

کالم از زبون  هیبرو بابا ...  -

 ...مادرشوهر بشنو

به مهبد  رغضبانهیم یبا اخم نگاه فربد

 :کرد و گفت

 یکشم بگم برادر یبه والله خجالت م -

شکست  یچون تو دارم ... کاش قلم پام م

دو  نیا یگشتم . تو یبر نم رانیو به ا

 یسه روز هر وقت عمو اومد تو



تو ،  یعمارت هزار بار از شرم   نامرد

 . مردم و زنده شدم

 ی. گوشه  دیرا در هم کش شیاخمها مهبد

 یبود و م دهیلبش را به داخل دهان کش

دیجو .  

پر درد از خجالت ، مانند  یبا قلب هانا

 نکهیدر حال ذوب شدن بود . از ا یشمع

بر باد  یو آبرو تیثیدو پسر در مورد ح

گفتند؛ قلبش چاک  یماو سخن  یرفته 

  .چاک شد

 نیرا داشت که زم یریگ یکشت حس

شده بود والیه کی ینامرد یخورده  .  



بردن؛ از اول  والیه نیدر پنجه ا پنجه

 !اشتباه بود

دشوار شده  شیبرا یآن اتاقک آهن تحمل

دیکش ینفس م یبود. به سخت  .  

تا  دیچنگ کش شیگلو یدست رو با

ساندبر شیها هیرا به ر ژنیاکس  .  

 . بزن کنار -

باال رفته از تعجب در  ییبا ابروها مهبد

نگاه کرد و گفت نهیآ : 

؟یچ -  

تمام به در ضربه زد و  یدرماندگ با

 :گفت



رو نگه دار نی. ماش شمیدارم خفه م - . 

رنگ کبودش ، هول شد و  دنیبا د مهبد

کنار  یرا در گوشه ا نیبه سرعت ماش

داد یجا ابانیخ .  

 چت شد؟ -

شمیارم خفه مد -  ... 

تر کرده  میحالش را وخ یاپیپ یها سرفه

را باز کرد و سرش را  نیبود. در ماش

گرفت یبه سمت آسمان ابر . 

 ییو رسوا یآسمان هم به حال بدبخت دل

 یو هوا دیکش یقیاو گرفته بود. نفس عم

سپرد. دوباره  شیها هیسرد را به ر

 ...سرفه پشت سرفه



دارو به دنبال  ی سهیک انیبا عجله م فربد

 لیگشت که در زمان تحو یم یاسپره ا

 انیم مارستانیب یدارو از داروخانه 

بود دهید سهیک .  

کردن اسپره به سرعت اسپره را  دایپ با

و  دیداد و به سمت عقب چرخ یتکان

 .دستش را به سمت هانا برد

استفاده کن تا سرفه هات آروم  نویا -

رهیبگ . 

 نیت از ماشاسپره به سرع دنیبا د مهبد

زد و  یچرخ نیشد و دور ماش ادهیپ

ستادیهانا ا یروبرو  . 



 یرا از دست فربد گرفت روبرو اسپره

  . صورت هانا گرفت

ورم کرده و  یهانا با چشمها یها چشم

کرد دایپ یکبود مهبد تالق .  

او  یچهره  دنیاز د یبیطور عج به

  . چندشش شد

 یخواست تمام نفرت را رو یم دلش

اوردیرب و داغان او باال بصورت د  .  

خشم اسپره را از دستش گرفت و به  با

  .سمت دهانش برد

گفت یبا نگران مهبد : 



بده؛ تا  نییرو پا شهیش یخوا یم -

. اگه بابات به ما  میزودتر به خونه برس

در راهه گهید یزیآبرو ر هیبرسه  ! 

 یب یاسطوره  نیپدرش، ا یآور ادی با

پشتش به او گرم چون کوه  دیمثال که با

شد؛ رعشه به جانش افتاد یم .  

خود  عیکردن فراموشش شد. سر سرفه

و گفت دیکش نیرا به درون ماش : 

میبر - . 

که پشت سرش را نگاه  یدر حال مهبد

شد و حرکت کرد نیکرد؛ سوار ماش یم . 

کنار  نیدر سکوت گذشت تا ماش یقیدقا

  .در  باغ توقف کرد



. دلش دیلرز یسردش به شدت م دستان

اما با  دیکش یمادرش پر م دنید یبرا

 دنید یکه به بار آمده بود ؛ رو  ییرسوا

  . مادرش را نداشت

پدرش  یدر رو شیاز نفوذ کالم عمو دیبا

 یجست تا از آن جهنم خالص یسود م

کرد یم دایپ . 

عمارت ؛  یروبرو نیماش ستادنیا با

و گفت دیفربد رو به عقب چرخ : 

هر  یابا . عمو علب شیپ میبهتره بر -

کنه در برابر  یاولدرم و بولدرم م یچ

شه یبرادرش موش م ! 



 یپوزخند یموضوع یآور ادیبا  مهبد

 :زد و به طعنه گفت

اون بودم  یموش باشه . من جا دمیبا -

و  ستیخودم رو ن رفتمیاز خجالت م

کردم ینابود م ... 

 یها یگرفت . با تمام بد اخالق قلبش

بود و نامش  زیعز شیپدرش ، باز برا

  . مقدس بود

 یو با ناراحت دیحرف مهبد رنج از

در را گرفت و گفت ی رهیدستگ : 

گم  یرفت یو م یکاش انقدر مرد بود -

همه  نیتا وجود نحست ا یشد یو گور م

وردیبه بار نم بتیمص . 



شد و بدون توجه به نگاه  ادهیپ نیماش از

  . دردمند مهبد و فربد، وارد عمارت شد

به پشت سرش نگاه کند؛ به  نکهیا بدون

  . سمت پله ها رفت

به جانش انداخته  یدیهوا لرز شد یسرما

پالتو آورده بودند  شیبرا نکهیبود. با ا

بر تارک  هیکه سا ییسرما کنیول

را  اتشیح شیها شهیوجودش زده بود؛ ر

کرد یخشک م . 

 یپ ی. چند سرفه  ستادیدر اتاق ا پشت

و به رو نفسش را بند آورد. ر یدر پ

 یاو را برا شهیکه هم ییشدن با عمو



ستود؛  یبه عشقش م ینجابت و وفادار

 .سخت و کشنده بود

به در  یزد و ضربه ا ایبه در دل

 .نواخت

رمق و خش دار  یب شیعمو یصدا

ورود به اتاق صادر  یشد . اجازه  دهیشن

 .شد

 یسرد ب یرا در دست ها رهیدستگ

دو وارد اتاق ش دیکش نییرمقش ، پا .  

 یو چشمها دهیصورت تک دنید با

عرق شد سی، خ شیاز چشمها زانیگر .  

آمد ؛  یم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 .سالم داد



را به سمت او حرکت  لچرشیو صادق

بش به . ضربان قلستادیا شیداد و روبرو

 یبود . حس م  دهیحد خود رس نیباالتر

زدن قلبش از  رونیبه ب یزیکرد چ

نمانده است یحلقومش باق . 

 یتو دخترم. انقدر شرمسار نامرد ایب -

 یبرا یواژه ا چیپسرم هستم که ه

ادیبه زبونم نم یعذرخواه . 

به  لچریخسته و لرزانش کنار و یزانوها

،  شیبوسه زد. بغض خفته در گلو نیزم

 یو اشک را از چشمها دیخنجر کش

دیکش رونیملتهبش ب . 



داد و  هیتک شیعمو یرا به زانو سرش

از  تیهق هق کنان بر سوگ  معصوم

دیبار یدست رفته اش ، چون ابر بهار ! 

 یکننده  تیحما کیصادق مانند  دست

پر  یسرش نشست . صدا یقدرتمند رو

داد که  یم یمردانه ا ی هیبغضش از گر

غ شاهدش بودبار در با کی . 

دونستم  یمنو ببخش دخترم . کاش م -

پسرم  ی ختهینفس لجام گس یچه جور

پر  یرو مهار کنم . افسوس که گذشته 

و  نیگناه تر یاز نکبت ما دامن ب

ماجرا رو گرفت نیفرد ا نیمعصوم تر .  



رو  ییرسوا نیمردم و ا یعمو کاش م -

 ی. اگه از خدا و آخرت نم دمید ینم

 فیکث یزندگ نیلحظه هم ا هی؛  دمیترس

خواد  یکردم. دلم مردن م یرو تحمل نم

خواد یم یو خاموش ... 

داد و هوار پدرش ، مو به تنش  یصدا

روبرو شدن با پدرش او  دی. شا کرد خیس

پر از درد و غم  یزندگ نیرا از ا

کرد یخالص م .  

از وجودش پر  کبارهیاز جان ، به  ترس

بود  یدربه خشم خروشان پ دشی. امدیکش

 یخال یکه به بعد از سه روز هنوز در پ

  .کردن خشمش بر سر دخترش بود



مرهم زخم قلب  نکهیا یکه به جا یپدر

 یچاک چاکش باشد؛ خنجر به دست در پ

بود تا کار مهبد را کامل کرده و  یفرصت

به  یشهر فرنگ پوشال نیاو را از ا

که از آدم  ییایارواح بفرستد. دن یایدن

ستین یصفت خبرگرگ  ینماها . 

در اتاق و ورود با  یباز شدن ناگهان با

شتاب پدرش به همراه مهبد و فربد، با 

پر خون به صورت پدرش  یچشمها

شد رهیخ  .  

 کیسه روز از نزد نیبار بود در ا نیاول

و متعصبش  رتیچشم در چشم پدر با غ

شد یم  .  



لرزان او  یشانه ها یدست رو شیعمو

خش  یصدا که یادیگذاشت و با فر

کرد؛  یم انیرا ع انشیدارش حال گر

دیغر : 

طفل  نیاز جون ا یچ ؟یچه مرگته عل -

سرت اسمت  ریخ ؟یخوا یمعصوم م

شه یپدره! دخترت داره َزهره تََرک م . 

گرفته و غمبار پدرش نشان از  یصدا

پدر آبرو دار بود کی یکمر شکسته  . 

دختر ...  نیکمرم شکسته صادق! ا -

دلمو خون کرده!  شییروآب یناپاکه و ب

خودم شرمسارم از داشتن  یخدا شیپ



جواب خدا رو  ای! اون دنیدختر نیچن

بدم؟ ... بگم دخترم یچ  ... 

برد. دستان  ورشیزد و به سمت او  هق

دفاع از او باال رفت . فربد  یصادق برا

را دور کمرش حلقه  شیاز پشت ، دستها

صادق  ی. صدادیکرد و او را عقب کش

بر فرق سرش زده شد یقه اچون صاع : 

دختر انقدر آزارت  نیابله اگه وجود ا -

فردا به عقد  نیبده تا هم تیده ، رضا یم

خودم  ی. عروس خونه  ارمیمهبد درش ب

خودت برس یبشه و تو هم برو به زندگ  

...  

دیکش ادیفر یعل :  



که به نفع پسر  نیا ؟یراحت نیبه هم -

دختر بال سر  نیشه . اگه ا یشرفت م یب

انقدر راحت ومدیخودت م  ... 

 یکبود شده ؛ در حال یبا صورت صادق

 دویحرفش پر انی؛ م زدیکه نفس نفس م

دیخروش : 

... چند ریاز گذشته عبرت بگ یعل -

 نیشده و هر دو زم اهیس مونیساله زندگ

... اشتباه منو تکرار نکن .  میشد ریگ

دختر...  نیبترس از عاقبت دل شکسته ا

ما رو به  یزندگ هیآت یدل شکسته 

اشتباه لعنت  نیکرد ، دوم لیخاکستر تبد



 امونیاون دن یخداو خلق خدا رو حواله 

کنه یم ! 

مرگ بار در اتاق حاکم شد.  یسکوت

و  دیلرز یم یبه آرام فشینح یشانه ها

هق هق آرامش، نگاه چهار مرد خانواده 

انداخت هیسا  شیرا رو . 

ا ر تشیاما پدرش رضا ردیبود بم حاضر

اعالم نکند شیبا نظر عمو .  

افتاد و نفس  نیزم یپدرش رو یعصا

افتاد. با ترس  شیمبل کنار پا یزنان رو

 یزد و کم یپدرش چرخ یپا ریاز ز

 .فاصله گرفت



تار پدرش  ریپشت پرده اشک به تصو از

و  ستادیشد. مهبد کنار پدرش ا رهیخ

 :گفت

کردم و گند باال  یغلط هیعمو درسته  -

خوام .  یخاطر دخترت رو مآوردم اما 

راهم خطا بود اما دلم با دخترت بود. اگه 

 ... از اول

رو  یصادق و عل یخصمانه  نگاه

صورت مهبد  باعث شد نتواند کالمش را 

  .به اتمام برساند

زانو زد  یجو  حاکم کنار عل دنیبا د فربد

انداخت و  نییسرش را پا یو با شرمسار

گرفت شیحرف برادرش پ یادامه  .  



 یکه شما بر گردن ما دار یعمو حق -

مهبد و ما ،  ی. شرمسار نهیسنگ یلیخ

گردونه ...  یبرنم یآب رفته رو به جو

 میتصم نیپس بهتره با حفظ آرامش بهتر

دیریرو بگ . 

زمزمه وار گفت یعل : 

نامرد  پست  نیتونستم از ا یکاش م -

دختره  نیکه ا فیکنم . ح تیفطرت شکا

بستهآبرو راهم رو  یب ی . 

و  دیکش رونیب بشیرو از ج یکاغذ

  :سمت صورت هانا پرت کرد و گفت

برام نمونده ؛ همون  یحاال که راه -

من  یخونه  یبهتر وجود نحسش رو تو



شرف  یالدنگ  ب نیو کنار هم ارهین

 ...بمونه

شد و دستش را  زیخ میبا ترس ن هانا

پدرش گذاشت و سرش را به  یپا یرو

داد و با التماس گفت هیتک شیپا : 

 یکه م ییمنو ببخش . به اون خدا -

گناهم . بذار تا آخر عمر  یمن ب یپرست

 گهید دمیمادرم رو بکنم . قول م یزیکن

آسمون رو  دنینرم و د رونیاز خونه ب

شما ازم  الیبه خودم حروم کنم تا خ

تا  نمیشیسجاده انقدر م  یراحت باشه . پا

 ... خدا از گناهم بگذره



افتاده بود را  نیزم یکه رو یکاغذ

 یشده  یانداخت. کپ یبرداشت و نگاه

 یبود که امضا یهمان اقرار نامه ا

ادامه  انیآن بود. با حال گر یخودش پا

  :داد

به خدا به زور ازم امضا گرفت . بابا  -

ستمیمن ناپاک ن باور کن  ... 

دست او  ریرا از ز شیبا خشم پا پدرش

مبل  یو با زحمت از رو دیکش رونیب

 :بلند شد و رو به صادق گفت

 نیتا فردا ا یلیخودت از طرف من وک -

عقد  یسفره  یآبرو رو پا یدو تا ب

ما  یخوام گناهشون پا ی... نم یبنشون



 ینوشته بشه . محرم بشن خدا هم راض

موضوع  نیاز ا هیخوام راض ی..نم شهیم

درد رو  نیبفهمه . اون زن تحمل ا یزیچ

نداره . فردا بعد از عقد گورم رو گم 

وفتهیدو ن نیا هتا چشمم ب کنمیم . 

با ترس به شلوار پدرش چنگ زد و  هانا

 :سرش را باال گرفت و گفت

کار رو با من  نیکنم ا یبابا خواهش م -

 نیاما زن ا رمینکن. من حاضرم بم

نشم سیابل  . 

نفس زنان گفت پدرش : 

نهیهم اقتتیل -  ... 



را برداشت و در برابر نگاه  شیعصا

به سمت  گرانید یناباور و بهت زده 

رفتنش را  یصادق پا ی. صدادر رفت

 .چند لحظه ار حرکت انداخت

صبر کن جواب  یحرفت رو زد یعل -

 یم دهینشن یتا االن زد ی. هر حرفریبگ

دختر  نیظه به بعد الح نیاما از ا رمیگ

عروس منه ... زخم زبون و انگ 

. کنم  یچسبوندن به عروسم رو تحمل نم

پسرم رو با عقدشون جبران  یشرف یب

کنم یم  . 



پر از درد و غم به برادرش  ینگاه یعل

پر از حرف اتاق را  یکرد و با سکوت

  .ترک کرد

رفتن پدرش به هق هق افتاد و پشت  با

دیسرش دو .  

کنم منو ببخش .  ی. خواهش مبابا .. -

من نکن یکار رو با من و زندگ نیا ... 

با خشم نگاهش کرد و گفت پدرش : 

 یروت م یاوف بر تو ...  چه جور -

 هیبه عنوان  ییرسوا نیشه بعد از ا

... ههه  یپدرت باش یخونه  یدختر تو

دختر هی ! 



 هی" یکه در دو کلمه  یو درد تمسخر

 شیرمن هستدختر" نهفته بود؛ آتش بر خ

به نام مرد ، تمام  یزد. نفرت از موجود

 .وجودش را در بر گرفت

هم فشرد . همان  یرا رو شیدندانها

پر اشک رفتن  یطور که با چشمها

 یبود؛ صدا ستادهیپدرش را به نظاره ا

شود رورویمهبد باعث شد  دلش ز . 

یعاشقم بش کنمیم یکار - ! 

را به  سشیپر نفرت نگاه خ ییچشمها با

رت نادم مهبد سپرد . کلمات را از صو

 رونیب یهم فشرده ا یرو یدندانها انیم

 :داد



 یکنم روز یم یازت متنفرم ...کار  -

.  یهزار بار به خودت لعنت بفرست

کنم یرو برات جهنم م یزندگ  . 

کرد و با  رییصورت مهبد تغ رنگ

آرام گفت ییصدا : 

جوجه  دنایخط و نشون کش نیا یبرا -

به  ایتا دن ریو سخت نگر ی. زندگ یا

 ! کامت باشه

** 

 

صورت سرخ  یرو سشیخ یها چشم

 یحس چیه گریپدرش ثابت مانده بود. د



 دهیند یبه او که نامش پدر بود و پدرانه ا

یزاریبود؛ نداشت جز ب .  

 اهیو س یکه باعث بدبخت یتمام کسان از

به دل  قیعم یشده بودند؛ نفرت شیروز

 .گرفت

دوخته شده  نیپدرش به زم یچشمها 

دانست به اصرار برادرش در  ی. مبود

  .مراسم شرکت کرده است

 داریساعت  د کیتمام فقط  یرحم یب با

شده بود .  یبا مادرش به او ارزان

مادرش رفته بود و  داریبه د شیپ یساعت

کنه  یم یدروغ گفته بود؛" هلما دلتنگ به

برم تا کم کم هلما رو به  شیبه ک دی، با



عادت بدم." در جواب سوال  یدور

چند روزه اش ،  بتیمادرش در مورد غ

نداشت که بدهد یجواب چیه .  

گند  یبو شتریب دیدانست هر چه بگو یم

زند یدروغش باال م .  

دروغ رفتن به فرودگاه را بهانه کرده  به

 یداریود و به سرعت از آن آلونک سراب

زده بود رونیب . 

 رینبود ؛ پدر م شیوساطتت عمو اگر

ساعته را  کی داریآن د یغضبش اجازه 

داد یهم نم . 

 قهیاز آغوش گرم مادر ، ده دق بشینص 

و  یبود. در عمق چشمان مادرش نگران



بر  دنیاما با خند دید یرا م یدلواپس

از  کرد او را یدلش ، سع یزخمها

برهاند ینگران ! 

با دقت به صورت  یخداحافظ زمان

خواست تا خط  یشد . م رهیمادرش خ

چشمش را در ذهن خود  ریز زیر یها

 !حک کند

عاقد مانند ناقوس مرگ در  یصدا

 .گوشش اکو شد

معظمه هانا  یمکرمه  ی زهیدوش -

تا شما را به عقد  لمیبنده وک ای، آ یسپهر

 ی هیال مهردر قب یمهبد سپهر یدائم آقا

 معلوم در آورم؟



پدرش برداشت و به  یرا از رو نگاهش

در  یزهر آلود یشد. سرما رهیعاقد خ

نفوذ کرد شیرگها .  

روح و سرد گفت یبلند اماب ییصدا با : 

 یشرط ضمن عقد ؛ حق طالق رو برا -

خوام یخودم م . 

گرد شده به سمت او  یبا چشمها مهبد

و گفت دیچرخ : 

اد؟خو یدلت م یچ گهید -   

 یرا رو یپر تمسخرش ، پوزخند لحن

او نشاند . رو به عاقد کرد و گفت یلبها : 



  زیعقد جا یفکر کنم خوندن خطبه  -

ستیبا شرط من موافق ن شونی. ا ستین . 

دیبا اخم به مهبد نگاه کرد و غر صادق : 

 یکه تو در حقش کرد یبا اون نامرد -

 یازت م نایاز ا شتریبود ب ی؛ هر دختر

 .خواست

دستانش را مشت کرد و با خشم به  مهبد

 :او نگاه کرد و گفت

 .باشه .قبوله -

زد و گفت یلبخند عاقد : 

آقا داماد با شرط شما   یبه مبارک -

 .موافقن



حبس کرد  نهیبا خشم نفسش را در س هانا

 :و گفت

که خونده  یا هیمهر نهیا میشرط بعد -

عوض  گمیکه من م یزیشد رو با چ

نگاه کرد و گفت شی. به عمو نیکن : 

 هیمهر ی. من برا گمیم نویکه ا دیببخش -

خوام یعمارت رو م نیا . 

خشم  ی. وقتدر نظر اول جا خورد صادق

به خود مسلط شد و گفت د؛یمهبد را د : 

 .قبوله -

 یبهم فشرده به آرام یبا دندان ها مهبد

دیغر : 



 یفرصت ومدیهم بدت نم نیانگار همچ -

یکن دایکردن پ یتالف یبرا ! 

زد و گفت یپوزخند : 

. هم خانواده ییتو جلو کیفعال دو به  -

رو ... من  تمیثیهم ح یم رو ازم گرفت

که قانون بهم داده بود  یفقط از حق

 .استفاده کردم

را ادا کرد.  نیروت یدوباره جمله  عاقد

روح به عاقد نگاه کرد و  یهانا سرد و ب

لرزان گفت ییبا صدا :  

 .بله -

 یکه زمان شید روبرواجازه از مر نه

پدر نامش بود؛  گرفت نه منتظر تکرار 



شد که عاقد مانند  ییمحتوا یجمالت ب

 شیاز قبل پر شده برا ید یس کی

کرد یتکرار م .  

گفت و به سمت مهبد  یمبارک باد عاقد

بلند  پر از  یینگاه کرد. هانا با صدا

  نفرت

که مهبد بشنود؛ زمزمه کرد یطور به : 

 نیا ی؛ جهنم رو برات توبا گفتن بله  -

سازمیعمارت م . 

زد و گفت یپوزخند مهبد : 

 ی. عاقل باش یستیحرفا ن نیا یاندازه  -

یتا برات مردونگ یکن یم تیزن ... 



دهنت بزرگه، ببند  یکلمه ش برا -

یَمرده برد یهر چ یدهنت رو که ابرو . 

آنها را به سکوت دعوت کرد و  عاقد

زبان  همان جمالت را از طرف داماد به

  .آورد

بلند ، " بله" گفت و عاقد  یبا صدا مهبد

عقد کرد یشروع به خواندن خطبه  . 

 یزندگ اهیامضا کردن دفتر س زمان

. دیچشم رفتن پدرش را د ریاز ز دشیجد

کج و  یطهابا خشم خ یواکنش چیبدون ه

بر تمام احساس هاس  دیخط کش یمعوج

 یبر رو دیدخترانه اش، خط کش

دو مرد موثر در  تیو حما یمردانگ



زخم دلش  یبر رو دیخط کش ش،یزندگ

زد یعفونتش حالش را بهم م یکه بو ... 

رفتار  دونمیمبارک باشه دخترم. م -

 یپدرت و مهبد روحت رو آزرده ، ول

و به خاطر  یباش دواریام ندهیبه آ دیبا

رو  تیگذشته، زندگ ندیاتفاقات ناخوشا

یتباه نکن  ... 

دفتر برداشت و قلم  یرا از رو نگاهش

نگاهش  ی انهیگذاشت . با تاز نیرا زم

صورت مهبد را شالق زد و رو به 

با نفرت  گفت شیعمو : 

 یآش رو شما و پدرم با رفتارا نیا -

... انتظار نداشته  نیگذشته تون برام پخت



نکبت و  نیا یعذر خواه هیبا  نیباش

  ... نجاست از روح و روانم پاک بشه

 ریسرش را به ز یبا شرمسار صادق

و گفت دیحرفش پر انیافکند و م : 

درسته اشتباهات ما دامن تو رو گرفت  -

 یکار نم یمهبد ب هیتنب یاما منم برا

نمیش ... 

به  ظیبا غ شیخاکستر یبا چشمها مهبد

داد پدرش نگاه کرد و جواب : 

 دیکه با ی؛ کس نیپدر جان اشتباه نکن -

 نیا ی. با موندنم تو نییبشه شما هیتنب

کنم  یم یکیعمارت ، روز و شبت رو 



 یکه به مادرم داد یهانا زجر دنیتا با د

ارمیچشمت ب یرو جلو  . 

 دیتهد نیمنجمد شد. ا شیدر رگها خون

 دایصدق پ شیعمو یبرا نکهیاز ا ریغ

سمت او بود به کانشیکند؛ نوک پ .  

کرد و دفترش را جمع  یسرفه ا عاقد

از عمارت  یکرد و بعد از خداحافظ

تلخ از  ی. فربد که در سکوتخارج شد 

آنها بود؛  یلفظ یدور نظاره گر جدلها

آمد و گفت شیپ یگام : 

 یب نیاز شرم ا نکهیا یمهبد به جا -

؛ زبون  یفرو بر نیزم یتو ییآبرو

؟یکن یم یدراز  



خود برخاست و مانند  یجامهبد از  -

فرو  شیبهایمغرور دست در ج یفاتح

 :برد و رو به برادرش گفت

 یرتیغ یو ب ستیخوبه مامان زنده ن -

نهیب یپسرشرو نم ...  

 یفربد باال رفت و محکم رو دست

  .صورت کبود مهبد فرود آمد

در گوش هانا زنگ زد و با  یلیس یصدا

شد .  رهیبه صورت سرخ مهبد خ رتیح

خوردنش ؛ دلش خنک شد. اگر  یلیساز 

قدرتش را داشت ؛ با دست خود خفه اش 

کرد یم . 



با حرف صادق بر جمع  یواقع شوک

آنها وارد شد یچهار نفره  . 

!... حاال هیت چ هیتنب یدیمهبد نپرس -

گمیخودم بهت م ... 

را به سمت هانا برد و دست  لچرشیو

هانا را گرفت و گفت ی خزدهیسرد و  : 

االرثت رو در زنده بودنم به  تموم سهم -

که  یندار اقتیکنم ... تو ل ینام هانا م

یوارث من باش  ... 

با خشم برادرش را کنار زد و  مهبد

و غرش کنان  ستادیپدرش ا یروبرو

دیکش ادیفر : 



نکن  ی... کار یندار یحق نیچن -

 نیشما رو از ا یتقاص تموم کارها

زیعز  

... االن  رمیبگ ربرنجتیش ی دردونه

 !برگ برنده در دست منه

زد و گفت یپوزخند صادق : 

 یم ریکه د یاحمق یبازنده  کیتو  -

یرو باخت یو چ یچه وقت باخت یفهم ! 

را به سمت آسانسور تک نفره  لچرشیو

برد و رو به فربد گفت شیخود پ ی : 

 یچهار چشم یدار فهیتو هم وظ -

یبرادر ناخلفت باش نیمراقب ا ...  



کنار  انی"چشم" گوتکان دادو  یسر فربد

گفت ظیو با غ ستادیمهبد ا : 

کاش انقدر شرف داشت که از رفتار  -

شرمانه ش شرمنده و نادم باشه . تف  یب

مرده به  یکه اسم هر چ ادیبه روت ب

یدیلجن کش . 

نهفته در لحن فربد، داغ دل هانا را  خشم

در آن  ییآبرو نکهیتازه کرد. از ا

اضر نمانده بود؛ ح یباق شیعمارت برا

فرو رود نیبود آب شود و به زم . 

با خشم دستش را در هوا تکان داد  مهبد

 یو غرشان کنان به سمت در خروج

 :رفت و گفت



 یخونه  نیا یتو رتیبرو بابا ... غ -

چنده؟ یریس   

انداخته بود. صادق  ریسرش را به ز هانا

را در آسانسور  لچرشیکه و یدر حال

داد رو به او گفت یم یجا : 

 نیا غرور شکسته ات رو از زمهان -

 ینباش یجمع کن و بهم وصله بزن . قو

یرو باخت هیقاف  . 

*** 

 

عمارت را فرا گرفته  زیوهم انگ یسکوت

 یداریسر یآن خانه  هیاثاث یبود. از وقت

پدرو مادرش همراه شد و  ونیبار کام



کوچ  زیاز باغ به سمت تبر ونیکام

 نهیس یقفسه  یرو نیسنگ یکردند؛ غم

هوار شده بود یا . 

بود اما دلتنگ آن  دهیاز پدر رم دلش

 یمادر در لحظه  سیچشمان مظلوم و خ

بود یخداحافظ . 

 یلیمشخص بود از خ شیعمق چشمها در

بودنش  ریگ نیباخبر است . زم زهایچ

داد یرا به او نم دانیم توان آمدن به . 

چند اگر حالش خوب بود؛ توان  هر

را نداشت شیمقابله با مرد  خودرا ! 

آسمان شهر پر آب  یاهیبا س شیچشمها

 یشد. روزگار او انند آسمان ستاره ها



کننده  رهیچشمک زن نداشت تا برق خ

دلش را شاد کند یلحظه ا یاش برا .  

دیرا پشت در اتاقش شن ییپا یصدا . 

بعد از عقد هنوز  یبعد از جدال لفظ دمهب

  .به خانه برنگشته بود

در همان زمان و  ایخواست دن یم دلش

رسد تا مجبور به تحمل  انیمکان به پا

 .مهبد نباشد

که به در خورد او را  یضربه ا یصدا

دیکش رونیاز عالم پر از درد خود ب . 

 یحوصلگ یسمت در برگشت و با ب به

  .در را باز کرد



فربد  ریدرهم و سر به ز ی چهره

قرار گرفت شیروبرو . 

عمارت  نیکه دوباره به ا یلحظه ا از

 دنید یمنحوس برگشته بود؛ از شرم رو

کس را نداشت چیه  . 

انداخت و گفت نییرا پا سرش : 

نییبله بفرما - ! 

بدون نگاه کردن به صورتش جواب  فربد

 :داد

به بعد تنها  نیبگم از ا خواستمیم -

به بعد کم کم  نیاز ا وارمدی. امیستین

. مهبد از لحاظ  یآرامش داشته باش

و رفتارش دست  دهیصدمه د یروح



کن انگشت به  ی. سع ستیخودش ن

نکنه . اما اگه  تتیتا اذ یتارش نزن

به  یداشت یهر کار ایآزارات داد 

  . داداشت بگو

دست به خودش اشاره کرد و ادامه  با

 :داد

رخ  یتناکاتفاق وحش نیشرمنده که چن -

شما  یراحت یداد. هر جور بتونم برا

دیکنم. نگران مهبد نباش یتالش م ... 

و  ستدیبود با یحوصله تر از آن یب

او را گوش دهد تا اسم مهبد آمد  یحرفها

منجمد شد. با خشم   شیخون در رگها

و گفت دیحرفش پر انیم : 



 یمقصران اصل ؟یچرا شما شرمنده ا -

خودش  یبرا ماجرا نیجور ا هیهر کدوم 

رحمم که من  یب یکرد. بابا یماست مال

ننگ دونست ؛ پرتم کرد  یرو لکه 

و پا به فرار گذاشت. مهبد که حق  رونیب

رو از  هیدونست انتقام کار بق یخودش م

بود که  ی. عمو تنها کس رهیمن بگ

...  ادیبخاطر گذشته داره با دلم کنارم م

یتا بخوا ینبود یشما که کاره ا  ... 

 یفربد سرخ شد و دانه ها تصور

شد .  انینما شیشانیپ یدرشت عرق رو

به  ینگاه میسرش را باال گرفت و ن

بار  نیاو کرد و ا ی دهیصورت رنگ پر

دیحرف هانا پر انیاو م : 



برادر الدنگم  دمیمن مقصرم چون نفهم -

کنه . من مقصرم  یم یداره چه غلط

 شهیگم و گور م یبرادرم ه دمید یوقت

 بشینکردم بفهمم کجا غ یجکاوکن شتریب

.  ادیاز همه بدت ب یزنه ... حق دار یم

از جنس مزخرف ما مردا  یحق دار

 هی نیحرفها ع نی. با تمام ا ادیبدت ب

 یمهبد آزار قتبرادر پشتتم . هر و

رمیرسوند بگو خودم حالش رو بگ  .  

راه نفسش را چنگ گرفت و  بغض

که در برهوت  نینفسش بند آمد. از ا

شود تا از  یم دایپ یهنوز کس  ت،یآدم

هر  یدیبرده باشد؛ نور ام ییبو تیانسان

دیدر دل سوخته اش تاب زیچند ناچ .  



تشکر  یانداخت و به آرام نییرا پا سرش

  . کرد

راهرو  یو به انتها دیبه پهلو چرخ فربد

 :نگاه کردو گفت

ازدواجتون  دیمزاحم شدم . با دیببخش -

که تو  یحال گفتم اما با یم کیرو تبر

جرات گفتنش رو نداشتم یدار  . 

باال برد  یرا به عالمت خداحافظ دستش

"شب خوش" از  یو بعد از گفتن کلمه 

راهرو  یپشت در گذر کرد و به انتها

  .رفت

 نیزم یرو یرمق یرا بست و با ب در

  . ولو شد



تخت را نداشت .  یرو دنیخواب جرات

گذاشت تپش قلبش  یترس از مهبد نم

ردیگ آرام  . 

اشک ، خواب آلود  یاز داغ شیچشمها

  .شده بود

چنبره زده بود؛  نیزم یکه رو همانطور

 شیزانو گذاشت و پلکها یسرش را رو

هم افتاد یرو .  

گذشته بود مهیاز ن شب .  

باز  ی، صدا یاردیعالم خواب و ب در

شدن در اتاق او را وحشت زده از جا 

  .پراند



اش وارد  دهیخم ی هیشب سا یاهیس در

 .اتاق شد

شد. با  یم دهیکش نیزم یرو شیپاها

سرد به  یاز هوا یادیورودش حجم ز

 .درون اتاق هجوم آورد

شب  یاهیتا در س دیرا کنار کش خود

 فشیموجب برخورد مهبد با بدن نح

 .نشود

لب  ریز یا لحن کشدار و آرامب مهبد

الکل در  یکرد. بو یرا زمزمه م یشعر

دیچیاتاق پ . 

بود و او را به  دهیکه به مراد دلش رس او

اسارت خود در آورده بود؛ پس چه 



و  یداشت که به معجون  مدهوش یدرد

متوسل شده بود؟ یفراموش  

وجودش را فرا گرفت. ترس از  وحشت

ا از مرد قلبش ر نیهم نفس شدن با ا

 . حرکت باز داشت

باشد که  جیکرد ؛ آنقدر گ یدل دعا م در

ردیاز او نگ یسراغ .  

حضور او  یمتوجه  نکهیبدون ا مهبد

تخت تلپ  یشود ؛ با همان لباسها رو

 .شد

گذاشت تا نفس حبس  نهیس یرو دست

دهد رونیب یشده اش را به آرام .  



را  دنشینفس کش یصدا دیترس یم

  .بشنود

اتاق پخش  یالکل در فضا یزننده  یبو

مشمئز کننده ،  یبو نیو دلش از ا شدیم

شد یم رورویز . 

مهبد  قیعم ینفس ها یصدا یآن به

شد دهیشن .  

 ییباال آمد و همان جا یبه راحت نفسش

را  شیو دستها دیکه نشسته بود؛ دراز کش

سرش کرد ریبالش ز .  

که  یسرد بود. شوفاژ یاتاق کم یهوا

قط همان قسمت را پشتش به آن بود ؛ ف

کرد یگرم م . 



 کلیکه ه یاز حضور مهبد و تخت ترس

داده بود، سرما را  یاو را درون خود جا

کرد یم تیاهم یب شیبرا .  

و  دیکش شیپلکها یکم خواب پرده رو کم

بدون مهبد ، غرق  ییایعالم رو انیدر م

 .شد

 

 

**** 

 

 دهیکه د یاز کابوس وحشتناک هراسان

دیبود؛ از خواب پر .  



دیلرز یبدنش م یگوشتها تمام . 

دیرس یقلبش به هزار م تپش . 

 قیگذاشت چند نفس عم نهیس یرو دست

تا تپش قلبش را مهار کند  دیکش  . 

تجاوز ، خواب را  یآن صحنه  کابوس

 .بر او حرام کرده بود

مهبد در  ینفس نفس زدنها یصدا

سکوت پر از درد او چون ناقوس مرگ 

شد یدر گوشش اکو م  . 

 یآن صدا یگرفت وقت یتهوع م حال

دیشن یمشمئز کننده را م . 

کابوس کم بود که روح مادر مهبد هم  آن

  !به آن اضافه شده بود



را نوازش کرده بود و از  شیموها یرو

 .او خواسته بود؛ مراقب مهبد باشد

ترس و  شیبا موها هیآت یتماس دستها از

در وجودش رخنه کرده بود  دیشد یوحشت

شدنش هم هنوز قلبش  اریشکه بعد از هو

 .را تحت فشار گذاشته بود

نشست نیزم یرو یآرام به .  

پرده به اتاق نفوذ کرده  یاز ال یکم نور

  .بود

بغل  ریرا ز شی، دستها ادیز یسرما از

  .جمع کرد

بدنش همه خشک شده بود یاستخوانها . 



نفوذ کرده  شیها چهیدر تمام ماه درد

 .بود

بلند  نیزم یواز ر یو با سخت یآرام به

 .شد

که غرق در خواب بود؛ نگاه  یمرد به

 .کرد

کم نداشت یزیمردانه چ یتهایجذاب از .  

با او  یاگر در جا و مکان مناسب دیشا

 یچهره  نیشد ؛ عاشق هم یروبرو م

شد یجذاب و مردانه اش م . 

رفت . عمارت در سکوت  رونیاتاق ب از

  .مطلق فرو رفته بود

فضا لرز به جانش انداخت یسرما .  



بغل زد و از پله ها  ریرا ز شیدستها

رفت نییپا .  

دلش هوار شده بود یرو یغربت بد غم .  

اراده پا تند کرد و از عمارت خارج  یب

 .شد

زد یلیبه صورتش س یسرد سوز . 

 دهیرا در آغوش کش طور که خود همان

 شیپ یداریبود ؛ به سمت آلونک سرا

  .رفت

راه نفسش را  ییو تنها یکس یب بغض

  .بند آورده بود

سوخت یخودش م ییتنها یبرا دلش  .  



آرش قلبش را سوزاند  ای  . 

 دنیبود و چشم د لیسرنوشت بخ چرا

ش را نداشت یخوشبخت ! 

و سرد شد یخال یخانه  وارد . 

دیک کشداخل اتاقها سر به .  

 رهیاتاق خودش خ یبه گوشه  ناباورانه

 .شد

 لیو وسا فیبا ک شیلباسها چمدان

آنجا بود شیشخص . 

آنها  یدلسوز یدانست پدرش از رو ینم

خواست  ینم ایبه جا گذاشته  شیرا برا

باشد؟ دشیجد یآثار از او در خانه   



را باز  پشیسمت چمدان رفت و ز به

  .کرد

ه به چشمش ک ییکاموا وریپول نیاول

بر تن سرمازده و لرزانش  عیخورد ؛ سر

دیکش . 

 یسرد نشست و آلبوم عکس نیزم یرو

 رونیجا داده بود ؛ ب شیلباسها یکه ال

دیکش . 

آلبوم  یسرد و لرزانش را رو انگشتان

و بازش کرد دیکش . 

آخر برگ آلبوم شروع کرد از .  



که با آرش در دربند  یدو نفره ا عکس

گونه اش  یرا روانداخته بودند؛ اشک 

کرد یجار . 

 ادشیفارغ از غمشان هنوز به  یها خنده

 .بود

 نهیتاب و دلتنگ ، آلبوم را به س یب

و  اهشیچسباند و زار زد. به روزگار س

که حسرتش  ییزهایچ یلیخ یخال یبه جا

ماند یدلش م یتا ابد بر رو . 

خود  یزد و ضجه زنان با خدا یم زار

کرد یدرددل م .  

خرتش را نداشت همان ترس از آ اگر

روز اول که تمام دارو ندارش به غارت 



رفته بود؛ خود را از آن  نیخشم و ک

کرد یخالص م یجهنم یزندگ . 

رفت و  نییکردن سرش پا هیحال گر در

داد هیچمدان تک یرو .  

هم افتادن  یچشمانش باعث رو یداغ

شد شیپلکها . 

، خسته از  ریسرد و دلگ یآن فضا در

 قیعم یانه به خوابشب یخواب یب کی

 .فرو رفت

 

 

*** 



 

 

 هیسا شیچشمها یرو ینیسنگ خواب

  .انداخته بود

به سمت باال  شیعالم خواب بازو در

دیشد و با وحشت از خواب پر  دهیکش . 

 ادیلحظه زمان و مکان را از  کی یبرا

  .برده بود

در  یجیمهبد او را از گ ادیفر یصدا

 .آورد

؟ گشتمچقدر دنبالت  یدون یاحمق م -

داره که به اون اتاق  یچ یسگدون نیا

؟یدیم حشیترج  



 یشدن دستش رو به باال از رو دهیکش با

برخاست نیزم .  

بدنش از سرما و چنبره  یاستخوانها تمام

خشک و دردناک شده بود یزدن طوالن . 

گفت یو آخ بلند دیدر هم کش ابرو . 

او را تکان داد و با خشم به  مهبد

دیاه کرد و غرصورت خواب آلودش نگ : 

 نیشب به حال خودم نبودم ... از ا هی -

 گهیعقاب باال سرتم . د هی نیبه بعد ع

اون عمارت خراب  یتو دیو با یزنم شد

یشده بمون  .  

مهبد نشان  یسرخ و پف کرده  صورت

شدنش داشت داریاز تازه ب .  



خشکش را به زحمت تکان داد و  یلبها

 :گفت

جور  نیکه ا ستمیتو ن یمن برده  -

دلم بخواد انجام  ی. هر کار یکنیرفتار م

دمیم  . 

و با خشم  دیاو را به سمت خود کش مهبد

پر هراس او نگاه کرد  یبه چشم ها

دیوغر : 

و  یحق طالق گرفت یفکر کرد -

هر  یتون یعمارت پشت قباله ت افتاد م

؟یانجام بد یخواست یغلط  

را کنار  شیبرد و لبها نییرا پا سرش

 یمهبد به الله  ینفس ها گوش او برد .



 یالکل یخورد و حالش از بو یگوشش م

 یکه هنوز با او همراه بود ؛ بهم م

 .خورد

جواب  یبه بعد هر پارس کردن نیاز ا -

 . مخصوص خودش رو داره

خود را از جدا کرد .  با خشم  یتکان با

 :جواب داد

با  ستمی... من حاضر ن یخود کرد یب -

قف نفس س هی ریز یوحش وونیح هی

رو به کنار تو  یسگدون نیبکشم . من ا

حیبودن ترج ... 

شد؛  دنیکه محکم بر دهانش کوب یدست

را در گلو خفه کرد شیصدا .  



گردن مهبد از خشم ورم کرده بود و  رگ

شد یم دهیضربانش به چشم د . 

دهانش گذاشت و  یدست رو ادیدرد ز از

خم شد نییرو به پا . 

کرد خیمهبد مو به تنش س یصدا . 

تو رو رام نکنم .  ستمیپسر بابام ن -

 یرو خراب م یسگدون نیامروز ا نیهم

یبمون یخوای؛ کجا م نمیکنم تا بب ! 

او را به دست گرفت تا  یشد و بازو خم

 یببرد که چشمش به آلبوم رونیبا خود ب

لباسها به صورت باز شده افتاده  یکه رو

 .بود؛ خورد



و از ترس چهار ستون  دیهانا پر رنگ

دیبدنش لرز . 

چمدان  یبهت زده رو یبا چهره ا مهبد

  .خم شد و آلبوم را به دست گرفت

او  ی دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

 یکرده و با خشم نگاهش را به عکسها

  . آرش انداخت

هر  دنیه با دک یدو نفره ا یها عکس

 یورم م شیاز پ شیکدام رگ گردنش ب

گرفت یو ضربان م کرد . 

ترس چند گام به عقب برداشت با  .  

چشم متوجه حرکتش شد ریاز ز مهبد  . 



انجام دهد به سمتش  یاز آنکه حرکت قبل

اش  نهیبرداشت و آلبوم را به س زیخ

دیکوب  . 

سوخته َغش و  اهیس نیا یتو برا -

من دم در  ی براحاال یرفت یضعف م

داشت که من  یچ کهیمرت نیا ؟یاورد

چرا با روح و روان من  یندارم؟ لعنت

؟یکن یم یباز  

گوش خراش مهبد مو به  ادیفر یصدا

کرد خیتنش س .  

ترس آب دهانش را قورت داد از .  

ستیدانست زمان جواب دادن ن یم  .  



صورتش  یها چهیکه ماه یبا خشم مهبد

 کید؛ مانند را به لرز در آورده بو

باال بود بشیقدرت تخر یسونام .  

و  دیپشت سرش کوب واریاو را به د مهبد

البوم را با دو حرکت از وسط پاره کرد 

انداخت نیزم یو رو . 

آن رفت و لگد کوبش کرد و با  یپا رو با

دیخشم غر :  

که تو رو از من دور کنه  یهر چ -

بهت  شیچند ماه پ نویکنم . ا ینابود م

یتو باور نداشت گفتم اما .  

را گرفت و او را کشان کشان  شیبازو

 .سمت عمارت بود



و از ترس مانند  ختیر یاشک م هانا

دیلرز یخطا کار م یکودک . 

یدستمو ول کن لعنت -  .  

و با سر به  ستادیآن از حرکت ا کی به

ستبر و مردانه اش برخورد کرد نهیس . 

دیچیدر مشامش پ ییخوشبو عطر . 

 یان به صورت برزخترس ییچشمها با

  .مهبد نگاه کرد

که  یسوخت . غم یاو هم م یبرا دلش

زد؛ از  یموج م شیدر عمق چشم ها

 تیحکا نیسنگ یمزمن و درد یزخم

 .داشت



 اریاز من ب تیزاریب یبرا لیدل هیفقط  -

  !که قابل اصالح نباشه

 یباور کن اگه انقدر به پروپام نم -

شدم. تو  ی؛ ازت متنفر نم یدیچیپ

.  یبه هدفت برس ییبا زورگو یواستخ

ع هیکه من داغ  یدر حال ... 

هانا گذاشت و گفت یلبها یرا رو دست  

: 

 ایاسم اون پسره رو بشنوه  گهیبار د هی -

که به احساس تو و اون گذشته  یکلمه ا

شه به زبونت  یمربوط م تیلعنت ی

ادیب ...  

داد و گفت رونیرا با حرص ب نفسش : 



 ینم ییق رو گداکشمت. ازت عش یم -

یدم ُخردم کن یکنم اما اجازه نم  .  

دیو دردمند نال میمال یلحن با  : 

چرا ولم  یکن یهمه درک م نیتو که ا -

؟یکن ینم   

؟یولت کنم کجا بر -  

 ...برم ...برم به -

رفتن نداشت . هر چه  یبرا ییجا واقعا

؛ جز  دیبه نظرش نرس ییفکر کرد جا

شیک ! 

هلما شی. پ شیک - . 

زد و گفت یخندپوز : 



وبال گردن  یتون یم یتا ک یفکر کرد -

؟یخواهر تازه عروست باش یزندگ  

ناراحت  یو مبهوت به چشم ها مات

ماند رهیمهبد خ . 

حبس شده بود و به  نهیدر س نفسش

 یشده بود؛ فکر م دهیکه پرس یسوال

 .کرد

سکوتش را با تکان دادن سرش به  مهبد

 یرامحال تاسف جواب داد و او را به آ

 .سمت عمارت کشاند

تماس دست گرم مردانه اش، با مچ  از

به او دست  یدست خود احساس چندش

  .داد



درونش در حال شکل گرفتن بود یانقالب . 

دچار  رونیسوخت و از ب یدرون م از

شده بود خبندانی . 

فشار دست مهبد به داخل اتاق پرت شد با  

.  

ستادیخورد و وسط اتاق ا ییتلو .  

داد و  هیبه چارچوب در تک مهبد

کرد و با  زیرا ر شیخاکستر یچشمها

 :حال تحکم گفت

 نیمن از ا یبدون اجازه  یحق ندار -

ییایب رونیخراب شده ب  . 

به سمت در  یگرد شد . گام یها چشم

 :اتاق برداشت و گفت



؟یاورد ریمگه اس -  

 ر،یفکر کن ... اس یخوا یم یهر چ -

کدومش  اقتیل نیخانوم... بب ز،یبرده ، کن

. رفتار تو ضامن آرامش یرو دار

 یم نیو فکر کن بب نیخودته. حاال بش

که از من  یتا رفتار یکدومش باش یخوا

باعث تعجبت نشه ینیبیم . 

را از صورت او گرفت و بدون  نگاهش

؛ در را  ستدیجواب او بامنتظر  نکهیا

و رفت دیمحکم به چارچوب کوب . 

نشان از بازگشت   یاپیپ یعطسه  چند

ش بود یسرماخوردگ .  



و به سمت تخت  دیرا باال کش شینیب آب

 .رفت

هم افتاده بود و  یتب دارش رو یچشمها

، منگش کرده بود جهیسردرد و سرگ . 

 یداریخواست که ب یم یخواب ابد دلش

 .نداشته باشد

که از آن تخت دو نفره  یتمام نفرت با

 .داشت ؛ به سمتش رفت

نشستن  یو نا دیچرخ یدور سرش م ایدن

 .نداشتن

آن  یتوانست در نبود زندانبانش رو یم

استراحت کند الیتخت با ارامش خ  . 



آمد به گوشه  یکه مهبد به اتاق م یزمان 

از اتاق بسنده کند تا از گزندش در  یا

 .امان باشد

بالش که قرار گرفت از  یرو سرش

بهم خورد شیسرما دندان ها . 

تخت مرتب تا شده بود را  نییکه پا ییپتو

دیبدن لرزانش کش یبه رو . 

 یسوال مهبد در گوشش اکو م نیآخر

  .شد

آن عمارت  زیباشد ، کن ریبود اس حاضر

با  ینیباشد اما خانم بودن را با هم بال

 .متجاوزش تجربه نکند



 یرون بدنش را ماز د یسوزان یگرما

 شیشانیپ یعرق رو یسوزاند و دانه ها

نشاند یم . 

معلق  نیآسمان و زم انیکرد م یم حس

  . مانده است

شد و پا به  دهیکم رمق آخرش کش کم

گذاشت انیتب و هذ یایدن . 

 

 نیزم نیب یماریطور که در عالم ب همان

را  یو آسمان معلق مانده بود؛ دست سرد

کردتب دارش حس  یشانیپ یرو . 



صورتش ،  یکنار رفتن پتو از رو با

 یم دهیهم کوب یبه شدت برو شیدندانها

 .شد

آوار به  ختنیو فرو ر دنیکوب یصدا

دیگوشش رس .  

کرده بود ریگ یداریخواب و ب انیم .  

 ادیخود را به  تیتوانست موقع ینم

اوردیب .  

به گوشش خورد یآرام یصدا . 

 ستیتب باال بهتر ن نیدکتر با ا یآقا -

م؟یکن شیبستر مارستانیب یتو  

که بهش دادم تا فردا  یینه . با داروها -

 ی. ضعف عمومشه  یحالش بهتر م



 تیتقو دیکرده . با دتریرو شد شیماریب

 شتریبشه و به خورد و خوراکش ب

دیبرس . 

آرنجش  یخورد ؛ رو یپتو تکان دوباره

را حس کرد و بعد از آن  یعیما یخنک

وست دستش سوزش برخورد سوزن با پ

 .، آخش را به هوا برد

از وصل شدن سرم به دستش صداها  بعد

 یدور و دورتر شد و دوباره به عالم ب

پا گذاشت یخبر . 

*** 

 



درست  یداریسرا یکردن خانه  رانیو

در همان روز ،  از اقتدار و قدرت مهبد 

داد یخبر م . 

 یتب م انیروز تمام بدنش در م دو

ادافت یسوخت و قلبش از تپش نم . 

بار در آن دو روز از خدا مرگش  هزار

 .را خواسته بود

سربه سرش  گریبر خالف گذشته د مهبد

گذاشت ینم  .  

ماند تا از  یدر اتاق م یبه اندازه ا فقط

ردیاحوالش خبر بگ  . 

آن دو روز و دو شب از نبودن مهبد  در

برد یکمال استفاده را م . 



رفت و  یبه خواب م الیآرامش خ با

ده ش لیتبد یبه نعمت بزرگ شیابر ییتنها

 .بود

به در اتاق خورد یا ضربه . 

 یرا مرتب کرد و با گفتن کلمه  شالش

باز شد و  ی" ، در به آرامدیی"بفرما

وارد اتاق شد شیعمو لچریو .  

صورتش  یرو شینگران عمو یچشمها

خورد و گفت یچرخ : 

 رونیاز اتاقت ب یخوا یدخترم نم -

؟ییایب  

 یسپرد و جلو شیسردش را به عمو نگاه

ستادیا شیعمو .  



چه بود احترامش واجب بود . از  هر

دوستش داشت شتریپدرش ب  . 

 چیه یندارم . حوصله  یحال خوش -

رو ندارم یکار  . 

را به سمت تخت برد لچریو صادق  . 

ندیبه او اشاره کرد تا بنشدست  با .  

مردانه اش را در هم گره  یها دست

و گفتزد  : 

 یبازنده زندگ هیمثل  یخوایم یتا ک -

به  ی، اگه تکون یاالن اول راه ؟یکن

از جات  یتون ینم گهید یخودت ند

یپاش  .  



به  نکهیانداخت و بدون ا نییرا پا سرش

نگاه کند ؛ لب زد شیصورت عمو : 

خوره .  یبهم م یزندگ نیحالم از ا -

به فردا ندارم . کاش خدا زود  یدیام

 ... راحتم کنه

که لحنش  ییاخم کرد و با صدا صادق

دیخشک و خشن شده بود؛ غر : 

و  یکفر نگو دختر... تو که مومن بود -

از رحمت خدا  یدینماز خون ... ناام

 . کفره

 ییتا جا مانشیا نکهی. فکر ادیلرز قلبش

ل پ  یدیه به لطف خدا هم امکرده ک دایتنز 

داد یندارد؛ او را تکان سخت .  



زمزمه کرد یآرام به : 

پسر شما  نه تنها آبروم رو به باد داد؛  -

 زارمی. ازش بکرد لیرو به کفر تبد مانمیا

عمو ... سختمه تحملش کنم . اگه بابا 

کرد تا آخر  ینم یاون جور پشتم رو خال

کردم تا عمرم به  یم یعمر تنها زندگ

ادیسر ب . 

دوگفتیکش یقینفس عم صادق  : 

کس  چیبود و محکم ه یاگه قلب مانتیا -

 یبهش وارد کنه ... تو یتونست خلل ینم

از  یادیو  ینماز بخون دمیمدت ند نیا

یخدا کرده باش !  



کردم ؛ چرا خدا  یهمه سال بندگ نیا -

صفتش  طانیش یکمکم نکرد و مانع بنده 

ضجه زدم و اشک  ینشد؟ چرا وقت

و مرگم رو از خدا خواستم به  ختمیر

  حرفم گوش نداد؟

او  کیرا نزد لچریو و دیکش یپوف صادق

سرد او را در دست گرفت  یبرد . دستها

نگاه او را متوجه خود  یو با اشاره ا

و جواب دادکرد  : 

. گناه بنده ها رو  رینگ شیتو راه منو پ -

خدا نزن . حساب بنده  یکم لطف یبه پا

 یخدات جدا کن و از خدا براها رو از 

 یقلب شکسته ت آرامش طلب کن . نم

گم مهبد رو ببخش چون کارش انقدر 



بود ؛ که اگه از خدا  زیپست و نفرت انگ

بار  هیکشتمش .  یخودم م دمیترس ینم

به زنم شک کردم  لیدل یاشتباه کردم و ب

دم یدارم تاوان پس م یو به هر نحو  .  

 یم تا توکش یدونم انقدر عذاب م یم

عذاب استخوانام  نیبار ا ریز ایدن نیهم

بشه ریخرد و خاکش  . 

 شیمرد مسن روبرو یکه در صدا یدرد

زد ؛ قلبش را به درد آورد یموج م .  

توانست از او  یکرد نم یم یکار هر

اگر مانند پدرش با او  دی. شا متنفر باشد

 یم دایکرد از او هم نفرت پ یرفتار م



مرد در  نیا یمهرباناز  یکرد اما ذره ا

  .وجود پدرش نبود

و در جواب گفت دیکش یآه : 

. اون که  ید یپس نم یشما که تاوان -

  . تاوان گناه شما رو پس داد من بودم

و با بغض  دیاش کوب نهیس یمشت رو با

گفت یخفه کننده ا : 

 دهیتار موم رو ند هیکه نامحرم  یمن -

شما هتک حرمت  یبود بخاطر گذشته 

خانواده شدم . شما چه  یرسواشدم و 

  یکن یفکر م یوقت یکش یم یعذاب

 نیاشتباه پسرت را با بذل و بخشش ا



 نیعمارت و سهم االرث پسرت به ا

؟یکن یتالف یتون یبخت م اهیدختر س  

 یچند لحظه در چشم ها یبرا صادق

ماند و زمزمه  رهیاز اشک او خ سیخ

 :وار گفت

ب در قل یریت یکش یکه تو م یهر آه -

گناه  یرو ب هیره . من آت یمن فرو م

 یمثل گلم ب یعذاب دادم و برادرزاده 

 یگناه، به آتش خشم پسرم سوخت ... وقت

  یایمزخرف  تموم اون پنهون کار لیدل

 هیخواست آت ی؛ دلم م دمیرو فهم هیآت

گرفتمش  یشد و به باد کتک م یزنده م

شد و حرف نزد ازش  لال نکهی. از ا



با سکوتش بذر شک و  نکهی. از ا میشاک

رو تو دلم کاشت ازش گله دارم دیترد  ... 

زده بود و رنگ  رونیگردنش ب یرگها

شد یم لیمتما یصورتش به کبود  . 

چشم  شیعمو یکنجکاوانه به لبها هانا

 :دوخت و لب زد

بود؟ عمو  یچ شیپنهون کار لیدل -

گفت؟ یجعفر به شما چ  

و دستش را  دیکش یقینفس عم صادق

 یگذاشت و به آرام نهیس یقفسه  یرو

 :گفت

بود؛  مارستانیب یکه جعفر تو یزمان -

تونست  ی. هنوز م دمیسرش رس یباال



کلمات رو به  دهیبر دهیحرف بزنه اما بر

حرفاش  یآورد . به زور معن یزبون م

دمیرو فهم  ... 

 زانیصورتش، م یها چهیماه لرزش

کرد را به وضوح  یکه تحمل م یفشار

ددا ینشان م . 

گره  یحرفش بود. دستها یادامه  منتظر

شد در هم صادق از هم باز شد و با 

 یم دهیکه در آن درد و غمش شن ییصدا

 :شد؛ گفت

عمو  یکه جعفر به حجره  یاون سال -

عموم  یبقل یدستبرد زد و باعث سکته 

 ...شد ؛ تنها نبود



ضربان قلب هانا را باال برد. با  سکوتش

زمزمه کرد دیترد  : 

خانوم هیآت یعنیشه؛  یباورم نم - ... 

نه دخترم ... اون زمان جعفر و برادر  -

 یتو هیبودند. برادر آت قیبا هم رف هیآت

کنه تا به قول  یکمک جعفر م یاون دزد

 رهیبگ شیخودش انتقام جعفر رو از ناپدر

 هیبرادر آت شهیعمو فوت م نکهی. بعد از ا

ماجرا  هیو به آت رهیگ یعذاب وجدان م

و جعفر  هی... اون زمان آتگه  یرو م

من و  نکهیهم بودند ؛ بدون ا عاشق

 یم هی. برادر آت میبدون یزیخانواده م چ

و ماجرا رو لو  سیپل شیخواسته بره پ

کنه اگه  یم دشیبده . اما جعفر تهد



سر خانواده ش  ییبال هیبزنه؛  یحرف

جوون و  یلی... اون سالها جعفر خ ارهیم

 یم دیعشق خودش رو تهد یخام بود. حت

گه اگه زبون باز  یم هیآتکنه و به برادر 

کنه ...  یآبرو م یکنه خواهرش رو ب

که حال  شهیاز ماجرا با خبر م یوقت هیآت

 زیو همه چ شهیبرادرش خراب م یروح

 دنید رهیم هیگه . آت یم هیآت یرو برا

 یناسزا بلد بوده بارش م یجعفر و هر چ

خوره تا آخر عمر داغ  یکنه و قسم م

 نکهی. تا ا هوصالش رو به دل جعفر بذار

من  یرو برا هیبر حسب اتفاق مادرم آت

به قصد  هیو آت رهیگ یدر نظر م

زود جواب بله رو  یلیسوزوندن جعفر خ



با من که  ییبه ما داد... تموم سالها

 کرده بود واقعا عاشق من شده بود یزندگ

شد و  یحالل و حروم سرم م نکهی. از ا

مد .  ویبودم ؛ خوشش م یآدم سربه راه

 میازدواج کرد هیمن و آت یاز وقت فرجع

مجبور  نکهیو بد اخالق شد . تا ا یعصب

رو به دستش بسپارم تا  زیشدم کارگاه تبر

از ما دور باشه ... همون زمان که 

مشکوک جعفر شروع شده بود ؛  یتلفنها

بود که از من خواسته بود تا  نیا یبرا

اونو به آلمان دعوت کنم و دست و بالش 

فروش  یها یندگیاز نما یکی یرو تو

نبودم جعفر  یفرش بند کنم . من راض

شه  یمتوسل م هیکنارم باشه . جعفر به آت



 یرو جلو بندازه تا منو راض هیکه آت

کنه و جعفر  یبول نمق هیکنه... آت

و  یدزد یکنه اون ماجرا یم دشیتهد

رو به  هیقبل از ازدواج آت یعاشقانه ها

که  کرده یالتماس م هیگه ... آت یمن م

کار  نیرو دوست داره و جعفر ا شیزندگ

و جعفر بر سر  هیآت یریرو نکنه ... درگ

 یشوم بود و من فکر م یاون گذشته 

 هی.  آتکنه .. یم انتیکردم زنم بهم خ

خواسته با دونستن اون گذشته  ینم

ندونسته از  یبزنه ول شتریمنو ن رتیغ

به احساسم زد شیآت گهیطرف د هی  .  

چشم  شیصادق و هق زدنش پ ی هیگر با

عاشقش سوخت .  یعمو یاو ، دلش برا



بود ؛ صادق عاشقانه  دهیاز مادرش شن

را دوست دارد هیآت . 

صادق با هر  یمردانه  یها شانه

لرزاند و اشک از  یدل او را م یزشلر

شد یجار شیچشمها . 

 شیکه از عمو ییها یتمام ناراحت با

او گذاشت و  یشانه  یداشت ؛ دست رو

 :گفت

گذشته ها گذشته ... عمو خودت رو  -

خانوم ماجرا رو  هیناراحت نکن . اگه آت

همه ماجرا  نیگفت ا یخودش به شما م

افتاد یاتفاق نم ... 



را با کف دست اشک چشمش  صادق

گفت دیشد یپاک کرد و با ناراحت : 

اگه من از اون  دهیترس یم چارهیاون ب -

گذشته باخبر بشم ممکنه طالقش بدم . 

برم سراغ برادرش و تقاص  دهیترس یم

با  هی. آت رمیرو ازش پس بگ شیپ یسالها

عاشقانه و خوبمون رو به  یترسش زندگ

 یوقت خواسته  چیکرد اما ه لیجهنم تبد

 نی. هم عفر رو به من منتقل نکردج

 نهیاز من ک شتریباعث شده بود جعفر ب

...جعفر قبل از مرگش به  رهیبه دل بگ

اتفاقات رو  یمهبد زنگ زده و همه 

خواسته به مهبد  یاونجور که خودش م

؛ پسرم رو  هیآت یخواسته جا یگفته ... م



شرف تا دم  یبه جونم بندازه ... اون ب

به  هیخواسته آت یمرگ هنوز دلش م

 ینم لبهش مح هیسمت اون برگرده و آت

 .. داده

از ته  یتکان داد و آه یبا تاسف سر 

دیقلبش کش .  

مرد  نیکه بر دل ا ییزخم ها یبرا دلش

سوخت یمانده بود؛ م یباق  .  

 کی نیدچار نفر یسپهر یانواده خ ایگو

 نیشده بود که هر کدام از افراد ا تیعفر

در عذاب بود یخاندان به نوع ! 

به  برادرش رحم نکرده بود وبا  برادر

خود  یتمام  رذالتش تا آخر عمر از پست



 یو نامرد یهمه پست نیکم نکرده بود. ا

 .قابل باور نبود

 یسیابل نیکه تحت نفوذ چن یمهبد از

 نیاز ا شیب یگرفته بود؛  انتظارقرار 

توانست داشته باشد ینم !  

 کینظر او مهبد و عموجعفرش به  از

 .اندازه نامرد بودند

دادو  یترک خورده اش را تکان یلبها

 :گفت

شما  یحرفها گذشته  نیبا تموم ا -

 یمنو خراب کرد. من نم ی ندهیآ یزندگ

پسرتون ،  یو پست یتونم در برابر نامرد



نگاه کردنش  یون بدم . حتنرمش نش

کنه یحالمو بد م ... 

داد و  یسرش را تکان یبا ناراحت صادق

 :گفت

شه .  ادیدلش ز یکن محبتت تو یکار -

به گوشش برسه اگه اون  دیبا ییخبرا هی

. اونوقت  السیخبر به گوشش برسه واو

خوام  یشه . نم یمهبد از کنترل خارج م

ینیصدمه بب نیاز ا شتریب ! 

 شیهمراه با ترس به عمو یوکنجکا با

لب زد ینگاه کرد و به آرام : 

- ؟یچه خبر  



در اتاق قلب هر دو را  یشدن ناگهان باز

  .از جا کند

و دچار استرس  دیکوب یامان م یب قلبش

  .شده بود

صادق و هانا در  نیمهبد ب یچشمها

  .گردش بود

، او  یخاکستر وریبا پول یزغال یپالتو

داد یشان متر از قبل ن پیرا خوش ت .  

را به پدرش دوخت و با  شیخاکستر نگاه

گفت یپوزخند : 

؟یت سر بزن یزگرامیبه عز یاومد -  

دیبهم فشرده غر یبا دندانها صادق : 



 مهبد؟ -

گم ؟  یمهبد ُمرد ... مگه دروغ م -

که به فکر حال و روز برادرزاده  یانقدر

! ؟یبه فکر من بود یهست زتیعز ی

روز کجا  چند نیدر ا یدیاصال پرس

کنم؟ نه شما نه اون  یگورم رو گم م

من چه  نیدیبار نپرس هیبرادر همخونم 

 !مرگمه

را به سمت در برد و با  لچرشیو صادق

تکان دادن سرش به چپ و راست ، 

 :گفت

.  میدیپرس یحالت رو م یاگه آدم بود -

که یرفتار کرد یطور  ... 



زانو زد  نیزم یسد راهش شد . رو مهبد

ه هانا اشاره کرد و با خشم و با دست ب

 :گفت

منو نگاه  رغضبیم نیاون دختر که ع -

که  یمادرمه ... مادر یکنه ؛ گذشته  یم

رو به  شیگل پاک بود و شما زندگ نیع

دختر لحظه  نیا دنی... با د یفنا داد

که به مادرم ظلم  ییروزها یلحظه 

اریب ادیرو به  یکرد ... 

صورتش نشست یرو یمحکم یلیس  .  

او را از ترس  یچشمها یلیس یاصد

گفت و به  یبلند نیهم انداخت. ه یرو

شد رهیصورت سرخ مهبد خ . 



کرد یحرکت به پدرش نگاه م یب مهبد .  

با خشم بر افکار تند پسرش  صادق

دیخروش : 

 سهیشرف ، خودت رو با من مقا یب -

وحشت داشتم و  ییآبرو ینکن . من از ب

 یتوداغونم کرد.  ییآبرو یاز ب دیترد

فرق  یشه که بفهم ینامرد آبرو سرت نم

 یتا آسمونه ... من برا نیمن و تو از زم

رو بدونم .  قتیناموسم سخت گرفتم تا حق

 یکه درد منو بفهم یشناس یتو ناموس نم

طفل  نیشد با ا یسرت م موس. اگه نا

رفتار  یوحش وونیح هی نیمعصوم ع

 یحجم ب نیاز ا ای...خدا یکرد ینم

پناه ببرم جز خودت؟ یبه ک یآبرو   



دلش نبود. ترس و استرس هم  یتو دل

زد یقلبش در هم گره م یزمان رگها  .  

 یم ینیاش سنگ نهیس یرو یفیخف درد

 .کرد

فاصله  یبا خشم از پدرش کم مهبد

 .گرفت

صورتش را  یطور که با دست رو همان

داد زمزمه کرد یماساژ م :  

مدت چند بار  نیکنم در ا یفراموش نم -

یزد یلیو بهم س یت روم بلند کرددس  

...  



ورم کرده و  یبه او کرد و با رگها رو

بود ؛  دنیقابل  د یبه خوب شیشانیپ یرو

دیغر : 

بزرگ شدم  یپدر نیدست چن ریمن ز -

که  یمرد نیاما به ا ی. از من نفرت دار

خودش  یبه زن و بچه  یاحساس چیه

 یقول شرف م ؟ینداره؛ دل خوش کرد

شه  یتو رد م یسه از رودم به پاش بر

ه نشون بده  .تا خودش رو موج 

 یبا صورت کبود شده و چشمها صادق

دیکش ادیسرخ فر :  

 یتا نکشتمت پسره  رونیبرو گمشو ب -

 !ناخلف



زد و گفت یپوزخند مهبد : 

جاست؟ هر جا  نیزنم ا یکجا برم وقت -

ُدردونه ت رو با خودم م نیبرم ا  یدختر 

 .برم

.  زد شخندیحرف ر نیدلش به ا در

باورش شده که زن دار شده  ایزنش؟! گو

 !است

وبعد از آن همه سکوت لب  اوردین طاقت

 :باز کرد

درصد فکر کن  هیزن؟! کدوم زن؟  -

من تو رو به عنوان شوهر خودم قبول 

  ... داشته باشم



داغ در بدنش  خیکه س یمانند کس مهبد

و  دیفرو رفته باشد به سمت او چرخ

دیکش ادیفر : 

دونم چه  یحرف نزن که م گهیتو د -

اون زبون درازت رو کوتاه کنم .  یجور

 یکرد یاون عقدنامه رو امضا م یوقت

که حاال منکر من  یکرد یچه فکرد

 یپس چه نسبت ستمیاگه شوهرت ن ؟یشد

تخت  یاتاق من و رو یتو ماست که نیب

؟یخواب یمن م  

که دور گردنم  یتو فقط طوق لعنت -

یرو گرفت دنمیو راه نفس کش یافتاد  . 



. صادق دستش  دندیکش یم ادیدو فر هر

مشتش  ریرفت و لباسش ز نهیبه سمت س

 .جمع شد

 ....بسه ... صداتون -

دو با بهت به صادق نگاه کردند.  هر

اما او  کرد یمهبد با خشم نگاهش م

پر  یطاقت از دست دادن تنها حام

 .قدرتش را نداشت

تخت برخاست و به  یسرعت از لبه  به

دیپر کش شیسمت عمو . 

قلبش گذاشت و گفت یرا رو دستش : 

کشه؟ یم ریت -  



از درد و سوزش قلبش توان پاسخ  صادق

 . گفتن نداشت

 لچریتوجه به حضور مهبد و بدون

ارج قرارانه از اتاق خ یرا  ب شیعمو

  .کرد و وارد اتاق صادق شد

کرد دایرا پ شیداروها د؛ینکش قهیدق به  . 

 رونیرا از غالفش ب یرزبانیز قرص

گذاشت شیو در دهان عمو دیکش . 

زد یترس قلبش مانند گنجشک م از  .  

شد یاز سر او کم م ییتار مو دینبا .  

 ییجا گریمرد د نیدانست بعد از ا یم

ندارد ایدن نیدر ا .  



بلند اسم  یق خارج شد و با صدااتا از

  .فربد  و مهبد را صدا زد

خواباند یتخت م یرا رو شیعمو دیبا .  

 یرمق او بر نم یب یکار از دستها نیا 

 .آمد

 شیعمو یبسته  یهراس به چشمها با

 .زل زده بود

اتاق به شدت باز شد و فربد هراسان  در

  .وارد اتاق شد

 دیدو حال پدرش ترسان به سمتش دنید با

زد نیزانو به زم لچریو کنار و . 

اتاق شما اومد که  یچش شده؟ وقت -

 حالش خوب بود؟



 نشیتخت بذار یزود رو قلبش گرفته . -

بهش فشار  شتریجور که نشسته ب نی. ا

ادیم . 

 یبازو ریرا ز شیبه سرعت دستها فربد

فشار از  کیپدرش حلقه کرد و او را با 

بلند کرد لچریو یرو . 

پدرش  نیسنگ کلیاو توانست ه کمک با

تخت بخواباند یرا رو .  

دستش  یدستگاه فشار را رو عیسر

 . گذاشت

. مانده بود چه کند ؟باال بود فشارش  

به مهبد کرد و گفت رو  :  



.  نیزحمت به اورژانس زنگ بزن یب -

ترسم دارو بهش بدم براش خوب  یم

 .. نباشه

به دست گرفت و  یبا سرعت گوش فربد

نس را خبر کرداورژا . 

 شیکمک به عمو ریو دار نفس گ ریگ در

در  یحضور مهبد در آستانه  یمتوجه 

 .اتاق شد

زد.  یموج م شیدر چشمها  ینگران

بود و بهت زده به صورت  دهیرنگش پر

شده بود رهیپدرش خ . 

*** 

 



روز از آن دعوا گذشته بود دو .  

به  شیها هیخوب نبود. ر شیعمو حال

 ژنیمشکل خورده بود و کپسول اکس

سرش گذاشته بودند یباال .  

از آن شب به عمارت برنگشته بود مهبد . 

بود  شیحال مرتب کردن اتاق عمو در

  .که فربد داخل شد

و دستش را گرفت ستادیپدرش ا کنار  . 

ابا؟حالت چطوره ب -  

بود شیعمو یبه حرفها فکرش .  

ناتمام ماند و  شیکه دو روز پ ییحرفها

  .امروز گفته شد



بسوزد؟ یچه کس یدانست دلش برا ینم  

که  یفربد ایمهبد؟  ش؟یخودش؟عمو

آن خبر ممکن  دنیمهربان بود و با شن

  !بود از مهبد بدتر شود

با پدرش  یحرف چیآن دو روز فربد ه در

سرش  یسکوت باالنزده بود. فقط در 

کرد ینگاهش م ینشست و با نگران یم . 

تنومند  کلیال باز شد و ه میاتاق ن در

در ظاهر شد یمهبد در آستانه  . 

و دردمند  دهیصورت تک یرو نگاهش

 .مهبد ثابت ماند

را در  ینگران شیدو روز پ مانند

خواند ینگاهش م یسوسو . 



 یبرد و به رو یکه م یرنج یبرا دلش

د؛ سوختآور یخود نم  .  

نگاه او شد با خشم  یمهبد متوجه  یوقت

که  یچشمش دور شد؛ به طور یاز جلو

   .متوجه نشد به کدام سمت رفت

کرد و رو  یآن صحنه ، نچ دنیبا د فربد

 :به پدرش  گفت

بابا جون هزار بار گفتم با مهبد تند  -

. خواهشا حاال که برگشته  نیصحبت نکن

. اون   نیمراعات حالش رو بکن شتریب

 یر ی، اونوقت شما م دهید بیروحش آس

با دلش  یکم ؟یکن یباهاش جروبحث م

کنه ی؛ جونش رو فداتون م نیایراه ب ! 



 یم رونیکه از ته چاه ب ییبا صدا صادق

 :آمد ؛ گفت

شده. اون  یسرطان یاون مثل غده  -

 ی نهیدختر رو س نیخواد من و ا یم

 !قبرستون بفرسته

من یبابا یترشما از مهبدم لجباز - . 

به هانا کرد و با تاسف گفت ینگاه فربد : 

بکن یکار هیشما  - ! 

و گفت دیابرو در هم کش یبا ناراحت هانا : 

داره ؛ شما که  یاگه مشکل روح -

 تشیزیروانپزشک و هیببرش  یبرادرش



 دیبا هیعلت درد چ نیدون یم یکنه . وقت

نیفقط مدارا کن نکهینه ا نیدرمانش کن  ... 

 یکنار پدرش برخاست و روبرو از فربد

اش را صاف کرد و با  نهی. سستادیاو ا

گفت یلحن آرام : 

که فرصت  نی. هم نیحرف شما مت -

کنم اما فضا و  یکارو م نیکنم حتما ا

 رییتغ ماریبا حال ب دیخونه هم با ط  یشرا

خوام از برادرم دفاع کنم .  یکنه . من نم

 یدردش رو با خون و پوستم حس م یول

سخته هانا ...  یلیخ یمادر ی. درد ب کنم

مرگ  یبفهم نهیسخت تر از اون ا

نبوده و عوامل  یعیطبمادرت به طور 



کم  هیروش اثر داشته ...  یطیمح

دیاون بذار یخودتون رو جا .  

انداخت و گفت نییسرش را پا هانا : 

 یتمون حرفاتون رو قبول دارم اما وقت -

تونم  یشه نم یدرد م هیخودش باعث 

 یحملش کنم . اگه جا داشتم و راه فرارت

رفتم  یروز بعد از عقد م نیشک نکن

 .... دادگاه و

شد .  دهیکوب واریاتاق به شدت به د در

و حرف در دهانش  دیبرق از سرش پر

قلبش را چنگ  ی. با ترس رودیماس

دیکش . 



بار  یمهبد برا یسرخ و برزخ صورت

در ظاهر شد. با  یدوم در آستانه 

 یآتش از آن م یکه شراره  ییچشمها

را  شیبه سمتش هجوم برد و بازو دیبار

و تکان داد دیبه چنگ کش  .  

 یکه بخوا یکن یتو غلط اضافه م -

سرت  یینکن بال ی... کار یریطالق بگ

هزار بار مرگت رو  یکه روز ارمیب

یازخدا بخوا  . 

را تکان داد تا از دست  شیخشم بازو با

بکشد  رونیبزرگ و مردانه اش ب یها

را فشرد .  شیاما مهبد با شدت تمام بازو

دیکش غیگفت و ج یآخ بلند : 



رو به  فتی. دست کث یولم کن وحش -

 . من نزن

به مهبد نگاه کردو دست  یبا نگران فربد

و گفتشانه اش گذاشت  یرو : 

 یمهبد ولش کن داداش  من ، دار -

یشکنیاستخون دستش رو م !  

او را با  خشم فربد را عقب راند و با

راه  انیبرد . در م رونیخود از اتاق ب

کرد یم هیغرش کنان با خودواگو : 

 نیا یکنم  اهال یسکوت م یهر چ -

کنم  یم یخونه پر ادعا شدن . کار

 هیگر یکیآسمون به حال تو  یمرغا

 .کنن



زد؛  یچه فربد اسمش را صدا م هر

داد یبه او نشان نم یتوجه . 

 یت مدل ی. هر غلط یولم کن عوض -

 ... خواد بکن

داخل اتاق پرت شد. کمرش به تخت  به

دیچیپ شیدر پهلو یاصابت کردو درد بد  
.  

حلقه  شیشدت درد ، اشک در چشمها از

را محکم  شیپهلو یبست . با دست رو

دیکش ادیگرفت و فر : 

؟یلعنت یخوا یاز جوونم م یچ -   



فربد که قصد داخل شدن به  دنیبا د مهبد

و  دیرا محکم بهم کوباتاق را داشت در 

را در  قفل  چرخاند دیکل  .  

دیشد و غر کیبه او نزد نشینگاه آتش با : 

بودن رو بهت  ینکن عوض یکار -

 یبار خطا کردم و پا هینشون بدم . من 

 ستی. اما قرار ن ستادمیکه کردم ا یغلط

خزعبالتتون رو  شهیاون خطا هم یبرا

ازم  دیو با یتحمل کنم. تو االن زنم

یکن نیتمک   ... 

 دیتخت جه یگرد شده از رو یچشمها با

و ناالن  انیو به سمت مخالف رفت . گر

 :جواب داد



تو بهم  فیاما دست کث رمیحاضرم بم -

خدا دستت به من  ینخوره ... به خداوند

کنم یساقطت م ستیبخوره از هست و ن  

. 

باال داده به  ییکرد و با ابرو یمکث مهبد

شد و گفت رهیاو خ : 

؟یکن یم یمثال چه غلط -  

 دیترس یبه شماره افتاده بود. هم م نفسش

بود.  دهیامانش را بر شیهم درد پهلو

خواست ترسش را نشان دهد یدلش نم . 

که فردا  نهیکنم ا یکه م یکار نیاول -

دم .  یدادگاه و دادخواست طالق م رمیم



ت  هیدوم به جرم ضرب و جرح عل

کنم یم تیشکا  . 

دست به پهلوش اشاره کرد و ادامه  با

 :داد

مطمئن باش با اون ضربه تا فردا  -

شهیجاش کبود م  ... 

را  راهنشیپ نیزد و آست یپوزخند مهبد

باال زد و شمرده شمرده کلمات را از 

 :دهانش خارج کردو گفت

؟یکن تیشکا یخوا یکه م -  

به  یمحکم یلیسمتش رفت و س به

دیکش ادیصورتش زد و فر : 



دادگاه و  یر یکه دستم بهت بخوره م -

هاا؟ یکن یطالق اقدام م یبرا  

شده بود را  جیرا که از شدت ضربه گ او

تخت زانو  یتخت پرت کرد و رو یرو

دیکش ادیزد و فر : 

 یکه وحش یخوا یخودت م یلعنت -

ها رو به  نیبدتر یخوایمباشم .  خودت 

سرت بدم . زبون تو رو کوتاه نکنم مرد 

ستمین . 

چه؟ یعنی ریبا دم ش یباز دیفهم تازه   

با چشم  دیایمهبد به سمتش ب نکهیاز ا قبل

دیلرزان نال یو تن انیگر : 



 یغلط کردم . تو رو خدا به من کار -

شم . فقط  یالل م گهینداشته باشم ... د

رمنو به حال خودم بذا ...  

بدن  یرو یطوفان یکه با خشم مهبد

 یاشکها دنیزده بود ؛ با د مهیخ فشینح

کرد و به عقب برگشت یاو مکث  .  

تخت انداخت و نفس  یرا رو کمرش

پر تنش به سقف  یدعوا کیزنان از 

شد رهیخ .  

که نفسش به شماره افتاده بود   یحال در

 :زمزمه وار گفت

و جا موندن ما جز پررو شدن ت نیا -

کردم کنار  ینداره . فکر م یا دهیفا چیه



و دل به  یش یکم کم آروم م یپدرم باش

 ی... اما تو آدم ید یمشترک م یزندگ

زایچ نیکه با ا یستین  ... 

دینال یو زار هیگر با : 

ازت متنفر  یکرد یخودت کار یلعنت -

کابوس خواب شبانه م یبشم ... شد  .  

 قیسکوت کرد و چند نفس عم مهبد

فربد  یاپیپ یدر زدن ها ی. صدادیکش

 .اعصاب هر دو را داغان کرده بود

 ...مهبد جان در رو باز کن داداش -

 دیشن یفربد را که از پشت در م یصدا

لب زمزمه کرد ریز : 



نفس راحت  هیتا همه تون  رهیمهبد بم -

نیبکش  . 

درشتش را بلند کرد  کلیتخت ه یرو از

.  دیکش شیموها یبه رو یو دست

را صاف و مرتب کرد و در  شیالباسه

را با حرص باز کرد. با خشم رو به 

دیبرادرش غر  : 

طور  نیداره در اتاق ما رو ا یچه معن -

 یدماغت رو تو نکهیا یبه جا ؟یکوب یم

؛ برو به حال  یمن فرو ببر یزندگ

کن یدگیبابات رس  ... 



اتاق را محکم بست و پشت به در  در

رس در آن که ت یی. هانا با چشمهاستادیا

شده بود رهیزد به او خ یموج م  . 

 نیجمع کن هم یدار یزی، چ یلباس -

میریخونه م نیاالن از ا  . 

تخت نشست و لباسش را  یوحشت رو با

لباسش پاره شده بود .  ی قهیمرتب کرد. 

 یلباسش را رو یبا دست پارچه 

 :سرشانه نگه داشت و گفت

- م؟یکجا بر  

عمارت  نیتونم ا یخودم . نم یخونه  -

توش تحمل کنم یو با ادما  . 

تخت بلند شد و گفت یترس از رو با : 



 نی. اصال از امن که گفتم غلط کردم .. -

الل  دمی. قول م یشنو یبه بعد صدامو نم

 . شم و جواب حرفات رو ندم

 کیزد و دو قدم به او نزد یپوزخند مهبد

پر اشک  یکه به چشمها یشد . در حال

فتشده بود؛ گ رهیاو خ : 

- رو  شیهنوز جواب سوال چند شب پ

ینداد  ...  

منتظر جواب اوست.  یعنیمهبد  سکوت

امدین ادشیبه  یزیفکر کردو چ یکم  .  

 کدوم سوال؟ -

 ای یخونه م باش یملکه  یدوست دار -

ز؟یکن ایبرده   



 نشیآتش  یو مبهوت به چشم ها مات

 یکه از آن دو گو یینگاه کرد. شعله ها

زد، وجودش را ذوب  یباال م یخاکستر

کرد یم لیکرد و به خاکستر تبد یم .  

شده  رهیاو خ یکه به چشم ها یحال در

لب زد یبود به آرام : 

رو بکنم اما تیزیحاضرم کن -  ... 

دیحرفش پر انیزد و م یپوزخند مهبد : 

به تو  گهیجوابم رو گرفتم . اماش د -

باش اما اونجور  زمی... کن ستیمربوط ن

خوام یکه من م  . 

 یبه چشمها ادیز یکرد و با ناراحت یمکث

و به  دیکش یقیشد . نفس  عم رهیاو خ



چشم برهم  کیو به  دیسمت در چرخ

رفت رونیزدن از اتاق ب . 

اش حبس شد . رنگ  نهیدر س نفس

مورد  نیکرده بود و هم ریینگاهش تغ

  . دلش را لرزانده بود

داد یشد و جواب نم یالل م کاش .  

و مبهوت به در اتاق طور که مات  همان

تخت نشست یکرد؛ رو ینگاه م .  

 یبرا یسست شد و توان شیزانوها

 یرا رو شینداشت . دست ها ستادنیا

دست  یتخت دراز کردو سرش را رو

بود  یخال شیگذاشت . دستها شیخال یها



فرار از آن  یبرا  ینجات سمانیو ر

تا به آن چنگ بزند دید ینم یزندگ ! 

هق هق افتاد و بر  بخت خود لعنت  به

و با خود  ختیفرستاد. آنقدر اشک ر

داغ شد و  شیخواند که ، چشمها هیمرث

خواب شد یپنجه  ریاس . 

*** 

 

پرده به اتاق  یاز ال دینفوذ نور خورش با

از هم باز شد شیلکهااراده پ یب .  

 دیچرب و آشفته اش کش یبه موها یدست

تخت نشست یو رو . 

در عمارت حاکم بود یبیعج سکوت .  



دلش را به شور  یغارغار کالغ یصدا

  .انداخت

خواند تا دلش آرام  یالکرس هیلب آ ریز

ردیگ .  

دلش در  یخودش نبود ؛ با هر اتفاق دست

بود گرید یبتیانتظار مص .  

برگردانده  ید خدا از او روکر یم حس

تنها گذاشته است شیو او را با غمها .  

تخت قرار گرفته بود؛  ریکه ز یچمدان از

 دیکش رونیرا ب ازشیمورد ن یلباس ها

  . و به سمت حمام رفت

جداگانه  سیمهبد و عمو صادق سرو اتاق

کرد یداشت و کار او را راحت م .  



دوش آب گرم  ریحمام شد و ز وارد

ستادیا .  

 نییپا شیآب با شتاب از سرو رو قطرات

در  دنی. بعد از چند روز خوابختیر یم

، دوش گرفتن با آب گرم  یماریبستر ب

دیدوباره بخش یروحش را جان یبدن ب . 

چشمش قرار  یاز آب جلو یا پرده

گرفت و ذهن او را به مرور اتفاقات 

  .گذشته کشاند

مرور خاطرات چند ماه گذشته درد  با

درون در وجودش رخنه کرد یقیعم .  

از موارد  یلیذهنش او را در خ مرورگر

داد یمقصر نشان م .  



با مهبد از خود  یجاها برخورد تند یلیخ

 یبروز داده بود. نفرتش را علناً تو

بود دهیصورت مهبد کوب . 

 یزبان دراز نکهیتنگ شد . حس ا نفسش

حال و  نیخودش علت ا یها و پرخاشگر

شد زاریبروزش بود؛ از خود  . 

فروغش  یب یندامت از چشمها اشک

شد یجار  . 

زمان با شستن  تن و بدنش اشک  هم

و برخود و مهبد لعنت فرستاد ختیر . 

درون آب  یبه خود آمد که دستها یزمان

شده بود ریپ .  



را  دنیدر حمام ، نفس کش دهیچیپ بخار

دشوار کرده بود شیبرا . 

آمد و حوله را دور  رونیدوش ب ریز از

را درون حمام  شی. لباسهادیچید پخو

بلندش  یو حوله را دور موها دیپوش

تا آبش گرفته شود دیچیپ . 

آمد. دلش  یم رونیرخوت ب نیاز ا دیبا

 .مرده بود اما جسمش هنوز زنده بود

سرد  یگذران روزها یبرا یراه دیبا

کرد یم دایپ شیزندگ .  

 یغم بغل کردن؛ درد یو زانو نشستن

دکر یاز او دوا نم . 



مهبد که  دنیآمد. با د رونیحمام ب از

بود؛ جا خورد.  دهیتخت دراز کش یرو

 شیچشمها یآرنج دست راستش را رو

بود دهیگذاشته بود و صاف دراز کش . 

را از نظر گذراند.  دنشیخواب لیاستا

بود ؛ چرا  ریمرد انکار ناپذ نیا تیجذاب

 یتوانست دوستش بدارد؟ چرا نم ینم

کنار خود  توانست حضورش را در

  تحمل کند؟

بر تارک ذهن مشوشش تلنگر  یا خاطره

و عشق آرش در  ادیزد. هنوز که هنوزه 

حاال که اسماً و  یدلش زنده بود. حت

شرعاً زن مهبد بود ؛ آرش سکان دار 

 .قلبش بود



. با حوله  دیچرخ نهیبه سمت آ یآرام به

داد تا زودتر  یماساژ م شیموها یرو

شود دهیآبش کش  . 

مهبد به  یخواست چشمها ینم دلش

وفتدیب شیموها .  

لحظه بدون شال  کیآن چند روز  در

  .نمانده بود

تا  دیکش شیموها انیرا چند بار م حوله

نمدار بود به  نکهیشد . با ا دهیآبش کش

و با  دیکش شیموها انیم یشانه ا یآرام

که دور مچ دستش بود شروع به  یکش

کرد شیبستن موها .  



پشت سر، او را ترساند و مهبد از  یصدا

وا داشت دیقلبش را به تپش شد . 

. خدا هر چه یدار یقشنگ یموها -

ظاهرت کار گذاشته؛  یداشته تو یخوب

کاش قلبت رو مهربون و اخالقت رو 

کرد یخوب درست م . 

گر گرفت . با خود قرار گذاشته بود  تنش

را ندهد. دلش  شیگاه جواب حرفها چیه

 یبدتر از آن شیبرا طیخواست شرا ینم

 .که بود؛ بشود

 یرا رو پسیبدهد کل یآنکه جواب بدون

 زیم یزد و شالش را از لبه  شیموها

سر انداخت یبرداشت و رو شیآرا  . 



شد .آرنج دست  زیخ میتخت ن یرو مهبد

تخت گذاشته بود و  یراستش را رو

داده بود هیآن تک یبدنش را رو .  

او را  یمشتاقش سرتا پا یچشمها با

از کردبراند .  

آدما  ی هیشد ما هم مثل بق یم یچ -

م؟یداشت یمعمول یزندگ  

تکان خورد یرنگش به آرام یب یلبها . 

 یم یمعمول یآدما یمعمول یزندگ -

 .خواد

تکان دادو گفت یسر مهبد : 

ه؟یفرق ما با اونا چ -  



 یمرده  هیدونم اما من  یتو رو نم -

 یبرا یذوق چیکه ه یکیمتحرکم . 

بودن نداره و زنده یزندگ . 

دادو  رونینفسش را با حرص ب مهبد

 :گفت

ادامه داره؟ ...  یحالت تا ک نیا -

شه؟یحال دلت خوب م یک نهیمنظورم ا  

روح نگاهش کرد. سردتر از  یو ب سرد

 :نگاهش جواب داد

وقت چیه -  .  

رو به خانوم خونه بودن  یزیواقعا کن -

؟ید یم حیترج  



ه م باشه شناسنام یاسم تو ، تو یتا وقت -

 .؛ آره

 انیم یتخت بلند شد و دست یاز رو مهبد

 ستادویاو ا ی. روبرو دیکش شیموها

گفت یباپوزخند : 

راحتم  نیبودن همچ زیکن یدونیم -

؟ ستین  

باشه من راحتم یهر چ -  . 

-  تی... فردا شکا یاستخب خودت خو

بره  ادتیکه  ارمیسرت م ییبال یکن

هیو پدرت ک هیاسمت چ ! 

پر غم نگاهش را به  ییچشمها با

مهبد دوخت و پوزخند زد  یچشمها . 



حال و روزمه ... تو  نیاالنم هم -

 .نگران من نباش

. تا کن  یبرو از عموت خداحافظ -

میریعمارت م نیاز ا گهیدوساعت د  . 

حرف قلبش از تپش افتاد.  نیا دنیشن با

دیموهوم قلبش را به چنگ کش یترس .  

 کجا؟ -

خر  به وظ یکه بتون ییجا -  فهیبدون َسر 

یت عمل کن  .  

صورت او  یرد یگرمش را با فوت نفس

  .پخش کرد و از اتاق  خارج شد



نگاه  شیخال یو مستاصل به جا وامانده

  .کرد

عمارت چه  نیدانست با رفتن از ا ینم

در انتظارش خواهد بود  یشتسرنو ! 

رفت . تلو  رونیخود آمد و از اتاق ب به

 ینم نیزم یرو شیپاها ایخورد ؛ گو یم

دیرس .  

گرفت تا تعادلش را حس  واریبه د دست

کشنده تا قلبش نفوذ کرده  ییکند. سرما

  .بود

 یرو یو ضربه ا ستادیدر اتاق ا پشت

 .در نواخت



ربد در باز شد و ف شیجواب عمو یجا به

 دنیدر ظاهر شد. با د یدر آستانه 

کرد و گفت یصورتش اخم : 

 هانا ، حالت خوبه؟ -

 دیکنجکاو دزد یرا از آن چشمها نگاهش

بله تکان  یبه نشانه  نییرو به پا یو سر

 :دادو گفت

خوام با عمو تنها باشم . امکانش  یم -

 هست؟

گفت یبا نگران فربد : 

م؟یکم با هم حرف بزن هی شهیهانا م -  

 رونینگاهش کرد. فربد از اتاق ب یسوال

کرد و گفت یآمد و به اطراف نگاه : 



رو بهم گفت که  یبابا راز شبید -

 ...داغونم کرد

کرد و به اتاق آنها نگاه کردو  یمکث

دیپرس : 

اتاقه؟ یمهبد تو -  

سرش را به چپ و راست تکان داد  هانا

 :و گفت

بر  گهیتا دوساعت د رونینه . رفت ب -

گرده یم . 

و آب دهانش را  دیکش یقینفس عم فربد

 :به زحمت قورت دادو گفت



 یمرگ مادرم ، خودکش دمیتازه فهم -

 ...نبوده

که  ی. فربد دیاز بدنش پر کش روح

 یخوددار بود و مهربان در حال فروپاش

به حال مهبد که از قبل روح و  یبود وا

بود دهیروانش از هم پاش ! 

 چیتو هاون اتفاق تلخ  یدونم تو یم -

 ی. اما بخاطر پرونده  یندار یریتقص

زود ، مهبد هم از  ای ریقتل مامان د

شه . برات نگرانم ...  یماجرا باخبر م

تونه  ینه مهبد م یهست اینه تو کوتاه ب

 . احساساتش رو کنترل کنه



فرار از  یبرا یدانست و راه یم خودش

 .آن برزخ نداشت

 اصالح یبرا یدونم اما راه یخودم م -

ستمیبلد ن انیجر نیا . 

 ییبغضش را قورت دادو با صدا فربد

 :گرفته گفت

کن  یدست بردارو کار یاز لجباز -

کنم  یم ی. من سعمهبد عاشقت بشه 

بندازم . مهبد  قیدادگاه رو به تعو انیجر

تو بوده از  یبفهمه قاتل مادرش ، خاله 

شه یکه هست بدتر م ینیا  . 

اما پر  یجد یو مبهوت به چهره  مات

که پر از نفرت  یغم فربد نگاه کرد. با دل



توانست مهبد را آرام  یبود ؛ چگونه م

 کند؟

با مهبد تنها در  نکهیآشوب شد. از ا دلش

ماجرا لو برود؛  نیخانه باشد و ا کی

شد خیتنش س یموها . 

جانش را تکان دادو  یب یناچار لبها به

 :گفت

قسمتم باشه یبخواد و چ یتا خدا چ - . 

 یلبش نشست و برا یرو یکمرنگ لبخند

جو  حاکم ، گفت رییتغ : 

شدم ؛  از  دیاگه به دست برادرت شه -

االن حاللم کن نیهم  . 



دستش را در هوا تکان داد و در  فربد

رفت ؛  یکه به سمت اتاقش م یحال

ب دادجوا : 

به  یکه دل نهیدل شکوندن راحته هنر ا -

 یدارم و م مانی. من به تو ا یاریدست ب

دل مهبد رو رام  یتون یدونم که م

ی. فعال بایخودت کن . 

تمام شدن حرفش به سمت مخالف  با

کرد و  ی. هانا رفتنش را تماشا م دیچرخ

گشت که  یم یدر ذهن خود به دنبال راه

وجود نفرت  یه ا، فقط ذر یبتواند ذره ا

مهبد را تحمل کند زیانگ . 



تکان داد و  یورود فربد به اتاقش، سر با

شد شیوارد اتاق عمو .  

نفس  ژنیهنوز هم با دستگاه اکس صادق

 ی. حال دلش خوب نبود. نم دیکش یم

دیدانست چه بگو !  

صورتش  یماسک را از رو صادق

برداشت و با دست به مبل کنار تخت 

 :اشاره کرد و گفت

دخترم نیبش ایب -   .  

 شیعمو یگفت و روبرو یآرام سالم

نگران به او  ینشست. صادق با نگاه

شد و گفت رهیخ : 



باالخره به فربد گفتم . از دادگاه  -

دم .  یول یدعوت نامه اومده برا

، فربد و مهبدن .  هیدم  آت یبدبختانه ول

دادگاه حاضر شن یتو دیبا  .  

 یبراراه نفسش را گرفت . دلش  بغض

رحمش سوخت . بعد از چند  یب یخاله 

  .سال هنوز به انتظار حکمش مانده بود

 یدیدر ناام دنیدانست انتظار کش یم

  .مطلق چه دردناک است

اون موضوع مثل  نیذاشت یکاش م یا -

راز بمونه هی  ... 

شد دخترم . خاله ت هوا برش  ینم -

 نیا هیداشته بود. فکر کرده بود بعد از آت



به اون تعلق داره . در  یو زندگعمارت 

گفتم ؛ خودم  ینم سیضمن اگه به پل

شدم یقاتل م هی کیشر  .  

درست بود . اگر خود او  شیعمو حرف

گرفت همان کار را  یاو قرار م یهم جا

کرد یم .  

و گفت دیکش یآه : 

بر  گهیعمو جان مهبد تا دو ساعته د -

گرده عمارت و من رو با خودش  یم

برهیم  ... 

گفت دهیدر هم کش ییبا آبرو صادق : 

 کجا؟ -



که در  یاون آپارتمان دیدونم . شا ینم -

جاست نیهم یکینزد  .  

 آخه چرا؟ -

اندوهش را کاهش دهد؛ شرط  نکهیا یبرا

را به صادق گفت نشانیو شروط ب .  

گفت یبا نگران صادق : 

 یلج م تیدخترم چرا با خودت و زندگ -

ه افتاد و افتاد ک یم دینبا یاتفاق هی ؟یکن

، حاال چرا  مییتو یتا ابد ما شرمنده 

 یت رو خراب م ندهیاون اتفاق آ یبرا

؟یکن   

 یو کس دیمن بود یعمو شما اگه جا -

 یرو با زور و قلدر ستتیتمام هست و ن



و روح و  دیکش یم رونیاز چنگت ب

 یتونست یزد ؛ م یجسمت رو زخم م

سرت  ییبال چیکه ه یو مثل وقت یببخش

؟یکن یدر کنارش زندگ یا خوشب ومدهین   

پس چرا اون ماجراها با  یتونست یم اگه

 ... همسرت شکل گرفت

دیبه اشک نشسته نال یبا چشمها صادق :  

خوام تو به روز من  یم نیهم یبرا -

... ببخش تا  زمی... ببخش عز یوفتین

رهیروحت آروم بگ  . 

فکر کرد و با  شیحرف عمو یرو یکم

گفت یمکث : 



گذاشته باشه چشم .  یبخشب یاگه جا -

 یدر هر صورت اومدم ازتون خداحافظ

 ای نمتونیبتونم بب گهید ستیکنم . معلوم ن

 ... نه

حرفش را قطع کرد . حال  هیو گر بغص

 نیرا با ا شینداشت . تنها حام یخوش

داد یرفتن از دست م . 

گفت یبا ناراحت صادق : 

 یبود که تو یچ گهیبودن د زیکن نیا -

 ستیتاد؟ شرم آوره در قرن بدهن شما اف

 نیو برده ، اونم ب زیحرف از کن کیو 

زده بشه . هانا جون  یزن و شوهر



. برو بهش بگو  یخودت خرابش کرد

 ... نظرت عوض شده

 ییحرفها دنیجا برخاست . توان شن از

گذاشت را  یدر حال او نم یریکه تاث

  . نداشت

اگه به خاطر من  دیبرم . ببخش دیمن با -

 یحت ن؛یرو بدون نی. فقط ا نیشد تیاذ

زمان ببخشم اون  هیاگه من مهبد رو 

آدم  هیذاره مهبد  ینم یلعنت یگذشته 

باشه یعاد  . 

 یچشم صادق رو یاز گوشه  اشک

رد  دنی. با د دیصورت پر چروکش چک



 شیسال عمو کیدر آن  دیاشک تازه فهم

شده بود دهیو تک رتریچند سال پ . 

خم شد .  شیو به سمت عمو دیکش یآه

 هینشاند و با گر شیشانیپ یرو یبوسه ا

 :گفت

در نبود ما زودتر حالتون  دوارمیام -

دختر بد  نیا نیخوب بشه ... سرپا شد

ازم  یسراغ هی.  نیرو فراموش نکن

نیریبگ ! 

وه شد و صادق پر از اند یچشمها

 .زمزمه کرد

حاللم کن هانا! تو ، پاسوز گناه من  -

یشد  ... 



برگرداند و تمام  واریرا به سمت د شیرو

دیتخت لرز یرو هیبدنش بر اثر گر . 

 دنیراه نفسش را بست . تحمل د بغض

را با آن سن و سال  شیعمو ی هیگر

  . نداشت

" خداحافظ " را زمزمه  یلب کلمه  ریز

رفت ونریکرد و از اتاق ب .  

را  نیزم یقدرت قدم گذاشتن رو شیپاها

در  یشگیهم ینداشت . همان سرما

 نهیس یقفسه  یجانش نفوذ کرد و رو

  .اش فشار وارد شد

اش قرار  نهیس یرو یصخره ا ییگو

گرفت و خود  واریگرفته بود . دست به د



 یرا با زحمت به اتاق رساند . زانوها

بوسه زد و او را  نیسستش به زم

 شیرو شیپ یانده و وامانده از زندگدرم

خم کرد نیبه سمت زم . 

**** 

 

اتاق با سر و صدا باز شد . با ترس  در

 فشیو رعشه بر تن نح دیخود پر یاز جا

 .افتاد

و تخت بلند شد  یمهبد ، از لبه  دنید با

ستادیا شیروبرو . 

از صبح  شهیدو ساعتت م ینگفته بود -

  .تا شب



... تو حق باز خواست کردن  سیه -

زنم و تو چشم  یفقط من حرف م یندار

یگ یم . 

شد.  رهیسکوت به صورت سرخش خ در

خوش  یدرون آن چشمها نیسنگ یغم

زد یرنگ موج م .  

 یفرو بست و سکوت کرد. دلش برا لب

  .غربت نگاهش سوخت

 انیسمت کمد لباسها  رفت . از م به

و   راهنیشده چند دست پ زانیآو یلباسها

تخت  یکت و شلوار برداشت و رو

قلب پر تپش و  شیصدا یانداخت. سرما

  .ترسان او را منجمد کرد



.  نیتخت بچ ریچمدون ز یرو تو نایا -

لباس گرم بپوش .  هیسرده  رونیب یهوا

 یحوصله  گهیمن د یبش ضیاگه مر

کردن از تو رو ندارم یرستارپ  . 

تکان داد و به  نییرا رو به پا سرش

مهبد، او  یسمت لباسها خم شد که صدا

 .را دچار شوک کرد

دم؟ینشن ییصدا -  

لب زد یبهت نگاهش کرد و به آرام با . 

  .مراقبم -

 یشنو یم یهر چ  ؟یکه چ یمراقب -

 ی"چشم ارباب " رو طور یکلمه  دیبا

؟بدم حیتوض ای. افتاد که من بشنوم.. یبگ  



گام برداشته  یدر چه راه دیبا دیفهم تازه

او  یخواست برا یاست. مهبد دلش م

کند یارباب  . 

به  نییو سرش را رو به پا دیکش یآه

الکل و کلمات شل  یتکان داد. بو یآرام

و کشدارش از حال و روز نه چندان 

 یصبور دیداد. با یخوبش ، خبر م

کرد  یاه مشق ماول ر نیکردن را از هم

نجنباند لیدل یزبانش را ب ردیبگ ادیتا  . 

کرد تا مجبور به  یهر چه بود تحمل م  

 شیموجود روان پر نیتحمل وجود ا

 . نباشد

دمیفهم -   . 



 اتتی. خوبه که با تموم گند اخالق یاوک -

نگ ن یستیخ  . 

سمت در اتاق رفت و گفت به  : 

با بابا  رمیمن م ینیتا تو چمدون رو بچ -

برگشتم  یکنم. وقت یو فربد خداحافظ

میآماده باش تا بر  . 

 .چشم ارباب -

لبش  یخروجش از اتاق ، پوزخند رو با

دوست داشت ارباب  نکهینشست. با ا

داد.  یم حیرفتارش توض یباشد ؛ برا

 یمسخره م شیارباب گفتن برا یکلمه 

  . آمد



به چپ و راست تکان داد و به  یسر

 .کارش مشغول شد

ت گذشت . در اتاق باز شد و ساع کی

در ظاهر شد یمهبد در آستانه  . 

ایچمدونا رو بردار و ب - . 

" چشم  یکلمه  دنیمنتظر شن نکهیا بدون

در کنار رفت یارباب" باشد از جلو .  

چمدان را در دست راست و چپش  دو

  .گرفت و بلند کرد

چمدان ها خارج از توان  ینیسنگ تحمل

ترق مهره  ترق یاو بود. حس کرد صدا

کمرش بلند شد یها .  



دندان گرفت تا  ریرا به ز شیها لب

دیاین رونیب شیلبها انیاز م ییصدا . 

دو را کشان کشان و با زحمت تا  هر

پله ها رساند یباال .  

بود و فربد در  ستادهیپله ها ا نییپا مهبد

فربد به  یحال حرف زدن بود. صدا

دیشن ینم یزیآرام بود که او چ یحد .  

" گفت و دو چمدان را  یاعلیدلش "  در

و از پله ها به زحمت به دست گرفت 

رفت نییپا  .  

 یاو اخم دنیاو شد . با د یمتوجه  فربد

کمک کردن  یبه به برادرش کرد و برا

  . به سمت او گام برداشت



 شیبر نداشته بود که بازو شتریگام ب دو

شد دهیبه عقب کش  .  

ه و دندان به خون نشست یبا چشم ها مهبد

دیبهم فشرده؛ غر یها : 

 .شما دخالت نکن -

هانا و مهبد  انینگاهش م رتیبا ح فربد

زد و گفت یچرخ : 

.  نهیاون چمدونا سنگ ؟یشد وونهید -

مرد؟ یاسم خودت رو گذاشت  

شفافش به او نگاه کرد  یبا چشم ها مهبد

 :و گفت

جور دوست داره و منم به  نیخودش ا -

مذاریخواسته ش احترام م  . 



هاج و واج به هانا نگاه کرد و با  مهبد

 :خشم گفت

.  یجا برد کیهر چه مرده تو  یآبرو -

نمیولم کن بب . 

 دیکش رونیرا از دست برادرش ب دستش

دیو به سمت پله ها دو .  

بود . بدون توجه به  هدیپله رس نیآخر به

جروبحث دو برادر نفس زنان چمدانها را 

آورد نییبا خود پا .  

پله،  نیدر آخر یفربد با چابک یدستها

دیکش رونیچمدان ها را از دستش ب . 

انداخت و گفت یبه او نگاه یناراحت با : 



روتم هانا... مهبد هنوز  یشرمنده  -

کار داره تا یلیخ  ... 

پشت سر  پر خشم مهبد از یصدا

فربد  یشد و صدا در گلو دهیبرادرش شن

 .گره خورد

 یخود نزن فربد. فکر کرد یحرف ب -

 نیهانا ، خودش  چن ؟یاحمق طرف  هیبا 

رو انتخاب کرده! به انتخابش  یزندگ

 .احترام بذار و تو کار ما دخالت نکن

با خشم به برادرش نگاه کرد و  فربد

 دایدادو فر یچمدانها را در دستش تکان

دیکش : 



رو  نیسنگ یچمدونا نیخودش گفته ا -

زن  یکنه؟ نکنه به جا یبرات جابجا م

؛  یخودت خدمتکار گرفت یگرفتن برا

رتیغ یب ! 

برادرش به ستوه  یکه از دخالت ها مهبد

آمده بود. با خشم جلو رفت و چمدانها را 

دیکش رونیبه زور از دست برادرش ب .  

دیکرد و غر یهانا نگاه پرخشم به : 

امیتا من ب نیبش نیبرو تو ماش -  . 

رفت که  یم یسمت در ورود یآرام به

پر از خشم مهبد را به زور  یصدا

کرد را از پشت  یرا کنترل م  شیصدا

دیسر شن : 



 ییتا از دست فضوال رمیجا م نیاز ا -

راحت شم .  مونهیزندگ یکه دماغشون تو

 شیتو هم احترام خودت رو نگه دار و ب

نکن یبزرگترمن  یاز حد برا ! 

 نیزم یرا با حرص رو شیگامها یصدا

که به  یو با تنه ا دیشد؛ شن یم دهیکوب

 یخورد رو به جلو سکندر شیبازو

 .خورد

وفتید  جون بکن راه ب -  . 

 یرفت؛ سرما رونیعمارت که ب از

تا مغز استخوانش نفوذ کرد. لرز  یدیشد

در هم قفل شده  یبه جانش افتاد. با دستها

د حرکت کردپشت سر مهب .  



 یصندل ی؛ چمدانها رو دینکش قهیدق به

پشت پرت شد و او را با خشم به نشستن 

جلو، امر کرد یصندل یبه رو . 

و  دیترس یم نیمهبد خشمگ نیا از

  .زبانش بند آمده بود

 چیباغ از قبل باز شده بود. بدون ه در

بستن  یزد و برا رونیاز باغ ب یترمز

  .در باغ توقف نکرد

ترمز گذاشت که  یکوچه چنان پا رو سر  

پرت شد. از ترس  شهیبا سر به سمت ش

را به  شیبند دلش پاره شد و چشمها

هم فشرد یرو یفیخف غیهمراه ج .  



او و داشبورد حائل شد و  انیم یدست

شد. با کمال  شهیمانع برخوردش با ش

 یتعجب به دست مهبد نگاه کرد که رو

تا از  او قرار گرفته بود ی نهیس یقفسه 

کند یریضربه خوردنش جلوگ .  

کرد مهبد به آن  ی. حس مدیلرز دلش

 ی! دلش براستیدهد ن یکه نشان م یبد

با هم  یاو و خودش سوخت که زمان بد

 .روبرو شده بودند

ه رو شیصدا اعصابش خراش  یمانند ار 

 .وارد کرد



 یکمر بند المصب رو گذاشتن تا کس -

قَط نشه و ر نیا رحمت  غیجور مواقع س 

 . رو سر نکشه

دیدست به کمربند اشاره کرد و غر با : 

صاب مونده رو یببندش اون ب - . 

 .چشم -

سرعت دستش را به سمت کمربند برد  به

 یموها انیم یو آن را بست . مهبد دست

.نفسش را با حرص  دیخوش فرمش کش

را به حرکت در  نیداد و ماش رونیب

 .آورد

یبود و تمام نشدن یطوالن مسافت  . 



 رهیخارج از شهر خ یتعجب به جاده  با

خود را  یکنجکاو یشد و نتوانست جلو

ردیبگ . 

م؟یر یم میکجا دار -  

 . قبرستون -

او را خفه کرد.سرش  شیصدا صالبت

چرخاند و تا مقصد  شهیرا به سمت ش

ردو بدل نشد نشانیکالم حرف ب کی .  

نگاه مهبد از روبرو  ریتمام طول مس در

در افکار خود غرق بود کنده نشد . چنان 

به کوه برخورد کنند دیترس یکه م .  

که  یکوهستان یو خم آن جاده  چیپ در

 یروزها یاز برف ها یکناره اش آثار



خدا  یاریمانده بود؛ دل به  یقبل باق

شد رهیهدف به جاده خ یبست و ب .  

 

ترمز  یصدا دنیو شن نیتوقف ماش با

ه را از هم گشود. آنقدر ب شیپلکها ،یدست

جاده چشم دوخته بود که متوجه نشد؛ چه 

  .زمان خوابش برد

قرار  شیکه روبرو ییالیدر و دنید با

دیداشت با تعجب پرس : 

جا کجاست؟ نیا -  

  . جهنم -



درهم به صورت مهبد نگاه  یاخم ها با

شدن  ادهیتوجه به او در حال پ یکرد. ب

  .بود

شد ادهیپ نیو از ماش دیکش یقیعم نفس  .  

تا مغز استخوانش نفوذ کرد  یسرد سوز

 .و رعشه به جانش انداخت

 شیاز برف بود. دستاه دهیاطرافش پوش 

پا  یپاشنه  یبغل جمع کرد و رو ریرا ز

زد یچرخ  .  

زد در منطقه  یاطرافش حدس م دنید با

دماوند باشند ای یآبعل ی ! 

را باز کرد و به عقب  الیدر و مهبد

دیاو اخم کرد و غر دنی. با د دیچرخ : 



تا  نیبرو تو ماش ؟یش ادهیگفت پ یک -

یسرما نخورد . 

با اخم و غرولند بود. مانند  شیدلسوز

رفت و سوار شد نیربات به سمت ماش .  

خورد یبه هم م شیسرما دندانها از .  

ان شد و غرغر کن نیسوار ماش مهبد

 :گفت

ازت  ستین یکس یبش ضیمر -

کنه . خودت عاقل باش و  یپرستار

 ...مراقب خودت باش

 یزده  خیصورت سرخ و  یرو نگاهش

. دیدر دلش تاب دیزد. نور ام یمهبد چرخ



داد ؛ بد  یپسر انقدرها هم که نشان م نیا

 !نبود

 یرفت و روبرو اطیداخل ح نیماش

متوقف شد الیو یورود . 

شد و به  ادهیپ نید از ماشمهب یاشاره  با

صورت خودکار به سمت در عقب 

تا چمدانها را بردارد که دست  دیچرخ

کالمش  شیمهبد او را به عقب راند و ن

 .را در جان او فرو برد

عمارت  یتو یتو اگه عرضه داشت -

که فربد  یافتاد یاونجور به هن هن نم

دلش برات بسوزه... منه خر معلوم 

وش کردمتو دل خ یبه چ ستین  . 



شد.  رهیو مبهوت به رفتن مهبد خ مات

منتظر واکنش او  نکهیزد و بدون ا شین

شد الیباشد وارد و . 

شب که  ی رهیو به آسمون ت دیکش یآه

انداخت  یرفت ؛ نگاه یم یرو به سرخ

خودش صبر  یو در دل از خدا برا

خواستار شد یادیز . 

برداشت  الیکه داخل و یگام نیاول با

دواند شهیر شیحس غربت در رگها .  

 یچرخ طیدر مح شیتوام با نگران نگاه

  .زد

لوکس بود نه ساده .  یلینه خ الیو یفضا

که در  یلیو است یدو دست مبلمان راحت



 یفضا یقرار داشت ؛ تا حد ییرایپذ

 یکوچک و شلوغ نشان م را ییرایپذ

  .داد

 یدر ورود یدرست روبرو آشپزخانه

راه پله  ،ییرایبود . در سمت راست  پذ

راه  ییباال یطبقه  میبه ن یچوب یا

 .داشت

 یرو یبزرگ ید یبزرگ ال ا ونیتلوز

کرد یم ییخود نما ییرایپذ وارید .  

بهت زده همه جا رو  یخوا یم یتا ک -

تا  یوقت دار یاز فردا کل ؟یبرانداز کن

خونه رو وجب به وجبش رو کنکاش  نیا

یکن . 



پله ها نگاه کرد.  یو منگ به باال جیگ

بود. در آن  دهیپوش یمهبد لباس راحت

 الیگرم و یفضا یسرد زمستان یهوا

سوال داشت یجا ! 

ه؟یک یبرا الیو نیا -   

که  یبدون توجه به او و سوال مهبد

شده بود؛ راهش را سمت  دهیپرس

کج کرد آشپزخانه .  

چشم رفتنش را نظاره کرد . مهبد در  با

آب را  یرا باز کرد و بطر خچالی

لبش  یرا رو یآورد . بطر رونیب

دیگذاشت و الجرعه نوش . 



 یکه قلوپ قلوپ آب را فرو م یحال در

کردو  یدادبا چشم و ابرو به او اشاره ا

را از لبش جدا کرد و گفت یبطر : 

کن .  فیرد زیچ هیشام  یبجنب برا -

چمدونا رو باز کن و اتاقم رو مرتب کن. 

 یبخوام ه ادی. خوشم نم یکار  دار یکل

کار رو بکن و اون کار رو  نیبگم ا

 یآرامش من و خودت سع ی. برانکن 

رو کوتاهش کن  یکن اون زبون صدمتر

کنم یم شیچیاز ته ق ادیب رپامیکه ز  . 

تعلق  چیکه ه ییالیگرفت از آن و دلش

نداشت. نه مهمان بود نه  به آن یخاطر



و آسمان معلق  نیزم انیصاحب خانه؛ م

 . بود

 اتاق من کجاست؟ -

زد و دستش را کانتر  یپوزخند مهبد

داد و گفت هیتک : 

.  یکن یم داشیباال خودت پ یبر -

اتاقت گذاشتم یچمدونت رو تو  . 

انداخت و از پله ها باال  نییرا پا نگاهش

 ریز که ییچوبها ریج ریج یرفت. صدا

به صدا در آمده بود؛ حس ترس از  شیپا

کرد یسقوط را به او منتقل م .  



 ریج یترسناک با هر صدا یلمهایف مانند

 ریدر انتظار شکستن پله ها در ز ریج

بود شیپا .  

 رهیدا مین یو راهرو دیها به انتها رس پله

قرار گرفت . سه تا در  شیروبرو یا

شناخت  یوجود نداشت . برا شتریب

در را باز کرد نیاطرافش اول طیمح .  

بود که  یجمع و جور یدوازده متر اتاق

قهوه  شیآرا زینفره و م کیتخت  کیبا 

روشن، پر شده بود یا .  

باال داد  یی. ابرودیداخل اتاق ند یچمدان

 ستادیو از اتاق خارج شد. کنار در دوم ا



 یبهداشت سیو بدون تامل باز کرد. سرو

شد انیچشمش نما یجلو .  

سقف با مهبد  کی ریشب را ز نکهیا فکر

 یم خیبه صبح برساند؛ مو به تنش س

رو کرد رویکرد. حال تهوع دلش را ز . 

تمام در  سوم را باز کرد یدرماندگ با .  

قرار  یواریمهبد کنار کمد د چمدان

 . داشت

در سمت چپ اتاق درست  گریدر د دو

تخت دو نفره قرار داشت یروبرو . 

بلند  نیزم یور از روکه به ز ییپاها با

شد سمت در اول رفت . با باز شدن  یم

دیدر دلش تاب  یدیدر، نور ام .  



در قرار  یدر آن سو یکوچکتر اتاق

اتاق قرار داشت .  نییداشت. چمدانش پا

مهبد فهم و  نکهیو از ا دیکش ینفس راحت

شعور از خود نشان داده بود؛ لبخند 

لبش نقش بست یرو تیرضا . 

دوم داخل اتاق حمام بود شد در  مطمئن

نداشت دنیبه د یازیکه ن . 

 ییکاموا کیسمت چمدانش رفت . تون به

به تن کرد و شلوار  یرنگ یزرشک

 شیمشک ینخ یبه پا کرد. روسر یگرم

 یرا به سر کرد و به سرعت لباس ها

دیدرون چمدانش را درون کمد چ . 



مهبد درون کمد تمام شد و  یلباسها دنیچ

رفت نییپا یبه طبقه شام  ی هیته یبرا  . 

نشسته بود و به  ونیتلوز یروبرو مهبد

مشغول بود ونیتلوز یتماشا . 

سکوت وارد آشپزخانه شد و در  در

 یبه کشوها یرا باز کرد. نگاه زریفر

 ،ی) مرغ ، ماه یپر از اقالم گوشت

فکر کردو  یگوشت قرمز( کرد . کم

 یگوشت چرخ کرده از کشو یبسته ا

تا  دیکش رونیمخصوص گوشت قرمز ب

کتلت را آماده کند ی هیما . 



 خیتا بعد از  دیطول کش میساعت و ن کی

گوشت چرخکرده کتلت ها را  ییزدا

  .آماده کند

 ستادهیده شب ا یساعت رو یها عقربه

شام را  زیحال م یو ب یبود. خسته 

دیدرون آشپزخانه چ  .  

آماده  زیانداخت . همه چ زیبه م ینگاه

 کرد تا یرفتار م زیکن کیمانند  دیبود. با

 یریگ شیپ یاحتمال یاز جنگ و جدل ها

 . کند

که  یرفت و کنار مبل رونیآشپزخانه ب از

و  ستادیآن ولو شده بود؛ ا یمهبد رو

 :گفت



 . شام آماده س -

 یانداخت و با چهره ا باال ییابرو مهبد

برخاست و به  شیروح از جا یسرد و ب

  .سمت آشپزخانه رفت

نفر  کیاز  ییرایپذ لیوسا زیم یرو

 شیکتلت ها اخمها دنی. با دشده بود دهیچ

کتلت را با دست  سی. ددر فرو رفت 

 : بلند کرد و گفت

مزخرف  یغذا نیا یک یبه اجازه  -

 یچ یدیاصال از من پرس ؟یرو پخت

وست دارم؟د   

بشقاب را وسط آشپزخانه رها کرد سید  

.  



کتلت  سید یکمال بهت و ناباور در

 ریخردوخاکش نیزم یچشمش رو یجلو

 یکتلت ها یشد . به طور چندش آور

 یکهایسرام یآغشته به سس قرمز ، رو

پخش شد  دیسف . 

به صورت  یخشم ناگهان نیاز ا ریمتح

شد رهیسرخ مهبد خ . 

دونستم ینم -  ... 

.  یهم ندار یزیکن یعرضه  یتو حت -

 تیچیآخه؟ ه یناز یخودت م یبه چ

. نه قلب و احساس  ستیآدم ن هی نیع

نه  یکار کردن دار ینه عرضه  یدار

یجون راه رفتن دار !  



 یگوش خراش مرد عصبان ادیفر یصدا

بود، تنش را به  ستادهیا شیکه روبرو

 .لرزه انداخت

 سید یخرده ها یآخر با خشم پا رو در

و کتلت ها گذاشت و از آشپزخانه  رکسیپ

دیخارج شد وغر : 

شم یم وونهیمن د یتا تو آدم بش - ! 

از رد  یداشت ؛ آثار یکه بر م یگام با

به جا  زیتم یکهایسرام یخود رو یپا

گذاشت یم . 

سرد  یرا در پنجه ها شیراه گلو بغض

فشرد یم یکس یب .  



 یبود به آرام ستادیکه ا ییجا همان

سرش  یرا رو شیدستها نشست و

  .گذاشت

آن همه  نکهیداشت . از ا یبد حال

 نیزم یرو هیاز ثان یزحمت در کسر

شد یلگدکوب شده بود؛ اشکش جار .  

پله ها  یمهبد از باال ینعره  یصدا

شد دهیشن . 

 یاملت درست و حساب هی عیسر یلیخ -

اتاق  منتظرم یآماده کن. تو . 

. در  از جا برخاست عیو سر خود آمد به

را باز کرد و گوجه و تخم مرغ  خچالی

دیکش رونیرا ب . 



سرعت گوجه ها را رنده کرد و درون  به

. روغن و زردچوبه و  ختیماهتابه ر

 . نمک را به آن اضافه کرد

گوجه ها آماده شود ؛ دست به کار شد  تا

 زیآشپزخانه را تم نیوبه سرعت زم

  .کرد

ساعت آماده شد میکمتر از ن املت . 

داشت  ادیکه از مهبد خوب به  یزیچ هاتن

بود که ؛ مهبد دوست داشت املت و  نیا

شد؛  یکه طبخ م یرا در ظرف مروین

 . لقمه کش کند



پر از نوشابه  یوانیو ظرف املت و ل نان

اتاق  یگذاشت و به سو ینیس یرا رو

 .رفت

پله ها آه از  یرو شیپا یجا دنید با

 نیاقبل از خواب  دینهادش برخاست . با

کرد یکه پخش شده بود را پاک م یگند . 

به در اتاق زد یا ضربه  .  

وارد اتاق شد ی؛ به آرام دینشن ییصدا  .  

تخت  ی؛ مهبد رو دیکمال تعجب د با

نشان از  قشیعم یبود. نفس ها دهیخواب

داد یم نشیخواب سنگ  . 

چهره اش نشسته  یخواب هم اخم رو در

  . بود



ثمر  یش بشد. تمام تالش یجار اشکش

  .ماند

راه رفته را باز گشت . بعد از  دوباره

کردن اطراف آشپزخانه و کف  زیتم

دیآب نوش یوانیو راه پله ها، ل نیزم  . 

تمام به اتاقش رفت تا بلکه با  یبا خستگ 

 یپر تنش را برا یساعتها نیا دنیخواب

فراموش کند یلحظه ا .  

تکان خوردن نداشت ینا یخستگ از . 

صدا وارد اتاقش شد.  یبو  یآرام به

 یاتاقش سردتر از اتاق مهبد بود. نگاه

 . به اطراف انداخت

نبود اتوریاز راد یخبر .  



 یواریو درون کمد د دیکش یپر درد آه

گلبافت با کاورش  ی. دو پتو دیسرک کش

شد یم دهیکمد د یگوشه  .  

و  دیکش رونیدو پتو را از کاور ب هر

دیتخت دراز کش یرو . 

 ادیکه انجام داده بود ز یکارحجم  دیشا 

که بر روانش  ینبود؛ اما فشار روح

برده  غمایوارد شده بود تمام توانش را به 

 .بود

و  دیتن خسته اش کش یدو پتو را رو هر

پتو فرو برد یگرما انیسر را م . 

اش به سرعت  هیداغ از گر یچشمها

به   یواقع یایخواب شد و از دن  ریاس



 ایرو یاید دنسرعت باد دور شد و وار

 .گذاشت

* 

 

شد داریاز خواب ب دیبا سردرد شد صبح .  

اطرافش آنقدر سرد بود که دلش  طیمح

دیایب رونیپتو ب ریخواست از ز ینم .  

گرما  یپتو برده بود تا کم ریرا ز سرش

وستش نفوذ کندپ ریبه ز .  

 قیبه وجودش تزر یخاص ی،کرخت گرما

در حال بسته شدن  شیکرد. کم کم چشمها

 . بود



بود که  وفتادهیهم ن یرو شیچشمها هنوز

شد.  دهیکوب واریدر اتاقش با ضرب به د

  .از ترس بند دلش پاره شد

 . ازدیپر رونیپتو ب ریچگونه از ز دینفهم

 نیضربان قلبش به باالتر ادیوحشت ز

بود دهیحد خود رس .  

شد تا علت ماجرا  زیخ میخود ن یجا در

 دایشدن را پ زیخ میرا بفهمد. مجال ن

مهبد  ینکرده بود که صورت گر گرفته 

چشمش ظاهر شد یجلو . 

 شهیپسر هم نیفکر کرد ا یلحظه ا یبرا

شده  داریچه زمان از خواب ب یعصبان

شدن هم داشته است؟ یکه  وقت عصبان  



که تا  یخونا ا نیخانوم ا یفکر کرد -

با زبون  دیانگار با ؟یدیلنگ ظهر تمرگ

 تیبا تو حرف بزنم تا موقع یا گهید

یخونه بفهم نیا یخودت رو تو  . 

 کیبه سمت او خم شد و پتو را با  یکم

 یو حجم سرما دیاو کش یحرکت از رو

ختیرا به جانش ر طیمح . 

 ستین یشاه عباس یجا تنبل خونه  نیا -

 زشیمونده ارباب بره کن نی. همخانوم..

کنه داریرو از خواب ب  . 

 یاز جا عیخشمش ، سر زانیم دنید با

او  یو کنار تخت ، روبروخود برخاست 

ستادیا .  



 ی، خواب موندم . فکر نم دیببخش -

یبش داریکردم صبح زود ب ! 

 یلحظه ا یمهبد گرد شد و برا یچشمها

خنده اش گرفت. دست به کمر زد و 

 :گفت

رو آب ببره تو رو  ایصبح زود؟ دن -

خانوم ...  یکار یبره . کجا یخواب م

ظهره ازدهیساعت   . 

که اعالم کرده بود؛  یساعت دنیشن با

اراده  یزد. ب رونیاز حدقه ب شیچشمها

و با لحن  دیبا کف دست بر سرش کوب

 شیروبرو یرو به بمب ساعت یمیمال

 :گفت



 یکه تو ینور کم نیشرمنده . بخدا ا -

من رو به اشتباه انداخت .  دهیچیتاق پا

نشده ریفکر کردم صبح زوده و هنوز د  . 

، رنگ سرخ  دیعجز او را د یوقت مهبد

باز گشت  یصورتش کم کم به حال عاد

 :و به در اتاق اشاره کرد و گفت

 ی قهیکامل تا ده دق یصبحونه  هی -

امیباشه تا ب زیم یرو گهید  . 

  . چشم -

ه بود که متوجهگفتنش تمام نشد چشم   

آشفته اش شد یموها یمهبد رو نگاه .    

و با چشم به دنبال شالش  دیکش خجالت

گشت یم  . 



 یشونه بزن یرو کم یجنگل وحش نیا -

 یبهتر از اون لته کهنه س که مدام رو

یندازیسرت م . 

 یرا گم کرده بود. نم شیو پا دست

ستدیبا ایدانست به آشپزخانه برود   . 

. افتیتخت  نیی، پا نیزم یرا رو شال

سرش انداخت و از اتاق  یبه سرعت رو

 .خارج شد

شد و چه  یاز اتاق مهبد رد م دیبا

الیداشت آن و یمزخرف یمعمار ! 

کنسول کنار تخت افتاد.  یرو نگاهش

 شیاملت هنوز آنجا بود. دست پ ینیس



 رونیرا برداشت و از اتاق ب ینیبرد و س

 .رفت

و  دیچرخ یفرفره دور خود م مانند

دیچ زیم یصبحانه را رو لیوسا .  

گذشته بود که مهبد وارد  قهیده دق قایدق

 .آشپزخانه شد

 زیاماده نبود. پشت م یچا هنوز

 نیو بدون توجه به او که مدام انشست 

نان و  یرفت ، لقمه ا یسو و آن سو م

  . کره و مربا درون دهانش گذاشت

ساز اشاره کردو  یدست به چا با

کرد یدرخواست چا .  



و کنار  ختیرا درون فنجان ر یچا

 .دستش کذاشت

پر از تمسخر مهبد آتش به وجودش  نگاه

مهم نبود شیاما برا دیکش .  

که بعد از  یهست یآخه تو چه جور زن -

 یمن چا یدیبا هم نفهم یچتد روز زندگ

انقدر  یعنی ؟یخورم نه فنجون یم یوانیل

من رو  یخوا یمخصوصا م ای یجیگ

؟یریبگ دهیناد  

تا به حال دقت نکرده بود؛ به  نکهیا از

دست  یخود لعنت فرستاد . با عذر خواه

دست او  یبرد تا فنجان را از جلو شیپ



دست مهبد  عیبردارد که حرکت سر

پرت کرد نیزم یفنجان را رو . 

را  شیشکستن فنجان چشمها یصدا 

هم انداخت و از ترس در خود  یرو

 .مچاله شد

 یپرست یکه م ییتو رو به اون خدا -

 یمن اسک یاعصاب نداشته  یانقدر رو

 یکه قبولش دار یینرو . به همون خدا

 هیچشمت اشک و  هیکنم  یم یکار

 . چمشت خون بشه

چشمش به خون نشست .  یدیخشم سف از

 یها چهیماه خشک بود و شیلبها



 ی. با کف دست رودیلرز یصورتش م

دیو غر دیکوب زیم : 

 یبود تو شیچند روز پ نیهم ید   لعنت -

چشمت به اون  یجلو یاون عمارت لعنت

مستخدم زر زرو گفتم من از کتلت 

کتلت  دیبا میدیکه رس نی. هم زارمیب

؟یروم بذار یجلو   

 نیکوه آتش فشان شده بود. با ا مانند

آمد که  ادشیزه آن صحنه به تا یادآوری

 یاو تن ماه یخدمتکار مجبور شد برا

همه  نیو از ا دیرا گز شیباز کند . لبها

 دیخود حرص خورد. با یحواس یب

آورد یهم شده از دلش در م یزبان .  



نبودم .  یچیه ادی شبی. بخدا د دیببخش -

بود و هول شدم بهیجام غر  . 

 دیببخش یکلمه  یههه . مگه تو معن -

که من ببخشم؟ یفهم یرو م  

 شیبلند شد و با خشم روبرو زیپشت م از

 یپر خشمش رو ی. نفس هاستادیا

 ادینشست .  یصورت منجمد او م

زجر آور حال تهوع به او  یخاطره ا

را از ترس بست شیدست داد.  چشم ها . 

ممکنه هر  الیو نیا یاز امروز تو -

لحظه که من بخوام مهمون داشته باشم . 

در  یببخش چیرفتارت باش که ه مراقب

ستیکار ن  . 



پر اشک نگاهش کردو به  یچشمها با

"چشم" قناعت کرد. خود  یگفتن کلمه 

را انتخاب کرده بود. با  یزندگ نیچن

نداشت و  ینوع زندگ نیبا ا ییآشنا نکهیا

 شیگذشت اما تحمل مهبد برا یسخت م

حقارت ها بود نیا یسخت تر از همه  . 

داد.  رونیب نهیاز س را با حرص نفسش

دوباره مورد خشم اربابش  نکهیقبل از ا

را جمع  زی؛ به سرعت م ردیقرار گ

  .کرد

شکمش به غاروقور افتاده  یگرسنگ از

ناهار نمانده  ی هیته یبرا یبود. اما وقت

  .بود



کار کردن  نیبه کار شد و در ح دست

در آن چند  اوردیب ادیکردتا به  یفکر م

 یرا با اشتها م ییروز مهبد چه غذا

  !خورد

آمد مرغ بود ادشیکه به  یزیچ تنها .  

گذاشت و   رونیب خچالیمرغ از  یا بسته

برنج گشت یبه دنبال جا  . 

کرد  یباز م کیبه  کیرا  نتهایکاب در

از برنج نبود یاما خبر .  

گذاشت و با  شیشانیپ یرو دست

حاصلش  یب یتمام از جستجو یدرماندگ

به دور خود زد یچرخ  . 



به تن کرده  رونیمهبد که لباس ب دنید با

  .بود؛ متعجب نگاهش کرد

گردم  یتا من برم رونیب رمیدارم م -

برق بزنه یزیاز تم دیبا الیتموم و  .  

 یبگم انگار برنج تو دیچشم . فقط با -

س برم  گهید ی. جا نیآشپزخونه ندار

 بردارم؟

 یبلندش دادو کم یشانیپ یبه رو ینیچ

واب دادفکر کرد و ج : 

خرم  ی. برگشتم خونه م دمیهنوز نخر -

 یو آشپز الیو یبرا ی. از امروز هر چ

کانتر بذار یکن و رو ستیالزمه ل  .  



رفت و بدون  رونیآشپزخانه ب از

خارج شد الیاز و یخداحافظ .  

در  رونی؛ مهبد از ب دیکمال تعجب د با

به سمت  الیخ یرا قفل کرد و ب یورود

رفت نشیماش .  

شدن ترس به دلش انداخت  یندانز حس

برداشت  یآب وانیو راه نفسش تنگ شد. ل

تا بر ترس خود  دینفس سر کش کیو 

 .غلبه کند

تا بر  دیرس یکه به ذهنش م یفکر تنها

 بود که نیا د؛یآ قیفا یآن ترس لعنت

فکرش از آن  ریسرگرم کار شود تا مس

  .در  قفل شده؛ منحرف گردد



و  چیو پ یبه فکر گرسنگ نکهیا بدون

 دایپ یرا برا الیباشد و شیتاب روده ها

جستجو کرد یکردن جارو برق  .  

کنکاش و جستجو کردن؛  یاز کل بعد

 یگوشه  یرا در کمد بزرگ یجارو برق

کرد دایباال پ یطبقه  یراهرو .  

 یکه اصال فکرش به سمت آن نم یکمد

  . رفت

 یا شهیش یکمد، درها یفوقان قسمت

 ینتیو ز ستالیداشت و پر از ظروف کر

  . بود



و مجزا  یکمد دو در چوب ییانتها قسمت

را  یاطیو چرخ خ یداشت که جارو برق

افتیدر آن جا  . 

رو به  یگرفته و ابر یکم هوا کم

رفت یمطلق م یکیتار  . 

 شیبرا گریبرف د یدانه ها زشیر 

  . لذت بخش نبود

بغل گره زده بود و از  ریرا ز شیدستها

به در  ییرایپذ یسراسر یپشت پنجره ها

ماند رهیخ اطیح .  

 یدانه ها زشیآسمان سرخ با ر یکیتار

 شیرا به رگها یگزنده ا یبرف ، سرما

کردیمنتقل م .  



نداشت یو روز خوش حال  . 

رفت یدلش ضعف م یاز گرسنگ   . 

کرده  زیگل تم یرا مانند دسته  الیو 

زد یآن برق م یجا یبود و جا . 

که درست کرده بود در  ییغذا یبو

دیچیمشامش پ  .  

غذا  یقابلمه ها ریخاموش کردن ز وقت

 .بود

،  کیتار یماندن به آن فضا رهیخ 

را پر آب کرد شیچشمها  .  

و از پنجره فاصله گرفت و به  دیکش یآه

  . آشپزخانه برگشت



مرغ را خاموش کرد و در  یقابلمه  ریز

را باز کرد خچالی .  

و تکه  دیکش رونینان لواش را ب ی سهیک

نان برداشت یا  .  

انگشتان دستش را به  د،یشد ضعف

 . رعشه انداخته بود

کرد یقوا م دیتجد یکم دیبا   .  

رب  ایاز گوجه  نکهیرا بدون ا مرغها

استفاده کند، طبخ کرده بود تا با نان 

ودصرف ش  . 

 دیکش رونیکوچک از مرغ را ب یتکه ا 

  . و با ترس خورد



با  نشیخشمگ شهیارباب هم دیترس یم

را زودتر خورده  شیاو غذا نکهیا دنیفهم

نداشت  یکند اما چاره ا هیاست او را تنب

. حالش خراب بود و از روز گذشته 

شد  یو چهار ساعت م ستیاز ب شتریب

نخورده بود یزیکه چ  . 

را شسته بود که  شیغذاظرف  تازه

را به داخل  نیوارد شدن دو ماش یصدا

دیشن اطیح .  

به خود بدهد در  یاز آنکه بتواند تکان قبل

باز شد و  الیو یکمال تعجب در ورود

چند پسرو دختر به گوشش  یسروصدا

دیرس . 



صدا به  یبود ب ستادهیکه ا ییهمان جا از

 یکه به بازو یرفتاربدون شرم دختر

بود و او را کشان کشان به  هدیمهبد چسب

نگاه کرد د؛یکش یم ییرایوسط پذ . 

اول اتاق من رو  دیمهبد جون با یوا -

 نیو نوش یپر نیبعد به ا ینشون بد

یاتاق بد دهیورپر  .  

چشم تعداد آنها را شمرد. سه دختر و  با

 ییرایاز مهبد وسط پذ ریدو پسر به غ

بودند ستادهیا  .  

 ادشیها به تک تک آن یچهره  دنید با

بودند که سال گذشته  یآمد؛ همان کسان

عمارت حضور داشتند یدر مهمان  . 



مهبد بود  ییاز پسرها همان پسردا یکی 

آن  یمهمان یکه آن همه جوان را برا

 .شب به عمارت دعوت کرده بود

او دستش را از بند انگشتان  دنیبا د مهبد

دخترک رها کرد و به سمتش  کیبار

 .آمد

ن با حرکت مهبد به سمت همه چشمشا 

دیاو چرخ  . 

تمام وجودش را فرا گرفت .  شرم

مهبد سپرد تا  ینگاهش را به چشمها

نکند. مهبد  تشیاذ گرانیحضور د

که  ییو با چشم ها ستادیا شیروبرو



ود گرفته بود؛ به خ یتفاوت یرنگ ب

 :گفت

کن . اول  ییرایاز مهمونام پذ عایسر -

که همه سردشونه و  اریاز همه نسکافه ب

گرم بشن دیبا  .  

سرخش را به  یاز دختران دستها یکی

و با ذوق گفت دیهم مال : 

 نیدونستم خدمتکار به ا ینم ولیا -

یآورد الیو یتو یجوون  .  

 یآمد . برا یم دیدختر به نظرش جد آن

مهبد به سمت مهمانانش برود ؛  نکهیا

 دیساز چرخ یگفت و به سمت چا یچشم



را آب کند. مهبد کنار اجاق گاز  یتا کتر

و به قابلمه چشم دوخت ستادیا  .  

؟یپخت یشام چ -  

به او نگاه کند،  نکهیو بدون ا یآرام به

 :جواب داد

 . مرغ -

تکان داد و گفت یسر : 

رو مقدارش  میشیخوبه . تا ما گرم م -

کن . از ماکروفر استفاده کن که  شتریب

  . زود آماده بشه

تکان داد و گفت نییرو به پا یسر : 

  . چشم -



زد و سرش را کنار  یپوزخند مهبد

گفت یزیآم هیگوشش برد و با لحن کنا : 

 دیچشم ارباب! در حضور دوستانم با -

 زینره تو کن ادتی.  یجور جواب بد نیا

 زیکن هی نیع دیو رفتارت با یخونه ا نیا

  . باشه

براق او  یپراندوهش را به چشمها نگاه

 :سپرد و با بغض گفت

راحت التونیچشم ارباب . خ -  .  

امشب اون اتاق رو به دوستام  یراست -

که کنارآشپزخونه س  یاتاق یوتو ید یم

نداره  یادیاتاق ز الیکه و یدونیبمون . م

دارن تیو مهمونا ارجح .  



 خیو با ترس از توب نگاهش کرد دیترد با

 :شدن گفت

 لهیاما اون اتاق نه شوفاژ داره نه وس -

هیانبار هیشب شتری. ب ییگرمازا ی ! 

بار صورت مهبد نه خباثت داشت و  نیا

 ییبود؛ با صدا زیآم هیکنا شینه صدا

او چشم  یکه به چشمها یآرام در حال

 : دوخته بود ، گفت

. قرار نبود  ستین یاما چاره ا دونمیم -

 ی. سورنا و نامزدش تو میهمه باش نیا

و به ما اضافه شدن دنیکافه ما رو د .  

جز قبول حرفش نداشت .  یا چاره

بود. اما  فشیاطاعت کردن جزو وظا



در عمق نگاه مهبد موج  یکم یناراحت

که  یدانست علت آن غم ی. نمزدیم

زد  یموج م شیدر چشمها انهیموذ

ستیگرید زیچ ایحضور اوست  .  

از پشت  یو پرناز دختر فیرظ یصدا

دیسرشان، مهبد را به سمت صدا کش : 

پچ پچ کردن با  یمهبد جون به جا -

اتاق من رو نشون بده تا  ایخدمتکارت ب

  . لباسم رو عوض کنم

لبخند به سمت دختر رفت و گفت با : 

هم هست  گهیاتاق د هیاتاق خودم  یتو -

یرو بذار لتیاونجا وسا یتون ی. م  .  

رو به آنها کرد و گفت رگید دختر : 



فرق  رایسم یبرا ستیآقا مهبد قرار ن -

می. ما هم هست ایبذار  . 

خنده کنان گفت مهبد : 

باال سه تا  یحسود طبقه  یخانوما -

 یبدون جا نم نی. نگران نباش میاتاق دار

نیمون . 

رفتن مهبد به سمت دوستانش غربت  با

وجودش را فرا گرفت یخاص .  

از نوع  یا بهیخواست غر ینم دلش

او با مهبد خبر داشته باشد یرابطه   .  

کرد که او را به چشم  یرا شکر م خدا

بودند دهیخدمتکار د . 



را به چپ وراست تکان داد تا  سرش

کند رونیافکار مزاحم را از سرش ب . 

مرغ  یرفت و بسته ا خچالیسمت  به

جوش آمدن آب را  یگذاشت. صدا رونیب

دیشن یدر کتر .  

آماده را از  کسیم یکاف یها بسته

. به تعداد نفرات  دیکش رونیب نتیکاب

  .فنجان گذاشت

 یآمدن دخترها از پله ها دست نییپا با

 رونیو از آشپزخانه ب دیشالش کش یرو

 . رفت



ش  ییاز پسرها که همان پسردا یکی 

مبل ولو شده  یرو ونیتلوز یبود؛  جلو

  .بود

 زیم یرا رو ینیس نییرو به پا یسر با

گذاشت یسلع   

 شیکه به زحمت از گلو ییبا صدا .

آمد گفت یم رونیب : 

نییبفرما -  .  

 یلیپروا که با مهبد خ یدختر ب همان

 ینیس دنیکرد ؛ با د یراحت برخورد م

و گفت دیخند : 

... پس قاشقش کو؟ یخانوم یه -  



حواس پرتش لعنت فرستاد و  بر

کرد یعذرخواه   

 به سمت آشپزخانه برگشت تا مهبد .

 برنگشته قاشق ها را کنار فنجان بگذارد

. 

همان  یسرش داخل کشو بود که صدا 

پله  ریرجیج یدختر را همراه با صدا

دیشن یچوب یها .  

 یخدمتکار حرفه ا هیمهبد جون اگه  -

کنم. خدمتکار  یبهت معرف تونمیم یبخوا

زبرو زرنگه  یلیدختر داره خ هیما 

هیماستوو غیر نی.بهتر از ا  . 



بود به  دهیکه شن یتوجه به حرف بدون

بر گشت ییرایپذ . 

انداخته بود تا نگاهش با  نییرا پا سرش

 که در ینکند. تا آن بغض دایپ یتالق یکس

حنجره اش چنبره زده بود ؛ راه  یانتها

اوردینفسش را بند ن . 

کرد و گفت ینچ مهبد : 

مادرش .  یاون دختر زشتو ارزون -

مونه یمارمولک م نیع اسوختهیس ... 

وار رفته  کلیبه ه یمهبد تکان ییدا پسر

مبل نشست .  یاش داد و صاف رو

 یحس م ینگاهش را به خوب ینیسنگ

 یسر باال کند . صدا دیترس یکرد. م



آمد ؛ قلبش از  رونیپسر کا از حنجره ب

ستادیحرکت ا . 

تا  ینه بابا ، بد نگذره مهبد خان. از ک -

 یحاال با خدمتکار خوشگل خوش م

...  یشد ییانگار بدجور هوا ؟یگذرون

 یپا پت یآدما یخوشگل ریبهتره تا اس

یبه حال دلت کن یفکر ینشد  . 

 ختهیر شیاز سر تا به پا یآب داغ ییگو

به لرز افتاد شیشد. دست و پا .  

به کنج  یبه آرامنفس بکشد  نکهیا بدون

آشپزخانه پناه برد تا غذا نسوزد و حرف 

نشنود یاضاف .  



کرد تا  زیمهبد گوش ت یصدا دنیشن با

دهد.  یبه مهمانش م یبشنود چه جواب

جانش به آن جواب بند شده بود ایگو . 

تو هرز  نی. من هنوز ع نیخفه رام -

بپرم . شما  ینشدم که با هر ننه قمر

ن؟یفا ندارحر نیجز ا یا گهیحرف د  

بود با ناز و  رایکه اسمش سم یدختر

 :کرشمه گفت

انزوا در  نیکم کم از ا دیمهبد با -

خودت رو  یخوا یم ی... تا به کییایب

. حاال که یبه خاطر گذشته ها عذاب بد

به  دیبا یاومد رونیاز اون عمارت ب

 نکهیجا با ا نی. ایهمخونه باش هیفکر 



 یره ولدا یخوب یو آب و هوا هیکوهستان

به  اجیو گرفته س . احت ریبه شدت دلگ

 یب نیتا تو رو از ا یرهم زبون دا هی

ارهیدر ب یحس و حال ... 

خنده زد و گفت ریز یپق نیرام : 

نه چونه عروس اومد  مینه چک زد -

 یهست یچه موذمار رایخونه، سم یتو

 ...تو

کرد و با اخم  یزبان دراز شیبرا رایسم

 :گفت

 ینم باز شه مخفه که ده یکیتو  -

لش یکنار پسره  ذارمتیشورمت و م . 



زنگ ماکروفر از گوش دادن  ییصدا با

غازشان دست  هیصدمن  یبه حرفها

 .برداشت و سرگرم کار شد

 یها و خنده ها یشلوغ کار نیدر ب شام

  .بلندشان صرف شد

از ته دل به دلش مانده  یخنده  حسرت

و به  دید یآنها را م یشاد یبود. وقت

کرد  یسرتا پا مشکل خود دقت م یزندگ

شد یم زاریاز خودش ب . 

کند؟ یاو آدم نبود تا شاد زندگ مگر  

او احساس نداشت که با عشق  مگر

آرام  یزندگ کیکند؟ مگر او حق  یزندگ

 را نداشت؟



را در وجود  شیتمام حسرت ها مسبب

دید یمهبد م . 

که در جمع دوستانش آرام و  یمهبد

به  یچند گاهساکت نشسته بود و هر از 

داد یدوستانش جواب م یها یتکه پران . 

 یاز کنار مهبد تکان نم یلحظه ا رایسم

 .خورد

که  یفرستاد بر مهبد یدلش لعنت م در

به او چشم داشت  یدختر نیبا وجود چن

بود دهیکش یرا به تباه شیو زندگ .  

شام را شست و آشپزخانه را  یظرفها

خواست کنج همان  یمرتب کرد. دلش م

نداشت؛   یاز انبار یکه دست کم یاقات



 یپناه ببرد تا کمتر دست خوش حسرتها

شود شیزندگ انیپا یب . 

آن دختران شاد  دنیکه با د ییها حسرت

کرد یم شیر شیدلش را ر شتریب . 

با مهبد  دی. با ستادیا ییرایپذ کنار

کرد تا دوباره شاهد خشمش  یهماهنگ م

 یدوخته  نینگاه به زم دنینباشد. از د

دیکش ریمهبد، قلبش ت . 

که  یسوخت. درد یاو هم م یبرا دلش

نداشت  یانیدر قلب او رخنه کرده بود؛ پا

 ایدن ای. درست مانند خودش که دن

 .احساس بد در قلبش خانه کرده بود

مهبد گام برداشت یو به سو دیکش یآه  .  



آهسته ، حواس مهبد  یهمان گام ها ایگو

دیرا به سمت او کش . 

کرد دایپ یبا نگاهش تالق مهبد نگاه . 

. مهبد فارغ به او کرد  یاشاره ا دیترد با

آمد شیبه سو انشیاطراف یاز شلوغ باز .  

 ستادیاو و پشت به مهمانانش ا یروبرو

 نیشلوار ج بیو دستش را درون ج

برد شیمشک . 

؟یدار یشده؛ مشکل یچ -   

پردرد و  یمهربانش را با لبخند لحن

 :خسته جواب داد و گفت

 گهیبرم استراحت کنم؟ د ید یاجازه م -

ندارم ستادنیا ینا . 



کرد و  رییتغ ینگاه مخاطبش به آن رنگ

به خود گرفت یرنگ دلواپس . 

اتاق  ی. برو تو یگفت یخب زودتر م -

رمایبرات رخت خواب و پتو م  . 

در هم گره خورد. به دنبال  نگاهشان

بود تا قلب منجمدش گرم  ینگاه یگرما

و صدافسوس که هر وقت به  غیشود. در

کرد  یو جذاب نگاه م بایز یچشمها نیا

شد یدر ذهنش زنده م طانیش ادی . 

 یکه با خشمش گلبرگ ها یطانیش

رحمانه به  یوجودش را پرپر کرد و ب

 .آتش انتقام سوزاند

دیقلبش را به چنگ کش یسک ایگو . 



بود که بر خالف  نیا شیخوش تنهادلش

باز هم نرمش  زشیاخالق تند و اغراق آم

در رفتارش بود یخاص . 

خوب بودن و  انیکه م ییاو یبرا دلش

 دیسوخت. شا یافتاده بود م ریبد بودن گ

از  شتریبودند و سهم او ب یهر دو قربان

 .مخاطبش بود

ده و ما مهبد هنوز آخر شب نش یه -

 نیا ی. دست از پا خطا کنمیداریب

ج یرایسم ... برهیزده نفست رو م گریجز 

 !جان من نگاش کن

گره نگاهشان را باز کرد  نیرام یصدا

 یبه عقب برداشت. با تکان یو مهبد گام



 رایکه مهبد خورد؛ صورت پر اخم سم

قرار گرفت دشیدر مقابل د . 

 نیخواست عشق و خواستن ا یخدا م از

تا  اندازدیرا به دل مهبد ب یشکالتدختر 

کند داینجات پ یلیتحم یزندگ نیاو از ا . 

 یدختر لوند خبر نداشت او تنها زن نیا

هوو را دارد تا از  یاست که آرزو

مهبد سر باز زند یعیطب یخواسته ها . 

ل  نیرام - چاک دهنت رو ببند تا گ 

 نگرفتم . باز به تو رو دادم؟

داشت و با مهبد گام بر یبه سو رایسم

گفت یلحن لوس دخترانه ا : 



آخه عجقم انقدر مات و مبهوت دختره  -

کردن که تو یفکر نیکه همه چن یشد ... 

رایخفه سم -  ...  

 یگذشت و از راه پله  رایکنار سم از

را باال رفت یچوب . 

وقته ریباال ... د نیایبچه ها بهتره ب -  . 

حرف از جانب مهبد، چشم  نیگفتن ا با

رو به  نیسورنا گرد شد . رامو  نیرام

گفت زیآم هیکرد و با تعجب و کنا رایسم : 

واقعا مهبد خودمون بود؟ نیا -  

هانا نازک  یبرا یپشت چشم رایسم

 نیکردو به سمت دوستانش رفت . در ح

را داد نیرفتن جواب رام : 



 یالیو نیا یدونم واال. انگار تو ینم -

شده یدور از شهر جن  . 

به  یا کهی. هر کدام تددنیپنج نفر خند هر

 یم لشیتکم یگریانداخت و د یمهبد م

 .کرد

صدا به  ی. آرام و بدیند زیرا جا ماندن

 یکنار یراهرو یسمت اتاق انتها

 .آشپزخانه رفت

 وارید یاتاق را باز کرد و دست رو در

کند دایبرق را پ دیمجاور گذاشت تا کل .  

از درون اتاق به صورتش  یسرد سوز

 .خورد



برخورد کرد. چراغ را  دیه کلب دستش

  .روشن کرد و وارد اتاق شد

افتاد فشیلرزه به تن نح ادیز یسرما از . 

بغل گره زد و به  ریرا ز شیدستها

کهنه  لیاز وسا یلیاطرافش نگاه کرد. خ

و از دور خارج شده کنار اتاق، مرتب 

شده بود دهیهم چ یرو . 

بود؛  یچه کس الیدانست صاحب و ینم

بود که دل کندن از  یدمهر کس بود آ

سخت بود شیفرسوده برا لیوسا .  

هم  یو کهنه رو یمیقد یراحت یمبلها

شده بود دهیچ .  

ش زد ینیب ریو نا ز یکهنگ یبو . 



را پشت سرش حس کرد یکس حضور . 

زد و با مهبد که رخت  یعقب چرخ به

دستش بود برخورد کرد یخواب رو . 

خورد و با  ییاثر برخورد ؛ مهبد تلو بر

افتاد نیزم یرخت خوابها رو .  

خم  نییترس به سمتش رفت و رو به پا با

  . شد

حواسم نبود پشت سرم  دیببخش -

یواستاد . 

رخت خوابها افتاده بود  یکه رو مهبد

به خود داد و بلند شد.  یتکان عیسر

به اطرافش انداخت و گفت ینگاه : 



باال  یاتاقا نهیا ی. بدبخت هیاتاق سرد -

اتاق دارن و سورنا  هیترا جا نداره . دخ

 یاتاق . فقط اتاق من م هیو نامزدش 

میچندش هم اتاق نیمونه که با اون رام . 

بود  بیاو عج یشوخ بود و برا لحنش

 میو تقس دنیاو طرز خواب یکه مهبد برا

داد یم حیاو توض یرا برا شانیجا .  

و بلد  دید یکه خود را ارباب م یمهبد

کند ینبود ارباب . 

 یداره . اونا مهمونن و من توقعن بیع -

 . ندارم

کرد. با اخم به او  ریینگاه مهبد تغ رنگ

شد. هر چه فکر کرد  کینگاه کرد و نزد



نزده بود که او را  ی؛ حرف نامربوط

کرده باشد یعصب . 

 کیرا گرفت و به خود نزد شیبازو مهبد

دیزل زد و غر شیکرد. به چشمها :  

وست چرا د ؟یلعنت یندار یچرا توقع -

 یداشت یا رانهیحق یزندگ نیچن یدار

تونم  یچرا نم ؟یاما کنار من نباش یباش

رها شم؟  التیاز بند خ دیاونجور که با

به  شیمظلومت آت یچشمها نیبا ا یلعنت

آشغال  یکن یدلم نزن که هر وقت نگام م

که  شهیم ی. ک.. یاریم ادمیبودنم رو به 

؟یمتجاوز نگام نکن هیبه چشم   



خفته بود ؛  شیساعتها در گلوکه  یبغض

 یشد. لبها یشد و اشکش جار داریب

 :خشکش را تکان دادو گفت

ت  انهیکابوس اون عمل وحش یتاوقت -

 . خواب شبام رو حرومم کنه

را باال  شیو ابرو دیصورتش پر رنگ

ددا . 

ی. هر جور دوست دار یاوک - . 

در را  رهیو دستگ دیعقب چرخ به

 یو به آرام دیکش یقیچرخاند. نفس عم

 :گفت

 ادیاون دل  سنگت نرم بشه و  دوارمیام -

ستین یسخت یلیکار خ دنیبخش یریبگ  .  



 یرو برا اهیس یکه اون گذشته  من

  . داشتن تو از پس ذهنم  کنار زدم

اند و از به عقب چرخ یرا کم سرش

چشم نگاهش را به صورت هانا  یگوشه 

گفت یدادو با دلخور : 

ازت  یسخته کنارت باشم و به راحت -

باشه ادتی نویَمردم ا هیبگذرم . من  ! 

در را  یرفت و به آرام رونیاتاق ب از

 .بست

قلبش را لرزاند. مرد بود؟ قیعم یدرد  

کرد یبود و نامرد مرد ! 



فرت و خروارها ن ریرا ز شیها مردانه

 کریخشم دفن کرد و زخم زد بر پ

گناه یو ب فینح یدختر ! 

که آتش زد بر خرمن  ییها مردانه

غل و  یوجودش و تخم نفرت را در دل ب

دل پر نفرت   نیغشش کاشت. حاال با ا

 یمردانه ها یتوانست برا یم یچه کار

 او انجام دهد ؟

زجرآور، هر  یآن صحنه ها یادآوری

زنده  شیچشمها برابر هیساعت و هر ثان

که بر روح و روانش  یشد . زخم یم

بود که با  یوارد شده بود ؛دردناکتر از آن

ردیآرام و قرار گ دنیبخش . 



دیکش یخود جمع شد و آه در .  

خوابش را پهن کرد و هر دو پتو  رخت

هم پهن کرد یرا رو . 

 ریز یرا خاموش کردو به آرام چراغ

دیپتو لغز .  

را  شیندانهاتنگ اتاق ، د طیمح یسرما

دیکوب یبه هم م .  

پتوها برد و با هرم نفس  ریرا ز سرش

 شیخودش گرم شد. کم کم چشمها یها

پر رنج  یایشد و از دن ایعالم رو ریاس

دور شد یداریب . 

خواب ، تکان خوردن پتو را  انیم در

به صورتش خورد و  ییحس کرد . سرما



 یرا رو یشخص یهرم نفس ها

  .صورتش حس کرد

دیکش یغیخورد و ج یتکانترس  با .  

را محدود کرده بود دشیاتاق د یکیتار  .  

قرار گرفت . در  شیلبها یرو یدست

از دست  ییرها یاو برا یتقال انیم

مهبد در گوشش نشست یمتجاوز، صدا . 

، منم هانا سیه -  .  

 یقلبش باال رفت. دستش را رو ضربان

دیکش نییدست او گذاشت و پا . 

 یجا چه کار م نیمردم از ترس، ا -

؟یکن  



 یپتو ُسر خورد و جا ریبه ز یآرام به

باز کرد کنفرهیآن تشک  یخود را رو  . 

 لیکم بر او تحم یکه جا یاز تماس بدنش

کرد؛ منقبض شد یم . 

گذره؟ یخوش م ییتنها نجایا -  

زد و پشت به او کرد و  یغلت کالفه

 :غرغرکنان گفت

 نیکه ا میشب از خواب پروند مهین -

؟یو بپرسسوال ر  

کمرش  یو نرم رو یمهبد به آرام دست

شکمش را نوازش کرد .  یو رو دیلغز

 ریداد و ز هیسرش را به سر او تک

 :گوشش زمزمه وار گفت



 یمن تا صبح ب ادیخدا رو خوش نم -

یجا راحت بخواب نیخواب باشم و تو ا ! 

به  ییرو شیدستش در حال پ نوازش

 بود که با دست مانع حرکتش گرینقاط د

  .شد

 ؟یکن یم یبه خواب من هم حسود -

یومدیجا م نیا دینبا ! 

کرد و دستش را که با دست  ینچ مهبد

 یموها انیهانا پس زده شده بود را م

و  دیکش یقیبلندش فرو برد . نفس عم

 :گفت



کنه! چرا در  یم م وونهیعطرت د -

، انقدر  یکه گوشت تلخ یحال نیع

؟یهست یخواستن  

 یخدا از خستگمهبد ولم کن . به  -

 .نابودم . برو با مهمونات خوش باش

 شیبدون توجه به او به نوازشها مهبد

 خیباز شدن  یبرا یراه دیادامه داد تا شا

کند دایاو پ .  

خوام  یتو رو دارم اونا رو م یتا وقت -

 چه کار؟

نه همس زتمی. من کن یاشتباه گرفت - ... 

 یچه نداشته باش یچه قبول داشته باش -

 یبرا یباش ی... اصال هر چ یهمسرم



با تموم  ی. لعنتینیتر یمن دوست داشتن

خوامتیوجودم م ... 

مانع حرکت دستش شد. راه  دوباره

نفسش بند آمده بود . لمس هر قسمت از 

برد .  یبدنش ضربان قلبش را باال م

 یلیتحم یرابطه  کیوحشت تکرار 

کرد یمنجمد م شیخون را در رگها .  

نکن... حالم  تمیکنم اذ یخواهش م -

 ...بده

، نفسش را به شماره  ادیقلب ز تپش

انقباض  یانداخته بود. مهبد متوجه 

را گرفت و  شیشد. بازو شیها چهیماه

دیاو را به سمت خود کش . 



 

 هشایس یاتاق برق چشمها یکیتار در

 ی. با لحن دردمنددید یرا به زحمت م

 :گفت

خوامت. ازم توقع نداشته  یم یلعنت -

 ازمین شمهیخودم پ یزن شرع یباش وقت

 نیبرطرف کنم. بفهم ا یرو ناشرع

و خدا در وجودم  هیعیطب زهیغر

 ...گذاشته

. حرفش تهوع به سراغش آمد حال

نداشت یبود و جواب یمنطق  ! 



 ریسراز چشمش یاز گوشه  یگرم اشک

زد و پشت به او  یغلت یشد و به آرام

 .کرد

دانست و  تیسکوتش را نشان رضا مهبد

او  کیدستش را دور کمربار یبه آرام

  .حلقه کرد

کرد تا  یم یسع شینوازش ها با

گوشش  ری. ززدیاحساسات او را برانگ

 :زمزمه کرد

. بذار  زمیرو به پات بر ایکن دن یکار -

رمبب نیحس بد رو از ب نیا  . 

لبش فشرد تا  یرو یرا به آرام دستش

 یهق هقش را خفه کند. نم یصدا



تماس ها و زمزمه ها را  نیخواست ، ا

بود از هر چه  زاریدوست نداشت . ب

بود که او را مجبور به   ازیو ن زهیغر

کرد یسکوت م . 

گوشش،  ریمهبد در ز ینفس ها هرم

چندش آور بود و حال عق به او دست 

داد یم . 

 نیاراده بود و ا یشدن بدنش ب منقبض

ها و اسپاسم  چهیخشک شدن ماه

حس کرد یرا مهبد به خوب یعضالن .  

دست از نوازش برداشت  یلحظه ا یبرا

 :و گفت



 میحاال که حالل ؟یترس یاز من م -

 ...چرا

حرکت پتو را کنار  کیکرد و با  سکوت

 .زد و از او فاصله گرفت

 تشک بلند شد . با حرص نفسش یرو از

داد و   رونیب ی نهیس یرا از قفسه 

 :گفت

لعنت به تو که در کنارت از خودم و  -

شم . لعنت به من که  یم زاریب یزندگ

ت شدم یخیمحتاج تو و اون قلب   . 

 دهیکوب نیزم یکه محکم رو ییگامها با

رفت و در را  رونیشد از اتاق ب یم



محکم تر از بار اول به چارچوب  یکم

دیکوب . 

 یسرما شیشدن جا یخال رفتنش و با

دیو لرزفضا در جانش نشست  . 

صدا دار شدو پتو را  شیصدا یهق ب هق

و با خود زمزمه کرد دیسرش کش یرو : 

 نیلعنت به من ... لعنت به تو و ا -

یسگ یزندگ . 

خود لعنت  اهیهق کردو بر بخت س هق

داشت و دلش به  یفرستاد.  حال خراب

سوخت یحال خودش و مهبد م .  

دست خودش نبود . تحمل مهبد  یسترا به

او مانند مردن دوباره بود یبرا ! 



و دوباره آن اتفاق تلخ  ردیبود بم حاضر

 .و آزاردهنده ، تکرار  نشود

 یکه از خستگ دیو نال ختیاشک ر آنقدر

افکنده بود ؛   هیسا شیکه بر چشمها یو تب

فرو رفت یقیبه خواب عم . 

 

****** 

 

. دیاب پردر اتاق از خو یبا صدا صبح

باز کردن  یبرا یسردرد، توان

نگذاشته بود شیدر پلکها شیچشمها . 



 رونیپتو ب ریسرش را از ز یسخت با

باز به صورت  مهین یآورد و با چشمها

 :پر خشم مهبد چشم دوخت

آماده کن  یکوفت هیلنگ ظهره، پاشو  -

تا به مهمونا بدم .  انگار نه انگار که 

 یبرا . خوابت رو یدار یکار و زندگ

؟یمن اورد  

به اطراف  یو نگاه دیترس از جا پر با

 اطیح یدخترها از تو یانداخت. صدا

شد یم دهیشن .  

دیتمام پرس یجیگ با : 

 مگه ساعت چنده؟ -



با اخم نگاهش کرد و از چارچوب  مهبد

به  یجواب نکهیدر فاصله گرفت و بدون ا

 .او بدهد آنجا را ترک کرد

نوز از قلبش باال رفته بود. ه ضربان

 جیاش از خواب ، گ کبارهیبه  دنیپر

 .بود

اتاق  یسرعت رخت خوابها را گوشه  به

رفت رونیگذاشت و از اتاق ب . 

و  دیچرخ یفرفره دور خود م مانند

. دیچ یغذاخور زیم یرا رو لیوسا

خود حس کرد یرا رو ینگاه ینیسنگ .  

سر بلند  یاجازه  شبید یاز ماجرا شرم

داد یکردن را به او نم .  



که او  یمرد ینگاه کردن به چشمها توان

محروم کرده بود، را  شیعیطب ازیرا از ن

  .نداشت

توانست به آن  یکرد نم یچه م هر

 ییآبرو یبا آن حجم از ب یلیتحم یزندگ

 . دل به بندد

ص حاضر در آن مکان را شخ یگامها

در پشت سرش ، حس کرد. بدون توجه 

و کره  ریبه او   کاردها را کنار ظرف پن

 .گذاشت

اعتراضش بود دنیشن منتظر .  

را کنار گوشش حس کرد و  ینفس یگرما

دیرا شن یگرید یمتعاقب آن صدا . 



 یچشم یگوشه  هی  یتون یخوشگله م -

برات چه  ینیتا بب یبه منم  نشون بد

دم یجون م یجور ! 

. دلش دیتهوع به جانش چنگ کش حال

شد و حالت عق زدن به او  رورویز

 .دست داد

زحمت آب دهانش را قورت داد تا  به

. دیایباال ن شیخال یمعده  یمحتو

 یرا رو شیکه از صبح چشمها یسردرد

 . هم انداخته بود بدتر شده بود

نگاه کرد و گفت نیخشم به رام با : 

 یجون بده ، ب عمه ت یبرو برا -

 !شعور



. انگار نه انگار دیغش غش خند نیرام

شده باشد. دستش را به  نیکه به او توه

 :سمت شال او دراز کرد و همزمان گفت

؟یسرت کرد هیلچک چ نیا -  

زد و  نیدست رام ریراه ز انیم در

دیو غر دیسرش را عقب کش : 

خجالت بکش . رفتار شما دور از شأن  -

آقاست هی ! 

 یپف کرده ؛ گوشه  یچشمها با نیرام

 :چشمش را تنگ کرد و گفت

؛  یخانوم یلیکه تو خ نیآقا؟ ههه نه ا -

!... نکنه اون آقا، یآقا هست هیمنتظر 

. یخدمتکارش بش یمهبده که حاضر شد



مگس  نیهرچند ظاهرش دخترا رو ع

کنه اما فکر نکنم  یدور خودش جمع م

باشه که دختر عموش  نیریانقدر ش

خونه ش  یتو یخفت نیا چنحاضر بشه ب

 !بمونه

خواست  ی. دلش نمدیاز رخش پر رنگ

به صورتش  نگونهیرا ا قتیحق نیا

  .بکوبد

کنم  یبه شما ربط نداره من چه کار م -

خودتون  ی؛ بهتر حواستون به زندگ

 .باشه

خمار شد و با لذت به  نیرام نگاه

شد و جواب داد رهیصورت او خ : 



. اگه  یاشتو ب میخواد زندگ یدلم م -

، قول  یو مهبد بردار الیو نیدست از ا

 یدر کنار من خواه یبهتر یدم زندگ یم

انقدر ازت  دیداشت . از کجا معلوم شا

 یشگیکه رابطه مون رو هم ادیخوشم ب

 ... کنم

به  یخواست مشت محکم یم دلش

 یتمام قد جلو کلشیدهانش بکوبد . ه

توانست به  یرا پر کرده بود و نم شیرو

خواست بداند  یف نگاه کند . دلش ماطرا

 ییرفته بود که پسردا یمهبد کدام گور

 یب شنهادیبه او پ یبه راحت شیالابال

 دیچیدر سرش پ یداد! درد بد یشرمانه م

خرمگس با  نیا و. حالش روبراه نبود 



اعصابش سرسره  یرو شیوزوز کردنها

کرد یم یباز  . 

 رون؟یب یاز آشپزخونه بر شهیم -

حرفاتو به مهبد  یورم همه وگرنه مجب

 .بگم

 نی. همچ ستیههه . مهبد براش مهم ن -

که راسیسرش گرمه سم  ... 

دو رگه و پراز خشم مهبد از  یصدا

تمام گذاشت مهیپشت سر حرفش را ن  . 

آدم  نیروز ع هی یتون یتو نم نیرام -

و  زبانیاحترام گذاشتن به م ؟یکن یزندگ

ستیهم سخت ن یلیخونه خ کی یاهال .  



بود که در ذهن او  یپرروتر از آن نیرام

مهبد برگشت  یبگنجد . با خنده به سو

 :وگفت

 یم یمن هرجور عشقم بکشه زندگ -

؛ دخترا  یکن یکنم . فقط بگو چه کار م

 یشن و برات هر کار یم رتیانقدر پاگ

هنوز نتونستم  امیکنن . با تموم زرنگ یم

جور  نیتو برسم و دخترا رو ا یبه پا

خودم کنمپابند   . 

... برو بچه ها رو صدا  ابویخفه شو  -

  .کن

زرنگ .  یآقا اهینوکرت غالم س -

مورد نیا زبانهیزحمتش با خود م ! 



پسر انقدر احمق بود که رابطه  نیا چرا

کرد یم ریسرد آنها را آن گونه تعب ی . 

صورت او  یپر اخم مهبد رو نگاه

کرد و گفت یگردش : 

 نیا خوش و بش کردن با یبه جا -

تا  یصدامون کن یتونست یم کهیمرت

میایصبحونه ب یبرا  . 

برگشت . کره ها در  زیم یرو نگاهش

به سمت  یحال آب شدن بود . با ناراحت

رفت و کره ها را برداشت و به  زیم

بازگرداند خچالی .  

 شونیخواستم خبرتون کنم اما ا یم -

  .اجازه ندادن



کره ،  دیجد یآوردن سر رونیب نیح در

کرد و گفت یاخم : 

تا کره  نیلطفا مهموناتون رو صدا کن -

 . ها آب نشدن

گذاشت و درون  زیم یها را رو کره

کارش تمام  ی.  وقت ختیر یچا وانهایل

 یکنار نتیکه به کاب نیشد از کنار رام

ه بود ، گذشت و از آشپزخانه داد هیتک

رفت رونیب  .  

 یبا سورنا به سمت آشپزخانه م دخترها

او را صدا کرد رایرفتند که سم  .  

 . هانا -



او را به  یتعجب نگاهش کرد . کس با

اسم صدا نکرده بود . به صورت پر از 

نگاه کرد و "بله" گفت.  رایسم شیآرا

کرد و گفت یاخم رایسم : 

برو و حموم  میخور یتا ما صبحونه م -

  . باال رو برام آماده کن

 یبود . دلش م دهیامانش را بر سردرد

پناه ببرد و  یخواست به همان اتاق انبار

کند هیخود گر ییدر تنها  .  

من  نیکن لیچشم . تا شما صبحونه م -

کنم یآماده ش م  . 

با دو گام خودش را به آنها رساند و  مهبد

 :گفت



شده؟ یزیچ -  

کرد و با لبخند گفت یزنا رایسم : 

نه عشقم . به هانا گفتم حموم رو آماده  -

  . کنه تا بعد از صبحونه برم حموم

خرج  ینگاه میباال داد و ن ییابرو مهبد

گفت رایاو کرد ورو به سم : 

. بعد از صبحونه  ستیکار الزم ن نیا -

 شینامزد یدور دور . سورنا برا میریم

خواد به همه سور بده یم  . 

 زانیمهبد آو یزد و به بازو یذوق رایسم

گونه اش نشاند ینرم رو یشد و بوسه ا . 

یتو بگ یجان ، باشه عشقم هر چ یا -  .  



از دست او در  یرا با تکان شیبازو مهبد

 : آورد و با لبخند گفت

جمع بچه ها ی. اونم تو رایزشته سم -  .  

چشم به او  یو از گوشه  دیخند رایسم

کرد و گفت ینگاه : 

،یزشت کروکود -  یدون یخودت م ل 

 یکنارتم نم یانقدر دوستت دارم که وقت

دختر  نیتونم خودم رو کنترل کنم . به ا

چروک  یمنو اتو کنه ، کم یبگو لباسا

 . شده

غذا  زیبا دست او را به سمت م مهبد

کرد و گفت تیهدا یخور : 



. هانا وقت  امیبرو شروع کن تا منم ب -

لباست رو مرتب  دیکارو نداره . با نیا

که چروک نشه یکرد یجمع م  .  

را به سمت  شی،رو رایاز رفتن سم بعد

 : او کرد و با اخم گفت

منو آماده کن و تا رفتن  یبرو لباسها -

این نییپا نایا .  

گرفته شد  رایکه حال سم نیا از

مهبد در برابر  نکهی؛خوشحال شد . از ا

دلش آرام  یکرد کم یم تیآنها از او حما

مانند نوشدارو بود که  تشیت. حماگرف

 یدر جان خسته اش نشست و مانند ماده 

  . مخدر عمل کرد



 .چشم آقا -

ارباب به زبانش  یچه کرد کلمه  هر

.نگاه مهبد با نگاهش گره خورد . امدین

 ی لهیبزرگ در آن دو ت یغم و اندوه

زد . دلش به درد آمد  یموج م یخاکستر

ست زن توان یبود و نم شی. مرد زندگ

بود و  زاریب یباشد . از آن زندگ یزندگ

فرار نداشت.هم خودش  یبرا یراه

سردرگم کرده  راگرفتار شده بود هم او 

رفتار مهبد را به همان  یبود . دوگانگ

داد یربط م یسردرگم  .  



 میماتت برده . اگه قراره بر هیمهبد چ -

که مردم از  میصبحونه بخور ای، زودترب

یگشنگ  . 

اتصال نگاهشان را قطع  رایسم یصدا

رفت یخور زغذایکرد و مهبد به سمت م  
.  

را به سمت پله ها کج کرد و به  راهش

باال رفت . وارد اتاق مهبد  یسمت طبقه 

بود . قبل از  ختهیتخت بهم ر یشد . رو

تخت و اطرافش را  یرو یهر کار

  .مرتب کرد



 یبه لباسها یکمد را باز کرد و نگاه در

سبز  ییکاموا وری. پل کرد شیزمستان

که با یرنگ   

شده بود را انتخاب  بیترک یمشک رنگ

جور  شتریب شیکرد به نظرش با چشمها

 . بود

 

به او  یاتاق باز شد و مهبد به آرام در

 یوشد . بدون توجه به او پالت کینزد

.  دیکش رونیرنگش را از کاور ب یزغال

تخت گذاشت یرو .  

با خود حرف  ییو گو ستادیکنارش ا مهبد

زد ، زمزمه وار گفت یم : 



مامانم فوت شد  یاز وقت وررویپل نیا -

دمینپوش  . 

به صورت سرخ مهبد نگاه  یناراحت با

براق شده بود و نم  شیکرد . چشمها

بود دنیقابل د یاشک به خوب  .  

؟یدیرا نپوشچ -  

لباس بردارد  یچشم از رو نکهیا بدون

 . مانند افراد مسخ شده زمزمه کرد

دوست داشت رنگ  یلیچون مامان خ -

گفت با رنگ چشمهام  یسبز بپوشم . م

کنه یم دایپ یهامورن  .  

برد و  شی. دست پ دیلرز یم شیصدا

لباس را به دست گرفت و داخل کمد 



رزان خش دار و ل ییپرت کرد . با صدا

 :گفت

انتخاب کن گهید یکی -  .  

به سمت کمد رفت . حالش  یناراحت با

انتخابش  او را  نیبا اول یگرفته شد وقت

دانست  یمادرش انداخته بود . م ادیبه 

کند و  یرا تحمل م یچه درد بزرگ

کرد یدرکش م .  

. نگاه  دیکش رونیرا ب یرنگ یتوس لباس

حرکات او خشک شده بود یمهبد رو  .  

تخت  یمورد نظرش رو یلباسها یتوق

شد با سر به در اتاق او اشاره کرد  دهیچ

 : و گفت



که  یکن و برو اتاق یاون اتاق رو خال -

.  یباش کمیخوام نزد یآخر راهروئه . نم

به بعد هر وقت تو خونه هستم  نیاز ا

چشمم نباش یجلو  .  

تنگ شدو نفس در  شیاطراف برا یفضا

حرف  نیا کهنیاش حبس شد . با ا نهیس

رساند اما  یم شیآرزو تیاو را به نها

دانست چرا از ته دل خوشحال نشد ینم !  

  . چشم -

با اخم گفت مهبد : 

خوام  یصدات رو هم نشنوم . نم -

حس کنم . تا  الیو نیا یحضورت رو تو

یعذابم باش یملکه   . 



را درون  شیتخت نشست و دستها ی لبه

خوش حالتش فرو برد یموها  .  

به اشک به حرکات مهبد  یشمهاچ با

اش غم به  دهیخم یکرد. شانه ها ینگاه م

نداشت .  یتمام شانیدلش نشاند . دردها

او را  یداشت. وقت یمرد خودآزار نیا

چرا در کنار خود  دید یعذاب م یملکه 

 !نگه داشته بود

؟ینیبرم تا عذاب نب یکن یچرا آزادم نم -  

نگاه پرخشمش به سمت صورت  یآن به

گشت.کمرش را صاف کرد و از آن بر

در آمد یدگیخم  .  



نداره . بهتره سرت به  یبه تو ربط -

کار خودت باشه و حرفمو فراموش 

ینکن ... 

 رایسم یبه در خورد و صدا یا ضربه

شد دهیشن .  

 شهیاون اتاق کار دارم م یمهبد من تو -

تو؟ امیب  

تخت بلند شد و  یبالفاصله از لبه  مهبد

 :گفت

تو ایب -  .  

به او کرد و گفت رو  : 



که گفتم  ییبرگردم کارا رونیتا از ب -

  . رو انجام بده

صدو هشتاد درجه  ریتغ نیزده به ا بهت

چشم  رایگفت به ورود سم یچشم یا

 . دوخت

با لبخند گفت رایسم : 

اتاقه یلباسام تو -  ... 

معطل  ادیبرو آماده شو بچه ها رو ز -

  .نگه ندار

 ینداشت . ب یا هدیدر اتاق فا ماندنش

درد  یایصدا از اتاق خارج شد . دلش در

بود و حالش خرابتر از شب گذشته بود . 

افتاده بود . نه  ریگ یدوراه انیدلش م



با مهبد را داشت نه توقع  ینیتوان هم بال

 . طرد شدنش را

 

****** 

 

 داریماه ازآن ماجرا گذشت . حس ب کی

خواست تا ابد در  یشدن نداشت .دلش م

 نکهیآن رخت خواب گرم بخوابد . با ا

 یبود اما در آن منطقه  دیع کینزد

هنوز هوا سرد بود یکوهستان  . 

به  گرید یکس الیدر آن و دانستیم 

.فاصله  ستیصبحانه ن زیم دنیانتظار چ

شد  یشده بود. روزها م ادیز انشانیم ی



 یم رونی.از صبح ب دید یکه مهبد را نم

او در خواب بود  یشب وقت مهیرفت ون

 یاوقات صدا یشد . گاه یم الیوارد و

 دیشن یرنگ را م یآن دخترک شکالت

رفت تا با آنها  یمن رونیاما از اتاق ب

شد با  یکه مجبور م یروبرو نشود. گاه

 دیند کرد او را یم یاو روبرو شود سع

از آن دلش نسوزد. حس  شتریتا ب ردیبگ

گرفته  شیکرد مهبد روش پدرش را پ یم

 .تا او را به زانو در آورد

کرد  یحس م یشد وقت یم رورویز دلش

آن دو با هم مراوده دارند. هر چه بود 

تعهد بودند ، دوست  کیریهردو اس



 ندیبب دیق یو ب ینداشت مهبد را الابال

عهدآن ت یوخودش را زندان ! 

 یشد که حال خوش یم یروز چند

نداشت . مدام حال تهوع داشت و سرش 

رفت یم جیگ .  

 یکرد چون تعداد وعده ها یم فکر

حال و روز  نیرا کم کرده به ا شیغذا

 . افتاده است

از  شیبرخاست . استخوانها یآرام به

کوفت  اد،یحرکت ماندن ز یو ب دنیخواب

 .رفته بود

ت بکشد شال دس شیبه موها نکهیا بدون

سرش انداخت و از اتاق خارج  یرا رو



 یم بهیخود را غر الیشد. در آن و

  .دانست

شد. بعد از انجام  یبهداشت سیسرو وارد

و به  ستادیا نهیآ یروبرو شیکار ضرور

شد  رهیو الغرش خ دهیصورت رنگ پر

گود افتاده بود و هاله  شیچشمها ی. پا

 شیرنگ در اطراف چشمها یقهوه ا یا

به حال و احوال  یشد . پوزخند یم هدید

به صورتش زد و از  یخود زد و آب

آمد رونیب سیسرو . 

 یخنده ها یبود و صدا ازدهی ساعت

 نکهی. از ادیشن یم نییرا از پا رایسم

نرفته اند ،  رونیب الیهنوز از و

 یب نیدر هم فرو رفت. با ا شیاخمها



با آن دختر پر مدعا  ییتوان روبرو یحال

  .را نداشت

که  یچوب یپله ها ریرجیج یصدا

را به  رایبلند شده بود، نگاه سم شیرپایز

  .سمت او کشاند

. دید یرا در اطرافش نم یکس رایسم جز

بدون توجه به او به سمت آشپزخانه رفت 

کرد دل و روده اش از  ی. حس م

شده است دهیدر هم تاب ادیز یگرسنگ . 

ورود به آشپزخانه بود که  یآستانه  در

او را از عالم خود  راینازک سم یاصد

دیکش رونیب . 



سور به  هی ؛یشد داریچه عجب ب -

یزد یخرس قطب  .  

 رایفروغش را به صورت سم یب نگاه

 :دوخت و جواب داد

 الیساعت و نیکردم تا ا یفکر نم -

نیمونده باش .  

را به سمت آشپزخانه چرخاند و  سرش

. نان و کره و ستادیا خچالی یروبرو

درهم  زیم یو رو دیکش رونیب را ریپن

گذاشت. آن دو صبحانه خورده  ختهیر

 ییکرد روزها یبودند. خدا را شکر م

 ینم یبود از او کار رایکه مهبد با سم

خواست  یاو هم دلش نم ایخواست . گو



حس  انستد یبا او روبرو شود . نم

ایعذاب وجدانش او را آرام کرده بود  ... 

. بدون  دیرا پشت سرش شن شیپا یصدا

توجه به دخترک لوس و حراف پشت 

 ریبا کره و پن ینشست و لقمه ا زیم

 . دهانش گذاشت

حالش را  ریپن یتند و زننده  یبو

زننده  یدگرگون کرد. اما بدتر از آن بو

 یا انهیخند موذبود که با لب رایحرف سم

 :گفت

یتو زن مهبد دمیفهم شبیتازه د - ...  



که کرد توجهش را جلب کرد. با  یمکث

بدبو را قورت داد و  یلقمه  یبدبخت

 :گفت

 یکشف بزرگ چ نی؟ از ا یکه چ -

شد؟ بتینص  

تمام وارد آشپزخانه شد و  یبا لوند رایسم

گذاشت و با  یگاه صندل هیتک یدست رو

بر آن گفت هیتک : 

انگار مهبد با تو حرف نزده و خبر  -

شرعاً به هم  شبی. من و مهبد د یندار

میمحرم شد  .  



دور سرش  ایحرف دن نیا دنیشن با

و منقلب شد . با خشم نگاهش را  دیچرخ

 :به او نگاه کرد و گفت

 چیتونه ه یمن نم یمهبد بدون اجازه  -

کنم یم یبکنه . کار یغلط  ... 

و گفت دیخند رایسم : 

خودت  یو به رو یوستش دارپس د -

دختر ی. چقدر تو مغرور یارینم ... 

به  ینداره من چه احساس یبه تو ربط -

دارم یاون عوض  ... 

در هم رفت و با نفرت به  رایسم یاخمها

و گفت دیحرفش پر انیشد . م رهیاو خ : 



ربط داره چون شوهر منم  یلیبه من خ -

که  ییهست . البته به اطالعت برسونم تو

چون ما  یبکن یغلط چیه یتون ینم

 یمیو عقد دا میخوند تیمحرم ی غهیص

مهبد  هیبر عل یکه تو بتون ستیدر کار ن

یازش استفاده کن  .  

شده بود  رهیو مبهوت به دهان او خ مات

بلند شد تا ازآن مکان دور  زی. از پشت م

  .شود

  . صبر کن ، هنوز حرفام تموم نشده -

 یاهیس ی را که باال گرفت ، پرده سرش

دور  ایشد و دن دهیچشمش کش یجلو

دیسرش چرخ .  



شد و  یم نییشکمش باال و پا انیم یزیچ

حالت تهوعش را دو چندان کرده بود. 

نشست یصندل یخورد و رو ییتلو .  

بدون  رایبه شماره افتاده بود . سم نفسش

حرفش را  ثانهیتوجه به حال و روزش خب

 زد و آوار مانده به جا از غرور خرد

لگد کوب کرد شیپا ریاو را ز یشده   .  

شه و  یهر چند که به تو مربوط نم -

دونم رابط تو و مهبد در چه حده اما  یم

فکر  یبه بعد حق ندار نیاز ا یبدون دیبا

، راه  تیداشتن مهبد رو به مغز فندوق

 هی. همون طور که تا حاال مثل  یبد

براش به همون کارت  یخدمتکار بود

نداشته باش .  یو به ما کار ید یادامه م



 یجلو یحق ندار السیو یومهبد ت یوقت

یچشمم باش  .  

حلقه به  زیآن خانم خانه بود و او کن ایگو

 نیگوشش . به خود لعنت فرستاد که چن

خود رقم زده بود .  یرا برا یسرنوشت

  حقارت تا چه اندازه؟

تحملش را نداشت تا از آن دختره  گرید

 یرا بشنود . رو یسروپا هر حرف یب ی

به  یصندل یلج افتاد. از رو یدنده 

را  جهیبرخاست تا دوباره آن سرگ یآرام

نشود یبر او مستول .  

زنم تو گوش  یپس حاال من حرف م -

 ...کن



صورت  یسبابه اش را جلو انگشت

تکان داد و گفت رایسم : 

مهبد  یو شرع یزن قانون نکه،یاول ا -

که به  یزالو صفت یلیطف هیمن هستم  تو 

که به نداشته  یدیچسب شیمهبد و زندگ

رو  دتی. نگو نه که ذات پل یهات برس

 یجا پالس بود نیکه ا یمدت نیدر ا

 ی، اگه بخوا نکهیخوب شناختم . دوم ا

 نیا یراه بنداز یخودت امپراطور یبرا

اون مهبد نامرد با هم  ورو با تو  الیو

زنم تا روحتون با هم به اون  یم شیآت

هبر ایدن  ... 



که رو  ادیچه کارا ازت بر م گهید -

؟ینکرده بود  

مهبد او را مانند چوب خشک  یصدا

 یحمام یکرد. مات و مبهوت به حوله 

انداخته بود،  سشیخ یموها یکه رو

 یبرا ینگاه کرد. الل شده بود و حرف

  .گفتن نداشت

 یا انهیبلندش لبخند موذ یخالف صدا بر

 :زد و گفت

که  یحد گانگستر نیدونستم تا ا ینم -

 ایمن و همسرم رو به اون دن یتون یم

صفت رو از اون  نی. نکنه ا یبفرست

؟یپدرسوخته ت به ارث برد یخاله   



منجمد شد . پس آن  شیدر رگها خون

فکر  شهیبر مال شده بود! هم اهیراز س

کرد مهبد اگر از آن راز خبردارشود  یم

مهبد  نیگذارد .اما ا یاو را زنده نم

 چیبود ه ستادهیا شیکه روبرو یسرحال

با آنچه در ذهن او بود ،نداشت یشباهت . 

که  یدهانش را قورت داد ودرحال آب

گام به  کینمانده بود  شیدر پاها یرمق

  .عقب رفت

که هر رفتارش با  یمرد نیا از

دیترس یبود م ریاو مغا یصورات ذهنت . 

بفهمم؟ فکر  یکرد یچته؟! فکر نم -

مونه؟ یماه پشت ابر م یکرد  



کرد.  یبه آن دو نگاه م رتیبا ح رایسم

انداخت و  ینگاه رایمهبد با اخم به سم

دیغر : 

برو تو اتاق و تا صدات نکردم؛  -

این رونیب . 

از کنار  رتیبا ترس  توأم با ح رایسم

رد شد و به سرعت به  یراممهبد به آ

. مهبد با نگاهش رفتن دیسمت پله ها دو

رنگ را نظاره کرد.  یدخترک شکالت

راحت شد و  الشیخ رایاز رفتن سم یوقت

شد کیگام به او نزد کی .  

 یلیفاسده ... خ شهیخانواده از ر نیا -

 ی شهیخواست بتونم اون ر یدلم م



رو از ته بزنم؛ اما از دست من   دهیگند

 نیرجه ... جبر زمانه س ... اما تو اخا

تونم یو م ییجا  ... 

خورد.  یبه هم م شیاز ترس دندانها هانا

 رونیو در حال ب دیکوب یقلبش با شدت م

پر دردش بود. با  ی نهیزدن از س

اراده به اشک نشسته  یکه ب ییچشمها

دیبود، نال : 

اون اتفاقات شوم  یباور کن؛ من تو -

م مثل خودت به ندارم . من یگناه چیه

دردناک باخبر  یاز اون حادثه  یتازگ

کردم  یفکر م شیشدم . تا چند وقت پ



کنه یخاله م رفته خارج از کشور زندگ  
...  

و  فیظر یهق هق افتاد. دستها به

گرفته بود  دیشد یالغرش را که رعشه 

چشم او گرفت و گفت یرا جلو : 

 یچرا تقاص گناه اونا رو از من م -

؟یریگ   

پر خون که هر لحظه  یبا چشمها مهبد

 یشد و اشک در آن حلقه م یسرخ تر م

 ادیشد. از ترس ز کیبست به او نزد

کرد. دو بار  دایحال تهوعش شدت پ

معده اش تا حلقش آمد و به  اتیمحتو

  .زحمت قورتش داد



 یمردانه  یبه اسارت پنجه ها شیبازو

او شد . چشم در چشم هم شده بودند . 

 یبیش حبس شد . حال غرا نهینفس در س

پر غم به  یآن چشمها یداشت . دلش برا

را با پوست و  شیلرز افتاد. ناراحت

کرد یگوشتش حس م . 

 یکرد و با کلمات کیسرش را نزد مهبد

 :شمرده شمرده ، گفت

 یوقت ؟یمنو ببخش یمگه خودت تونست -

رسه  ینکبتت نم یدستم به اون خاله 

تونم یم  ... 

در  شیکه برا یاتبود شدت مجاز منتظر

نظر گرفته بود را با لحن پرتمسخرش به 



که در لحن  یصورتش بکوبد. اما درد

آتش به جان او  شتریکالمش نهفته بود؛ ب

زد یم .  

که سرمادرم اوردن  ییتونم بالها یم -

رو با  دنتیو زجر کش ارمیرو سرت ب

  ...لذت تماشا کنم

اما به  ؛یکن یکار رو م نیهم یدار -

هگید ینوع .  

تر بود . هرم  کیسرش را نزد مهبد

صورت سرد او  یداغش رو ینفسها

شد یپخش م . 

رو  دیکه مادرم کش ینه ... تو عذاب -

. مادرم عاشق پدرم بود .  یکش ینم



زن پراحساس و مهربون  هیمادرم سنبل 

شوهرش کم  یبرا یزیبود . مادرم چ

ذاشت که اون بالها سرش اومد . بر  ینم

 یاحساس یو سنگدل و بخالف مادرم ، ت

 یدار نهیاون س یقلب سنگ تو ی. به جا

 نی. بر خالف تصور تو ... بودن تو در ا

کنه .  یم تیاذ شتریجا ، خودم رو ب

دق شده برام ی نهییتومثل آ دنید  .  

برم ... چرا  یکن یپس چرا ولم نم -

 گهی؟ من که د یکن یم یخودآزار

 بدبخت شدم الاقل به خودت رحم کن و با

خوش رایسم  ... 

داغ و  یلبها ریخشکش اس یلبها

داغش،  یشد که نفسها یپرعطش مرد



کرد. زانوانش  یرو م رویدلش را ز

بود .  ختنیسست شد و در حال فرو ر

اتصال  نیکه به ا دیخود را عقب کش

مردانه  یتن ندهد اما دست ها یاجبار

اش از پشت او را در حصار خود 

  .گرفت

داغ از گوشه  ی از آن بوسه یگرم اشک

. چرا قلب سنگش از  دیچشمش چک ی

شد؟  یهمه شورو حرارت ، گرم نم نیا

 اقیهمه اشت نیا یشد وقت یچرا نرم نم

د؟ید یرا در برابر خود م   

افتاده  ریاحساسش گ یو بد یخوب انیم

مهبد آن مرد متجاوز دوماه  نیبود. ا

 یفرق چیگذشته نبود ، اما احساس او ه



 یهمه آشفته حال نیاز انکرده بود. دلش 

 یگریو جز ترحم حس د دید یرا م

مهبد دلش را خنک  ختنینداشت . فرور

کرد یکرد و آرامش نم ینم  .  

 دیکنار رفت و او را با ضعف شد مهبد

رها کرد . چنان در افکار خود غوطه 

ور بود که نگاه پرحسرت مهبد را 

،  ی. از آن همه فشار روحدینفهم

خود  نتیبر کاب هیتک زانوانش خم شد و با

خش دار   یرا سرپا نگه داشت . صدا

دیکش خیمهبد قلبش را به چهار م : 

 یکه انقدر م یدار یتو چ یلعنت -

؛  یدقم باش ی نهییآ دیخوامت؟ چرا با

چه کار کنم  ؟یآرومم کن یتون یم یوقت



 نمونیاون اتفاق ب یتا دلت نرم بشه؟ وقت

...  یافتاد ، خودت هم مقصر بود

وکنترل اعمالم رو از  یکرد میعصب

  ...دست دادم

تنش،افکارش را آشفته تر کرد.  لرزش

که  یمرد نیخواست از زبان ا یدلش نم

کرده بود  غهیرا ص یگریزن د شبید

 یبشنود . دلش نم ییحرفها نیچن نیا

 یحرفها نرم شود وقت نیخواست با ا

 یساختن النه نداشت. گرداب یبرا ییجا

در  ییوبلوا دیشدر مغزش خرو نیسهمگ

  .درونش شکل گرفت



ولم کن برم ...  یگ یاگه راست م -

رو داره اقتتیل رایسم ... 

 

 یگرد شده به او نگاه م یبا چشم ها مهبد

 یگریجواب د دنیمنتظر شن ایکرد . گو

 زیم یواردستش را رو وانهیبود . د

را  زیم یرو یو ظرفها وانهایو ل دیکش

دیکش ادیو فر ختیر نیزم یرو : 

 یمن دخترا اقتی... ل یخفه شو لعنت -

تا  یکن ی... مجبورم م ستین یابونیخ

خواسته  یمردم وکل هیباهاش باشم . من 

معقول دارم که خدا در وجودم  یها

خودم  یاز زن شرع یگذاشته ... وقت



به سرم  یچه خاک نمیب یش نمخو یرو

کردم  یاروپا زندگ ی... سالها تو زمیبر

 یداشتم اما وجود تو نم یسالم یو زندگ

 یحالم رو نم یذاره خوددار باشم. وقت

بگم که تف سرباالس یچ یفهم ...  

 نکیس یکه رو ینیخشم بشقاب چ با

 واریبود را برداشت و  به د ییظرفشو

قاب در بش ی. تکه ها دیپشت سر او کوب

 یناهنجار یاطراف پخش شد و صدا

 ییمانند اژدها شیکرد. مرد روبرو جادیا

 یزد، غرش یم رونیکه از دهانش آتش ب

دیکوب زیم یکرد و مشتش را رو . 

خوام .  یم ید نامرد منم آدمم . زندگ -

کردم  یمحل یالتماست کنم ؟ ب دیبا یتا ک



اما تو آدم بشو  ییایتا به خودت ب

 یو درک نم یحساس ندار... تو ایستین

یکن  .   

را به  شیخال ی ارمعدهیتهوع اخت حال

 اتیزدن محتو رونیدست گرفت . حس ب

فرار از آن مکان  یمعده اش او را برا

 یآماده کرد. بدون توجه به مهبد، پا رو

ظروف شکسته گذاشت و به  یتکه ها

 نییپا یطبقه  یبهداشت سیسمت سرو

حس  شییدرکف پا یبی. سوزش عج دیدو

نداشت.  ستادنیا یبرا یکرد اما مجال یم

 سیدوان دوان خود را به داخل سرو

انداخت و عق زد یبهداشت  .  



کرد در همان لحظه دل و روده  یم حس

زند. جز  یم رونیاش از دهانش ب

شد .  ینم ختهیر رونیب یزیزرداب چ

دهانش تلخ شده بود و نفسش به شماره 

 یمهبد رو یدر زدنها یافتاد. صدا

دیکش یاعصابش خنج م .  

که به در  یبه ضربات ییپاسخ گو توان

 یتمام بدبخت ایخورد را نداشت. گو یم

.عق  اوردیخواست باال ب یرا م شیها

 یاپیپ ینداشت.چند سرفه  یزدنها تمام

را گرفت و در آخر معده اش  بانشیگر

 .ازجوش و خروش افتاد

و با  دیآب نوش یرا شست . کم دهانش

حس کرد ، خم شد و  شیپاکه در  یدرد



را به دست گرفت .  شیبا دست کف پا

غرق به خون بود و درد تا  شیکف پا

بزرگ  یمغز استخوانش نفوذ کرد.تکه ا

فرو رفته بود شیشکسته در پا وانیاز ل  .  

 شیرا از پا شهیرا بست و ش شیچشمها

دیکش رونیب .  

آمد .  رونیب شیاز گلو یدردناک آخ

آب گرفت ریش ریرا ز نشیخون یدستها  
. 

زخم خون حالش را بدتر کرد. حس  یبو

به  یزیوچ دهیکرد جانش به لب رس یم

 ینمانده است. صدا شیزندگ انیپا



متر از جا  کیاو را  اءیشکستن اش

 .پراند

 سیرا رها کرد و از سرو شیترس پا با

 یمنظره  دنیآمد . با د رونیب یبهداشت

شد رتیغرق ح شیروبرو  .  

کاب درآن  یظروف غذاخور که ینتیدر 

 یقرار داشت ، باز بود و تمام بشقابها

شده بود .  ختهیآرکوپال وسط آشپزخانه ر

 هیپشت سرش تک واریبه د دهیپر یبا رنگ

 .داد

 یآمد . دلش م ینم رونیکاش از اتاق ب 

خواست هر چه زودتر به مأمن خود پناه 



 ییصحنه ها نیببرد و فراموش کند چن

است دهید .  

خون مهبد به او افتاد.با خشم پر  نگاه

 رونیب الینگاهش را از او گرفت و از و

 .رفت

 یفرو م دگانشیاز د لیمانند س اشک

سوخت .  ی. دلش به حال مهبد مختیر

داشت قابل گفتن نبود.  نهیکه در س یدرد

از  رایسم یهنوز در بهت بود که صدا

پله ها مانند ناقوس مرگ بر سرش  یباال

شد دهیکوب . 

.  یدیپسر رو به کشتن م نیخراتو آ -

دم تا آخر  یذارم . قول م یاما من نم



صورتت نندازه یکنم تف تو یهفته کار  
.  

که به سوزش  ییتوجه به او با پاها بدون

افتاده بود ، لنگ لنگان از پله ها باال 

زد و او را از  رایبه سم یرفت . طعنه ا

  .سرراه خود کنار زد

 یبه پاها زده رتیح یبا چشمها رایسم

شد و گفت رهیپرخونش خ : 

به خدا نیا وونهیشما دوتا د - ...  

اعتنا به تعجبش به اتاقش پناه برد و  یب

چشمش  یجلو اینشست .دن نیزم یرو

خود را باال  یشد.  کم یوتار م رهیت

کنار  زیم یو به زحمت دستش رو دیکش



را  یدستمال کاغذ ی. جعبه دیتخت رس

گرفتآرام  نیزم یبرداشت و رو . 

تخت  یرو شیاز بند آمدن خون پا بعد

 یدردناکش را رو یسر خورد و پلکها

 یب ییهم گذاشت . سردرد چون اژدها

رحم تاب و توانش را گرفته بود. نه 

 ینه م ردیداشت تا آرام گ یمسکن

  .توانست با آن همه درد بخوابد

 

داد تا درد  یرا ماساژ م شیشانیپ یرو

 نیبه ا یقیدقادور کند.  یرا از آن حوال

 یکار مشغول شد تا کم کم رخوت و سرد

داغ از  یدر جانش نشست . چشمها



هم افتاد و با خود زمزمه  یاشکش رو

 :کرد

" فهمندیپنجره را پنجره ها م کیدرد   

فهمندیکور شدن را گره ها م یمعن  

نیپائ ییای، ساده ب یباال برو سخت  

فهمندیتلخ مرا ، سرسره ها م قصه ". 

 

** 

 

 یتخت بلند شد. کم یاز رو یحال یب با

حالش بهتر شده بود و دل ضعفه امانش 

بود دهیرا بر .  



 یدرست و حساب یغذا کیهوس  دلش

  .کرده بود

غذا  ریشکم س کیشد  یم یروز چند

  .نخورده بود

روبرو نشود  رایا مهبد و سمب نکهیا یبرا

صدا وارد آشپز  یموش ، ب کیمانند 

خورد و  یغذا م یشد و لقمه ا یخانه م

گشت یبه اتاقش بر م  .  

مرموز بود  شیمهبد ، برا بیعج سکوت

گذرد که  یدانست در سرش چه م ی. نم

شد یبود و نبودش در خانه حس نم . 

صدا،  یب یموش خانگ کیرا مانند  خود

ه رساندبه آشپزخان . 



را گنگ و  رایسم یحرف زدنها یصدا

دیشن ینا مفهوم از اتاقشان م .  

به  یحس چیه نکهیجالب بود ؛ با ا شیبرا

در آن خانه  رایمهبد نداشت اما وجود سم

رفت یدر چشمش فرو م یچون خار . 

مهبد آزاد بود  نکهیدانست به خاطر ا ینم

بود ؛ ناراحت  ریکند و او اس یهر کار

سادت زنانه بود؟ح ایشد  یم  

بر  رایگفت سم یکه م یزنانه ا حسادت

لوند و  اریبس شیبایخالف ظاهر ناز

 !جذاب است

با تمام مکنت  رایبود سم دهیفهم یوقت از

زن مطلقه و  کیو ثروت پدرش ، 



حال آنقدر شاد  نیبود  و در ع یفرار

شد یم کیتحر شتریبود؛ حسادتش ب . 

از قشر  رایدانست سم یقبل هم م از

همخانه شدنش  لیرفه جامعه است اما دلم

در  روزیبا مهبد و محرم شدنش را د

 یکه پشت تلفن برا ییادهایفر انیم

بود دهیفهم د؛یکش یمادرش م .  

سرانجامش  یبعد از ازدواج ب رایسم

بال و پر پدرش بماند و  رینتوانسته بود ز

و بند را انتخاب کرده بود دیق یب یآزاد .  

و او دلش  دیخند یاز ته دل م رایسم

که  یسرنوشت شوم نیشد از ا یخون م



 یدختر سرخوش و لوند نیاو را با چن

 .همخانه کرده بود

 یبرا یزیرا باز کرد تا چ خچالی در

کند دایخوردن پ  .  

شب گذشته ،  یظرف قرمه سبز دنید با

  . قند در دلش آب شد

 رونیبرد و ظرف غذا را ب شیپ دست

 .آورد

جده ساعته ، غذا ه یتاب از گرسنگ یب

قرار داد کروفریرا در ما . 

خوردن غذا در دلش  یکه برا یاقیاشت از

دیبه وجود آمده بود ، ترس . 



تا  ییغذا چیخوردن ه یبه آن روز برا تا

حال  نیداد. ا یحد شوق نشان نم نیا

بود زیشک بر انگ بشیعج . 

  یموها انیو الغرش را م دهیکش انگشتان

  . آشفته اش برد

خود غرق شده بود  یها یر بدبختد انقدر

که روز و ماه را فراموش کرده بود . 

دیفهم یرا م خیتار یقیاز طر دیبا  .  

همان شک کوچک ، زانوانش سست  با

 .شد و از درون ُگر گرفت

تعادلش را از دست ندهد ؛  نکهیا یبرا

که در  یصندل نیاول یخود را رو

قرار داشت ؛ انداخت شیکینزد . 



تابانه  یوارده؛ ب یعصباز فشار  قلبش

دیکوب یم . 

وفتدیممکن نبود اتفاق ب نیاز ا بدتر ! 

از نهادش برخاست آه .  

وار با خود  وانهیشد و د رهیخ زیم به

 :زمزمه کرد

کن ...  یخودت کار اینه ... خدا یوا -

 یجور نیخودت بهم رحم  کن و نذار ا

که ثمره  یتونم بچه ا ینابود بشم. من نم

ه رو بزرگ کنم . خدا تجاوز باش کی ی

سر من  دیجور بالها با نیجون چرا ا

ادیب ... 

؟ییچه بال -  



مهبد که با تعجب به او چشم  دنید با

 یدست رو دویدوخته بود از جا پر

  .دهانش گذاشت

مطمئن نشده بود  یزیاز چ یتا وقت دینبا

زد یم یحرف !  

شود و  یلطف خدا شامل حالش م دیشا

جز  یزیبود؛ چآنچه که به آن فکر کرده 

بود یتوهم نم ! 

؟یاومد ی... تو ک یچیه -  

داد و  هیبه ستون کنار کانتر تک مهبد

 :گفت

کنه؟ یهم م یتو فرق یبرا -  



 یکرد حرف یرا بست و سع شیچشمها

نباشد زیزند بحث انگ یکه م . 

رو از اتاق  رایسم ینه ... آخه صدا -

یاتاق یکردم تو یفکر م دمیشن  . 

بلند شد فرکرویما نگیدل یصدا  . 

توجه به حضور مهبد به سراغ  بدون

دلخواهش رفت یغذا  . 

 

برد تا ظرف غذا را  شیعجله دست پ با

راه دستش با  انیبکشد . در م رونیب

نگران و  یشد و صدا دهیشتاب عقب کش

در گوشش نشست معترض مهبد . 



اون ظرف  وونه؟ید یکن یکار م یچ -

  . داغه

نگاه کرد .  شیخال یتعجب به دستها با

غاروقور شکمش  یعطر قرمه سبز یبو

 .را در آورده بود

 دنیآشپزخانه چشم چرخاند و با د در

به آن  نکیکنار س یپارچه ا ی رهیدستگ

 . سمت رفت

او در کارش  یبا تعجب به عجله  مهبد

کرد یمنگاه  . 

شده؟ بیمعلومه چته؟ چرا رفتارت عج -  

 کروفریاز ما رهیغذا را با دستگ ظرف

گذاشت زیم یو رو دیکش رونیب .  



 یم رونیرا از کشو ب یکه قاشق یحال در

گفت دیکش : 

ه؟یبیگشنمه ... غذا خوردن کار عج - ! 

 یکه رو ینشست . خورشت زیم پشت

بود را با هم مخلوط کرد.  ختهیبرنجها ر

، هوش از  یخوش قرمه سبز یبو

سرش پرانده بود. قاشق اول را با ولع 

 ریداخل دهان گذاشت و با لذت ز

دیجو یم شیدندانها .  

 ستادهیا شیمرد که روبرو ریمتح نگاه

 رتیمهم نبود. مهبد با ح شیبود؛ برا

و  دیکش رونیاو را ب یروبرو یصندل

که از  یینشست . با چشمها زیپشت م



شده  رهیخوردنش خ زد به یذوق برق م

 . بود

دختر  نیبود ا یدیمد یمدتها ایگو 

بود. دلش  دهیرا ند یدوست داشتن یعمو

.  دیکش یپر م دنشیدر آغوش کش یبرا

 یمدام از سمت او پس زده م نکهیاز ا

  . شد ، کالفه بود

 یمتوجه  شیاز غذا یمیاز خوردن ن بعد

و مشتاق مهبد شد . دستش را  رهینگاه خ

فاصله داد و گفت از ظرف یکم : 

گشنه  یلیتعارف نکردم . خ دیببخش -

 یتون یتو هم م یبودم ، دوست دار

یبخور .  



بغل گره زد و به  ریرا ز شیدستها مهبد

داد و گفت هیتک یصندل : 

 ییخورم . خوردن تو تماشا ینه نم -

انقدر با لذت غذا  دمیتره . تا حاال ند

یبخور .  

د . با تکان دا یحرفش سر دییبه تا هانا

که به جانش افتاده بود ،  یشک یآور ادی

کرد و با دقت به مهبد  زیرا ر شیچشمها

دینگاه کرد وپرس : 

 امروز چندمه ماهه؟ -

 ده،یع گهید یپونزدهم . دو هفته  -

 چطور مگه؟



کور شد  شی. اشتها دیاز رخش پر رنگ

بلند شد . دو ماه  زیاز پشت م یو به آرام

ود که از زنانه ب دهیگذشته بود و او نفهم

 نی. بر خود نفر ستین یخبر شیها

که راه نفسش را بسته  یفرستاد و با بغض

رفتن از آشپزخانه را  رونیبود قصد ب

  . داشت

جا  نیکه رو ا ییظرفا یخوا ینم -

؟یجمع کن یگذاشت  

و به سمت  دیرو به عقب چرخ یجیگ با

 یم زیرا تم زیکه م یرفت .در حال زیم

ا پشت سرش حس کرد ، حضور مهبد ر

  . کرد



 ینداشته باشد کم یبا او تماس نکهیا یبرا

  . خود را جمع کرد و از کنارش رد شد

لرزانش  یبه دستها یبا کنجکاو مهبد

دینگاه کرد و پرس : 

تو چته دختر؟ چرا انقدر من و خودت  -

؟ید یرو عذاب م  

در آن  واحد در  ایبد دن یحس ها تمام

درهم  یخمهاافتاد. با ا انیدرونش به غل

دیبه مهبد نگاه کرد و غر : 

دم؟ خدا به  یمن دارم تو رو عذاب م -

داشت  یک شیپ ی قهیچند دق نیدور... هم

 یبا زن مورد عالقه ش خوش و بش م

  . کرد



 یشانه  یدستش را رو یبا دلخور مهبد

او گذاشت و به سمت خود چرخاند و 

 :گفت

 یسگ یزندگ نیمن از ا یفکر کرد -

حال و  دنید یفکر کرد اد؟یخوشم م

برام راحته؟ اتیریگوشه گ نیروز تو و ا  

نمیب ینم نیبر خالف ا یزیمن چ -  .  

من و  یچشمات رو، رو شهیچون هم -

 ی. چون نم یمن بست یوجود تیواقع

منم آدمم یو بفهم یببخش یخوا  .  

دیبا حرص او را کنار زد و غر هانا : 

 یشک دارم وگرنه م تتیآدم یتو -

درکت کنمتونستم   . 



با خشم راهش را سد کرد و گفت مهبد : 

 یابونایخ یمن اگه نبود االن تو تیآدم -

 یدست هزارمرد م ریشهر ز نیا

 یخانوم خانوما... فکر کرد یدیچرخ

... دلم بود؟ نه  یاون اتفاق خواسته 

اون اتفاق رخ بده ...  یخودت باعث شد

خواستم چند روز اون جا  یمن فقط م

پدرت  ینگهت دارم تا به خاطر فشارا

یمجبور به ازدواج با من بش  ...  

پر اشک به او زل زد و  یبا چشمها هانا

 :گفت



طرف  یکه بدون نینبود؟ ا ینامرد نیا -

 یبه تو نداره و بخوا یحس چیمقابلت ه

؟یخودت کن رینو اسبه زور او  

پشت سر  واریبا خشم دستش را به د مهبد

 واریبدن خود و د انیو او را م دیاو کوب

کرد و گفت ریاس : 

 دنیرس یبرا ایلینبود . خ ینه نامرد -

کنن . منم  یبه خواسته شون هزار کار م

 یاز اونا بودم . اگه ازاول رو یکی

اصال به  دیشا یداد یخوش نشون م

کردنات  ی. اما اون دور یومدیچشمم نم

کرد صیحر شتریمن رو ب  ... 

دیونال دیحرفش پر انیم هیبا گر هانا : 



 یحاال از به دست اوردن من چ -

متحرک یمرده  هیشد؟ جز  بتینص  ... 

جاهاش رو  نیمن فکر ا  ید  لعنت -

 ینکرده بودم . داغون بودم و دلم م

 یبشه رو یخواست وجود تو مرهم

 نیاحساس تر یدلم . تو ب یزخمها

. تو ،  دمیکه تا به حاال د یهست یدختر

 رییمن رو نسبت به دخترا تغ تیتموم ذهن

یداد . 

از کنار گوشش  رایپر ناز سم یصدا

شد دهیشن  . 



دختر بحث  نیبا ا یمهبد جان باز اومد -

حال و  نیبشه؟ عشقم تو با ا یکه چ یکن

یروزت بهتره به فکر خودت باش .  

برداشته شد و  اروید یمهبد از رو دست

نگاه کرد و گفت رایبا اخم به سم : 

من و هانا  یوقت یمگه نگفتم حق ندار -

مگه  ؟ی، دخالت کن میزن یبا هم حرف م

 میهست یاون اتاق لعنت یتو ینگفتم تا وقت

؟یتو حق اظهار نظر دار  

 یو با دلخور دیرا بر چ شیلبها رایسم

 :گفت

ه ذاره ک یاما داد و هوار شما نم یگفت -

  . آروم باشم



مهبد گوشش را خراش داد ادیفر . 

و به  یاون اتاق لعنت یبرو گمشو تو -

نداشته باش یما کار .  

بلند ، بند دلش پاره شد ادیآن فر از .  

را بست و به  شیترس چشمها از

  .صورت سرخ مهبد نگاه کرد

توانست دوست داشته  یمرد را نم نیا

حت ، نارا شیباشد اما به شدت از ناراحت

شد یم  .  

پر رنج  یخواست با آن گذشته  ینم دلش

  .،درد بکشد و عذاب بکشد



از آن جا  یگفتن پرناز شیبا ا رایسم

پله ها  یرا رو شیپا یدور شد و صدا

دیشن یم  .  

 یمهبد که از رو قیعم ینفس ها هرم

صورتش پخش شد  یبود رو تیعصبان

به سمت خود  رایو حواسش را از سم

  .جلب کرد

و  شهیخره غمبرک زدنت تموم مباال -

دوران رو بهت  نی. ا یشیمال خودم م

امیو با دلت راه م دمیآوانس م  .  

و سرخ  یگوشت یرا به لبها جشیگ نگاه

چه  ؟یمهبد دوخته بود. چه دوران

؟یآوانس  



بود؟ یمنظورت چ -  

صورتش نشست و به  یمهبد رو دست

نوازش وار تا کنار لبش رفت و  یآرام

ستادیاز حرکت ادر همان جا  .  

کوچولو؟ یدیخودت هنوز نفهم یعنی -  

گرد شد شیچشمها  . 

که به جانش افتاده بود ،  یبا دلشوره ا 

 .دوباره حال تهوع به سراغش آمد

آب دهانش را به زحمت قورت داد و  

 :گفت

بفهمم؟ دیرو با یچ -  



دو  نیاو را ب یو با چانه  دیخند مهبد

 :انگشت گرفت و گفت

خوشگل خانوم . تو  یجیگ یلیپس خ -

که از  ی. مامان بچه ا یشیمامان م یدار

 .خون منه

 ی. دلش م دیچشمش د یرا جلو مرگ

 یم یخواست در حال انکار و توهم باق

  . ماند

ممکنه ریغ -  .  

متوجه نشدم هر روز  یکرد یفکر م -

غذا  یتون یو نم یعق و پق دار

غذا خوردن بااشتهات شکم  نیا ؟یبخور

کردم  یبدل کرد.فکر نم نیقیرو به 



 یباردار میعال یدختر دانشگاه رفته ا

 !رو ندونه

تونم ینه ... نگو من نم یوا - ! 

 یتون ی... خوب هم میتون یچرا م -

 یخودت رو برا دی... مامان خوشگله با

... بهتره دست  یورود بچه مون آماده کن

و به فکراون  یاز غمبرک زدن بردار

یکوچولو باش یفرشته  .  

دور سرش  ایرفت و دن یم جیگ سرش

دیچرخ یم  . 

گذاشت یدلش م یعذاب را کجا نیا   .  

مهبد انقدر مهربان شده بود؟ چرا  



 یآن سکوت و آرامشش را م یمعن حاال

دیفهم .  

او را دوست  دیفهم یمرد نم نیا چرا

را تاب  یزیچ نیتواند چن یندارد و نم

.با دلهره و ترس گفت اوردیب : 

 ... نه -

بدنش در حال فلج  یعصب ستمیس تمام

  .شدن بود

 ستادنیمهبد تاب ا نینگاه سنگ ریز

  .نداشت

 یم یدرست میاش تصم ندهیآ یبرا دیبا

 . گرفت



هر  شیبرا الیتوان بودن در آن و 

شد یساعت سخت تر م  .  

خروج ازآن  یبسو یکرد راه یسع

خود باز کند اما  یخفقان آور برا طیمح

کنار رفتن نداشت الیمهبد خ  . 

دستان مردانه اش پوست  یداغ 

سوزاند یصورتش را م  .  

دست او  یرا باال برد و به آرام دستش

 :را از چانه اش کنار زد و گفت

ستیبذار برم ، حالم خوب ن -  .  

 یبرق خاص شیمرد روبرو یچشمها در

  . نهفته بود



آورده بود . ترس از  نییرا پا سرش

اراده  یناخواسته ، ب یتکرار آن بوسه ها

 یسرش را به عقب برد . مهبد پوزخند

 :زد و گفت

امروز  نی... همییایبا دلم راه ب هیکاف -

 یکنم بره خونه  یرو ردش م رایسم

یخودش . لب تر کن  ... 

کوت را باال برد و او را به س دستش

دعوت کرد. حال تهوع به سراغش آمد . 

 یتا آن چند قاشق غذا را به دلش زهر نم

کرد بر  یکرد ، دست بردار نبود. سع

بدون  یبار مذاکره ا نیا شهیخالف هم

 . تنش و خشونت با او را تجربه کند



به انتظار جواب او بود . با دست به  مهبد

اشاره کرد و گفت یغذاخور زیم : 

تا آدم متمدن با هم حرف مثل دو شهیم -

م؟یبزن  

 دیچپ چرخ یبه پهلو یبا ذوق کم مهبد

او باز کرد یو راه را برا  . 

که به زور  ییرمق و پاها یب یبا قدمها 

کرد به سمت  یوزن بدنش را تحمل م

نشست یصندل نیاول یرفت و رو زیم  .  

نشست شیروبرو مهبد  . 

و  یدر آن نگاه رنگ یذوق خاص 

دش یم دهیجذابش د  . 



 یآن همه ذوق و شوق م یدل هانا برا 

  . سوخت

اگر آن اتفاق دردناک و زجرآور  دیشا

توانست دل به  یداد، م یرخ نم نشانیب

 ...دل او بدهد اما حاال

بغل گره زد  ریو دستش را ز دیکش یآه

 یکه در آن التماس موج م یو با چشمان

 :زد به مهبد نگاه کرد و گفت

 دوارمیام دارم . یخواهش هیازت  -

با  یندازیجاروجنجال راه ب نکهیبدون ا

یایدلم راه ب ... 

او  یاز سو یکرد و منتظر واکنش یمکث

 . بود



 یبا نگاه نیسنگ یاما مهبد در سکوت 

 یقیعم یژرف به او چشم دوخته بود . نف

و گفت دیکش : 

 نیکه در ا یبچه ا یدون یخودت م -

ذاره از من و تو  یم ایپا به دن طیشرا

ت ترهبدبخ  ....  

کرد  یشد. سع دهیمهبد درهم کش اخم

و حرفش را تا  ردیبگ دهیاخمش را ناد

دیانتها بگو .  

 نیوالد یکه مورد عالقه  یبچه ا -

. من و تو که  اههینباشه روزگارش س

 میمهر و محبت خانواده رو پشتمون داشت

 نیحال ا نیبه ا یشد . وا نی، عاقبتمون ا



 ایم بود . بنفرت و خش یکه نطفه  نیجن

بن  نینجات از ا یبرا یو عاقالنه راه

میکن دایبست پ  ! 

مهبد هر لحظه سرخ و سرخ تر  رنگ

شد یم  .  

کرد . مهبد  انیآخرش را ب یجمله  یوقت

دیبا خشم غر : 

تو بن بست  یمن برا یبن بست؟ بچه  -

 ؟یعاطفه ا یحد ب نیتا ا یعنی ته؟یزندگ

در وجودتت  یحس مادرانه ا چیه

؟یندار  

را بست شیراه گلو بغض  .  

اش حبس شد نهیدر س نفس  .  



گفت که  یسخن م یاز حس مادرانه ا او

  . او باورش نداشت

که پدرانه  یوقت یحس مادرانه ا کدام

توانست قبول داشته  یمردش را نم یها

 ! باشد

بود تا ابد یاسارت یآن بچه به معن وجود  
... 

با هر  یتون یباش . تو م نیواقع ب  -

حس ها رو  نیکه عاشقت باشه ا یزن

 ی. بهتره دست از من بردار یتجربه کن

سرنوشت خودم یبرم پ یو بذار  .  



ختم شده  یینجایاما سرنوشت تو ، به ا -

من در  یو بچه  یکه در کنار من باش

 . بطن تو رشد کنه

بود کالفه  .  

خواست زودتر به آن بحث  یم دلش

  . خاتمه دهد

 یم رونین مهبد بکه از زبا یکلمه ا هر

ختیر یدلش را بهم م شتریآمد ب  .  

،  یکه تو برام رقم زد یسرنوشت -

  ستمی. مگه من آدم ن ستیدلخواه من ن

کنم .  یاونجور که دوست دارم زندگ

هم  رایانقدر خودخواه نباش . تو با سم

. بذار من برم  یخوش بخت بش یتون یم



 یسرنوشتت رو با کس یتون ی. تو م

کنه و عاشقته  یکه درکت م یبش کیشر

رای. سم  ... 

و با خشم  دیکوب زیم یبا دست رو مهبد

  . به او نگاه کرد

زد یدودو م شیها چشم  . 

کرد،  جادیکه دست مهبد ا ییبا صدا 

 ریپلکش اس یکه در پس پرده  یاشک

دیگونه چک یبود، رها شد و رو .  

رو  رایسم یبسه هانا انقدر برام نسخه  -

...  یهست یا نهی! ... چرا انقدر کچینپ

که از تمام  ییتو ؟یکن یچرا تو درکم نم

که  یی. به اون خدا یمن خبر دار یزندگ



و بهش  یخون یشب وروز براش نماز م

، اگه دلت رو با من  یکن یسجده م

 یرم تموم اون گذشته ، حاض یصاف کن

کنم موشرو فرا یلعنت  ... 

داد  هیتک زیم یرا رو شیها آرنج

سرد و لرزانش  یدستها یوسرش را رو

داد هیتک  . 

شد . چند  یبه اعصابش مسلط م دیبا 

و گفت دیکش قینفس عم : 

کشم  . خواهش  یمن دارم عذاب م -

 یهزار بار پا یکنم درکم کن . روز یم

خودم  یاز خدا نمیش یکه م یسجاده ا

 یخوا یکنم . چرا نم یطلب مرگ م



خرابه ... خواه  هیخونه از پا نیا یبفهم

 یسرمون آوار م یروز رو هینا خواه 

  . شه

کرد و به هق هق افتاد سکوت .  

که  یو درد دیکش یزحمت نفس م به

کرد امانش را  یم ینیقلبش سنگ یرو

بود دهیبر  .  

کرد کاش در همان  یدل آرزو م در

ستدیان قلبش از کار بازم .  

برخاست زیاز پشت م یبه آرام مهبد  . 

که او انجام داد، باال  ینگاهش با حرکت 

شد دهیکش  . 



بچه رو نگه دارم ...  نیتونم ا یمن نم -

باشم که اون  یتونم مادر بچه ا ینم

 ارهیچشمم م یکابوس وحشتناک رو جلو

کنم مهبد ی... درکم کن ...خواهش م ... 

داد  رونیب نهیشم نفسش را از سبا خ مهبد

 یبه سمت خروج یمحکم یو با گامها

 . آشپزخانه رفت

تمام تالشش را کرده بود تا خشمش را  

 . بروز ندهد

گردنش  یتحت فشار بودنش از رگها 

زده بود، کامال مشهود بود رونیکه ب  .  

را از او نداشت یخوددار نیا انتظار . 



و  گذاشت زیم یرفتن مهبد ، سر رو با

  . هق زد

که مانند کالف  یزد بر سرنوشت هق

 انیدر م شتریاو را ب یسردر گم

کند یمشکالتش غرق م  .  

که آرام تر شد . از  قهیاز چند دق بعد

خود برخاست یجا  .  

کرد و  یبا حرف زدن مهبد را نرم م دیبا

کرد یاز آن زندان خفقان اور فرار م  .  

رو به  الیآن و یروز درها کی اگر

 یتعلل نم یماند ، لحظه ا یباز م ونریب

کرد یکرد و از آن جا فرار م  .  

آرام به سمت پله ها رفت آرام  .  



و  تهوع به سراغش آمده  جهیسرگ دوباره

  . بود

هر  دیکه کرده بود با یحساب و کتاب با

 یبه حال آن نطفه  یچه زودتر فکر

کرد یشوم م  .  

پرت  یبود که صدا دهیپله ها رس یباال

در اتاق مهبد او را از جا  ین شئشد

  .پراند

پرخشم  ادیهولناک فر یآن صدا متعاقب

  .مهبد چهار ستون بدنش را لرزاند

 افهیخوام ق ی... نم رونیبرو گمشو ب -

نمینحست رو بب ی  .  



قلبش را به  رایو التماس سم هیگر یصدا

که در  یتکاپو انداخت . مهبد خشم

 رایوجودش چنبره زده بود را بر سم

کرد یم یخال  .  

کار کردم یمگه من چ -  ... 

چشمم  ی... برو جلو یخفه شو لعنت -

رو  یسگ یزندگ نینباش . مرده شور ا

  . ببرن

، گوش  یتو گفت یمهبد من که هر چ -

سر  یناراحت کهیکردم ... چرا از اون زن

یمن تالف  ... 

  . خفه شو کثافت تا خودم خفه ت نکردم -



به در اتاق ،  یزیشدن چ دهیکوب یصدا

 . بدنش را به لرز انداخت

قلبش گذاشت و از  یدستش را رو 

به لباسش زد یترس چنگ  .  

 یبود که وقت هیشب یدو سر ویبه د مهبد

 یرا نم یپنابنده ا چیشد ه یم یعصب

  . شناخت

را پر کرده  الیو ادشیداد و فر یصدا

 . بود

خواست آن صداها را بشنود یدلش نم   . 

، قلبش  دیکش یکه مهبد م یادیبا هر فر 

 یو از درون گر م دیکوب یوار م وانهید

  . گرفت



راه رفتن نداشت یترس نا از .  

زحمت خود را به درون اتاقش  به

  . انداخت و پشت در نشست

که هر دو به  ییو ناسزاها غهایج یصدا

شد یقطع نم یگفتند لحظه ا یهم م  .  

 دهیبر یرا به سمت هانا شیرهایت رایسم

کرد و مهبد در  یپرت م یاز زندگ

دیکش یم ادیجوابش فر  .  

باالتر رفته بود و  رایسم یها غیج یصدا

شد یم خیمو به تن او س  . 

گفت که مهبد از کنترل خارج  یم حسش

  .شده و او را به باد کتک گرفته است



را نداشت اما  رایسم دنیچشم د نکهیا با

که در  ییو فحشها شیضجه ها یصدا

 شتریکرد، ب یک خوردن نثار او مکت نیب

که خوشحال  نیسوزاند تا ا یدلش را م

 .باشد

 

تخت  یگوشش گذاشت و رو یرو دست

دیدمر خواب . 

برود و  نکهیحالش خراب بود. توان ا 

نداشتکند را  یگر یانجیآن دو م نیب  .  

ماند تا صداها  یقدر در همان حال باق آن

شد نیسنگ شیکم شد و چشمها  .  



 یحس یهمه خواب و ب نیدانست ا ینم

را گرفته بود که هر  بانشیاز کجا گر

،  دیکش یتخت دراز م یوقت رو

 یشد و به خواب م یم نیسنگ شیپلکها

  . رفت

بود تا خانه  هیبه جهنم شب شتریب الیو نیا

یزندگ یبرا یا  ... 

 

******** 

 شیاستخوان یکمر درد و کوفت رفتگ از

باز شد شی، پلکها  .  

بود یکیاتاق غرق در تار یفضا  .  

دیرس یبه گوش نم ییصدا چیه .  



حاکم بود الیدر و یزیوهم انگ سکوت .  

تخت نشست . در همان  یرو یآرام به

دیشکمش کش یرو یدست یکیتار  . 

 . باورش سخت بود که مادر باشد 

 یبرا یحس و ذوق چیکه ه یمادر طفل 

  . داشتنش نداشت

آمد به پشت پنجره  نییتخت پا یرو از

  . رفت

انداخت . باران آمده بود  اطیبه ح ینگاه

بود سیخ نیو زم  .  

نبود یمهبد خبر نیماش از  .  



و رو به آسمان مه  دیکش  یپر حسرت آه

لب زمزمه کرد ریآلود نگاه کرد و ز : 

 نیبردن ا نیدونم از ب یخدا جون م -

دونم گناه  ی. م ستین یکاردرست نیجن

جرأت ندارم  یدون یداره ... خودت م

کار و بکنم ... خودت بهم رحم کن و  نیا

کن  یبره ... اصال کار نیکن ازب یکار

در کار  ینیحدس ما اشتباه باشه و جن

همه زن که در حسرت  نینباشه ... ا

به  من یسوزن ، به جا یداشتن بچه م

حد  نی.... چرا تا ا یداد یاونا بچه م

  بدبختم؟

دیاز ته دل کش یآه  . 



وادارش کرد از آسمان مه  یتشنگ 

برود رونیگرفته دل بکند و از اتاق ب  . 

غرق شده بود کیدر تار الیتمام و   .  

ترس وجودش را فرا  یلحظه ا یبرا

 . گرفت

سرش امده باشد  ییبال رایسم نکهیاز ا 

باشد دهیو او نفهم  .  

راهرو را روشن کرد لوستر  .  

را آزرد شیچشمها نور  .  

را پوشاند و به  شیپلکها یدست رو با

 شیتا چشمها دیدستش را کنار کش یآرام

  .به نور عادت کند



به سمت اتاق مهبد  نیپاورچ نیپاورچ

 . رفت

تمام وجودش را فرا گرفته بود استرس  .  

به در اتاق زد یا ضربه  . 

 ی رهی،با لرز دستگ دینشن ییصدا یوقت 

دیکش نییدر را پا  .  

را  رایاسم سم یرا باز کرد و به آرام در

  . صدا کرد

وارد اتاق  ی،به آرام دیشن ینم ییصدا

  . شد

 یبود که به ارام یا لهیوس شیپا ریز

   . کنارش زد



برق  دیتا به کل دیکش وارید یدست رو با

دیرس .  

اتاق روشن شد کبارهی به  . 

گرد شد شیاتاق چشمها دنید با  .  

جنگ وارد  دانیاتاق به م یبه جا انگار

  . شده بود

ولو  نیو کف زم ختهیبهم ر لیوسا تمام

 . شده بود

به خوشخواب هم رحم نکرده بود یحت   .  

پرت شده بود نییتخت به پا یرو از .  

پا ولو بود ریادکلن ز یها شهیش  . 



افتاده بود و  نیزم یآباژور رو 

شکسته بود شیاحبابه  .  

 یرا صدا کرد اما خبر رایاسم سم دوباره

نبود رایاز سم .  

اتاق خودش بود ،  یکه روز یاتاق به

دیسرک کش  . 

نبود که نبود یخبر   . 

آمد رونیبه سرعت از اتاق ب   . 

که  یرفت و با نور کم نییپله ها را پا 

باال در آنجا پخش شده بود؛  یاز طبقه 

دیکاناپه د یرو را یجسم مچاله شده ا  .  

و  فینح کلیتوانست ه یهمانجا هم م از

بدهد صیرا تشخ رایالغر سم . 



 رایسر سم یبرق را زد و باال دیکل 

ستادیا .  

فرو رفته بود یقیخواب عم در  .  

 یدور چشمش و زخم کوچک یکبود یجا

 یم دهیانگشت دست راستش د یکه رو

داد یشد ، عمق فاجعه را نشان م . 

گفت. به  یبلند نیآشوب شد وه دلش

دهان خود را گرفت . از  یسرعت جلو

قلبش به درد  ختهیآن صورت بهم ر دنید

که  یآمد. شقاوت مهبد را در رنگ کبود

 یدور چشم دخترک نقش بسته بود ، م

شقاوت  نیا در ا. خود رندیتوانست بب

دانست یمقصر م  .  



گفتگو با او بود  یکه ثمره  یخشم مهبد

نوا هوار  یدخترک ب نیرا، بر سر ا

شد .  کیبه او نزد یکرده بود. به آرام

او را  گریدلش به رحم آمده بود . د

همنوع  کی،  دید یخود نم یهوو

به کمک داشت ازیگرفتار طوفان بودو ن . 

 ی. زوزوه  وباران شروع شده بود باد

ها عبور  شهیباد ، امواجش را ازسد ش

 یم شیداد و گرد  ترس به دل  تنها یم

حواسش پرت شد  یلحظه ا ی. برادیپاش

شد .  رهی.با دلهره و  هراسان به پنجره خ

با وزش هر باد  بیدرخت س یساقه 

شد  یم دهیآشپزخانه کش یبه پنجره  دیشد

کرد یم جادیا یترسناک یو صدا . 



به خود آمد و به  رایسم یناله  یصدا با

  .سمت او برگشت

 یکنه؟ مشکل خاص یکجات درد م -

؟یندار  

او مانند برق  یصدا دنیبا شن رایسم

و ناله اش به هوا  دیگرفته ها از جا پر

پر از نفرتش به او  یرفت. با چشمها

دیشد و غر رهیخ : 

که  یخورد یکثافت  لجن ، چه گه  -

 ؟یکرد یمهبد رو اونجور عصبان

 ریبه خاطر تو منو خرد و خاکش یعوض

  . کرد



نشست و  نیزم یکنار او رو ینگران با

گفت یبا مهربان : 

در مورد تو نزدم .   یبه خدا من حرف -

کارو کرده ...  نیدونم چش شد که ا ینم

کنه  یدرد م تیی؟ اگه جا یندار یمشکل

یدکتر بر دی، با . 

کاناپه بلند  یشد و از رو زیخ مین رایسم

د . بدون توجه به او از کنارش گذشت ش

شد و  رهیخ اطیبه ح یا شهیو از درش

 :زمزمه وار گفت

باد و طوفان کجا رفته که  نیا یتو -

 ...هنوز برنگشته

به سمت او برگشت و ادامه داد ناگهان : 



ره؟ یبه تو نگفت؛ کجا م -  

گفت یخبر یباال انداخت و با ب یا شانه : 

ب بودم. تا االن خوا دمشیمن ند -  .  

کرد و دستش را مانند  یاخم رایسم

هوا تکان داد و گفت یطلبکاران رو : 

... تا  یسور زد یتو که به خرس قطب -

سروته  یب یزندگ نیبه ا یخوا یم یک

؟یادامه بد  

 ی؟ اَه اَه... من موندم تو یشد زندگ نمیا

 یکله خراب... آخه تو یپسره  نیکار ا

 یگذاشت براش یچه تخم دو زرده ا قهیعت

تو حساسه یکه انقدر دوست داره و رو  
... 



تکان داد و گفت یسر : 

جور خودش  نیخوام مهبد ا یمن نم -

،  یکنه ... تو که دوستش دار تیرو اذ

که برام  یزندان نیکن منو از ا یکار

 . ساخته ، آزاد کنه

که به  یسکوت کرد و به درختان رایسم

به رقص در آمده بودند،  دیدست باد شد

 یفکر کرد و با نگاه یشد . کم رهیخ

رو به او کرد و گفت انهیموذ : 

، واقعا از ته دلت  یکه زد یحرف نیا -

؟یکن یم یباز لمیف ایبود   

به  یتعلق خاطر چیگفتم . من ه یجد -

ندارم یزندگ نیا  .  



بود  دهیکه شن یخوشحال از حرف رایسم

را گرفت و  شیبه سمت او آمد و بازو

 :گفت

 ی... کمکت م یا راست بگاگه واقع -

یفرار کن الیو نیکنم از ا  ...  

براق او نگاه  یبا ذوق به چشمها هانا

  . کرد

؟یکن یکه نم یشوخ -  

به اطراف نگاه کرد و گفت یکم رایسم : 

 نیا یندارم ... بودن تو ، تو یشوخ -

. بدون که از  ستیقابل تحمل ن الیو

گورت  الیو نیخدامه هر چه زودتر از ا

یو بر یم کنرو گ  .  



، ابرو در هم  زشیآم نیلحن توه از

از او فاصله گرفت یو کم دیکش  . 

 ی... اون کس یکن نیتوه یحق ندار -

نه  یشد تو بود الیو نیکه نفر دوم وارد ا

 . من ... پس حرمت خودت رو حفظ کن

به خود آمد و در  یلحظه ا یبرا رایسم

 گریرا با دست د شیکه دست زخم یحال

کرد با بغض گفت ینوازش م : 

بال سرم اومد . توقع  نیبه خاطرتو ا -

  . نداشته باش قربون صدقه ت برم

 یمن بر یمن نخواستم قربون صدقه  -

هستم  زاریو زنده بودن ب ای. انقدر از دن

نداره . اگه واقعا  یمعن حرفا برام نیکه ا



 ی، بگو چه نقشه ا یکمک کن یخوا یم

 در سرته؟

که از  یفکر کرد و در حال یکم رایسم

 یم کینزد ونیشد و به تلوز یاو دور م

دیپرس یمیشد ، با لحن مال : 

؟یواقعا حامله ا -  

فاجعه  نیخواست باور کند چن ینم هنوز

رخ داده است یا  .  

و  دیکشرا به چنگ  شیراه گلو بغض

کرد دایپ یحال خفگ  .  

و با اندوه به صورت  دیکش یقیعم نفس

 :مخاطبش زل زد و گفت



 رمیدعا کن نباشم . حاضرم سر  زا بم -

  . اما مادر نشم

دیباال پر ادیز رتیاز ح رایسم یابروها  

. 

تو و مهبد  ی هیآخه چرا..اصال  قض -

تو حساسه ... چرا  یچرا مهبد رو ه؟یچ

کرده و با هم  تیندانز الیو نیا یتو

 ی؟ نکنه دختر فرار نیندار یرابطه ا

و یهست  ... 

در هم فرو رفت و با اخم  شیابروها

دیغر : 



خوره دختر  ی... اصال به من مرینه خ -

بودم  یباشم... اگه دختر فرار یفرار

نبود نیحال و روزم ا  ... 

گفتم ؟ فقط برام  یخبه حاال ... مگه چ -

شما دوتا با  اومده که چرا شیسوال پ

و  بیانقدر عج نیازدواج کرد نکهیا

نیبیغر ! 

باخبر نبود،  هیاز قض رایسم نکهیا از

مهبد زبانش  نکهی. از ادیکش ینفس راحت

را نگه داشته بود و رازشان را بر مال 

  . نکرده بود ، خدا را شکر کرد

؟یکمک کن یتون یم یچه جور ینگفت -  



بلوندش  یموها انیدستش را م رایسم

خاراندن و ابرو  یرو برد و بعد از کمف

 :باال دادن ، جواب داد

شب که  هیکردم  یبا مهبد آشت یوقت -

از  یواشکیرو  الیو دیخواب باشه ، کل

دم  یکشم و به دستت م یم رونیب بشیج

پشت  گهید یرفت یکه وقت ی. به شرط

یسرت رو نگاه نکن  .  

دیدر دلش تاب یدیام نور  . 

بند اسارت   نیازا گام، نیدر اول دیبا 

شد یرها م .  

توانست با فراغ بال  یبعد از آن م 

 اهیکه جز س یینوا یب نیآن جن یبرا



در انتظارش  ایدن نیدر ا یزیچ یروز

کند ینبود؛ فکر ! 

شم ... تا عمر دارم  یممنونت م یلیخ -

شم یدعاگوت م  .  

شده ، به صورت  زیر یبا چشمها رایسم

 :او زل زد و گفت

نکنه نرفته  ؟یکه بر یدار ییاصال جا -

سر من بوده؟  ریو مهبد بفهمه ز یبرگرد

ذاره ها یاونوقت زنده م نم ! 

رفتن  یبرا ییفکر کرد. واقعا جا یکم

یمینداشت جز عمارت قد  ...  



کنم .  یتا موقع فرار فکرام رو م -

 یپهناور نیبه ا نیزم نیا یباالخره رو

شه برم گم و گور شم یم دایپ ییجا  . 

 شهیاز ش میمستق نیماش یچراغها نور

شد ییرایعبور کرد و وارد پذ  .  

هر دو به سمت پنجره  نینور ماش دنید با

با کف دست بر سرش  رای. سمدندیچرخ

و گفت دیکوب : 

که برگشت . من هنوز اتاق  نیخدا ا ای -

  . رو جمع و جور نکردم

به  شیو چراغها نیخاموش شدن ماش با

 . سمت پله ها رفت



رفت  یکه از پله ها باال م یالدر ح 

دیرا از پشت سرش شن رایسم یصدا : 

خوام  یمن م یتو رو خدا بهش نگ -

من  ینگ ایفرار کمکت کنم .  یتو

فرار رو بهت دادم شنهادیپ ! 

 یانداخت و با لبخند یعقب نگاه به

 :گفت

که به سمتم  یدیراحت . نور ام التیخ -

کنم یاومده رو خودم خاموش نم  .  

تخت نشست یاتاق شد و رو وارد  . 

را  شیرا باال گرفت و دستها شیزانوها 

  . دور آن حلقه زد



 نیریش یذوق رایسم یحرفها دنیشن از

 .در دلش نشسته بود

نبود یهم دختر بد راینظرش سم در  .  

از آن  یکرد بعد از خالص یفکر م دیبا

به کجا پناه ببرد تا از دسترس مهبد  الیو

 ! دور باشد

 

***** 

حاکم شده بود.  الیبرو یبیعج سکوت

پف کرده اش را با پشت دست  یچشمها

تخت برخاست .  یمالش داد و از رو

حالش کرده بود  یسست و ب ادیخواب  ز



 الیدر آن و گریبود د نی. تعجبش از ا

شد ینم دهیدن هم شنحرف ز یصدا  .  

اشباح  یکرد در خانه  یفکر م یگاه

ساکن است . به ساعت نگاه کرد . 

به داد شکم گرسنه  دیظهر بود با کینزد

و غم فراوان  ی. با ناراحت دیرس یاش م

و زمزمه  دیشکمش دست کش یبه رو

 :کرد

دروغ و توهم باشه .  زیخدا کنه همه چ -

مبش نینذار بدبخت تر از ا ایخدا  .  

نشان از عذاب وجدان در دلش  یحس

 . شکل گرفت



بود  دهیاز مهبد ند یبد چیدر آن مدت ه 

فراشش دیجز تجد  ...  

او بود نیش عدم تمک هیکه توج یانتیخ  .  

دانست به خودش و قلب زخم خورده  ینم

که عبوس شده  یمهبد ایاش حق بدهد 

زد یبود و الم تا کام حرف نم  .  

خسته شده  الیدر و یهم از زندگ رایسم

 . بود

 یمشخص م شیاز رفتارو غرغرها 

،  الیدر آن و ی، تصورش از زندگ دیفهم

خوش چهره و جذاب  یدر کنار مرد

 . مانند مهبد ، همه نقش بر آب شده است



 شیطاقت از کف داده بود و با غرزدنها 

فهماند در حق او ظلم شده  یبه مهبد م

 . است

داد و  یم لشیتحو یشخندین یمهبد گاه 

 یگذشت و گاه یتوجه از کنارش م یب

داد  یرا به خود نم شخندیزحمت همان ن

کرد و به  یو در سکوت او را ترک م

رفت یم یگریسمت د . 

گفته بود ده روز  رایکه سم ینقشه ا از

  . گذشته بود

 ایدلش نمانده بود تا کمک  یتو دل

ندیفرارش بب یبرا رایسم یازسو یحرکت  
. 



م در خود فرو رفته بود و ه رایاما سم 

زد یبا او حرف نم ادیز  .  

رفت رونیو از اتاق ب دیکش یآه  .  

نشسته بود و به  ییرایدر پذ مهبد

 یصدا نگاه م یروشن اما ب ونیتلوز

  . کرد

رفت نییاز پله ها پا یآرام به  . 

 شییپا ریچوب در ز ریرجیج یصدا 

کرد یحضورش را اعالم م  .  

 دنیرداند و با دبه عقب برگ یسر مهبد

را تنگ کرد و گفت شیاو چشمها : 



شدن . هنوز  داریچه عجب پرنسس ب -

 یم گهیکم د هیتا شب وقت بود 

یدیخواب ! 

در هوا تکان داد و  یحوصله دست یب

 :گفت

جا  نیکردم بود و نبودم در ا یفکر نم -

شم . از ظاهر  داریمهم باشه که زود ب

ب که خودت هم تازه از خوا داستیامر پ

ه؟یچ یبرا یپس طعنه  ،یشد داریب  

مبل  یباال انداخت و از رو یشانه ا مهبد

و با لحن  ستادیاو ا یبرخاست وروبرو

گفت یدلخور : 



بزن ، خواستم باب  نیتو به حساب ا -

  . حرف زدن رو باز کنم

بشه؟ یکه چ -  

. حس کنم هنوز  میکه حس کنم زنده ا -

هم  هیهست که حرفامو بشنوه. دلم  یکس

 وونهیسکوت د نیخواد تا ا یصحبت م

 .کننده رو بشکنه

او گرفت ییهمه تنها نیاز ا دلش  .  

کرد فقط خودش تنهاست  یفکر م شهیهم

را  رایندارد اما او که سم یو همدم

کرد؟ یم یداشت چرا اظهار تنها  

 یدار نیتو که ماشاال همدم و هم بال -

؟یگرد ی... تو چرا دنبال هم صحبت م  



ام شد به سمت آشپزخانه که تم حرفش

 . رفت

آمد ینم ییغذا یبو   .  

هم خواب مانده بود رایسم پس  . 

شد او هم خواب را به  یجمعه ها که م 

داد یم حیبودن ترج داریب .  

خوام یگمشده م رو م ی مهین -  ... 

ه؟یپس چ رایسم ؟ینکرد داشیهنوز پ -   

 یشانه ها ینگاهش را رو مهبد

شتاوثابت نگه دا یاستخوان  .  

آنکه به صورتش نگاه کند ، جواب  بدون

 :داد



که دلت از  ییمن تو یگمشده  ی مهین -

زهیمترسک سر جال رایسنگه . سم ... 

خوام  یبحث رو شروع نکن مهبد. نم -

میدوباره از هم ناراحت بش  .  

 یکه از ناراحت میهم دار یمگه راحت -

تو حرف بزن ؛ من به  ؟یزانیگر

میهم راض شیناراحت  .  

 خچالیحوصله او را دور زد و کنار  یب

نگاه کرد و  زریبه درون فر ستادویا

 :گفت

؟یریم رونیب ای یناهار هست -  

 برات مهمه؟ -



را به صورت درهم او دوخت نگاهش  . 

مرد به چشمش  نیمانند گذاشته ا گرید 

آمد یصفت نم طانی،ش  .  

 دنیکرد مهبد با د یتصور م شهیهم

 شیطانیش یآن رواو ، کم کم  یرفتارها

دهد یرا نشان م  .  

بار شعله  کیکه  یگر انیطغ طانیش آن

زد بر دامن نجابتش و او را در آتش 

خاکستر کرد ییرسوا . 

 ش،یروبرو ی دهیمرد رنج د رهیخ نگاه

ندتا عمق  قلبش را لرزا  .  

کند یزبان درشت نتوانست .  

بحث و جدل نداشت یبرا یرمق گرید .  



 رایغذا درست کنم . انگار سم خوامیم -

 ! خوابه

مونم  یخونه م یاگه تو غذا درست کن -

رفتن ندارم رونیب ی. حوصله   . 

را در  لیبار بود روز تعط نیاول یبرا

ماند یخانه م  . 

تهیمعپراز ج ابونایو خ دهیاالن که دم ع -  

...  

.  رونیخواد برم ب یدلم نم نیهم یبرا -

که دست تو دست زن و  ییمردا دنیبا د

 یو با هم حرف م دیخر انیبچه شون م

شه یکنن، حالم بد م یم دیزنن و خر  ...  

؟یکن یمردم حسادت م یبه خوشبخت -  



و سرش را رو به  دیکش یقینفس عم مهبد

 :باال تکان داد و گفت

 مانیا یغ بودن خوشبختنه ... به درو -

، وجود نداره .  یواقع یدارم . خوشبخت

خوان  یاون آدما همشون متظاهرن . م

نشون بدن که خوشبختن ... ازشون  یالک

رفتارها دل  نیخوان با ا یکه م ادیبدم م

از آدما رو خون کنن یبعض .  

 شانشیکه در ذهن پر یافکار منف نیا از

. برد  یزد به عمق اندوهش پ یموج م

گونه رقم  نیسرنوشت  آن دو، ا دیچرا با

 شیخواست با حرفها یخورد. دلش م یم

  .او را آرام کند



لحن آرام و شمرده جواب داد با : 

 ماتی...آدمها با تصم ستیدروغ ن -

رو  ی، خوشبخت دهیدرست و رفتار سنج

 دیبرن ... نبا یبه خونه هاشون م

داشت یمنف دید گرانیدرمورد د . 

زد و نگاهش را به پنجره  یپوزخند مهبد

فرو برد  بشیدوخت . دستش را درون ج

و گفت دیکش یقیو نفس عم :  

 یمنف د  یهمه در مورد من د یوقت -

برام  تیذهن نیدارن؛ رفتارشون بده ... ا

وجود نداره و  یکه خوب رهیگ یشکل م

ماست ماریذهن ب یساخته   . 



سازه .  یرو م اشی، دن یذهن هر آدم -

. تو  ادیا ذهن بد جور در نمخوب ب یایدن

دور  یافکار منف نیذهنت رو از ا دیبا

 ی. گاه یبرس یزندگ یتا به خوب یکن

 یآدما، اونا رو از خوشبخت یخودخواه

کنه یدور م . 

شد . با  کیگام به او نزد کی مهبد

داشت  یکه قلبش را به فغان وا م ییصدا

دی، نال : 

خوب رو  تیذهن نیپس تو چرا ا -

چرا  ؟ید یا فقط شعار مچر ؟یندار

،  یو بد یتو از خودخواه یکن یفکر م

؟ یهست یبر  



غرق شد شینگاه خاکستر در  .  

و مبهوت به لرزش نگاه مرد  مات

شده بود رهیخ شیروبرو  .  

نداشت . از درون با  ییپاسخ گو توان

بود زیخود در ست  .  

مرد دل بسپارد؟ نیتوانست به ا ینم چرا   

 نیکه از ا یسو تر یتخم بددل چرا

جذاب  در دلش کاشته شده بود   یچشمها

شد یکن نم شهی؛ر  . 

 شیمرد در کابوسها نیچرا صورت ا 

قابل تحمل بود اما در  ریو غ یطانیش

شد یروز به روز مظلوم تر م تیواقع ! 



 یتکان داد و با صدا یسر مهبد

زمزمه کرد یخشدار : 

چطور  ،یاتفاق هی ریهمه درگ نیا یوقت -

 یتصور خوب ایدن نیاز ا یتوقع دار

 یسالها نیسراسر ا یداشته باشم وقت

را با درد و رنج گذروندم. تو االن  ریاخ

 تو یبرا ایاتفاق دن نیبدتر یکن یفکر م

...  ستیطور ن نیگم ا یرخ داده ... نم

 یکنم ول هیخوام خودم رو توج یاصال نم

تونه  یبخشش ...م ی، کم شنرم یکم

 هیرو به  یسرد و جهنم یزندگ نیا

کنه لیبهشت تبد  ... 



و حرف دلش  دیحرفش پر انیاراده م یب

 .را به زبان آورد

و  یزندون باش هی یکه تو ینه تا وقت -

بهشت  ی. اگه تویحق انتخاب نداشته باش

 نیاونجا برات ع یباش ریاما اس یهم باش

مونه ... پس تو هم توقع نداشته  یجهنم م

ا تو باش در عرض دو ، سه ماه  دلم ب

  . صاف شه و نرمش نشون بدم

بره؟ ادتی یچه کار کنم اون روز لعنت -  

آن  ادیچانه اش را لرزاند .  بغض

س دلش نشاند یاز غم رو یکوه اه،یروز  .  

 تمیذهن تیخوب نیا دیبذار برم ... شا -

بده رییرو نسبت به تو تغ ! 



رنگ داد و  رییآن صورتش تغ کی به

  . صورتش را عقب برد

ملتمس هانا  یدرهم به چشمها یااخمه با

شد رهیخ  . 

نشان ازشدت خشمش  قشیعم ینفس ها 

 . داشت

به عقب برداشت و گفت یگام : 

که بخوام   یتحفه ا یلیفکر نکن خ -

... یچشمم باش یدق جلو ی نهیآ نیع

،  اریب ایو سالم به دن حیبچه م رو صح

یبر یکه خواست یبه هر قبرستون یآزاد  
... 



آشپزخانه  رونیبه سمت برا  گرشید گام

 نیرا به زم شیبرداشت که حرف او ، پا

کرد خکوبیم .  

در کار باشه .  یاز کجا معلوم بچه ا -

انجام دادم ...  یشینه دکتر رفتم نه آزما

که بهم وارد  یاز شدت فشار روح دیشا

نهیشده؛ حال و روزم ا ! 

نگاهش کرد زیت مهبد  . 

 دانست در پس آن نگاه پر از درد ینم 

نهفته است یچه حرف و چه نقشه ا . 

مانند  شیمرد برا نیکل خواندن نگاه ا در

مانده بود یراز باق کی ! 



 میر یهم م شیبه موقعش دکتر و آزما -

ی. من مطمئنم تو باردار  ...   

از نهادش برخاست آه  .  

که ، به  یکم دیخواست آن ام ینم دلش

گونه  نیداشت ا  شیدروغ بودن حاملگ

بدل شود یدیبه ناام . 

آشوب شد و دوباره حال تهوع به  دلش

  .سراغش آمد

 :با ترس و دلهره گفت 

اگه حرف تو هم درست از آب در  -

 نیخوام . ا یبچه رو نم نیمن ... ا اد،یب

داشته  یتونه ، سرنوشت خوب یبچه نم

  . باشه



عنان خشم خود را از کف  داد و به  مهبد

  .سمتش هجوم برد

گرفت و تکانش داد را به چنگ  شیبازو

دیو غر : 

بذار  ؟یحرف رو تکرار کرد نیبازم ا -

بهت بگم ...تو غلط  شهیهم یبار برا هی

... اگه  یمن رو نخوا یبچه  یکن یم

کنم  یت م چارهیب یاریسر بچه م ب ییبال

کنم به زندان  یم یرکا یعل ی. به وال

و روز و شب از خدا مرگت رو  یوفتیب

... حواست رو خوب جمع کن و  یبخوا

نک یآدم وار زندگ . 

هم فشرده شد یرو شیترس چشمها از  .  



 یمهبد ، گوشش خراش م ادیهر فر با

افتاد یخورد و رعشه به جانش م . 

 یدر حالت نیمرد خشمگ نیدانست ا یم 

دوباره به  برد که ممکن است یبه سر م

بلند  شیدست به رو ای وفتدیب لیجان وسا

  . کند

که  رایسم یصورت داغان شده  ادی

  .افتاد، زبانش بند آمد

دیتهوع امانش را بر حال  . 

معده  اتیزدن محتو رونیبه ب یزیچ 

 شیلبها یاش نمانده بود که دستش را رو

  . گذاشت و عق زد

را رها کرد شیمهبد با ترس بازو دست  .  



به سمت  زدیکه از چله گر یریت انندم

دیدو یبهداشت سیسرو  . 

 

*** 

اتاق خواب را از سرش  یهوا یخنک

پهلو به آن پهلو  نیپرانده بود . مدام ازا

به کارش  یمهبد کار نکهیشد. از ا یم

آزادش گذاشته بود،  یحدنداشت و تا 

آرام شده بود یکم  .  

که با هم حرف زده  یهمان روز از

رفت  الیو اطیح یبودند، اجازه داشت تو

که رو  اطیدانست در ح یو آمد کند . م

قفل بود.  شهیشد ، هم یبه کوچه باز م



 ی، حس و حال جهیحال تهوع و سرگ

نگذاشته بود شیبرا .  

زرد و زار شده بود و حس  رنگش

که در بطنش رشد  ینفرتش به موجود

شد. هر بار  یم شتریو ب شتریکرد، ب یم

بود که نثار جد  ینیزد ، نفر یکه عق م

 یدر حال رشد م نیو آباد مهبد و جن

  .کرد

وقت  شیمهبد خبر داد، برا شیپ شب

 نیخواست ا یدکتر گرفته است. دلش م

فرار از  یشود برا یرفتن راه رونیب

سته شده بودب شیکه به پا یبند  .  



که  یمیمال میو  نس ستادیپنجره ا پشت

کرد ،  یدرختان را نوازش م یشاخه ها

  .تماشا کرد

و سکوت ، مانند خوره از درون  ییتنها

خواست  یدلش م یخورد. گاه یاو را م

 ینکبت یتوان آن را داشت به آن زندگ

 نیخواست ماش یدهد . دلش نم انیپا

و متنفر باشد که از ا یکس ی  جوجه کش

  .است

شبانه اش  یاز سه ماه هنوز کابوسها بعد

شد  یم رهیخ یتمام نشده بود. به منظره ا

 یپر م یو فکر مهاجرش به هر سمت

دیرس یجا نم چیو به ه دیکش .  



به در اتاق خورد. قبل از  یا ضربه

با  رایجواب دهد، در باز شد و سم نکهیا

درهم فرو رفته وارد اتاق شد .  یاخمها

 گریکه داد ، د یدختر بعد از آن قول نیا

طبق قانون  ایشد . گو یبا او همکالم نم

کرد یاز او حذر م ینانوشته ا  .  

نیبر دیآماده شو ، با گهیمهبد م - ! 

تفاوت و خونسرد به ساعت نگاه کرد  یب

 یبه ساعت شش عصر باق یزی. چ

  . نمانده بود

کهنه اش را به تن کرد و  یمشک یپالتو

سر انداخت . بدون  یرا رو اهشیشال س

با خود بردارد به سمت  یبار اضاف نکهیا



خود تکان  یاز جا رایدر رفت . سم

  . نخورد

 راینمدار سم یو به چشمها ستادیا یکم

آن  یشد وقت ینگاه کرد . چندشش م

باز  یو آن لباس ها زیاغراق آم شیآرا

 یزن خود را به کس نی. ا دید یرا م

 شیبرا یرزشا چیکرد که ه یعرضه م

را به  یپست نیا نکهینبود . از ا لیقا

آورد در عجب بود یتاب م یراحت  .  

 یاگه واقعا قصد فرار دار دوارمیام -

یکار و انجام بد نیامشب ا  .  



 تیدر مع یبهت نگاهش کرد . وقت با

شد چگونه  یرفت و آمد انجام م نیمهبد ا

توانست فرار کند؟ یم   

اون باهامه ؟یچه جور - ! 

 یفرار کردن تو یجربزه  یعنی -

پس مشخصه  ؟یشلوغ رو ندار ابونیخ

 نیهم از ا نیبر خالف گفته هات همچ

ادیبدت نم یسگ یزندگ ! 

که در  ینگاهش کرد . برق شاد فقط

ترس  شتریب زدیموج م رایسم یچشم ها

  . به دلش انداخت

جا برم نیاز ا یقرار بود تو کمک کن -  .  



پشت  شیزد و برا یپوزخند رایسم

نازک کرد و جواب داد یچشم : 

مخ اون  یتو یک ینادون فکر کرد -

انداخت که تو رو ببره  وونهیمهبد د

تحت نظر  دیدکتر؟ من ... من گفتم با

فرصته تا نیبهتر نی... ا یباش ... 

خشدارو پر از حرص مهبد  یصدا

 . رعشه به جانش انداخت

؟یکرد یچه غلط -  

 نکهیا. قبل از دیپر رایاز رخ سم رنگ

 یلیکند، س دایفرصت دفاع از خود پ

 شیو موها دیگوشش چسب ریز یمحکم

مهبد گره شد یدر مشت مردانه  .. 



کنم  یمادر به خطا زنده زنده چالت م -

تهیعفر ید یم ادشی یچ ی. دار  . 

صورتش  یترس تمام عضله ها از

 دیمنقبض شد و چهارستون بدنش چون ب

گوش خراش  غی. جدیلرز یمجنون م

اراده  ی. ب ختیترس به جانش ر رایسم

شد .  یچشمش جار یاشک از گوشه 

 یفیضع تیاگر بد بود باز هم جنس رایسم

  .داشت

خواستم  یغلط کردم عشقم ... بخدا نم -

بدم ادشی یزیچ  .  

دیکش ادیفر مهبد : 



قسم  ایغلط کردمت رو قبول کنم  -

خوردنت رو ... پست فطرت چقدر 

 ی... م یسفارش کردم دورو برش نپلک

یدار نتیآست یتو یآتش هیدونستم  .  

بلوا  نکهیا ی. برا اوردیطاقت ن دلش

دیکش ادیبلند فر یبخوابد با صدا : 

 م؟ی... مگه وقت دکتر نداشت گهیبسه د -

. زنت رو از  میبر ییجا ستیاگه قرار ن

 نیداشت یببر. هر کار رونیاتاق من ب

نیاتاق خودتون انجام بد یتو  ! 

را به چنگ  رایسم یبا دست بازو مهبد

اتاق پرت کرد و گفت رونیگرفت و ب : 



 نیاز ا دیبا میگرد یما بر م یتا وقت -

خدا  ی. به خداوند یرفته باش الیو

 یاز آثارت باق یاثر نمیبرگردم و بب

 یدست اون بابا یرو مونده ، نعشت رو

ندازمیم وزتیپوف  . 

گفت هیبا گر رایسم : 

 کجا برم ؟ -

یکه ازش اومد یهمون قبرستون - ! 

 گهید یکیشرف با  یب نیاما رام -

 ... همخونه شده

 دهیبه هانا کرد . رنگ پر ینگاه مهبد

 یداد تا غش کردن فاصله ا یاش نشان م



 یقیشد . نفس عم کیندارد. به او نزد

فتو گ دیکش : 

 تهیعفر نیا ینترس ... به حرفها -

تو نسوخته  یدلش برا نیگوش نکن ... ا

میبر ای، ب  .  

رمق شده بود .  یسست و ب شیپاها

گرفت تا از سقوطش  واریدستش را به د

کند یریجلوگ .  

ستیحالم خوش ن م؟یامروز نر شهیم - ! 

کرد و  رایسم ینثار یتف و لعنت مهبد

 :گفت

 ایوقت گرفتم . ب دکتر نیبه زور از ا -

، خودم مراقبتم میبر  .  



انینه انگار همان ش انگار  هیچند ثان رغر 

رنگ عوض کرد یبود! به آن شیپ ی .  

خوره ی. حالم داره بهم م مینر شهیم -  .  

 ریسمتش دست دراز کرد تا ز به

که از لمس  ی. حس ردیرا بگ شیبازو

دست او داشت باعث شد ضربان قلبش 

بدنش به شدت  یه هاباال برود و عضل

منقبض شود . دستش را باال گرفت و با 

و گفت دیخودش را عقب کش : 

ندارم ازیبه کمک ن امیباشه خودم م -  .  

 راینگاهش را از او گرفت و به سم مهبد

داده بود ، نگاه  هیکنار در تک واریکه به د

 :کرد و گفت



مهلتت  گهی. دریبگ یحرفم رو جد -

نحست رو  ی هافیتموم شده . برگشتم ق

نمینب  .  

 یاهیرا پاک کرد و س شیاشکها رایسم

صورت رنگ و  یرا رو یزشت

 دیرا باال کش شینیپخش کرد . ب شیروغن

 :و گفت

مهبد جون ببخش ... گفتم غلط کردم  -

شه ... چرا انقدر  یتکرار نم گهید یعنی

یسنگدل شد . 

هانا  یبدون توجه به او راه را برا مهبد

 :باز کرد و گفت

نره جیآروم برو تا سرت گ -  .  



رفت . هنوز  رونیاز اتاق ب یآرام به

. تنش از  دیکوب یوار م وانهیقلبش د

 یدیو ضعف شد دیلرز یشدت استرس م

کرد . از پله  یحس م شیدر دست و پا

 یمبل راحت نیاول یرفت رو نییها که پا

گذاشت  شیشانیپ ینشست . دستش را رو

شسته ن شیشانیپ یکه رو یو عرق سرد

  . بود را پاک کرد

یآب بد وانیل هی شهیم -  .  

 یپشت دستش را رو یبا نگران مهبد

او گذاشته و گفت یزده  خی یشانیپ : 

فکر کنم قندت افتاده . لعنت به اون  -

  . اعجوبه که باعث شد حالت خراب شه



سمت آشپزخانه رفت و به سرعت با  به

دانه  یآب قند برگشت . از نگران یوانیل

 شیشانیپ یدرشت عرق را رو یها

نشسته بود. قندها که در آب حل شد به 

. نفس  دیرا سر کش وانیباره ل کی

داد هیو سرش را به مبل تک دیکش یقیعم  

.  

بذار کمکت کنم  ستیحالت خوب ن -

به مطب ،  می. تا برس نیبش نیماش یتو

شه یحالت بهتر م .  

خودش را جمع و جورکرد و از  عیسر

مهبد  یست . با همراهمبل برخا یرو

 یشد و بعد از سه ماه برا نیسوار ماش

 یم رونیب ییبار از آن زندان طال نیاول



رفتن  رونیب نیبه ا یحس چیرفت . ه

تفاوت به رفت و  ینداشت .دلمرده و ب

 ی ندهیکرد و به آ یآمد مردم نگاه م

کرد یمبهمش فکر م . 

 ن،یرفت که ماش یم یکیرو به تار هوا

 . باستادیا یکنار ساختمان پزشکان بزرگ

داغش را گشود یمهبد پلکها یصدا .  

میدیشو، رس داریهانا جان ب - .  

را با دست ماساژ داد و  شیچشمها یرو

آن همه تابلو و  دنی. ددیبه سمت در چرخ

ا سردرگم کرد. بدون پزشک او ر یاسام

شد .  ادهیپ نیبزند از ماش یحرف نکهیا



شد و خود را به او  ادهیمهبد به سرعت پ

  .رساند

کار را کرد که  نیبا عجله ا چنان

مرد  نیلبش نشاند. ا یرا رو یپوزخند

 نیتواند در ا یباورش شده بود که او م

مکان ناکجا آباد او را دور بزند و فرار 

  .کند

کنم ینم نترس فرار - .  

او را نگاه کرد  اقیبا نگاه پراز اشت مهبد

 :و گفت

وجود  یروز برا هیشد  یباورم نم -

  . بچه م پا به مطب دکتر بذارم



تکان داد و همراه هم وارد  یسر

شدند . وارد  یو بزرگ کیساختمان ش

دکمه  یآسانسور شدند و دست مهبد رو

آسانسور  یسوم را لمس کرد . وقت ی

زد و گفت یبد لبخندمه ستاد،یا : 

به خاطر  یپرست یکه م یبه اون کس -

که خدا بهمون داده ،  یپاک یفرشته  نیا

 یو دلت رو با من صاف کن. همون ایب

یخوا یکه تو م شمیم ! 

پر غم از  یسکوت و با نگاه در

رفت و وارد مطب شد.  رونیآسانسور ب

کرد  یسرسر ینگاه وارمطبیبه درو د

 یرا م یهر آدم که دل ی. عکس نوزادان

 یرا بر نم یاحساس چیربود ، در او ه



 یمهبد ، لبخند دنیبا د ی. منشختیانگ

 :زد و گفت

وقتتون  ن،یاومد رید یسپهر یآقا -

 !گذشته

 ستادویا یمنش یبا احترام روبرو مهبد

 :گفت

و  امیشرمنده ... از خارج تهران م -

 یلطف هیافتادم . شما  ریگ کیتراف یتو

خانوم دکتر شیرست پکن و ما رو بف .  

هانا  ی دهیبه صورت رنگ پر یمنش

چشم او را  یانداخت و با اشاره  ینگاه

 :نشان داد و گفت

 خانومته؟ -



گفت یجد یلیکرد و خ یاخم مهبد : 

حالش  نینیبیجور که م نیبله... هم -

ستیخوب ن . 

 گهیربع د هیتا  نینی... بشیاوک -

 ی، شما رو م ادیم رونیاتاق ب مارازیب

  .فرستم تو

کرد و به سمت هانا  یتشکر مهبد

را نشان داد و  یبرگشت . با دست مبل

 :گفت

یخانوم نیبش - . 

 طیرفت . مح یمبل راحت نیاول یسو به

 یبود . مبلها نیگرم و دلنش یلیمطب خ

از  یحجم انیدر م یبزرگ یچرم قهوه ا



 ی، حس آرامش را به آدم طیمح یدیسف

کرد یالقا م .  

 یش نشست و به دست هادر کنار مهبد

کرد و گفت یالغر و لرزان او نگاه : 

 سردته؟ -

گرم بود  طیمح یبود؟ نه ... هوا سردش

 یکشنده از درون او را م یریاما زمهر

گرداند یرا دور سرش م ایلرزاند و دن .  

  . نه -

؟یلرز یپس چرا م -  

اش به لرز افتاده بود و توان باز و  چانه

اشت. لمس شده را ند شیبسته کردن لبها

 ینم اهیسخت و س امیا نیبود. چرا ا



سکه را به او  گرید یگذشت و خدا رو

 یدر خود نم یتوان گریداد؟ د ینشان نم

ادامه دهد یگونه زندگ نیتا به ا دید  .  

 یآغوش باز کرد و دستها یداغ دست

.  دیخود کش انیسرد و لرزانش را به م

حس کرد قلبش در حال  یلحظه ا یبرا

بدنش  یها چهیاست . کل ماه دنستایا

اش حبس شد نهیمنقبض شد و نفس در س  
.  

توانست  یکه نشسته بود نم یطیمح در

خواست  ینشان دهد . نم یاز خود حرکت

حاضر بودند فکر  طیکه در آن مح یزنان

 یدر موردش بکنند . تحمل م یناجور

که به شماره افتاده  یکرد و با هر نفس



 یرو درشت عرق یبود، دانه ها

نشست یم شیشانیپ  .  

 یکش آمده بود و زمان نم یبرا ساعت

 وارید یگذشت . چشم به ساعت رو

 نیروبرو دوخته بود تا زودتر از ا

افتاده بود،  ریکه در آن گ یمخمصه ا

ابدی یخالص . 

 کیسرش را به گوش او نزد یکم مهبد

گفت یکرد و به آرام : 

به  دیبا ؟یلرز یو م یچرا انقدر سرد -

حالت بکنه نیا یتا فکر برا میبگ دکتر ! 



قلبش باعث شده بود به نفس نفس  تپش

 دیدستش را عقب کش ی. کم وفتدیزدن ب

 :و گفت

کنم دستم رو ول کن ...  یخواهش م -

شه یداره حالم بدتر م  . 

دستش را رها کرد و  یرانبا نگ مهبد

 :زمزمه کرد

کرده باشم یخواستم کمک یم -  .  

شد .  رهیکرد و به ساعت خ سکوت

گذشته بود که در  قهیدق ستیاز ب شتریب

که ماه  یاتاق باز شد و خانوم باردار

در  یآخر را گذراند با شکم بزرگ یها

شد انیدر نما یآستانه   .  



به آنها کرد و گفت ینگاه یمنش : 

دیداخل بر نیتون یما مش - .  

که از جا برخاست او هم بلند شد .  مهبد

رفت و  یمنش زیزن باردار به سمت م

 دنیآنها وارد اتاق دکتر شدند . دکتر با د

 یاو لبخند زنان او را به نشستن رو

دعوت کرد زیکنار م یصندل  .  

 رهیو با دلهره به صورت دکتر خ نشست

را  سرش دیشد . لبخند دکتر را که د

 ینگاه کرد . نم زیانداخت و به م نییپا

تا دکتر به حال  دیچه بگو دیدانست با

واقف شود. خانم دکتر به مهبد  مشیوخ

کرد و گفت ینگاه : 



... مشکل  یسپهر یآقا نیخوش اومد -

ه؟یخانومت چ   

به هانا  یپر از نگران ییبا چشمها مهبد

 :اشاره کرد و گفت

  . خانومم بارداره -

ا کرد و گفتبه هان رو : 

... به  یمبارکه خوشگل خانوم -

؟ یهفته ا نیچندم یسالمت   

 یو گنگ به دهان دکتر نگاه م جیگ هانا

بدهد . کال  یدانست چه جواب یکرد . نم

دانست  یزمان را از دست داده بود و نم

چند هفته از آن فاجعه گذشته است. مهبد 



زد و  یلبخند دیکه انتظار دکتر را د

 :جواب داد

 دیباشه . ببخش دیحدودا دوازده هفته با -

نداره ... مدام حال  ی، خانومم حال خوب

روز رو  شتریداره . ب جهیتهوع و سرگ

  ... خوابه

 شتری. ب ستین یکه مشکل خاص نیا -

رو تجربه  یحاالت نیباردار چن یخانوما

 ای شیآزما  یکنن . برگه  یم

نیرو بهم بد شیسونوگراف ! 

 : انداخت و گفتباال یشانه ا مهبد

مینرفت یو سونوگراف شیهنوز آزما - . 

باال انداخت و گفت ییدکتر ابرو خانم : 



چند هفته شه؟ یدونیپس از کجا م -   

لب نشاند و  یرو یلبخند سرد مهبد

 :گفت

زنم یحدس م -  .  

شد و  رهیبا دقت به صورت هانا خ دکتر

 :گفت

ازت  یاول تست باردار دیخانوم گل با -

چک  یب یب یما برو از منش. ش رمیبگ

تا من با  ییو برو دستشو ریرو بگ

صحبت کنم شتریهمسرتون ب  .  

و رام سرش را  عیگفت و مط یچشم هانا

رفت .  رونیانداخت و از اتاق ب نییپا

رفتن هانا از  رونیمهبد نگران از تنها ب



 یو به سمت در رفت . صدا دیجا پر

  .دکتراو را از رفتن منصرف کرد

که  یزن اورد نیسر ا ییچه بال -

ست؟یحالش به جا ن  

نشست .  شیشانیپ یرو یسرد عرق

 رهیخ زیرا در هم گره زد و به م یدستها

جواب داد یشد . به آرام : 

 هی. روح میداشت یازدواج پر دردسر -

 . اش خرابه

با خبر باشم  زیاز همه چ دیچرا؟ من با -

 که من یحال نیتا بتونم کمکتون کنم . با ا

 یمرده  کیجز  یزیچ دمینت داز ز



. مورد خشونت واقع شده  دمیمتحرک ند

 ؟

تکان داد و به  نییسرش را رو به پا مهبد

 یاجبار تمام ماجرا را به اختصار برا

کرد . دکتر با اخم نگاهش  فیدکتر تعر

 :کرد و گفت

 یخانواده  یکه برا یبا تمام احترام -

 شدیکه م یکار نیشرمتر یشما قائلم اما ب

. شما  نیدختر ، انجام داد نیر حق اد

. حاال  نیکرد یدختر رو سالخ نیروح ا

داشته  یخانوم حال خوب نیا نیتوقع دار

  باشه؟



به صورت  یبا بغض خفه کننده ا مهبد

 :دکتر نگاه کرد و گفت

شما اوردمش ...  شیپ نیهم یبرا -

تا حالش  نیکنم کمکم کن یخواهش م

ذاره  یترسه . نم یخوب شه . ازمن م

دستم به سمتش دراز شه . هر گونه لمس 

کنه  یحالش رو چنان خراب م یو تماس

ترسم همون لحظه ، روح از تنش  یکه م

 . جدا شه

انداخت و  زیم یخودکارش رو رو دکتر

و گفترا در هم گره زد  شیدستها : 

دختر را به  نیشما با قساوت تمام ا -

 گهی. هر دختر د یکشوند یمرز نابود



طور چه بسا بدتر از  نیهم باشه هم یا

ها که در  یخانومه ... چه خودکش نیا

 یشه . شانس اورد ینم دهیموارد د نیا

. با  هیخانومت انسان مؤمن و خداشناس

که اون داره زنده موندنش  یحال نیا

همعجزه بود  . 

نگران به دکتر نگاه  یبا چشمها مهبد

 :کردو گفت

 یکنم فقط شما کار یم دیبگ یهر کار -

تا حالش خوب بشه نیکن  ... 

حس کرد آمدن هانا به  یلحظه ا یبرا

. با ترس  دیاز حد طول کش شتریاتاق ب



از جا بلند شد و به سمت در اتاق گام 

نگه داشتنش گفت یبرداشت . دکتر برا : 

که خانومت  یاش با اون حالنگران نب -

بره .  رونیمطب ب نیتونه از ا یداره نم

فهموندم تا  یزنگ به منش کیمن با 

 رونیجواب تست مشخص بشه اونو ب

  . نگه داره

بود،  ستادهیکه ا ییاز همان جا مهبد

 :گفت

هست که حالش  یراه ن؟یکن یکمکم م -

 خوب بشه؟

تکان داد و گفت یسر یبا ناراحت دکتر : 



شما به روانپزشک  یهر دو دیبا -

 نیکه شما کرد ی. کار نیمراجعه کن

بودن شما داره .  ماریخودش نشان از ب

وقت دست به  چیمرد سالم و عاقل ه کی

زنه ینم یتیجنا نیچن  . 

انداخت .  نییبا شرم سرش را پا مهبد

 یدهان باز م نیخواست زم یدلش م

دیکش یکرد و او را در خود م .  

ه به قول خودت سه ماه نشد ریهنوز د -

شه با  یگذره ... م یاز اون ماجرا م

 نیدرست و به جا عمق ا یدرمان ها

  . فاجعه را کم کرد



گذاشت و به  زیم یرو یتیزیو کارت

 :سمت او هول داد و گفت

که  هیمعتبر یلیروانپزشک خ هی نیا -

معضالت  نیتخصصش در مورد ا

هیاجتماع ... 

ه سرعت به در خورد و مهبد ب یا ضربه

رفت و کارت  زیاز پشت در به سمت م

به  یرا برداشت . هانا به آرام تیزیو

 یو ب دیسف یو صورت دهیرنگپر ییلبها

  . روح وارد اتاق شد

 یچک لبخند تلخ یب یب دنیبا د دکتر

به صورت  یلب نشاند و با نگران یرو

و مبهوت ، نگاه کرد و گفت جیگ یهانا : 



به  نیاز امبارکه خانوم خوشگله ...  -

. هم  یمراقب خودت باش یلیخ دیبعد با

خودت هم اون فرشته کوچولو به مراقبت 

داره اجیاحت یادیز یها  .  

 یاز سفارشات کامل و دادن داروها بعد

، هر دو از  یمخصوص آن ماه باردار

آمدند. مهبد در خود فرو  رونیمطب ب

بهت زده تا  یرفته بود و در سکوت هانا

کرد . او را در  عتیمشا نیکنار ماش

نشاند و گفت نیماش : 

برات بخرم ؟ یخور یم یزیچ -  

خشکش را به زحمت تکان داد و  یلبها

 :گفت



خوام یآب م -  . 

انداخت . آب  یبه اطراف نگاه مهبد

ساختمان  یکیرا در نزد یفروش وهیم

را باز کرد و  نی. در ماش دیپزشکان  د

 :گفت

 دیا. بمیبخور وهیآب م هیتا  میبر ایب -

یریجون بگ یتا کم  یبش تیتقو  .  

صورت نگران  یخسته اش را رو نگاه

داد و گفت یمهبد چرخ : 

تونم راه برم یخسته ام . نم یلیخ -  .  

و  دیبه اطراف سرک کش یبا نگران مهبد

 :گفت

بمون تا برگردم نیتو ماش -  .  



قدم  کیکه دارم  یحال نینترس با ا -

تونم بردارم ینم  .   

مهبد نقش  یمردانه  یلبها یرو یلبخند

  . بست

اول  دی. با رمیکنم و م یبهت اعتماد م -

خودت  یاز همه به فکر سالمت

 هیحالت بهتر شد با هم  ی.وقتیباش

لنگ درهوامون  یزندگ نیا یبرا یفکر

میکن یم  .  

به حال تاسف  یزد و سر یپوزخند 

 :تکان داد و گفت

 یزندگ نیراه فرار از ا نیمردن بهتر -

زخرفهم .  



 نیدر ماش یکرد و با ناراحت یاخم مهبد

 یفروش وهیرا بست و به سمت آبم

گشت  یبه عقب برم یحرکت کرد . گاه

 یم نشیو سرنش نیبه ماش یو نگاه

 هیاز دست دادن هانا ما یانداخت. دلهره 

شده بود . به  شیترس و نگران ی

داد و به مکان  یشتریشتاب ب شیگامها

دیمورد نظر رس . 

همان طور که به عبورومرور  هانا

شده بود، دلش گرفت رهیخ نهایماش .  

اش کرده  وانهیآغوش مادرش د یهوا

تمام وجودش را  یبود. غم غربت خاص

 .پر کرده بود



 یسخت است درزادگاه و شهر خود باش 

کس یو ب یباش بیاما غر ! 

، دلش  یدلتنگ نیفکر کردن به ا با

  . آشوب شد

کرد رورویتهوع دل و روده اش ز حال . 

تهوع  نیبه ا نیماش یبسته  یفضا 

زد یدامن م شتریب  . 

معده اش تا دهانش باال آمد اتیمحتو   . 

در را فشرد تا خود  رهیبه سرعت دستگ 

برساند ابانیکنار خ یرا به جو  .  

 یگرید و نتوانست حرکت دبو درقفل

دهانش با شتاب  اتیانجام دهد و محتو

ختیر رونیب .  



دهانش گرفته بود پر شد  یکه جلو یدست

  .از مواد متعفن و لباسش گند خورد

که در مشامش پر شده بود،  یگند یبو

  .نفسش را بند آورد

بودنش در آن اتاقک کوچک حس  یزندان

به او دست داد یخفگ .  

 ی شهیش یبه قفل کنار را زشیتم دست

خارج  نیپنجره رساند تا بتواند از ماش

 . شود

زده شده  موتیخاموش بود و ر نیماش 

 . بود

 نیماش ی شهیش دنیکش نییامکان پا یحت

   .را نداشت



قفلش  نیماش یبود چه زمان دهینفهم اصال

  .به کار افتاده بود

که دچارش شده بود،  یآن حس بد از

شد یاشک در چشمانش جار  . 

شده بود دهیبه گند کش شیسرتاپا  .  

 نیکه باعث ا ینیخودش و آن جن از

بود زاریشده بود، ب بتیمص .  

خورد ینم یتکان چیه  .  

نشسته بود و به  یخیمجسمه  مانند

کرد یکه بار آمده بود نگاه م یافتضاح  .  

که  یقرمز رنگ یکیپالست ینیبا س مهبد

 یبطر کیو  رموزیبزرگ ش وانیدو ل



 نیآن بود، کنار ماش یرو یمعدن آب

ستادیا  . 

را باز کرد نیرا زد و در ماش موتیر   . 

به مشامش خورد یتعفن بد یبو   .  

انداخت،  نیکه چشم به درون ماش نیهم

پرشتاب، خود را از  یهانا با حرکت

انداخت رونیب نیماش  . 

 ینیس ریشدن دستش به ز ادهیپ نیح در

د جوب وار ینیس اتیخورد و تمام محتو

 . آب شد

بود،  شیکه روبرو یمنظره ا دنیبا د 

 . خشکش زده بود



جدول جوب نشسته بود و  یهانا رو 

زد یعق م  .  

شد  یجز آب از دهانش خارج نم یزیچ

افتضاح بود شی. اما سرتاپا  .  

رخ  نیدر ماش یبود اتفاق اصل مشخص

  .داده بود

گفت ینشست و با نگران کنارش : 

دکتر شیپ میبر ایب ؟یجور شد نیچرا ا -  

... 

 سیپرخشم هانا که از اشک خ یچشمها

دیکش ادیبود به صورتش دوخته شد و فر : 

 ی... برو گمشو نم یخفه شو عوض -

 ی. دکتر رفتن بخوره تو نمتیخوام بب



خفه  یلعنت نیاون ماش یتو یسرت داشت

یکرد یم م ! 

همان سرو وضع از جا برخاست و  با

ستادیا ابانیکنار خ  .  

هاج و واج نگاهش کرد بدمه  .  

رخ داده است که او  یبود چه اتفاق مانده

کرده است یحد عصب نیرا تا ا  .  

 یکه هانا دست باال برد تا تاکس نیهم

به سمتش  عیرهگذر را نگه دارد ، سر

 . رفت

را در دست گرفت و به سمت  شیبازو

برد نیماش  . 



زد با  یدماغش م ریز یزننده ا یبو 

و گفت اوردیخود ن یوحال به ر نیا : 

دختر؟ به سرو  یکن یکار م یچ -

  وضعت نگاه کن؟

با خشم دستش را تکان داد تا از  هانا

 یچنگ او رها شود اما قدرت دستها

داد .  ینم یاجازه ا نیمهبد چن یمردانه 

دیبا خشم غر : 

 نیماش ی... منو تو وونهیولم کن د -

کثافت داشتم خفه  ؟یلعنت یکن یحبس م

شدم یم  ... 



دونستم در عرض پنج  یمن چه م -

سوار  میبر ای. ب وفتهیاتفاق م نیا قهیدق

جا برات لباس بخرم هیشو تا  نیماش  .  

خوام  یاون لباس بخوره تو سرم ... نم -

...ولم کن  یبکن یبرام کار یلعنت یتو

رمیبذار برم تا با درد خودم بم  .  

 نیشد و او را به سمت ماش یعصب مهبد

دیکش  . 

درعقب را باز کرد و او را داخل  
دیانداخت و غر نیماش : 

تو  امیمن کوتاه م یانگار هر چ -

نمیبب نی. بش یش یپرروتر م  .  



خوام به  یعمو ... نم شیمنو ببر پ -

امیب یلعنت یالیاون و  . 

توجه به حرف او در را به هم  یب مهبد

دیکوب  . 

 یخورد و هانا با صدا یتکان نیماش 

دکر هیبلند گر  . 

بود که دوباره در  دهینرس قهیبه دق 

 یآب معدن یباز شد و بطر نیماش

صورتش گرفت شد یروبرو  .  

ادیبخور تا حالت جا ب ریبگ -  . 

آب را گرفت و چند  یناچار بطر به

دیجرعه نوش . 



 یآب را رو یا آمد و باقنفسش ج 

ختیصورتش ر  . 

زننده اش ، حالش  یپالتو و بو یسیخ 

کرد یرا بدتر م  .  

به  یراننده نشست و کم یصندل یرو

و گفت دیعقب چرخ : 

پات بنداز .  ریو ز اریپالتوت رو در ب -

برات میکه برس ییجا نیاول  ... 

...فقط منو  یکن یالزم نکرده برام کار -

دوش  دیرسون که باقبرستون ب هیبه 

شه ی. داره حال بد م رمیبگ  . 

و  دیکرد و به سمت جلو چرخ ینچ مهبد

را روشن کرد نیماش  . 



 دایپ انیداد تا هوا جر نییپنجره را پا 

تعفن کم شود یکند و بو  .  

که گذشت تحملش تمام شد  قهیدق چند

دیکش رونیوپالتو را از تنش ب  .  

 اسفند ماه بهتر از آن یسرما تحمل

مشمئزکننده بود یسیخ  .  

مردم در امان باشد  دیازد نکهیا یبرا

 نیو جن دیپشت دراز کش یصندل یرو

 .وار در خود مچاله شد

 رهیجلو خ یهمان طور که به صندل 

چشمش اشک  یشده بود ؛ ازگوشه 

سر خورد یداغ  .  



خورد که  یبهم م شتریاز خودش ب حالش

ه سرنوشت ناخواست نیمقابله با ا ییتوانا

 . را نداشت

 شیکه به دست و پا یهمه بند نیاز ا 

 یآدم کوک کیبسته شده بود و از او 

بود زاریساخته بود، ب .  

در افکار خود غرق شد که  آنقدر

چشمان داغش  نینئنو وار ماش یتکانها

از  یلحظات یخواب کرد تا برا ریرا اس

کسالت بار دورشود یزندگ نیا  .  

 

**** 

 



از  یمشکوک یصدا دنیبا شن صبح

شد داریخواب ب  .  

 یکه به خانه برگشته بودند، خبر شبید

نبود رایاز سم . 

باز  یمهبد از او خواسته بود به اتاق قبل 

  . گردد اما او قبول نکرد

در سرش  یشب بود که فکر یها مهین

کرده بود دایپرورش پ  . 

که کرده بود حالش  یبر اثر استراحت 

 یعمل توانست فکرش را یخوب بود و م

  .کند

رفت یاز خانه م دیبا  .  



 نیتاب تحمل کردن نداشت ، بهتر گرید

او فراربود یبرا نهیگز ... 

مهبد خسته است و خوابش  نکهیا دیام به

خود را به در  نیپاورچ نیپاورچ ن،یسنگ

رساند الیو یورود  .  

که  یتیبود مهبد به خاطر عصبان ادشی

رفته  ادشیدکتر رفتن داشت،   یازماجرا

را قفل بزند یبود در ورود  .  

دستش را به  یشب به آرام یاهیس در

در دراز کرد ی رهیسمت دستگ .  

بود که  دهینرس رهیدستش به دستگ هنوز

و دستش  دیاز پشت سر شن ییپا یصدا

شد دهیبه عقب کش  . 



وقت شب؟ نیا یریم یگور کدوم  

ترس و وحشت به عقب برگشت و به  با

اه کرد. با پر از خشم مهبد نگ یچشمها

 :زبان الکن جواب داد

هوا بخورم خواستمیجا ... م چیه - . 

احمق  هیبا  ی؛ فکرد یغلط کرد -

فرار  یتونیو م دمیخواب ی! گفتیطرف

؟یکن  

کرد  میترس دستش را پشت کمرش قا با

 :و با لرز جواب داد

تو رو خدا ولم کن برم. تو که سرت  -

از جون من  یخودته ، چ یگرمه زندگ

؟یخوا یم  



اش  نهیحرکت او را به تخت س کی با

و با دست صورتش را باال گرفت دیکوب  . 

آن چشمان افسونگر  ی رهینگاهش خ 

 :شد و زمزمه کرد

... خوامیم یازت چ یدونیخودت م -

بار مزه  هیجور فکر کن،  نیاصال تو ا

تونم ازت دل  یزبونم رفته ؛ نم ریت ز

یبکنم لعنت ... 

 یح متپش قلبش را به وضو یصدا

دیشن . 

آمدن سرش را نظاره  نییبهت زده پا 

 یداغ و تشنه  یلبها ریاس شیکردو لبها

  . مهبد شد



 یبه او رو رایدر نبود سم نکهیا حس

زد یبهم م شتریآورده حالش را ب  .   

اسارت و  نیشد . از ا رورویز دلش

حال تهوع گرفته بود یبردگ  .  

مردانه اش گذاشت  ی نهیس یدست رو 

به عقب هول داد و او را . 

دیمهبد با خشم او را تکان داد و غر  : 

یکرد یچه غلط - ... 

دوشش انداخت و در  یخشم او را رو با

 یکه به کمرش اصابت م ییمشتها یپ

تخت  یکرد او را تا اتاقش برد و رو

شد و  رهیگذاشت. نفس زنان به او خ

 :گفت



به  دیجاست . با نیبه بعد جات ا نیاز ا -

تموم شد ی. بچه باز یکنشوهرت عادت   
... 

از هم باز شد  کیبه طور اتومات شیپلکها

دیو مهبد را داخل اتاقش د  . 

تخت  یو رو دیخواب از سرش پر 

 . نشست

؟یاتاق من چکار دار یتو -  

دراور و  یزد و کشو یپوزخند مهبد

که در دست داشت ، نشانش داد  ییلباسها

 :و گفت

 اون یبرم تو یرو م لتیدارم وسا -

یاتاق قبل ... 



اون اتاق  یگفتم پا تو شبیمن که د -

ذارم ینم ! 

گفت یبا خونسرد مهبد : 

 مگه حرف ، حرف  توئه ؟ -

 شیبا خشم از جا برخاست . روبرو هانا

و و با حرص لباسها را از دست ا ستادیا

و گفت دیکش رونیب : 

نکن  یآره حرف ، حرف  منه... کار -

که  یتوله سگ نیسرخودم و ا ییبال

تا داغ بچه به دلت  ارمیب یتوشکمم گذاشت

 . بمونه

 دیکوب نیزم یبا خشم لباسها را رو مهبد

 :و گفت



یکن یتو غلط م -  ... 

دست هانا را باال برد و  یطوفان یخشم

آورد نییصورت مهبد پا یبه شدت رو  .  

شرف ...  یب یکن یخودت غلط م -

 یکه هردستور یهست یک یفکر کرد

 ییمن اجرا کنم . فکر نکن چون جا یبد

 یسگ یزندگ نیرفتن ندارم تا ابد ا یبرا

که عطر  یکنم . اون اتاق یرو تحمل م

  . معشوقه ت توشه ، محاله تحمل کنم

پرخشم او  یبه چشمها رتیبا ح مهبد

 :نگاه کرد و گفت

تو؟ یگیم یچ -  



 رایسم هیتو؟ چ ای گمیم یمن چ -

من  ادی، حاال  یکرد رونیخانومت رو ب

 یدونم تو یشرف من که م یب ؟یافتاد

 یرو م گهیزن د هینامرد فردا دست 

خراب  یخونه  نیا یتو یاریو م یریگ

 ینکبت یشده ... برو گمشو و به زندگ

  . خودت برس

 با خشم دستش را باال برد و محکم مهبد

دیکش ادیو فر دیبر دهانش کوب  : 

دارم  یشعور ... هر چ یخفه شو ب -

شه ی، زبونت درازتر م امیباهات راه م  

. 



پوست صورتش  قیعم یو سوزش درد

 . را سوزاند

چنان ضرب دستش باال بود که مهره  

گردنش به فغان درآمد و درد تا  یها

  . گردنش نفوذ کرد

در چشمانش حلقه بست اشک  . 

 رونیس شده اش را با حرص بنفس حب 

 یاز چشمها یکرد تا اشک یداد و سع

نچکد رونی، ب شیباران  .  

خوره یبرو گمشو که حالم ازت بهم م -  

...  



 یکه بچه باز یو بفهم یعادت کن دیبا -

به خاطر بچه مون هم که  دیتموم شده . با

یدل ببند یزندگ نیشده به ا  ... 

 انیم رفت . رونیبا خشم از اتاق ب هانا

و گفت ستادیراهرو ا : 

 یعطراون زن تو یهنوز بو یعوض -

 یکه نم ییشه ... تو یخونه حس م نیا

،  یت بزن زهیافسار به اون غر یتون

؟یاصال آدم   

آمد و گفت رونیاز اتاق ب مهبد : 

دلم  یفکر کرد ؟یچته، هار شد -

هوا  ه؟یسوخت و دکتر بردمت ، خبر

نم ک یم یبرت داشته؟ نه جانم هر کار



 یخودمه ... اگه با تو یبچه  یبرا

 شمیخوام پ یو م امیدارم کنار م یوحش

که  هیپاک یبه خاطر اون فرشته  یبمون

 ...خدا

حرفش  انیبا نفرت نگاهش کرد و م هانا

و گفت دیپر : 

چه  یکن یکه م یهمه کثافتکار نیبا ا -

شه اسم خدا و فرشته  یروت م یجور

خدا رو ... تو اگه  یاریش رو به زبون ب

 نیتا ا یتون یم یچه جور یشناس یم

یحد بد باش  ... 

تمام وجود مهبد را فرا گرفته بود خشم  .  



از کار افتاده بود و احساس خشم  عقلش

 . بود که سکان دار اعمالش شده بود

برداشت و  یبا حرص به سمت گام 

 :گفت

جا بود،  نیکه ا یچند وقت نیمثل ا ای -

 یاتو خرد مدندون ایدهنت رو بکش  پیز

 یحرف م یبا ک یدار یکنم تا بفهم

یزن ! 

 یوار از خشم مهبد لذت م وانهید هانا

  . برد

کرده بود دایپ کیستریه حال  .  

حال دگرگون از  نیدانست ا ینم

مهبد ، دردرونش شکل گرفته  ییزورگو



که در آن  ییانباشته شدن عقده ها ایبود 

  . سه ماه تحمل کرده بود

 

آخر زده  میبود وبه س تمام شده تحملش

 . بود

زد و گفت یپوزخند  : 

-  یوحش یدندونامو خرد کن تا خو ایب

ت رو دوباره  یصفت طانیو ش یگر

گرگ مرگه ....  ی... توبه  ینشون بد

و  یبر شیجلد م یتو یهم بخوا یهر چ

 یتون ی، نم یخودت رو خوب نشون بد

 ...آقا

وار به سمتش حمله برد وانهید مهبد  . 



ترس وجود هانا را پر  یحظه ال یبرا 

راه پله رفت کیکرد . عقب عقب به نزد  

. 

 یبا خشم دستش را باال برد تا رو مهبد

راستش  یکه پا اوردیب نییصورت او پا

 نیزم انیکرد و م ریچپ گ یبه پشت پا

ا معلق شدو هو  .  

 هیاز ثان یاتفاقات در کسر نیا ی همه

 . رخ داد

هانا با ترس خود را به نرده ها چسباند  

دیکش یبلند نیو ه  . 



بزرگ و  کلیدر مقابل چشمانش، ه 

تنومند مهبد از پله ها سقوط کرد و با 

رفت نییرو به پا یبد یصدا  . 

اش حبس شد نهینفس در س   . 

ا پر ترس و وحشت تمام وجودش ر 

 . کرده بود

 خیاز  یکرد با سر در استخر یم حس

  .سقوط کرد

مهابا پله ها را رو  یجانش ب یب یپاها

کرد یط نییبه پا .  

سر  یرا از ته دل صدا کرد و باال خدا

  .مهبد نشست



که بر او وارد شده بود ؛  یاثر ضربات بر

هوش شده بود یب .  

دیلرز یمجنون م دیبدنش مانند ب تمام  . 

بار با ترس و لرز، دستش را  نیاول یبرا

صورتش گذاشت و  یجلو برد و رو

 .اسمش را صدا کرد

 ... مهبد پاشو... مهبد چشماتو باز کن -

خورد. با ترس نبض  ینم یتکان چیه

 . گردنش را چک کرد

 یکه حس کرد ، نفس راحت یضربان با

زد .  یبه اورژانس زنگ م دی. با دیکش

توجود نداش الیدر و یتلفن  .  



را  لشیرا گشت تا موبا شیبهایعجله ج با

نبود یاز گوش یکند. اما خبر دایپ .  

از جا برخاست و به سمت  یمعطل بدون

دیباال دو یطبقه  . 

با خشم اتاق مهبد  را  نکهیقبل از ا شبید

 یرا رو لشیموبا یترک کند؛ گوش

بود دهیکنسول کنار تخت د .  

دوان به اتاق وارد شد. نفسش به  دوان

زد یشماره افتاده بود و قلبش تند م . 

را به سرعت در اتاق چرخاند و  نگاهش

کرد دایرا پ یگوش .  

که به زحمت  یلرزان و نفس ییدستها با

را به دست گرفت یآمد ؛ گوش یباال م  .  



که  یامیپ دنیرا روشن کرد و با د یگوش

شد؛ آه  انینما تورشیمان یصفحه  یرو

 .از نهادش برخاست

 اجیبه رمز احت یشدن قفل گوشباز  یبرا

دی. ترس به جانش چنگ کشداشت  .  

، نفسش بند آمده  ادیز جانیشدت ه از

 . بود

 دیبه سنگ خورده بود با رشیکه ت حاال

 یرفت و کمک م یم رونیب الیاز و

 .آورد

بود یجالباس یمهبد رو یپالتو .  

را گشت شیبهایسمت پالتو رفت و ج به .  



خورد ، نفس  دیکه به دسته کل دستش

دیکش یراحت  .  

 میرا در دستش قا دیدسته کل نیهم شبید

 . کرده بود

دوش  یمهبد برا یرا وقت دیکل دسته

 یگرفتن به حمام رفته بود به اشتباه رو

  . کنسول جا گذاشته بود

را برداشته بود تا زمان فرار  دیخود کل با

او قفل کند تا نتواند به  یدر را به رو

  .دنبالش برود

بود باز  دهیشیکه اند یریتمام آن تداب با

به سنگ خورده بود رشیت  . 



 رونیرا به زور از چنگش ب دیمهبد کل 

بود دهیبود و بر سرش هوار کش دهیکش : 

 یینذار بال ؟یبا هالو طرف یفکر کرد -

آسمون خون  یکه مرغا ارمیسرت ب

کنن هیگر ...   

 یپالتو نم بیچشمش درون ج یجلو اگر

گشت یکل اتاق را م دیگذاشت ؛ با  . 

را به چپ و راست تکان داد تا  سرش

را کنار بزند شیخاطرات شب پ .  

 ینجات مهبد تمام تالشش را م یبرا دیبا

از او نداشت اما  یدل خوش نکهیکرد. با ا

نبود یبه مرگش راض . 



رمق به سرعت  یسست و ب ییزانوها با

رفت . دوباره کنار مهبد  نییپله ها را پا

د و اسمش را صدا زدزانو ز .  

 یرو هم افتاده بود و جواب شیچشمها

داد ینم .  

ترس به هق هق افتاده بود از  . 

را با کف دست کنا زد و به  شیاشکها

دیدو یسرعت ، سمت در خروج . 

پا کند؛ دوان دوان به  یکفش نکهیا بدون

رساند یخود را به در خروج .  

 یزندان الیکه در آن و یآن سه ماه در

باز بودن آن در به دلش  یبود ؛ آرزو



 شیدر به رو یمانده بود. درست زمان

رفتن نداشت یباز بود که پا . 

دینفس دو کیکوچه را  یانتها تا  . 

سرعت  شی؛ به پاها دنیرس ریاز د ترس

داده بود یشتریب . 

 ینیماش نیاول یو برا ستادیا ابانیخ کنار

شد ؛ دست تکان  یم کیکه به او نزد

  .داد

به  یزن و شوهر جوان نیماش درون

  .همراه فرزند خردسالشان قرار داشتند

 وانهیحال و روز او که چون د دنید با

ترمز  د،یپر یم نییباال و پا ابانیکنار خ

  .کردند



بپرسد  یداد تا سوال نییرا پا شهیش زن

کنان گفت هیکه هانا گر : 

 ی. مهبد داره م نیتو رو خدا کمکم کن -

رهیم  ... 

شناخت ؛  یرا نم یکه مهبد نام زن

را تنگ کرد و گفت شیچشمها : 

ره؟یم یچرا داره م ه؟یمهبد ک -  

و با کف دست  دیرا باال کش شینیب هانا

را پاک کرد و هق هق کنان  شیاشکها

 :جواب داد

نییپله ها افتاد پا شوهرمه ... از -  .  

به او  دیو شوهر با شک و ترد زن

کردند ینگاه .  



به  یزیرا باال داد و چ شهیش مرد

را حرکت داد نیهمسرش گفت و ماش . 

به رفتن آنها نگاه کرد و زانو  یدیناام با

زد نیبه زم .  

سرش گذاشت و گوله  یرا رو شیدستها

ختیگوله اشک ر .  

آسمان باال  یسر به سو دیشد یناراحت با

  .برد و خدا را صدا زد

از اشک تارش  یکه پرده ا یچشمان با

 نیکرده بود، حرکت دنده عقب همان ماش

 .را به سمت خود ، حس کرد



بلند شدن نداشت . تلو  یارای زانوانش

 یبرخاست و با چشمها نیخوران از زم

شد رهیبه زن خ سیخ  . 

داد و گفت نییرا پا شهیش زن : 

؟یزنگ نزد چرا به اوژانس -  

ترسند  یبه او شک کرده اند و م دیفهم

در کار باشد یحقه ا .  

گفت صادقانه : 

 یخط تلفن نداره و گوش المونیو -

رمیتونم تماس بگ یشوهرم رمز داره نم  

. 

کردن و مرد  یزن و شوهر بهم نگاه 

 :گفت



دونم  ی. نم ادیاز دست ما بر نم یکار -

 یتا چه حد حرفات درسته ... فقط گوش

چشم خودمون به  یجلو میدیبهت م

 . اورژانس زنگ بزن

تکان داد و  نییذوق سرش را رو به پا با

  .تشکر کرد

 یرا به دستش داد و دستها یگوش زن

صدوپانزده  یلرزانش به سرعت شماره 

کرد یریرا شماره گ .  

که  یتماس برقرار شد ، مسئول یوقت

و او  دیپرس یپشت خط بود ؛ سواالت

  . جواب داد



بودند با  نیکه داخل ماش یو شوهر زن

کردند یدقت به رفتارش نگاه م .  

توسط   الیآدرس محل و دنیپرس با

مسئول اورژانس ، هاج و واج به 

  .اطراف نگاه کرد

به مرد راننده کرد و گفت رو : 

ه؟یجا چ نی، آدرس ا دیآقا ببخش -  

باال داد و گفت ییابرو مرد  : 

 ؟یستیرو بلد ن التونیچطور آدرس و -

یسواد باش یخوره ب یبهت نم !  

که پشت خط بود ،  یمسئول یصدا

 .حواسش را پرت کرد



 آدرستون ،خانوم؟ -

دونم از  یدونم آقا ... فقط م ینم -

نیرد بش دیجاجرود و رودهن با  ... 

 ای ییبه اطراف نگاه کرد تا تابلو کالفه

ندیبب ینوشته ا  ... 

 یشد و گوش ادهیپ نیراننده از ماش مرد

را از دستش گرفت و به مخاطب آدرس 

 .را گفت

 یاز مرد تشکر کرد و دعا هیبا گر هانا

نثار او و خانواده اش کرد یریخ .  

تکان داد و گفت یسر مرد  : 



جا بمون تا اورژانس برسه ...  نیهم -

 یرو نم الیمن اسم کوچه و پالک و

 ... دونستم که بگم

شد نیتشکر کرد و مرد سوار ماش هانا .  

و  دیجوش یوسرکه م ریمانند س شدل

دیتپ یامان م یقلبش ب  . 

از مرگ مهبد ، چهار ستون بدنش  ترس

انداخت یرا به رعشه م . 

مانده  یمهبد شیطرف  دلش  پ کی از

هوش مانده بود و  یب الیبود که درون و

دوخته  ابانیچشم به خ گریاز طرف د

ندیبود تا آمبوالنس را بب . 



هزار فکر  گذشت . یم یبه کند قیدقا

افتاده بود انیناجور در سرش به غل .  

، ضعف  دیو اضطراب شد دلشوره

در بدنش  انداخته بود یدیشد . 

تاب  یقرار و ب یکه ب یتمام لحظات در

 ریبود؛ ز ستادهیچشم به راه آمبوالنس ا

کرد یم هیخواند و گر یلب دعا م . 

 یآمبوالنس نفس راحت نیماش دنید با

دینس دوو به سمت آمبوال دیکش  . 

 

**** 

 



در هم رفته و نگران به  یبا چهره ا فربد

قرار داشت ؛  شیکه روبرو یدر بزرگ

شده بود رهیخ .  

بود. سردرد  دهیاشکش خشک ی چشمه

بود دهیامانش را بر .  

از کمر درد  و دیکش یم ریدلش ت ریز

نداشت ستادنیا ینا ادیز  .  

شد؟  دهیجا کش نیچرا کار شما به ا -

 یچاره ا هیتا  یچرا زودتر تماس نگرفت

ش رو  قهیتو  نینفر م؟یکن دایبراتون  پ

 شیزندگ یتو یریگرفت... مهبد هم خ

دهیند  ... 



سرش گذاشت  یلرزانش را رو یدستها

کمتر  شیرگها دیضربان شد   دیتا شا

کرد و  یبغض آلود سکسکه اشود. 

 :گفت

طور شد!  به خدا  نیدونم چرا ا ینم -

بار  کی یول دمیکش یهمه سخت نیمن ا

نکردم... انقدر سنگدل نشدم  نشینفر

مرگش رو داشته باشم یآرزو  . 

 انیم ی، دست یمضطرب و عصب فربد

و گفت دیکش شیموها : 

به بابا خبر بدم یدونم چه جور ینم -  .  



 دیچشمش فرو چک یوشه از گ یاشک نم

 یکشنده ا ریسرد نبود اما زمهر ی. هوا

 .وجودش را در بر گرفته بود

( باز  شد . دکتر وی یس یاتاق )آ در

آمد رونیبه همراه دو پرستار ب یریپ .  

 یصندل یاز رو کبارهیدو به  هر

 .برخاستند و به سمت دکتر رفتند

دکتر حالش چطوره؟ یآقا -  

دکتر را به سمت با سوالش ، نگاه  فربد

به حالت تاسف  ی. دکتر سر دیخود کش

 :تکان داد و گفت



 شیاریهوش  یمتاسفانه هنوز ا ل مانها -

جور بمونه  نینکرده . ا یرییتغ چیه

  ...خطر داره

 یخبر نیچن دنیاز مرگ و شن ترس

 یرا سست کرد. با نگران شیزانوها

دیپرس : 

م؟یانجام بد دیچه کار با -  

 یقی. نفس عم دیچرخدکتر به سمتش  سر

و گفت دیکش : 

 یکار چیبراش ... فعال ه نیدعا کن -

انجام داد شهینم . 

 رهیدو مسخ شده به دهان دکتر خ هر

دیبار اشک  فربد را د نیاول یشدند. برا .  



 ... ببرمش خارج -

داد و گفت یدستش را تکان دکتر : 

از اونا کم  یزیما چ نیمطمئن باش -

 ماریخود ب دی. در حال حاضر با میندار

 هیبق میداشته باشه تا ما بتون یحال رییتغ

.  میرو انجام بد یلیتکم  یها یجراح ی

باهاش حرف  نینیشیکنارش م یوقت

به  ایدوست داره  ی. اگه عطر نیبزن

عالقه داشته در موردش  یخاص زیچ

حال حاضر  ر. د نیباهاش حرف بزن

کنه یکار م شییو شنوا ییایبو  . 

تکان داد   یخدا حافظ یبه نشانه  یدست

  .و از آنها دور شد



را به سمت  شیافتاد. رو هیبه گر فربد

پشت سرش کرد و سرش را به  وارید

دیکوب وارید  .  

حال خراب فربد ، حال خودش  دنید از

راه نفسش  یبدتر شد. بغض خفه کننده ا

  . را بست

کرد؛  یدل خود حس م ریکه ز یدرد

 شیانشیپ یدرشت عرق را رو یدانه ها

  .نشاند

رفت یشد و به سمت صندل خم  . 

زانو به طور قائم  یرا رو شیدستها

سرد  یدستها یقرار داد و سرش را رو

 .و لرزانش قرار داد



دانست  یماجرا مقصر م نیرا در ا خود

 ینم شیرها ی. عذاب وجدان لحظه ا

  .کرد

آرام فربد دلش را خنج  ی هیگر یصدا

دیکش یم  .  

د آزاردهنده است . مر کی ی هیگر دنید

وار  وانهیکرد و د رییکم کم حال فربد تغ

و خدا را  دیکوب یم واریسرش را به د

کرد یصدا م .  

مردانه اش دل پرستاران را  یها ضجه

به درد آورده بود. دو پرستار به سمتش 

  .آمدند و او را به آرامش دعوت کردند



و حالش رو به تاب شده بود  یب فربد

رفت یم شتریوخامت ب  .  

 یبه طرفش رفت . با صدا ینگران با

گفت یبغض آلود : 

کنم انقدر خودتون  یآقا فربد خواهش م -

به خدا باشه دتونی... ام نیرو آزار ند  ... 

اشاره  شیبا خشم به در اتاق روبرو فربد

و گفتکرد : 

اون اتاق  یکه تو یمادر یاون پسر ب -

تنمه ...  ی؛ برادرمه... پاره  دهیخواب

 دیبود اما بد نبود... شا یاغیسر و خود

بود مونیکرد اما پش یدر حق تو بد ... 



هق مردانه اش دلش را به درد آورد.  هق

آن دو پرستار هاج  و واج به آنها نگاه 

کردند یم . 

 

******* 

 

 

شد . فقط پنج  ژهیارد اتاق وو یآرام به

حق ماندن در اتاق را داشت . با  قهیدق

هوش مهبد ،  یآرام و ب یچهره  دنید

دیکش ریقلبش ت .  

 یگونه روبرو نیسرنوشت آنها را ا کاش

کنار  یصندل یداد. رو یهم قرار نم



تخت نشست . چنان آرامش در صورتش 

اراده اشک در  یزد که ، ب یموج م

تحلقه بس شیچشمها .  

عاشقانه  یالتماس کرده بود ، حرفها فربد

بزند تا مهبد واکنش نشان دهد . هر چه 

گشت که بتواند به زبان  یم یدنبال کلمات

آمد یبه ذهنش نم یزیکند، چ یجار .  

کلمات در مغزش خشک شده  ی چشمه

 دیکش ریدلش ت ریبارز نیدهم یبود. برا

لحظه  ی. برادیچیدر کمرش پ یو درد

لب خدا را صدا  ریخم شد و زاز درد  یا

  . زد



مهمانش نبود.  شیب یچند لحظه ا درد

 یمردانه  یو به دستها دیکش ینفس راحت

مهبد نگاه کرد . شلنگ سرم به دستش 

 یرو یبرجسته  یوصل بود و رگها

شد یم دهید یدستش به خوب .  

 یبرد تا با لمس دستش ، حس شیپ دست

 نیرا به او القا کند. دستش به کمتر

. ستادیاز حرکت باز ا د،یفاصله که رس

لمس  یداشت که برا یحس نامحرم

به همراه داشت شیعذاب آخرت را برا  .  

لب  ریرا فرو بست و ز شیها چشم

 : زمزمه کرد



نفرت و  نیخودت کمک کن به ا ایخدا -

غلبه کنم . کمک کن به  یوسواس فکر

نذار با رفتنش تا آخر  ای. خدا ادیهوش ب

بمونه یذاب وجدان باقعمر ، برام ع  ...  

و دستش را به دست  دیکش یقیعم نفس

گرفت . نه سرد بود نه گرم ، درست هم 

سخت بود  یلیدست خودش بود . خ یدما

 یندیحس خوشا چیکه با گرفتن دستش ه

داد یبه او دست نم ! 

که در ذهنش رژه  یکرد تا جمالت تمرکز

کند انیرفت را ب یم . 

و خودت رو مهبد ، چشماتو باز کن  -

برام ناز  یخوا یدونم م یلوس نکن . م



اگه  یدون یتا نازت رو بکشم . م یکن

حال و روز  نیعموجون بفهمه به ا

 یده؟ مگه نم یچه به سر من م یافتاد

جور  نیپس چرا ا ؟یدوستم دار یگفت

؟ پاشو و خودت رو لوس نکن  یدیخواب

ستیهم بامزه ن شی. شوخ  .  

شد .  ریچشمش سراز یاز گوشه  اشک

به واقع دوست نداشت شاهد مرگ 

که  ییباشد . با تمام زجرها شیپسرعمو

مرد را به عنوان  نیا دیبود شا دهیکش

اما  رد،یتوانست بپذ ینم یمرد زندگ

 یتوانست ب یکه بود. نم شیپسرعمو

 . تفاوت از کنارش بگذرد

کرد و گفت یرا نوازش دستش  : 



 یکه قو یمهبد بلند شو و نشون بد -

یهست  ... 

 شیشانیبر پ گریکرد و با دست د ینچ

بود که  یمزخرف یچه حرفها نی. ادیکوب

کرد زبانش  یگفت. هر چه تالش م یم

. دستش  دیچرخ یعاشقانه نم یبه حرفها

شکم پر دردش گذاشت و با ناله  یرا رو

 :گفت

 یکه دوستش داشت یبه خاطر بچه ا -

، بچه ت رو  یشو ... تو نباش داریب

 یچ یکنم . بگم بابات براچطور بزرگ 

 یتو رو ی. کاش ، من جا ستیکنارت ن

 یبودم . من که آرزو دهیتخت خواب نیا



 نیسالم بمونم تو به ا دیمرگ رو داشتم با

یوفتیروز ب  .  

زد  یکه م یسروته یب یاز حرفها خسته

 یتخت گذاشت . نم یلبه  یسرش را رو

 یچه از جانش م یدانست آن درد لعنت

شد یاز قبل م شتریدم ب خواست که هر  .  

وارد اتاق شد و گفت یپرستار : 

زحمت  یخانوم وقتتون تمومه ... ب -

رونیب نیایب  .  

درمانده اش را به پرستار دوخت و  نگاه

 :گفت

هست؟ یدی، ام نیراستش رو بگ -  

زد و گفت یلبخند مهربان پرستار : 



وقت از لطف  چیمعلومه که هست . ه -

اش . خدا رو شکر نب دیو رحمت خدا ناام

خوبه شیاوضاع جسم ... 

 یزیچ یکه به آن یمانند کس یپرستار

را باال داد و گفت شیابروها د،یایب ادشی : 

مامور اومد تا چند سوال ازت بپرسه .  -

که منتظرتونن دیزودتر بر .  

 یتمام بدنش را فرا گرفت. برا استرس

. اگر ستادیقلبش از حرکت ا یلحظه ا

بر سرش  ید چه خاکش یاتهام به قتل م

آورد که در  ی. از کجا شاهد مختیر یم

هم به مهبد  یاشاره ا چیآن لحظه ه



نکرده است و خودش سرنگون شده 

 .است

 ریاز درون بدنش تا ز یکشنده ا یسرما

به جانش افتاد  ی. رعشه ا دیپوستش دو

حکم اعدام  ایو قلبش را به درد آورد . گو

به دستش داده باشند. مات و مبهوت به 

شده بود رهیصورت پرستار خ . 

متوجه حال خرابش شد . به  پرستار

او  یبازو ریسمتش رفت و دستش را ز

 :گذاشت و گفت

 یم یساده ا ینگران نباش سواال -

براثر سقوط از  مارتونیپرسن . چون ب



سواال  نیبه ا دیحال افتاده با نیله به اپ

نیجواب بد  . 

رفت .  رونیکمک پرستار از اتاق ب با

 رهیمامور با لباس سبز ت کینگاهش به 

بود و به حرفش  ستادهیافتاد . کنار فربد ا

گوش دادن  نیداد. در ح یگوش م

که در  یهم درون پرونده ا ییزهایچ

کرد یم ادداشتیدستش بود،  . 

حسش در حال خم شدم بود  یب یزانوها

بود که برسرش نازل  ییچه بال نی. ا

 شد؟

حاال به  یجهنم یاز آن روزها بعد

 دنیوارد شده بود. فربد با د گرید یجهنم



کرد و با دست او  یاو به مامور اشاره ا

تکان داد و به  یرا نشان داد . مامور سر

  . سمت او آمد

 یکه مامور به سمتش برم یگام هر

دور  ینامرئ یرشته ا ییداشت، گو

شدن  کیشد . با نزد یم دهیچیگردنش پ

اش  نهیمامور راه نفسش تنگ شد و به س

به حالش  نکهی. مامور بدون ا دیچنگ کش

 :توجه کند ، گفت

 فهیطبق وظ دیبا دیسالم خانوم . ببخش -

از شما بپرسم و شما جواب  یم سواالت

دیبد  .  

زمزمه کرد ادیاسترس ز با .  



نکردم شیمن کار -  ... 

حرفش تکان داد و  دییبه تا یسر مامور

 :گفت

 نیا دیبانو . فقط با ستمین یمن قاض -

پرونده را کامل کنم و برم . انشاال هر 

 یو مشکل ادیبه هوش م ماریچه زودتر ب

ادینم شیبراتون پ  .  

در گوشش به صدا در آمد  یخطر زنگ

او  یآمد برا ی. اگر مهبد به هوش نم

آمد . تا قاتل بودن به  یم شیمشکل پ

تار مو فاصله داشت کی یاندازه   .  



که برادرشوهرتون  ییخانوم تا اونجا -

 ابانیدر خ بهیگفتن شما از افراد غر

درسته؟ نیا ن،یکمک گرفت  

که در حال خفه شدن بود؛  ییصدا با

دینال : 

 . بله -

تلفن خونه  ایهمسرتون  یچرا با گوش -

نس زودتر تا اورژا نیتون تماس نگرفت

 برسه؟

زد و  رونیب شیاز حصار پلکها اشک

کرد . مامور  فیکل ماجرا را تعر

باال انداخت و گفت ییابرو : 



 نیتون یاگر قفل هم باشه م یگوش -

نیرو برقرار کن یاضطرار یتماس ها  ! 

 رهیمامورخ یو مبهوت به لبها جیگ هانا

نبود .  یزیچ نیچن ادیشد . اصال به 

که به  ید هر فکربو دهیانقدر که ترس

بود همان را انجام داده بود دهیذهنش رس  
. 

به مغزم  یزیچ نیبودم . چن دهیترس -

  . خطور نکرد

باال داد و گفت ییابرو مامور  : 

از تهران خارج  یلطفا تا اطالع ثانو -

دینش  .  



شکمش  ریز یحرف درد نیا دنیشن با

 عیبلند شد . همزمان ما ادشیو فر دیچیپ

 نییکه به سمت پا شیپاها یرا رو یداغ

بود حس کرد ریسراز  .  

ازآنها  یکم یکه با فاصله  یپرستار

حال خراب او به  دنیبود ، با د ستادهیا

کمک  یگریو از پرستار د دیسمتش دو

 .خواست

بود  دهیچیبه دورش پ یافع کیمانند  درد

 یو در حال خفه کردنش بود. حس م

 یکرد در حال مرگ است . تمام رگها

شد و جانش  یم دهیکش نیش رو به زمبدن

دست پرستار  یبود . رو دهیبه لب رس



خم شد و با کمک دو پرستار به سمت 

شد دهیکش یاتاق  . 

که پرستاران  یبا ترس به سمت اتاق فربد

دیرفتند ؛ دو یم .  

گوش خراش هانا از  یها غیج یصدا

دیرس یاتاق به گوش م  . 

وز با ترس به مامور نگاه کرد . هن فربد

نگذشته  یا قهیاز بستن شدن در اتاق دق

 یبود و در باز شد و هانا افتاده رو

شد انیبرانکارد نما .  

گوش فلک را  شیغهایو ج دیکش یم درد

. پرستار دوم برانکارد را به  کرد یکر م

 تیسمت آسانسور حمل برانکارد هدا



 یپرستار جیبه است گریکرد و پرستار د

رد تا به اتاق ک جیرا پ یرفت و نام دکتر

برود مانیزا .  

اتفاقات به  نیو مبهوت از ا جیگ فربد

دیسراغ پرستار رفت و پرس  : 

سر زن برادرم اومده؟ ییخانوم چه بال -  

با عجله گفت پرستار : 

شهیداره سقط م نیجن -  . 

*** 

 



 یاشکها یکه از داغ یچشمان با

پشت  یاهیسوخت به س یم شمارشیب

  .پنجره نگاه کرد

بزرگ  یاو چتر یزندگ یکه  رو یاهیس

 یزود نینداشت به ا الیگسترده بود و خ

شود دهیهابرچ ! 

سمت در  یبه در خورد. به آرام یا تقه

سرخ  یرفت . در را گشود و با چشمها

فربد مواجه شد یو خسته   .  

لحظه  کیکه در آن چهار روز  یفربد

 ی. برادر را ترک نکرده بود مارستانیب

 یکه هر بار چشمها یدلسوز و مهربان



 یافتاده م یپراشکش را با آن شانه ها

آمد یقلبش به درد م د،ید .  

 نیمهبد سالم بود هم یکاش وقت یا 

گذاشت ینم شیگونه مراقبش بود و تنها .  

فت . دهانش را قورت دادو سالم گ آب

جواب دادو با  یفربد سالمش را به آرام

تمام گفت یناراحت : 

 یدرخواست هیبرادرانه ازت  شهیم -

 بکنم؟

 !بله ... حتما -

حرف داشت .  ایدن ایپر غمش دن نگاه

که در  فیترحم ... ح ای خیتوب دیشا

 . خواندن حرف نگاهش عاجز بود



. با ترس  دیدلش را به آشوب کش دلهره

سرخ فربد دوخت یشمهانگاهش را به چ  

. 

آمد ؛  یم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

دینال : 

شده؟ یخبر -  

و گفت دیدر هم کش یاخم فربد :  

 یخوب یبره ، خبرا شیجور پ نیاگه ا -

دیشن مینخواه ! 

که توجه  یو در حال دیدر هم کش ییابرو

داد؛  یش را به موضوع بحث نشان م

 :جواب داد

ه؟یمنظورت چ -  



انداخت و شرم  نییرا پاسرش  فربد

 :فراوان حرفش را به زبان آورد

با  دونمی. م ستیدلت با مهبد ن دونمیم -

مرگ  یآرزو نیاز دست دادن اون جن

که از دستش راحت  یمهبد رو دار

یبش .... 

 یتا او را متهم به سنگدل اوردین طاقت

کند؛ برافرخته شد و نگاه پر خشمش را 

به صورت سرخ مخاطبش دوخت و 

دیکش ادیفر : 

کج فهم فکر  یساینکنه تو هم مثل او پل -

من برادرت رو هول دادم و  یکن یم

ره؟یمنتظرم تا بم   



پر خشم او  یهول شد و به چشمها فربد

 :نگاه کرد و گفت

نداشتم .  یمنظور نینه ... به خدا چن -

خوام بگم به خاطر پدرم که داره  یفقط م

در حق مهبد  یکمک هیشه  ینابود م

برگرده  یبه زندگ نیکن ی. کار نیبکن

برگشتن به  یبرا زهیانگ هی...اون محتاج 

هر کار  یدون ی... خودت م هیزندگ

دوست  یازش سر زد از رو یزشت

شیداشتن بود و نفهم  ... 

و  جیتازه کرد. گ یکرد و نفس مکث

 :سردرگم به فربد نگاه کرد و گفت

اد؟یاز دستم بر م یچه کمک -  



یحرفها و نیبرو کنارش بش -  ... 

ادامه  یفربد و دل دل کردنش برا مکث

 یدادن به حرفش به او فهماند از او چه م

  .خواهد

 عمو حالش چطوره؟ -

خش دار و  ییکرد و با صدا یاخم فربد

 :گرفته ؛گفت

 شمیاون بدتر از مهبده ... دارم نابود م -

همه فشار... هر دوشون دارن با  نیا ریز

. مهبد به ننک یمرگ دست و پنجه نرم م

شهی، حال بابا خوب م ادیهوش ب  . 



 یدلش را از آن همه نفرت پاک م دیبا

را  یاهیکرد تا توان مقابله با آن همه س

و گفت دیکش یداشته باشد. آه : 

مدیبتونم انجام م یمن هر کار -   ... 

انداخت و با احترام  نییسرش را پا فربد

گفت یخاص : 

ازت  یا گهیانتظار د نیاز ا ریغ -

که  یمهربون یدونستم هانا ینداشتم . م

 فشیو روح لط یاز مهربون شهیبابا ، هم

 دوارمیکنه . ام یزد ؛ کمکم م یحرف م

؛ بهترش رو  یخوا یاز خدا م یهر چ

  ... بهت بده

و گفت دیکش یآه هانا : 



برام نمونده تا از خدا  یزیچ گهید -

 گهیساعت د هیبهترش رو بخوام . من تا 

، شما امشب استراحت  مارستانیب رمیم

  . کن

تکان داد و گفت یسر فربد : 

 گنی. راست م یممنون که انقدر خوب -

 یجا یچیمونه و ه یفرشته م نیزنها ع

 یزندگ یزن رو تو هی یمحبت و مهربون

محبت بتونه جون  نیه ا. خدا کنرهیگ ینم

 . داداشم رو نجات بده

دلش نشست . کدام  یاز غم رو یکوه

مگر در دل سنگ  ؟یمحبت و مهربان



 یبرا ییاو جا یشده و روح افسرده 

مانده بود؟ یمحبت خال  

 کیتکان دادو دستش را به در نزد یسر

بستن در اقدام کند . فربد به  یکرد تا برا

 :حرکت دست او نگاه کرد  گفت

منتظرم تا ببرمت  نییپا گهیساعت د هی -

مارستانیب  . 

رو  نمی. ماش یخواد زحمت بکش ینم -

برمیم  .  

لبش نشست یرو یلبخند سرد فربد  . 

سالم مونده باشه .  شیفکر نکنم باطر -

 یباغ خاک م یچند ماهه داره گوشه 

راحته المیخوره . خودم ببرمت خ  . 



ل حرفش تکان داد و داخ دییبه تا یسر

داد هیاتاق رفت . در را بست و به در تک  

. 

 یبیعج یپر از آشوب بود و ولوله  دلش

 .در مغزش برپا شده بود

سه ماهه اش از  نیسقط شدن جن با

 نیآن جن نکهیشده بود. از ا زاریخودش ب

از دست دادنش  یرا دوست نداشت و برا

خود شک  تیغصه نخورده بود؛ به انسان

 . داشت

 زیجدان خود در ستشب تمام با و شش

بود تا احساسات خود را نسبت به آن 

کند بازهم به  هیناخواسته توج نیجن



 یرحم شدن خودش ؛ م یو ب یسنگدل

دیرس . 

کنسول برداشت .  یقرآن را از رو کتاب

تخت نشست و چشمانش را بست یلبه   .  

دو  انیو سردش را م کیبار انگشتان

را باز  یجلد کتاب گذاشت و صفحه ا

  .کرد

صورتش  یالرحمن روبرو ی سوره

  .قرار گرفت

 یرحمان یاز آن سوره  هیخوندن چند آ با

 یاشک در چشمانش حلقه بست. چند ماه

 یدر نظرش نم یخداداد یشد نعمتها یم

بود دهیرس یآمد و به پوچ .  



،  هیآ نیو سوره را از اول دیکش یآه

 ختیر یشروع به قرائت کرد. اشک م

خواند یو م .  

دور شده بود که  شیدر از خداآنق چرا

زد؟ یاو م یبنده اش را به پا تیجنا   

خود سر فرو برده  ییآنقدر در تنها چرا

احساس  و روحش  یبود که قلبش  ب

 .سرد شده بود

آخر را خواند و کتاب مقدس را به  ی هیآ

بست . کتاب را باال برد و بوسه  یآرام

جلد کتاب زد یبر رو یا .  



 نهییآ یت و جلوتخت برخاس یلبه  از

،  نهیشکل گرفته در آ ری. تصو ستادیا

آمد یم بهیغر شیبرا  . 

و رنجور با  دهیدختر رنگ پر نیا

 یمرده  کیفروغش با  یب یچشمها

نداشت یمتحرک تفاوت  . 

درون  لیاز چند ماه درون وسا بعد

گشت نیبه دنبال موچ شیآرا زیم یکشو  
.  

لبش نشست . حاال که او  یرو یپوزخند

به ظاهرش  یکوچک رییخواست تغ یم

اش موجود نبود لهیبدهد وس .  



 فشی، آماده شد وگ یناگهان میتصم کی با

که  یدوشش انداخت. عابر بانک یرا رو

به او داده بود  حتاجشیرفع ما یفربد برا

قرار داد و از اتاق  فشیک پیرا در ز

 .خارج شد

******* 

 

 

دراز به  شیکه روبرو یمرد تنومند به

خوش  یبود و چشمها دهیدراز  خواب

 یباز نم هاینامرد یایرنگش را رو به دن

شد رهیکرد؛ خ . 



و خوش  یا چهیماه یاز آن بازوها گرید

از آن صورت و  گری. د نبود یفرم خبر

نبود ینگاه با صالبت اثر  . 

بود و  دهیآرام و مظلوم خواب یکودک چون

باز کردن آن چشمان خمار  الیخ

را نداشت یخاکستر . 

 یتخت نشست و با دقت اعضا کنار

 .صورتش را کنکاش کرد

بزرگش با آن  بایو تقر یاستخوان ینیب 

دار ، او را  هیو فک زاو دهیکش یچانه 

کرده بود ییایتالیا یها نگیمدل هیشب  .  



را  یدل هر دختر خوش فرمش صورت

احساس او  یگرفت اال دل ب یم یبه باز

 !را

و آب دهانش را قورت  دیکش یقیعم نفس

  .داد

زنده ماندنش  یخود عهد بسته بود برا با

آمد انجام  یاز دستش بر م یهر کار

 .دهد

 دهیپر استرس قلبش را ناد یها تپش

رژ زده اش را به زحمت  یگرفت و لبها

 :تکان داد

 ینم ؟یجان ... هنوز خواب سالم مهبد -

و زنت رو با شکل و  یبلند ش یخوا



گفت ؛  یم رایسم ؟ینیبب دشیجد لیشما

کنن ضربان قلب  یم شیکه آرا ییزنا

مشت خودشون  یمردشون رو تو

... بلند شو و به من نگاه کن... رنیگیم

گفت ؛ زن  یبر خالف حرف مادرم که م

تونه مردش رو رام  یبا محبت کردن م

اومدم تا  شتیپ شینه ، من با آراخودش ک

بتونم قلبت رو به تپش بندازم رایمثل سم . 

؛  زدیکه م یسرو ته یب یحرفها از

خواست ؛  یبغضش گرفت. واقعا دلش نم

  .شاهد مرگش باشد

به هوش  یتمام تالشش را برا دیبا

کرد یآمدنش م . 



 س،ینجات خودش از سوءظن پل یبرا نه

توان که  شیآن حس انسان دوست یبرا

 یمرگ هم خونش را از او م دنید

 .گرفت

قابل هضم بود  شیبرا  نشیجن مرگ

ناخواسته   نیبه آن جن یچون  حس خاص

دانست  یاو را از خود نم ینداشت . حت

 شیقلب یخواسته  ایچون ثمره عشق 

 .نبود

 طانیش کیبودنش  طانیبا تمام ش مهبد

قابل ترحم بود یدوست داشتن .  

و ادامه داد دیشک شیبه ابروها یدست : 



امروز پهن و  یابروهامو مثل دخترا -

که  ی... از عطرکوتاه اصالح کردم 

گفت ؛ تو براش  یو م زدیم رایسم

 نیشو و بب داری؛ برات زدم. ب یدیخر

کردم رییچقدر تغ  . 

 یمدام کلمه  شیحرفها انیم نکهیا از

؛  دیپر یم رونیاز دهانش ب رایسم

ا از . چرختیر یاعصابش را بهم م

چرا  برد؟ینام م دیبا  زاربود؛یکه ب یکس

نداشت که بزند؟ یاز خودش حرف  

 یتکان چیکه ه یاز خودش و مهبد دیناام

انداخت و از  نییخورد سرش را پا ینم

آمد رونیب ژهیو یاتاق مراقبت ها . 



زد.  یرفت و حرف م یروز تمام م سه

 یبار با هر سخت نیاول یروز گذشته برا

دوستت دارم را به  یکه بود ؛ جمله 

  .مهبد گفته بود

گفته بود از عشقش به همسرش  دکتر

راغب کند ایدن نیتا او را به ا دیبگو .  

بود دوستت دارم و شب گذشته تا  گفته

بود ختهیصبح اشک ر  . 

که توان  یقلب یبود برا ختهیر اشک

عاشقانه را از دست  یدوست داشتن ها

  .داده بود



که در  یساحسا یبود برا ختهیر اشک

و او  دیخروش یم دیوجود زنانه اش با

  . محروم بود

 شتریکه در قلبش رخ داده بود ب یانجماد

کرد یخودش را نابود م یزیاز هر چ .  

خود طلب  یبود و از خدا ختهیر اشک

کامل  یقلب خود و شفا یآرامش برا

مهبد کرده بود  یبرا .  

اذان ، نمازش را خواند  یصدا دنیشن با

متورم  ییداغ و پلکها ییمهاو با چش

دیتخت دراز کش یرو . 



. کابوس دیاز دو ساعت از  خواب پر بعد

عرق  سیبود و تمام بدنش خ دهید یبد

  .شده بود

داشت . تلفن اتاقش را  یخراب حال

فربد زنگ زد یبرداشت و به گوش .  

را فربد به اتاقش منتقل کرده بود تا  تلفن

 .راحت با هم در تماس باشند

از  یممتد خبر یبوقها یدر پ یوقت

وار  وانهیفربد نشد ؛ قلبش د ییجوابگو

دیکوب یم نهیس یبه قفسه  .  

رساند و  یم مارستانیخود را به ب دیبا  

گرفت یاز حال مهبد خبر م  . 



نشده  ریکرد د یمراه خدا خدا  نیب در

با   شیرا ، که شب پ یباشد تا جمالت

که  دیکرده بود به مهبد بگو  نیخود تمر

اوردیکارساز باشد را به زبان ب . 

آن چند روز اصال وقت نکرده بود  در

کند دایاز خواهر و مادرش پ یرد و نشان  
.  

بود جیو گ بانیدر گر سر .  

  عتریخواست هر چه سر یم دلش

در انتظارش بودند را  که همه یرییتغ

 .شاهد باشد



که شد  ژهیو یبخش مراقبت ها وارد

که  یدر قسمت یبیجوش و خروش عج

دیبود، د یمهبد بستر .  

. بغض ستادیاز حرکت ا کبارهیبه  قلبش

چنبره  شیباره دور گلو کیمانند مار به 

بسته شد دنشیزد . راه نفس کش  . 

 یحلقه بست. حس م شیدر چشمها اشک

 دهیفا یکه رفته است ب ییراههاکرد تمام 

 . بوده است

شبانه اش را  یخدا هم دعاها  نکهیا از

گرفته است؛ قلبش فشرده شد دهیناد .  



که در عمق جانش نفوذ کرده  یبد حس

رمق کرده  یبود ؛ زانوان کم توانش را ب

 . بود

پا تند کرد و به سمت  شیحس یتمام ب با

و از خدا  ختیر ی. اشک مدیاتاق دو

تا حدسش اشتباه باشد دیطلب یم کمک  .  

که با  دیدر اتاق فربد را د یآستانه  در

که در  یپراشک به تحرکات یچشمها

 رهیداد؛ خ یاطراف تخت برادرش رخ م

  .شده بود

 شیپا ی. صداستادیزنان از حرکت ا نفس

  .سر فربد را به سمتش چرخاند



به خون نشسته ، قلبش از  یچشمها با

ستادیحرکت ا . 

هبدم - ... 

 یسخت ینداشت. لحظه  دنیپرس توان

که قلبش در حال  ییبود. درست در جا

فربد به سمت باال  یبود؛ لبها ستادنیا

شد دهیکش .  

پر  یآن لبخند و چشمها دنیاز د قلبش

افتاد دنیاشک به تپ . 

خدا رو شکر پلک زد و انگشت  -

که پرستار  نیدستش رو تکون داد. هم

از شد و رو صدا زد  چشماش کامل ب

  .دوباره بسته شد



، اشک  ادی. از شوق ز دیکش یراحت نفس

 .مانند رود از چشمش روان شد

و با  ختیو لبخندش با هم در آم اشک

لرزان گفت ییو صدا ادیز جانیه : 

خدا رو شکر ... خدا رو صد هزار  -

گم یم کیبار شکر. تبر  ... 

با عشق برادرانه اش به داخل چشم  فربد

 :دوخت و گفت

 یازت تشکر کنم . اگه تو نبود دیبا -

 یکی. ادیسر مهبد ب ییمعلوم نبود چه بال

بعد از  روزیگفت ؛ د یاز پرستارا م

خورده اما  یزیرفتن تو پلکهاش تکون ر

کردن  یکردن و بررس نهیهر چه معا



. اما چند  دنیند یقابل مالحظه ا رییتغ

من کنارش بودم  یوقت شیپ ی قهیدق

و حرف زدم واکنش دستش رو که گرفتم 

 .نشون داد

 غیخواست ج یدلش م ادیشوق ز از

  . بکشد

خواست شادش را  یاز ماهها دلش م بعد

 .بروز دهد

شده بود که  ییماالمال عشق به خدا قلبش

که بعد از  ییبود . خدا دهیرا شن شیصدا

جواب مثبت داده بود شیمدتها به دعاها  . 

اوج گرفت که دکتر و  یشوق زمان اشک

آمدند رونیارها با لبخند از اتاق بپرست .  



رو به فربد کرد و گفت دکتر : 

 میگم . خدا رو شکر عال یم کیتبر -

شد  دهیکه د ینرماله . تنها مشکل یاتیح

 یب نیا یپاهاشه که ممکنه برا یحس یب

چند روزه باشه یهوش  .  

ذوق زنان خم شد تا دست پزشک  فربد

زد و  یمعالج را ببوسد ؛ پزشک لبخند

او گذاشت و  یشانه  یدستش را رو

 :گفت

... راستش رو  نیاز خدا تشکر کن -

به برگشت برادرتون  یدیمن ام نیبخوا

که در  جمجمه  ینداشتم . چون لخته خون

داد که  یاحتمال را م نیتجمع کرده ا



باشه  نیبرگشت برادرتون سخت تر از ا

. خدا رو شکر که زودتر از تصور من 

  ... به هوش اومد

به هانا کرد و گفت رو : 

یفکر کنم شما خانومش باش -  ...  

 . بله -

به بعد در حرکات و  نیاز ا یمشکالت -

صبور  دی... بادید دیرفتارشون خواه

تا دوران نقاهت  نیو بهش کمک کن دیباش

 .رو بگذرونه

تکان داد و  نییرا با ذوق رو به پا سرش

 :گفت

  . چشم . حتما حواسم بهش هست -



و به فربد کرد و گفتر پزشک : 

 هی دیبا دییایلطفا شما به اتاق من ب -

رو به شما بگم ییحرفها  . 

بود و به رفت و آمد  ستادهیاتاق ا رونیب

کرد یپرستاران نگاه م .  

شت ته قلب خوشحال بود و دوست دا از

 شیرا به گوش عمو یخوش خبر نیا

  .برساند

او را  یوقت شیکه سه روز پ ییعمو

؛ چهره  دیناالن در عمارت د دهیخم

و بر پسرش لعنت فرستاد دیدرهم کش .  



که  یچه بر سر همان پسر دیفهم یوقت

لعنتش کرده بود؛ آمده است قلبش از 

ستادیحرکت ا .  

کرده بود ؛ در آن سه ماه  فیتعر فربد

تالش کرده بودند که جا و مکان  یلیخ

کنند اما خبر نداشتند  دایمهبد را پ یزندگ

ساکن  شانی ییدا یالیمدت در و نیدر ا

  .شده است

آن  دیبار بود که فهم نیاول یشب برا آن

بود یاز آن  چه کس الیو !  

 یبه ظاهر پسرش را از خود م شیعمو

 یراند اما از اعماق قلبش او را دوست م

  . داشت



پدر و پسر در   نیو فرار ا یدور دیاش

و دل پدر و پسر   ابدی انیروزها پا نیهم

 !نسبت به هم نرم شود

راهرو رفت و به  یبه انتها اریاخت یب

باالتر رفت یسمت طبقه   .  

بود ؛  دهیرا د شیاز سه ماه که عمو بعد

شده بود رتریبه نظرش ده سال پ .  

دلش قابل فهم نبود حال  .  

بسوزد؟ یچه کس یلش برادانست د ینم   

کرد ؛ هر  یم یکاله خود را قاض یوقت

که رخ  یدر اتفاقات شوم یکس به نوع

 .داده بود؛ مقصر بود



در افکار خود غرق شده بود که با  چنان

که به شانه اش اصابت کرد ؛  یضربه ا

 یخورد و با چشمها ییبه سمت عقب تلو

سر   رهیگود افتاده و نگران ،به پسر خ

نگاه کرد  شیروبرو .  

باز کرد که اعتراض کند اما پسر  لب

گفت یزد و با لبخند یچشمک : 

 یکم ؟یکن یم ریکجا س ؟یغرق نش -

ستیبد ن ینیپات رو بب یجلو ! 

پسرک به سمت  یتوجه به مزه پران بدون

بود رفت  یدر آن بستر شیکه عمو یاتاق

او گفت دنیبا د ی. پرستار : 



،  ستینکجا خانوم؟ االن وقت مالقات  -

نیبخش شد نیوارد ا یشما چه جور  .  

رو به پرستار گفت یخاص جانیه با : 

 دونمیعموم اوردم . م یبرا یخبر خوب -

حالش  یبهبود یرو یادیز ریبشنوه تاث

 !داره

کرد و گفت ینیریش یاخم پرستار : 

؟  یداد صیتشخ ییاونوقت خودت تنها -

یبا دکترش مشورت کن دیخانوم با ! 

تکان داد و گفت دییتابه عالمت  یسر : 

نمش؟یبب تونمیدکترکجاست؟ م -  



رو بگو ما با دکتر تماس  مارتیاسم ب -

میریگ یم  .  

پرستار اجازه ورود به  قهیاز چند دق بعد

 شیدرچشمها یاتاق را صادر کرد. شاد

زد . با ذوق تمام وارد اتاق شد  یموج م

با ابهت در آن  یکه روز ی. مرد

 یب یمانند طفلکرد ،  یم یعمارت زندگ

تخت افتاده بود و به پنجره  یرمق رو

  . زل زده بود

 یزنانه ا یکفش ها یصدا دنیشن با

سرش را به سمت او چرخاند . صورت 

ارواح کرده  هیاش او را شب دهیرنگ پر

را  یدیفروغش ناام یب یبود . چشمها

که  یلبخند نادر دنیزد. با د یم ادیفر



، عروسش نقش بسته بود یلبها یرو

زد یروح یلبخند ب  .  

ییایب دنمیوقته منتظرم به د یلیخ - ! 

بزند  ادیرا فر شیخواست شاد یدلش م 

 یمحابا خود را در آغوش گرم  عمو ی. ب

 :مهربانش انداخت و با ذوق گفت

ترسم  یرو نداشتم . م دنتونید یرو -

. منتظر بودم  نیشما هم منو مقصر بدون

امیب شتونیبا خبر خوش پ  .  

 دهید رمردیپ یدر چشمها یاز شاد یموج

رمقش صورت هانا  یب یشد. با دستها

 :را دردست گرفت و گفت

 ... بگو که مهبد به هوش اومده -



از ته دل کرد و لب زد یا خنده : 

 ...بهوش اومده ، عمو -

صادق رو به آسمان بلند شد و  یدستها

 یاز ته دل خدا را شکر گفت. به آن

شد و خون به  یپوست صورتش صورت

لرزان و  ی. با چانه ادیپوستش دو ریز

رفته بود،  لیکه از شوق تحل ییصدا

 :گفت

. پس فربد  نمیب یبگو که خواب نم -

 کجاست؟

... چند  ینیب ینه عمو جون خواب نم -

د و فربد با دکتر بهوش اوم شیپ ی قهیدق

 ! در حال صحبت کردنه



 

******* 

 

 یروز از بهوش آمدن مهبد م چهار

 یعمارت با تالش ب یگذشت . خدمه 

محل سکونت  یوقفه در حال آماده ساز

 نییپله ها به پا یمهبد بودند . هانا از باال

 نیسردو سنگ ینگاه کرد . هنوز آن هوا

از درونش به  یزیداد. چ یآزارش م

خروش آمده بودجوش و  .  

را  شیخواست حاال که خدا دعا یم دلش

و نفرت  نهیاجابت کرده ، دلش را از ک

قدم را  نیکار اول نیبا ا دیپاک کند . شا



داشت .  یبرم یشاد بودن واقع یبرا

توانست مهبد را  یکار م نیبا ا دیشا

کاسته شود شیزندگ یببخشد و از سخت  . 

 یاداو هم بتواند مانند افراد ع دیشا

را تجربه کند. با  یمعمول یزندگ

مراقب مهبد  مارستانیکه در ب یپرستار

 شیبود، درددل کرده بود . پرستار برا

 مارستانیاز روانپزشک ب تیزیوقت و

کرده بود  هیرا گرفته بود. به شدت توص

اش تالش کند دهیروح رنج یمداوا یبرا  
.    

که فربد استخدام  یدیباغبان جد یصدا

 رونیخود ب یایاو را از دن کرده بود ،

دیکش .  



آقا مهبد رو اوردن . دخترا اسفند دود  -

نیکن  .  

 ییرایپذ یالغر و سبزه از انتها یدختر

. از نگاه کردن دیبه سمت آشپزخانه دو

به اطرافش دست برداشت و به سمت 

به در زد  یرفت. ضربه ا شیاتاق عمو

 .و وارد اتاق شد

ما هم عموجون مهبد رو اوردن... ش -

ن؟یایم نییپا  

بالش بلند کرد  یسرش را از رو صادق

 :و گفت

؟یکمکم کن یتون یم -  

 . بله -



صادق را  ،یرفت و با اندک کمک جلو

نشاند. سمت آسانسور تک  لچریو یرو

را درون اتاقک جا  لچرینفره رفت و و

نگاهش کرد و  یداد . صادق با مهربان

 :گفت

از که تو ،  نمیروز بب هی دوارمیام -

 نیا دونمی. م یهست یراض تیزندگ

تونه  یکرده م دایکه مهبد پ یمشکل

برات درست کنه یادیدردسر ز  ... 

کرد . دست  مارشیب ینثار عمو یلبخند

اش  دهیو خم یاستخوان یشانه ها یرو

 :گذاشت و گفت



گفت تا  یبخواد . دکتر م یتا خدا چ -

،  یوتراپیزیتونه با ف یم گهیچند ماهه د

همه  دیش راه بره . نگران نباشپاها یرو

شهیدرست م زیچ .  

شه که تو  یدرست م یوقت زیهمه چ -

 ییخنده ها نیا دونمیحالت خوب باشه . م

. ستیاز ته دلت ن نهیشیلبت م یکه رو

یشد فیح ... 

زد و دکمه آسانسور را زد و  یلبخند

 :زمزمه کرد

استقبال مهبد میشد... بر رید - . 

با عجله به  رفت . نییکه پا آسانسور

پله  نیکه به آخر نی. همدیسمت پله ها دو



 ییرایرا به داخل پذ یلچریفربد و د،یرس

افتاده وارد  نییپا یهول داد و مهبد با سر

 ادیافتاده، به  نییآن سر پا دنیشد. با د

بمب  کیافتاد که مانند  یروز نیاول

وارد عمارت شد یساعت .  

آمد که با  ادشی یرغضبیم یچهره  آن

 یلیاو را طف یغرورکاذبش خانواده  آن

آورد یبه حساب م .  

از قبل، به  شتریوب دیکش یقیعم نفس

 نیکه زم یآورد . مهبد مانیعدالت خدا ا

و   یشخص یشده بود ، کارها ریگ

انجام  گرانیرا با کمک د شیخصوص

داد کجا و آن مهبد پرغرور کجا؟ یم  



 

 شیعمو لچریمحکم پشت سر و یگام با

. مهبد نگاهش اول رو پدرش ستادیا

شد .  دهیزد و بعد به سمت او کش یچرخ

او بود،  یلبها یکه رو یلبخند دنیبا د

  .اخم کرد

کرد و  کیخود را به پسرش نزد صادق

گفت یپربغض یبا صدا : 

خوشحالم  یلیخ پسرم ... یخوش اومد -

و  یکه اون بحران رواز سر گذروند

یما برگشت شیپ . 

شد و گفت شتریاخمش ب مهبد : 

 اتاق من کدومه؟ -



خم شد و به صورت او نگاه  یکم فربد

 :کرد و گفت

که یمهبد تو قول داد -  ... 

داد  یبا خشم دستش را در هوا تکان مهبد

دیحرفش پر انیو م : 

و استهزاء پرترحم  یقول ندادم نگاه ها -

دونفر رو تحمل کنم نیا  .  

گفت یبه هانا کرد و با پوزخند رو : 

 رمیگ نیو زم لیکه خدا عل یخوشحال -

که من به  هیدلت عروس یکرد؟ االن تو

دم؟یکارم رس یسزا   

 یرا باز کرد و به اطراف نگاه شیدستها

 :کرد و گفت



زن به حق  نیا نی... نفر دینیهمه بب -

به  دیو کوب م رو گرفت قهیبود و 

نینی... همه ببوارید  ... 

دهانش را گرفت و  یبا دست جلو فربد

 :رو به هانا گفت

بهم  یشما دلخور نشو... از لحاظ روح -

ختهیر  . 

دست باال برد؛ او را ساکت کرد و  هانا

 :رو به مهبد گفت

ما  شیپ نکهیمهبد. از ا یخوش اومد -

که به  نیا یخوشحالم . به جا یبرگشت

بهتره  یاریانقدر فشار ب ضتیفکر مر

یبهش استراحت بد یکم  .  



کرد و  یبه مهبد نگاه یبا نگران صادق

 :گفت

 یالزمه همه  گهیآروم باش پسرم... د -

در رفتار و کردارمون  یرییتغ هیما 

میبد . 

گفت یبا پوزخند مهبد : 

شدم؟ زیشدم ؛ عز لیحاال که عل -   

زمزمه کرد یبا ناراحت هانا : 

با  یصحبت کن . دارمهبد درست  -

یزن یپدرت حرف م ! 



پدر؟ درسته ... پدرمه تاج سرمه اما  -

 یزندگ نیتاج سر ، باعث شد ا نیهم

بشه بمیپراز نکبت نص  .  

زد .  یم یصورت صادق به سرخ رنگ

 نییدستش را به سمت پا یفربد با ناراحت

کرد ؛ آنها را به  یم یتکان داد و سع

 . آرامش دعوت کند

رو  یمهبد دوران سخت میندو یهمه م -

گذرونده . بهتره االن استراحت کنه تا 

ارهیآرامش خودش رو به دست ب . 

حرف فربد، به سمت  دییبه تا هانا

را  لچریپشت و یو دسته  لچررفتیو

 .گرفت و به آسانسور رفت



آسانسور غم عالم در  دنیمهبد با د 

  . وجودش نشست

 لچریآسانسور فقط مخصوص و نیا

او  یکه حاال مورد استفاده پدرش بود 

  . قرار گرفته بود

خشم دست هانا را عقب زد و گفت با : 

تونم برم یخودم م  -  .  

که در کنار  یراهش را به سمت اتاق اما

 ستادیراه پله ها  بود کج کرد و کنار در ا

کرد و گفت هیو رو به بق : 

 نیا یخوام تو یخوام . م یمزاحم نم -

به کارم نداشته  یکار یاتاق باشم  و کس

  .باشه



به سمت او رفت و دسته  یبا نگران هانا

بر خالف جهت در چرخاند  لچررایو ی

 :و گفت

 دیتو آماده نشده . با یاون اتاق برا -

اتاق خودت یتو یبر  ... 

شد رهیاو خ یبه چشم ها مهبد  .  

خواست  یبار بود که دلش م نیاول یبرا

براق زل بزند یخاکستر یبه آن گو  .  

 یپا یکرد تا رو یبه او کمک م دیبا

ستدیخود با  . 

 یحس انسان دوست ونیخواست مد ینم 

  . خود باشد



چشمت موج  یکه در تو یاز ترحم -

خوره یزنه حالم بهم م یم  .  

 ییحرف از دهان مهبد ، گو نیا دنیشن با

شد یسرش خال یاز آب سرد رو یسطل  

.  

شناخت یمرد تمام او را بَر بود و م نیا  
. 

 هیاز روح یشناخت چیبرخالف او که ه 

 !و رفتار او نداشت

مهبد  نیحاضر رتیبهت و ح انیم در

وارد همان اتاق شد و در را محکم بهم 

دیکوب .  



هانا و  ی دهیرنگ پر دنیبا د فربد

 :صورت سرخ پدرش رو به هانا گفت

دور  ادیرفتارش ز نی. ا نینگران نباش -

عد از گفت ؛ ب ی. دکتر م ستیاز ذهن ن

 یکمر ناقص نیچند روزه و ا یاون کما

هیجور رفتارها عاد نیکه داره ا  . 

باال داد و گفت ییابرو هانا : 

  . اما من فقط قصد کمک داشتم -

زد و به سمت رفت .  یلبخند مهربان فربد

انداخت و گفت نییپا سرش را : 

 نیکه ا یانقدر مهربون هست دونمیم -

ستین دیکار ازت بع  .  



اما مهبد رفتار من رو به غلط، ترحم  -

  .برداشت کرد

و گفت دیکش شیموها انیم یدست فربد : 

که  ییزایحق داره . با چ یتا حد -

اون  یکرد ، برا فیخودت و مهبد تعر

 هنیببرفتار تو  یتو رییهمه تغ نیسخته ا

و ترحم  یدلسوز یکنه از رو ی. فکر م

صبور  ی. کم یکمکش کن یخوا یم

  .باش

گفت که حس  یم نیدلش به مهبد آفر در

 . او را خوب درک کرده بود

که پنهان نبود ، به واقع دلش  شیاز خدا 

و  یسوخت و از سر دلسوز یاو م یبرا



خواست با او نرمتر و بهتر  یترحم م

  . رفتار کند

تار تند مهبد و درک ترحم او باعث رف اما

خودش هم رو  یشد ، دست دلش  برا

  . شود

گفت یبا ناراحت صادق : 

به اتاق من . بهتره  میبر ایهانا جان ب -

مهبد رو به حال خودش  یچند روز

ادیتا با مشکلش کنار ب میبذار  .  

نگاه  شیگرد شده به عمو یبا چشمها هانا

حد  نیکه تا ا یشود کس یکرد . مگر م

مشکل داشت را تنها گذاشت تا به خودش 

د؟یایب   



 لچریو به همراه و اوردیخود ن یرو به

به سمت آسانسور رفت که  شیعمو

در دل  دیاز ام یفربد ، نور یصدا

تاباند اهشیس .  

 یهانا صبر کن ، خبر خوب یراست -

 . برات دارم

از رفتن باز ماند و صادق کنار  هانا

شد رهیبد خو به فر ستادیآسانسور ا  . 

از حرکت  دیاو که رس یکیفربد به نزد 

گفت یو به آرام ستادیا : 

از هلما داره  یمهبد بهم گفت شماره ا -

یریباهاش تماس بگ یتون یکه م  .  



. اسم هلما ، ستادیاز حرکت ا قلبش

آورد ادشیخاطرات خوش گذشته را به  . 

 . با ذوق به صورت فربد نگاه کرد 

مدت  نیدر ا بود که یخبر نیبهتر 

بود . با شوق فراوان  گفت دهیشن : 

شماره هلما به  یچطور ن؟یگ یم یجد -

ده؟یدستش رس  

که  یبعد از عقدتون، اون چند روز -

زنه  ی...هلما زنگ م نیعمارت بود یتو

رو  یو از شانس بد  تو، خود مهبد گوش

رو به  دشیجد یداره . شماره  یبرم

ون به ده تا به تو بده . اما چ یمهبد م

 یدرشت یکنه و حرفها یم یمهبد تند



 یم یکنه مهبد شماره رو مخف یبارش م

 . کنه

شده بود . با  رهیبه دهان فربد خ رتیح با

شد، گفت یم یاز شاد یکه ناش یبغض : 

کرد؟ فیرو خود مهبد براتون تعر نایا -  

تکان داد و با  نییرو به پا یسر فربد

گفت یناراحت : 

 میتا برس میشد نیسوار ماش یاز وقت -

خواد  یدرددل کرد . م یلیخونه، مهبد خ

بده . اما حالش  رییرو تغ شیروش زندگ

. بهش فرصت بده ستیخوب ن  .  

به سمت آن دو آمد و  یبا کنجکاو صادق

 :گفت



خواد عاقل  یباور کنم که مهبد م یعنی -

 بشه؟

حرف پدرش  دییبه عالمت تا یسر فربد

 :تکان داد و گفت

میش فرصت بدبه دیفقط با -  .  

به هانا گفت رو : 

 یروز یمدارا کن یاگه شما هم  کم -

در خونه تون رو بزنه ...  یکه شاد شهیم

 ندهیو به آ نیگذشته ها رو فراموش کن

که خدا تقاص   یدی. خودت د نیفکر کن

که به تو کرد رو ازش گرفته .  یظلم

  . توهم دلت رو صاف کن و ببخش



به فکر فرو انداخت و  نییپا یسر هانا

  . رفت

فربد را قبول داشت حرف  .  

عهد کرده بود اگر  شیهم با خدا خودش

و  نهیحال مهبد خوب شود، قلبش را از ک

  . نفرت پاک کند

تکان داد و زمزمه کرد یسر : 

کنم یرو م میسع - . 

دست او را گرفت و  یبا خوشحال صادق

دیبوس یا رکنندهیبه صورت غافلگ  .  

، گفت دیلرز یم که از شوق ییباصدا : 



بهت  یخوا یاز خدا م یهر چ یاله -

دخترم یخوشبخت بش یبده ... اله  .  

 . ممنون عمو جون -

اش هوار شد نهیس یرو ینیسنگ بغض  . 

طرد  یبود، وقت یبه دنبال کدام خوشبخت 

شده از سمت پدر و محروم از محبت 

 مادر بود؟

و رو به فربد گفت دیکش یآه : 

 یدتر شماره زحمت هر چه زو یب -

کشه ی. دلم داره پر م نیهلما رو بهم بد  . 

********** 



 یهفته از آمدن مهبد به عمارت م کی

که ساکت و پرخاشگر  یگذشت . مهبد

که به خلوتش راه  یشده بود . تنها کس

که  ی، فربد بود و پرستار کرد یم دایپ

 یبه عمارت پا م یوتراپیزیف یبرا

  .گذاشت

دوران سخت  نیخواست در ا یم دلش

آرام کردن دل  یبرا دیکمکش باشد . شا

چند ماه  نیخودش ... هر چه بود در ا

خورده  یدیشد یضربه  یهر دو به نوع

  . بودند

 دن  یبه خود القا کرده بود با بخش روزها

 یخودش هم بهتر م یحمهبد ، حال رو

  . شود



را به  نیبهتراز قبل بود . ا یکم حالش

هرروزه  یگرفته بود . تماسها کیفال ن

او  یپرانرژ یصدا دنیبا خواهرش و شن

ها را  یبا سخت دنیجنگ یروی، به او ن

دیبخش یم  .  

پدرش را  یخواهرش شماره  قیطر از

کرد . تماس گرفته بود و با کوله  دایپ

بود .  افتهی انی، تماس پااز غم  یبار

بود ،  دهیاو را شن یصدا یپدرش وقت

تماس را قطع کرده بود و غم عالم را به 

 یدلش نشانده بود . دلش را به تماسها

کرد در  یخواهرانه خوش کرد و سع

نگه دارد تا  یمخف راکنج دلش ، نام پدر 

دیرخ ننما .  



تلفن ثابت مانده بود.  یگوش یرو نگاهش

به  دیکش ی. دلش پر مدیکش یقینفس عم

که جبر زمانه از او  یخواهر یسو

زمان ، به مغزش  کیدورش کرده بود . 

را  یاتفاقات نیکرد چن یهم خطور نم

خواهر   داریپشت سر بگذارد و حسرت د

ماند یبه دلش م شیشوخ و سربه هوا .  

خود  یبه در خورد و از جا یا ضربه

از  سیصورت خ یرو ی. دستدیپر

 ینثار کس یآرام یو بله  دیاشکش کش

باز  یکه پشت در بود ، کرد. در به آرام

و  دیشد و خدمتکار درون اتاق سرک کش

 :گفت

  . خانوم ، آقا مهبد کارتون دارن -



امیاالن خودم م -  .  

رفت . نگاهش  رونیاز اتاق ب خدمتکار

زد . زن   یچرخ ییروبرو ی نهیآ یرو

ود ، شانه خم کرده ب نهیکه در آ یا دهیتک

و چهار ساله  ستیبا دختر ب یریچه توف

 نیشد ا یداشت؟ باورش نم یامروز ی

خسته از آن   یفروغ و چهره  یچشمان ب

ثبت تولدش را به  خیتار دمیاو باشد . شا

بودند؟ تهاشتباه نوش  

بود . از  یدرون در حال فرو پاش از

 یسه ماهه و دردها نیدست دادن آن جن

بود . تنها  پس از آن کمرش را خم کرده

پس از  یباعث نشد که افسردگ لیدل کی

که فکر  نیرا تجربه کند . ا نیسقط جن



که  یکرد خدا دوستش داشت و بچه ا یم

 یایدن نیتجاوز بود را از ا کیحاصل 

برد یاهیپراز س  . 

شال پنهان کرد و از  ریرا ز شیموها

که  شیرفت . از شب پ رونیاتاق ب

تا ظهر  هلما جواب نداده بود یشماره 

گذشته  شیامروز مدام با استرس و تشو

توانسته بود  شیپ یکه ساعت نیبود . هم

با خواهرش حرف بزند و از حال و 

 یمضاعف یاحوالش خبر دار شود، انرژ

 . گرفته بود

را داشت که بعد از مدتها  یپرنده ا حس

تماس  کیباز شده بود . تنها  شیپرها

با  بود! دهیرا به او بخش یحس خوب نیچن



 یها یحال خوش توان مقابله با سخت نیا

ماه  کیرا داشت . هلما تا  شیزندگ گرید

ساکن بود یدر دوب گرید  .  

ماه ،  کی نیخواهرش بعد از ا دارید دیام

لبش نشانده بود . از پله ها  یلبخند رو

به در اتاق  یرفت و ضربه ا نییپا

که او را  دیمهبد را شن ینواخت . صدا

ا وارد اتاق شودکرد ت یدعوت م  .  

باز کرد و وارد اتاق شد  یرا به آرام در

نشسته بود و از  لچریو ی. مهبد رو

 رهیاتاقش به باغ روبرو خ یقد یپنجره 

گفت و پشت  یشده بود . سالم آرام

ستادیسرش ا  . 



بگو ، خودم برات  یدار یهر کار -

دم یانجام م  .  

دهد با  تیموقع رییکه تغ نیبدون ا  

گفت یامآر یصدا : 

... برو و هرجا که  یبر یتو آزاد -

کن یدلت خواست زندگ  . 

 روزیمهبد خشن و پر از خشم د ازآن

شب گذشته را از اتاق  ینبود . حت یخبر

بود و نگذاشته بود او وارد  امدهین رونیب

 یشود . تنها فربد وارد اتاق م مشیحر

 .شد

 کجا برم؟ -



 یکه از اول دلت م ییهمون جا -

... برو و از من دور باش یرخواست ب  
.  

منجمد شد . باورش  شیدر رگها خون

قدر  نیا کبارهیسخت بود ، مهبد به 

کرده باشد رییتغ  .  

 یبگ یراحت نیکردم به ا یفکر نم -

 یگ یحاال م یرو گرفت زمیبرم... همه چ

 برو؟

سرش را باال گرفت و به صورت  مهبد

 ستادهیا شیکه روبرو یزن ی دهیرنگ پر

  . بود ، نگاه کرد



تو که از خدات بود از دست من فرار  -

راه رو خودم برات باز  نی... حاال ا یکن

  . کردم

تخت ،  یکرد و لبه  لچریبه و ینگاه

را بهم  شیاو نشست . دستها یروبرو

اب دادقفل کرد و جو : 

 یفقط م د؟یته کش تیعاشق یادعا -

؟یبکشون ینیمنو به خاکستر نش یخواست   

که او  یبرخالف جهت لچررایو مهبد

نشسته بود، چرخاند و به سمت پنجره 

و گفت دیکش یقیرفت . نفس عم : 

شه  یگلدون کاشته م یکه تو یگل هی -

دو  یآب ، آب نمک بد یاگه بهش به جا



سگ  یلیشه . من خ یروزه خشک م

 یجون بودم تا االن طاقت اوردم . نم

خواست خدا بود ، از مرگ  دیدونم شا

بدم رو بکنم .  یبرگردم و جبران کارها

فرصت رو از دست بدم نیخوام ا ینم  .  

بار خود را  نکهیا یگرفت . او برا دلش

راند .  یسبک کند او را از خود م

ناراحت نبود اما خوشحال هم نشد . 

دل  یبود . هر که هوا یرحم یب یایدن

 نیدر ا چارهیب یخودش را داشت... هانا

داشت؟ یتیچه اهم انیم  

فقط به  یخودخواه یهنوزم از رو -

یفکر خودت !  



سرش را تکان داد و گفت مهبد : 

 یتا به من نشون بد یبچه مو کشت -

چه راحت ازش  یرو نخوا یکس یوقت

یگذر یم  ... 

بد مه یو با خشم خود را روبرو برآشفت

زانو زد . در  لچرشیو یانداخت و جلو

پرغم مهبد نگاه کرد و گفت یچشم ها : 

 یمنف شهی...ذهنت هم یتهمت نزن لعنت -

 یکنه ... من با تموم نفرتم نم یم یباف

تونستم قاتل باشم ...خدا نخواست اون 

. من  نهیرا بب فیکث یایدن نیا یبچه رو

 ؟یفهم ینخواستمش اما قاتلش نبودم؛ م



نهیجا موندم... به خاطر ا نیالنم ااگه ا  
... 

مهبد  ی؛ وقت دیدانست چه بگو ینم

خواهان ماندن او نبود! مکثش که 

شد ؛ مهبد گفت یطوالن : 

 یحتما دلت برام سوخته و نذر کرد -

شدم  جیافل یدید نکهیا ای...  یکنارم بمون

که خدا به سرم نازل  یعذاب یخوای، م

و دلت خنک بشه ینیکرد رو  بب ... 

. نفسش دیرا به چنگ کش شیگلو بغض

را به  ژنیاکس یقیبند آمد و با نفس عم

مفلوکش رساند یها هیر . 



منم  یبخدا ... فکر کرد یا وونهید -

لذت  گرانید دنیمثل خودت از آزار د

خواستم ینه آقا م برم؟یم ... 

و پوزخند زنان  دیحرفش پر انیم مهبد

دیپرس : 

 ؟یعاشقم شد یبگ یخوا یم یعنی -

و  یچشمم نگاه کن یتو یتون یهه...م

؟یدوستم دار یبگ  

و با بهت به مرد الل شد  زبانش

نگاه کرد. عشق کجا بود تا  شیروبرو

د؟یرخ بنما یفقط کم یکم ! 

  یتمسخر چیبا لحن آرام و بدون ه مهبد

 :گفت



... کنم ییخوام عشق رو گدا ینم گهید -

 یریعمارت رو از عموت بگ یتون یم

 ی... میخودت برس یزندگبه   یو بر

چند ماه به زور من رو  نیدونم در ا

یتحمل کرد  ...  

 یبهت زده م شتریمهبد او را ب آرامش

 یب ییرها نیکرد تا خوشحال شود از ا

و شرط دیق ... 

حرف تو باشه نیشه ا یباورم نم -  . 

 یرا کم لچریمهربان و یبا نگاه مهبد

کرد  کیو سرش را به او نزد دیجلو کش

تو گف : 



 زهایچ یلیکه تو کما بودم خ یزمان -

برام روشن شد. حاال که فرصت جبران 

یو بر یخوام حاللم کن یدارم م ...  

حبس کرد و ادامه داد نهیرا در س نفسش : 

به بخشش تو داشته  یدیام تونمیم -

 یخوام به خاطر دل شکسته  یباشم؟ نم

خوام  ی... نمادیسرم ب یا گهید یتو ، بال

در  یو اجبار یرم بمونبا ترحم کنا

  ...موندنت باشه

برخاست . قلبش در  نیزم یاز رو هانا

بود. تحمل نداشت مهبد را  ستادنیحال ا

ندیو زار بب لیعل نگونهیا  .  



گفت اگر مهبد بداند حالش  یم یحس

 یرا پس م شیشود ، حرفها یخوب م

ردیگ . 

 نییدر را پا ی رهیدستگ نکهیاز ا قبل

تبکشد ؛ زمزمه وار گف : 

پات  یرو یتونیم گهیتا چند ماه د -

...  یرو کنار بذار لچریو نیو ا یستیبا

خواستم  یم لچریو نیا یفکر نکن برا

 .کنارت بمونم

مشکل پاهام و  یوتراپیزیبا ف دونمیم -

حاال که  خوامی... مشهیکمرم درست م

دوباره داد؛  یخدا به من فرصت زندگ



رو بدم یخوب یمنم به تو فرصت زندگ  
...  

را به سمت او چرخاند و پشت  لچریو

 لچریوجود و نکهی. هانا با ا ستادیسرش ا

 یکرد ، تکان یرا پشت سرش حس م

  .نخورد

گذشته رو فراموش  یهر وقت تونست -

کنارم  یواقع یو با عشق و عالقه  یکن

اما  زمیر یرو به پات م میزندگ ؛یبمون

 انیاگه عالقه نباشه... اگه عشق در م

 یجور برا نی... ا یبهتر که نباشنباشه ؛ 

ما بهتره یهر دو ! 



 یمهبد انقدر عاقالنه و منطق نکهیا از

لبش نشست و  ی، لبخند رو زدیحرف م

 :گفت

 یخوب یپسر عمو یتونیم یاگه بخوا -

یباش . 

را باز کرد و با سرعت پله ها را باال  در

در حال  جانیرفت . قلبش از شدت ه

ش بودا نهیس یزدن از قفسه  رونیب .  

شد در پس آن همه جور و  ینم باورش

باز شده  شیبندها از پا یآسان نیجفا به ا

 !باشد

 ینیبه سنگ یباز شده بود اما غم بندها

قلبش هوار شده بود یکوه رو کی .  



 یت را نمماندن در آن عمار دلش

رفتن سراغ  یبرا ییخواست اما جا

 شیاراده پشت در اتاق عمو ینداشت .ب

ستادیا .  

دل  کیشد.  رهیو مبهوت به در  خ مات

 ینا گریگفت؛ وارد شود و دل د یم

را نداشت یبا کس یروبرو  .  

داشت . دست باال  یبیغر یو هوا حال

به در اتاق زد . با  یبرد و ضربه ا

وارد اتاق شد شیعمو یصدا دنیشن  .  

 یحام نیبزرگتر ایگو شیعمو دنید با

باشد ؛ سد اشک شکست  دهیرا د شیخو

شد سیو صورتش خ  . 



، خود را  شینگاه متعجب عمو انیم در

در آغوش پر مهر پدرانه اش انداخت و 

  .هق زد

را خون کرد شیو دل عمو ختیر اشک . 

 یو گنگ دستش را نوازش وار رو جیگ

و گفت دیسر هانا کش : 

قلبت  یشده دختر گلم ... از چ یچ -

و دلم  یزن یجور زار م نیگرفته که ا

؟یکن یرو خون م   

داد.  ینم ییامان جواب گو هیهق گر هق

دستش را دور صورت  یصادق با نگران

 :برادرزاده اش قاب گرفت و گفت



کرده؟ دردت رو به من  تتیمهبد اذ -

 ...بگو

بغض و آه  انیپر اشک ، م یچشمها با

باز کرد لب .  

تموم شد عمو ... آزاد  تهاشینه ... اذ -

 یکرده ... پناه یچیشدم اما پرهام رو ق

استفاده کنم یآزاد نیندارم که از ا  .  

پر  یو سردرگم به چشم ها جیگ صادق

و  تیاز اشک او نگاه کرد . مظلوم

 یبرادرزاده اش م یکه در چشمها یدرد

دیکش ی، دلش را به آتش م دید  .  

دخترم ... حرف بزن تا  یچ یعنی -

یجون به لبم نکرد ! 



که با مهبد ردو بدل کرده  ییحرفها هانا

بازگو کرد . صادق  شیعمو یبود را برا

و به فکر فرو رفت .  دیابرو در هم کش

 شیلبها یدستش را مشت کرده بود و رو

سوزان  یبرزخ انیگذاشت بود . هانا م

افتاده بود ریگ  .  

 شاوندیکه خو کریپ درو یب یایدن نیا در

کرد چگونه  یبه هم خون خود رحم نم

خود  یزندگ اوری یتوانست تنها و ب یم

به او  یبیآس نکهیرا ادامه دهد بدون ا

 وارد شود؟

 یشانیاو را از افکار پر شیعمو یصدا

که مغزش را فلج کرده بود، به خود 

 !آورد



؟ هر  یچه کار کن یخوا یاالن م -

کنم یبرات م ادیاز دست من برب یکار  . 

افتادم ریدونم عمو... گ ینم -  .  

کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها صادق : 

؟یخواد بمون یدلت م یعنی -  

 ینگاهش را به چشمها یبا درماندگ هانا

دوخت و گفت شیمنتظر عمو : 

رفتن . تنهام  ینه دل موندن دارم نه پا -

 ...عمو

سکوت کرد و در فکر فرو رفت  صادق

 یا ندهیدر سکوت به آهر دو  یقی. دقا

مبهم و گنگ بود  شانیفکر کردند که برا

 یسردرگم کی. هانا خسته و درمانده از 



برخاست و به  نیزم یبزرگ از رو

  . سمت در رفت

کنم  یعمارت رو خال نیتونم ا یهانا م -

 یبکن یباهاش خواست یهرکار یتا بتون

 یمدت رو هی ی... اما قبل از هر کار

نظرت  دیفکر کن . شا مهبد شنهادیپ نیا

 !عوض شد

تکان  شیحرف عمو دییبه تا یسر هانا

داد و به اتاق خودش رفت . حالش گرفته 

نداشت . مانند  یکار چیبود و رمق ه

 یکالف سردرگم شده بود و دور خود م

راست به  کی. وارد اتاق شد و  دیچرخ



آن  یخال یسمت پنجره رفت . به جا

نگاه کرد یداریالونک سرا  .  

او را از کجا به کجا کشانده  رنوشتس

خواست دامان سرنوشت  یبود . دلش م

را رها کند و خود را در به دست قضا و 

قدر بسپارد اما جرات نداشت . زن بودن 

 یشجاعتش را تحت فرمان ترس قرار م

توانست آزاد و رها باشد و از  یداد . نم

جامعه در امان بماند بیآس  .  

 ریدرخت انج به باغ انداخت . ینگاه

نگاهش را به خود جلب کرد . اصال 

عمارت را از آن خود  نیدوست نداشت ا

 یعمارت و آن باغ م نیاز ا شهیکند . هم

از مهبد بر دل  یمهر ی. وقت دیترس



بود درحق  یظلم هینداشت ، گرفتن مهر

شیعمو  ... 

حواسش را پرت  یزنگ گوش یصدا

به سمت تلفن گام  یلیم یکرد . با ب

 یرا برداشت . صدا یبرداشت و گوش

دیچیشاد هلما درون گوشش پ .  

؟یجونم ... خوب یسالم آبج -   

 یبرداشت ورو شیموها یرا از رو شال

تخت ،  یکه رو یتخت انداخت . در حال

داد کرد جواب یخود را جابه جا م : 

ماهت عروس خانوم ...  یسالم به رو -

خونه یچه خبر؟ کبکت خروس م ! 

خبر خوب دارم برات هی - .  



اش حبس شد . خبر خوب؟  نهیدر س نفس

هم وجود داشت که در  یمگر خبر خوب

نباشد؟ قبال خالف  یشر یاش گرفتار یپ

بود که " درپس هر  دهیحرف را شن نیا

نهفته است یری، خ یشر " . 

خوشگل خانوم ...  یخبر باشخوش  -

شم؟ ینکنه دارم خاله م  

خنده  یخنده زد و دلش برا ریز یپق هلما

تک دانه خواهرش ضعف رفت یها . 

جون . تازه  یآبج ستمینه انقدر هول ن -

امهیاول خوش  ...  

شده؟ یپس چ -  



... اما قبلش  شیگردم ک یدارم بر م -

سر بزنم  ییو زندا ییبندعباس به دا رمیم

شاخ و  یاز اون غول ب یتون ینم . تو

بندرعباس؟ از  ییایو ب یریدم اجازه بگ

 یو چند روز شیک میریاونجا با هم م

یمون یما م شیپ  ... 

 میباز شد . نس شیبه رو دیام یدرها ایگو

 یبه صورتش خورد و جان یفرح بخش

شد دهیتازه در کالبد فرسوده اش دم .  

کنم خودم رو  یم ی... سع یچه عال -

سونمبر  . 

هلما گوشش را کر  یو شاد غیج یصدا

را از گوشش فاصله داد .  یکرد . گوش



را بست  شیبغض راه گلو ادیز یاز شاد

 رونیعمارت ب نیشد از ا یم یعنی. 

برنگردد؟ گریبرود و د ! 

 ایرزرو کنم  مایهواپ طیبرات بل -

 ...خودت

و گفت دیحرفش پر انیم : 

 دیهلما شا ی. وا رمیگینه خودم م -

بود که  یخبر نیباورت نشه اما بهتر

... دلم داره  یتمام عمرم بهم داد یتو

کشه یبغل کردنت پر م یبرا  . 

با بغض گفت هلما : 

خواست  یطور ... دلم م نیمنم هم -

 ومدمی. اما اگه م مینیتهران همو بب یتو



 یتهران اون مهبد نامرد رو با دستا

اون  یتو ادیکردم . دلم نم یخودم خفه م

ماجرا  یرت نحس پا بذارم . از وقتعما

از عمو صادق هم  یکرد فیرو برام تعر

ادیبدم م  ... 

داره اخه؟ یبسه هلما ... عمو چه گناه -  

سر اونه و تو  ریگناه ها ز یهمه  -

... حاال ولش کن به هم  یتقاص پس داد

گفتن هست .  یحرف برا یکل میدیرس

کنم . تو هم  فیفعال برم کارام رو رد

پس  ایکن و فردا  فیرو زود ردکارت 

  . فردا پرواز کن



در قلبش  یدیاتمام تماس نور ام بعداز

سفر و رفتن از آن شهر  نیا دی. شا دیتاب

شد  یباز م شیبه سو ندهیآ یبه سو یراه

شد  یهمه درد و رنج خالص م نیو از ا

 چیکند که ه یزندگ یی. سخت بود در جا

به آن نداشت یتعلق خاطر  .  

بود؛  دهیمهبد را شن شنهادیپ یوقت از

در وجودش شکل گرفته بود. هر  یانقالب

بود تا  دهیچه در گذشته با خود نقشه کش

تالش کند، همه نقش  ندهیآ یزندگ یبرا

تالش  یبرا یرغبت چیبرآب شده بود و ه

  . دوباره نداشت

 یرفتن داشت و مهبد پنجره  یهوا دلش

باز کرده بود .  شیرو به فردا را برا



دل  گریشده بود د یاال که مهبد راضح

رفت و  یم دیدل کردن الزم نبود . با

سپرد یم ریخود را به دست تقد  ... 

 ی. ب اوردیدرون اتاق طاقت ب نتوانست

تخت برخاست و شال را  یدرنگ از رو

رفت  رونیسر انداخت و از اتاق ب یرو

بود  دهیکه به ذهنش رس یمیتصم دی. با

اندرس یم شیرا به گوش عمو  .  

 یشتریرفتن شتاب ب یکه برا ییگامها با

 شیبه خود گرفته بود، پشت در اتاق عمو

مهبد از درون اتاق پدرش  ی. صداستادیا

که  یشد . سکوت کرد و دست یم دهیشن

 نییضربه زدن باال گرفته بود، پا یبرا

  . آورد



بود .  دنیآرام بود اما قابل شن صدا

 ای. گو دیفربد هم به گوشش رس یصدا

داده بودند .  لیتشک یخانوادگ یجلسه 

 شیپ یمهبد بر خالف ساعات ادیفر یصدا

سخن گفته بود، پر از  متیکه با او با مال

  .درد و خشم بود

برام نسخه  یخوام کس ی. نم نیولم کن -

.  ستی... اون دختر دلش با من ن چهیبپ

پر غمش رو  یتونم اون نگاه ها ینم

خودش به  کنم تا ی... رهاش م نمیبب

  ... سمتم برگرده

و حرفش  دیکالمش دو انیفربد م یصدا

 . را قطع کرد



؟یداداش من اگه رفت و برنگشت چ -   

جان آرام تر از قبل  یرمق و ب یب مهبد

دیکش ادیفر : 

 شیبه درک که برنگشت الاقل من پ -

که به  ستی... مرغ ن ستمیدلم بدهکارش ن

.. خودم بند کنم . یزور پاش رو به زندگ

بهش سخت گرفتم یادیتا االن هم ز  . 

 یمنجمد شد . دلش نم شیدر رگها خون

باز شده بود ،  شیکه از پا یخواست بند

بخورد یگریگره کور د . 

داد و با  رونیرا با حرص ب نفسش

. به در زد  یمحکم یگشت ضربه ان

نماند . در را  یکس یصدا دنیمنتظر شن



جمع  نیباز کرد و نگاهش را ب

چرخاند شانیخانوادگ  .  

انداخت.  نییاو سرش را پا دنیبا د مهبد

 دیپشت گردنش کش یدست یفربد با ناراحت

 :و گفت

اومده؟ شیپ یمشکل -  

 شیجواب او را بدهد به عمو نکهیا بدون

و گفت نگاه کرد : 

 یبرا خوامیعموجون با اجازه تون م -

 شهیبندرعباس رزرو کنم ... م طیفردا بل

د؟یعابر بانکتون رو بد  

 راهنیپ بیبه سرعت دست در ج فربد

 :مردانه اش برد و گفت



بپرسم  شهیکارت من ... م نیبفرما ا -

؟یشد به فکر مسافرت افتاد یچ  

چشم به مهبد نگاه کرد . با  یگوشه  از

کرد و خود را به  یم یباز شیتهاانگش

زده بود یالیخ یب .  

عمارت برم نیهر چه زودتر از ا دیبا -  

... 

دیپرس یبا نگران صادق  : 

بندر عباس؟ ؟یکجا بر -  

تکان داد و گفت نییرو به پا یسر : 

 مییدا یاونجا ... خونه  ادیهلما م -

مینیقراره همو بب .  



و گفت دیکش یقیعم نفس : 

که منبع  نیرو هم طیالبته پول بل -

گردونم یکردم بهتون بر م دایپ یدرآمد  .  

در هم فرو رفت . فربد  شیعمو یاخمها

 :با بهت گفت

؟یریم یدار شهیهم یمگه برا -  

تمام  تیو با جد دیرا در هم کش شیاخمها

 :گفت

ن؟یدار هیقض نیبا ا یبله ... شما مشکل -  

کرد و گفت یانداریم شیعمو : 



... بذار  رینگ میصمدخترم با عجله ت -

 یو از رو یچند روز بگذاره ؛ االن داغ

یاحساسات دار  ... 

را به چپ و راست تکان داد و  سرش

 :گفت

 ستین نیدر ب یاحساسات چیمتاسفانه ه -

گرفتم . موندنم  میو کامال عاقالنه تصم

نداره یا دهیفا چیجا ه نیا  ...  

 یدر نگاه مهبد قفل شد . رنگ ب نگاهش

خش دار و  ییفته بود. با صداگر یتفاوت

 :خشن که توقعش را نداشت براو تاخت

در رو پشتت  یبرو به سالمت ... رفت -

 . ببند



داد و به سمت در  یرا تکان لچرشیو

را  لچریو یدسته  یرفت. فربد با ناراحت

گفت یگرفت و با نگران : 

داداش من ... خب حرف  یریکجا م -

 ... دلت رو بزن

را نداشت .  گریماراتن د کی توان

 :دستش را باال برد و رو به فربد گفت

... شما  میفربد خان ما حرفامونو زد -

... انقدر بزرگ  دینگران برادرتون نباش

نادرست  یدرسته چ یشده که بدونه چ

جا تموم  نیپردرد هم یقصه  نی... ا

خودمون  یزندگ یو هر کدوم پ شهیم

میریم  .  



گفت یبا ناراحت صادق : 

و  یغد یون مهبد از روبابا ج -

زد تو چرا دنباله شو  یحرف هیغرورش 

 شتری... شما که سه ،چهار ماه ب یگرفت

تالش دو طرفه  هی. با  نیکنار هم نبود

.  نیرو شروع کن یخوب یزندگ نیتون یم

یخواست یمگه نم ... 

و گفت دیحرفش پر انیم : 

تموم شد ... حاال که  زیعمو همه چ -

و دارم نفس راحت  روبراه شده زیهمه چ

چند  نی. ا نیکشم شما بند به پام نزن یم

 یشما کوتاه بود اما برا یبرا دیماه شا

دیقرن طول کش کیمن   . 



و  دیکش رونیرا از دست فربد ب کارت

 :گفت

کنم  یم داشتادیکارتت رو  یشماره  -

کنمیم زیو برات وار  . 

فربد در هم فرو رفت و گفت یاخمها : 

؟یزنیچوب م ی؟ دار هیچه حرف نیا -   

داد و گفت رونیرا با حرص ب نفسش : 

خوام بدهکارتون باشم ینم -  .   

باشد به سمت  یمنتظر جواب نکهیا بدون

 رهیدر حرکت کرد. مهبد پشت به او ، خ

  . به در مانده بود



او  شیعمو یارش گذشت که صداکن از

 . را از حرکت باز داشت

  . هانا بمون کارت دارم -

ادامه  یشتریبه فربد کرد و با تحکم ب رو

 :داد

اتاقش تا من با  یداداشت رو ببر تو -

 . هانا حرفامو بزنم

. دلهره به جانش ستادیاز حرکت ا قلبش

 یخواست حاال که تا آزاد یافتاد. نم

مانع  یزیاشت ؛ چفاصله ند شیب یقدم

 .رفتنش شود

را گرفت و مهبد را  لچریو یدسته  فربد

 انیبرد. درست م رونیاز اتاق ب



با حرکت دست  لچریچارچوب در ، و

دیو رو به او چرخ ستادیمهبد از حرکت ا  

. 

در نگاه سرخ و پرخشم مهبد  نگاهش

شد رهیخ . 

مانند صبح آرام نبود و  گرید مهبد

 ید. خواسته معنا بو یاو ب یخشمش برا

داد یخودش بود و حاال واکنش نشان م . 

اعصابش خنج  یخش دارش رو یصدا

دیکش . 

پشت سرت رو نگاه  گهید یاگه رفت -

رفتن راه برگشت نداره  نینکن ... چون ا

 یجا و مکان شد یاگه ب ی... فکر نکن



... تمام حق و حقوقت  یبرگرد یتون یم

و برو ریرو بگ  ... 

 یاتاق نگاه یارهاویزد و به د یپوزخند

 :کردو گفت

راحت ،  التیگردم . خ یو بر نم رمیم -

عمارت ندارم که بخوام به  نیچشم به ا

 ی... کلفت رمشیبهانه از عمو بگ نیا

 یادگاریکه  نهیمردم رو بکنم بهتر از ا

مزخرف با خودم ببرم یزندگ نیاز ا  . 

نثارش  یهم در جوابش پوزخند مهبد

 :کرد و گفت



همونه  اقتتی... ل قیر چه اله قیخال -

 هیکردن  ی... خانوم یکن یکه کلفت

خوادیم یخانوم واقع . 

دیکش ادیبا خشم فر صادق  : 

... با هر دوتونم . مهبد  نیساکت ش -

من با هانا کار دارم رونیبرو ب . 

. به  دیجوش یو سرکه م ریمانند س دلش

 یلرزش خاص یطور نا محسوس

  .وجودش را فرا گرفت

 رونیت سر برادرش از اتاق بپش فربد

 شیبا چشم به مبل روبرو شیرفت . عمو

ندیاشاره کرد تا بنش .  



 یاراده اطاعت کرد و مانند بچه ها یب

مبل نشست و دستات خود  یخردسال رو

گره زد نهیس ریرا ز .  

کرد تا حواس او را به  یسرفه ا شیعمو

خود جلب کند . با نگاه کردن به صورت 

پر غمش در  ی، صدا شیسرخ عمو

انداز شد نیگوشش طن . 

 یا گهیتو ، جور د یهانا جان من رو -

که  یحساب باز کرده بودم . با اون حال

؛ ته  یختیر یکه م یو اشک یتو داشت

 یو زندگ یبودم که بمون دواریدلم ام

یرو شروع کن یدیجد ... 

را فرو خورد و گفت بغضش : 



تونم عمو... حاال که مهبد راه رو  ینم -

تونم  یلحظه هم نم هیم باز کرده برا

نفس راحت  هیخوام برم و  یبمونم . م

 یکه م ییبکشم . تو رو به اون خدا

نیدرکم کن نیپرست  . 

که در کالم  یاز التماس و سوز صادق

به  ری، مبهوت و متح زدیهانا موج م

 ریکلمات از ز ایشد. گو رهیخ نیزم

شدند و زبانش قفل شد یزبانش فرار . 

اسف تکان داد و گفتبه ت یسر : 

 یگفتن باق یبرا یحساب حرف نیبا ا -

بپرسم بعد از  نکهیمونه . جز ا ینم



 نکهیا ایطالق  ه؟یرفتنت برنامه ت چ

یمدت از ما دور باش هی یخوایم .  

به خرج دادو محکم گفت جرات : 

 رمیخوام طالق بگ یشما م یبا اجازه  -

کارم  نیازدواجمون رو بد ی. اگه قباله 

شهیم راحت  .  

و  دیکش ششیته ر یرو یدست صادق

 :گفت

وکالتنامه  هیبرات  گمیم لمیفردا به وک -

 مایکنه تا الزم نباشه خودت مستق میتنظ

 یعجله ا نی... چون با ا یبه دادگاه بر

.  یاریوقت کم م یرفتن دار یکه تو برا

ات هم هیدر مورد مهر  ... 



لبش جان گرفت .  یروح رو یب یلبخند

صحبت  ایباال آمد . گو یسخت نفسش به

 یمورد آن طور که او فکر م نیدر ا

کرد ؛ راحت نبود . حرف مخاطبش را 

 :قطع کرد و جواب داد

و دادخواست  رمیفردا اول به دادگاه م -

کار رو خودم  نیا دیکنم . با یارسال م

راحت باشه ... در   المیانجام بدم تا خ

ل به د یهم قبال گفتم ؛ مهر هیمورد مهر

 نیکنم . هم افتیدر یا هینداشتم که مهر

 نی. ا بخشمیرو م هیمهر رمیفردا م

 یعمارت حق شما و فرزاندتونه ... نم

با  یادگاری چیچند ماه ه نیا زخوام ا

 . خودم ببرم



 یکارت موافقت م نیشرط با ا هیبه  -

 !کنم

سمت کنسول کنار تختش رفت . بعد  به

 یکنکاش کارت عابر  بانک یاز کم

و گفت دیکش رونیب : 

حساب برات  نیبه ا یمقرر هیهر ماه  -

 نیاعتبار ا نکهی. تا قبل از ا زمیریم

 یکارت تموم شه اگه سامون نگرفته بود

 هیته گهیکارت د هی؛ به حساب خودت 

 ...کن تا

 نیتوانست چن یسخت بود . نم باورش

ردیبپذ شیرا از طرف عمو یلطف .  



 یاز پول یی. با چه رو رمیتونم بپذ ینم -

خرج کنم نیدیکه شما بهم م ... 

که مهبد به  یبزن به حساب خسارت -

پول  نیوارد کرد. درسته با ا تیزندگ

پدر و مادرت رو پر کنم   یتونم جا ینم

 زیفرصت به تبر نیدر اول دمی. اما قول م

 کنمیم یبا پدرت حرف بزنم . کار برم و

 . دلش نرم شه

پدرش از طالق او خبردار  نکهیا تصور

شد . محال بود  یم خیشود مو به تنش س

را  یموضوع نیچن شیمیبا آن افکار قد

قبول کند یبه راحت  .  



داشت تا  دیحال به لطف خدا ام نیا با

آغوش پرمهر مادرش را  گریبتواند بار د

ت نگرانم دخترم .  ندهیتجربه کند . از آ

 یکه تو یبا مهر طالق بیشهر غر یتو

 یکه تو دار ییبایشناسنامه ته و با ز

خواد  ی... دلم م شهیبرات دردسر ساز م

مشکالتت  انیهم منو در جر نیبعد از ا

یقرار بد  . 

 شیخو ی ندهیرا از آ شیعمو ینگران

 یبرا شهیهم رانیکرد . در ا یدرک م

 ینگالخهاس وهیزن مطلقه و ب کی

وجود داشت . حاضر بود تمام  یفراوان

اما از  ردیها را  با جان و دل بپذ یسخت

 ...آن عمارت و مهبد دور باشد



 

*****  

 

 واریفربد ، نگاهش را از د یصدا با

گرفت و به او  شیوبرور یا شهیش

 . دوخت

با ما تماس  یداشت یهر وقت مشکل -

رفتن باعث قطع  نی... فکر نکن ا ریبگ

 یلیشه ... عموت خ یم یروابط خانوادگ

دوستت داره . اگه با نظرت موافقت کرد 

 شتریاگه اصرار کنه ؛ تو ب دونستیم

یش یم تیاذ  .  



لبش نشست . دلش  یرو یکمرنگ لبخند

سوخت . با آن قلب  یم شیعمو یبرا

و فشار خون باال در آن دو روز ،  ماریب

. برعکس فربد حرص خورده بود  یلیخ

بود الیخ ی، مهبد ب شیو عمو  .  

ممنون که شما به خواسته م احترام  -

بار بود  نیاول ی. باور کن برا نیگذاشت

شد به خواسته و انتخابم ،  دایکه دو نفر پ

شم گفتم و چَ  شهیاحترام بذاره ... هم

  . اطاعت کردم

و گفت دیخند فربد : 



غلو نکن . اگه به خواسته ت احترام  -

که  یبا اون پسر یتونست یذاشتن نم ینم

ینامزد کن یدوست داشت ! 

نا از خاطرت  یگذشته، بو یآور ادی با

اش برخاست و در مشامش  دهینم کش

دیچیپ .  

 ینم یزیمن چ یآقا فربد شما از زندگ -

عمو تا  یبانیخواسته با پشت ... اون یدون

هلما هم  یرفت . برا شیاون مرحله پ

 یکردم و به خواسته  یدست شیمن پ

دیدلش رس  .  

سرش را به تاسف تکان داد و گفت فربد : 



 نیبعد از ا یوقت شمیواقعا متاسف م -

 ریغ یباز هم رفتارها شرفتیهمه پ

نمیب یرو در اطرافم م یمنطق  . 

پروازش را  ی فرودگاه شماره یبلندگو

  .اعالم کرد

چمدان مشت شد  ی رهیدستگ یرو دستش

 :و گفت

مراقب مهبد باش... حتما بعد از  -

درمان روح و  یدرمان پاهاش برا

قابل  ریروانش اقدام کن . مهبد مرد غ

کنه  یزندگ ی؛ با هر زن هینیب شیپ

رسه ...  یآخرش به بن بست م



 شیو غرورش آفت زندگ یخودخواه

شهیم  . 

باال داد و با لبخند گفت ییابرو فربد : 

بذارم ؟ نگران  یچ یحرفت رو پا نیا -

ای یحال مهبد  ... 

دوستانه بذار از  ی هیتوص هی یپا -

...  دهیزجرکش یدختر عمو هیطرف 

 یکه به دست مهبد روح زندگ یکس

 لیتبد یآدم آهن کیدرون قلبش مرد و به 

 .شد

گفت یکرد و با شوخ یاخم فربد : 

نخون .  هی؛ مرث یر یم یال که دارحا -

اشکم در اومد... باور کن مهبد  یدید هوی



... ستیاز اعمالش دست خودش ن یلیخ

  میاومد رونیکه از محضر ب یزمان یدید

 دمینشون نداد... قول م یعکس العمل چیه

 یبمب ساعت هیمن برگردم خونه با 

شمیروبرو م  .  

و گفت دیکش نهیاز ته س یآه هانا : 

 یخالف تصور شما مهبد روبر -

که  یاحساسش هم کنترل نداره ...  زمان

 یتازه  وارد باغ شده بود ، از خانواده 

کرد .  یم رمونیمن نفرت داشت و تحق

دونم  یداد... نم یمنو به شدت آزار م

 یشد ، در عرض چند ماه ادعا یچ

وقت به دلم  چیکه ه ییکرد . ادعا یعاشق

ماه  هیت ننشست و باورم نشد ... درس



بعد از عقدمون ، دوست سابقش رو به 

چشم من ...  شیعنوان همسر دوم اورد پ

خوب دور  یکرده که اگه مردا ییکارها

و برم نبود تا آخر عمر از مرد جماعت 

 یم یشدم ... مهبد دنبال کس یم زاریب

گرده که آرومش کنه اما راهش رو 

وقت با مهبد  چی... دل من ه رهیاشتباه م

. از من که گذشت  ... تو که .. دنبو

کمکش کن یبرادرش   ...  

داد و با لبخند  یرا حرکت کوچک چمدان

گفت یروح یب : 

ها درمان  نیکاش مهبد ، زودتر از ا -

شد... مراقبش باش . از حال  یم

 دوارمی... ام دیخبر نذار یخودتون منو ب



 ی. دلم م یکه زدم دلخور نش ییبا حرفا

خوام در نظر  ینمگفتم .  یاگه نم دیپوس

جلوه کنم ... درد  یشما و عمو آدم سنگدل

 !داشت موندنم که نتونستم بمونم

تکان دادو جواب  یبا تاسف سر فربد

 :داد

قسمت ماجرا نداشتم... هر  نیخبر از ا -

بود تموم شد یچ ... 

و به اطراف  دیکش شیموها انیم یدست

 نیآخر دنیانداخت . بعد از شن ینگاه

را نداشت.  دنشید یاعتراف هانا ، رو

واکس  یانداخت و به کفش ها نییسر پا

 ...خورده اش نگاه کرد و ادامه داد



راحت شه  المونیخبر بده تا خ یدیرس -

 نیا میتون ی. نگران ما نباش باالخره م

 شتری. ب میشت سر بذاربحرانا رو پ

 .مراقب خودت باش

کرد و به سمت  یخداحافظ یلبخند با

لحظه  نیرفت . فربد تا آخر یخروج

 یبرا یبود. با تکان دادن دست ستادهیا

کردند یاز هم خداحافظ شهیهم . 

دادن چمدان به سمت  لیاز تحو بعد

  . اتوبوس رفت

،  ستادیا مایهواپ یپله  نیآخر یباال یوقت

به عقب برگشت و  یظه الح یبرا



لب  ریبه پشت سرش انداخت و ز ینگاه

 :زمزمه کرد

- "  انیغم را م نیتا کوله بار ا رومیم

ستاره ام ، رها کنم یآسمان ب ... 

تا فراموش کنم آنچه که روحم را  رومیم

 ... فرسود

را شیخو شتن  یخو ابمیتا ب رومیم ... 

باشد میمرهم زخم ها یقیگل شقا دیشا ". 

یمیقد پروانه ) ) 

 

 



به فرار داشت با حس  لیکه م ییپاها با

 ییگذاشت. گو مایپا درون هواپ یبیعج

داشت یابرها گام بر م یرو  . 

 یزندگ کیآرام و سبکبال از  یروح با

خالص شده بود یلیتحم .  

و  نیکه سنگ ییاز روزها ییرها حس

 ریز یشده بود ؛ ذوق خاص یسرد سپر

کرد یم قیپوستش تزر . 

اش طلب مرگ  هیهر ثان که ییروزها

بهت و ناباورش سالم  انیکرد و در م یم

توانست  یمانده بود؛ تمام شده بود و م

بکشد ینفس راحت . 



 گریآنکه تا کمتر از دوساعت د فکر

کشد ؛  یرا در آغوش م نشیخواهر نازن

کرد یدر دلش قند آب م .  

 شیروبرو یصندل یکه رو یا شماره

بود که  یقرار داشت ، منطبق با شماره ا

درج شده بود طشیدر بل .  

او کنار پنجره قرار  یخوش شانس از

و از ته دل  دیکش یقیگرفت . نفس عم

  .خدا را شکر کرد

که  ینتوانسته بود  همان زمان نکهیا با

خواست ،سفرش را آغاز کند  یدلش م

 یتمام مهیراحت بود ؛ کار ن الشیاما خ

 .ندارد



حق با  دیطالق که داد؛ فهم دادخواست

که زمان عقد از مهبد گرفته بود،  یطالق

سخت  ادیناخواسته ز یاز آن زندگ ییجدا

ستین .  

 یبود و تنها کمک مال دهیرا بخش هیمهر

بود رفتهیرا پذ شیعمو .  

خواهد  شیدر پ یدانست راه سخت یم

 .داشت

همان فسخ  ایطالق  یکه خطبه  یزمان

که به دست  ییعقد خوانده شد؛ تمام بندها

گره خورده بود؛ باز شد شیو پا  . 

آزاد ؛ روحش  از محضر  یکبوتر چون

دیتا فرودگاه پر کش . 



 یآهن یکه در با پرنده  یقیآن دقا تمام

 یپرواز م یآسمان آب انیدر م کریغول پ

چشمش آمد یکوتاهش جلو ی؛ زندگکرد  
.  

 نشیسقط جن یکه برا ییدردها یحت

مته در مغزش فرو  کیبود مانند  دهیکش

 یت و دردش راه نفسش را بند مرف یم

  .آورد

از غم و   ییایچه مدت ،در در ندانست

مهماندار  یدرد غوطه ور بود که با صدا

به خود آمد مایهواپ .  

چشمش حس  یرا گوشه  یاشک یداغ

کرد. به سرعت رد اشک را پاک کرد و 



 شیکه روبرو ییبایدختر ز یبه چشمها

شد رهیبود ؛خ ستادهیا . 

؛ در حال  دیتون رو ببندخانوم کمربند -

میفرود اومدن هست  . 

 یلرزان سع ییگفت و با دستها یچشم

  .در بستن کمربند کرد

لرزش دستش ، به  دنیبا د مهماندار

بستن کمربند ،  نیکمکش آمد و در ح

 :گفت

 حالتون خوبه؟ -

شده بود.  یخاص جانیناخواسته دچار ه 

تپش قلبش را به  یکه صدا یبه طور

دیشن یوضوح م  .  



زد و گفت یلبخند : 

 . خوبم ... ممنون از کمکتون -

دار از او دور شد . نگاهش به  مهمان

 ی. ازآن باال مشهر بندر عباس افتاد 

ندیبب شیپا ریتوانست شهر را ز  .  

و  دیصورت نمناکش کش یرو یدست

لب  ریو ز دیکش یقیلبخند زد. نفس عم

 :زمزمه کرد

درد بد پر ...  یتموم شد... روزها -

 یپر... غم پر... اشک پر... هانا رو م

دم یسازم و پر قدرت ادامه م  ...  

را رو به آسمان صاف و شفاف  نگاهش

 ییکرد .  دست نوازش  انوار طال



صورتش  یاز پس پنجره رو دیخورش

 یقیشد. بعد از مدتها لبخند عم دهیکش

لبش نقش بست یرو  . 

... سالم شهر هایسالم شهر خوب -

فارس ... من  جی. سالم خل..ایمهربون

. مرا  رمیاومدم تا در آغوشت آرامش بگ

ابیدر  ... 

وارد فرودگاه بندرعباس شد ؛  یوقت

به دلش چنگ  یبیاحساس غربت عج

دیکش .  

دلش دست خودش نبود یو هوا حال .  

افتاده بود ریبرزخ گ انیم ایگو .  



 یهراسان در اطرافش چرخ م نگاهش

کند دایپ ییخورد تا نگاه آشنا .  

ناشناس و غربتش ،  تیاز آن جمع ترس

 . قلبش را به تکاپو انداخت

چمدانش را رها کرد و شالش  یدسته  

  . را مرتب کرد

شال  ریرا به ز شیمو  ی دهیرم یتارها

فرو برد شیمشک .  

و نشانه  دیچرخ ینگاهش م و گنگ جیگ

کرد ینم دایآشنا پ کیاز  یا . 

و تنها ماندن قلب  ییترس از تنها 

نامنظم وا داشت یکوچکش را به تپشها . 



تلفن همراه نداشت تا بتواند با هلما  
  .ارتباط برقرار کند

 گریکه به دست مهبد شکسته شد د تلفنش

چند روز  نکهینداشت . تا ا ینیگزیجا

بود  دهیخر یگوش کی شیفربد برا شیپ

رفتن به  یکه برا یاما بر سر عجله ا

 زیم یرا جلو لیمحضر داشت ، موبا

جا گذاشته بود شیآرا .  

 

چمدان را گرفت و  یناچار دسته  به

دیکش نیزم یرو . 

آمد و  رونیاز قسمت مسافران پرواز ب 

حرکت کرد یبه سمت در خروج .  



خود را گم کرده  تیازدحام جمع انیم در

دبو .  

را به دست سرنوشت سپرده  شیتنها خود

سرنوشت بدنوشت در  نیبود . ترس از ا

دیکش یدلش خنج م .  

بود و  ستادهیاز سالن انتظار ا رونیب

دیکش هیرا به ر یگرم بهار یهوا . 

 نهیرطوبت هوا و گرما نفس را در س 

  .اش محبوس کرده بود

هوا  یبود و گرما نیماه فرورد اواخر

دبو بیعج شیبرا .  



 یفصل از سال ، انتظار  هوا نیا در

درشت عرق  یداشت. دانه ها یتر میمال

خورد یاز ستون فقراتش سر م  . 

محمدش در  ییکه دا ییسالها نیدر ا 

شهر ساکن بود ، نتوانسته بود به آن  نیا

 . شهر سفر کند

 ییسفرها نیچن یدرآمد پدرش اجازه  

داد یرا به آنها نم . 

بود؛ از  دهیرسآدرس را نپ نکهیا از

بود یخودش عصبان . 

 یفرودگاه نگاه م یها یکالفه به تاکس 

 .کرد



که در اطرافش  یرنگ پوست مردم 

بود یو گندم رهیت زدیموج م .  

در  دیبا پوست سف یو توک مسافر تک

شد یم دهید انشانیم .  

اهل همان شهر  نکهیخودش با ا ییدا زن

  .بود؛ پوست گندمگون و روشن داشت

و گفت ستادیا شیروبرو یا راننده : 

؟یخوا ینم نیخواهرم ماش -  

به چپ و راست تکان داد و گفت یسر : 

 .نه ،  ممنون . منتظر اقواممون هستم -

تکان داد و رفت یسر راننده  .  



کرد  یکه رفتن مرد را تماشا م یحال در

شد دهی؛ شانه اش به عقب کش  .  

ستادیقلبش از حرکت ا ادیترس ز از . 

دیو به عقب چرخ دیکش یبلند نیه  . 

یخواهر یخوش اومد - . 

 یجان تازه ا ییحایچون دم مس شیصدا

دیبه او بخش . 

تمام  شش،یصورت تپل و پر آرا دنیباد

شد ریبه قلبش سراز ایدن یشادها  . 

خواهرش ، نگاه  انینگاه مشتاق و گر 

حالت  رییپرترسش را به شوق فراوان تغ

 .داد



د و خواهر درآغوش هم فرو رفتن دو

ختندیر یاشک شاد . 

فروزان مهربان هم از آن باال  دیخورش 

عشق و شور خواهرانه  نیباالها شاهد ا

  .بود

 یکه از گوشه  یخنده و اشک انیم در

؛ هلما را از خود  دیچک یچشمش فرو م

را  شیجدا کرد و با ذوق فراوان سرتاپا

  .رصد کرد

پر اشک زمزمه کرد یبا چشمها هلما : 

کردم  ی. فکر نم دمیسر ریببخش د -

.  نهیبش نیبه زم  ریبدون تاخ ماتیهواپ

شدم ریاز بس خودم دچار تاخ  ... 



زد و  یخواهرش لبخند یناراحت به

دستش را در دست خود گرفت و با ذوق 

 :گفت

 ریتاخ هی.. . هیبرام کاف یکه هست نیهم -

نداره رادیکوچولو ا  . 

- جون یقربون دل مهربونت برم آبج   

- .  زدلمیعز یشد پیو خوش تخوشگل 

 یآرمان خان خوب بهت م نیمعلومه ا

 .رسه

و گفت دیخند هلما : 

 یم ریینظرت تغ ینیاگه آرمان رو بب -

به تمام معنا  یکیخ هیخودش  یکنه . برا

تو  گمیبهش م یبه شوخ شهی... همشده 



 نیو ا یدیخوبت قاپم رو دزد کلیبا ه

یداد لمیقناص رو تحو کلیه  . 

چمدان را  ی. هلما دسته  دندیدو خند هر

به دست گرفت و به سمت چپ اشاره 

 :کرد و گفت

میبر ایاونجاست . ب نیماش -  . 

دو در کنار هم به حرکت در آمدند.  هر

 دنشیزبانش بود که دل پرس یرو یحرف

را اصال  دنشیشت اما طاقت نپرسرا ندا

 . نداشت

از بابا چه  ؟یدار یهلما از مامان خبر -

زیتبر یخبر؟ چه عجب نرفت ! 



 ی دهیبه صورت تک ینگاه هلما

 :خواهرش انداخت و گفت

بهتر از  یهر دو خوبن . مامان کم -

 یماجرا یزنه . از وقت یگذشته حرف م

؛ دلم از کار و رفتار  بابا  دمیتو رو فهم

  زیهر دومون تبر خواستیکست . دلم مش

... اما رفتار سرد بابا منصرفم  میبود

خواستم حاال که بعد از چند ماه  یکرد. نم

با جنگ اعصاب و  مینیهمو بب میخوا یم

باشه یردلخو  .  

گرفت . چه روزها که در فکر و  دلش

 دارید یو خاطرات گذشته ، آرزو ادی

ام مادرش را داشت . پدر و ن یدوباره 

به  یمعنا شده بود. وقت یب شیپدرش برا



آشغال او  کیاو شک کرد و مانند  یپاک

انداخت ،  رونیخود ب یرا از خانه 

رفت .  نیاز ب شیحرمت نام پدرش برا

ه بود ک ینفرت از شترینفرتش از پدرش ب

کرد ینسبت به مهبد در دلش احساس م .  

مهبد در آن سه ماه توانست آن  اگر

کاهش دهد بر  یتا حدودنفرت را  زانیم

خالفش بر نفرتش نسبت به پدرش افزوده 

  .شده بود

و  یمدت که تو کار داشت نیهانا در ا -

و  شیجا بودم ؛ تونستم برم ک نیمن ا

کنم . بعد از  زیرو تم میخونه و زندگ

 لمیوسا یخاک رو یکل میچهار ماه و ن



 ییدا یهفته که با خانواده  هیبود. بعد از 

شیک میری؛ م میکرد دناید .  

گرده؟ یبرم یآرمان ک -  

 یرنگ دیسف یوندایه نیبا لبخند ماش هلما

 :را نشان داد و گفت

 میدیرس ری... چون د نهاشیآرمان ا -

  نییپا دمیپر نیفرودگاه ، من زود از ماش

 .و آرمان تنها موند

آمد  شیآن دو لبخند زنان پ دنیبا د آرمان

ستادیا شانیو روبرو .  

هم تنگ شده  نیمرد نازن نیا یبرا دلش

نگاه  شیکرد در چشمها یم یبود. سع

عشق از دست رفته اش  ادآورینکند تا 



 ینباشد. حضور آرمان قلبش را به درد م

از حد  شیاو را ب دنشیآورد . اما د

 .خوشحال کرد

 یکباب ....باد آمد و بو ریسالم نون ز -

هانا خانوم ...  یعنبر آورد. خوش اومد

تنگ شده بود یلیدلمون خ  . 

آرمان  یشکم بزرگ شده  یرو نگاهش

لبش نشست و  یرو یثابت ماند . لبخند

  .سالم کرد

دست شکم بزرگش را نشان داد و  با

 :گفت



نوا  یقشنگ معلومه چقدر دلتنگ منه ب -

 هیبه بوفالو  گهیسال د هی... تا  نیبود

نیزنیسور م  . 

. آرمان که قهقهه دندیو شوهر خند زن

حرف خواهر زنش به  اید. گوز یم

  . مذاقش خوش آمده بود

 یخانوم بنده س که غذاها ریتقص -

دهیو خوشمزه به خوردم م یلیچرب و چ  
... 

و  دیکوب شیبازو یبا مشت رو هلما

دیغر : 

 یدیدستور غذاها رو که خودت م -

  ...شکمو



خواهرش رو گرفت  یو بازو دیخند هانا

 :و گفت

 یه خسته من یخوا ی... نم زمیعز -

دلم  ؟ییدا یخونه  یراه رو زودتر ببر

تنگ شده ییزن دا یبرا  .  

زد و چمدان را به دست  یلبخند هلما

مانده  یآرمان سپرد و با هم چند قدم باق

کردند یط نیرا تا ماش . 

*** 

 

دستش نشست. نگاه  یرو یگرم یدستها

گرفت و به  ونیخسته اش را از تلوز

 رهیخ ییصورت سبزه و مهربان زن دا



اش ، قلبش را  مانهیشد. لبخند گرم و صم

کرد ایخوب دن یاز حس ها زیلبر . 

از ورودش به آن خانه  شتریساعت ب چند

 یگذشت ؛ احساس آرامش یباصفا نم ی

در وجودش رخنه کرده بود بیعج .  

را حس نکرده  یآرامش نیبود چن هاسال

خودش را شناخته بود ،   یبود . از وقت

 یموج م شیو استرس در زندگ ینگران

 شیکه آرش در زندگ یزد. تنها زمان

لذت  یتوان از زندگ یم دیوارد شد ؛ فهم

 یبرد . عاشق شد و لذت خنده ها

بود. آرش که رفت  دهیعاشقانه را چش

خوب رفت یتمام حس ها  ... 



هم افتاده ...  یدخترم چشمات رو -

  . رخت خوابت رو پهن کردم

و  رهیت یقدرشناسانه به چشمها ینگاه با

بلند  یمبل راحت یاز رو شییبراق زن دا

در  یشد. به اطراف نگاه کرد. کس

  . اطرافش نبود

دیتعجب پرس با : 

کجا رفتن؟ هیبق -  

را  شی، بازو ییبایبا لبخند ز ییدا زن

 :گرفت و گفت

عالم خودت  ی، تو دنیمه رفتن خوابه -

شبه گلم ... برو  مهیجانا . ن یغرق بود

اتاق بخواب یتو  . 



شد .  دهیکش یکنار واریبه سمت د سرش

شد تا  یساعت دو بامداد بود . باورش نم

حد غرق در افکارش بوده باشد که  نیا

  . گذر زمان را نفهمد

بود که  یفکرش معطوف تماس تمام

. با نقشه  رفته شده بودگ شییتوسط زن دا

مهربانش بعد از چهار ماه  ییزن دا ی

مادر مهربان و  یتوانسته بود صدا

اش را بشنود دهیرنجد .  

ادا  یکه هنوز کلمات را با سخت یمادر

 ی هیگر یصدا دنیکرد. با شن یم

 ختهی. اشک ر دیکش ریمادرش ؛ قلبش ت

 نهیس یکه ماهها رو ینیبود و بغض سنگ

بود را آزاد کرده بوداش هوار شده  .  



خانه همه ناراحت مغموم به او  یاعضا

شده بودند رهیخ  . 

محمدش در خانه نبود .  ییخدا ، دا شکر

در حال  جیخل یآبها یملوان بود و رو

 یسه روز صبر م دیبود . با فهیانجام وظ

دید یکرد تا او را م  .  

در نبودن مرد  ییخونگرم دا ی خانواده

در بر گرفته  ینینگ خانه ، او را چون

 یبودند و همه جوره به او محبت م

  . کردند

دستانش  کبارهیو به  ستادیدر اتاق ا پشت

گره کرد و او را محکم   الیرا دور کمر ل



شانه  یو سرش را رو دیدر آغوش کش

گذاشت شیها  .  

بغض و اشک راه نفسش را سد  دوباره

به زحمت  شیها هیکرد. هوا نبود و ر

دیکش یه درون خود مرا ب ژنیاکس  .  

- ...  یخوب یلی. شما خییممنون زن دا

مادرم چهارماه  یصدا دنیحسرت شن

دلم مونده بود. ممنون که  یرو شترهیب

نیداد انیحسرت رو پا نیا  ... 

کمرش باال و  یرو الیگرم ل یدستها

نشاند  شیشانیپ یرو یشد و بوسه ا نییپا

مهربان گفت یآرام و لحن ییو با صدا : 



 یقربون دل تنگت برم ... چ یلها -

 دهیبهت گذشته که انقدر رنجور و تک

چندماه بهت  نیدر ا نکهی؟ تصور ا یشد

... چه  ارهیگذشته، قلبم رو درد م یچ

رو پشت هم  بتیهمه مص نیا یجور

تو؟ یتحمل کرد   

فشرد و  الیل یشانه  یرا رو صورتش

 شیکرد صدا یم یبه هق هق افتاد . سع

که خواب بودند  یا کسانرا کنترل کند ت

نکند داریرا ب .  

 ی... روزییسخت بود زن دا یلیخ -

هزار بود جون دادم و باز زنده موندم ... 



درد داشت اون همه حقارت و  یلیخ

ییتنها  ...  

که چون کوه شده بود  ییدردها نتوانست

بود را  زشیو بعد از چندماه در حال ر

  . در قلب خود پنهان کند

گرفت و به اتاق خواب  دستش را الیل

تخت خود نشاند و  یبرد. او را رو

شال  یکنارش نشست . دستش را رو

مادرانه گفت یو با محبت دیکش اهشیس : 

 یکه تو یدرد به جونم ... بگو هر چ -

جمع شده  کتیاون قلب مهربون و کوچ

باعث و  یده ... اله یوداره عذابت م

یکش یکه م ییدردا نیا یبان  ... 



 شیهایگرفت . با تمام ناراحتدرد  قلبش

شود...  نیخواست مهبد نفر یدلش نم

گذاشت و گفت الیل یلبها یدست رو : 

 ی... باعث و بانیینکن زن دا نینفر -

بود دهیمن خودش زجر کش ینگون بخت .  

همه  نیتا ا یپس چرا دل به دلش نداد -

؟ یعذاب نکش  

شد  ریخروشان سراز یچون رود اشک

 :. هق زد و گفت

دلم خون بود از داغ آرش ... اول که  -

 یکرد... حرمتم رو نگه نم رمیاومد تحق

داشت و جرات نداشتم به بابا بگم ... با 

شدم  یو زنده م مردمیاحترامش م یهر ب



 دهیند تار موم رو نامحرم هیکه  ی... من

 یم یاحترام یبهم ب یبود ؛ به راحت

از دختر بودن  شیحرمت یکرد... با هر ب

 ی... مشدم  یم زاریبودنم ب فیو ضع

 یگفت؛ ازدواج ... دروغ م یدونستم وقت

 یگفت ... چشماش پر ازنفرت بود... حت

کرد که دوستم نداره  یخودش اعتراف م

که قرار بود روز بعدش به  ی... شب

 هی یو تو دیمنو با کلک دزد میبر زیتبر

کرد... در تمام اون  یخونه زندون

ترس از بابا،  یکشدار و طوالن یساعتا

 یمنو کشت و دوباره زنده کرد... شما نم

 یپردرد ییچه ساعتها و روزها یدون

احساس  یکردم ... مهبد هر چ یرو سپر



نابودم  یبود رو درون من کشت .... وقت

نبود... نبود کرد ادعا کرد عاشقه اما 

 یتو یچون اگه بود زن دوم ییزندا

نبود... اگه عاشق بود حاضر  شیزندگ

 زهیحرمتم کنه و ابروم رو بر یشد بینم

عذاب  شتریگفت عاشقه ب ی... وقت

تا حس عشق رو ...  دمیوجدانش رو د

داشت یا گهیچشام حرف د ... 

و  ختی. اشک ر ختیو اشک ر گفت

 اجیاحتاز قلب شکسته اش...  دیخون چک

حرف  دیدرددل کند . با یداشت تا با کس

گفت یدلش را م  . 

 یم نیکوله بار غم را زم نیا دیبا 

 یغم نی. تا ا ردیگذاشت تا دلش آرام گ



داشت او را  نشیکه  پنجه در قلب خون

 یتوانست به زندگ یکرد؛ نم یرها نم

باز گردد یعاد .  

چندبار خواسته بود تا از درد دلش  هلما

 نیچرک یلب فرو بست و غده بداند . 

 یدلش را باز نکرد تا عفونتش به زندگ

خواهرش نرسد . تا دل خواهر جوانش 

شادش اثر  یزندگ یخون نشود و رو

  .نگذارد

فرق داشت . سن و سال دار  ییزن دا اما

  ...بود و با تجربه



 ژنیاکس یذره ا یبند آمد و برا نفسش

حرفش تمام شد  یک دیداد. نفهم یجان م

هق هقش اوج گرفت یک و  ...  

 دهیصورتش پاش یرو یآب سرد یوانیل

باعث  شیها هیشد. هجوم هوا به درون ر

دیایشد نفسش باال ب . 

 ییکه باز شد صورت زن دا شیچشمها

. با بغض گفت دیاز اشک د سیرا خ : 

حرفا رو  نیو ا رهیمادرت بم یاله -

احمقت آدم بود   ینشنوه ... کاش اون بابا

تو و  یبود تا دور شیو حرف حال

مادر  یکس جا چی. ه شدیمادرت تموم م

... بابات  رهیگ یدختر نم هی یرو برا



خودش  یسلطه  ریسالها مادرت رو ز

نگه داشت و فکر کرد حق با اونه ... بعد 

 رییرو تغ یکس افکارهمه سال سخته  نیا

. خدا خودش داد... غصه نخور دخترم ..

بذار خدا ناظره .... زخماتو نشمار و 

 نیا یحسابش رو داشته باشه . بقچه 

بد رو ببند و بذار تو صندوقچه  یحسها

 یدلت برا دیخاطراتت ... خودت با ی

بر  یکار گرونی... از دخودت بسوزه 

جدا  یدگ... دلت رو از زمستون زنادینم

کن و به سمت بهار پرواز کن ... هجرت 

فقط قصد  ستین یاز زمستون کار سخت

خواد یکردن م ... 



آرام  یو حرفها الینوازش گر ل دست

ملتهبش را گرم  یبخشش کم کم چشمها

  . خواب کرد

رفت و خم شد .  نییکم سرش پا کم

گذاشت . کاش  الیل یپا یسرش را رو

 شدیم داریتوانست بخواد و صبح که ب یم

شد یحافظه اش پاک م  ... 

سوزاند وجودش  یکه م یخاطرات کاش

داد یرا ، به دست باد م ! 

غم را  نیتوان فرار از ا شیپاها کاش

 ... داشت

 ییتنها تیدلش از چنگ عفر کاش

شد یخالص  م .. 



، غم ، اشک، حسرت ...ره آورد  درد

بود یطوالن یکوتاه اما بس یزندگ کی . 

هنوز  دیکش نییرا پا شیکه پلکها خواب

کردو  یرا حس م الینوازش دست ل

دیشن یکردنش را م نیف نیف یصدا  . 

**** 

 

 ییدا یهفته مهمان بودن در خانه  کی

، حال  ییمحمد به طور معجزه آسا

بود دهیرا بهبود بخش شیروح .  

نهفته در  یو نگران الیمهربان ل یها نگاه

و  دیایهلما باعث شد به خودب یچشمها



کرد ؛ آرام  یاز آنچه که فکر م زودتر

 .شود

حال و روزش  دنیمحمد آمد و با د ییدا

مانع  ایشده بود . شرم و ح یرتیغ یلیخ

سفارش  الیشده بود . به ل قتیگفتن حق

 ییدا شیرا پ شیکرده بود ؛ تا ابرو دیاک

 یزیچ شیاش حفظ کند و از درددل ها

  .بروز ندهد

 یو با جنم بود . م یرتیمرد غ ییدا

تعصبش کار دست خانواده اش  دیترس

از سرنوشت  ییدانست دا یبدهد. نم

نه؟ ایخواهر کوچکش با خبر بود   



که به او گفته بودند ،  یهمان دروغ دیشا

به خورد او هم داده بودند! هر چه بود 

 امدین انیاز خاله به م یبار هم حرف کی

  .و  او هم سکوت کرد

کرد. به سرعت  یدستش نگاه یگوش به

 یکرد و بعد از آن گوش پیرا تا یلماتک

دستش  یرا خاموش کرد . هلما رو

گفت طنتیو با ش دیسرک کش : 

طون؟یش یداد امیپ یبه ک -  

 طنتیباال داد وبه صورت پر ش ییابرو

 :خواهرش نگاه کرد و جواب داد

 زمشیفضول رو بردن جهنم ، گفت ه -

 ... تره



صورت نشاند و  یرو یاخم پرناز هلما

 :گفت

... خب کنجکاو شدم ماینداشت یا  آبج -

و با  یشناس یرو نم یبدونم تو که کس

؟یدیم امیپ یبه ک  ؛یستیدوست ن یکس  

آرمان نگاه کرد که چمدان خودشان را  به

 یم یجا یدرون صندق عقب تاکس

که روز اول در فرودگاه  ینیماشداد.  

بود که  یا هیکرا نیماش کیبود ،  دهید

. ضربه احت باشندو ذهاب ر ابیا یبرا

نشست و از درد  شیهلما به بازو ی

در هم فرو رفت شیابروها : 



 امیپ ی...  بگو به ک گهیلوس نشو د -

یداد  .  

خواهرش زد و  یبه کنجکاو یلبخند

 :گفت

 میریم میبه فربد خبر دادم که االن دار -

 ... فرودگاه

هلما در هم فرو رفت یاخمها : 

ت رو بهش گزارش رفت و آمد دیبا -

شن؟ یتو نم الیخ یچرا ب نایا ؟یبد  

 دیبا باشه عمو نگرانمه . یهلما هر چ -

قول  کنم . یبهش خبر بدم دارم چه کار م

خبر نذارمش یدادم از حال خودم ب  . 



بودند  ستادهیکنار در ا الیمحمد و ل ییدا

 الیل یکردند. چشمها یو آنها را تماشا م

کرد.  یمهربان و دلسوزانه نگاهش م

بار در  نیدهم یخواست برا یدلش م

گونه  یبر رو یآغوشش کشد و بوسه ا

نرمش بنشاند ی . 

 نیزم یچمدانش را از رو آرمان

محمد کرد و  ییبرداشت  و رو به دا

 :گفت

 یانشاال دفعه  . میزحمتتون داد دیببخش -

میو ما جبران کن نیایب شیبعد شما ک  .  

زد و ضربه  یمحمد لبخند مهربان ییدا

آرمان زد و جواب داد یشانه  یرو یا : 



. بعد از سالها خونه  دیشما رحمت بود -

. هر وقت دیما هم مهمون به خودش د ی

. در خونه  نیایب نجایدوباره به ا  نیتونست

شما بازه یبه رو شهیما هم ی  .  

زد و بوسه  یکرد. لبخند یهانا نگاه به

نشاند و به  شیشانیپ یپدرانه رو یا

گفت یآرام : 

و از نو شروع  ستیزانوهات با یرو -

گذشته دفن کن . هر  یکن . گذشته رو تو

بود تموم شد . دلت رو صاف کن و  یچ

باش . دوست دارم  نیخوش ب ندهیبه آ

، دختر شاد و  نمتیب یبعد که م یدفعه 

هلما معذب  شی. اگه پ یباش یسرحال



دارم  یما ... نه پسر شیبرگرد پ یبود

دارم  یشلوغ ی خونهکه نامحرم باشه نه 

 نی... ا یآرامش داشته باش یکه نتون

خودت بدون یخونه رو خونه   . 

مهربانش به  ییدا یکه از سو یمحبت از

شد ؛ قلبش پر از  یم ریسمت او سراز

که در کنار  ییبه فردا دیشد. ام دیام

  یهلما و پدرانه ها یخواهرانه  یمحبتها

توانست بهتر از قبل   یمحمدش ، م ییدا

 . باشد

هم  لیجون . از بابت موبا ییممنون دا -

فرصت پولش رو  نیممنونم . در اول

کنم یم زیبراتون وار . 



کرد و گفت یاخم ییدا : 

 دمیدل خودم خر ی.برا هیچه حرف نیا -

رمیتا راحت بتونم باهات تماس بگ  . 

گذاشت و بعد از  فشیرا درون ک یگوش

، با هلما و آرمان به سمت  یخداحافظ

دگاه حرکت کردندفرو . 

 

*** 

 

هلما  یماه از حضورش در خانه  کی

گذشت . کم کم حس سربار بودن را  یم

کرد یبا تمام وجود درک م .  



آرمان و هلما تمام تالششان را  نکهیا با

ند اما نگاه کرد یخدمت به او م یبرا

معذب بودن، آرمان  یمتوجه  نشیب زیر

شد یم  .  

تازه عروس و داماد خلوتشان به  گرید

 یشد . گاه یاتاق خوابشان ختم م

آرمان را در گوشه و  زیر یطنتهایش

شد ؛  یکنار خانه که حضور او حس نم

دید یم  .  

آن دو شده بود،  یبر زندگ یبار نکهیا از

 نیکرد هم ینبود . فکر م یاصال راض

که از آن عمارت و شهر تهران دور 

شود یشود ؛ تمام مشکالتش تمام م  . 



پر از  ریخالف تصورش پا در مس بر

کرد  یدقت م دیسنگالخ گذاشته بود و با

را کج نگذارد شیبه خطا ، پا .  

شب هنوز آرمان از محل کارش  آن

 ییبایو ز کیش یبود. هلما لباسها امدهین

آشپزخانه در حال  به تن کرده بود و در

شام بود ی هیته  .  

 یو به دستها ستادیصدا کنارش ا یب

که با الک قرمز  شیبایو ز فیظر

 یتر شده بود، نگاه م لیو شک دتریسف

نداشت از الک  ادیکرد. تا به حال 

تا به آن زمان  یعنیاستفاده کرده باشد . 

، ذهنش را  یانقدر مشکالت زندگ



فکر  ییهازیچ نیمشغول کرده بود به چن

  . نکرده بود

 متیعطر غذا با عطر گران ق یبو

  . خواهرش مخلوط شده بود

 یدهانش را قورت دادو با لحن آرام آب

  :گفت

که عمو  ینیبه نظرت با فروش ماش -

رهن  تیسوئ هیجا  نیتونم ا یبهم داده م

 کنم ؟

گرد  یو با چشمها دیباال پر شیابرو هلما

  .شده نگاهش کرد

اونوقت؟ ،یچ یعنی -  



خواهرش  تیحس مسئول نیا یبرا دلش

زد . کوچکتر از او بود اما  یغنج م

کرد  یم یخواهر بزرگتر سع کیمانند 

را برآورده کند . با  اجاتشی، تمام احت

داد  یتمام وجود محبتش را به او نشان م

  . تا احساس غربت نکند

از  یدهانش را قورت داد و طره ا آب

به دست گرفت هلما را  یشمیابر یموها

 :و به دور انگشت خود چرخاند و گفت

 یتونم تا آخر عمرم تو یمن که نم -

 یپا یکم کم رو دیباتو باشم . یخونه 

رو شروع  یمستقل یو زندگ ستمیخودم با

 . کنم



خواهرانه اش به او  یبا مهربان هلما

 یشد . برق اشک را در چشمها رهیخ

. و قلبش گرفت  دیخواهرش د یبایز

 یاشکها یباشد برا ینداشت عامل دوست

گونش دیمروار ... 

که تو ناراحت  میکرد یمگه ما کار -

؟یشد   

گرد شد شیتعجب چشمها از  .  

گفته من ناراحتم ؟ یک -  

 دهی... نشون م یبر یخوایکه م نیهم -

یستیاز بودن با ما راحت ن ! 

. از  دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 نیب ترهمتا که نا یب دیآن مروار دنید



؛ بغض  دادیرا نشان م یحس خواهر

فشرد شیپنجه بر گلو . 

 یچسباند و بوسه ا نهیهلما را به س سر

نشاند شیشمیابر یبر موها . 

کجا بهتر از  وونه؟ید هیچه حرف نیا -

. انقدر  مهیپادشاه یدوره  نجا؟یا

رفتارتون خوبه ، حس ملکه بودن بهم 

 ینم یزندگ تی... اما از واقع دهیدست م

تو  یشه فرار کرد. من که سرجهاز

یمزاحم زندگ ینبودم . تا ک ... 

گفت هیبا گر هلما  : 

 ییما شیپ ی. از وقت یستیتو مزاحم ن -

میما خوشحال ی، هر دو  . 



ناراحته خواهر  من  یمن که نگفتم کس -

 میتو زندگ یهدف هی... منم دوست دارم 

 یلیحس طف یجور نیداشته باشم . ا

ده یبودن بهم دست م  .  

. با  دیچیخانه پ یدر فضا فونیآ یصدا

خواهرش را پاک کرد .  یلبخند اشکها

نثار هلما  یبه در اشاره کرد و چشمک

 : کرد و گفت

کنه در  ینکن آرمان فکر م هیگر -

کردم اونوقت با  تینبودش من تو رو اذ

رونیب ندازهیمنو م یاردنگ  ... 

 نیف نیکه ف یلوس در حال یبچه ها مانند

کرد ؛ جواب داد یم : 



 ... غلط کرده -

لحن بچگانه و لوس خواهرش خنده  از

  . اش گرفت

 یرا به حال خود واگذاشت و به اتاق او

 . که به او تعلق داشت رفت

که آرمان وارد  یزمان خواستیدلش م 

؛ بتواند به همسرش ، شود  یم خانه

 . راحت ابراز عالقه کند

کرد. هلما  یبا خود آرمان صحبت م دیبا

گذاشت عاقالنه  یحس خواهرانه اش نم

 یرفتار کند . آرمان  در آن خانه حق

 .داشت که توسط او سلب شده بود



دوست نداشت رفتار آن زوج جوان  
باشد که در کنار  ییمانند پدر مادرها

یرفتارها یلیشان از خفرزندان   

رندیگ یفاکتور م شانی عاشقانه  . 

 و دیپوش یبلند نیهر شب لباس آست مانند

سر مرتب کرد. به  یرا رو شیروسر

انداخت ینگاه نهیآ  . 

 کیلبش نقش بست . در آن  یلبخند رو 

رفته بود  نیدور چشمانش از ب یماه گود

ارواح نبود هیشب گری. د  . 

و  هلما خوش و بش آرمان  یصدا 

 یرا در وجودش زنده م یروح زندگ

  . کرد



 یبا سر و صدا باز کرد تا متوجه  در

بلند سالم  یحضورش شوند . با صدا

شد ییرایکرد و وارد پذ  .  

خندان و شاد به او  یبا صورت آرمان

داد ینگاه کرد و جوابش را به گرم : 

 یکباب... چطور ریسالم به نون ز -

  هانا خانوم؟

... ممنون خوبم مثل  یشخسته نبا -

شهیهم  . 

خانوم من  نیا یخدا رو شکر ... راست -

 ینم یو حرف هیچشه ؟ چشماش اشک

 ...زنه



 شیو بازو ستادیزد و کنار هلما ا لبخند

را نوازش کرد. دلش ماالمال عشق  به 

خواهر دلنازک بود نیا .  

لوس و دل نازکه یکم ستین شیزیچ -  

...  

 دیلب ور چ با بغض نگاهش کرد و هلما

 :و جواب داد

 یتو... به آرمان بگم چ ایمن لوسم  -

؟یگفت  

 یها م یمانند بچه مدرسه ا درست

و در  دیکند . خند تیخواست شکا

 :جوابش گفت



گم ... تو برو به  یخودم به وقتش م -

تا دلش خنک  اریشربت ب هیهمسر جانت 

 . شه

 یگوش م شانیبا دقت به حرفها آرمان

 یزیچ ی. وقت ابدیدر  داد تا موضوع را

نشد ؛ رو به هانا گفت رشیدستگ : 

از طرف تهران یشده؟ مشکل یچ -  ... 

به چپ و راست تکان داد و گفت یسر : 

 نی. هم ستین زایچ نینه ... حرف ا -

با  میدر اومد و شام خورد تیکه خستگ

میزنیهم حرف م  .  

دست هلما را به سمت آشپزخانه هول  با

 :داد و گفت



ات در اومد ... بدو تا نسوخته غذ یبو -

نیشام را بچ زیم . 

حرفش تکان دادو به  دییبه تا یسر آرمان

رفت یبهداشت سیسمت سرو  . 

گرم و آرام بخش صرف  یطیدر مح شام

شد . هلما در خود فرو رفته بود و به 

کرد . آرمان  یخواهرش فکر م یحرفها

به هانا نگاه کرد و جواب  یبا نگران

دیپرس یمسوالش را از او  .  

دست او را به سکوت وا  یبا اشاره  هانا

شد ؛  یبشقابها از غذا خال یداشت . وقت

ظرفها را درون هم گذاشت و با لحن 

گفت یشوخ : 



پاشو تنبل خانوم ... تا قبل از اومدن  -

 یفرفره دور خودت م نیشوهرت ع

... حاال که همسر جانت اومده ایدیچرخ

یشد ربرنجیش نیع  ... 

 ییظرفشو نکیا درون سر ظرفها

آنها باز کرد.  یآب را رو ریگذاشت و ش

که در دست داشت را  ییهلما ظرفها

 یگذاشت و به آرام گرید یظرفها یرو

 :گفت

لوس رو ادامه نده یاون شوخ گهید -  . 

درخشان  یخواهرانه به چشمها یمحبت با

 نیکرد تا ا یخواهرش نگاه کرد. فکر نم

  . حد حساس شود



 یبرا دیرف بردار نبود . نباتعا یزندگ

خواهر  یزندگ ینیریخود ، ش شیآسا

کرد ینوعروسش را کم م ! 

با کمک هم شسته شد . با دست به  ظرفها

ندیهلما اشاره کرد تا کنار آرمان بنش  . 

نگران  یو چشمها زانیآو یبا لبها هلما

  . به سمت آرمان رفت

زمزمه اش را از همان فاصله  یصدا

دیشن یم . 

 یهانا گفت؛ قبول نم یمان هر چآر -

ایکن ...  

 وانیرا خشک کرد و با سه ل شیدستها

به جمع آن دو  نیبا عطر دارچ یچا



 یعسل زیم یرا رو یچا ینی. س وستیپ

 :گذاشت و رو به آرمان گفت

 دیهست که با ییحرفها هیآرمان خان  -

 ... بگم و از شما کمک بخوام تا

گفتو لجوجانه  دیحرفش پر انیم هلما : 

نه  دهیآرمان نه به حرفت گوش م -

یما بمون شیپ دیکنه . با یم یکمک  . 

باال داد و با تعجب رو به  ییابرو آرمان

 :هانا گفت

که هلما  یبر نجایاز ا یخوایمگه م -

 انقدر ناراحته؟

انداخت و گفت نییرا پا سرش : 



شما بله ... راستش هر  یبا اجازه  -

ر عمر که تا آخ شهیکنم نم یفکر م یچ

هم شما  یجور نیسربار شما باشم . ا

هم من دیمعذب  ... 

باال داد  و گفت ییابرو آرمان : 

دوما ما  ؟یگفته شما سربار یاوال ک -

....علت معذب بودن  میستیکه معذب ن

دونم یشما رو نم  . 

 یلب نشاند و به آرام یبر رد یلبخند

 :گفت

دست و  تونیدوست ندارم از اول زندگ -

وجود من بسته باشه یاپاتون بر  ... 

با بغض گفت هلما : 



ما بسته شده ...  یگفته دست و پا یک -

 یلیمن خ یتو اومد یتازه از وقت

 . خوشحالم

کرد و گفت یخواهر مهربانش نگاه به : 

خوام  ینکن . من که نم هیگر زمیعز -

 هیبرم... با کمک خودتون  یدور یجا

کنم تا هر  یشما اجاره م کیخونه نزد

در کنار هم  میبتون میروز خواست وقت

 مونیخصوص یکم کم زندگ دی. با میباش

میرو از هم جدا کن  ... 

تازه زبان باز  یدوباره مانند کودک هلما

دیحرفش پر انیکرده ؛ م : 

ه؟یتو چ یخصوص یزندگ -  



فتکرد و گ یاخم : 

نگاه نکن . شما  ایهلما بچگانه به قضا -

 طنتیو هزار آرزو و ش نیزوج جون هی

اون  شهیکه وجود من باعث م نیدار

 ی. منم م نیشور و حال رو نداشته باش

خونه بگردم .  یخوام راحت تر تو

تونم بگم ینم نیواضح تر از ا  . 

به آرمان کرد و گفت رو : 

.  خوام دور از شما باشم یمن که نم -

زنم؟یم یحرف بد  

به فکر فرو رفت . دستش را  آرمان

و گفت دیچانه اش کش یرو : 

؟یخودت دار یبرا یبرنامه ا -  



تکان داد و گفت نییرا رو به پا سرش : 

و در و  نمیمدام کنج خونه بش نکهیاز ا -

 یرو نگاه کنم خسته شدم . دلم م وارید

کنم تا سرگرم  دایوقت پ مهیکار ن هیخواد 

تا سرم گرم کار نشه افکار مزاحم باشم . 

 ندهیخوام فقط به آ یکنه ... م یرهام نم

 وارایو زل زدن به د یکاریفکر کنم اما ب

خوام تو  ی... نم برهیفکرمو به گذشته م

... خسته شدم از درجا بشم  ریگذشته اس

 یشور زندگ خوامی. مزدن و منفعل بودن 

وفتهیب انیدر وجودم به غل  . 

 یو بعد از کم دیابرو در هم کش آرمان

 :فکر کردن گفت



ه؟یمورد چ نینظر مشاورت در ا -  

لبش نشست . نفسش را به  یرو یلبخند

 یرو یداد . کم رونیب نهیاز س یآرام

 :مبل جا به جا شد و در جواب گفت

 دیبود . با نیاقا نظر خانوم دکتر هماتف -

برگردم تا وقت  یاجتماع یها تیبه فعال

فکر کردن به گذشته رو نداشته باشم . 

 اهمیس یکارم و گذشته  یمن تمام روز ب

 ینیذهن و قلبم سنگ یبختک رو هیمثل 

. از بس فکر کردم و هر بار  کنه .. یم

نفر خودم رو آروم  هیبا متهم کردن 

نسبت به  ی. حس بدشدم  کردم؛ خسته

 وونهیخواد مثل د یخودم دارم . دلم نم



روبروم زل بزنم و خودم رو  واریها به د

غرق کنم یاهیاز س ییایدرون در  ... 

دیحرفش  پر انیبا بغض م هلما : 

در کنارتم . با هم  شهیمن که هم یول -

...  میگذرون یگردش و خوش م میریم

 یم کردم در کنار ما بهت خوش یفکر م

 ... گذره

هلما ؛ قلبش فشرده  یو نگران یناراحت از

کرد.  یاو را آزرده خاطر م دیشد . نبا

زد و گفت یلبخند : 

 یگم خوش نم یخواهر گلم من که نم -

خوبه  یلیگذره من در کنار شما حالم خ

خودم رو گول بزنم ... هر  دی... اما نبا



پر شده از فکر به   م،ییلحظه از تنها

عذاب وجدان مثل  یگذشته و گاه

خوره . مدام در  یوجودم رو م انهیمور

 انمیحال محکوم کردن خودم و اطراف

رو  متناقض یحس ها نیهستم ... ا

کنه یم تمیدوست ندارم . اذ  . 

با عشق به همسرش نگاه کرد و  آرمان

گفت یاو را به خود فشرد و با مهربان : 

و   یخواهرت رو درک کن دیبا زمیعز -

خوبه  شیزندگ یکه برا یارک یاجازه بد

پر  یافراط یبا محبتها دیانجام بده ...  نبا

تموم  یتون ی. تو که نم یوبالش رو ببند



 یجور نیبه خواهرت ! ا یمدت بچسب

یریگ یاستقاللش رو م ...  

به هانا کرد و گفت رو : 

برات انجام  ادیاز دستم بر ب یهر کار -

کمک من حساب کن .  ی... رو دمیم

حالت  یبفهمه اون جور یقتهلما هم و

شه ... دوست  یکم م شیبهتره از ناراحت

 یبرادرت حساب کن یدارم ، من رو جا

بهم  یخواست یو کمک یداشت یو هر کار

یبگ  . 

 یو همراه یخوشحال از همدل هانا

زد و گفت یآرمان لبخند : 



فروش اون  یگم برا یفردا به فربد م -

نه . که عمو بهم داده بود؛ اقدام ک ینیماش

وکالتنامه فکس کنم تا بتونه  هیبراش  دیبا

رو به  نیدر نبود من کار فروش ماش

پول به دستم  یانجام بده ... وقت یراحت

رهن خونه به کمک  ایاجاره  یبرا دیرس

دارم ازیشما ن  .  

تکان داد و  نییسرش را رو به پا آرمان

را به دست گرفت. جرعه  شیچا وانیل

 زیرا ر شیا. چشمه دینوش یاز چا یا

دیکرد و پرس : 

در  یخوایشغلت ... م یبرا یراست  -

؟یداشته باش تیفعال نهیچه زم  



- در  ینداره ... چه فروشندگ یفرق

فروشگاهها باشه چه مهد کودک ... فقط 

چند ساعت در روز مشغول باشم  یبرا

باشه برام بهتره  شتریهر چه ساعت کار ب

انقدر خودم  دیگفت با ی. خانوم دکتر م

خوام بخوابم  یم یرو خسته کنم که وقت

هوش شم یب یاز خستگ  ... 

 ایکم کم آرام گرفته بود . گو هلما

همسرش او را مجاب کرده بود  یحرفها

 یآرامش خواهرش از خواسته  یتا برا

زد و رو به  ی. لبخنددیایخود کوتاه ب یقلب

 :آرمان  گفت



فروشگاه  یبرا یتون یآرمان جان ،م -

 نی. ا یهانا استفاده کنخودت از وجود 

تونه  ینم یخودته و کس شیپ یجور

راحت تره المیکنه؛ منم خ تشیاذ ... 

به هانا کرد و با ذوق ادامه داد رو : 

عصرها هم به گشت و گذار  میتون یم -

 میبر کیروبیورزش ا یبرا ای میبگذرون

رهیکه آرمان م یباشگاه  . 

هانا نقش بست . درک  یلبها یرو لبخند

به او اعتماد به  انشیسمت اطرافشدن از 

داد یم یشترینفس ب  . 

 یرا از رو شیاتاقش رفت و گوش به

که در  یبرداشت . از ذوق شیزآرایم



 یدلش بود به ساعت نگاه نکرد . شماره 

و چهارم عمارت را گرفت . بوق سوم 

وقت  نیساعت افتاد. ا ادیکه زده شد تازه 

خواب بود شیشب عمو  .  

دادن به تماس را  انیکه قصد پا نیهم

خدمتکار خانه در گوشش  یداشت ، صدا

 اهویازه یموج انینشست . در م

شد یم دهیبه زحمت شن شیصدا  .  

نییبله بفرما -  .  

موقع مزاحم شدم .  یب دیسالم . ببخش -

دارن؟یعمو صادق ب  

ن؟ییا  ... هانا خانوم شما -   

وقت مزاحم شدم ریبله . شرمنده د -  .  



کجا بود  روقتیدشمنتون شرمنده . د -

مهمون دعوت  یخانوم ... آقا مهبد کل

سرشون  یکرده و عمارت رو رو

  . گذاشتن

تا انتها باز شد . چه قدر  شیچشمها

بود که با آن حال و  ینگران مهبد

هم  ادیز ایبود . گواوضاع ترکش کرده 

 یو صدا اهویه نیگذشت. ا یبه او بد نم

نشان از دل خجسته اش داشت کیموز  . 

سروصدا  نیاز عمو چه خبر... با ا -

دار؟یب ایخوابه   

 زیرفتن تبر شیعموتون دو روز پ -

برادرشون دنید  .  



شد که از  دهیاز پشت تلفن شن ییصدا

پشت خطه؟"  ی" ک دیپرس یخدمتکار م

گفت؛ " هانا خانوم"  یر به آرامخدمتکا

شد و صاحب صدا را  کتریصدا نزد

رو بده من برو از  یشناخت. " گوش

کن ییرایمهمونا پذ  ". 

در  ینشست ، ترس یکه در گوش شیصدا

مدت   نیکرده بود در ا یدلش افتاد .سع

 .با هم همکالم نشوند

عنبر آورد .  یبه به ... باد آمد و بو -

 یادیما ،  یارفر یچه عجب دختر عمو

 از ما کرده ؟



دهانش را قورت داد . ضربان قلبش  آب

 نیاول ایباال رفت . گو ادیاز استرس ز

زد یمرد حرف م کیبار بود که با   . 

 ایخواستم با عمو صحبت کنم . گو یم -

شم ی.. مزاحم شما نم ستشین  .  

 ی... جات تو یستیمزاحم که ن -

رو حالت  یلیخ رای... سم هیخال یمهمون

دیپرس یم  .  

مرد  نیبه جوش آمد . ا شیدر رگها خون

 یکرد؟ مثال م یم یخود چه فکر شیپ

 کیخواست حس حسادت او را تحر

 !کند؟



ممنون . سالم منو بهش برسون ،  -

نیخوش باش شهیهم  ! 

مستانه سر داد و گفت یا خنده : 

چشم حسودا خوش  خوشم ...  یبه کور -

 یو مر یواقع یزندگ یتازه دارم مزه 

ده؟یخبرا به گوشت رس یفهمم . راست  

 ی. منظورش چه خبر دیدر هم کش ابرو

 بود؟

به من برسه؟ یخبر دینه ... از کجا با -  

ههه ... از اون فربد جاسوس که مدام  -

نیبا هم در تماس  .  

کرد و با حرص جواب داد یاخم : 



هیاحوال پرس یبرا شتریتماس ما ب -  ... 

وقت  یلی. خکشدار و شاد بود  شیصدا

بود .  دهیحد شاد ند نیبود مهبد را تا ا

دیحرفش پر انیکرد و م یخنده ا : 

 یکی...  االن فربد در کنار  یهر چ -

ده  یمن لم داده و داره دل م یاز دوستا

. فکر نکنم وقت  رهیگ یو قلوه م

به تو رو داشته باشه ییجوابگو  .  

شم . شب خوش یمزاحمتون نم -  ... 

خلوت  یجا هیکن برم  کجا ...صبر -

که ازش حرف  یخوام خبر یتر... م

  . زدم رو بهت بگم

بعد یباشه برا ستین یعجله ا - . 



نه دوست دارم امشب که حالم خوبه  -

دستت باشه  یخبر رو بدم .گوش نیبهت ا

اتاقم یتا برم تو  .  

خنده  یاش حبس شد . صدا نهیدر س نفس

به گوشش  کیمهمانانش به همراه موز

 یراه رفتنش صدا نیورد . در حخ یم

دیرا از دور شن رایسم .  

ما  شیچرا پ یر یکجا م زمیعز -

؟ییاینم  

نیکن ییرایشما از خودتون پذ امیاالن م -  

. 

؟یزد یحرف م یبا ک -  



مهمونا و  شیبرو پ امیگفتم االن م -

  . تنهاشون نذار

مهبد مهم بود که با  یانقدر برا یخبر چه

آن حال خوشش گفتگو با او را به 

داد یم حیدوستانش ترج  . 

به او داد یحس بد رایسم یصدا دنیشن  .  

عذاب وجدان داشت ؛ چرا   شهیهم 

 یکینتوانسته بود دل خود را با دل مهبد 

 یخود را گناهکار م  لیدل نیکند و بهم

  . دانست

 یدر کنار مهبد نشان م رایبودن سم اما

کرد  یداد، مهبد آن گونه که ابراز م

 یزود نیدر دلش نبود که به ا یعالقه ا



رابطه برقرار کرده بود رایدوباره با سم  
... 

قلبش باال رفته بود تپش  . 

 یقلبش را خنج م بیعج یدلهره ا 

دیکش .  

از  ییگذشت و صدا یم یبه کند قیدقا

شد ینم دهیبد شنمه  . 

نشسته بود شیشانیپ یعرق رو   . 

 زیکه  چ ییایدن نیدانست در ا ینم 

نمانده بود چه خبر  یباق شیبرا یمهم

به  دیاو وجود داشت که با یبرا یمهم

دیرس یگوشش م .  



بسته شدن در اتاق به گوشش  یصدا

آن مهبد گفت یو در پ دیرس : 

پشت خط؟ یهست -  

  . بله هستم -

میباهم حرف بزن یمک دیبا -  .  

 یمن وقت حرف زدن ندارم . گفت -

بشنوم ... خبر رو  دیکه با یدار یخبر

  . بگو که وقت خوابمه

وقت شب  نیاگه وقت خوابت بود ا -

یزد یزنگ نم  ... 

با عمو کار داشتم که زنگ زدم . حاال  -

اون خبر هستم دنیمنتظر شن  . 



و گفت دیکش یقینفس عم مهبد : 

شد  لیدادگاه خاله ت تشک شیپ یهفته  -

؟یدار ییاز حکم نها ی. خبر  

به او  یخبر شیدادگاه بود و عمو زمان

  نداده بود؟

از  یاو مهم نبود ، خبر یچند که برا هر

داشته باشد . اما هر  شیروز اهیس نیمسبب

داشتند یخون وندیچه بود پ  . 

برام مهم  یلعنت ینه ... اون گذشته  -

باشم خبراش ریگ یکه پ ستین  .  

از  شتریب یلعنت یدونم اون گذشته  یم -

 یما رو داغون کن . اما م یهمه زندگ

یخوام خبرش رو بدون  .  



 شیشانیپ یشده بود . دستش را رو کالفه

درشت عرق را پاک  یو دانه ها دیکش

  . کرد

شنوم یاگه مهمه م -  .  

من از حق خودم در مورد خاله ت  -

اما امروز گذشتم . از فربد خبر ندارم 

دادم تیصبح رفتم و رضا  .  

از تعجب گرد شد . زبانش بند  شیچشمها

 . آمده بود

 یکار نیباورش سخت بود که مهبد چن 

 . کند

 یم شیصدا جانیکه از ه یدر حال 

، جواب داد دیلرز : 



... تو که با  یکرد یکار نیچرا چن -

هست و  ؛یدلت داشت یکه تو یا نهیک

.. چطور از . یمنو به باد داد ستین

 ویچ یخواست یم ؟یگذشت یمقصر اصل

درونت رو  طانیش نکهیا ؟یثابت کن

 نیبا ا یفکر کرد نکهیاای ؟یکرد رونیب

؟یمن رو خام خودت کن یتون یخبر م  

 یمستانه اش حالش را بدتر م ی خنده

 . کرد

از گرما از درون  یادیحجم ز ایگو 

 . شکمش به صورتش هجوم آورد

گفت یلحن آرام با : 



طور تصور کن ... اما بر  نیتو ا -

به تو  یلیم چیه گهیخالف تصورت من د

راه رو  دمیو برگشتنت ندارم . چون فهم

 یاشتباه رفتم . تو درست حدس زده بود

بود که  نیا یمن برا ی... تموم اون کارا

تو  یخودم و بابا یانتقامم رو از بابا

 ییعذابا دنیخواست با د ی. دلم م رمیبگ

اونا هم عذاب بکشن یکش یکه م  .... 

راه نفسش را بست . دوست  بغض

 . نداشت اعترافاتش را بشنود

را دوباره  شیهایدوست نداشت بدبخت 

صورتش بکوبد یتو  . 



بسه مهبد ... تمومش کن . ممنون که  -

ی. انشاال خوش بخت بش یداد تیرضا  
... 

خوام بعد از مدتها  یصبر کن ... م -

 یم . دلم نمصادقانه باهات حرف بزن

.  یاز من داشته باش ینفرت گهیخواد د

یخوام تو هم آروم بش یم  .  

آروم بشم؟ راحته که بشنوم  یچه جور -

 نایابراز عالقه هات دروغ بوده؟ ا یحت

دونستم ته  یزدم و م یرو خودم حدس م

از زبون تو  دنشیاما شن ستیدلت با من ن

ستیراحت هم ن نیهمچ  . 



به  شی، صدا دیکه مهبد کش یقیعم نفس

دیگوش او رس  .  

هر دو مکث کردند هیچند ثان یبرا  . 

دیگونه اش چک یرو یاشک داغ   . 

خواست  ینم یسرنوشت لعنت نیچرا ا 

ردیقرار گ یدلش کم  .  

حبس  اش نهیمهبد ، نفس را در س یصدا

 . کرد

... همون  یخوام که منو ببخش یم -

 ی. م دمیطور که من خاله ت رو بخش

که  ییها و دردها تیتموم اذ یخوام برا

بهت دادم ازت طلب بخشش کنم . دو 

رم .شبها  یپاهام راه م یروزه دارم رو



کنم . راستش رو  یهمش به تو فکر م

پشتم  نتیدوست ندارم ناله و نفر یبخوا

اما باور کن  دمره من بد بوباشه ... آ

بود  هایرفتار پدرم و پدرت باعث اون بد

 یدلم بود که م یتو یدیشد ی نهی... ک

خواستم خودم رو آروم کنم . اگه 

درصد هم  کی یبابام نبود ی زکردهیعز

کردم با آزار تو خودم  یفکر نم نیبه ا

 ... رو آروم کنم و پدرم رو عذاب بدم

هق هق گفت داد . با یامانش نم هیگر : 

 خوامینگو ... من م گهیبسه مهبد ... د -

رو فراموش کنم .  یجهنم یاون روزا

 یاز زبون خودت ... تو دنشیسخته شن

 رونیکه از تهران ب یدوماه یکی نیا



زدم همش خودم رو مقصر حال بد تو 

 یدونستم ... خودم رو محاکمه م یم

 ... کردم

پس بذار بگم و حال تو هم خوب شه  -

آرومم  یلیخ رایمن االن در کنار سم ...

آرامش رو به تو هم  نیخوام ا ی... م

 یمنتقل کنم . منو ببخش ... بابا برا

تا دل پدرت رو به  زیرفته تبر نیهم

ارهیدست ب  ...  

ده  یبهم م یتو حس بد یاما حرفها -

طرف خوشحالم که اشتباه کردم  هی... از 

...  یکن یخوردم م یطرف دار هیاز 



 یکه م یی.. تورو به اون خدا بسه

تمومش کن یپرست  ... 

دوباره شکل گرفت یکوتاه مکث  . 

قلب هانا مانند گنجشک باران خورده  

دیتپ یم یا  . 

جانسوز تا عمق قلبش را آتش  یدرد 

زد یم  . 

دستته؟ گوش کن ...  یهانا گوش -

ادته؟یپسرعموت باشم ...  یخودت گفت    

 . اوهوم -

منو ببخشه ... از  کن پدرم یپس کار -

رهیگ یم دهیمنو ناد یتو رفت یوقت  ...  



خوام بدونم یم زیچ هیفقط  -  . 

؟یچ -  

،  یمنو خراب کرد یزندگ نکهیاز ا -

اون همه  نکهیاز ا ؟یندار یعذاب وجدان

؟یداشت یچه هدف یدروغ بهم گفت  

کرد رورویمهبد دلش را ز سکوت  ... 

خوام بدونم اون زمان که از  یبگو م -

و با رفتارت  یزد یشق و عالقه دم مع

 یچه نقشه ا یکرد یحالم رو بد م

؟یداشت   

بگم ... در کل گفتم اشتباه  ادیشرمم م -

نشو چون  ریگیکردم و تو هم ببخش ؛ پ

خوام از اون گذشته دور شم ...  یم



کنم برگردم به  یقراره بابا رو راض

 . آلمان

مرد  نی. چرا ا دیرس تیبه نها خشمش

ودخواه بودانقدر خ  . 

 یخوام بدونم... تو دار یمن م یول -

خودت ...  یو خوش یسر زندگ یر یم

؛ ببخش ...  یگ یو م یمنو نابود کرد

 . حقمه بدونم

 کیمهبد آرامتر از قبل ، مانند  یصدا

دیرس یبه گوش م ییالال .  

  .... شرم دارم که بگم -

 ییاز اون بال شتریفکر نکنم شرمش ب -

؟یوردباشه که سرم ا  



و رهات کنم .  یخواستم عاشقم بش یم -

اومد منصرف  ونیبچه م یپا یاما وقت

خواست به خاطر اون بچه  یشدم . دلم م

و خدا بهمون نگاه کنه .. فکر  میبا هم باش

نشونه س که هیکردم اون بچه  یم  ... 

شد و قلبش هزار تکه شد . هق زد  خورد

دیو نال : 

نگو گهیبسه ... د -  ...  

آورد و هق زد نییرا پا یگوش  . 

هق زد و به خودش لعنت فرستاد که  

ماه خود را به سنگدل بودن  کیدر آن 

کرد یمحکوم م  .  



کردند به  یم حتشیهمه نص نکهیا به

  . مهبد فکر کند و اورا ببخشد

گفتند ؛  یبه او م یزبان یبا زبان ب همه

دور شدن از مهبد ، محبتش را دل دلش 

کند یم ادیز  . 

به خودش و  دید ینم یعالقه ا یتوق 

کرد یانسان بودنش شک م  .  

را به چنگ  شیو موها ختیر اشک

دیکش  .  

توانست در  یرا نم یحد نامرد نیا تا

  . ذهن خود حل کند

به  یحرفها چه آتش نیکه مهبد با ا یوا

 . جانش انداخته بود



شد اما توان  یسوخت و ذوب م یم 

 . بروز دادنش را نداشت

بود و  شیخواست مهبد روبرو یدلش م 

کرد یخود خفه اش م یبا دستها  .  

گذاشت که خاله  یمنت برسرش م تازه

است دهیاو را بخش ی  .  

بود تا ببخشد ... ببخشد تا با  خواسته

راحت با معشوقه اش در خارج از  الیخ

  . کشور خوش بگذراند

پشت سرش  یها یرانیکرد و و یم فرار

دید یرا نم  .  

قلبش  یبرا یا صبح به سوگوارشب ت آن

  . گذشت



ققنوس شد و بال و پرش بسوخت شب  . 

رحمانه خرد شده بود و آتش  یقلبش ب 

  . گرفته  بود

جانسوز وجودش را مچاله  کرد یدرد . 

مچاله شد و در  ینیتخت مانند جن یرو 

 . خود فرو رفت

سوخت و ققنوس وار دوبار از  یم دیبا 

شد یخاکسترش متولد م  . 

 یدوباره ا یشد و زندگ یققنوس م دیاب 

کرد یرا آغاز م  . 

 

******** 



 

که به در اتاقش  یضربه ا یصدا با

. با ترس به  دینواخته شد از خواب پر

از  دیاطرافش نگاه کرد . نور خورش

اتاق را روشن کرده  یپشت پرده فضا

در  انیبود . در باز شد و سر هلما از م

. خنده کنان گفتدیبه داخل سرک کش : 

بوسه از  هیتا با  یخفته منتظر یبایز -

؟یدارشیخواب ب  

و با  دیآشفته اش کش یموها انیم یدست

خش دار و گرفته ، جواب داد یصدا : 

 یبوسه ا نیمگه ساعت چنده که به چن -

؟یکن یدعوتم م  



سرحال و خندان وارد اتاق شد و  لماه

 :گفت

شده  ازدهیخوش خواب خانوم ساعت  -

خونه رو  واری... خسته شدم از بس درود

یبش دارینگاه کردم تا تو ب  .  

نگاه کرد .  شیتعجب به ساعت گوش با

شد بعد از خواندن نماز  یباورش نم

 یزمان بخوابد . وقت نیصبحش بتواند تا ا

 ابیاز خوانده بود تقروضو گرفته بود و نم

 نکهیا یبود . برا دهیخواب از سرش پر

پردردش استراحت کند، پلک  یچشمها

هم گذاشته بود یرو  .  



با دقت به صورتش زل زده بود . با  هلما

دیپرس دیترد : 

چرا پلکات انقدر ورم  ؟یکرد هیگر -

 کرده؟

و  دیکش شیپلکها یدستش را رو عیسر

 :گفت

باشه ...  ادیب زخوا یبرا دینه ... شا -

، ورم  یرو شور کرد شبیاز بس شام د

 . کردم

و  دیکوب شیبازو یبا مشت رو هلما

دیتخت نشست و غر یکنارش رو : 



من نذار ... هم من  یغذا یرو بیع -

جور  نیکدوم ا چیخوردم هم آرمان ه

. خانوم خانوما میورم نکرد . 

هلما  ییاز دست بازجو نکهیا یبرا

ت برخاست و تخ یخالص شود، از رو

  . به سمت در حرکت کرد

... اصال  ادهیخواب ز یپس برا -

همه خواب از کجا اومد نیا دمینفهم ! 

و از اتاق  دیبه حرف خودش خند خودش

شد  یبهداشت سیرفت . وارد سرو رونیب

 ادیکه از ورم ز ییپلکها دنیو با د

پوستش نازک شده بود ، حالش گرفته شد 

بود  دهیکه شن ییهلما از حرفها دی. نبا



خواست  ی. دلش نم دیفهم یم یزیچ

خواهر شاد و  نیرا به ا شیغمها

را  شیهاباشد . خنده  کیسرخوش ، شر

داد .  یم یزندگ یدوست داشت چون بو

 ی زهیهلما به او هم انگ یسرزندگ نیا

داد یکردن م یزنده بودن و زندگ  . 

به دست و صورتش زد و از  یآب

 یدر حالخارج شد .  یبهداشت سیسرو

کرد رو به  یکه صورتش را خشک م

 :هلما گفت

خوام فروشگاه آرمان رو  یامروز م -

 فیبرنامه ش رو رد یتون ی. م نمیبب

؟یکن  



 ختنیهلما درون آشپزخانه در حال ر 

 یحرف هانا لبخند دنیبود . با شن یچا

 :زد و گفت

 یشنهادیپ نیمنتظر چن نایزودتر از ا -

به فروشگاه  افتاد ادتیبودم . چه عجب 

؟یسر بزن هیشوهر خواهرت   

محل کارش چطوره نمیخوام بب یم -  ... 

 یاز پاساژا یکی یراحت تو التیخ -

که پر از مسافر  یی... جا شهیمعروف ک

ستهیو تور  .  

کار کند .  یطیمح نیآمد در چن ینم بدش

که با  یجماعت دنیتعامل با مردم و د



توانست  یآمدند ، م یم دیخر یشوق برا

دهد رییاو را هم تغ ی هیروح  . 

 میچه خوب ... پس بعد از صبحونه بر -

خوام  ی. م میپاساژ بزن یتو یگشت هی

کنم دیخر یکم  .  

 دیبه آرمان گفتم با ی... راست یاوک -

از  ریبهت بده ... اگه غ یحقوق خوب

 یداشت یکم و کسر یریگ یکه م یحقوق

 . به خودم بگو

 زهیر یول م... عمو برام پ ستیالزم ن -

که  نهیا یخوام کار کنم برا ی. اگه م

  ... سرم گرم باشه



کرد و  یخوبه عمو الاقل مردونگ -

بابا چطور  دمیفهم یهواتو داشت . از وقت

از دستش دلخورم  یلیباتو رفتار کرده خ

 هیکار آرمان کم شد  یخواد وقت ی. دلم م

ترسم نتونم با  ی... اما م زیتبر میسفر بر

برخورد کنمبابا خوب   . 

حرف رو نزن هلما ... بابا با من  نیا -

 یحرمتش رو بشکن دیمشکل داشت تو نبا

باشه پدرمونه ... به خدا  ی... هر چ

فقط من رو ببخشه وفتمیحاضرم به پاش ب  
. 



 یرا رو یچا وانیل یبا ناراحت هلما

 یرا رو شیکانتر گذاشت و دست ها

 :کانتر گذاشت و گفت

 ی.. خوبه خودت مبخدا . یا وونهید -

...  یگناه تر تو بود یاز همه ب یدون

من بودم  ؟یالتماس کن یاونوقت حاضر

 یکردم تا بابا بفهمه چه اشتباه یم یکار

 ... مرتکب شده

ماند.  رهیصورت هلما خ یرو نگاهش

 یلوس،  چه م یاهر نازدانه خو نیا

باشد چه  یکه حام یدانست نداشتن پدر

 لیدختر تحم کیرا بر  یروح یشکنجه 

کند یم !  



است و نازش! دختر است و  دختر

چون پدر داشتن ینازکش ! 

 یتکان داد و با کنجکاو یسر هلما

 :سرش را تکان داد و گفت

حرف  ؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا -

به خدا یدلرحم یلینزدم که! تو خ یبد ! 

 یزد و نگاهش را از رو یلبخند

خواهرش ، گرفت و  یبایصورت  ز

نان و کره و مربا در دهان  یلقمه ا

  . گذاشت

در سکوت او را در خوردن  هلما

کرد. هر دو خواهر در  یصبحانه همراه

 نیفکر فرو رفته بودند . هانا به فکر ا



را به فربد برساند  امشیپ یقیبود به طر

کند لیرا به پول تبد نشیودتر  ماشتا ز  .  

فربد  لیخواست با موبا یدلش نم نکهیا با

که در عمارت  یاما با جو   ردیتماس بگ

بعد از صبحانه به  دیبرقرار بود ؛ بهتر د

  . فربد زنگ بزند

دانست فربد در آن وقت از روز در  یم

بلند   زی. از پشت م باشد یمحل کارش م

 نکیرا درون س یچا یخال وانیشد و ل

  . گذاشت

دور  هی میبرو آماده شو زودتر بر -

یواریچهارد نیا یتو دمی... پوس میبزن .  



 یهلما، دستها یصدا دنیزمان با شن هم

او نشست  یدستها یو نرمش رو فیظر

 :و زمزمه کرد

بپوش تا  کیمانتو و شلوار ش هیبرو  -

آرمان از کاسه در  یچشم فروشنده ها

زنمیرو من آب م وانیا لدو ت نی... اادیب  .  

که در کالمش نهفته بود ؛  یبدجنس از

 :لبخند زد و گفت

شوهرت  یاز فروشنده ها ثانهیچه خب -

یکن یم ادی ! 

و گفت دیخند هلما : 

عجق وجقشون  یها افهیو ق میبر یوقت -

... در هیمنظورم چ یفهم یم ینیرو بب



به صورتت بکش تا  یدست هیضمن 

د توان رقابت با به بع نیبفهمن  از ا

 . خواهر خوشگل من رو ندارن

که نثارش شده بود؛ نشان از  یچشمک

تکان  یطنز کالم خواهرش داشت . سر

 یاقدام نیداد و به سمت اتاق رفت . اول

که انجام داد با فربد تماس گرفت . 

را گفته بود و فربد در کمال  شیتقاضا

بود رفتهیادب و احترام پذ  .  

رنگش را  یمه اشد و شال سر آماده

 یسرش انداخت . چهره اش به زن یرو

 یرو یمانست . پوزخند یساله م یس

لب زمزمه کرد ریلبش نقش بست . ز : 



 یقبل بشم... تا وقت یتونم هانا یمن م -

 یهست ... تا وقت یخدا هست ، زندگ

 دیباشه با یخدا باشه و عمر تی  مش

کنم یزندگ  ... 

.  دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشمها

لب زمزمه کرد ریز  : 

نکبت  یشکرت از اون زندگ ایخدا -

 یدی... شکرت که صدامو شن ینجاتم داد

گول  ی. شکرت که نذاشت یو کمکم کرد

دروغش رو بخورم و از دلم  یحرفها

 ی... شکرت که نذاشت یمحافظت کرد

ی چهیقلب شکسته ام باز ... 



 یانقدر لفتش م یکن یکار م یهانا چ -

ه خودت برس اما قرار ... گفتم ب ید

مایبر یعروس ستین ... 

شده  شیآرا یباز شد و هلما با صورت در

 دنیظاهر شد . با د شیرو یجلو بایو ز

زد و گفت یاو چشمک : 

بود؟ نیا یهمه معطل نیا -  

را نشان داد  ششیآرا یدست صورت ب با

زد و ادامه داد یو چشمک : 

من خودش  یهر چند خواهر خانوم -

بزک دوزکا  نیبه ا اجیخوشگله و احت

 . نداره



خواهرش زد و  یبه زبان باز یلبخند

 :گفت

و من  یآره جون خودت ... تو گفت -

باور کردم . برو بچه خودت رو رنگ 

  . کن

با دقت به صورتش نگاه کرد و  هلما

را برداشت  یوارد اتاق شد . رژ صورت

و بدون در نظر گرفتن خواست و نظر 

. اخم هانا در  دیلب او کش  یهانا ، رو

هم فرو رفت و غرغرکنان او را کنار 

 . زد

آخه هیچه کار نیولم کن ... ا -  . 



رنگ  یرا باال برد تا رد صورت دستش

هلما  یلبش پاک کند که صدا یرا از رو

  .دستش را از حرکت منع کرد

... به خدا برات رنگ قرمز ایپاک نکن -

 نیزنم ... بابا جان خسته شدم ع یم

...بذار حس کنم  یوم راه رفتجل رزنایپ

یو هم سن و سال خودم یتو هم جوون  . 

 رونیشد و هر دو با هم از خانه ب میتسل

ماه در  بهشتیارد یزدند. هرم گرما

بودن  یبه صورتش خورد . شرج شیک

،  یشهر ساحل یاندازه  یب یهوا و گرما

 یراه نفسش را بند آورده بود . تا وقت

 یکولرگازباد  ریدرون خانه بود و ز



 رونیبد ب ینشسته بود ، خبر از هوا

  . نداشت

چه گرمه یوا - ! 

باال داد و  یرا کم شیمانتو نیآست هلما

 :گفت

خدا به داد تابستونش برسه  نهیاالن ا -

گرمه  یلیگه تابستوناش خ ی... آرمان م

 . و داغه

شه  یجور باشه که نم نیاوه اوه ... ا -

کرد یجا زندگ نیا ! 

همه آدم پس چه  نیشه ... ا یچرا م -

کنن . آدما زود  یم یجا زندگ نیا یجور



 یکنن . ما هم جزو یعادت م طیبه شرا

میآدما هست نیاز هم  .  

دانست  یجواب نداشت . خود م حرفش

عادت است یانسان زاده   .  

را  یکه چه خوب چه بد زندگ یادتع

کرد یم ریامکان پذ شیبرا  .  

خواست  یگشتن درون ساحل را م دلش

نبود .  ریاما در آن وقت روز امکان پذ

شد یم دهیپوستش سرخ و تاب یبه آن  .  

نشستند یتاکس درون  .  

به  یخنک میروشن بود و نس نیماش کولر

  . صورتش خورد

گاه کردن رونیو به ب دیکش یراحت نفس  .  



ماه از خانه  کیبود که در آن  یسوم بار

آمده بود رونیب  .  

قبل را شب ها به همراه آرمان  دوبار

رفته بودند رونیب  .  

شد یم دهید ابانیدر خ یکم مردم  .  

شهر  یمردم شهر بود که در روشنا رسم

 یدر شهر تردد نم ادیهوا، ز یو گرما

 شتریکردند مگر در صورت لزوم . ب

در  احتیو س دیخر یکه برا ینیرمساف

شدند یم دهیکردند ، د یشهر گردش م . 

را  هی، هلما کرا نیماش ستادنیا با

پاساژ  دنیشدند. با د ادهیپرداخت کرد و پ

بود ،  شیکه روبرو یکیبزرگ و ش



تا انتها باز شد . رو به هلما  شیچشمها

 :کرد و گفت

کرد ،  یکار م ییجا نیآرمان که چن -

ن؟یفته بودر یچرا دوب  

صورتش  یرا رو شیآفتاب نکیع هلما

و در  دیکش یقیجابجا کرد و نفس عم

 :جواب گفت

به  شهیهم یخواست برا یآرمان م -

 یکرد م یمهاجرت کنه . فکر م یدوب

و کار کنه .  رهیاون شهر پا بگ یتونه تو

مون  هیدو ماه گذشت و سرما یاما وقت

تونست با  یشد . نم مونینصف شد ، پش

بزرگ رقابت کنه . شهر  یشگاه هافرو



معروف  یبود و اون فروشگاه ها یدوب

از مردم اون  هک ییو بزرگ ... رفتارا

میو برگشت میشد مونی، پش میدیشهر د  .  

که از آن   یپاساژ شدند . فروشگاه وارد

بود یآرمان بود ، فروشگاه بزرگ  . 

پوشاک زنانه و بچگانه و مردانه را با  

فروختند یهم م  .  

قسمت از فروشگاه مخصوص به  هر

بود یپوشاک خاص  .  

چشم تعداد فروشنده ها را شمرد . در  با

 یحدود شش نفر بودند . از آرمان خبر

  . نبود

به اطراف کرد و گفت ینگاه : 



 آرمان کو؟ -

چرخاند و گفت یسر هلما : 

فروشگاست . االن بهش  رونیب شتریب -

کجاست نمیزنم بب یزنگ م  . 

 یگشت هید مزاحمش نشو ... خوا ینم -

میریو م میزنیم  .  

 لیحتما براش جنس اومده ، رفته تحو -

 یفروشگاه از دوب یجنسا شتری. ب رهیبگ

هیداخل داتیاز تول شی. مقدار کم ادیم  .  

تکان داد و به قفسه ها نگاه کرد یسر  .  

که  یرنگ روشن ینخ راهنیپ دنید با

 ییبایآن به ز یرنگ رو یاسی یگلها



مادرش افتاد. اشک  ادیقش بسته بود ن

حلقه بست شیدرون چشمها  . 

مهبد در مورد  یحرفها یادآوریبا  

متهم به قتلش  یدر مورد خاله  تشیرضا

دیمادرش پر کش دنید ی، دلش برا  .  

را  یمهم نیخبر به ا خواستیم دلش

  . خودش به مادرش برساند

و گفت دیکش یآه : 

با هم  یزیبر یبرنامه ا یتون یهلما م -

 دنید ی. دلم برا میبر زیسفر به تبر هی

کشه یمامان داره پر م  .  



 یکه سع یتکان داد و در حال یسر هلما

مختلف فروشگاه را به  یکرد قسمتها یم

 :او نشان دهد ، گفت

زنم  یچرا که نه ... با آرمان حرف م -

و مشغول به  یریخونه بگ نکهی. قبل از ا

و  میبر یچند روز میتون یم یکار بش

خوام تو  یم میبرگشت ی. اما وقت میبرگرد

دختر شاد و  هی.  نمیبب گهید یهانا هیرو 

خوام  یبه دور از غم و غصه ... م

 یخوب یزندگ دنیدشمنت با د یکن یکار

،  یکن یدرست م خودت یکه برا

  . حسرتت رو بخوره



 شیشد  ، هلما حرفها یدلش باران یهوا

کمبودش را  داشت که ییمادرانه  ها یبو

کرد یحس م یبه خوب .  

 یبسته و خسته  نهیپ یدستها دلش

خواست یمادرش را م  . 

بر سرش  یکه کمتر زمان ییدستها 

 شیکه برا یشده بود اما با هر کار دهیکش

را به  یاز مهربان یداد، موج یانجام م

فرستاد یسمتش م .  

خواست در آن آغوش گرم و  یم دلش

چشم  یظاتلح یخسته ، غرق شود و برا

 نشانیکه ب یرحم یب یایدن یببندد بر رو

  . فاصله انداخته بود



 رونیکردن از پاساژ ب دیخر یاز کم بعد

  . رفتند

ناهارشان  یدر همان حوال یرستوران در

 دیکه نور ام یرا خوردند و با قلب

بود به خانه برگشتند دهیدر آن تاب یشتریب  
. 

را  یگردش چند ساعته شور زندگ نیا 

دلش برپا کرد در  .  

 یتیخواست هرچه زودتر ، فعال یم دلش

خسته  یروزمرگ نیداشته باشد تا از ا

کند دایکننده نجات پ  . 

  



بود . پرشورو با   یخوب یهم پا هلما

  . نشاط بود

در وجودش انداخته بود جانیاز ه یموج  

. 

او را شارژ  شیپر انرژ یبا حرفها 

  . کرده بود

کند که  یدگزن یخواست طور یم دلش

ندیهلما را خوشحال بب  .  

 شیهایدانست هلما با تمام ظاهر ساز یم

اش است ندهینگران او و آ یلیخ  .  

زنان مطلقه  یدانست برا یکه م یا ندهیآ

ستیدرخشان ن دی،آن جور که با  . 



 یبود دلش م یحاال که به فکر ترق 

 یراه دشوار را با تمام سخت نیخواست ا

 یبرسد که آرزو ییبرود و به جا شیها

بود یرانیهر زن ا  . 

با مهبد روبرو  یخواست روز یم دلش

را بر صورتش  شیرهایشود و تمام تحق

 . تف کند و با اقتدار از کنارش بگذرد

 

******** 

 

به در گذاشت و  نیزم یرا رو چمدانش

 یکه در قسمت مرکز یاطیح یخانه 

شهر قرار داشت نگاه کرد . از وجناتش 



. ستیمیبود خانه ، کوچک و قد دایپ

دلشوره داشت و از برخورد سرد پدرش 

. قلبش ماالمال شور و شوق  دیترس یم

خواست برخورد  یبود و دلش نم دارید

. بکشدشوق را در دلش  نیبد پدرش ا

ذاشت و گ شیبازو یهلما دست رو

را باز و بسته کرد و گفت شیپلکها : 

دم بابا از  ینگران نباش . قول م -

 یم ادهیپ طونیاز خر ش نتتیبب کینزد

  . شه

لبش نشست . نفس در  یرو یسرد لبخند

اش حبس شده بود . انگشت سردش  نهیس

زنگ باال برد اما لرزش  یرا تا رو

زنگ شد  یدستش مانع از فشردن دکمه 



 یدستش فشار یخند به رو. هلما با لب

وارد کرد و انگشت لرزان خواهرش را 

زنگ فشرد یرو .  

جون . ضعف ما زنها  یباش آبج یقو -

. در مقابل بابا با  شهیباعث قدرت مردا م

...  یگناه بود یو بگو ب ستیقدرت با

 تشی... بگو به حما یبگو ازش ناراحت

و اون تنهات گذاشته ...  یداشت اجیاحت

رو با قدرت تموم بگو و  دلت یحرفها

! ستین بیع یبذار بابا بدونه کاراش ب

حق با  شهیبفهمه که هم ییجا هیبذار 

 ...اون



باز شدن قفل در، همزمان با  یصدا

شد دهیپدرش از پشت در شن یصدا . 

ن؟یوقت شب؟ مگه سر اورد نیا هیک -   

پدرش به خود آمد .  یصدا دنیشن با

ما را هل یکه حرفها یمتوجه شد در زمان

زنگ مانده  یداد،  دستش رو یگوش م

که کنار  یچراغ برق رینور ت ریبود . ز

خانه بود، به صورت خواهرش  وارید

 یگوش م شیشده بود و به  حرفها رهیخ

  . کرد

 یآن حرفها دنیبه شن یدیشد اجیاحت

 یاز طرف کس نکهیداشت .ا روبخشین

 یشود و دلش قرص باشد که گناه دییتا



دوست داشت آن حرفها  نکرده است... 

 ی... انرژ ردیبگ یرا بشنود تا انرژ

تا در برابر تعصبات پدرش محکم  ردیبگ

 کی. تا حق خود را به عنوان  ستدیبا

 !فرزند از پدرش طلب کند

و روشن آسمان  کیباز شد و در تار در

گشت . هر  داریشهر، صورت پدرش پد

شدند . در نگاه اول  رهیدو همزمان بهم خ

ت زده بود . کم کم به خود آمد پدرش به

و قصد بستن  دیرا در هم کش شیو اخمها

 :در را کرد و گفت

بهیغر یاشتباه اومد -  ... 



"  کیبه قلبش شل یری" گفتنش تبهیغر

کرد . قلبش شکست و اعتماد به نفسش 

. زبانش فلج شده بود و حس دیته کش

در  یحرف زدن نداشت . پدرش سع

ما خود را جلو بستن  در  خانه داشت که هل

مانع از بسته شدن در  یو با دلخور دیکش

 .شد

 دنید میسالم بابا ... من وهانا اومد -

 م؟یوارد خونه بش نید یشما ... اجازه نم

هتل  ایمسافر خونه  هی یتو میبر دیبا

م؟یبخواب  

شد.  رهیو گنگ به هلما خ جیگ پدرش

شده بود  ریقلبش در تب و تاب بود و تحق

 یت همان زمان از روخواس یو دلش م



گرفته شدنش  دهیشد تا ناد یمحو م نیزم

. ظواهر امر نشان  ندیتوسط پدر را نب

 نیا یعموصادقش رو یداد حرفها یم

نداشته است یمرد سرد و سخت ، اثر  .  

در  یاز جلو یحرف چیبدون ه پدرش

کنار رفت و راه را باز کرد . هلما 

را گرفت و او را به سمت  شیربازویز

گوشش  ریخانه ، هول داد و ز اطیح

 :گفت

 جهیبود نت نیهمه گفتم محکم باش ا نیا -

 !ش؟

 دیکش یخنج م شیصوت یبه تارها بغض

و توان حرف زدن را از او گرفته بود . 



سر داد و  اطیچمدانش را به داخل ح

وارد شدن رو به  نیوارد شد. هلما در ح

 :پدرش گفت

دلمون براتون تنگ  یلیمن و هانا خ -

شما هم  میکرد یه بود ... فکر مشد

نیدلتنگ ما شد ! 

که عصا زنان به سمت در  یدر حال یعل

کرد  یرفت ، مکث یساختمان م یورود

 :و رو به هلما گفت

... چه یومدیبهتر بود با همسرت م -

ده تازه عروس بدون شوهرش  یم یمعن

 !سفر بره



 یعوض شدن فضا ی. برا دیخند هلما

گفت تمام یسرد حاکم با لودگ : 

مردا  دیوقتا با یبابا ... بعض الیخ یب -

رو تنها گذاشت تا قدر زناشون رو بدونن 

زنه یکنار هم بود دلو م شهی... هم  .  

برگشت و اخم کرد . عمداً نگاهش  یعل

کارش از  نیکرد . ا یم غیرا از هانا در

چشم هانا دور نماند. اگر عشق به 

گشت  یمادرش نبود از همان دم در برم

تاب  یو ب دیکوب یامان م یقلبش ب. 

رفتار پدرش  یمادرش بود . سرد دارید

را سست کرد . احساس  شیپاها

 نبودکرد . اگر هلما  یم یسرخوردگ



حال و روزش چگونه  نیدانست با ا ینم

ماند؟ یپشت آن در زنده م  

 اطیغرغرکنان وارد خانه شد . ح پدرش

مشخص بود  رونیبود . از ب یکوچک

 کی. چراغ  ستیصدمترخانه حدودا 

قسمت خانه روشن بود. پشت سر پدرش 

 یبه سمت همان مکان روشن قدم بر م

دستش  یداشت . دست گرم هلما رو

 :نشست و زمزمه کرد

قدماتو  یزیباش ... نذار چ یهانا قو -

 !سست کنه



. چگونه مانع دیغلط شیدر چشمها اشک

تمام  یشد وقت یم شیسست شدن پاها

 غرورش له شده بود؟

در کالبدش  یمادرش روح تازه ا یصدا

مانند دم  دنشیکه شن یی. صدادیدم

دیبخش یبه او جان دوباره م ییحایمس ... 

زد؟ یزنگ خونه رو م یک یعل -  

لرزان بود اما بهتر از  شیصدا نکهیا با

کرد . بدون  یکلمات را ادا مگذشته 

توجه به حرکت آرام پدرش ازکنارش رد 

شد که  یم دهیشن یشد. صدا از اتاق

لب باز  یقرار داشت. عل یکناردر ورود

را بدهد اما  مارشیکرد تا جواب همسر ب



 د،یهجوم هانا را به سمت اتاق د یوقت

.هلما ستادیباز ا حرکتسکوت کرد و از 

خواهرش را پر اشک رفتن  یبا چشمها

. با ستادینظاره کرد و در کنار پدرش ا

دیغر ریگلوگ یبغض : 

بابا... هانا بدبخت  یرحم یب یلیخ -

مثل  ییبابا یوقت نهیزم یدختر رو نیتر

 !شما داره

نگاهش کرد .  یبرزخ یبا چشمها یعل

 یکرد و راهش را به سمت اتاق یمکث

 یکج کرد . اشک هلما رو گرید

دختر  نکهیا کرد . با سیصورتش را خ



که زده بود  یبود اما از حرف ییپروا یب

  . ناراحت بود

تا دردش را درون قلبش  اوردیتاب ن دلش

که  یخواست هرکار ینگه دارد .دلش م

تواند انجام دهد تا خواهرش را  یم

که در عمق  ی. خواهر ندیخوشحال بب

پنهان بود  یدرد شهیهم شیبایز یچشمها

 یمهر باقسربه  ییچون معما شیکه برا

  . مانده بود

بلند هانا و مادرش  ی هیگر یصدا

را به سمت اتاق سوق داد .  شیپاها

صورتش  یرو یاشک را دوباره  یداغ

مادرش که هانا را  دنیحس کرد . با د

فشرد و قربان  یمحکم در آغوش م



. دیرفت ، بغضش ترک یصدقه اش م

قلب او را هم  یعاطف یصحنه  نیا دنید

ته بودبه تکاپو انداخ  .  

را باز  شیرا به آنها رساند و دستها خود

کرد و دور گردن مادر و خواهرش حلقه 

هلما ، صورتش را  دنیبا د هیکرد . راض

به سمت او چرخاند و صورتش را بوسه 

  . باران کرد

قربونتون برم من ... خداروشکر  یاله -

 ی. اله دمینمردم و باز دوباره شما رو د

خوشگلم یدخترامادر دورتون بگرده   . 

صورت سه  یبود که رو یشوق اشک

 یامان م یکه ب ییبود . قلبها یزن جار



را به رخ  یو عشق مادر و فرزند دیتپ

که اگه  ییای. دندیکش یرحم م یب یایدن

داشت ، عشق و محبت هم  یو پلشت یدیپل

که در دل هر مادر  ییخدا یداشت . عشق

 نهینهاد یواسطه ا چیبدون ه یو فرزند

ده بودش  .  

آمدند  رونیاز آغوش هم ب یقیاز دقا بعد

تخت نشسته  یرو ی. مادرش به راحت

بود . مانند گذشته حرکاتش سخت نبود . 

،  مانهیگرم و صم یبعد از احوال پرس

 یرو یلرزان اشکها ییبا دستها هیراض

فراوان  یصورتش را پاک کرد ؛ با ذوق

 :لب زد



 یلی... خ نیخوشحالم که اومد یلیخ -

 ریوقته منتظرتونم ... چرا انقدر د

ن؟یاومد  

دست گرم و لرزان مادرش را  هانا

 :دردست گرفت و نوازش کرد و گفت

 ی... م نمتیبابا نذاره بب دمیترس یم -

به خونه ش راهم نده دمیترس  . 

دست او را فشرد و  یبا ناراحت مادرش

 :گفت

دونم، دلش  یبابات غده ...اما من م -

دونم بد تا کرد  ید . متنگ شده بو یلیخ

و بهت ستم کرد اما مرده و غرورش ... 

مادرجون ریبه دل نگ .   



بود ،  هایخوب یسرچشمه  شیکه پ حاال

از پدر پر  نهیتوانست دلش را با ک ینم

کرد تا خدا در راه  یگذشت م دیکند. با

قراردهد یشیگشا شیو خم زندگ چیپر پ .  

با . اما توقع نداشتم  رمیگ یبه دل نم -

 هی نیکه از دخترش داشت ع یشناخت

 یم تمی. اگه حما رونیآشغال پرتم کنه ب

 ییموند اما تنها یدلم م یدرد رو هیکرد 

دلم  یاز شما هزار درد رو یو دور

  .گذاشت

 ینرمش ، اشک رو یبا دستها مادرش

به  یصورت او را پاک کرد و بوسه ا

گونه اش نشاند یرو  .  



تو منم  یبه پادردت به جون من ... پا  -

مدت با پدرت  نی. در تمام ا دمیعذاب کش

زدم . از اون  یقهر بودم و حرف نم

و  یکه پشت تلفن باهام حرف زد یروز

، سکوتم رو شکستم .  دمیصدات رو شن

که  یتو دلم بود بارش کردم . عل یهر چ

موش  نیمثل بمب بود اون روز ع شهیهم

جا  نیعموت ا شیشده بود . چند روز پ

 یهایحرف زد و از بد ید و کلاوم

پسرش گفت ... بابات سکوت کرد و دو 

که  ییروز لب به غذا نزد با تموم ناراحت

 یبار لب باز نکرد و حرف هی دیکش یم

 نیشه کرد ، ذاتش ا ینزد ... چه م

 ... طوره



سخت بود . اگر پدر به اشتباهش  باورش

خواست در را به  یبرده بود ، چرا م یپ

ببندد؟ شیرو   

 یمامان ... بابا نم یکن یاشتباه م -

 دی... اگه هلما نبود با امیخواست من ب

کردم یهتل سر م یامشبو تو  ... 

اش را  دهیبا بغض سر دختررنج هیراض

گوشش زمزمه کرد ریفشرد و ز نهیدر س  
.  

شه به  یشرمنده س ... روش نم -

از کنار در  دمیصورتت نگاه کنه ... د

 ادشهیز یا از غدام دیرد شد و ما رو د

مرد  نی... من با اادیتونه جلو ب یکه نم



 یکردم و مثل کف دستم م یسالها زندگ

 . شناسمش

 

ناب با تو بودن ، مانند  یلحظه  "

تواند خط بطالن  یروح بخش م یریاکس

ها ینامراد کشد بر تمام  ...  

خروشان ،  یتواند چون چشمه ا یم

روزگارم را یاهیس دیبشو  ...  

ستاره  یب یشود در شبها یتواند نور یم

مادر یام ، ا " 

پر از عشق و شور مادر و  لحظات

منوال گذشت .  نیبه هم ی، چند یفرزند

به در اتاق خورد و هر سه  یضربه ا



 یسرشان را به سمت در چرخاندند. عل

دستش به  ریز یو عصا رونیلباس ب با

گفت هیداد و رو به راض هیدر تک : 

دارم ...  یدفتر، کار یافتاد تو ادمی -

به کارام برسم . حاال که تنها  دیامشب با

و رمیراحت م الیبا خ یستین  ... 

مانند فرفره از جا برخاست و به  هلما

براق و شادش را  یسمتش رفت . چشمها

وخت و بدون به صورت در هم پدرش د

پدرش  یگونه  یرو یدرنگ بوسه ا

 :نشاند و گفت



 ییشما امشب جا میذار یمگه ما م -

 می! بعد از چند ماه دور هم جمع شدیبر

میکنار هم باش میخوا یو م  .  

 ایکرد . گو رییتغ یرخسار عل رنگ

درگرفته  زیست شیغرور و مهر پدر انیم

سر هلما  یبود . دستش را باال برد و رو

ت و گفتگذاش : 

موندم یکار دارم ... وگرنه م -  . 

،  دیفهم دیکه از مادرش شن یبا حرف هانا

تاب ماندن  ادیز یپدرش از شرمندگ

ندارد . از جا برخاست و مظلومانه کنار 

و گفت ستادیهلما ا : 



من و   دیروز بذار یکارتون رو برا -

. اما اگه به  میکن یهلما هم کمکتون م

 نیه تون دارخون یخاطر حضور من تو

االن  نی، من هم دیر یم رونیاز خونه ب

مسافر خونه موندن  یشب تو هی...  رمیم

کشه یمن رو نم ... 

گفت ریاخم کرد و با تغ یعل : 

مسافرخونه ...  یالزم نکرده بر -

به شما  یزیاز هر چ شتریب هیراض

تا کار رمیداره ... من م اجیاحت ... 

 نیا ستیدر کار ن یبابا کار دونمیم -

و ییایوقت شب ... پس بهتره کنار ب  ... 



. دانه  دیکش شیشانیپ یرو یدست یعل

، هزار  شیشانیپ یدرشت عرق رو یها

  . حرف نگفته داشت

خوابم ...  یاتاق مهمون م یمن تو -

نیمادرتون راحت باش شیشما هم پ  .  

 ینم ادیهلما چشم دوخته بود . شرم ز به

نگاه  گرشیگذاشت به صورت دختر د

و قلب هانا را  دیدزد یند . نگاهش را مک

که نگاه پر مهر  یکرد . قلب یپر درد م

کرد و خواستار محبتش  یپدر را طلب م

  . بود



دست پدرش را گرفت و او را به  هلما

پر  یو با خنده ا دیسمت تخت کش

گفت طنتیش : 

 بهیمن ... مگه غر یبابا یر یکجا م -

رف با هم ح یکل مییخوا ی... امشب م میا

بعد از پنج ماه  ینیشب نش هی.  میبزن

ده یمزه م یلیخ  . 

 

******** 

 

باز و بسته شدن در از  یبا صدا صبح

شد . هاج وواج به اطراف  داریخواب ب

 بهیغر شیبرا واریکرد . در ود ینگاه



هلما و  یها دنینفس کش یبود اما صدا

دیکش رونیب یجیمادرش او را از گ  .  

گشت تا  یم شیدست به دنبال گوش با

 ی. در عجب بود صدا ندیساعت را بب

  !باز و بسته شدن در از چه بود

 شیساعت هفت صبح ، چشمها دنید با

رخت خوابش  یرا ماساژ داد ورو

نشست . حتما پدرش به سر کار رفته بود 

و از اتاق  دیکش شیموها انیم ی. دست

 یجا دار و خوب یرفت . خانه  رونیب

ال مانند که  یرایپذ کیبود . سه اتاق و 

 کیشد ، با  یمتر م ستیحدود ب

بهتر  یلی، خ یدوازده متر یآشپزخانه 

بود که در تهران داشتند ییاز خانه ها . 



به   یشد و آب یبهداشت سیسرو وارد

دست و صورتش زد . با حوله آب 

 یبه موها یصورتش را گرفت و شانه ا

که رنگ  یی. موها دیاش کش دهیژول

آمده  نییشانه اش پا کیبلوندش تا نزد

صورتش را قاب  یمشک یبود و موها

 . گرفته بود

 یآمد و ب رونیب یبهداشت سیسرو از

به سمت آشپزخانه رفت . ساخت  الیخ

بود و آشپزخانه اپن نبود .  یمیخانه قد

و به پدرش  ستادیب در اکنار چارچو

بود .  ینگاه کرد که در حال دم کردن چا

 نیبود دست به چن بیاز پدرش عج

بزند ییکارها !  



کرد و وارد آشپزخانه شد .  یسالم

 میبه گردنش داد و ن یپدرش چرخ

مهمانش کرد و گفت ینگاه : 

؟یشد داریدر ب یبا صدا -   

 . اهوم -

که آب  ییچا یو بو ستادیپدرش ا کنار

شد ، مشامش  یم ختهیآن ر یوش روج

سماور را  ریش یرا نوازش کرد . عل

سماور گذاشت .  یرا رو یبست و قور

کرد و گفت یبه سمت او نگاه : 

؟یدوست دار میهنوز مثل گذشته، هل -  

زده به پدرش نگاه کرد . در  بهت

زد .  یموج م یمهر پدر شیچشمها



که مدتها از آن محروم بود .  یزیچ

را بست .  شیراه گلو یداز شا یبغض

خواست پدرش را در آغوش  یدلش م

شائبه از او  یمحبت ب نیهم یکشد و برا

به  یرپوستیمحبت ز نیتشکر کند . ا

شدن  دنیشدن او بود . بخش دهیبخش یمعن

که مرتکب نشده بود یگناه ! 

وقته نخوردم یلی...اما خ ادیز یلیخ -  .  

اجاق گاز نشان  یرا رو یقابلمه ا یعل

د و گفتدا : 

دمیبه خاطر تو خر -  .  

 یمیقد یچهار نفره  یناهار خور زیم

کرد . با  یوسط آشپزخانه عرض اندام م



او هم به سمت  زیرفتن پدرش به سمت م

نشستند .  زیرفت و هر دو پشت م زیم

تمام آن  یخواست به اندازه  یدلش م

پدرش حرف بزند اگر  یچند ماه برا

باشد ییگوش شنوا  ... 

اون  یخواستم بگم ... منو برا یم بابا -

؟یدیموضوع بخش  

نگاهش را به سماور دوخت و با  یعل

که خش دار بود و به زور از  ییصدا

آمد ، گفت یم رونیحنجره اش ب : 

برم سرکار  دی، با زیبرام بر ییچا هی -

دن ...  ی... نباشم کارگرا دل به کار نم

که جعفر نبود کارگرا  یاون مدت یتو



ل و تن پرور شده بودند ... تنب یحساب

خوام یضرر کرد ... نم یلیصادق خ  ... 

زحمت  یاراده سمت دستها یب دستش

دست پدررا  یشد . گرما دهیکش پدر کش

که  ییدستش حس کرد و با چشمها ریز

پر اشک شده بود به او نگاه کرد و با 

 :بغض لب زد

در  نیدوستتون دارم ... باور کن یلیخ -

 یگناه بودم . دلم م یاون ماجرا من ب

شما  ییآبرو یاما باعث ب رمیخواست بم

 ...نباشم



زد و حس کرد دست پدرش دور  هق

به نوازش  متیو با مال دیچیدستش پ

  . دستش پرداخت

 ستیحرفها ن نی... االن وقت ا سیه -

شده ... بهتره  ی... صادق برام گفته چ

مینزن یهمه مون از اون گذشته حرف  ... 

 یرو ینیابا ... غم سنگتونم ب ینم -

و منو به  یطردم کرد نکهیدلمه ... از ا

خون شد .  یایدلم در یدست اون سپرد

توقع نداشتم پدرم ، تاج سرم ...اسطوره 

، به پاک بودنم شک کنه ...  میزندگ ی

و یبابا شک کرد  ... 



کالفه و ناراحت دست اورا رها  یعل

. نفس  دیصورتش دست کش یکرد و رو

خش دار گفت ییو با صدا دیکش یقیعم : 

 یخوا یم ؟یمحاکمه م کن یخوا یم -

تا خودت آروم  یبا حرفات دلمو خون کن

که از  یریاعتراف بگ یخوا یم ؟یش

نه ای مونمیکارم پش ...  

نیخوام بدون ینه به خدا ... م - ... 

دونم دختر... فقط تمومش کن یم - ! 

اشک به صورت  یاز پشت پرده  هانا

در آن  یکرد . شرمندگسرخ پدرش نگاه 

و  نیکه زودتر از حد معمول چ یصورت

داده بود،  یرا در خود جا یریچروک پ



خواست پدرش را  یبود . دلش نم انینما

خواست قلبش را به درد  یخرد کند . نم

پدرش ازآن  دیکه فهم نی. هم اوردیب

 شی... برا مانیگذشته ناراحت است و پش

بود یکاف  .  

را پاک کرد و  شیپشت دست اشکها با

 یکه رو یبلند شد . لبخند زیاز پشت م

لبش نشست برق اشک را در خود پنهان 

 ... کرد

تا پدر و  زمیر یم ییچا هیاالن  -

میدر کنار هم بخور یدختر  . 



گرفت و در  دهیپدرش را ناد سکوت

 خت،یر یم یچا وانیکه درون ل یحال

 :گفت

سرد  میبشن ، هل داریتا هلما و مامان ب -

سماور بذارم  یشه به نظرم رو یم

 ... بهتره

 ی... فقط تا زمان دارهیمامانت حتما ب -

 رونیخونه هستم از اتاق ب یکه من تو

ادینم ... 

.  دیچرخ یبهت سرش به سمت عل با

 ریداد و ز تکان نییرو به پا یسر یعل

 :لب زمزمه وار گفت

داره یتاوان هی ییباالخره هر خطا -  ...  



رفت . هانا  رونیشد و از آشپزخانه ب بلند

 یرو یاز حد شیب یبا احساس داغ

انگشتش به خود آمد . به سرعت دستش 

و  دیسماور عقب کش ریش ریرا از ز

 ریرها کرد . ش نتیکاب یرا رو وانیل

به  دیشد سماور را بست و با سوزش

 یرفت . در حال ییظرفشو نکیسمت س

،  کرد یدستش باز م یرا رو رآبیکه ش

دیچشمش فرو چک یاشک از گوشه   .  

مهبد تمام وجودش از  یدر خانه  یزمان

غم  دنینفرت به پدر پر شده بود . حاال د

هلما که  یفشرد . صدا یپدر، قلبش را م

 دهیآشپزخانه شن رونیکرد از ب یسالم م



را پاک کرد تا  شیه سرعت اشکهاشد . ب

نفهمد یزیهلما چ  . 

خودم . بابا  زیسحر خ یسالم به آبج -

 داریمن لنگ ظهر ب یخونه  یجون تو

 ی، خودتو برا ومدهی... هنوز ن یشد یم

یشد داریو زود ب یبابا لوس کرد  ... 

لبش نشاند . به  یشوخش لبخند رو لحن

و گفت دیسمت او چرخ : 

ورور کردن  یوروجک ... به جا -

کن تا داریمامان رو ب  ... 

شد و  رهیاو خ یبا دقت به چشمها هلما

دیحرفش پر انیم : 



 هیگر ی... اول صبح دارهیمامان ب -

؟یکرد  

 یخواهرش موج م یدرون چشمها خشم

بهم فشرده  یو دندانها یزد . با ناراحت

دیغر : 

زده؟ بازم اشکت رو  یبابا بهت حرف -

 ادیدهنم ب یوت یدر اورد؟ به خدا هر چ

 ...بهش

دهان  یسرعت دستش را رو به

 دیخواهرش گذاشت و او را درآغوش کش

 :و گفت

نزده ...  ینگو هلما ... بابا حرف یچیه -

دهیشوقه ... بابا منو بخش یاشکا نیا  ... 



 یرا از خود جدا کرد و به قابلمه  هلما

اجاق اشاره کرد و گفت یرو : 

رفته  شه؟ بابا به خاطر من یباورت م -

دهیخر میهل ! 

شد .  رهیبه قابلمه خ رتیبا ح هلما

لبش نقش بست و گفت یرو یلبخند : 

؟یگ یم یجد -  

میآره ... االن با هم چند کلمه حرف زد -  

.  

خدا رو شکر ... داشتم از غصه دق  -

کردم . فکر کردم دوباره با حرفاش  یم

کرده تتیاذ  . 



ناراحته یلینه ... بابا خودشم خ -  .  

 یرو وانیو به ل دیکش یقینفس عم اهلم

اشاره کرد و گفت نتیکاب : 

هیجور نیچرا ا نیا -  .. 

که  یوانیو ل نتیکاب یرو ختهیر ییچا به

شده بود نگاه کرد و گفت زیسرر : 

  . حواسم پرت شد -

هلما در هم فرو رفت و گفت اخم : 

نمی... بذار ببیحتما دستت رو سوزوند -  

. 



 یبا ناراحت را نشان داد و هلما دستش

 یرو یدستش خم شد . بوسه ا یرو

گفت یدستش زد و با لحن بچگانه ا : 

شهیاالن خوب م -  . 

را در آغوش  گریو همد دندیدو خند هر

دل هر دو  یدوران کودک ادی.  دندیکش

 ...خواهر را شاد کرده بود

ماه از سفرشان گذشته بود سه  .  

 یقفسه  یرو شیک یگرم و شرج یهوا

کرد یم ینیاش سنگ نهیس . 

و  کیش یخود را به داخل خانه  

سرش  یمرتبش انداخت و شال را از رو

دیکش رونیب .  



شده بود، رفت  بشیکه نص یبزرگ شانس

 یبه تاکس اجیو آمدش با آرمان بود و احت

آژانس نداشت ینهایو ماش  .  

سمت آشپزخانه اش رفت به  .  

بود دهیامانش را بر یتشنگ  . 

را باز کرده بود که  خچالیتازه در  

زنگ خورد شیگوش  .  

نگاه کرد یحوصله به گوش یب  . 

در معرض  شیعمارت عمو یشماره  

قرار گرفت دشید  . 

و  دیکش رونیب خچالیآب را از  یبطر 

 یم یخال وانیکه آب را درون ل ینیدر ح

 . کرد ، تماس را برقرار کرد



از  یادیسالم عموجان ... چه عجب  -

نیکرد رفقرایفق  . 

در  شیعمو یآرام و خسته  یصدا

 گوشش نشست و حالش را دگرگون کرد

.  

ماهت دخترم ... من  یسالم به رو -

و  یزاریتو که از ما ب ایکنم  ینم یادی

؟یهست یفرار  

من از شما نه عمو جان ...  نیینفرما -

به  دیبا نی... قبول کن ینه فرار زارمیب

و از اون رخوت و  دمیرس یم میزندگ

دادم یخودم رو نجات م یبدبخت . 



،  دیکه پرصدا کش یقینفس عم یصدا

آن  یپر داد به سو دنشید یدلش را برا

را با تمام  شیشده ... عمو نیعمارت نفر

 ... اشتباهاتش دوست داشت

ه؟ از کارت و حال و روزت چطور -

بابا؟ هلما و  یهست یراض تیزندگ

 شوهرش هواتو دارن؟

به دلش نشست .  یلیبابا گفتن خ نیا

صادق بر خالف پدرش در ابراز عالقه 

 چیکردن و نشان دادن محبتش ، ه

نداشت یغرور ... 



ممنون عمو جون ... خدا رو شکر  -

 هیمرده ... از  یلی. آرمان خ میراض

رههوامو دا شتریبرادر ب  . 

کرد و  یخدا رو شکر ...)تک سرفه ا -

ادامه داد( . فربد هم داره سروسامون 

و  یکاش بود یدخترم ... ا رهیگیم

دونم  ی. اما م یکرد یم یبراش خواهر

یتون یو نم یدار یکار و زندگ  . 

درون قلبش رخنه  یاز خوشحال یموج

 :کرد . با ذوق گفت

عمو؟ خدا رو شکر ...  یگ یم یجد -

سابقش رو  یه تونست زندگک نیهم

فکر  یدیجد یفراموش کنه و به زندگ



 یزندگ هی اقتی... فربد ل هیکنه ، عال

اما  ستمیخوب رو داره . درسته من ن

تونه کنارش  یداداش که داره ، اون م

  . باشه

به گوشش خورد و  یگوش یازتو یآه

حال خوبش را  شیخشدار عمو یصدا

 :خراب کرد

بدتر از خودش ،  با اون زن   یاون لعنت -

رفت و تنهامون  رانیاز ا شیچند روز پ

بهتر از اون  اقتشیگذاشت ... هر چند ل

. خدا  یدختر نبود ... خوب شد که رفت

 یهر کس بهش نعمت اقتیل یبه اندازه 

جادوگر هست و  یده ... اون دختره  یم

مهبد و به دست گرفت... مجبورم  ستین



ا بره هستم ارثش رو بدم ت دهکرد تا زن

قسم خورده بودم از  نکهی... با ایزندگ یپ

بهش ندم اما نتونستم  یچ چیارثم ه

 دنیمقاوت کنم ... رها کردن تو و بخش

کرد تا قسمم رو  یزیخاله ت رو دست آو

 . بشکنم

لبش نقش بست یاز رو یپوزخند  .  

بود؟ نیخدا هم عدالت ! 

که در حق او کرده  یبعد از آن همه بد 

 دیرس یم شیمام خواسته هابه ت دیبود، با

کرد؟ یرا ترک م رانیو با معشوقش ا ! 



که  یا دهیپوس یماند و گذشته  یم او

را پر کرده  شیایتعفنش تمام دن یبو

 !بود؟

 

گفت یو با ناراحت دیکش یآه : 

نباش در عوضش فربد عمو ناراحت  -

 . در کنارتونه

...  هیخدا رو شکر فربد ، فرزند خلف -

 یشکست نم شیزندگ یبچه م اگه تو

 ییایخودش برووب یخورد االن برا

که داشت، تموم  یداشت . اون زن آلمان

رو نابود کرد شیزندگ  ... 



عمو جون خدا بزرگه  نیناراحت نباش -

ه که سرراهش قرار گرفت ینی... انشاال ا

کنه ...  ی، جبران اون شکست رو م

عروس خانوم خوش  نیا نینگفت یراست

شد داشیو از کجا پ هیبخت ک ... 

و گفت دیخند صادق : 

شه یبگم باورت نم -  ...  

لبش نقش بست . چرا که  یرو یلبخند

دیخند یم شیعمو ! 

 !شما بگو باور کردنش با من -

خراب  یلیحالم خ یتو رفت یاز وقت -

 یبرام پرستار گرفته بود . توبود . مهبد 

مدت کم کم بهم عالقمند شدن نیا  ...  



شه  ینم نیبهتر از ا یواو... چه عال -

 ی... انشاال که خوشبخت بشن ... برا

... هر جور شده  نیخبرم کن شونیعروس

رسونم یخودم رو م  . 

خوش و بش کردن تماس را  یاز کم بعد

دیکش یقیقطع کرد و نفس عم  . 

 شیفربد و عمو یبرااز ته دل  

  . خوشحال بود

بود چقدر  دهیفهم شیعمو یحرفها از

اتفاق خوشحال است نیذوق دارد و از ا  .   

آب را  یو بطر دیآب را سر کش وانیل

  . درون بخچال گذاشت



نمانده بود  رونیب یدر فضا ادیز نکهیا با

هم  واریهوا از پشت در و د یاما گرما

سوزاند یتنش را م  . 

بود دهیبه تن چسب شیلباسها   . 

وارد خانه شده  یآمد از وقت ادشیبه  

را روشن نکرده بود .  یبود، کولرگاز

 یرا به دست گرفت و کولر گاز موتیر

 . را روشن کرد و به سمت اتاق رفت

چندش  یگرفت  و عرقها یدوش م دیبا 

زدود تا سرحال شود یاور را از تن م  .  

دوش آب ولرم سرحال و  کیاز  بعد

آمد رونیقبراق ازحمام ب  .  



 یو رو دیتن پوشش را پوش ی حوله

  . کاناپه لم داد

را به دست گرفت و  ونیتلوز کنترل

 یکردن شبکه ها نییشروع به باال و پا

کرد ونیتلوز  . 

خورد یساعت چرخ ینگاهش رو   . 

 شیشب بود و چشمها ازدهی کینزد 

  . گرم  خواب شده بود

اشته بود و را پشت سر گذ یپر کار روز

بود دهیرمق از تنش کش یخستگ  . 

شد وبه سمت  ونیتلوز یتماشا الیخ یب

 . اتاق خوابش رفت



دل خودش همه  یکه برا یاتاق خواب 

 ییمویو ل یرا به رنگ گل به لشیوسا

 یانتخاب کرده بود تا از حالت خمودگ

ابدی ییرها . 

و ناخواسته به  دیتخت دراز کش یرو 

 یآن سو رایمفکر کرد که با س یمهبد

او به  یرا برا ییخوش بود و تنها ایدن

 . جا گذاشته بود

**** 

 

. دیاز خواب پر یآالرم گوش یصدا با

به  یتخت بلند شد و دست یاز رو عیسر

رنگ و  یچهره  دنی. با ددیکش شیموها



رفته اش پلکش را باز و بسته کرد و  رو

  .به خود لبخند زد

 ریشد؛ ز یکه از اتاق خارج م یحال در

کرد.  یلب زمزمه م ریرا ز یلب آهنگ

بعد از مدتها سرحال از  یبیبه طور عج

شده بود داریخواب ب .  

 نکهیشد . بعد از ا یبهداشت سیسرو وارد

به صورتش زد  ی؛ آبکارش را انجام داد 

خارج شد ییه به دست از دستشوو  حول  

.  

را به  شی، ابرو یزنگ گوش یصدا

دیحالت تعجب باال کش  .  



را  یتماس چیوقت صبح انتظار ه آن

 ...نداشت

را به سمت داخل  شینام هلما لبها دنید با

 یلی. هلما  خ نگران شده بود یبرد . کم

نبود ... البته ساعت هشت  زیسحر خ

آمد اما  یبه حساب نم یزیصبح سحرخ

 یم داریهلما که ساعت نه صبح ب یبرا

زود بود یشد کم  .  

تماس را برقرار کرد.  یکنجکاو با

دیچیشاد هلما در گوشش پ یصدا  .  

خودم یخانوم یسالم آبج -  . 

؟یماهت ... خوب یسالم به رو -   

تمام گفت یو با شاد دیخند هلما : 



ست؟یاز صدام  معلوم ن -   

وقت  نیم انگران شد یچرا اما کم -

یصبح تماس گرفت ! 

دلواپس من  شهینگران نشو خواهر هم -

خبر خوب دارم هی...   .  

زمیباشه عز ریخ -  . 

امروز به آرمان گفتم از ساعت پنج  -

بده تا شب با  یبعد از ظهر بهت مرخص

 ادتیکه  شگاهی... قرار آرا میهم باش

 نرفته؟

دلش  زدیهلما موج م یکه در صدا یذوق

دختر با  نیشوق کرد. ارا پر از 



 یداد ؛ کل یکه انجام م یکار نیکوچکتر

داد یشور و شوق از خود بروز م  .  

گفت دهیباال پر ییابرو با : 

 نیشده ا ینرفته ؛ فقط بگو چ ادمینه  -

؟یهمه شنگول  

من خوشحالم؟ یدیهانا تو هم فهم یوا -  

زد و گفت یلبخند هانا : 

پشت تلفن  یکه تو دار یذوق نیبا ا -

دهیتون هم فهم هیفکر کن همسا یزنیم  ... 

یفهم یخودت م شگاهیبعد از آرا - ... 



شد؛  یم دهیآرمان که از دور شن یصدا

هلما را از تک و تا انداخت . با عجله 

 :گفت

خواد ... فعال تا  یآرمان صبحونه م -

یعصر . 

کرد و تماس را قطع کرد. هر  یخداحافظ

 شیهمه خوشحال نیچه فکر کرد علت ا

کرد یا درک نمر .  

از مادر  یخبر دیفکر کرد شا یا لحظه

در  راه  یمسافر ای دهیو پدرش به او رس

او  یریخواست با غافلگ یداشتند و م

 ...خبرش را بدهد



کانتر  یرا رو یتکان داد و گوش یسر

آماده کردن صبحانه به  یرها کرد و برا

را آب کرد  یساز رفت . کتر یسمت چا

 . و دکمه اش را فشرد

 ستادیا نهیآ یاز خوردن صبحانه جلو بعد

 دهیخر یشیآرا ی لهیچند وس ی. به تازگ

 ریو پر غمش را ز دهیتا صورت تکبود 

پنهان کند شیاز آرا یا هیال  .  

صورتش انجام داد.  یرو یمیمال شیآرا

 یکمرنگ را رو یدر آخر رژ صورت

رفت یلبش زد و به سمت جالباس  .  



از آمدن آرمان نشان  فون،یزنگ آ یصدا

 سیسرو یراننده  کیداد. مانند  یم

دیرس یبه موقع م شهیهم  .  

سر مرتب کرد  یسرعت شالش را رو به

را برداشت . با سرعت از خانه  فشیو ک

ستادیخارج شد و پشت در ا  .  

آرمان در را قفل کرد و  نیماش دنید با

شد . آرمان با لبخند از او  نیسوار ماش

 یاز احوال پرساستقبال کرد و بعد 

  .حرکت کرد

در آن ساعت  شیخلوت ک یها ابانیخ

 نیبه مقصد را در کمتر دنیروز ؛ رس

ساخت یزمان، ممکن م  .  



 گریتهران را ترک کرده بود ؛ د یوقت از

 یاعصاب خردکن خبر یکهایاز تراف

 ستهاینبود . فقط شبها که مسافران و تور

کردند ؛ جنب و  یدر شهر گردش م

شد یم دهید یجوش  . 

بودند که آرمان  دهیپاساژ رس کینزد

به سمت او چرخاند و  یسرش را کم

 :گفت

 یتونم تو یهانا خانوم امروز  نم -

فروشگاه باشم؛ حواست به بچه ها باشه . 

رسونم یقبل از رفتن شما خودم رو م  . 

تکان داد و گفت نییرا رو به پا سرش : 



راحت ... )لبخند زد و  التیچشم خ -

 یوقت تو چیادامه داد( شما که ه

روش نمیشه ا ینم داتیفروشگاه پ  .. 

و در جواب گفت دیخند آرمان : 

کنم ینم یطونیراحت ش التیخ -  ...  

 ی... شوخ ی. شما قابل اعتماد دونمیم -

 ادیدلت م یجورکردم . فقط موندم چه 

اون فروشگاه رو به دست چند تا 

یو بر یفروشنده بسپار  ... 

چشم او را  یو از گوشه  دیخند آرمان

 :نگاه کرد و گفت

مدار بسته داره  نیکل فروشگاه دورب -

 یکه به لپتاپ متصله ... هر جا باشم م



 یتونم فروشنده ها رو کنترل کنم . برا

راحته المیخ نیهم . 

که ذهنش را  یو سوالتکان داد  یسر

دیمشغول کرده بود را پرس  : 

؟یشغل دوم دار -   

. با تعجب به  دیبلند خند یبا صدا آرمان

آرمان نگاه کرد. منتظر ماند تا  یخنده 

دیریخنده اش تمام شود و جوابش را بگ . 

 نیا ی... هلما تو یزیت ادیخوشم م -

بود دهیبار ازم نپرس هیمدت  ...  

را پارک کرد و  نیپاساژ ماش یروبرو

را باز کرد و  یمنیکه کمربند ا یدر حال

 :گفت



نه؟ ای یمحرم راز هست -  

باال داد و  ییگرد شد . ابرو شیچشمها

 :گفت

؟یراز؟ چه راز -  

را باز و بسته کرد و گفت شیپلکها : 

گم که در  یم نویفعال رازه ... فقط ا -

 یبرا زیسوپرا هیحال آماده کردن 

بسه ... به  یقدر بدون نیهلمام... فعال هم

نگو یچیهلما ه  . 

 یلبش نشست . از ته دل برا یرو لبخند

مرد  نیخواهرش خوشحال بود که چن

شده بود بشینص یخوب و عاشق  .  

دیچیپ شیدر گلو یبغض  .  



ماند مانند برادرش  یآرش هم زنده م اگر

بود یخانواده دوست و عاشق م یمرد ... 

 هادیرا قورت داد و در حال پ بغضش

به هلما  یقول داد حرف نیشدن از ماش

زند ینم  .  

 نکهیفروشگاه شدند . قبل از ا وارد

همکارانش از راه برسند رو به آرمان 

دیپرس : 

 یامروز زنت چه خواب یخبر ندار -

رد کرده؟ یکه برام مرخص دهیبرام د ! 

و گفت دیبلند خند یبا صدا آرمان : 



 یزبونم رو بکش ریاوه ... قرار نشد ز -

داره و منم رازدار  زی.. برات سوپرا.

 ...خانومم

زد و پشت صندوق نشست .  یلبخند

 زشیرا روشن کرد . اطراف م وتریکامپ

کرد . کم کم  یریرا مرتب و گردگ

دندیهمکارانش از راه رس  .  

 ستیمطمئن شد ؛ هانا تنها ن یوقت آرمان

کرد و رفت یخداحافظ  . 

هوا تعداد  یظهر بود . گرما کینزد

فران را کم کرده بود و فروشگاه مسا

 یاول ورودش شلوغ نم یمانند روزها

  . شد



 یهمراه با کودک خردسال یو مرد زن

وارد  فروشگاه شدند . نگاهش به سمت 

شد دهیکودک کش  ... 

بور و صورت تپلش دلش  یموها دنید با

کودک با  یآشنا یغنج رفت . چهره 

در  یکه دستش را گرفته بود، ذوق یمرد

نشاند دلش .  

خانواده  یاز اعضا یکیکرد  یم حس

مشتاق به آنها  ی؛ با چشمان دهیاش را د

شده بود رهیخ  .  

پشت صندوق بلند شد و به سمتشان  از

  . رفت



در کنار پدر و  یپوش جوان کیش خانم

بچگانه  یکودک قدم زنان به سمت لباسها

  .رفتند

رفتن کودک قلبش را به تب و تاب  راه

به کودکان  یکشش خاص انداخته بود.

داشت مخصوصا که آن کودک طاها 

انتظار  نکهیباشد و بعد از مدتها ، بدون ا

ندیرا داشته باشد او را بب دارشید .  

را  بایآن کودک ز دنیبه آغوش کش دلش

کرد یطلب م .  

با لحن آرام و  دیسر مهندس که رس پشت

اسمش را صدا زد یمودب  : 



 یلیخ ... یمهندس شامان یسالم آقا -

دیخوش آمد . 

که تعجب در  یبا صورت یشامان مهندس

به عقب نگاه کرد و به او  زدیآن موج م

شد رهیخ  .  

که همراهش بود ؛ مات و مبهوت  یزن

کرد یبه آن دو نگاه م .  

 یرو یدمکث لبخن یبا کم مهندس

صورت مردانه اش نشاند و محترمانه 

 :جواب داد

ممنون یلی... خ یسالم خانوم سپهر -  .  

به فروشگاه انداخت و به حرفش  ینگاه

 :ادامه داد



جا کجا؟ نیشما کجا و ا -  

کوچکش نقش بست .  یلبها یرو یلبخند

در پنهان کردن آن  یکه سع یبا ذوق

خم شد و  بایداشت به سمت کودک ز

 :گفت

پرتم  ایدن یگوشه  نیدست سرنوشت ا -

طاها جون رو بغل  نیدیکرد... اجازه م

 کنم؟

زانو نشست و  یتمام رو یبا شاد مهندس

گفت شیبایرو به پسرک ز : 

اد؟یم ادتیطاها جون ، خاله رو  -   

هانا که  یدستها دنینازدانه با د یطاها

 یجلو م دنشیدر آغوشش کش یبرا



و  دیبپدرش چس یرفت؛ ترسان به پاها

کوچک و سرخش  یاز ترس لبها یبغض

  .را به لرز  انداخت

و  دیترس  طاها کنار کش دن  یبا د هانا

. مهندس طاها را در  ستادیپا ا یرو

. با ستادیا شیو روبرو دیآغوش کش

؛ گفت نیشرمگ یلبخند : 

برده  ادیشرمنده ... انگار شما رو از  -

کنه یم یبیکه غر  ... 

 شیبود ، اخمها ستادهیکه کنارش ا یزن

دیرا در هم کش  . 

که بغض  یرا باز کردو کودک شیدستها 

و گفت دیکرده بود را به آغوش کش : 



بغل خودم ایب زمیعز -  ...  

به آغوش زن رفت و مهندس با  طاها

به اخم زن جوان نگاه کرد و رو  یلبخند

 :به هانا گفت

  . بهتره شما رو با هم آشنا کنم -

رفت و رو به را به سمت هانا گ دستش

 :زن جوان گفت

 یهستن ... مرب یخانوم سپهر شونیا -

رفت یکه طاها م یمهد  .  

زن جوان قرار  یرا پشت شانه  دستش

خاص گفت یداد و  با محبت :  



که  زمیعز یهم ... دختر خاله  شونیا -

  .همسرم هستن

زد و دستش را در  یبا ذوق لبخند هانا

با   بایبرد . زن ز شیبرابر زن جوان پ

لبش  یرو یهمسرش لبخند یمعرف

نشست و مودبانه دست هانا را در دست 

 . فشرد

خوشبختم خانوم... هانا هستم  ...  -

نداشتم تا زودتر عرض  تییآشنا دیببخش

 ... ادب کنم

لبش جان  یرو یحیجوان لبخند مل زن

 : گرفت و جواب داد



 الی... سهزمیکنم عز یخواهش م -

ما تا به حال من و ش هیعیهستم  ... طب

میدیهمو ند  .  

به فروشگاه اشاره کردو با  مهندس

دوستانه  گفت یلبخند : 

 هی دیبا ؟یکن یجا کار م نیواقعا ا -

ایخوب بهمون بد فیتخف ... 

تکان داد  نییرو به پا یبا لبخند سر هانا

 :و جواب داد

جا فروشگاه شوهر  نیبله ... ا -

الزم  یهر چ دیدار اریخواهرمه ... اخت

، مهمون من دیبردار دیارد  .  



همسرش  یآرام به بازو یضربه  الیسه

 :زد و گفت

 رهیشهاب جان عادت داره هر جا م  -

.  رینگ ی... شما جد رهیبگ فیاول تخف

از شما  دامویخر یکیبه بعد من  نیاز ا

شهر  نیا یباشه تو ی. هر چ کنمیم

 میداشته باش یدوست و همشهر هی بیغر

متهی؛ غن  . 

 نییسرش را رو به پا یا مهربانب هانا

 یکرد . سوال دییتکان داد و حرفش را تا

به وجود آمده بود را به زبان  شیکه برا

 :آورد

ن؟یساکن شد شیمگه شما هم در ک -  



، مهندس جواب داد الیسه یجا به : 

 یپروژه  هیبا اجازه تون بله ...  -

شهر  نیدر ا یدارم ... مدت یکار

میموندگار  . 

تلفن  یو بدل کردن شماره  از رد بعد

خود  ی، هانا به جا  الیهانا و سه نیماب

 یخود را به راحت دیبرگشت تا آنها خر

 .انجام دهند

به پنج بعد از ظهر بود.  کینزد ساعت

مده بود . به فروشگاه آ شیپ یقیآرمان دقا

 هیبود که سا لشیوسا یدر حال جمع آور

سرش حس کرد یآرمان را باال ی .  



خواهرت  ؟یهانا هنوز آماده نشد -

کنه یپوست منو م  ... 

گفت یدست باال برد و با لبخند هانا : 

الزم  گهید رمیحاضرم ... االن م -

 یآژانس م هی ییایشما همراهم ب ستین

 رم . شما حواستون به یو م رمیگ

 ... فروشگاه باشه

باال دادو گفت ییابرو آرمان : 

گردم . خوبه  ینداره زود برم یکار -

من قبال هم فروشگاه رو ول  یدون یم

دمیرسیکردم و به کارام م یم  .  

 یآورد و با لحن مهربان نییرا پا شیصدا

 :گفت



خدا روشکر کارمندام مثل خودت خوب -

و صادقن ... تعارف رو کم کن و زود 

وفتیراه ب  ... 

گفت و از پشت  یزنان ، چشم لبخند

که در  یآمد . برق رونیصندوق ب

چشمانش زده شد از چشم آرمان دور 

  . نماند

 رونیکه همراه هم از پاساژ ب یحال در

رفتند ، رو به هانا گفت یم : 

در نبود من چه  یکن فیبرام تعر دیبا -

افتاده که هانا خانوم گل  ما انقدر  یاتفاق

جور  نیه ... مدتهاس اسرحال شد

دمتیند . 



 کی دنید دیخوشحال بود . شا واقعا

آنقدرا مهم نبود که بخواهد از  یهمشهر

نکهیطاها و ا دنیته دل شاد شود؛ اما با د   

توانسته با مرگ همسرش کنار  مهندس

و ازدواج کند ؛ خوشحال بود دیایب .  

 نیکه غمگ یشاد  مهندس و چشمان نگاه

در دلش انداخته  دیاز ام ینبود ، موج

 .بود

او هم  ییدرد تنها یکرد روز یم حس

 دنیبا د ی. به نوع افتیخواهد  انیپا

آن خانواده روح  تیو رضا یخوشبخت

شد دهیدر جانش دم یزندگ . 



برسند ؛ تمام ماجرا  شگاهیبه آرا یوقت تا

 ییکرد. راز مگو فیآرمان تعر یرا برا

کند .  ینداشت که بخواهد پنهان کار

گوش سپرد شیبا دقت به حرفها آرمان  . 

 شگاهیآرا یرا روبرو نیماش یوقت آرمان

به هانا کرد و  یزنانه پارک کرد؛ نگاه

دیپرس : 

کا  ه؛یچ یمهندس تهران یآقا نیاسم ا -

 تونسته تو رو انقدر  شاد کنه ؟

یمهندس شهاب شامان -  ... 

 شیابرو یفکر کرد و گوشه  یکم آرمان

 : را خاراند و گفت



کنم بشناسمش ... تازه دو ماهه به  فکر -

 هی دمیکه شن ییاومده ... تا اونجا شیک

بزرگ تو دستشه ... حاال  یلیپروژه خ

جناب مجرده که تو  نیمن فکر کردم ا

یانقدر خوشحال .. 

کرد و گفت یاخم هانا : 

؟  یطور شناخت نیبدجنس منو ا یا  -

در کنار  دمید یاز همه  وقت شتریب

ز ته دل شاد شدم همسرش خوشحاله ، ا

الزم  نمیب یکنم ، م ی... خوب که فکر م

 یکه خودمون تو اوج خوشبخت ستین

ه ک ییآدما ی. خوشبخت میتا شاد باش میباش



همون حس  تونهیاطرافمون هستن ؛ م

  ... خوب رو بهمون بده

تکان داد و با خنده گفت یسر آرمان : 

کردم دختر... اما به دور از  یشوخ -

قلب پاک تو سرچشمه  از نی، ا یشوخ

با  ایلیو دل مهربونت ... خ رهیگ یم

از حسادت دق  گرانید یخوشبخت دنید

کنن یم  ... 

 ی؛ چشم شگاهیوارد شدن به آرا با

 تیجمع انیچرخاند تا خواهرش را از م

کند ییمحل شناسا زنان حاضر در  .  

سالن باال رفت و  یهلما از انتها دست

 یکاله رنگ دنیاسمش را صدا زد . با د



سرش گذاشته بود ؛ لبخند زنان  یکه رو

  . به سمتش رفت

 لمیشده بود که در ف یسیزنان انگل هیشب

به  دیسف نیدور چ یبا کاله ها میقد یها

رفتند یدرون تخت خواب م . 

رو به  یاحوال پرس بعد از سالم و هلما

کرد و گفت شگاهیآرا ریمد : 

جون خواهرم رو دست خودت  یسود -

 لمیهلو تحو هیخوام  یسپرم ... م یم

یبد  . 

که  دیسف یبلوند و پوست یبا موها یزن

صورتش کمک  ییبایبه ز شیابرو یتاتو

آمد و گفت شیکرد، پ یم : 



سالن یاتاق انتها یتو نییبفرما - .  

 یکه انتها یبسته ا تعجب به اتاق در با

 : سالن وجود داشت نگاه کرد و گفت

اصالح صورت و ابرو  یمن فقط برا -

اتاق؟ یتو میبر یچ یاومدم ... برا ! 

و به هلما اشاره کرد و  دیخند یسود

 :گفت

کرده  ادیجون سفارش شما رو ز یهل -

تو اتاق تا میبر  ... 

توجه به حرف  یهلما نگاه کرد و ب به

گفت شگریآرا : 



مگه جز  هیچ یکارا برا نیهلما ا -

یا گهیاصالح کار د  ... 

و گفت دیخند هلما : 

چهارده  یدخترا نینترس بابا ... ع -

رنگ  هیموهات  ی... گفتم رو یساله شد

ارهیناناز در ب یلیو مش خ . 

کرد و گفت یاخم : 

خوام چه کار؟ تو  یرنگ و مش م -

و خودت رو براش خوشگل  یشوهر دار

رنگ کنم  یک یبرا ... من یکن یم

  ...آخه

کرد و گفت یبه سود یاشاره ا هلما : 



من خوشگل کن ... خسته شدم  یبرا -

 نیا ی... واال تو دمتید رزنایپ نیع

به  شتریجوون ب یاز تو رزنایدوره پ

رسند یخودشون م . 

به  شانیاز تمام شدن چک و چانه ها بعد

وارد اتاق شد یاتفاق سود  .  

هم از هم سبقت ساعت پشت  یها عقربه

 یرو یاز خستگ شیگرفتند و چشمها یم

شد یآمد و به زور باز م یم  . 

طرف  کیاز  دانیرنگ و اکس یبو

 دهیاصالح صورت کش یکه برا یدرد

  .بود ؛ کم طاقتش کرده بود



زنانه  یها یباسازیز نیبود از چن مدتها

جلوه  هودهیب یکار شیبه دور بود و برا

کرد یم .  

 میهشت و ن یروساعت  یها عقربه

بود. سشوار خاموش شد و از  ستادهیا

سرسام آورش خالص شد یهوهو یصدا  
. 

بندش را باز کرد و با  شیپ یسود

و  دیکش شیموها انیانگشتان ماهرش م

 :گفت

، خوشگل خانوم ...  یناز شد یلیخ -

نیبب نهیآ یپاشو خودت رو تو  .  



بدنش خشک شده بود. به زور از  تمام

 ی نهید شد و به سمت آبلن یصندل یرو

بود گام برداشت شیکه روبرو یبزرگ  .  

 شیبرا دید یم نهیکه در آ یا چهره

بود بهیغر . 

 یشمیچون ابر شیکه موها ییبایز دختر

 کیبار یو خطها یینرم به رنگ خرما

سابق  یرنگ در آمده بود با هانا یکاه

نداشت یتیسنخ چیه  .  

 پهن و کوتاهش که به یلذت به ابروها با

در آمده بود ، نگاه کرد یرنگ قهوه ا .  

 یکه دستان هنرمند سود یمیمال شیآرا

از  یصورتش انجام داده بود؛ اثر یرو



نگذاشته  یباق فیو ضع دهیآن دختر تک

 ...بود

اش  دهیو کش فیانگشتان ظر اریاخت یب

خوش رنگ و خوش  یموها انیرا م

دیحالتش کش  .  

 شیظاهر ییبایدل اعتراف کرد ز در

داده است یلیو یلیش را قدل  . 

شد ؛  یم دهیکه در چشمانش د یبرق

صورتش را دو چندان کرده بود یشاداب  . 

ن؟یهست یراض -  

 شگریخود آمد و به سمت آرا به

 یاز رو یزبردستش نگاه کرد و با لبخند

، جواب داد تیضار : 



شده ... واقعا دستتون  یعال یلیخ -

کنه یمعجزه م  . 

که  ی... خودت خوشگل زمینه عز -

 ستای... چشمم شور ن یخوشگل تر شد

یدار یناز ی... ماشاال چشما  . 

 یدر اتاق را باز کرد . با خوشحال هلما

که چون آهو  یبه سر و صورت خواهر

 دشت ؛ چشمان درشتش دل از او یبایز

ربود نگاه کرد و سوت زنان گفت یم : 

جون ... از اون  یدستت طال سود -

؟یساخت یلولو چ  

خنده  ریو هانا هر دو با هم ز یسود

از  یزدند. در واقع هلما هم دست کم



 شیبلوند خاکستر یخودش نداشت موها

را  شییبایتاتو شده اش ز یبا آن ابروها

 . دو چندان کرده بود

 یبرا شانیوهر د بیج نکهیاز ا بعد

شد به  ی، خال یظاهر یاساس راتییتغ

آمدند رونیب شگاهیهمراه هم از آرا  .  

پوست صورتش را  یگرم و شرج یهوا

 .داغ و نمناک کرد

شد .  دهیفارس کش جیبه سمت خل نگاهش

رفتن به سمت  نییکم کم در پا دیخورش

بود و آسمان پاک شهر سرخ بود جیخل .  

 یگرفت یصچرا برام مرخ دمیتازه فهم -

 یم ی... خواهر من الاقل از قبل هماهنگ



و گنگا به  جیگ نیا نیبد نبود. ع یکرد

زل زده بودم شگریآرا  ... 

 نیرا گرفت و به سمت ماش شیبازو هلما

 :خود برد و گفت

 یکه از گرما ب نیماش یتو نیبش نیاول -

 . حال شدم

شدند و هلما بدون  نیدو سوار ماش هر

ه حرکت در آوردرا ب نیماش یحرف چیه .  

دل آرمان خان رو  یخوب بلد -

یهلو شد نیع طونکی... ش ایبلرزون  . 

 یآبج هیرمز و  راز شوهر دار نایا -

 یهمه هلو تو نیا ی... وقت یخانوم

که  میمثل اونا باش دیبا ختهیر ابونیخ



 یگرید یشوهرامون چشم و دلشون برا

من  رینلرزه ... اگه آرمان چشمش به غ

 ادیوم شه قلبم از جا در مز یکس یرو

  ... هانا

 شیلبها یرو تیرضا یاز رو یلبخند

 :نقش بست و گفت

خدا رو شکر... خوبه که به فکر  -

 نیهم شهیهم شاالی... ا یعشقت ی ونهیآش

 التیهم بتپه ... خ یطور دلتون برا

...  هیراحت آرمان مرد چشم و دل پاک

که من باهاش رفتم و  یسه ماه نیا یتو

اطرافش  یبه زنها دمیاصال ند اومدم

 . توجه کنه



منم  دیو پاکه اما با بیدونم که نج یم -

 . مراقب باشم

حق جواب نداشت . نگاهش به  حرف

رفت  یافتاد که به سمت ساحل م یابانیخ

رخ خواهرش دوخت  می. نگاهش را به ن

 :و گفت

 یخسته ام ... ب یلیهلما جان من خ -

هر جا زحمت منو برسون خونه ، خودت 

برو یخواست  ... 

 میکجا خواهر من ... امشب برنامه دار -

 . تا آخر شب

گرد شد و با تعجب گفت شیچشمها : 



 یکرد یهمه نطق از شوهر دار نیا -

تا آخر شبت رو با من  یخوایاونوقت م

؟یبگذرون  

باال انداخت اما  یو شانه ا دیخند هلما

نداد یسکوت کرد و جواب .  

 یرستوران هااز  یکی یروبرو نیماش

و مجلل توقف کرد کیش .  

که پس   یدیخورش یبا خوشحال هلما

شد را نشان داد و  یپنهان م جیخل یآبها

 :گفت

که ازش  ستین ییبایز نیا فیح -

 هیکه دلم  نیی. بپر پا میمحروم بمون

خواد یخنک م یخوردن . 



ناچار حرف خواهرش را گوش کرد  به

شد ادهیو پ  .  

که به آن  ین شهراز جوانا یادیز ی عده

 آب و هوا عادت داشتند کنار ساحل بودند

. 

آنها دور بود اما  یفاصله  نکهیبا ا 

نشان از شور و حال  تیازدحام جمع

زد یداشت که در ساحل موج م یزندگ  . 

. به اطراف نگاه  رستوران شدند وارد

هلما  ی لهیکرد که دستش به وس یم

شد و به سمت راست رستوران به  دهیکش

رفتند یشش نفره ا زیم کینزد .  

 . هلما دستم رو ول کن زشته -



 یبه چشمها یکرد و چشمک یمکث هلما

 :براقش زد و گفت

خوشگلم رو  هیلولو آبج ترسمیآخه م -

ممراقبت باش یچهار چشم دیبدزده ... با  

. 

گرد  شد و گفت شیچشمها : 

خواد بدزده یم قهیعت -  ...  

من یبرا یهم باارزش تر قهیاز عت -  ...  

که  یزیسه خانوم پشت آن م شیروبرو

رفتند نشسته بودند که با  یبه سمتش م

کردند یباز آن دو را نگاه م شین  .  



 زیزنها از پشت م ستادنیکه ا زیم کنار

لبخند پر  گشاده و یبلند شدند و با رو

کردند یسالم و احوال پرس یمهر  .  

 یکه خجالتش در همان لحظه  یطور به

باز با آنها  یو با رو ختیر ییآشنا

  .برخورد کرد

 یکه موها ینشستند و زن زیپشت م همه

 ختهیصورتش ر یرا کج رو شیشراب

 :بود رو به هلما گفت

 نیبه ا یخواهر یپاره نگفته بود شیآت -

یدار یخوشگل !  



کردند و  دییحرفش را تا گریدوست د ود

هانا  یشانه  یهلما با ذوق دستش را رو

 :گذاشت و گفت

از خواهرم  دیاسما جون،  من که نبا -

کنم ... مشک آن است که خود  فیتعر

دینه آنکه عطار بگو دیببو ... 

و بعد از ردو بدل کردن چند  دیخند اسما

که طنز  یبا چشمک یجمله با لحن شوخ

کرد رو به هلما  یم شتریب کالمش را

 :جواب داد

 نیوگرنه ا میومدیخوبه با شوهرامون ن -

که فضا رو پر کرده هوش از  یعطر

پروند یسر شوهرامون م ... 



.  امدیبه مذاق هانا خوش ن یشوخ نیا

زن مطلقه  کیبه  یدید نیچن نکهیحس ا

داد یداشته باشند عذابش م  . 

 یلیو خ دیلبش پر کش یاز رو لبخند

گفت یجد : 

لوند   یزنها یهوش از سر مردا، برا -

 یبرا یمرد چیپره ... فکر نکنم ه یم

کنه دایپ یحال نیمن چن ! 

حرف  نیا دنیکه از شن یسکوت با

حاکم شد.  ینیبرقرار  شد ؛ جو  سنگ

هانا ، حال هلما را  یبغض ناخواسته 

 . دگرگون کرد



گوش هانا برد و  کیرا نزد سرش

 :زمزمه وار گفت

 فی... داره ازت تعر یآبج ریل نگبه د -

کنهیم  . 

دست خودش  یدل نازک شده بود ول دیشا

 یناراحت برا ینبود. اسما با چهره ا

خود گفت هیتوج : 

شرمنده هانا جون ... به خدا قصد  -

 شتریجسارت نداشتم ... حرفم ب ای نیتوه

داشت فیجنبه تعر  . 

که کنارش نشسته بود و در رمان  یزن

شناخته بود ؛  میبه اسم مرمعارفه او را 

حرف اسما گفت دییدر تا : 



هانا جون . خواهر هلما  گهیراست م -

زهیجون ،  مثل  خودش برامون عز  ...  

خود متشنج  یجو را با دلنازک نکهیا از

دیکرده بود؛ خجالت کش  .  

لبش نقش بست  یپر از شرم رو یلبخند

 : و جواب داد

م شرمنده ناراحتتون کردم . دست خود -

 یلیجور مسائل خ نیا یرو ستین

 ... حساسم

نگاه  ریاز ز یا قهیچند دق نکهیا یبرا

 یآنها خالص شود؛ از رو یکنجکاوانه 

برخاست و رو به خواهرش  یصندل

 :گفت



دستم رو بشورم  ییدستشو رمیمن م -

گردمیاالن بر م  . 

انداخت و بدون توجه به  نییرا پا سرش

شد  یبهداشت سیاطرافش وارد سرو  .  

که  یرا با صابون شست و در حال دستش

به  ختیر یم شیدستها یآب سرد رو

شد رهیخ نهیآ  .  

مضاعف  ییبایز شیاشک به چشمها برق

 یمردمتاهل نکهیبود . فکر ا دهیبخش

 رورویشود؛ دلش ز کیبخواهد به او نزد

  . شد

را فرو خورد . نم دستش را با  بغضش

خنکش  یگرفت و دستها یدستمال کاغذ



صورت داغش گذاشت . افکار  یا رور

 ریز یعاد ریغ یمغشوشش گرما

 . پوستش دوانده بود

و به خود قول داد، دل  دیکش یقیعم نفس

 یشب یرا کنار بگذارد و از مهمان ینازک

داده بود؛  بیاو ترت یکه خواهرش برا

لذت را ببرد تینها .  

نافذ به سمت  یمحکم و نگاه یگامها با

رفت زیم  . 

شد قلبش  یتر م کینزد زیچه به م هر

کادو  یسه بسته  زیم یرو. زدیتندتر م

 یبا گلها یقلب مانند د  یسف کیبه همراه ک

قرار داشت یصورت  .  



افتاد  انیکودکانه در وجودش به غل یذوق

روز  ادیاصال به ... تا به آن ساعت 

 کیاو تنها  یتولدش نبود... هلما برا

او  یبود... ناج یمنج کیخواهر نبود ؛ 

دست و  ییبود تا درون مرداب غم و تنها

 .پا نزند

را  ایدن یها یکل ناراحت یلحظه ا یبرا

نشست زیفراموش کرد و پشت م  .  

لبخند زنان دست در  دنشیبا د هلما

 یبا ذوق دویگردنش انداخت و او را بوس

 :کودکانه گفت

به قربونت ... تولدت  یآبج یاله -

سال عمر با  ستیصدوب یمبارک . اله



رو با  یو خوشبخت یعزت داشته باش

یتمام وجودت حس کن  ... 

اشک از  اد،یهلما و شوق ز یحرفها از

 نیسنگ ی. بغض دیچشمش چک یگوشه 

 نکهیراه نفسش را بند آورده بود . فکر ا

زادروزش رو به  هست که یهنوز کس

انقدر مهم هست  یکس یدارد و برا ادی

بدهد؛  بیترت یزیسوپرا نیچن شیکه برا

دیکوب یامان م یقلبش را ب  .  

 گرشانیو دوست د میاسما و مر دوستان

گفتند کیهم به نوبت تبر  .  

را روشن کرد و  کیک یشمع رو هلما

گوشش گفت ریز : 



 هیقبل از فوت کردن ؛ آرزو کن  -

کنارت  گهیاالغ سوار تا سال د یشازده 

 ... نشسته باشه

گفت که  یسوار را با چنان غلظت االغ

ناراحت  نکهیا یبار به جا نیاول یبرا

خنده زد و گفت ریشود ؛ ز : 

ایاز دستم خسته شد یلیمعلومه خ -  ... 

را بست و در دل آرزو کرد  شیها چشم

را  یآرام و خوش یزندگ ندهیتا سال آ

  . تجربه کند

را فوت کرد و بعد از خورده  هاشمع

؛ با اصرار دوستان کادوها  کیشدن ک

 یو ت کیرا باز کرد . دوتا از کادو تون



ادکلن ... از تک  یگریشرت بود و د

تکشان که حاال جزو دوستان خودش هم 

آمدند تشکر کرد یبه حساب م  .  

مربع مانند  یجعبه  فشیاز ک هلما

 که ییآورد و با چشمها رونیب یکوچک

زد به  یدر آن موج م یذوق خاص

  .دستش داد

 یگرانبها یجعبه نشان از کادو ی اندازه

سابقه  یب یدرونش داشت. با ذوق

. دیو بوس دیخواهرش را در آغوش کش

تشکر کرد و کادو را با اصرار و شلوغ 

، باز کرد هیبق یکار  .  



به  فشی، انگشتان ظر جانیشدت ه از

مصادف  لرز افتاده بود. باز شدن کادو

طال  یبایشدن دستبند ز انیشد با ع

پالک آن، سه قلب  یکه  رو یدیسف

 .کوچک و بزرگ حک شده بود

بگو  انیو شام در م کیاز خوردن ک بعد

معمول دوستانه ، آن شب به  یو بخند ها

دیرس انیپا  . 

پرخاطره و دوست  شیکه برا یشب

تمام شد و بعد از مدتها ، آن شب  یداشتن

شبانه شد یایرو یایدن با لبخند وارد ... 

 

**** 



 

شاد  یهانا دروازه  یکه برا یآن شب از

 یباز شد چند ماه شیبه رو ستنیز

  . گذشت

دوستانه و  یدر کار و دوره ها آنقدر

سرگرم کننده ؛ غرق شده  حاتیگاها تفر

دیفهم یرا نم امیبود که گذر ا .  

آخر تابستان بر خالف گرما و  یروزها

او زود گذشت یاکشدار بودنش ؛ بر  .  

 یحسابها یروز در حال جمع بند آن

و  یماهانه بود که ورود مهندس شامان

  .طاها حواسش را پرت کرد



 میدا یشخص که مشتر نیا دنید با

لبش  یفروشگاه شده بود؛ لبخند رو

بلند شد زینشست و از پشت م  . 

به او انس  گریکه د شیبایز یطاها 

 یکه برا تپلش یگرفته بود  با آن دستها

 ییایاو باز شده بود به سمتش آمد و  دن

داد  هیاز عشق به او هد  .  

مخلوق خدا نیبه پاک تر عشق ...  

خدا ی دهیآفر نیتر ایر یبه ب عشق ... 

گرفت  یدر آغوشش جا انیخاله گو طاها

زد یمهندس برق خاص یو چشمها  . 

بازار داغ ماچ و بوس آن  دنیبا د مهندس

زد و گفت تیاز سر رضا یدو ، لبخند : 



خوشحالم که حالت انقدر خوب شده ...  -

افسرده و  یلیخ دمتیکه د یروز اول

 یتو ی. شکر خدا که زندگ یبود دهیتک

داشته یتو اثر خوب یشهر رو نیا  ... 

م کم دارم با بله ... خدا رو شکر ک -

کنم یو عادت م امیکنار م میزندگ  .  

 یاون سر ی... وقت هیعال یلیخ -

؛  یکرد فیرو تعر تیزندگ یماجرا

شده .  شتریمحبتش به تو ب یلیخ الیسه

خواهر دوستت داره هیدرست مثل   . 

لبش  یرو تیرضا یاز رو یلبخند

 ینشست و تشکر کرد . مهندس طاها



وروجک را که در آغوش هانا  طانیش

آورد ، از او گرفت و گفت یدر م یباز : 

و غربت  ییاحساس تنها یلیخ الیسه -

ماه تهران بود و حاال که  هیکنه ...  یم

 یبرگشته دوست داره رفت و آمدها

 یدوستانه با شما داشته باشه ... همشهر

رو  لیتما نیهر دوتون ا ییبودن و تنها

کرده شتریوجودش ب یتو  ... 

لطف دارن . منم از  یلیجون خ الیسه -

خوشحالم  یلیخ شونیمثل ا یداشتن دوست

بتونم   نیشهر نیا یتو ی... انشاال تا وقت

باشم یبراش دوست خوب . 

زد و گفت یلبخند مهندس : 



طوره ... پس رسما  نیحتما هم -

فردا شب ، همراه  یکنم برا یدعوتتون م

به  تونیخواهر و شوهر خواهر گرام

تا در خدمتتون  دیاریب فیمنزل ما تشر

میباش  ... 

 دهیآرمان از پشت سر مهندس شن یصدا

شد و سر هر دو نفر به سمت او 

دیچرخ ... 

عنبر آورد...  یبه به ... باد آمد و بو -

جناب مهندس ...  یخوش اومد یلیخ

دمیشن یخوب یحرفا هی شدمیداشتم رد م  

... 



.  دندیطنز کالمش مهندس و هانا خند از

 یرمان ارادت خاصدانست آ یهانا که م

کرده؛ با لبخند گفت دایبه مهندس پ : 

مهندس ما رو  ی... آقا یدیدرست شن -

فردا به خونه شون دعوت کردن یبرا  . 

مهندس زد و  یشانه  یرو یدست آرمان

 :گفت

 نیبهتر از ا یافتخاره ... چ یبس یجا -

شرط کوچولو  هیاومدن ما  نی. فقط ا

 .داره

و گفت باال انداخت ییابرو مهندس :  

؟یچه شرط -  



درنگ جواب داد یب آرمان : 

هفته  یاالن برا نیاز هم نهیشرطش ا -

ی... دعوت منو قبول کن گهید ی  . 

رفتیبا لبخند شرط را پذ مهندس  .  

با شلوغ  شانیاز تمام شدن حرفها بعد

 یشدن فروشگاه به سمت لباس ها

 .بچگانه رفت

طاها انتخاب کرد  یچند تکه لباس برا 

هانا گذاشت . هانا بعد از  زیم یو رو

لباسها را  یا ژهیو فیتعارف با تخف یکل

 زیم یگذاشت و رو یا سهیدرون ک

  . گذاشت



خسته شده بود و به نق نق افتاده  طاها

  .بود

 ی" را بر زبان ممی" بر یکلمه  مدام

  .آورد و پدرش را کالفه کرده بود

از پرداخت پول لباس طاها را در  بعد

و رو به هانا گفت آغوش گرفت : 

 هیعادت کرده... از  الیبه سه یلیخ -

 رونیب ادیطرف مدام دوست داره با من ب

 الیساعت از سه هیکه  نیهم یاز طرف

رهیگ یبهونه ش رو م شهیدور م  .. 

طاها و مهندس  یاز ته دل برا هانا

آکنده از محبت  یخوشحال بود . با دل

 :گفت



در ما یشد جا دایپ یخدا رو شکر کس -

شما  یطاها رو پر کنه و مرهم دردا

 . باشه

و گفت دیکش یقینفس عم مهندس : 

مرد خوب  هیخدا رو شکر... انشاال  -

خودت سبز شه و شما  یهم سر راه زندگ

یهم به آرامش برس ... 

تکان  نییکرد و سرش را رو به پا تشکر

او را  یاز دردها یلیداد. مهندس هنوز خ

داد  ینشان م شیدعا یخبر نداشت ول

خواند یاو را در چهره اش م ییدرد تنها  

. 



مهندس حواسش را  یزنگ گوش یصدا

که طاها را در  یپرت کرد . در حال

را از  یکرد و گوش یآغوشش جابجا م

 یاز او خداحافظ دیکش یم رونیب بیج

  . کرد و از فروشگاه خارج شد

مانده بود ،  رهیکه به رفتنش خ همانطور

 زمیبا عزکه  دیشن یرا م شیصدا

 الیبه سه ییدر حال جواب گو شیگفتنها

باشد یم .  

 شیصندل یو رو دیکش یقیعم نفس

قرار  زیم یکه دستش رو نینشست . هم

لباسها شد ی سهیگرفت؛ متوجه ک  .  



 کشیکه نزد یهمکار نیرا به اول شیجا

لباس را به دست  ی سهیبود؛ سپرد و ک

 رونیگرفت و دوان دوان از پاساژ ب

 ...زد

رفت؛  یکه مهندس م یسرعت به سمت با

تا به او برسد دیدو یم  . 

به اطرافش انداخت نه تصور  ینگاه نه

 یجلو یخلوت کس ابانیکرد در آن خ یم

  . راهش سبز شود

ه او بود، با تن ریکه هم مس یگرید مرد

 یکه به او زد با سرعت پخش رو یا

شد نیزم .  



 شیتعادلش را حفظ کند دستها نکهیا یبرا

را ستون کرد اما شتاب پرت شدنش باال 

 دهیکش نیبه زم شیبود و دست و زانوها

  .شد

 دیجز درد و سوزش شد یلحظه ا یبرا

حس نکرد یگرید زیدر کف دستش چ  . 

که  یینشسته بود به دستها ابانیخ کف

شده بود نگاه  نیش کنده شده و خونپوست

کرد یم .  

 ییچون صدا ینگران مرد یصدا

در گوشش نشست ییماورا ... 

 یعذر م یلیخانوم حالتون خوبه؟ خ -

 .خوام



 

صورت آفتاب سوخته و  یرو نگاهش

خشک شد شیمرد روبرو یبرنزه   . 

 شیپوست برنزه برا نینگاه و ا نیا چقدر

 .آشنا بود

ه تپش افتاد. قلبش ب یلحظه ا یبرا 

همه شباهت نیمحال بود ا  ... 

صورتش تکان خورد و  یجلو یدست

و گوشنواز مرد در  یمخمل یصدا

 .گوشش نشست

خانوم با شما بودم ... انگار حالتون  -

ستیخوب ن ! 



خوب نبود ... روحش در حال پر  حالش

همه  نیشود ا یبود . مگر م دنیکش

داشت یو حال خوب دیشباهت را د  .  

.  دیکوب یم یوار به قفسه  وانهید قلبش

گذاشت  نیزم یلرزانش را رو یدستها

 . و از جا برخاست

چشم از آن صورت جذاب مردانه که  

. داشت  یعشق اولش بود، بر نم ادآوری

او را نگاه  ریدل س کیخواست  یدلش م

را جبران  یکند تا حسرت سالها دور

 ...کند

 ... فکر کنم مارستانیب میبهتره بر -

شده ی... دستاتون خوننیشوکه شد .. 



 یامان م ینگران بود و قلب او ب مرد

بود یگرید یو حواسش جا دیتپ .  

 هیحد شب نیتا ا یشود کس یم مگر

باشد یگریشخص د  . 

آرش  هیاندازه شب نیآرمان هم به ا یحت 

  .نبود

مرد  نیخواست چنگ به آست یم دلش

  . بزند و او را کنار خود نگه دارد

 یدلدار یاو روح آرش بود که برا دیشا

  .او آمده بود

از پشت سر او را از بهت  ییآشنا یصدا

دیکش رونیب یو ناباور . 

؟یکار کرد یشهراد چ -   



گرد شده  یاز بهت و ناباور شیچشمها

، درست مانند  یبیبود... چه تصادف عج

شده بود یهند یلمهایف ... 

بود و با آن مرد  ستادهیکنار او ا مهندس

زدیحرف م یه آشنا به گرمچهر . 

تو؟ قرار بود فردا  یبرگشت یک -

یبرس ... 

که اسمش شهراد خوانده شد ،  یمرد

خوش حالت و  یموها انیم یکالفه دست

و جواب داد دیکش اهشیس : 

. زنگ زدم خونه تون  دمیتازه رس -

پاساژ  نیا یگفت ؛ با طاها اومد الیسه

نمیاومدم زودتر طاها رو بب  . 



کرد که  یآن دو نگاه م زده به بهت

مهندس نگاهش را به سمت او سوق داد 

 :و گفت

 چه به روزت اومده هانا خانوم؟ -

 یاو نگاه م یخاک ینچ کنان به مانتو نچ

اش  رهیکرد. کم کم به خود آمد و نگاه خ

را  شیکه چشمها یمرد یرا از رو

 نیطلسم کرده بود ؛ گرفت و به سمت زم

 .خم شد

افتاده بود ؛  نیزم یلباس که رو ی سهیک

برداشت و به سمت مهندس گرفت و با 

؛  ستیدانست منشاش چ یکه نم یبغض

 :گفت



طاها جون  یمن خوبم ... فقط لباسها -

نیرو جا گذاشت  .  

به او نگاه کرد و گفت یبا نگران مهندس : 

تا  ای... ب یندار یمشخصه حال خوب -

درمونگاه ببرمت ... دستت بدجور  هی

 !زخم برداشته

  شینگاه هر دو مرد را به دستها یوقت

دستش را به پشت کمرش برد د؛ید  .  

 ی. خودش خوب م ستین یمهم زیچ -

 . شه

چون   دهیمرد تازه از راه رس یصدا

وار به   وانهیقلبش را  د یملکوت یآوا

 .تپش وا داشت



از من شد که  ری. تقصشرمنده خانوم .. -

 ی. حواسم به سمت ورود دمیشما رو ند

 . پاساژ بود که با شما  برخورد کردم

آب دهانش خشک شد و  جانیشدت ه از

تنش افتاد یها چهیدر ماه یفیلرز خف .  

او را به دو  بشیو نگاه نج رهیت یچشمها

که سالها در  یبرد و حسرت شیسال پ

ماند یدلش باق  . 

رمقش را تکان داد  یب یزحمت لبها به

 رونیب شیصوت یاز تارها ییو صدا

خودش نبود.  یصدا هیه اصال شبدادک

زدیبهت در لحن کالمش موج م  . 

من بود رینه ... تقص -  . 



 یتعلل کند ؛ خداحافظ نکهیا بدون

با مهندس کرد و به سمت پاساژ  یکوتاه

 . رفت

 یخود حس م یدر زانو یدیدرد شد 

 . کرد

لنگ لنگ خود را به فروشگاه رساند و  

اشته جا گذ ابانیکف خ انیکه م یبا قلب

بود  دهیکه تا آسمان پر کش یبود و روح

کارش نشست زی؛پشت م ... 

بندیآدمهاواقعاعج ! 

 یدبااوبازیکه با یبه عروسک یدربچگ

بندند یکنند دل م  



 دبهیکه با یآدم شوندبادلیمبزرگ یوقت

 او دل ببندند

کنند یم یزبا .& 

كس نمي توانست به عمق چشم  هیچ

پي ببرد شیها .  

و من نمي دانم آیا مادرش هم او را به  

اندازه ي من دوست داشت؟ آیا كسي مي 

توانست بفهمد كه دوست داشتن او چه 

ه چه ابدیتي نزدیك لذتي دارد، و آدم را ب

مي كند؟ آدم پر مي شود. جوري كه 

نخواهد به چیزي دیگر فكر كند. نخواهد 

دلش براي آدم دیگري بلرزد، و هیچ گاه 

 دچار تردید نشود



* 

 

برد .  یوابش نمزد ؛ خ یچه غلت م هر

نداشت و  چیکه ه یوارید ینگاهش رو

چشمش رژه  شیدر پ یذهن ریتصو یکل

مانده بود رهی؛ خ رفتیم  .  

بود ؛ تا  دهیرا د بهیآن مرد غر یوقت از

بر  یآن وقت شب  حالش به حال عاد

  .نگشته بود

دانست چه مرگش شده بود که مدام  ینم

چشمش بود و  یآن مرد جلو یچهره 

از  شیچشمها یدگیهش و کشنوع نگا

رفت ینم رونیذهنش ب . 



داشت تا او را به  یخواب آور یدارو نه

داشت  ییفرو ببرد نه دارو یقیخواب عم

 دایبه او عطا کند تا آرامش پ یتا فراموش

  . کند

زد و به  یها با خود حرف م وانهید مانند

دیکش یچنگ م شیموها  . 

کرد .  یرا سپر یسخت و طوالن شب

 یخواب به چشمها یلحظه ا نکهیبدون ا

کند دایداغش راه پ  ... 

 شیآرش تا صبح چشمها یو خاطره  ادی

را با  شیکرده بود و درددلها یرا باران

کرد در جسم  یگفته بود که فکر م یآرش

شده بود کیبه او نزد یگریمرد د ... 



 فیشده است و اراج وانهیکرد د یم حس

 یشود روح مرده ا یبافد ... مگر م یم

نشان دهد؟ یگریخود را در جسم د  

داغ و  یچشمها لشیزنگ موبا یصدا

سوزانش را به سمت کنسول کشاند . 

 افتهیروز که در اتاقش بازتاب  یروشنا

از آغاز  یبود، نشان از آن بود که ساعت

خود  یخبر یروز گذشته است و او در ب

 .از مکان و زمان غرق بوده است

را که  را نگاه کرد . اسم آرمان یگوش

نگاه کرد  شیآرا زیم یبه ساعت رو دید

. زمان رفتن به سرکارش بود و او 

نداشت یآمادگ  .  



را برقرار کرد و بعد از احوال  تماس

 هیکه بر اثر گر ییبا صدا ،یپرس

شده بود؛ گفت یتودماغ : 

 ستیشرمنده آرمان خان حالم خوش ن -

امیتونم ب ینم  . 

گفت یبا نگران آرمان : 

 میآماده شو بر ستیخوب ناگه حالت  -

 ی... چرا زودتر  خبر نداد مارستانیب

؟یحالت خرابه؟ سرما خورد  

هم گذاشت و جواب داد یرو چشم : 

استراحت  یبا کم ستین یمهم زیچ -

شهیخوب م  . 



راحت به  الیببرمت دکتر تا با خ ایب -

 . کارم برسم

زد و گفت شیدرون موها یچنگ کالفه : 

 ستیاون جور ن میماریبه جون هلما ب -

دکتر الزم باشم ... اگه حالم بدتر شد 

دم یبهت خبر م  . 

بعد از قول گرفتن از او بابت  آرمان

اگر حالش خراب بود با او تماس  نکهیا

؛ تماسش را قطع کرد ردیبگ  .  

تخت برخاست و به آشپزخانه  یرو از

رفت . قهوه جوش را روشن کرد و 

 داغ به انتظار یقهوه ا دنینوش یبرا

ستادیا .  



آن مرد که بود و از کجا  نکهیا فکر

کرد  یاو را رها نم یشد، لحظه ا شیدایپ

کاناپه  یو رو دی. قهوه که آماده شد نوش

تاب خواب بود و  یلم داد . چشمانش ب

بر  یگذاشت آرامش ینم دارشیافکار ب

گردد یجسم خسته اش مستول  . 

 یرا روشن کرد و به برنامه  ونیتلوز

کرد . کم  یکه سه نگاه مشب یصبح گاه

نگاه کردن و توجه به  نیکم در ح

و  ندهیبه آ دیکه از ام یمجر یحرفها

 شیزد ، چشمها یشغل جوانان حرف م

  . گرم خواب شد

متر از جا  کیاو را  فونیزنگ آ یصدا

بود که تپش قلبش به  دهیپراند . چنان ترس



 نهیس یشد. دستش رو کیهزار نزد

 یا برخاست . مچنگ شد و با ناله از ج

که زنگ آن خانه را  یدانست تنها کس

تواند باشد ینوازد تنها خواهرش م یم  .  

 ریتصو دنیو با د دیاز ته دل کش یآه

هلما قفل در را باز کرد و به سمت 

رفت . سردرد امانش  یبهداشت سیسرو

بود . تازه به خواب رفته بود که  دهیرا بر

آن زنگ او را از جا پرانده بود.  یصدا

 وقت روز چه وقت آمدن هلما بود؟

آب به صورتش  یمشت ،یو عصب کالفه

 سیهلما را از درون سرو ی. صدا دیپاش

کرد یکه اسمش را صدا م دیشن یم  . 



؟یچت شده آبج ؟ییهانا کجا -  

 یبود که سراغش آمده بود . جا نگرانش

او  نکهیآن دو عوض شده بود . با ا

سربه  یهلما نیخواهر بزرگتر بود اما ا

 یگذشته بود که حاال نقش مادر یهوا

کرد و نگرانش بود یم فایا شیبرا  . 

آمد و به سمتش رفت  رونیب ییدستشو از

گونه اش  یاو با دست رو دنی. هلما با د

دیو نال دیکوب : 

روزه؟ هیبده ، چت شده خدا مرگم  یوا -   

 شیشانیپ یسمتش آمد و دست رو به

 :گذاشت و گفت



 نی، پس چت شده به ا یتب که ندار -

 ...حال و روز

 یرا خورد و با دقت به چشمها حرفش

شد . وا رفت و با بغض گفت رهیهانا خ : 

؟یداشت یداریشب ب ؟یکرد هیگر -  

که به مادرش  یاراده مانند کودک یب

د، سرش را رو به ده یجواب پس م

کرد.  دییتکان داد و حرفش را تا نییپا

کاناپه  یهلما دست او را گرفت و رو

 :نشاند و گفت

که حالت  یدیشن یچرا ؟ باز چ -

شرف رو از ذهنت  یخرابه؟ اون ب

همه  یب ی کهیکن ... اون مرت رونیب



کنه  یم یخوش شیزندگ یداره تو زیچ

 ...اونوقت تو

گفت یآرامرا باال برد و به  دستش : 

نداره هلما یبه اون ربط -  ... 

تو رو انقدر  یشده ؟ چ یپس چ -

داغون کرده که بعد از چندماه دوباره به 

... باور کن یحال و روز گذشته برگشت

که یشد یروز هیآن شب هی  ... 

 دیحرفش را خورد ... اما هانا فهم باز

پس از فوت آرش  یمنظورش روزها

 یتمام ماجرا شیو برا دیکش یاست... آه

 نیاول یکرد . برا فیروز گذشته را تعر

 نکهیو بدون ا یبار بود که به راحت



کند، حرف دلش را زده  یبخواهد رازدار

 . بود

گذشته  یبه من چ شبیاز د یدون ینم -

تونم اون  یلحظه هم نم هیلحظه ،  هی... 

نگاه و صورت مردونه رو فراموش کنم 

 گهیدکنم خدا به آرش  ی... همش حس م

 ... خلق کرده

. هلما  دیصورتش چک یرو یداغ اشک

دست او  یدستش را رو یبا نگران

 :گذاشت و گفت

زبون  ریراحت من امشب از ز التیخ -

کشم که اون  یم رونیمهندس ب یآقا نیا



باهاش داره ...  یو چه نسبت هیشازده ک

که غصه نداره نیا  . 

 رونیدستش را از دست هلما ب ینگران با

گفت و دیکش : 

! من ایکار و نکن نیخاک به سرم ... ا -

خوام امشب رو کنسل کنم ...  یکه م

امشب  یحالم بتونم به مهمون نیمحاله با ا

  . برم

توئن  یخود ... مگه مردم مسخره  یب -

 یمی... مطمئن باش زن مهندس تا االن ن

 یشب رو درست کرده ... نم یاز غذاها

ماینم یگبار ب هی یبار قبول کن هیشه که   
. 



آشوب شد . فکرش مشوش و خراب  دلش

 :بود . با ناله گفت

خونه شون  یاگه اون پسره رو تو -

 تهوفیترسم در جا ، قلبم از کار ب یم نمیبب

آرش بود ...  هی... باور کن انگار فتوکپ

حد به آرش  نیآرمان که برادر آرش  تا ا

 ... شباهت نداشت که اون مرد

 فشیه سمت کاز جا برخاست و ب هلما

 یدر پ فشیکه درون ک یرفت . در حال

 یگشت  با لحن مادرانه ا یم یزیچ

 :گفت

- تا حالت جا  یمسکن بخور هی دیاول با

تا مغزت  یزن یچرت م هی. بعد  ادیب



دختر  هیدر کنه ... بعد مثل  یخستگ

 یدوش م هیحموم و  یر یخوب م

 یخوشگلت آماده م ی... بعد با آبج یریگ

 میریدنبالمون و م ادیمو آرمان  یش

یمهمون  ... 

تونم یهلما نم -  . 

 یم رونیاز خشاب ب یکه قرص یحال در

 :آورد گفت

... مگه دست توئه  یتون یخود نم یب -

مهندس  یمشتاقم برم خونه  شتری... من ب

 یگ یکه ازش م یمرد نی... خدا کنه ا

... از کجا معلوم  نمشیاونجا باشه و بب



خودم برات  بود و یپسر خوب دیشا

کردم شیخواستگار  ...  

در تنش فرو  یداغ خیکه ازس یکس مانند

و خروشان بر  دیرفته باشد از جا پر

دیخواهرش تاز : 

جا چال کن  نیحرف رو هم نیهلما ا -

 گهیبار د هیخدا اگه  ی... به خداوند

ازت بشنوم ، نه من نه  یخزعبالت نیچن

 !تو

با  که یباال داد و به خواهر ییابرو هلما

زد  یکه دودو م ییو چشمها دهیرنگ پر

 یداد، نگاه کرد. برا یم ماتومیبه او اولت



 میرا به حالت تسل شیآرام کردن او دستها

 :باال برد و گفت

 میباشه خواهر من ... جنگ که ندار -

کردم بالت به جونم ی... شوخ  ...  

برداشت و  یآب وانیآشپزخانه رفت و ل به

را به  وانیبه سمتش آمد . قرص و ل

 : دستش داد و گفت

حالت تا شب  دیبا زیاول از هر چ -

برو  یروبراه شه ... قرص رو خورد

ناهار  هیاتاق خوابت بخواب تا من  یتو

 ... خواهرونه بپزم

کم کم آرامش خود را به دست آورد  هانا

و قرص را خورد . از سردرد و چشم 



نمانده بود . بوسه  یباق شیبرا ییدرد نا

خواهرش  یگونه  یو آرام رو نرم یا

  . نشاند و تشکر کرد

آرام و رام به سمت اتاق  یکودک مانند

خوابش رفت . خوب بود که هلما را 

بود که  یداشت ... خوب بود که کس

که زده  ینگرانش باشد ... برخالف حرف

 یاز درون او را به مهمان یبود حس

دوباره بتواند  دیکرد شا یم قیرفتن تشو

ندیرا بب بهیآن مرد غر ! 

غوطه  نیریش یآرامش تمام در خواب با

 یهلما را از فاصله  یور بود که صدا

دیشن یکم  .  



 یخوا ینم یجان ... خانوم یآبج -

؟یدارشیب  

 یرا از هم باز کرد و چهره  شیپلکها

قرار گرفت شیخواهرش روبرو نگران . 

 عیبا پردازش سر هیاز ثان یدر کسر 

مغزش ، علت حضور خواهرش را در 

تخت نشست . هلما  یو رو دیکنارش فهم

 یزد ، سالم کرد و  کم یلبخند دنشیبا د

دیعقب کش .  

شده هلما؟ یزیسالم ... چ -  

به چپ و راست تکان داد و  یسر هلما

 :گفت



که خانوم خانوما ، بپرسم  دیمن با نویا -

! اصال متوجه یشدن نداشت داریب الیخ

دستهات نشده بودم ... چرا دستت رو 

 یکار هی دینبا ؟یجور ول کرد نیهم

؟یکرد یت م چارهیدست ب نیا یبرا  

 یتیاهم چیه شیدستش برا یزخمها

 ... نداشت . انقدر ذهنش مشغول بود که

خواهشا بعد از ناهار برو حموم   -

کار  ترسمیبزن . م نیپتادزخمات  یورو

 . دستت بده

نترس خواهر  من ... بادمجون بم آفت  -

 . نداره



کنسول انداخت و  یبه ساعت رو ینگاه

ساعت سه بعداز ظهر جا خورد  دنیبا د

تخت بلند شد و  ی. به سرعت از رو

 :گفت

؟یو تو تنها موند دمیهمه خواب نیا یوا -  

بله خوشگل خانوم ... زودتر خودت  -

دارم  یجمع و جور کن که از گشنگ رو

رمیم یم  . 

زد و به  شیبه دست و رو یسرعت آب به

 یناهار خور زیهمراه هلما پشت م

 . نشست

 یخود برا ییکه هلما در تنها یناهار 

 . او آماده کرده بود را با هم خوردند



در کف  هایآن خراشها و کبود یکم جا کم

  .دست و آرنجش به درد آمده بود

آن زخمها نشده  یمتوجه  یوقت تا ایگو

کرد یحس نم یبود، درد  . 

تا  اوردیخود ن یکرد درد را به رو یسع

دلنازکش را نگران نکند یهلما . 

کرد  یرا جمع م زیکه م یهلما در حال  

کرد و گفت ی، به او اشاره ا : 

... تا شب که  ریدوش بگ هیتو برو  -

یسرحال بش میبر میخوا یم  .  

 یکه تموم زحمتا رو یجور نیآخه ا -

... بعد از شستن ظرفا  وفتهیدوش تو م

رمیم  .  



از آشپزخانه  رونیاو را به سمت ب هلما

 :هول داد و غرغرکنان گفت

درب و  یمونده با اون دستها نیهم -

... من  یظرف بشور یایداغونت ب

 یچطور تونست روزیموندم از د

... فقط یو دکتر نر یتحملشون کن

 رهیوم خوابت نگحم یمراقب باش تو

 یحوصله  گهیخوش خواب خانوم که د

  ... تنها موندن ندارم

و گفت دیخند هانا : 

چطور تحمل کردم ،  یگ یم نیهمچ -

خوردم ... باورکن تا  ریانگار زخم شمش

زخمها نبودم نیا ادیاالن اصال   .. 



بله خانوم خوشگله ... از بس که به  -

فکر  کهیاون تصادف و تشابه اون مرت

یدکر  ... 

 میکرد و دستش را به حال تسل یاخم هانا

 :باال برد و گفت

درست ... من برم  یتو بگ یهر چ -

و برگردم رمیدوش بگ  . 

ساعت هفت شب کنار هم بودند تا  تا

  . آرمان به دنبالشان آمد

 نیو آماده به همراه هلما سوار ماش مرتب

  . شد

 یقلبش را به تپش ها بیعج یا دلهره

داشت یوا م دیشد  .  



با  یروز استراحت کامل و همجوار کی

  . هلما او را سرحال آورده بود

صورتش انجام داد  یرو یمیمال شیآرا

بود، از  یکه منتظر اتفاق خاص یو با قلب

زد رونیخانه اش ب  .  

بودند  یو آرمان در حال احوال پرس هلما

هم از  یسوال و جواب یگاه نیو در آن ب

شد یم دهیاو پرس  . 

و بدون  عیوس یابانهایبود و آن خ شیک 

که باعث شد و زودتر از آنچه  کش،یتراف

مهندس برسند یالیکردند به و یفکر م  .  



آرمان  ستاد،یکه از حرکت ا نیماش

انداخت و  الیو یرونیب یبه نما ینگاه

و گفت دیکش یسوت : 

 ییکارش درسته ها ... عجب جا -

 نیره که چن یساکنه . معلوم خرش م

گذاشتن ارشیدراخت ییالیو .  

باال انداخت و گفت یشانه ا هلما : 

 دهیخر ایخودش اجاره کرده  دیشا -

 ...باشه

را باز  یمنیکه کمربند ا یدر حال یآرمان

کرد ،گفت یم  : 

 ییمهندسا نیدونم ا یکه م ییتا اونجا -

بزرگ  یپروژه ها یبرا یکه قرارداد



جا ، صاحب پروژه مسکن در  نیا انیم

ذاره یم ارشونیاخت  . 

 یتاب شده بود و حال خوش یکه ب هانا

 :نداشت . کالفه جواب داد

شده ریکه د میاصال به ما چه ... بر -  ... 

 شیشانیپ یدست رو یزیچ یادآوری با

 :گذاشت و رو به آرمان ادامه داد

؟یاز طرف من هم کادو گرفت یراست -  

زد و گفت یلبخند آرمان : 

بره  ادمیدرصد فکر کن من  هیشما  -

خواسته ...  یزیازم چ یخواهر زن گرام

جعبه شکالت گرفتم هیبه سفارش خودت   
...  



و کنجکاوانه  دیدر هم کش ییابرو هلما

 :گفت

؟یگرفت یاز طرف خودمون چ -  

 از یزیچ هیهر کدومشون  یبرا -

  . فروشگاه برداشتم و کادو کردم

 الیشدند و زنگ و ادهیپ نیسه از ماش هر

 . به دست آرمان فشرده شد

 اطیوارد ح ریتاخ یدر که باز شد با کم 

شدند الیو  .  

 یمتفاوت جلو یبا مارکها نیتا ماش دو

 . چشمشان بود

باال انداخت و گفت ییآرمان ابرو  : 



؟هم دارن یا گهیما ، مهمون د ریغ -  

کند به سمت  افتیدر یجواب نکهیا بدون

رفتند الیتراس و  .  

باز شد و مهندس و همسرش در  در

به استقبالشان آمدند یدر  ورود یآستانه   

.  

و خانمها با  ستادندیهم ا یروبرو ونیآقا

به احوال  یقیکردند و دقا یهم روبروس

مشغول شدند یپرس  .  

 الیرا به دست سه ایو هلما ، هدا هانا

پردندس  .  

دست پشت کمرهانا گذاشت و آنها  الیسه

کرد ییراهنما الیرا به داخل و  .  



چشم  اریبس ال،یو ونیاول دکوراس دید در

بود کینواز و ش  . 

خود  ییرایکه وسط پذ یلوستر بزرگ 

کرد تمام فضا را چون روز  یم یینما

 . روشن کرده بود

 یباز صاحب خانه و لبخندها یبا رو 

نقش بسته  الیلبان سه یوکه ر یمهربان

کردند و  یزود احساس راحت یلیبود ، خ

مبل ها نشستند یرو  .  

دوست  یبا چشم به دنبال طاها هانا

کرد و  الیگشت . رو به سه یم شیداشتن

دیپرس : 

نمش؟یب یپسر خوشگلمون کو؟ نم نیا -  



زد و گفت یلبخند الیسه : 

کرد و مزاحم کار  یطونیاز بس ش -

 رونیعموش بردش بشد،  یکردن من م

راحت به کارم برسم ...  الیتا من با خ

شده ... مدام خونه و  شیگوله آت هیماشاال 

 ی.از وقت زهیر یرو به هم م یزندگ

 گهید ادیخواد ب یخاله هاناش م دیفهم

 ... بدتر شده بود

لبش نشست و جواب داد یرو یلبخند : 

سن رشد قرار گرفته و  یخب تو -

ه کنترل کنهتون یرو نم جاناتشیه ! 

به آشپزخانه رفت و بعد از چند  الیسه

برگشت یشربت ینیبا س قهیدق  . 



کردن کنار هانا نشست  ییرایبعد از پذ 

گفت یو با نگران : 

براتون  یکه اتفاق خاص روزید -

نگرانتون بود . چند  یلیشهاب خ وفتاد؟ین

خواستم زنگ بزنم و حالتون رو  یبار م

م و دستم به من وقت نداشت ایبپرسم اما 

بود و زمان  روقتید ایکار بند بود 

نبود یمناسب  .  

از آن  شیجسم یبه کل دردها روزید از

خوردنش  نیکه منجر به زم یبرخورد

 یشده بود را فراموش کرد . چشمها

 یدستش چرخ یخراشها یرو الیسه

 :خورد و گفت



 نیبگردم ... مشخصه بد زم یاله -

یخورد ! 

نبود . چون  دیهم شد یلینه ... خ -

سر  نیزم یرو یادیبود ز ادیسرعتم ز

  . خوردم

خواهرش نگاه  یبا دقت به دستها هلما

  کرد

 یبود و دستها دهیماجرا را شن یاز وقت .

بود ، دلش  دهیخواهرش را د یزخم

بود شیر  .  

 ادیهانا انقدر خراب بود که ز یروح حال

توجه نکرده بود شیجسم یبه زخمها  .   



باز شد و  الیو یر ورودد نیح نیهم در

وارد شد انیگو االلهی یمرد  . 

شد دهیتمام نگاه ها به سمت در کش   .  

بود که صورت  یدر آغوش مرد طاها

خاصش بود و قد  یبرنزه اش مشخصه 

کرد یم رهینگاه را خ دشیبلند و رش  .  

به احترام تازه وارد  از جا  همه

  . برخاستند

که با  ییبه سمت مرد رفت و طاها الیسه

هانا دست  یو برا دیخند یم طنتیش

 رونیب شیداد را ازآغوش عمو یتکان م

دیکش  . 



به آن دو کرد و به  یمرد مؤدبانه سالم 

  .سمت آرمان و برادرش رفت

سرش را به سمت او خم  یبه آرام هلما

گوشش زمزمه کرد ریکرد و ز : 

امرز؟یآرش  خدا ب ه  یمرد کجاش شب نیا -  

و منگ  جیاه کرد و گتعجب به هلما نگ با

که در حال دست دادن  یدوباره به مرد

بود نگاه کرد ونیبه آقا .  

با آرش  یگونه شباهت چیه یراست به

 . نداشت

تکان داد و به حالت پچ پچ  به  یسر 

 :هلما گفت



بود  گهید یکیاون  دیدونم ... شا ینم -

 ... که من باهاش تصادف

و زبان  دینگاهش به سمت آنها چرخ مرد

ستادیهانا از حرکت باز ا ... 

حس کرد روح از بدنش  یلحظه ا یبرا

رفت رونیب  .  

بدنش را لرزاند فیخف یا رعشه  . 

 چیزمان ه نیهمان نگاه بود اما در ا نگاه

با آرش نداشت یشباهت .  

 یو با آن چشمها ستادیا شیروبرو مرد

کرد و گفت یو جذاب به او نگاه  رهیت : 

؟ در مورد خانوم حالتون بهتر شده -

شرمنده شدم ... شما  روزیبرخورد د



نتونستم  نیانقدر زود از ما دور شد

کنم یعذرخواه  .  

سرش را خم کرد و جنتلمنانه  یکم مرد

کرد یاز او عذر خواه  .  

دانست چه  یخشک شده بود و نم دهانش

بدهد یجواب  . 

تپش  ادیز جانیشده بود و از ه هول

 . قلبش باال رفته بود

زد و  یضربه ا شیآرنج به پهلوهلما با  

  . او را از بهت خارج کرد

،  رایبراق و گ یرا از آن چشمها چشمش

نگاه کرد و جواب داد نیگرفت و به زم : 



اتفاق بود.  هیکنم ...  یخواهش م -

 یمنم بود که ب رینبود که ... تقص یعمد

 ابونیخ یهوا و بدون توجه به اطرافم تو

دمیدو  . 

حرفش تکان داد دییبه تا یسر شهراد  . 

با دست چپش به دست او اشاره کرد و  

گفت یبا مهربان : 

ناراحت شدم .  یلیبه هر حال خ -

شده  یدستتون زخم دمیمخصوصا که د

  . بود

انگشتر حلقه درون دست دست  نبودن

بش را به تکاپو انداختچپش قل  .  

هیخراش جزئ هی.  ستین یمهم زیچ -  .  



 الیکودکانه از آغوش سه یبا ذوق طاها

آمد و به سمت هانا پرواز کرد نییپا  .  

خنده و ذوق طاها سرش  یبا صدا هانا

شد دهیبه سمت او کش  . 

که  ینقطه اتصال نگاهش از مرد 

 یاو را تا مرز جنون م شینجابت چشمها

دیکش یقیقطع شد و نفس عم کشاند،  .  

در  شیکه با حضور مرد روبرو ینفس

 یحبس شده بود را آزاد کرد و برا نهیس

طاها چند قدم به  دنیدر آغوش کش

  . استقبالش رفت



گرفت اما  یاز او فاصله م نکهیا با

نگاهش را پشت سر خود حس  ینیسنگ

کرد یم  ... 

مردها در کنار هم  یتمام طول مهمان در

با هم  گریو خانمها در سمت د بودند

کردند یصحبت م  .  

از  یاش گاه گاه دهیسرکش و رم نگاه

کرد و به سمت  یفرصت استفاده م

آمد که قلبش را به تپش  یکش م  یمرد

انداخت یم  .  

کرد  دایپ یبارکه نگاهشان با هم تالق چند

آب شد سیو خ دیاز شرم ، چشم دزد .  



تها با آن شب ، او را بعد از مد یمهمان

چند ساعت  یداد . برا یآشت یحس خوب

را فراموش کرده بود اهشیس ی، گذشته   
.   

کرد و  یکه او را از درون گرم م یحس

نفوذ  شیگونه ها یقلبش تا رو یگرما

کرد یم  . 

 یب یداغ و سوزان پشت چشمها یتب 

ردیبود تا رمق از جانش بگ ستادهیتابش ا  

... 

حس  نیا یبار، قلبش برا نیاول یبرا

داشت یذوق خاص د،یجد  ...  



بچه ها یبرا دیشب ع دیخر هیشب یذوق  
...  

ایرفتن به مسافرت دوردن هیشب  ...  

ایخوب دن یتمام حس ها هیشب !  

اون جزء ممنوعه ها بود  یکه برا یحس

نقطه از  نیدانست زن مطلقه در ا یو م

 یخانواده ا چیدر ه یخوب یگاهیجا ا،یدن

 . ندارد

و سردرگم بود  اما  جیوزگهن نکهیبا ا 

 یناموزونش به او م یقلبش با تپش ها

حس ها بدون اجازه وارد  یفهماند ، بعض

شود یم یقلب آدم  ... 



آپارتمانش  یآرمان روبرو نیماش  یوقت

زد و یهلما به سمت عقب چرخ ستاد،یا   

 :گفت 

راحت باشه که حالت  المیخ یآبج -

 خوبه؟

و گفت تکان داد نییرو به پا یسر هانا : 

راحت التیخوبم ... خ -  .  

شد و با لبخند از  ادهیپ نیماش از

خواهرش و شوهر خواهرش تشکر کرد 

وارد  یکوتاه یو بعد از خداحافظ

 .آپارتمانش شد

سبکبال خود را به  یمانند پرنده ا 

 یدرون اتاق خوابش انداخت و با لبخند



لبش نقش بسته بود  یاراده رو یکه ب

 یآماده م یآرام خواب یخود را برا

  .کرد

زمزمه کرد رلبیز : 

اما حاال  چرا؟  حاال که از  یجانا آمد -

 پا افتاده ام ،چرا؟

 

 یلیکرد حالش خوب است ، خ یم حس

 ...خوب

 

 

*** 



 

 ادیگذشته بود و  یهفته از آن مهمان دو

شد یآن چشمها از او جدا نم  . 

نابرابر در  یعقل و قلبش جدال انیم

بود انیجر  .  

کرد با سرگرم کردن خود ،  یم یسع

دانست  یرا که م یفراموش کند حس

ندارد یثمر  . 

دانست سرانجامش جز  یکه م یحس 

مردمش ،  یسوختن در افکار خرافات

شد یحاصل نم شیبرا یگرید ی جهینت  . 

نشسته بود و در حال  وتریپشت کامپ 

آن روز بود یجمع زدن حسابها  .  



نگاه  به داخل فروشگاه یورود شخص با

گرفت وتریاز کامپ  . 

محکم به او  یکه با گام ها یمرد به

شد رهیشد، خ یم کینزد  .  

در برابرش  یروم انیاز خدا یلیتمث ایگو

بود ستادهیا .  

لبانش به خود آمد و  یلبخند رو دنید با

برخاست یصندل یبه احترامش از رو  .  

خوش  یلی... خیشامان یسالم آقا -

نیاومد .  

شم به  ی... خوشحال م شهراد هستم -

نیاسم صدام کن  .  



نقش بست . در ته  شیلبها یرو لبخند

دیچیاز گرما پ یقلبش موج  . 

ن؟یداشت یدر خدمتم آقا شهراد... امر -  

به فروشگاه نگاه کرد و گفت شهراد : 

 یبا آرمان خان کار داشتم . داداش م -

خوام انجام بدم  یکه م یکار یگفت ؛ برا

استفاده کنم شونیا ییاتونم از راهنم یم  . 

دوخت و نفس  زشینگاهش را به م هانا

و گفت دیکش یقیعم : 

تا بهش خبر بدم . االن تو  نیصبر کن -

ستشیفروشگاه ن  ... 

نگاهش کرد و گفت یبا مهربان شهراد : 



شم ...  یداره مزاحمش نماگه کار  -

قبل  یبا هماهنگ نیتماس بد یشماره 

امیم ششونیپ  .  

زد و گفت یلبخند هانا : 

آرمان خان کال کم  نی... ا نیمراحم -

 ی... کم نهیش ا شهی... کار هم داستیپ

رسونه یخودش رو م نیتحمل کن  . 

 یمنتظر جواب او باشد گوش نکهیا بدون

که  را برداشت و به آرمان خبر داد

خودش را هرچه زودتر به فروشگاه 

تماسش ،  انیبرساند . شهراد بعد از پا

کرد و گفت یتشکر : 



 یتو یبرسن ، من گشت شونیپس تا ا -

زنم یفروشگاه م  .  

نیی... بفرما شمیحتما ... خوشحال م - . 

 قهیاز تماس با آرمان در عرض ده دق بعد

شد . با لبخند به سمت شهراد  شیدایپ

م دست دادند . از آن شب رفت و با ه

 نیب یبه بعد روابط دوستانه ا یمهمان

  . آرمان و آن دو برادر شکل گرفته بود

با هم حرف زدند و به سمت  قهیدق چند

  . هانا آمدند

آن دو بود . حس  یهانا در پ نگاه

شده بود . آرمان  کیتحر شیکنجکاو

و گفت ستادیا شیروبرو : 



اد به خو یهانا جان،  آقا شهراد م -

وندهیصنف ما بپ  ...  

زد و رو به شهراد کرد  یبرق شیچشمها

زد و رو  یگفت. شهراد لبخند کیو تبر

 :به آرمان گفت

و  تیحما یرو تونمیالبته شهاب گفت م -

باشه  یکمک شما حساب کنم . هر چ

بمیشهر غر نیا یتو  .  

 نشیکه ساکن هیشهر شیداداش جان ک -

مونه هفتاد  ی... مثل هند م رانهیاز کل ا

تا ما رو  یستین بیودو ملته ... پس غر

یدار ... 



  ی. حس بد دیدر قلبش تاب یدیام نور

گوشش  ریرا ز دیممنوع بودن آن ام

انداخت نییو سرش را پا دیکوب  . 

با  یکار یصحبتها یبعد از کم شهراد

کرد و رفت یآرمان ، خداحافظ  .  

و دستش را  دیکش ینفس راحت آرمان

داد و گفت هیتک زیم یرو : 

 یهمکار میبتون شهیخوب م یلیخ -

منم  یبرا یجور نی... ا میداشته باش

  ... خوبه

 چطور؟ -

جنساشو من براش جور کنم دیخب با -  .  

به اطرافش انداخت و گفت ینگاه : 



 نمیحواست به کار باشه من برم بب -

 ماریب ریتو پاساژ گ ییجا هیبراش  تونمیم

 خواستیم شیپاز بچه ها ماه  یکینه  ای

جا بره   نیمغازه شو عوض کنه و از ا

اون پاساژ  یتو دی... اگه جور نشه با

میدنبال جا باش دهیجد  . 

یبش کشیشر یخوایمگه م -  . 

زد و گفت یبا ذوق چشمک آرمان : 

تجربه  یکار ب نیا یمگه بده؟ اون تو -

اول رو  یداد قدمها شنهادیس .. خودش پ

میبا هم بردار  . 

خواست .  یرا نم یکیه نزدهم نیا دلش

نداشته  یمبتال شود و درمان دیترس یم



باشد . دو بار شکست خوردن او را 

شکست  کیمحتاط کرده بود . ترس از 

دیکش یقلبش را خنج م گهید یعاطف  .  

رفت و او در افکار خود غرق  آرمان

 ...شد

 

**** 

 

شد  یهوا کاسته م یکم از شدت گرما کم

و شبها بعد از اتمام کارش همراه هلما و 

گذشت یآرمان به گردش در شهر م  .  

گذشته بود و آذر ماه را پشت  یماه دو

گذاشت یسر م . 



 یبا خانواده  یخانوادگ یرفت و آمدها 

از قبل  ادتریز یتا حد یمهندس شامان

دشده بو  .  

دو  تیمیشهراد با آرمان ؛ صم شراکت

 یکرده بود. حال و هوا شتریخانواده را ب

 ریبود . دلگ  ریدلش بدجور گرفته و دلگ

که  یو قلب دیترس یکه از آن م یاز عاقبت

دیفهم یزبان عقل را نم  ... 

او را از حال و  یزنگ گوش یصدا

و به  دیکش ی. آه دیکش رونیخود ب یهوا

اختاند ینگاه یگوش . 



چشمش روشن شد .  شیاسم هلما پ 

 زیم یرا از رو یزد و گوش یلبخند

  . برداشت

؟یمن کرد ادیجانم ...  -  

نامرد ... خوبه تا من زنگ نزنم  یا -

وامونده ت دست  یتو اصال به اون گوش

یزنینم  ... 

خب خب ... حق با تو ... حاال بگو  -

؟یهمه شنگول نیشده ا یچ  

هلما درون  یمستانه  یخنده  یصدا

دیچیگوشش پ  .  



 ریشهر ز میامروز عصر قراره بر -

وقت بود دلم  یلی... خزیکار ینیزم

شد ی... اما جور نم میبر خواستیم  .  

 نیلبش نشست . کم کم ا یرو لبخند

 یبه دلش خوش م حاتیگردشها و تفر

  . نشست

... منم چند بار از مسافرا اسمش  هیعال -

چه  نمیو بودم بب... کنجکابودم  دهیرو شن

هییجور جا ! 

گفت ؛ از نظر سبک  یم الیسه -

خاص و  یلیو ساخت بناهاش خ یمعمار

هیدنید ... 



ذهنش را به سمت آن ممنوعه  الیسه اسم

پر داد یدوست داشتن ی  ... 

... انگار  یجفت شد الیخوب با سه -

نیاز من با هم تماس دار شتریب ! 

و گفت دیبا ذوق خند هلما : 

از  ادیخوشم م الیاز سه یلیراستش خ -

غل  یو ب یخودم بهتره ... خاک یدوستا

  ... و غشه

 دیبا م؟یحاال ساعت چند قراره بر -

 . زودتر برم خونه و آماده شم

کرد و گفت یمکث هلما :  



خونه ...  ادیبه آرمان گفتم ساعت پنج ب -

تو هم همون موقع برو ... هر وقت آماده 

دنبالت میایم میشد  . 

 یدادن تماس ، نگاهش رو انیپااز  بعد

بود و  ستادهیکه باال سرش ا ییآقا یمشتر

را حساب  دشیخر شیمنتظر بود تا ف

  . کند؛ ثابت ماند

کار کردن فقط با  یشما خانوما جا -

 یتو نینی... خب بش تیسرگرم یگوش

نیخونه تون و کار رو به اهل کار بسپار  
. 

برد تا  شیاهانت ، دستش را پ نیا از

ردیرا بگ دشیخر شیف  .  



دیدر هم فرو رفت و غر شیاخمها : 

موعظه مراقب اون  یشما جا -

فروشگاه  نیتا سالم از ا نیچشماتون باش

دیبر رونیب  ... 

 شیپ یقیرا از دقا زشینگاه ه ینیسنگ

کرد و با گذاشتن  یخود حس م یرو

کرده بود تا  یسع شیشانیپ یدست رو

شود زشینگاه ه یبرا یمانع  . 

را به او داد  شیخورد و با اخم فجا  مرد

گذاشت زیم یرا رو دشیخر ی سهیو ک  

.  

 سهیحساب و کتابشان تمام شد ، ک یوقت

 :را به سمتش سر داد و گفت



یخوش اومد - . 

 یاخالق خوبتون چه جور نیشما با ا -

نکنه با صاحب  ؟یکن یجا کار م نیا

زد و با لحن  یفروشگاه... ) چشمک

بعله ادامه داد(  یزننده ا ...  

خواست  یبه جوش آمد . دلش م خونش

خفه کند شیرا با دستها یمردک عوض  .  

 یعصب نیاز ا شتریتا ب رونیآقا برو ب -

جا محل کارمه و دوست  نینشدم . ا

حرمتم رو بشکنه ... پس  یندارم کس

و نیاحترام خودتون رو حفظ کن ... 



گوشه چشمش ورود آرمان و شهراد  از

. رنگ از  دیه درا به داخل فروشگا

و با ترس رو به مرد گفت دیرخش پر : 

نیجا رو ترک کن نیبهتره زودتر ا -  . 

و  بایصورت ز ینگاه ناپاکش را رو مرد

او چرخاند و با لبخند چندش  فیظر

گفت یآور : 

ازت خوشم اومده ... از لهجه ت  -

... منم مسافرم  یستین نجایمشخصه اهل ا

د روز چن نیا یتو میتون یو تنها... م

ی... هر جور بخوامیبا هم آشنا بش شتریب  
... 



شد و هم  دهیمرد به عقب کش یبازو

 یآرمان و شهراد جلو یزمان نگاه برزخ

قرار گرفت . از خجالت سرخ شد  دشید

دیکوب یامان م یو قلبش ب  . 

 یآرمان که از ال نیخشمگ یصدا

آمد ،  یم رونیبهم فشرده اش ب یدندانها

داد ین مخشمش را نشا زانیم : 

 نیشرف گورت رو گم کن از ا یب -

جا... برو سراغ عمه ت باهاش آشنا شو 

یتا تنها نمون   ...  

را از دست او  شیکرد و بازو یاخم مرد

زد و جواب  یو پوزخند دیکش رونیب

 :داد



ته ژهینکنه کارمند و ای ؟ینکنه صاحبش -  

... 

شد . هانا با ترس به  شتریآرمان ب خشم

دعوا باال  دیترس یبود . م آرمان زل زده

وفتدیبه راه ب یبد یزیو آبرور ریگ .  

زنگ  سی... تا به پل کهیخفه شو مرت -

 ... نزدم برو گمشو

به شهراد که با اخم به  یچشم ریز

 یداد ؛ نگاه یآن دو گوش م یحرفها

 یبر باد رفت ... بغض شیکرد. آبرو

نفسش را بند آورد ریگلوگ  . 

شد یرمان عصبو آ دیپروا خند یب مرد  . 



 یتا بفهم ارمیسرت ب یینکن بال یکار -

 رونیکه از دهنت ب یاون غلط اضاف

داره یاومد چه عواقب  ... 

هول  یدست او را به سمت در خروج با

از فروشگاه  یداد و مرد با پوزخند

به لرز افتاد.  شیرفت . دست و پا رونیب

شده بود تیرنگ صورتش چون م .  

 یتا دم در همراه را ی، مرد روان آرمان

را در  یبار نگران نیاول یکرد. برا

دیشهراد د یچشمها  .  

 یحالتون خوبه؟... لطفا رو -

 ی... بهتره به حرفهانینیبش  تونیصندل

نینکن یتوجه ماریب یآدما  ... 



در حال شکستن بود و  نیسنگ بغض

 شیکرد تا سد پشت پلکها یتالش م

نشکند . اما تالشش ثمر نداشت و سد 

تشکس  ... 

خود حس  یشهراد را رو نیسنگ نگاه

نشست و  شیصندل ی. روکرد  یم

صورتش گرفت. توان  یدستش را رو

اشکش را نداشت . دلش  زشیمقابل با ر

شکسته شد ینازک با تکان یمانند حباب  . 

خودت رو جمع و جور کن ... هانا  -

 ادهیز شعوریکار. آدم ب طیمح یزشته تو

یباش یقو دیو با  ...  



هق  یاما رو دیشن یآرمان را م یحرفها

نداشت یهقش اثر  .  

استراحت  یپاشو ببرمت خونه . کم -

رونیب میکن تا عصر بر  ... 

و گفت دیحرفش پر انیم شهراد : 

یرو بردار دیاون کل یومدیمگه ن - ... 

؛ شهراد را ساکت  انیگو سیه آرمان

 :کرد و گفت

حال ولش کنم برم  نیبا ا یچه جور -

رمیدنبال کارم ... بعد از رسوندن هانا، م  

. 



تونم  یمن م نیاگه اعتماد داشته باش -

ینرس ریببرمشون ... شما هم برو تا د  . 

ستون کرد و  زیم یدستش را رو آرمان

زد شیصدا یبه آرام  : 

نیوم ... هانا جان ... منو ببهانا خان - . 

صورت  یدستش را از رو یارام به

به  سیسرخش کنار زد و با چشمان خ

  .آرمان نگاه کرد

 یپاشو برو خونه ... به هلما زنگ م -

نکن ...  تی. خودت رو اذ شتیپ ادیزنم ب

 هاییهرزگو نیا ماریب یادما یبعض

 ... براشون عادت شده



خشکش  یقضاوت شود . لبها دیترس یم

 :را به زحمت تکان دادو گفت

نکردم که دچار  یبه خدا من کار -

  ... سوتفاهم بشه

 ی... مگه من خواهر خودمو نم دونمیم -

شناسم ... پاشو دختر خوب ... با آقا 

راحت  الیشهراد برو خونه تا منم با خ

 . دنبال کارم برم

که قلبش با  ییخواست با او ینم دلش

؛ همراه شود .  دیکوب ینامنظم م دنشید

حوصله بودن  آرمان ،  یو ب یاما کالفگ

مخالفت نداد یاجازه  .  



بلند   یشاس نیدرون ماش قهیاز چند دق بعد

در کنار شهراد نشسته بود . سکوت  دیسف

زل زده بود . از شرم  رونیکرده و به ب

 یحرف زدن با او را نداشت . ب یرو

دیاز ته دل کش یاراده آه  .  

تونم بپرسم  ینباشه ... ماگه جسارت  -

ن؟ینیچرا انقدر غمگ    

 یشک داشت . باورش نم شیگوشها به

ساکت با او حرف  شهیمرد هم نیشد ا

 شتریرفت و آمدها ب ی. در تمامزده باشد 

و در برابر   زدیدر جمع مردها حرف م

و  ریساکت و سربه ز تینها یخانومها ب

  . آرام بود



رف راحت تر ح یکم نید یاجازه م -

 بزنم ؟

نیبله ... راحت باش -  . 

لبان شهراد نقش بست و  یرو یلبخند

 :گفت

به  نیپس تو هم راحت باش ... از ا -

...  میخونواده ا هی یبعد مثل اعضا

 تیمیرفت و آمدها صم نیباالخره ا

ارهیرو به وجود م یشتریب . 

 .. درسته حق باشماست -

انداخت .  رتیشهراد او را به ح ی خنده

ا به سمت او چرخاند . نگاهش سرش ر



خط  عایکرد . سر یبا نگاه خندان او تالق

داد و گفت ریینگاهش را تغ : 

رو  میروزه عادت گفتار هیسخته  -

بدم رییتغ  . 

کن . حاال  نیدرسته ... پس کم کم تمر -

؟یجواب سوالم را بد شهیم  

فکر کرد و به صورت شهراد نگاه  یکم

دیو گنگ پرس جیکرد و گ : 

م سوال؟کدو -  

چرا چشمات انقدر غم داره ...  نکهیا -

چشمات غم  یتو یدر اوج شاد شهیهم

زنهیموج م  . 



حد به او و  نیشد تا ا ینم باورش

  .احواالتش دقت کرده باشد

کردم براتون انقدر مهم باشه یفکر نم -  

... 

 ی، برا انمیدوستان و اطراف شهیمگه م -

 دارم که یاخالق بد هیمن مهم نباشن . 

اگه  ایجوشم  ینم ادیها ز بهی...  با غر

 کمینزد یجوش خوردم مثل خانواده 

رو از  تیناراحت نیهم ی... برا شنیم

 هیتونم حس کنم ...  یدور هم، م

یبرام معما شد ییجورا  ... 

خواست لب باز کند و دردش را  یم دلش

 یکه سنت ها و گذشته  فی... ح دیبگو



را  شتریشدن ب کینزد یاجازه  اهشیس

داد  رییحرف را تغ ریداد. مس یبه او نم

تا بلکه از صرافت گرفتن پاسخ  سوالش 

وفتدیب ... 

رو جور  تتونیآخه رفتار شما ، شخص -

ده ینشون م یا گهید  .  

تکان داد و گفت یسر یآرام به : 

با  شتری. ب ستمیاهل حرف زدن ن ادیز -

دم .  ینشون م گرانیعمل خودم رو به د

کردم و  یکه سنت شکنبار  نیانگار ا

شما شدم یحرف زدم ؛ باعث ناراحت  ... 



دانست  ی. او چه م دیبدش را فهم حس

محال  یاز آرزوها یکی یهم صحبت نیا

دیحرفش پر انیاو بود... م  .  

 ی... غم من به گذشته ا هیچه حرف نیا -

داد رشییشه تغ یگرده که نم یبر م .  

. ستادیکنار آپارتمانش از حرکت ا نیماش

جلسه حرف  کیبود که با  دهیشهراد فهم

دختر  نیتواند زبان دل ا یزدن نم

  . مرموز را باز کند

با حرفام سرت رو درد اوردم.  دیببخش -

با استراحت کردن ؛ اتفاق  دوارمیام

نیامروز رو فراموش کن  . 

***  



 

پر  یچشم ها فونیزنگ آ یبا صدا 

ساعت  میدردش را باز کرد و بلند شد . ن

کاناپه خوابش برده  یهم نشده بود که رو

هلما را نداشت .  یبود.اصال حوصله 

رفتن به شهر  یداده بود برا امیپ یوقت

 یندارد؛ هلما کل یآمادگ زیکار ینیرزمیز

داده بود و غرولند کرده بود امیپ  .  

نگاه  فونیآ توریهلما درون مان ریتصو به

 یهلما را از همان جا م تیکرد . عصبان

ندیبب شیتوانست درون چشمها  .  

قفل را فشار داد و به سمت  ی دکمه

رفت . آنقدر فکر کرده  یبهداشت سیسرو



بود و با قلب خود کلنجار رفته بود؛ 

  . سرسام گرفته بود

؟ییهانا کجا -  

برد و  رونیب ییرا از دستشو سرش

 :جواب داد

امیاالن م -  . 

به او  یینفس زنان کنار در دستشو هلما

را به کمر زد و با  شی. دستها دیرس

دیحرص  غر : 

باز چه دردته؟ چرا انقدر منو دق  -

من؟ من کل یدیم  یزیبرنامه ر یخواهر 

.  هیکردم با بق یهماهنگ یکردم کل

؟یکن یاونوقت دم رفتن ناز م  



برپا بود او را  شیچشمها که در یطوفان

ترساند . تا به حال هلما را آنگونه 

بهم  ی... آنهم برابود  دهیند یعصب

رفتنشان رونیخوردن ب ! 

دلجو از وارد شد . با آرامش تمام  ییدر 

خواهرش گذاشت و  یبازو یدست رو

 :جواب داد

و به  دیخواهر  من ... بدون من بر -

 من ستی... قرار ن  دیبرس حتونیتفر

شما باشم که ... حالم  زونیآو شهیهم

امیتونم ب ی؛ نم ستیخوب ن  . 

دیو غر دیرا عقب کش شیبازو هلما : 



 هی نکهیا یبرا ؟یایب یتون یچرا نم -

خواهر ،  اقتیکه ل یچرت هی ضیآدم مر

  مادر خودش بوده رو به تو گفته؟؟

مبل  یو شالش را رو دیکش یقیعم نفس

دیپرت کرد و با خشم غر : 

  یهمه منزو نیا نکهیهانا ... از ا بسه -

...  خورهی... داره حالم بهم میزبون یو ب

باش . زن باش...  زن بودن  یقو یکم

 نی... ا ستیکردن و زار زدن ن هیبه گر

اعصابم رو خرد  گهید ونیگر یچشما

 یبا هر باد یخوا یم یکرده ... تا ک

و اشکت دم مشکت باشه ... اگه  یبلرز

شرف  یب کهیاون مرت یوقت یداشت تیزن

، حرف مفت از دهنش در اومد چنان 



 یکه دندوناش تو یدیکوب یدهنش م یتو

نذار از ضعفت  ی... لعنت زهیدهنش بر

 ... سواستفاده کنن ... به خدا خسته شدم

 یب نیگر گرفت .توقع ا صورتش

را از خواهر کوچکترش  یاحترام

نداشت . هلما از خشم سرخ شده بود و 

.تا به حال از گل باالتر به .. دیلرز یم

 نیاو نگفته بود ؛ اما حاال هر چه در ا

.  دیکش ادیبود را فر دهیمدت از او د

 یاز گوشه  یو قطره اشک دیبغضش ترک

دیچشمش فرو چک  ... 

 یبه زندگ یتون یم یاگه خسته شد -

... مجبورت نکردم که به  یخودت برس

مادر تر و  هی نیو ع یفکر من باش



که مثل  یی.. برو با کسا. یخشکم کن

و محکمن بگرد تا حالت بهم  یخودت قو

از  یدنبالم وقت یاینخوره ... چرا م

... برو یش یم یعصب ونمیصورت گر

 اشتهخودت و به من کار ند یزندگ یپ

من  یکه هستم ... جا نمیباش ... من هم

چقدر بدبختم یتا بدون یستیو ن ینبود ... 

 یشبختبا غمبرک زدن خو  ید  لعنت -

در خونه در بزنه ... از خودت  ادینم

رو  یخوش زندگ یبذار تا رو هیما

ینیبب .. 

که قلبش را مچاله کرده بود را  یدرد

زد ادیفر : 



دختر  هیهان ؟ تو بگو  ؛یچه جور -

مطلقه با اون گذشته  یو پنج ساله  ستیب

براش  یخوشبخت یبرا ییچه جا اهیس ی

و کنارته  یمونه؟ تو که شوهر خوب یم

 یآب تو دلت تکون بخوره چه م ذارهینم

چهار  هی یتو دیمن تا آخر عمرم با یفهم

تنها باشم یوارید  ... 

پات  ینزن وقت یو دم از خوشبخت برو

چه  یتا بدون ستیکفش من ن یتو

 نیروبرومه ... برو و از ا یسنگالخ

 یخواهر حال بهم زن دور شو تا زندگ

 ... تو هم به گند نکشه

کنان به اتاقش پناه  هیگر و دیترک بغضش

تخت انداخت .  یرا رو کلشیبرد . ه



صورتش را درون بالش فرو برد و هق 

  .  زد

بود تا هلما پشت سرش وارد شود  منتظر

 یو نازش را بکشد و از او عذر خواه

آپارتمان  یدر ورود یکند ... اما وقت

اش شدت  هیشد ؛ گر دهیمحکم به هم کوب

  . گرفت

کرد ؛ از  یرا پر م شییهاکه تن یکس تنها

 ییکرد . از حرفها شیو رها دیاو رنج

 یمانیپش یشد ول مانیکه زده بود  پش

نداشت یسود  . 



گذشت و خسته از آن همه  یساعت مین

تخت بلند شد .  یو نخوت از رو یزار

شد یهلما در سرش اکو م یحرفها  .  

 فیحد ضع نیبود تا ا زاریخودش ب از

که قلبش  یدرمان یبود . هلما از درد ب

  . را مبتال کرده بود؛ خبر نداشت

چه به  یلعنت یدانست آن گذشته  ینم

آورده است . عشق  شیروز آرزوها

ممنوعه بود و کیاو  یبرا  ... 

گرفت و از حمام خارج  یکوتاه دوش

و  دیتن پوشش را پوش یشد . حوله 

ستادیا نهیآ یروبرو  . 



حالش به هم  دید یم نهیکه در آ یزن از

صورت  نیخورد. حق با هلما بود . ا

نداشت که  یحسن چیه زیترحم  برانگ

از مصاحبت با آن لذت ببرد یکس  ... 

 یشیاراده دستش به سمت لوازم آرا یب

 یرا کم ششیآرا شهیرفت . بر خالف هم

 بایز نکهیپر رنگ و لعاب تر کرد . از ا

 دیکرد . با دایپ یشد؛ حس خوب یم دهید

 شیآمد و آرزوها یم خود کنار ییبا تنها

 ینقاب رو دی. با کردیرا در قلبش دفن م

تا تنها خواهرش را از  زدیصورتش م

ندخود نرنجا  .  



آماده شد ؛ به ساعت نگاه کرد .  یوقت

بود  نیساعت هشت شب بود . قرار بر ا

بروند حگاهیساعت هفت به تفر  .  

در خواست کرد و از  ینیآژانس ماش از

زد رونیخانه ب  ... 

 

شده بود . از  زیکار یراهرو نیاول وارد

خاصش، انگشت به  یو معمار بایز یبنا

 . دهان مانده بود

 ایرفت . گو شیپ یچرخاند و کم یسر

 یشده بود . از بو بیوارد شهر عجا

حس زنده  دیرس یکه به مشامش م یخاک

کرد دایپ انیپوستش جر ریبودن ز .  



تا با هلما تماس   دیکش رونیرا ب شیگوش

بوق ، " مشترک  دنیشن ی. به جاردیبگ

باشد" در  یمورد نظر در دسترس نم

انداخت نیگوشش طن . 

فضا  وارهایکه در سمت د یرنگ ینورها

را  یرا روشن کرده بود؛ جو شاعرانه ا

رفت و  یلو مکرده بود . آهسته ج جادیا

گشت یبا چشم به دنبال هلما م . 

ییایدونستم م یم - ... 

و به عقب  دیکش یبلند نیترس ه از

شهراد با آن لباس  دنی. با د دیچرخ

اسپرت و صورت خندانش ، قلبش از 

زد رونیب نهیس یتو . 



ترسوندمت ... به اطراف که   دیببخش -

یدی، فکر کردم منو د ینگاه کرد  ... 

گردم .  ی... دنبال هلما مخدا ببخشه  -

  . اصال حواسم نبود

 یلبها یو مهربان رو بایز یلبخند

 . شهراد نشست

خوش شانسه که  یلیهلما خانوم خ -

داره ... منتظر بودم  یخوب نیخواهر به ا

ششونیو ببرمت پ یایتا ب  . 

که  رهیت یرا به آن چشمها نگاهش

به  یخاص یانعکاس نور سبز ، جلوه 

حرف  ید؛ دوخت . خودمانبو دهیآن بخش



. نفس  بردیزدنش تپش قلبش را باال م

داد و گفت رونیحبس شده اش را ب : 

؟یاز کجا مطمئن بود -  

کرد ؛  یکه قلبم باور نم ییاز اون جا -

ییاین  . 

 یسرخ شد . دست شهراد رو شیها گونه

 :قلبش نشست و با لبخند ادامه داد

از قسمت ها مثل رستوران و  یکی -

شده ، قرار شد بعد از  یزسازکافه با

میاونجا جمع بش دیبازد  . 

که  یدست شهراد به راه یاشاره  با

نشانش داد ؛ گام برداشت . شهراد 

موقرانه و با متانت اطالعاتش را از آن 



کرد و او با گوش  یم انیب یخیشهر تار

دیشن یجان م  .  

شهراد به انتظارش مانده بود ؛  نکهیا از

قلبش  یچاله  اهیدرون س یدینور ام

گرفت دنیتاب  .  

داشت نه گذر  یکنار او که گام بر م در

 یکرد ؛ نه گذشته  یزمان را حس م

را اهشیس  ... 

قرمز بود ؛  یرنگ یکه نورها یقسمت

به  قیو دق ستادیا کبارهیشهراد به 

 :صورتش نگاه کرد و گفت

جذاب تر شده  یلیصورتت امشب خ -

یبکن ایزیناپره نیاز ا ی... خوبه گاه  . 



حرفش کرد و او  یچاشن نیدلنش یا خنده

 یرا به لبخند وا داشت . با شرم رو

و به  دیکش یصورت گر گرفته اش دست

باال برد شیسمت موها  .  

نابهنگام  فیتعر نیپاچه از ا دست

 لیدل یکه درون شال بود را ب ییموها

 :مرتب کرد و با لکنت گفت

نهیبیچشماتون جذابه که جذاب م - ... 

مخاطبش  یکه زد؛ تک ابرو یحرف زا

 یرو یطنتیباال رفت و لبخند پر از ش

نشست شیگوشت یلبها  . 



 یجذاب یکردم چشما یفکر نم ؟یجد -

که بهم  یهست ینفر نیداشته باشم . اول

یگفت .. 

 یزد . هول شد و با دست پاچگ خشکش

داده شده ؛ گفت یرفع سوت یتمام برا : 

 ستمین که ...من جذاب نهینه منظورم ا -

ی... شما جذاب ... 

بار  نیاول یبلند شهراد را برا ی خنده

. چند نفر از رهگذران به  دیشن یبود ؛ م

کردند و عبور کردند یآنها نگاه  . 

به لرز  شیو استرس دست و پا جانیه از

 دیکه از دهانش پر یافتاد . با حرف

 ...اوضاع خراب تر شد



بهم اعتماد به نفس  نکهیممنون از ا -

خودت غافل نشو  تی... اما از جذاب یداد

تونه به زانو در  یرو م ی... که هر مرد

ارهیب  ... 

 یامان م یداغ شد و قلبش ب شیگوشها

دیکوب  .  

 دای... هلما رو... پدیممنون ... من با -

 ... کنم

 یبند آماده بود به دنبال راه فرار زبانش

حال  دنیاز آن مهلکه بود . شهراد با د

زنان او را به سمت  خرابش لبخند

نبود .  ارشیدر اخت شیبرد . پاها یگرید

 یخورد و سکندر یم چیبه هم پ یگاه



از سقوط  واریخورد که با گرفتن د یم

کرد یم یریخود جلوگ  .  

به جانش افتاده بود و از درون گر  رعشه

مرد  کی یجلو نکهیگرفته بود . از ا

داده بود در حال  یبزرگ نیبه ا یسوت

بود جان دادن  . 

به سمتشان رفت و  الیهلما و سه دنید با

خود حس  یشهراد را رو نینگاه سنگ

 .... کرد

***** 

 

تلفن به خود آمد . همان طور  یصدا با

شده بود؛  رهیخ توریمان یکه به صفحه 



برداشت .  زیم یورا از ر یگوش

 یصدا دنیمودبانه سالم کرد و منتظر شن

  . مخاطبش بود

موقع که  یهانا خانوم . ب یخسته نباش -

  وقتتون رو نگرفتم؟

 یادیز یقلبش باال رفت و گرما تپش

افتاد انیپوستش با جر ریز  . 

باشه در  ی... امرنه ... اصال و ابدا  -

 . خدمتم

افتاده بود  به لکنت ادیز جانیاز ه زبانش

در آن  دارشانید نیهفته از آخر کی. 

 کی نیگذشت . در ا یم یخیمکان تار

او نگذشته بود ادی یب یهفته لحظه ا  ... 



ناهار امروز رو در  نیدیافتخار م -

  خدمتتون باشم؟

هنگ کرد . شهراد او را به ناهار  مغزش

دانست چه  یدعوت کرده بود و او نم

ت محترمانه بدهددعو نیبه ا دیبا یپاسخ  
. 

... حاال که هوا  میر ینم یدور یجا -

 یو بر م میریساحل م کیخوبه نزد

میگرد  . 

راستش سرمون شلوغه ... خودتون  -

 یفصل تورها نیکه در ا نیدونیم

ادهیز یلیشهر  خ نیا یتو یاحتیس  ... 



توان تنها ماندن با  دیآورد تا نگو یم لیدل

فتار او را ندارد. هنوز از شرم آن گ

توانست ؛ با او  یشتاب زده اش نم

 . روبرو شود

 یاز آرمان جان براتون مرخص تونمیم -

رمیبگ  ... 

 یزیکنم به آرمان چ ینه ... خواهش م -

رهی... آبروم م دینگ  . 

پشت خط صورت گرفت . فکر  یمکث

 یکرد تماس قطع شده است . با ناراحت

دیحرفش او را آزرده؛  نال نکهیاز ا  : 

خواستم ناراحتتون کنم ینم دیببخش -  . 



در گوشش  یاز پشت گوش قشیعم نفس

دیچیپ  ... 

 ی. فکر نم نیکار رو کرد نیاما ا -

دعوت ناهار باعث  رفتنیکردم پذ

باشه ... شرمنده که یزیآبرور  ... 

بود .  ستادنیدر حال ا یاز ناراحت قلبش

حد  یب یتپش ها یکه باعث و بان یمرد

بود .  دهیو رنجو مرز قلبش بود ؛ از ا

اراده گفت یو ب دیحرفش پر انیم : 

با شما  ی... همراه هیچه حرف نیا -

منم که مشکالت  نیباعث افتخاره اما ا

؛ دست و پام رو بسته ادیز  . 



یدنبالت . فعال با امیناهار م یپس برا -  

. 

دادن جواب باز مانده بود  یبرا دهانش

هم  یرا رو شیکه تماس قطع شد . پلکها

با شهراد  دیفهم ی. اگر آرمان م فشرد

در  یبد یرفته؛ ممکن بود فکرها رونیب

 . موردش بکند

 ستادهیسرش ا یکه باال یمشتر یصدا

بود؛ او را افکارش جدا کرد و سرش 

 . گرم کار شد

بعد از ظهر بود که  کی کینزد ساعت

خندان وارد  یشهراد و آرمان با چهره ا

 د،ایز جانیفروشگاه شدند . قلبش از ه



ضربانش باال رفته بود . دلش آشوب بود 

استرس گر گرفته  یو تنش از حجم باال

 . بود

یسالم هانا جان ... خسته نباش -  . 

صورت شاداب آرمان نگاه کرد .  به

زد و جواب داد یلبخند : 

شد؟ داتی... چه عجب پممنون  -   

 از یکمک ای... گو قمونهیرف نیا ریتقص -

 نیدرد ا نیبب خواد . پاشو برو یتو م

ه؟یچ قمونیرف  

شد .  دهیبه سمت شهراد کش نگاهش

 یبه او زد و در ادامه  بایز یچشمک

 :حرف آرمان گفت



 نیمنو زم یهانا خانوم رو دوارمیام -

 . نزنه

مهربونه  یلینه داداش... هانا جان خ -

رو رد کنه شنهادتی... فکر نکنم پ  . 

بهت به آرمان نگاه کرد و گفت با : 

ه؟یچ انیجر -  

... پاشو شهراد جون  یفهم یخودت م -

خواد در مورد کار  یرو منتظر نذار . م

 . باهات حرف بزنه

 یو منگ به هر دو جیباال دادو گ ییابرو

دسته  یرا از رو فشیآنها نگاه کرد . ک

 زیبرداشت و از پشت م یصندل ی

آمد رونیب  . 



تا  نیراحت حرفاتون رو بزن الیباخ -

دم پشت صندوقمخو نیبرگرد یوقت  . 

او از فروشگاه  رتیبهت و ح انیم در

برنداشته بود که  یزدند . چند قدم رونیب

 نیآرام بخشش در گوشش طن یصدا

 . انداخت

آرمان شک  نکهیا یمجبور شدم برا -

 یتا حد ینکنه و شما معذب نباش

موضوع رو به آرمان بگم . هر چند 

. اما دوست داشتم  دیفهم یزود م روید

ا خودتون حرف بزنماول ب  . 

دادو گفت رونیحبس شده اش را ب نفس : 



 یناهار و مالقات ؛ وجهه  نیپس ا -

داره؟ یکار  

زد و گفت یلبخند طنتیبا ش شهراد : 

جور فکر کن نیا -  . 

صورت  یروآن لبخند دلربا  دنیبا د 

زد یمردانه اش ، دلش غنج م  . 

مرد را در کنج  نیتوانست ا یکاش م 

 یکرد و نم یدلش پنهان م یخانه 

ندیاو را بب یگذاشت چشم نامحرم  . 

مسحور  اهشیچون شب س یچشمها 

کننده بود و متانتش ، غرور لگد مال شده 

کرد یم میاش را ترم .  



شهراد در را  دند؛یکه رس نیماش به

باز کرد و با خم کردن سرش او  شیبرا

 . را به نشستن دعوت کرد

گفت و سوار شد یلب ریز یتشکر   . 

به ساحل  یمنته یدر جاده  نیماش

کرد یحرکت م  .  

رد  یحرف چیرستوران بودند و ه کینزد

 . و بدل نشده بود

شهراد در افکار خود غرق بود و  
فرمان  یاسترس رو یانگشتانش از رو

گرفته بود نگیر  . 

زد و  یضبط در گوشش زنگ م یصدا

 ... دلش آشوب بود



بود چه  دهیرا شن شنهادشیصبح که پ از

خود بافته بود یبرا ییایرو  ... 

دو  وی،  د ایهر چند که در آخر  هر رو 

چون گذشته و مهر طالق درون  یسر

خوبش را دود  یشناسنامه اش ، حس ها

فرستاد یکرد و به هوا م یم  . 

همراه خسته کننده  دیش... ببخ میدیرس -

رستوران حرف  یبودم . انشاال تو یا

میزن یم  ... 

در افکار خود غوطه ور بود ؛  چنان

نشده بود نیمتوجه متوقف شدن ماش  . 

هیچه حرف نیا -  . 



به سرعت خود را جمع و جور کرد و  
شد ادهیپ نیاز ماش  . 

از  یکیهم پشت  یبعد روبرو یقیدقا 

توران کنج رس یدو نفره  یزهایم

 . نشستند

 یدلش نبود تا حرف اصل یدل تو 

 . شهراد را بشنود

خود  ینگاه شهراد بر خالف آنچه برا 

بود  زانیکرده بود ، از او گر یباف ایرو

 رهیخ زیم یو گلدان رو زیبه م شتریو ب

شد یم  . 



که در انتظار آماده شدن غذا بودند  یزمان

را در هم قفل کرد و  شی؛ شهراد دستها

خم شد و گفت یکم زیم یرو : 

خوام در  یاول از همه ازتون م -

من  ی... شما برا نیموردم فکر بد نکن

... انقدر از شما و  نیقابل احترام یلیخ

 نیکه جرات چن رمید یخونوادتون خوب

رو به خودم دادم یجسارت  ! 

از خودتونه  یممنون از لطفتون . خوب -

در مورد  ایباشه در خدمتم . گو ی... امر

نیحرف بزن نیخواست یم یارک ! 

...  ستین یکار عاد هی نیدرسته اما ا -

 ی... نم یخوام کمکم کن یراستش م



دچار مشکل شدم مدام  یدونم چرا از وقت

کنم تنها  ی... حس م یچشم شیشما پ

که  یتونه منو از شر یکه م یکس

ییگرفتارشم نجات بده ؛ شما ! 

 نیبه حرکت در آمد . ا شیحس یشاخکها

 یحرف زدن به کار و همکارنوع 

نداشت یربط  .  

بشنود شتریکرد تا ب سکوت  . 

 یشانیپ یعرق رو یکم دانه ها کم

  . شهراد نشست

گفتن خواسته اش در تنگنا بود یبرا ایگو  
. 



در  هم فشرد و  شتریرا ب شیدستها 

 :ادامه داد

از همه حالم رو  شتریشما ب دونمیم -

 به شما رو نیهم یبرا نیکن یدرک م

از  یاندازه ا هیاوردم ... راستش تا 

شما با خبرم یزندگ  ... 

گرد شده و متعجب هانا ؛  یچشمها

 . حرف را در دهانش قفل زد

کلمات  شیرو به افزا یهانا با خشم 

در مغزش را کنار زد و گفت دهیچیپ :  

من به شما  یکردم گذشته  یفکر نم -

در  نیداشته باشه که رفته باش یربط

نیکرده باش قیموردش تحق  ... 



باال برد میرا به عالمت تسل دستش  . 

غرض  ی. از رو نیزود قضاوت نکن -

 یکارو نکردم . زندگ نیا یقصد بد ای

از زبون شهاب و  شیشما رو کم و ب

دمیشن الیسه  ... 

شما  یبرا شینکبت من چ یگذشته  -

به درد کمک  نیجالب بود که فکر کرد

خورم؟ یکردن به شما م   

خودت دلشکسته ام ...  نینم عچون م -

... از شهر و  دمیبر ایو از دن دمید انتیخ

 ییآواره شدم تا فراموش کنم آدما ارمید

خونه م   یرو تو انتیکه خاکستر خ



که از   نمیرو نب ییپخش کردن... تا کسا

 . پشت بهم خنجر زدن

تمام  یگرفت ... حس سرخوردگ قلبش

کرد  یوجودش را فرا گرفت . چه فکر م

آب دهانش را قورت دادو به و چه شد! 

شد رهیخ زیم  . 

اد؟یاز دست  من بر م یحاال چه کمک -  

و  دیکش شیموها انیم یکالفه دست شهراد

داد و گفت رونینفسش را با حرص ب : 

 ی... م شیک ادیداره م میمسبب بدبخت -

کنم  یخوام کار یخوام بسوزونمش ... م

رهیبگ شیآت گرشیتا ته ج  ... 



درشت  یکرد ؛ با دست دانه  سکوت

گونه اش پاک کرد ...  یعرق را از رو

به دهان او  صانهیهانا حر یچشمها

 دوخته شده بود تا حرف آخر را بشنود

... 

؟ ادیاز من برم یچه کمک نینگفت -  

 یشد و ظرفها کینزد زیبه م گارسن

بلند و  ی. نفس ها دیچ زیم یغذا را رو

از  ترشیداد ؛ ب یکشدار شهراد نشان م

که بر روح و  یحد خودش فشار عصب

کرد یروانش وارد شده بود را ؛ تحمل م  

. 



.  میبعد از غذا ادامه بد نیاگه اجازه بد -

از  شتریده ب یداغونم اجازه نم یمعده 

بمونه یخال نیا  . 

مغزش را  انهی، موذ انهیمانند مور یفکر

دیپاش یو استرس به جانش م دیجو یم  
... 

کرد نه طعمش  یعطر غذا را حس م نه

که  یبا کس یرا ... صرفا جهت همراه

کرده بود ؛  بایرا ز شیروزها نیا یایدن

کرد  یم ریگ شیخورد . هر لقمه در گلو

رفت یم نییو با زحمت پا  . 

مرد  یتهاو به دس دیاز خوردن کش دست

 ژیشد . چه با پرست رهیخ شیروبرو



برد و در دهان فرو  یقاشقش را باال م

برد یم  .  

به دهان او چشم  نکهیاز ا یلحظه ا یبرا

 یادب یشد . ب زاریدوخته بود از خود ب

زل  یبود که آن گونه به غذا خوردن کس

  . بزند

را کنار زد و با  شیبشقاب خال شهراد

هانش را پاک د یگوشه  یدستمال کاغذ

  .کرد

... تا به داد معده  یمعطل شد دیببخش -

تونستم راحت  ینم دمیرس ینوا نم یب ی

  . حرف بزنم

را صاف کرد شیگلو  . 



کنم . نوش جان یخواهش م -  ...  

حرفام  دنیبعد از شن یدید یقول م -

؟یو از کوره در نر یزود قضاوت نکن  

نگاهش کرد. در عمق چشمانش جز  فقط

. مگر  دید ینم یگرید زی؛ چ ینگران

را با جان و دل دوست  یشود کس یم

 یو کار ینیرا بب شیو نگران یبدار

ینکن  ... 

کنم قضاوت  یم ی... سع دمیگوش م -

 . نکنم

از قبل تر بگم ...  یکم دیراستش با -

 هی...  ارمیخوام سرتون رو درد ب ینم



 انیجر نیگم تا بدون یکوتاه م یخالصه 

 ... از چه قراره

و به صورت کنجکاو  دیکش یقیعم نفس

 :هانا نگاه کرد و ادامه داد

 یمهمون یبا زهره تو شیسه سال پ -

دوستانه آشنا شدم . کم کم بعد از چند بار 

دوستانه همو  یایمهمون یتو یکه تصادف

بهش عالقمند شدم و از عالقه م  میدید یم

بهش گفتم ... بماند که چقدر ناز و نوز 

برم  شیل کرد به خواستگارکرد تا قبو

... پنج ماه از عقدمون گذشته بود ؛ 

دوستم در  نیتر یمیبا صم دمیفهم

ارتباطه ... خالصه کنم برات که هفت 

 یکه تو یتا طوق لعنت دمیماه  آزگار دوئ



گردنم انداخته بودم را از گردنم باز کردم 

... داغون و زخم خورده بودم ... 

 یو زندگ من رو از کار دیشد یافسردگ

انداخت . شهاب و خانواده م دورم رو 

شدم یگرفتن ؛ نابود م ینم  ... 

که  یآب یو از بطر دیکش  یقیعم نفس

.  دینوش یبود ؛ جرعه ا زیم یرو

زده بود .  رونیب شیشانیپ یرو یرگها

. او که به  دیفهم یحال دلش را خوب م

 الیوارد و رایسم ینداشت وقت یمهبد حس

شد ... از خودش  شد ؛ حالش دگرگون

را  لهیوس کیشده بود که حکم  زاریب

باال  هووداشت و چون کارآمد نبود 

 ... سرش آمده بود



کنم که  یبراتون متاسفم ... درکتون م -

نیدیرو کش یچه درد  . 

رو تا  یدرد نیممنون ... اما درک چن -

 شهیدرک کردنش سخته ... ر ینچش

دلم خشکوند و  یعشق ومحبت رو تو

فروخت که   ی.. عشق منو به کسرفت  .

بهش نارو زد و اموالش رو از چنگش 

رو  هی... تا قرون آخر مهردیکش رونیب

از من گرفت و اون نامرد  از چنگش 

 یم و ولش کرد ... حاال دیکش رونیب

کنه یخواد برگرده و عذرخواه  ... 

داره تیکه خوبه ... الاقل انسان نیا -  ... 



 ستین تشیسانان یاشتباه نکن ؛ از رو -

نداره بمونه ...  ییجا گهیکه د نهی. از ا

ما طردش  یخانواده ش از بعد از ماجرا

 دایکردن ... با هزار ترفند آدرس منو پ

بشه زونمیو آو ادیکرده تا ب  ...  

 یدرشت رو یبود  و دانه ها کالفه

گرفتند تا  یصورتش از هم سبقت م

برسانند دهیکش یخودشان را به آن چانه   

. 

ن؟یفکر کن دنشیبه بخش یخوا ینم -   

؟یتونست یم یتو بود -  

 دیعشقت بوده شا یروز هینه ... اما  -

 ...اون عشق



 یهم بخوره ؛ بو انتیکه با خ یعشق -

پاچه یتعفنش قلبت رو از هم م ... 

بزند ؛  یتوانست حرف ینمداشت  حق

 دییفقط با تکان دادن سر حرفش را تا

که در نگاهش  یکرد . از غم و درد

 یهفته  ادیزد دلش گرفت .  یموج م

خواست علت غم  یافتاد که او م شیپ

که  یدرون چشمانش را بداند در صورت

از درد تو قلبش داشت ییایخودش دن  ... 

و به صورت جذاب و مردانه  دیکش یآه

 زیاو چشم دوخت . نگاهش به گلدان م ی

مانده بود رهیخ ... 

اد؟یاز من بر م یحاال چه کمک -  



لبش نقش بست و نگاهش پر  یرو لبخند

شد دیاز ام  ... 

مشترکمون گفته تا  یاز دوستا یکیبه  -

 یتا منو راض نجایا ادیم گهیچند روز د

...  نمشیخوام بب یبه موندنش کنه ... نم

 یبرا یفکر کنه راه یخوام لحظه ا ینم

 ... برگشت داره

چشمان زالل و شفاف هانا زل زد و  در

مودبانه گفت یبا التماس : 

کمکم کن تا دفع مزاحم  کنمیخواهش م -

 یبرام راحت بشه ... جز شما به کس

دونم وجود شما  یاعتماد ندارم ... م



 ییشه ؛ بفهمه تو دلم جا یباعث م

 ...نداره

چه  دیفهم مچاله شد . از نگاهش قلبش

او که واقعا  یدارد ... برا یخواسته ا

کردن راحت بود  یعاشق بود نقش باز

به قلب  یچه جواب یباز انیاما بعد از پا

داد؟ یقرارش م یب  

بکنم؟ دیچه کار با -   

پخش شد .  شیدر چشمها یشاد رنگ

 یها یهزاران ستاره در  آن گو ییگو

زد . رنگ غم پر  یچشمک م  رهیت

باره گل از گلش شکفت کیو به  دیکش  
... 



کردم  یباور نم ؟یکن یواقعا کمکم م -

یقبول کن  ...  

به حساب  یشما االن دوست خانوادگ -

آرمان به شما اعتماد داره ی... وقت ییایم  

... 

باال داد و گفت ییابرو : 

؟یخودت اعتماد ندار -  

شد و با تته پته به اصالح حرفش  هول

 :پرداخت

حاال...  میود ... بگذرنب نینه منظورم ا -

چه کار کنم؟ دیبا   



همه  خوامی... م شیزهره اومد ک یوقت -

لحظه  هیخوام  ی. نم یجا در کنارم باش

 یحرف خصوص یبرا یتنها باشم تا راه

زدن باز باشه ... ازش نفرت دارم و 

...  دهیگوش دادن به حرفاش آزارم م

تو خودش دمش رو  دنیبا د خوامیم

هکولش بذاره و بر  ... 

من دمش  دنیبا د نیکن یچرا فکر م -

 دیشا ره؟یو م ذارهیکولش م یرو رو

تالش کرد شتریمصمم تر شد و ب  ... 

دست و  شیخاص شهراد به چشمها نگاه

دلش را لرزاند . چنان در اعماق  یپا



نگاهش غرق شده بود که عقل و هوشش 

برد غمایرا به   .. 

جذابت  یتو و چشمها دنیمطمئنم با د -

داره و توان  یقدر قدرت بیفهمه رق یم

تا ته  دنتیباد خوامیمبارزه نداره ... م

 قلبش بسوزه همون طور که منو سوزوند
... 

 ریابرها س یبود رو دهیکه شن یفیتعر از

درون  یلحظه؛ حس هیکرد اما در  یم

 یقلبش به او تلنگر زد ... اگر دلش ب

تر ...  دیشد شیشد و دلبستگ یتاب تر م

آمد؟ یه بر سر قلب خودش مآنوقت چ  



به  یسوزاندن کس یرضا نبود برا دلش

شود ... حرف آخر شهراد او  کیاو نزد

مصمم کرد مشیرا در تصم  ... 

خوام اون چند  یاگه جسارت نباشه م -

 یکن ینامزدم رو باز ایروز نقش همسر 

بهتر  یبدونه تاهل دارم و کس ی... وقت

 ... از خودش

احترام  تینها را باال برد و با دستش

 :گفت

مردونه  دی... با ستین یخوب یباز نیا -

چشماش نگاه  یو تو یستیدر برابرش با

اگه تا  ی... بگ شییخوا ینم یو بگ یکن

بازم حاضر به  یتنها باش ایاخر دن



... بودن من باعث عقب  یستین رفتنشیپذ

نشون  یبرا دیشه ... شا یاون نم ینینش

زنه که دست ب ییدادن خودش به کارها

مشکل بکنه هزار ریما رو درگ  ... 

؟یکن یکردم کمکم م یفکر م -  

در کالمش نفسش را بند آورد .  عجز

به چپ و راست تکان داد و گفت یسر : 

با اون  میرم و مستق یم نیاگه بخوا -

کردن  یاما نقش باز زنمیخانوم حرف م

کنه ... اومد و  یکارتون رو سخت م

نقش  یخوا یم یشد ... تا ک شیساکن ک

خودت باش ... با  شهیهم ؟یکن یباز

کردن اصل خودت رو  ینقش باز



آفت روح و  نی... و ا یکن یفراموش م

شه یروانت م  ...  

 یحرف دیترس یبرخاست . م زیپشت م از

زند دل معشوقش را برنجاند اما  یکه م

 یخوددار قیتوانست از گفتن حقا ینم

 : کند ... حرف آخرش را زد

خوردم و  یشته بازچون در گذ -

حرف رو  نیدونم که ا یعواقبش رو م

 یرینکن انتقام بگ یوقت سع چیگفتم . ه

... چون انتقام اول و آخرش قلب خودت 

 یکنیم ی... هرکار رهیگ یرو هدف م

و  یمردونگ یمردونه رفتار کن ... وقت

از دست  یبرا نهیخاص بودنت رو بب

کشه ... اون  یعذاب م شتریدادنت ، ب



شکست تو با حرمت نگه داشتن  حرمت

اونو داغون کن تا عذاب وجدان باعث 

بشه خودش خجالت بکشه و بره رد 

 . کارش

بود که راه رو بهت  نیکمک من ا تنها

نشون بدم ... هر چند که کوچکتر از 

هستم بخوام به شما راه نشون بدم  یاون

 هی... فکر انتقام  ستمیتجربه ن ی... اما ب

 کنهیانسان رو کور م که  عقل ی  حس قلب

خودت بهتر با چشم باز  یفردا ی... برا

یقدم بردار  ... 

آمد . بر خالف  رونیب زیپشت م از

شهراد گشاده بود و  یتصورش چهره 

شد . او هم از  ینم دهیدر آن د یناراحت



برخاست و با لبخند اغوا کننده  زیپشت م

 : گفت

 یرو حساب م زیم یبرس نیتا به ماش -

گردم یمکنم و بر   . 

 دیرا که شن نیباز شدن قفل ماش یصدا

 ی. شهراد با صورت دیبه عقب چرخ

شد . هر دو  یم کیبشاش به او نزد

به حرکت در  نیماش یسوار شدند .  وقت

 یرخش چرخ مین یآمد نگاه شهراد رو

 نیکه از حضور ا ید . حس آرامشز

بود...  بیعج شیگرفت برا یدختر م

داد ؛  یدرصد هم احتمالش را نم کی



حساب  یدرخواستش را با آن حرفها اناه

جواب دهد یشده ومنطق . 

در قلبش جوانه زد . روح  یخاص حس

دختر قابل ستودن بود .  نیبزرگ ا

 یکم حرف بودن وقت نیکه در ع یدختر

در  و گوهر از لبانش  کرد یلب باز م

ختیر یم  . 

... حرفات  یختیتمام افکارم رو بهم ر -

تلنگر بود تا حباب ترسم بشکنه  هی نیع

جسارت و شجاعت  هی... با حرفاتون 

از  شهی. هم نیدیبه من بخش یخاص

با زهره وحشت داشتم ... از  ییارویرو

 هینتونم در برابرش حرف بزنم  نکهیا

... اما  وجودمه یتو یاسترس خاص



خواد  یم دلمحرفات بهم شجاعت داد و 

دونم اگه  ی...نم ستمیمحکم در برابرش با

که به  یشجاعت نیهنوز از ا اد،یزهره ب

نه ایمونه  یم یزیچ نیمن القا کرد  ...  

و خوش  یگوشت یلبها یرو یگرم لبخند

 شیرایفرمش نقش بست . نگاه گرم و گ

شهراد دوخت و با متانت  یرا به چشمها

 :جواب داد

که راه درست  نیمونه ... هم یحتما م -

؛ قدمهاتون محکم تر  نیریبگ شیرو پ

شه  یم شتریشه و اعتماد به نفستون ب یم

 شهیموضوع باعث م هی... ترس از 

بشه شتریخطاها ب زانیم  . 



تکان داد یحرفش سر دییبه تا شهراد . 

کرده بود دایاز هانا پ یشناخت تازه ا   . 

با او را  یت هم صحبتخواس یدلش نم 

 . از دست بدهد

داشت یحس خوب   . 

 شیبعد از مدتها که استرس و تشو 

را گرفته بود حاال  بانشیخاطر گر

نشسته  نشیسرحال و قبراق درون ماش

  . بود

 یاضیمسئله ر نیکرد سخت تر یم حس

را حل کرده و آسوده خاطر نفسش  ایدن

داد رونیب نهیرا از س  . 

را به زبان آورداراده احساسش  یب  ... 



به من  یخوبت  حس خوب یبا حرفا -

... اگه جسارت نباشه و اجازه  یدیبخش

داشته  ی، با هم صحبت یهرازگاه یبد

 یمثبت یکنم به انرژ ی... حس م میباش

دارم  اجیاحت یلیخ شهیکه از شما ساتع م

قلبم رو  ینیهمنش نی. بعد از چند روز ا

 .آروم کرد

رف روحش به پرواز ح نیا دنیبا شن هانا

  . در آمد

شهراد  یکه از گذشته  شیپ یساعت از

درون   نیدلنش ییباخبر شده بود ؛ گرما

 . قلبش نفوذ کرده بود

قلبش را روشن کرد یدینور ام  ... 



به  اجیباعث افتخاره ... هر جا احت -

 . کمک باشه در خدمتم

... بعد  یانقدر لفظ قلم حرف نزن شهیم -

با  دیبا یو آمد خونوادگماه رفت  شیاز ش

داشته باشم یریها توف بهیغر  . 

به پرواز در آمد روحش  .  

هم صحبتش، در آن  یخوشبو عطر

اتاقک ساخته شده آهن و چرم  مشامش 

را پر کرده بود . کاش پروانه بود و دور 

 یکه کنارش نشسته بود م ییگل خوشبو

دیچرخ  . 

؛ شهراد با  ستادیاز حرکت ا نیماش یوقت

گفت یمیجذاب و لحن مال یدلبخن : 



. انشالله  یممنون که برام وقت گذاشت -

کنم یروز برات جبران م هی  . 

را باز کرد . دل کندن از آن  کمربندش

چه سخت شده بود . با  نیو ماش یصندل

 .لبخند جواب لبخندش را داد

با شما  ینیکنم . هم نش یخواهش م -

 . لذت بخش بود

نداره اگه  من . اشکال یبرا نیهمچن -

 یداشتم و در دسترس نبود اجیبهت احت

م؟یحرف بزن یتلفن  

 شمینداره خوشحال م یاشکال چیه -

باشم یبتونم هم صحبت خوب  . 

نیپس شمارتون رو لطف کن -  .. 



* 

 

و به  دیکش یم وانیل یانگشتش را لبه  

 یمحابا به پنجره م یقطرات باران که ب

شده بود رهیخورد ، خ  .  

هفته کار در  کیو آرام بعد از  سبکبال

  . حا استراحت بود

شماره تلفنش را به شهراد داده  یوقت از

مختلف با او  یبود ؛ هرشب به بهانه ها

گرفت یتماس م  .  

 دنیساعت تماسش بود . معتاد شن کینزد

هفته  کیشده بود . چه زود  شیصدا



چند روز، تماس ها  نیگذشت ... در هم

دوستانه گرفته بود  یرنگ و بو  .  

 یکم حرف و آرام آن رو شهراد

چنان  یداد... گاه یرا نشان م طانشیش

کرد آنکه  یزد که هانا باور نم یقهقهه م

خندد همان شهراد آرام و  یپشت خط م

  . باوقار باشد

 یرو نیریش یخندلب یزنگ گوش یصدا

لبه  ی. انگشتش را از رونشاند  شیلبها

را جواب داد یبرداشت و گوش وانیل ی . 

...  ییخوش آشنا یچو بو یسالم -

بانو؟ یخوب  



روحش را به پرواز در  شیصدا زنگ

کرد دایآورد ... لبخندش عمق پ  . 

؟یسالم ... ممنون ... خودت خوب -  

حالم  بیشه عج یوقت شب که م نیا -

چرا؟ یدونیشه ... تو م یم خوب  

 نه ... از کجا بدونم ؟ -

و گفت دیخند : 

...  یتو از کجا بدون ایگیراست م -

؟یکرد یکار م یچ یراست  

... پشت پنجره نشستم به یجات خال -

خورم یم ییکنم و چا یبارون نگاه م  . 



 یطاها نی... ا هیمن خال یواقعا جا -

که که منو نفس بُر کرد... خوبه  دهیورپر

 میبه آرامشت حسود ی... گاه یدر آرامش

شهیم  . 

 ادیآرامش ز ینشه ... گاه تیحسود -

شه یو خسته کننده م کنواختیهم   . 

لب ساحل ...  میبر یاوهوم ... حاضر -

چسبه یم یلیخ یبارون یهوا نیا یتو . 

دلچسب  یرفتن به ساحل در آن هوا فکر

دیپوستش دو ریز یذوق بچگانه ا  . 

من چتر ندارم اما هیعال -  . 

دیچیشهراد در گوشش پ ی خنده  . 



در عوضش من دو تا چتر دارم .  -

دنبالت امیم گهیربع د هیآماده شو تا   ...  

م؟یبر یجد یجد -  

هیکه جد ینیاماده شو تا بب -  . 

 انیشهراد پا یبعد از خداحافظ تماس

از  شیابرها بود . دست و پا ی. رو افتی

ودبه لرز افتاده ب ادیشوق ز  . 

سرعت آماده شد . به سرعت به  به

آشپزخانه رفت و آب جوش در فالکس 

 ی. دو بسته کاف ختیکه داشت ر یکوچک

درون  یا سهیک یو دو بسته چا کسیم

گذاشت یکوچک یقوط  . 



خوش  ی سهیرا درون ک لیوسا ی همه

چاپ شده  شیکه آرم فروشگاه رو یرنگ

 قهیسر پانزده دق قایبود ؛ قرار داد. دق

زده شد فونشیآ زنگ  . 

رفت .  رونیکودکانه از خانه ب یشوق با

. شهراد از  دیبار یم یباران شالق

 یشد . کاله کاپشن را رو ادهیپ نیماش

  . سرش انداخته بود

ینشد سیتا خ نی. بدو بشسالم بانو  -  ... 

پاسخ  نیریش یسالمش را با لبخند هانا

باز  شیکه در را برا یگفت .  در حال

درون دستش نگاه  ی سهیه ککرد ب یم

 :کرد و گفت



؟یبا خودت آورد هیچ نیا -  

چسبه یهوا م نیا یگرم تو یدنینوش هی -  

... 

 گهید  زی... کاش از خدا چ یچه عال -

خواسته بودم یا  . 

 یرا دور زد و رو نیسرعت ماش به

کردند و  ینشست . به هم نگاه شیصندل

 :شهراد گفت

 دمتیدکه  یکنم از روز اول یحس م -

حالت بهتره یلیخ  ... 

 دیلبش را باال کش یگوشه  ینیریش لبخند

 :و گفت



حسمون مشترکه ... چون من هم فکر -

نیکرد رییکنم شما رفتاراً و حالتاً تغ یم . 

با  را به حرکت در آورد نیماش شهراد

حرف او  نییتکان دادن سرش رو به پا

کرد دییرا تا .  

- قهر  ایبا تموم دن یزمان هیدرسته... 

خودم رو نداشتم . با  یبودم . حوصله 

شهر...  نیاصرار شهاب اومدم به ا

جا  نیهفته هم ، ا هیکردم نتونم  یفکرم

از  یجا گوشه ا نیرو تحمل کنم... اما ا

ن خوب رو به م یبهشته  که حس ها

کنه یم قیتزر  ! 



و  دیدار یحس نیخدا رو شکر که چن -

نینشد مونیاز اومدن پش . 

را  نیماش یشرشر باران فضا یصدا

باال  ییشاعرانه کرده بود . شهراد ابرو

 :داد و گفت

با من تعارف داشته  یخوا یم یتا ک -

منو جمع  ینفرم با ک هی... بانو من  یباش

 یا هی... نه همزاد دارم نه سا یبند یم

 . کنارمه

لحن شوخش هانا خنده اش گرفت.  از

که به صورت  یشهراد در همان حال

 یرا گوشه ا نیکرد ماش یخندانش نگاه م

و گفت دینگه داشت و رو به او چرخ : 



جذاب  یخند یم یچقدر صورتت وقت -

 نیبودم ا دهیحال ند نیشه ... تا به ا یم

یجور بخند . 

نش جذاب مانند شهد عسل در جا ی کلمه

نشست . از شرم صورتش گر گرفت و 

را به  شیکم کم خنده اش بند آمد . لبها

و به روبرو نگاه کرد دیدرون دهانش کش  

.  

م؟یدیهنوز به ساحل نرس -  

 نی. ماش دیکالمش را فهم ی هیکنا شهراد

را به حرکت در آورد. هردو با گوش 

تا  عتیآهنگ طب نیباتریسپردن به ز

شدند . باران  رهیساحل را به روبرو خ



 یو برف پاک کن ها دیبار یم یشالق

که به راه  یژیژقیق یبا صدا نیماش

 یانداخته بودند با شرشر باران سمفون

کردند یاجرا م .  

 یکرد وروبرو یرا ط یساحل ی جاده

ترمز گذاشت. هر  یمواج پا رو یایدر

 یکرده بودند... سکوت اریدو سکوت اخت

حس پرحرف و استرس زا ... هردو از 

خبر بودند و ترس از  یشخص مقابل ب

را  یگریداشتند که ممکن بود د ییحرفها

 .دچار سوءتفاهم کند

 یمصلحت یسکوت را با سرفه ا شهراد

را صاف کرد و گفت شیشکست و صدا : 



 یاز هوا نیماش یتو ید یم حیترج -

 یشنها یرو ای میلذت ببر یخوب بارون

؟ میکن یرو ادهیساحل پ سیخ  

را  یباران یدر آن هوا دنینفس کش دلش

 شیها هیکرد ر یخواست . حس م یم

 کند . رییفضا تغ دیکم آورده و با ژنیاکس

 انیاز درون او را درم یبیحس عج

و ناشناس غرق کرده بود .  اهیس یمرداب

 یکه قلبش را به تپش ها ینیریحس ش

داشت اما همراه با ترس  یناموزون وا م

جربه شد ت یم یالکه چند س یبود . حس

اشتباه کرده باشد دیترس ینکرده بود و م  
.  



شدند . شهراد  ادهیپ نیدو از ماش هر

سر  یباز کرد و باال یبالفاصله چتر

 یهانا گرفت . هانا تشکر کرد و به آرام

چتر را  یدستش را باال برد تا دسته 

ردیبگ  .  

مهربون یبه فرشته  میتقد -  . 

او شد و  یپرت  نگاه پرجاذبه  حواسش

 یچتر دست رو یگرفتن دسته  یه جاب

دستش  یدست مخاطبش گذاشت . گرما

نفوذ کرد . مانند برق  شیتا قلب پرتمنا

. دیدستش را عقب کش عیگرفته ها سر

 یب یها دنیتابش با کوب یقلب ب

 نهیافتاده در س ریگ ینفس ها ش،یمحابا

 .را به شماره انداخت



... از عمد نبود دیببخش -  .   

حس شده بودو  یب شیشرم پاها از

بدنش رعشه گرفته بود .  یها چهیماه

صورت  یشهراد رو یراینگاه گرم و گ

زد و گفت یاو چرخ یسرخ شده  : 

 فیظر یدستها نیدونم ... داشتن ا یم -

خواد یم اقتیل بایو ز .  

 ایبود  فیتعر دیکه شن یدانست حرف ینم

به  شتری...اما نرمش کالمش ب هیکنا

بر حال  نکهیا یبرابود .  کینزد فیتعر

خود مسلط شود سرش را به اطراف 

 سیخ یموها یلحظه ا یچرخاند . برا

 دیچشم د یاز باران  شهراد را از گوشه 



حواس و بدون  یو نگران شد . شهراد ب

 یباال یو چتر بودزل زده  ایچتر به در

  . سرش نگرفته بود

شد و  دهیبه سمت سر او کش دستش

داد و  یشش ماز بدن او را پو یمیچترن

از بدن شهراد را ... شهراد از  یمین

شانه، سرش را به سمت او  یرو

که  یگرم از محبت یچرخاند. با نگاه

کرد ینثارش کرده بود ؛ قدردان . 

 سیخودتون خ نیممنون ... مراقب باش -

نینش  . 

 روروی. دلش ز دیخند یهانا م یچشمها

 دید یتوجه ش را به خود م یشد وقت یم



داشت به  ی. شهراد نگاه از او بر نم

گفت یآرام : 

 تیامشب به دوراز همه محدود شهیم -

.دلم  میها و تعارفات با هم حرف بزن

خوام  یخواد ... م یکردن م یپرحرف

بزنم  ییبارون شاعرانه، حرفها نیرایز

کرده ریذهنم رو درگکه  ...  

جواب داد و  ینگاهش را با لبخند هانا

 :گفت

که  یمن ی... برا یهر جور راحت -

 یم ییدر سکوت و تنها شهیشبهام هم

نعمته هی یهم صحبت نیگذره ا ! 



به راه  یلی. تما ستادیا ایرو به در شهراد

 ایرفتن نداشت . همان طور که به در

در  که یآرام یشده بود با صدا رهیخ

 یخروشان گم م یموجها یصدا انیم

 :شد زمزمه کرد

راحته ...  یلیپشت تلفن حرف زدن خ -

ده  یبهم دست م یحس هیاما حضورت 

لرزونه یکه دست و پام رو م . 

 هیشد ...حالش شب یدلش قند آب م در

شد  یحال خودش بود . چقدر خوب م

 یحس مانند حس او بود و روزنه ا نیا

شد یباز م شیبه رو یخوشبخت یبرا ! 

؟یشد جدا شد یچ -  



منجمد  شیخون در رگها یلحظه ا یبرا

ذهن او را  یسوال نیشد . توقع نداشت چن

 یمشغول کرده باشد . خود را به کوچه 

چپ زد یعل  . 

؟یاز چ -  

 یمنظورم از همسر سابقته ...چه جور -

  دلش اومد ازت جدا بشه؟

راحت یلیخ -  ... 

از  یادیزکنم درد  یمحاله ... حس م -

کشه یم تیدور  . 

آغاز شده  نگونهیدانست چرا حرف ا ینم

 یبود جواب ندهد . وقت یادب یبود. اما ب



او  نکهیشهراد گذشته اش رو بدون ا

موبه مو گفته بود شیبخواهد برا  ... 

و کم باشد .  ادینداشت که ز یدرد -

عشق نبود یازدواج ما از رو  ... 

تن اش حبس شد. توان گف نهیدر س نفس

 یمرد بر خالف تمام مردها نینداشت . ا

سلطان  یتقال و تالش چیاطرافش بدون ه

در  یگریقلبش شده بود ... گفتن از د

 .برابرش سخت بود

دوره و زمونه  نیو در ا یباش یتهران -

دوراز ذهنه یکم ،یعشق ازدواج کن یب  

. 



و به انتظار  دیسمت هانا چرخ نگاهش

شگرش جواب ماند .هانا از نگاه پرس

شد رهیخ ایبه در زانیگر  . 

 یو از رو یچون ازدواج ما اجبار -

 . نفرت بود

بتونه در برابر  یباورش سخته مرد -

 نکهی... مگه ا ارهینگاهت طاقت ب یجادو

 . قلبش از سنگ باشه

 یا نهیو نفرت بود . ک نهیقلبش پراز ک -

زد و خودش در  شیمن آت یکه به زندگ

 یداره خوش م ایتمام اونور دن یآسودگ

 . گذرونه



سکوت کردند . فکر شهراد با  هردو

 یجواب او مشغول شده بود و برا

 هیبود، ثان دهیکه شن یکردن حرف یحالج

که  یدانست کشش یکشت . نم یها را م

 یدختر و چشمها نینسبت به ا

کند .  ریمعصومش داشت را چگونه  تعب

را با احترام رد کرده  شنهادشیپ یاز وقت

 شتریب بودداده  یمنطق یاو جواب بود و به

در دلش جا باز کرده بود شیاز پ  . 

ساده و آرام که نجابت نگاهش  یدختر 

.  دیکش ی، قلب مفلوکش را به سمتش م

که نسبت به جنس مخالف داشت با  ینفرت

، کم و کمتر  دید یکه او را م یهربار

با  شیایرفتار مأخوذ به ح دنیشد... د یم



 انشینسبت به اطرافکه  شیذات یمهربان

زده اش  خیداد، قلب  یاز خود بروز م

 . را گرم کرده بود

و به همنوع  یباورش سخته انسان باش -

 یفکر م ی... گاه یبد هیخودت درد هد

 یا گهید یجور افراد از کره  نیکنم ا

  ... اومدن

...  ومدنیم گهید یکاش از کره  یا -

از زهره چه خبر؟ یراست   

و  دیکش سشیخ یموها نایم یدست شهراد

گفت یبه آرام : 



عوض شده  یلی... خ دمشیامروز د -

انقدر  یشد دو سال دور یبود . باورم نم

بده رشییتغ  ... 

. تمام حس  ستادیهانا از حرکت ا قلب

را پر  شیو ترس جا دیخوب پر کش یها

زهره  دنیشهراد با د نکهیکرد. فکر ا

عوض شده باشد ، دلش را  مشیتصم

 .آشوب کرد

باهاش  یقبل یپس خوبه با نقشه  -

 ی... وگرنه تا عمر داشت یروبرو نشد

یکرد یخودت رو سرزنش م . 

حرفش تکان داد و  دییبه تا یسر شهراد

 :گفت



... چقدر خوبه که تو عاقالنه  قایدق -

 رونیو من رو از اشتباه ب یجواب داد

یاورد . 

شد شتریباران ب شدت  .  

خروشان حواسش را پرت  یموج غرش

کرد و نگاه از مرد همراهش گرفت و به 

شد رهیخ ایدر  .  

بر  یبه شور آمد و لذت آن هواخور دلش

  . دلش زهر شد

شد؟ یچ یبپرس یخوا ینم -  

لبش نقش بست یرو یتلخ لبخند  .  

یگ یخودت م یاشاگه دوست داشته ب - . 



جمع کرد و  نهیرسیرا ز شیدستها

لرزش از  نیتنش را لرزاند . ا یفیلرزخف

شهراد دور نماند نیزبیچشم ت  ... 

 ی، هوا داره سرد م نیماش یتو میبر -

 . شه

نشست یبه آرام یصندل یرو  . 

 یکم دیقلبش از تپش افتاده بود و نورام 

بود، کم رنگ تر شد دهیکه تاب .  

در هم گره خورده  یدستها یرو نگاهش

ماند رهیاش خ  . 

جا گرفت و با  یصندل یشهراد رو 

گفت یلبخند : 



 یلیگرم خ یدنیفکر کنم االن اون نوش -

چسبهیم  . 

افتاد که همراه خود  یا سهیک ادی تازه

بود شیپا ریآورده بود و ز  .  

 سهیکه در ک یبلور یها وانیل درون

 یو کاف ختیگذاشته بود ،آب جوش ر

را کف دستش  یا سهیک یو چا سکیم

 . گرفت

را به دستش داد و با چشم اشاره  وانیل 

 :به کف دستش کرد و گفت

دیدوست دار شتریهر کدوم که ب -  .  

...  دهیمزه م کسیم یهوا کاف نیا یتو -

 .ممنون از محبتت



شده  رهیخ وانشیکه به بخار ل یحال در

خشدارو ناراحت شهراد در  یبود، صدا

  . گوشش نشست

شد همون  یباورم نم دمشید یوقت -

شناختم ...  یباشه که من م یزهره ا

 بایز یاز اون چهره  گهیداغون بود... د

نبود ... زمونه  یو صورت شادش اثر

خودش تقاص گناهش رو پس گرفت . 

 یگفت؛ هر کس هر بد یپدرم م شهیهم

 نیهم یبکنه تقاصش رو تو ایدن نیا یتو

 نیشد به ا یم نمده ... باور یپس م ایدن

تقاص پس بده ... منتظر بودم دم  یزود

و ازش بشنوم خوشبخت  نمشیبب یریپ

 ... نشده ... اما



داد و  رونیب نهیاز س یرا به آرام نفسش

کرد کیرا به لبش نزد وانیل  . 

 تیبزند به تابع یحرف نکهیهانا بدون ا 

و  دینوش یخود جرعه ا وانیاز او، از ل

ه قطرات باران که ب وانیل یبه از باال

کردند ،  یم یسرسره باز شهیش یرو

ماند رهیخ  . 

 نیشد که او هم منتظر چن یم یزمان

بود یروز  ...  

 یکه مهبد دلش بشکند و روبرو یروز

که  یدل شکسته ا یو برا ستدیاو با

 یاش بود، از او عذر خواه نهیارمغان ک



کند . اما مهبد بخشش خواست و او هم 

دیبخش ...  

کرد، دلش آرامتر از قبل  یس مح حاال

 .شده است

؟یرفتیرو پذ شیعذرخواه -  

 یقیآورد و نفس عم نییرا پا وانشیل

لب زد یو به آرام دیکش  : 

نکرد ... فقط یعذر خواه -  ... 

قلب هانا را به تکاپو انداخت مکثش  . 

اراده نگاهش به سمت صورت او  یب 

 یشد . شهراد همزمان به چشمها دهیکش

شمرده گفت یلیرد و خاو نگاه ک : 



پناه شده یازم کمک خواست . تنها و ب -  

. 

را  چیرا به دست اوداد و سوئ یخال وانیل

 :چرخاند و گفت

میبرگرد ی... اگه اجازه بد روقتهید -  .  

یحتما ... هر جور راحت -  . 

خسته ام ... روز خسته کننده و  یلیخ -

رو گذروندم یجانیپره  .  

 نیکرد و ماش دییسرتکان حرفش را تا با

 یکه صدا یبه حرکت در آمد . درحال

درد  یشرشر باران در گوشش سمفون

 یینواخت ، شهراد به حرف آمد . گو یم

کند یم هیخود واگو یبرا ... 



...  نمتیبهش گفتم دوست ندارم بب -

دونم ... گفتم ازت بدم  یو گفت؛ م دیخند

دونم ... گفتم نبودنت بهتر  یگفت؛ م ادیم

دونم ... گفتم چرا  یته... گفت؛ ماز بودن

؟یبرگشت  

کرد و لب فرو بست . دلش تاب  سکوت

زهره جواب داد ینداشت و جا یصبور : 

کرد...  ینم دایچون از تو مردتر پ -

 درسته؟

هم گذاشت  یرو یرا با ناراحت شیپلکها

 یو به سرعت باز کرد . به جاده 

شد رهیخ شیروبرو  .  

؟یکمکش کن یچه جور یخوا یم -  



 نهیترکش بدم ... معتاد به کوکائ دیبا -

دوستانه کار  یایو مهمون ینیاون شب نش

نداره  یدستش داد... حال و روز خوش

کرد اما دلم رضا  ی... درسته نامرد

ارمهمه گرگ تنهاش بذ نیا ونیم ستین  .  

کنار  نیاش حبس شد . ماش نهیدر س نفس

در آپارتمان متوقف شد . هر دو در 

شدند . در آخر  رهیخ رونیسکوت به ب

و با لحن  دیشهراد رو به او چرخ

حرفش را گفت یادامه  یملتمس : 

تا ترکش بدم ؟... من تا  یکن یکمکم م -

 ییتونم کمکش کنم اما تنها یم ییجا هی



از همجنس خودش  زن هیتونم ...  ینم

کنارش باشه تا دیبا  ... 

 ی. چه سرنوشت مزخرف دیکش ریت قلبش

 . داشت

بار اول آرش عاشقش شد و او را به  

عشق داد و کم کم او را به خود دلبسته 

  . کرد

عشق و خواستن  ی شهیدوم مهبد ر بار

را در قلبش سوزاند و بار سوم خودش 

عاشق شده بود و معشوق خبر نداشت ... 

 کیعشق  نیچقدر دردناک بود ا و

 !طرفه



از همسرت ندارم تا بتونم  یمن شناخت -

جون  الیاز سه ستیکمکش کنم ... بهتر ن

؟یریکمک بگ  

بفهمن اون برگشته  الیاگه شهاب و سه -

کنن و  یش م کهیت کهیبرو برگرد ،ت یب

 یکنن ... شهاب وقت یم رونشیب شیاز ک

به شدت از زهره  د،یحال خراب منو د

خودم چند بار دعا کرد  یمتنفر شد . جلو

تا دستش به زهره برسه تا بتونه خفه ش 

 .کنه

اد؟یاز من برم یآخه چه کمک -  

و گفت دیکش یقینفسش عم شهراد  : 



خودت بهش  یخونه  یتو یتون یم -

؟یجا و مکان بد  

شد  رهیگرد شده به شهراد خ یچشمها با

از او داشت  یو گزاف هودهی. چه انتظار ب

شناخت نه انس و  ی. نه زهره را م..

با او داشت یالفت  .  

بگم ... اجازه  یدونم چ یراستش نم -

 هست با آرمان و هلما مشورت کنم؟

زد و گفت یلبخند : 

دارم .  یادیز یاگه خواسته  دیببخش -

 راشیخودم پذ یخونه  یتونم تو ینم

هتل هم که اصال نگو ...  ی نهیباشم . هز

تونم  یکه م ینها کارت یاگه شما هم نتون



شما براش  کیخونه نزد هی نهیانجام بدم ا

نیکه از دور مراقبش باش رمیبگ  ...  

 حاال خودش قبول کرده ترک کنه؟ -

و گفت دیکش یقینفس عم شهراد : 

کنه و تا  یگفته در موردش فکر م -

ده یفردا جواب م  .  

در گرفت  ی رهیرا به دستگ دستش

رده بود را ک ریکه ذهنش را درگ یوسوال

دیپرس : 

نقشه ت رو قبول  یچرا خوشحال شد -

 نکردم؟

گفت یتکان داد و با ناراحت یسر : 



خورده ،  نیکه زم یآدم یسوزوند -

کار من نبود... خوبه که شرمسار وجدانم 

 . نشدم

خواست زودتر از آن اتاقک  یم دلش

 . فرار کند

 ینفس کم آورده بود ، از شهراد برا 

داده  بیکه ترت یا برنامه یب یهواخور

شد ادهیپ نیبود ، تشکر کرد و از ماش  . 

رمق بود به  یکه خسته و ب ییبا پاها 

گام برداشت . در  شییتنها یسمت النه 

ستادیچارچوب در ا انیرا باز کرد و م  .  

که به او چشم دوخته بود؛  یشهراد یبرا

دست  دنیتکان داد و بعد از د یدست



تکان خورد ،  باال آمد و شیشهراد که برا

زد و وارد ساختمان شد یلبخند  .  

 یاز بسته شدن در ساختمان صدا بعد

 یرا رو نیماش یها کیچرخش الست

و قلبش ازحرکت  دیشن سیآسفالت خ

ستادیا  . 

رمق  یب ییتازه کرد و با پاها ینفس 

 . وارد واحدش شد

******** 

بود و آرمان با  نییرو به پا سرش

لب  ریرفت. مدام ز یقدم رو م یناراحت

کرد و دستش را پشت  یزمزمه م یزیچ



و با  ستادیا کبارهی. به دیکش یگردنش م

گفت تیعصبان : 

کرده  یچه فکر وونهید یپسره  نیا -

رو به تو داده؟ مگه به آدم  شنهادیپ نیا

 یخواد به خونه  یکه م هیعتبارمعتاد ا

نگرانشه براش خونه  یلیتو بفرسته ... خ

من  وفتهیاجاره کنه ... فقط چشمم بهش ب

نفهم یو اون پسره  دونمیم  ... 

 یدوخته بود . با نگران توریبه مان چشم

 شیسرش را باال گرفت و به همکارها

نگاه کرد . هر کس سرگرم کار خود بود 

ن جوان با . فقط دو تا از دخترا

دنییپا یآنها را م یکنجکاو  . 



.. آرمان آروم باش ... آبرومو  سیه -

داد ...  شنهادیخدا پ ی. اون بنده  یبرد

باشه همسر سابقشه . براشه  یهر چ

 ... مهمه

جورش رو  دیبه درک که مهمه ... با -

دختر  هیخودش بکشه نه تو... فکر نکرد 

ها کس و کار تن یمعتاد  ب هیتنها رو با 

بود  یاگه آدم درست ه؟یعقل یگذاشتن ب

کردن ینم یخانواده ش پشتش رو خال  .  

کرد و گفت ینچ کالفه : 

 شیشناس یکه نم یآرمان پشت سر کس -

خوب و  یجور قضاوت نکن . کارا نیا



 یبدش هم به ما ربط نداره ... خودش م

خودش یدونه و خدا  .  

سبابه اش را به سمت هانا گرفت  انگشت

گفت یدین تأکو با لح : 

 چیزن ه نی... ا نهیحرف منم هم قایدق -

 یجوره به ما ربط نداره که پاش تو

هم خودت  نویما باز بشه ... ا یخونواده 

شعور بگو هم خودم  یبه اون شهراد ب

کنم یم شیحال  . 

ن؟یذاریمنو بار م یکله پاچه  نیدار -  

شهراد مانند فنر به سمت  یصدا دنیشن با

وگفت دیعقب چرخ : 



کل وجودت رو هم  چیکله پاچه که ه -

 نینادون ا یذارم . آخه پسره  یبار م

 یخودت باش ؟یبود به هانا زد یچه حرف

کس و  یآدم معتاد  ب هیخواهرت رو با 

؟یذار یکار تنها م  

را باال  شیدستها میبه عالمت تسل شهراد

گفت یبرد و به آرام : 

... اصال اشتباه کردم .  میمن تسل -

احت شد . فقط فرکانس صدات ر التیخ

ملت دارن از  یکه همه  نییپا اریرو ب

برن یم ضیف یکه راه انداخت یتأتر . 

و رو به  دیکش یقیبا خشم نفس عم آرمان

 :هانا گفت



حواست به کارت باشه من و شهراد با  -

میهم کار دار  .  

باال داد و گفت ییابرو شهراد : 

 درخواست بود و هی...  ایبابا کوتاه ب -

 خی... من که چاقو ب یجواب شما هم منف

هانا خانوم نذاشتم که یگلو  ... 

؟یکارو بکن نیا یمگه جراتش رو دار -  

هانا و شهراد گرد شد . هانا  یچشمها

برخورد تند و زننده را نداشت .  نیتوقع ا

 یبلند شد . نگاه زیاز پشت م یبه آرام

و  ستادیبه اطراف انداخت و کنار آرمان ا

 :گفت



 یدونم تو از رو یداداش  من ... من م -

 یانقدر حرص م تتیاحساس مسئول

...  یر یتند م ی... اما دار یخور

گهیخواهشا بسه د . 

و  دهیصورت رنگ پر یشهراد رو نگاه

 یکرد و لبخند رو ینگران هانا گردش

  . لبش جان گرفت

 نیچن گهیرو ببند ... بار د شتین -

به  یقیدوست و رف گهید یبد یشنهادیپ

شناسم یاسم شهراد نم  . 

لبخندش عمق گرفت و گفت شهراد : 

وقت  چی...من ه ایچشم ... شما کوتاه ب -

قصد صدمه زدن به هانا خانوم رو 



 یکردم با همکار ینداشتم . فکر م

برسم جهیزودتر به نت شونیا  . 

آرامش  دنیآرام شد. هانا با د یکم آرمان

 یبرگشت . هنوز رو زیاو به پشت م

ننشسته بود که پرسش آرمان،  یصندل

نگاهش را به سمت شهراد سوق داد . 

بود دهیحرف دل او را پرس ایگو ... 

داداش  یبر شیپ یخوا یتا کجا م -

جور افراد مراقبت  نیکه ا یدونیمن؟ م

شه  یخونه نم یتو الزم دارن و دیشد

شد فشونیحر ! 

تکان داد و گفت یبا تأسف سر شهراد : 



 یکه بتونم از اون بدبخت ییتا جا -

 گهیکنم ... د ینجاتش بدم ، کمکش م

به خودش و اراده ش داره یبستگ  . 

 هیزد . حسش شب یم انیدر م یکی قلبش

ه شد دهیکوب یبتون واریبود که  به د یکس

حبس کرد و  نهیبود ... نفسش را در س

 تورینشست . چشم به مان یصندل یرو

کد و  دیدوخت و سرگرم کارش شد . با

 وتریرا وارد کامپ دیمحصوالت جد متیق

 شانیصدا یکرد . شهراد و آرمان یم

 یبا هم حرف م کنانآمد و پچ پچ  نییپا

زدند . او هم بدون توجه به آنها سرگرم 

 . کارش شد



در  هیاول یاز آن ناراحت قهیاز چند دق بعد

نبود . شهراد با  یرفتار آرمان اثر

رو به او کرد واسمش را صدا  یلبخند

وگنگ سرش را باال گرفت وبه  جیزد . گ

نورافکنش نگاه کرد . در عمق  یچشمها

 لشیکه دل دید یم یچشمانش شوق خاص

او مفهوم نبود . خط نگاهش خط  یبرا

او خوانا  یبرا نشبود و حس درو یخط

  .نبود

باعث  شنهادمیخوام با پ یعذر م بازهم -

شما شدم . اون شب قرار نبود  یناراحت

به فکر  هویبهتون بدم ...  یشنهادیپ نیچن

و بدون درنظر گرفتن جوانب از  دیرس

... بازم شرمنده ...  دیپر رونیدهنم ب



خوبه که داداش آرمان انقدر حواسش 

 یلیبرم خ دیجمع  شماست ... من با

چند روزه  نیال ا.ک ختهیسرم ر یکاررو

ختهیبهم ر مینظم زندگ . 

به عالمت حرفش تکان داد و به  یسر

برخاست .بعد  یصندل یاحترامش از رو

با او به سمت آرمان  یاز خداحافظ

کرد .آرمان  یو دوباره عذرخواه دیچرخ

کرد وگفت ییلبخند زنان از او دلجو : 

دو  یو هر جا هست یکن یم یهر کار -

نره  ادتیرو  روزجمعه  گهید یهفته 

شمیدلخورم ی... نباش  .  



جمع داداش ... هر جا باشم با  التیخ -

امیسر م  . 

 یاز دست دادن به هم ، شهراد نگاه بعد

به او کرد و با تکان دادن دستش  یگرید

 یرفت . دلش ب رونی، از فروشگاه ب

شد وشهراد  یم دهیتابانه به سمت او کش

 ینیبلند از او دور شد . سنگ ییبا گامها

خود حس کرد.  ینگاه آرمان را رو

ثابت کرد  توریمان ینگاهش را رو

دیوپرس : 

چه خبره؟ گهید یدو هفته  -  

باال انداخت وگفت ییابرو یآرمان : 

ست؟ین ادتی یعنی -  



 یتمرکز نکهیفکر کرد و بدون ا یکم

داشته باشه ،  شیرو شیپ یروزها یرو

 :گفت

 یشام چ شبید ستین ادمینه ... من  -

مخورد  ! 

و گفت دیخند آرمان : 

 یرفت ...فکرنم یشد ریبابا ... پ یا -

بره ادتی یروز نیکردم چن  .  

 یصورت بشاش او چرخ یرو نگاهش

چشمش را جمع کرد و  یخورد . گوشه 

 یکه آرمان زد کم کم گوشه  یبا تلنگر

  . لبش رو به باال کش آمد



نبود ...  ادمیمن ... اصال  یخدا یوا -

تونه؟سالگرد ازدواج  

یبله خواهر زن گرام -  ...  

دلش هوار شد  یرو نیسنگ یغم یآن به

هلما  قبل از سالگرد آرش بود  ی. عروس

 زیزودتر به تبر نکهی. پدرش به خاطر ا

برود او را زودتر عروس کرد تا دست 

نقل مکان کردن باز باشد .  یو بالش تو

بعدش سالگرد آرش بود یدرست هفته   . 

؟یشد پنچر شد یچ -  

چنبره زده بود  شیکه درون گلو یبغض

 :را به زحمت قورت داد و گفت



سال از  هی... خوشحالم که یچیه -

گذشت یمشترکتون به خوب یزندگ . 

. دیآرمان ماس یلبها یلبخند رو کبارهی به

که در کالم هانا موج  یدردفرکانس  ایگو

کرد.  جادیقلب او، ارتعاش ا یزد رو یم

وزمزمه کرد دیکش شیموها انیم یدست : 

بعدش سالگرد  آرش   یهفته  -  ...  

خوام برم تهران . نه ماهه بهش  یم -

  . سر نزدم

گفت یو به آرام دیکش یپوف کالفه : 

 یم یسال کی. منم  میر یهمه با هم م -

خاکششه که نرفتم سر   . 



 

***** 

 

پر شد از عطر  شییپراز تنها یشبها

آرش ...  یخاطرات خاک خورده 

که با حضور شهراد کم رنگ  یخاطرات

جان گرفت و داغ  کبارهیشده بود به 

 نیهفته از آخر کیدلش تازه شد . 

 یتماس چیه گریگذشت و د یم دارشانید

لبش  یرو یاز شهراد نداشت . پوزخند

  . جان گرفت

 یوقت گذران یکه شهراد هم برا نیا فکر

 یرو یگرفته ، درد یبا او تماس م



زهره  یتلنبار کرد . از وقت شیدردها

نبود که  ییاو جا یبرا گریشد ، د شیدایپ

خواست با  یکند. دلش م ادشیشهراد 

 هیرا واگو شیحرف بزند و دردها یکس

  . کند

خواهرش با ذوق تمام در فکر  نازدانه

سرگرم کار بود ،  بود . او که شیمهمان

تمام  گرشیهلما به همراه دوستان د

 یلباس مجلس دیخر یپاساژها را برا

پا گذاشته بود  ریو مناسب ز کیش

را که  یمتیفاخر و گرانق ی.عکس لباس

 شیتلگرام برا ی لهیبود به وس دهیخر

خواهرش  یافرستاده بود. از ته دل بر

الاقل او خوش  نکهیخوش حال بود . از ا



 یزندگ نیریبود وطعم ش بخت شده

زد یبود، دلش غنج م دهیمشترک را چش  

.  

باشد  کیاو شر یداشت در شاد دوست

لباس و آماده  دیخر یبرا یذوق چیاما ه

 یآن روز را نداشت . صدا یشدن برا

او را از عالم هپروت  یزنگ گوش

 ازدهی. به ساعت نگاه کرد .  دیکش رونیب

 یرا رو شیپاها یشب بود . از خستگ

اسم  دنیگذاشته بود . با د یعسل زیمبل م

 یرا از رو یشخم شد و گو یکم الیسه

برداشت یعسل زیم  . 

؟ یجون ... خوب الیسالم سه -  



سالم خوشگل خانوم ... ممنون . تو  -

؟یچطور  

. چه خبرا؟ طاها جان خوبه؟  یمرس -

 جناب مهندس چطورن؟

 ی... همه خوبن . خبر زمیممنون عز -

؟ ستیازت ن  

 یروزها نیسرگرم فروشگاهم ... ا -

شه  یشلوغ م یلیپرمسافر ، فروشگاه خ

  . . وقت سرخاروندن ندارم

من  دیخر میبا هلما جان که رفت روزید -

تو  نمیبب خواستمینتونستم لباس بخرم ... م

.  دیخر میروز با هم بر هی یوقت دار

 طونشیش یماشاال هلما جون و دوستا



به خودش  دادن آدم حواسش یامان نم

 . باشه

جان گرفت .  شیلبها یرو قیعم یلبخند

خواهرش ، قند در دلش آب  یخوشحال

کرد یم .  

. منم  رمیبگ یاز آرمان مرخص دیبا -

دمینخر یزیچ  .  

 یفروشگاه شما ، لباسها کاشیا -

با شما آشنا  یهم داشت . از وقت یمجلس

 هیلباس راحت شدم .  دیخر یبرا میشد

 دامیخر یو همه  شما شیپ امیراست م

دمیجا انجام م هیرو   . 



که منم راحت  میداشت یاگه لباس مجلس -

 . بودم

 هی یریبگ یمرخص یهر وقت تونست -

نشده خودمو  قهیده دق یریتماس با من بگ

رسونم یبهت م  . 

قلبش  یرا رو یگوش یاز خداحافظ بعد

تپش  ی. صدا دیتپ یگذاشت . به شدت م

دش یامانش در گوشش اکو م یب  . 

از شهراد  یخواست خبر یدلش م 

کار را  نیا یاما اجازه  ردیبگ

 یگذشته اش را م یرفراموشینداشت.اکس

 .خواست و در دسترس نبود



 یچنگ شد . با بغض نهیس یرو دستش

دیمهمان دلش شده بود ، نال یکه ناگهان : 

 یم شتری... توهربار که ب ینکوب لعنت -

یکن ینابود م شتریمنو ب یکوب  ...  

 یچیسهمت ه یقرار شد یبار که ب هر

نبود یزندگ نیاز ا ...  

 یتپش قلب یدید ؟یفراموش شد یدید

نشد؟ بتیمثل خودت نص   

سراب بود ...  هیحضورش مثل  یدید

تو حرومه  ی... تپش برا یبسه لعنت

 ...حروم

. دلش  دیگونه اش چک یرو یداغ اشک

شد ییهوا .  



 یکس یگرم و مخمل یصدا دنیشن یهوا

و کوتاه  یداشت ، که حضورش مقطعرا 

  ...بود

همان صدا بود  دنیکه او محتاج شن حاال

تا غم آن خاطرات خاک گرفته را در 

به دست  زشیامواج روح انگ انیم

بسپارد او رفته بود تا در کنار  یفراموش

 شیزندگ یکه از گذشته  ییخرابه ها

کند ییمانده بود ، غزلسرا یباق ! 

**** 

 

 دهیکه آرمان تدارک د یروز به جشن سه

بود یبود؛ باق  .  



در رفتارش  یبیشور و نشاط عج آرمان

داد ینشان م  .  

 یاز رفتارش بو برده بود ؛ برا هانا

 یجانیه زیسورپرا کیسالگرد  یکادو

 . در راه است

شوهرخواهر ناقال قرار نبود تا  نیا اما

 یآن روز حرف یآخر از کادو یلحظه 

 . به زبان آورد

 یبود برا دهیهلما فهم یاز حرفها 

بود دهیخر یتیهمسرش ساعت گرانقم  . 

نبود نشانیب یبود و راز خواهر ...  

 دیخر ریگرم کار بود و ذهنش درگ سرش

  . آن روزش بود



بود ساعت پنج بعد از ظهر به  قرار

لباس و کادو به  دیخر یبرا الیهمراه سه

سر بزند گرید یپاساژها  .  

شهراد را در  ریتصو ال،ینام سه یادآوری

زنده  کرد نشیغمگ یبرابر چشمها  .  

تاب کرده  یدلش را ب یخبر یروز ب ده

  . بود

شهراد او را  شنهادیپ رفتنینپذ نکهیا فکر

وجود زهره ،  ایاز چشمش انداخته 

رنگ کرده باشد غمش حضور او را کم

کرد یم شتریرا ب  .  



با شهراد  یآرمان برخورد بد دیترس یم

تازه پا گرفته  یکرده باشد که آن رابطه 

قطع شد یبهانه ا چیه یب  .  

 یشمار بود و دلش ب یب شیترسها

به غذا خوردن را از دست  لیقرار... م

 لویک کیداده بود و در همان ده روز 

 ... وزن کم کرده بود

.  ستمیخانوم خوشگله  مگه باشما ن -

پام سبز شد ریعلف ز  .  

که با نگاهش ،  یمرد جوان یصدا

ذهنش را   کرد؛یصورت او را رصد م

دیکش رونیاحساسش ب یاز هزارتو  .  



که  یشیبه همراه ف زیم یرو ی سهیک به

  . در دست مرد جوان بود ؛ نگاه کرد

را  شیبرد و ف شیسرعت دست پ به

 .گرفت

حضورتون نشدم یمتوجه  دیببخش -  . 

 ضیدر عوض من ف ستیمهم ن -

بردم یشتریب  . 

مرد  صیو حر زیه یاخم به چشمها با

جگر گذاشت تا  ینگاه کرد و دندان رو

  . دهان به دهانش نشود

شرمنده که متوجه نشدم االن کارتون  -

ندازمیرو راه م  ...  



 شیف یرو یسرعت مبلغ نوشته شده  به

زد . به مرد نگاه کرد  روتیرا درون کامپ

 و منتظر پرداخت مبلغ قابل پرداخت بود
. 

کرد  یگرید ریجوان از نگاه او تفس مرد

گفت یو با لبخند چندش آور : 

وبر  منو نگاه م - با زبون  ؟یکنیچرا بر 

زودتر به مقصود  یحرف دلت رو بزن

یرس یم ... 

دیمرد باال پر ییاز پررو شیابروها  . 

منظورتون رو  جناب... من دیببخش -

فهمم ... منتظرم تا شما پول رو  ینم

نیپرداخت کن  .  



رنگ عوض کرد و لبخند  یبه آن مرد

 :زنان گفت

 فیچقدر تخف یحاال که معطلم کرد -

 ونییالبته اگه اشانت شه؟یشامل حالم م

با جون و دل  نیهم داشته باش یخاص

 نییو سرش را پا دیخواهانم ...) خند

او  یلبها یرو شصیآورد و با نگاه حر

لبخند  هیثابت ماند و ادامه داد(  اول به 

 مهمونم کن که نگاهت بدجور سگ داره
... 

 نییپا  زیم یلباس را از رو ی سهیک

انداخت و  نیزم یرو شیو کنار پا دیکش

دیغر : 



 یبرا یزیفروشگاه چ نیخفه شو ... ا -

رونیفروش به شما نداره... برو ب  . 

صال اخمت هم خوشگله ... ا ایناز ن -

به بعد  نیرو بده که از ا سهیقشنگه.. ک

 یشم ... اصال دخترا یدائمت م یمشتر

 ...چموش جذاب ترن

 یشد ودست دهیمرد به عقب کش یبازو

.  صورت سرخ شهراد اش شد  قهیچفت 

 یدر قاب نگاهش قرار گرفت . برا

منجمد شد شیخون در رگها یلحظه ا  .  

سخت بود باورش ... 

دوبار  قایشده بود...دق مهالیمانند ف 

موارد خاص پشت سر  نیشهراد در چن



نه چندان خوب  یباشد و حرفها یمشتر

 . را بشنود

آب شد سیکل بدنش خ ادیاز خجالت ز   . 

خواهر و مادر  یبرو مشتر کهیمرت -

 یدیفهم یم یخودت باش ... شعور داشت

رو  یخوب یجا اتیکثافتکار یبرا

یانتخاب نکرد ... 

از  یزیچ کلیکه از لحاظ هجوان  مرد

شهراد کم نداشت او را به عقب هول داد 

 :و گفت

فهمن  یمردم نم نیههه ... فکر کرد -

 یخوشگل رو تو یچرا دخترا

؟  نیشون یفروشگاهتون پشت صندوق م



که  نیاین رتیغ یما افه  یبرا گهیبابا د

نکارمیختم ا ... 

حرف آخر مرد ، مشت شهراد را گره  

صورتش  یکرد و با سرعت نور رو

  . نشاند . رعشه به جان هانا افتاد

را گم کرده بود و  شیترس دست و پا از

دانست چه کند ینم  . 

برد  ورشیبه سمت شهراد  بهیمرد غر 

که نوش جان کرده بود را  یبه اتا ضر

کند یتالف  . 

که با خانواده در حال  یدو تا مردان 

بودند خود را به معرکه رساندند و  دیخر



کرده بودند؛  انیکه به شدت طغ یدو مرد

 . را از هم جدا کردند

 یانیرو از ته دل شکر کرد که پادرم خدا

 صلهیزود دعوا را ف یلیآن دو مرد ، خ

  .داد

 یچشمش به آرام یوشه از گ اشک

. نگاه چپ چپ  دیگونه چک یرو

کرد یخود حس م یهمکارانش را رو .  

که او آنجا  یشانس بد او در آن مدت از

 نیاو چن یکرد ؛ فقط برا یکار م

درست شده بود ییمزاحمتها  .  

دیکش یبه قلبش چنگ م یاز بدنام ترس  

.  



 شیلوازمت رو جمع کن ، ببرمت پ -

الیسه  . 

نگاه کرد  که بر  ینگ به شهرادو گ جیگ

نه آرام بود نه مودب شهیعکس هم  ...  

شدم .  تونیشرمنده که باعث ناراحت -

رم یشما بفرما من خودم م  .  

. هنوز تا  دیساعت چرخ یرو نگاهش

بود یباق یا قهیساعت پنج ده دق  . 

پاره  هیتعارف تک یاالن حالم برا -

فروشگاه  رونی. ب ستیکردن مساعد ن

نتظرمم  .  

از طرف او  یمنتظر جواب نکهیا بدون

زد رونیباشد از فروشگاه ب  . 



او زوم شده بود یرو هیهنوز نگاه بق   . 

توانست زبان  یزد . م یتند تند م قلبش

که  یزینگاهشان را بخواند . تنها چ

بود  اریکرده بود ، عطر حضور  جشیگ

بود یکه به شدت عصبان یاری...   .  

دانست  یبافت . م یمن ایخود رو یبرا

کار را کرده  نیتعصب ا یشهراد از رو

هستند  یبود هر چه باشد دوستان خانوادگ

آنها را بهم  یبه نوع شانیو رفت و آمدها

کرد یوصل م . 

که ثبت  ینشست و مبلغ یصندل یرو

 فشیحذف کرد . ک ستیکرده بود را از ل

 . را برداشت و به سمت همکارش رفت



ا اومدن آقا آرمان لطفا ت یخانوم همت -

نیپشت صندوق باش  .  

نازک کرد و گفت یپشت چشم دختر : 

همه  نیچشم ... خدا بده شانس با ا -

 میهر کدوم از ما بود یاریکه باال م یگند

شد یاخراج م عیسر  .  

 نیچن نکهیگرد شد . از ا شیچشمها

بود خونش به جوش آمد .  دهیشن یجسارت

ا خارج از خانه او ر طیبودن در مح

  . محکم تر از گذشته کرده بود

کرد و گفت یاخم : 



کار من نکن که از  یدماغت رو تو -

اشاره  هینکن با  ی... کار برمشیم خیب

یش کاریاز فردا  ب  .  

. با اخم به  دیرنگ دختر پر کبارهی به

دیهمکارانش نگاه کرد و غر گرید  : 

  . حواستون به کارتون باشه -

 یالت عادرفت و ح نییسرها پا ی همه

به فروشگاه برگشت . رو به دختر زبان 

 :دراز کرد و گفت

و اون جور نگام  نیبش زیبرو پشت م -

یامروز اخراج نینکن . وگرنه هم  . 



دخترک را با ترس به سمت  تحکمش

استوار  ییکرد . با قدمها تیصندوق هدا

زد رونیاز فروشگاه ب  .  

تا آرامش خود را  دیکش  یقیعم نفس

ابدیباز  . 

در برابر  شهرادهم محکم برخورد  دیبا

کرد یم .  

در  یداد فکر ناجور یاجازه م دینبا

  . موردش بکند

 ابانیقرارش او را به سمت خ یب دل

شهراد را  نی. از همان فاصله ماش دیکش

دید یم  .  



 ی. گرما دیکوب یوار م وانهید قلبش

پوستش  ریاز درون قلبش تا ز یخاص

دیدو  .  

در سکوت به روبرو  شد و نیماش سوار

کرد اما شرم و  یتشکر م دیشد . با رهیخ

 . خجالت زبانش را قفل کرده بود

چرا تن به  یستیتو که محتاج پول ن -

؟یکار داد نیا  

تمام وجودش را فرا گرفت .  یبد حس

انجام داده بود که  یمگر او چه کار

شد یسرزنش م نگونهیا  .  



 یو بر خالف تمام مدت دیدر هم کش اخم

هم  ینگاه میبود ؛ ن دنشیتاب د یکه ب

 . خرجش نکرد

کنم . من که  یمگه کار خالف شرع م -

عده نامرد  مرد نما  هی ماریمسئول افکار ب

ستمین  . 

یخودت که هست یاما مسئول آبرو - ... 

باال رفت و نفس  یاد کمشهر یابرو

 یابانهای. در سکوت در خ دیکش یقیعم

دیچرخ یشهر م  .  

عطرش هوش و حواس هانا را از  یبو

برد  ادیسر ربود . زمان و مکان را از 

شد اریو مست حضور   .  



هر دو را از جا  یزنگ گوش یصدا

 رونیپراند . شهراد نفسش را با صدا ب

 مچش نگاه کرد و یداد و به ساعت رو

 :گفت

 ی... االنه که کله  السیاوه ... سه -

منو بکنه . مثال اومدم دنبالت تا زودتر به 

... حواس برام نمونده برسونمت  الیسه

گهید  . 

 یو ناراحت یآن دلخور گریلحنش د در

نبود یخبر  .  

 یدلش آرام و قرار گرفت . لبخند یکم

. تماس را برقرار کرد لبش نشست  یرو

؛ در  دیرا شن الیسهمعترض  یتا صدا



رخ مردانه و جذاب  میکه به ن یحال

کرد جواب داد یشهراد نگاه م : 

 دیسرم شلوغ بود . ببخش یلیامروز خ -

شد رید  .  

 ... آخه من شهراد رو فرستادم زودتر _

 گهیآقا شهراد گفت اما کاره د دونمیم -

امی... دارم م  . 

 

 

* 

 



تخت انداخت .  یرا رو دیخر یها سهیک

 یذوق ذوق م شیکف پاها یستگاز خ

بود  یخسته کننده ا یکرد. چه پروسه 

 یشتریحساس که با دقت ب یدهایخر نیا

شد یانجام م دیبا  .  

تنها گذاشت  الیشهراد او را با سه یوقت

شد شهراد بود که  یو رفت ، باورش نم

کرد یآن گونه با نگاهش او را نوازش م  
.  

راحته  المیمراقب خودت باش . خ -

اومد  شیپ یهمراهته اما اگه مشگل الیهس

رسونم یخودمو م عیسر یبهم خبر بد  . 



دلربا بود که  یحرفش چشمک نیا یچاشن

هانا را تاراج برد مانیو ا نید  .  

کرد ؛ کلمه  یم دیلحظه که خر نیآخر تا

حرف آخرش را در ذهنش  یبه کلمه 

  . مرور کرد و دلش غنج زد

داشت اما به داشتن او ن یدیام نکهیا با

مهم بود و مراقبش بود  شیکه برا نیهم

داد یروحش را به اوج آسمانها پرواز م . 

را از تن  یگرفت و خستگ یکوتاه دوش

کرد رونیب  .  

خود آماده کرد و  یفنجان قهوه  برا کی

کاناپه لم داد. در سکوت شب به  یرو



کرد و چهره  یفنجان نگاه م یبخار رو

شد یدر نظرش مجسم م اری ی  .  

ته دل خوشحال بود که بعد از ده روز  از

بود .  دهی، حضورا او را د یخبر یب

دیکوب یوار م وانهیاو د ادیقلبش به   .  

 رونیخود ب االتیاو را خ یگوش یصدا

دیکش  . 

نقش بست ،  یگوش یشهراد که رو نام

که  یآن چند روز ادیتنش گر گرفت . 

 یزل م یها هر شب به گوش وانهیمانند د

از او نبود افتاد یخبرزد و   . 



 یبه گوش نکهیو بدون ا دیکش یقیعم نفس

. فنجان  دیتوجه کند ؛ قهوه اش را نوش

گذاشت ییظرفشو نکیرا در س  .  

تازه قطع شده بود که  یگوش زنگ

زنگش به هوا برخاست یدوباره صدا  .  

و  دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

که آشوب بود به اتاق خوابش  یبا دل

لب زمزمه کرد ری. ز رفت : 

دل  دیبه تماساش عادت کنم . نبا دینبا -

...  رهیصداش خو بگ دنیم  به شن وونهید

وقت نباشه چیبهتر که ه هیکه رفتن یکس  . 

که در  ینکرده بود لحظات فراموش

کنارش نشسته بود و در شهر گشت زده 



بود . فراموش نکرده بود حضورش 

  . چقدر آرام بخش و دلچسب بود

را  گرید یقرارش طاقت تلنگر یب قلب

 یبرا یرمق گریدانست د ینداشت . م

خورد  یم نیندارد . اگر به زم دنیجنگ

 ...توان دوباره بلند شدن را نداشت

****  

 

صورتش سرسره  یرو دیخورش نور

کرد. تنش کوفت رفته بود و  یم یباز

را به وضوح  شیقرچ قروچ استخوانها

دیشن یم  .  



به بدنش داد و به ساعت  یو قوس کش

  .نگاه کرد

ساعت را کوک کند سر  نکهیا بدون

شده بود داریساعت هر روز ب  .  

 یگرفته بود چند روز میتصم شیپ شب

که به  یبه خود استراحت بدهد تا زخم

ابدی میترم ی؛ اندک روحش وارد شده بود  

. 

 شیهر بار که پ شیروز پ یماجرا

گرفت یآمد ؛ تنش گر م یچشمش م .  

داد یاول از همه به آرمان اطالع م دیبا  
. 



 یرو یرفت . دست رونیاتاق ب از

 یعسل زیو به سمت م دیکش شیشانیپ

را به دست  یرفت . گوش  ییرایوسط پذ

  . گرفت و با آرمان تماس گرفت

در خواست او ، با  دنیز شنبعد ا آرمان

گفت یناراحت : 

؟یجا زد روزیبه خاطر اتفاق د -  

حالم  . ستینه ... حرف جا زدن ن -

استراحت  یخوام کم ی. م ستیخوب ن

  . کنم

 مانیو نجابت خودت ا یتو که به پاک -

 یآدم روان هی، چرا به حرف  یدار

؟یکن یم تیخودت رو اذ  



ا در و نفسش ر دیکش شیموها انیم یدست

حبس کرد نهیس .  

زشت رو  یحرفها نیا دنیطاقت شن -

چند ماه دوبار از  نیندارم . در عرض ا

، روحم  دنیچندش آور شن یحرفها نیا

 . رو آزرده ... داغونم

 نیممکنه از ا یجامعه که باش یتو -

 یباش یقو دی. با ادیب شیماجراها برات پ

گو اوهیبه دهن  یو به مشت بزن  ...  

خوام خودمو آروم کنم .  یفعال م -

یش یببخش که دست تنها م  . 

کرد و با لحن شوخ و  یخنده ا آرمان

گفت یشاد : 



 قای... دق میقد یخواهرزنم ، خواهرزنا -

داشتم  اجیبه کمکت احت یلیکه خ ییروزا

به نفع  چیه کی...  یکار در رفت ریاز ز

باشه که ادتیمن ...   ... 

و گفت دیخند : 

 ینه ... تو هم برامو یم ادمیباشه  -

ایکن و ن یمراسم ختم من تالف  ... 

 هیچه حرف نیبه خدا ... ا یا وونهید -

 دختر؟

هانا را روز هم  یدلخورش پلکها لحن

و گفت دیکش یقیفشرد و نفس عم : 

 یتالف یکردم ... خواستم جا یشوخ -

 . برات باز باشه



 یرا رو ی، گوش افتی انیکه پا تماس

 یخانه رفت . ممبل انداخت و به آشپز

خودش  یخواست در آن دو روز برا

 . استراحت کند و لذت ببرد

 یزنگ گوش یظهر بود که صدا کینزد

 زیرا از آشپزخانه به سمت م شیقدمها

کشاند یعسل  .  

عمو  ادیبود .  شیعمارت عمو ی شماره

 . در دلش زنده شد

شد یخود شاک یمعرفت یاز ب   . 

ت نداش شیاز عمو یماه بود خبر کی 

و  ردیبگ یو وقت نکرده بود تماس کوتاه

 . حالش را بپرسد



گذشت و در آخر  یبه احوال پرس یقیدقا

 داریبه د ندهیآ یآخر هفته  یقول داد برا

رود یبه تهران م شیعمو  .  

گذاشته بود که  زیم یرا رو یگوش تازه

نگاهش را  یگوش یزنگ دوباره  یصدا

 خکوبیشهراد م یآشنا یشماره  یرو

 . کرد

رفت یبرق زد و به سمت گوش چشمانش  
. 

را به دست گرفت، قلبش  یگوش یوقت 

دیکش ریت .  

 یاز گوشه  یاراده قطره اشک داغ یب

دیچشمش چک .  



مانند پتک  دیراده چکا یکه ب یاشک

دیبرسرش کوب  .  

خواست باور کند اما عاشق  ینم دلش

  . شده بود

دلش نگرفته  یبه جا یبود و دل دلباخته

  .بود

شده است یکرد از درون خال حس  .  

شد رهیخ یمبل نشست و به گوش یرو  .  

در گوشش نشست،  نشیآخر که طن زنگ

صدا شد یب یگوش  . 

و چشمانش  دیکوب یوار م وانهیقلبش د 

که خبر از راز  یبود از اشک داغ سیخ

داد یدرونش م ... 



بود امکیپ دنینشان از رس یگوش آالرم  
. 

را قاپ زد و وارد  یبه سرعت گوش 

، شد دهیرس یامهایصندوق پ .  

نوشته اش اشکش دوچندان شد دنید با  . 

 ایدونم چه گناه  یسالم  بانو... نم "

 یب نیازم سر زده که مستوجب ا ییخطا

صدام  یشدم . حاال که دوست ندار یمحل

، فقط منو از حال خودت  یرو بشنو

؟یمطمئن کن... خوب " 

خواست ؟ یمرد چه از جانش م نیا  

او مهم  یچرا خوب بودن و نبودنش برا 

  بود ؟



برد و  یدل او را م شیبا حرفها چرا

کرد؟ یرا م شیخودش راحت زندگ  

 اید کر یداد . ادب حکم م یجواب م دیبا

آمد او را نگران حال  یکرد دلش نم ینم

  .خود نگه دارد

 یسالم ممنون ، خوبم .... مشکل " -

برقرار  نمونیب یفقط بهتره تماس ستین

 ."نباشه

را بزند  امیارسال پ یدانست دکمه  ینم

را ارسال  امیفکر کرد و پ ینه! کم ای

 .کرد

دوخته بود و ضربان  یبه گوش چشم

  .قلبش باال رفته بود



دندان  یزیرحمانه به ت یلبش را ب پوست

که نام  یزد بر لب یسپرده بود و زخم م

 . شهراد را بر خود حرام کرده بود

 دیبه گوشش که رس امکیآالرم پ یصدا

را باز کرد امیبه سرعت پ  .  

 یطرد شدن رو م نیا لیدل کاشیا " -

کردم یدونستم تا رفع کدروت م  ." 

 ی صفحه یبه سرعت رو انگشتانش

به حرکت در آمد یگوش  . 

خوام  ی. نم ستین نیدر ب یکدروت " -

ادیب شیبرام پ یمشکل ندهیدر آ ." 



 دینکش قهیارسال شد ، به دق امیکه پ نیهم

 نی، در خانه طن یزنگ گوش یکه صدا

 . انداز شد

،  ردیدلش را بگ یهر چه کرد جلو 

  . نتوانست

و  دیصفحه کش یاراده انگشت رو یب

شد تماس برقرار  .  

داد  یشهراد گوش م ینفس ها یصدا به

را نداشت یگفتن  کلمه ا یارایو  . 

، شهراد به حرف  یبعد از مکث کوتاه 

 :آمد

 یمهر یب نیچه کار کردم مورد ا -

 یفهمم چه مشکل یواقع شدم؟ من نم



 ندهیقراره با دو کلمه  حرف زدن ما در آ

 یدون ینم ستم؟یکه من متوجه ن ادیب شیپ

چقدر نگران و دلواپست  شبیاز د

 یبودم... صبح رفتم فروشگاه اما وقت

نگران حالت  شتریب یسرکار نرفت دمید

 ... شدم

گونه اش  یاشک رو لیگفت و س یم او

 .به راه افتاد

 نیقرارش ا یگفت ، دل ب یچگونه م 

را تاب  یناگهان یشدنها بیبودنها و غ

آورد ینم ! 

 .من خوبم . نگران نباش -



گرفته ت مشخصه  یدااز ص ن؟یهم -

تونم  ی... چطور م یندار یحال خوب

از  یتو دار دونمیم ینگران نباشم وقت

؟یبر یرنج م یزیچ  

راه نفسش را بند آورد . اما  بغض

 ینداد. دلش م یسکوت کرد و جواب

خواست او حرف بزند و با گوش جان 

را در حافظه اش ضبط کند شیصدا .  

 اجیحتاگه دل منم گرفته بود و ا یعنی -

تو حساب  یداشتم رو یبه هم صحبت

تونستم  یکه م یتمام مدت یعنینکنم؟ 

 هیبا تو حساب کنم همون  یدوست یرو

 هفته بود؟



 چیخواست ه ی. دلش نم دیترک بغضش

در دلش  یو غصه ا ردیوقت دل او بگ

 ...النه کند

 شیدهانش گرفت تا صدا یدست جلو 

  .به گوش مخاطبش نرسد

 ینم یا شهیش یبانوهانا خانوم ...  -

 یو منو از نگران یحرف بزن یخوا

ازم سر زده  ییاگه خطا ؟یاریب رونیب

 ... بگو تا

 یقیدهانش را قورت داد و نفس عم آب

دیکش  .  

" " گفتنش قلبش را از جا یا شهیش یبانو

 ...کند



که لرزشش را به کنترل خود  ییبا صدا 

 :در آورده بود ، زمزمه کرد

به همسر خودت  شتریشما بهتره ب -

 یرو برا تونیو نگران نیزنگ بزن

نیصرف کن شونیا  . 

هم  یبرا یبه بعد وقت نیچون از ا 

ما وجود نداره یصحبت  ... 

که گذشت یده روز نیدرست مثل هم  . 

دهانش گرفت  یسرعت دستش را جلو به

دیپوستش دو ریو خون تا ز .  

 ییمخاطبش شوکه شده بود که صدا ایگو

خورد یاز او به گوشش نم ...  

کار را خرابتر کرده بود ایگو .  



و  دیکش توریمان یلرزانش را رو انگشت

  .تماس را خاتمه داد

رها  زیم یرا رو یو گوش دیکش یآه

  .کرد

چرا آن حرف را به زبان آورد دینفهم  .  

کرد یدرون خود حس م یبیعج آرامش  
. 

دوشش  یاز رو ینیبار سنگ ایگو 

  .برداشته شده بود

حرفش را  یخواست او نکته  یم دلش

ببرد تا  یو به اوضاع حالش پ ردیبگ

ندیکمتر آزار بب  ... 

***** 



 

بلند شد . نگاهش  شگریدست آرا ریز از

زد و صورت رنگ  یچرخ نهیدرون آ

را از نظر  شیاز لوازم آرا گرفته

دو  شییبایگذراند. چشمان خوش حالتش ز

نبود از  یچندان شده بود . اما راض

که به اجبار خواهرش  یرنگ و روغن

  .استفاده کرده بود

نیدستتون درد نکنه ... گل کاشت -  .  

به صورت هر  یبا حظ وافر شگریآرا

 یدو خواهر نگاه کرد و با غرور خاص

 :گفت



مگه  نیخوب من یایو مشترشما جز -

رونیبفرستمون ب یشه ناراض یم  .  

چشم به هانا اشاره کرد و گفت با : 

 شیخواد هر وقت عروس شد پ یدلم م -

پوست صاف و  نی. با ا شیاریخودم ب

 یراحت رو شیکه داره آرا یناز

نهیشیصورتش م  . 

 شگاهیآرا گریاسما که از سمت د یصدا

خواهر را آمد، نگاه دو  یبه سمت آنها م

 :متوجه او کرد

ذاشتم  یاگه برادر داشتم نم شییخدا -

...  وفتهیب بهیدست غر یبهشت یحور نیا

که ازنعمت برادر محرومم فیح  . 



زد و به نشانه تشکر از  یلبخند هانا

او گفت دیو تمج فیتعر : 

نظر لطفته اسما جون . انقدرا هم  -

 یم ینگاه کن نهی. اگه به آستمین یفیتعر

یاز من باتریز یلیودت خخ ینیب . 

از تکه پاره کردن تعارفات معمول ،  بعد

رفتند .  رونیب شگاهیبا آمدن آرمان از آرا

و اسما هم از راه  میهمزمان همسر مر

شب  نیکه اول ی. آرمان مانند کس دیرس

 یکیش یکت و شلوار مشک یعروس

 یعطرش تمام فضا یبود . بو دهیپوش

 نیکه ماش نیرا پر کرده بود . هم نیماش



به همسرش  یبه حرکت در آمد ؛ نگاه

 :کرد و گفت

من چطوره؟ یخانوم خوشگله  -  

با ذوق نگاهش کرد و گفت هلما : 

شه  یرم . باور نم یابرا راه م یرو -

سال گذشت کی یزود نیبه ا  .  

. هانا  کردندیم ریابرها س یدو رو هر

لبش حک شده  یهمان طور که لبخند رو

کرد . هنوز محل  یم نگاه رونیبود به ب

او و هلما معلوم نشده بود .  یجشن برا

امشبش  زیبه قول آرمان اصل سورپرا

  . مکان جشن بود

شدند یساحل یجاده  وارد  .  



 یآرمان ،جشن را درون کشت الشیخ به

. در اطراف  به دنبال کردیبرگذار م

بعد از  نیچرخاند که ماش یاسکله چشم م

 ییالیو یجلو رفتن درست روبرو یکم

ستادیبزرگ ا  .  

که به صورت  یاز پشت در الیظاهرو

بود  ییو طال یبه  رنگ مشک یینرده ها

در قاب چشمانش قرار گرفت. ابهت و 

ماهرانه  اریبس یبا نورافشان الیو ییبایز

 . ، دوچندان شده بود

شکوه  ریرا تحت تاث ندهیکه بب یبه طور 

داد یو جاللش قرار م .  



باز مانده بود و  رتیهلما از ح دهان

از خواهرش نداشت یدست کم  .  

، به  دیلرز یکه از ذوق م ییصدا با

 :همسرش نگاه کرد و گفت

 نهیمن ... آرمان چقدر هز یخدا یوا -

یجا برگذار کن نیتا امشب رو ا یکرد  
... 

با عشق به هلما نگاه کرد و جواب  آرمان

 :داد

  ... قابل همسر خوشگلم رو نداره -

 الیو ییایپر گل و رو اطیح وارد نیماش

از حرکت  نیماش الیو یشد . روبرو



. هانا با ذوق به خواهرش نگاه  ستادیا

کرد یم  . 

 یآرمان را گرفت و با شوق یهلما بازو 

بدل شود ؛ گفت هیبود به گر کیکه نزد : 

 ادیز یآرمان امشب از خوش یوا -

سکته نکنم شانس اوردم ... کاش مامان 

 بشینص یاماد خوبچه د دید یبود و م

  ... شده

حرف دل هانا گرفت . او هم دلش  نیا با

پدر و مادرش تنگ شده بود یبرا  . 

 یتماسشان م نیاز آخر یهفته ا کی 

  . گذشت



دانست چرا هلما آنها را دعوت  ینم

بود تا  اوردهیخود ن ینکرده بود و به رو

نکرده  شیخصوص یدر زندگ یدخالت

 . باشد

دست هلما را به زد و  یلبخند آرمان

با عشق برپشت  یدست گرفت و بوسه ا

 :دستش زد و گفت

... هر جور  یگفت یکاش زودتر م یا -

... انشاال  وردمشونیم نجایبود خودم به ا

کنم یکاررو م نیفرصت ا نیدر اول  . 

خواستم  یدلم ... م زیممنون عز -

مامان و مشکل  یماریدعوتشون کنم اما ب

 یرفم کرد . مکار منص نیبابا ، از ا



 ایسوار شه  مایتونه هواپ یدونستم بابا نم

لچریمامان با و ... 

داد و  رونیب نهیاز س یرا به آرام نفسش

 :گفت

میبر دنشونیخودمون به د دیبا -  . 

با تکان دادن سرش حرف او را  آرمان

شد . هلما به  ادهیپ نیکرد و از ماش دییتا

کرد و به هانا گفت یعقب نگاه : 

و  دمیرو د ییجا نیچن یت وقتدلم گرف -

محرومه دنشیمامان از د  . 

هانا نشست . او هم  یته گلو یبغض

و  اوردیداشت اما به زبان ن یحس نیچن

آرام کردن هلما گفت یبرا : 



 مینیچ یم یبرنامه ا ندهیانشاال سال آ -

 . که مامان هم باشه

ماش سمت هلما باز شد و آرمان  نیدر 

تازه داماد ، دست هلما را  کیمانند 

 :گرفت و گفت

؟ید یم یبانو افتخار همراه -  

شد ادهیپ نیبا خنده از ماش هلما  . 

را با  کشیش یلباس مجلس یدنباله  

  . دست مرتب کرد و به هانا نگاه کرد

 یو به نورهاشد  ادهیپ نیاز ماش هانا

زد  یکه در اطرافش موج م یرنگ

کرد ینگاه  . 



،  ییایرو یخوب آن شب با مکان یهوا 

 یرا فراهم م یکیشب شاعرانه و رمانت

  . ساخت

و هلما دست در دست هم به سمت  آرمان

گام برداشتند و هانا پشت  الیو یورود

 .سرشان راه افتاد

باره  کیوارد ساختمان که شدند به  

مانند بمب برخاست و  یبلند یصدا

 یبلند رنگ یو نوارها یرنگ یپولکها

شد دهیسرش پاش یباال  . 

 دهیسرشان ترک یکه باال یبمب شاد 

 یرا رو یبراق یرنگ یبود، نوارها

ختیسرو صورتشان ر  .  



همزمان بلند شد و آهنگ  کیموز یصدا

 . مخصوص عروس و داماد پخش شد

جمع  الیکه در سالن بزرگ و یمهمانان 

 کیده بودند کم کم به هلما و آرمان نزدش

آن  یکه بان یشدند تا به زوج خوشبخت

ندیبگو کیبودند، تبر یدورهم . 

زد  یدر فضا موج م یو حال خاص شور

نبود.  یپرشور نی. جشن ازدواجشان به ا

 یم ینگاه هانا در جمع به دنبال کس

 شیآن روزها یقرار یگشت که مسبب ب

  .بود

آن همه  انیم یتدلش خراب شد وق حال

شهراد ثابت ماند .  یآدم چشمش رو



کرد ، سه  یدروغ نبود اگر اعتراف م

شکل ممکن  نیرا به بدتر شیروز پ

 . گذرانده بود

تمام تالشش را کرده بود تا امشب  

شهراد نگاهش  دنیخونسرد باشد و با د

  . را کنترل کند

نافذش  دل  یکه چشمها ییبایز سیتند اما

تمام تالشش را به باد  برد ، یاز او م

 .داد

کرد دایپ یشهراد با نگاهش تالق نگاه  . 

دور سالمش را با  یاز همان فاصله  

اعالم کرد نییتکان دادن سر رو به پا  . 



 یزیاو هم با بستن چشمانش وتکان ر 

 . که به سرش داد ، جوابش را داد

 شیاز سرتا به پا ینیدلنش یگرما 

کرد دایپ انیجر . 

از کنار  یرنگ یغذهااز کا ینوار

شد یم دشیصورتش مانع د  . 

سرش برد تا نوار را  یدست را باال 

امدیبه دستش ن یزیبردارد اما چ  . 

شال برد تا  ینگاهش را به سمت باال 

کند که  دایرا پ ینوارکاغذ رنگ ریمس

انداخت و نوار  هیسرش سا یباال یدست

  . را برداشت

حضورش سرمستش کرد عطر  . 



 رهی، ت میمال شیکه با آرا ییبا چشمها 

تر و جذاب تر از قبل شده بود به 

سالن از  یکه انعکاس نورها ییچشمها

 رهیدرخشان ساخته بود، خ یآن ستاره ا

 :شد و لب زد

  . ممنون -

بانو؟ یسالم . خوب -  

غنج زد دلش  . 

 شتریدلش را ب شیبانو گفتن ها نیا 

کرد یم ییهوا  . 

ردلبخندش را به زحمت کنترل ک   . 

شما ،  ی. سالم ... به خوب دیببخش -

 .خوبم



یخدا نکنه به حال من باش -  ... 

 یلحظه ا یکف زدن حضار برا یصدا

که  ییحواسشان را به سمت جا

بود ، کشاند که با شوق بوسه  ستادهیهلماا

آرمان نشاند و مانند  یگونه  یرو یا

شد یم نییگنجشک باال و پا  . 

ذهن هلما با تعجب به حرکات دور از  

کرد که سر شهراد به سمتش خم  ینگاه م

گوشش زمزمه کرد ریشد و ز : 

 زشیفکر کنم آرمان اول کار سورپرا -

کردم آخر  دیرو لو داد... چقدر بهش تاک

مرد اصال طاقت  نیمراسم بگو ... ا

  ... نداره



تعجب به صورتش را به سمت او  با

  . چرخاند

که بود  یصورتشان به اندازه ا ی فاصله

صورتش  یشهراد را رو یهرم نفسها

کرد یحس م . 

 جیمست نگاه پر حرارتش شده بود . گ 

دیو گنگ پرس :  

 یچ زشیسورپرا یدون یمگه شما م -

 بود؟

  ... بله -

دیبه سمت هلما چرخ نگاهش  . 

 انیدرست همان زمان هلما او را در م 

کرد دایپ تیجمع . 



به آرمان گفت و به  یزیچ یبه آرام 

آمدسمت او   . 

 . دو قدم به سمت هلما برداشت 

صورت هلما گل افتاده بود و از ذوق  

پراشک بود شیچشمها  .  

و  دیاو را در آغوش کش دیهانا که رس به

، گفت دیلرز یکه از شوق م ییبا صدا : 

 الیو نیشه هانا ... آرمان ا یباورم نم -

 یمن ساخته ... تو باورت م یرو برا

 شه؟

حلقه بست شیشوق در چشمها اشک  . 

را  شیگشت تا شاد یم یبه دنبال کلمات 

ابراز کند که  متیگرانق یکادو نیاز ا



آنها را به فاصله  یسکوت سالن هر دو

 . گرفتن مجبور کرد

که در  یسرها به سمت اتاق یهمه  

دیبود ، چرخ ییرایسمت راست سالن پذ . 

پدر و  ر،یبهت زده و متح ییچشمها با

دیمادرش را در کنار هم د  .  

بغل داشت ،  ریعصا ز نکهیبا ا  پدرش

 یبخش پا نتیز یمصنوع یاما پا

 .معلولش شده بود

 انیکه از شوق گر ییمادرش با چشمها 

نشسته بود و به آنها  لچریو یبود رو

شده بود رهیخ  .  



از قفس جسته هر دو به  یکبوتران مانند

  .سمت پدر و مادرشان گام برداشتند

و پرشور رقم خورد یاحساس یقیدقا  . 

  

مادرش زانو زد و دستش را  لچریو کنار

دیبوس  .  

پدرش را بوسه زد و با عشق  ی شانه

را از نظر  شانی دهیخم یقدو باال

 یاشک م یگذراند... هلما مانند کودک

کرد یو به آرمان نگاه م ختیر  .  

پر فروغش از همسر  یچشمها با

کرد یمهربانش تشکر م .   

در چشم حضار جمع شد اشک  .  



آغوش پر مهر مادر فرو رفت ،  در

 هیرا با تمام وجود به ر شیعطر ملکوت

 یسپرد و از ته دل خدا را برا شیها

شکر کرد ینیزم یوجود آن فرشته  .  

برگشت یه حال عادجشن ب نکهیاز ا بعد  
. 

شد یهر کس سرگرم کار   .  

 ییرایبه همراه آرمان از مهمانش پذ هلما

مبل  یکرد وهانا در کنار مادرش رو یم

نشسته بود یراحت .  

شده بودند کیاواخر جشن نزد به  . 

 دویچرخ یم ییرایمدام در پذ خدمه

کرد یم ییرایازمهمانان پذ  . 



 شهراد و شهاب که به همراه دنیبا د 

آمدند، دل  یو طاها به سمتشان م الیسه

دلش نبود یتو  . 

با ترس به پدرش وواکنشش در برابر  

کرد یحضور شهراد ، نگاه م .  

و بعد از  ستادیپدرش ا یروبرو شهراد

انجام  یگرم یدست دادن با او، احوالپرس

  . داد

، پدرش با  دید یم یکمال ناباور در

رفتار کرد یشهراد و شهاب به خوب  .  

که در رفتار پدرش موج  یخاص نرمش

بود بیاو عج یزد برا یم .  



زد ، شب پر  یبال بال م ادیز یگرما از

گذاشت یرا پشت سر م یجانیشور و ه  .  

سوخت که  یم یوجودش در آتش تمام

 . قابل انکار نبود

و شهاب  الیپدرو مادرش را با سه یوقت 

که  یزیبه سمت م یبه آرام دیسرگرم د

شده  دهیرنگ ووارنگ چ یها یدنینوش

 . بود، قدم برداشت

به دست گرفت و از سالن  یشربت وانیل 

رفت رونیب . 

که  ییو به نورها ستادیتراس ا ی لبه

که در  ییبایز ینییتز یدرختها انیم



کاشته شده بود،  یاطراف با نظم خاص

کرد ینگاه م .  

بود.  نهیزدن از س رونیدر حال ب قلبش

 یتازه م یهوا یگرگرفته بود و دلش کم

  . خواست

تازه را به  یو هوا دیکش قینفس عم چند

دیکش شیها هیر .  

کرد یقلب ناآرام را ساکت م نیا دیبا . 

شهراد که مانند الماس در چشمش  دنید

تاب کرده بود یقلبش را ب دیدرخش یم  .  

بود او  گانهیکه با دلش ب یبیغر احساس

  .را در خود مچاله کرده بود



شده ... فکر  ریشبت ، نفس گام ییبایز -

کردم بعد از اون قهر ظالمانه مثل  ینم

یجشن ظاهر ش یفرشته تو هی . 

زد  و  یغنج رفت . به پهلو چرخ دلش

گره  شیاهاینگاهش در نگاه مرد رو

  .خورد

 یاراده هر چه در ذهنش چرخ م یب

  .خورد به زبان آورد

 یبعض یدرکار نبود . گاه یقهر -

شه  یساده ، عادت مبه ظاهر  یرفتارها

 ... . ترک عادت سخته

که نبودم  هیاگه منظورت اون ده روز -

 حیتونم برات توض یو تماس نگرفتم ، م



 یم نویبدم اما نه به طور کامل ... فقط ا

، در اون ده روز زهره رو  یخوام بدون

کمپ مجهز  هی یبردم تهران و تو

 یکردم . بعد از اون کارواجب شیبستر

شد . به خاطر  یانجام م دیداشتم که با

نتونستم باهات در  ارمک یاسترس باال

 ... تماس باشم

گرفت  شییجادو یرا از چشمها نگاهش

شد و گفت رهیروبرو خ یوبه فضا : 

... من از شما  ید یم حیچرا توض -

نخواستم حیتوض . 

 یناراحت نیا دی... با یاما ازمن ناراحت -

 یوقت یا شهیش یرو برطرف کنم . بانو



.  نهیب یو تار م رهیرو ت ایدن رهیدلش بگ

باشه رهیبرات ت ایدوست ندارم دن  ... 

بود، به  ستادنیکه در حال ا یقلب با

  .صورت شهراد زل زد

 یسکوت به دنبال جواب سوالش م در

  .گشت

 یحرف نگاهش را خواند . لبخند شهراد

 :زد و گفت

وقته  یلیکننده س... خ وونهیچشمات د -

به هردومون  دیدم . اما باجادوش ش ریاس

از  یدادم تا به شناخت درست یفرصت م

 دیرس ی. اگه زهره سر نم میهم برس



شناخت  نیبهتر و زودتر به ا یلیخ دیشا

میدیرس یم  .  

در حال غش کردن بود ادیز جانیه از  . 

 نیچن ایکرد در خواب و رو یحس م 

است . پلک زد تا به  دهیرا شن یحرف

 دایپ مانیهراد ابودن حضور ش یواقع

  .کند

ه؟یمنظورت چ -  

 یدونم تازه نه ماه از طالقت م یم -

با مشاور حرف زدم گفت  یگذره . وقت

سال از  کیصبر کنم تا کم  کم  دیبا

بذارم ...  شیطالقت بگذره و اونوقت پا پ

کردم تا زمان  یدست دست م نیهم یبرا



حرف دلم رو بگم ... اما قهر تو  یدرست

 نیاز ا شتریتونم ب یمبهم فهموند ن

 ... خوددار باشم

در وجودش حلول  ایتمام آرامش دن ییگو

  . کرد

خواست به آسمان پرواز کند یم دلش  .  

که  یدندان گرفت تا لبخند ریرا ز لبش

نشود انیزد، نما یم رونیاز ته دلش ب . 

هر دو را از حس خوبشان  الیسه یصدا

دیکش رونیب : 

رو ببرن کیخوان ک یم نیایبچه ها ب - . 

 یانداختند و با لبخند یدو بهم نگاه هر

حرکت کردند یبه سمت در ورود  .  



فرمودن؟ یآشت یا شهیش یبانو -  

 یاش گرفت . دلخور نبود و جا خنده

ماند یقهر نم یبرا  .  

  . بله -

م؟یخب خدا رو شکر . پس با هم دوست -  

قرار هانا را به  یشادش، نگاه ب لحن

زد . چشمک  هیصورت خندان او بخ

ستاره بارانش  یکه نثار چشمها یجذاب

آرام و  یشد ؛ لبخندش را به خنده ا

کرد لیتبد نیدلنش . 

باش یدوست خوب - ! 

کردند  یهر دو مکث الیاز ورود به و قبل

و گفت دیکش یقیفس عم؛ شهراد ن : 



در کنار تو بود و خوب  شهیمگه م -

 نبود؟

 یکه از شوق به آسمانها پرواز م یدل با

که رعشه گرفته بود ؛  ییکرد و دستها

 ییرایانداخت و وارد پذ نییسرش را پا

  . شد

آن دو  یو هلما رو الیگرم سه نگاه

بهم  یکرد . لبخند معنا دار یم ینیسنگ

کردند یپچ گوش پچ ریزدند و ز .  

رفتارها  نیا یمتوجه  نکهیبدون ا هانا

ستادیباشد کنار مادرو پدرش ا  .  



لرزانش را  یگرم مادرش دستها دست

. و با انگشت شست  دیدر آغوش کش

دستش را نوازش کرد یرو . 

چهار طبقه و  کیک یاز رو نگاهش

 یکه با ذوق به طبقات آن نگاه م ییهلما

چشم کرد و به صورت مهربان مادر 

 .دوخت

... آرمان ییجا نیخوشحالم که ا یلیخ -

 .با اوردن شما دل منم شاد کرد

 هیخوبه... انشاال  یلیآرمان داماد خ -

تو بشه تا دلم آروم  بیمرد خوب هم نص

رهیو قرار بگ  . 



مادرش در حرف زدن  دید یم نکهیا از

در دلش نشست .  ینداشت ذوق یمشکل

 شیزندگ یشبها نیاز بهتر یکیآن شب 

 . بود و دلش در اوج بود

خوش  یلبها یجشن لبخند از رو انیپا تا

آرمان  نیماش ی. وقتشد  یرنگش دور نم

. بعد از تشکر  ستادیکنار آپارتمانش ا

به همراه  کیتبر نیکردن و گفتن آخر

  . مادر و پدرش وارد آپارتمانش شد

جشن با هلما و آرمان هماهنگ  یتو از

ش ساکن آپارتمان کرده بود تا پدر و مادر

  . او باشند



 یرا باز کرد و با احترام راه را برا در

مادرش را به  لچریپدرش باز  کرد .  و

  .داخل آپارتمان حرکت داد

 یبه خانه  یمهربانش با حظ وافر مادر

کردو  یو مرتب دخترش نگاه کیش

 :گفت

 یخوب یخدا رو شکر که زندگ -

 یو مجلل کیش ی... چه خونه یدار

کردم انقدر جات خوب  ی. فکر نم یدار

 . باشه

به اطراف انداخت و  یبا اخم نگاه پدرش

 زیبار در آن شب خاطره انگ نیاول یبرا

باز کرد هیلب به کنا . 



رو داره  یزندگ نیجا بهتر نیهانا ا -

 چارهیاونوقت تو منو با زخم زبونات ب

یکرد  . 

با اخم به شوهرش نگاه کرد و  هیراض

دیغر : 

.. خدا .حقته  ادیسرت ب یچتو که هر  -

رو شکر الاقل خودش عرضه داشت 

 یخودش زندگ یبدون پدرو مادر برا

درست کنه یخوب  ...  

پدرش تنگ شد و رو به هانا  یچشمها

 :گفت



 هی یدختر تنها تو هیگن  یمردم نم -

کنه؟  یم یزندگ یآپارتمان چه جور

ارن؟یبرات حرف در نم  

دلخور گرد شد .  رتیهانا از ح یچشمها

نبود .  یکردن رییشد ؛ ذات پدرش تغ

کم شده بود  شیبد افراط یاخالقها دیشا

سابق بود و  یسپهر یهمان عل یول

بار مانند  نیمنحصر به خودش... ا دیعقا

نکرد و با اقتدار  اریگذشته سکوت اخت

 :جواب داد

کنن حرف بزنن . کار خالف  یغلط م -

شرع نکردم که ... دارم مثل خودشون 

 یکار نجایکنم . تازه مردم ا یم یگزند



. دماغشون تو ندارن  هیبق یبه زندگ

هیسوراخ خودشونه نه همسا . 

سمت اتاق مهمان رفت و درش را باز  به

  . کرد

اتاق مخصوص شماست . خواهشا  نیا -

خودتونه ی. خونه  نیراحت باش  .  

رخت خواب اضافه  نکهیا یآور ادی با

گرفت به دست  ینداشت به سرعت گوش

به اتاق خودش  یکوتاه یو با عذر خواه

  . رفت

آرمان زنگ زد و درخواست دو دست  به

گفت و  یرختخواب کرد. آرمان چشم

را قطع کرد یگوش . 



؛ پدرش  دیبه سمت در اتاق چرخ نکهیهم

دیخود د یرا روبرو . 

؛ مشخصه   یدار یخوب یخونه  -

...خوشحالم برات یهست یدختر با جنم  . 

لبش نشست. بعد از مدتها  یرو لبخند

 نیپدرش قرار گرفته بود . ا دییمورد تا

قلبش را پر از عشق به پدر کرد.  دییتا

 نیکه مدتها کمرنگ شده بود با هم یعشق

دوباره گرفت یجمله جان کی  .  

.  نیخوشحالم که کنارم یلیممنون . خ -

.  نیکنارم باش شهیهم یدوست دارم برا

جا  نیو هم دیکارتون رو به عمو پس بد

نیبمون  . 



نگاه هر دو  لچریحرکت چرخ و یصدا

 یکه با کنجکاو دیرا به سمت مادرش کش

 ایکرد . گو یبه اتاق دخترش نگاه م

بود . به هانا  دهیآن دو را شن یحرفها

 :نگاه کرد و گفت

... االن خاله ت با ما  زمیعز شهینم -

اون  نجایا میکنه . ما که اومد یم یزندگ

. دوباره با  تییو زندا ییدا دنیرفت به د

میگرد یبر م زیهم به تبر  ... 

 یبمونه . هر چ ییدا شیخب خاله پ -

 ...باشه برادرشه



خواد از من جدا شه ... خاله ت  ینم -

رو وقف  شیبه جبران گذشته زندگ

از من کرده یپرستار  . 

*******  

 

شد . دلش  یم کیهفته نزد یبه آخرا 

گرفته بود . فردا روز رفتن پدر و 

هفته را در  یمادرش بود . کل روزها

 یستیتور یکنار پدرو مادرش جاها

بار به  کیرا گردش کردند .  رهیجز

مهندس دعوت شدند اما پدرش با  یخانه 

دعوتشان را رد کرد یر خواهعذ  .  



 یپدرش خوب نبود . رطوبت هوا حال

حالش اثر بد گذاشته بود .  یرو شیک

مدوام او را  ینفس و عرق کردنها یتنگ

که  یحوصله کرده بود . به طور یب

رفتن با دخترانش  رونیروز آخر از ب

کرد یشانه خال .  

 یبرا یتالش چیو هلما از ه هانا

 ینم یش فروگذارپدر و مادر یخوشحال

  .کردند

 یآمده بودند و جلو رونیاز ب خسته

نشسته بودند . پدرش در حال  ونیزیتلو

 یو س ستیگوش دادن به اخبار ساعت ب

  . بود



و رو به پدرش گفت دیکش یقیعم نفس : 

نیتنها موند دیببخش - . 

گرفت و جوابش  ونیزیرا از تلو نگاهش

 :را داد

که به  نیدختر... هم ستیبد ن ییتنها -

 .مادرت خوش گذشته خوبه

نگه  یهر دو را راض نکهیاز ا خوشحال

کاناپه لم داد یداشته است رو .  

آخر با هم بودنشان در سکوت  شب

گذشت ینیسنگ  .  

پر مهر مادرش و  یکه دستها یروز چند

دلش بود  ینگاه گرم پدرش مهمان خانه 

رقم زد شیرا برا یادماندنیبه  یروزها . 



از ته  یکه ب ییاشکها انیبعد در م روز

 یاز هم خداحافظ دیجوش یقلبشان م

 .کردند

شهراد در کنار اسکله متعجب به  دنید با

آرمان و هلما نگاه کرد. هلما حرف 

نگاهش  را خواند  و کنار گوشش 

 .زمزمه کرد

 مایتونستن با هواپ یبابا و مامان نم -

آرمان به شهراد  نیهم ی. برا انیب

 یکشت طیبراشون بلداده بود  تیمامور

کنه فیرد  .  

تعجب به هلما نگاه کرد و گفت با  : 



 شونیهمراه رهیتا جز  یاونوقت ک -

 کرده بود؟

 یخاله ... انگار خاله شب جشن هم تو -

 یروش نم نکهیبود اما به خاطر ا الیو

شد با تو روبرو بشه خودش رو نشون 

رو به مقصد  شینداده . صبح ک

 .بندرعباس ترک کرد

نمشیخواست بب یم مدل -  . 

خواست بعد از چند  یدلش م یراست به

با خاله اش داشته باشد .  یداریسال د

روبرو نشدن با  یخاله اش را برا لیدل

دانست یخودش را م  .  



و پر  یلیتحم یکه ماهها از آن زندگ حاال

درد گذشته بود؛ روح و روانش به 

بود و راحت تر با  دهیرس یآرامش نسب

که  یانیآمد .اطراف ینار مک انشیاطراف

 ی؛ گناهکار واقع اهیس یدر آن روزها

 بودند و او تاوان گناه آنها را پس داده بود

.   

شد و با پدر و  کیبه آنها نزد شهراد

. قلبش از کرد  یمادرش احوال پرس

دیکوب یوار م وانهیاو د دنید  .  

آمده  یخداحافظ یشهراد برا نکهیا فکر

کرد یلش افزون مباشد مهر او را در د .  

؟یسالم بانو ... خوب -  



از اشکش  سیخ یچشم به چشمها با

لبش نشست  یکرد. لبخند رو یاشاره م

  .و با کف دست نم اشک را پاک کرد

 یکردم برا ی. فکر نم یمرس -

؟یایب یخداحافظ  

که برق  ییباال داد و با چشمها ییابرو

 یکرد به آرام یدر آن غوغا م طنتیش

 .زمزمه کرد

بانو ... شهراد  ریمنو دست کم نگ -

که براش مهم باشه جونش  یکس یبرا

هیکه کار ساده ا نی... ا دهیرو م  . 

 ینیلبش نقش بست . سنگ یرو لبخند

خود حس  ینگاه پدر و مادرش را رو



کرد. به سرعت لبخندش راجمع کرد و 

  .به آنها نگاه کرد

شوق در چشم مادرش حلقه زده  اشک

متفکرانه به او زل زده بود . اما پدرش 

به سمت آنها برداشت تا  یبود . گام

خود را با شهراد حفظ کند یفاصله   . 

، شهراد دوباره  یاز حرکت کشت قبل

را به  قشیو نگاه عم ستادیکنارش ا

او دوخت و گفت یچشمها : 

... اما تماس  ستمیچند روز ن یبانو برا -

رمیگ یم  .  

؟یریم یبا کشت -  

ا لبخند جواب دادنگاهش را ب تعجب . 



که پدر و مادرت رو  یکن یفکر نم -

میفرستیتنها م  .  

به آرمان گفته بود یافتاد وقت ادشی تازه  : 

همراهشون برم .  زیخواهم تا تبر یم  -

داره .  یادیسفر براشون زحمت ز نیا

آرمان جواب داده بود؛ نگران نباشد و 

موضوع هست نیخودش به فکر ا  .  

رفت . ته دلش  یآنها مشهراد همراه  پس

از  شی؛ شهراد  ب دیکش یم ادیفر یکس

کند به او و خانواده  یکه او فکر م یآن

است کیاش نزد  ... 

***  

 



و سوت و کورش  یخال یخانه  به

مادرش با آن نگاه  یجا. برگشته بود 

نوازشگر پر  یمهربان و دستها یها

بود یمحبت خال .  

ساز را به برق زد .  یو چا دیکش یآه

بار تماس  کیاز روز گذشته ، شهراد 

 دهیرس زیکه به تبر یگرفته بود .  زمان

خبر  یکوتاه و تلگراف یبودند ؛ با تماس

پدر و مادرش را به او رسانده  یسالمت

  . بود

که آن قدر با شعور بود تا در  نیا از

 یمیصم یلیکنار پدر و مادرش با او خ

زد از او متشکر بود . چرا  یحرف نم



 نیدانست تعصب  پدرش در چن یکه م

کرد یچه ها که نم یموارد .  

سفر به او نشان داد پدرش هم از آن  نیا

گذشته چند قدم  یو خودخواه یکدندگی

 . فاصله گرفته و افتاده تر شده بود

افکارش را پاره کرد یزنگ گوش یصدا  
.  

نام شهراد قند در دلش آب شد دنید با  .  

 دیلرز یم جانیکه از شدت ه ییدستها با

 .تماس را برقرار کرد و سالم کرد

... حال دلت  یا شهیش یسالم بر بانو -

 چطوره؟



شود  ی. مگر ملبش نشست  یرو لبخند

و حال دلت خوب  دیمعشوق را شن یصدا

شد؟نبا  

ممنون ... شرمنده که به خاطر پدرو  -

یمادرم به زحمت افتاد  ... 

بانو؟ در ره دوست سر و  یچه زحمت -

نبود یکه کار نیداد... ا دیجان با ! 

به پرواز در آمد روحش  .  

خواستم خودم   یجانت سالمت... م -

همراهشون برم اما آرمان گفت ؛ خودش 

دونستم به شما  یکنه ... نم یحلش م

ده یمت مزح  ...  



داشتم که  یزحمت نبود ... کار مهم -

رفتم یم زیتا تبر دیبا  . 

تا او تعارف  دیگو یدانست دروغ م یم

 .نکند

یلطف کرد یلیبه هر حال خ -  ...  

به من  یلطف هیدر عوضش  تو هم   -

 !بکن

اش گرفت ؛ در دل زمزمه کرد"  خنده

فرصت طلب یپسره  ". 

 چه کار کنم؟ -



 یا سهیک یب جوش و چافالکس آ هی -

گرم  یچا هیآماده کن و لب ساحل 

 ...مهمونم کن

و گفت دیکش یغیاراده ج یب : 

 یمن ... واقعاً االن تو یخدا یوا -

؟یهست زهیجز  

شهراد دلش را  یمستانه  ی خنده

 ریاز درون تا ز ییکرد و گرما رورویز

دیپوستش دو  .  

کل راه رو از  یممنون بانو... خستگ -

دم  گهید ی قهی... پنج دقیکردتنم دور 

 . خونه منتظرتم



 ی. با ذوق و شوق افتی انیکه پا تماس

که  یحد به آشپزخانه برگشت . آب یب

جوش آورده بود را درون  ییچا یبرا

ختیفالکس ر  . 

که سبد  دیطول نکش شتریب قهیدق دو

ناهار  زیم یو رو دیرا چ یچا لیوسا

گذاشت یخور  .  

و لباس گرم سرعت وارد اتاق شد  به

 نهیخنک شده بود . به آ ی. هوا کم دیپوش

؛ شور  شیکه نگاه کرد برق چشمها

زد یم ادیرا فر یزندگ  .  

فروغ خود را  شیچشمها یتازگ به

بود افتهیباز  . 



 شیلوازم آرا یاراده دستش رو یب

 دیدرون چشمش کش یاهی. مداد سنشست 

را  اریرا دوچندان کرد تا دل  شیاهیو س

 یرنگ یکشد . با رژ کالباس  ریبه زنج

 یبایکرد و به دختر ز یرا نقاش شیلبها

لبخند زد نهیدرون آ .  

خواست در نظر شهراد  یم دلش

باشد نیباتریز  .  

او را به سمت در  فونیزنگ آ یصدا

کشاند یورود  .  

را بدهد ؛ سبد  فونیجواب آ نکهیا بدون

را به دست گرفت و از خانه  لیوسا

  . خارج شد



در ساختمان را باز کرد؛ نگاه  یوقت

چشمش  یستاره باران شهراد درست جلو

  . قرار گرفت

؟یسالم . خوب -  

. شهراد در ستادیا شیزنان روبرو نفس

شد .  رهیاو خ یبایسکوت به صورت ز

هانا منظم شد با لحن  ینفس ها یوقت

زمزمه کرد یاغوا گر : 

با دلم که طاقت  یتو چه کار کرد -

زبون نفهم شده یلی. خرو نداره.. تیدور  

. 

لذتبخش از قلبش به سرعت نور  ییگرما

دیپوستش دو ریز  .  



هوس  یسرخ بیچون س شیها گونه

کوک کرد ییساز دلربا ز،یانگ  . 

انداخت نییرا با شرم پا سرش  .  

دلش را  یکاف یبه اندازه تلخش  عطرش

 یبه حرفها یکرد ...وا یم رورویز

 دنشیکه عادت به شن یاغواکننده ا

 دهیکه سالها بود  نشن یی... حرفهانداشت 

 ری، کو اتیآب ح یبود و مانند چشمه 

کرد یم رابیوجودش را س یتشنه  . 

 یلیمنحرف کردن بحث ، خ یبرا 

سبد را باال گرفت و گفت انهیناش : 

ش؟یریگ ینم -  



کنج لبان  نیو دلنش بایز یا خنده

را رو به باال  شیاهایگوشتالود مرد رو

 رینور ت ری. همان طور که ز دیکش

خلقت  یبایز یچراغ برق به آن تابلو

کرد ؛ سبد را از دستش گرفت یتماشا م  
. 

هوا  هیبفرما بانو ... دلم بد جور هوس  -

دو نفره کرده یخور  . 

گذاشت و در  پشت یصندل یرا رو سبد

باز نگه داشت .   شیجلو  را برا

حرکاتش نرم و جنتلمنانه بود . نه 

.. ظرافت زنانه داشت نه خشونت مردانه

. 



که پر شد ،عطر تلخ  یکنار یصندل

 شیها هیقسمت ر نیتر قیتا عم سیآرام

  .  نفوذ کرد

 نیا ییبه خوش بو یبه حال عطر تا

گونه نوازش  نیعطر ؛ شامه اش را ا

ه بودنکرد  . 

بانو؟ یچرا ساکت -  

 دیکلمات و جمالت از مغزش پر کش تمام

کرد. در دلش  یو گنگ نگاهش م جیو گ

برپا بود که دوست  ییچنان شور و نوا

عشق  یبایز لیداشت در سکوت آن تمث

 . را تماشا کند



در  یآدم یو شاد یاوج خوشحال یگاه

گنجد و سکوت پر از  یقالب واژه ها نم

شود یم ناگفته یحرفها . 

برق  یکه از شاد یچشمان دنیبا د شهراد

زد و  یشده بود؛ لبخند رینفس گ شیرایگ

را روشن کرد و به حرکت در آمد  نیماش

را روشن کرد و گفت نی. ضبط ماش : 

آهنگ خوب  هیفکر کنم با گوش دادن  -

؟یموافق باش  

هیبله ... عال -  . 

راز دلش  یحرف نیبا کوچکتر دیترس یم

 یکه  چشمها ید . رازرا برمال کن



خائنش آن را بر مال کرده بود و خودش 

 !خبر نداشت

را انتخاب کرد تا بتواند دلش را  سکوت

 ییپروا یآرام کند تا کارش به جنون و ب

 ... نکشد

، ضبط را  یبه دنبال آهنگ شهراد

کرد تا آهنگ مورد نظرش را  رورویز

کرد دایپ . 

 یو آهنگ با صدا دیدستش را عقب کش 

انداز شد نیطن نیماش یدر فضا یمیمال . 

 دهیشروع آهنگ انگشتان مردانه و کش با

فرمان ضرب گرفته بود یاش رو  .  



شهراد ،  یخواننده با همخوان یصدا

ضربان قلبش را به هزار رساند . کلمه 

آهنگ حرف دل بود ... حرف   یبه کلمه 

عاشق کیدل   ... 

" ،جانو جهان  یگر جان به جان من کن

ییمن تو  

ییز تو ، تابو توان من تو شومینم ریس  

 

به حاله ما کن تا روم به سمت  ینظر

ات یکو  ... 

 ریتا شود اس ستیتر از دلم ن وانهید

تیرو  

ینمون یبر یمگه بذار هیشوخ  ... 



ینشون به اون نشون یمن اری تو  

 

ایبه در یمگه دلو بزن هیشوخ  ... 

تو شبها یپرسه نزن یکن یعاشق " 

 

و با  دیسمت او چرخشهراد  به  سر

اغواکننده زد  یچشمک شان،یچشمها یتالق

تر کرد وانهیهانا را د یدایو دل ش  . 

نگاهش خرمن احساسش را به  یگرما

دیآتش کش  . 

 یو سرش را به سمت پنجره  دیگز لب

چرخاند یکنار  .  



 یبود که صدا دهیقلبش به هزار رس تپش

انداخت نیخواننده در گوشش طن .  

 

" د من با دله تو ساز شدچه کنم وجو  

من آن دلبر طناز شد یایهمه دن   

 

پر جور و جفا  یوفا نبود یکه ب تو

تو ز ما جدا  ییتو همه وجود ما ینبود

ینبود  

یز ما جدا نبود یا  "  

که قطره اشک  یبا چشمان نگاهش

سوخت یمهمانش شده بود ؛ م یسمج  . 



بکشد و عشق  ادیخواست فر یدلش م 

 . را جار بزند

زن بود و محکوم به سکوت ...  یاما  

 یماند تا انتخاب شود وا یمنتظر م دیبا

 نیشد ... آخ که ا یکه اگر انتخاب نم

داشت یفکر چه درد !  

 

"  اریتو  ینمون یبر یمگه بذار هیشوخ

ینشوننشون به اون  یمن  

ایبه در یمگه دلو بزن هیشوخ   

تو شبها یپرسه نزن یکن یعاشق  

ینمون یبر یمگه بذار هیشوخ   

ینشون به اون نشون یمن اری تو " 



 

باره  کیتمام شد و ضبط به  آهنگ

آرام و لرزان  یخاموش شد و صدا

 . شهراد در گوشش نشست

آهنگ رو گوش  نیهزار بار ا یروز -

 نیا یسراترانه  یکنم . دلم برا یم

سوزه یآهنگ م  ... 

از درد نهفته در کالمش  ینشان سکوتش

  . داشت

اش به سمت صورت شهراد  دهیرم نگاه

شد ییو رام آن دو چشم جادو دیچرخ  . 

تکان خورد یبه آرام شیلبها  : 

 چرا؟ -



پارک شد . نگاه  ایدر یروبرو نیماش

مواج زوم شد و مانند  یایشهراد به در

زند ؛ گفت یکه باخودش حرف م یکس : 

پراز  ییجدا هی یکنم تلخ یحس م -

آهنگش  نکهیعشق رو تجربه کرده . با ا

شاده اما ترانه ش سوز داره ... تضاد 

داره ینیآهنگ و ترانه غم سنگ  ... 

به او کرد و گفت رو : 

؟یطور حس نکرد نیتو ا -  

طوره  نیما هم یهمه  یچرا ... زندگ -

 ییده اما دردها یظاهرش شاد نشون م

زنه به تار وجودمون ،  یکه زخم م

خونه یغزلها را م نیسوزناک تر  ... 



صورت مهتاب گونش  یشهراد رو نگاه

  . ثابت ماند

میقدم بزن میبر - . 

کرد و هر دو از  دییسر حرفش را تا با

شدند ادهیپ نیماش  .  

 یشد و م یتهران م یراه گریروز د دو

 یلحظات دلتنگ م نیهم یدانست برا

  .شد

تهران نیقراره بر دمیشن - ! 

 یقدم بر م ایکه به سمت در یحال در

به صورت متفکر او  یداشتند ، نگاه

 :کرد و جواب داد



با هلما وآرمان  یچند روز هیبله ...  -

رمیم  .  

 ای یریبا گذشته م یخداحافظ یبرا -

ثاق؟یم دیتجد  

شد . قلبش فرو  خکوبیم نیبه زم شیپا

سست شد شیو زانوها ختیر  .  

دست و  یجوشان گید انیکرد م یم حس

زند یپا م  .  

او حساس بود یمرد به گذشته  نیا  ! 

ساحل بود و تاب  یشن ها یرو نگاهش

جذاب را  ینگاه کردن به آن چشمها

  . نداشت



در  یبه شماره افتاده بود . انقالب نفسش

  .درونش رخ داد

دل به مهر او بسته بود آرش  یوقت از

 . کمرنگ شده بود

حس مرموز قلبش را به سمت  کی  

دیکش یمزار سرد او م  . 

شهراد را به سمت  یپاها دنیچرخ 

دیخودش د  . 

؟یشه نگام کن یم -   

دیباال کش دیرا با ترد نگاهش  . 

شب نور ماه درون  یاهیآن س انیم

کرد . لرزش  یرقص م شیچشمها

 .نگاهش تا ته قلبش را لرزاند



که از دست  یگذشته ا یتو یزندگ -

کنه ...  یتو خراب م ندهیآ ی؛ زندگ رفته

؟یبذار ندهیقدم به آ یخوا ینم  

 یآن نگاه تب دار شده بود .گرما مسخ

زده  خیبه قلب  دیبخش ینگاهش جان م

 ... اش

خوام یم -  . 

رو بهت بگم  ییزایچ هیخواد  یدلم م -

یکه حقته بدون ییزای... چ  . 

 نکهی. ترس ا دیبه دلش خنج کش ترس

زند؛  یکه حرفش را م یا هندیدر آ دیبگو

ستیاو ن یبرا ییجا  ... 



 م؛یکه با هم برخورد کرد یاون روز -

ادته؟ی  

  .بله -

 کرانیب یایو به در دیچرخ ایسمت در به

شد و ادامه داد رهیخ : 

جا ...  نیا امیشهاب بهم گفته بود ب -

شدم ... آب و هواشو دوست  ینم یراض

 شناسه که یرو م ینداشتم ... گفت دختر

داشته  یخوب ی ندهیتونم در کنارش آ یم

 نکهیباشم . از حرفش بدم اومد ... ا

باب  رنیبگ میم تصم ندهیآ یبرا گرانید

طبعم نبود ... مخالفت کردم و جواب رد 

 ... دادم



 میبه جام تصم یمنم دوست ندارم کس -

 نیدر ا یبد ی... چون تجربه  رهیبگ

 . مورد دارم

 ینگاه میو ن دیکش یقینفس عم شهراد

دوخته  ایهانا که به در رانیخرج نگاه ح

 :شده بود ، کرد و گفت

کرده بود و هر شب  لهیپ الیاما سه -

کالفه م کرده بود.  گهیزد . د یزنگ م

 یدلسوز نیا یپرونده  نکهیا یبرا

گرفتم  میبرادرانه رو مختومه کنم تصم

و علنا بگم دست از سرم بردارن امیب  ... 

امدن شهراد به  ... ختیفرو ر قلبش

از  دیلرز یخواست خودش نبود . دلش م



 نکهی... تصور ا دیشن یکه م ییحرفها

خواست نباشد  یآخر ماجرا آنچه او م

چاله  اهی...سلول به سلول تنش را در س

 یآن م یکرد و درد جا یحبس م یا

 . گذاشت

 یرو شیپ یآرام شهراد اجازه  یصدا

 .تفکراتش را نداد

اون  دمیکه رس یدرست همون روز -

 ریما رخ داد. اون نگاه متح نیتصادف ب

کرده بود .  جیو بهت زده ت ، منو گ

حر کرد از طرف نگرانت  یچشمات منو س 

 یاز طرف یباش دهیند بیشده بودم که آس

و من کنجکاو نگاهت هزار حرف داشت 

که  یدید یصورتم چ یشده بودم تو



که  نی... همیشد رهیاونجور بهم خ

نگاهت رو ازم  یدیشهاب رو شن یصدا

به شهاب  سهیو بعد از دادن اون ک یگرفت

یفرار کرد  ...  

 یجا رعشه ا یآن روز و آن تصور ب ادی

 دیتوانست بگو یدر وجودش انداخت . نم

 یهم م دیبود. نبا دهیدر صورت او چه د

 نیبود . در ا یاشتباه لحظه ا کیگفت ؛ 

اش  سهیبار با آرش مقا کی یمدت حت

  . نکرده بود

 شیمحکم و جذاب شهراد برا تیشخص

داشت یتازگ  .  



سکوت او را با آن نگاه  یوقت شهراد

بحث را  یخودش ادامه  د؛یبهت زده د

برد شیپ  . 

شهاب لبخند زنان منو که به رفتنت  -

 نشیرو به سمت ماش شده بودم رهیخ

خواست از تو بپرسم اما  ی. دلم م دیکش

 یلمایخواستم شهاب فکر کنه مثل ف ینم

 مینگاه عاشق شدم ... کنجکاو هیبا  یهند

 الیخونه ... سه میرو مهار کردم و رفت

برام  یساعت وقت گذاشت و از دختر هی

کرد که مثل خودم شکست خورده  فیتعر

بود .گفت و  دهیبود ... مثل خودم درد کش

داد  شنهادیگفت تا آخر حرفش که شد ؛ پ



تا شب صبر کنم... گفت اول اون دختر 

و بعد نظرم رو بگم نمیرو بب  .  

. نگاه هانا با او  دیسمت هانا چرخ به

حرفش  یهمراه شد و به انتظار ادامه 

دوخت شیچشم به لبها  .. 

... نگاه  ختیر یدلم هر دنتیبا د -

 یود... وقتخاصت کالفه م کرده ب

 یکرد حس م یم ینگاهمون با هم تالق

... فرار نگاهت مرا  یکردم تحت فشار

دونم  یکشوند ... نم یبه دنبالت م شتریب

بذارم اما کنجکاوم  یاسم حسم رو چ

 الی... بعد از رفتنت از سه یکرد

...  یشتدا یخواستم بگه چه گذشته ا

و  یکرد و از خوب فیبرام تعر



.. من کشش حرف زد . تیمهربون

 یکردم . دلم م دایبه سمتت پ یخاص

.. خودم بشناسم . دیخواست تو رو از د

که  ییایموندگار شدم . مهمون نیهم یبرا

داد و آرمان هم در  یم بیشهاب ترت

کرد من رو  یپاسخش ما رو دعوت م

کرد...  ککم یلیتو خ شتریدر شناختن ب

 یدلم خال یبود که جاش تو یتو همون

 ...بود

 ی. نم دیقلبش به هزار رس انضرب

اعتراف به  یحرفها را پا نیا دیدانست با

ساده و از  یعالقه  کی ایعشق بگذارد 

بگذارد یکنجکاو یرو  .  



بانو شهراد کم  ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

 یجور نیهنر کرده برات ا یلیحرف خ

کرده ... حاال دوست دارم از  یسخنران

 خوام مثل یتو بدونم ... نم یحس ها

 االتیخودم خ یساله برا جدهیه یپسرها

سراب بوده ...  هیهمش  نمیببافم ؛ بعد بب

حس تو هم از جنس حس  نیخوام بب یم

 یمن تپش قلبت باال م دنیمنه؟ تو هم با د

 یمن ساعت شمار دنید یره؟ تو هم برا

من ته دلت  دنیتو هم با د ؟یکن یم

شه؟ یم یچراغون  

ا هان یکرد و به صورت شوکه  سکوت

شد رهیخ  . 



آمد و هانا لب از لب  یها کش م هیثان 

کرد یباز نم  . 

 کیکه با سرعت باال به  یمانند کس 

خورده باشد ؛ تمام حس  یبتون وارید

دیخوبش ته کش یها . 

گفتن و نگفتن احساسش مردد  انیم هانا

شده بود . شهراد  رهیخ ایبود و به در

 نیو به سمت ماش دیکش یقینفس عم

و گفت دیچرخ : 

 یو از هوا یرو بخور مونییبهتره چا -

... اگه از حرفام  میخوب امشب لذت ببر

به  دیخوام ... نبا یعذر م ؛یناراحت شد



 یم شیرو پ یبحث نیچن یزود نیا

دمیکش  ...  

شهراد ، قفل  ریدمغ و دلگ یچهره  دنید

که  یزبانش باز کرد . لحن یاز رو

زد ، قلبش را  یدر آن موج م یشرمندگ

تمام  یلحظه ا یبه تکاپو وا داشت . برا

اعترافات مرد  دنیوجودش در شوک شن

؛ خشک شد شییایرو .  

انداخت و به سمت  نییسرش را پا شهراد

که شهراد  هیثانرفت . در آن چند نیماش

برگشت؛ کلمات را  یچا لیبا سبد وسا

تا حرف  دیدر ذهنش کنار هم چ

از دهانش خارج نشود ینامربوط  . 



 نیکاپوت ماش یسبد را رو شهراد

  . گذاشت

با چند گام خودش را به او رساند هانا  . 

 یدر حال خارج کردن فالکس چا شهراد

   . بود

ه شد رهیشهراد خ یکه به دستها یحال در

گفت یبود به آرام :  

. من شوکه  ستیالزم ن یعذر خواه -

ما  انیحس م نیشد ا یشدم ... باورم نم

 ... مشترک باشه

که زد تا ته دلش داغ شد .  یحرف از

و به  دیبه سمتش چرخ کبارهیشهراد به 

 ینور چراغ ها ریصورت او که در ز



روشن لب ساحل  سرخ شده بود ؛  شهیهم

شد رهیخ  .  

 یعنیحس مشترکه؟  نیا یجد یجد -

 ... باور کنم ؛ تو هم ... مثل من

 نییسرش را رو به پا نیدلنش یلبخند با

لب زد یتکان داد و به آرام : 

 . باور کن -

عشق،  ییپر طال یباره پروانه ها کی به

سرش به پرواز در آمد یباال  .  

نگاه پر  یزد وقت یدلش غنج م ته

او  یلبها یحرارت و شاد شهراد رو

تمرکز شده بودم  . 



خود بر گرداند و با  یرا سرجا فالکس

گفت یوصف نشدن یذوق  : 

باور کن جون کندم تا بتونم احساسم  -

 شهیهم یبرا دمیترس یرو بهت بگم ... م

... امشب  یرابطه رو تموم کن نیا

 شهیش یواجبه ... بانو ینیریخوردن ش

من یا . 

"  ایدن ایمن" گفتنش دن یا شهیش یبانو

دیقرار هانا پاش یدل ب ذوق در  . 

مرده بود و از  شیسال پ کیکه تا  یدل 

کرد ... حاال  یطلب مرگ م شیخدا

بند نبود نیزم یرو  . 



ابرها معلق است و  یکرد رو یم حس

رفت یحس خوب دلش غنج م نیاز ا  . 

 یاز گذشته  ییزایچ هی دیاما قبلش با -

یمن بدون  . 

 یکه رو یجاناتیکرد به ه یسع شهراد

گذاشته بود ؛ غلبه کند ریتارش تاثرف  .  

 یکه نورباران بود ؛ سر یچشمان با

 :تکان داد و گفت

از گذشته ت خبر دارم اما  نکهیبا ا -

 یا گهیاز زبون خودت ، لطف د دنشیشن

 یتو نی؛ بش یباش یداره ... اگه راض

 نیهم کیکه نزد یتا به کافه ا نیماش



 یحرف م یخوام وقت ی... م میجاست بر

خوب نگات کنم ینز  . 

تا  نیبود ، زم دهیکه روز اول د یشهراد

بود فرق  شیکه روبرو یآسمان با شهراد

 . داشت

یتو بگ یهر چ - . 

به سرعت  طانیش یبچه ها مانندپسر

گذاشت نیرا درون ماش لیوسا  . 

ضربان قلب  یکرد صدا یحس م هانا

شنود یشهراد را م  .  

و  زدیمانند قلب خودش تند م درست

به نفس نفس  ادیز جانیراد را از هشه

 . انداخته بود



 یقفس یخودش مانند مرغ عشقها قلب

 یمیحجم عظ واریخودش را به در و د

دیکوب یاز احساست انباشه در دلش م  . 

 

 یابرها گام بر م یرو ییدو گو هر

به  یکوبیکه در دلشان پا یداشتند با ذوق

شدند نیراه افتاده بود؛ سوار ماش  .  

. و قبل از  دیکش یقیفس عمن شهراد

گفت نیروشن کردن ماش : 

.  یممنون که حال دلمو خوب کرد -

دادم تا از حست با خبر  یداشتم جون م

 . شم



ناز دادن به  یرا کنار گذاشت و برا شرم

او بود؛  ونیکه حال خوبش را مد یمرد

 :جواب داد

تشکر کنم که با تخم  دیاتفاقا من با -

منو از اون  یدلم کاشت یکه تو یمحبت

یروح نجات داد یسرد و ب یزندگ  . 

لب نشاند و  یرو نیریش یلبخند شهراد

 :گفت

اون دل مهربون برم که من رو  یفدا -

یبه تا آسمونا برد  ...  

را روشن کرد و ضبط را روشن  نیماش

انداختند و  ینگاه میکرد. هر دو هم ن

تازه  ی. درست مانند دخترو پسرا دیخند



عشق مبتال شده  زیشورانگ جانیبالغ به ه

  . بودند

 یشب در کافه تمام گذشته اش را برا ان

 ی. دلش نم ختیشهراد گفت و اشک ر

را از او  یزیچ یخواست ،اول راه زندگ

 .پنهان داشته باشد

 نانیمهربان به او اطم یشهراد با نگاه 

مشکل  توانندیداد با کمک مشاوره م

 .گذشته را حل  کنند

که هنوز از افکار و  یگذشته ا 

اش خارج نشده  یشبانه  یکابوسها

 ...بود

 



************ 

 

 

برداشت.  نیزم یچمدانش را از رو 

بود ستادهیآرمان کنار در ا . 

هلما  دیورود به باغ از د یبرا دشیترد 

  .دور نماند

نگاهش کرد و گفت طنتیبا ش هلما : 

؟ یر یچرا نم ؟یهست یمنتظر کس  -  

آمد و به خواهر  رونیاز عالم هپروت ب 

گفت نشینازن : 



 نیخواد وارد ا ینه ... هنوز دلم نم -

 .باغ منحوس بشم

کرد و گفت یهلما خنده ا  : 

یباش یخرافات دهیاز تو بع -  . 

سرش را به چپ و راست تکان داد و   

از کنارش رد  دیبگو یزیچ نکهیبدون ا

 .شد و قدم به درون باغ گذاشت

صاف کرد وبا  یرا کم شیآرمان صدا 

به همسرش گفت یلحن آرام : 

به احساس خواهرت احترام بذار... تو  -

یتا حسش رو درک کن ینبود هانا یجا . 



شد که  یهانا بعد از ده ماه وارد باغ 

را در آن گذرانده بود یسخت یروزها . 

حرف او تکان داد و  دییبه تا یسر هلما

 . پشت هانا وارد باغ شد

 چند گام که به درون باغ گذاشت، هانا

 ریاراده به سمت درخت انج ینگاهش ب

شد دهیکش . 

. دیدوپوستش  ریز یترس موهوم 

 یاز حد پوستش را م شیهوا ب یسرما

 .آزرد

 یلرزش تنش از سرما دانستینم 

شوم آن اتفاق  ی هیاز سا ایهواست 

  ...است



را از باغ بر گرفت تا نبش قبر  نگاهش

گذشته نکند و به سرعت به سمت 

 .عمارت قدم برداشت

زد یبال بال م شیعمو دنید یبرا دلش  .  

 یدلتنگ نیا وارد فرودگاه تهران شد یوقت

کرد دایبروز پ .  

عمارت به  وانیفربد لبخند زنان در ا 

 یاستقبالشان آمده بود . کنارش دختر

 ستادهیا نقش ، زیو سبزه رو و ر بایز

 .بود

نیاما دلنش یمعمول یآن چهره ها از  ... 

شد ؛ هر دو  یم کیاو که نزد دنیبا د 

 .چند قدم جلوتر آمدند



د فربد را که هانا لبخندزنان دست نامز 

به سمتش دراز کرده بود را در دست 

  .فشرد و سالم کرد

 ... سالم هانا هستم  -

سالمش را  نیدلنش یدخترک با لبخند 

 .جواب گفت و او را خوش آمد کرد

هستم دیخوشبختم  هانا جان ... مهش  - . 

متقابال به او لبخند زد و ابراز  هانا

کرد یخوشبخت .  

رو به او  دارید نیفربد خوشحال از ا 

 :کرد و گفت

 نایهانا جان... زودتر از ا یخوش آمد  -

... اگه زودتر خبر داده میمنتظرت بود



پاتون  یجلو یزیچ یگوسفند یبود گاو

کشتمیم . 

نکن ...  یممنون فربد خان... چوبکار -

بودم...   یو کار یمشکالت روح ریدرگ

از همه به اوضاع  شتریخودت که ب

یقف بودمن وا یروح ... 

تکان داد و  نییرو به پا یفربد سر 

کرد دییحرفش رو تا . 

 یلیخ نمتیبیخدا رو شکر االن که م -

اوضاعت بهتر شده . چشمات برق 

زنهیم . 

آرمان از پشت سر به گوش  یصدا 

دیرس . 



رهیبگ لینفرم ،ما را تحو هی  - ...  

زد و به او  یاو لبخند دنیفربد با د 

 یهمانش را به گرمشد . دستان م کینزد

  .فشرد و او را خوشامد کرد

کرد و  یبه اطراف نگاه یهانا با دلتنگ 

"به سرعت " با اجازه  یبا گفتن کلمه 

 .وارد عمارت شد

ها را دوان دوان باال مانند گذشته پله 

ستادیا شیرفت و پشت در اتاق عمو . 

 ی. ذوق خاصدیکوب یقلبش به شدت م 

 .در دلش جوانه زد

دغدغه که در  یب یآن روزها ورادآی 

 شینشست و برا یم شیکنار عمو



 ریرا ز یحس خوب خواند؛یشاهنامه م

کرد قیپوستش تزر . 

به در  یارا باال برد تا ضربه دستش

 .بزند

  رد،یاس بگقبل از آنکه دستش با در تم 

 .در باز شد

با  شیعمو یرو دیچهره مهربان و سف 

چشمش  یجلو یخاکستر یآن چشم ها

  .قرار گرفت

شوق در چشمانش حلقه زد اشک . 

 نیده ماه  تا ا نیشود در ا ینم باورش

شده باشد دهیو تک دهیحد چروک . 



 شیاو هنوز  رها اهیس یگذشته  ییگو 

ن مانند گذشته مهربا شینکرده بود.صدا

 .و روح نواز بود

 دمیترس یدخترم ... م یخوش اومد -

نمینب گهیو تو رو د رمیبم  . 

  ... سالم عمو جون -

را بند  شیراه گلو یریبغض نفس گ 

پرآب خود را در  یآورده بود. با چشمها

انداخت شیآغوش عمو . 

به اشک نشسته او  یصادق با چشمها 

 .را در آغوش گرفت



 هی ینگفت ؟یودمدت کجا ب نیدخترم ا -

 هی یگوشه.. تو هی.. ییجا هی.. رمردیپ

منتظرته؟ یباغ  

 یب دونمیمنو ببخش عمو جان... م -

کنج دلم  یتو شهیکردم... اما هم یمعرفت

 .دوست داشتم

 دیبا نهایزودتر از ا یاگه دوستم داشت -

یومدیم ... 

نگاه  سالم بلند هلما و آرمان ، یصدا 

کشاندصادق را به پشت سر هانا  . 

 ییو خوش آمد گو یبه احوالپرس یقیدقا 

 .گذشت



از همه با قهوه و  یمسن خومتکار

کرد. کم کم از آن  ییرایپذ ینیریش

اول کم شد و فضا ارام تر شد یاهویه . 

فرهاد دست نامزدش را گرفت و رو به  

 :هانا گفت

تا روز  دیبا یاومد ریحاال که د -

یبمون نجایما ا یعروس . 

رو به فربد گفت ینیریخم شهلما با ا  : 

 سیخس  م؟یقاق نجایفقط هانا بمونه ما ا -

 نجایا  تیعروس یبرا یخوا یخان نم

 .باشم

و گفت دیفربد خند  : 



به خواهر  کردمیفکر نم ...طونیش یا -

جرات  ی... مگه کسیکن یخودت حسود

 یداره تورو دعوت نکنه؟ اما فکر نم

ما  شیکردم آرمان خان اجازه بده شما پ

یبمون  ... 

 :رو به آرمان کرد و با خنده گفت 

 یدختر عمو نیاز دست ا یکشیم یچ -

من؟ طونیش  

آرمان با عشق به هلما نگاه کرد و  
 :جواب داد

 ..نقش عشق  -



گفتند. در کمتر از  همه با خنده " اوه "  

در عمارت  یشاد یساعت فضا کی

 .شکل گرفت

سرد  یشادشان فضا یخنده ها یصدا 

داد رییعمارت را تغ نیو سنگ .  

ها نگاه صادق با عشق به رفتار جوان 

 ریس گرید یایدر دن ییکرد. گو یم

کردیم .  

موج زد یشاد شیدر نگاه خاکستر  .  

هانا از جمع جدا شد و به سمت اتاق  

رفت یکنار . 

را گرفته بود بانشیگر یخودآزار  .  

دیکشیاو را به آن سمت م یحس خاص  . 



بند کرد ریدستگ یسردش را رو دست  . 

و با ترس در اتاق را باز کرد یبه آرام  . 

در آن اتاق داده نشده بود  یرییتغ چیه 

 .درست مانند گذشته بود

که در آنجا گذرانده بود  ییروزها ادی 

 .قلبش را فشرد

سخت شده  دنیبود و نفس کش نیسنگ هوا

 .بود

به سرعت در اتاق را بست و از آنجا  
 .دور شد

راه نفسش بند آمده است کردیحس م  . 



فرو کرد.  بشیدستش را درون ج 

آورد رونیاش را ب یگوش . 

رفت  یم نییکه از پله ها پا یدر حال 

  .شماره شهراد را گرفت

کرد یخود را آرام م دیبا  .  

 یبود که صدا دهیبوق اول به دوم نرس 

شهراد در گوشش  یمیگرم و صم

 .نشست

 تیراه اذ یتو  ؟یدیجانم بانو رس -

؟ینشد  

دیپوستش دو ریدلچسب ز ییگرما  . 

دوباره در بدنش حلول کرد . لبخند  یجان

لبش نقش بست یرو . 



- راحت بودم یلیسالم . خ  .  

-  دنایخب خدا رو شکر . با عمو جانت د

؟یکرد  

  ... بله -

 یناراحت ییجورا هیکنم  یحس م -

شده به من بگو؟ یزیچ  

اش را به  نهیر سنفس حبس شده د 

داد رونیب  یآرام . 

... راه نفسم دهیخاطرات گذشته عذابم م -

با اون  یچه جور دونمیرو بسته ... نم

امیگذشته کنار ب . 

... به ادتهیاون مشاوره  یحرفا زمیعز -

  یتا با گذشته  یداشت اجیسفر احت نیا



باش و  ی... قویکن یخودت خداحافظ

رارتهق یب نجایا یقلب هیبدون که  ... 

 یچنگ شد قلبش ب نهیس یدستش رو 

دیتپ یامان م .  

 ینوازش رو کیمانند  یحس خوب 

  .صورتش حس کرد

 یزیاز اون چ شتریسفر ب نیممکنه ا -

 یکردم طول بکشه... عروس یکه فکر م

بمونم نجایازم خواسته ا کهیفربد نزد . 

 . قرارمون سه روزه بود بانو جان  -

داد یمالش م دلش را شیصدا تیمظلوم .  



با وجود تو تهران؟  یایب یتون یتو نم  -

تونم خودم رو بسازم یراحت تر م  . 

 یاومدن من ، برات مشکل  -

کنه؟ ینمدرست   

تو که قبال با پدرم ؟  یچه مشکل -

هم  هیکم عمو و  بق... کم یصحبت کرد

فهمن یم . 

نباشه با  یپس اگر از نظر بانو مشکل -

 رهیاز جز ین... از وقتتهرا امیسر م

شده رینفسگ رهیجز یهوا یرفت ... 

****** 

 



 

به اتفاق فربد و  یروز جمعه همگ 

 .همسرش به بهشت زهرا رفتند

بار بود با  نیاول یبعد از دو سال برا 

منقلب  اهیآن سنگ س ینام آرش رو دنید

 .نشد

 یبود اما داغ دلش رو به سرد نیاندوهگ

 . رفته بود

نشستند و  یهمه فاتحه خواندن کم یوقت 

 ویقرآن خواندند . بعد از پخش کردن م

آورده بودند  راتیخ یکه برا ییها

 یکه با خود آورده بودند را رو ییگلها؛ 



سنگ قبر پرپر کردند  و از مزار دور 

  .شدند

 نیآرمان به اشک نشسته بود و ا نچشما

هانا ،درد داشت یبرا .  

زنده  شهیاو هم یبرادر ناکامش  برا داغ

 یعرق برادر دیترس یو هانا م ماندیم

او به  یاو ؛  وجود شهراد را در زندگ

نکندقبول  یراحت  . 

 ییکرد و به تنها یابه خواهرش اشاره 

 .کنار مزار ماند

 یرو کنار قبر نشست و دستش را 

دیکش اهیسنگ س  . 



او و آرش شده  ییکه باعث جدا یسنگ 

گذشته نبود یبود حاال به سرد  . 

 یگذاشت سرد یقلبش نم یگرما دیشا

 .سنگ را حس کنند

اونجا  دوارمیام  ؟یسالم آرش.. خوب  -

 یایدن نیجات خوب باشه.. هر چند که ا

دل پاک تو نداشت ...  یبرا ییناپاک جا

 یدیشکستن منو ندو  یخوب شد که رفت

 یو دردها ی... خوب شد رفت  نمینازن

با اون  دونمیمهربونم  ... م یدیمنو ند

 یلیاالن جات خ یکه داشت یقلب مانیا

باشه به عدالت  نیاز ا ریغ هخوبه ... ک

کنم یخدا شک م  . 



گونه اش راه باز کرد  یرو یداغ اشک

 یخجالت م ای. گو دیکش یقی. نفس عم

 اهیش را با آن سنگ سحرف یادامه  دیکش

. نگاهش به هلما و آرمان افتاد که  دیبگو

رفتند یفربد م نیبه سمت ماش . 

 رونیپر دردش ب ی نهیاز عمق س یآه

 :داد و با لکنت گفت

... تا از بند یخوام... اجازه بد یم -

  رمیخوام اجازه بگ یعشقت رها شم ... م

رو  یدیجد یراحت زندگ الیتا با خ

وفا باشم یخواستم ب ینم شروع کنم ...  

... 



 یشد . صدا لیبه هق هق تبد اشکش

هلما از دور او را به خود آورد. نگاه 

دید یاو را تار م سشیخ ... 

 . هانا هوا سرده زودتر تمومش کن -

تکان داد و دستش  نییرا رو به پا سرش

. نفسش به  دیاسم آرش کش یرا رو

زد یشماره افتاده بود و قلبش تند م . 

... در  هیاونم مثل خودت پسر خوب -

که در کالبد  یینگاه اول فکر کردم تو

 ی...اما هر چ یبرگشت شمیپ گهید یکی

 دنیفهمشهراد رو شناختم ؛  شتریب

 گهیبود ... قلبم م یاشتباه چ نیحکمت ا



که اون  یهست یتو هم از شهراد راض

یروز خودت رو بهم نشون داد  ...  

بلند  نیزمو از روز  دیکش یقیعم نفس

را از خاک تکاند . با  شیپالتو نییشد و پا

شد و  رهیمچاله شده به اسمش خ یقلب

 :گفت

 یازت خداحافظ شهیهم یاومدم برا -

تو  یکنم . برام دعا کن آرش ... دعا

رو  یتونم طعم خوشبخت یپشتم باشه م

خودت بهم  یبچشم ... اگه با رفتنم مخالف

 دیقسم ق زتینشونه بده ... به روح عز هی

زنم و با خاطراتت تا آخر  یدلم رو م

خودت  یکنم . اگه موافق یعمر سر م



خدا دعا  شیکن ... پ سترو در زیهمه چ

رهیدلم جا بگ یآرامش تو کن،  ... 

هلما که با دست تکان دادن او را  دنید با

خواند از آن سنگ قبر  یخود م شیبه پ

کرد یخداحافظ شهیهم یبرا اهیس . 

 ه همراه شهراد رفته بود ؛که ب یمشاور

کرده بود به گذشته ش سر بزنه  هیتوص

خاطراتش دفن کند یو  آنها را در پستو  
.  

با عشق  یشگیهم یقدم خداحافظ نیاول

 . اولش بود



 یم یدلش را از عشق او پاکساز دیبا

شهراد باز شود . در  یکرد تا جا برا

باشد یدو سلطان نم یجا میاقل کی  ... 

 

**** 

 

بعد از آن روز که به بهشت زهرا  نآرما

 . رفته بودند در خودش بود

در مورد او و  ییزهایکرد چ یحس م 

بود ختهیبهم ر نگونهیداند که ا یشهراد م  

.  

 حیتا مجبور به توض اوردیخود ن یرو به

 .دادن نباشد



بعد از سه روز آرمان آنها را تنها  
برگشت شیگذاشت و به ک . 

و گذار  روزها با هلما به گشت 

ها در کنار عمو و و شب شتگذیم

 یشاهنامه م میقد ادیبه  عموزاده اش ،

 .خواند

 یآن روز عصر تازه از پاساژ گرد 

  . برگشته بودند

 هیبعد از دو روز تازه توانسته بود هد 

کنند هیفربد و همسرش ته یبرا یمناسب . 

فربد و  یبه عالقه  شیشب پ یوقت

تابلو  کی؛  برد یهمسرش به شاهنامه پ

دیخرطرح شاهنامه  س،یفرش نف .  



 ییبایز دیطال سف یهم گوشواره  هلما

کرد هیته .  

افتاد ییرایپذ یکاناپه  یرو خسته .  

 گرینبود. سه روز د یفربد خبر از

 یبرا دیو مهششان بود  یعروس

رفته بود شگاهیپوست به آرا یپاکساز  . 

کاناپه ولو شد و گفت یکنارش رو هلما : 

آرمان هم کنار ما بمونه  شدیکاش م یا -

 . .. دلم براش تنگ شده

به خواهرش زد . حالش را خوب  یلبخند

کرد یدرک م .  

شهراد تنگ  یبرا یلیدل خودش هم خ 

تا فردا  دیشهراد با یشده بود. به گفته 



تابش  یکرد تا آمدنش ، دل ب یصبر م

 .ارام شود

دیچیپ ییرایزنگ تلفن در پذ یصدا  . 

م در آشپزخانه مشغول به کار مستخد 

را  یبود . به هلما اشاره کرد تا گوش

 .جواب دهد

 یباال انداخت و به گوش یهلما شانه ا 

دستش اشاره کرد. در حال چت کردن با 

 .آرمان بود

خود برخاست و  یبه ناچار از جا 

را برداشت یگوش . 

دییبله بفرما  - ! 



 نکهیا الیسکوت جوابش بود . به خ 

دوباره  دهیبه گوش مخاطب نرس شیصدا

 :گفت

ن؟یکار داشت یبا ک دییبله بفرما  -  

اعصابش  یآرام و آشنا رو ییصدا 

دیخنج کش . 

؟یهانا خودت  -  

 

زبانش قفل شده بود .  رتیبهت و ح از

اره در گوشش نشستمهبد دوب یصدا  .  

کردم بعد از رفتن من از  یفکر م -

 نی... ا ی، به اون عمارت برگرد رانیا

؟یبود شیک یهمه مدت تو  



قابل باور  شیمهبد برا یصدا تیمیصم

نبود . آب دهانش را قورت داد و به خود 

زد بینه   

"  یدونست یمحکم باش دختر... تو م

 ی... پس قو یممکنه با مهبد روبرو ش

ش و نذار دستات بلرزهبا ". 

عمارت نداشتم نیا یتو یکار گهید -  .  

یبود بیشهر غر - ... 

اونجا بهتر از شهر زادگاهمه ... اگه  -

، بگو؟ یدار امیپ یکس یبرا  

کالم هانا  یمغرور جا خورد . سرد مهبد

 یتوانست به خوب یم یرا از پشت گوش

کوتاه گفت یحس کند . بعد از مکث : 



داشتمبا فربد کار  -  . 

مربوط به  ی... رفته به کاراستین -

برسه شیعروس  . 

شب  مهیبهش بگو امشب ، ساعت دو ن -

رسم ... اتاقم رو آماده کنه یم  . 

 گهید امیگم . اگه پ ی. بهش م یاوک -

یندار یا ... 

دیو با عجله پرس دیحرفش پر انیم : 

تو ، حالش  دنیحال بابام چطوره؟ با د -

 بهتر شد؟



جمع شد... فکر  یکم شیاچشمه ی گوشه

پسر سنگدل به فکر پدرش  نیکرد ا ینم

  . باشد

بله حالشون بهتره ... با اجازه تون من  -

کار دارم یلیخ  . 

یاوک -  ...  

، تماس را قطع کرد.   یخداحافظ بدون

را از گوشش فاصله داد  یبهت زده گوش

 یعروس یرا نکرده بود برا نی. فکر ا

غرور به فربد ممکن است آن بت   م

. آمده بود تا با خاطراتش کنار دیایب رانیا

 یدردناکش را به واد یو گذشته  دیایب

بسپارد یفراموش . 



آن چند روز هر گوشه از آن عمارت  در

را زنده کرده بود . هر  یخاطره ا شیبرا

شد ، با  یبر قلبش اضافه م یبار که درد

 شیدردها یتماس گرفتن با شهراد رو

 یالزم برا ی. انرژ دیکش یم اهیخط س

را از  اهیس یبا آن روزها ییروبرو

 یلیگرفت که خ یم یوجود  مهربان  مرد

شده بود نیجزود با روح او ع  . 

خواست قبل از آمدن او شهراد  یم دلش

 یخود را برساند . به وجود پر مهرش ب

مبهم درون  یداشت . ترس اجیاحت تینها

مهبد و  ییارویدواند . از رو شهیقلبش ر

دوباره ذات  نکهی. از ادیترس یهراد مش

با  یو رفتار بد دیمهبد رخ بنما دیپل



بزند  یحرفها نکهیا ایشهراد داشته باشد 

 ... که

شانه اش نشست و  یرو یبه آرام یدست

  .او را از بهت خارج کرد

شده هانا؟ چرا بهتت زده؟ یچ -  

را به  یزده گوش رتیح ینگاه با

 :خواهرش نشان داد وگفت

رانیا ادیبد داره ممه - ! 

سرد و لرزان  یرا از دستها یگوش هلما

دستگاه  یرو یو به آرام دیکش رونیاو ب

 یپر درد رو یتلفن قرار داد . لبخند

لبش نشست . نگاه مهربان هلما به 

ترسان او دوخته شد و گفت یچشمها : 



تونه مثل گذشته  ینم گهید اد؟یخب ب -

 نیا پا به یآزارت بده ... قرار بود وقت

تمام ترسها و دردهات  یذار یعمارت م

که نرفته  ادتی...  یباغ دفن کن یرو تو

 ؟

خشکش را تکان  یتکان داد و لبها یسر

 :داد

 دنی... با شن ستینه ...دست خودم ن -

 یشد ... م ختهیصداش ترس به جونم ر

ترسم با حرفها و کاراش عذابم بده . 

میامشب برگرد نیکاش هم  ... 

گفت یرد و با لحن جدک یاخم هلما : 

؟یکن یم یشوخ -  



، روح و  ادیدونم مهبد ب ینه ... م -

به آرامش  یروانم رو که مدتها با سخت

 ...رسوندم رو

سرد خواهرش را گرفت و  یدستها هلما

در آرام کردن او  یسع یدیبا کلمات تاک

 ...داشت

! من و یستیتو االن تنها ن زمیعز -

...  میآرمان مثل کوه پشت سرت هست

تهران  انیفردا ظهر آرمان و شهراد م

از  یلیخ ستادهیمن ا یکه جلو یی... هانا

فاصله گرفته شیسال پ کی یهانا  ... 

کاناپه  یدستان پرمهر هلما رو تیهدا با

کرد  یشاره انشست . هلما به خدمتکار ا



آماده کند.  یخواهرش شربت یتا برا

روح هانا نشان از ضعف  یصورت ب

داد. خدمتکار در عرض سه  یم شیدرون

صورت هانا  یروبرو یشربت وانیل قهیدق

، دست  دیتعلل اورا د یگرفت . هلما وقت

را  وانیل یتشکربرد و بعد از  شیپ

  . برداشت

 گفت ؛ تو یباش ... شهراد م یهانا قو -

یبا گذشته و آدمها دیبا  ... 

هانا،  یمتعجب و گرد شده  یچشمها

کالم منعقد شده در دهان هلما را منجمد 

 شیلبها یکرد . هلما با دست آزادش رو

. در دیکش یبلند نیوارد کرد و ه یفشار

، شهراد از  دیگنج یباور هانا نم



خودشان زده شده بود،  انیکه م ییحرفها

زده  یده اش حرففرد خانوا نیکتریبه نزد

 .باشد

گفته؟ یچ گهیشهراد د -  

 یمصنوع یهول شد و با لبخند هلما

شد که  یکردن حرف یدر ماست مال یسع

بود.  دهیپر رونیاجازه از دهانش ب یب

،به  دیهانا را د رتیپرح یچشمها یوقت

  .تته پته افتاد

راستش اشتباه گفتم ... آرمان نظرش  -

عمارت  نیا به دیبود ... که تو با نیبه ا

... منم نظر آرمان رو قبول یبرگرد

 ... داشتم



در درون  یپنهان کار نیکه از ا یخشم

هانا شکل گرفته بود، مانند کوه آتشفشان 

را بهم فشرد  شیرو به فوران بود . لبها

دیغر  ظیو با غ : 

گفت؟ یچ گهیشهراد د -  

او را گرفت و  یبازو یبا دستپاچگ هلما

تدر آرام کردنش داش یسع  .  

به  ی... باور کن شهراد حرف یچیه -

  ... من نزده

و تمام  دیچیدر سالن پ یگرید یصدا

به باد  یپرده پوش یتالش هلما را برا

 .داد



بذار بدونه هلما ... کار شهراد اشتباه  -

نبود . اون مرد صادقانه جلو اومده و 

کنه تا حال هانا  یداره تالشش رو م

و بذار ر یخوب باشه . پس پنهون کار

 ...کنار

 نیا دنیکه به او از شن ییها شوک

شد ، تنش را سست و  یحرفها وارد م

حس کرده بود یب .  

چه کرده بود؟ شهراد   

کرده بود و  یرا علن نشانیب یرازها

 !اوخبر نداشت

توانست اعتماد  یم یبه چه کس گرید 

 کند؟



اعصابش  یرو لچریو یچرخها یصدا

دیکش یخنج م .  

از حرکت  شیرودرست روب لچریو

گرم و مهربان  یو صدا ستادیا

  . عموصادقش در گوشش نشست

... اون راه درست  هیشهراد پسر خوب -

 یخوشحال باش دیرو انتخاب کرد. با

و عاقل ، مثل شهراد پشتت  دهیفهم یپسر

 ابینا یخوب یمردا نیقرار گرفته ... چن

و به خودت  یشد یشده ... چرا عصب

بده و با  رونیبنفست رو  ؟یاریفشار م

راحت نفس بکش الیخ  ...  



دانست چه  یقفل شده بود . نم زبانش

از  یذره ا شیعمو ی. با حرفها دیبگو

 ... حس بدش کم نشد

کرد و گفت یاخم : 

 گفته که شما ایچ گهیمرد خوب د نیا -

د؟یخبر دار زیاز همه چ  

با باال بردن دست او را به آرامش  صادق

شربت  وانیل یدعوت کرد . با اشاره ا

 :را نشانش داد و گفت

 یمن برات م ادیبخور تا دلت حال ب -

 !گم چه خبره

شد رهیخ شیبهت به عمو با .  



شربت را با قاشق  وانیبه سرعت ل هلما

  . هم زد و به دستش داد

پس  یرا به آرام وانیل پشت دست ، با

 . زد

. دیمن حالم خوبه شما حرفتون رو بگ -

 ...منتظرم

زد و گفت یلبخند صادق : 

 یکردم انقدر گوشت تلخ باش یفکر نم -

با اون همه  دهیاز تو بع گهیدخترم ... د

 یجور نیصبرت ا گ  یتلخ د یتجربه ها

ادیبه جوش ب .  

سرش را تکان داد و گفت کالفه : 



عمو ادیدم مب ییاز دورو - . 

...  زمیعز ادیکس خوشش نم چیه -

. درست  هیا دهیشهراد پسر  عاقل و فهم

کارش باعث  نیجلو اومد و هم

ما شده نیب تشیمحبوب  ... 

به هلما کرد و گفت رو : 

خواهرت از اول  یدخترم تو برا -

جون  حرف  رمردیکن . من  پ فیتعر

ندارم ادیزدن ز  . 

کرد و با  به هانا ینگاه دیبا ترد هلما

زد و گفت یلبخند یمهربان : 

 نیدیکه شما دوتا همو د یاز روز اول -

خواست شما به  یدلمون م الیمن و سه



شما  میفکر کرد لی. اوا نیهم عالقمند بش

اما آقا شهاب گفت؛ ما  نیتفاوت یبه هم ب

... گفت از طرف شهراد  میکن یاشتباه م

 شیک یکرده که تو ریمطمئنه که دلش گ

 میر شده ... اما از تو مطمئن نبودموندگا

یکرد رییکم کم تو هم تغ نکهی... تا ا .. 

حرف  انیگرد شده ، م یچشمها با

و گفت دیخواهرش پر : 

کردم؟ رییمن تغ -  

سرد و لرزان  یبا ذوق دستها هلما

 :خواهرش را به دست گرفت و گفت

خودت  نکهی... بدون ا زمیبله عز -

یکرد رییتغ یلیخ یبخوا  .  



که خودم خبر ندارم؟ یرییه تغچ -  

 یم یبود که وقت یزمان  رتییتغ نیاول -

 نکهیمهندس تو ... بدون ا یخونه  میرفت

 یلباساتو م نیمن سفارش کنم ، بهتر

...  یکرد یم یمیمال شیو آرا یدیپوش

 زونیگر یبود که از مهمون نیدوم ا

مهندس  یگفتم به خونه  ی... تا م ینبود

ما دعوتن ،  یخونه اونا  ای میدعوت شد

 هیچشمات  یزد . تو یمچشمات برق 

 دیشد . شا یم دهید یشور و حال خاص

و راز  یتو ، منو محرم خودت ندونست

بود و  ایر یاما چشمات ب یدلت رو نگفت

  .راز دلت رو فاش کرد



 یاراده دستانش رو یزده و ب بهت

نشست شیچشمها .  

 شیآبرو ایح یب یچشمها نیکه ا نیا از

دیکش یرده بودند، از خود خجالت مرا ب .  

که  یهلما و دست گرم یخنده  یصدا

صورتش  یدستش نشست و از رو یرو

، نگاه او را به نگاه خواهرش  دیکش نییپا

زد وندیپ . 

از بابت  الشونیآرمان و شهاب خ یوقت -

 یخونه  یجلسه تو هیشهراد راحت شد 

ما  دیفهم یما گذاشته شد . شهراد وقت

محترمانه تو  یلیخ میدون یم رازدلش رو

کرد یرو از من و آرمان خواستگار ... 



 یحس م شیقلبش را درون گلو ضربان

  . کرد

زدن از دهانش  رونیقلبش در حال ب ایگو

  . بود

شد شهراد از او  ینم باورش

 نکهیکرده باشد بدون ا یخواستگار

 !خودش خبر داشته باشد

ن؟یگفت یبه من م دیاونوقت شما نبا -  

و نچ  دیخاص خودش خند طنتیبا ش ماهل

کرد و گفت ینچ : 

که عوض داره گله نداره ،  یزیچ -

 !خواهر  من



فرو  یشده بود . در شوک بد یعصب

نظر  ریکه در تمام مدت ز نیرفته بود . ا

کرده بود . با  یا حرصبوده او ر گرانید

دیبه هم فشرده غر یدندان ها : 

 هلما؟ -

 یبش یکه عصب نیا یجانم ... به جا -

حرفام گوش کن . منم در  ی هیبه بق

اول از همه با  دیجواب شهراد گفتم با

ماست  یعمو صادق که بزرگ خانواده 

و پدرو مادرم حرف بزنه . شهراد از من 

دون آدرس گرفت و بعد از دو سه روز ب

با ما هماهنگ باشه قصد سفر کرد  نکهیا

بود که به تو  یونسفرش هم لیدل هی. 

شدن سفرش  یطوالن لیگفته بود اما دل



. عمو  ادیعمو م دنیبود که اول به د نیا

کنه ... سه  یم تیشهراد رو اذ یهم کم

تا عمو موافقتش رو  رهیو م ادیروز م

 تیرضا نکهیکنه ... بعد از ا یاعالم م

ره ...  یم زی، به تبر رهیگ یو معمو ر

خودش  زا یبابا اولش رفتار بد ایگو

ده . که خاله و مامان جلوش  ینشون م

امر رو به خودت  نیا دیکه با انیدر م

 یشه و م یم میواگذار کنه . بابا هم تسل

باشه  یکه هانا راض یگه به شرط

با شهراد نداره یمشکل  . 

 برداشت و زیم یشربت را از رو وانیل

. قلب دینفس نوش کیآن را  ی مهیتا ن

.  دیکوب یامان م یماجرا ب دنیهانا از شن



سوزد و  یکرد از درون م یحس م

 یپوست صورتش باال م ریتا ز شیگرما

صورت گر  یزند . دست سردش را رو

 :گرفته اش گذاشت و گفت

همه مدت پشت  نیشه ا یباورم نم -

من رو  نکهیبدون ا نیدیسرم برنامه چ

 یمن راض دی... شا نیحساب کنآدم 

ن؟یگفت یاول به خودم م دینبودم ... نبا  

با ذوق از جا بلند شد و به سمت  هلما

گفت طنتیرفت و با ش شیعمو : 

... من گفتم خواهرم رو  هیراض نیدید -

شناسم یاز خودش بهتر م  ...  



نگاه کرد که با لبخند  شیبهت به عمو با

کرد یاو را نگاه م یمهربان  .  

کردن به  یلجباز یعمو جون به جا -

جا  نیا ادیدامادمون م یباش وقت نیفکر ا

ینحو ازش استقبال کن نیبه بهتر  ... 

هم  گهیخبر د هی یباش یاگه دختر خوب -

دم یبهت م  ... 

صادق باال رفت و گفت دست : 

...  یشد یجانیه یادی... هلما ز سیه -

خانواده  یکن و برا یبرو به اتاقا سرکش

اتاق رو آماده کن نیدس بهترمهن ی  .  

و  دیدهانش کوب یدستش را رو هلما

 :گفت



بزنم یچشم ... من غلط بکنم حرف -  .  

دیپرس یشد . با کنجکاو رورویز دلش : 

ن؟یرو ازم پنهون کن یقراره چ گهید -  

اما اگه به وقتش  ستین یبد زیچ -

شترهی، لذتش ب یبفهم  . 

سمت با خنده از آنها دور شد و به  هلما

 دیرا در هم کش شیراه پله رفت . اخمها

 :و گفت

منو  نیدوست دار نکهیعمو جون از ا -

ممنونم اما دوست دارم  نیکن زیسورپرا

از اون باخبر باشم .  یقبل از هر اتفاق

 ... چون من



... انقدر سرتق نباش ... حاال که سیه -

صبور  یکم یکرد دایجفت خودت رو پ

 . باش

ناراحت ...  ایاشد دانست خوشحال ب ینم

کرد اما  یم یهر چه بود دلش سرکش

دانست ته دلش غنج  یخودش خوب م

 نکهیا ی... برایریغافلگ نیرفت از ا یم

قرار دهد و  یدوراه انیصادق را م

را کرده باشد،  گفت شانیپنهانکار یتالف : 

 یحرفها یاگه دل نداده باشم و همه  -

؟یهلما توه م باشه ، چ  

زد و گفت یپوزخند شیعمو : 



موها  نیچون من ا زمیعز ستیتوه م ن -

نکردم ... برو  دیسف ابیآس یرو تو

دخترم ... برو به فکر مهمونات باش که 

خوام  ی... نم انیفردا به همراه آرمان م

یاونا ببر یمن و پدرت رو جلو یآبرو .  

********** 

 . دلش آشوب بود 

مانند گذشته با ورود به عمارت  
و آسمان برسرش  نیاز زم ی،گرفتار

  .هوار شد

ن از آ یکه روز یریدرخت انج به

زد هیوحشت داشت ، تک  .  



 یباال یو به آسمان آب دیکش یقیعم نفس

شد رهیسرش خ .  

شود یم رورویدلش ز داشت ، یبد حس  

. 

جز حالت  یارمغان ادیخوردن ز حرص

 ... تهوع نداشت

بر تارک جانش نفوذ  یسرد زمستان سوز

  .کرد

 یشهراد دلخور بود و از مهبد م از

دیترس . 

عمارت چه  کیدو مرد در  نیوجود ا 

 یتوانست برپا کند، فقط خدا م یم یآشوب

 !دانست و بس



که شهراد انجام داده  یدانست ازکار ینم

ناراحت؟ ایبود، خوشحال باشد   

نظر او را بپرسد با  نکهیچرا بدون ا 

 خانواده اش ، حرف زده بود؟

داشته که  نانیانقدر به خودش اطم یعنی 

را  او را آدم حساب نکرده تا درخواستش

د؟یبه او بگو   

دانستند اال او؟ یهمه م دیبا چرا  

. دیکوب یامان م یشهراد ب ادیبا  قلبش

 یشک نداشت که عشق شهراد در قلب ب

 یچاره اش چنان نفوذ کرده بود که نم

اش بزند نهیتوانست دست رد به س  . 



از زبان خودش علت کارش را  دیبا 

شد یم ایجو  .  

 یب بآرام شدن قل یبرا یلیدل دیشا

کرد یم دایقرارش پ . 

 رونیب دشیسف یپالتو بیرا از ج یگوش

دیکش  .  

 شیزد و به پنجره اتاق عمو یچرخ

انداخت ینگاه  .  

طبق عادت گذشته پشت پنجره  شیعمو

 ینشسته بود و باغ خزان زده را تماشا م

 . کرد



 رونیاز درون گر گرفته بود و از ب 

زد یشالق م فشیهوا بر بدن نح یسرما  

.  

کرد دایاش را پ شماره  . 

شماره  یو دست رو دیکش یقینفس عم 

تا تماس برقرار شود دیکش  . 

شاد شهراد در  یبعد از دو بوق صدا 

  . گوشش نشست

من! خوش  یا شهیش یسالم بر بانو -

گذره؟ یم   

هم فشرد تا  یرا با حرص رو شیپلکها

گفتارش کنترل داشته باشد یرو  .  



...  تیپرس سالم . ممنون از احوال -

اوضاع کارت چطوره؟ ؟یخودت خوب  

 یازت دورم حس وحال ینه ... تا وقت -

کار کردن ندارم... دارم ساعت  یبرا

و  نیسنگ یساعتها نیکنم تا ا یم یشمار

 یم گهیساعت د ستیکشدار تموم شه . ب

. فکر کنم تو هم دلت نمتیتونم دوباره بب

مرد تنها تنگ شده؟ نیا یبرا  

 شیو شادش دلخور نیریلحن ش از

  . کمرنگ شد

 یاش را به آرام نهیحبس شده در س نفس

داد و گفت رونیب : 



 دوارمیاومده که ام شیبرام پ یسؤال هی -

جوابت قانع کننده باشه ...دوست دارم 

... یهست راستش رو به من بگ یهر چ

 ...وگرنه

 دیایب ادشیبه  یدیمکث کرد تا تهد یکم

ارد و دلش نگذ یساخته ها یکه پا رو

عشق را بردل خود حالل نکند کیداغ  .  

درصد فکر کن  هیبانو؟  یوگرنه چ -

من بتونم بهت دروغ بگم . تا حاال از من 

 یدنبال حرف راستش م یدیدروغ شن

؟یگرد  



را از لحن گرفته  نیشده بود ... ا دلخور

. آب دهانش را قورت  دیو خشدارش فهم

گفت یداد و به آرام : 

عمو صادق و هلما  از زبون ییزهایچ -

که دود از کله م بلند شد دمیشن  ...  

مکث کرد تا خودش دستش  مخصوصا

را رو کند و حرف را ادامه بدهد . اما او 

که  یهم سکوت کرده بود . بعد از مکث

گفت ی، با ناراحت دیطول کش قهیدق کی : 

که دختر  نیکه بدون ا دهیرسم جد نیا -

 یم یش خواستگار فهیبدونه ، از کل طا

که  یکنن؟ مگه از جواب من مطمئن بود



تهران و بعدش تا  یاومد یراه افتاد

؟یرفت زیتبر   

کرد .  یشهراد او را عصب سکوت

هم فشرد تا حرف  یرا رو شیدندانها

نزند رونیب شیدندانها یاز ال ینامربوط  
.  

... من یگفتن ندار یبرا یانگار حرف -

کنم هر وقت جواب سؤالم رو  یقطع م

داغونم  یلیبهم زنگ بزن ... خ یداشت

یلیشهراد... خ  ... 

آن با حرص  یسکوت و در پ دوباره

را از گوشش فاصله داد و تماس  یگوش

 . را قطع کرد



خواست علت کارش را بداند .  یم دلش

انگارد و  چیدوست نداشت او را به ه

ببرد . مگر او احساس  شیکارخود را پ

بود؟ دینپرس ینداشت که از او سؤال  

پله  نیاول یرفت و رو وانیسمت ا به

  . نشست

داخل  ریخفه و دلگ یبود اما هوا سردش

قابل تحمل نبود شیبرا گریعمارت د . 

در آن فضا  دنشیآمدن مهبد و نفس کش 

ا رساند ، مخصوص یاو را به جنون م

بار برسراو هوار  نیکه آخر ییکه حرفها

کرده بود، کلمه به کلمه در ذهنش مرور 

شد یم  .  



در  یهلما به خود آمد وکشت یصدا با

  . حال غرقش را به ساحل کشاند

؟ بخدا  یهانا جان چرا غصه دار -

ادب خواست قبل از  یشهراد از رو

زنه از  یم یبه تو حرف نکهیا

نشون  نی.. ا. رهیبزرگترهات اجازه بگ

خواسته با اصول  یده که شهراد نم یم

تفاوت باشه یما ب یخانوادگ  .  

در تبرئه کردن شهراد  یهلما سع نکهیازا

نزده  یبرآمده بود اما خود  شهراد حرف

شد یبود، عصب . 

 :دستش را با خشم باال برد وگفت 



 ی. فعال نم دمیازت نپرس یمن سؤال -

 لیدلبشنوم تا خود شهراد  یزیخوام چ

... مگه من  ارهیبرام ب یقانع کننده ا

 یبودم که همه  زیمترسک سرجال

اون  میمن از احساس و تصم یخانواده 

 یخبر دارن جز من؟ مگه بله رو نم

هستم ،  یخواد از من  که اصل کار

ره؟یبگ   

خدا  یهانا سختش نکن ... اون بنده  -

افتاد که مجبور به اعتراف شد ریگ  .  

د و گفتگرد ش شیچشمها : 

 نیادب ا یاز رو ایباالخره مجبور شد  -

 کاررو کرده؟ کدومش؟



هلما  ینگاه کالفه  یزنگ گوش یصدا

و گفت دیرا به سمت دست او کش : 

حتما خودشه ... تو رو خدا گوشت  -

خوب و  یلینکن هانا ... شهراد خ یتلخ

  ... آقاس

 رندهیچشم به اسم تماس گ یگوشه  از

 . نگاه کرد

تکاپو افتادقلبش به   .  

گام از هلما دور شد و تماس را  چند

 . برقرار کرد

شنوم یم - ! 

! یکردم انقدر ناراحت بش یفکر نم -

داشته  زیسورپرا هیخواستم برات  یم



دونم چرا ...خانواده ت  یباشم ... نم

صبر کنن و  گهینتونستن دوروز د

من رو به گوشت رسوندن یحرفها ... 

حرف گفته  نیداشت که ا یلیحتما دل -

یرو بهم بگ لتیشد ... اما بهتره شما دل . 

حرفها رو  نیخواست ا یدلم م -

تو  تیرودررو بهت بگم ... اما عصبان

االن بهت بگم ... با  نیوادارم کرد هم

 لمیدونم اگه دل یکه ازت دارم م یشناخت

یرو نگم تا فردا آروم و قرار ندار . 

 یم یخوب نیبود که او را به ا خوب

  ... شناخت



وقت مهبد از او نداشت  چیکه ه یشناخت

کرد یفکر نم یو جز خودش به کس .  

بانو؟ یناراحت یلیخ -  

را آب کرد خشیمعصومانه اش  لحن  . 

 نیفکر کن آره ... شما با جوابت ا -

شد  یرو ازم دور کن . باورم نم یناراحت

 یگرفته بشم ... تو بود دهیطور ناد نیا

داد؟ یبهت دست م یچه حس  

دوسکوت کردند ره  . 

دوباره چند قدم به جلو برداشت و به  
 یداریآلونک سرا یکه زمان ییسمت جا

 . قرارداشت، رفت



نظر  ریهلما از دور، رفتارش را ز 

فرستاد که  یگرفته بود و بر خود لعنت م

 . بدموقع دهانش را باز کرده بود

 یشهراد مانند امواج نیآرام و مت یصدا

دیدم یتازه ا از نور در دلش ، روح . 

رو که شب وروزم  یشه کس یمگه م -

.  رمیبگ دهیگذرونم رو ناد یم ادشیبا 

از بس دوستت داشتم و  یکن یفکر نم

برات احترام قائل بودم نخواستم با 

بشم؟ فکر کن  کیبهت نزد یپنهونکار

آرمان به من و رفتارم مشکوک  ی... وقت

بافتم و به گوش  یشده بود، دروغ بهم م

 یفکر م ردمدر مو یچ د،یرس یتو م

حسم رو راست و  نکهیاز ا ؟یکرد



 یبه خانواده ت گفتم و اجازه  ینیحس

رو گرفتم ،  شتریرفت و آمد و شناخت ب

  بده؟

 دیچرا نبا ؟ینگفت یزیچرا به خودم چ -

دم؟یفهم یمن م  

...  یبفهم گهیجور د هیچون قرار بود  -

گم. فقط بدون  یبذار به وقتش بهت م

مراقبت بود و  ریش نیآرمان ع

 رنظریحرکات منو ز نیکوچکتر

 یگفتم ممکن بود برا یداشت.اگه نم

از هم دورمون کنن شهیهم . 

قانع کننده بود . اما هنوز  لشیدل یحد تا

 .سواالتش را جواب نداده بود



به تو مشکوک شد؟ یمان کآر -  

آرام شهراد که خشدار شده بود،  یصدا

  . کالفه اش کرد

 نکهیخسته ام و از ا یلیبانوجان ... خ -

شدم از  تیجور باعث دلخور نیا نمیب یم

حرفامو  ی هی... بذار بق زارمیخودم ب

رودررو بزنم . چهل و هشت ساعته 

حرفام  یرو یتمرکز چیو ه دمینخواب

حرف بزنم  شیپس و پ ترسمیندارم ... م

کنم شونیو ذهنت رو پر  .  

حالش شد . چرا چهل و هشت  نگران

بود؟ دهیساعت نخواب  

؟یدیچرا نخواب -  



 یهانا موج م یکه در صدا ینگران از

زد ، قند در دل شهراد آب شد . چه زود 

فکرش از سؤال حق به جانبش به مشکل 

او ُسر خورده بود یخواب یب .  

؟یکن یفکر م یتو چ -  

دیبه نظرش نرس یلیفکر کرد و دل یکم ! 

نبودم ...  شتیدونم ... من که پ ینم -

درست کرده؟ یزهره مشکل دیشا  

 ینینفس خسته اش ، کوه سنگ یصدا

قلبش گذاشت یرو  . 

...  ستیمن مشکل ن یبرا گهیزهره د -

 نیا یدونم تو یکه م ییمشکل من تو

روزها با وجود پسرعموت ممکنه آزار 



مشاور  شیمجبور شدم  پ شبی... د ینیبب

با هم ودر کنار هم  دیگفت با یبرم ... م

 یستادگیدردناکت ا یاون گذشته  یجلو

ماه اون  ازدهیدونم بعد از  ی. من نم میکن

با  یممکنه چه رفتار ناخلفت یپسرعمه 

 بیمن و تو داشته باشم . ذهنم عج

 ... مشغوله

او  نکهیبه حال شهراد سوخت . از ا دلش

شد و  یم کیم در درد و اندوه او شره

سوخت از درون گر  یم شیهم پا

تمام ،  یبا خودخواه نکهیگرفت... از ا

 یکشانده بود و راه دانیم نیاو را به ا

نبود ؛ قلبش  شیرو شیزپیگر یبرا



توان  گری... د دیکوب یوار م وانهید

   . گذشتن از او را نداشت

انگار تو هم مثل من دچار وسواس  -

،  یش یم تی... اگه انقدر اذ یشد یرفک

 نیفرودگاه و اول رمیاالن م نیهم

داشته باشه رو سوار  یکه کنسل یپرواز

شیک امیشم و م یم ... 

نه ... ابدا به فکر فرار نباش... پدر و  -

رسن تهران به عشق  یمادرت هم فردا م

اون  یتو ایلیتو و خواهرت ... خ دنید

من و  یمراسم هستند که وجودشون برا

 هیتو با ارزش و مهمه ... پس به خاطر 



در کنار اونا بودن رو  یخوش دینفر نبا

... درسته؟ یاز دست بد  

هم گذاشت . فکرش از مسئله  یرو پلک

 یفاصله گرفت و به خط قرمز یقبل ی

دیبه اسم مهبد رس .  

 دنشیترسم با د یترسم شهراد... م یم -

تو من و  دنیترسم با د یحالم بد شه ... م

بخواد با حرفاش غرورت رو لگدمال کنه 

ادیبر م یبگ ی... از مهبد هر کار . 

دارم با خودم  نیهم یدونم... برا یم -

باشم ... تا نذارم آتو  یجنگم تا قو یم

خوام  یمثل مهبد ندم ... م یدست کس

 ی... خودت م زمیعز یپشتت باشم هانا



زنه ...  یم شیغمت وجودم رو آت یدون

نمیبب نیو غمگ یماتو اشکخوام چش ینم  

.  

 یاش را به آرام نهیحبس شده در س نفس

داد و گفت رونیب : 

 یفربد نم یعروس یکاش برا یا -

مونمیموندم . پش ... 

 دنیجنگ ینباش ... چون برا مونیپش -

 یکه از اون دار یبا اون کابوسا و وحشت

الزمه ییارویرو نیا  ...  

ب لرزه شهراده ... امش یدست و پام م -

 یرسه تهرانه ... در اون چند ساعت یم



باهاش برخورد  یچه جور یستیکه تو ن

 کنم؟

بر  دیبه من فکر کن که پشتتم ... شا -

به تو نداشته  یخالف تصورما اصال کار

 ... باشه

ن با اون سه ماه  ... م مارهیاون ب -

شه نه  یم یعصب یکردم . وقت یزندگ

شنوه ...  ینه گوشاش م نهیب یچشماش م

شه یکرو کور م  . 

مورد حرف  نیبعدا در ا ید یاجازه م -

میبزن ... 

 یحال یرمق شهراد نشان از ب یب یصدا

به خاطر  نکهیداد . از ا یم شیو خستگ



بود،  ختهیاو اعصاب و روانش بهم ر

 یصدا ی. قلبش را براناراحت بود 

و نگاه خمارش  دیکش یخسته اش ، پر م

عطر  ی. دلش هوا دیطلب یرا م

را کرده بود شیشگیهم  .  

 یکارشهراد هر چه بود، مگر م لیدل

همه مراقبت و توجه او را  نیتوانست ا

از خانواده  شتریکه ب ی. کس ردیبگ دهیناد

بود.  مارشیخودش ، غمخوار فکر ب ی

راب گذشته و که هنوز خ یفکر

بود که جز شهراد  یشبانه ا یکابوسها

 زشیعز یاز آن خبر نداشت . هلما یکس

و  یکمکش بود اما او هم ، زندگ شهیهم



توانست مونس  یشوهر داشت و نم

او باشد یشگیهم  . 

مرد با رفتارش نشان داد ،  نیاما ا 

زن را  کیوجود دارند که  یهنوز مردان

 یبراوجود خودش بخواهند، نه  یبرا

گذشته ...که   ی دهیپوس دیافکار و عقا

نجابت  ینشانه  شانیبکر بودن دختر برا

حکم ممنوعه شانیبود و مهر طالق برا  
... 

خواهد  یاوثابت کرد، خود  خودش را م 

مرد   نیمهم بود که دلش با وجود ا نی. ا

مرد ،آرام بود یلیخ  ... 

یخوب بخواب -  . 



که از  نیمراقب خودت باش. هم -

... بدون  رمیگ یشم تماس م داریواب بخ

توست شیکه هر جا که باشم تمام قلبم پ  . 

غم  یلبش نقش بست و پرده  یرو لبخند

  . را کنار زد

مراقبم ... تو نگران من نباش ...  -

خوب بخواب تا فردا با هم رودررو 

میزن یحرف م  . 

کن عشقم ی. خداحافظ هیعال -  . 

ز عاشقانه خ یکارها نی. از ا دیخند زیر

  . اوهم بلد بود

کن یتو خداحافظ -  . 



شم یم هوشینشو ... دارم ب طونیش -  . 

... خداحافظ یخوب بخواب - . 

دارید دی. به ام زمیقربون مرامت عز - . 

 

**** 

 

 

شد . هلما  دارینه صبح از خواب ب ساعت

 یب شبیهنوز غرق در خواب بود . د

به سرش زده بود و خواهرش را  یخواب

خود همراه کرده بود. از ته دل  هم با



 نیآورد که چن یشکر خدا را به جا م

نثارش کرده بود یهمدم .  

 نهیآ یتخت برخاست و جلو یرو از

 ی. صورت اصالح شده و ابروهاستادیا

رنگ شده اش ، صورتش را شاداب 

امروز با  دیبا نکهیداد. فکر ا ینشان م

در  یداغ خیشد، س یمهبد روبرو م

برد یجگرش فرو م  .  

زبانش ، تاب  شیدر برابر ن دیترس یم

و  رهایتمام تحق شی. شب پاوردین

 یمهبد، در آن روزها یتمسخرها

 یچشمش م یجلو لمیرا مانند ف یجهنم

چشم  نهیدرون آ یقهوه ا ی. به دو گودید

 ندهیآ یبود و برا یم یقو دیدوخت . با



 دیبود . اول با یم یپراز آرامش، قو یا

آورد تا  یم مانیاخود  ییبه خود و توانا

سد اعتماد به  یاساس یحرف ب چیه

 . نفسش را در هم نکوبد

؟یشد داریهانا چرا زود ب -  

خوابالود هلما نگاهش را به سمت  یصدا

  .او کشاند

ساعت نه صبحه ... امروز  یخواهر -

تا قبل از اومدن آرمان اتاق عقد رو  دیبا

تموم  شبی... فربد دمیبراشون آماده کن

کرده هیرا ته لشیساو  ! 



نبود. از بس  ادمی... اصال  یوا یا -

زده  گریتو فکر اون مهبد جزج شبید

از فربد بدبخت غافل شدم میبود  . 

نقش بست شیلبها یرو یلبخند  . 

 یور یبذار چشمات باز شه بعد در -

  . بگو

 یبه موها یتخت نشست و دست یرو

دیکش شیبایرنگ شده و ز .  

آرمان رو کرده تا  یادلم هو یلیخ یوا -

 نی. ا میروزم از هم دور نبود هیحاال 

سخت گذشت یلیچهار، پنج روز خ .  

 یو تنها نبود یخوبه تو کنار من بود -

از تو سخت گذشته شتری... به آرمان ب  .. 



 . اوهوم -

لباس و انداختن شال  ضیاز تعو بعد

سرش به هلما که آماده کنار در  یرو

بود، نگاه کرد ستادهیا . 

زد ، جوابش رو  یهلما اگه  مهبد حرف -

دو روز آخر  نیخوام ا ینده ... نم

ادیب شیپ یمشکل . 

خوام  یدم ... نم ینم ییضمانت اجرا -

 یب یفکر کنه ما همون دخترعموها

. در میخور هست یزبون و توسر

  ...ضمن



لباس او را  ی قهیکرد و با دست  یمکث

 یبه چشمها یصاف کرد و با مهربون

زل زد و ادامه داد هانا : 

مثل خودش با غرور برخورد کن ...  -

از اون  یلیخ یخوام بهش نشون بد یم

... محکم و استوار  یشعور سرتر یب

چشم درچشم باهاش حرف بزن ... 

کنه و  سهیکه اول کار آرداشو ک یطور

نهیبره  ور دل زنش بش  . 

 هیچند ثان یو برا دیکش یقیعم نفس

ل با خود را بست . در د شیچشمها

  .زمزمه کرد



 ستمیسابق ن یتونم . من هانا یمن م -

... من  ستمیو خانه زادش ن زی... من کن

تونم یم . 

و به همراه خواهرش  دیکش یقیعم نفس

رفت رونیاز اتاق ب . 

مهبد را از  یحرف زدن وخنده  یاصد

دیشن یم نییپا یطبقه  .  

 یتونه جا ینم یدختر چیه یدیفربد د -

رهیرو بگ یدختر وطن  ! 

گفت یبا لحن ملتمس فربد : 

 یحرفها نیاز ا دیمهش یخواهشا جلو -

که خانوما  یدون ینزن ... م یدیتاک

 !چقدر حساسن



مهبد باال رفت و گفت ی قهقهه : 

ش داداش من ... من حساس نبا ادیز -

رفتار کردم  رایبا سم نیهمچ نیرو بب

دونه  یجرأت نداره برام اخم کنه ... م

ذارمیاخم کنه تا چند روز محل سگشم نم  
. 

به گوشش  رایو لوس سم فیظر یصدا

  .خورد

ا  ... مهبد درست حرف بزن ... از  -

 یچه احترام نی، بب ریبگ ادیبرادرت 

خانومش قائله یبرا . 

دم گوشش زمزمه کرد یه آرامب هلما : 



چه  نیس؟ ا وونهیکه هنوز د نیا -

یاز خودراض یداره، پسره  هیاخالق ! 

 دونهیدستشه ... م راینقطه ضعف سم -

 یجور رفتار م نیا نیهم یعاشقشه برا

 . کنه

اونم  نکهیا یخدا به دور ... به جا -

 یجور نیعشق خرج زنش کنه ا

کنه ؟ یم رشیتحق  

 یلذت م گرانید ریتحق عادتشه ... از -

 . بره

شعوره یاز بس ب - ... 

 رایمهبد و سم دند،یپله ها که رس نییپا

قرار گرفتند .  دشیکامال در معرض د



برادرش  یفربد پشت به آنها و روبرو

نبود . نگاه  یخبر دینشسته بود . از مهش

ماند .  رهیصورتش خ یمهبد رو زیت

آن دو ، به سرعت نگاهش  دنیبا د رایسم

دیه صورت مهبد چرخب .  

از جا برخاست . هلما به  نهیبا طمأن مهبد

لب زمزمه کرد ریز یآرام .  

 . محکم قدم بردار -

 ی، لبخند رایمهبد و نگاه نگران سم دنید

 دهیکه شن ییلبش نشاند . با حرفها یرو

 اقتیل یمرد حت نیکرد ا دایپ نیقیبود، 

  . ترحم او را هم نداشت



 ینه به شانه محکم شا ییقدم ها با

 یخواهرش جلو رفت و درست روبرو

ستادیا رایاو و سم .  

خوش  یلی... خریسالم . صبح بخ -

نیاومد  .  

 یمؤدبانه حرف زد که چشمها چنان

زد و  یگرد شد . مهبد پوزخند رایسم

 :گفت

تییممنون از خوش آمد گو -  ...  

به اطراف انداخت و گفت ینگاه : 

- عمارت  نی،ا ادمهیکه من  ییتا اون جا

الزم  یی... خوش آمد گو مهیپدر یخونه 

به تو وخواهرت خوش  دی. من باستین



 یستیاون آلونک ن یتو گهیآمد بگم ... د

یباغ نیا نیکه بگم  از ساکن  . 

گفت طنتیاز سر ش یبا لبخند هلما : 

بذار عرق تنت خوش شه بعد شروع  -

همه  نیاز ا یش یکن ... تو خسته نم

با تو ناف اروپا هم نخوت و غرور... با

ارنیدر نم ایخز باز نیاز ا  . 

کرد و گفت رایبه سم رو : 

مشکل  نیا ایجون ناراحت نش رایسم -

...  یکرد یبرطرف م دیمهبد رو تو با

 رادشیو ا بیو ع یاون باش ی نهیآ دیبا

یرو بهش گوشزد کن .  



راستش  یابرو یمهبد گرد شد . تا چشم

 :را باال داد و با خنده گفت

از هانا  شتریب ششیواز اولم زبونت نت -

زنه اما  یم شیبود... هانا در آرامش ن

 ... تو

کرد و گفت یسرفه ا فربد : 

سال دور هم جمع  هیبچه ها بعد از  -

... خواهشا به  میکه خوش باش میشد

دو  نیهم که شده در ا دیخاطر من و مهش

نیروز آتش بس کن  . 

کرد به فربد نگاه  ینیریش یبا خنده  هلما

 :و گفت



 هیفربد دست از خساست بردار و  -

خودت به برادرت  یایخورده از خوب

 انشیبا اطراف رهیبگ ادی دیببخش ... شا

چه جور برخورد کنه . از عموجون 

یپسرناخلف نیداشتن چن دهیبع ... 

پوزخند زد و گفت مهبد : 

 یدختر عمو هیکیمون  شهیرگ و ر -

 یخوب ی... ماشاال پدرامون تو زیعز

 نیدست همو از پشت بستن ... منم ع

خودت بدون یبابا  . 

شد . دوباره نبش  دهیهانا در هم کش اخم

غاز هیصدمن  یقبر گذشته و حرفها  ... 



کرد و رو به جمع  یهلما اشاره ا به

 :گفت

می... بهتره شما رو تنها بذار دیببخش -  .  

با هلما به سمت آشپزخانه رفت .  همراه

زمزمه کردلب  ریدر همان حال ز . 

سرو کله  وونهید نیبا ا نمینب گهیهلما د -

 نیآرمان و شهراد ا یوقت جلو هی ا؟یبزن

ره یطوربرخورد کنه ، آبرومون م  . 

 

داد و  رونیبا حرص نفسش را ب هلما

 :گفت



خره ش رو بجوئم ... خواد خر یدلم م -

الدنگ فهم و شعور نداره یپسره   .  

که تو  یدی... د یتو هم تند جواب داد -

ارهیحرف کم نم  . 

آشپزخانه شدند . بعداز خوردن  وارد

مختصر به سمت راه  یو صبحانه ا یچا

رفتن ، به  رونیقبل از ب دیپله رفتند. با

زد یسر م شیعمو  .  

ها نشسته که آن ینگاه کردن به سمت بدون

 یپله گذاشت. صدا نیاول یبودند، پا رو

خود  یمهبد از پشت سرش او را در جا

کرد خکوبیم .  



با  یخوام چند لحظه خصوص یهانا م -

میهم حرف بزن  . 

به سرعت اخم کرد و به سمت او  هلما

و جواب داد دیچرخ : 

زنت  شینداره . برو پ یهانا با تو حرف -

نشو کیو به خواهر من نزد نیبش .  

و گفت دیابرو در هم کش مهبد : 

شه زبون به دهن  یجادو م یوروره  -

؟یما نپر ونیو مثل نخود آش م یریبگ  

 .درست حرف بزن مهبد -

خواهرش را  یبازو یبا دست رو هانا

 یکه نم بیعج ینوازش کرد و با آرامش



گرفت، لب  یدانست از کجا سرچشمه م

  .زد

 .هلما جان ، آروم باش -

که  یرد و با احتراممهبد ک روبه

مهبد را چهارتا کرده بود،  یچشمها

 :گفت

با شما  نمیب یآقا مهبد ، الزم نم -

 یصحبت کنم . پسرعموم هست یخصوص

در جمع بگو یدار یدرست! هر حرف  . 

 یآب دهانش را قورت داد و دست مهبد

 دیمواج و خوش حالتش کش یموها انیم

 :و گفت



 اگه خواهش کنم ...)نگاهش را به -

ادامه  یاو دوخت و با لحن آرام یچشمها

؟یدیوقتت رو به من م قهیداد( چند دق  

 یبهتره کم یدیشما تازه از راه رس -

 ی... هنوز وقت برا نیدر کن یخستگ

 .حرف زدن هست

جا  نیکم کم ا دونمی... م ستمیخسته ن -

شه یو وقت نم شهیمثل بازار شام م  . 

 یادآوریو با  دیکش یقینفس عم هانا

 یزمان دیهراد ، قلبش به تپش افتاد. نباش

شد با مهبد  یکه شهراد وارد عمارت م

شد یم دهید . 

قهیفقط چند دق -  ...  



پله  یخواهرش کرد و اشاره به باال روبه

 :ها کرد و گفت

الزم  یزیچ نیعمو ... بب شیتو برو پ -

بهتون  گهید ی قهینداره ؟ منم تا ده دق

شم یمحلق م  . 

به او نگاه کرد . انگار  یبا نگران هلما

حال خواهرش  یخواست از خوب یم

کسب کند نانیاطم . 

  .مراقب خودت باش -

مهبد نازک کرد و از  یبرا یچشم پشت

پله ها او  یپله ها باال رفت. مهبد تا باال

از رفتن  یرا با چشم بدرقه کرد . وقت



هلما خاطرجمع شد ، با استرس به عقب 

 :اشاره کرد و گفت

؟ میغ قدم بزنبا یتو -  

خوبه ییرایپذ نیهم ینه ... تو - ! 

میگفتم تنها حرف بزن -  . 

... همسرو  ستین بهیکه غر رایسم -

 .همدمته

کرد و گفت ینچ مهبد : 

و زود  میزن یقدم م قهیباغ ده دق یتو -

میکن یتمومش م  .  

 چیاش حبس شد. مهبد را ه نهیدر س نفس

توانست درک کند و اخالقش  یوقت نم



 قیدقا یکند. نه به بلبل زبان ینیب شیرا پ

آرام بودنش! کال از  نینه به ا شیپ

دیترس یم شتریمرد ب نیآرامش ا .  

داد و گفت رونیرا با صدا ب نفسش : 

درکار  یو آزار تیکه اذ یبه شرط -

؟ینباشه، اوک  

یاوک - . 

 یم یکه به سمت در خروج ینیح در

نگران و مضطرب  یرفتند، چشمها

. باورش دیچشم د یرا از گوشه  رایسم

حد آرام باشد و بتواند خود  نیشد تا ا ینم

را در برابر او کنترل کند. ترسش را در 

 یا نهیکرد و با س یذهنش مخف یپستو



محکم وارد باغ شد.  یجلو داده و گامها

در باغ نرفته بودند که  یسه قدم هنوز دو

و به صورتش  ستادیا شیمهبد روبرو

شد رهیخ .  

 یلیچند ماه خ نیاعتراف کنم در ا دیبا -

یجذابتر شد باترویز .  

نابهنگام گر  فیتعر نیاز ا صورتش

 نیزبیرا از چشم ت شیگرفت .چشمها

که  شیمهبد جدا کرد و به درختان روبرو

ختاز برگ و بار بودند، دو یعار . 

از  یحرف نیگفتن چن یفکر نکنم برا -

یمن وقت صحبت کردن ، گرفته باش .  



،  میمدت که از هم دور بود نیا یتو -

... هم از لحاظ ظاهر یکرد رییتغ یلیخ

یهم از لحاظ رفتار  ...  

که مثل گذشته ، خوار و  یناراحت -

ستم؟ین لتیذل  

و کالفه  دیکش شیموها یرو یدست مهبد

غ زد و گفتبه سمت با یچرخ : 

که  ییبا اون روزها یخوبه که تونست -

خودت  یخوب نی، به ا میدر کنار هم داشت

بودم منتظر  رانیا ی...تا وقت یرو بساز

به عمارت ...  یو برگرد یاریبودم کم ب

 یکردم برا یفکر نم  گهید یومدین یوقت

یعمارت پا بذار نیفربد به ا یعروس ! 



 چرا؟ -

گشت و چشم در دوباره به سمتش بر مهبد

گفت یخاص طنتیچشم او شد با ش : 

؟یدون یخودت نم یعنی -  

 ریرا ز شیزد و دستها یپوزخند هانا

گره زد و گفت نهیس : 

بگو تا  یدونیدونم ... تو که م ینه نم -

 . منم روشن شم

مدت  نیبار با تو بودم ... در ا هیمن  -

چشممه ... فکر  شیاون لحظات پ شهیهم

ن لحظات رو فراموش کنم تو هم او ینم

یکرده باش . 



به جوش آمد .  شیدر رگها خون

صورتش از سوزش قلبش گداخته شد و 

تا عمق جانش نفوذ کرد یدرد .  

 هیجیمرگ تدر نینبش قبر گذشته ، ع -

در ذهن من  گهی... تو و اون لحظات د

نیستین ...  

فراموش  ی... محاله بتونیگ یدروغ م -

یکن  ...  

مهم  گهیبرام د فراموش نکردم اما -

 هیمن باارزش تر از اون ی... زندگ ستین

شب و  یکه تو کرد یکه بخاطر حماقت

کنم اهیروزم رو س  . 



باال داد و  ییخلع سالح شد . ابرو مهبد

 :گفت

 گهید یهانا هیبا  شیک ینکنه تو -

 عوضت کردن؟

 نهیکه در س یزد و با نفس یپوزخند هانا

 :اش حبس شده بود، لب زد

باش خودمم مطمئن -  . 

به جلو برداشت و به داخل  یگام مهبد

 یباغ رفت . هانا از پشت سر دنبالش م

مهبد را عاجز در جواب  نکهیرفت . از ا

گرفت و احساس  یجان تازه ا د،ید یم

کرد یقدرت م .  



حاال که اون روزها رو فراموش  -

ازت بکنم؟ یدرخواست هی تونمیم یکرد  

و گنگ  جیگ .ستادیمهبد اوهم ا ستادنیا با

به صورت مهبد نگاه کرد. رنگ نگاه 

قدم به او  کیبود. رییمهبد در حال تغ

 زیاز نگاه ت یفیتر شد .  لرز خف کینزد

به عقب  یاراده گام یاو در دلش افتاد. ب

 یشخندیبرداشت. مهبد به عقب رفتن او ن

 :زد و گفت

!  ادتهیاون روزا رو هنوز  یدید -

موقع ها رو اون  یمزه  گهینترس االن د

برام که بخوام یندار  ... 



 یهوا درجانش نشست . نم یسرما

 یبودار یحرفها نیچن یخواست اجازه 

خودش و او  انیسد م دیرا به او بدهد. با

بود که به  ی.   دلش وفا دار حسدیکش یم

 !شهراد داشت

بسه مهبد... چرت نگو وحرمت نگه  -

زارمیب ییپروا یدار... از ب  .  

و  دیچانه اش کش یرو یدست د،یخند

 :گفت

خواستم تا  ی... خانوم معلم ... م یاوک -

 دی... شا یکنارم باش رانمیا یمن تو یوقت

کرد . مثال )با  رییتغ نمونیب ییزایچ هی

لبش را لمس کرد  یدو انگشت گوشه ها



 نیادامه داد( ممکنه ا انهیموذ یو با لبخند

عاشقت بشم و با خودم از  یبار واقع

رمتبب رانیا . 

... تو یالزم نکرده عاشق من بش -

کنارت باشه نه  دیو اون با یهمسر دار

 !من

از غم گرفت . اما با تالش  یرنگ نگاهش

 نیدر پنهان کردنش داشت.ا یسع اریبس

 ادیکه  یغم چه آشنا بود... درست زمان

گونه  نیافتاد رنگ نگاهش ا یمادرش م

شد. لعنت به او و خاطراتش  یعوض م

نکرده بود شیهاکه هنوز ر . 



که همسر من  ینیب یجشن م یفردا تو -

موندنش  رای. سمستیهمراه و کنار من ن

که باور کنم   نهیا یدر کنار من فقط برا

و مات نشدم ... منظورم رو  شیک

؟یدیفهم   

 نیکه در ح یو مبهوت به مرد مات

نچسبش باز هم ابهت  یاعتراف به زندگ

 میسخود را حفظ کرده بود، نگاه کرد.ن

رعشه به جانش انداخت . حس  یسرد

در برابر او و گوش  ستادنیکرد با ا یم

 یبه شهراد و احساس شیدادن به حرفها

به چپ  یکند! سر یم انتیکه داشت، خ

 :و راست تکان داد و گفت



بوده که خودت  ی  باشه زندگ یهر چ -

 رای... تو از اول هم با سم یانتخاب کرد

 ادیبهتره ... پس  شیشناخت یو م یبود

من حساب  ی. رویوفادار باش یریبگ

 یبرم شیبه ک ینکن که بعد از عروس

 . گردم

او و  یسکوت کرد وبه چشمها یکم مهبد

پرپشتش نگاه کرد . تا به آن  یمژه ها

و  دهیکش یاچشمه ییبایز یروز متوجه 

فردارش نشده بود. نگاهش  یمژه ها

 یوغنچه ا یگوشت یلبها یو رو دیلرز

خورد یاو چرخ . 



خواد رک و راست حرفم  یهانا دلم م -

در گذشته  یروبهت بگم...درسته هر چ

انتقام و تقاص  یاتفاق افتاد همش از رو

عذابت  یلیپس گرفتن بود ... درسته خ

الکردم ... اما حا یدادم و نامرد  ... 

. دلش دیترس یاو م یرو شیاز پ هانا

خواست دوباره دردام او و  ینم

به  یحس خوب چی. هوفتدیب شیخودخواه

معنادارش نداشت. دستش  یاو و نگاهها

تمام  مهیرا باال گرفت و حرفش را ن

  .گذاشت

تموم شد ، پسر عمو  قهیفکر کنم ده دق -

 یخوام برم تو ی... هوا سرده و م



 دیبا اد،یاره برام مهمون بساختمان . قر

  . آماده بشم

گرفت و با تعجب  رتیمهبد رنگ ح نگاه

دیپرس : 

؟یمهمون  چ -  

فربد یعروس یبرا - ... 

وقت مثل تو نبود چیه رایهانا ... سم - ...  

ربط حرف زدنش او را کالفه کرد .  یب

 ییخواست بحث را به جا یم نکهیاز ا

،  زدیبکشاند که اعصابش را بهم بر

 نیدر دلش به ا یحس چیفه شد. هکال

پرغرور نداشت یمجسمه   . 



در نظر تو،  یبسه مهبد... من هم زمان -

نبودم یچیه  . 

...  ومدیدرسته اون زمان ازت بدم م -

خواست که در کنارت  یدلم م یگاه

 یواقعا دلم برات م یآروم باشم ...گاه

 یمادرم نم یو خاطره  ادیسوخت اما 

داشته باشم .  ذاشت از ته دل دوستت

تا بهت ثابت  الیو یرو اوردم تو رایسم

اما از  ی... مهم نبود یستیکنم برام مهم ن

 ی... نم یکم مهم شد م، ک یرفت یوقت

رگامونه  یکه تو یاون خون دیدونم شا

کشه یمن رو به سمتت م  ... 



. توان دیدر وجودش شعله کش خشم

نداشت .  گریحرفها را د نیا دنیشن

را با مرور آن خاطرات  یسخت یروزها

کشنده سر کرده بود. قلبش به تکاپو افتاده 

  .بود

که باعث  یکدوم خون؟... همون خون -

اون همه خباثت و خصومت تو شد؟ 

مهبد به قول هلما بذار عرق تنت  هیکاف

جور حرفا باش نیخشک شه بعد دنبال ا .  

 یش یداریکه از خواب ب نیقبل از ا -

 یبرم یوسگفت بعد از عر یبابا م

 نیا یبرا ی.. پس فرصت شیبه ک یگرد

 یدونم چ یشد ... نم ینم دایحرفها پ



گذره اما اون گذشته  یسرت م یتو

مونه ... اگه بعد  یبا من و تو م شهیهم

،  یگذاشتم بر یاز اون تصادف به راحت

م رو  قهیبود عذاب وجدان  نیا یبرا

 هیبودم  مارستانیب یتو یگرفته بود. وقت

 یچه کار خوب نیبهم گفت ، ببپرستار 

خدا فرصت دوباره زنده بودن رو  یکرد

 یداشتم خدا م نیقیبهت داده ... اما من 

 تیخواست فرصت بده تا از تو حالل

کردن با احساست رو  یبطلبم ... باز

برنامه م بذارم ... قرار  یخواستم تو ینم

تو  یبود زود طالقت بدم ...اما سرسخت

تنت اون جور شکس یمجبورم کرد برا

نقش فرو برم یتو  ... 



گردنش  یمنقبض شده بود. رگها فکش

زده بود و هانا حالش رو به  رونیب

تا  دیکش یقیرفت. نفس عم یم یخراب

کند  دایبتواند بر اعصاب خرابش تسلط پ

که به زحمت لرزشش را  یی. با صدا

کرد ، گفت یکنترل م :  

دونم و  یرو م نایا یدونم همه  یم -

سال دوباره  هیبعد از  ستین ازین

نه احساست  گهی، چون د یتکرارش کن

...  یلعنت یبرام مهمه نه اون روزا

رو هودهیب یحرفها نیتمومش کن ا  . 

نگاهش کرد . رنگ نگاهش  یعصب مهبد

کرد. بدون  یم دایپ لیبه شرارت تما

به خشم او توجه کند راهش را به  نکهیا



 ییسمت ساختمان کج کرد و با گامها

اب زده وارد ساختمان شدشت .  

،  شهیاز پشت ش یبا نگران رایسم

کرد. سرش را به چپ و  ینگاهش م

از کنارش عبور  یراست تکان داد و وقت

کرد، زمزمه وار گفت یم : 

از کنار شوهرت  یعرضه داشته باش -

یخور یُجم نم . 

حرف را به زبان  نیآرام و تند ا آنقدر

حرفش را  رایآورد، مطمئن نبود سم

ا فربد ب دیبه راه پله رس یباشد. وقت دهینش

خودش را به او رساند ینگران .  

 . هانا صبر کن -



را به  شیو نگاه پراز تشو ستادیا

نگران او دوخت یچشمها .  

اگه مهبد ناراحتت کرده به من ببخش  -

گذره  یسرش م یتو یدونم چ ی... نم

سکوت کرده بود و  دهیرس یاز وقت

 ینتونم تو دیزد ... شا یحرف نم

راحته که  المیمراقبت باشم اما خ یشلوغ

 ... آرمان و

و با دست او را از  دیکش یقیعم نفس

خواست  یحرف زدن وا داشت. دلش نم

خوش ،  یروزها نیدر ا شیپسرعمو

  .نگران او باشد



 یروزا نینگران من نباش و از ا -

 یبه اندازه ا گهیخوبت لذت ببر... د

باشمبزرگ شدم که مراقب خودم   . 

لب نشاند ،  یکه رو یلبخند کمرنگ با

که  یفربد را راحت کرد و با طوفان الیخ

در درونش به راه افتاده بود، خود را به 

رساند شیاتاق عمو . 

*************** 

 

 

او را از خلسه  یزنگ گوش یصدا

دیکش رونیب .  



 ستادهیشد که پشت پنجره ا یم یساعت مین

که  یبود و به رفت و آمد کارگران

را به داخل عمارت  وهیم یصندوق ها

شده بود رهیآوردند خ یم  . 

 یکش سهیچند کارگر جوان در حال ر 

درون باغ بودند و  یرنگ یالمپها

بود ییاو تماشا یتالششان برا  .  

 یرا از باغ گرفت و به رو نگاهش

دیرس یگوش توریمان .  

نام شهراد گل از گلش شکفت دنید با  .  

قابل وصف در دلش  ریو غ نیریش یذوق

  .جوانه زد



اش  دهیو کش فیسرعت انگشت ظر به

دیکش توریمان یرا رو .  

من ... مهمون  یا شهیش یسالم بانو -

زم؟یعز یخوا ینم  

... االن  نیمدخوش او یلیسالم . خ -

؟ییکجا  

که در دلش بود کامال در لحن  یذوق

زد و  یبود . شهراد لبخند دایکالمش هو

 :گفت

میپشت در عمارت هست -  .  

ساعت  هیکردم  یفکر م ؟یگیم یجد -

یرس یم گهید ! 

 . بله بانو -



امیاالن م -  ... 

کند تماس را قطع  یخداحافظ نکهیا بدون

زد نرویکرد و دوان دوان از اتاق ب  .  

آمده بود. با  رونیتازه ب ییاز دستشو هلما

دیحال او ، با تعجب پرس دن  ید : 

؟یریهانا کجا م -  

دنیشهراد و آرمان رس -  . 

گشاده و خندان گفت یبا رو هلما : 

 کیکردم  یفکر م ؟یگ یم یجد -

رسن یم گهیساعت د . 

. درون دیدو نییو از پله ها پا دیخند

غلغله بود ییرایپذ .  



سر محکم کرد . وارد  یرا رو شالش

  . باغ شد

هوش و حواسش به در باغ بود که  تمام

ندیمعشوقش را بب یقامت رعنا .  

که از او دور مانده بود  یآن ده روز در

قرارتر شده بود یتاب تر و ب یدلش ب .  

بود شهراد هدفش  دهیکه فهم شیروز پ از

همان ازدواج است،  شتریب ییاز آشنا

داشت یدوست م او را یگریطور د . 

مرد تا سلول به سلول تنش  نیا عشق

کرده بود شهیر . 

در  یگذشت و روبرو یاز کنار کارگر 

ستادیباغ ا .  



 یشهراد جلو لیقامت خوش استا همزمان

 چشمم ظاهر شد. ب

 یچراغان داریکه از شوق د ییچشمها ا

 . شده بود، جلو رفت

توانست  یشرم حضور داشت و نم 

کند انیب یترا به راح اقشیاشت .  

را در هم گره زد و لبخند  شیدستها

لبش نقش بست یرو ینیریش . 

شه  ی. باورم نم نیخوش اومد یلیخ -

و  یدی... ممنون که زحمت کش یینجایا

یاومد . 

خوش  یموها یرو یودست دیخند شهراد

گفت دویفرمش کش : 



اشاره  هیبا  یهم بود ایاگه اون ور دن -

ومدمیت ، با سر م  .  

نگاهش درحال ذوب شدن  یماگر ریز

  .بود

که تا عمق وجودش نفوذ کرده  ییگرما

غمها  یگذشته را از قلبش م یبود و غبار 

  .زدود

آرمان  از پشت سر شهراد  یصدا

که  یمشق عشق یشد برا یتیپاراز

را مشتاقانه بهم دوخته بود شانیچشمها . 

کم هم ما رو  هی...  رکبابینون ز -

ه ب ادینو که ب نگی... راست مریبگ لیتحو

شه دل آزار یبازار کهنه م . 



چشم از شهراد گرفت و به  جانیه با

 .آرمان خنده رونگاه کرد

 یسالم آرمان خان ... شما که تاج سر -

تازه اگه کهنه  ؟یگفته شما کهنه شد ی. ک

یبا ارزشتر یهم شده باش  .  

و گفت دیخند آرمان : 

... یو زبون باز شد طونیخوب ش -

خوب بهت  ایبا بعض ینیانگار همنش

 ..ساخته

چشمک به شهراد اشاره کردو هانا  با

دیخجالت کش .  

 یدلش م یبرابر آرمان دست و پا در

دیلرز  . 



 نیا ینوع احترام خاص برا کی 

مردش، قائل بود یادیشوهرخواهر  ز . 

جناب مید یدرس پس م میدار - . 

هلما از پشت سرش به گوش  یصدا

دیرس .  

که  تی... اذ نیومدخوش ا یلیسالم خ -

ن؟ینشد  

هلما دو قدم به سمت او  دنیبا د آرمان

ستادیا شیرفت وروبرو .  

هم مشغول خوش وبش شدند با .  

به شهراد کرد و با ذوق گفت رو : 



مشتاق  یلیعمو منتظرشماست... خ -

دنتهید  . 

شد دهیدر چشمان شهراد د یبرق .  

 یشو باال هیآقاست ... خدا سا یلیخ -

  . سرتون حفظ کنه

ممنون. عمو من و هلما رو مثل بچه  -

خودش دوست داره یها . 

کرد و  رییرنگ نگاهش تغ یبه آن شهراد

لب زد یبه آرام : 

 مهبد اومده؟ -



قلبش را به تکاپو انداخت به  استرس

از درون قلبش به  یندت ییگرما کبارهی

دیدو رپوستشیز .  

  . بله با همسرش اومده -

به صورت او کرد و  یقینگاه دق شهراد

 :گفت

ومد؟ین شیکه پ یمشکل -  

زده در آن  مهیخ یزد . نگران لبخند

، قلبش را لرزاند.  رهیت یچشمها

را دوست داشت شینگران  .  

. سرش گرم  دنیشب رس مهینه ... ن -

به بعد  نیاز ا دوارمیام مراسم برادرشه .

ادین شیپ یهم مشکل .  



غم نداشته باش یتا منو دار - .  

عشق نگاهش کرد و سکوت کرد با  . 

توانست حس خوبش  ینم یواژه ا چیه 

کند فیرا توص .  

تکان داد و رو به آرمان و هلما  یسر

 :کرد و گفت

داخل عمارت میبهتر  بر - . 

  .همراه هم وارد عمارت شدند 

ک شهراد را از دستش گرفت کوچ ساک

او و آرمان در نظر  یکه برا یو به اتاق

 . گرفته شده بود، برد



 بیس شیگونه ها ادیز جانیاز شدت ه 

کرد یم یسرخ را تداع .  

نفره گذاشت و  کیتخت  یرا رو ساک

 یگونه ها یسردش را رو یدستها

  .تبدارش گذاشت

و آرمان به سمت اتاق عمو  شهراد

 . صادق رفتند

 نیکه ساک آرمان را زم یدر حال ماهل

گذاشت ، گفت یم :  

به نظرم با اومدن شهراد ، مهبد  -

تو و  نیخوره اگه بفهمه ب یجا م یحساب

، مگه نه؟ هییخبرا هیشهراد   



 یبه چشمها یآشوب شد . با نگران دلش

هلما دوخت و گفت طنتیشاد و پراز ش : 

وفتهیب یترسم اتفاق بد یم -  . 

. مینفر و ما چند نفر هی نترس ... مهبد -

فهمه بازنده س و دست از  یعاقل باشه م

کنه یپا خطا نم . 

 ی نهیتصور هلما او از دل پرک برخالف

موضوع او را  نیمهبد با خبر بود و هم

ترساند یم . 

رفتند رونیآرمان از اتاق ب یبا صدا  .  

عموصادق زنگ  یهلما جان راننده  -

پدرو  گهیساعت د میزد و خبر داد تا ن



رسونه . فکر  یمادرت رو به عمارت م

شهیکنم ناهار امروز دور هم صرف م  . 

و گفت دیخند هلما : 

یجان... چه عال یا -  .  

 یاز عمو صادقش ممنون بود که برا 

 یشخص یرفاه پدرو مادرش ، راننده 

  .خود را به دنبالشان فرستاده بود

و  یشاد امیبعد از سالها ، ا نکهیا از

بود، از ته دل خدا  دهیهم رسآنها  یخوش

 . را شاکر بود

******* 

 



دو بعدازظهر بود . درون اتاق  ساعت

همه دور هم نشسته بودند.  نییپا یطبقه 

 یآنها، اشک شوق م دنیمادرش از د

 ی. جمع خانواده حس و حال خوب ختیر

در نبود مهبد مظلومانه  رایداشت .سم

آنها  ینشسته بود و به حرفها یگوشه ا

کرد. آرمان و شهراد کنار  یگوش م

و مادرو  دندصادق و برادرش نشسته بو

  ...دخترا هم در کنار

به در اتاق خوردو متعاقب  یضربه ا 

  .آن خدمتکار مسن وارد اتاق شد

 دهیچ زناهاریمزاحم شدم . م دیبخشب -

نییشد تا غذاها سرد نشده بفرما  . 



 رونیزودتر از همه از اتاق ب رایسم

 یناهار خور زیرفت . همه به سمت م

نشست و  زیرفتند. صادق در صدر م

سمت راستش قرار گرفت . خود  رایسم

 یدانست و برا یرا عروس خانواده م

 کیچون  یخود رفتار گاهیحفظ جا

را داشت عروس .  

 ونیها در سمت راست نشستند و آقا خانم

آنها قرار  یروبرو زیم گریدر سمت د

هانا و شهراد  ینشستند. به طور اتفاق

کنار  یصندل کیهم نشستند و یروبرو

 یدر کنار شهراد خال یصندل کیهانا و 

جمع پر از  انیدر م شانیماند.  نگاه ها

شد  یکه باعث م یبود. شرم ایشرم و ح



در حضور  شدنچشم در چشم از 

کنند یبزرگترها خوددار .  

خوشمزه پر  یاز چند نوع غذا زیم یرو

 یدستها یرکیز ریشده بود . نگاه هانا ز

 رکانهیز رایکرد. سم یشهراد را دنبال م

نظر داشت.  ریآنها را ز یرفتار هر دو

برنج را به  سیخم شد و د یشهراد کم

سمت هانا گرفت . هانا تشکر کرد و 

درون برنج فرو برد ررایفگک .  

سالم  یباز شد . صدا یورود در

همزمان فربد و مهبد سرها را به سمت 

 زیآنها کشاند. مهبد و فربد به سمت م

و  دیآمدند. هانا برنج را داخل بشقابش کش

 زیم یرا رو سید یشهراد با خونسرد



که به سمت  ینیگذاشت . مهبد درح

به  ینگاه یرچشمیرفت ز یم شیعمو

،  دید یمکه بار اول بود  یا بهیرد غرم

  .کرد و از کنارش گذشت

به  نکهیبدون ا ستادویا یعل یروبرو

برد و  شیصورتش نگاه کند، دست پ

با اخم نگاهش کرد و  یسالم کرد. عل

به  یسالمش را جواب داد و به آرام

که فقط مهبد بشنود، زمزمه  یصورت

 :کرد

تو  یدست دادن روش مردونه س برا -

وز زودههن  .  



از خشم صورتش سرخ شد و بدون  مهبد

بدهد ، بعد از سالم کردن  یجواب نکهیا

به سمت آرمان رفت.  شیبه زن عمو

کرد  ییدست داد و سالم و خوش آمد گو

همه  بای. تقردیو به سمت شهراد چرخ

 یها یصندل یورود آن دو از رو یبرا

زد و  یخود بلند شدند. مهبد چرخ

گره  دو سرد شهرا ینگاهش در نگاه جد

باال داد و گفت ییخورد. ابرو : 

ارم؟ی... شما رو به جا نم نیخوش اومد -   

 تیبرد و با جد شیدستش را پ شهراد

زد و گفت یخاص خودش ، پوزخند : 

 . شهراد هستم . از دوستان آرمان جان -



زد و  یو پوزخند دیمهبد باال پر یابرو

 :گفت

 یخوشبختم . مهبد هستم ... )گوشه  -

 یلیخاراند ( مشخصه خ یرا کم شیابرو

جمع حضور  نیکه در ا نیهست یمیصم

نیدار ...  

 دیچشم د ینگران هانا را از گوشه  نگاه

در هم فرو رفت .  شیاراده اخمها یو ب

ادامه داد یبا لحن خشک و رسم . 

چشم یدر هر صورت قدمتون رو -  . 

  .منم خوشبختم آقا مهبد -



 ید از احوالپرساو را کنار زد و بع فربد

خود  یهمه دوباره سرجا نیبا تازه وارد

 .نشستند

 ینگاهش به هانا و مرد تازه وارد مهبد

شد.  رهینشسته بود، خ شیکه روبرو

درخشانش  یبدون در نظر گرفتن سابقه 

هانا را انتخاب  یکنار یدرست صندل

  .کرد

. دیرفتار او لرز نیاراده از ا یب هانا

نشان ندهد.  یواکنش چیکرد ه یم یسع

با اخم به مهبد نگاه کرد و به  رایسم

مزورانه گفت یلحن : 



جات رو با من  یتون یم زمیعز -

یپدرجان باش شیتا پ یعوض کن .  

 اندازدیب یبه او نگاه نکهیبدون ا مهبد

رو به باال تکان داد و گفت یسر : 

نیخواد . سرجات بش ینم -  .  

به غذاها اشاره کرد و  یبا مهربان صادق

فتگ : 

نیکن لیتا سرد نشده م -  .  

 یمرغ زعفران سیسمت د یبه آرام هانا

خوش رنگ خم شد . هم زمان دست 

 شیپ سیشهراد و دست مهبد به سمت د

شدند. مهبد  رهیرفت . هر دو مرد بهم خ



رساند و  سیپوزخند زد و دستش را به د

 :رو به شهراد گفت

از  ییرایشرمنده جناب... افتخارپذ -

دم ینم یرو به کس زمیزع یدخترعمو  . 

را  شیزد و لبها رونیگردن شهراد ب رگ

 شیزد و پلکها یهم فشرد. پوزخند یرو

نداد. مهبد از  یرا بازو بسته کرد و جواب

را  سیسکوت او بهره جست و د

هانا گرفت یروبرو . 

  .بفرما هانا جان -

کرد. هانا  انیب دهیرا آرام و کش جانش

 زیخواست م یمنقلب شد . دلش م

 ررسیرا ترک کند و از ت یناهارخور



مهبد دور باشد. لحن  ی انهینگاه موذ

در جانش فرو کرد و  یشیمهبد ن یدیتاک

شد رورویدلش را ز . 

حرکت از چشمش پنهان  نیکه ا صادق

گفت رایبه سم یا نمانده بود، با اشاره : 

نیمهبد بش شیعروس شما برو پ -  .  

رسا و مهربان رو به هانا  یصدا با

 :گفت

نیبش تیشگیهم یجا ایهانا جان ب -  . 

در هم گره خورده به  یمهبد با اخم نگاه

ماند. هانا  رهیصورت پدرش ، خ

برخاست و  یصندل یبالفاصله از رو

 شی. کنار عمودیبخش رایرا به سم شیجا



لب شهراد  یرو یشست لبخند محوکه ن

آن لبخند، نفس  دنینقش بست . با د

. در سکوت غذا صرف شد دیکش یراحت

.  استبرخ زینفر هانا ازپشت م نیو اول

فاصله  زیمتعاقب آن هلما و مادرش از م

  .گرفتند

مادرش را به  لچریکه و یدر حال هانا

اول بود،  یکه در طبقه  یسمت اتاق

ما گفتکرد به هل یم تیهدا : 

رونیب میبر دیهلما آماده شو با - ! 

باال انداخت و  ییبا تعجب ابرو هلما

 :گفت

 االن؟ -



  . بله -

به دست  یوارد اتاق شد ، گوش یوقت

داد امیگرفت و به شهراد پ .  

باغ  یتو گهید ی قهیتا پونزده دق -

 . منتظرم باش

زمیشما جون بخواه عز -  .  

 یهاو مو دیپوش رونیسرعت لباس ب به

شال  ریرنگ شده و خوشرنگش را ز

بدنش رعشه  یفرو برد . تمام سلولها

که مهبد آن  یگرفته بودند. از زمان

انجام  یناهارخور زیحرکت را پشت م

داد، دلش آشوب شده بود. راه نفسش بند 

که امکان داشت  ییتا جا دیآمده بود. با



زمان  تامانده  ینصف روز باق نیا

ماند. هر  یمرا از مهبد دور  یعروس

از  یموضوع باعث دور نیچند که ا

شد یمادرش م ! 

نق نق کنان در حال حاضر شدن  هلما

  .بود

خواب  هی میاه ... هانا تازه ناهار خورد -

چسبه ها یخوب م . 

  .هلما کم غر بزن -

 وونهیبخدا اگه به خاطر اون مهبد د -

 هیشکم پر و  نینبود، محال بود با ا

 هیدلتنگ هیبا  دهیشوهر خسته از راه رس

ومدمیم رونیچند روزه ، ب  .  



 دیرا ورچ شیلبها د،یاخم هانا را د یوقت

 :ولب زد

خسته س. بخدا  یلیآرمان خ چارهیب -

نداشتم یمنظور  . 

داد یرا به هلما م حق .  

... حاال که خودتون این یدوست ندار -

،  نیمن و شهراد خبر دار یاز ماجرا

میر یم رونیخودمون دوتا ب  .  

به خواهرش زد  یچشمک طنتیبا ش هلما

دیو  خند . 

. مهبد انگار  یکن یم یاتفاقا کار خوب -

حساب  یجور نیخبر از ماجرا نداره... ا

ادیکار دستش م .  



حرف رعشه به جانش افتاد.  نیا از

، رمق از  یا نهیمرد ک نیهراس از ا

که در  ی  تمام انرژ ایبود. گو دهیتنش کش

راد در وجودش مدت از حضور شه نیا

شد هیتخل کبارهیانباشته شده بود، به  .  

. تو و آقاتون هم  رمیپس من م -

 یمبادا پوستتون از ب نیاستراحت کن

چروک شه یخواب  . 

گفت دویخند هلما : 

انقدر تابلو بود؟ )دستش را در  یعنی -

داد و ادامه داد( تا چند وقت  یهوا تکان

 یشیتو هم به درد ما گرفتار م گهید

جون یجآب .  



 ینهفته در چشمها طنتیاز ش یلبخند

لبش نقش بست یخواهرش رو  .  

دوش انداخت و از پنجره  یرا رو فشیک

شد رهیخ یبه آسمان ابر .  

 ... اوهوم -

گرفت. زمزمه  رهیت یابرها دنیاز د دلش

 :وار رو به هلما گفت

خدا کنه تا فردا بارون نباره ... وگرنه  -

باغ اتنیبه تموم تزئ زنهیگند م . 

 . اوهوم -

به هلما افتاد که در حال چت  نگاهش

بود شیکردن با گوش .  



داد و از  یرابه چپ و راست تکان سرش

رفت و  نییاتاق خارج شد. از پله ها پا

شد ییرایوارد پذ .  

 دنیدرحال رژه رفتن بود. با شن مهبد

او به سمت صدا برگشت یپا یصدا  .  

باال  ییاو ابرو یظاهر آراسته  دنید با

شد کیانداخت و به او نزد . 

وقت روز؟ نیا یریکجا م یبه سالمت -  

داد رونیرا با حرص ب نفسش  .  

نکند با آرامش  یاو را جر نکهیا یبرا

گفت یساختگ : 

ه؟ی، مشکل رونیب -  



خواستم  یاتفاقا منم م...  زمینه عز -

ستمیتنها ن یجور نیا رونیبرم ب  . 

بدون توجه به حرفش دستش را  هانا

ساکت کردن او باال گرفت و گفت یبرا : 

برم . به  رونیممنون من خودم بلدم ب -

ندارم اجیشما هم احت یهمراه  . 

سرعت از کنارش رد شد و وارد باغ  به

  . شد

ا به اطراف انداخت تا شهراد ر ینگاه

کند دایپ . 

فاصله  یمتر ستیبا شهراد در حدود ب 

  . داشت



شلوارش کرده بود  بیدست در ج شهراد

زد یو پشت به او قدم م  . 

 شیهنوز دو قدم برنداشته بود که بازو 

شد دهیبه سمت عقب کش  .  

 داشیلندهور از کجا پ یپسره  نیا -

  شده؟

را از  شیو بازو دیخشم به عقب چرخ با

 دیلرز یم شی. لبها دیکش رونیدست او ب

 .اما خود را محکم نشان داد

. دوما  ستیاوال به شما مربوط ن -

...سوما ریبگ ادیدرست حرف زدن رو 

احترام مهمون پدرو برادرت رو حفظ 

 .کن



شد نیاز لحن تند او خشمگ مهبد .  

داد و به  رونیرا با حرص ب نفسش

شد رهینگران هانا خ یچشمها .  

مهمون فربده انقدر  نکهیا یحتما برا -

با  ی! فکر کردیایبراش چشم و ابرو م

؟یهالو طرف  

داد و جواب داد یرا در هوا تکان دستش : 

نداره  ی... به تو ربط یاصال هر چ -

 ی! بهت هشدار میتو کار من دخالت کن

نصف روز رو از مهبد بودنت  هی نیدم ا

آدم باش یدور شو کم .  

،  تسیفکر کن آدم بودن تو ذات من ن -

دم من نذار یپس پا رو .  



دم تو پا بذارم .  یرو نمیب یالزم نم -

میبه هم ندار یچون ربط  .  

را  یمشت شده ا یبا خشم دستها مهبد

بهم فشرده  یدندانها انیباال آورد و از م

دیاش غر : 

داره نامروت ... تو زنم  ید   ربط -

 گهیمرد د هی نمیتونم بب ی... نم یبود

نگاهت کنه زیه ... 

حرفش را قطع  یمردانه و محکم یصدا

 .کرد

با تو نداره  ینسبت چیزنت بود...االن ه -

. پس حرمت خودت رو حفظ کن و به 

احترام بذار مشیحر .  



صورت سرخ  یخشم نگاهش رو با

را که نبض  شیشانیپ یشهراد و رگها

ماند. بعد از مکث  رهیگرفته بود، خ

شد ،  یم یکه از شوک ناش یکوتاه

دیغر : 

درست ...  ی، مهمون برادرم کهیمرت -

خانواده  نیبه ناموس ا یاما حق ندار

... تا حرمتت رو نشکستم  یبش کینزد

چشمم  یراهت رو بکش و از جلو

 .دورشو

زد و به دست به هانا  یپوزخند شهراد

ستدیاشاره کرد که پشت سرش با . 



ناموس سرت بشه ... جناب  دیتو با -

جره بهت که زنت داره از پشت پن ییشما

اومدن نداره  رونیکنه و جرأت ب ینگاه م

؟یسد راه هانا خانوم شد لیبه چه دل   

کهینداره مرت یبه تو ربط - ...  

دیغر نهیبه هانا کرد و با بغض و ک رو : 

دزد ناموس  نیدونه با ا یبابا جونت م -

؟یدار یواشکیقرار   

 ی نهیبه س یبا کف دست ضربه ا شهراد

به عقب هول داد و او را  یمهبد زد و کم

 :گفت



حرف دهنت رو بفهم ... طرف  -

با همسر من  یحسابت منم ، حق ندار

یجور برخورد کن نیا  .  

مهبد تا انتها باز شد یچشمها  . 

باز به  مهین یشوکه شده بود و با دهان 

شد رهیهانا خ  .  

گشت که  یم یچه دنبال واژه ا هر

 شیبه مرد روبرو یجواب دندان شکن

کرد ینم دایباشد پ .  

گر گرفته بود . شهراد از سکوت و  تنش

شوک او استفاده کرد و به سمت هانا 

و گفت دیچرخ : 

زمیعز میبر -  .  



بالفاصله همگام با او به سمت در  هانا

باغ رفت . مهبد مانند مجسمه به رفتن آن 

شد رهیدو خ  .  

چشم او  شیدر پ شانیبود دستها منتظر

وفتادیفاق نات نیدر هم گره بخورد اما ا .  

هانا به او  یاز حلقه  یانگشت خال دنید

دیجسارت دوباره بخش .  

مانند جرقه در ذهنش جان گرفت  یفکر

 یحرف چی) اگر آنها با هم بودند چرا ه

 دهیبرادرش نشن ایمورد از پدر  نیدر ا

 یبود؟ چرا در زمان صرف ناهار حرف

و اجازه داد ظرف غذا را  امدین انیبه م

(رد؟یا بگهان یاوجلو .  



چند گام بلند خود را به آنها رساند.  با

هانا و شهراد از در باغ خارج شده  بایتقر

 . بودند

نمیدغل باز ، صبر کن بب کهیمرت یه - . 

. مهبد دندیو هانا به سمت او چرخ شهراد

شهراد  ی نهیبه س نهیدو گام بلند ، سبا 

 رهیبه او خ یو مانند پلنگ زخم ستادیا

 :شد و گفت

... که  یبا هالو طرف یفکر کرد -

ناقابل  یحلقه  هیهمسرته؟ همسرته که 

همسرته  ست؟یکدومتون ن چیدست ه یتو

 یزمان ناهار تو یکه جرأت نداشت



و به بشقابت زل زده  یصورتش نگاه کن

؟یبود  

لش به شور افتاد. لحن تند مهبد، د هانا

داد یخون م یبو  .  

نداره که  یمهبد بسه ... به تو ربط -

 ...من

کلمه  نی... انقدر ا ید  ربط داره لعنت -

سرم نکوب ... هانا  یمزخرف رو تو ی

 رتمیرگ غ یبا من رو یبه خاطر لجباز

  ... دست نذار

 یکرد و به چشمها یعصب یخنده ا هانا

شد رهیاو خ ی به خون نشسته  . 



و من  یداشت رتمی! مگه غرت؟یرگ غ -

  . خبر نداشتم

 هیخفه شو هانا ... فکر نکن پشتت به  -

 یدونم از کدوم قبرستون یکه نم یمرد

عمارت افتاده،  نیاومده و گذرش به ا

دلت خواست  یهر غلط یتون یپهنه م

 یاسم من تو ینخوا ی... بخوا یبکن

  ... شناسنامه ته

او و هانا  انیکت نماند و مسا شهراد

او به هانا  ی رهیتا از نگاه خ ستادیا

کند یریجلوگ . 



شناسنامه ش بود...  یاسم نحست تو -

خوشبختانه  االن خط خورده و قراره 

شناسنامه ش ثبت شه یاسم من تو  .  

 یسوخت و شعله م یاز درون م مهبد

خواست با آتش درونش  ی. دلش م دیکش

آتش  شیروبرومرد  ستی،به هست و ن

کج کرد و  نیی. لبش را رو به پا اندازدیب

 :گفت

 نیگاززده که ع بیس نیا یفکر کرد -

که  هیچه تحفه ا رونیتفاله پرتش کردم ب

، بدبخت ید یچاک م نهیبراش س ...  

شد. بغض  دهیبر سر هانا کوب آسمان

راه نفسش را بند اورد و در حال  ینیسنگ



شک ا یجان دادن بود. از پشت پرده 

 ی. مشت محکم دیرا د نیشهراد خشمگ

صورت مهبد نشاند ، او  یهوا رو یکه ب

 ییو منگ کرد. شهراد با چشمها جیرا گ

دیبه خون نشسته غر : 

بار  هی...  رتیغ یب یآشغال یلیخ -

از دهنت بشنوم ، زنده  یحرف نیچن گهید

ذارم یت نم  . 

لبش دست  یبا انگشت شست گوشه  مهبد

که  ییو چشمها بیرغ ی. با آرامشدیکش

کرد، به  یم یتداع نندهیب یطوفان را برا

دیزل زد و غر شیروبرو نیخشمگ ریش : 



 یکار چیمثل تو ه یاز پسمونده خور -

 گهیدو روز د دونمی... م ستین دیبع

 ستیهم ن یمال نیهمچ یفهم یخودت م

 نی... اونوقت ع یش یو  ازش خسته م

دستمال از خونه ت پرتش هی ... 

که به زبان  ین نداد تا چرتاما گرید

اش چنگ  قهیآورده بود، تمام شود به 

. دیبه صورتش کوب یگریو مشت د دیکش

عکس العمل او بود،  نیمهبد که منتظر ا

و مشت دوم را  دیبه شکمش کوب یمشت

آورد نییصورتش پا یرو .  

شده  رهیآن دو خ یبا ترس به دعوا هانا

که رد و  ی. هر مشتدیکش یم غیبود و ج

آخر تن او  یرمق ها ییشد گو یدل مب



فروکش  شیغهایج یشد . صدا یم دهیکش

بوسه  نیحسش به زم یب یکرد و زانوها

 ابانیاسفالت خ یرا رو شیزد. دستها

دیکش ادیچنگ کرد و از ته دل فر : 

از جون من و  ی...چ یبسه لعنت -

... خدا لعنتت کنه که  یخوا یم میزندگ

یثیانقدر خب  . 

شده  زیچندان با هم گالو آن دو مرد اما

بودند و حرص خود را بر سرو صورت 

رو به  ادیکردند که فر یم یهم خال

دندیخاموش هانا را نشن ... 

 شیپاها نیکه ب یبا ضربه ا شهراد

 یافتاد . در حال نیزم یاصابت کرد، رو



که از درد نفسش بند آمده بود ، چشمش 

شده بود  نیافتاد که نقش بر زم ییبه هانا

 یشده بود. دست رو تینگش مانند مو ر

گذاشت و با درد از جا برخاست و  نیزم

برداشت زیبه سمتش خ  . 

زمیهانا جون ، چشماتو باز کن عز -  .  

 زیحرکت او به سمت هانا خ نیبا ا مهبد

برد تا او را از  شیبرداشت . دست پ

کرد اگر  یبلند کند. حس م نیزم یرو

 یگهانا را از دست بدهد در نبرد زند

که با دست خود به  یباخته است ... زندگ

که با هوار  یکشانده بود... زندگ یتباه

 یاو هم زندگ یشدن بر سر هانا ، برا

  .نشده بود



... چشماتو باز  یهانا ... بلند شو لعنت -

 .کن

شدن او به هانا  کیشهراد مانع نزد دست

برد و  ورشیکوبنده به او  یشد . با خشم

دیشک ادیاز ته گلو فر : 

 یناموس اگه دستت بهش بخوره م یب -

 .کشمت

به وجود  یاز سروصدا نیح نیهم در

و آنها را  دندیآمده چند مرد به سمتشان دو

نگاه  یاز هم جدا کرد . نگاه مهبد رو

فربد و آرمان خشک  یو طوفان یعصب

 .شد



برادرش را گرفت و  ی قهیبا خشم  فربد

دیکش ادیتکان دادن، فر نیدر ح : 

شرف؟ هنوز از  یب یکار کرد یچ -

 ینم ؟ینکبتت جدا نشد یاون گذشته 

و باعث  یکن یآدم زندگ نیع یخوا

؟یعذاب ما نباش   

 یرو شیپا یجلو یدهانش را رو آب

که در صداش  یانداخت و با درد نیزم

دیزد، نال یموج م : 

 یکه من رو شرمنده  ادیتف به روت ب -

... تف به تو و  یعمو کرد یخانواده 

 یآبرو ینداشتت که باعث ب یمردونگ

ارزن حس  هی ی... اندازه  یمن شد



روزا رو  نیکه ا یدر حقم نداشت یبرادر

 گریاون ج یبه خاطر من دندون رو

خودت رو  یو جلو یوامونده ت بذار

یریبگ  ... 

با دست به آرمان اشاره کرد و  شهراد

دیکش ادیفر : 

جور کن  نیماش هی... یچرا واستاد -

مارستانیب مشیببر  . 

نبض دست هانا  یسردش را رو دست

تمام دقت کرد تا  یگذاشت و با دردمند

  .نبضش را حس کند



بودن نبض او را دچار استرس  فیضع

اراده به سمت مهبد  یکرد . ب دیشد

دیبرد و نعره کش ورشی : 

تار مو از سرش کم  هیشرف اگه  یب -

کنم یو نابودت م ستیشه ، ن  .  

او را به عقب راند و  یبا نگران آرمان

 :رو به فربد گفت

رو بده نتیماش چیفربد ، سوئ -  . 

شلوارش برد و  بیدست درون ج فربد

را به سمت آرمان پرت کرد و  چیسوئ

و به سمت  دیمهبد را کش یهمزمان بازو

دیل داد و غرداخل باغ هو : 

چشمم برو گمشو یاز جلو - .  



به سمت هانا  یهاج وواج با نگران مهبد

 :برگشت و گفت

...  ادیسرش ب ییخواستم بال یمن نم -

خواستم باهاش حرف بزنم یفقط م  . 

نعره زد فربد : 

فقط خفه شو و برو ... برو تا کنترلم  -

  . رو از دست ندادم

 رونیرا از باغ ب نیبه سرعت ماش آرمان

دیکش  .  

جان هانا را  یکمک شهراد ، جسم ب به

عقب خواباندند یصندل یرو .  



به  شی، دست و پا ادیز یاز نگران شهراد

لرز افتاده بود. آرمان نگاهش به صورت 

او کرد و گفت ی دهیرنگ پر : 

ارمیمن برم هلما رو با خودم ب -  ... 

گفت یبا ناراحت شهراد : 

شهیم ریخواد ... د ینم -  . 

شهینگران م -  . 

میرونیکنه من و هانا ب ینه ... فکر م -  . 

پشت فرمان نشست آرمان  . 

را چرخاند در کنار  چیکه سوئ نیهم 

شد نیراننده باز شد و فربد سوار ماش  . 



با  قهیفقط ده دق مارستانیب نیداداش اول -

جا فاصله  داره . برو تا راه رو  نیا

 . نشونت بدم

زوزوه کشان  یوحشتناک یبا صدا نیماش

آسفالت کنده شد و به پرواز  یدر از رو

  .در آمد

پراشک به صورت  یبا چشمها شهراد

 یهانا زل زده بودو پلک نم دهیرنگ پر

 . زد

خورده و پرپشت هانا  ملیر یمژه ها 

دیقلبش را به چنگ کش .  



نتوانسته بود از عشقش در  نکهیا از

دفاع کند، از خود  وانهیمرد د کیبرابر 

بود یعصب  . 

نامربوط که تا ته  یآن حرفها نکهیاز ا 

جگر خودش را سوزانده بود، به گوش 

بود، خون  دهیرس دهیدختر زجر کش نیا

خورد یخونش را م  .  

به شدت ترمز  مارستانیب یجلو نیماش

  . کرد

به  مارستانیب یتابلو دنیبا د شهراد

و به داخل  دیپر نییپا نیسرعت از ماش

دیدو مارستانیب  .  



نگذشته بود که با برانکارد و دو  قهیدق به

ستادیا نیپرستار کنار ماش . 

جمله  کیفقط  مارستانیب یایبرو و ب در

 یشد. " شوک عصب یدر گوشش اکو م

آن راحت در  یکه باعث و بان ی" شوک

 نهیو نفس در س دیکش یعمارت نفس م

 نییاو و عشقش به زحمت باال و پا ی

شد یم .  

********** 

 یرا به زحمت باز کرد. صدا شیچشمها

را در  یاما کس دیشن یپچ پچ دو نفر را م

. سرش را به سمت دید یاطرافش نم

که انجام داد ،  یصدا کج کرد. از حرکت



د. با دوگام بلند ش شیداریشهراد متوجه ب

خود را به کنار تخت رساند . او را به 

مهمان کرد و گفت ینیلبخند گرم و دلنش : 

خفته؟ یبایز ؛یشد داریباالخره ب -  

 دیاز پشت سر شهراد شن ییقدمها یصدا

از اشک و  سیو متعاقب آن صورت خ

سرخ هلما در قاب نگاهش قرار  یچشمها

گرفت. شهراد را کنار زد و به سرعت 

بدن او انداخت. دستش را  ید را روخو

 هیدور گردن دردناک او حلقه زد و با گر

 :گفت

تخت  یو تو رو رو رمیمن بم یاله -

تو؟ مگه قول  یشد ی. چ نمینب مارستانیب



 یقو یدیشرف رو د یاون ب یوقت ینداد

؟ یباش   

 یکرد کس یبند آمده بود. حس م نفسش

فشارد. به  یقلبش را در چنگ خود م

هلما  یدستش را باال آورد و شانه  یآرام

به عقب هول داد یرا کم  . 

هلما یخفه م کرد - ... 

دیبه سرعت عقب کش هلما .  

زم؟یحالت خوبه عز -  

و مهر  یهمه نگران نیاز ا یلبخند

لبش نقش بست یرو یخواهر . 

کنم؟ یکار م یجا چ نیا -  



 ادشیرا زود درک کرده بود.  تشیموقع

 نکهیت اما علت اافتاده اس یآمد چه اتفاق

دانست یباشد را نم مارستانیدر ب . 

جلو آمد و گفت یکم شهراد : 

؟یندار ی. االن مشکل یاز هوش رفت -  

 شیداشت و متاثر از آن چشمها سردرد

 شیشانیپ یرو یکرد. دست یرا هم درد م

دیکش  . 

کنه یسرم درد م -  ... 

بوده ...  یدکتر گفت ؛ شوک عصب -

بخاطر  دی.. شادوتا آرامبخش بهت زدن .

باشه که از اثرات داروئه یجیگ .  



صورت شهراد  یکبود یرو نگاهش

آن نشده  یخشک شد . در ابتدا متوجه 

چشمش را جمع کرد و با  یبود. گوشه 

گفت یناراحت : 

منو ببخش که به خاطر من اون جور  -

نیکتک خورد ! 

لبخند زد و گفت شهراد : 

هر که طاووس خواهد جور هندوستان  -

زدم تا خوردن . مرد  شتری..البته بکشد.

 یتنش کبود نشه که مرد نم یجا هیاگر 

 . شه

با لبخند به صورت شهراد نگاه کرد  هلما

 :و گفت



 یتون ی... م یکن تیازش شکا دیبا -

یادبش کن یجور نیا  . 

 نهیکه بب نی. هم ستیکار ن نیالزم به ا -

از دست داده از هر  شهیهم یهانا رو برا

ش بدترهبرا یهیتنب  ... 

انداخت و  نییهانا با شرم سرش را پا 

دانست چگونه حرف  ی. نمدیلبش را گز

 یچندش آور یدلش را بزند. با حرفها

که مهبد در مورد او به زبان آورده بود، 

  .تمام اعتماد به نفسش به باد رفته بود

مسئله فکر  نیا یاز قبل رو شتریب دیبا -

میکن  .  



شدند.  رهیبه او خو شهراد با تعجب  هلما

اش حبس شد .  نهیشهراد نفس در س

باال داد و گفت ییابرو : 

ه؟یمنظورت چ -  

به سرم دستش اشاره کرد و گفت هانا : 

سرم رو باز کنن .  نیا انیاول بگو ب -

میبا هم حرف بزن دیبا  . 

به هلما نگاه کرد و  یبا نگران شهراد

 :گفت

زحمت پرستار رو صدا بزن یب -  . 

هانا ، گفت یحت از حرفهانارا هلما : 



..  رینگ میاحساس تصم یهانا از رو -

یهست یاالن عصبان  ... 

 . هلما جان برو پرستار رو صدا کن -

از تخت دور شد .  یبا ناراحت هلما

برد و گفت نییسرش راپا یشهراد کم : 

 یاون ب دنینبود که با د نیقرارمون ا -

یشرف دوباره خودت رو بباز ! 

تم اماخودم رو نباخ -  ... 

 ی... ما قبال در مورد همه  میاما ندار -

میموردا با هم حرف زد نیا  . 



اون  دنیچرا با شن میاگه حرف زد -

و بهش  یختیحرف از زبون مهبد بهم ر

؟ یشد یرتیحمله کرد؟ چرا غ  

هاج وواج نگاهش کرد شهراد . 

هاج وواج نگاهش کرد شهراد . 

از آن  ییباز وبسته شد اما صدا شیلبها 

 .خارج نشد

 یدر باز شد و هلما به همراه پرستار 

  . وارد شد

دو سکوت کرده بودند هر  . 

داد  یدرصد هم احتمال نم کیشهراد  

دلخور شود یریکه هانا از آن درگ . 



ه اش را کار عالق نیکرد با ا یفکر م 

کند ، اما حرف هانا خط  یبه او ثابت م

بود دهیبر تمام تصورات او کش یبطالن .  

کارش را انجام داد  نکهیبعد از ا پرستار

 :رو به شهراد کرد و گفت

 دیبر نیتون یمرخصه ... م شونیا -

دیکن هیتسو  . 

بلند از  ییگفت و با گامها یچشم شهراد

  .اتاق خارج شد

 یاشعه ها ریخواست از ز یم ییگو

که پر  ینگاه هانا فرار کند. نگاه ینامرئ

 یرا نم لشیبود و اودل یاز دلخور

 !دانست



صورت خواهرش  یهلما رو دست

 . نشست

 شیهانا در حال بلند شدن بود و چشمها 

شد یاز درد باز نم .  

چه  نی... ا رهیخواهرت بم یاله -

؟یکه تو دار هیشانس  

با بغض گفت هانا : 

 اهیطوق س هیمن مثل  یه گذشت یزندگ -

تونم از خودم  یدور گردنمه ... نم

 . دورش کنم

 چارهیشهراد رو نرنجون هانا ... اون ب -

اون همه کتک خورده  رتیغ یاز رو

با هم حرف  دیبا یگ یاونوقت تو تو م



نه  یپشت  شهراد باش دیاالن با م؟یبزن

یستیروبروش با نکهیا ! 

 حرف ی... هلما االن حوصله  سیه -

من و  ن  یب هیموضوع هی نیزدن ندارم . ا

کنم شلوغش نکن یاون ... خواهش م . 

و  دیآتش باال پر یمانند اسپند رو هلما

دیغر : 

 ستیبخدا ... قرار ن یا وونهیهانا تو د -

 ی. نم نمیرو بب تیو بدبخت سمیکنار وا

یذارم شهراد رو از خودت برون  ...  

 نیا یهلما بسه ... دوست ندارم تو -

یار دخالت کنک  . 

ستیدخالت ن -  ...  



 دیمنه ... با یزندگ نیچرا هست ... ا -

ذهنمه  یکه تو یسواالت یسر هیبه 

 یتونم با اون گذشته  یجواب بده ... نم

راه برم . هنوز  غیت یلبه  یرو یلعنت

شکست  هی یتا بفهم یدیدرد منو نکش

مرگ یعنی گهید . 

 یو شالش را رو دیکش یقیعم نفس

ب کردسرش مرت . 

وارد اتاق شد و گفت یشهراد با ناراحت  : 

میبر میتون یم یندار یاگه مشکل -  .  

را به دست گرفت و گفت فشیک هلما : 

رم ... شما هم زود  یمن خودم م  -

نییایب  .  



حرفش تکان داد و  دییبه تا یسر هانا

کرد یلب عذر خواه ریز  . 

 :شهراد رو به هلما گفت 

میبا هم بر نیصبر کن -  .  

 زینه ... وجود من جز مزاحمت چ -

ستین یا گهید . 

گرد شده گفت یبا چشمها شهراد : 

که هی... باعث خوشحال هیچه حرف نیا -  

... 

 یدستش را باال گرفت ومانع ادامه  هلما

 . حرفش شد



 یبه هانا کرد و سر ینگاه یبا ناراحت  

به تاسف تکان داد و با خشم از اتاق 

رفت رونیب . 

دیکوب یامان م یبقلبش  هانا .  

تمام وجودش را فرا گرفته بود استرس  . 

شهراد را با تمام وجود دوست داشت و  
قابل انکار بود اما  ریموضوع غ نیا

راه نفسش را بند آورده  ندهیترس از آ

 .بود

داد و  رونیب ینفسش را به آرام 

لب زمزمه کرد ریو ز ستادیکنارشهراد ا . 

بهتره میتنها باش -  . 



 مارستانیاو از ب یشانه به شانه  شهراد

  . خارج شد

 یبرپا بود . فکر نم ییدلش غوغا در

 یسنگالخ نیکرد با ورود به تهران با چن

 .روبرو شود

کرد نفسش تنگ شده و  یحس م 

رسد یم شیها هیبه ر یکم ژنیاکس .  

 نیو باوقار هانا را تا کنار ماش نیمت

کرد یهمراه . 

باال  ییابرو ایپرش نیماش دنیهانا با د 

دیداد و پرس : 

؟یاز کجا اورد نیماش -  

گفت یبا دلخور یول یبه آرام شهراد : 



نرفته که پدرو  ادتیاز پدرم گرفتم ...  -

تهرانن یمادرم هنوز تو . 

 شیشد و به آسمان روبرو نیماش سوار

شد رهیخ .  

 یشب نفس م اهیرچادرسیشهر ز آسمان

آن دو تنگ بود.  یو راه نفس برا دیکش

 یو مغازه ها ابانهایروشن خ یغهاچرا

افکارش  یاطراف نگاهش را در فراسو

  .سرگردان کرده بود

که از  یدرک چیاما ه دید یرا م نورها

گذشت نداشت یکه از آن م یمحل  .  



حاکم بود  نیکه در ماش ینیسنگ سکوت

داد تا آرامشش را باز  یبه او اجازه  م

ابدی .  

به ؛نگاهش  ستادیکه از حرکت ا نیماش

 . اطراف بازتر شد

 یم یبود که به خوب ییبام تهران جا 

را بزند شیتوانست حرفها . 

گرفت  یجواب تمام سواالتش را م دیبا 

قرارش به ساحل  یتاب و ب یتا دل ب

  .آرامش برسد

 شیطوفان زندگ انیتوانست در م ینم

و به ساحل  ندیبنش یسوراخ قی،درون قا



د و امن و آرام فکر کند.زخم خورده بو

دیترس یچشم  دلش م . 

 میباش نیماش یتو میتون یهوا سرده م -

، من  میبر رونیب یاگه دوست دار یول

ندارم یحرف  .  

دارم ازیتازه ن یبهتره ،به هوا رونیب -  . 

گفت یا دلخورب شهراد : 

 یدار اجیبه من احت یگفت یکاش م -

ختمیر یرو به پات م امیاونوقت دن  . 

 یدر کالمش به خوب یدلخور یها رگه

شد یحس م .  



 تیواقع یداشتن به تو، زمان اجیاحت -

رمیکنه که جواب سواالتم رو بگ یم دایپ  
.  

 ادهیپ نیتکان داد و از ماش یسر شهراد

وارد  زوزه کشان یشد. سوز سرد

تعلل  یشد. لرز به جانش افتاد . ب نیماش

تازه کند.  یشد تا نفس ادهیپ نیاز ماش

بال بال  یکه در خشک یماه کیمانند 

دست و پا  ژنیاکس یذره ا یزند،برا یم

زد یم  . 

و گفت ستادیکنارش ا شهراد : 

خوام  یازت م یکه دار یبا حال بد -

 یم ی... سع یاریبه خودت فشار ن ادیز



که در توانم هست جوابت  ییجا کنم تا

گم  یبحث م نیرو بدم اما از اول  ا

 شیک یکه تو ییدوست دارم مثل روزها

یو زود قضاوتم نکن ینیمن رو بب میبود  

.  

بغلش جمع کرد و گفت ریرا ز شیدستها : 

جور  نیکه ا ومدمیجنگ ن یبرا -

یدلخور  ...  

زد و گفت یپوزخند شهراد : 

 هی یبرا دمیکه ازت شن ییبا حرفها -

یومدیمالقات دوستانه و عاشقانه هم ن ! 

 یرا به صورت گرفته و اخمها نگاهش

همان  هیدرهم شهراد ، دوخت. درست شب



بود؛  دهیبود که او را د یاول یروزها

 !سردو سخت

 نیهم به سمت اول یبه شانه  شانه

سرد  یرفتند. هوا شیپ یخال مکتین

 یجا نیمکان به خلوت تر نیا یزمستان

 مکتین یکرده بود. رو لیکن تبدمم

 شینی. نوک بدیکش یقینشست ونفس عم

زده بود خیهوا  یاز سرما .  

شنوم یم -  . 

شهراد  نیخواست . ا یرا نم شیدلخور

انداخت . حس  یاخمو قلبش را از کار م

کرد یم ریرا به قلبش سراز ایبد دن یها .  



خوام اول از همه به دور از  یم -

 مونیرد مشکل قبلاتفاقات امروز در مو

من  لیچرا همه فام نکهی. ا میحرف بزن

از احساس تو به من خبر داشته باشن  دیبا

نفر باشم نیاما من  آخر  . 

برد  شیپالتو بیرا در ج شیدستها شهراد

. نگاهشان در دیبه سمت او چرخ یو کم

نگاه شهراد آتش  یهم گره خورد. سوسو

دندان  ریرا ز شیزد . لبها یبه قلبش م

نزند تا شهراد بفهمد  یفت تا حرفگر

و نافذ  رایآن دو چشم گ ی وانهیچقدر د

 . است



سوءتفاهم باعث شد بدون   هیبهت گفتم  -

با خودت هماهنگ باشم ، حرف  نکهیا

 . دلم رو به آرمان بگم

 سوءتفاهم؟ -

تکان داد و  نییرو به پا یسر شهراد

 :جواب داد

اون شب که لب ساحل با هم حرف  -

بود. از  دهیآرمان ما رو از دور د،  میزد

کار من برداشت بد کرده بود. روز  نیا

اومدن ... به  شمیبعد هلما و آرمان پ

. با ومدیخونش در نم یزدیآرمان کارد م

رو  لشیدل یتعجب کردم . وقت دنشونید

 د؛یآرمان با خشم سرم داد کش دم،یپرس



 یدارم ... فکر م اموسشچرا چشم به ن

مطلقه بودن تو کرد من دارم از 

خوام با تو  یکنم و م یسوءاستفاده م

کرد تو رو  یخوش بگذرونم . فکر م

خوام .  یم یو وقت گذرون یدوست یبرا

خواست  یاز من م ختیر یهلما اشک م

نکنم .اون موقع بود که  یبا قلب تو باز

 هی نیآرمان چقدر مرده ... ع دمیفهم

کرد و  یخرج م رتیغ دربراتبرا

خواهر بزرگتر نگرانت  هی نیخواهرت ع

داد تو چقدر براشون  ینشون م نیبود.  ا

... خوشحال شدم  یو قابل احترام زیعز

 نکهیا یداشتم . برا یکه انتخاب خوب

رفت و آمدم رو  لیآرومشون کنم دل



بهشون گفتم ؛ گفتم که مدتهاست تمام 

که  گفتمنگاهته ...  یهوش و حواسم پ

زنه  یم رونیب نهیاز س دنتیقلبم با د

زنه  یم ادی...گفتم دلم خواستنت رو فر

و  نمیب یمو در کنار تو م ندهی... گفتم آ

ارزش داره  ایدن ایخنده ت برام دن دنید

دم تا تو رو  ی... گفتم داروندارم رو م

  ... خوشبخت کنم

. نگاه دیکش یقیکرد و نفس عم سکوت

براقش گره خورد. از  یهانا در چشمها

 یامان م یش باعترافاتش قلب دنیشن

 یواضح نی. بار اول بود به ادیکوب

داد. تمام  یرا بروز م شیمکنونات قلب



و  دیاز ذهنش پر کش شیها یناراحت

دنیشن شتریب ینوربود و شوق بود برا . 

؟یحرفها رو به اونا گفت نیواقعا تموم ا -  

لب شهراد نقش بست و از  یرو یلبخند

و دلخور ، فاصله گرفت یآن شهراد جد . 

و  رایگ یقرار به چشمها یتاب و ب یب

شد و  رهیخ شیافسونگر دختر روبرو

ختیرا در کالمش ر شیتمام حس درون . 

بله عشقم ... گفتم و اونا شوکه شدن و  -

بحث کردن، هلما ازم  یبعد از کل

کنم... گفتم  یرسم یتگارخواست خواس

خوام تورو آماده کنم تا از من  یم

 یجواب منف لیدل یو ب یکن دایشناخت پ



... هلما شرط کرد که اگه واقعا تو  یند

 ممیخوام و از تصم یازدواج م یرو برا

بزرگترها اجازه  از دیمطمئن هستم با

... گفت عمو صادقت بزرگ  رمیبگ

حبت به تو م شتریخاندانه و از پدرت ب

شروع کنم . منم به  شونیاز ا دیکرده و با

 یصداقتم رو نشون بدم وقت نکهیخاطر ا

به خاطر زهره اومدم تهران به خواسته 

هلما عمل کردم ... قرار نبود تو  ی

زمان  هیکه در  یتا وقت یخبردار بش

که مطمئن بشم  یمناسب بهت بگم . زمان

من رو بدون در نظر گرفتن گذشته 

که  ی... برام انقدر مهم ینهامون قبول ک

بکنم...  یبه خاطرت حاضرم هر کار



که در  یخرد کردن دندون کس یحت

دونم  یموردت حرف مفت بزنه ...نم

موضوع تورو ناراحت کرد  نیچرا ا

کنم ... حاال تو بگو تا من  یودرک نم

 .بشنوم

 یکم کم آرام گرفته بود. بغض دلش

 . با دیکش یرا خنج م شیراه گلو یپنهان

که شهراد داشت،  یلحن گرم و مهربان

در قلبش  ینیهر جمله اش مانند لوح زر

شد. دوست داشتنش را دوست  یحک م

 شتریداشت و مردانه رفتار کردنش را ب

داشت.آب دهانش را قورت  یدوست م

 :داد و گفت



به حرف مهبد واکنش تند نشون  یوقت -

گرفت.  شیلحظه تموم وجودم آت هی یداد

 یم تیفها، تورو انقدر اذحر نیا نکهیا

 یا ندهیترسونه ... از آ یکنه من رو م

عشق و  نیترسم که تب و تاب ا یم

حرفها  نیا ریعالقه بخوابه و ذهنت درگ

شم ...  یبشه ... اونوقته که من داغون م

رو تحمل  گهیشکست د هیتونم  یمن نم

دونم اگه خانواده ت در  یکنم ... من نم

اشته باشن من مشکل د یمورد گذشته 

مدت من فقط  نیا ی... تو ادیم شیپ یچ

ممکنه  ندهی. در آ دمیتو و برادرت رو د

 هی... ممکنه  یاز االن حرف بشنو شتریب

یو بر یاریکم ب ییجا  ... 



که از دهان او خارج  یبا هر حرف شهراد

 ینیدلنش یشد . گرما یشد ، داغ م یم

منتقل شد.  شیاز درون قلبش تا چشمها

سکوت کرد و منتظر جواب او  هانا یوقت

به چپ و راست تکان داد و  یشد ، سر

 :گفت

 یواکنش تند من به حرف مهبد از رو -

آدم  یوقت یبدون نویا دیبود... با رتمیغ

رو با تموم وجودش دوست داره  یکس

 نیبه توه ستهیباکالس با یلیتونه خ ینم

بر  رتیگوش کنه ... غ یآدم عوض هی

...  ستین یبد یزیخالف تصور تو چ

دوست داشتنه  اریمع ینشون دهنده 

کنم...  یم رک...تموم دغدغه هات رو د



، من هم مثل  یتلخ دار یاگه تو گذشته ا

من  یداشتم و خانواده  یتلخ یتو گذشته 

وصلت ندارند. در  نیبا ا یمشکل چیه

 شیپ یچ ندهیدونم در آ ی، نم ندهیمورد آ

ا که بخوام در موردش حرف بزنم ام ادیم

زمان قول شرف بدم که  نیتونم در ا یم

چون  رمندا یمشکل چیتو ه یبا گذشته 

... وجود خودت برام مهمتره ... باور 

باارزش تر  یلیمن خ یکن نجابت تو برا

و  هیپا یاز هر خرافات و حرف ب

که بخواد گفته بشه ... اگه اون  هیاساس

 یتلخ رو با زهره نداشتم و برا یگذشته 

مشترک رو  یخواستم زندگ یبار م نیاول

و  نیتجربه کنم ، باور کن باز هم اول



حاضر  ی...  حت یتوبود  انتخابم نیآخر

لشکر آدم بجنگم  هیداشتنت با  یبودم برا

داد و با  یزندگ دی... عشق تو به من ام

 یاهیبه اون س یزندگ دمیعشق به تو فهم

 ی... تو رو ستیکردم ن یکه من فکر م

... چون ینشون دادرو بهم  یخوب زندگ

 ی، م دمید یبرق نگاهت رو م یوقت

پول و  ینه برا گاهبرق ن نیدونستم ا

، که تو اصال ازش  مهیثروت خانوادگ

اغفال کردنم ینه برا یخبر ندار ... 

زد یو چشمک دیخند .. 

کردن من بود  وونهید یبرق نگات برا -

شونتمیپر یدونیو خودتم م ... 



شهراد بود که  نیدلنش یحرفها مسحور

شهراد او را از حال  یزنگ گوش یصدا

دیکش رونیخوشش ب .  

نثار  یچشمکنام مخاطبش  دنیبا د شهراد

 :هانا کرد و با لبخند گفت

- هیلینکنه خ ... سرم رو اوه اوه آرمان . 

را برقرار کرد . بعد از چند کلمه  تماس

تماس را قطع جواب دادن و چشم گفتن ؛

رو به هانا گفتکرد و  : 

زود  دی. شرمنده که با میاحضار شد -

وگرنه به دست آرمان خان پرپر  میبرگرد

شمیم  .  



که از شور عشق تنش گر گرفته بود  هانا

 لبخندکرد ، یهوا را حس نم یو سرما

بلند شد مکتین یزنان از رو  . 

و به سواالتم  یممنون که وقت گذاشت -

یجواب داد  . 

گفت یا روزمندانهیبا لبخند پ شهراد : 

- . اونجور که  یخدا رو شکر قانع شد

ا ب دیبا یو گفت یاخم کرد مارستانیب یتو

خودم رو خوندم یفاتحه  میهم حرف بزن  
. 

گرد شده گفت یبا چشمها هانا : 

انقدر ترسناکم؟ ینعی -  



ترسناک که چه عرض کنم ... اخمت  -

مونه ... تمام اعتماد  یگردباد م هیمثل 

برد غمایبه نفسم رو به   . 

هانا شد . هر  یشوخش باعث خنده  لحن

زود آن  یلیشدند و خ نیدو سوار ماش

 .محل را ترک کردند

که  یبرد و با لحن شیدست پ شهراد

تگفداد ؛ یرا نشان م شیشاد : 

 هیخاص در کنار  کیموز هیاالن  -

چسبه یم یا شهیش یبانو . 

پر عشقش را به او دوخت و لبخند  نگاه

  . زد



که در  یو آرامش نیدرون ماش یگرما

وجودش رخنه کرده بود کم کم چشمانش 

خسته اش را  یکرد. پلکها نیرا سنگ

 یقیموس یهم گذاشت و به صدا یرو

ردگوش سپ؛ شدیکه پخش م یکیرمانت . 

چشم باز ، ستادیکه از حرکت ا نیماش

 یکرد و به اطرافش نگاه کرد. محله 

بود یبیغر ... 

 :با تعجب به شهراد نگاه کرد و گفت 

 میمگه قرار نبود بر نجاکجاست؟یا -

ه؟یبق شیپ  



پدرمه . دو طبقه ش  یجا خونه  نیا  -

 یبرا یکیشهاب  یطبقه برا هی...  هیخال

 ... من

شده از تعجب هانا او را به گرد  یچشمها

 .خنده وا داشت

که  یدر صد فکر کن بااون اتفاق هی -

یاون عمارت بمون یافتاد اجازه بدم تو  

... 

دیحرفش پر انیم رتیح با  . 

جواب آرمان و شهراد؟  یگیم یچ -

بدم؟ یپدرم روچ   

گفت یو دلخور یبا لحن جد شهراد : 



یبه من اعتماد دار کردمیفکر م -  ! 

 ... اعتماد دارم اما -

- ؟یاما چ  

کند  انیدانست منظورش را چگونه ب ینم

نشود جادیا یکه دلخور .. 

 یرابطه  چیما ه نیباشه ب یهر چ -

شکل نگرفته یرسم  . 

 نیبدهد از ماش یجواب نکهیبدون ا شهراد

شد ادهیپ  . 

 ادهیپ نی. ب دیکش یبه دلش خنج م دلهره

که  دو دل بود نیشدن و ماندن در ماش

آمد رونیدر آپارتمان باز شد و آرمان ب  . 



آرمان که با لبخند دست شهراد  دنید با

 ادهیپ نیاز ماشفشرد ، یرا در دست م

  . شد

 یینماچشمش بود ، شیکه در پ یآپارتمان

حرف  یداشت . تازه معن کیو ش بایز

 شیشهراد را در مورد ثروت خانوادگ

دیفهم یم  .  

 یبا خوشحال از شهراد جدا شد و آرمان

 سمت او آمد

ه؟حالت بهتر  -  

 نیتکان داد. ا نییرو به پا یلبخند سر با

 یدوست م یلیهمخون را خ ریبرادر غ

 . داشت



با خنده گفت آرمان : 

هلما  ؟یزبونت رو کجا جا گذاشت -

ته کهیت نتتیبب بزرگت گوش   ...  

برخورد بدش با خواهرش افتاد.  ادی تازه

تاداسترس به جانش اف .  

ه؟یعصبان یلی... خ رمیبم یاله -  

یلیخ -  ... 

 دهیهلما از پشت سر آرمان شن یصدا

 .شد

 نیا یتو معرفت من ، یخواهر ب نیا -

تو  تا  نیایسرد آالسکا شد ... ب یهوا

نیسرما نخورد  . 



 شیدر چشم هلما شد . چند قدم پ چشم

. دست سرد  ستادیا شیرفت و روبرو

خواهرانه  یمحبت خواهرش را گرفت و با

 :گفت

منو ببخش هلما جون ... حالم خوش  -

  . نبود

به صورت خواهرش نگاه  قیدق هلما

صورت  یرو ینور کم نکهیکرد. با ا

خواهرش بود اما برق چشمانش نشان از 

  .حال خوبش داد

 ریو ز دیاو را در آغوش کش کبارهی به

 :گوشش گفت



حال دلت خوب باشه من  نکهیهم -

که  یم . خودمون با اون جذبه اخوشحال

 یبرا شتریدلم ب یتو از خودت نشون داد

مطمئنم  گهیسوزه ... د یم چارهیشهراد ب

یایاز پس خودت بر م . 

و به همراه آرمان و  دنیدو خند هر

 .شهراد وارد ساختمان شدند

* 

 

آمد .  رونیب شگاهیبه همراه هلما از آرا 

 ستادهیبه انتظار آنها ا نیآرمان کنار ماش

عمو صادق تماس گرفته  شیبود . شب پ

در  یبود و از آرمان خواسته بود تا وقت



او استفاده  نیتهران حضور دارند از ماش

 .کنند

همسرش نگاه کرد و  یبه چهره  آرمان

 دیو تمج فیلما تعره ییبایاز ز یبا لبخند

 .کرد

شدند و هلما و آرمان شروع  نیماش سوار

به حرف زدن کردند اما ذهن هانا در 

 نیاول یکه برا یمانده بود . شب شیشب پ

بود دهیبار پدر و مادر شهراد را د  .  

به شهاب  یادیز یلیشباهت خ مادرش

از چهره  یقیشهراد تلف یداشت . چهره 

 رهیوست تپدر و مادرش بود . رنگ پ ی

 ینیلختش بهمراه ب یمشک یاش با موها



بود.  هیاش به پدرش شب دهیکش یاستخوان

مادرش بود هیشب شیلبها و چشم و ابرو  . 

پدر و مادرش  یمیخوب و صم رفتار

ارتباطشان را ذوب کرد خیزود  یلیخ .  

آرمان و شهراد پدر و  دیصالح د با

مادرش هم به آن خانه آمده بودند . شب 

شد .  یادماندنیبه  یاز شبها یکی شیپ

نشست که افراد  یکه دور سفره ا یشب

با لبخند بهم  یسفره همگ یحاضر در پا

و  نهیاز ک یکردند و خبر ینگاه م

عداوت نبود . پدر و مادر شهراد با 

را در  نوادهقلب خا شانیمهمان نواز

اول به دست آوردند یهمان جلسه  .  



 یاز رابطه  یاسترس داشت حرف مدام

نه؟ ایخواهد آمد  انیاو و شهراد به م   

 چیتا آخر شب کور شد و ه انتظارش

او و  انیدال بر دانستن موضوع م یحرف

  .شهراد زده نشد

انتظار او  دیشد . شا یخال یکم دلش

شهراد تصور  ینابجا بود اما با حرفها

به  یحرف یمیکرد در آن جمع صم یم

امدیکه ن دیایب انیم ... 

گفته بود فردا  یخداحافظقبل از  شهراد

 شگاهیدم آرا دنشید یزودتر از همه برا

دست  ریز یشود . اما وقت یحاضر م

 داده بود ؛  امیپ شیبود برا شگریآرا



تواند خود را به  یآمده و نم شیپ یکار

 . او برساند

و ترس به  دیپر از ترد یبا قلب حاال

رو  شیکرد که پ یفکر م یساعات

 ...داشت

. نگاهش به ستادیت ااز حرک نیماش

 یشد . استرس خاص دهیسمت در باغ کش

 . درون قلبش النه کرده بود

و  دیبه سمت عقب چرخ یکم آرمان

 :گفت

 شیپ ینکرده  مشکل یخدا نکهیا یبرا -

در تمام مدت جشن از من و هلما  ادین



و  ریچندساعت با خ نیجدا نشو تا ا

میتموم شه و برگرد یخوش . 

 یرا به آرام نیماشگفت و آرمان  یچشم

  . حرکت دادو وارد باغ شد

 دهیاز داخل عمارت شن کیموز یصدا

گنگ دلش را  یشد . دلشوره ا یم

کرد یم رورویز . 

 شیهلما روبروشد  ادهیپ نیاز ماش یوقت

 یدر سوسو یخاص ی. نگران ستادیا

 شتری. دلشوره اش ب دید یم شیچشمها

 . شد

- ؟ینگران یهلما از چ  



آرام که به گوش آرمان  ییبا صدا هلما

گفتنرسد ؛ : 

 ترسمیمونه . م یم یافع نیمهبد ع -

کرده   نهیخورده رو ک روزیکه د ییکتکا

کنه یباشه و بخواد امروز تالف  . 

بر  ییبال نکهی. ترس ا ختیفرو ر قلبش

قلبش را مچاله کرد دیایسر شهراد ب  . 

دهانش را قورت دادو با زحمت  آب

ن دادحسش را تکا یب یلبها : 

 یگفتم امروز تو یکاش به شهرادم -

 ییترسم بال یجشن شرکت نکنه ... م

ادیسرش ب  . 



را دور زد  نیآرمان که ماش دنیبا د هلما

شد ، پچ پچ کنان  یم کیو به آنها نزد

 :گفت

 هیتو ناراحتم . شهراد  یبرا شتریمن ب -

ادیمرده و از پس خودش بر م . 

م تا خودم شهراد نگران یبرا شتریمن ب -

شه   کیبهم نزد ذارمی... تا آخرجشن  نم

تونه  ینم نیتو و آرمان کنارم باش یوقت

زهرش  یجور نیبکنه ... ممکنه ا یکار

زهیرو  به شهراد بر . 

شد و گفت کینزد آرمان : 

- وارد  نیخوا یخوشگل نم یایدیل

ن؟یعمارت بش  



 یآمد و بازو شیبرا یعشوه ا هلما

با ناز گفت آرمان را در دست گرفت و : 

 . منتظر عشق جانم بودم -

هم وارد عمارت  یسه شانه به شانه  هر

 . شدند

زد  یورودشان نگاهش در سالن چرخ با

نبود اما پدر و مادرش  ی. از شهراد خبر

دش در سمت در کنار پدر و مادر خو

نشسته بودند . عمو  ییرایراست پذ

  . صادق هم کنار پدر شهراد نشسته بود

بودند .  امدهیو داماد هنوز ن عروس

صورت مهبد رد شد .  ینگاهش از رو



صورت  یبا تعجب دوباره نگاهش رو

مهبد گردش کرد یزخم یکبود و لبها . 

 رهیمهبد متوجه نگاهش شد و به او خ 

حدش  یخشم ب شد . در عمق چشمانش

دید یرا م  .  

که  یخاکستر یرا از آن چشمها نگاهش

گرفت و  ؛ ختیر یترس در وجودش م

خواهرش به طرف پدرو  یهم پا

  .مادرشان رفتند

 میمال شیمهبد با او حرکت کرد. آرا نگاه

او را مسخ کرده بود  شیچشمها ییبایو ز

و او را  دیجوش یاز درونش م ی. حس

کرد یطلب م . 



شاخه  نهیبا نفرت و ک یه زمانک ییاو 

وجودش را قطع کرده بود و زهر  یها

بود حاال با هر نگاه و  ختهیبه جان او ر

ختیر یرفتارش به جانش زهر م . 

نشست شیبازو یرو رایسم دست  . 

- .خسته شدم از بس  میمهبد پاشو برقص

 یبهت زده ها چشم به اون در دوخت نیع

 راحت شد التی... حاال که اومد و خ

 ... پاشو

دینگاهش کرد وغر بااخم : 

 یکه فکر م ینیبیم یتووجود من چ -

دارم؟ دنیحال رقص یکن   

با خشم بلند شد و گفت رایسم : 



 یخودت رو نابود م یبه درک که دار -

تونم مثل تو غمبرک بزنم ی. من نم یکن  
.  

سالن  انیمهبد فاصله گرفت و به م از

که سرگرم  یرفت و در جمع جوانان

داد یخود را جا رقص بودند ، .  

 یو هلما بعد از سالم و احوال پرس هانا

با پدر و مادر خودش و شهراد کنار هلما 

 یم نییباال و پا ینشست . نفسش به سخت

  . شد

ا  که از  زیمهبد با آن نگاه ت حضور و بر 

فشرد و  نبودن  یآن فاصله  قلبش را م

 . شهراد دلش را آشوب کرده بود



را هم گره زده بود و به جمع  شیاانگشته

را با حرکت تن و  شانیکه شاد یجوانان

شد رهیخ دادند ، یبدنشان نشان م  .  

در جمع آنها نگاهش را به  رایسم دنید

مهبد سوق داد یقبل گاهیجا .  

که در دست مهبد بود با آن  یدنینوش جام

 نییپا یدرهمش دلش را هر یچهر ه 

ختیر  . 

بر پا  یاد هلهله اورود عروس و دام با

شد . لبخند زنان به همراه هلما به استقبال 

گفتند کیعروس و داماد رفتند و تبر .  

 یاز حضورش در عمارت م یساعت سه

از شهراد نبود . از  یگذشت و خبر



جشن که  نیشهراد او را در ا نکهیا

تنها بود؛  یحضور مهبد  در آن قطع

ناراحت بود،  گذاشته بود  .  

 یخاموش شد و رقص نورها چراغها

جوانان  یو هورا غیروشن شد . ج یرنگ

از  یجشن به هوا رفت . هلما لحظه ا

گوش  ریشد . ز یبلند نم یصندل یرو

 :هلما گفت

هلما برو با آرمان شاد باش ... من  -

مامان نشستم شیپ  . 

دستش را فشرد و گفت هلما : 



- راحته هم  المیجا که نشستم هم خ نیا

آشفته بازار نه من نه  نیا ی.. توشادترم .

میستیآرمان راحت ن  . 

تاب تر و  یگذشت و دلش ب قهیدق چند

آشوب تر شده بود . دستش را درون 

 چیه را برداشت . شیبرد و گوش فیک

از شهراد نداشت یامیتماس و پ  .  

چنبره زد.  شیدرون گلو نیسنگ یبغض

در قلبش فرو  یداغ ریکرد ت یحس م

تپش قلبش را گرفته  یرفته بود و جلو

  . بود

 یقرار به اطراف نگاه کرد . در جا یب

از  شیقرار یخود نشسته بود اما ب



مشخص بود . هلما دست  ادشیز یتکانها

و گفت گذاشت شیبازو یرو : 

راحت  التیخ یچرا انقدر استرس دار -

شه کیتونه بهت نزد یمهبد نم . 

چون جرقه در ذهنش زده شد یفکر . 

دیو نال دیاز ته دلش کش یآه : 

. هنوز  ارهیسر شهراد ب یینکنه بال -

از شهراد نشده یخبر  . 

باال انداخت و گفت یشانه ا هلما : 

 لیموباکجاست !  نیخب زنگ بزن بب -

گهیخوره د یمواقع به درد م نیا یتو  ! 



اسمش  یو با انگشتان سرد رو دیگز لب

بار بود تماس  نیرا لمس کرد . اول

او بود .  ضربان قلبش باال رفت  رندهیگ

شماره  یرا کنار گذاشت و رو دی. ترد

  . ضربه آخر را زده شد

گوشش  یرو یرا با نگران یگوش

را در  یزنگ گوش یچسبانده بود تا صدا

 یدر فضا ییبشنود اما صدا اهویآن ه

و او را شوک زده کرد دیچیپ .  

 یشهراد به جا یآهنگ گوش یصدا

در سالن پخش شد .همه از  یقیموس

و سکوت در فضا حاکم  ستادندیحرکت ا

  . شد



آورد و به  نییرا پا یزده گوش بهت

کرده  رییتغ یکرد. فضا یاطراف نگاه م

 کیمنتظر  دیفهماند که با یبه او م

از طرف شهراد باشد رانهیحرکت غافلگ  

.  

 یتابانه از رو یها کش آمدند و او ب هیثان

برخاست و همزمان هلما کنارش  یصندل

دیرا بهم کوب شیو دست ها ستادیا  .  

تمام چراغها روشن شد و آهنگ  همزمان

پخش شد . شهراد درست  یدیجد

بود ستادهیا شیروبرو  . 

آن کت و  در شیرعنا یقد و باال دنید با

و کراوات  دیسف راهنیکه پ اهیشلوار س



 یداماد یبه آن جلوه  شیو نقره ا اهیس

دلش غنج رفت داده بود؛  .  

شهراد به  یرایجذاب و گ چشمان

را بر  نشیچشمانش سنجاق شد و دل و د

آمد و  شیپ یقدم یباد داد. با ژست خاص

را با  یرا باال گرفت و آهنگ کروفنیم

او اجرا کرد یبرا نشیدلنش یصدا . 

 

" که من آخه دلمو دادم برا تو ینجوریا  

هواتو کنهیم یدلم داره ه ینجوریا  

 

به جا تو ادیام نم یشدم کس عاشقت  



 

دل من آخه حک شد اون چشاتو یتو " 

 

جلو آمد و با دست هانا را  یگرید قدم

نشان داد و چشمانش را با تمام احساس 

 ...بست و خواند

 

" شق تو دستو بالمکوک کوکه حالم آخه ع  

 

شده خوش به  گنی،م خوامیتو رو م دل

 حالم

 



سرش  یکه ندارم ،عشقه شوخ یشوخ

شهینم  

 

باورش  یشکیه خوام،یتورو م یجور

شهینم " 

 

زدن از قفس تنگ  رونیدر حال ب قلبش

بود نهیس  .  

اش حبس شده بود نهیدر س نفس .  

فکش منقبض شده بود و از  یها عضله

ودفلج شده ب یشدت خوش .  

 



چشمان شهراد چلچراغ عالم  درون

 . افروز روشن شده بود

با چشمان بهت زده به لبها و حرکات او  

شده بود رهیخ  .  

خواست همان جا زانو بزند و  یم دلش

مرد پر احساس  نیا میجانش را تقد

کند شیروبرو  .  

زند یابرها قدم م یرو کردیم حس  . 

اراده و  یکه شهراد زد ، ب یچشمک با

نگاه  یبدون آنکه به کسسخ شده ،م

به سمت عشقش برداشت یگامکند   .  

و که تا عمق جانش نفوذ کرده بود  یعشق

 .او را به مرز جنون رسانده بود



 یزیسورپرا نیگاه در تصورش  چن چیه

آمد یشهراد  نم یاز سو  .  

را  کروفنیحرکت او م دنیشهراد با د 

که سرمست از  یباال برد و با چشمان

را او برداشت و  یشق او بود ؛ گام بعدع

ستادیا شیروبرو  .  

 شیاحساسش را در نگاه و صدا تمام

خواند شیبراو  ختیر ... 

   

" ی،تو فقط دلبر من یهر چ یبگه هر ک  

 

یدلو ببر یاومد یدید یدست یدست  



 

یاز همه سر دونمیواسم آخه م یخاص  

 

کوکه حالم آخه عشقه تو دست و  کوک

 بالم

 

شده خوش به  گنیم خوادیم تو رو دل

 حالم

 

سرش  یکه ندارم عشق شوخ یشوخ

شهینم  

 



باورش  یشکیه خوامیتورو م یجور

شهینم  " 

   

گونه  یرو دیچون مروار یداغ اشک

دیاش غلط  .  

 داریآمد پلک بزند و از خواب ب ینم دلش

 ایدر رو ینادر حت یصحنه ها نیشود . ا

شد ینم دایهم پ  .  

را به دست  روفنکینفس زنان م شهراد

هانا  یقدم کیآرمان داد و درست در 

زانو زد . دست راستش  شیپا ریدر ز

هانا گرفت و با  یباال آورد و روبرو



 ، دیلرز یم جانیکه از شدت ه ییصدا

 :گفت

من ... آرام جانم ...  یا شهیش یبانو -

؟ یشو یم رایعشقم را پذ  

کرد و  یبا بهت به رفتار او نگاه م هانا

عاشقانه از سد  دیمروار ینه هادا

ختیر یمشتاقش فرو م یچشمها .  

اراده سرش به سمت پدرو مادرش  یب

دیچرخ .  

بود سیهر دو از اشک شوق خ صورت  

.  

نگاهش از پدرش اجازه گرفت با  .  



رو به  یرا بست و سر شیپلکها یعل

تکان داد نییپا .  

 رهیت یبه شهراد کرد و در آن دو گو رو

غرق کرد ،  یو را نگاه مکه عاشقانه ا

  . شد

 یبرد و حلقه  شیزد و دست پ زانو

 شیرا از جا انیلیبر نیتک نگ یبایز

دیکش رونیب  .  

 دیلرز یم جانیکه از شدت ه یانگشتان با

در انگشت حلقه اش فرو برد و  به 

لب زد یآرام : 

عشقمشوم ، یم رایپذ - .  

و گفت دیمستانه خند شهراد : 



  . ممنون عشقم -

که  ییبغضش را قورت دادو با لبها هانا

جواب داد دیلرز یاز شدت شوق م : 

-  ایباز یهند نیاز ا شدیشهراد باورم نم

یبلد باش  . 

کرده ...  وونهینگاهت منو د یجادو -

کار رو  نیت اخواست شب تولد یدلم م

شد و دل  یم رید یلیدادم اما خ یانجام م

قرارم تاب صبر کردن نداشت یب  .  

عشق  یهانا را گرفت و داغ بوسه  دست

  . را بر پشت دستش مهر کرد



بلند کرد و  نیزم یرا با خود از رو او

کرد و با  یمی. تعظ ستادیرو به جمع ا

 :احترام گفت

منو   که زانیشما عز یسپاس از همه  -

لحظات عاشقانه  نیعشقم رو در ا

نیکرد یهمراه  . 

به عروس و داماد کردو گفت رو : 

 یفرصت نیممنون فربد جان که بهم چن -

... انشاال جبران کنم یداد  . 

آن دو کف  یبه افتخار عاشقانه ها همه

دندیزدند وسوت کش . 



عاشقانه به چشمان پر  یبا نگاه شهراد

ت از اشک هانا نگاه کرد و سرمس

 .وجودش لب زد

 چیخواد ه یبخند خانومم ... دلم نم -

 نمیبب یخوشگلت رو اشک یوقت چشما

چند  میریاز بزرگترا اجازه بگ میبر. 

میباغ قدم بزن یلحظه تو  . 

هم گذاشت و موافقتش را  یرو پلک

  .اعالم کرد

گونه اش  یذوق لبخند زد و دست رو با

را پاک کرد شیو اشکها دیکش  .  



 یخواست بر خالف خواسته  یمن دلش

اگر آن اشکها از  یحتعشقش رفتار کند ،

عشق و شوق باشد یرو  . 

و  ستادندیکنار پدر و مادرها ا هردو

. چشمان عمو صادق  دندیدستشان را بوس

از اشک بود سیخ  . 

زانو زد و دستش را  لچرشیو کنار

سرش  ی. دست عمو صادق رو دیبوس

 . نشست

- رو داشت  اقتتیکه ل یخدا روشکر کس

 یخوام خونه  یشد . از خدا م بتینص

گرم و پرنور باشه دخترم ...  شهیدلت هم

یشیمطمئنم که خوشبخت م  . 



به همراه هلما و آرمان  الیو سه شهاب

جلو آمدند . شهراد با آرمان و شهاب 

 افتیآنها را در کیکرد و تبر یروبوس

 الیکرد . هانا هم با خواهرش و سه

برخالف شهراد دو تا کرد و  یروبوس

نوش جان  شیجانانه از بازو شگونین

گوشش گفت ریبا خنده ز الیکرد. سه : 

دامنت انداختم  یتو ییچه هلو یدید -

شهرادمون رو داشته باش ی... هوا . 

گرفت  یم شگونیکه ن یزمان هلما

 :زمزمه کرد

عشقوالنه هات رو از  یتا تو باش -

یخواهرت پنهون نکن . 



خنده  ریبار آخ گفتن  هانا زسه با دو هر

  .زدند

کرد و گفت یرو به عل شهراد : 

-  قهیچند دق نید یپدر جان اجازه م

رم؟یدخترتون رو قرض بگ  

 یپر معنا زد ؛ هلما پالتو یلبخند یعل

 :هانا را به دستش داد و گفت

.. عروس و نیهوا سرده زود برگرد -

داماد فش فشو سرماخورده به درد قند 

خوره یسرشون  نم یباال دنیساب  . 

زدند.  رونیدوشادوش هم از سالن ب 

و خدا را از ته دل  دیکش یقینفس عم

از مهبد و  یترس چیه گریشکر کرد .د



 یبار هم برا کی ینفرتش نداشت . حت

عکس العملش به دنبالش نگشته  دنید

  .بود

کس و  چیشهراد و نگاه مشتاقش ه جز

مهم نبود یزیچ چیه  .  

 یگره زد و با ذوق نهیس ریز را شیدستها

گفت ریوصف ناپذ : 

- شه یشهراد هنوز باورم نم  ... 

- شه؟ یباورت نم ویچ  

در  شهیتو رو داشته باشم ... هم نکهیا -

یبود یافتنیتو دست ن نظر من ، ! 

و با  دیبا ذوق به سمتش چرخ شهراد

گفت زیآم طنتیش یلبخند : 



 فکر نیا یاونوقت خانومم از چه موقع -

سرش رخنه کرده بود؟ یتو  

 نیاول یو برا دیاز ته دل خند هانا

 :اعتراف کرد

 هی...  دمیکه د یاز همون روز اول -

یدلم رو لرزوند یجور خاص  ... 

عشق  یطور خالصه از ماجرا به

او گفت و شهراد رو به  یبرا شیپنهان

  .اوج آسمان عشق رساند

- دونستم دل تو هم با  یاگه م طونیش یا

کردم یزودتر اقدام م هیکیمن  دل  . 

نگاهش کرد و  یخاص طنتیبا ش هانا

 :گفت



نشده ریاالنم د -  ... 

و در  ستادیاش ا نهیبه س نهیس شهراد

چشمان زل زد و  لبخند زد . هانا با 

دیپرس دیترد : 

؟یخند یم یبه چ -  

عشق رو  ایدن ایبه چشمات که دن -

اتو ازش درو کنم ... قبال برق نگ تونمیم

شدم اما  یم یخودم فکر شیپ دمیدیم

داشتم که اون برق نگاه از عشق  دیترد

 وونهیباشه اماامشب برق نگات منو د

 ...کرد



داره ... چرا  یهم عالم یوونگید -

دو سه  نیا یتو ؟یکرد یخودتو ازم مخف

 ... ساعت مردم و زنده شدم

و گفت دیحرفش پر انیم شهراد : 

 یم رو مسراغ نمیبب خواستمیم  -

منم بودم  یتو سالن بود یاز وقت ؟یریگ

بهم  یاما با بچه ها هماهنگ شدم تا وقت

و دلت برام تنگ نشه جلو  یزنگ نزن

امین  ... 

گذاشت و از  شیلبها یدست رو هانا

خنده گفت انیرفت و در م سهیخنده ر : 



که  یکردم انقدر بدجنس باش یفکر نم -

 دنیمن انقدر نگرانم و تو از د ینیبب

یمن لذت ببر ینگران  ... 

هم عجولم  یلیخ یاز بدجنس ریمن بغ -

 یخوام اگه تو راض یم نیهم یبرا... 

جا هستن  عقد  نیتا پدرو مادرت ا  یباش

 میبرگذار کن شیک یو جشن رو تو میکن

ه؟ی...نظرت چ  

آقامون بگه یهر چ - . 

و سرش را  دیحلقه کش یرا رو دستش

ش گونه اش انداخت. شرم زنانه ا نییپا

  .را گلگون کرد



گونه  یبرد و رو شیدستش را پ شهراد

 :اش را نوازش کرد و گفت

 یآقاتون دربست نوکرته ... خبر ندار -

محرم شدن با  ینوا چقدر برا یدل ب نیا

کنه یم یشمار هیخانوم خوشگل ثان نیا  
.  

دستش را  یباد سرد دنیوز با

با فاصله پشت کمر هانا  تگرانهیحما

کرد تیو او را به سمت در هدا گرفت  . 

ترسم سرما  یخانومم که م میبر -

یبخور . 



دو مست و غزلخوان عشق بودند و  آن

آن دو  یحرفها دنیمهبد با شن دندیند

ختیچگونه فرو ر  . 

 یدنیوشدر تمام آن لحظات که جام ن مهبد

شدن به صورت دختر  رهیرا با خ شیها

 یداد که، به تازگ یباال م یماهسوند

عمق خواستنش را در دل  سردش حس 

در حال نقشه  شیاز روز پکرده بود .. 

به بدست آوردنش بود که یبرا دنیکش ... 

 یشهراد و از خود ب شینما دنیبا د 

از سر تا  یخود شدن هانا سرب مذاب

ت . با هر حرکت را فرا گرف شیپا

آندو  ردو بدل  نیکه ب یعاشقانه و نگاه



گرفت و خاکسترش در  یآتش م شد، یم

شد یفضا پخش م  . 

نگاه از سمت  کیتمام مدت منتظر  در

او  یو دلربا بایز یهانا بود اما چشمها

دید یرا نم یجز شهراد کس  .  

است  ستادنیکرد قلبش در حال ا یم حس

را  شیوروبر یشاه ماه نکهی. از ا

در مشت داشت و قدرش را  یروز

بر خود لعنت فرستاد و از ندانسته بود ،

زد رونیسالن ب  . 

در جمع مهمانان کارش را به نحو  شهراد

 یاو باق یبرا یبرد و راه شیاحسن پ



و نفرت  نهیآن ک ینگذاشت . بازنده 

خودش بود یلعنت  ...  

شد .  رهیآتش زد و به آتشش خ یگاریس

آن باغ و عمارت را با  خواست یدلش م

 یآتش دلش به خاکستر بدل کند اما برا

 یبایز یخنده از پشت پنجره ، یلحظه ا

  . هانا دلش را لرزاند

 دهیاو را د ینداشت خنده  ادیآن زمان  تا

بود و چشمان به  دهیباشد . فقط اشک د

 ... خون نشسته

 نیپشت اولآمدند ، رونیآن دو ب یوقت

را خاموش  گارشیستون پنهان شد و س

  .کرد



آن دو وجودش را سوزاند و  یحرفها

شد دیآسمان شهر ناپد یاهیدودش در س  . 

افتاده شاهد رفتن آن دو به  یشانه ها با

 . داخل عمارت شد

به رفتن در آن جمع را  یلیم شیپاها 

  . نداشت

زد و در  رونیسالنه از باغ ب سالنه

شهر ،حسرت داشتن  یکوچه پس کوچه 

کرد یکوب مپا لگد  ریرا ز شیشاه ماه .  

او  یکه زمان ییاشکها یاهویه انیدر م 

تا شده بود، گم شد  زششیباعث ر

که ناخواسته بر آن  یفراموش کند ظلم



چشمان معصوم روا داشت و حاصلش 

حسرت شد یعمر .... 

 

انیپا  ... 

 

(یمی)پروانه قدطانیدر جوار ش انیپا  


