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 1 فصل

 

 

 و روحي تنشهاي همه آن گذراندن از پس كه حاال دانست نمي.مينگريست داشت دست در كه اي قهوه فنجان به مغموم و دلتنگ
 احساس آن گرماي.نوشيد را قهوه از اي است؟جرعه غمگين و ناراحت همچنان چرا رسيده آرامش اين به آزاردهنده مشكالت

 غم از باطراوتشان دلهاي گويي بودند گرفته و سرد نيز آنها.افكند تار و تيره ابرهاي به پنجره از نگاهي.كرد هديه او به خوشايندي
 نشسته خون در نميرسيدند جايي به هم باز و ميكردند تالش زندگياش امور اندنگذر براي تمام سختي با كه خدا بندگان اندوه و ايام
 يك با بود متري پنجاه آپارتماني بود گزيده سكنا تازگي به او كه منزلي.نگريست خويش اطراف به و نوشيد ديگر اي جرعه.بود
 آن از منزل سرتاسر كه رنگش آبي موكت روي و بود روشن اي فيروزه رنگ به ديوارهايش كه مستطيلي هال يك و خواب اتاق

 پنجره با ميشد محسوب نيز پذيرايي اتاق كه كوچك هال اين.داشت قرار اي ساده بسيار و اي سرمه ست نيم مبل بود شده مفروش
 تمانآپار اين كه خصوص به گذارد نمايش به بيننده ي حيطه در زيبايي طرز به را شهر ي منظره ميتوانست خود جنوب در بزرگ اي
 ريز قطرات.كرد روشن سيگاري و نوشيد آخر تا را خود ي قهوه فنجان.داشت قرار شهرك يك در مجتمعي سيزدهم ي طبقه در

 در درست كه اي راحتي صندلي روي ساخت وادار را او و گرفت شدت بود كرده تماشايي پيش از بيش را شهر ي منظره كه باران
 :كرد افزون زا غمش و شد آوا هم او دل گرفتگي با آسمان تيرگي.بنگرد رونبي به و بنشيند داشت قرار پنجره كنار

 و قشنگ دنياي اون ديگه دنيا اين.ميكنه اذيتت و ميده آزارت بيشتر باشي تر مظلوم و آرومتر چي هر!نامهربوني و رحم بي دنياي چه
 و من تا دادند هم دست به دست ديگه طرف زا خانوادگي مسايل و طرف يك از اقتصادي مشكالت.نيست خوشي و خنده از سرشار
 هرحال به.ميدونم بعيد كه ميكنند؟من زندگي هم خوشبختي افراد دنيا اين توي آيا.كنند شكنجه و بدن آزار پيش از بيش منو امثال

 و ندانخ ظاهر كه ميبينيم رو كساني شاايد.نداره وجود غم بي انسان.داره غم و ناراحتي و مشكل خودش ي نوبه به هركس
 .نيست هم خبرا اين كه ميفهمي بشيني دلشون درد پاي اگه اما دارن خوشبختي

 :داد بيرون سينه از آهي

 از اوايل.بود اين از غير واقعيت اما دلشادم و خوشبخت چقدر ميكرد تصور بود زندگيم گر نظاره دور از هركسي.من زندگي مثل
 با صورتمو مادرم قول به بايد كه ميدادم دلداري خودمو و بودم خوشحال ميكردن نگام خوشبخت و موفق آدم يه چشم به مردم اينكه
 آورد وجود به برام همسرم كه مشكالتي با يواش يواش اما بشن شاد دلشون توي و بخندند بهم دشمنام نذارم و دارم نگه سرخ سيلي
 اون از بعد بخصوص.كنم بازي رو خوشبخت و دشا آدم يه نقش نميتونستم ديگه كه حدي تا رفت افسردگي به رو خوشبختي اين

 .بدخواه و پست آدماي به لعنت.كرد افسرده و غمگين پيش از بيش منو و برد بين از رو طاقتم كه جريان
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 سوي به پنجره طرف دو در اي نقره تزييني زنجير با كه رنگ اي سرمه ضخيم هاي پرده به و داد تكيه صندلي پشتي به را سرش
 :ماند خيره بودن شده كشيده ديوار

 به ميكنم فكر موضوع اون به دارم هنوز "واقعا!بزنه نارو بهت وفاداري جاي به طرف اون و باشي داشته اطمينان كسي به سخته چقدر
 باشه؟ داشته وجود حيواني و منفي خصوصيات همه اون با انسان يه ممكنه مگه اينكه

 .خوردم ضربه ازشون و ديدم رو اونها خودم كه چرا نداره سوال ديگه اين گرچه- 

 منشي متوالي زنگ سه از پس.نيافت خود در گوشي برداشتن به تمايلي اما پيچيد منزل سرد و ساكت فضاي در تلفن زنگ صداي
 :درآمد صدا به تلفني

 .ممنونم.دبذاري پيغامتونو بوق صداي شنيدن از بعد "لطفا نيست منزل در شما به جوايگويي براي كسي حاظر درحال.سالم- 

 .دارم كارت بردار رو گوشي اي خونه اگه.ساغر سالم- 

 :برداشت را گوشي و رففت تلفن سوي به آرام جوان زن.بود فرشاد صداي اين

 سالم- 

 !برنميداري؟ رو گوشي و اي خونه.ماهت روي به سالم- 

 ديگه نداشتم حوصله- 

 .بگه بهت حرفشو نترسه آدم بزن حرف جوري يه!!!اخالق خوش چه- 

 :گفت بيحوصلگي با اغرس

 .نيستم سرحال "اصال من فرشاد ببين- 

 نميخواي؟ مهمون بپرسم ميخواستم- 

 .نه مزاحم اما چرا مهمون- 

 هستيم؟ يكي كدوم ما حاال- 

 مراحميد شما- 

 .زدند حرفا اين از شده كه هم بار يه براي ما خوب ي خاله دختر عجب چه!عجب چه- 
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 .بيا خواستي هروقت ام خونه من...نكن لوس خودتو- 

 :گفت خود با جوان زن

 .ندارم مخالفتي چرا نميدونم ولي ميزنه هم به خلوتمو اومدنش با ميدونم

 "گفت ترديد با سپس كرد مكث اي لحظه فرشاد

 ميگي؟ بهم چي هستم چهار بلوك پاركينگ توي اآلن همين بگم اگه- 

 :داد ديگرش دست به را گوشي ساغر

 .نميمونم اومدنت منتظر زياد!بهتر چه- 

 ميگي؟ جدي اينو- 

 :داد ادامه و نماند جواب منتظر

 !!بزني؟ كتكم ميخورم تا باال نيام...ها هستم چهار بلوك ساختمان زير درست اآلن من ببين- 

 :خنديد بلند صداي با جوان زن سخن اين از

 .منتظرتم من بيا!...ديوونه

 شد روبرو فرشاد خنداد ي چهره با و گشود را در.درآمد صدا به آپارتمان زنگ تا ماند منتظر و كرد قطع را تماس

 چطوري؟.تو بيا.اومدي خوش- 

 :شد وارد ميزبان تعارف با رسيده راه از مهمان

 !!!شما هاي احوالپرسي از...نيست بدك اي هم حالم.ممنونم- 

 بيرون از كه كنم درآمدي كم و كوچيك كارهاي صرف وقتمو تمام مجبورم همين واسه خرابه خيلي اقتصاديم وضع كه ميدوني- 
 .ميدم انجام و ميگيرم

 :گفت مينشست مبلها از يكي روي كه درحالي فرشاد

 گوش تو اما موندنيه واست بدوني كه كاري يه دنبال برو نداره اي فايده كارها اين گفتم بهت بار هزار.ديگه خودته تقصير خب- 
 !كه نداري شنوا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  5 

 :رفت آشپزخانه سوي به ساغر

 .خودمه الك توي سرم و هستم خودم ي خونه توي اينجوري حداقل.نمياد خوشم بيرون محيط از- 

 :گفت اي گونه اعتراض حالت با و دا تكان سري فرشاد

 آبرومندانه روزگارشونو و ميكنن كار دارن نمياد خوشتون ازش شما كه محيطي اين توي خانم دختر؟اينهمه ميگي چي- 
 اينهمه چرا آخه...آشنا و دوست هر به كه جامعه به نسبت تنها نه شدي بدبين.كردي فرق خيلي چيه؟تو ميدوني "اصال...ميگذرونن

 شدي؟ اينجوري كه كشيدي چي و ديدي چي لعنتي زندگي اون توي كنم درك نميتونم شدي؟من عوض

 و مينگريست افراد به مثبت يديد با و نيت خلوص با كه زماني ياد به افتااد ها گذشته ياد به سواالت و جمالت اين شنيدن با ساغر
 :آمد او سوي به و زد زهرخندي.ميدانست خود همانند را همه

 .بعد واسه بمونه سوالت اين جواب- 

 :افزود و نهاد ميز روي داشت دست در كه را چاي سيني

 بود؟ چي دااشتي باهام كه كاري ببينم بگو.بگذريم حرفها اين از حاال- 

 :رفتگ دست به را چاي فنجان فرشاد

 ي اجازه داماد آقا و كنه ازدواج ميخواد هامون منشي از يكي آخه.داره ماهر تايپيست يه به احتياج شركتمون بگم بهت اومدم- 
 جاننشين به و افتادم تو ياد دفعه يه موقع همون بگرديم ديگه تايپيست يه دنبال بايد كه كرد اعالم امروز همين.نداده بهش كاركردن

 مرادي خانم واسه خوبي جانشين ميتونه كه دارم سراغ منشيگري امور و تايپ در زبردست و شخصيت با مخان كه گفتم رييس
 چيه؟ نظرت حاال.باشه

 :شد گرد و باز تعجب از ساغر چشمان

 امور و تايپ در كردي تعريف ايشون واسه تو كه اونطور نه و دارم كار سابقه نه من آخه!كردي؟ معرفي منو بگي ميخواي- 
 .ماهرم گريمنشي

 و دانشجو اين هاي نامه پايان و ميشيني كامپيوتر پاي شب تا صبح از جنابعالي ندونه و نشناسه رو شما كه بگو يكي به رو حرف اين- 
 انداختي؟ دستم نكنه.ميكني تايپ رو دانشجو اون
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 صفحه يا نميخوره فونت اين و خط اين به متن اين بگه كه نداشتم باالسر آقا هم حاال تا خودمه كار كارا اين.نداره انداختن دست- 
 كنم قبول نميتونم بنده!جان آقا نخير...بگيره ازم ديگه ايراد و اشكال يه و هزار يا و بنديه جدول چجور اين يا داره اشكال بنديت

 .باشم داشته آقاباالسر

 :نوشيد را چاي از اي جرعه فرشاد

 در اون و در اين حاال تا.داريد تشريف متكبر و زودرنج،مغرور العاده فوق شما كه برسونم عرضتون به بايد محترم خانم ببينيد- 
 كه شد چي حاال بشي خالص ميگيري كمي پول ازاش در و ميدي انجام خونه تو كه كاذب كاارهاي اين از و كني پيدا كار يه تا ميزدي
 ها؟.كني ايعض معاونش و رييس جناب پيش رو بنده ميخواد دلت گذاشتي؟نكنه باال طاقچه

 تقصير"ثانيا...هستم خودم زندگي و خونه تو حداقل باشند هرچي اما هستن كاذبي كارهاي تو قول به كارا اين كه درسته "اوال- 
 من ميگه تازه،كي.ميشينه هم لرزش پاي ميخوره خربزه كه كسي.بموني توش كه نزني حرف من با مشورت از قبل ميخواستي.خودته
 كنم؟ پيدا كار تا ميزدم در اون و در اين تاحاال

 :كرد اي خنده فرشاد

 ...شبيه خرمالو و ازگيل به بيشتر و نبووده خربزه خورديم ما كه ايني "اوال- 

 :انداخت باال را هايش شانه و كرد قطع را او سخن ساغر

 .عزيز رييس و معاون آقاي و ميدوني خودت.نميشه مربوط من به ديگه بودنش ازگيل يا خرمالو يا خربزه- 

 جان دايي از رو زندگيت خرج ميخواي كي تا داري احتياج خيلي كار اين به كه ميدوني من از بهتر تو. بااشي جدي بهتره!ساغر ببين- 
 ...و بگيري

 :شد ناراحت سخن اين شنيدن از ساغر

 واسه خريدم جون به رو ددر دست و درد گردن و نشستم كامپيوتر پشت شب نيمه سه و دو ساعت تا شندرغاز براي ميبيني اگه- 
 كه من ميكنه واريز حسابم به تومن هزار چند ماهي خودش رسول دايي.بايستم خودم پاي روي و نكشم رو هيچكسي منت كه اينه
 بانكيش حساب بايد تنها زن يه كه ميگفت اش همه خودش ندارم پولها اين به احتياجي كه گفتم بهش بار تاازه،چند.نخوواستم ازش
 .باشه پر

 :گفت شرمندگي با و داد تكان سري بود كرده ناراحت را او اينكه از فرشاد

 رااحت تو بابت جان دايي خيال كه اينه هدفم نبود گذاشتن منت من قصد كردي برداشت بد من حرفهاي از تو ميخوام معذرت ازت- 
 با اي ميدوني خودتم كه همونطور.كنه نگاه تبه حقارت چشم به هنگامه نميخوام. نداري احتياجي اون كمك به تو كه بفهمه و بشه
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 و مهربون زن روشنك زندايي نيستن مقايسه قابل "اصال تا دو اين كه بگم بهت "كال داره فرق خيلي خدابيامرز روشنك زندايي
 .بدطينته و زن،خودخواه،حسود اين اما بود خيرخواهش و دلسوز

 و كرد تاملي.بود ديگري چيز رسول دايي از تصورش اما ميدانست را مسايل اين ي همه او.بود نيز ساغر تاييد مورد سخنان اين تمام
 :داد جواب ماليمي لحن با

 تعجب دايي كار اين از من...من...نگفته هنگامه به چيزي ميكنه واريز من حساب به كه پولي اي درمورد ميگفت جان دايي اما...اما- 
 .ميكنم

 :زد او به اي كننده آرام لبخند جوان مرد

 .ميدوني من از بهتر رو موضوع اين كه تو.ميگه زنش به بخوره آب رسول دايي!خوب دختر اي ساده چقدر تو- 

 :گفت او به موافق نگاهي با تامل اي لحظه از پس و انداخت زير به رو سرش ساغر

 ندام آمادگيشو "اصال نكردم كار ييجا كه ساله چهارده سيزده اآلن ضمن در ندارم مهارت اونقدرهام كردن تايپ تو من فرشاد ولي- 
 فرشاد؟ ميفهمي.نيستم وارد منشيگري كار به من...من

 .ميكنه استخدامت "حتما مني فاميل تو بفهمه شركت رييس اگه تازه ميگيري ياد نداره قصه اينكه خب- 

 :گفت ميكرد نگاه بيرون به پنجره از كه حالي در و برخواست جا از جوان زن

 .يترسمم من فرشاد ولي- 

 :رفت او سوي به و برخاست جا از ديد ساغر لحن در را دودلي و ترديد فرشاد وقتي

 ...از جداييت از كني،بعد زندگي اينجوري ابد تا نميتوني كه ميدوني هم تو ميدونم من- 

 درباره نميخوام ديگه يگمم بازم بودم گفته بهت هم "قبال!...فرشاد ميكنم خواهش- :كرد قطع را او سخن ملتمس لحني و نگاه با ساغر
 اين خاطر به فقط و فقط بساازم فعلي وضع با كردم قبول اگه.بشنوم هم كلمه يه حتي اونه با درارتباط كه هرچي و لعنتي اتفاق اون ي
 ...اون بخصوص چيز همه و كس همه از كه بود

 :افزود و كشيد پيشاني به دست مغموم حالتي با

 .ميكنه داغون اعصابمو شتهگذ خاطرات مرور كن ولش "اصال- 

 :داد ادامه سپس كرد مكث اي لحظه ساغر.نگريست او به نادم اما مهربان نگاهي با فرشاد
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 ميترسم؟ چرا برنيام؟نميدونم پسش از زياده؟نكنه شركتتون كار ببينم بگو خب- 

 :دا پاسخ اميدواري با مينمود اعالم را ساغر نسبي رضايت كه سخن اين شنيدن با جوان مرد

 دست از رو ميبيننم،چيزي بعيد من كه نشدي موفق هم اگه تازه.برمياي كارا همه پس از مطمئنم من نداره ترس ديگه كه اين- 
 .ببيني رو ليوان پر ي نيمه معروف قول به بهتره من نظر به.هستي كه همينجا برميگردي دوباره نميدي

 :نشاند لبها بر ماليمي لبخند و شد خيره او امميدوار چشمان به ساغر

 بريم؟ بايد كي حاال نداره ضرر امتحانش.باشه- 

 :نگريست او به شادماني با فرشاد

 .ميدم خبر بهت گرفتم رو مساعد و قطعي جواب وقتي ميكنم صحبتهامو كوچيك شايگان با من برسه راه از شنبه بذار- 

 .نيستم وارد زياد بگي شايگان آقاي به نره يادت پس- 

 :كرد اي خنده جوان مرد

 اتفاق به تا ما ي خونه بريم بيا »ندارم حالشو«نميگي معمول طبق اگه دارم كار كلي كه برم من بهتره حاال.ميمونه يادم.خوب خيلي- 
 .بزنيم گشتي يه و بيرون بريم مادر

 :گفت طبعي شوخ با و نشاند لبان بر مليح لبخندي ساغر

 به ببريد تشريف شما محترم آقاي نخير.فهميديم هم رو ملهج اين معني شد خوب!اين؟ يعني»دارم كار كلي« پس.آها
 .بيفتيد عقب!!كاراتون از شما نيستم راضي "اصال بنده چون برسيد!!كاراتون

 :افتاد خنده به او لحن از فرشاد

 !بكشي؟ نقاشي ميخواي بازم نكنه!...خاله؟ دختر ميكني بيرون ات خونه از منو داري- 

 :داد ادامه طبعي شوخ با فرشاد.شيدبخ وسعت خويش لبخند بر ساغر

 حظ و بكشيد خودتونو ته و سر بي هاي نقاشي راحت شما تا مميبرم فراوان احترام با تشريفمو بنده...بگيد شما هرچي...خوب بسيار- 
 .كنيد

 :كرد اي خنده ميشد بيان خاصي لحن با كه سخنان اين از جوان زن
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 و ددروني احساسات و عواطف ي كننده بيان و ذهني حاالت بازتاب نيسمه،يعنياكسپرسيو!!!ته و سر بي هاي نقاشي اين سبك- 
 ...من نقاش،و شخصي

 :كرد قطع را او سخن فرشاد

 حاالت كه فهميدم اينو ولي درنميارم سر "اصال ميگيد كه چيزايي اين از من!!داوينچي لئوناردو آقاي دختر!!!داوينچي خانوم- 
 .همين فقط... هستند ته و سر بي خيلي شما خصيش و دروني احساسات و ذهني،عواطف

 :خنديد بلندي صداي با ساغر بار اين

 بشن؟ مشغول!!!ته و سر بي هاي نقاشي اين كشيدن به داوينچي آقاي استعداد با دختر ميفرماييد اجازه حاال خوب بسيار

 :برخاست جا از خروج قصد به و انداخت باال را هايش شانه فرشاد

 .ميكنيم كم رو زحمت هم ما بفرماييد شما ميكنم خواهش- 

 .ميفرماييد لطف شما- 

 به و بازگشت پنجره كنار راحتي صندلي روي خود قبلي جاي به جوان فرشاد،زن رفتن از پس.نمود مشايعت خروجي در تا را او و
 .شد خيره خاكستري ابرهاي

 كنم سعي اول قدم در اينكه مگه نميشه عملي امر اين و كنم كامل زودتر هرچه رو جديدم زندگي بايد من ميگه راست فرشاد- 
 .بكشم بيرون رسول دايي منت سنگين بار زير از خودمو

 :داد بيرون سينه از آهي»ميگه زنش به بخوره آب جان دايي!خوب دختر اي ساده چقدر تو«افتاد فرشاد سخن ياد به

 خودش البته...رسول دايي اين دست از امان.كنه نهي و امر بهم كه ميده اجازه خودش به ميبينه رو من هروقت هنگامه چرا بگو پس
 دنيا زنهاي تمام از زنش ميكنه تصور كه اينه داره كه عيبي ايه،تنها دوستداشتني و خير برعكس،مرد بلكه نيست بدي آدم

 و كرده لطف فرشاد كه كاري اينِ  سپ از شده هرطور بايد هرحال به.ديگه ست هنگامه رياكاريه از اينم...تره خيرخواه و بهتر،زيباتر
 .باشه كار اين تو من روزي و رزق شايد!ديدي چه رو خدا.نشم نااميد و بربيام كرده پيدا واسم

 :كشيد اي آسوده نفس

 .قلم و رنگ و بوم سراغ ميرم بعدش و ميكنم گوش عالقم مورد موسيقي به حاال خب.ميكنم كارو همين...درسته

 درون و برداشت ميبرد لذت اش خواننده صداي و آرام موزيك شنيدن از هميشه كه را كاستي نوار و رفت صوت ضبظ سوي به
 دلچسبي آرامش او به ترانه آواي.بازگشت پنجره كنار راحتي صندلي سوي به و داد فشار را مربوطه ي تكمه.گذاشت جايگاهش
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 تمام كه آرام موسيقي اين به مدتي.نمايد همراهي را نندهلبها،خوا و سر آرام حركت با و ببندد را كردچشمانش وادارش و بخشيد
 او تلفن زنگ صداي كه بود صدا هم و آوا هم اش عالقه مورد موسيقي با همچنان.داد گوش داشت پيوند او حال و گذشته با اشعارش

 :شنيد چنين آن از سپ.شود داده جواب اش شده ضبط پيش از صداي با خودكار طور به تماس تا كرد صبر مدتي.فراخواند را

 .اآلن همين...بردار رو گوشي اآلن همين پس هستي خونه ساغر،ميدونم سالم- 

 برخاست جا از.كرد همنشينش تشويش و دلهره با و شد زن دردمند قلب فروريختن موجب آمرانه لحن آن با بم و گرفته صداي اين
 :ماند خيره ميشد شخامو و روشن رنگش سبز كوچك چراغ كه تلفن به وحشت و ترس با و

 !من خداي واي- 

 :آمد مي فرود سرش آهنينبر پتكي همانند و ميچرخيد اش سينه ميطپيد،در شدت به كه قلبش ضربان صداي

 كنم؟ چيكار حاال!...خداوندا!...كنه؟ پيدا منو تونست چطوري ديگه اين- 

 :ساخت مستولي جانش بر پيش از بيش را وحشت و ترس و پيچيد گوشهايش در "مجددا شوم بومي جيغ همانند صدا آن

 .بردار رو گوشي منتظرم،زودباش من- 

 :كرد زمزمه آيد فايق خود ترس احساس بر ميكرد سعي كه درحالي و برداشت عقب به قدم چند ترس از ساغر

 .كنه پيدا منو نميتونست اون...اون...ممكنه غير اين...نه.كنم باور نميتونم- 

 :سيدر گوش به "مجددا صدا آن ولي

 .هستم حرفم روي شه ثابت بهت كه گرفتم تماس باهات.اي خونه كه ميدونم اما ورندار رو گوشي خب- 

 و انداخت كاناپه روي را خود است داده دست از يكبااره به را خود نيروي و قوا تمام ميكرد احساس كه جوان تماس،ززن قطع از پس
 خالصي احتضار ي ورطه از كه گرفته كار به را تالشش تمام گويي كه ميكوبيد سيينه به چنان قلبش.نهاد بيقرارش ي سينه روي دست
 :يابد

 ...بگم رسول دايي به بايد...چيكار؟ اما...كنم كاري يه بايد كرده پيدا هم رو آدرسم "حتما داره رو تلفن شماره اگه

 :داد چنين را خود پاسخ بالفاصله

 و ور اين كه باشم هنگامه ي آزاردهنده و بيربط حديثهاي و حرف شنيدن منتظر بايد نمك كارو اين اگه...مونده همينم... نه... واي
 ...زد خواهد سرم پشت اونور
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 :بيابد مشكل اين براي حلي راه تا آورد فشار خود ذهن به

 چي؟ نگه چيزي كسي به و بمونه خودمون پيش موضوع بگم دايي به اگه ولي

 :كشيد پيشاني به دستي

 .كن كمكم!من خداي واي. ميگه زنش به بخوره آب فرشاد قول به خدا بنده اين!رسول دايي اونم!هستم احمقي عجب واي

 اما بيابد راهي تا كرد زدن قدم به شروع ميساييد يكديگر به اضطراب با را دستانش كه درحالي و جابرخاست از درمانده و مستاصل
 :رفت تلفن سوي به. دبو ربوده او از را تعقل و تفكر قدرت تشويش و دلشوره

 .بذارم درميون فرشاد با رو موضوع اين باشه بهتر شايد

 :شد پشيمان زود خيلي اما

 اآلن كه بگم براش رو ماجرا تمام بايد صورت اين در!شده؟ پيدا اش كله و سر كجا از مرديكه اين نميپرسه ازم فرشاد موقع اون...نه
 كنم؟ چيكار پس.نيست اي عاقالنه كار اين نه...نيست درست كردنش بيان

 :شود استخدام شايگان شركت در كه است زيادي امكان آورد ياد به ناگاه

 هم شايد...داشت نخواهم قرار و آروم پست آدم اين دست از روز يه "حتما شم كار به مشغول اينا فرشاد شركت توي اگه!واي اي
 .بشه آبروريزي باعث و كارم محل بياد

 :انداخت مبل يرو را خود نااميدي با

 بهترين اين...نه...بزنم؟ رو بزرگ شركت اون در كاركردن قيد بايد مزاحم اين وجود خاطر به بكنم؟يعني ميتونم چيكار پس
 .بدمم دستش از قيمتي هيچ به نبايد اومده پيش برام كه يه موقعيتي

 را زنجيرش و كرد قفل را آن برخاست جا از بشتا با است باز آن ايمني كليد شد متوجه و افتاد ورودي در به نگاهش ناگهان
 :بازگشت خود اول جاي به سپس انداخت

 پا و دست نگراني و تشويش توي اش همه اين از قبل تا ميچشيدم رو خوشبختي ي مزه داشتم تازه نميكنم امنيت احساس ديگه
 به بايد.ريخت هم به رو چيز همه و شد پيدا " رامشه " ي كله و سر كنم پا و دست جديد زندگي يه خودم واسه اومدم كه حاال ميزدم
 .كنم فرار مرد اين دست از هستمباايد زنده تا وگرنه باشم چاره راه يه فكر

 كه انگيز،سكوتي وحشت و آور دلهره سكوتي.شد آن جايگزين سكوت و گشت قطع ميشد پخش صوت ضبط از كه اي ترانه صداي
 .ساخت سرگردان گذشته حوادث گردباد در مدتي براي را جوان زن كه سكوتي.دنبو زيبا و قبل،لذتبخش،خواستني همانند
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** * * * 

 

 .باشي احمق و لوح ساده اندازه اين تا كه كنم باور نميتونم من.ست شده طرح پيش از ي نقشه يه اش همه.تهمته اش همه اينا...نه- 

 :ساخت متشنج و مخدوش پيش از بيش را او اعصاب مرد فرياد صداي

 برو و كن گم رو گورت زود.هام بچه درد به نه ميخوري من درد به نه ديگه فاسدي و هرجايي زن يه تو.ببند رو دهنت...شو فهخ- 
 .شي گم و بزني رو هات بچه و زندگي اين قيد جا همين از بهتره.شن ب بزرگ و تربيت كثيف زن يه دست زير هام بچه نميخوام

 :كشيد فرياد اصل همين روي نداشت را آور عذاب و ريتكرا سخنان اين شنيدن تحمل ديگر او

 كه وقته چند اآلن..بزني حرف من با اينجوري نداري حق تو!...كني؟ تكرار رو مزخرف حرفاي اين ميخواي كي تا...كن بس ديگه- 
 خير به رو تو ورهاينط اگه ها؟خب...شده بلند سرت زير نكنه ببينم.كردي خراب ركيك فحشهاي و زشت حرفاي اين با منو اعصاب

 بري؟ و بكني رو قضيه قال افترا و دروغ و تهمت با ميخواي چرا ديگه.سالمت به هم هام بچه منو و

 :زد زهرخندي مرد

 .حالت و عشق دنبال چيكار؟برو ميخوواد بچه بدكاره و خراب بچه؟زن كدوم!!!هات بچه- 

 كثافتكاريها چه رفته يادت...من؟ يا بوده؟تو خودش حال و عشق دنبال ماها از يكي كدوم ساعت اين و اآلن تا ببينم!...حال؟ و عشق- 
 بچه و همسر بود؟كي كرده زندگيش شعار رو ناكس و هركس با كردن بش و خوش كي...نياوردي؟ سرم كه بالها چه و نكردي كه

 اين با وقيح و زننده يهايشوخ خاطر به رو خوونوادش نوشش؟كي و عيش دنبال ميرفت و ميذاشت تنها صبح چهار سه تا رو هاش
 يا تو...ديگه ها؟بگو...ناپاكه؟ و هيز چشماش ميگفتن اون و اين كه ميكرد كثافتكاري اونقدر ميذاشت؟كي پا زير زن اون و زن
 ناراحت و نزني جوش اينقدر ميدم پيشنهاد كنم؟بهت تالفي آوردي سرم بال هرچي كردم قصد برخورده بهت!شده چي حاال...من؟

 حاال.درنياوردم سرت درآوردي سرم كه بالهايي و كارها هزارم يك من!تازه.نداره گله داره عوض كه چيزي معروف قول هب نباشي
 از بيشتر بهتره پس دارم فاصله خيلي بودن هرجايي و كثيفي مرز با هنوز كه باشه يادت اينو ولي بذار تنهام و كن گم رو گورت هم
 .نكني سنگينتر رو ناهاتگ بار ناروات،كوله تهمتهاي با اين

 :برد باال را خود صداي مرد

 .ببند رو دهنت و شو خفه ميذارري؟پس چي كردي كه رو كثافتكاريهايي اين اسم!!...كني؟ چيكار ميخواستي ديگه- 

 :برد او از باالتر را خود صداي زن
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 بگي بهم ميخواي هرچي بدم اجازه و ببندم رو دهنم خاطرش به كه نكردم كاري ن چون شي خفه خودت بهتره...كثافتكاري؟ كدوم- 
 .بزني مفت حرفهاي و

 زننده و زشت سخنان همه اين برابر در او اين از قبل تا.ميگفت سخن سروش با پروا بي و تند اينچنين ساغر كه بود باري اولين اين
 .ميريخت اشك و مينسشت اي گوشه

 :ناليد گرفت دستانش ميان را سرش درد تسكين براي.ميداد آزارش و پيچيد سرش در صداها اين

 .ميزدي زشت حرفهاي و ميكشيدي فرياد سرم ميكردي كه گناهي از ترسي هيچ بدون كه مرد كنه لعنتت خدا

 :ماند خيره در به نگران چشماني با و برخاست جا از دلهره و ترس با.آمد خود به شد زده آپارتمانش در به كه ضرباتي با جوان زن

 .!..من خداي واي

 آن به»چشمي« كوچك ي محفظه از و رسانيد در پشت به را خود آرام ساغر.شد نواخته در به سنگين و پي در پي ديگر ي ضربه دو
 :نشست مبل روي و بازگشت بود آمده پيش كه آرامي همان به و كشيد اي آسوده نفس.كردد نگاه سو

 توي احوالپرسي و سالم به صحبتهامون و نميشم همكالم باهاش دزيا كه داره؟من چيكارم ديگه اين.يه روبرويي واحد همسايه زن
 اون با صحبتي هم به اشتياقي بفهمه تا ندم جواب اومده؟بهتره چي واسه حاال پس.ميشه محدود ببينمش اتفاقي اگه هم اون آسانسور

 ....نداارم

 :برد بين از را او نسبي آرامش تلفن زنگ صداي لحظه اين در

 تماس خونوادم اگه...نه اما...نشنوم رو نحسش صداي ديگه تا كنم قطع رو تلفن "اصال بهتره.گرفته تماس شهرام بازم نكنه خدا اي
 .ميشن نگران "حتما نشنون جواب و بگيرن

 :بشنود را پيغام تا كرد صبر

 .ديگه بردار رو گوشي...فرشاد منم!...جان ساغر سالم بازم- 

 :رسانيد تلفن به را خود سرعت به.پاشيد جانش و دل بر را آرامش نور فرشاد گرم صداي

 جان فرشاد سالم- 

 .ميكني صدا اينجوري منو كه باريه اولين.جالبه!!جان فرشاد!شدي مهربون چقدر- 

 :داد پاسخ خنده با بود يافته آرامش كه زن
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 !نيومده بهت هم مهربوني نكن لوس خودتو- 

 .كردم شوخي نشو ناراحت حاال- 

 خب؟- 

 !خب كه خب- 

 بگي؟ رو همينا كه گرفتي تماس...خوبه؟ حالت فرشاد!وا- 

 تو بايد كردند امر بزرگوارم مادر بگم تا گرفتم تماس!گرفتم تماس چي واسه رفت يادم همين وااسه شدم شوكه آخه...بابا نه...آها- 
 .اونجام ديگه ربع يه تا باش حاضر.معذور و مامورم بنده ندي چه و بدي رضايت چه حاال.ببرم خونمون به شام براي رو

 .است گرفتن تصميم درحال كرد وانمود و شد ساكت اي لحظه ولي گشت خوشحال بسيار موقع به و جا به دعوت اين از ساغر

 ...كه كرده اصرار مادر ميگم!!!...برد؟ خوابت!...ساغر- 

 گفتي چي شنيدم جان فرشاد نيستم كه كر- 

 نميدي؟ جواب چرا پس خانوما خانوم ببخشيد خب- 

 !كنم؟ فكر نبايد- 

 !ها ميزني حرفا!!داره؟ كردن فكر اومدن خاله ي خونه- 

 :افزود بماند جواب منتظر اين از بيش اينكه بدون

 باش حاضر اومدم من- 

 :گذاشت تلفن روي را آن مليح لبخند با سپس نگريست گوشي به لحظه چند ساغر.كرد قطع خداحافظي بدون را تماس

 .ميشم روح قبضه ترس از دارم بياد زود ادفرش كنه خدا.بشم حاضر بايد- 

 :نگريست خود ي چهره به و ايستاد آرايش ميز جلو مناسب لباسي انتخاب از پس و شد خود اتاق وارد سرعت به

 تصور نميخوام.دعوتند پروانه خاله ي خونه هم اي ديگه مهموناي قوي احتمال به كه بكش صورتت و سر به دستي يه!خانم ساغر خب
 .برسي ظاهريت وضع و سر به نميتوني حتي كه شدي بيچاره و بدبخت نقدراو كنن
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 انتظار به بود كرده انتخاب كه لباسي پوشيدن از پس.نمود آرايش اي ساده اما زيبا طرز به را خود و نشست آرايشش ميز پشت
 .نشست مبلها از يكي روي و نمود روشن فرشاد،سيگاري

 و خاله.بودند فاميل اشون همه كه مهمون از بود پر حياطشون هميشه بوديم دعوت جان خاله ي خونه كه ها اونموقع بخير يادش- 
 ميوه چه.ميكردند پذيرايي همه از و نداختند مي خوشمزه غذاهاي با بزرگ ي سفره يه سر اون تا حياط سر اين از خاله شوهر
 اومدن از قبل مامان و من!بود روزايي چه.ميكرديم نوبر پروانه خاله ي خونه بار اولين اونو ميرسيد راه از كه ميوه هر فصل!...هايي

 خودشون رو كارا ي همه داشتند بنيه و قوت خيلي خاله هم و مامان هم ها اونموقع خاله كمك ميرفتيم زود خيلي صبح يعني مهمونا
 بازي رنگارنگ هاي ماهي با و حياط خوشگل حوض كنار مينشستم منم نداشتند احتياج "اصال من كمك به و ميدادن انجام تنهايي به

 هفت ي سفره درشت و قشنگ هاي ماهي ها فاميل ميشد تموم كه بدر سيزده آخه ميشد پيدا حوض اون توي ماهي نوع همه.ميكردم
 .نداختند مي خاله حوض توي و آوردن مي شونو سين

 :برد فرو دلهره و ترس ژرفاي در را او "مجددا و يدپيچ گوشهايش در وحشتزايي و بلند جيغ همانند تلفن زنگ صداي هنگام اين در

 .شهرامه بازم "حتما!...من خداي نه واي

 :كرد غلبه خويش وحشت و ترس بر تا نمود فراواني تالش

 .كنم كم سرم از رو شرش و بگم بهش ميخواد دلم هرچي و بردارم رو گوشي بهتره- 

 :گفت خشني و تند لحن با و برداشت را گوشي خشم با تصميم اين با

 ...آدم يه زاده،تو حروم ميخواي جونم از نميكشي؟چي خجالت...كثيف مزاحم- 

 :شنيد لحظه اين در

 .منم...؟!ساغر؟ ميگي چي- 

 :گزيد دندان به لب و برد فرو را خود نفس شرم از جوان زن

 .ببخش منو...متاسفم "واقعا- 

 !دختر كنم سكته بود نزديك...شده؟ چتون بپرسم علي سركار از ميتونم ولي ميكنم خواهش- 

 .اونه كردم تصور هم اآلن ميزد نامربوط حرفهاي بيكار مزاحم يه!جان فرشاد ميخوام معذذرت- 

 :داد جواب طبعي شوخ با فرشاد
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 حاضري؟ حاال.بخشيدمت باشه- 

 :زد لبخند ساغر

 كجايي؟ اآلن تو حاضرم.بله...متشكرم- 

 .پايين بياي بگم و بزنم زنگ بهت گفتم باال بيام نداشتم حالشو ديگه هستم شما بلوك جلو.ميبيني منو كني نگاه پنجره از اگه- 

 :كرد اي خنده جوان زن

 !!!ندادي زحمت خودت به همينم باال،واسه بياي پياده پاي با رو پله تا هزار ميبايست آخه- 

 .ها ميشه دير داره ديگه بيا.نكن اذيت منو اينقدر!ساغر- 

 .يام مي خوب؛اآلن خيلي- 

 رسيدن انتظار كه اي لحظه.شد خارج آپارتمانش از و انداخت شانه روي را كيفش.پوشيد را اش مانتو عجله با.گذاشت را وشيگ
 :نمود وي به رو خندان لباني با و گشود را آپارتمانش در روبرويي واحد همسايه زن بود آسانسور

 .نبودي اومدم همسايه سالم- 

 :داد اش چهره به خشني و جدي حالت ساغر

 داشتين؟ سالم،كاري- 

 :گفت جواب خندان لبان همان با زن

 بهمون روزها تا باشيم داشته آمد و رفت هم با بهتره ميكنم زندگي تنها كه منم تنهايي كه تو گفتم خودم نه،پيش كه خاصي كار- 
 نميكني؟ فكر اينطوور تو.ميگذرند تند ها ساعت باشيم نگذره،دوتايي سخت

 سه. فشرد را پاركينگ ي دكمه شد آن وارد و نمود عذرخواهي بدهد را او پاسخ اينكه بدون ساغر و رسيد رآسانسو لحظه اين در
 تن دو نهمم طبقي در.برسد نظرش مورد ي طبقه به تا ماند منتظر بيفكند نظري آنكه بدون ساغر و بودند آسانسور در نيز ديگر نفر
 پشت فرد كه آوري چندش ي خنده و چهره ديدن از.انداخت خود روبروي ي آينه به نگاهي جوان زن.شدند خارج نفر سه آن از

 تعجب و ناباوري كمال در ولي كرد او سوي به رو سرعت به و داد بيرون دل ژرفاي از نهان آهي.افتاد وحشت به داشت اش سري
 :كرد زمزمه خود با و يدكش راحتي نفس.بود شده خيره طبقات شمارش ي صفحه به كه ديد را ميانسالي مرد آرام سيماي

 .لعنتي...ميشم ديوونه دارم اينكه مثل- 
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 فرشاد اتومبيل سوي به و كرد جابجا شانه روي را كيفش.رسيده نظر مورد ي طبقه به شد متوجه او و ايستاد آسانسور حين همين در
 .نمود حركت داشت قرار ساختمان جلو باز ي محوطه در كه

 !آورديد يفتشر عجب چه خانوما خانوم سالم- 

 :داد جواب لبخند با ميگرفت جاي جلو صندلي روي كه درحالي ساغر

 .منتظري ساعتهاست انگار كه ميزني حرف جوري يه...افتادم راه زدي زنگ تا نداره عجب- 

 :كرد روشن را اتومبيل و چرخاند را سوئيچ فرشاد

 .اومدنتون زود يا دير از نه ما منزل به ست عاليه سركار فرمايي تشريف از بنده عجب- 

 .شده ذره يه جونم پروانه خاله واسه دلم كه بيفت راه!تو زدن حرف طرز اين از امان- 

 .دارند نظر زير همچنان را او ناپاك و هرزه چشم دو ميكرد احساس.داشت ناخوشايندي احساس اما ميخنديد ساغر

 .بنده ارجمند مادر براي شما دلتنگي شنيدن خاطر به بار اين عجب چه بازم- 

 :درآورد حركت به را اتومبيل مينگريست او دلفريب و زيبا ي چهره به كه درحالي فرشاد و افكند زير به سر ساغر

 .نگرفتي خدا بنده اون با تماسي كه ماهه نه.درسته بله...ماهه نه حدود نيومديد جونتون خاله ديدن به وقته چند ميدوني هيچ- 

 :زد كنار بلندش پيشاني روي از را خود موي تارهاي جوان زن

 .نداشتم هيچكاري واسه اي روحيه ها اونموقع ولي ميدونم بله- 

 :داد ادامه دلنشيني و ماليم لحن با سپس و كرد مكث اي لحظه

 .ميكنم عذرخواهي مسئله اين خاطر به جان خاله از خودم من- 

 .ميخوام معذرت كردم ناراحتت اگه- 

 :پرسيد فرشاد بعد لحظاتي نداد جوابي و كرد سكوت ساغر

 كردي؟ فكر دادم بهت كه كاري پيشنهاد درمورد!ببينم- 

 .بله- 

 رسيدي؟ اي نتيجه چه به خوب- 
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 بازم ولي بده نفس به اعتماد بهم كمي يه تونست حرفات گرچه.باشم داشته رو انجامش توانايي اينكه شرط به خوبيه پيشنهاد- 
 !كجا؟ پيكر غول تشرك اون گري منشي مسئوليت و كجا من.دارم دشوره

 بهشون كه كاري در مهارتي اول از هيچكدومشون هستند كار به مشغول شركت اون توي خانم دختر صدتا نيستي،چند تنها كه تو- 
 .اونها مثل هم تو گرفتند ياد زمان مرور به و كم كم.نداشتند بود شده محول

 ...كه رسمميت كردي شايگان آقاي از تو كه تعريفهايي اون با ميدوني آخه- 

 :پريد او سخن ميان فرشاد

 كه هم تو.نيست پدرش مثل كوچيك شايگان اما خشكه و مقرراتي كم يه بزرگ شايگان چي؟آقاي يعني ترس!ميترسم ميگه باز- 
 راحت خيالت پس ميدي انجام رو شركت تايپي كارهاي ديگه خانم تا چند با بزرگ اتاق يه تو.نداري كاري و سر دوتا اين با زياد
 .نترس "اصال و باشه

 :سپرد فراموشي دست به را شهرام مزاحمتهاي كه گرفت آرام چنان دلش و نشست ساغر لبهاي روي بخشي رضايت لبخند

 .ميشه عالي كنه كمكم هم خدا اگه و ميكنم رو ام سعي.خب بسيار- 

 .شركت بريم هم با تا دنبالت ميام وقت اول شنبه ولي ست جمعه كه فردا.مباركه پس- 

 :پرسيد تمام شگفتي با و خورد اي يكه سخن اين شنيدن از اغرس

 بدي؟ خبر من به بعد كني رديف رو كارها همه بري تو اول نشد قرار مگه- 

 :كرد خنديدن به شروع و انداخت نگاهي او متعجب ي چهره به جوان مرد

 .ميبينند اونا صيد جاي ونوخودش و ميخونند رو پري و ديو ي افسانه شده؟مثل كسايي چه مثل قيافت ميدوني- 

 نبود؟ اين قرارمون مگه بده جوابمو!...درآوردي بازي مسخره و كردي لوس خودتو باز- 

 :دا پاسخ ميخنديد هم هنوز درحاليكه فرشاد

 .رييس نايب با بنده تماس از قبل اما بود چرا- 

 :داد بيرون دل از آهي جوان زن

 زدي؟ فحر كوچيك شايگان آقاي با تو...؟!گفتي؟ چي- 
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 ببينه بسنجه رو تو ميخواد نظرم به.باشه داشته گفتگويي باهات تا ببرم خودم با تورو شنبه كه گفتند ايشونم.داره عيبي مگه.بله خب- 
 .نه يا ميخوري خصوصيش منشي درد به

 :شد برابر چند زن شگفتي

 ميگي؟ داري چي ميفهمي "اصال- 

 مگه؟ چطور آره خب- 

 !كجا؟ من و كجا مخصوص نشيم...نزن راه اون به خودتو- 

 چي؟ يعني مخصوص منشي كردي تصور- 

 كار شركت اون توي دارند سالهاست كه رو خانمي دختر صد چند اون از يكي و بفرمايند لطف نميشه حاال.نميتونم من باشه چي هر- 
 .نميتونم من...من...كنند منسوب سمت اين به ميكنند

 :كرد بلندتري ي خنده فرشاد

 سمت ميكني فكر تو كه هم اونقدرها بابا نه!!معاون!!رئيس چي؟نايب يعني بودن مخصوص منشي كردي دختر،فكر دارهن نميتونم- 
 .باشه داشته اطمينان بهت "كامال ميتونه فهميد مني ي دخترخاله تو فهميد وقتي كوچيك شايگان.نيست مهمي و بزرگ

 :گفت سردرگمي با ساغر

 چي؟ واسه ديگه اطمينان.ميشم ديوونه حرفات اين و تو دست از دارم كه واي!اطمينان؟- 

 از نبايد البته.ميشه پرداخته و ساخته كه اونه دست زير ها برنامه همه شركته رئيس و شركت رازدار مخصوص منشي اينكه واسه- 
 .همين باشي امين و رازدار بايد فقط بترسي كلمه اين ابهت

 :بدهد خود صداي به اي جدي لحن فرشاد شد باعث ساغر ظن و شك سراسر نگاه

 خوب خيلي پسر باش داشته باور.نميكردم معرفي بهش توورو هيچوقت نداشتم اطمينان كيارش به اگه...ميكني؟ نگام اينجوري چرا
 .نجيبيه و

 .كنم كار نمميخوام...شدم منصرف من...چيه ميدوني "اصال- 

 :گفت ميگذاشت صوت پخش درون را كاستي نوار كه درحالي جوان مرد

 .ميزنيم حرف هم با مورد اين در مفصل و مينشينيم "بعدا.نكن خراب رو فكرت زياد حاال- 
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 :ايستاد اتومبيل اينكه تا فرادادند گوش ميشد شنيده صوت پخش از كه موزيكي به بزنند ديگري حرف اينكه بدون دو آن

 .بشيد پياده و بفرماييد لطف حاال- 

 :پرسيد جبتع با و افكند اطاف به نگاهي ساغر

 ميكنيم؟ چيكار اينجا ما...فرشاد؟ كجاست اينجا- 

 تا نگاه اين سبب به كه ساغر.نشد شنيده ججوابي و ماند خيره ساغر مخمور ديدگان در خاص نگاهي با جوان مرد جذاب چشمان
 :نمايد حفظ را خود خونسردي كرد سعي بود شده هراسان حدودي

 جان؟ خاله ي نه خو ريمب نبود قرار مگه...كجاست؟ اينجا گفتم- 

 :گشود او براي را در رفت ديگر در طرف به و شد خارج اتومبيل از بگويد سخني اينكه بدون فرشاد

 چيه؟ نظرت ميزنيم گپ هم با ساعتي قبلش ولي ميريم هم جان خاله ي زياده،خونه وقت

 :شد خيره او به ظن با جوان زن

 .ها ندارم شوخي ي حوصله من...ديوونه...نكن لوس خودتو- 

 .ندارم شوخي كسي با من....كدومه؟ شوخي- 

 :بزند بيرون حدقه از بود مانده كم وحشت و ترس از ساغر چشمان

 هرجا خودت بعد پروانه خاله ي خونه برسون منو و بشين فرمون پشت آدم ي بچه مثل حاال.درنميارم سر حرفات از "اصال من- 
 .ندارم شوخي ي حوصله "اصال كه گفتم...كن عجله باش دزو...بزن گپ خواستي هركي با و برو خواستي

 :داد جواب اي آمرانه لحن با و كشيد و گرفت دست در محكم را او بازوان فرشاد

 چند باهات ميخوام حاال داريم وقت شما ي خاله ي خونه به رفتن واسه كه گفتم هم اينو ضمن در...ندارم شوخي كسي با گفتم منم- 
 زود...هستيم تا دو ما فقط اينجا اما بزنم حرف باهات راحت نميتونم اونجا...نده هدر وقتمونو و شو پياده.زنمب حرف خودموني كلمه
 .شو پياده...ديگه باش

 كوبيد بهم بود شده باز برايش كه را دري سرعت به و كشيد بيرون او دستان ميان از را بازوانش سريع و تند حركت يك با جوان زن
 :كرد قفل داخل از هم را اتومبيل در لحظه همان در.داد االب را آن ي شيشه و

 .بزني بهم پروانه خااله جلوي خودتونو ي خونه توي ميتوني داري حرفي اگه.سردرنميارم تو حرفهاي از "اصال كه گفتم منم- 
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 :انديشيد خود با بيفتد گريه به دلهره و ترس از بود مانده كم كه جوان زن و نگريست او به خاص نگاه همان با فرشاد

 رحم بهمون هم كودكيمون همبازيهاي كه بدبختيم اونقدر مطلقه زنهاي ما يعني.بودم نديده اينطوري رو فرشاد حاال تا
 شد؟ چش دفعه يه اين آخه...كنه؟ فكر من مورد در اينجوري ميده اجازه خودش به چطور منه برادر مثل فرشاد!...نميكنند؟

 :گفت بلند صداي با آيد فايق خود ترس بر ميكرد سعي كه حالي در

 .ندارم رو تو ي مسخره هاي شوخي ي حوصله "اصال من.نكن لوس خودتو اينقدر!فرشاد- 

 دربر را زن وجود پيش از بيش وحشت و ترس.زد اتومبيل ي شيشه به محكم ي ضربه چند"كدومه شوخي"گفتن با جوان مرد
 فرشاد چشمان به نگاهي.بست او بر را اميد ي روزنه مكان آن بودن وتخل اما بخواهد كمك و بكشد فرياد ميخواست.گرفت
 در كه بگريد ناگزير و دلهره،مستاصل و ترس از بود مانده كم.يافت حوالي آن سكوت از تر انگيز وحشت نيز را آن ولي انداخت
 :شد گشوده بود شده پارك آن روبروي اتومبيل كه منزلي

 كو؟ من خوشگل ساغر پس...وايسادي؟ اينجا راچ!...فرشاد.بده مرگم خدا!...وا- 

 :آمد او سوي به و كرد باز آهسته را اتومبيل در و كشيد راحتي نفس پروانه مهربان ي چهره ديدن با ساغر

 .جان خاله سالم- 

 :كشيد آغوشش در و رفت پيش او ديدن محض به پروانه

 .دلم عزيز سالم.بره قربونت به خاله!واي- 

 :بوسيد را او خندان و شاد سيماي ساغر

 .جان خاله مبارك نو منزل- 

 نداشتي؟ خبر مگه.خريديم پيش ماه دو يكي رو خونه اين البته ممنونم- 

 :داد چنين را خود جواب بالفاصله

 نگرفتي ازم هم سراغي "نداشتي،حتما هم تماس باهام حتي سرنزدي بهم "اصال اواخر اين.جان خاله باشي داشته خبر هم نبايد- 
 .كردم عوض رو ام خونه من ميدونست مادرت هوگگرن

 .بودم شده سير زندگي و دنيا از خدا به....متحرك ي مرده بودم شده مدت اين تو كنيد باور- 

 :بوسيد را او صورت پروانه
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 .دلم عزيز ببخش منو.داري حق...عزيزم داري حق- 

 :فشرد و گرفت دست در را او دستان جوان زن

 .باشم نكرده ناراحتتون اميدوارم...ببخشيد منو بايد ماش!جان خاله ميكنم خواهش- 

 :كرد هديشه او به مهر سر از لبخندي پروانه

 .كنم دركت ميتونم...عزيزم نه- 

 :كرد قفل را اتومبيل در اي دكمه فشار با و گرفت قرار دو آن كنار داشت لب بر آميزي شيطنت لبخند كه فرشاد لحظه اين در

 .كردم تعجب منم البته.كرد قبول راحت خيلي رو دعوت اين بگم دبخوايد،باي خدايي!مادر- 

 كه حالي در پروانه.نزد حرفي اما افكند او به سرزنشباري و تند نگاه بود ناراحت و دلگير بسيار او پيش لحظه چند اعمال از كه ساغر
 :شد حياط وارد ساغر هاي شانه بر دست

 ميگفت و نميذاشت فرشاد بيام ديدنت به خواستم هروقت.ميزد پرپر ديدنت سهوا دلم.اومدي كه عزيزم كردي خوب حال هر به- 
 .كردي فراموش منو كردم فكر خدا به.نيست موقعش "فعال

 از كه من به برسه چه كنه فراموشتون نميتونه هم بخواد اگه حتي آدم كه مهربونيد اونقدر شما!يه فرمايشي چه جان،اين خاله نه- 
 .شدم بزرگ شما دامن تو بچگي

 .شدم جوونتر ميكنم احساس "اصال كردي خوشحالم كلي اومدنت با خدا دلم،به عزيز داري لطف- 

 .نميرسيدم خدمت خالي دست وگرنه بود نزده من به حرفي هيچ خونه اين خريد مورد در فرشاد كنيد باور- 

 :كرد كوتاهي ي خنده پروانه

 .داره ارزش بيشتر روشني شمچ تا هزار از تو روي گل ديدن!عزيزم؟ چيه خالي دست- 

 :افكند حياط به نگاهي.نمود تشكر "مجددا ساغر

 .مبارك نو منزل- 

 :كرد تشكر پروانه
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 سابق مثل بتونم كه ندارم و نداشتم رو قبلي نيروي و قوه اون ديگه كه منم بود شده داغون و درب خيلي ديگه اونجا عزيزم ممنونم- 
 .روزمره كارهاي مگه نداره كار هم ها اونقدر و تميزه و تر لحداق اينجا.كنم تميز و بمالم و بشورم

 :داد تكان وي سخنان تصديق عالمت به را سر جوان زن

 .بود ديگگه چيز يه اونجا ولي باصفاست خيلي هم اينجا الته شماست با حق- 

 :كرد اي خنده پروانه

 شماها كشيدن قد و شدن بزرگ شاهد قديميش ديوارهاي اون با خونه اون.داشتيم خوب خاطرات خيلي خونه اون توي دخترم بله- 
 .بود

 :افزود حسرت با و داد تكان سري بعد

 كه كردم هنر خيلي هم سال سه دو اين.ميشد منم اذيت و آزار هيچ،باعث نداشت كه صفايي ديگه اونجا آقا علي فوت از بعد اما- 
 تويه ميريزم،پاشو اشك و ميخورم غصه اونجا ي گوشه گوشه نديد از فهميد وقتي هم جان فرشاد.كنم تحمل رو اونجا نتونستم
 خواب شب يه اما نميشدم اونجا فروش به راضي قيمتي هيچ به اولش البته.ديگه جاي بريم و بفروشيم اونو بايد كه گفت و كرد كفش
 منم.ببرم خونه اون از دل و كنم گوش فرشاد حرف به كه خواست ازم موقع همون.بود ناراحت خيلي دستم از كه ديدم رو آقا علي
 .بفروشيم رو اونجا كه شدم راضي شد راحت آقا علي بابت از خيالم وقتي

 :نمود اعالم او با را خود همدردي افسرده نگاهي با ساغر

 ميديدم رو شما هروقت بودين غمگين خيلي "قبال مياد شده،يادم بهتر هم هواتون و حال اينجوري جان خاله كرديد كاري خوب- 
 .ميگفتم مامان با هميشه اينو.ميخوردم غصه

 .شدند ساختمان وارد يكديگر با همگام سه آن.نگفت هيچ و داد تكان سري پروانه

 .بيارم چاي برات تا دخترم بشين- 

 .نيسم زحمتتون به راضي خدا به نكشيد زحمت- 

 .آوردم رو چايي منم بياري در رو مانتوت تو تا دلم عزيز نزن رو حرف اين- 

 :گفت فرشاد به رو شود آشپزخانه وارد اينكه از بلق و

 .كرده خوشحالم و گذاشته چشمام روي قدم مدتها از بعد جون كن،ساغر تعارف ميوه- 
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 :انداخت فرشاد متبسم و آرام ي چهره به تندي نگاه آويخت مي آويز رخت به را مانتواش كه حالي در و كرد تشكري جوان زن

 بدي؟ توضيح ات مسخره و قانهاحم كار اون مورد در ميشه- 

 :نمود خنديدن به شروع بلند صداي با سپس كرد مكث اي لحظه فرشاد

 ي برنامه واسه و ميگگرفتم فيلم ازت داشتم فيلمبرداري دوربين يه اگه كه بود شده ديدني اونقدر ات قيافه خدا به! ساغر واي- 
 .ميفرستادم ديدنيها

 :كوبيد او ي سينه به محكم اي ضربه عصبانيت با جوان زن

 .ميكردم سنكوب ترس از داشتم...برنداشتي؟ بازيهات مسخره اين از دست هنوز تو...ديوونه...ننر و لوس ي پسره- 

 :گفت ميخنديد و ميكرد تقليد را او قبل ي لحظه چند ي وحشتزده ي قيافه كه درحالي فرشاد

 ولو زمين روي تا ميخنديدم كوچمون وسط اونقدر نميشد پيدا مادر ي هكل و سر اگه بود شده دار خنده خيلي ات قيافه خدا به!ساغر- 
 .بشم

 :كشيد هم در را ابروانش ترشرويي با ساغر

 .مزه ببي ميكني؟لوس تعريف ازش هم اينقدر كه دادي انجام قشنگي كار ميكني فكر.مسخره- 

 :پرسيد و شد پذيرايي وارد چاي سيني با پروانه لحظه اين در

 تعريف را ماجرا هيجان با و نشست او كنار ساغر- دادي؟ آب به گل دست و كردي اذيت رو مظلومت ي خاله خترد اين دوباره- 
 :افزود و كرد

 گنده مرد اين هنوز نميكردم فكرشم "اصال.كنم سكته وحشت از بود مونده كم خدا به.بودم دهيترس چقدر نميدونيد جان خاله- 
 .بده انجام رو پيش لسا چند شيطون و شر ي پسربچه همون كاراي

 :كشيد او موهاي به دستي پروانه

 سر سربه وقتا دخترم،گاهي سهله كه تو.ميكرد اذيت و دميترسون رو تو چقدر بوديد كوچيك وقتي رفته يادت.عزيزم نگير دل به- 
 .ميخنده و ميذاره هم پيرزن من

 :افزود و نهاد او جلوي را چاي فنجان

 .ميكرد زياد كارا اين از اونم رفته امرزشبي خدا پدر به ديگه كنم چيكارش- 
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 :داد بيرون دل ژرفاي از حسرتباري آه

 قسمت...كرد ميشه چه ولي بشي عروسش داشت دوست چقدر كنه رحمتش خدا.باشه ها شما عمر بيامرزه خدا اون خاك هرچي- 
 .نبود

 :نشست مهربانش چشمان ي گوشه در اشك

 كه ما: ((ميگفت.ميبافت موهاتو و ميننشوند پاهاش روي رو تو هميشه!داشت دوستت حاال از دور چقدر جان؟يادته ساغر يادته- 
 ساغر؟ يادته))...ميكنه شادد رو مار و مياد ديدنمون به هميشه خوشگلمون ساغر كه شكر رو خدا ولي نداريم دختر

 احساس كه هرگاه او و بود آنان منزل روبروي درست پروانه خاله ي خانه كه روزهايي.كرد سفر روزها آن به ناخودآگاه جوان زن
 دامان روي را لحظاتي اينكه براي را فرشاد هاي اذيت و ميرفت مهربانش خاله شوهر و خاله ديدن به ميكرد دلتنگي
 .ميخريد جان به بنشيند اش شوهرخاله"علي"مهربان

 خدا.داشتم دوسشون پدرم از بيشتر من هك بودند مهربون اونقدر آقا علي.بود قشنگي و خوب روزاي چه.يادمه جان خاله بله- 
 .كنه رحمتشون

 :زد لبخندي پروانه

 خدا اون.دربياد دهنش از بد حرف كه نشد بار يه كرديم زندگي هم با كه سال چند اون توي.بود خوبي خيلي مرد.كنه رحمتش خدا- 
 ...بشي عروسش تو داشت دوست خيللي بيامرز

 :كرد اي ندهخ سخنان اين به دادن پايان براي فرشاد

 خوب حرفاي حرفها اين جاي به بهتره.بشنوه رو حرفها اين اينكه نه ببينه رو شما اومده ساغر.نيست حرفها اين وقت كه حاال!مادر- 
 .كنيم جان نوش مفصل شام يه و بيرون بريم بشيم حاضر هم بعدش بزنيم خوب

 را او نميتوانست هرگز و ميديد مهربان اما شيطان برادر يك چشم به را فرشاد هميشه او بگويد ميخواست.رفت فرو فكر به ساغر
 .كرد سكوت و نگفت سخني اما بداند خود همسر تصوراتش در حتي

 :زد لبخندي پروانه

 .پسرم توئه با حق- 

 :نمود ساغر به رو بعد

 .ميسوزه دلم.عزيزي واسم خيلي كه ميدوني...عزيزم ببخش منو- 
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 :رفتگ دست در را او مهربان دستان ساغر

 .متاسفم اومده پيش كه وضعي از منم جان خاله- 

 :گفت فرشاد به رو و بخشيد وسعت خود لبخند به پروانه

 .داريم مهمون چون بيرون بريم نميتونيم بگم بايد خوبم پسر- 

 :پرسيد دلخوري با و شد كشيده هم در فرشاد ابروان يكباره به سخن اين شنيدن از

 بزنند؟ هم به رو ما گردش و بيارند تشريف قراره سانيك چه يا كسي چه!داريم؟ مهمون- 

 :داد جواب ناراحتي با بود شده او خشم متوجه كه پروانه

 .باشيم هم دور تا بيان هم هنگامه و رسول دايي گفتم پيشمونه امشب ساغر ديدم.نزن حرف اينجوري- 

 ميارن تشريف هم!!!عزيزمون دايي پسر "حتما- 

 :شد خيره او دآلو خشم ديدگان به پروانه

 اگه نميكنه؟حاال كاري شلوغ و نداره سروزبون تو مثل اينكه خاطر به "كردي؟حتما ترش كه شده چي مگه حاال.مياد كه معلومه خب- 
 !ميرفتي؟ اش صدقه قربون و ميذاشتيش سرت روي "حتما داشت زبون سرو تو مثل و ميكرد اذيت اونو و اين خودت عين بود يكي

 :داد خود صداي به اي جدي و تند لحن فرشاد

 جز به رو كسي نبود قرار وقتي ميريزيد هم به منو هاي برنامه تمام هميشه شما كه اينه موضوع جان مادر نيست حرفا اين موضوع- 
 و ببرم اونو شما اتفاق به ميخوام كزدم گوشزد بهتون برم ساغر دنبال اينكه از قبل زديد؟من قولتون زير چرا كنيم دعوت ساغر

 هاي برنامه ي همه و داريم مهمون كه ميديد نويد و مژده من به شما حاال بياد بيرون داره هواييكه و حال اون از كم يه تا گردونمب
 نيست اولتون ي دفعه اينكه...كرديد؟نميدونم خراب منو

 :شد ميانجي نتيجه در شود پا به بلوايي موضوع اين سر است ممكن كرد احساس ساغر

 و هنگامه و جان دايي ميتونم من بهانه اين به چون كرده درستي كار جان خاله نظرم به تازه.نيفتاده اتفاقي كه االح جان فرشاد- 
 نظرم به تازه.ميريم هم با كردن قبول اگه ميگيم رو برنامه رسول دايي به اومدند وقتي كه نشده چيزي حاال.ببينم رو پرويز پسردايي
 .ميگذرونيم خوش كلي و ميشه هم خاطره تجديد اينجوري
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 آزار و منفي احساس يك ميديد اورا كه هرگاه چرا نمايد تحمل را هنگامه وجود نميتوانست هيچگاه او اونبود دل سخن آخر ي جمله
 .ميشد چيره وجودش دهندهبر

 :داد جواب آميزي كنايه لحن با و برخاست جا از فرشاد

 .بيني خوش و لوح ساده ي بچه دختر همون تو- 

 برد فرو فكر به سخت را ساغر جمله اين.رفت خود اتاق سوي به و گفت را اين

 من گفت كه چي يعني...بود؟ چي جمله اين گفتن از بيخبرم؟قصدش ازش من كه ميدونه چيزي ميزنه؟آيا حرف چي از فرشاد((
 ))بينم؟ خوش و ساده ي بچه دختر همون هنوز

 

 .نزد حرفي و گذشت آن از ولي برگرفت در را ساغر افكار تمام سواالت اين

 :گفت بنشاند لب بر لبخندي ميكرد سعي كه درحالي پروانه

 خوشش پرويز از "اصال روزا اين ميزنه؟اون حرف باهام و ميشكونه دلمو چطوري ام دونه يك يكي دخترم؟ميبيني ميبيني- 
 از بعد داداشم خدا بنده.نميومد خوشش اول وزر همون از هم هنگامه از.افتاده چپ باهاش وقته چند اآلن ولي چرا نميدونم.نمياد
 ساغر ميدوني ديگه كه تو.بود پسرش سال و همسن كه گرفت زن يه وقتي بخصوص شده قرب و ارج بي همسرش،پاك فوت
 .هوس و هوي روي از نه گرفت خدا رضاي براي رو هنگامه!جان

 :داد تكان او سخنان تصديق عالمت به را سرش ساغر

 و بوده معتاد هنگامه پدر بودم شنيده ها موقع اون.كرد ازدواج هنگامه با جان دايي كه شد چي دارم ياد به بخو و ميدونم بله
 از جلوگيري براي ايشونم و ميذاره جريان در رو دايي آشنايان از يكي كه كنه بدبختش و بفروشه مبلغي ازاي در دخترشو ميخواسته
 و بده،ميدن ناموس،بهش سوداگر اون بود قرار كه مبلغي دوبرابر و ميكنند واستگاريخ پدرش از اونو دختر اين بدنامي و بدبختي

 .درميارند خودشون شرعي و رسمي عقد به رو هنگامه پول اون پرداخت از بعد

 :كشيد آهي پروانه

 بگذريم حاال داده امانج خدا رضاي خاطر به كارو اين.نبود خوشگذرونيش و نوش و عيش دنبال كه داداشم خدا بنده.عزيزم درسته- 
 .نميزنند و نزدند سرش پشت كه حرفها چه تو جون از دور البته بدخواه هاي فاميل كه

 :برخاست جا از و كشيد عميقي نفس
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 .باشم كرده كارامو ي همه اومدند اش بچه و زن و داداش خان وقتي تا سربزنم غذاها به برم- 

 :شد بلند جا از ساغر

 .كنم كمكتون بدين اجازه- 

 اگه.ممنونم ازت عزيزم وايسي؟نه گاز اجاق پاي آشپزخونه توي بري ميخواي ات خاله ي خونه اومدي مدتها از عزيزم،بعد نه- 
 ي دفعه مثل و نمياد بيرون اتاق اون از بيان مهمونا وقتي وگرنه بزن حرف دنده يه پسر آقا اين با برو زحمت بي داري شو حوصله
 .ميكنه آبروريزي پيش

 يه و لجباز خيلي...ميشناسين من از بهتر اونو كه خودتون آخه كنم راضيش بتونم كه نميدم قول بهتون ولي جان خاله وبخ بسيار- 
 .ست دنده

 :داد جواب ملتمس لحني با و داد تكان سري پروانه

 .پايين دبيا شيطون خر از و كنه گوش رو تو حرف شايد.خاله بكن خودتو سعي تو حاال ولي...زمعزي دونممي بله- 

 :رفت آشپزخانه سوي به مهربان لبخندي با پروانه و آورد فرود سر ساغر

 .ممنون خيلي دخترم نكنه درد دستت- 

 :گفت خود با و انداخت فرشاد اتاق باز نيمه در به نگاهي جوان زن

 ))...بندازه زمين رومو ميترسم نميده اهميت كسي به و خودشه حرف حرف.نيست كن گوش حرف كه فرشاد((

 :گفت لب زير و كشيد خود موهاي به دستي يعد

 ))افتاده؟ چپ باهاش خاله قول به و شده بد پرويز با چي واسه بدونم ميخواد دلم خيلي ولي((

 :انديشيد اي لحظه

 ))نباشه ميگه خاله كه جوريام اين شايد باشه خودش حال تووي بذارم بهتره نميشه مربوط من به "اصال موضوع اين اما((

 :افكن بد غذا به رسيدگي حال در كه پروانه به نگاهي آشپزخانه باز نيمه در الي از

 و نده حرص مهربونو زن اين اينقدر تا بذارم دستش كف حسابشو برم بهتره!ها يه آدمي عجب فرشاد اين من نازنين ي خاله طفلي((
 ))نكنه اذيت
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 :رسيد گوشش به فرشاد آرام و گرفته صداي بعد اي لحظه زد در به ضربه چند و رفت او اتاق سوي به قاطعيت با

 .ساغر تو بيا- 

 

 :پرسيد آمرانه لحني و كشيده هم در ابرواني با.بست خود سر پشت را در و شد وارد جوان زن

 بزني؟ حرف اينجوري خاله با مياد دلت نميكشي؟چطور خجالت خودت از تو- 

 :نگريست بيرون به پنجره از او سواالت به توجه بدون آرام اي چهره با فرشاد

 منم بشه پياده و آماده طرح اين تا ميكشه طول چهارسال سه.اونجا برم و كنم قبول رو همدان ي پروژه بهتره ميكردم فكر داشتم- 
 زا بعد و ميكنم زندگي نميذارن آرومم هم لحظه يه كه خيالهايي و فكر و حرفها و ها دغدغه ااز دور به آسوده و راحت مدت اين توي

 رو شهر اين ي حوصله ديگه بهتره برام اينجوري.ميكنم تقبل رو ديگه شرستانهاي هاي پروژه مسئوليت طرح اين تكميل
 دليل دو به هم اون بگيرم خودمو نهايي تصميم نتونستم هنوز اما درگيرم خودم با نرفتن و رفتن همين سر كه مدتهاست.ندارم
 .منم بزرگ دنياي اين توي اون دلخووشي تنها چون ارمبذ تنها رو مادر نمياد دلم كه اينه يكيش

 :فرونشاند را ساغر خشم او مغموم و آرام صداي.نكرد اي اشاره دوم دليل به و شد ساكت ناگهان بعد

 كه عمل پاي ولي راحته گفتنش بياري دوام زياد غريب شهر يه توي تنهايي به بتوني كه نيستي كسي تو گفتي كه ايني از غير به- 
 .بدي انجام رو كاري چنين نميتوني كه ميفهمي سيبر

 .ميشناسي منو كه تو...كنم اراده فقط كه كافيه.توانستنه خواستن- 

 فكر چيزا اين به چي واسه ببينم بگو "اصال...كنه تحمل رو تو دوري نميتونه خاله نيست چاره راه اين ولي ميشناسمت كه البته- 
 ميكني؟

 :شد خيره او جذاب و مشكي چشمان به رنگش طوسي چشمان با و كرد او سوي به رو آرام جوان مرد

 كنم؟ اطمينان بهت ميتونم- 

 :داد پاسخ بخش اطمينان لبخندي با سپس نگريست او محزون ديددگان به اي لحظه ساغر

 .باشي نشناخته منو سال همه اين از بعد نميكنم تصور نداره سوال ديگه اين ميتوني كه البته- 

 .همينطور هم تو و ميشناسم بهتر اي ديگه هركس از رو وت من درسته- 
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 :داد بيرون سينه از آهي

 واست رو چي همه افتادم؟ميخواي چپ پرويز با مادر قول به چرا بگم برات نمياد؟ميخواي خوشم هنگامه از چرا بدوني ميخواي- 
 كنم؟ تعريف

 :نمود گسترده را خود لبخند ساغر

 و شدي؟تو عوض حد اين تا چرا بفهمم تا ميكردم تا چهار دودوتا خودم پيش داشتم "نيدي؟اتفاقاش رو خاله و من حرفهاي تو پس- 
 داماد شب يه توي بايد اون و تو ميگفتي هميشه رفته يادت صميمي برادر تا دو مثل درست.بدن تا دو تو بوديد روح يه پرويز

 توي مياي مياد وقتي شده چي حاال بكني كاري هر براش بودي حاضر كه داشتي دوست رو رسول دايي اونقدر تو ضمن بشيد؟در
 .نميشناختي پا از سر بياد جان دايي قراره ميفهميدي هروقت وقتها اون نميري؟يادمه بيرون و اتاقت

 :رفت پيش آرام و كرد حلقه يكديگر به جلو از را دستانش

 كه نميبينم خودم در و جداست شماها از من زندگي كه چرا كنم كنجكاوي مسايل اين توي نميخواستم بخواي راستشو اگه البته- 
 .كنم فضولي نكرده خداي يا كنم دخالت ديگرون زندگي توي

 :گفت ميكرد نگاه درخت و گل پر حياط به كه حالي در و رفت پنجره سوي به شد بلند جا از جوان مرد

 واقعيت از دور هاي فكر سري يه يا هستم خودخواهي و منطق بي آدم نكني تصور وقت يه تا بگم برات رو چي همه ميخوام من ولي- 
 .بياد بوجود ذهنت توي

 :افزود مينگريست حياط درختان به كه همچنان فرشاد.كرد اختيار سكوت ساغر

 .بشين "لطفا- 

 :كشيد عميقي نفس فرشاد بعد لحظه چند.نشست تحرير ميز كنار صندلي روي جوان زن

 هم به چي همه هنگامه ورود با ولي بوديم صميمي و رفيق هم با خيلي.جسم دو در ديمبو روح يه پرويز و من.توست با حق- 
 .بيفته فاصله و اختالف پرويز و من بين شد باعث هنگامه بخواي راستشو اگه چي همه...ريخت

 :پرسيد تعجب با ساغر

 و ببره بين از رو دوتا شما صميمي و الهس چند و چندين دوستي راحتي اين با تونسته كه بوده چي وسط اين اون نقش...هنگامه؟- 
 كنه؟ خراب



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  31 

 نگام خاص حالتي با حاال تا افتاد من به چشمش و نشست عقد ي سفره سر دايي كنار هنگامه كه روزي همون از...ميگم برات- 
 بگم بهت كال.نمياد خوشم "اصال نگاهها اين از من.ميشه چندشم و ميخوره هم به حالم ميفتم يادشون هروقت كه نگاههايي...ميكنه
 .ميكردم تحملش دايي خاطر به مدت اين طول در ولي ميكنه خراب رو اعصابم وجودش منزجرم و متنفر زن اين از من

 و ميشود متحمل خاطراتش مرور از را سنگيني فشار اش هستي پود و تار تمام گويي ميشد احساس خاص لرزش صدايش طنين در
 .دهد فرا گوش او سخنان به وجود مامت با كرد وادار را ساغر امر اين

 نگرفتم تماسي رفتن از قبل همين واسه داشتم باهاش ضروري و واجب كار رفتم خونشون به پرويز ديدن براي روز يه اينكه تا...- 
 روي وريآ چندش لبخند افتاد من به نگاش وقتي و كرد باز رو در هنگامه درآوردم صدا به رو در زنگ وقتي.نداشتم رو وقتش يعني
 به منو و خونست كه داد جواب اون و گرفتم رو پرويز سراغ ازش و انداختم پايين رو وقيحانه،سرم لبخند اين از.نشست لبانش
 داخل و كردم تشكر ازش هميشه مثل.ميشه پيدا ام كله و سر كي كه ميكشيد بو انگار بود هميشگيش كار.كرد دعوت داخل
 كجاست؟ پرويز پرسيدم ازش و كردم تعجب بود نيومده استقبالم به قبل دفعات مثل زپروي اينكه از تو رفتم وقتي.شدم

 

 بمونم منتظرش ماشين توي ميتونستم نيست خونه پرويز بود گفته اگه گفتم بهش.كنه خريد بيرون رفته ميشه پيداش اآلن كه گفت
 كه اونطور.كنم كمكش پذيرايي وسايل آوردن در تا كرد صدا منو بعد اي لحظه ولي آشپزخونه توي رفت و خنديد فقط اون اما

 كه بگيد بهش اومد پرويز وقتي ميرم من((گفتم باشم تنها باهاش نداشتم دوست "اصال چون بياد مهمون براش بود قرار كرد وانمود
 بگم بهتره يا...لوس هاي گربه بچه مثل دفعه يه كه شدم آشپزخانه وارد تمام ميلي بي با)).دارم باهاش واجبي كار بگيره تماس باهام
 اين از)) هستم تو عاشق كه سالهاست من: ((گفت و كرد حلقه گردنم دور رو دستش و چسبوند من به خودشو ها ديوونه مثل

 سريع كه بود اين رسيد ذهنم به كه چيزي تنها لحظه اون در...ميزنه حرف چي مورد در نميدونستم و سردرنيوردم هيچ حرفش
 چه نميكشي؟اين خجالت تو: ((گفتم عصبانيت با بعد كردم نگاش ها گرفته برق مثل مدت يه.كنم باز دنمگر دور از دستاشو
 توي نفرت و خشونت با.نفهميدم منظورشو بازم)) بفهمي منو نميتوني هيچوقت تو: (( گفت و شد جمع چشماش توي اشك))كاريه؟

: داد جواب و كرد آوري چندش ي خنده)) داره كثيفي زن چه نميدونه كه رسول دايي بيچاره: ((گفتم و كردم نگاه چشماش
 فكر به فقط كه گندست شكم خرس يه چي؟اون يعني جووني و عشق ميفهمه چه اون!...ميگي؟ رو خرفت پيرمرد اون!!دايي((

 فطرت پست(: (گفتم بهش و بردم باال صدامو.ميخورد خونمو خون كه شدم عصباني اونقدر حرفاش اين از)) خوابيدنه و خوردن
 در كه كرد درست برات ساموني و سر و داد نجات بود هم لياقتت البته صد كه بيفتي توش بود قرار كه منجالبي از رو تو اون!رذل
 زالو مثل دوباره.نميشنيد حرفامو انگار ميزد حرف و ميكرد نگام التماسي چه با نميدوني)) بودي نديده هم خواب به زندگيت طول
 دور خودم از اونو حركت يه با و زدم صورتش به محكمي سيلي دادم دست از اعصابمو كنترل ديگه.كرد تماسال و چسبيد بهم

 جريان جاي به رگهام توي خون كه بودم شده عصبي وقيحانش و زشت كار اين از اونقدر بگم بهت اگه نميكني باور.كردم
 اعصابم ولي بزنم لبخند ديدنش با كردم سعي شدم سينه به سينه پرويز با كه اومدم بيرون آشپزخونه از غضب و خشم با.ميجوشيد

 وقتي بيرون زدمم خونه از بزنم حرفي اينكه بدون نتيجه در.بمونم اونجا هم لحظه يك نتونستم كه بود ريخته درهم و متشنج اونقدر
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 اتفاق برام كه رو چيزي نميتونستم "اصال ميبينم خواب دارم شايد كه ميگفتم خودم به همش برم كجا نميدونستم نشستم رل پشت
 ...نكرده خداي اگه.ميكنه لرزيدن به شروع بدنم تمام ميفتم هنگامه زشت كار اون ياد به هروقت.كنم هضم رو بود افتاده

 .ميكند پاك سرانگشتان با را اشكهايش كه شد متوجه داشت قرار او سر پشت كه ساغر

 ...ميلرزه پشتم هم تصورش از!من خداي واي...ميومد وجود به اون و من بين اي مسئله نكرده خداي اگه- 

 :داد ادامه سپس كرد سكوت اي لحظه

 پرويز كنجكاوي برابر در وقتي لعنتي اون.ميره گيج سرت بگم بهت اگه كه زده بهم تهمتهايي كثيف زن اين فهميدم بعد مدتي- 
 فقط و فقط كه ميزنه حرفهايي و ميشكنه من سر رو ها كوزه كاسه تمام ميگيره قرار خااص روز اون در من عادي غير رفتار ي درباره
 .بس و بوده خودش لياقت

 :گفت و نگريست او به همدردي حس با ساغر

 .كنم درك رو تو خوبي به ميتونم- 

 :داد پيوند او مهربان ديدگان به را خود نمدار نگاه فرشاد

 زده؟ تهممت بهم كثيف زن اون فهميدم كجا از بپرسي نميخواي جان ساغر ممنونم ممنونم- 

 مراوده نميشه سرش حروم و حالل كه فردي با نيست حاضر ديگه كه داد جواب سرد و خشك لحني با اونم گيره نمي من از سراغي
 .باشه داشته اي

 : داد جواب اون و پرسيدم حرفشو اين دليل اصرار با

 ...داشتي؟ رو هنگامه به درازي دست قصد چرا - 

 افتاد؟ مي جبراني قابل غير اتفاق چه دوني مي زد نمي گوشت توي محكم و ايستاد ينم جلوت اگه

 احواالنت بر واي وگرنه نگم چيزي كه خواسته منم از و نگفته پدر به چيزي آبروش ترس از خدا بنده اين خوبه حاال

 : نماند دور ساغر چشمان از او دستان لرزش

 نكردي؟ دفاع خودت از - 

 كنه؟ مي باور منو هاي حرف كي. بكنم خودم از كه داشتم دفاعي چه ميداد بهم رو اجازه اين اگر تازه...دندا اجازه اون - 
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 .گرفتي مي رو قضيه دنبال بايد - 

 شدم بزرگ باهاش كوچيكي از كه من به رو رسيده راه از تازه زن يه هاي حرف و باشه احمق قدر اين كه فردي جان ساغر نه - 
 .بميره تا بمونه خودش نفهمي توي كه بهتر دونه،همونب راست و بده ترجيح

 .نيستند مهم برام اصال پرويز نابجاي فكراي و كثيف زن اين حديث و حرف كه كن باور

 اگه ؟ نه يا شنيده مورد اين در چيزي مادر دونم نمي كه اينه از من ناراحتي. كنند فكر خوان مي هرچي و بگن خوان مي هرچي اونا
 .بكنه ناجور و بد فكراي موردم در خوام نمي ، عزيزه خيلي واسم چون ، باشه شنيده اگه ولي چهي كه نشنيده

 : داد تكان وي سخنان قبول عنوان به را سرش و زد لبخندي ساغر

 و ارزش برات حرفاشونم و ها ايده و ها ،عقيده ندارند اي مرتبه و ارزش برات كه افرادي مني مثل هم تو...ميگي چي فهمم مي - 
 .برعكس اما كنند مي فكر چي و گن مي موردت در چي نيست مهم برات يعني نداره بهايي

 .مهمه خيلي برات قائلي ارزش براشون و ميذاري احترام بهشون و داري دوستشون كه افرادي عقيده و ايده

 : افزود ساغر.  آورد فرود را سرش او سخنان تأييد در فرشاد

 با زن اون...گناهي بي وسط اين تو كه مطمئنه باشه كرده حس يا شنيده چيزي حاال تا هم اگه دونه نمي چيزي جان خاله من نظر به - 
 .شناسه مي اي ديگه هركس از بهتر شو بچه خصوصيات و مادره اون گذشته اينا از...كه ايه ديده دنيا و تجربه

 : بخشيد خود صداي به دلنشيني و صميمي لحن

 عقيده ما مثل هم خاله چون ، كرد نمي دعوت رو اينا دايي هيچوقت دونست مي چيزي اگه فهميم مي يمكن فكر عاقالنه اگه ولي - 
 عقيده اين و كرد رابطه قطع ، كنند مي قبول حرفهاشونو و سپارند مي واردي تازه هر دهن و دست به عقلشونو كه افرادي با بايد داره
 !دوني مي من از بهتر رو چيزا اين كه وت...كرده پياده زندگيش توي اساسي اصل يه مثل رو

 .همينطوره بله - 

 اين توي شنو حرف و خوب بچه يك مثل رو امشب شده كه هم مهربونت مادر خاطر به بهتره داري قبول حرفمو كه حاال خب - 
 .همهربون جان خاله اونم ، باشه ارزش با برات كه هست نفر يه جمع اين توي باالخره كني شركت كوچيك مهموني

 : داد جواب سپس انديشيد اي لحظه فرشاد

 تو... همچنين و..مادر خاطر به فقط ، خب بسيار - 
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 ي شكسته زورق كه زماني آن. افتاد بود گذشته خودش بر كه روزي ياد به ناخودآگاه اما نشاند لب بر مهرانگيزي لبخند ساغر
 جاي نابه سخنان و ناسزاها رحم بي امواج برابر در كه هنگام آن. بود سرگردان ها تهمت و افتراها امواج تالطم در اش زندگي

 بي همه آن توانست نمي ديگر كه افتاد زماني ياد به. ريخت مي اشك و نشست مي اي گوشه مظلومانه ، او خانواده و همسرش
 مبارزه به جديت با و گويد وداع گرفتن قرار ظلم مورد و مظلوميت با و كند مثل به مقابل شد مجبور نتيجه در نمايد تحمل را عدالتي
 .برخيزد

 او ديدگان در اشك درخشش ديدن از فرشاد.  آورد خروش به زيبايش و مخمور چشمان در را اشك موج ، تلخ خاطرات اين مرور
 : پرسيد دلجويانه و آمد سويش به تمام نگراني با

 .خوام مي معذرت تمنه،از هاي حرف خاطر به اگه...شدي؟ ناراحت ازچي... ساغر؟ شده چي - 

 روي را مغمومش و محزون ديده اب زود خيلي و نشد موفق اما كند جلوگيري هايش اشك ريختن فرو از كرد سعي جوان زن
 : شد سرازير ريبايش و برجسته هاي گونه از آرام و لغزيد اش گرفته گُر و داغ پوست

 .كني فراموشش بهتره...نيست مهمي چيز...كنم مي خواهش - 

 افتادي؟ ها گذشته ياد به بازم - 

 : داد جواب ندامت با و زدود غمگينش چهره از را اشكها انگشتان سر با ساغر

 ...اما كنم فراموش را ها گذشته كنم مي سعي هميشه من...نبود خودم دست...ميخوام معذرت - 

 : گرفت دست به را او سخن ادامه آرام لحن همان با و شد نزديكتر جوان مرد

 محزون منظره يه حتي يا درددل يا حرف كوچكترين ولي كني مرور رو ها گذشته خواي نمي كه گفتي هميشه تو...توني نمي اما - 
 و پيدا روزا اون از بهتر كنم مي احساس ولي خبرم بي زندگيت جزئيات از من گرچه ده مي عذابت برهو مي ها گذشته به رو تو فورا
 و بدن ات شكنجه حد اين تا قلبت توي ي شده تلنبار هاي غم نذار.  كن خالص خودتو و بزن رو دلت حرف.  كني ريزي پايه يا

 .كنند اذيتت

 كنايه سخنان از ، كشيده كه هايي سختي از ، بگويد دردهايش از و گذارد او مردانه هاي شانه بر سر خواهد مي كرد احساس ساغر
 اشك كردن پاك به فقط اما بگريد و بگويد دادند مي اش شكنجه و شدند مي دوخته او به كه مظنوني هاي نگاه از و شنيده كه آميزي
 : رو و رنگ هر از عاري و سرد لبخندي نشاند، لب بر لبخند و كرد اكتفا هايش

 .بايد...بگيرم خو و بيام كنار دردهام با بايد من...كنم مي تحملش - 

 : رفت شپزخانهآ سوي ه تصنعي لبخند همان با و شد خارج اتاق از و گفت را اين
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 خواهيد؟ نمي كمك! جان خاله - 

 : داد جواب بود غذا چشيدن حال در كه پروانه

 رسيدي؟ اي نتيجه چه به...زدي؟ حرف باهاش راستي...نكنه درد دستت. ندارم كاري دلم عزيز نه - 

 : بخشيد وسعت خود لبخند به جوان زن

 .داره دوست رو شما جدا ونا كنه مي كاري هر شما خاطر به كه گفت فرشاد ، شد حل - 

 چشمان متوجه بود گشته شادمان و خوشحال بسيار بود شنيده كه خبري از چون و انداخت او خندان ظاهر به چهره به نگاهي پروانه
 : گفت وجد با و نشد او اشك و شده سرخ

 مي سكته دلشوره از داشتم ديگه. مندار رو اي ديگه كس اون جز كه من...دارم دوستش خيلي منم...عزيزم ممنونم ازت واقعا - 
 .دلم عزيز نكنه درد دستت...كردم

 .كنيد مي ام شرمنده قدر اين كه جان خاله نكردم كاري - 

 : گذاشت او هاي شانه روي دست پروانه - 

 البته كردي مي ارچيك وقت چند اين تو بگو برام. بزنيم حرف هم با كم يه بريم بيا حاال...دادي انجام برام بزرگي كار عزيزم چرا - 
 چيكار گذره مي سخت هركسي براي كه روزگار اين تو. بشنوم خودت دهن از خواد مي دلم اما گفته بهم چيزايي يه داداش خان

 كني؟ مي چيكار و كردي

 : نشستند مبل روي و رفتند نشيمن سالن به هم با همراه دو آن

 خب ، نه اگه ولي گذره نمي سخت كه باشم كرده كار خوب رو تههف اون اگه.  گذره مي باشه چي هر ، جان خاله بگم چي - 
 .نگيذره هم خوش همچين...هي

 . خنديد و گفت را اين

 : دوخت او زيباي چشمان به را خود نگاه پروانه

 .بگذره برات راحتي به زندگي و باشي موفق هميشه اميدوارم. عزيزم كنم مي دعا برات اش همه - 

 .باشه همينطور هم شما يبرا اميدوارم...ممنونم - 

 : گفت پروانه اينكه تا شد برقرار سكوت لحظاتي
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 و عشق همه اون با ، تا دو شما كه كنم باور تونم نمي هستم نگرانت اش همه شدي تنها و گرفتي طالق سروش از وقتي از خدا به - 
 .باشيد شده جدا هم از عالقه

 : يشيداند و زد لبخند پروانه سادگي به خويش دل در ساغر

 زشتش كاراي به و ، چشم گفتي مي و گفت مي اون چي هر و بودي مظلوم تا. شناخت نمي رو نما آدم حيوون اون من مثل هيچكس - 
 يا و...دي؟ نمي خرجي چرا...بودي؟ كجا حاال تا...اومدي؟ دير چرا گفتي نمي يا و آوردي نمي خودت روي به و گرفتي نمي ايراد
 نگه رو زندگيت حريم و كني دفاع خودت حق از خواستي مي كه روزي اون به واي ولي بودي خوبي دم،آ خواستي نمي چيزي ازش
 دلش غلظي هر ميدادي اجازه اگه...نبود بنده هم رو خدا موقع اون...بذاره احترام مشترك زندگي قانون به كه بخواي ازش و داري
 به كه روز اون از امان اما ببين و بيا كه شد مي خوبي مرد اونقدر ، بزني ينفهم به خودتو و نكني مخالفت كام تا الم و بكنه خواد مي
 جدا جدا هركدوم ، برادرت و مادر و پدر به و گفت مي بيراه و بد زمون و زمين به موقع اون ، ميذاشتي دمش روي پا معروف قول

 ...كرد مي پيدا تهوع حالت و شه يم شرمگين شنيدنش از آدم كه ناسزاهايي چه اونم يگفت م ناسزا و زد مي تهمت

 رو وقيح حرفهاي اون داد مي اجازه خودش به كثيف آشغال اين كه بودند كرده گناهي چه من پدر و مادر و برادر ، هيچ من حاال
 بزنه؟ سرشون پشت

 .نداشت تربيت

 .آبرو حتي نداشت هيچي اون.  نداشت خانوادگي اصالت

 كه كارهايي همون ، ديگه معلومه البته...بود؟ گرفته ياد چي زد مي بهم رو آدم حال اشونادع كه خونواده اون توي نيست معلوم
 .بود شده بزرگ همونا با و بود گرفته ياد رو آورد مي زبون به كه حرفهايي همون و داد مي انجام

 مي هم به حالش و شد مي چندشش ديدنش از آدم كه تظاهري ، بود تظاهر كاراشون تمام و بودند تزوير و ريا اهل خانوادگي اونا
 .شناختند مي رو اونا واقعي ذات كه افرادي براي خصوص به خورد

 : داد ادامه خود با و افكند بود او براي ميوه گرفتن پوست حال در كه پروانه به نگاهي

 توي و ره مي تحليل اعصاب و وحير لحاظ از روز به روز ساغر بشن متوجه و بفهمند اينكه بدون بودند زندگيم گر نظاره دور از همه
:  گفتند بهم ، دارم طالق قصد كه فهميدند همه و گرفت باال كار وقتي. روانشناسه مطب اون توي يا و روانه و اعصاب كلينيك اين

 و دبودن قضيه ظاهر شاهد فقط اونا چون نيستم دلگير ازشون من البته. خوبيه مرد سروش. نزن رو طالق حرف و زندگيت سر بشين
 .نداشتند خبر من خون دل از

 بخندش و بگو و خورد مي قسم روش ، بود نشده زندگيم وارد و ميديدش دور از كي هر كه بود مكار و صفت روباه قدر اون مرد اين
 اوصاف اين با البته بيرون روشنايي و بود خونه تاريكي سروش. ميذاشت گرميش خون و مشربي خوش و اخالقي خوش پاي به رو
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 ها صحبت و ها تهمت اون پاي وقتي اما ميدادم ادامه بار نكبت زندگي اون به و نشستم مي بازم ، اومدند نمي وسط مسائل اون هاگ
 وظيفه به نتونست و چي يعني مشترك زندگي بفهمه نتونست اون. گرفت ازم رو تحملم و صبر باقيماندة تمام ، شد باز زندگيم توي
 . كردم نمي ازدواج باهاش وقت هيچ كاش اي. كنه عمل داشت كه اي

 هيچي زيباش قانون از و نبرده بويي مشترك زندگي انگيز دل رايجه از كه يه جونوري اون فهميدم مي شدنم دار بچه از قبل كاش
 به و بياد پايين سرش خامشون خيال به تا دادند زنش ، بشن راحت كثافتكاريهاش شر از كه اين خاطر به خونوادش و دونه نمي

 جگر و عزيز كه دختر يه چرا:  بگه فرهنگ بي هاي خانواده جور اين به و بشه پيدا يكي مواقع جور اين در كاش...بچسبه زندگيش
 كنيد؟ مي خودتون نفهمي فداي رو مادرشه و پدر گوشه

 غير و خودخواهانه هدف و صدمق به خودتون تا دين مي فريب رو ها خانواده عزيز دختراي ، رويي دو و موذيگري و رياكاري با چرا
 مسايل جور اين از دور كه بينه نمي خودش شأن و شخصيت خور در و مرده ، زن بي و زن يا باشه مرد اگه مرد...برسيد؟ تون انساني

 اي موذي جونورهاي همچيم دام تو اينكه از قبل ساده دخترهاي و ها زن كاش. بزنه گري هرزه و كثيف كاراي به دست و بره
 عاقالنه و باز چشماي با و نخورند رو هايي خانواده همچين پوچ هاي غلو و آراسته ظاهر فريب تا كنند باز خوب ند،چشماشونوبيفت

 .افسوس هزاران و افسوس اما... داشتم سروش با آشنايي از قبل رو تجربه اين كاش...بگيرند تصميم

 : پرسيد ديد را او طوالني سكوت كه پروانه

 دخترم؟ كني مي كرف چي به داري - 

 ميوه كردن تعارف به فقط و نگويد سخني و نكند سؤالي رابطه اين در ديگر تا داشت آن بر را پروانه ، ساغر روح بي و سرد لبخند
 .كند اكتفا

 مي آيفون سوي به كه حالي در و برخاست جا از شادماني با پروانه آمد در صدا به منزل زنگ اينكه تا گذشت سكوت در لحظاتي
 : گفت رفت

 .نديدم رو داداشم كه يه مدتي! ...خوب چه...اومدن - 

 پشت از و رسانيد فرشاد اتاق به را خود سريع ساغر. شد خارج ساختمان از هايش مهمان از استقبال براي و فشرد رو مربوط دكمه
 : گفت در

 .بيرون بيا كنم مي خواهش. اومدند اينا دايي جان فرشاد - 

 : گفت بود شده خيره او چشمان به كه حالي در و گشود را اتاقش در رفتهگ اي چهره با فرشاد

 .كنم مي رو كار اين مادر و تو خاطر به فقط - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  38 

 نگاهي رسول ، احوالپرسي و سالم از پس. شدند وارد پروانه دوشادوش ميهمانان لحظه اين در. كرد تشكر او از مليح لبخندي با ساغر
 : افكند فرشاد به

 .نگرفتي تحويلمون كه پيش دفعه رشيدم؟ و خوب هرزادهخوا چطوري - 

 : آورد فرود سر فروتني با فرشاد

 .باشيد بخشيده منو اميدوارم. نبود خوب هيچ حالم روز اون هستم شما شرمنده - 

 .بود شده ناراحت دستت از خيلي اون آخه زدم هنگامه به رو حرف همين من اتفاقا. جان دايي باشه شرمنده دشمنت - 

 

 است اجبار روي از بود معلوم كه آرام بسيار لحني با و افكند كرد مي ورانداز را او فراوان اشتياق با كه هنگامه به نگاهي نيم فرشاد
 : گفت

 . خوام مي عذر هم خانم هنگامه حضور از- 

 : كرد او نثار خاصي لبخند هنگامه

...  هستم داييت همسر كه ساله سه دو االن من ؟ كني نمي خطاب ييزندا منو چرا بپرسم ازت تونم مي ثانيا ، ميكنم خواهش اوال- 
 نگاه.  گرفت بر در را ساغر پاي تا سر اي كننده مشمئز احساس.  دونم مي نزديك تو به خودمو بيشتر من بكني رو كار اين اگر

 : كرد اي ندهخ هنگامه دار معني لحن به توجه بدون رسول اما بود احساس همين از حاكي نيز او به فرشاد

 . كني خطاب زندايي رو هنگامه نشنيدم سال سه دو اين تو ، جون دايي ميگه راست- 

 : بگويد خواست مي ساغر

 ... نداره رو بها و ارزش اين لياقت كه چرا كنيم مهربان روشنك جانشين رو هنگامه نتونستيم كدوم هيچ ، فرشاد نه و من نه- 

 شدند آن منظور متوجه فرشاد و ساغر فقط كه خاص لحن همان با هنگامه.  دوخت زمين به را خود نگاه فرشاد.  نگفت سخني اما
 : گفت

 . بشه صميمي ايشون و من ي ميونه كه برسه روزي اميدوارم ولي ندونسته قابل وقت هيچ منو فرشاد آقا- 

 : نمود ساغر سوي به رو پرويز

 ! جان ساغر بوديم ديدارت مشتاق- 
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 : داد جواب آميز كنايه لحني با و بالفاصله نداشت او به نسبت مثبتي فكري ي زمينه ، فرشاد سخنان يدنشن از پس كه جوان زن

 . بوده سعادتي كم از- 

 : گفت و نمود دعوت نشستن به را مهمانان پروانه.  كرد اكتفا ماليم لبخندي به بود كرده در را پهلو دو ي جمله اين منظور كه پرويز

 . ها دمه تازه ؟ ميخوريد كه چايي- 

 : كشيد خود گوشتالود ي چانه به دستي نشست مي مبل روي كه حالي در رسول

 . دونم نمي را پرويز و هنگامه ندارم ميل فعال كه من ، جان خواهر ممنونم- 

 . بخور ميوه- 

 : داد ادامه پرويز به رو و

 ؟ جان عمه ميخوري چايي كه تو- 

 : كرد تشكر پرويز

 . خورم مي وچيكك و باشه كمرنگ اگر- 

 . ميام زود و ميريزم خواستي كه همونطور چايي يه برات ميرم االن شه فدات عمه- 

 : افزود رفت مي آشپزخانه سوي به كه حالي در و

 .نيست چايي اهل ماها مثل اون گرچه يارم مي هم جان هنگامه واسه - 

 سمت به پروانه دنبال به و خاست بر جا از نيز او نتيجه در كند صحبت او با خواهد مي كه فهماند رسول به سر اشاره با رفتن از قبل
 .رفت آشپزخانه

 : انديشيد مي و نگريست مي پروانه رفتن به ساغر

 نميده محلش زياد نداره خوشي دل زن اين از هم جان خاله معلومه - 

 كه بود بعيد باشه طور اين اگه ، كنه مي حليم كم همين واسه و داره خبر ، زده فرزندش تنها به نابكار زن اي كه تهمتي از شايد
 . جان خاله خدا بنده ، كنه مي تحمل رو عجوزه اين رسول دايي خاطر به شايد... كنه دعوتش
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 خود با و داد تكان سري. كند مي ورانداز را فرشاد پاي تا سر پروا بي هايي نگاه با هنگامه كه ديد و انداخت مهمانان به نگاهي
 : انديشيد

 خجالت معني زن اين اصال...تحمله قابل غير واقعا زن اين فرشاده با حق...بودم نكرده دقت هنگامه رفتارهاي و حركات به حاال ات - 
 نه؟ يا فهمه مي رو متانت يا

 .شد مي آورش چندش هاي نگاه و وقيحانه رفتارهاي مراقب و مواظب يكم بود طور اين اگه كنم نمي تصور كه من

 : گفت خود با باز. شد خيره بود انگشتانش با كردن بازي حال در هميشگي عادت طبق هك پرويز به سپس

 .پشيمونه ياد مي نظر به چيه؟ عزيز دايي پسر اين دهن مزه ببينم بهتره - 

 : گفت و زد لبخندي

 وقت هر نبوديد؟ نجورياي كه شماها...رفت سر مون حوصله ، ديگه بگيد چيزي يه ساكتيد؟ قدر اين پسرعمه و پسردايي شما چرا - 
 .كرديد مي كالفه رو همه گفتيد مي هاتون رشادت از هم براي و زديد مي حرف بس از افتاديد مي هم به

 : گفت ارام و انداخت او به سرزنشياري نگاه فرشاد

 .بزنيم كه نداريم حرفي هم با ديگه كه هاست مدت پرويز و من - 

 : افزود آميزي كنايه لحن با و

 !هستند جريان در خانوم هنگامه - 

 : آميخت هم در بلند اي خنده با كرد مي سنگيني فرشاد روي ورود بدو از كه هنگامه وقيحانه نگاه

 .ندارم تقصير وسط اين من كه دونه مي خودشم اما ناراحته من دست از خيلي جان فرشاد - 

 : داد جواب داشت لب بر آميزي تمسخر ندلبخ كه حالي در و فرستاد لعنت گستاخي و وقاحت همه اين به دل در ساغر

 كه اين مگه كنه آرام تا رو درياييش دل تونه نمي افتاده پا پيش و معمولي چيزهاي دارم شناخت جان فرشاد از من كه اونطور - 
 باشه افتاده خاصي اتفاق

 : نشاند لب بر داري معني لبخند پروايي بي و گستاخي همان با هنگامه

 كه بود اين قصدم. نبود جون فرشاد كردن محكوم منظورم ندارم تقصير وسط اين گفتم اگه باشه افتاده خاصي فاقات كنم نمي تصور - 
 .نيستم و نبودم كار تقصير رفتارش سردي اين در بگم
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 اقليت در اشم كه افتاده اتفاقي چه حاال كنه مي برخورد صميمي و گرم مردم اكثر با فرشاد. كنم مي برداشت اي ديگه جور من اما - 
 ...گرفتيد قرار

 .دونم نمي

 ...كه نيفتاده ما بين خاصي اتفاق - 

 : كرد قطع را او سخن ساغر

 دوست رو همديگه برادر تا دو مثل هميشه و نداشتند مشكلي هم با وقت هيچ پرويز و فرشاد شنيدم و ديدم من كه اونجايي تا - 
 .داره دوست خيلي مطمئنم كه هم رو جان دايي.  ذاشتند مي احترام هم به و داشتند

 : داد جواب آرام لحني و مرموزانه لحني با هنگامه

 .بدم هات طعنه و ها كنايه نيش اين به جوابي چه دونستم مي وگرنه مهمونيم جا اين كه حيف...ديگه منم منظورت البد - 

 : نشاند لب بر ساختگي لبخندي نيز ساغر

 بينيد؟ مي منفيش جنبه از رو چي همه شما چرا بعيده شما از حرفا اين!... جان هنگامه يه فرمايش چه اين - 

 : انديشيد خود با داشت نمي بر ا ديدگان از چشم كه حالي در ساغر. نگفت هيچ و شد خيره او به هنگامه

 منم خب. كنه لقيت شوخي رو اونا شنونده تا مياره زبون به مسخره لبخند و لحن همين با رو حرفاش همه! يه موذي و مكار زن چه - 
 .دادم جواب خودش مثل

 و نشاند لب بر پيروزش سر از لبخندي بدهد او به بود دوستانه ظاهر در كه شكني دندان جواب بار اولين براي بود توانسته اينكه از
 : كرد داشت زير به سر كه فرشاد به رو هنگامه بعد لحظاتي.  نمود خاص رضايتي احساس دل در

 !ناراحته چقدر كني نمي خطاب داييت زن منو تو كه اين از داييت دوني مي هيچ! جون فرشاد - 

 : انداخت باال تفاوتي بي با را هايش شانه فرشاد

 دن مي حق من به بدونن رو ماجرا اصل اگه ايشون - 

 نداريم؟ ما و داريد خبر ازش شما كه چيه ماجرا اصل مثال - 

 : برخاست جا از صبانيتع با و آمد خشم به گستاخي همه اين از فرشاد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  42 

 زندايي جاي تو كه كنم راضي خودمو تونم نمي دارم عمر تا من. باشي من دايي زن كه نداري منو لياقت تو كه اينه موضوع اصل - 
 فهمي؟ مي اينو. بود روشنك اسمش هم اون داشتم زندايي يه فقط من بگيري رو عزيزم و مهربون

 :افزود و زد زهرخندي بعد

 .كني درك رو چيزا اين تو مكن نمي تصور

 از شدن خارج قصد و بود كرده عوض را لباسهايش حاليكه در و آمد بيرون مدتي از پس و رفت خود اتاق سوي به و گفت را اين
 :نمود هنگامه به رو داشت را منزل

 ...نبود رسول دايي خاطر به اگه.مدون نمي هم ابد تا و ندونستم خودم زندايي رو تو هيچوقت من كه باش داشته خاطر به هميشه اينو

 فرشاد خروج با.شد خارج نگريست مي هنگامه به نفرت و خشم با كه حالي در و خورد افرو ر خود سخن رسول و پروانه ورود با
 به سپس و حياط به را خود شتاب با و داد تكان خبره؟سري چه اينجا:پرسيد مي كه پروانه سوال مقابل در و برخاست جا از هم ساغر
 :رساند فرشاد

 .نكن سرافكنده جان خاله جلوي منو و بيا يادته؟پس.دادي قول من به تو.فرشاد نشو بچه

 :داد جواب باشد آهسته و آرام كرد مي سعي كه لحني با بود گرفته بر در را سراپايش خشم كه حالي در فرشاد

 زد؟ مي حرف وقاحتي چه با نديدي!...من عزيز دخترخاله!...جان ساغر

 .... خاله خاطر به گم مي دارم من اما ديدم بله

 :كرد قطع را او آهنگ،سخن و لحن همان با فرشاد

 انگار.بينم مي رو شيطون انگار بينمش مي ندارم؟وقتي رو كثيف زن اون تحمل طاقت كه بفهمونم بهت بايد زبون كدوم با من
 مي من به اي كننده مشمئز و زشت هاي نگاه چه رنگش سبز و كريه چشماي اون با نديدي.شيطونه خود زن اين چيه؟اصال

 .كن دركم...ساغر كن درك منو ميكنم خواهش....خوره مي بهم زن اين از حالم نداخت؟من

 :كرد سد را او راه ساغر كند باز را ان در اينكه از قبل اما رفت اتومبيلش سوي به

 .كنم مي خواهش بيا كوتاه جان خاله خاطر به!فرشاد دادي قول من به تو اما كنم مي درك رو تو كامال و گي مي چي فهمم مي

 :داد جواب حوصلگي بي با جوان مرد

 .برم خوام مي برو كنار راهم جلو از حاال كردم نمي تحملش هم دقيقه چند اين نبود مادر خاطر به اگه
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 :گفت مصرانه لحني با ساغر اما

 .كنم مي خواهش...كن تحملش من خاطر به هم بعد به اين از داري قبول خواهر يا و دوست يه عنوان به منو اگه

 :افزود و نگريست تر عميق فرشاد جذاب و مردانه چشمان به

 شكنه؟ مي خاله دل دوني بري،مي و بگيري رو راهت همينطوري اگه نشي همكالم باهاش باش داشته سعي فقط...

 خود صداي به آرامي لحن بود شده خيره او پاك چشمان عمق به كه ليحا در و برد موها ميان را انگشتانش عصبي حالتي با فرشاد
 :بخشيد

 .بگي تو چي هر...باشه

 .برگرديم بيا حاال...جان فرشاد ممنونم ازت

 از حسادت اتش كه هنگامه انها ديدن با.بودند چاي خوردن حال در و نشسته خود ميزبان كنار در ميهمانان شدند وارد دو ان وقتي
 :گفت كنايه با باريد مي رنگش سبز ديدگان

 .باشه مزاج تند و رنج زود اينقدر فرشاد سال و سن به پسري كه نيست خوب.آورديد بار لوس خيلي پسرتونو شما!....خانم پروانه

 :داد ادامه را او سخن رسول.افكندند او به تندي نگاه ساغر و فرشاد

 تو كرده شوخي باهات فقط اون بشي ناراحت هنگامه هاي شوخي از يدنبا هستي طبع شوخ مرد يه خودت كه تو!جان پسرم،فرشاد
 نيست،هست؟ بدي حرف كه اين.باشي زندگي و زن فكر بايد شي مي پير داري گه مي خدا بنده بشي،خب عصباني دستش از نبايد

 و نگريست پرويز به باري زنشسر و تند نگاه با كرده تعريف رسول و پروانه براي را موضوع اصل هنگامه بود شده متوجه كه ساغر
 نگاه اين سنگيني از پرويز.است نگفته را ماجرا اصل و كرده سكوت هنگامه دروغ برابر در چرا كه گرفت ايراد او به نگاه همين با

 :افزود و كرد اي خنده رسول.است داشته سكوت اين براي اي كننده قانع دليل بود معلوم.نگفت هيچ و انداخت پايين را سرش

 .شد سرد تون چايي كه بياييد...من هاي بچه بياييد...بگذريم موضوع اين از بهتره االح

 اجازه و نگويد چيزي كه خواست او از چشم اشاره با ساغر كه بگويد سخني و بگشايد لب خواست بود خشمگين بسيار كه فرشاد
 سوي به نيز ساغر نشست او كنار و رفت رسول يسو وبه داد تكان سري فرشاد.بماند باقي شادمان و خندان همچنان رسول دهد
 .نشست وي كنار و داشت قرار ان روي پروانه كه رفت مبلي

 گذره؟ مي چطور زندگي بگو دايي براي!قشنگم ساغر خب
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 .كار سر رم مي هم ديگه وقت چند تا مرتبه،انشاهللا چي همه شما وعنايت خدا لطف الحمدهللا،به

 :كشيد كار از دست تعجب با بود اي ميوه كندن پوست حال در كه رسول

 يه بري خواستي وقت ها،هر كنه اعتماد كس هيچ به تونه نمي آدم زمونه و دوره اين خوبه؟توي ببينم،محيطش...كجا؟....ا...كار؟ سر
 .ببينم رو كارت محيط و بيام باهات تا بده من به خبر

 .كنم كار شايگان شركت تو قراره.جان دايي ممنونم

 :داد تكان خيال آسودگي عالمت به را سرش رسول

 كاره؟ به مشغول اونجا عزيزم فرشاد كه شركتي همون

 شركت رئيس به و داشته لطف من به جان فرشاد.كار سر بياد خواد نمي ديگه و داره ازدواج قصد ها منشي از يكي اينكه مثل بله
 .نامتحا و مصاحبه براي شركت بريم هم با هم شنبه قراره.كرده معرفيم

 :كرد نجوا دل در و آمد خود به اما آورد زبان به را مخصوص منشي سمت خواست مي او

 و كنه درك رو كنند محول بهت خوان مي كه سمتي كه باشه باال اونقدر هنگامه شعور و فهم كني مي تصور تو!ساغر؟ شدي ساده باز
 .نگي چيزي مورد اين در هبهتر پس...نه؟ كه معلومه خب...نكنه؟ موردت در ناجور و منفي فكراي

 بي و كوچك كه چند هر را اش زندگي و دل حرف خواهد نمي ديگر چرا دانست نمي.كرد بسنده كوتاه توضيح همان به نتيجه در
 موجب و نازل سرش بر كه اي عديده مشكالت هجوم از قبل تا حس اين با او.گذارد ميان در فردي با و بگويد احدي به باشد اهميت
 .بود كرده تسخير را وجودش تمام بدبيني حس اكنون ولي بود غريبه كامال و بودند،نااشنا هشد طالقش

 باال خودتو شركت همين توي توني مي كه فعاليه و بزرگ شايگان،موسسه شركت ضمن در.نيستم نگران ديگه باهاته فرشاد كه حاال
 .باشي شباهو و زرنگ داييت مثل اگه البته بشه اي كاره خودت واسه و بكشي

 به خطاب و افكند ساغر به نگاهي خنديد مي كه حالي در پروانه.افتاد خنده به شد،جمع بيان طنزالود كامال لحني با آخر جمله چون
 :گفت سولر

 بياد بيرون تنهاييش پيله از كم يه ماست همه دل عزيز كه جوان خانم اين اگه مطمئنم ره؟من مي داييش به زاده حالل نشنيدي مگه
 .موارد تمام در هم بود،اون خواهد موفق حتما كنه فراموش دراورده سرش به سروش كه رو ناراحتي همه اون تونهب و
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 نمي اش زاده خواهر قبلي هاي ناراحتي و مشكالت مورد در زيادي چيز او كه چرا شد متعجب بسيار پروانه آخر جمله از ساغر
 تعجب و بهت از را او نشسته جا اين هنگامه چون گفتم رو چيزا اين:گفت مي او به كه پروانه معناي پر و خاص نگاه اما دانست
 :انديشيد خود با.ساخت خالص

 بد ديگران حضور در سروش سر پشت ندارم دوست هيچ اما شناخته رو صفت شيطان زن اين هم جان خاله بودم نكرده اشتباه پس
 .منه هاي بچه پدر اون باشه چي هر باالخره بشه گفته

 .داد تكان موضوع درك نشانه به را سرش و نمود اش خاله نثار تشكر از لبخندي حال اين با

 : نگريست ساغر به حسد و بخل از سرشار نگاهي با هنگامه

 .داره جون فرشاد خصوصي يه شماها مثل پشتيبان به كه چرا شد خواهد طور همين كه البته - 

 او ميان كه ديد مي وقتي خصوص به كرد مي حسادت گراميست و عزيز اش خانواده يبرا حد اين تا ساغر ديد مي اينكه از هميشه او
 .دارد وجود خاص صميميتي فرشاد و

 : كرد اي خنده داشت ذاتا كه خوشبيني همان با رسول

 .رانشهنگ كه گه مي هميشه و پرسه مي اون احوال و حال از بار هزار روزي خودش داره خيليدوست رو ساغر ، من هنگامه اين - 

 : گفت دل در خواند مي هنگامه سبز چشمان از را كينه و حسادت كه ساغر

 من كار از سر بيشتر تا كنه مي سؤال فقط اون باشه من نگران خال و خط خوش مار اين كه كنم نمي باور من اما باشه طور اين شايد - 
 مشمئزكننده مهربوني و دلسوزي يه از پوششي كه هايي زبون زخم و هاش نگاه با شد رسول داييِ  زن كه روزي از اون بياره در

 .هيچ ديگه كه حاال. كرد مي رفتار من با داشت

 : نشاند لب بر لبخند

 دوستشون قلبا ولي كنيم مي پيدا نظر اختالف گاهي البته دارم دوست خيلي ايشونو منم. داشتند لطف من به هميشه جان هنگامه - 
 .دارم

 تا باشد رو دو و رياكار بهد به اين از بايد كرد مي احساس فقط ساخته جاري زبان بر را كذاب سخت اين چرا دانست نمي ساغر
 : انديشيد خود با. نكند تهديد را او ديگري ضربه

 و متنفر كنند مي رفتار جوري اين كه كسايي از اصال.  نداشتم آشنايي گفتار و رفتار اين با حاال تا كه چرا كنم مي تعجب خودم از - 
 البته. باشم صادق و روراست افراد به نسبت نبايد زمونه و دوره اين توي كه رسيدم نتيجه اين به جريانات اون از بعد اما بودم منجر
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 انسان واسه جايي و رياكاره و گر حيله و مكار آدماي دور ، دور كه فعال. دارند خودشونو جاي واقعي دلسوز و نزديك خويشاوندان
 .نيست درستكار و صادق ، ساده هاي

 : كشيد ساغر بلند موهاي به دستي پروانه

 دلپاكه و دلسوز خيلي اونم.  رفته خواهرم به اخالقش اين ، ما ساغر اين يه نازنيني زن چه بيني مي! جان هنگامه بيني مي - 

 : گفت خود با نشاند مي لب بر لبخند كه حالي در ساغر

 از منم موقع اون ، باز زبون و رياكار داشتم مادري كاش. نيستم اون مثل ديگه كه كنيد مقايسه مادرم با منو نبايد شما جان خاله نه - 
 .بخنده خاكسترش به و بكشونه آتيش به مو زندگي تمام رحمي بي با تونست نمي كسي مطمئنا بود طور اين اگه. گرفتم مي ياد اون

 : داد چنين را پروانه پاسخ هنگامه

 .دارند لطف من به جان ساغر از كمتر خانوم انهفرز كه تفاوت اين با - 

 : نمود كوتاهي خنده پروانه

 كه هست همين واسه خورد سنگيني ضربه مرحومه اون فوت از بعد بوده صميمي خدابيامرز روشنك با خيلي فرزانه ، نگير دل به - 
 مي رو فرزانه حال مراعات خيلي كه يه نازنيني ردم كه كنه حفظش خدا ، فرزاد آقا خدا بنده... شده گير گوشه حدودي تا و تندمزاج

 .گن مي اين به فهميده مرد...كنه

 .كنه اذيتش و بگه بهش چيزي باالتر گل از يا و بكشه فرياد خواهرم سر نديدم زندگي سال چند اين تو وقت هيچ

 : گفت شادماني با موضوع تغيير براي ساغر كه اين تا شد برقرار سكوت مدتي.  كرد تأييد را او سخن ، سر دادن تكان با رسول

 برگرديم؟ و بزنيم تهرون تو چرخي يه بريم شام از بعد قراره دونيد مي راستي - 

 : گفت پروانه بالفاصله

 .وبريم بخوريم بهتره حاضره شام گه مي راست نازنينم ساغر - 

 : ورزيد مي عشق داشت حضور آن در ادفرش كه خانوادگي هاي گردش اين به هميشه او.  درخشيد هنگامه چشمان در برقي

 بريم؟ كجا قراره حاال يه عاليه خيلي كه اين - 

 :كرد بود نشانده لب بر لبخند كه رسول به رو ساغر
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 .ميريم بگيد جا هر. شماييد ما جمع بزرگ جان، دايي بگيد شما- 

 .ميسپرم جوونها به رو انتخاب ولي بزرگترم شماها همه از من كه درسته- 

 :گفت اي رياكارانه و معترض لحن با هنگامه

 .سالته هشتاد هفتاد انگار كه " جوونا " ميگي همچين! عزيزم- 

 :گفت اما خنديد آميز تملق سراسر سخن اين به دل در ساغر

 بگيد ماش جا هر. تره درياي و جوونتر ما همه از شما دل ماشااهللا هزار كه باشه جوون بايد ئل. عزيزه هنگامه با حق جان دايي بله- 
 .ميريم

 :كرد اي خنده رسول

 .ندارم سراغ اونجا از صفاتر با جايي دربند بريم ميگم بخوايد منو نظر اگر. خب بسيار. عزيزم ممنونم- 

 :كرد تاييد را او پيشنهاد و سخن پروانه

 .اونجا ميريم ميگيره دلمون وقت هر فرشاد و من همينطوره، بله- 

 :گفت و نمود ميداد گوش آنان سخنان به صامت و ساكت و شتدا زير به سر كه فرشاد به رو بعد

 پسرم؟ چيه تو نظر- 

 :انداخت باال را هايش شانه بيتفاوتي با او

 .بگذره خوش حسابي بهتون اميدوارم. بريد شما. بمونم خونه بهتره هستم، خسته خيلي كه من- 

 :گفت خود گرم لحن با و زد او پشت به اي ضربه رسول

 حاال. كني استراحت و بخوابي ظهر لنگ تا ميتوني ست جمعه فردا تازه،. باشيم خوش نميتونيم تو بدون كه ما! مرد نسازي اومدي- 
 .بكن نظر تجديد يه رسول دايي جون

 :سوخت قلب خوش و مهربان مرد اين حال به فرشاد دل

 .بگيد شما چي هر جان، دايي چشم- 

 :برخاست جا از پروانه. مينگريست او به مشتاقانه شاد چشماني با كه انداخت هنگامه به نگاهي نيم
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 .بچينم رو شام ميز منم بهتره پس- 

 :كرد فرشاد به رو رسول. كنند كمك پروانه به ميز نمودن آماده در تا شدند بلند جا از نيز هنگامه و ساغر

 .نره سر ونم حوصله ميچينند رو ميز ها خانم تا كه كن روشن رو تلويزيون پاشو جان دايي حاال خب- 

 .جان دايي چشم- 

 :افزود كرد روشن را تلوزيون وقتي

 .بدم انجام بايد كه دارم كار سري يه اتاقم تو برم شام شدن آماده تا من بديد اجازه اگر جان دايي- 

 :داد جواب گشاده رويي با رسول

 .برو عزيزم باشه- 

 :گفت خود با. رفت فرشاد اتاق سوي به پرويز كه ديد بود، ايستاده منتظر پروانه كنار آشپزخانه در كه ساغر فت، خود اتاق به فرشاد

 حقيقت به ميكنم گمون. بود فرصتي همچين منتظر انگار داره خاصي حالت يه پرويز كه ميكردم احساس اومدند كه اول اون از- 
 .كنه گوش اون حرفهاي به مالك و تمام من دنده يه پسرخاله اين كنه خدا. كنه دلجويي فرشاد از ميخواد و برده پي موضوع

 :گفت جوان مردان به خطاب اتاق در پشت از پروانه شد چيده ميز كه زماني

 .شام از بعد براي بذاريد رو زدن گپ پسرا- 

 :رسيد گوش به پرويز صداي

 .اومديم جان عمه چشم- 

 چشمان در دلهره و ترس دو آن ي خنده و لبخند ديدن از. شدند خارج اتاق از داشتند يكديگر گردن در دست كه درحالي دو آن
 :داد نشان شادمان را خود اما. افكند سايه هنگامه رنگ سبز

 .خوشحالم ميبينم خندون و شاد رو دوتا شما كه اين از چقدر- 

 :نگريست او به عاشقانه رسول

 .مميكن افتخار خيرخواهي همسر چنين داشتن به من ميبري لذت ديگرون شادي از هميشه تو! عزيزم- 

 :است شده شرمنده تعريف و تمجيد اين از كرد وانمود و افكند زير به سر خود به مختص رياكاري با هنگامه
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 .ميكنم افتخار تو مثل همسري داشتن به منم. توست مهربوني و لطف نظر اين- 

 :گفت و نياورد خود روي به اما شد ناراحت مرموزانه حركت و حرف اين از ساغر

 .ميخوايم رو سالمتيشون بزرگ خداي از و ميكنيم افتخار وجودشون به همه ما فاميله همه فتخارا مايه رسول دايي- 

 آميز كنايه لحني با او مهربان هاي گونه بوسيدن از پس و كرد حلقه او گردن دور به را دستانش داشت قرار رسول كنار در چون
 :گفت

 .حسود چشم بتركه. جان دايي دشمناتونو كنه كور خدا- 

 :گفتند يكصدا بودند برده ساغر منظور و زيركي به پي كه پرويز به و شادفر

 .انشااهللا- 

 او. نماند دور فرشاد تيزبين چشمان از نيز آن كه ميشد ديده ساغر به نسبت ناشدني وصف اي كينه هنگامه، خندان ظاهر پشت در
 :گفت مينشست رسول كنار نهارخوري ميز صندلي روي كه حالي در

 ...آخه باشي خودت مواظب بيشتر بايد بعد به اين از! نجا ساغر- 

 :گفت چنين آميزي كنايه لحن با نيز او و سپرد پرويز به را خود سخن ي بقيه

 .بزنند چشمت بدخواهات نكرده خدايي وقت يه ميترسم داري دوست خيلي رو دايي تو آخه- 

 طبعي شوخ حساب به را جوان مردان سخنان امر، اين به توجه بدون لرسو و پروانه اما كرد درك كمال و تمام را آنان منظور هنگامه
 :خنديدند بلند صداي با و گذاشتند آنان

 .زيادند حسود آدمهاي جمع اين از دور جان، ساغر ميگه راست ام بچه- 

 :افزود و گفت پروانه را اين

 .بياد خوشتون اميدوارم. تون جان نوش بخوريد شيم، مشغول بهتره- 

 اين به توجه بدون او اما نگريست او به غضب و خشم با بار چند. آزرد مي را فرشاد هنگامه، سنگين هاي نگاه غذا رفص طول در
 :گفت خود با بود منظره اين شاهد كه ساغر. ميزد لبخند آگين، خشم هاي نگاه

 زن اين از حد اين تا داره حق فرشاد ارهبيچ. بود گذاشته كولش روي رو دمش حاال تا بود اين جاي كي هر! خدا به داره رويي عجب- 
 .باشه متنفر
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 .شدند آماده بودند كرده انتخاب كه مقصدي به رفتن براي آنان ظروف، شوي و شست و ميز كردن جمع و شام صرف از پس

 .مياد پرويز من جاي به بشينم داداشم ماشين تو ميخوام من! جان فرشاد خب- 

 .راحتيد هرجور مادر باشه- 

 :نمود ساغر به رو رسول

 فرشاد؟ ماشين با يا مياي من ماشين با! قشنگم دختر- 

 :داد پاسخ او جاي به فرشاد

 .جان دايي مياد من با- 

 .بيفتيم راه پس خب- 

 و زدند لبخند يكديگر به سه آن. نماند پنهان جوانان ديدگان از امر اين و ميگزيد دندان به لب و ميلرزيد حسادت شدت از هنگامه
 .دادند قرار تمسخر مورد را او لهوسي بدين

 :كرد بود نشسته عقب صندلي روي كه ساغر به رو فرشاد آمد در حركت به رسول اتومبيل پشت در جوانان حامل اتومبيل كه زماني

 !نبودي جوري اين كه تو! ها شدي دار زبون سر خيلي ها تازگي ساغر ميگم- 

 بده؟ مگه حاال- 

 .ميخوردم حرص تو زبوني كم خاطر به ميشهه من. خوبه هم خيلي اتفاقا نه- 

 :نمود تاييد را او سخن پرويز

 اين با هم اون زدي مي هنگامه به رو حرفها اون وقتي. بگيري رو پررو آدماي حال توني مي خوب تازگيها جان ساغر گه مي راست
 .آوردم مي در شاخ تعجب از داشتم حالت،

 :كشيد هم در را خود ابروان ساغر

 حالت؟ مكدو با - 

 خيلي قبالً كردم، كيف خيلي خدا به دادي مي رو جوابش خودش مثل درست كرد، مي صحبت هنگامه خود كه حالت همون با - 
 .شد مي خورد مظلوميت و زبوني بي از آدم اعصاب بودي مظلوم
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 :افزود و چرخيد او سوي به بعد

 .كردي فرق خيلي نظرم به - 

 :زد لبخندي ساغر

 شدم؟ بد - 

 .بگه بهش خواد مي چي هر كي هر بذاره و باشه زبون كم نيست خوب آدم شدي خوب هم خيلي تازه با،با نه - 

 :انديشيد و رفت فرو خود در ساغر

 ".داد ياد من به چيزايي خوب اما بود آور عذاب خيلي كه اين با مشترك زندگي اون"

 :گسست هم از را او افكار رشته فرشاد

 شديم؟ قديما مثل بازم پرويز و من كه شد چي بپرسي خواي نمي - 

 :زد لبخندي ساغر

 .بخشيديش هم تو و برده پي اشتباهش به پرويز حتماً مشخصه، ديگه كه اين - 

 :افزود و كرد تأييد را او سخن فرشاد

 .شده چي بگم برات بعداً باشه يادم - 

 .باشه - 

 :نشستند داشت، قرار باز اي وطهمح در كه تختهايي از يكي روي بزرگ، رستوراني در آنان بعد دقايقي

 .كنه مي حظ آدم! هوائيه چه! به به - 

 .كنه مي اميد و سرزندگي احساس جاها جور اين ياد مي وقتي آدم صفاست با خيلي جا اين داداش، شماست با حق - 

 :گفت نگريست مي فرشاد به كه حالي در و داد تكيه او شانه به آرنج با بود، نشسته رسول كنار كه هنگامه

 .من مثل عاشقايي. عاشقاست به متعلق جا اين جداً - 

 :گفت حاضرين به خطاب او منظور عمق به توجه بدون و گرفت را او دستان رسول
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 .ببريم لذت تازه هواي از و جا اين بياييم كنه مي هوس هميشه هنگامه - 

 :گفت نگريست مي اطراف به كه حالي در و نكرد سخن اين به توجهي پروانه

 جا؟ اين اومديم مي بيامرز خدا روشنك و علي با چقدر رسول يادته - 

 .كنه شاد شونو دو هر روح خدا يادمه، بله... جان خواهر بله - 

 .داد چاي چند سفارش داشت، قرار كنارشان در كه خدمتكاري به و گفت را اين

 بزند لبخند كرد مي سعي كه حالي در و برخاست جا از بود آمده ستوه به هنگامه گستاخانه هاي نگاه از كه فرشاد چاي صرف از پس
 :گفت

 .بزنم قدمي يه بر و دور اين رم مي من بزرگترا اجازه با - 

 :گفت خود هميشگي هاي نگاه همان با هنگامه

 تنها؟ چرا حاال - 

 :كرد دستي پيش ساغر كه كنند همراهي را فرشاد هم آنها كه دهد پيشنهاد خواست نمود، رسول به رو

 .بريم باهاش هم پرويز و من قراره ره نمي كه تنها - 

 :نمود رسول و پروانه به رو برخاست جا از نگاه اين به توجه بدون ساغر ولي كرد او به آلودي غضب و تند نگاه هنگامه

 ديد؟ مي كه اجازه - 

 :گفت رسول و دادند مثبت جواب لبخند با دو آن

 .باشيد هم شماها دارم دوست بخرم خوشمزه هاي هوله هله اين از مخوا مي كه برگرديد زود اما جان دايي بريد

 .بياد در كاسه از دشمناتون چشم تا باشيد سرزنده و شاداب و جوون جور همين هميشه اميدوارم!جان دايي

 .باش خوش برو!قشنگ شيطون اي

 مي عصبي چنين اين را او كه اين از و انداخت هنگامه غضبناك چشمان به نگاهي شود همگام فرشاد و پرويز با كه اين از قبل ساغر
 :كرد دار معني اي خنده يافت

 .باشيد خوش تونيد مي تا هم شما
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 :گفت دل در.شد همقدم آنان با سكوت در و پيوست بودند او منتظر كه جوان مردان به و گفت را اين

 اي ديگه دليل آيا زده،ولي فرشاد به كه باشه متيته خاطر به كنم؟شيد مي كيف زن اين خوردن حرص از حد اين تا چرا دونم نمي
 ....باشه؟ داشته تونه مي هم

 :آورد خود به را او پرويز صداي لحظه اين در

 !ها گيري مي حالشو خوب گم مي

 شي؟ مي ؟ناراحت...چيه

 :كرد اي خنده

 .بشه رفتار باهاش خودش مثل كه حقشه دورو و مكار زن بشم؟اون ناراحت بايد چرا!ناراحت

 :خندد مي دل ژرفاي از كه بود محسوس خوبي به.خنديد بلندتري صداي با و

 دستت از وقتي دوني نمي.بگيره رو هنگامه حال زيركي و قشنگي اين به و اينجوري تو مثل بتونه كه بودم نديده رو كسي حاال تا
 درد دستت واقعا!عزيز جان عمه دختر.برم مي لذت بزنه،چقدر لبخند ميشه مجبور و كنه مي نگات حسادت با و خوره مي حرص
 .كردي شادم كلي كه نكنه

 :زد داشت زير به سر كه فرشاد پهلوي به آرنج با

 كني؟ نمي كيف تو پرويز نه؟جون مگه

 :گفت پرويز جواب در و كرد ساغر به نگاهي فرشاد

 !ممتعجب خيلي چيز يه از اما برم مي لذت هنگامه خوردن جوش و حرص از تو مثل منم چرا

 :پرسيد كنجكاوي با پرويز

 چي؟ از

 :داد جواب بود خيره ساغر مخمور و سياه چشمان به همچنان كه حالي در فرشاد

 .اعمالش هم و كرده فرق حرفاش هم.بينم مي ساغر حركات تو كه رفتار تغيير همه اين از

 :كرد اي خنده پرويز
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 .گفتي هم ماشين تو كه اينو

 .نشنيدم كنه قانعم كه جوابي اما گفتم بله

 :شد خيره او كاونده چشمان به جوان زن

 هر دادم مي اجازه هم و بودم ساكت خيلي هم قبال من دونيد مي كه همونطور چون كني تعجب كه دم مي حق بهت!جان فرشاد ببين
 رو رفتاري همون كس هر با بايد كه رسيدم نتيجه اين به كرده،من فرق وضع ديگه حاال اما.بگه بهم خواد مي دلش چي هر كسي
 .ست معركه پس كالهت صورت اين غير در چون داره باهات كه باشي داشته

 :افزود محزوني آهنگ با و انداخت زير به سر

 نمي ضربه ازشون و كردم نمي پيدا اطمينان برم و دور افراد به اونقدر تا اوردم مي دست به ازدواجم از قبل رو تجربه اين كاش
 .دم نمي رم،گوش مي اشتباه رو راه دارم كه بگن بهم و بيان زمان و زمين اگه و اوردم دست به گزافي قيمت هب رو تجربه اين.خوردم

 .داشت اطمينان بهت قديما مثل شه نمي ديگه پس

 .نيستم ساغر اون ديگه من ولي كن برداشت داري دوست كه طور هر

 :شد خيره فرشاد نگران چشمان به مستقيم و كرد بلند را سرش

 بين كه باشه نداشته اطمينان بهم تونه مي كسي پس داره باهامون كه باشيم داشته رو رفتاري همون كسي هر با بايد كنم مي تاكيد - 
 .نبينه يگانگي و همبستگي ذاتش و دل با حرفاش و رفتارها

 .شد غرق گذشته خاطرات در بخواهد اينكه بدون و نگريست اطراف به ساغر. كردند اختيار سكوت سه آن

**** 

 .ديگه پاشو! دخترم! ساغر - 

 .بخوابم ديگه كم يه بذاريد كنم مي خواهش! بابا - 

 دربند؟ بريم زود صبح امروز نخواستي ازم ديشب خودت مگه عزيزم پاشو - 

 :پريد جا از و كرد باز را چشمانش سخن اين شنيدن از

 قراره كه بود نمونده ذهنم تو روزما همينم واسه نيست خوب نحالتو كه گفتيد ديشب شما آخه... قبل هاي تههف مثل... جان آخ - 
 .كوه بريم هم جمعه اين
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 : كرد اي خنده فرزاد

 .موندي تو فقط ، حاضرند همه كه حاال - 

 منتقل اتومبيل به تا داد مي شاهين و فرزاد به را وسايل داشت كه فرزانه به و شست را صورتش و دست. برخاست جا از خوشحالي با
 .گفت سالم ، كنند

 .بخير صبح ، عزيزم سالم - 

 خوايد؟ نمي كمك بخير هم شما صبح - 

 .بريم مي رو وسايل برادرت و پدر و من شو حاضر ، دلم عزيز نه - 

 دخترك ، گرفت قرار رل پشت فرزاد وقتي. نشست عقب صندلي روي و رفت اتومبيل سوي به و شد حاضر سريع و تند خيلي ساغر
 : بوسيد را صورتش و كرد حلقه او گردن دور ار دستانش ، پشت از

 .كوه بريم ديگه هاي جمعه مثل هم امروز كرديد قبول كه پدر ممنونم - 

 : نهاد او ظريف دستان روي دست پدر

 .شادم منم باشي خوشحال تو ، دخترم كنم مي خواهش - 

 : گفت شوخي به بود نشسته ساغر كنار كه شاهين

 .كنيم لوس بابامون و مامان واسه خودمونو تونستيم مي تا بوديم خترد هم ما كاش بده شانس خدا - 

 : گفت خندان لباني با و انداخت نيز او گردن دور را دستانش دخترك

 .كني افتخار بايد و خيليه خودش مني برادر كه همين! من ناز داداش - 

 .نگفت هيچ و خنديد شاهين

 : گفت خود با و بست حلقه جوان زن چشمان در اشك

 داره امكان و نيست خوب حالش گفت مي پدر وقتي كاش. بود شكسته پام كاش. رفتيم نمي كوه به لعنتي جمعه اون كاش اي ولي"
 نمي رو دليلش زنه مي شور دلم كه كردم احساس ناگهان رسيديم دربند خيابون به وقتي. كردم نمي اصرار زياد نريم، فرداش
 وقتي بود دلپذير خيلي هوا. كردم آروم خودمو توهم اين با و گرفتم اشتباه دلشوره با رو فشع و شادي گفتم خودم به ولي دونستم

 فالكس خودش و داد شاهين دست به رو وسايل مادر. بردم لذت پاك و تميز هواي از و كشيدم عميقي نفس شدم پياده ماشين از
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 سه اتفاق به سروش كه دارم خاطر به خوب. رفتيم كوهپايه كنار سنگي و باريك راه طرف به ام خانواده همراه. گرفت دست رو چاي
 اونا سر پشت ام خونواده و من و كردند مي حركت برادرشون از تر عقب ، سلما و سودابه و ساره. بود اينجا روز اون خواهرش

 شديم مي رد اونا جلوي زا داشتيم ما. كنند در خستگي تا نشستند هم كنار سنگ تخته يه روي سروش خواهراي بعد دقايقي. بوديم
 تا نشستيم اي گوشه خستگي رفع براي بعد مدتي افتاديم جلو ازشون ما. دادم لبخند يه با رو جوابش منم زد لبخند بهم سلما كه

. دكر صبحانه به دعوت رو اونا ، قدرداني براي هم مادر. كردند تعارف ميوه بهمون و نشستند ما كنار اونا مجدداً كه بخوريم صبحانه
 سلما بامزه حرفهاي به مادر و من و زدند مي حرف همديگه با ما از جلوتر هم سروش و پدر. خنديديم و گفتيم اونا با رو راه مابقي
 و آدرس ، بود من سال و سن هم كه سلما ، خداحافظي وقت. گذشت خوش بهم خيلي روز اون. خنديديم مي و داديم مي گوش
 مي رو دوبارهمديگه يكي اي هفته ، ها جمعه از غير بعد به روز اون از. گرفت رو ما تلفن شماره و آدرس و داد بهم را تلفنش شماره
 و كنه ازدواج داره قصد برادرش كه گفت سلما بعد سال يك. بردم مي لذت اون با همصحبتي از من و بود خونگرمي دختر. ديديم
 شد انجام سرعت اون به ما عقد مراسم چطور دونم نمي ، ديدم عقد فرهس پاي خودمو كه نكشيد طولي. دادند رأي من به همگي اونها
 مي نگاش وقتي. داشتم دوست بيشتر چيز همه و كس همه از بيشتر رو سروش و كردم مي خوشبختي احساس كه دونم مي اينو اما

 كرده عقد من كه روز چند و ماه سه اون توي. دنيام دختر ترين خوشبخت كه كردم مي شكر بار هزاران رو خدا دلم توي كردم
 اون كرد مي شوخي فاميل دختراي با خيلي اون... نبوديم همزبون وقت هيچ ولي گذرونديم مي هم با رو وقتمون اكثراً بودم سروش

 داغ سرم خيلي آخه. باشه شهواني ارضاء و منظور و قصد روي از ها شوخي اين كه كردم نمي تصور اصال من اما بدني هاي شوخي هم
 مادر كه گفتم و نگرفتم جدي زياد كرد گله سروش بدني و مزه بي هاي شوخي از مادرم وقتي حتي نداشتم توجهي چيزي به بود

 "من به لعنت... من به لعنت... زدم گول خودمو هم باز و كنه مي فكر قديمي

 : آورد خود به را او فرشاد گرم صداي هنگام اين در

 !ري مي خودت واسه داري و پايين انداختي رو سرت جوري همين كنم، مي صدات كه مهسو دفعه اين كجايي؟! دختر هي - 

 : زد لبخند ساغر

 .نبود حواسم اصالً جان، فرشاد ببخش منو - 

 .معلومه ، بله - 

 .شماست به حواسم االن بفرماييد خب - 

 .برگرديم بهتره ديگه گفتم... ممنون لطفتون از - 

 .توئه با حق ، بله - 

 كجاست؟ زپروي پس - 
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 .برا و دور همين - 

 باشيم؟ منتظرش بايد - 

 .شه مي پيداش االن همين ، بله - 

 : نشاند لب بر داري معني و زيبا لبخند ساغر

 بمونيم؟ ايشون منتظر خيلي بايد ما كني مي تصور تو خب - 

 .كشه نمي طول زياد ما انتظار كه دارممطمئنم گُل پرويز آقا از بنده كه شناختي با - 

 : خنديد بلند صداي با جوان زن

 دو شما بود حيف خدا به شدم؟ خوشحال چقدر اومديد بيرون اتاق از همديگه گردن در دست تا دو شما ديدم وقتي دوني مي هيچ - 
 .خداروشكر. نباشيد هم كنار تا

 : نشاند لب بر تشكر از لبخندي فرشاد

 .شنيدم چي و گفتم چي اتاق تو بگم برات بنداز يادم گم مي بهت بازم - 

 .كنم مي يادآوري بهت حتما باشه - 

 : افزود و كرد مكثي

 ديدي؟ ، اومديد بيرون اتاق از خندون لباي با تا دو شما كه موقع اون رو هنگامه قيافه جداً - 

 .نكردم توجه ، نه - 

 .كردم باور منم و گفتي تو خودت جون آره - 

 : كرد اي خنده فرشاد

 .ديدم ، جون بابا آره - 

 درسته؟ شدي نگرانيش و اضطراب متوجه حتماً سپ - 

 !بود شده دار خنده اش قيافه چقدر ، شدم متوجه ، بله - 

 : خنديد ساغر
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 .دوني مي هم رو دليلش حتما - 

 : داد جواب خنديد مي بلند صداي با كه فرشاد

 .دونم مي هم رو دليلش - 

 : شد شنيده آنان سر پشت از پرويز صداي لحظه اين در كردند خنديدن به شروع مجدداً دو هر

 كنند؟ مي آب قند كله شماها دل تو موقع اون شدم موفق من تونه؟ چه تا دو شما - 

 سيماي و هنگامه گرفته چهر با رسيدند آنجا به وقتي. رفتند هنگامه و رسول ، پروانه سوي به خندان لباني و شاد دلهايي با سه هر
 :افكند هنگامه به داري معني نگاه ساغر. شدند مواجه رسول و پروانه خندان

 اي؟ گرفته و ناراحت قدر اين چرا افتاده؟ تفاقي! جان هنگامه - 

 : داد پاسخ هنگامه جاي به رسول

 .بوديم منتظرتون اتفاقاً گرفته درد سرش فقط ، دخترم نيست مهمي چيز - 

 .كنه استراحت بايد جان هنگامه چون برگرديم بايد

 شه؟ مي چي هوله هله اشم قول به ، خوردن پس - 

 :گفت رسول به خطاب و زد لبخندي بنشيند تخت روي او روبروي درست بود مجبور كه فرشاد ديدن با هنگامه

 .كني عمل دادي ها بچه به كه قولي به بهتره عزيزم، خوبه حالم - 

 : نگريست او به عاشقانه رسول

 شده؟ بهتر حالت كه باشم مطمئن خوبم، خانوم قربون - 

 .عزيزم ممنونم. بتهال - 

 : برخاست جا از رسول

 نداره؟ خاصي سفارش كسي ، رفتم من پس - 

 .بخريد خواستيد چي هر نه - 

 : نمود فرشاد به رو هنگامه رسول رفتن با
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 جان؟ فرشاد گذشت خوش بهتون

 : داد جواب خشك و آرام لحني با نكند نگاه او به كرد مي سعي كه حالي در جوان مرد

 .زياد خيلي بله، - 

 ؟ "خالي شما جاي" گي نمي - 

 : افكند ، زد مي لبخند او روي به كه پروانه مهربان چهره به نگاهي فرشاد

 .خالي شما جاي - 

 لب بر لبخندي حال اين با بود هويدا خوبي به سبز و درشت چشمان آن پس از ، محلي بي و تفاوتي بي همه اين از هنگامه ناراحتي
 :نشاند

 بگي؟ بهم رو جمله اين نيستي حاضر كه متنفري من زا قدر اين يعني - 

 : كرد اي خنده پروانه

 .خالي جاتون كه گفت خدا بنده اين خب! جون هنگامه گيري مي سخت چقدر - 

 :آمد پر دستاني با رسول لحظه اين در

 .هوله هله اقسام و انواع هم اين بفرماييد - 

 : گفت رسيد مي نظر به خرسند بسيار هنگامه به نهپروا جواب از كه فرشاد. نمودند تشكر او از همگي

 .نكنه درد مادر و شما دست ، گذشت خوش بهمون خيلي امشب جان دايي - 

 به اينا از بيشتر بديم رو خونوادگي نيك پيك ترتيب فردا براي اگه گذشته خوش بهتون كه خداروشكر. پسرم كنم مي خواهش - 
 ؟چيه نظرتون حاال گذره مي خوش مون همگي

 :گفت عذرخواهي از پس ساغر

 .بدم انجام كارامو بايد ، شركت برم قراره شنبه بيام تونم نمي كه من متاسفم - 

 : كشيد هم در را ابروانش پروانه. نيامدن براي بود اي بهانه سخن اين اما
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 افتادمون عق كارهاي به ما هم تو هم تا ميگرديم بر زود بعدازظهر...گذره نمي خوش هم ماها به كه نياي تو اگه! جان خاله وا - 
 .برسيم

 خويش تنهايي پيله در زياد او كه اين خاطر به پروانه دانست مي ساغر. كند موافقت پيشنهاد اين با كه خواست او از چشم اشاره با
 :داد جواب حال اين با اما است كرده او از را درخواست اين نرود، فرو

 اولين براي قراره وقتي آدم كه نيددو مي اما جون خاله شماست لطف اين - 

 

 .بگذره خوش بهم بيام اگه كنم نمي تصور. داره شوق و ذوق جور يه يا دلشوره حالت يه بره، جايي به بار

 :گفت رسول كه كند اصرار مجددا تا گشود دهان پروانه

 و گردش واسه وقت برسه اراشك به بره بذار. داره هم حق. ديگه ميگه راست قشنگم دختر خب جان؟ خوهر داري چيكارش- 
 .زياده نيك پيك و تفريح

 :كرده تشكر ساغر

 .نريد گردش اين به من خاطر به شماها نيستم راضي من- 

 :نمود اي خنده رسول

 .كني مون همراهي ميشم خوشحال شد راه به رو كارات كه بعدا ريم مي گردش اين به فردا ما! قشنگم عروسك! من نازكدل دخنر- 

 .بگذره خوش بهتون حسابي اميدوارم- 

 رو كار اين اگر كه چرا برداري سادگيهات اين از دست كارت محل تو كن سعي. باش داشته داييت از اينو فقط عزيزم ممنونم-- 
 سوء اونها از تا آاليشند بي و ساده هاي انسان كمين در كه داره رحمي بي و زياد هاي گرگ اجتماع. است معركه پس كالهت نكني
 .كني پيشرفت تا باش زرنگ. برسند هوسشون و هوا و شخصي هاي منفعت به و كنند هاستفاد

 :داد جواب متانت با و آورد فرود سر احترام با ساغر

 .كنم نمي فراموش وقت هيچ رو شما حرف اين. جان دايي چشم- 

 :گفت دل در و
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 و رفته سرت جورواجور كالهاي چقدر شي مي وجهمت كه رسه مي زماني باالخره باشي زرنگ هم جي هر رمونه و دوره اين توي"
 زرنگ هميشه كنيد مي سعي كه اين با. عزيزم دايي رفته شما به من سادگي مجددتون، همسر انتخاب و شما مثل نداري خبر خودت
 ".هستيد اي ساده انسان ذاتا چون ذارن مي كاله سرتون فطرت پست هاي آدم هم باز باشيد

 :دنمو فرشاد به رو هنگامه

 مياي؟ نيك پيك اين به فردا حتما كه شما- 

 :داد جواب صريح خيلي فرشاد

 .برسم اشون همه به بايد كه دارم قرار جا چند فردا نه،- 

 :گفت زد مي موج آن در تمنا و خواهش كه لحني با هنگامه

 كني؟ كنسل قراراتو نميشه- 

 :داد پاسخ صراحت همان با فرشاد

 .تونم نمي نخير،- 

 :گفت كشيده هم در وانيابر با رسول

 پرويز؟ و جان پروانه و عزيز ي هنگامه و موندم من فقط پس- 

 :گفت بالفاصله پرويز

 .معذورم هم بنده! جان پدر- 

 چرا؟ ديگه تو- 

 .بدم انجامشون بايد كه دارم كار جا چند منم شما ي اجازه با- 

 :نمود پروانه به رو رسول

 !بياي؟ توني نمي هم تو حتما- 

 !بشه؟ چي كه بيام من بياد نتونه و باشه داشته كار پسرم وقتي جان داداش خب- 

 .ريم مي نيك پيك اين به تنها پروانه و من پس. خب بسيار- 
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 :گفت دل در ساغر

 بدون كه نيستيد كسي هم شما. كنه نمي تون همراهي و ميشه شديد همسرتون سردرد فردا مطمئنا! من عزيز ي ساده دايي اي"
 ".هستيد موندگار خونه تو هم شما حساب اين با پس. يدبر جايي هنگامه

 فرشاد از چشم هنگامه نيز فاصله اين در. كرد اش جواني دوران اتفاقات تعريف به شروع هيجان با خود ناراحتي ابراز بدون رسول
 ساغر به رو پروانه. دندش جدا اش خانواده و رسول از تجريش ميدان در آنان. رسيد فرا خداحافظي ي لحظه كه اين تا برنداشت

 :گفت مهرباني با و نمود

 .رسوندت مي فرشاد صبح فردا باش ما پيش امشب بيا جون خاله حاال- 

 .بخوابم راحت و خوب تونم نمي ميشه عوض جام وقتي آخه باشم خونه بهتره. جان خاله ممنونم- 

 حاجي نري وقت يه. بيار در تنهايي از رو خاله اين از بيشتر خدا به رو تو ولي بودي طوري همين هم ها وقت اون دونم مي بله... بله- 
 :شد خيره او چشمان به مهرباني با و كرد اي خنده ساغر. ها مكه حاجي

 .ميشم مزاحمتون حتما چشم- 

 .گذاشتي چشمام رو قدم بياي وقت هر. دلم عزيز چيه مزاحمت- 

 .داريد لطف شما. جان خاله ممنونم- 

 :رفت سويش به او از خداحافظي براي ساغر و شد خارج اتومبيل از انهپرو. رسيدند منزل در به

 .ممنونم ازتون. گذشت خوش خيلي من به امشب جان خاله- 

 :بوسيد را او پيشاني پروانه

 .بكن كارا اين از بازم. عزيزم شه فدات خاله- 

 :نمود فشرد مي خود هاي دست ميان را پروانه زحمتكش دستان كه ساغر به رو فرشاد

 .ميرم مي خواب از دارم كه بياريد تشريف عزيز، ي دخترحاله هستي اومدني اگه- 

 :داد جواب لبخند با ساغر

 .بيفتي زحمت تو من خاطر به خواد نمي دلم. رم مي و گيرم مي آژانس يه نميشم مزاحمت من مياد خوابت اگه خب- 
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 برگردي؟ تنها و تك ذارم مي مگه!... زدي ها حرف اون از بازم- 

 :كرد اي خنده جوان نز

 .بشم تاكسي منتظر خيابون گوشه خوام مي كه نگفتم برم آژانس با خوام مي! جان اقا شدي غيرتي باز- 

 .ندارم كشي منت ي حوصله اصال كه نكن لوس خودتو قدر اين و برسونمت تا شو سوار باش زود- 

 :بوسيد را پروانه ي برجسته هاي گونه و كرد اي خنده ساغر

 .بزنيد من به سري هم شما. بود خوبي خيلي شب ممنونم چي همه از- 

 :بوسيد را او پيشاني پروانه مجددا

 بابت اين از من. كردند اشتي هم با فرشاد و پرويز چون داشتي خوبي خيلي قدم بگم بهت خواستم مي ضمن در دلم، عزيز حتما- 
 .زياد خيلي خوشحالم خيلي

 .خداحافظ باشيد، سالمت و شاد هميشه رماميدوا. جان خاله شماست لطف نظر اين- 

 .بزني سر خاله به نره يادت عزيزم خداحافظ- 

 :داد جواب شد مي اتومبيل سوار كه حالي در ساغر

 .زنم مي سر بهتون حتما- 

 .افتاد راه به و گرفت قرار رل پشت نمود، صحبت پروانه با آرامي به كه اين از پس فرشاد

 گفتي؟ چي لهخا به يواشكي بپرسم ازت ميشه- 

 :داد جواب بود مانده خيره خيابان آسفالت به اش خسته ديدگان با كه حالي در فرشاد

 .بشنوي هم تو تا گفتم مي بلند. زدم نمي حرف مادرم گوش در يواش و آروم ديگه گفتم چي كه بفهمي هم تو خواستم مي اگه... نه- 

 :كرد نگاه گذشتند مي چشمانش جلو از كه رختاند تند حركت به پنجره از و برگرداند او از روي جوان زن

 رفته؟ يادت بزني، حرف گوشي در كسي جلو نبايد كه گفت مي تو به هميشه جان خاله يادمه من كه اونجايي تا. لوس ي مزه بي- 

 .نيستي "كسي" تو اما نرفته يادم نه- 

 .نمياره كم وقت هيچ كه زبون اين از امان- 
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 .نزني چشمم نكرده خدا وقت يه تا بگو ماشااله يه جان خاله دختر- 

 :شد نزديك ديگر يك به ساغر ابروان

 !راضي خود از چه- 

 :گفت خود ي مزاحگونه لحن همان با و انداخت باال را هايش شانه فرشاد

 و ادب بي و خودراضي از آدم اين ديد مي افتخار! خانوما خانوم حاال- 

 

 ؟ بگيره تونو وقت ننر و لوس

 

 

 : نمود او سوي به رو تعجب با ساغر

 

 

 منو وقت تونيد نمي..... خير كه بدم رو عالي سركار جواب بايد طوره اين اگه ؟ بكني مزه بي هاي شوخي اون از ميخواي بازم- 
 .بگيريد

 

 

 .بزنم حرف باهات خوام مي فقط خدا به بابا نه - 

 

 

 : پرسيد كنجكاوي با ساغر

 

 

 ؟ چي مورد در - 
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 .كس همه و چيز همه مورد در - 

 

 

 . ميشه نگرانت جان خاله بري دير اگه - 

 

 

 . بزنم حرف باهات خوام مي كه گفتم بهش,  نميشه نه - 

 

 

 ؟ آره ميگفتي همينو جون خاله به موقع اون داشتي پس آها - 

 

 

 ؟ كردي رو فضوليت و نياوردي طاقت آخر!  فضولي قدر چه تو كه واي - 

 

 

 نگراني با حالت تغيير اين از ساغر.  گريخت لبانش از خنده كه نكشيد طولي ولي همانطور يزن فرشاد. خنديد بلند صداي با ساغر
 : پرسيد

 

 

 ؟ فرشاد افتاده اتفاقي- 
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 آرام صداي با فرشاد كه نكشيد طولي.  بگشايد سخن به لب او تا نگويد سخني داد ترجيح جوان زن.  بود كرده اختيار سكوت او اما
 : گفت

 

 

 ؟ ديدي! ساغر- 

 

 

 ؟ رو چي- 

 

 

 ديگه, ندارم رو كثيف زن اين ديدن تحمل ديگه, ام شرمنده دايي روي از خدا به!  كرد مي نگاه بهم وقاحتي چه با هنگامه ديدي- 
 . خوام نمي,  ببينمش خوام نمي

 

 

 : كرد همدردي او با ساغر

 

 

 . تو نه است هنگامه اون بكشه خجالت كسي قراره اگه ! دي نمي انجام بدي كار كه تو ؟ باشي شرمنده و بكشي خجالت بايد تو چرا- 

 

 

 ......؟ چيه خجالت و حيا و شرم دونه نمي اصال اون كه ميكنم تصور من- 

 

 

 . رفت مي آبروم وگرنه نبود اون به حواسش كسي كه شد خوب خيلي
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 بود بد اون براي شد مي متوجه كسي اگه اوال!  زني مي اي گانه بچه حرفاي عجب ؟ بره تو آبروي بايد چرا!  فرشاد حرفيه چه اين- 
 اون.  باشه داشته نظر تو به هنگامه داره امكان كنه نمي خطور مغزشم به حتي كه داره اطمينان بهش اونقدر دايي ثانيا,  تو براي نه

 .بينه مي پاك نظر و چشم يه با رو همه همينم واسه مهربونه خيلي زنش ميكنه تصور خدا بنده

 

 

 . فهميده چيزايي يه اون كنم مي تصور من ؟ يچ مادر- 

 

 

 وسط اين تو كه دونه مي خاله. رو زن مكر زن و ميشناسه رو مرد مرد گفتن قديم از زنه يه خودش اونم,  فهميده كه معلومه خب- 
 . نيست نگراني جاي پس شناسه مي خوب خودشو پسر اون نيستي مقصر

 

 

 : كشيد بلندي آه فرشاد

 

 

 فراموش داره عمر تا كه بيارم شعور بي زن اين سر باليي چه دونستم مي نبود داره همسرش به كه اي عالقه و دايي خاطر به اگه- 
 . نكنه

 

 

 .كني تحمل رو موجود وضع دايي خاطر به بايد گفتي كه همونطور حال هر به- 
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 . كثيفيه زن چه همسرش كه برسونيم دايي گوش به بايد كنيم فكر منطقي اگه ولي توئه با حق طرف يه از- 

 

 

. مونه نمي ابر پشت وقت هيچ ماه كه نشنيدي مگه بدن جوالن زياد آدما جور اين ذاره نمي وقت هيچ اون,  خدا به بسپاريم بايد اينو- 
 . نباش نگران تو,  ميشه رو هم هنگامه دست باالخره

 

 

 .نداره نجيبي و خوب همسر كه بشه جهمتو كاش بشناسه رو همسرش واقعي ذات زودتر هرچه جان دايي كنه خدا- 

 

 

 : زد خندي زهر ساغر

 

 

 هر دروغين و كاذب عشق اين پشت و ده مي نشون دايي شيداي و واله رو خودش پاك اش مزورانه و رياكارانه رفتار با زن اون-- 
 داشت نظر در بايد اينو البته..... فطرته پست و دورو خيلي.  كنه تهديد اونو ظني سوء اينكه بدون كنه مي بخواد دلش كه كاري
 .خوبشه هاي بنده مواظب كه هست باال اون هم خدايي

 

 

 . ام شرمنده جان دايي روي از نكردم خطا پا از دست كه اين با خدا به ؟ كنم كار چي بايد ؟ جان ساغر چيه من تكليف حاال- 

 

 

 : داد جواب سپس و بيابد اي چاره راه تا رفت فرو فكر به ساغر
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 .داري راه يه فقط تو من نظر هب- 

 

 

 : پرسيد اميدواري با فرشاد

 

 

 ؟ راهي چه- 

 

 

 و مريض فكر طرز اون با هنگامه كه صميمي و گرم نه و داشتي حاال تا كه سرد و خشن نه باشي داشته باهاش عادي رفتار كه اين - 
 .بده پرورش ذهنش تو واهي تصوري خراب

 

 

 : كرد رفك پيشنهاد اين به اي لحظه فرشاد

 

 

 عادي رفتار گي مي تو حاال كنم تحمل وجودشو هم لحظه يه حتي تونم نمي گم مي من!  ها داري من از توقعي چه جان ساغر آخه- 
 . كنم بازي فيلم تونم نمي واقع در.  كنم رفتار نظرم و ميل خالف بر تونم نمي من! ؟ باشم داشته باهاش

 

 

 : داشت اخالقي چنين قبال كه چرا كرد مي درك را او راحتي به ساغر
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 يكي اما بودم همينطور موضوعات اون از قبل هم خودم چون كنم مي دركت كامال و گي مي چي فهمم مي خدا به!  جان فرشاد ببين- 
 .داشت سياست مواقع اكثر در بايد كه بود اين آوردم بدست بار نكبت زنذگي اون تو كه تجربياتي از

 

 

 . دم مي ترجيح سياست داشتن به رو سادگي من- 

 

 

 ! خواي نمي اينو كه تو كني مي ناراحت رو جان دايي بدي ادامه سردت رفتار همين به بخواي اگه نداري اي ديگه راه تو اما- 

 

 

 . بگيرم تحويل رو پست زن اين تونم نمي ولي خوام نمي..... نه- 

 

 

 : داد تكان سري ساغر

 

 

 !برو باال كولش سرو از گفتم من انگار كه " تحويل " گي مي همچين- 

 

 

 : رفت فرو فكر به مجددا فرشاد

 

 

 . كنم فكر موضوع اين روي بيشتر بايد- 
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 . بگيري عاقالنهاي تصميم كن سعي ولي راحتي كه طور هر....  باشه- 

 

 

 . كنم مي خودمو سعي خب بسيار- 

 

 

 دهد نجات,  دادند مي آزار و نموده احاطه را او كه كارياف از را فرشاد اينكه براي بعد لحظاتي.  نگفت سخني و كرد سكوت ساغر
 : پرسيد و زد لبخندي

 

 

 ؟ شنيدي چي و گفتي چي اتاق تو نگفتي راستي- 

 

 

 : نمود اي خنده سپس و كرد فكر او مقدمه بي سوال به گم سردر لحظاتي فرشاد

 

 

 نكنه ":  پرسيدم ازش سرد نگاه با اومد كه پرويز نشستم ختت لبه اتاقم تو رفتم وقتي كن گوش.... انداختي يادم شد خوب..... آها- 
 باشي ناراحت دستم از داري حق«: گفت و انداخت پايين رو سرش و نشست كنارم خدا بنده " ؟ اومده پيش جديدي حديث و حرف

 همين واسه بودم بيعص حسابي كه بود كرده وزوز گوشم زير هنگامه اونقدر,  قبلش,  كرديم صحبت هم با كه روز اون خدا به
 من.  كنم سرزنش خودمو و باشم ناراحت خودم دست از خيلي شد باعث كه اومد پيش موضوعي بعدش كنم كنترل خودمو نتونستم

 اشتباه كه دارم قبول.  نبود خودم دست اصال خدا به.  كردم مي رفتار زننده و زشت طور اون تو با هنگامه مثل زني خاطر به نبايد
 بندازي زمين رومو اينكه ترس از بگيرم تماس باهات خواستم مي كه بار هر كرد مي هواتو دلم قدر چه مدت اين تو نيدو نمي كردم

 مدت اين تو بگم بهت خالصه.  نباشم يادت به كه نبود روزي,  نخوابم خاطراتت با كه نبود شبي.  شدم مي پشيمون, نگيري تحويلم و
 هرچه, بزني فرشاد به سابق مثل دلتو حرفاي كه وقتشه امشب!  پرويز ":  گفتم خودم به ديدمت كه امشب ولي كشيدم عذاب خيلي
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 كه گه مي بهت بخواد دلش چي هر و كشه مي فرياد سرت يا ميزنه بهت سنگين و گنده گنده حرفاي يا,  گيره مي تحويلت يا باد بادا
 »". حقته البته صد

 

 

 : داد تكان سري فرشاد

 

 

 كه رو حرفايي و كردم خالي سرش رو دليم و دق اولش.بود پشيمون و ناراحت خودش كرده از خيلي خدا بنده منيار درد رو سرت- 
 سوخت حالش به دلم ها آخري اين ديگه.  ببخشمش خواست مي ازم فقط نگفت هيچي اون اما گفتم بهش بود شده تلنبار دلم روي
 . كينم كيف كلي و باشيم هم با دوباره كه بود خدام از منم نمونه ناگفته البته

 

 

 : گفت ساغر

 

 

 . خوشحالم واقعا كه من شكر رو خدا- 

 

 

 . همينطور هم خودم- 

 

 

 : افزود كوتاه سكوتي از پس
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 ؟ شناخته رو كثيف زن اين هم پرويز كه اومده پيش موضوعي چه بپرسي خواي نمي- 

 

 

 : زد لبخندي ساغر

 

 

 . فرشاد ديگه معلومه خب- 

 

 

 . گفت برام رو چي همه و نشد راضي جواب اين به اون اما دادم پرويز سوال همين به رو بجوا همين منم- 

 

 

 .نكنيد تعريف من براي ديگه شما لطفا. شده چي بزنم حدس تونم مي- 

 

 

 : خنديد بلند صداي با جوان مرد

 

 

 . بزنه حرف زنا جور اين كنشهاي و حركات از آدم يه كه شرمندگيه مايه واقعا..... چشم- 

 

 

 : پرسيد ساغر كه بودند ها خيابان در گذار و گشت حال در همچنان
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 ؟ گفتي بهم چي بيان اينا دايي اينكه قبل يادته- 

 

 

 : داد جواب سپس و رفت فرو فكر به لحظاتي فرشاد

 

 

 ؟ كي.... نه- 

 

 

 ؟ اومد يادت.... كني شركت مهموني اين تو جان خاله خاطر به بگم بهت اينكه قبل,  اتاقت تو رفتي كه موقع همون- 

 

 

 : داد پاسخ سپس و آورد فشار خود ذهن به فرشاد

 

 

 . اومد يادم.... آها- 

 

 

 ؟ گفتي چي بگو بهم خودت اومده يادت واقعا اگه خب- 

 

 

 ؟ چي كه حاال خب " بيني خوش و لوح ساده بچه دختر همون هنوز تو ",  گفتم- 
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 ؟ بود چي منظورت, نداره چي كه- 

 

 

 : زد لبخندي فرشاد

 

 

 . گفتم همينطوري بابا هيچي- 

 

 

 . كنم نمي باور- 

 

 

 . پروندم چيزي يه عصبانيت روي از و بودم عصباني كن باور....؟ چرا آخه- 

 

 

 : افكند او به نگاهي ساغر

 

 

 ؟ داري نگه رو ماشين شه مي- 
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 : پرسيد تعجب با فرشاد

 

 

 ؟ چي واسه- 

 

 

 . دار نگه رو ماشين دقيقه يه,  نداره چي واسه- 

 

 

 : پرسيد اي مزاحمگونه لحن با و افكند او به نگاهي نيم جوان مرد

 

 

 ؟ كني بازجويي ازم ميخواي ؟ كني بازخواستم ميخواي ؟ چيه- 

 

 

 . هردوش- 

 

 

 : داد تكيه ماشين به و شد پياده آن از ساغر.  ايستاد و كشيد خيابان كنار را اتومبيل فرشاد

 

 

 . برو رو بذار همينجا منو يا بگو راستشو يا.  شم مين سوار نگي راستشو تا- 
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 :ايستاد او كنار در و شد خارج اتومبيل از فرشاد

 

 

 . بگيرم رو تصميمم تا ايستم مي تو كنار همنيجا منم نداره اشكالي خب- 

 

 

 : پرسيد ساغر بعد لحظاتي

 

 

 ؟ گرفتي رو تصميمت....خب؟- 

 

 

 : نگريست او چشمان به مستقيم و راست جوان نز.  نداد پاسخي و كرد اي خنده فرشاد

 

 

 رو همديگه دست بتونيم كه داريم شناخت هم روي كافي اندازه به و شديم بزرگ هم با كوچيكي از تو و من!  جان فرشاد ببين- 
 اونجايي تا. بخونيم

 

 بود؟تو چي جمله اون از منظورت بگي بهم بايد االن همين.زني نمي جوري همين رو حرفي وقت هيچ تو مطمئنم، و دونم مي من كه
 چي؟ يعني" بيني خوش و لوح ساده بچه دختر همون هنوز

 .منتظرم من_:افزود ساغر كرد اختيار سكوت فرشاد

 بدي قول كه اين شرط به اما گم مي ،بهت خوب بسيار_:داد جواب آرام و شد خيره پرستاره آسمان به و كشيد عميقي نفس فرشاد
 :داد ادامه فرشاد.دم مي قول باشه_.نشي ناراحت
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 او به رو تعجب با ساغر.ميگذره وبرت دور چيزهايي چه بفهمي توني نمي كنم مي احساس كه گفتم بهت اين واسه رو جمله اون
 چيزها خيلي_ندارم؟ من و داري خبر ازشون تو كه هست چيزهايي چه_:كرد

 تمام روي بگيرم طالق سروش از كه اين از قبل من!جان فرشاد ينبب_:گفت لحظاتي از پس و دريافت را او منظور حدودي تا ساغر
 بهتر باشه هرچي كه رسيدم نتيجه اين به و كردم فكر هم اون از بعد مشكالت و مسائل

 خود با و رفت فرو فكر به جوان زن.دي نمي انجام تامل بدون رو كاري تو كه دونم مي_.نامرده اون كنار در كردن زندگي از
 انجام زندگيم تو بزرگي اشتباه من اما گي مي تو كه بود طور يمنه كاش":گفت

 نفس.زدم بهت رو حرف اون چي واسه گم مي بهت... خوب بسيار_:داد ادامه فرشاد"باشم كرده تامل درموردش اينكه بدون دادم
 :افزود و كشيد عميقي

 تونستم نمي ديگه اما.نداشتم رغبتي امر اين به زياد البته بزنيم گپي و شاپ كافي بريم باهم تا كرد دعوت من از رسول دايي روز يه_
 خواد مي فهميدم ديدم رو دايي كه اول.كردم قبول نتيجه در بندازم زمين رو دايي روي

 بهم رو راستش مردونه و مرد خوام مي دارم ازت سوالي يه"گفت مقدمه بدون و دفعه يه.بزنه حرف باهام مهمي موضوع مورد در
 "باشم گفته دروغ شما به كه افتاده اتفاق كي!جان دايي" دادم جواب تعجب با"بگي

 بپرسيد داريد هرسوالي"گفتم و شد بيشتر تعجبم"كنه مي فرق ديگه سوالهاي با سوال اين ولي وقت هيچ"گفت و داد سرتكان دايي
 هنگامه كردم تصور"بگم بهتون رو راستش كه دم مي مردونه قول منم

 رو ماجرا تمام كه كردم حاضر و خودم اصل همين روي گفته دايي به چيزايي شد،يه رويز و من جدايي اعثب كه روز اون مورد در
 سوال اين از بود نزديك"گذاشتيد؟ مدارهايي قرار هم با ساغر و تو"پرسيد من تصور برخالف اما بگم بهش

 گذاشته تونم مي مدارهايي قرار چه...منه خواهر مثل ميپرسيد؟ساغر كه سواليه چه اين!جان دايي"گفتم ناراحتي با شم ديوونه
 به تن و شده جدا شوهرش از تو خاطر به ساغر شايد كردم فكر خودم پيش" گفت بهم حيا و شرم با اون و"باشم؟

 بود اين بدم انجام تونستم كه كاري تنها بگيرم خودمو عصبانيت جلوي كردم سعي خيلي.گرفتم مي آتيش داشتم ديگه"داده طالق
 .اومدم بيرون شاپ كافي از و گفتم اينو"ممنون خيلي جان دايي نكنه درد شما دست":بگم و شم بلند جام از خشم با كه

 سرد لبخند نيز فرشاد.نيست جان دايي حرف،حرف اين_:بزند لبخند كرد سعي اما شد ناراحت سخت سخنان اين شنيدن از ساغر
 زدم بهت رو حرف اون چي واسه فهميدي حاال.افتادم فكر مينه به موقع همون منم همينطوره بله_:نشاند لب بر

 من.تويي پاشون مي رو زهرش كه كسي اولين به بيفته دستش ميدون اگه كن باور...نشناختي رو هنگامه هنوز تو كنم مي تصور چون
 وقتي از تو به نسبت اون نفرت و كينه كنم مي تصور
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 .شده هم بيشتر گرفتي طالق

 :شد خيره زد مي لبخند رويش به شادماني با كه درخشان و درشت اي ستاره به و كرد شلوارش بجي در را دستانش

 سروش از من خاطر به تو كنه مي تصور اون كه بيني مي ، بياره تو سر باليي من خاطر به بدجنس زن اون كه ترسم مي اين از من- 
 .گرفتي طالق

 :گفت ادفرش بعد مدتي نگفت سخني و كرد اختيار سكوت ساغر

 .نشي روبرو زياد هنگامه اين با كن سعي- 

 :داد جواب ماليم آهنگي با ساغر

 جا روشنك زندايي جايگاه تو و اومده اون كه اينه دليلش كردم مي تصور اما داشتم هنگامه به نسبت بد و منفي احساس يه هميشه- 
 نمي خوشم هنگامه از هيچوقت كه اي ديگه دليل:گفتم خودم پيش شنيدم تو از رو جريان اون كه اين از بعد امشب و كرده خوش
 رو داره من به نسبت كه اي دشمني و كينه و تنفر اين دليل حاال اما...ايه بدكاره و كثيف زن كه بوده افتاده دلم به كه بوده اين اومد
 .دونم مي

 :بخشيد خود لبخند به صميميتي و گرمي ، او به دادن دلداري براي فرشاد

 اينه دارم ازت كه درخواستي فقط شناسند مي رو تو همه و نداره سنديت هيچكس براي حرفها اين بگه بذار خواد مي يچ هر اون- 
 .همين فقط نشي روبرو زن اين با كني سعي االمكان حتي كه

 .كنم مي سعي خب بسيار- 

 :گفت خود با و نمود هنگامه نثار دشنامي خويش دل در ساغر.بودند كرده اختيار سكوت متفكرانه دو هر

 بودم زده حدس خودم.يارن مي زبونه به ميرسه كوچيكشون مغز به چي هر و بازه دروازه مثل دهنشون كه افرادي دست از امان«- 
 دنبال هميشه حرفها اين كنم ناراحت خودمو نبايد پس...هست سرم پشت حرفهايي همچين فطرت پست نامرد اون از جدايي از بعد

 بزرگ خداي به ها بدي همه شر از.زنند مي من مثل زنهايي سر پشت رو ها حرف اين زياد شعور بي آدمهاي و هست مطلقه زنهاي
 ».برم مي پناه

 :افكند او زيباي و گرفته چهره به نگاهي فرشاد

 فكر؟ تو رفتي دوباره- 
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 :دوخت شب سياهي به را خود چشمان ساغر

 .نيست مهمي چيز- 

 ساخته اكنده را او ذهن كه مزاحمي افكار از خالصي براي.گذرد مي چه او آاليش بي و پاك وجود در كه بود كرده حس فرشاد اما
 :گفت و كرد اي خنده بود

 .برسونم منزل به رو عليه سركار تا شي سوار بهتره حاال خب- 

 :نشاند لبها بر ماليمي لبخند جوان زن

 .شده دير خيلي... بريم...  باشه- 

 و رسيدند داشت قرار آن در ساغر آپارتمان كه اي مسكوني شهرك به بعد دقايقي.افتادند راه به و شدند اتومبيل بر سوار دو آن
 .كردند حركت چهار بكول سوي به ورود اجازه اخذ از پس

 ساغر؟ كنم سوالي ازت تونم مي- 

 .بپرس.بله- 

 داري؟ كار فردا واقعاً- 

 مگه؟ چطور- 

 .كردم سوال جوري همين هيچي- 

 .بدم انجام بايد كه دارم افتاده عقب يكارها سري يه بله- 

 :پرسيد فرشاد شود خارج اتومبيل از ساغر اينكه از قبل.رسيدند مجتمع پاركينگ به

 .وقته دير كنم؟االن همراهيت اپارتمان در تا خواي مي- 

 :نشاند لب بر تشكر از لبخندي ساغر

 .دبيا پيش مشكلي كنم نمي تصور مسكونيه مجتمع كه اينجا.ممنونم نه- 

 .بذاريم هم با رو شنبه قرار تا گيرم مي تماس باهات فردا.راحتي كه طور هر.خب بسيار- 

 .ببينيم كمتر رو همديگه تو و من باشه بهتر كني نمي تصور- 
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 :كرد اي خنده فرشاد

 !ترسيدي؟ هنگامه هاي پرت و چرت از نكنه... زني مي كه حرفيه چه اين- 

 ...اما... اما... نه- 

 :گفت جدي لحني با و كرد قطع را او سخن فرشاد

 ميده؟ اهميت كي...بگه خواد مي دلش چي هر كثافت اون بذار كه گفتم... اما بي اما- 

 :زد لبخندي سپس كرد تأمل اندكي ساغر

 .بخير شب... توئه با حق- 

 دور آنجا از سپس و نمود هيهمرا باالبر به شدن داخل تا را او خود نگاه با فرشاد.كرد حركت آسانسور در سوي به و گفت را اين
 .شد

 :كرد نجوا خود با.نمايد مرور را شب آن حادث تا رساند ياري را او بود حكمفرما منزل بر كه آرامشي و سكوت

 باهاش فروتني و احترام با هميشه امشب از قبل داره؟تا من با اي كشتگي پدر چه دونم نمي!رذليه و پست آدم عجب هنگامه اين«
 نمي مستقيم صراطي هيچ به حسود آدم نداره پرسش ديگه كه اين... باشه؟ تونه مي چي جويي كينه اين دليل پس كردم مي رفتار
 انجام تونه مي كه كاري هر و بگه خواد مي دلش چي هر بذار فرشاده با حق ، خودشه هاي عقده كردن خالي فكر به فقط و شه
 هنگامه حرفهاي چطور داره من از كه شناختي و تجربه و سال و سن اين با اون. ..رسوله دايي از تعجبم اما شناسند مي منو همه.بده
 »!كرده؟ باور رو

 :انداخت باال را هايش شانه

 پشت آزاردهنده حرفهاي كه رسه مي راه از روزي دونستم مي و كردم پافشاري بودم گرفته كه تصميمي روي تعقل و تفكر با من- 
 .شمبا ناراحت نبايد پس...بزنند سرم

 :نشاند لب بر لبخندي بعد

 .نيستم ناراحت هم االن خب- 

 .رفت فرو خواب به زود خيلي و كشيد دراز تختخوابش روي.كرد تعويض را لباسهايش

 :گشود هم از را او خسته لكهاي تلفن زنگ صداي
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 صبح؟ از موقع اين كيه؟اونم ديگه اين- 

 :پيچيد خانه اكتس فضاي در تلفن دوم زنگ كه شد نيمخيز خود رختخواب در

 .بردارم رو گوشي ندارم حوصله كه من!بابا اي- 

 لرزانش قلب بر دلهره و ترس.گشت قطع حرفي هيچ بدون تماس اين اما شد پاسخگو خودكار صورت به پيغامگير سوم زنگ از پس
 :افكند چنگ

 شم؟ مي راحت مزاحم اين دست از كي من!خدا اي- 

 :گذاشت بالش روي را سر مجدداً

 چاره فكر به بايد.بود خواهد همين منم روز و حال ست زنده شهرام تا.باشم همراه تشويش و دلهره اين با ابد تا بايد اينكه مثل- 
 بكنم؟ تونم مي چيكار اما باشم

 :انديشيد و برد موها ميان را انگشتان

 موقع اون خواد؟من مي جونم از چي دونم نمي من.كنم كوتاه زنگيم سر از رو مزاحم اين شر كه اينه بشه انجام بايد كه كاري تنها- 
 بدم؟ پس تاوان بايد كي تا حاال ، كردم اشتباهي يه

 گيسوان ماليم نسيمي با و بود كرده روشن را شهر خاكستري فضاي صبحگاهي فام نقره نور.رفت پنجره سوي به و برخاست جا از
 :ماند خيره بود رفته فرو دلنشين كوتيس در كه شهر دورنماي به پتجره از مدتي.زد مي شانه را درختان

 يه كاش.مينداختم كار به رو عقلم كم يه كاش.دادم نمي انجام رو اشتباه كار اون وقت هيچ كاش.بخوابم بتونم كنم نمي تصور ديگه- 
 ...كاش... كاش... بودم نگر آينده مقدار

 :نگريست بود حوالي آن در كه اپارتمانهايي و منازل به لحظاتي

 .كنند مي احساس خوشبخت خودشونو كه آدمايي حال هب خوش- 

 .كند نوازش را غمدارش سيماي صبحگاهي نسيم لطيف انگشتان سر تا گشود را پنجره

 خاطرات اين بذارم بهتره پس نمونده باقي من براي فراري راه كه بينم مي ولي كنم مرور رو ها گذشته نداشن دوست وقت هيچ- 
 .بردارند سرم از دست بعداً شايد بيارند هجوم روحم و ذهن و دل به خروشان سيل يه مثل

 .كند مرور را خويش هاي گذشته تا نشست ان روي و كرد منتقل بالكن به را پنجره كنار راحتي صندلي
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 2 فصل

 

 و نازند مي ودشونخ به خيلي كه هستند ها خونواده دسته اون از اينا خورند نمي ما به خونواده اين گم مي بهت دارم چي مادر ببين- 
 خر از بيا...  فرنگيه كفشهام و خارجيه من لباسهاي همه كه زد مي حرف افاده با چه سودابه دوميش خواهر نديدي.دارند افاده و فيس

 .نيومده خوشم خونواده اين از اصالً من شو پياده شيطون

 ...داره فرق شخونواد با سروش خود... كنم ازدواج اونا با من قراره مگه!... مامان وا- 

 كنه؟ فرق اينا با ميشه مگه شده بزرگ خونواده همين تو هم سروش!عزيزم نه!جان مادر نه- 

 .كنم ازدواج سروش با خوام مي و گرفتم خودمو تصميم من- 

 وردآ پيش رو مسايل اون سروش و كرديم عقد سروش و من اينكه از بعد.رفت بيرون اتاقم از و نگفت هيچي ديگه خدا بنده مامان
 و نشست كنارم مادر ديگه بار يه ، كشيد نمي خجالت هم كوچكتر و بزرگتر از و كرد مي بدني ناجور هاي شوخي فاميل دختراي با و
 :گفت و كرد نگاه چشمام به مهربوني با

 تون عروسي از بعد شايد كنه مي االن كه كارايي اين.ده نمي اهميت نامحرم و محرم و ديني مسايل به اصالً سروش!جان ساغر ببين- 
 .كن قاضي خودتو كاله و بشين نشده دير هم هنوز.يادها نمي بر تو دست از كاري كه ست موقع اون بشه شديدتر و بيشتر

 هضم رو ارزنده حرفهاي اين نتونستم كه داشتم باد ام كله تو و بود داغ سرم اونقدر اما كردم مي درك خوب خيلي رو مامان منظور
 نتيجه به و بكنم فكرامو آدم مثل ننشستم وقت هيچ حقيقتش اما كرد خواهم رو كار اين كه گفتم مامان دلخوشي يبرا نتيجه در كنم

 كامل پي در بابا خدا بنده.ديگه چيز نه ذاشتم مي طبعيش شوخ پاي به كارهاشون اين و داشتم دوست خيلي رو سروش كه چرا برسم
 :گفت بهم شد تموم كارش وقتي بود ام جهيزيه كردن

 .كنه امضا اونو ليست زير بگي سروش به بايد تو فقط ست آماده ات جهيزيه!دخترم- 

 داشتيم كه روزها همين از يكي تو.كنيم منتقل اونجا به رو ام جهيزيه بتونيم تا گشتيم مي خونه دنبال سروش و من كه بود زماني اين
 :داد جواب خونسردي الكم با هم اون رسوندم بهش رو پدر پيغام گشتيم مي خونه دنبال

 !كنم امضا رو ات جهيزيه سياهه بايد كه بشيم جدا هم از ما قراره مگه- 

 پدر كار اين از قبل.كنم منتقل اونجا به رو ام جهيزيه بود وقتش ديگه كرديم اجاره و پيدا كوچيكي خونه اينكه تا نكردم اصرار ديگه
 :پرسيد ازم
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 رو داشتي كم كه وسايلي اون خالصه و متري دوازده قالي تا دو و ظرفشويي ماشين ، لباسشويي ماشين ، فريزر شد؟من چي خب- 
 .كنه امضا سروش مونده فقط كردم وارد ان جهيزيه ليست تو و خريدم

 :داد جواب فقط اون كردم منتقل پدر به رو سروش حرفهاي

 .بكنه رو كار اين اون كه بخواي ازش و بگي بهش بازم بهتره- 

 رو وسايلم آروم آروم و نزدم حرفي بابا به.خشونت كمي با اما داد رو قبلي جواب بازم اون و رسوندم بهش رو پدر امپيغ مجدداً من
 خرده ، بسازه برام تا بود داده سفارش دوستاش از يكي به پدرم كه خواب اتاق كامل سرويس ، يخچال ، گاز.كردم منتقل ام خونه به
 برام كه جديدي وسايل خواستم وقتي.خياطي چرخ حتي چيز همه خالصه و پتو تا چند و خوابرخت ، لباس ، آشپزخونه هاي ريزه و

 :داد جواب و چرا پرسيدم ازش ، ده نمي بهم رو اونا كه گفت پدر ببرم رو بود خريده

 دختر مثل مه ساغر گفتم من كه شون مهريه تعيين از اون.رفت نمي طفره سياهه كردن امضا براي نبود كالهش زير چيزي اگه- 
 بود كرده ازدواج قبل سال دو كه فاميلهاشون از ديگه يكي با رو تو اونا موقع اون ، كنيم مي قبول هم ما بگيد شما چي هر خودتون
 دونستم مي چون تو خاطر به فقط هم اون نركدم مخالفتي هيچ منم كه ديدي.كردند مهرت تومن هزار پونصد فقط و كردند مقايسه
 خورم نمي گول بار اين ، عزيزم ديگه نه.رن مي در زيرش از دارن كه جهيزيه سياهه كردن امضا از هم اين.اريد دوست رو سروش

 .نيست خبري چيزها جور اين و مبلمان و فريزر و فرش از.بشه داده بهت من چشماي از دور و يواشكي مادرت كه همونهايي

 :داد ادامه مهربوني لحن با و كرد نوازش موهامو و نشست كنارم شدم ناراحت ديد وقتي

 ناكرده خداي اه چون قانونه يه اين كنه امضا رو سياهه بايد كه دونه مي خوب و كنه مي كار وكالت دفتر تو سروش!دخترم ببين- 
 مي داره دست در كه اي سياهه با باشه داشته جدايي قصد و كنه زدگي داماد با نتونه عروسي كه بياد پيش اي مسئله ناكرده خداي
 هيچي عروس كه كنه ادعا تونه مي راحت خيلي داماد باشه نداشته اي سياهه اگه ولي بياره بيرون برده شوهرش خونه به چي هر تونه
 هستي راضي تو آيا.بره و بذار برده جهيزيه عنوان به كه هايي اثاثيه و اسباب تمام شه؟بايد مي چي موقع اون.نياورده اش خونه به

 ريخته؟ دورم كه هايي قرض و بمونم من و بره يغما به جوري همين خريدم ات واسه قرض و قسط اب من كه رو وسايلي

 :گفتم جوابش در منم.گفت مي راست كامالً سوخت پدرم براي خيلي دلم

 بگيريم؟ طالق كه كنيم مي ازدواج سروش و من مگه اما نيستم راضي جان پدر نه- 

 :گفت و كرد نوازش موهامو هم باز اون

 جا اين به كه كردند ازدواج ، گرفتند طالق هم از كه جوون زوج همه اين ولي بخوري شكست مشترك زندگي تو كه نكنه داخ- 
 .نامعلومه آينده و داره زياد بلندي و پستي زندگي باالخره نه كه معلومه خب!برسند؟
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 :زدم لبخند او مهربون چهره به

 .هستم اشم مطيع من دونيد مي صالح جور هر بابا باشه- 

 كردم نمي ازدواج سروش با كاش دادم مي گوش مادرم حرف به كاش اي ولي... سوختم مي بيشتر االن وگرنه كردم كاري خوب چه
 نامرد اونقدر ، اون.دونست نمي مشترك زندگي از هيچي يعني نبود زندگي مرد ان.بشم جدا ازش بچه تا دو داشتن با بشم مجبور كه
 نداشتن از كه هايي خجالت و بدوشي خونه و نشيني اجاره ، چيزي بي ، نداري جمله از كشيدم كنارش در كه هايي سختي تمام كه بود

 آينده به و من به...داد ترجيح من به رو كثافتكاري و بودن اون و اين با و هوسراني و گرفت ناديده رو كشيدم ها مهموني تو لباس
 ...هام بچه...هامون بچه

 :انداخت گريه به را او و شد مجسم نظرش در آنان گناه بي چهره تصوير.افتاد فرزندانش غمگين سيماي ياد به ناگاه

 ملتمس چهره و آلود اشك چشمهاي و بودم مرده پدرتون از جدايي از قبل كاش!شده تنگ براتون دلم چقدر!من عزيز هاي بچه- 
 نمي رو خوايم مي هم با رو تا دو شما ما ، نذاريد تنها رو ما و نشيد جدا هم از خدا به رو شما گفتيد مي پدرتون و من به كه رو شما
 زندگي اي.شدم نمي جدايي اين به حاضر قيمتي هيچ به اومد نمي پيش لعنتي اتفاق اون اگه كن باور!...دلم عزيز!...پسرم.ديدم
 با كه كجايي!... مهربونم!... دخترم...كنم گريه و بذارم كوچيكت هاي شونه روي رو سرم هميشه مثل بازم كه كجايي؟كجايي!...من
 مسئله اون وقت هيچ كاش.شد خون دلم نكن گريه خدا رو تو!مامان بگي بهم و كني پاك رو مادر اشكهاي كوچولوت دستاي اون

 هم از مونو زندگي كه بود اون.پست و كثيف زن اون راه بدرقه شماها نفرين.بشم جدا ازتون بشه باعث كه اومد نمي پيش لعنتي
 حاضر كشيدم مي كه زجرهايي و ها ناراحتي تمام با كردم مي زندگيمو داشتم من...بگيره ازش رو شماها انتقام خدا اميدوارم.پاشيد

 همون از كه پدرتون... گرفت ازم رو شماها و كرد مختل اونو و افتاد زندگيم روي بختك مثل شوم عفريته اين ولي شدم نمي طالق به
 .بوديد من خون و پوست و گوشت از كه شماها ولي ودنب من مال اول روزاي

 كه نداد او به را اجازه اين دهمش و مشوش افكار.گريست جان ناي از و نهاد چهره روي را دستانش ، فشرد بهم را بلندش مژگان
 كودكانش مهربان و معصوم سيماي خورد مي چرخ اش آشفته ذهن در كه چيزي تنها.نمايد اميدوار و سازد آرام را خود بتواند
 در»بهنوش« و »بهبود« كه افتاد ايامي ياد به او.داشت آنها از كه زيبايي خاطرات و بود معطوف فرزندنش ياد به او حواس تمام.بود

 به را انديشيدن درست و زيستن درست رسم و راه تمام حوصله با كه افتاد روزهايي ياد به.كند بازي آنها با تا نشستند مي كنارش
 براي اي حوصله هيچ ديگر كه افتاد زماني ياد به نهايت در و افتاد آنان اذيت و ها شيطنت ياد به.آموخت مي هايش وشهگ جگر

 را او امر اين و بود زياد فاصله.نگريست پايين به و داد تكيه ها نرده به برخاست صندلي روي از.ديد نمي خود در فرزندانش پرورش
 :كرد مي وسوسه

 نمي... خوام نمي... باشم زنده خوام نمي ديگه.كنم تحمل رو هام بچه دوري تونم نمي ديگه... تونم نمي ديگه... مندار تحمل ديگه- 
 ...خوام
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 :كرد اندامش سنگيني براي گاهي تكيه را دستانش

 ...تونم مي آره... شم راحت و پايين بندازم اينجا از خودمو تونم مي آره- 

 :كرد انآسم به نگاهي ، كشيد باال را خود

 بوده تو خواسته اش همه اينها و بميرم بايد من ببخش منو.كنم تحمل رو هام بچه دوري تونم نمي ديگه ، ندارم طاقت ديگه خدايا- 
 بودن زنده جور اين اسم بشه اگه البته.كردم راحت زندگي از خودمو و زدم نفس قتل به دست چرا كه نكن ام مواخذه دنيا اون پس
 !گذاشت؟ زندگي رو

 :شنيد را ملتمسشان صداي و ديد آسمان ميان در را كودكانش چهره ناگهان كه رود ها نرده سوي آن به خواست

 داري؟مگه دوست مارو نگفتي ببيني؟مگه هاتو نوه داري دوست نگفتي مگه!مامان...مامان...مامان.نكن كارو اين خدا تورو!مامان - 
 هيچ موقع اون شيم بزرگ تا كنم مراقبت حسابي مهنوش از ميدم قول!مامان كنممي خواهش ميكني؟پس كاري هر ما خاطر به نگفتي
 خواهش هستي تو ما اميد!مامان نكن نااميدمون.سال سه فقط.كن صبر سال سه فقط!مامان.كنه جدا هم از رو ماها نميتونه كس

 .ميكنم اهش.خ!مامان...ميكنم

 پرت عقب به را خود ناگهان شد خيره نمدار و معصوم هاي چهره ان به ميديا نا با زن.سوزاند مي را اش چهره محابا بي اشك داغي
 :اورد ياد به نگريست مي اسمان به و بود افتاده بالكن روي كه همانطور نمود امر كار اين به را او بشري مافوق نيرويي گويي كرد

 .نوشته چي اينجا ببين!مامان!مامان

 پسرم؟ نوشته چي - 

 كه بگيرند تصميم دارند است،حق سال پانزده پسران براي و سال نه دختران براي بلوغ،كه سن به رسيدن از بعد فرزندان نوشته - 
 زندگي شما پيش ميخوام كه بگم دادگاه توي ميتونم ديگه سال سه من يعني...جان اخ...جان اخ.پدر نزد يا كنند زندگي مادر نزد
 .كنم

 .برسم سالگي نه سن به مونده خيلي كه من داداشي چي من پس - 

 .كنيم زندگي مامان پيش دوتايي ميتونيم موقع اون ميشه تموم سالت نه ديگه سال سه هم تو ديگه نه - 

 .ميشه تنگ ما واسه دلش چي؟اون بابايي اما - 

 داده شبه بابا كه جوشهايي و حرص از مامان.زد نمي كتك ومارو كرد نمي اذيت مامانو اينقدر داشت دوست مارو اگه نميشه نه - 
 ...داشت حوصله خيلي وقتها اون.ميكرد بازي باهامون هميشه ماماني وگرنه شده مريض
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 :داد بيرون سينه از سوز جگر اهي

 اومديد وقتي تا ميدم ترتيب قشنگ و خوب زندگي يه و ميگيرم خودموبكار سعي تمام موقع اون تا منم.نمونده چيزي ديگه باشه - 
 .اسوده و كنيد،راحت زندگي راحت پيشم

 :برد لذت و ديد فرزندانش معصوم چهره و لبان بر و لبخند

 نتونسته كسي كه حاال كنم؟تا نمي پيداتون ميكنم تالش و ميگردم چي هر كه برده كجا رو شماها نامرد كجاييد؟اون االن نميدونم - 
 شما و كرده عوض شو خونه كه پروانه خاله.شمپي بيايد مقرر موعود سر كه بديد قول ولي برسونه ها شما به منو و كنه كاري ام واسه
 .ميده بهتون منو تلفن شماره اون بگسرسد تماس باهاش حتما داريد كه رو فرشاد موبايل شماره اما نداريد رو تلفنش شماره

 :امد خود به ساغر لحظه اين در.شدند محو و دادند تكان دستي تصاوير

 .خدا فقط برگردونه بهم اموه بچه ميتونه خدا فقط...ميشم ديوونه دارم - 

 تختخوابش وروي رسانيد اتاق به را خود ندارد پاها در نرويي و قوت كرد احساس كه زماني.گريست و ايستاد بالكن روي مدتي
 :دهد ادامه گريستنش به وسستي ضعف هر از فارغ تا نهاد بالش روي را سر سپس نشست

 .برخاست جايش از بعد ساعتي

 از دوري سخت روزهاي اين بتونم كنه خدا.بيام سرحال كم يه شايد بزنم قدم محوطه تو بيرون برم بهتره ستني خوب اصال حالم - 
 .كنم تحمل رو هام بچه

 به تصيم از قبل اندختي؟مگه روز اين به خودتو ساغر،چرا بزن لبخند -:گرفت قرار ان صندلي روي و رفت ارايشش ميز سوي به
 يادت...ها؟...گفت؟ چي من جواب در تو اما سخته خيلي ها بچه از دوري نگفتم بهت ؟مگهبودي نكرده فكراتو تمام جدايي
 جامعه تحويل ديوونه نكرده خدايي يا و اي عقده انسان تا دو فردا پس بدي ادامه مشترك زندگي اين به اگه گفتي...هست؟
 نميتونند هات بچه:ميشه،گفتي وارد هات بچه به طالق از تر كاري و تر سنگين اي ضربه ها جنجال جارو و ها دعوا اين با گفتي.ميدي

 يادت.اوناست خاطر به فقط بدي طالق به تن ميخواي اگه گفتي.كنند خوشبختي احساس و برسند جايي به متشنج جامعه اين تو
 .باش عاقل هست؟پس

 شهرك سبز محوطه به را خود و گشت جخار اپارتمان از روسري و مانتو پوشيدن از پس.شد بلند جا از و زدود چهره از اشكهارو
 فرو سكوت در و خلوت جا صبح،همه موقع ان در.نشست ها بچه بازي زمين نيمكتهاي از يكي روي زدن قدم كمي از پس.رسانيد
 هاينك تا ماند خيره زمين درشت و ريز سنگهاي به و گرفت دست ميان در را ير انديشد مي چه به بداند اينكه بدون مدتي.بود رفته

 :رسيد گوشش به صدايي
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 كاميار؟ چيه تو نظر بياريم درشون تنهايي از ميتونيم مي.تنهان خيلي كه كنند مي زندگي چهار بلوك اين تو ها بعضي شنيدم - 

 .كنند زندگي تنهايي دارن گناه خداها بنده.توئه با حق - 

 كنيم؟ زبا كسايي همچين روي به رو دوستي در و بذاريم پيش پا نيست بهتر گم مي - 

 پريشان سخت سخنان اين از.نگرند مي او به اوري چندش هاي لبخند با كه ديد خود نزديكي در را جوان دو و كرد بلند سر ساغر
 :گفت دو ان از يكي.برخاست جا از عصبانيت با و شد

 !اخالق بد چه - 

 .شن مي رام بعد ولي هستن همينطوري اول همشون نده اهميت - 

 به بگويد سخني اينكه بدون و نگريستند داشتند لب بر را كننده مشمئز هاي لبخند ان همچنان كه دو ان به غضب و خشم با ساغر
 :كه شنيد خود سر پشت از.كرد حركت خود ساختمان سوي

 نميشه؟ سرت هم شوخي.ميكرديم شوخي باهات شي؟داشتيم مي ناراحت چرا حاال - 

 بردار دست جوان دو ان اما بخشيد بيشتري سرعت خود هاي قدم به سسپ فشرد بهم و كرد مشت را خود دستهاي جوان زن
 :نبودند

 .نيستيم بدي هاي بچه ما خدا به نشو ناراحت!خانوم - 

 :گفت ديگري

 .بده بهش جواب يه و شكن دلشون اومده خوشش تو از حسابي خدا بنده ميگه،اين راست كاميار - 

 :كرد بودند روان دنبالش به كه دو ان به رو سعت به و دبگير را خود خشم جلوي توانست نمي ديگر كه ساغر

 كشيد؟ نمي پا،خجالت و سر بي شيد،مزاحمهاي گم بريد - 

 :كرد بلندي ي خنده دو ان از يكي

 زياد منم ميگيري سخت اينقدر كه حاال.ندارم بدي قصد و نظر باش ومطمئن اومده خوشم ازت فقط ن!خانوم كدومه مزاحم؟مزاحم - 
 .نكن فراموش منو اما كنم نمي اصرار

 :رسانيد اپارتمان به سپس و اسانسور به را خود سرعت با و ندانست جايز را ايستادن ساغر
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 امني نا و خطر عرض در حد اين به تا تنها و مطلقه زنهاي كه باشه پايين اينقدر من جامعه فرهنگ و سطح بايد چرا اخه!خدا اي اه - 
 چرا نيست بودنش كثيف و بودن بد بر دليل ميگيره طالق شوهرش از كه زني هر بگه افراد جور ان به نيست يكي بگيرند؟چرا قرار
 و بسوزه بايد برسه اخر نقطه به مشتركش زندگي در بينوا زن ميكنه؟اگه تغيير او به نسبت نظرها همه ميشه جدا شوهرش از زن تا

 نشه مجبور تا كنند؟زن مي اينكارو من جامعه اماي ميكنهكه تائيد رو زن محض قانون،اسارت عدالته؟كدوم اين نزنه؟ايا ودم بسازه
 باشه،واسه نرسيده جايي به و باشه رفته رو موجود راههاي ي همه كه ميگيره رو تصميم اين وقتي ولي نميده جدايي و طالق به تن

 و پايين و سطحي اينقدر من جامعه دممر از بعضي پرا.راهه اخرين ولي نيست راه بهترين طالق.ميكنه انتخاب رو طالق هم همين
 ميكنند؟ فكر احمقانه

 :برداشت را گوشي حوصلگي بي با ساغر.پيچيد منزل فضاي در تلفت زنگ صداي هنگام اين در

 .بفرماييد بله - 

 .بخير صبح جان ساغر سالم - 

 .بخير توام صبح سالم - 

 .ميكردم اشتباه اينكه مثل اما ميكنم بيدارت خودم و خوابي االن گفتم - 

 .بيدارم كه ساعته دو يكي االن من - 

 درسته؟ ميرسي كارات به داري افرين،پس - 

 :افزود شاد لحن همان با فرشاد نداد پاسخي ساغر

 .دنبالت ميام ونيم هشت ساعت فردا بگم بهت خواستم مي راستي - 

 .بيرون بزنن خونه از زود صبح بايد كارمندا شنيدم دير اينقدر چرا - 

 مي شركت به ما كه موقع اون تازه،شايد.ميشن فرما تشريف دير شركت رئيس شايگان،نايب كيارش اقاي جناب اما ينطورههم بله - 
 .باشند نياورده تشريف هنوز ايشون رسيم

 .هستم منتظرت نيم و هشت ساعت خب،فردا خيلي - 

 خوبه؟ حالت ببينم بگو حاال...خب بسيار - 

 .مرسي خوبم - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  90 

 .باشه اينطور!نمك نمي تصور من اما - 

 .پرسيد شگفتي با ساغر

 ميزني؟ رو حرف اين چرا - 

 .ميكنم نگات دوربين يك با دارم االن اينكه واسه - 

 :كرد اي خنده ساغر

 كردي؟ ها شوخي اين از باز - 

 :داد جواب اي قاطعانه لحن با فرشاد

 كردي؟ گريه چرا شده سرخ چشمات!كدومه شوخي نه - 

 :افتاد خنده به خود كرده از كه نكشيد طولي نگريست اطراف به و افتاد شك به ان يك ساغر

 .ميگي راست داري كردم تصور ان فرشاد،يه لوسي خلي - 

 :پيچيد گوشي در جوان مرد هاي خنده صداي

 درسته؟ كردي گريه تو.گفتم راست پس - 

 .درسته بله - 

 چي؟ واسه خب

 .گرفته خيلي دلم امروز - 

 دلگيري؟ من شبدي حرفهاي از نكنه...چرا؟ - 

 .شده تنگ براشون دلم خيلي...افتادم هام بچه ياد به...نه

 :داد بيرون را خود نفس ارامي به فرشاد

 اوني پيش ميگردن مادرشون،بر پدرو جدايي از بعد ها بچه كه رسمه يه اين...پيشت ميگردن بر اونا بالخره...نباش ناراحت اينقدر - 
 .بودند دور ازش كه

 :داد بيرون دل ژرفاي از ديبلن اه جوان زن
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 .اميدوارم - 

 .بدي بهمون حسابي شيريني يه قراره فردا كه برسي كارات بقيه به باشي خوردن غصه و نشستن جاي به بهتره حاال - 

 چي؟ نكنه موافقت من استخدام با كوچيك شايگان اقاي اگه!ميزني حرف اطمينان با چه - 

 .شناسمش مي حسابي سال همه اين از بعد هستيم،ديگه صميمي خيلي باهم كيارش و خودشه؟من دست مگه - 

 ...شايد ميگم ولي بوديد باهم دانشگاه هم وبعد دبيرستان راهنمايي،بعد دوران از دوتا شما ميدونم بله - 

 .هستي شايگان بازرگاني شركت منشي فردا از كه باش مطمئن نداره،تو شايد - 

 باشم؟ نداشته هارو جواب و لسئوا دلشوره و باشم مطمئن خوشحالم،پس - 

 .همينطوره بله - 

 :پرسيد سپس انديشيد اي لحظه ساغر

 گفتي؟ واسشون منو موقعيت تو!فرشاد راستي - 

 :كرد سكوت اي لحظه فرشاد

 .نه...بخواي راستشو - 

 :كشيد راحتي نفس جوان زن

 .شد راحت خيالم - 

 .ندي لو رو ميكني،ماجرا پر رو استخدام فرم داري وقتي باشه يادت - 

 :پرسيد نگراني و ترديد با ساغر

 چي؟ گفتم دروغ فهميدن ها بعد اگه - 

 ...ندونه چيزي مورد اين در شركت تو كسي بهتره فعال نباش نگران تو - 

 هستي؟ كه متوجه

 .فهمم مي بله - 
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 .خداحافظ نيم و هشت ساعت فردا تا خب،پس بسيار - 

 .برسون سالم هم جان خاله به...خداحافظ - 

 ميان مختصر اي صبحانه خوردن از پس.رفت خانه اشپز طرف به و برخاست جا از جوان زن.كرد قطع را تشكر،تماس از پس ادفرش
 :ايستاد هال

 كنم؟ چيكار شب تا حاال شستم پريروز كه هم هارو لباس.ندارم كاري من خب - 

 :گفت خود با نتيجه در گرداند باز انان به داده،بايد انجام مشتريانش براي كه را كارهايي امد يادش به

 .بدم تحويل وكاراشونو بذارم قرار باهاشون و مشتريام به بزنم زنگ بهتره - 

 :كرد زمزمه خود با سپس گرفت تماس انان وبا برداشت را تلفن گوشي

 تحويل رو كارها وباهم ادبي بگم فرشاد به بهتره بگيريم كاري نيست قرار ديگه فعال كه بره؟من اينا خونه در داره حالشو كي حاال - 
 .بديم

 :گرفت را فرشاد همراه تلفن وشماره برداشت را گوشي فكر،مجددا اين با

 .جان فرشاد سالم - 

 .ماهت روي به سالم!به به - 

 .بدم زحمتي بهت ميخواستم - 

 .كن امر چيه؟تو حرفها اين - 

 .اينجا بيايي ممنونم،ميخواستم - 

 افتاده؟ اتفاقي - 

 :داد جواب شرمندگي با ساغر

 .باشي همراهم تو گفتم برم جا چند ميخواستم...نه كه اتفاق - 

 .عزيز خاله دختر چشم روي به - 

 مياي؟ پس - 
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 .ميام كه البته - 

 اينجايي؟ كي.نكنه درد دستت - 

 .باشم اونجا ديگه ربع يه تا كنم تصور خلوته خيابونا االن - 

 .منتظرتم باشه،پس - 

 :كشيد راحتي نفس اغرس.شد قطع خداحافظي از پس تماس

 .نداشتم رو خونه از رفتن بيرون حال گرنه مياد فرشاد كه شكر خدارو - 

 منزل ساكت فضاي در اپارتمان در زنگ بعد دقيقه ده حدود.كند اماده را پذيرايي وسايل تا شد خانه اشپز داخل سرعت به
 :افتاد شهرام ادي به ناگهان كه كند باز را درب وخواست كرد مرتب را خود ساغر.پيچيد

 .باشه هميشگي مزاحم نكنه - 

 بلندي صداي با و برداشت عقب به قدم رو سرعت به ندد چز اما نگريست بيرون به چشمي از و رفت در سوي به ارام تفكر ابن با
 :گفت

 هستي؟ كي بگو و بردار چشمي رئي از رو دستت هستي هركي - 

 اپارتمان زنگ مجددا حين همين در نگريست در به وحشت با دقايقي.كند حشتو حدودي تا شد باعث امر همين نشنيد جوابي اما
 :ساخت مستولي جانش بر پيش از بيش را ترس گوشخراشي جيغ چون

 .كنم نمي باز اونو دره پشت كي نفهمم تا چون بردار چشمي روي از رو دستت گفتم - 

 .شد شنيده فرشاد ارام صداي

 .كني دروباز شما تا وايستادم اينجا ادم چهب ومثل رسيدم تازه جان ساغر منم - 

 :شد وارد افرين شادي لبخندي و مريم گل دسته يك با فرشاد.گشود را ودر كشيد راحتي نفس ساغر

 .خوبم خيلي ميزبان به ميكنم تقديم رو گل دسته سالم،اين - 

 .بوئيد و گرفت او از را گل دسته جوان زن

 كشيدي؟ زحمت چرا...سالم،ممنونم - 
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 .بيارم رو تشريفم خالي دست نبود درست.كرديد دعوت خونتون به رسما اندي و ماه نه از بعد حدودا منو شما اخه نداشت حمتيز - 

 او به ا كاونده نگاه فرشاد.نهاد داشت قرار ميز روز كه گلداني درون رو گلها سپس نمود دعوت نشستي به را او و كرد اي خنده ساغر
 :كرد

 افتاده؟ اقياتف چه بپرسم ميشخ - 

 مگه؟ چطور هيچي - 

 ...گفتي در پشت از اخه - 

 :كرد اي خنده ساغر

 تونبودي؟ بگي ميخواي يعني - 

 نبودم؟ كجا - 

 بودي؟ نذاشته چشمي روي رو دستت زدي زنگ كه اول دفعه تو كردي؟مگه لوس خودتو بازم!بابا اي - 

 :شد خيره او به شگفتي با فرشاد

 .نبودم من كن رميگي؟باو چي داري هست معلوم - 

 .نكرد باور را او سخن ساغر

 .بترسوني منو كنيو اذيتم بازم ميخواستي ميدونم كه من ولي بگو تو - 

 :گفت ومتفكرانه بخشيد خود صداي به اي جدي لحن جوان مرد

 و ميكني يتماذ داري شايد گفتم خودم پيش بعد ولي كردم تعجب اولش روزدي حرف تواون زدم زنگ تا من نبودم من كن باور - 
 .ميذاري سرم به سر

 نبودي؟ تو كه بخور قسم پروانه خاله جون به - 

 نميكني؟ باور چرا نبودم من پروانه جون به - 

 :بست بر رخت جذابش و زيبا چهره از لبخند و نشست،شادابي مبل روي ارام و شد سست ساغر زانوان

 .كرد رحم من به خيلي داخ نكردم دروباز تويي اينكه خيال به شد خوب!من خداي واي - 
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 :گفت كنجكاوي با اورد نمي در سر هيچ او حرفهاي از كه فرشاد

 .بميرم فضولي از يترسم بري پيش اينجوري ميگي؟اگه چي بفهمم منم تا بزني حرف تر واضح ميشه - 

 :برخاست جا از سپس شد مسلط خود بر كمي ساغر

 .بعد..بيارم چاي اول بذار - 

 :افزود ميريخت چاي بود كرده حاضر قبال كه هايي فنجان درون كه حالي در و رفت خانه اشپز سوي به و گفت را اين

 .ميترسم چقدر تنهام وقتي نميدوني.گرفته ازم رو ارامش مزاحم يه حاال تا ديروز از!فرشاد ميدوني - 

 :رفت خانه اشپز سوي به و برخاست جا از خشم اندكي با فرشاد

 نگفتي؟ بهم ديروز مزاحم؟چرا گفتي؟گفتي چي - 

 :گذاشت خانه اشپز كانتر روي را ها فنجان از يكي ساغر

 .كني موردم در بدي فكراي شايد بگم بهت چيزي اگه گفتم خودم پيش بگم بهت رو موضوع ايم داشتم قصد - 

 موردت در فكري چه كردي تصور ميشناسيم خوب خيلي رو همديگه و شديم بزرگ هم با بچگي از تو و حرفيه؟من چه اين - 
 سرت باليي نكرده خداي وقت يه و ميكنه استفاده سو كردنت زندگي تنها از مزاحم اين نگفتي خودت بكنم؟پيش ميتونم

 ساغر؟ كجا تا مياره؟حماقت

 :گفت خود با ساغر

 به ميخواي حاال ودهنب درست اصال كردي تو كه كاري اون نشو ديوونه! ساغر... نه... نه... اما... بگم اش واسه رو چي همه بهتره - 
 ...نه...نه...تو كه ميكنه باور كي اما پشيموني كردي كه كاري از بگي؟درسته چي فرشاد

 :بنشاند لب بر لبخند كرد سعي

 .بگم برات تا بشين فعال - 

 

 :پرسيد جمله اين به توجه بدون فرشاد

 شناسي؟ مي اونو ببينم بگو_
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 .بگم برات تا بشين كه گفتم_

 .شناسيش مي پس_

 :شد عصباني ابرام همه اين از ساغر

 نه؟ يا بگم برالت تا شيني مي حاال. دونم نمي_

 :نشست كانتر كنار فرفوژه بلند صندلي روي غرشاد

 كيه؟ اون ببينم بگو حاال نشستم،_

 .نشست صندلي روي كانتر سوي آن در او روي روبه ساغر

 .بعدش به برسيم تا بگم برات را امروز موضوع اول بذار_

 اومده؟ پيش هم اي ديگه موضوع زد رو آپارتمانت زنگ كه اوني از غير به مگه امروز؟ موضوع_

 تعريف را بودند شده مزاحمش ها، بچه بازي زمين محوطه در كه جواني دو موضوع و داد مثبت جواب او به سر آوردن پايين با ساغر
 :كرد زمزمه لب زير فرشاد. كرد

 »!بگه تونه مي چي آدم... االاهللا اله ال...  حتما كنه مي زندگي تنها زني اگه كنن مي فكر. احمق و ننادو جووناي اين دست از امان«

 :كرد جلب خود به را فرشاد توجه بود رفته فرو فكر در سخت كه ساغر بعد لحظاتي. شد حكمفرما دو آن بين سكوت

 كني؟ مي فكر چي به_

 :داد پاسخ آرام ساغر

 .وتنها مطلقه هاي زن به نسبت مردم اكثريت منفي ديدهاي به افراد، از بعضي احمقانه و سطحي رشهاينگ به ها عدالتي بي به_

 :برد موها ميان متفكرانه را انگشتانش فرشاد

 غير آزادي به رسيدن براي تو جون از دور كه زنهاي از بعضي رفتار به گرده برمي تفكرات بودن احمقانه و نظرها بودن سطحي اين_
 اونها. گريزونند باشند، پايبند نفر يك به كه ازاين افراد اين از بعضي. سپرند مي طالق به تن دن، مي پرورش ذهنشون تو كه معقول
 .باشه منفي زنها از قشر اين به نسبت نظرها كه طبيعيه خب. كنن مي فكر چيزها اين به فقط و هوسهاشونن و هوي دنبال

 :كشيد هم در را ابروانش ساغر
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 طالق به تن نرسه استخونشون به كارد وقتي تا و هستند بساز و آرام موجوداتي ايروني زنهاي. نيستم موافق حرفها اين با اصال من_
 كانون موضوع همين سر و هوسهاشونند و هوي دنبال فقط و فقط كه هستند مردها اين. باشند داشته هم بچه اگه بخصوص دن نمي
 تو ديگر اينكه از غافل كنند مي پشيموني اظهار و گردند برمي مدتي از بعد كه اينجاست جالب. ريزند مي هم به شونو خانواده گرم
 بيني مي را زنهايي اگه داشت؟ شه مي انتظاري چه ديگه مفلوك و خورده شكست زن يك از مواقع اين در. ندارند همسرشون قلب
 شون زندگي شريك و روياها مرد ستم و ظلم مورد جوانمردانهنا ديدند مي كه بوده اين خاطر به رفتن و زدند رو چي همه قيد كه

 .شون همه از. متنفرم شون همه از من.... زورگوهستند و مغرور متكبر، خودخواه، كامال موجوداتي مردها. گرفتند قرار

 .شد مرتعش صدايش و كردند لرزيدن به شروع دستانش. گشت تر خشمگين

 و گذشت هيچگونه ارزش مردها! چيه دوني مي اصال. مردهاست سر زير هست چي هر فهمه مي عاقل آدم كه جاست اين... _
 ما چرا نگرفته؟ نظر در خودشونو مثل يكي شدنشون كامل براي چرا آفريده را اونها كه خدايي دونم نمي من. ندارند رو فداكاري
 آفريده؟ زشتي، و كريه موجودات چنين براي رو عاشق و ساده و بدبخت زنهاي

 صداي گذشتو مي نظرش جلو از داشت سروش با كه جدالهايي و جنگ از تصاويري آورد، مي زبان بر رو كلمات اين كه حالي در
 پيچيد؟ مي گوشهايش در بود شنيده او از كه ناروايي سخنان و فريادها

 مردها عوض در ولي... ندوليكن قشنگ و دلچسب و گرم رو خانواده كاتون دارند سعي زندگي مراحل تمام در زنها دونن مي همه_
 مراحل تمام در

 خودشون به هم جانبي به حق هاي چهره كه اينجاست جالب. كنند مي ميخواد دلشون غلطي هر گيرن، مي ايراد ميگن، زور زندگي،
 ».نشه دار كهل دامنش تا باشه خودش مواظب بايد كه زنه اين. نيست عيب مردها واسه كارا اين ميگن، گستاخي كمال در و گيرند مي

 زن را او چون كند درك خوبي به را او توانست مي. سوزاند او بر دل فرشاد.ماند خيره اي نقطه به خشمگين چشماني با و كرد سكوت
 .بود خورده ناپذير التيام زخمي داشت، مي دوستش جان پاي تا كه فردي از مشترك زندگي در كه ديد مي اي شكسته دل

 :داد ادامه ميخورد غوطه ان در كه حالي همان با. بود داده دست از ار خود اعصاب كنترل ساغر

 به دست اون داشتن نگه راضي و معشوق به رسيدن براي حاضرند و عاشقند شعرها و ها فيلم تو فقط كه هستند موجوداتي مردها_
 به بشن مطمئن تا چون نيستند شوقشونمع با وصال و رسيدن اليق ميدن نشون عاشق رو خودشون كه هم اونايي تازه.بزنند كاري هر

 .تظاهر يعني دروغ، يعني بلوف، يعني مرد من عقيده به.ديگه عشق يه سراغ ميرن رسيدن عشقشون

 :فشرد و گرفت دستان ميان را سر. بود زده بيرون حدقه از و شده سرخ عصبي فشار از چشمانش

. نخواستم كثافت مرد اون از معقولي غير چيز هيچ وقت هيچ و ردمك گذشت داشتم توانايي كه اونجايي تا زندگيم حفظ براي من_
 زن اون و زن اين دنبال يا اون اما بپاشند هم از منو زندگي ديگرون نذاره و باشه من مال تنها كه بود اين خواستم ازش كه چيزي تنها
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 فهميدن؟ مي چي زندگي از اونا اخه. داد مي گوش مادرش و سودابه ساره، مثل پيرزن چندتا غازه يه من صد هاي حرف به يا و بود
 .ميخوره هم به شون همه از حالم. بود كردن منم منم و افاده اندوزي، مال بودن بلد اونا كه چيزي تنها

 :نگريست اون به نگراني با فرشاد

 اون از دور به ميكني زندگي راحتي و ازادي در االن تو و رفته و گذشته بوده چي هر. باش مسلط خودت به كنم مي خواهش! ساغر_
 ميگم؟ چي فهمي مي... فطرت پست هاي حيوون

 :شنيد مي حرفي نه و ميديد چيزي نه او گويا اما

 سودابه اون... كرد مي بيشتر رو معركه اتيش كنه، نصيحت رو برادرش بزرگتر خواهر عنوان به اينكه جاي به لعنتي ساره اون_
 ...اينها همه از بدتر بود مسلمون خيلي خودش اصطالح به كه رشماد اون و اون از بدتر كه هم كثافت

 او به را خود كانتر روي از شدن رد از پس و برخاست جا از شتاب با بود، نديده حالتي چنين در را او لحظه ان تا كه جوان مرد
 :داد تكان شدت به و گرفت را بازوانش. رسانيد

 خوبه؟ حالت!.. ساغر!...ساغر_

 قرار عصبي شوك يك همانند حالتي در او كه شد متوجه فرشاد.كشيد مي فرياد و بود مانده باق حالي همان در هنوز جوان زن اما
 لحظاتي و ماند خيره مرد نگران ديدگان در زن امده بيرون حدقه از چشمان لحظه اين در. زد او به محكمي سيلي ناچار به گرفته؛

 .نشست اشك به مظلوميت اوج در بعد

 ساغر؟ خوبه حالت_

 :فشرد سينه به را او سر فرشاد. مظلوم و ارام.گريست مي فقط او و

 .جان ساغر كن گريه ميخواهي كه قدر هر... كن گريه_

 ارامي به. شد ور شعله ش خانواده و سروش به نسبت كينه و خشم اتش جوان مرد دل در ، مظلوم چهره نمدارو چشمان ان ديدن از
 :داد مهادا دلجويانه لحني با و

 .كني گريه كن سعي و باش اروم_

 خجالت گونه هر از دور به. بگريد ميخواهد، كه انطور و اسوده خيلي با تواند مي كه داد اطمينان ساغر به فرشاد مهربان و ارام صداي
 .اورد درد به را انجو مرد مهربان قلب كه اي گريه. گشت مبدل بلند و جانسوز اي گريه به ارامش هاي اشك نتيجه در. شرمساري و

 :گفت و برداشت او سينه از سر گرفت ارام ساغر وقتي. گذشت بود دشوار جوان مرد براي تحملش كه محزون حالت اين در لحظاتي
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 .متاسفم واقعا... متاسفم_

 :بزند لبخند كرد سعي فرشاد

 .نزن را حرف اين_

 از مملو و نگران چشماني با فرشاد. رسانيد خواب اتاق به را دخو و گريخت او نزد از سرعت به كرد مي شرمساري احساس كه ساغر
 :گفت خود تصوير به نشست اينه جلو اتاقش در كه زماني. نگريست او رفتن به مهرباني

 شد؟ چت دفعه يه تو اخه ديوونه ساغر_

 :ماند خيره خويش اشك از شده سرخ چشمان به

 نيستند؟ سروش مثل مردها همه كه فهميدي حاال... ديدي؟ رو فرشاد مهربون هاي چشم_

 :افكند طنين وجودش در ندايي

 ».هستي هم ترحم شايسته البته صد كه كرد ترحم تو حال به فقط اون.مرده هم فرشاد. همند مثل مردها همه نه«

 .شد دهنده ازار نداي ان پاسخگوي خاموش فريادي با و گشت تر عصباني و تر غمگين ندا اين شنيدن از

 ».كنه مي رو كار اين كه كسي از همينطور و متنفرم ترحم از من... نه«

 :شد مجسم نظرش در فرشاد مهربان چشمان

 سروش مثل مردها همه كه بگي تمام اطمينان با نداري حق تو... وقت هيچ... باشه سروش مثل تونه نمي وقت هيچ فرشاد...نه_
 كه معلومه خب...كنه؟ مي ترحم خواهرش به برادر مگه. شاهينه مثل ناو. كرده ترحم من حال به فرشاد كه بگي توني نمي و هستند

 .باش داشته باور اينو... نيست ترحم كه ها مهربوني همه. نه

 :داد هديه خود به لبخندي و كرد پاك دست پشت با را خود خيس صورت بعد دقايقي. گرفت ارام زيادي حدود تا سخنان اين با

 .كنه نااميدت اينجور گذشته تلخ اتخاطر نذار پاشو ساغر... پاشو_

 و بود نشسته ها مبل از يكي روي فرشاد. شد خارج اتاق از باشد داشته لبان بر لبخندي كرد مي سعي كه حالي در و برخاست جا از
 .كشيد مي سيگار

 كني؟ نمي تعارف_
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 كشي؟ مي سيگار مگه_

 بكشن؟ سيگار دارن حق مردها فقط كني مي تصور چيه؟؟_

 :گفت شود دلخراش حالت ان شاهد دوباره اينكه ترس از و دستپاچگي با نداشت را جواب اين توقع كه فرشاد

 .بكشي سيگار بودم نديده حاال تا چون كردم تعجب كمي فقط. كنم نمي فكر اينطور اصال نه_

 :كرد تعارف او به را سيگار پاكت

 .خانوما خانوم بفرماييد_

 :گفت ارام لحني با سپس كرد سكوت مدتي. نمود نروش و برداشت را انها از يكي ساغر

 .نداشتم خبر من و بود ديوونه ساغر اين ميكني فكر خودت پيش داري حتما_

 ساغر؟ حرفيه چه اين_

 :داد ادامه بنشاند او لبان روي را واقعي لبخند اينكه براي

 .ها گفتي ما به خواست دلت چي هر حسابي خودمونيم_

 :داد هديه او به عميق لبخندي اغرس كه چرا شد نيز موفق و

 .كنم توهين تو به خواستم نمي اصال كن باور. ميخوام معذرت_

 :داد جواب طبعي شوخ با و انداخت باال را هايش شانه جوان مرد

 بكنم؟ تونم مي چيكار نبخشمت اگه بخشمت مي. نداره عيبي ولي كردي كه حاال_

 :داد پاسخ دوش بلند جا از فرشاد. كرد كوتاهي خنده ساغر

 قهوه؟ يا ميخوري چايي_

 :داد جواب خندان لبان همان با ساغر

 .نكنه درد دستت_

 قهوه؟ نكنه، ديد دستم يا چايي نكنه، درد دستم_
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 :كرد اي خنده ساغر مجددا

 .چايي نكنه، درد دستت_

 .چشم روي به_

 :گفت خود با كرد مي همراهي را او نگاهش با كه حالي در ساغر

 عصبي زن يه من از و اومده پيش زندگيم تو كه موضوعاتي از منو ذهن ميخواي شده كه طريق هر به دونم مي. جان رشادف دونم مي«
 .بخواي تو چي هر خب بسيار... كني دور ساخته مزاج وتند

 :انديشيد خود با و شد خيره ساغر گرفته سيماي به سكوت در. نهاد ميز روي رو انها و امد او سوي به چاي هاي فنجان با فرشاد

 داغون خيلي.شناختم مي من كه نيست ساغري اون ساغر اين. باشه ريخته هم در حد اين تا ساغر اعصاب كردم نمي تصورشم اصال«
 چرا.ونابسامانه ريخته هم به درونش اما گيراست و زيبا همونطور هنوز ظاهرش درسته. رفته بين از خيلي شده، عصبي خيلي شده،

 .شده داغون و ويروون حد اين تا زن اين دونستم نمي واقعا... را؟چ شده؟ اينطوري

 بعد اي لحظه. بزند لبخند وتفحصي سوال هر جاي به و نياورد خود روي به كرد سعي ولي بود ساغر نگران فرشاد ذكر و فكر تمام
 :گفت

 چطوره؟ نظرت به. دنج رستوران يه بريم ناهار بهتره ميگم_

 درك و بخواند گذرد مي ذهنش در كه را چه هر وي جذاب چشمان از توانست مي. شد خيره او نگران و مهربان ديدگان به ساغر
 :گفت جواب در و زد لبخندي سپس. كرد سكوت اي لحظه. كند

 داشتم رو ش حوصله هم اگر و ندارم رو ايستادن گاز اجاق كنار حوصله اصال من حاضر حال در چون. جاييه به و خوب پيشنهاد_
 .بديم پس بهشون رو مشتريام كاراي بريم هم با قرار چون نداشتم رو وقتش

 زد لبخندي نتيجه در. بگيرد ناديده را موضوع فعال ديد بهتر اما كند پنهان را اي مسئله دارد سعي كه ديد او مخمور چشما در فرشاد
 :گفت خود مزاحگونه لحن با و

 دلت حاال تا ديروز از كردم تصور خودم پيش خيال خوش من. نگرفتم جدي زياد اونو من اما...ها بري جا چند ميخواي بودي گفته_
 .ببيني دوباره منو تا كردي بهانه رو رفتن جايي همين واسه شده تنگ برام حسابي

 :گفت شوخ لحني با داشت برمي سيني ميان از را چاي فنجان كه حالي در كردو اي خنده ساغر
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 داشته تشروف اينجا هم شما.  رسم مي كارام به ميرم چايي خوردن از بعد خودم بكشيد متزح نيست الزم! متشكر خود از چه_
 .برگردم زودتر كنم مي سعي باشيد

 .هستم شما اختيار در بنده. خوام مي عذرت تونم گراني حضور از...خب خيلي...خب خيلي_

 .گردم برمي و ميرم خودم. مستدام لطفتون نكرده الزم_

 .برخاست جا از دونوشي رو چايش بعد

 .برگردم بنده تا كنيد سرگرم جوري يه رو خودتون عالي كار سر_

 از و انداخت اش شانه روي را شده تايپ اوراق حاوي كيف و برداشت را اش روسري و مانتو. رفت خود اتاق سوي به و گفت را اين
 :شد خارج اتاق

 .كن نگاه يونتلويز و بنشين جا همين هم تو. برگردم زود ميكنم سعي من_

 :برخاست جا از و گذاشت سيني درون را خالي فنجان فرشاد

 .نكن لوس رو خودت پس بري تنها نميذارم كه ميدوني. نذار باال طاقچه اينقدر_

 .شدند اسانسور داخل و خارج اپارتمان از هم با همگام خندان لباني با دو هر

 .همسايه سالم_

 :كرد مي زندگي ساغر اپارتمان يروبروي واحد در كه بود زني صداي اين

 .سالم_

 چطوره؟ حالت_

 .متشكرم ـ

 :گفت فرشاد حضور به توجه بدون زن آن

 هستي؟ گير گوشه قدر اين چرا تو دونم نمي من ـ

 چطور؟ ـ
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 ها وديز اين به كسي از تو مثل منم ضمن در. ندارم رو كس هيچ جا اين و تنهام منم خدا به. نيستي آمد و رفت اهل اصالً آخه ـ
 .محتاطم خيلي دوست كرن پيدا در و ياد نمي خوشم

 :افزود زن آن و نگفت سخني ساغر

 هستم پريوش ـ

 :فشرد دست در را او دست ميلي بي با ساغر و كرد دراز ساغر سوي به بيشتر آشنايي براي را دستش

 .خوشوقتم ـ

 بگي؟ بهم اسمتو خواي نمي ـ

 :فتگ آرام سپس افكند فرشاد به نگاهي ساغر

 .هستم ساغر ـ

 :زد لبخندي زن

 نبودي؟ خونه اما بشم مزاحمت اومدم چندبار... خوشبختم ـ

 :داد جواب رغبتي بي همان با ساغر

 .بودم رفته جايي البد ـ

 :انداخت او به داري معني نگاه پريوش

 داشته تمايل كه كي هر با و كنه مي دگيزن داره دوست كه جور هر كس هر البته... كني باز رو در نخواسته دلت اما بودي هم شايد ـ
 .بياري در تنهايي از منو و كني قبول منو دوستي شم مي خوشحال حال هر به. كنه مي آمد و رفت باشه

 .كرد اختيار سكوت و نگفت سخني ساغذ

 .شد خارج و كرد خداحافظي پريوش. ايستاد آسانسور چهارم، طبقه در

 :نمود فرشاد به رو ساغر

 !وريي؟پر زن چه ـ

 .گرده مي تو مثل خوب دوست يه دنبال و تنهاست خدا بنده خب ـ
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 :نمود نزديك يكديگر به را ساغر ابروان "دوست" كلمه

 .برم دوست دنبال كردم توبه ديگه من ـ

 .گشتند خارج دو هر و شد باز آسانسور در

 رفته؟ يادت. داشتي زيادي دوستاي قبالً تو. شده چت كنم درك نميتونم من ـ

 :شد خيره فرشاد جذاب ديدگان به و ايستاد ساغر

 خوبي دوستان تونن نمي رسيده دوران به تازه و جديد دوستاي.اعتمادترند قابل قديمي دوستاي كه نمونه ناگفته البته نرفته يادم نه ـ
 .باشند

 :افزود و كشيد عميقي نفس

 .بگذريم موضوع اين از بهتره ـ

 :نهاد گردن او خواست به اما گشت مي لشسؤا پاسخ دنبال به همچنان فرشاد

 بريم؟ كجا بايد بگو حاال خب... راحتي طور هر. باشه ـ

 :نشاند لب بر رضايت از لبخندي جوان زن

 .گم مي بهت االن خب، بسيار... ممنونم ـ

 :افزود و كرد جابجا اش شانه روي را كيفش

 و حوض هفت ميدون شون ديگه يكي شرقي، گلبرگ تو شون يكي ذرتشت، خيابون شون يكي. هستند نارمك تو هام مشتري تمام ـ
 .سامان خيابون هم آخريش

 فرمان پشت فرشاد و گرفت قرار جلو صندلي روي ساغر. كرد باز اي دكمه فشار با را در فرشاد. كردند حركت اتومبيل سوي به
 :نشست

 .خودمون محل نارمك، طرف به بريم پس ـ

 يادته؟! كريم مي بازي 66 كوچه تو چقدر بخير يادش! فرشاد گفتي آخ ـ
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 خاكها اون تو چقدر بخير يادش. بود خاكي زمين يه مون خونه جلو بودند، نساخته رو غربي 142 اتوبان هنوز بره؟ يادم شه مي مگه ـ
 !كرديم مي سواري دوچرخه

 :داد بيرون سينه از حسرت آه و نشاند لب بر لبخند كودكي روزهاي ياد به ساغر

 .بوديم بچه هنوز كاش ـ

 :كرد حركت و نمود روشن را اتومبيل فرشاد

 .نيستيم و نبوديم مستثني قانون اين از هم ما و شه مي بزرگ اي بچه هر باالخره اما! كاش ـ

 به آن در كه محل اين به او. زد مي لبخند و نگريست مي ها خيابان و منازل به فراوان اشتياق با ساغر شدند، نارمك منظقه وارد وقتي
 .ورزيد مي عشق بود شده بزرگ و آمده دنيا

 .بفروشه خونمونو پدر ذاشتم نمي موقع اون كردم، نمي ازدواج وقت هيچ كاش ـ

 .نكردند ازدواج هنوز تو سالهاي و همسن از خيلي االن بود خودت تقصير ـ

 هم موقع اون. سركار برم و بگيرم رو ليسانسم. بدم لتحصي ادامه فرانك مثل تونستم مي بودم نكرده ازدواج حاال تا اگه توئه با حق ـ
 .باشم زندگي ادامه به مجبور داغون جسم و درهم فكر و خراب اعصاب اين با نه. خودم آقاي هم و بودم خودم خانوم

 :داد ادامه و كشيد بلندتري آه

 .بيزارم دنيا و زندگي از حاال چي؟ حاال اما دادم مي ادامه زندگيم به كامل رضايت با موقع اون ـ

 :گفت دل در فرشاد

. گرفته وجودشو تمام بدبيني ،حس كرده فرق و شده نااميد اندازه اين تا كه اومده سرش به چي گفت مي بهم و كرد مي وا لب كاش«
 مي .نيست درست موقعيت االن ضمن در. بزنه حرف برام خودش تا كنم صبر بايد بگم چيزي تونم نمي من كرد؟ شه مي چيكار اما

 ».بده دست از خودشو اعصاب كنترل موقع اون مثل دوباره ترسم

 داري؟ خبر ازش راستي،...  فرانك گفتي ـ

 االن خوبه،... الحمد كار، سر رفته فرانك فرشته، و فرزانه و فرانك تاشونو، سه جز به گذاشتم كنار دوستامو تموم ازدواج از بعد بله، ـ
 .طور همين هم اون رم مي ديدارش به و كنم مي تلفن بهش گداري گه هم

 :افزود زد مي لبخند و نگريست مي اطراف به كه همانطور
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 .بخير يادش! ... گذاشتيم سر پشت رو خوبي روزاي هم با چقدر كه آخ ـ

 :گفت فرشاد بعد لحظاتي داشت، مي دوست بسيار را آنان كه بودند او دبيرستاني دوستان از فرشته و فرزانه و فرانك

 بريم؟ كجا حاال خودمون، ذرتشت خيابون اين خب ـ

 :شد خارج اتومبيل از جوان زن رسيدند، نظر مورد منزل در به كه زماني. داد او به را آدرس ساغر

 .گردم مي بر االن من ـ

 از پس و نشاند لب بر لبخند او ديدن وبا گشود را در جواني خانم دختر بعد اي لحظه درآورد صدا به را زنگ و رفت در سوي به
 .نمود خداحافظي و پرداخت او به مبلغي خود، نوشتة دست همچنين و شده تايپ اوراق گرفتن

 :آمد اتومبيل سوي به و كرد جابجا شانه روي را كيفش

 .حوض هفت ميدون بريم بايد بعدش و شرقيه گلبرگ خيابون نوبت حاال

 :گرفت دست به را او سخن دنباله فرشاد

 .سامان خيابون بريم بايد هم بعدش دونم مي بله، بله، ـ

 .افتادي زحمت تو جان، فرشاد ببخش ـ

 .شد شروع بازيت تعارف بازم حرفيه؟ چه اين ـ

 .نگفت سخني و كرد اي خنده ساغر

 :گفت فرشاد آن، از پس انجاميد طول به مدتي اوراق، و كارها دادن تحويل

 چيه؟ نظرت ،بخوريم ناهارمونو و خوب رستوران يه بريم وقتشه حاال ـ

 .خوبيه و بجا پيشنهاد اتفاقاً ـ

 .اي گرسنه معلومه ـ

 :پرسيد فرشاد داد، مثبت جواب ساغر

 كجاست؟ پيشنهادت ـ

 .ندارم هم پيشنهادي نتيجه در رم نمي رستوران اصالً من دوني مي كه خودت ـ
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 .نداره حرف غذاهاش كه برمت مي ديسيپلين با و دنج جاي يه خودم طوره اين كه حاال باشه، ـ

 .بازگشتند منز به ناهار صرف از پس

 داري؟ ميل چاي جان فرشاد ـ

 .شم مي ممنون بله ـ

 :گفت خود با كه بود چاي نمودن مهيا حال در. رفت آشپزخانه سوي به ساغر

 ».بشم خالص روحي فشار همه اين از شايد. كنم درددل باهاش خواد مي دلم بزنم، حرف فرشاد با خواد مي دلم«

 :داد ادامه مغموم و آرام نگريست، مي بيرون به پنجره از كه حالي در و نشست مبل روي.  بازگشت چاي، نمودن مهيا از پس

 .بگم تو به نگفتم كس هيچ به حاال تا كه رو حرفهايي خواد مي دلم ـ

 :گفت گشاده رويي با بود لحظه اين منتظر كه فرشاد

 .كنه دل درد نفر يه با كه داره ياجاحت انساني هر باالخره گوشم، سراپا من ـ

 نه؟ يا داره اونو با همزبوني لياقت مقابلش طرف بدونه بايد آدم ولي توئه، با حق ـ

 اصراري من شي مي ناراحت و عصبي مجدداً كني مي احساس اگه اما كردم، ييدا رو لياقت اين كه خوشحالم خيلي و موافقم باهات ـ
 ...كه ندارم

 :كرد عقط را او سخن ساغر

 .بزنم حرف خواد مي دلم و هستم آروم آروم االن نه ـ

 .دم مي گوش منم كردي، راحت خيالمو و طوره اين كه حاال خب، بسيار ـ

 :كشيد عميقي نفس جوان زن

 .بگم برات مشتركم زندگي اول از بذار ـ

 :افزود و كشيد عميقي نفس. شد خيره نامعلوم اي نقطه به

 نمي نظر به مهم براش چيز هيچ و نيست پايبند مشترك زندگي اخالقي تعهدات به زياد سروش شدم وجهمت اول روزهاي همون از ـ
 كردم مي تجسم ذهنم تو شادي و دلخوشي هزار با گرفتم آزمايشگاه از خوشحالي با رو بارداريم آزمايش مثبت جواب وقتي. رسه
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 بره مي منو يا خره مي كوچيكي هديه برام گويي تبريك براي و شه مي شاد و خوشحال چقدر برسونم همسرم به رو خبر اين اگه كه
 كوچولوها بچه مثل ديدم رسيدم خونه به وقتي ولي بكشيم نقشه مون بچه براي و بزنيم قدم سبز فضاي يه يا و پارك يه تو هم با تا

 اين رو آتاري دسته داشت كه همونظور شيم مي دار بچه ما زودي به گفتم بهش وقتي بود هميشگيش كار كنه، مي بازي آتاري داره
 كه بودم حامله ماهه سه رو بهبود نياوردم، خودم روي به ولي شدم حالي چه دوني نمي »خوبه... ا«: گفت كرد مي طرف اون و طرف
 بگم بهت ياد يم شرمم كن باور. ديدم ازش رو بده انجام تونه مي كرده، ازدواج تازه كه مردي اونهم مرد يه كه رو كاري ترين وقيح
 باز روم تو روش بهتره گفتم خودم پيش.كردم بسنده ، مستقيم غير هم اون كوچيك تذكر يه به فقط اما... ديدم چشمام اين با چي
 گذشتي به تنها نه اون... نگفتم هيچي من اما برد مي آبروشو و كرد مي پا به آشوب بود من جاي اي ديگه زن هر اگه باوركن. نشه
 نمي بهش چيزي كه ترسم مي ازش كرد مي فكر... شد هم تر وقيح و پرروتر بلكه نذاشت احترام كردم، زشتش كار اين ربراب در كه
 در كه نوزادي حال به دلم ديدم مي زن ترين بدبخت خودمو. ريخت هم به اعصابم كم كم كه اين تا داشت ادامه كاراش اين. گم

 ام بچه و بمونم من ترسيدم اما بكشم خودمو گرفتم تصميم چندبار اومد برنمي دستم از كاري اما. سوخت مي خيلي داشتم شكم
 سروش انگار كه كردم مي وانمود جوري ديگرون جلو. كنم گريه و بزنم حرف بهبودم با و بشينم تخت روي بود شده كارم.  بميره

 ...افسوس اما كاش شدم، مي جدا ازش موقع همون كاش. عالم زن ترين خوشبخت من و زمينه روي مرد بهترين

  خورد فرو را بغضش كرد مي سعي كه حالي در و كشيد پيشاني به را دستش

 

 .داد ادامه

 كردم مي احساس افتاد مي سروش به نگام هروقت بودم شاد و خرسند چقدر نشستيم عقد ي سفره پاي اون و من وقتي توني نمي تو
 دلچسب و قشنگ برام حرفاش ي همه هم نامزدي دوران تو.زياد خيلي دارم دوستش خيلي كه درسته اون ي اندازه به رو كس هيچ
 اصال اون گفتم مي ديگرون ي گاليه و شكوه مقابل در و ديدم نمي رو.كرد مي فاميل دختراي با كه بدني و بد هاي شوخي حتي.بود
 وقتي اينو.ديدم نمي من و ديدند مي انديگر كه بود ديگري چيز حقيقت باشه؟ولي طبع شوخ ادم بد خب اخالقشه نداره بدي نظر

 بيرون دهنش از اي زننده و زشت حرفهاي كردو مي پا به بلوا مسئله ترين كوچك سر وقتي....رفتم سقف يه زير باهاش كه فهميدم
 غوغايي موجود در اما برداره زشتش كاراي از دست و بياد خودش به اينكه اميد به بخشيدمش مي تمام سادگي با ظاهر در اومد مي
 ادامه نداشت اعتقادي بودنشون زشت به اصال اون كه كاراش اين. ساختم و سوختم احوال و حال اين با.نپرس و نگو كه شد مي برپا
 مي بازي بدجوري من روان و اعصاب با اون.بودم گرفته اعصاب ضعف كاراش دست از ديگه. اومد دنيا به قشنگم بهبود تا كرد پيدا
 مامانش بوده بچه وقتي كه بود گفته بهم بارها... رفت مي بيرون خونه از و داشت برمي ساك با رو بچه اي مسئله هر سر كرد

 مادرش كه گفت و داد نشون ما به و اورد شيلنگ يه رفت پدرش خونه بوديم رفته مامان با كه روز يه حتي زده مي كتكش بدجوري
 مي حالش به دلم وقتها گاهي.مازد به و حرف اين مادرش روي جلوي چون گفت نمي هم دروغ البته زده مي اين با اونو هميشه
 اين همه دليل چون فرستادم مي لعنت مادرش به دلم توي داد مي فحش و كشيد مي فرياد ها ديوونه مثل وقتي.سوخت

 .بود خورده مادرش از نوجواني و كودكي دوران در كه بود كتكهايي سروش ناسازگاريهاي
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 :افزود و داد بيرون دردمندش نهسي از بلندي اه

 ولي بميره تا خورده قرص كه كرد مي وانمود كردم مي انتقاد بدش كارهاي از وقتي...كنار به ركيكش هاي حرف و ها بيداد دادو
 ينم ديگه گرفت باال اعصابم ضعف كه رسيد جايي به كار.... بده شكنجه منو كارش بااين خواست مي اون بود بازي.بود فيلم همش

 مي جيغ دادم مي دست از خودمو كنترل مگو بگو كوچكترين با باشم داشته گذشت برابرش در و كنم تحمل رو چيزي تونستم
 خاص حالتهاي به بود شده بدتر حالم اواخر اين نبود خودم دست بخوام اينكه بدون ها ديوونه مثل درست زدم مي فرياد و كشيدم
 دعوايي هيچ كه مواقعي در حتي زدم مي پا و دست و افتادم مي زمين روي صرعي ادماي مثل گرفتم مي تشنج مثال افتادم مي عصبي
 خاطر به كه بود نامرد اونقدر. ديدم مي چشمام پيش رو مرگ ديگه بشم عصبي كوچكي بسيار ي مسئله سر بود كافي فقط نداشتم
 شد دعواش من با سروش بود اول كالس بهبود يادمه زد مي كتك مرگ حد سر تا رو بهبود كنه ام شكنجه و بده عذاب منو اينكه
 بچه تونست مي تا و كرد قفل طرف اون از هم رو در و اتاق تو بردش كه كني مي دعوا مامان با چرا بگه پدرش به اومد پسرم بيچاره

 اون اما بكشم بيرون پاش و دست زير از رو گناهم بي بچه بر و كنه دروباز بلكه كوبيدمتا مي در به و زدم مي داد منم زد كتك مو
 بزنم حرف تونستم نمي ديگه. گرفت درد شدت به ام حنجره تا كردم گريه و زدم جيغ اونقدر.نبود كه نبود بدهكار گوشش نامرد
 براي. نزنم حرف روز 15 بايد شم خوب كامال كه اين واسه و كرده پيدا ايراد صوتيم تارهاي رفتم كه دكتر. اومد نمي در صدام يعني
 به كه بود وجدان بي اينقدر سروش.كردم كه زياديه هاي سرفه باعثش و شدم طور اين خوردگي سرما اثر در گفت همه داريبه ابرو
 زن من دونيد مي ها شما ي همه كه صورتي در. كنه غرغر تونه نمي ديگه شد اينطوري زنم كه داد شانس بهم خدا گفت مي همه

 .نبودم غرغريي

 :غلتيد فرو جوانش هاي گونه روي ارام و بست حلقه چشمانش در اشك و شكست مانهمظلو سكوت با بغضش

 با.زد مي كتكم گاه گه و ريخت مي بهم اعصابم وقتي. هيچي.شد نمي سرش هيچي كه بود افتاده نامرد يه دست به بابا لوس دختر
 تمام وقاحت

 همون و بود اش همون روز اون فرداي كه فايده چه اما بخشيدمش مي داشتم دوستش چون من و خواست مي معذرت ازم و اومد مي
 اميد به اوردم دنيا به رو بهنوش و رفتم اش خواسته بار زير زندگيم تداوم خاطر به خواد مي بچه بازم سروش فهميدم وقتي. كاسه
 يعني. نفهميد وقت هيچ نفهميد اون اما بفهمه رو زندگي مسئوليت و مشترك زندگي معني و بخوره سنگ به سرش روز يه اينكه

 هنوز كرد مي تصور اون.باشه زندگي مرد خواست نمي. باشه ادم خواست نمي اون.... دريغ هزاران و افسوس بفهمه كه نخواست
 از و زد كتك منو بزرگش خواهر ساره حرف سر كه بود روزه چهل بهنوش يادمه.بكنه خواد مي دلش كه غلطي هر تونه مي و مجرده
 مي كاري موقع همون كاش اي برداما ام خونه به منو پدربزرگ شد كه شب زد مي پرپر هام بچه واسه دلم. داختان بيرون خونه

 مواقع اين در نداشت خبر من ي كشيده زجر دل از كسي چون نكنند رو كار اين كه داشتند هم حق البته بشم جدا ازش كه كردند
 تو ساغر كه بفهمه كسي مبادا تا خريدم مي جون به رو ها حديث و حرف و نصايح تمام و دادم مي جلوه مقصر رو خودم هميشه

 ساعت تا شبها.شد بدتر بود كه اوني از كار بوديم كه اونجا كرديم پيدا هوايي نيروي پنجم خيابون تو اي خونه كشه مي چي زندگيش
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 غير دليل يه و هزار پرسيدم مي دنشونواوم دير دليل ازش هم وقتي اوردند مي تشريفشونو تا شد مي خشك در به چشمم سه دو
 خيلي نگيره باال بحث تا زدم مي نفهمي با خودمو نداشتم بحث جرو حوصله ديگه چون منم داد مي تحويلم نقيص و ضد و منطقي
 ازش ديگه اومد نمي بر كاري من دست از و بود رگهاش توي كثافتكاري و خيانت و دروغ نشدم موفق ولي كنم ادمش كردم سعي
 ها الكن مثل مدتها كه ريخت بهم رو اعصابم اونچنان اي افتاده پا پيش موضوع سر روز يه. داشتم دوسش هنوز ولي كردم اميد قطع

 دليلشو وقتي. نگفتم بهتون رو ماجرا حقيقت من ولي اومديد ديدنم به شماها باشه يادت بايد فاصله با و بريده بريده. زدم مي حرف
 .نبود اين حقيقت اما.... افتادم روز اين به و شدم عصباني همين واسه بود گرفته بد نمره دبهبو گفتم پرسيديد ازم

 :افزود و زد خندي زهر

 ازش شما و كنه استراحت كم يه بياد تا كرده بهنونه اينو تنبله دخترتون بود گفته مادرم به بپرسه رو حالم بود زده زنگ ساره مثال
 معروف قول به جورايي يه اشون همه بگم بهت اگه كني نمي باور.... نداد بيشعور نفهم اون به جوابي هيچ مامان بيچاره كنيد پذيرايي

 بست بن به و رفتم رو راها همه ديدم وقتي خدا از حتي كردم اميد قطع جا همه از ديگه.كردم مي ابروداري من اما شنگيدن مي
 اونا بهنوش و بهبود كردم خوش درخشيدند مي هام تنهايي تاريك شبهاي تو كه زندگيم قشنگ ستاره دو به فقط دلمو رسيدم
 هاي ثمره كردم مي سعي حال بااين اما نداشتم هم رو خودم ديدن طاقت ديگه. كمتر من تحمل و حوصله و شدند مي بزرگتر هرروز
 ذره يه اون و بود شده لبريز صبرم كاسه اواخر اين ولي باشند موفقي افراد اينده در تا بمونند سرزنده و شاداب ناموفقم ازدواج
 .بودم داده دست از هم رو اميد و تحمل

 :پرسيد مغموم و ناراحت بود گرفته قرار ساغر تلخ خاطرات تاثير تحت سخت كه فرشاد

 چرا؟....؟ نگفتي چيزي وقت هيچ چرا

 : نگريست او چشمان به و كشيد بلندي اه ساغر

 فاميل جلو خواستم نمي ضمن در بزنه حرف هام بچه پدر پشت كسي خواستم نمي بود زندگي فقط قصدم....؟ بگم چي خواستي مي
 .باشم شرمسار و سرافكنده

 :شد جا جابه مبل روي متاسغ و محزون چهره باهمان فرشاد

 .دونستند نمي مقصر رو تو داري زندگيت تو مشكلي فهميدن مي اگه و شناختن مي تورو فاميل تو همه شرمساري؟باالخره چرا

 .كرد مي تر و خيس را زن گرفته سيماي همچنان اشك

 مي چي دارم كه دونست مي شاهين برادرم فقط نگفتم كس هيچ به رو دلم درد وقت هيچ. بشه خبر با مشكالتم از كسي خواستم نمي
  حرف سروش با ممكن طريق هر به تا بدم اجازه بود خواسته ازم باره بارها شكم
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 باشه داشته لياقت كه نيست منطقي و فهميده اونقدر سروش دونستم مي چون نذاشتم من اما كنه وشزدگ بهش رو اشكاالتش و بزنه
.  مادرش نه سودابه نه ساره نه.  نداشتند رو شايستگي چنين كدومشون هيچ كه اون تنها نه… بزنه حرف باهاش موارد اين در كسي
 كار به كاري كه شد مي باعث هم امر همين اومد مي ديدنمون به يرد به دير خيلي شهرستان، رفت ازدواجش از بعد كه هم سلما

 .باشه نداشته من زندگي

 :شد خيره او به بار تاسف ديدگان همان با فرشاد

 .نيستند همصبتي شايسته ندارند هيچي كه افرادي و نداره هيچ باشه نداشته اصالت كه اي خونواده ، گي مي چي فهممم مي- 

 : ودافز و كشيد عميقي نفس

 تو سالم استخوون به بودم شاهين جاي من اگه خدا به. آوردم مي در خونوادش و سروش روزگار از دمار بودم شاهين جاي من اگه- 
 .نبود گذشتي هيچ شايسته نشناس حق و احمق مردك اون...  ذاشتم نمي سروش تن

 :نشاند لبان بر روحي بي و سرد لبخند ساغر

 .نداره تو از كمي دست اونهم گرنه و بودم خواسته ازش من كه كرد مي رو كاري شاهين- 

 :انديشد مي بود، دوخته چشم او به كه حالي در در فرشاد و ريخت مي اشك ، سكوت اين اين كمك به ساغر كردند، سكوت دو هر

 جايي به كارت شتيگذا چرا نداشت؟ رو هيچ لياقت خودت قول به كه كردي مردي مقابل در گذشت همه اين چرا ساغرا چرا آخه((
 ))چرا؟ آخه ؟ بشي دلشكسته و پژمرده حد اين به نا كه برسه

 :گفت ساغر كه اين تا داشت ادامه سكوت اين

 بودم خوشحال بابت اين از گشتيم خونه دنبال مجدداً و نمونديم پيروزي محله تو نيم و سال دو از بيشتر دوني مي كه طور همون- 
 خواهراش و مادر حرف به هميشه مثل نامرد اون اما كنه مي ام اجاره ام واسه اينا مامان خونه يكينزد خونه به كردم مي تصور چون
 از دست ، بديم خونه كرايه نيستيم مجبور ديگه ما و است سودابه خواهرش مال كرده كرايه كه اي خونه كه اين بهونه به و داد

 !كجا "تهرانپارس و كجا "تير هفت " آخه....كرد دور اينا امانم از قبل از بيشتر منو و برداشت خونه كردن پيدا و گشتن

 :داد بيرون دردالود آهي با را خود نفس

 شديم آشنا مجيد و تينا با كه بود اونجا. نذاشت مثبتي اثر زندگيم، در كالً و اخالق و رفتار تو هم جابجايي اين متاسفانه!... فايده چه- 
 ادم يه ديگه بود رسيده خودش اوج به من عصبي تشنجات و اعصاب ضعف اواخر اين فتمگ كه همونطور.  شديم نمي كاش اي كه

 كرد نمي خوشحالم چيز هيچ.  اميدي نه و داره ذوقي نه كردن زندگي واسه كه متحرك مرده يه بودم شده بلكه نبودم فعال و زنده
 روي نمك هم تينا دار و گير اين تو...  داشتم عالقه يخيل بهش من كه آسمون ابي و درختان سبزي حتي آورد نمي وجد به منو هيچي
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 بودم خور سري تو و زبون بي ساغر همون بشه باز زندگيم تو پاش اينكه از قبل.  زد مي دامن رو معركه آتش و پاشيد مي دلم زخم
 ...بعدش ولي

 :فرشادپرسيد. داد تكان اطراف به را سرش

 داد؟ شون آشتي و كرد پادرميوني داشت شوهرش با كه ياختالفات تو سروش كه نبود زني همون تينا- 

 :داد بيرون دل ژرفاي از آلودي درد آه جوان زن

.  گردوند بر زندگيش به اونو ، پادرميوني با و نذاشت سروش ولي بشه جدا شوهرش از داشت قصد كه زني همون. خودشه... بله- 
 .كشوند آتيش به زندگيمو عوض در اون ولي

 :دواند لبها بر تلخي لبخند

 او به و گيرد دست در را او دستان خواست فرشاد. بودم لنگ پاي همين منم " خوره مي لنگ پاي به سنگ " ها قديمي قول به- 
 با نتيجه در شد كار اين از مانع حيا و شرم اما باشد سرزنده و سرخوش ، شاد سابق همانند تواند مي بخواهد اگر كه دهد اطمينان
 شد خيره او گريان چشمان به راننگ ديدگان همان

 يادته ، توئه مثل و خوبيه دختر كه گفتي مي تو ولي نيومد خوشم ازش ديدمش كه اول لحظه همون از من- 

 :داد پاسخ و سترد چهره از را اشكها بلندش انگشتان سر با

 من ولي...  ولي.  كي هر وخالصه رستانمدبي دوره دوستان مادرم، ، شاهين.  يومد نمي خوشش ازش ميديد اونو كس هر يادمه، بله- 
 .خودمه مثل كردم مي احساس چون ديدم نمي رو واقعيش ذات و بودم كور

 :داشت نگاه ثابت روبرويي ديوار به را خود نگاه

 ، شعور بي مرد يه.  بود من زندگي عين كمي تفاوت با زندگيش چون شديم صميمي هم با خيلي كوتاهي مدت در اون و من- 
 اون. بود تينا مونسم تنها ، شب نيمه از بعد دو و يك ساعت مثالً اومد مي خونه به دير سروش وقتي يادمه...داشت بددهن و قبداخال
 فهميد مي وقتي. بگذره زودتر زمان و وقت تا كردم مي تلفن بهش.  بود بيدار ساعات اين در همين واسه خوابيد مي دير هميشه
 داره كي با االن((گفت مي مثالً...دونه مي خدا كه انداخت مي جونم به آوري زجر توهمات انچن حرفاش با نيومده هنوز سروش
 خوب خواستگاراي همه اين.  ما از حيف. نيورديم شانس شوهر از تو و من ات واسه گذرونه؟بميرم مي خوش و ميكنه بش و خوش
 ...)) با داره كن باور االن ؟ شد كثيف و هوسباز مردهاي اين مون قسمت چرا داشتيم

 :انداخت پايين را سرش
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 توهمات صحبتهاش، با و كرد مي خالي دلمو تو اش همه. بيارم زبون به زد مي سروش سر پشت كه رو حرفهايي دارم شرم خدا به- 
 سر وزر يه يادمه.  باليد مي خودش به و كرد مي تعريف برام رو هاش زرنگي از خيلي اون.مينداخت جونم و ذهن به رو وحشتناكي

 اون آبروي و زد زنگ مجيد كار محل به حتي.  ببين و بيا كه انداخت راه دعوايي چنان بود مطلقه زن يه كه مجيد همكاراي از يكي
 سرمون بخوان كه باليي هر و دن مي انجام خواد مي دلشون كه غلطي هر مردها وگرنه باشه زرنگ بايد زن گفت مي.  برد رو خانم
 بي و كمرويي بخاطر.  كرد مي افتخار خيلي امر اين به و شد نمي زبونش حريف كس هيچ كه داشت زبوني و سر چنان...  يارن مي در

 و باشه دراز شوهرش خونواده و شوهر سر زبونش بايد زن((  گفت مي بهم هميشه اون. باشم اون مثل داشتم دوست هميشه زبونيم
 خيلي منو امر اين و من ضعفهاي نقطه روي ذاشت مي انگشت درست اون )) دنياست زن ترين بدبخت نباشه طور اين كه زني هر

 كردم مي فكر چون سپردم دستش به رو عقلم نتيجه در حاليشه خيلي اون كردم تصور كه گفت و گفت اونقدر خالصه كرد مي جري
 .بده نجات بدبختي همه اين شر از منو تونه مي كه اونه تنها و زرنگيه زن

 :افزود و داد تكان سو آن و سو اين به را سرش

 به رو عقلم چون نبودم تقصير بي خودم البته. كرد بدبختم و كشيد آتيش به زندگيمو زن اين! پشيمونم چقدر! بودم اشتباه در چقدر- 
 كنم فكر موضوع عاقبت و آخر به اينكه بدون دادم كثيف زن اين دست

 تينا كه نشدي متوجه چطوري كنم مي تعجب.  نداره اي فايده پشيموني افتاده كه اتفاقيه.  نكني سرزنش خودتو اينقدر بهتره حاال- 
 . نيست كني مي فكر كه اونجوري

 هم با زود خيلي داشتيم زندگيمون طول در كه مشتركي مشكالت و مسائل خاطر به تينا و من بود، حماقتم از بود سادگيم از هم اين
 خودمو بود كه اي سختي هر با ، ناراحته و گرفته دلش كردم مي احساس وقت ره كه ميدادم بها بهش اونقدر من. شديم صميمي
...  چي اون نيت و بود چي من نيت ولي داد مي انجام من قبال در رو كار همين هم اون البته. دادم مي دلداريش و رسوندم مي بهش
 اكثر گفت مي راست.  كردي فراموش رو ما همه ومدها زندگيت تو تينا كه وقتي از گفت مي مامان كه بود رسيده جايي به كار ديگه
 حتي يا نيم دو.  دو ساعت شبهايي چه كه نمونه ناگفته.  بوديم همديگه خونه يا كرديم مي دل درد هم با و بوديم تلفن پاي يا اوقات
 گاليه و شكوه شوهرش از و زد نمي زنگ ما به كه صبح چهار

 

 داده رضايت تينا خونواده اصل همين روي نزنه كتك رو زنش و نكنه دهني بد ديگه كه بود شده مجيد ضامن سروش آخه. كرد نمي
 كردند مي دعوا باهم مجيد و تينا وقت هر بود، داده سروش كه كتبي تعهد اين از بعد. زندگيشون و خونه سر برن دوتا اين كه بودند

 بارها موضوعات اين از قبل. كنيم روشن شوهرش با رو ليفشتك بريم كه كرد مي تلفن ما به رسيد مي كاري كتك و كتك به كار و
! شنوا؟ گوش بود كجا ولي "بذاري؟ گرو ريش خودت قول به و بشي ضامنش بايد چرا شناسي نمي رو مجيد كه تو": گفتم سروش به

 مي احساس وقتها گاهي "ازپي ته نه و بود پياز سر نه سروش " معروف قول به مبهمه برام و دونم نمي هنوز هم رو كارش اين دليل
 .داشته وجود اي رابطه سروش و تينا بين كنم
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 :پرسيد كنجكاوي با فرشاد

 هست؟ اي رابطه اون و سروش بين كردي نمي تصور يعني...  نداشتي؟ احساسي چنين موقع اون _

 :كشيد آهي ساغر

 و شدم جدا سروش از كه اين از بعد ولي. رفت يرونب ذهنم و دل از احساس اون شدم صميمي باهاش وقتي ولي...  چرا اوايل اون _
 .رسيدم اول احساس همون به باز كردم، حالجي خودم پيش رو تا دو اون حركات و حرفها نشستم

 :افزود تمام ندامت با و كشيد موهايش به دستي

 و ساره تينا، مثل حيوونايي ردمك نمي تصور اصال و دونستم مي خودم مثل رو همه آخه بودم، ساده خيلي بودم، احمق خيلي من _
 .خواه خير و آاليش بي و پاك اي خونواده بودم ديده خودمو خونواده من دارند وجود هم سودابه

 :داد دلداري را او فرشاد

 راحت نفس يه و بياي بيرون ريشه و اصل بي خونواده اون از تا كرد كمكت خدا كه بوده خواهيت خير و سادگي همين خاطر به و _
 ... شيبك

 .ببينم رو اونا نحس ريخت نيستم مجبور ديگه كه شكر رو خدا. طوره همين واقعا بله _

 :داد ادامه را خود سخن و كشيد عميقي نفس

 خونه به ساعتي چه سروش ديشب كه دونست مي اون مثال. گفتم مي بهش رو دلهام درد تمام دونستم مي تينا رو مونسم تنها چون _
 يا داده خرجي بهم سروش امروز يا اومده پيش زندگيم تو حرفهايي و اتفاق چه پيش سال چند مثال دونست مي اون حتي برگشته،

 چي هر. بود سند ام واسه حرفش كه دادم مي ارزش بهش اونقدر. داشتم دوستش عميقا و دونستم مي خواهر مثل اونو من خالصه. نه
 گره و راهنما تونه مي نيست موفق و داره مشكل زندگيش تو خودش كه يزن چطور كنم فكر كه اين بدون دادم مي انجام گفت مي
 چون گفتم مي خودم پيش و كردم نمي فكر انداخت، مي خطر به شدت به رو زندگيم كه راهنماييهايي و حرفها روي حتي. باشه گشا
 برابر صد شو زننده و زشت حرفهاي و بايستم سروش جلوي تموم سرسختي با كه بود داده ياد من به اون. درسته حتما گفته تينا
. بگه بهت خواد مي دلش چي هر ده مي جرأت خودش به شوهرت هم همين واسه نيستي زرنگ": گفت مي. بدم تحويل بهش بدتر
 اون "ياري؟ نمي در سرش تالفيشو كنه مي كاري هر چرا كني؟ نمي كم روشو چرا باالتري اون از شعور سطح و ظاهر نظر از تو اصال
 خشك تا بندازيش و بشوري رو شوهرت نيست، تو با حق دوني مي كه مواقعي در حتي زندگي، مراحل تمام در بايد ما" گفت، مي
 زننده بسيار و ناروا تهمتهاي بهم ميومد، در دهنش از كه ركيكي حرفهاي جز به كه بود رسيده جايي به سروش كار اواخر اين ".بشه
 كثيف و زشت جمله اين بلندتر، صدايي با و كرد مي باز رو آپارتمان در حتي. هستي بدكاره زن يه تو كه كشيد مي فرياد و زد مي هم
: گفتند مي ديدند مي منو وقت هر و خورند مي غصه حالم به ديگه، طبقات هاي همسايه. بشنوند ها همسايه تا آورد مي زبون به رو
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 بدي و بدكاره زن تونه مي زني همچين چطور باشيد داشته مشكوك آمدهاي و رفت يا و بياييد، بيرون خونه از شما حتي نديديم ما"
 خسته هاش آبروريزي و ها تهمت دست از ديگه... كرد بد محلمون مردم چشم پيش خودشو خيلي كاراش اين با سروش "!باشه؟
 هام بچه حتي ديگه... كرد مي تربيش و بيشتر اون به نسبت منو نفرت وسط اين هم تينا. نداشتم رو ديدنش چشم ديگه. بودم شده
 ريشم به هم تره فردا پس معروف قول به و هستند خودش مثل هم هاش بچه تينا، نظر طبق كردم مي تصور... نبودند مهم برام هم

 هم افسردگي و شديد دردهاي سر ديگه، طرف از شدم مي متحمل كه اي عصبي فشار طرف، يه از تينا حرفهاي اين. كنند نمي خورد
 بشيم جدا هم از بايد كه رسيديم نتيجه اين به وسروش من ديگه. انداختند پا از منو حسابي تا دادند هم دست به دست اينها، وير

 .من به اون نه و داشتم اطمينان اون به من نه كه چرا

 .بزنه رو حرفها اين بده تجرأ خودش به بتونه كه ببينه طرفش از چيزي يه بايد آدم باالخره زد؟ مي بهت رو تهمتها اين چرا _

: دادم مي جواب بهش ".نيستي قبلي ساغر اون تو اصال كرده فرق خيلي تو اخالق": گفت مي اون... باش داشته صبر گم، مي برات _
 ياد ديگه! بزنم؟ نفهمي به خودمو من و بدي تحويلم دروغ و بزني سرم توي توني مي بازم سال دوازده از بعد كردي؟ فكر چي پس"
 به": پرسيدم كه من سؤال جواب در بشه، برمال موضوع كه اين از قبل ".هستي تو كه شم مي هموني. كنم رفتار باهات چطور رفتمگ

 خوره، نمي كردن زندگي درد به ديگه وايسه، روش توي و بده جواب شوهرش به كه زني": گفت مي "زني؟ مي تهمت بهم حقي چه
 خودش كرد مي تصورت كه چرا نداخت مي خنده به منو جوابش اين ". گرفته معشوقي دشخو واسه و شده بلند سرش زير معلومه

 كه روحي هاي شكنجه چه و نيورده سرم به كه بالها چه بود كرده فراموش اون. منه گردن به تقصيرها تمام و خوبيه و كامل مرد يه
 اين كه كنم مي ثابت بهت كرديم امضا رو نامه طالق قتيو": داد مي جواب زنه مي تهمت داره كه گفتم بهش وقتي. بود نداده بهم

. بوده نفر يه به زيادت اعتماد از اش همه اينها و نگفتم دروغ من كه شه مي معلوم موقع اون. داشته حقيقت بلكه نبوده تهمت حرفها
 پسر اهللا استغفر تو آخه": تمگف بهش و خنديدم ".كرده باز من پيش رو تو مشت وسيله اين به كه كنم مي شكر رو خدا من تازه

 چون فهميدم نمي حرفاشو معني واقعا بگم اگه كني نمي باور ".داده قرار اختيارت در رو اي وسيله چنين خدا همين واسه پيغمبري
 تحمل و بودم شده متنفر ازش ديگه چون اما باشم گفته كسي به بخوام كه نيست كالم زير چيزي معروف قول به بودم مطمئن
 اون. نبود كم هم ارجمندم دوست حرفهاي تأثير بين اين در البته. كنه مي فكر موردم در چي نبود مهم ام واسه نداشته، رو شديدن
 زير كنه تصور اون كه كني وانمود طوري بهتره بشي خالص هرزه و بداخالق شوهر اين دست از خواي مي اگه! ساغر ببين": بود گفته
 شفقتي و رحم هيچ اليق سروش. بده پس تقاص و بكشه عذاب و بخوره حرص بذار. نداري ياجياحت بهش ديگه و شده بلند سرت
 اون": گفت مي و داد نمي طالق منو سروش اوايل آخه...  ".كردي مردي همچين اسير خودتو كه تو از حيف واقعا تو، از حيف. نيست
 بود چيزي درست اين ".كنم مي بيرونت ام خونه از اردنگي بعد بشه، سفيد دندونات مثل موهات تا دارم مي نگهت خونه اين تو قدر
 تونه نمي همين واسه باالتري و سرتر خيلي ازش چون ده نمي طالق رو تو سروش": بود گفته اون. بود كرده گوشزد بهم تينا قبال كه

 ازش وقتي ".دادم نمي طالقت بودم ناو جاي منم خب. ببينه خوشگل و پولدار مرد يه با رو ت طالق از بعد وقت چند كه كنه تحمل
 با تونست بود خوشگل و گرفت طالق كي هر ما فاميل توي": داد مي جواب زنه مي حرفي همچين اطمينان اين با چطور پرسيدم مي
 اون ميا مي باهات و گيرم مي طالق مجيد از سرت پشت منم بگير رو طالقت تو. بكنه ازدواج قبليش شوهر از باالتر و بهتر مرد يه
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 كه روز يه يادمه ".ببريم لذت زندگيمون از و بچينيم برنامه مون آينده براي آسوده خيالي با تونيم مي و هميم با اش همه موقع
 و بگيرم طالق من وقت يه اگه ذاري، نمي تنهام كه دادي قول من به تو": گفتم تينا به بود رسيده خودش اوج به سروش منو دعواهاي

 ترسم مي هستم تو طالق منتظر من. بشم جدا مجيد از تونم مي كنم اراده وقت هر من": داد جواب "چي؟ گيريب طالق نتوني تو
 رو همديگه ما ذاره نمي سروش بگيرم، طالق زودتر من اگه. بدي نجات سر دو اژدهاي و زشت ديو اين شر از خودتو نتوني

 و خريت از طور چه عجوزه اين ميفهمم ميكنم فكر روزها اون به كه االن».ميام باهات و ميگيرم طالق منم بگير رو طالقت تو.ببينم
 اينكه از اصال حاضر حال در من البته.ميخوردم حرفاشو گول كوچولو هاي بچه مثل چطور احمق من و ميكرد سوءاستفاده من حماقت
 .نيستم پشيمون وجه هيچ به و وشحالمخ خيلي ببينم رو پستش خونواده و سروش نحس و كريه قيافه نيستم مجبور و گرفتم طالق

 از يكي برم و كنم فرار خونه از كه ميكرد وسوسه منو مهربونم دوست اوقات گاهي_: داد تكان سري بعد كرد سكوت اي لحظه
 زندگي تركيه كشور تو كه دارم دوستي يه من«::ميگفت طالقم از پس دخل و خرج از من نگراني برابر در گاهي و همسايه كشورهاي

 بياره رو جنسها اون كه داره امين آدم يه به احتياج شلوغه خيلي سرش چون.ميفروشه جا اين و مياره خارجي اجناس گاه گه.ميكنه
 خودمون واسه كلي و بياريم در پول روش اين با دوتايي ميتونيم گرفتيم طالق وقتي باش مطمئن.ميده هم خوبي پول.بفروشه و ايران
 ».ببريم لذت زندگي از و كنيم پيدا بيا و برو

 تينا مثل ميخواست زني اون.نداشت منو لياقت اون.نيستم كه معلومه_ نيستي؟ پشيمون شدي جدا سروش از كه اين از جدا تو حاال_
 باور.باشه موذي و رياكار بدتر همه از و باشه دروغگو و زن طعنه و باشه،حسود آبرو بي و دهن باشه،بد داشته همچشمي و چشم كه

 روشن رو تكليفش و بره خودش قول به كه زد زنگ ما به معمول طبق بود شده دعواش شوهرش با كه شب يه!فرشاد نينميك
 جا از فشفشه مثل تينا دفعه يه بگو مجيد يكي بگو تينا يكي بعد كرد صحبت هردوشون با هميشه مثل و نشست سروش اول.كنه
 اون رو درست و خوب كار«:ميگفتم و ميكردم تحسين رو تينا كار اين ها احمق مثل موقع اون.زد كتك رو شوهرش حسابي و پريد
 ».كنه دفاع خودش از شرايطي هر در و باشه قوي بايد زن.ميكنه

 :داد ادامه سپس.نمود سكوت مدتي و كرد روشن سيگاري

 به...ميكنم تكرار...ودشخ حساب به تا كنم صبر اي دقيقه چند خواست ازم اون شديم محضر به رفتن آماده سروش و من وقتي_
 ولي...شد برعكس وضع اما...داشته حقيقت بلكه نبود تهمت حرفهاش و هستم بدكاره و كثيف زن يه من كه كنه ثابت خودش حساب
 .دير خيلي...بود شده دير چيزي هر براي ديگه

 :داد جواب آرام شگفتزده اي چهره و محزون نگاهي با فرشاد ميخوري؟ جايي_: برخاست جا از

 بود؟ قرار چه از شد؟موضوع برعكس وضع چطوري بگو قبلش ولي بله_

 .ميگم برات و برميگردم_: گفت و رفت آشپزخانه سوي به ساغر
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 و دلسوز و دوست ظاهر در!ميشن پيدا آدمايي عجب!شنيده حرفها چه و كشيده سختيها چه!ساغر بيچاره«: انديشيد خود با فرشاد
 به ساغر اگه كه واي.ميكشوند بيراهه به اونو رذل تينا اين حتما نبود ساغر با خدا اگه.رياكار و اهبدخو و دشمن باطن در اما همدم
 پا و دست لجنزار كدوم تو و بود اومده سرش باليي چه االن نبود معلوم ميكرد فرار خونه از و ميداد گوش كثيف عفريته اون حرف
 ».نداره اطمينان كسي هيچ به هديگ و كرده تغيير حد اين تا ساغر نيست بيخود.ميزد

 :نشست خود جاي بر گذاشت ميز روي را آن كه اين از پس و بازگشت چايي سيني با جوان زن

 .خورد بايد داغه تا رو چايي_

 :برداشت را سيني داخل فنجانهاي از يكي و زد لبخندي فرشاد

 شد؟ برعكس وضع جوري چه بگو حاال خب_

 من به و گرفت رو مجيد خونه تلفن شماره بعد زد رو پخش دكمه و برداشت رو تلفن سروش_: زد سيگارش به عميقي پك ساغر
 دو يكي از بعد.نگم هيچي كرد اشاره

 شده دعوامون هم با جوري بد ساغر و من جان تينا: گفت سروش پرسي احوال و سالم از بعد. برداشت رو گوشي بنده عزيز دوست
 كردي فاش اونو كثافتكارياي كه كنم تشكر ازت ميخواستم شيم، جدا هم از توافقي طور به افرد قراره ولي رفته خونه از هم اآلن

: گفت كنه تعجب كه اين بدون گرفته باال سروش و من دعواهاي اواخر اين ميدونست چون رذل زنك اون! نكنه درد دستت
 از داشتم كه من به نگاهي سروش)) بدي؟ طالقش خواي مي كه مطمئني واقعا حاال مني، برادر مثل تعو بود ام وظيفه ميكنم خواهش((

 كجا نميدوني تو.... رفت گذاشت خونه از شد دعوامون كه صبح شده تموم چي همه ديگه: ((داد جواب و كرد مياوردم در شاخ تعجب
 ميگفت خودش كه طور اون تهالب. جا اون باشه رفته شايد كتاب نمايشگاه بره قراره دوستش با كه ميگفت: ((گفت تينا)) باشه؟ ميتونه
 بهبود هاي كلياسي هم از يكي مادر كه مهري نام به دوستانم از يكي با قبل روز من. ميگفت درست.)) رفته كجا نميدونم من وگرنه
 فتمگ مهري به نداشتم، حوصله و بود شده دعوام سروش با چون ولي نمايشگاه ببريم هامونو بچه روز اون كه بوديم گذاشته قرار بود
 بهم رو دروغ و راست كه بود كثيف و رذل و پست چقدر زن اين ببين... نمونه هام بچه و من منتظر و بره هاش بچه با خودش كه

 ميگفت خودش كه طور اون: ((گفت گفته سروش به شوم ي عفريته اون. نكنه تهديدش) نوشته و همين كنبن باور(موءظني تا بافت
 !))كنه؟ قبل از بيشتر رو سروش ظن و شك كه اين جز به! باشه؟ داشته ميتونه معني چه حرف اين .))رفته كجا نميدونم من وگرنه

 :افزود و كرد تينا نثار ناسزايي فرشاد

 .تو جون از دور البته... باشه داشته ميتونه معني يه فقط حرف اين ديگه معلومه خب... ميگي كه طوره همين دقيقا - 

 :داد تكان سري ساغر
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 رو كارها اين چي واسه نميدونم هم هنوز... كنه خراب زندگيمونو تا ميداد پيوند بهم رو دروغ و راست كه بود رياكاري زن تينا - 
 كرد؟

 :كرد زمزمه و انداخت زير به سر

 .بودم نكرده بدي بهش كه من... آورد سرم رو ها بال اين چي واسه نميدونم هم هنوز - 

 :افزود و كشيد موها به دست

 ميكرده، حسودي زندگيم و من به شدت به يا بوده، سروش دنبال چشمش يا تينا هست، هم نشناس رو كه دوستانم از يكي ولق به - 
 .بوده رواني بيمار يه يا

 :گرفت دست به را چاي فنجان و كرد خاموش سيگاري زير در را سيگارش

 موقع اون مثل درست...ميزنه خشكت تعجب از زده سروش به هم اي ديگه هاي حرف چه تلفن پشت موقع، اون بگم بهت اگه - 
 اون و... اون و!!... بگو بهم ميدوني ازش ديگه چيز اگه شده تموم ساغر و من بين چي همه كه حاال: ((گفت بالفاصله سروش... من

 ...))كثافت

 صدايي با سپس كرد، طوالني نسبتا مكث. ميبست او بر را گفتن سخن راه و ميفشرد را گلويش بغض دهد، ادامه نتوانست ديگر
 :افزود لرزان

 .بس و بود خودش شأن خور در كه زد هايي حرف فطرت پست رذل اون و - 

. كردم رفتن راه به شروع ها ديوونه مثل و اومدم بيرون اتاق از. بكشم فرياد شرمي بي و پستي و رذالت همه اين از بود مونده كم
 تهمت كدومشون هيچ حرفا اون ديدي داشت؟ حقيقت چي همه ديدي: ((گفت و ومدا بيرون اتاق از كمي مدت از بعد هم سروش
 .))گفتي اون به و كردي رو كارا اين تو نبوده،

 اگه كه نيست كم عقلم اونقدر ولي سادم خيلي كه درسته... معنايي تمام به احمق يه شعوري، بي تو: ((دادم جواب و زدم پوزخندي
 عيار تمام ي ديوونه يه و ناسالمه تو عقل معلومه پس... نميكنه باور رو مسئله اين سالمي عقل هيچ. بگم احدي به باشم كرده غلطي
 .))هستي

 ))ميگه؟ دروغ داره تينا يعني: ((پرسيد ازم

 و دادم تكان سري))كردي؟ تو كه ميكنه باور رو حرفها اين سالمي عقل كدوم. ميگه دروغ داره كه البته: ((دادم جواب قاطعيت با
 خبر ازش من و بوده شايد: ((داد جواب تمام شرمي بي با اون و)) ديدي؟ ازم خالفي كي بودم تو همسر سال 12 من.))گفتم

 .))نداشتم
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 رو كار اين داشتم دوست... كردم كاري خوب اصال.... بوده كه بوده: ((گفتم و بردم باال صدامو. ميشدم منفجر عصبانيت از داشتم
 و كردم نگاهش تمسخر با اصل همين روي. زد بهم رو حالم مظنونش نگاهع.)) هستم كه همينم من.... بگي؟ چي ميخواي حاال. بكنم
 عنوان هيچ به و مردي ديگه تو چون نيست مهم اصال من براي كن، فكر داري دوست چي هر. شده تموم بوده چي هر حاال: ((گفتم
 اين. كنيم زندگي هم با نميتونيم ديگه داريم كه احوالي و اوضاع اين اب. نيستند مهم ام واسه هم نظراتت پس نداري ارزشي برام

 و شك در سروش.)) نذاشته ما از كدوم هيچ واسه برگشت راه كردي قبولشون تو كه ها تهمت و ها حرف اين خصوص به مسائل
 شده دير جدايي و طالق از غير به كاري هر براي ديگه ولي ميديدم خوبي به نگرانش ي چهره در را اين من و ميخورد غوطه شبهه
 .بود

 :كرد لمس را داربش تب پيشاني دست پشت با سپس. برد فرو سختي به را آن و نوشيد را خود چاي از اي جرعه

 كه هايي كار اون با من براي تينا هاي حرف كردن قبول و بود دليل بي اون شك ولي. بود خورده تينا گول من مثل هم اون البته - 
 بود كرده بازي من ذهن با قدر اون زن اين گفته سروش كه رسيد گوشم به ها بعد. بود منطقي بود، داده انجام گذشته در سروش

 سروش آقا موقع اون ميشد چيزي همچين كاش اي و. كنم ازدواج باهاش خودم و بگيرم مجيد از را طالقش داشتم تصميم كه
 هايي حرف بسوزونم، رو سروش دل كه اين خاطر به روز همون كه بود جا اين من اشتباه. رفته سرش بزرگي كاله چه كه ميفهميد

 رو عفريته اون طالق خودش قول به ميكرد سعي و ميموند خودش گمراهي تو اون وگرنه گفتم بهش رو بود زده سرش پشت تينا كه
 .كنه ازدواج باهاش و بگيره

 هر آبروي اون باشه؟ احمق و فكر كوتاه قدر اين آدم ميشه مگه! روشس اين بوده شعوري بي آدم عجب: ((انديشيد خود با فرشاد
 .))ميشه پشيمون بودنش مرد از ميبينه رو افراد جور اين وقتي آدم. برده مرده، چي

 :نمود ساغر به رو

 .كثافت... بدن شكست تورو تا بودند شده دست هم تينا با هم اونا كه معلومه كردي سروش ي خونواده از تو كه تعاريفي اون با - 

 :نهاد ميز روي را فنجان و كرد تلخي ي خنده ساغر

 ميكرده، كار هم مادرش و ساره روي ، ميداد شو و شست رو سروش مغز تينا كه زماني مدت در... سروش مثل هم ها اون بله - 
 .ميكردند منتقل سودابه به اونا و ميگفته هم اونا به ميگفته سروش به چي هر يعني

 :گفت تمسخر با فرشاد

 !ميكردند؟ باور اونو حرف هم اونا و - 

 .زدند رو كاره بد زن يه مهر من به و كردند باور بله - 
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 :گرفت هايش دست ميان را سرش ها حرف اين شنيدن از فرشاد

 !احمقي آدماي عجب - 

 را او مهربان چشماني با فرشاد. رفت آشپزخانه سوي به و نهاد سيني درون را ميز روي فنجان دو برخاست، جا از آرام جوان زن
 اين به تلخ هاي گذشته در روحش و بود قهوه نمودن مهيا مشغول ساغر جسم. شد سپري سنگين سكوتي در مدتي. نمود همراهي

 چشمان با حاليكه در و نهاد ميز روي را ها آن و بازگشت شيريني ديس يك و قهوه دوفنجان با بعد مدتي. ميكرد پرواز سو آن سو
 :گفت بود مانده خيره اي نقطه به ندشدردم

 سرنوشتي چنين بايد چرا...  چرا ولي نكردم توهين كس هيچ به و ندادم آزار رو احدي. نبودم كسي بدخواه وقت هيچ زندگيم تو - 
 يه... كستهش هم در كشيده زجر يه و خورده زخم يه.... متحرك ي مرده يه... هستم؟ اآلن كه بسازه ايني من از بايد باشم؟ داشته
 .بوده اميد و عشق ناب مي از سرشار روزي كه شكسته ساغر يه آخر در و عصبي زيادي حدود تا و بدبين آدم

 نيز ديده آب ديگر ميدانست كه اين با. سازد خالص روحي فشار همه آن از را خود و بگريد جان ناي از بگريد، ميخواست او
. نمود پنهان لرزانش دستان ميان در چهره و سپرد اشك سيالب دست به را خويش چشمان مجددا. نمايد دوا را او از دردي نميتواند
 .نگريست او به نگراني با سپس. كند گريه سير دل با او تا داد اجازه فرشاد

 تاز رو نفس به اعتماد و ميكنه درمونده و خسته رو ات روحيه اونا آوري ياد! كني فراموش رو ها گذشته بهتره جان، ساغر - 
 .ميگيره

 :زدود چهره از را ها اشك خود لرزان انگشتان سر با جوان زن - 

 .ميزنه زمين به و ميكنه تا رو آدم كمر تهمت كه كني درك منو ميتوني تو - 

 .بشونه خاك به رو تو نبايد تهمت سنگيني اما بفهمم رو حرفت خوبي به ميتونم و ميدونم بله - 

 :نمود آرام را او حدودي تا فرشاد سخنان! داد تكان او، سخن قبول عالمت به را سر ساغر

 .نبايد.... بخورم زمين نبايد من. فرشاد توئه با حق - 

 :رسيد گوش به تلفن زنگ صداي لحظه اين در

 .جانه خاله حتما - 

 .نميكنم تصور.... نه - 

 :برداشت را گوشي و رساند تلفن به را خود و برخاست جا از گويي پاسخ براي ساغر
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 .بفرماييد هبل - 

 .ساغر سالم - 

 بر در را اندامش تمام محسوس اي رعشه و افتاد شمارش به نفسش. پريد جوان زن رخسار از رنگ زخمت، صداي اين شنيدن با
 :گرفت را گوشي و رساند به را خود بلند گام يك با و برخاست جا از يكباره به حاالت اين ديدن با فرشاد. گرفت

 الو؟ - 

 :نشنيد جوابي

 .تنها زن يه با نه بشي طرف مرد يه با بهتره ميشه ادعات خيلي اگه! كثافت مزاحم ببين - 

 به نگاهي و گذاشت تلفن روي را گوشي نمود مزاحم نثار لب زير كه ناسزا چند از پس نيز فرشاد. شد قطع گيرنده سوي از ارتباط
 :افكند ميبرد سر به روحي بحران يك در هنوز كه ساغر

 .بشيني يبيا بهتره - 

 :رفت ها كاناپه از يكي سوي به و گرفت دست در آرام را او لرزان بازوان

 .جان ساغر بشين - 

 :گرفت سويش به را قهوه فنجان و نشاند را او

 .بياد جا حالت تا بخور - 

 :گفت آرام صدايي با و افكند او مهربان چشمان به نگاهي ساغر

 ؟بود كي گرفت، تماس كه ايني پرسي نمي ازم - 

 .بخوريم هامونو قهوه بيا فعال. نميبيم پرسيدن براي دليلي - 

 :گفت ميلرزيد خود به نسبت فرشاد ظن و شك ترس از صدايش كه حالي در و گرفت او دستان از را فنجان ساغر

 .بدم توضيح برات قهوه خوردن حين در بدي اجازه اگه ولي ممنونم - 

 .نميخوام توضيح تو از من - 
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 خواي نمي ازم و نميكني شك بهم مزاحم اين خاطر به تو يعني: ((ميگفت بود مانده خيره او به تعجب با كه ساغر ي مظلومانه نگاه
 .))نميخواي توضيح ازم بگي و كني نگاه بهم صميمي لبخند اين با كه نميكنم باور!... داري؟ اطمينان من به تو يعني بدم؟ توضيح برات

 و اطمينان آن فشردن با و گرفت دست در را او لرزان و سرد دستان و شنيد جان گوش با را آن فرشاد كه بود ساغر دل سخن اين
 سپس نوشيد را خود قهوه از اي جرعه و كشيد اي آسوده نفس ساغر مهربان، دستان اين گرمي از. نمود اعالم او به را خود اعتماد
 :گفت

 .ميخواد چي من جون از و كيه مزاحم اين بگم برات دارم دوست ولي نميخواي توضيح ازم كه اين با - 

 :نوشيد را اش قهوه از اي جرعه فرشاد

 هيچ اما نيست حرفي بگي رام رو جريان اين كه داري تمايل خودت اگه - 

 ميشي؟ متوجه كه رو منظورم كني رو كار اين ميخوره چرخ ذهنت توي كه اي مسئله اون خاطر به نميخواد دلم

 .نداره اي ديگه دليل و بگم برات دارم دوست خودم كه كن باور ولي...ولي.فهميدم رو منظورت "كامالا...بله- 

 :نوشيد را اش قهوه از ديگر اي جرعه فرشاد

 هستي؟ متوجه.كني نگاه داشتي سروش به نسبت كه ديدي همون با من به نميخواد دلم هيچ- 

 :نمود احساس زيادي اعتماد نيروي خود در ساغر فرشاد بخش اطمينان لحن از

 .خوبي خيلي.فرشاد خوبي خيلي تو ممنونم خيلي ازت- 

 :نهاد سيني درون را فنجان و نوشيد را خود قهوه مابقي فرشاد

 پاك و گرفته ازت رو تو نفس به اعتماد اون بوده معنا تمام به جونور يه ميكردي زندگي باهاش تو كه حيووني اون نيستم خوب من- 
 .كني مبارزه كرده ايجاد تو جسم و روح در فطرت پست اون كه خالئي اين با بايد تو هك صورتي در كرده خرد رو شخصيتت

 :گفت پاسخ آرامي لحن با و رفت فرو فكر به ساغر

 ايرادهاي و مزخرف حرفهاي با خونوادش و سروش اما داشتم خودم به زيادي اعتماد من.هستم االن كه نبودم ايني من...توئه با حق- 
 هيچوقتت كه من...باشم نداشته اعتماد نظراتم و ام ام،عقيده خودم،سليقه به ديگه كه شدند باعث ميگرفتند ازم كه اسرائيلي بني

 .هيچوقت...نميمبخشم اونارو

 .ببخشه رو ستم و ظلم همه اين نميتونست بود تو جاي هم هركسي- 
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 :افزود و داد هديه او به گرمي نگاه

 اين كه باشي داشته باور بايد تو.داشتي رو توانايي اين ازدواجت از قبل كه همونطور.نممطمئ من داري رو هركاري انجام قدرت تو- 
 و فكري استقالل و كنه ريزي پايه خودش براي رو مستقلي زندگي گرفته تصميم كه پيشه سال سيزده دوازده ساغر ساغر،همون

 .نفس به اعتماد با مگر نيست ميسر روحي

 :ميپوشاند عمل ي جامه آن بر و ميگرفت تصميم فكري مزاحمتهاي و هرتنش از فارغ كه افتاد روزهايي ياد به ساغر

 با شونو جهيزيه تا ميكردند دعوت منو كنند ازدواج ميخواستند كه فاميل دختراي يا دوستام از هركدوم زمونها اون يادته فرشاد- 
 و ام،عقايدم سليقه بودم مطمئن و داشتم اعتماد خودم به "واقعا كه روزهايي.نميره يادم از روزها اون بچينند؟هيچوقت من ي سليقه
 ...اما...ببره بهره ام سليقه از تا ميبرد خودش با منو بخره چيزي ميخواست هركي.هستند پسنديده و خوب نظراتم

 :بست او بر را گفتن سخن راه بغض

 و اشباهه ميكنم هركاري ميكردم تصور.ميكردم نبود تهي و هدفي بي پوچي، احساس كه بود نگذشته زندگيم از سال يك هنوز اما- 
 هرلباسي...ميكردند مسخره رو ام سليقه و ميگرفتند ايراد ازم بس از.ميگن درست مادرش و خواهرا و سروش فقط

 من و...من م ميكردند ام مسخره و ميگرفتند ايراد بدذاتها اون ميكردم كه آرايشي هر و ميكردم درست كه مويي ميپوشيدم،هرمدل
 .ميسوزه خودم حال به دلم خدا به...ميكردم تحمل رو توهينها اين مظلومانه چه

 فرشاد.رسانيد دستشويي به را خود و برخاست جا از سرعت به.انداخت چنگ جانش به تهوع حالت و بست حلقه چشمانش در اشك
 :كرد نجوا آرام و گرفت دستان ميان را سر اندوه و نگراني از ماالمال دلي با

 .ميريزه بهم حالش اونها يادآوري به از حتي كه آوردند زن اين روز به چه كثاافت،ببين فطرتهاي تپس- 

 از او ديدن با فرشاد.آمد او سوي بود،به كرده احاطه را آن دور دور رنگ سياه اي هاله كه چشماني با ساغر كه نگذشت مدتي
 :پرسيد نگراني با و جابرخاست

 .نيست خوب "اصال تدكتر؟حال بريم ميخواي!ساغر- 

 :نشاند مبل روي را اش افتاده پا از و خسته جسم و گرفت را او سرد دستان

 .دكتر ببرمت االن همين ميخواي اگه.باش نداشته تعارف من با ميكنم خواهش ازت جان ساغر- 

 :ادد تكيه مبل پشتي به را آن نتيجه در.نمايد تحمل را سرش سنگيني نميتواند گردنش كرد احساس ساغر

 .گرفتم خو بهشون حقيقت در شده عادت يه ام واسه دبگه حالتها اين!جان فرشاد نه- 
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 :پرسيد مضاعف تشويش با فرشاد

 رفتي؟ دكتر- 

 .بله- 

 گفت؟ چي خب- 

 دستم و نووشتند قرص تا صد چند ميده دست بهت اعصاب ضعف خاطر به و يه تهوع،عصبي حالتها اين ميگن اشون همه هيچي- 
 .نكردم استفاده ازشون كه هست روزي چند البته ميخوابم ساعتها ميخورم تهروق كه دادند

 :پرسيد خشم اندكي و نگراني با فرشاد

 .ميكردي مشورت دكترت با كردي؟بايد قطع خوردنشونو خودسرانه چرا- 

 :پاشيد فرشاد جذاب و جوان سيماي به را خود روح بي و سرد نگاه ساغر

 زندگيم از هيچي ديگه بودم خوابيده بس از "دوما.بودند انداخته زندگي و كار از منو ابيحس قرصها اين خوردن "اوال چون- 
 هم مادرم و پدر حتي كه تنها من نه برسه كاراشون به تا باشند داشته پرستار يه كه ميخورند رو قرصها اين كسايي.نميفهميدم
 .دورند ازم فرسنگها

 :كرد نگاهش دلخوري با فرشاد

 ميزني؟ حرف اينجوري تو كه مرديم ما مگه- 

 :نشاند خود رنگ بي لبهاي بر ماليمي لبخند ساغر

 عزيزم جان خاله جمله از اون و اين وبال قرصها اين مصرف خاطر به ميتونم كي تا من نيست كه ماه دو يكي حتي و روز دو يكي كار- 
 خوردند منو ي غصه كه هم جا همين تا اونا.مادرم و پدر حتي باشه داشته اطالع بيماريم اين از كسي نميخواد دلم هيچ ضمن در.باشم

 .بسه كشيدند زجر و

 :گفت سپس رفت فرو فكر به جوان مرد

 ...به ميتونم من داري پرستاري و مراقبت به احتياج تو اما- 

 :كرد قطع را او سخن ساغر

 .گذاشتم ميون در تباها رو بيماريم اين جمله از و حرفها اين و كردم اطمينان بهت من كه باشه يادت
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 :نگريست او ي غمديده چشمان به و كرد اختيار سكوت اي لحظه فرشاد

 .ميكنم كمكت من باش مطمئن بدي ادامه مداوا به اينكه شرط به ميمونه من ي سينه توو راز اين خوب بسيار- 

 .دوجانبه قرارداد يه ميكنم قبول تورو شرط منم نگي كسي به اگه داري لطف تو- 

 :زد خنديلب فرشاد

 .ميدم قول- 

 .ميدم قول منم- 

 :پرسيد و انداخت پايين را سرش و شد خيره او ي پريده رنگ ي چهره به مهرباني با قرشاد

 كنم؟ كنسل رو فردا قرار ميخواي- 

 چي؟ واسه- 

 .نميخوره تو درد به استراحت ي اندازه به چيز هيچ حاضر حال در ميكنم احساس اينكه واسه- 

 :داد وابج قاطعيت با ساغر

 .نه- 

 :نگريست او به مهربان ديدگان همان با فرشاد

 .باشي خودت سالمتي مواظب اينا از بيشتر بايد تو...چرا؟ آخه- 

 كنم؟ چيكار رو خونه اجاره تازه ميمونم خرجي بي كه نرم كار سر اگه خب.نميدم انجام تايپي كاراي ديگه كه گفتم مشتريام به من- 

 :شد خيره وي ي بيمارگونه شمانچ به مستقيم و راست فرشاد

 .كنم كمك بهت ميتونم من- 

 چطوري؟- 

 .بپردازم تو خونه اجاره همچنين و مخارج و كامل،خرج سالمتي به رسيدن تا ميتونم خب- 

 اصل؟ چه روي و چي واسه...بدي؟ منو خرج تو خواي چي؟مي- 
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 :داد جواب قاطعيت همان با فرشاد

 كه الخصوص علي.سپردند جان پروانه و من به رو تو رفتنشون از قبل ات خونواده مسئولم وت قبال در من...بله شنيدي كه همون- 
 .بكشي ناراحتي نذارم و باشم مواظبت مراحل تمام در خواست ازم شاهين

 ...اين اما- 

 :كرد قطع را او سخن فرشاد

 خودم بعد بشي پزشك،مداوا نظر زير بايد اريد نياز آرامش و استراحت به چيز هر از بيشتر تو گفتم كه همين نداره اگر و اما- 
 فهميدي؟.ميكنم پيدا شركتمون توي حسابي و درست كار يه برات

 :كند مخالفتي نتوانست ساغر كه بود جدي و آميز تحكم آنقدر فرشاد گفتار لحن

 .شرط يه به اما خوب بسيار- 

 شرطي؟ چه- 

 .برگردونم بهت "بعدا من يعني باشه قرض عنوان به كردي كه خرجي هر اينكه شرط به- 

 .دكتر بريم بشي حاضر تا ميزنم تلفن بهت برگشتم شركت از وقتي بعدازظهر فردا.قبول باشه- 

 .خوب بسيار- 

 .نميكني فكر ها گذشته به ديگه بدي قول بايد ضمن در- 

 ولي بود داده را قولي چنين خود به بارها و بارها اين از قبل كه چرا قوليدهد چنين نميتواند ميدانست او رفت فرو فكر به ساغر
 فرشاد.نميگذاشت آرام را او لحظه يك و بود شده عجين جسمش و روح با گذشته خاطرات.بپوشاند عمل ي جامه آن به بود نتوانسته

 .ميدانست همين را چاره راه "فعال اما داشت آگاهي امر اين به نيز

 احتياج كار اين.كنم عمل بهش نتونم كه بدم قولي ندارم دوست من و يستن شدني كه يه قولي چون.بدم بهت رو قول اين نميتونم- 
 .داره زمان گذشت به

 :كرد تاييد را او سر،سخن آوردن فرود با فرشاد

 ميگم بهت حاال ولي كني فراموش رو ها گذشته نميتوني كه ميگفتم بهت اينا از قبل.بكني خودتو سعي بايد ولي هستم متوجه بله- 
 "كني سعي بايد كه"
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 آرام مينگريست رنگ سرخ آسمان به پنجره پشت از كه ساغر.كرد خونين را افق و رسيد راه از خود هاي زيبايي تمام با غروب
 :كرد زمزمه

 

 

 است پژمرده ها شاخه

 است افسرده سنگها

 رود

 مينالد

 ميخواند جغد

 غروب رنگ با بياميخته غم

 سرد ي قصه لبم ز ميتراود

 غروب گتن اين در افسرده دلم

 

 

 غروبهاي خصوص به.ميكنند سنگيني و نشستند دلم روي دنيا غمهاي تمام ميكنم احساس.ميگيره خيلي دلم ميشه غروب وقتي
 .جمعه

 :ايستاد كنارش در و آمد او سوي به آرام فرشاد

 اي زنده موجود هر روي هك ست مظلومانه حال عين در و زيبا اونقدر محزوني و مغمومي اين.انگيزه حزن و آلود غم هميشه غروب- 
 خودشونو گلبرگهاي ، گلها از بعضي.برميگردند هاشون آشيانه به ها پرنده.ذاره مي اثر

 .خودش تنهايي الك تو ميره اي جنبنده هر خالصه و كنند مي پنهان گلها الي به ال خودشونو ها ،پروانه ند بند مي

 : شد خيره اسمان به و كشيد عميقي نفس

 . خوابند مي و ذارند مي هم روي چشماشونو شيرين روياهاي ديدن اميد به ميرسه راه از شب كه هم وقتي- 
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 ندارند شانس اونقدر شونم ها بعضي باشند صاحبش داشتند ارزو هميشه كه بينند مي رو چيزايي اون خواب صبح تا شون ها بعضي- 
 . ببينند خواب توي حتي هاشونو ارزو و ها خواسته كه

 : افزود و شد خيره ونيگلگ ابر تكه به

 كه پاشيد رسيد راه از ديگه صبج يه كه پاشيد بگه تا زنه مي صدا رو همه قشنگش و اي نقره نور اون با ميرسه راه از گاه سحر وقتي- 
 باز نوچشماشو خندان لباني با ديدن قشنگ و زيبا هاي رؤيا و خوابها لحظه اون تا كه ها بعضي باشه شما شانس روز امروز وارم اميد
 خواستني هاي رؤيا ديدن اميد به برسونند شب به رو غروب و غروب به كوشش و تالش با رو روز اون گيرند مي تصميم و كنند مي
 من خداي واي گن مي و كنند مي باز چشماشونو خستگي و خمودگي با اونها برگردونه رو ازشون هم رؤيا حتي كه اونايي طفلك اما
 يعني بزرگ عذاب اين به كه بودم شده مرتكب گناهي چه من ؟ ي افريد منو چرا خوبم خداي اخه.  شد عشرو هم ديگه روز يه باز

 تن بهش شدم نمي حاضر وقت هيچ بودي گذاشته خودم ي عهده به رو اومدن دنيا به اگه كردي؟ مبتالم كشيدن نفس و بودن زنده
 نخواهد و نداشته پيامدي بيچارگي و بدبختي جز كه " شدني تهس ".بشم هست ، هيچ از من كه كردي اراده و خواستي تو بدم

 .داشت

 : انداخت او غمگين سيماي به نگاهي فرشاد

 .كفر نه داره شكر جاي امر اين و زنده موجود هر به الهي موهبت ، شدن افريده- 

 :داد جواب بود مانده خيره افق از اي نقطه به كه درحالي ساغر

 كني؟ شكر بخاطرش كه داري چي صورت اين غير در داره شكر جاي ، باشي داشته هم نسشا شدن افريده از بعد اگر- 

 داري؟ اعتقاد شانس به تو- 

 چيز سختي و رنج و درد جز بودنشون زنده گرنه و باشند داشته شانس زندگيشون تو بايد زنده موجودات ي همه.  دارم كه البته- 
 و شانس اين ؟ كني شكر گرفتاري و روزي سيه و بختي بد ازاي در كه ده مي توردس بهت سالمي عقل كدوم نداره براشون اي ديگه

 . ديگه چيز نه ذاره مي برات شكر جاي كه دلخوشيه

 ؟ كنند شكر بخاطرش كه ندارند چيزي هيچ كه هستي كسايي اون جزو تو كني مي تصور- 

 : شد خيره او چشمان به غر سا

 تونم مي كه دارم چيزايي من ولي شدم نشين گوشه و خوردم شكست سر اخر و دمكشي سختي خيلي زندگيم تو كه درسته نه- 
 اوردم شانس من مثال ندارند هم رو چيزا همين كه هستند كساني ولي كنم شكر رو خدا شون داشتن خاطر به و كنم راضي خودمو
 خيلي قيمت به رو اپارتمان اين بخواد پدرش زا و بشه واسطه اون گشتم مي پناه سر يه دنبال كه موقعي تا داشتم فرانك مثل دوستي
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 اوردم شانس من شپرد من به رو جا اين و كرد اجابت رو دخترش خواست در رهگذر اقاي كه داشتم شانس من بده اجاره بهم پايين
 ترين كثيف و نتري بد در مجبورند االن و ندارند رو ها شانس اين كه شناسم مي رو ها خيلي دارم تو مثل گاهي تكيه و حامي كه

 وا سخت زندگي اين توي تا ريزه مي حسابم به پول مقداري گرفتم طالق وقتي از رسول دايي كه اوردم شانس من كنند زندگي وضع
 چيز هيچ و مهمه اينده گرچه داره خود جاي هم هام بچه وجود البته بشه دلگرم زندگي يه ميشن عث با چيزا همين گاهي نمونم
 دارم عقيده همينم واسه خدا لطف يعني شانس من نظر به كنم مي شكر نعمتها اين و ها شانس اين خاطر به رو اخد ولي نيست معلوم
 مونه نمي باقي ات واسه هم شكر جاي نداري شانس وقتي

 :گفت سپس رفت فرو فكر به اي لحظه فرشاد

 ، همت از گرفته بر شانس دارم عقيده من كنم ينم يكي شانس با هم رو خدا لطف البته صد و ندارم عمر اين به عقيده من اما- 
 تمام در كنه استفاده منطقي طور به ازشون و ببره پي خودش خدادادي نعمت اين به كسي هر و هاست تجربه و ، ها توانايي ، درايت
 . گيره مي اغوش در رو موفقيت زندگيش مراحل

 كنه استفاده خودش تجارب و ها توانايي ، همت از بتونه كه بگيره قرار هايي موقعيت در تا باشه داشته شانس بايد كسي هر اما- 
 نياوردند شانس چون اما دارند گفتي كه رو چيزايي اين ها خيلي ؟ شه با موفق تونه مي چطور باشه نداشته رو شانس اين وقتي

 . برسند اهدافشون به نتونستند

 .رفتند اشتباه رو راه حتما خب- 

 : زد لبخندي ساغر

 . خواد مي شانس هم درست راه كردن پيدا- 

 : كرد اي خنده و داد تكان سري فرشاد

 . كنيم متقاعد رو همديگر بتونيم بحث اين توي كنم نمي تصور- 

 : افزود فرشاد و خنديد بلند صداي با ساغر

 . ميشه دعوامون هم با اخرش مطمئنم اما بدم ادامه بحث به تونم مي البته

 : شد خيره وا خ شو ديدگان به جوان زن

 بگي؟ توني مي چي من جواب در خب- 

 . بشه مند بهره هاش يي توانا و تجارب از تونسته اندازه چه تا فرد كه اين به گرده مي بر رفتن راه درست يا اشتباه- 
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 شانس داشتن به گرده مي بر هم تونستن اين خب- 

 !نشنيدي؟ اينو توانسته ، خواستن- 

 .نتوانستند اما خواستند ها خيلي اما شنيدم اينو البته- 

 .نداشتند همت دسته اين پس- 

 ست شايسته كه طور اون بتونند كه نداده بهشون رو اجازه اين زندگي معضالت و مشكالت يعني نداشتند شانس داشتند هم همت- 
 . ببرند بهره شون همت از

 .كنه نابود رو معضالت تمام و ببره بين از رو مشكالت تمام درايت با تونه مي انسان ، نداشتند درايت پس- 

 بايد سياست اين كه گفت بايد باشه زندگي در سياست درايت از منظور اگه شانس داشتن به گرده مي بر هم درايت اوردن بدست- 
 قرار خوب هاي موقعيت در باشه داشته اينو شانس بايد ادم هم باز كه باشه فهميدگي درايت از منظورت اگه و باشه ژن و خون تو
 بشه مند بهره اون از اشنايي اين از بعد و بشه اشنا فهميدگي و درايت با تا كنه خواست بر و نشست درايت با انسانهاي با و يرهبگ

 : كرد اي خنده فرشاد

 ! كه بنديش مي شانس به اونو تو ميگيم چي هر ما....! بابا اي- 

 : افتاد خنده به نيز ساغر- 

 . ديگه شو تسليم پس- 

 : خنديد بلند صداي با فرشاد

 . زنه مي رو اول حرف منطق جا همه در چون نشدم قانع اما اوردم كم بنده...  شماست با حق تسليم ، خوب بسيار- 

 : شد خيره او چشمان به ساغر

 .كنه مي طلب رو شانس هم داشتن منطق- 

 : گف خنديد مي كه حالي در و داد تكان سري فرشاد

 . داره فرق هم با اسماشون اما يه يكي هردومون حرف كنم مي تصور من ولي شدم تسليم بنده گفتم!  جان ساغر- 

 : نشاند لب بر لبخندي ساغر
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 : رفت خانه اشپز سوي به جوان زن افتادند خنده به هردو.  شه مي دعوامون هم با بديم ادامه بحث اين به بخوايم اگه بود تو با حق- 

 ؟ خوري مي چي شام!  ببينم - 

 . شم نمي مزاحمت اين از تر بيش ديگه- 

 .شود داده جواب خودكار طور به تماس اين تا داد اجازه ساغر خاست بر تلفن زنگ لحظه اين در

 : پيچيد فضا در شهرام صداي

 . بردار رو گوشي بزنم حرف باهات خوام مي ساغرم سالم- 

 : افكند رساند مي تلفن به را خود عت سر به كه فرشاد به نگاهي نگراني با و پريد ساغر رخسار از رنگ صدا اين شنيدن از

 . خودشه.... فرشاد خودشه- 

 : داشت بر را گوشي غضب و خشم با فرشاد

 . تو و دونم مي من موقع اون بشي ساغر مزاحم ديگه بار يه كافيه فقط شه نمي سرت حساب حرف تو اينكه مثل- 

 سيگاري كه حالي در و امد او بسوي فرشاد نشست ان روي و يدرسان مبل به را خود ساغر شد قطع شهرام بلند هاي خنده با تماس
 فرشاد كه داد مي احتمال او بود نگران و مضطرب بسيار خويش دل در ساغر اما نگفت هيچ و انداخت پايين را سرش كرد مي روشن

 اين با بود شده مبتال ان به تهگذش خوردگيهاي سر سبب به ساغر كه بود توهم يك فقط اين اما باشد كرده شك او به زيادي حدود تا
 : كرد گفتن سخن به شوع افكار

 مي اون بزنم حرف هاش با خاست مي اش همه بود گرفته ازم رو قرارم و اروم مزاحم يه بشم جدا سروش از كه اين از قبل مدتي- 
 بار يه اگه شدم راضي خودم با الجد و جنگ كلي از بعد روز يه داره نمي بر زدنها تلفن اين از دست نكنم گوش حرفاش به تا گفت
 گفت اون نگيره رو وقتم و بزنه حرفهاشو گفتم زود بهش گرفت تماس روز اون فرداي كنم گوش حرفهاش به گرفت تماس ديگه
 مرد يه سروش نكن حروم رو جوونيت و نشين دونه نمي تو قدر كه مرد اين پاي به بگم بهت خواستم مي خوب دختر يه شدي حاال

 ول اينقدر شوهرت كه گفتي هارو همين " داد جواب و خنديد " نداره ربطي هيچ شما به مسائل اين "گفتم بهش هوسرانه و عياش
 ازار و ته و سر بي حرفهاي شنيدن تحمل ديگه چون گذاشتم رو گوشي بشه مردم ناموس مزاحم ده مي جرات خودش به و شده

 .گرفت تماس دوباره فاصله بال نداشتم رو اش دهنده

 قبول قابل مدرك و سند حرفهاتون اين واسه بايد شما....كنم نمي فرار حقيقت از من " گفتم "؟ كني مي فرار حقيقت از چرا" گفت
 رو نامرد اين مشت كردن باز موقعيت من تا كني صبر بايد فعال "داد جواب " گيد مي رو حقيقت داريد كه بشم مطمئن من تا بياريد
 واسه مداركي وقت هر و باشيد مؤدب بهتره " گفتم " دارم دوستت و خوام مي رو تو حقيقتا من كه شي مي جهمتو موقع اون كنم پيدا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  132 

 و زجر كافي اندازه به من كنه ثابت حرفهاشو نتونه و باشه گفته دروغ كردم مي خدا خدا " بگيريد تماس هام با كرديد پيدا حرفاتون
 نتونسته كردم مي تصور چون بودم خوشحال نشد خبري ازش روزي چند نداشتم رو ديگه مسائل حوصله ديگه و بودم كشيده سختي
 يه بود واهي تصور يه فقط اين اما داشته بر سرم از دست و شده كم روش نتيجه در كنه پيدا منطقي و قبول قابل سند هاش ادعا واسه
 در هرت شو كه ببرم جايي رو تو تا بيا من با فردا شهب ثابت بهت حرفهام خواي مي اگه "گفت و گرفت تماس هام با مجددا بعد هفته
 رفتم كلنجار خودم با خودم با چي هر اما برم دنبالش و كنم اعتماد حرفش به بهتره گفتم خودم پيش ان يك " كثافتكاريه حال

 خيلي " گفت و خنديد ناو اما "سراغش برم برادرم با تا بديد رو ادرس بهتره " دادم جواب نتيجه در كنم قانع خودمو نتونستم
 بابرادرم يا بيام شما با من كه كنه نمي فرقي براتون ديگه گيد مي راست واقعا شما اگه " گفتم "؟ طرفي بچه با كردي فكر زرنگي

 و تزوير جز شما معلومه پس " گفتم و شد چندشم سؤالش از "؟ مياد من گير چي وسط اين خب " داد جواب پرويي كمال با " برم
 هيچ بدون اونو هاي تماس من و داشت ادامه همينطور اون تلفني هاي مزاحمت گذاشتم رو گوشي و "!نداريد چنته تو چيزي دروغ

 تماس عمومي هاي تلفن از چون بود حفها اين از زرنگتر اون اما كنند كنترل بدم رو تلفن شدم مجبور ديگه كردم مي قطع صحبتي
 به اون كه الخصوص علي ميشد ما بيشتر درگيري و دعواها موجب و كرد مي بيشتر ور سروش ظن و شك اون مزحمتهاي گرفت مي
 رو ادم اين سروش خود حتما " گفت مي اون كرد مي تنگ برام بيشتر رو عرصه هم تينا صحبتهاي وسط اين داشت شك هم من

 اون روزه هر روال طبق گرفتنم طالق از قبل وزر سه دو باشه داشته مدركي و سند زنه مي بهت كه تهمتهايي براي بتونه تا كرده اجير
 هر لحظه اين تا كني فرار من چنگ از توني مي نكن تصور " داد ادامه كرد معرفي شهرام خودشو كه اين از بعد و كرد تلفن مزاحم

 و داشتم دوست قبال نهك مي فرق قبل با ديگه االن البته نيستي مستثني قانون اين از هم تو اوردم بدست كردم اراده و خواستم چي
 طالق دارم كه من گفتم خودم پيش موند كاره نيمه حرفش و گذاشتم رو گوشي... خوامت مي و متنفرم ازت حاال ولي خواستمت مي
 قراره كه بود شده متوجه كجا از دونم نمي بده ازارم هاش مزاحمت يا كرد اراده وقت هر كه بمونه خيال اين تو اونم بذار گيرم مي
 تاكسي منتظر خيابون توي شديم جدا هم از هميشه براي سروش و من كه روز همون درست كه چرا بگيرم طالق سروش زا من

 ترسيدم مي حتي كردم وحشت شنيدم صداشو وقتي... اما هاست خيابوني مزاحم اين از كردم مي تصور اول شد سبز جلوم كه بودم
 اومد مي دنبالم قدم به قدم ماشينش با و نبود دستبردار هم شلوغي اون توي اما ور پياده توي رفتم و گرفتم رو راهم كنم نگاش به

 اژانس راننده از كرد مي تعقيبم اون اما كردم هم كارو اين بشم خالص دستش از تا بگيرم اژانس تاكسي جاي به گرفتم تصميم
 اون به خيابون اين از كوچه اين به كوچه اين از عت سر با هم خدا بنده اون بده نجات مزاحم اين دست از منو جوري يه خواستم
 قرار هاشون با روز اون.  كرد پياده فرانك پدر رهگذر اقاي خونه جلوي منو بعدش كرده گممون شد مطمئن تا انداخت مي خيابون
 هاي اثاثيه و اسباب با فرداش و كرديم امضا رو نامه اجاره روز همون و خواست خدا ببينم رو تمان اپار اين و بيام كه داشتم

 .نو از روزي نو از روز... كه ميبيني ولي نبود ازش خبري ديروز تا روز اون از اينجا اومدم داشتم كه مختصري

 : پرسيد متفكرانه فرشاد

 ؟ شناخت مي كجا از رو تو اون- 

 . باشد مسلط خود بر كرد سعي ولي ريخت فرو سوال اين شنيدن از جوان زن دل
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 . ديده خانوادگي مهموني يه تو منو تگف مي دونم نمي- 

 ؟ ميشناسيش ببينيش اگه پرسيد ماليمت با فرشاد

 : داد جواب بالفاصله و كشيد اي اسوده سوالنفس اين شنيدن از ساغز

 .وحشت و ترس با اونهم ديدم بار يه فقط اونو چون كنم نمي تصور...نه- 

 : رفت فرو فكر به فرشاد

 كنه؟ پيدا ور تو تونسته چطوري اون يعني- 

 ازش خبري ماه چند اين تو چرا پس كرده تعقيبم ببينم رو اينجا اومدم كه روزيه اون منظورم روز اون كنيم فرض اگه دونم نمي- 
 ؟ نبود

 . باشه رسيده اينجا به و باشه گرفته رو ردت موقع اون كنم نمي تصور منم- 

 . كرده پيدا رو ادرست و تلفن شماره جديدا احتماال

 " گفت ارام انجو زن

 ؟ چطوري اخه- 

 : گفت خود با و انداخت فرشاد نگران و انديشناك ي چهره به نگاهي نيم

 بگم بهش رو كردم پنهون ازش كه رو چيزايي اون اگه ترسم مي ولي.. نگرانه ام واسه چقدر گفتم مي بهش رو چي همه كاش- 
 .كافيه گفتم كه هم جا همين تا نگم بهش مورد اين در چيز هي بهتره پس كنه تغيير موردم در نظرش

 .موضوع حقيقت باره در ساغر و شهرام مزاحمتهاي با ارتباط در فرشاد انديشيدند سكوت در دو هر مدتي

 : گفت فرشاد كه داد سياهي به را خود جاي سپهر سرخي

 ؟ كنيد سر جانتون خاله خونه رو امشب خواي نمي برم من بهتره خب- 

 ترم راحت اينجا ممنونم نه- 

 : رفت در سوي به و خاست بر جا از فرشاد

 دكتر بريم تا دنبالت ام مي ظهر از بعد فردا من باش خودت مواظب ، خب بسيار- 
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 : نمود مشايعت خروجي در تا را او جوان زن

 . بشم حاضر تا بدي خبر بهم اومدنت از قبل ساعت نيم كه باشه يادت فقط ، ممنونم بازم- 

 . حتما باشه- 

 . برسون سالم جون هخال به- 

 باش خودت مواظب هم تو- 

 : كشيد دراز رختخواب روي و رفت اتاقش سوي به نداخت را اطمينان زنجير و بست را در خداحافظي از پس

 ....نكنم فكر بهش ديگه بهتره- 

 مسئله تنها مودن ارامش و امنيت لذتبخش احساس دل در تجسم اين از شد مجسم نظرش در فرشاد خندان چهره بست را چشمانش
 . بود گفته فرشاد به كه بود دروغي ازرد مي را وي لحظه اين در كه اي

 : برداشت را گوشي و برد پيش دست گشود ازهم را او بسته پلكهاي تلفن زنگ صداي

 بفرماييد بله- 

 بخير صبح ، جان ساغر سالم- 

 : بست نقش لبانش بر لبخند

 بخير هم شما صبح جان خاله سالم- 

 ؟ عزيزم ديبو خواب

 . جان خاله نه- 

 ة كردم بيدارت كه عزيزدلم ببخش بودي خواب كه معلومه صدات از بكني رو خاله مالحظه خواد نمي

 شم بيدار شما مهربون صداي با روز هر كنه خدا ، جان خاله كرديد خوب- 

 احساس و افتاد مي مادرش ياد به گفت مي سخن او با يا و ديد مي پروانه گاه هر كه چرا اورد زبان به دل اعماق از را سخن اين
 را جوان زن تنهاي دل زيادي حدودي تا امر اين و بود ساغر مادر ، فرزانه به شبيه لحاظ هر از پروانه ميداد دست بهش خوشايندي

 . ساخت مي خشنود
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 ... مزاحمت از غرض عزيزم برم قربونت خاله- 

 . شم مي سرحال كلي شنوم مي كه رو شما صداي خدا به!  جان خاله حرفيه چه اين- 

 مي شده منصرف فعال شي استخدام بجهش تو و بره بود قرار كه خانمي اون گفت مي فرشاد ديشب داري لطف تو عزيزم شم فدات- 
 غروب تا ره مي فرشاد كه صبح از تنهام تو مثل منم من پيش بياي داري وقت و خلوته ت سر و كار سر نرفتي تا بكم بهت خواستم

 عزيزم؟ چيه نظرت يايم مي در تنهايي از جفتمون هر بياي اگه هستم تنها تنهاي گرده مي بر كه

 .بياريد تشريف هم شما اينكه شرط به جان خاله عاليه- 

 . ميام من فردا بيا تو امروز حاال ميام منم دلم عزيز باشه- 

 : زد لبخندي ساغر

 . شماست نوبت اشهب هم نوبتي بودم اونجا پريروز من جان خاله ديگه نشد

 ... ديگه امروز بود تو مزاحم فرشاد ديروز اخه- 

 منو داشتم كار كه جا چند خدا بنده بودم جان فرشاد مزاحم من ديروز بگم خوام مي كنه مي قطع رو حرفتون كه جان خاله ببخشيد- 
 .داد نهار بهم تازه برد

 . ميده انجام رو اش وظيفه داره خب باشه تو مراقب حسابي گفت رشادف به من جلوي برم نازنينم شاهين قربون الهي بود اش وظيفه- 

 كردم مي چيكار نداشتم رو ها شما اگه دونم نمي ممنونم جان فرشاد از و شما از- 

 .كنم نمي دلتنگي زياد فرزانه دوري براي ميشنوم صداتو يا و ميبينمت وقتي ميدي رو مادرت بوي تو جون خاله برم قربونت- 

 . داريد رو حكم همين من رايب هم شما- 

 .عزيزم داره راه دل به دل- 

 مياريد؟ تشريف كي بگيد حاال... طوره همين بله- 

 ...جون خاله اخه- 

 . كنيد خوشحالم و بياريد تشريف نداره اخه ديگه- 

 .ميام هاش با اومد كه فرشاد ، عزيزم باشه- 
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 .چشم روي قدمتون- 

 است شده تنگ اش خانواده براي دلش شدت به كرد احساس ساغر ، خداحافظي از پس گفتند سخن يكديگر با مدتي دو ان

 بياد زياد تلفن پول ترسم مي گرفتم تماس هاشون با بار چندين ماه اين توي شه نمي ولي كنم صحبت مادرم با تونستم مي كاش- 
 ...موندم مي او هم خوراك و خورد خرج توي نبود رسول دايي مالي كمك اگه.... كم درامد اين با اونم

 : نمود نزديك يكديگر به دلتنگي سر از را ابروانش و كشيد موهايش به دستي

 تا بايد نبودم معذب قدر اين حاال اوردم مي در پول و كردم مي كار خودم قبل مثل اگه بگيرند تماس خودشون ام خانواده كنه خدا- 
 . نشم فرشاد شرمنده نكرده يخاي وقت يه تا كنم كم ، جانبي خرجهاي از تونم مي كه اونجا

 : افكند اطراف به نگاهي

 كنم اماده رو وسايل و خونه اشپز توي برم بايد تميزه كه خونه خب- 

 : افكند ساعت به نگاهي

 ؟ كنم چيكار پس زوده خيلي كه االن بابا اي- 

 : گفت خود با كه بود خوردن صبحانه حال در كند ميل صبحانه تا رفت خانه اشپز به

 . نقاشي و رنگ و بوم سراغ برم بهتره نداري كاري حاال- 

 : خواند فرا خود سوي به را او تلفن زنگ صداي اينكه تا مشغول را خود عصر تا

 ؟ بفرماييد بله- 

 . جان ساغر سالم- 

 : نشست لبانش بر لبخند فرشاد صداي شنيدن از

 خوبه؟ حالت سالم- 

 ؟ بهتري ؟ چطوري تو ممنونم- 

 . ممنون بله- 

 شه؟ نمي مزاحكت ديگه كه مردك اين- 
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 . بودم راحت مزاحمتهاش شر از امروز الحمداهللا نه- 

 گفت مي كرده معرفي بهم رو حاذقي پزشك دوستانم از يكي.  دنبالت ميام ديگه ساعت نيم تا بگم بهت كه زدم زنگ خوب بسيار- 
 . گرفتم وقت ات واسه روانه و اعصاب متخصص ست نابغه خودش رشته توي

 .اينجا بيايد خاله و تو يعني ها شما قراره امشب اما نمممنو- 

 .نباش نگران تو كردم روبراه ها كار خودم گرفت تماس هام با مادر دونم مي- 

 .هستم ات شرمنده واقعا داري لطف من به خيلي تو- 

 ميدم انجام رو ام مظيفه دارم فقط نكردم كاري كه من كنم مي خواهش- 

 روي شدن اماده از پس و رفت خود اتاق سوي به خداحافظي از پس باشد حاضر ديگر ساعت نيم تا داد قول و نمود تشكر ساغر
 به پنجره از كرد مي خاموش سيگاري زير در را سيگارش كه زماني تا و نمود روشن سيگاري نشست فرشاد امدن انتظار به كاناپه

 نگريست بيرون به در چشمي از و رفت ان سوي به پيچيد ضاف در تمانش اپار در زنگ صداي لحظه اين در نگريست شهر دورنماي
 : گشود را در اكراه با بود روبرويي واحد زن پريوش

 همسايه سالم- 

 سالم

 ؟ خواي نمي مهمون ببينم خواستم مي

 :داد پاسخ سپس كرد مكثي ساغر

 .بيرون رم مي دارم ببخشيد منو بايد- 

 : افكند او پاي تا سر به نگاهي پريوش

 تو مزاحم گفتم همين واسه بود رفته سر حسابي ام حوصله شدم مزاحمت كه ببخش معلومه پوشيدي كه ايي روسري و مانتو از بله اه
 . بشم

 : نشاند لب بر ماليمي لبخند ساغر

 كنم مي خواهش- 

 اي؟ خونه فردا- 
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 : گفت ديد خودنمي در او با امد و رفت به تمايلي كه ساغر

 . نيست معلوم دونم نمي- 

 باشيم هم پيش تا بده خبر بهم بودي خوننه اگه شهبا- 

 . خوب بسيار- 

 رسانيد اپارتمانش در به را خود سريع خيلي و خداحافظي ساغر از پريوش او امدن با امد بيرون اسانسور در از فرشاد لحظه اين در- 
 : نشاند لب بر گرمي لبخند فرشاد ديدن با ساغر شد داخل و

 .اومدي شد خوب چه- 

 : گفت بود شده متعجب پريوش العمل عكس از كه حالي در فرشاد

 ؟ كرد فرار من ديدن با خانوم بار اين كه شد چي- 

 : انداخت باال را هاش شانه ساغر

 . رفت مي داشت البته دونم نمي

 ؟ نيست طور اين غريبه عجيب كاراش بنظرم ولي- 

 .من مثل... ترسه مي همه از كنه مي زندگي تنها چون شايد- 

 : افتادند خنده به دو هر سخن اين از

 ؟ بخوري چيزي يه تو بياي خواي نمي- 

 . ماست نوبت ديگه ساعت نيم بريم تر زود بهتره نه- 

 .ميام االن كن صبر پس خب بسيار- 

 شد اتومبيل بر سوار ان از پس و اسانسور وارد فرشاد دوشادوش اپارتمانش در بستن از پس و انداخت شانه روي را خود كيف ساغر
. 

 . جان پروانه دنبال رم مي خودن و ت خونه ذارم مي رو تو گشتيم بر مطب از وقتي- 

 ؟ گفتي بهش چي رفتنت دير واسه راستي...  مرسي- 
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 . دنبالت ام مي بعد برم جايي بايد شركت تعطيلي از بعد " گفتم فقط هيچي - 

 : گفت شرمندگي با ساغر

 .بگي دروغ انج پروانه به شم مي باعث كه خوام مي عذر- 

 : زد لبخندي فرشاد

 .نيست گناه.... نه- 

 بود كرده مشغول بسيار را او ذهن و فكر شهرام مزاحمتهاي موضوع چون و دراورد حركت به را اتومبيل و چرخاند را سوئيچ فرشاد
 : پرسيد مقدمه بدون

 ؟ بود چي مزاحمه اون اسم گفتي- 

 . كرده معرفي شهرام خودشو

 .نزد زنگ بهت ديگه- 

 نه- 

 . عجيبه خيلي- 

 .طوره همين بله- 

 .بپاشه بهت رو زهرش شهرام توسط خواد مي و داره دشمني باهات كني نمي تصور كه اين يعني... ؟ نداري شك كسي به- 

 : گفت اي لحظه از پس رفت فرو فكر به ساغر

 . نداشتم كاري كسي با و بوده گرم كاخودم به سرم هميشه من... نه- 

 : گفت متفكرانه بود شده خيره خيابان به كه حالي در فرشاد

 ؟ باشه هنگامه جانب از كني نمي ؟فكر شده پيدا كجا از اش كله سرو مردك اين پس- 

 داشته هنگامه دشمني و كينه به ربطي كنم نمي تصور شد پيدا مزاحم اين كله سرو سروش از شدنم جدا از قبل كه گفتم بهت! بابا نه- 
 باشه

 : ادد تكان سري فرشاد
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 . كرده مشغول خودش به منو فكر خيلي مسئله اين توست با حق- 

 : كرد اي خنده ديد انديشناك و متفكرانه را او كه جوان زن

 ! ها كردم پيدا امد و رفت ها شما با شد خوب چه گم مي- 

 ؟ افتادي مسئله اين ياد به دفعه يه شد چطور- 

 كمتر هم ها مزاحمت باشم داشته ها شما با هايي امد و رفت اگر كه اومد ذهنم هب دفعه يه نه كه هم جوري همين البته جوري همين- 
 .شه مي

 : كرد اي خنده فرشاد

 برات كنند نمي جرات و داري كاري و كس تو كه فهمند مي ها پرو بچه الخصوص علب همسايه و در جوري اين ، طوره همين بله- 
 . كنند ايجاد مزاحمت

 اون كه افسوس ولي كردم مي رو كار اين شدم جدا سروش از كه اول هاي روز همون از بودم المتس روحي لحاظ از اگه درسته- 
 . نداشتم رو كس هيچ حوصله اصال موقع

 ؟ نداشتي هم منو حوصله ها موقع اون نكنه ولي.... بوده طبيعي تو واكنش البته- 

 . بپرسي رو حالم تا اومدي مي جا اين ندرت به و كردي مي تلفن بهم گاه گه فقط نداشتي زحمتي كه تو - 

 : گفت خود ذاتي طبعي شوخ با فرشاد

 نه؟ انداختي مي بيرون دمپايي لنگه با منو ت خونه اومدم مي مدام اگه پس- 

 : داد جواب ساغر خنديدند بلد صداي با دو هر

 شايد- 

 ....رسيديم....  خب- 

 : افزود و داشت نگه را اتومبيل فرشاد

 .شو پياده- 

 : نگريست بود ايستاده ان در جلو اتومبيل كه پزشكاني ساختمان به ساغر
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 جاس؟ همين- 

 . استاده كارش تو و حاذقيه پزكت مصطفوي دكتر بله- 

 : نمود جا جابه شانه روي را كيفش و شد پياده مبيل اتو از ساغر

 زنه مي شور داره دلم چرا دونم نمي- 

 : شد خارج اتومبيل از و كرد اي خنده جوان مرد

 باور شه مي خوب حالت موقع اون زني مي حرف دكتر ي اقا اين با ري مي االن زنه مي شور دلت گفتي بس از كشي منو هم تو - 
 . شه مي اروم چقدر كنه مي صحبت خشرو و صبور اي دكتر اين با ادم وقتي دوني نمي تو كن امتحان نداري؟

 :افزود شدند مي پزشكان ساختمان وارد ساغر با همگام كه اليح در و كرد قفل را اتومبيل در دكمه فشردن با فرشاد - 

 رو حرفهات راحت خالصه)  شهرامه با است ضايع... (  ميده ازارت كه موضوعي هر داري كه حالتي هر ، بگو بهش رو چي همه-  - 
 . كنه ات معالجه راحت بتونه تا بزن بهش

 فرشاد شد دكتر اتاق وارد او و خواند را ساغر خانوادگي نام منشي كه اين تا نشستند انتظار به سالن در مدتي اورد فرود سر ساغر - 
 : امد بيرون اتاق از ساغر تا بود انتظار در مدتي

 بريم-  - 

 : پرسيد كنجكاوي با و برخاست جا از فرشاد

 ؟ بود چطور - 

 مرتب طور به رو قرصها اين بايد گفت و نوشت ام واسه قرص سري يه و كرد ازم سوال چند شنيد حرفهامو وقتي...  بود خوب - 
 .پيشش بيام ديگه ماه و كنم مصرف

 . كرد شروع رو درماني دارو پس - 

 خيلي بيكارم كه من واسه اش هزينه كه كنه استفاده روانكاوي روش از مجبوره نده جواب درماني دارو اگه گفت ضمن در.... بله - 
 . باالست
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 از. هيپنوتيزم و روانكاوي يا باشه درماني دارو با حاال شي خوب تر زود چه هر كن يسع فقط نباش چيزا جور اين نگران تو - 
 روشن براي را سوئيچ كه حالي در فرشاد بود هويدا خوبي به ساغر ي چهره در نگراني شدند مبيل اتو سوار و امدند بيرون ساختمان

 :پرسيد چرخاند مي اتومبيل كردن

 ؟ ساغر افتاده اتفاقي - 

 .زنه مي شور دلم چرا نمدو نمي - 

 : اورد در حركت به را مبيل اتو و زد لبخندي فرشاد

 . زنه مي شور دلت نگو هم قدر اين لطفا.... مورده بي نگرانيت - 

 : گفت سپس كرد سكوت اي لحظه ساغر

 . مواظبمه اون رم مي جا هر كنم مي احساس چي؟من گرفت تماس شهرام دوباره اگه گم مي ولي شه با - 

 :خنديد بلند صداي با ادفرش

 تو بهتره نيست عددي كه شهرام افتاده خاصي اتفاق نكرده خداي كردم فكر من كردند؟ نگران رو تو مزاحمتهاش و شهرام...  اها - 
 . نباشي نگران اينقدر هم

 : افكند ساغر پريده رنگ سيماي به نگاهي

 ؟ ترسي مي - 

 . حدودي تا - 

 چرا؟ - 

 امر اين و نكند مطرح را ها ان تمام دهد مي جيح تر كه دارد ذهن در پرسش و سوال هزاران گويا كه كرد نبيا لحني با را سوال اين
 . نماند پنهان ساغر موشكافانه ديد از

 .بود نگران و ترسيد مي بود من جاي كسي هر خب...  نداره سوال ديگه كه اين - 

 : گفت و كرد اي خنده نتيجه در گذارد پوش سر ، داشت ذهن رد كه شمارش بي سواالت و ها كنجكاوي بر كرد سعي فرشاد - 

 و تنها همسايه اون حتي نكن باز كسي هر روي به هم رو در و نده جوابشو.  نترسي چيز هيچ از و نباشي نگران بهتره...  كه گفتم-  - 
 !!مشتاق
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 جوابش بي سوالهاي به فرشاد و انديشيد مي اينده به ساغر بود حاكم دو ان بين سكوت اورد فرود سر متانت با و زد لبخندي ساغر - 
. 

 : نگهداشت خانه دارو در جلو را اتومبيل فرشاد كه اين تا داشت ادامه انان سكوت

 . بگيرم رو هات دارو من تا كن صبر جا همين - 

 ممنونم - 

 : گذاشت او زانوي رو ساغر راست سمت پنجره از را ها دارو و گشت باز فرشاد كه نكشيد ولي

 . قبلي ساغر همون بشي و بياد جا حالت تر زود چه هر اميدوارم هات دارو از اينم - 

 سكوت شهرك به رسيدن تا دو ان اورد در حركت به را مبيل اتو و گرفت قرار رل پشت فرشاد نمود تشكر مجددا جوان زن - 
 : پرسيد فرشاد ايستاد بلوك جلوي ي محوطه در اتومبيل وقتي كردند اختيار

 ؟ بدي چي بهمون شام خواي يم - 

 . ديگه كنم مي درست چيزي يه خره باال - 

 دارم دوست خيلي من كه اونايي از كن درست خوشمزه ي غذا يه پس - 

 : گفت و كرد داخل مبيل اتو پنجره از را سرش سپس بست را در و شد خارج مبيل اتو از و زد لبخندي ساغر

 داريد؟ دوست چي شما خب - 

 . دمپختك اال دارم وستد چي همه من - 

 .كنم مي درست رو دمپختك همون پس باشه - 

 شد دور انجا از سپس نمود همراهي باال به شدن وارد تا را او خندان لباني با فرشاد رفت اسانسور سوي به كنان خنده و گفت را اين
 :تاس ايستاده او اپارتمان در پشت كه ديد را پريوش مجددا رسيد سيزدهم طبقه به وقتي

 . شي با گشته بر اينكه اميد به زدم رو تمانت اپار زنگ اومدم بار چند خدا به! اومدي باالخره اه - 

 : شد خيره او به متعجبانه ساغر - 

 چقدره؟ ما اپارتمانهاي فاصله مگه ميگردم بر كي و ميرم كي من كه شيد نمي متوجه شما يعني - 
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 . كند مي كنترل را و هاي دام و رفت پريوش كرد مي احساس چون گفت را اين

 ؟ گردي مي بر كي و ري مي كي تو ببينم وايسم گوش كه فضولم من مگه - 

 . شد پشيمان بود كرده بيان كه سخني از نداشت هي اگا خود احساس سقم يا صحت از اينكه سبب به ساغر

 . نشيد ناراحت نداشتم بدي منظور - 

 : زد لبخندي زن

 .نشدم ناراحت نه

 : گفت در كردن باز از پس بود برده امر اين به پي كه ساغر كند دعوت داخل به را او و بگشايد را در ساغر تا ندما منتظر و

 شام و پذيرايي وسايل بايد من و رسه مي برام مهمون ديگه دقيقه چند تا كنم دعوت داخل به رو شما تونم نمي كه خوام مي عذر - 
 .كنم اماده رو

 : شد نزديك يكديگر به صريح خورد بر اين از پريوش ابروان - 

 . دارم همصحبت يه به احتياج و تنهام خيلي من بزن من به سري خدا به رو تو فقط بشم مزاحمت ندارم قصد منم - 

 . شه مي چي ببينم - 

 : انداخت زني را ان زنجير حتي و اطمينان قفل و بست را در ساغر كرد حافظي خدا او از امد و روفت به صرار از پس پريوش - 

 . ندارم رو كارا جور اين حوصله ديگه كه من... باشه؟ داشته امد و رفت من با كه مشتاقه قدر اين چرا خانم پريوش اين دونم نمي - 

 . رفت خانه اشپز سوي به و اورد در را اش روسري و مانتو - 

 : بود نشسته انتظار به و داده انجام را بوطه مر هاي كار تمام بعد ساعتي - 

 دلم.... ؟ نيومدند حاال تا چرا پس... جون خاله دنبال ره مي رسوند كه منو گفت اون شدم جدا فرشاد از كه شه مي ساعتي يه االن - 
 ؟ باشه اومده سرشون باليي نكنه ميزنه شور خيلي

 خوبي به انجا از. بودند دهبخشي محوطه به خصي جلوه رنگارنگ چراغهاي گشود را بالكن به مشرف در بود شده ريك تا نسبتا هوا - 
 زير و نمود روشن سيگاري بود دوخته چشم راه به كه همچنان ببيند را شد مي خارج يا و شهرك وارد كه مبيلي اتو هر توانست مي
 : گفت لب
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 .شند با نيفتاده راه اصال هنوز شايد بگيرم سي تما شون خونه با بهتره نيست شون پيدا - 

 قطع را تماس نشد جوابگويش كس هيچ اما ماند منتظر و گرفت را شماره رفت تلفن سوي به و گشت رب خانه داخل به سرعت به - 
 سپس نرسيد اي نتيجه به اما كرد سع باره سه و دوباره بود خاموش نيز ان اما بگيرد تماس فرشاد همراه تلفن با گرفت تصميم كرد
 : گذاشت تلفن روي را گوشي تمام نگراني با

 . گرفت مي تماس باهام فرشاد حتما بودند نيومدني اگه افتاده اتفاقي چه يعني... كنه مي خراب اعصابمو داره تشويش اين يا خدا - 

 : نگريست سو ان به چشمي از و دويد در سوي كردبه مان شاد را او نگران چهره اپارتمان زنگ صداي لحظه اين در - 

 !من خداي اه - 

 : گفت ايد فايق صدايش لرزش بر كرد مي سعي كه يحال در و برداشت عقب به قدم چند - 

 پيش از بيش او صداي لرزش پيچيد خانه ساكت فضاي در خراش گوش جيغي چون زنگ دوباره. بردار چشمي روي از رو دستت - 
 : شد مي محسوس

 . بردار چشمي روي از رو دستت گفتم...  گفتم - 

 نديد چيزي سياهي جز هم باز اما نگريست سو ان به چشمي از و شد زديكن در به ارام ساغر گذشت جانفرسايي سكوت در مدتي - 
 : كرد نجوا خود با

 

 .كنه اذيتم ميخواد باشه فرشاد هم نميداره؟شايد بر چشمي روي از رو دستش چرا شهرامه "حتما- 

 :سپرد نگراني خطوط به را خود لبخند،جاي "فورا اما نشاند لب بر لبخند

 .گذشته دقيقه شش پنج كه حاليه در اين و بكشه طول زياد مسخره شوخي اين نميذاره خاله چون اشهب فرشاد نميتونه...نه- 

 :كرد نگاه بيرون به چشمي از "مجددا اطمينان براي

 .شهرام...خودشه "حتما!من خداي واي- 

 برداشتن سپس ماند مردد اي لحظه.افكند تلفن به بعد و در به نگاهي ساغر.آميخت هم در تلفن ي ناله با آپارتمان زنگ صداي
 :داد ترجيح در گشودن بر را تلفن گوشي

 .بفرماييد بله- 
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 .بزنم حرف باهات ميخوام نكن قطع.ساغر سالم- 

 :گشت منقلب پيش از بيش زن متالطم قلب

 .ندارم تو با حرفي من اما- 

 .دارم حرف تو با ها حاال حاال من ولي- 

 :برد باال را خود صداي ساغر

 رو نحست ريخت ديدن تحمل ديگه و متنفرم ازت بگم بهت زبوني چه به برنميداري؟آخه سرم از دست ميخواي؟چرا جونم از چي- 
 ."جهنم به برو" ميگم بازم گفتم بهت هم "قبال.ندارم

 :گفت خونسرد و آرام شهرام كه بگذارد را گوشي خواست

 .برنميدارم سرت از دست شدي جدا ازم چرا نكني روشن برام و بوده چي موضوع نگي تا...حاال نه اما ميرم هم اونجا- 

 :كشيد فرياد ميلرزيد خشم از كه درحالي جوان زن

 حاال...كنم تكرار رو قبليم اشتباه نميخوام ديگه...رفت و گذشت بود هرچي...نه؟ يا ميفهمي اينو...پشيمونم حاال و كردم اشتباهي يه- 
 .هميشه واسه برو...برو و كن گم رو گورت

 :كرد اي خنده گوشي سوي آن از شهرام.پيچيد فضا در آپارتمان زنگ صداي دوباره هنگام اين در

 من از عاشقتر و بهتر نميكنم تصور اما هم رو ريختي خوشگل پسر آقا اين با خوب.باشه عزيزتون ي پسرخاله بازم كنم فكر- 
 ميفهمي؟...بدم دست از عنوان هيچ به رو تو امنميخو من...اس ديگه چيز يه قلبم ته اما متنفرم ازت گفتم كه درسته.باشه

 :بخشيد خود صداي به اي جدي لحن.نماند جواب منتظر

 ...فهميدي؟من بگيره منو جلوي نميتونه هم كرده اش خفه كلفتي گردن ادعاي كه آقا اون بدون اما

 و گذاشت را گوشي.برسد پايان به او خنس نداد اجازه ديگر ساغر لحظه اين در.پيچيد منزل فضاي در "مجددا آپارتمان زنگ صداي
 گراييد سپيدي به خشمش از برافروخته ي چهره.شد ميخكوب خود برجاي آن گشودن با.گشود را آن محابا بي و دويد در سوي به
 :گفت زبان لكنت با حال درهمان.داد تكيه در به را خوردن،خود زمين از جلوگيري ببراي.شد تشديد زانوانش و دستان لرزش و

 جايي؟ اين...تو...تو...نه...نه- 

 :كرد اي خنده شهرام
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 باشه؟ در دم جديدت عشق داشتي توقع چيه- 

 :افزود و شد خيره او ي زده وحشت چشمان به

 .دردبخوريه به و خوب ي وسيله بيامرزه.كرد اختراع رو موبايل كه اوني پدر خدا- 

 :گفت مرد مهنگا اين در.كرد نگاه آسانسور در به اميد اندكي با ساغر

 منتظرشي؟- 

 :كرد اي خنده

 وقتي اونا البته...يام مي بر پسش از راحت خيلي بشه پيدا اش سروكله هم االن همين اگه.ندارم وحشتي چچيزا اين از من كه ميبيني- 
 .باشه شده تموم تو با كارم كه يان مي

 :فروريخت زن التهاب پر دل

 چيه؟ منظورت- 

 :كشيد فرياد.كرد عصبي را او شهرام نيشخند

 آوردي؟ سرشون باليي په- 

 :شد وارد خود و كرد پرت داخل به را او حركت يك با شهرام

 انجام ميتونم بخوام كه هركاري من كه كنم ثابت بهت اومدم.ندارم رو كردنت اذيت قصد و سرحالم خيلي امروز نترس- 
 .هركاري.بدم

 :خنديد اي پيروزمندانه و بلند باصداي

 .باشي عاقل اينا از بيشتر بهتره پس- 

 :طلببيد كمك به را خود نيروي تمام سپس.آيد فايق خود متشنج اعصاب بر كرد سعي جوان زن

 .ميخوره بهم حالم ريختت از من گفتم بهت هم "قبال كه همونطور...بيرون برو من ي خونه از...گمشو برو- 

 كه درحالي و يرد يورش سويش به خشم و عصبانيت حالت رد نمود وادارش و كرد خود خودبي از را شهرام،ساغر زهرآگين لبخند
 :كشيد ميكوبيد،فرياد او ي سينه و سر به مشت با
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 كردي؟ چيكار باهاشون بگو اونا نه منم تو حساب طرف.ندارند گناهي كه آوردي؟اونا خالم و فرشاد سر باليي چه- 

 :كرد جلوگيري ضرباتش از او دستان مچ گرفتن با مرد

 رو مانعي و سد هيچ نميتونم.تو فهميدي؟فقط مقصري تو فقط وسط اين و ميزنم هركاري به دست بشم مجبور اگه اما هيچي "فعال- 
 شد؟ حاليت.كنم تحمل و ببينم كردم انتخاب كه راهي در

 آن كهاين از قبل.رفت در سوي به زن آگين خشم و خيس چشمان پيش در و كرد پرت اي گوشه به اورا حركت يك با و گفت را اين
 :نمود او به رو بگشايد را

 .كرد نخواهم رو گذشتي چنين بعد ي دفعه ولي نكردم كارو اين اما كنم له پاهام زير اونو موش يه مثل ميتونستم امشب- 

 :كرد باز را در و نشاند لب به لبخندي

 .گفتم بهت چي نكن فراموش- 

 اطراف به و كشيد موها به دستي.آيد بيرون سردرگمي و گيجي حالت آن از زن تا كشيد طول مدتي.كوبيد هم به را در محكم و
 :نگريست

 ...بود خودش آره!...گذاشت؟ من ي خونه توي پاشو يعني...بود؟ شهرام خود يعني!بيدار؟ يا بودم خواب!من خداي واي- 

 :گريست و گرفت دست دو ميان را اش چهره

 .شدم خسته ديگه...بپردازم؟ كي تا بايد رو اشتباه اون وانتا من آخه...برداره؟ سرم از دست نميخواد چرا!...خدايا- 

 :داد ادامه گريستن به آن با توجه بدون اما نمود احساس سر ي ناحيه در شديدي درد

 من عقل موقع اون آخه...آورد وجود به برام رو معضل اين كه بود اون.بودم نداده كثافت زن اون حرفهاي به گوش هيچوقت كاش- 
 ...كن كمكم!...من خداي آه...ميكردم هم رو روزا اين فكر بايد...باشم انديش عاقبت نتونستم راچ!...بود كجا

 "...اما كنم له پاهام زير اونو موش يه مثل ميتونستم امشب": افتاد شهرام سخن ياد به ناگاه

 روي كه اي شماره و آورد بيرون خود كيف از كارتي.رفت تلفن سوي به و پوشيد را اش روسري و مانتو.برخاست جا از سرعت به
 :بعد لحظاتي.ماند منتظر و گرفت عجله با را بود شده نوشته آن

 .بفرماييد ماهان سرويس تاكسي- 

 .دارم عجله خيلي چون باشه رو تند البته نياوران خيابون حوالي براي ميخواستم سرويس يه هستم 349 مشترك من سالم- 
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 .ميفرستم االن همين البته بله- 

 .كنيد عجله "خوب،لطفا اربسي- 

 .ماند منتظر و گذاشت را گوشي

 را اش روسري و مانتو اينكه بدون.شد خود آپارتمان وارد افتاده جسمي و خسته پاهايي با ساغر كه بود گذشته شب نيمه از ساعت
 روي درآورد

 

 :نشست مبلها از يكي

 باشن؟ رفته تونن مي كجا آخه ولي!نبودند كه افتاده؟خونه اينا فرشاد واسه اتفاقي چه!خدايا- 

 سپس و نمود آب از پر را آن برداشت را ظرفشويي سينك روي ليوان و رفت آشپزخانه سوي به.كرد مي درد شدت به سرش
 :بلعيد را ان و آورد بيرون خود كيف از قرصي

 !خورم؟ مي دارم كه قرصيه چندمين اين دونم نمي- 

 :برداشت سر از را اش سريرو لرزان دستان با و كشيد پيشاني بر دست

... نه ولي.. زدم مي رسول دايي خونه به سر يه آورده؟كاش خاله و فرشاد سر باليي چه فطرت پست شهرام كنم؟اين چكار!خدايا- 
 .نداره هم سالمي قلب جون دايي كه بخصوص كنم مي نگران كارم اين با هم رو اونا

 :نمود گيري شماره و رفت تلفن سوي به و تبرخاس جا از سرعت به.رسيد خاطرش به فكري ناگهان

 .برداره رو گوشي خودش كنه خدا- 

 :آمد سر به انتظارش كه نكشيد طولي

 .بفرماييد بله- 

 .سالم- 

 !گرفتي ما از سراغي عجب چطوره؟چه حالت ، ماهت روي به سالم!به به- 

 .شدم مزاحمت شب وقت اين كه ببخش- 
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 .نيستي اصالً كنم مي خواهش- 

 نداري؟ فرشاد و پروانه الهخ از خبري- 

 :گشت ساغر وحشت و ترس باعث او سكوت.كرد سكوت اي لحظه پرويز

 نداري؟ خبري فرشاد و خاله از گي؟پرسيدم نمي چيزي چرا- 

 :داد پاسخ گرفته صدايي با پرويز

 ...فقط... نشده چيزي نباش نگران- 

 :كرد قطع را او سخن تمام نگراني با ساغر

 .بگو استشور خدا رو چي؟تو فقط- 

 .نيست چيزي كن باور- 

 كجان؟ بگو پس- 

 ندادي؟ گوش گذاشتند ات واسه كه هايي پيغام به- 

 :داد پاسخ دلهره با ساغر

 ...نه- 

 .نبودي خونه اما بود گرفته تماس باهات فرشاد- 

 ببينم بگو حاال.فرشاد همراه تلفن نه و داد مي جواب منزل تلفن نه آخه ، نيومدند چرا ببينم پروانه خاله خونه بودم رفته... درسته بله- 
 افتاده؟ اتفاقي چه

 كردن فرار و قاپيدن دستش از رو فرشاد همراه تلفن موتورسوار تا دو ندي آزار خودتو اينقدر بهتره.نيست مهمي چيز كه گفتم- 
 ...زدم مي حرف باهاش داشتم موقع همون

 :كرد قطع را او سخن تابي بي با ساغر

 .مرددي اما بزني حرف خواي مي كنم مي احساس بگو رو موضوع اصل- 

 :داد جواب بريده بريده سپس كرد سكوت پرويز
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 ...بيمارستان برديم... رو بابا...بابا- 

 :ريخت فرو جوان زن قلب

 اومده؟ جان دايي سر باليي افتاده؟چه اتفاقي- 

 .بزنم حرف من ذاري نمي كه تو!بابا اي- 

 .بگي بهم رو چي همه اينكه شرط به باشم ساكت دم مي قول باشه- 

 دفعه يه گفتم كه رو بيمارستان اسم ، بيمارستان ببريمش شديم مجبور ما و شده بد حالش بابا كه گفتم و گرفتم تماس فرشاد با- 
 كه بودم منتظر بيمارستان در دم.دزديدند رو فرشاد موبايل كه فهميدم شنيدم تماس شدن قطع از قبل كه صدايي از شد قطع تماس

 همين واسه كردن فرار و قاپيدن دستش توي از رو موبايلش گوشي موتورسوار تا دو كه گفت فرشاد.شد پيدا عمه و فرشاد كله و رس
 ريخته هم به خيلي اوضاع.گرفت مي رو بابا سراغ اش همه و كرد مي تابي بي خيلي عمه خدا بنده...شده قطع دفعه يه تماس
 دست از خيلي بگيره تماس باهات بود كرده فراموش كه اين از.تو خونه بيان بوده قرار كه گفت من به فرشاد دفعه يه بعد مدتي.بود

 ...گذاشت پيغام برات...نداشتي بر رو گوشي اما گرفت تماس باهات موقع همون.بود عصباني خودش

 :پرسيد لرزان صدايي با نگراني شدت از ساغر

 چطوره؟ جان دايي حال حاال خب- 

 .يوست سي سي بخش توي- 

 چيه؟ اونا گفتند؟نظر چي دكترا- 

 يه اگه كه خونه اومدم منم.بيمارستانند هنگامه و فرشاد و پروانه عمه.نباشي نگران اينقدر هم تو بهتره...گذشته خطر كه گن مي- 
 .نگرانته خيلي فرشاد.بگم بهت رو جريان گرفتي تماس وقت

 بيمارستانند؟ كدوم بگو حاال...ممنونم ازت- 

 .دنبالت ميام خودم كني صبر اگه... كنم مي خواهش- 

 :داد جواب مشوش قلبي و لرزان صداي همان با ساغر

 .كنم مي سكته دارم كه بيا زودتر خدا رو تو... منتظرتم من...  خب بسيار- 

 :نمود دعوت آرامش به را او پرويز
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 اونقدر عمه اگه.نيست نگراني هيچ جاي...باشي خونسرد خوام مي ازت فقط... رسونم مي بهت خودمو زود خيلي باش مطمئن- 
 پيشش شد مجبور فرشاد و كرد مي تابي بي خيلي عمه متأسفانه اما داد مي بهت خبري بود كه طور هر فرشاد حتماً كرد نمي ناآرامي
 .بمونه

 .بيا زودتر چه هر كنم مي خواهش فقط حاال... دونم مي...  دونم مي- 

 .اشتگذ را گوشي خب بسيار گفتن با پرويز

 :انداخت مبل روي را خود تماس قطع از پس ساغر

 .برگردون بهش رو دايي سالمتي و كن رحم!خدايا- 

 :افتاد شهرام كننده مشمئز هاي نگاه و چهره ياد به كرد مي احساس ها شقيقه ناحيه در شديدي درد

 كه احمقم چقدر من.دروغ و بود غلو هاش حرف همه.باشه سرگرم و كنه بازي من اعصاب با بود اومده فقط!... رذل كثافت- 
 !گرفتم جدي اونو تهديدهاي

 ».كردن فرار و قاپيدن دستش از رو فرشاد موبايل سوار موتور تا دو« :بود گفته كه افتاد پرويز خسن ياد به ناگاه

 .بوده خودش يا و شهرام دوستاي كار فرشاد موبايل دزدي حتماً- 

 رنگي چراغهاي.بود برگرفته در را جا همه سكوت.نگريست اطراف به و رفت بالكن ويس به.شد بلند جا از و كرد روشن سيگاري
 :دوخت ها اتومبيل ورود محل به چشم همانجا از بودند ساخته را زيبايي منظره محوطه

 نيومد؟ پرويز اين چرا پس- 

 :نبود پاسخگو هيچكس اما گرفت را رسول منزل شماره و بازگشت داخل به سپس ايستاد مدتي

 نيست؟ پيداش چرا اما... افتاده راه حاال تا حتماً- 

 :نشد موفق بياورد خاطر به را پرويز همراه تلفن شماره تا آورد فشار خود ذهن به چه هر

 .گيجي و پرتي حواس اين از كجا؟امان اما... بودم كرده يادداشتش جا يه مياد يادم- 

 :برداشت را گوشي سرعت به.فراخواند خود سوي به را او تلفن نگز صداي باالخره تا شد سپري نگرني و تشويش در دقايقي

 تويي؟ پرويز- 
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 حاضري؟.جان ساغر بله- 

 هستي؟ پاركينگ توي... بله- 

 .هستم چهار بلوك محوطه توي نه- 

 .ميام االن من خب بسيار- 

 :افكند اتومبيل جلو صندلي روي را خود بعد لحظاتي.گشت خارج آپارتمان از و شد حاضر عجله با

 .نيست دلم توي دل كه كن حركت لطفاً حاال...كشوندم اينجا تا رو تو شب موقع اين كه بخشي مي و ممنونم ازت- 

 :آورد در حركت به را اتومبيل پرويز

 .نيست نگراني هيچ جاي گفتم بهت كه من نباشي مضطرب اينقدر بهتره ضمن در!... جان ساغر كنم مي خواهش- 

 :گفت نگران لحن همان با و زد كنار بلندش پيشاني روي از را موهايش تارهاي ساغر

 .كنم نمي باور نبينم خودم چشم با رو دايي تا- 

 :زد لبخندي پرويز

 !؟!گم مي دروغ من كني مي تصور نكنه... خب بسيار- 

 .نگي بهم رو راستش و بكني منو مالحظه ترسم مي جان پرويز نه- 

 :كرد اي خنده پرويز

 .نيستم كار مالحظه هم رهااونقد من!جان ساغر نه- 

 سوي به و شد پياده اتومبيل از سرعت به ساغر رسيدن محض به.رسيدند مقصد به تا ماند منتظر تابي بي با و كرد سكوت جوان زن
 :رسانيد او به شتاب با را خود.افتاد فرشاد نگران و گرفته سيماي به چشمش كه بود آنجا در.افتاد راه به بيمارستان بزرگ در

 چطوره؟ دايي حال!جان فرشاد المس- 

 :داد پاسخ خوشرويي با و انداخت زمين را سيگارش فرشاد

 .خوبه جان دايي حال خدا لطف به بندازي زحمت به خودتو نبود احتياج!اومدي؟ هم تو... سالم- 

 .كشيد راحتي نفس ساغر
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 .شكر رو خدا- 

 :رسانيد انان به را خود پرويز لحظه اين در

 چطوره؟ اوضاع- 

 :داد پاسخ رشادف

 .خوبه- 

 :رسيد نگراني با و نگريست اطراف به ساغر

 كجاست؟ جان خاله پس- 

 :انداخت زير به سر فرشاد

 .بستريه اورژانس بخش توي االن.رفت حال از تا كرد زاري و گريه اونقدر خدا بنده- 

 :پرسيد فراوان تشويش و دلهره با ساغر

 بده؟ خيلي حالش- 

 .وصله بهش سرم.اومده ايينپ فشارش اينكه مثل...نه- 

 از پس و گشت وارد بيمارستان بزرگ در از مردي او رفتن با.كرد حركت اورژانس بخش سوي به بگويد سخني اينكه بدون ساغر
 .شد سالن وارد فرشاد جلو از گذشتش

 »!بود آشنا نظرم به آقا اين قيافه چقدر«

 :پرسيد زپروي به رو.نمود زمزمه لب زير فرشاد كه بود سخني اين

 نبود؟ آشنا گذشت ما جلو از االن كه آقا اين قيافه تو نظر به- 

 :داد جواب و انداخت باال را هايش شانه بود پدرش نگران ذهنش تمام كه پرويز

 .نبود حواسم اصالً كه من- 

 :كرد نجوا مصرانه فرشاد اما

 »كجا؟ اما ديدم هم ديگه جاي يه رو مرد اين كه مطمئنم من«
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 :گرفت قرار او كنار هنگامه لحظه اين در.رفت فرو فكر به و كشيد نهچا به دستي

 .كنه نمي تهديد رو رسول خطري الحمداهللا چون بريم ما بهتره كه گفتند دكتر آقاي!جون فرشاد- 

 ستوه به فرشاد سرد رفتارهاي اين از كه هنگامه.شد اورژانس بخش سپس و سالن وارد بدهد او به جوابي اينكه بدون جوان مرد
 :كرد پرويز به رو بود امده

 !داره من با كه رفتاريه چه اين... بزن حرف فرشاد اين با ذره يه- 

 :نگريست او به انزجار با پرويز

 .كني درست رو خرابت ذهن اون كم يه تو بهتره...معموليه خيلي فرشاد رفتار- 

 .گرفت فاصله او از و كرد جابجا شانه روي را كيفش خشم با هنگامه

 :است گرفته دستان در را او دست و نشسته پروانه كنار ساغر ديد رسيد كه اورژانس بخش به شادفر

 .نخوريد غصه قدر اين هم شما بهتره.ميشه خوب زودي به دايي حال.نيست نگراني هيچ جاي اصالً خدا به!جون خاله- 

 :نمود او به رو.شد فرشاد حضور متوجه لحظه اين در

 .كنه نمي باور ميگم چي هر كه من بگو خاله به چيزي يه بيا تو!فرشاد- 

 :چرخاند فرشاد سوي به ر خود خيس چشمان پروانه

 چطوره؟ داداشم حال ببينم بگو بره قربونت به مادر الهي- 

 :گرفت دست در بود وصل آن به سرم كه را او ديگر دست و آمد نزديك آرام آرام فرشاد

 و بريم خواستند ازمون هم االن همين.نيست نگراني هيچ جاي كه گفتند دكترا.خوبه ونحالش جون دايي كنيد باور ، ساغره با حق- 
 .نباشيم ناراحت اصال

 ميگي؟ راست مادر جون- 

 .ميگم راست مادر جون به- 

 :نشست بود اطمينان و اعتماد از حاكي كه تبسمي به پروانه رنگ بي لبان

 .شد راحت خيالم حاال- 
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 :دافزو و افكند اطراف به نگاهي

 كجان؟ هنگامه و پرويز- 

 .شون خونه برن راحت خيال با و بشه تموم شما سرم كه منتظرند ، هستند در دم- 

 :گفت شرمساري با پروانه

 ...هستم شماها تك تك شرمنده خدا به- 

 :داد جواب احترام با ساغر

 كاري ما و داريد مادري حق ما تك تك گردن به شما.باشه شرمنده تون دشمن.نزنيد حرف جوري اين خدا به رو شما!جان خاله- 
 .وظيفه جز نكرديم

 .كنه حفظتون خدا- 

 :پيوست انان جمع به پرويز هنگام اين در

 .شكر مرتبه هزار صد رو خدا... زنه مي لبخند داره من مهربون عمه كه بينم مي!به به- 

 .گذشته پدرت سر از خطر كه شكر رو خدا.عزيزم برم قربونت- 

 :افزود و كرد مكث

 افتاد؟ روز اين به داداشم كه شد چطور نگفتي راستي- 

 :نشاند لب بر لبخند زود خيلي اما است مردد جواب گفتن براي بود مشخص.انداخت پايين را سرش اي لحظه پرويز

 قلبش روي رو دستش پدرم ديدم دفعه يه كه كردم مي كمك شام ميز چيدن براي هنگامه به داشتم من ، جون عمه دونم نمي- 
 . زمين افتاد و ذاشتگ

 :شد نزديك يكديگر به نگراني از پروانه ابروان

 .ماست خانواده چشم نور رسول دونيكه مي.باش پدرت مواظب اينا از بيشتر جون عمه خدا رو تو- 

 :اورد فرود سر احترام با پرويز

 .باشم پدر مواظب اينا از بيشتر كه دم مي قول جان عمه چشم- 
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 .عزيزم نرسه تقشنگ چشماي اون به بد- 

 :پرسيد و نمود فرشاد به رو سپس كرد تشكر پرويز

 باشم؟ منتظرت خواي مي- 

 .ميريم شد تموم مادر سرم وقت هر ما برو تو جان پرويز نه- 

 :گفت پروانه به رو پرويز

 نداريد؟ من با كاري شما!جان عمه- 

 .نكن فراموش دادي من به كه رو قولي ولي... كن استراحت برو پسرم نه- 

 .خداحافظ فعالً چشم- 

 .باش خودت مواظب عزيزم همراهت به خدا- 

 .چشم روي به اينم- 

 :گفت بعد لحظاتي فرشاد و شد خارج پرويز.شد روان دنبالش كه خواست فرشاد از ايما با رفتن از قبل پرويز شد متوجه ساغر

 .بكشم سيگار يه بيرون رم مي من- 

 فرشاد به پرويز اشاره متوجه نيز او كه خواند خروجي در به او نگاه او و نمود پروانه به ينگاه ساغر.شد خارج اتاق از و گفت را اين
 :نشاند لب بر لبخند مسئله اين از او ذهن شدن دور براي.است شده

 كه يدبر پيش اينطوري بخوايد اگه.ها كنيد مي گم پاتونو و دست زود خيلي مواقع جور اين در مامان مثل هم شما!جان خاله گم مي- 
 .باشم نگرانتون خيلي بايد من

 :داد پاسخ لبخند با و برداشت در از چشم پروانه

 .عزيزه آدم واسه خيلي برادر كه دوني مي داريم رو برادر يه همين فقط مادرت و من!جان خاله كنم چيكار- 

 :داد پاسخ و كشيد آهي.افتاد او هاي مهرباني و شاهين ياد به ساغر

 .دارم دوست خيلي رو هينشا منم شماست با حق- 

 :گفت خواند مي او چهره از را دلتنگي احساس كه پروانه
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 .شون پيش ريم مي سفر يه هم با بشه راه به رو داييت حال انشاهللا بذار- 

 :كرد اي خنده ساغر

 .انشاهللا- 

 :گفت و كرد جدا او دست از را سرم و شد پروانه اتاق وارد پرستار كه بود افق از زدن سر حال در دم سپيده

 مي بخش وارد ايشونو نباشيد برادرتون نگران اصالً كنم مي خواهش عاجزانه ولي ببريد تشريف تونيد مي شما ديگه دقيقه چند تا- 
 .مالقاتشون بياييد 4 تا 2 ساعت از زوج روزهاي تونيد مي شما و كنيم

 :گفت خود با و نگريست دبو آمده انان نزد قبل مدتي كه فرشاد سيماي به ساغر.نمود تشكر پروانه

 اينطور كه خورده؟اميدوارم بهم دايي حال دوباره نكرده خدا ناراحته؟نكنه و گرفته اينقدر فرشاد كه افتاده اتفاقي چه دونم نمي«
 ».كنم مي سوال ازش وقتش به.نباشه

 :بودند روان منزل سمت به و نشسته اتومبيل در سه هر بعد دقايقي

 وقتي هم فرشاد خدا بنده.كردم فراموش رو چي همه خورده بهم حالش داداش فهميدم تا متءسفم واقعا ديشب بابت از!جان ساغر- 
 .عزيزم ببخش منو خدا رو تو گذشته بهت چي ديشب دونم مي...بگيره تماس باهات كردم فراموش اصالً ديد منو هاي تابي بي

 .نيستم منطق و كرف بي ده مي نشون هم اونقدرها خدا به!جان خاله حرفيه چه اين- 

 :شد پشيمان خود گفته از پروانه جواب اين از

 ...نبود اين منظورم.جان خاله نكن برداشت بد خدا رو تو- 

 :كرد قطع را او سخن محترمانه لحني با جوان زن

 .گيرم مي پس شرمساري كمال با رو حرفم.دونم مي... جان خاله دونم مي- 

 :گفت فرشاد

 همه بي دزداي اون اگه گفت ام روواسه چي همه پرويز...گرفتم مي تماس باهات زودتر بايد من.ببخشيد رو ما بايد تو حال هر به- 
 .بري ما خونه تا رو راه همه اين پاشي كه شدي نمي نگران اونقدر تو قاپيدند نمي دستم از رو موبايلم چيز

 .جان فرشاد نيست مهم اصالً- 
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 :گشود سخن به لب پروانه

 ...آخه- 

 :كرد قطع را او سخن احترام با مجدداً ساغر كه

 رو خستگي و ارزه مي دنيا تا صد به همين خوبه دو هر دايي و شما حال كه اينه مهم نگيم چيزي موردش در ديگه بهتره جان خاله- 
 آدم تن از

 

 .كنه مي بيرون

 .باشي خوشحال و شاد همچنين و سالمت و تندرست هميشه اميدوارم.دخترم ممنونم

 .همينطور هم شما.جان الهخ ممنونم

 :گفت فرشاد به خطاب سكوت اي لحظه از پس و كرد او نثار تشكر از لبخندي پروانه

 ساغربا هم ببينمو رو خواهرم من هم تا اينا فرزانه پيش بريم جمعي شد،دسته خوب كه داداش حال انشاهللا گفتم ساغر به من!راستي
 .بياد در دلتنگي از اونا ديدن

 .گذره مي خوش خيلي كه يكي من نيارن،به تشريف خانوم هنگامه اگه البته هخوبي پيشنهاد

 :نمود نزديك يكديگر به را ابروانش پروانه

 !ها زني مي حرفها...باشه؟ دومش ي دفعه بار اين كه رفته جايي زنش بدون داييت حاال تا گي؟مگه مي چي داري!...مادر وا

 .نماند دور ساغر تيزبين چشمان از كه داشت نهفته خود در سخن اراناو،هز سكوت.نداد پاسخي و كرد سكوت فرشاد

 :گفت پروانه.شدند پياده اتومبيل از رسيدند مقصد به وقتي

 .داييت ديدن ريم مي هم فردا پس انشاهللا بموني ما پيش رو امشب و امروز خوام مي ازت!جان ساغر

 نه؟...باشم شما مزاحم من فردا پس تا كه اينه منظورتونه پس

 .خودته خونه جا اين...كدومه؟ مزاحم
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 وضعي چه با رو اونجا دونم نمي بودم كرده هول بس از چون بزنم ام خونه به سري يه بايد قبلش اما ميام...چشم.جان خاله ممنون
 .اومدم و گذاشتم

 :گفت شادماني با و بوسيد را او جوان هاي گونه پروانه

 .خوشحالم خيلي خدا به بموني من پيش كردي لقبو كه نكنه درد هم دستت...عزيزم برو

 .بشه بيشتر من مزاحمتهاي بود قسمت كه اين مثل

 .خالشه خونه انگار:ميگن كه نشنيدي مگه...خودته خونه جا اين دلم عزيز نزن رو حرف اين

 :گفت و نمود پروانه به رو فرشاد.افتادند خنده به سه هر

 .گردونم مي بر و برم مي رو ساغر من پس

 .همراهتون به خدا بريد عزيزم باشه

 .گرديم مي بر زود ما...باشيد خودتون مواظب

 .خوبه حالم الحمدهللا نباش من نگران

 باشم؟ مطمئن

 .گرديد بر زود بتونيد تا بريد بهتره باش،حاال مطمئن

 :شكست را سكوت وانج زن كه بودند كرده طي را مسافتي.شد اتومبيل سوار فرشاد همراه و نمود تشكر پروانه از ساغر

 !فرشاد

 .بله

 بپرسم؟ سوال يه ازت تونم مي

 .بپرس

 شدي؟ ناراحت و گرفته اونقدر كه گفت بهت چي پرويز بگي بهم شه مي

 كي؟

 .كنه خداحافظي خاله از اومد كه است موقع همون منظورم...نزن راه اون به خودتو
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 :كرد مكثي فرشاد

 .نبود مهمي چيز

 :نمود نزديك كديگري به را ابروانش جوان زن

 نبود؟ مهمي چيز

 :پرسيد مصرانه ساغر.كرد اختيار سكوت فرشاد

 .ندارم خبر خودم و شدم غريبه من نكنه...بگي؟ بهم راستشو خواي نمي

 :داد جواب اي گونه مزاح لحن با فرشاد

 

 دختر؟ فضولي اينقدر چرا تو آخه...كرد؟ گل شما فضولي بازم

 :كرد اي خنده ساغر

 كنجكاو اومده،خيلي پيش زندگيمون توي مسايل سري يه وقتي از ولي كنم دخالت ديگرون كار توي خواست نمي لمد وقت هيچ
 .شدم

 .شدم فضول شدم،بگو كنجكاو نگو

 :خنديد بلند صداي با ساغر

 .بگو...ديگه نكن اذيت

 شه؟ مي چي بدم رو شما جواب ندارم دوست هيچ بگم بنده اگه حاال

 .هستم غريبه من كه شم يم مطمئن من فقط هيچي

 !افتاد نخواهد مهمي اتفاق پس خوبه

 :نگريست بيرون مناظر به پنجره از و برگرداند رو او از زن

 .چه من به اصال راحتي جور هر...باشه

 :گفت شوخ لحن همان با فرشاد
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 .چه تو به اصال...ميگي خوب،راست دختر شدي حاال

 روان اسانسور سوي به ساغر و ماند منتظر پاركينگ در فرشاد.رسيدند هركش به كه اين تا كردند اختيار سكوت دو آن
 ديد را او تا و كرد باز را آپارتمانش در پريوش لحظه اين در.شد خارج ان از ساغر و ايستاد سيزدهم ي طبقه در آسانسور.شد

 :زد لبخندي

 خوبي؟ همسايه سالم

 :غريد لب زير ساغر

 !بابا اي.اومدم من كشه مي بو انگار

 :راند لب بر لبخند كرد سعي

 .ممنونم...سالم

 :گفت پريوش.گشود را آن و رفت خود اپارتمان در سوي به

 .كردم مي فكر خودم با داشتم ديشب

 :داد ادامه ناچار به نداد رخ اتفاق اين اما كرده مي فكر چي به كند سوال او از ساغر تا ماند منتظر

 .كنم مي اصرار قدر اين بيخودي من و نيستي امد و رفت اهل تو كه رسيدم نتيجه اين به

 :افزود زن.نمود تاييد را او سخن مستقيم نشاند،غير لب بر كه لبخندي با ساغر

 .نره سر ام حوصله قدر اين تا كنم سگرم رو ودم شدهخ طور هر كنم مي سعي و شم نمي تو مزاحم بعد به اين از ديگه

 :بست را در و شد آپارتمانش دوار»  باشي موفق«  كلمه گفتن با ساغر

 .كردي كم سرم از رو زن اين مزاحمتهاي كه شكرت!من خداي واي

 :گفت خود با و انداخت اطراف به نگاهي

 !جالب كردم،چه خاموش هم رو كتري و گذاشتم يخچال توي رو غذا.بودم نگران بيخود مرتبه،من چي همي!عجيبه چقدر

 :انداخت پريوش آپارتمان در به گاهين.شد خارج آپارتمانش از و گفت را اين

 .ها شن مي پيدا هايي ادم عجب...ميام كي و رم مي كي بفهمه تا چسبونه مي در به رو گوشش انگار!نيومد بيرون عجب چه
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 ودخ با.است سيگار كشيدن حال در و دارد زير به او،سر به پشت كه ديد را فرشاد انجا از رسيد پاركينگ به وقتي شد اسانسور وارد
 :گفت

 .است گرفته و ناراحت حد اين به تا كه گفته بهش چي پرويز دونم نمي من

 :رفت او سوي به آرام

 .نكني فكر قدر اين كنم خواهش شه مي

 :امد خود به بود رفته فرو خود در سخت كه فرشاد

 گفتي؟ چي...چي؟

 !گذره مي چي برت و دور نيستي متوجه اصال كه رفتي فرو خودت توي اونقدر...اووو

 :پرسيد دلجويي وبا گرفت قرار او كنار

 فكري؟ توي اينقدر كه شده چي آخه

 :گفت مكث اندكي با سپس زد سيگارش به عميقي پك جوان مرد

 

 .شده جان دايي قلب سكته باعث هنگامه كه گفت مي پرويز - 

 : پرسيد كنجكاوي با ساغر

 چي؟ يعني - 

 .گم مي برات راه توي - 

 : گفت آمد در حركت به اتوموبيل كه وقتي. گرفت قرار فرمان پشت فرشاد و نشست بيلاتومو جلو صندلي روي

 شه مي حرفشون اي مسئله سر هنگامه و دايي امروز - 

 عقيده برخالف كه اين ولو كنه مي گوش بگه زنش چي هر جان دايي خدا بنده نداره امكان اين ؟!شده؟ دعواش هنگامه با دايي - 
 .باشه اش

 كنه مي فرق ديگه موضوعات با موضوع اين - 
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 بوده؟ قرار چه از موضوع بگو...خب؟ - 

 م بهش و كنه مي عصباني رو دايي مسئله اين. مسافرت بره ذاره مي قرار دوستاش با بگه دايي به اينكه بدون هنگامه كه اين مثل - 
 كنه مي درازتر گليمش از پاشو هنگامه كه شه مي حرفشون هم با مسئله همين سر خالصه.  ذاشته مي جريان در اونو قبال بايد كه يگه
 زنه مي دهنش از تر گنده هاي حرف و

 : گفت بود شده عصباني شدت به كه حالي در ساغر

 !پرويز اين يه چلفتي پا و دست عجب آورد؟ مي جا رو آشغال هنگامه اين حال نبايد اون كرد؟ مي چيكار پرويز موقعيت اون توي - 

 بنوده خونه ، شده دعواشون تا دو اون وقتي داد جواب اون ولي زدم بهش رو رفح همين منم اتفاقا - 

 : غريد لب زير بود شده ناراحت شدت به كه ساغر

 .گيرم مي بدجوري حالشو ببينمش بار اين نرسه نشناس نمك دختره اين به دستم مگه - 

 !خواي؟ نمي اينو كه تو ميشه ناراحت جان دايي حتما بكني روكا اين اگه داره دوست رو عتيقه اين خيلي جان دايي كه ميدوني... نه - 

 : نشاند لب بر باري شيطنت لبخند ساغر

 بگه اون به چيزي دايي جلوي خواسته كي حاال - 

 : كرد اي خنده فرشاد

 !تو دست از امان - 

 : نمود او به رو سپس ردك قفل مربوطه دكمه فشار با را اتوموبيل در ، ساغر خروج از پس فرشاد. رسيدند منزل در به

 .نگي چيزي جان پروانه جلو فعال باشه يادت - 

 : زد لبخندي ساغر

 بدونه مورد اين در چيزي جان خاله نداره دليلي - 

 دو آن ديدن با كه بود رفته فرو فكر به و نشسته كاناپه روي پروانه. شدند ساختمان داخل سپس و حياط وارد كنان خنده دو هر
 : شاندن لب بر لبخندي

 !اومديد زود شد خوب چه - 
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 : نشست مادرش كنار و نهاد ميز روي را سوئيچ فرشاد

 >بيايم؟ دير بود قرار مگه - 

 كردم مي دق خيال و فكر از داشتم آخه عزيزم نه - 

 : گفت بانيمهر با افتاده رسول براي كه است اتفاقي دليل دنبال به خود ذخن در پروانه دانست مي چون و نشست او سوي آن ساغر

 مورده بي شما ناراحتي پس گذشته جان دايي سر از خطر الحمداهللا كه حاال چي؟ واسه خيال و فكر! جان خاله - 

 به داداش كار چطور كه پرسيدم پرويز از هرچي ، اومده در روز اين به داداش كه باشه افتاده بدي اتفاق بايد حتما! دلم عزيز آخه - 
 آورده درد رو رسول گل از تر نازك قلب كه اومده پيش مهمي موضوع دونم مي من اما.  نداد كه نداد جواب رسيده جا اين

 : داد پاسخ ساغر جاي به فرشاد

 !گذشته جان دايي از سني ديگه خب نيست گيد مي كه ام جوري اين به جان مادر نه - 

 .بود شده مريض روشنك زندايي دادن دست از سر كه هم قلبش

 .نراند لب بر سخني اما بود نشدنش قانع دهنده نشان هپروان متفكر چهره

 :گفت خندان لباني با بود افكنده منزل فضاي روي و سر بر سياهي سايه كه موضوع تغيير براي ساغر

 كنم؟ درست براتون داريد ميل چي ببينم بگيد خب - 

 :افزور حال همان ودر افتاد براه خانه اشپز سوي به و نماند جواب منتظر

 .افتم مي پس گرسنگي از دارم كه من - 

 :برخاست جا از پروانه

 .ميكنم پا و دست چيزي يه خودم من بشين عزيزم،تو - 

 .كنيد امر و بنشينيد كنم راحتي احساس من خوايد مي اگه جان خاله نه - 

 .مهموني اينجا تو ناسالمتي.نميشه كه جوري اين برم قربونت اخه - 

 :گفت وي مهربان هگون بوسيدن از پس و خنديد ساغر

 خالته؟ خونه مگه گن مي نشنيديد مگه - 
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 .افتاد خنده به هم پروانه

 .راحتم منم باشي راحت تو جور هر...دلم،باشه عزيز باشه - 

 .ونشاند بازگرداند قبل جاي به را او ساغر

 .كنيد امر و بنشينيد پس - 

 مثل دستپختت دونم مي كه كن درست داري دوست چي ره هست بخواي چي هر فريزر و يخچال توي...دلم عزيز برم قربونت - 
 .اور اشتها و خوشمزه است فرزانه

 .شد خانه اشپز وارد و نمود تشكر ساغر

 نمي محو نظرش بود،از ديده اي لحظه براي هم ان بيمارستان در كه مردي سيماي هم لحظه يك كه چرا بود جدال در خود با فرشاد
 :گفت خود با است ديده كجا را مرد ان كه انديشيد مي و بود گرفته انشدست ميان را سرش كه حالي در.شد

 باشم؟چه حساس قدر اين اتفاقي كامال ديدار اين و موضوع اين روي بايد چرا اصال!كجا؟ اما ديدم جايي يه رو مرد اون مطمئنم من
 بگيرم؟ رو يهقض دنبال تا داده قرار فشار تحت منو حد اين به تا غريب احساس اين كه هست رازي

 :افكند ساغر به نگاهي خانه اشپز باز نيمه در از و كرد بلند سر

 ميشه؟ حل ساغر دستان با مهر به سر راز كنماين مي احساس چرا

 :كرد تسخير را وجودش تمام اي دهنده ازار و ناشناخته حس

 ساغر؟ چرا اما...كنم صحبت ساغر خود با بايد

 در و رفت خانه اشپز سوي به تفكر اين با كند صحبت ساغر با بايد كه رسيد نتيجه اين به اخر در و رفت كلنجار خود با ساعتي فرشاد
 :گفت نشنود را صداياو پروانه كه صورتي به اهسته و گرفت قرار بود غذا پيش دسر ساختن مهيا حال در كه او كنار

 اين.ديدم كجا اونو بفهمم نتونستم اوردم فشار مغزم به چي هر اما...بود اشنا خيلي اش قيافه كه ديدم رو مرد يه بيمارستان در دم - 
 .ميكنه اذيت منو داره خيلي موضوع

 :گفت شوخي وبه كرد كوتاهي خنده جوان زن

 .بگيري بيست نمره يه شايد...ميشه خوب كن،انشات توصيف رو اش قيافه - 

 :داد جواب جدي اي چهره با ميگشت خود السئو جواب دنبال به ذهنش در شدت به كه فرشاد.زد لبخند و گفت را اين
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 .اشنا خيلي...بود اشنا خيلي اش قيافه...ميشم ديوونه دارم نكن،من لوس خودتو - 

 :پرسيد سپس نگريست او پرسشگر چشمان به اي لحظه ساغر

 ميزني؟ من به روداري حرفها اين چرا حاال - 

 :داد پاسخ وانديشناك موهابرد ميان را انگشتانش فرشاد

 .دونم نمي هم خودم - 

 :گفت ساغر كه اين تا شد حكمفرما دو ان بين سكون

 بود؟ شكلي چه ببينم بگو خب - 

 :افزود و نماند جواب منتظر

 .ديدي دوستت با اي لحظه چند تو اونو و بوده دوستات از يكي اشناي هم شايد...بوده شركت ها رجوع ارباب از يكي شايد - 

 :كرد نجوا لب زير فرشاد

 .ميشناسم اكثرشونو كه ميان خاصي رجوعهاي ارباب هستم من كه قسمتي توي چون تره منطقي يشدوم - 

 :كرد تكرار را ارام سخن ارامتري لحن با

 كجا؟ اما...ديدم لحظه چند براي هم جايي،اون يه اونو شايد - 

 :نشست اشپزخانه ميان كوچك خوري ناهار ميز صندلي وروي شد فارغ كار از ساغر

 نه؟ يا ميشناسه تورو اونم ايا كه نخوندي نگاش از ببينم بگو ها مياري در خونه ديوونه از سر بري پيش طور مينه اگه - 

 :گفت پاسخ متفكرانه و نشست او روي به رو فرشاد

 .داشت عجله خيلي اينكه مثل باشه شده من متوجه كنم نمي تصور - 

 :داد ادامه سپس كرد تامل اي لحظه

 اين خدايا...خرمايي سبيل و مو درشت،اون ابي چشمهاي ديدم؟اون بود،كجا شبيه ها غريبه به بيشتر كه رو اي افهقي اون دونم نمي - 
 ديدم؟ كجا رو مرد

 :افزود فرشاد.نراند لب بر سخني اما ريخت فرو جوان زن دل باره يك اندك،به هاي نشانه همين از
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 .مطمئنم ديدم جايي به اونو مطمئنم من - 

 :رفت فرو فكر به ساغر

 يادش شايد كنه فكر بيشتر بخوام ازش ديده؟بهتره كجا اونو فرشاد اما ميخوره شهرام قيافه به خيلي ميده كه هايي نشونه اين با
 .نيارم خودم روي به كه اينه اون از بهتر...نه اما...بياد

 :نمود كنجكاو بسيار رو ساغر،فرشاد بودن متفكر

 ميكني؟ فكر چي به داري - 

 :نماند دور جوان مرد دقيق ديدگان از ساغر ردنخو يكه

 نيست؟ طور اين ديدم،ميشناسي من كه مردي اون تو ميكنم احساس - 

 :شود مسلط خود بر كرد سعي ساغر

 ها؟ ميزني ها حرف....باشم؟ شناخته اونو ميتونم كجا از من...نه - 

 :بخشيد خود صداي به خشني و جدي لحن فرشاد

 .ميشناسي اونو مطمئنم من گيب روبهم راستش بهتره - 

 :رفت فرو فكر به و گرفت بر او از چشم نتيجه در ديد رنگ طوسي ديدگان ان در را وظن شك برق و شد خيره او چشمان به ساغر

 پيش ديشب كه موضوعي با اما...بدم؟ خرج به حوصله و صبر اين از بيشتر بايد يا بگم فرشاد به رو موضوع كه رسيده اون موقع ايا
 تهديد رو فرشاد خطري دارم نگه مسكوت جوري همين رو موضوع اگه ترسم مي.كنم تعريف واسش رو چي همه بهتره.اومد
 مورد در فكري چه اون بگم بهش رو چي همه اگه ولي...ميكنه مواظبت خودش از و هست حواسش بيشتر بدونه رو موضوع اگه...كنه
 بده؟ تغيير من به تنسب رو نظرش و ديد منفي افكار ميكنه؟نكنه من

 :نهاد پيشاني بر دست و كشيد عميقي نفس

 .باد بادا چه هر بگم بهش رو چي همه كه اينه در نداره،صالح اي فايده كتمان و انكار ديگه...نه

 :گفت ساغر كه بود منتظر همچنان فرشاد

 حاال تا كه رو موضوعي گرفتم تصيم حال اين با ولي نظرمه مد كه باشه هموني ديدي تو كه اوني نيستم مطمئن من خب،البته بسيار - 
 :شرط يه به بيارم زبون به رو نگفتم بهت
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 :پرسيد قبل از تر كنجكاو فرشاد

 شرطي؟ چه - 

 قبوله؟.بگي بهم شده تداعي من مورد در ذهنت توي چي حرفهام،هر شنيدن از بعد اينكه شرط به

 .باشه - 

 .بده قول - 

 خوب حاال...ميشي ناراحت اونا شنيدن از كنم احساس اگه حتي بگم روبهت اومد وجود به هنمذ توي چي هر ميدم قول.خب بسيار - 
 شد؟

 :كشيد اي اسوده نفس ساغر

 .ممنونم - 

 :داد پيشنهاد فرشاد كه دهد توضيح او براي وكمال تمام را موضوع تا نمود اماده را خود جوان زن

 .كنيم صحبت هم خلوتبا جاي يه در بدي اجازه هبهتر ميكنم نميشي،فكر پشيمون حقيقت گفتن از اگه - 

 :پرسيد تعجب با ساغر

 چرا؟ - 

 .بشنوه رو ما حرفهاي ناخواسته پروانه نميخواد دلم - 

 :نشاند برلب رضايت از لبخندي ساغر

 .بخوريم رو ناهارمون اول بهتره خب،پس بسيار - 

 .نيست باشه،حرفي - 

 :نشست او كنار ساغر كه بود رفته فرو فكر وبه ماند خيره معلوم نا اي هنقط به پروانه.رفت بيرون خانه اشپز از ساغر

 جون؟كجاييد؟ خاله - 

 :امد خود به پروانه

 گفتي؟ چي...اه - 
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 :بوسيد اورا نگران سيماي ساغر

 كجاييد؟ ميگم - 

 .افتاده روز اون به كه شنيده يا ديده چيزي چه نميدونم ميكردم فكر رسول به داشتم - 

 :بوسيد را او ونهگ مجددا ساغر

 هيچ جاي و گذشته دايي سر از خطر خدا لطف به كه حاال...ميگم بازم گفتم بهتون نگرانيد؟قبالهم اينقدر چرا شما!جان خاله واي - 
 .نيست نگراني

 وابج بود نشسته مهربانش سيماي روي بر اشفتگي خاكستر كه حالي در و كشيد خود زانئان به دستي نگراني و تشويش با پروانه
 :داد

 .نداره داداشمبر سر از مريضي،دست و ناراحتي مسبب ميترسم.نشه حتم جا همين به عزيزم،ميترسم ميترسم اخه - 

 :گفت او قرار بي دل نمودن ارام براي اما كرد درك را او منظور خوب خيلي ساغر

 .بشه تكرار دوباره نكرده خداي بخواد كه نيومده پيش مهمي مسئله كنيد باور!جان خاله - 

 :ماند خيره او جذاب و درشت چشمان به پروانه

 .ميزني هارو حرف اين من كردن خوش دل واسه داري ميدوني خودتم - 

 :نشاند لب بر ساختگي لبخند ايد فايق خود نگراني بر ميكرد سعي كه حالي ودر دوخت زمين به چشم ساغر

 .كنيد توكل خدا به و نكنيد ناراحت خودتونو قدر اين هم شما بهتره.هست ما خوب و مهربون جان دايي مواظب خودش خدا - 

 :كرد بلند اسمان به را دستانش و داد بيرون سينه از اهي پروانه

 .كن رسوا رو دشمنانش و باش مواظبش خودت...كن رحم داداشم به خودت!خدايا - 

 :افزود و گفت بلندي امين ساغر

 .چيدم رو ميز من شيد حاضر شما تا جانم از بهتر حاضره،خاله ناهار - 

 :نمود جاري لب بر لبخند و بوسيد مهرباني با را او گونه پروانه

 .نباشي دخترم،خسته نكنه درد دستت - 
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 .بود رفته فرو فكر در هنوز فرشاد انجا در.رفت خانه اشپز سوي وبه كرد تشكر خاست مي بر جا از كه حالي در ساغر

 .ميدي عذاب خودتو خيال و رفك با داري جان خاله از بدتر كه هم تو - 

 :امد خود به فرشاد

 ميكردم فكر سرنوشتت و تو به داشتم - 

 

 :انداخت باال را هايش شانه ساغر

 .بدم نجات بدنامي و رسوايي از خودمو تونستم و شدم متوجه زود كه باقيه شكرش جاي و رفت و گذشت بود چي هر- 

 :شد خيره او به پرسشگر ديدگاني با فرشاد

 چيه؟ بدنامي؟منظورت و ييروسوا- 

 :گفت و داد تكان اطراف به را سرش جوان زن

 چيه؟ منظورم ميشي متوجه خودت گفتم بهت رو مزر وقتي- 

 :گفت خشني و محكم لحن با و برخاست جا از بگويد سخني اينكه بدون و نگريست او به ناخواسته ظني سو با فرشاد

 .شكر رو خدا واقعاً...بله- 

 :كرد سد را او راه ساغر كه شود خارج آشپزخانه از كه كرد دقص و گفت را اين

 حسابي چه من روي اصال تو....كنم؟ اعتراف چي به و بگم بهت چي ميخوام من كردي تصور تو نيست خوب اصال زدنت حرف لحن- 
 ميكني؟

 :دوخت او چشمان در چشم فرشاد

 باشه؟ ميتونه چي دليلش نكردي رو كار اين تو ولي يبزن بهم حرفاتو اينا از زودتر ميتونستي نبود مهمي چيز اگه- 

 طور اون بودي،و سپرده اون به كمال و تمام رو عقلت و بودي صميمي خيلي تينا با كه گفتي ميكني؟خودت فكر چي باشي من جاي تو
 كه كني صحبت من اب مردي مورد در ميخواي تو ضمن در....نبود، نجيبي و خوب زن كردم،اون برداشت زن اين شخصيت از من كه

 آماده درم حرفايي چه شنيدن براي خودمو من ميكني تصور تو....خوب؟....ميكردي، كتمان رو شناكت اين اما ميشناختيش كامال
 ميكنم؟
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 و گرفت دستان ميان را سر و انداخت صندلي روي را خود ساغر او رفتن با.شد خارج آشپزخانه از عصبانيت با و گفت را اين
 :انديشيد

 ..من اما.....اما، منطقيه كامالً حرفاش فرشاده با حق- 

 :كرد نجوا خود با آرام.بست حلقه چشمانش در اشك.پيچيد سينهاش و گلو در بغض

 گوش تينا حرف به بودم،كاش نكرده رو اشتباه اون كاش...كاش اصال...بودم گفته بهش رو چيز همه روز همون كاش- 
 .ببخشه منو خدايا...نميدادم

 :آورد خود به را او پروانه صداي شود،كه سرازير چشمانش از اشك كه بود دهمان كم

 نميخواي؟ كمك نازنينم دختر- 

 :نشاند لب بر لبخند و كرد جور و جمع را خودش جوان زن

 .ميچينم رو ميز خودم من بفرماييد شما جان خاله نه- 

 كمكت خودم........جون، خاله نه....بچيني رو ميز تنها و تك ميخواي هم حاال و كردي درست تو كه رو نميشه،غذا كه اينجوري- 
 .ميكنم

 .شد صرف سكوت سراسر و خاموش فضايي در ناهار

 .مينگريست ميخورد غذا اشتهايي بي با و كشيده هم در ابرواني با كه جوان مرد به چشمي زير ساغر گاه گاه

 ارمغان به ساغر براي را وجدان عذاب امر اين و ميبرد سر ،بهخود با سخت جدالي در كه بود هويدا خوبي به فرشاد ي چهره از
 :گفت خود با جوان زن.مياورد

 االن زدم شهرام،نمي مورد در بخصوص هام گذشته از حرفي اگر.كردم من كه بود كاري چه اين آخه نميگفتم فرشاد به هيچ كاش- 
 .بايدن ميگفتم بهش چيزي نبايد....نبود، ناراحت و گرفته اينقدر فرشاد

 :كند استراحت كمي تا رفت خود اتاق سوي به هميشگي عادت به پروانه غذا صرف از پس

 .بتونم اگه البته.....بخوابم، ساعتي يه ناهار از بعد بايد من ميدونيد كه همونطور من عزيزاي- 

 .داريد الزم شما كه زيهچي تنها استراحت.بخوابيد كنيد سعي و جون خاله باشيد راحت:براند لب بر لبخند كرد سعي ساغر

 :گفت فرشاد بالفاصله
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 .بيرون ميريم ساغر و من ميكنيد استراحت شما مادر،تا راستي- 

 رضايت بپرسد سوالي آنكه بدون است خواند،مجبور خوشرنگ طوسي ي ديده دو آن از و افكند او مصمم چشمان به نگاهي پروانه
 :دهد

 .بگذره خوش بهتون اميدوارم عزيزم،بريد خوب بسيار- 

 :گفت ميبوسيد مهربان را او ي گونه كه حالي در و زد لبخندي فرشاد

 .نميريم كه گذروني خوش واسه- 

 .سالمت به خوب،بريد بسيار- :گفت لبخند با و بوسيد را او ي گونه نيز زن

 .بودم دردسر شما براي هميشه من جون خاله ببخشيد-:بوسيد را او نيز ساغر

 خداي يا ميكني صحبت غريبه يه با داري مگه بزني حرف ات خاله با اينجوري نشد قرار دلم عزيزم.....بده، مرگم خدا واي اي- 
 داري؟ رودرباستي ما با نكرده

 .كنه برابر دو رو درسرها و بشه پيدا يكي نيست الزم داره،ديگه گرفتاري خودش واسه كي هر باالخره خب...جون، خاله نه - 

 :خنديد و گرفت او ي گونه از ماليمي نيشگون پروانه

 جون،چون گفتي،خاله بهم ات كودكانه لحن و شيرين زبون اون با روز يه نيست يادت كردي؟مگه فراموش اينو.......مني دختر تو- 
 رفته؟ يادت.بشم شما دختر حاضرم من نداريد دختر شما

 :كرد تداعي خود ذهن در را روز آن ساغر

 وسط پابرهنه باشيها فضول اين مثل من كه ميكرديد درددل مامان واسه بوديد،داشتيد تون خونه نرفته،اون يادم جون خاله نه- 
 :گفتم و پريدم حرفتون

 )كنم؟ بازي باهاش بتونم من كه نداريد دختر چرا شما جون خاله(

 و سوخت راتونب دلم خودم كودكي دنياي اون توي منم)نداده دختر بهم كه ناداشته دوست منو خدا(-:گفتيد و كشيد آهي هم شما
 :كرد اي خنده ماندني ياد به و زيبا خطرت آن يادآوري از پروانه.زدم رو حرف اون

 :گفت پروانه اي لحظه از پس.افتادند خنده به سه هر.يادته خوب- 

 .بخوابم من بديد اجازه و برسيد كارتون به بريد بهتره حاال- 
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 .كنيد استراحت حسابي اينكه شرط به- :كشيد آغوش در را او فرشاد

 .ميخوابم راحت باش مطمئن.....،.ميكنه شاد را دلم خاطرات مرور.....عزيزم باشه- 

 و شد خود اتاق وارد پروانه.كرد حس و ديد زيبا لبخند آن پس در را عميقي ناراحتي و افكند فرشاد خندان ظاهر به چهره به نگاهي
 .بست را در

 :نمود ساغر به رو فرشاد

 .بذاريم تنها زياد را پروانه نبايد برگرديم هم زود تونيمب تا بريم زود بهتر پس- 

 .حاضرم من.......بريم- :گفت روسرياش مانتو پوشيدن از پس و آورد فرود سر ساغر

 .شدند اتومبيل سوار دو آن

 .تيناراح و گرفته خيلي- :يافت عصباني حدودي تا و ناراحت و نگران همچنان را او و انداخت فرشاد به نگاهي نيم ساغر

 باشم؟ نبايد- :داد جواب بود دوخته چشم خيابان به همچنان كه فرشاد

 .اشتباه بگم بهت قراره كه چيزي از تو تصور- :دوخت چشم خيابان به نيز ساغر

 مطمئني؟- :نگريست او به ترديد با فرشاد

 .ماند خواهد شبهه و شك همين در او نكند بازگو او براي را ماجرا تمام تا ميدانست كه چرا نداد پاسخي ساغر

 خوب؟-:گفت فرشاد اينكه تا گذشت سكوت در دقايق

 :برداشت خيابان سنگفرش از را نگاهش ساغر

 

 .وايسا جا يه لطفا- 

 .خوب بسيار- 

 

 3 فصل
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 پارك محوطه سوي به و شد خارج آن از آهسته و ساكت ساغر بعد لحظاتي.ايستاد باز حركت از بزرگ،اتومبيل سبزي فضاي كنار در
 قرار او كنار نيز فرشاد ماندتا منتظر و نشست ها نيمكت از يكي روي ساغر.گشت روان او بدنبال نيز فرشاد.نمود تحرك

 :كرد شروع طور اين سپس.بگيرد

 ناپاكي به منو همش اون و بود گرفته باال سروش منو هاي مشاجره و دعواها كه موقعي به پيش سال سه دو به برميگرده موضوع- 
 داد،منو مي تحويلم ندادنهاش خرجي و اومدنهاش دير سبب به كه هايي دروغ چيز هر از بيشتر ها درگيري اون توي.ميكرد محكوم
 و كالنتري اين زياد،توي كار موندن،داشتن ترافيك ،توي ماشين شدن خراب مورد در تكراري هاي دروغ.ميكرد ناراحت و عصبي
 چه...ها آدم و پليس با درگيري مورد در ش مسخره داستانهاي...ستاشدو دعواهاي و مشكالت حل براي رفتن كالنتري اون

 هر بودند شناخته رو تكراري هاي دروغ اين هم ها بچه ديگه.بره مي پي بودنش دروغ به عاقلي آدم هر كه حرفها همين از...ميدونم
 حدس ميتونست طور همين و يتراشهم اي بهونه چه و ميگه چي مياد پدرش وقتي كه ميزد حدس بهبود اومد مي دير سروش وقت
 با.نبود كار در هم اي خرجي اومد مي خونه به دير كه مواقع اكثر چون نه يا ميكنيم دريافت پدرش طرف از اي خرجي روز اون بزنه

 رابطه زن يه با بودم شده متوجه اواخر اين كه بخصوص...ميكنه كثيفي كاراي چه خرج پوالشو كه ميدونستم داشتم ازش كه شناختي
 فرض نفهم منو نداشتم دوست.نداره رنگي ديگه حناش كه ميگفتم بهش و ميخنديدم سروش نفهمي به وقتا گاهي... كرده برقرار

 اما بگه بهم رو حقيقت مضحك، و ساختگي ماجراهاي و دروغها دادن تحويل بجاي بهتره و خوندم دستشو من بفهمه خواستم مي كنه
 .بود زده نفهمي به خوب خودشو اون

 .شد فرشاد شگفتي موجب كه كرد اي خنده ساغر

 اگه كه بافت مي هم به دروغ آنچنان وقتها گاهي.ميشد برانگيز توهم كتابهاي و خيالي فيلماي نويسنده بايد اون خدا به- 
 .آفريده اون براي فقط و فقط رو نشده پيشبيني و غيرمترقبه ماجراهاي تمام خدا و ميگه راست داره ميكردي تصور نميشناختيش

 :افزود و زد زهرخندي

 و سروش به نسبت منو ظن و شك كه ميزد حرفهايي دادن، دلداري جاي به ميپاشيد دلم زخم روي نمك هم معركه،تينا اين توي- 
 .ميكرد زياتر آينده مورد در رو تشويشم و دلشوره

 .شد بجا جا صندلي روي ميداد،ساغر گوش او سخنان به سكوت در فرشاد

 .گفتم دروغ بهت حدودي تا شهرام وردم در- 

 :پرسيد ميزد موج آن در ناراحتي و دلگيري كه لحني با و داد تكان سري جوان مرد

 آره...احمق؟ و بيشعور مرد نما؟يه آدم جونور هستم؟يه سروش مثل منم كردي بگي؟تصور دروغ بهم كه داشتي دليلي چه- 
 كردي؟ مي برداشت من از اينطوري
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 :شد خيره او گرفته چهره به ساغر

 .بشه خراب من مورد در ذهنيتت ترسيدم مي ولي...ولي...نميكردم فكر اينطور نه- 

 :افزود و داد بيرون سينه از بلندي آه ساغر و كرد سكوت فرشاد

 همه حال اين با...ميكني فكري چه موردم در ميدونم خوب هم االن...ميگفتم برات رو ماجرا تمام آول روز همون از بايد توئه با حق- 
 .ميذارم خودت عهده به رو قضاوت و ميگم رو چي

 .شود مسلط خود اعصاب بر كرد مي سعي و داشت زير به سر جوان مرد.نگريست فرشاد ناراحت و عصبي چهره به سكوت در مدتي

 :شكست را سكوت

 باهاش ميخواست ازم كه شنيدم رو مردي صداي تعجب كمال در برداشتم كه رو گوشي.زد زنگ تلفن بود خونمون تينا روز يه- 
 اون. بزنم حرف باهاش ميخواست كه مرده يه:كردي؟گفتم قطع بود؟چرا كي: پرسيد ازم تينا.گذاشتم رو گوشي فورا اما بزنم حرف
 چيزي"ميخنديديم سركارو ميذاشتيمش كم يه بود بهتر بيكاريم كه ما نزدي حرف باهاش چرا خوب":گفت و كرد اي خنده
 گوشي دوباره بزنم حرفي اينكه بودبدون مرد همون صداي بازم برداشتم كه رو زد،گوشي زنگ تلفن بازم بعد دقيقه دو يكي.نگفتم

 برمي رو گوشي كه بود رسيده جايي به كار ديگه.ميكردم قطع من و مگرفت تماس مدام نبودو بردار دست اون خالصه...گذاشتم رو
 الته صد كه شه منصرف گرفتم تماس از و شه كم مزاحم اين شر وسيله اين به شايد تا مميذاشت اونو بزنم حرف اينكه بدون و داشتم
 بهش"نميزني؟ حرف باهاش چرا خب":گفت و كرد گل شيطنتاش يازم تينا كه بود اينجا شدم موفق هم حدودي تا روز اون
 تهمت بهم سروش همينجوري بندازم دسردر تو ازين بيشتر خودمو بخوام كه نيست كم گرفتاريم نمياد خوشم كارا ازين":گفتم
 هركي مگه بابا برو":گفت و كرد اي خنده".شدم صحبت هم غريبه يه با بفهمه كه وقتي حال به واي هستم اي هرزه زن ميگه و ميزنه
 دميخوا دلش غلطي هر و ره مي خودش واسه كه كني؟سروش مي مقيد خودتو اينقدر چي اس؟واسه هرزه باشه داشته تلفني دوست
 بيشتر ميتوني كني اراده اگه كه بفهمه كني؟بذار نمي تالفي تو چرا خب.بدونه مشتركش زندگي مقيد خودشو اينكه بدون ميده انجام

 هم دماغم نميدم،موي بهش كه پول اومده گيرم خري زن خوب ميگه خودش پيش االن اون.بزني مشترك زندگي به پا پشت اون از
 راضي براي اون تالش. بتازونم ميتونم وتا باشم خوش و دلم دنبال برم منم بذار ندارهپس هك هم غلطي هيچ عرضه و نيست كه

 .داشتم متفاوت فكري هاي زمينه كافي اندازه به چون نكشيد طول زيا من كردن

 :افزود كوتاه مكثي از پس و افكند زير به سر شرمساري با

 مواجب و جيره بي كلفت يه مثل من اما بكنه ميخواد دلش كه غلطي هر سروش تيناست،چرا با حق":گفتم خودم پيش موقع اون- 
 كه نيست فهميده اونقدر هم سروش.دارم تحول و تغيير به احتياج و آدمم منم.بخورم جوش و حرص و بكنم جون خونه اين توي
 بهش كه پول ميكشه زحمت من ي خونه توي شب تا صبح از ام بيچاره زن كه بگه خودش پيش و كنه درك رو چيزا اين بتونه

 روحيه واقعا.باشم روانيش سالمتي فكر به كمي يه بذار پس گرفتم ازش داشته كه هم خرم،هرچي نمي واسش كه هم نميدم،چيزي
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 فكرمو اينكه واسه جريانات اين قبل...بود فايده بيارم،بي عقل سر رو سروش تا بودم رفته كه رو راهي هر چون بود خسته خيلي ام
 برا هم وقتا بافتم،گاهي مي بافتني بيرون واسه وقتايي ميكشيدم،يه نقاشي.ميكردم سرگرم بودم بلد كه هنري هر با دموخو كنم آزاد

 چه اما...باشم داشته خودم واسه كوچكي درآمد هم و باشم سرگرم هم كردم،تا مي درست بلندر و چيني گل آشنايان و دوستان
 ! فايده

 :داد ادامه و زد زهرخندي

 ثابت رو نيتم حسن وسيله اين به ميخواستم كنه ماشينش خرج تا دادم سروش به همشو ولي... بودم كرده جمع هم پول دارمق يه- 
 بي احساساتم و من به نسبت اندازه اين تا سروش ديدم وقتي.كردم مي تصور من كه بود اوني از تر نفهم و تر پست اون اما...كنم
 بلكه جنسي مسايل بخاطر نه هم اون.كنم پيدا خونه از خارج اي سرگرمي خرحماليها اي ايج به گرفتم تصميم تفاوته بي و توجه
 ها،من گي مي راست":گفتم و كردم تينا به رو خالصه...درگيري و دعوا و غصه و درد وساسر تكراري زندگي اون تغييردادن واسه
 اونم.باشم خودم فكر به ايها از بيشتر دمبايد مي هدر روشس خونه تو كلفتي و حمالي با رو جوونيم عمرو دارم كه شعورم بي چقدر
 توي تحولي و تغيير كردم سعي روز اون از.نشد خبري تلفني مزاحم از و گذشت روز اون...كرد تشويق و ترغيب كار اين به منو

 كه هام شد،ناخن عوض وهامم رنگ و مدل.بود بخش لذت برام موقع اون كه تحولي و بدم،تغيير رفتارم و اعمال و كالم ،لحن ظاهر
 صد كه آخر سيم به زدم واقع در.سري سبك به كردم شروع و كرد فرق كال ظاهريم شدند،تيپ زده الك و بودند،بلند كوتاه هميشه
 .نبود تاثير بي هم تينا تحريكات و ها تشويق و راه،حرفها اين در البته

 :ميكشي،افكند او خسته گيسوان روي را گيسوانش كه مجنوني دبي درخت به نگاهي.كرد كوتاهي مكث و كشيد پيشاني به دست

 و نشد روم بازم اما بزنم حرف باهاش كه داشتم زمينه كه اين كرد،با مزاحم،تلفن همون دوباره كه بود خونمون تينا بعد روز چند- 
 ميكنم پاكنمايي دارم بگي ودتخ پيش شايد.ميگرفت منو جلوي زنانه حياي و شرم كردم،يه قطع بزنم حرف اينكه بدون رو گوشي

 ...ميگم بهت راستشو دارم خدا به اما

 كه او به نگاهي نيم بود،ساغر داده فرا گوش او سخنان به و كرده اختيار سكوت همچنان بست،فرشاد حلقه چشمانش در اشك
 :افزود و كرد مكثي.داشت،انداخت زير سربه

 مثل ولي زدن حرف به كرد شروع و برداشت رو گوشي خودش زد زنگ لفنت دوباره بزنم،وقتي حرف نميتونم من ديد كه تينا- 
 زدن حرف اولش.كرد اينكارو اونم و بده من به رو گوشي كه خواست تينا از.بزنه حرف من با ميخواست دلش فقط مزاحم اون اينكه

 گوشي بزنم حرف كه اين بدون نبود اون گها اما ميزدم حرف كه بود پيشم تينا اگه بعد به روز اون از...بود سخت خيلي برام اون با
 مهموني يه توي منو كه گفت و كرد معرفي شهرام رو خودش اون.شد عادي برام غريبه يه با زن حرف باالخره ولي ذاشتم مي رو

 ...خالصه...نگفت كه نگفت ديده منو مهموني كدوم توي پرسيدم ازش چي شده،هر عاشقم و ديده دوستانه
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 سرد و خشك لحن با ديد را او طوالني سكوت كه فرشاد.كرد سكوت نتيجه در دهد ادامه تواند نمي ديگر دكر احساس جوان زن
 :گفت

 ...شد؟ چي بعدش...چي؟ خالصه- 

 :داد جواب مستاصل لحني با و كشيد آهي ساغر

 ...بگم چي دونم نمي- 

 نه؟ مگه...كني تعريف برام هست و بود چي هر دادي قول- 

 ...اما...بله- 

 :شد آميخته غضب و خشم به جوان مرد صداي

 ...نكنه...بگي؟ نميشه روت كه كردي چيكار...چي؟ اما- 

 ...نميدوني كه ميزني؟تو حرف باهام اينجوري چرا...بخدا نه...نه- 

 :برد باالتر را خود صداي فرشاد

 ... و هم رو ريختي كثافت مرد اين با دونم؟اينكه نمي رو چي- 

 :برد موها ميان را انگشتانش عصبانيت با و كرد قطع را خود سخن

 .رو حقيقت هم اون...بگي شو بقيه بهتره- 

 :دويد هايش گونه روي سريع بود،خيلي نشسته زيبايش چشمان گوشه كه اشكي

 .ميگم بهت خب،حقيقتو بسيار- 

 ...كردم احساس...كردم احساس كه گفت محبت و عشق از اونقدر خالصه- :داد ادامه بغض با

 :زد مي موج زن صداي در پشيماني و حيا و شرم

 ...شدم مند عالقه بهش منم...منم كردم احساس- 

 :افزود ونادم شرمسار لحن همان با و زد بود،زهرخندي سرازير ديدگانش از اشك كه درحالي
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 حرف باهاش روز يه اگه.كنه تلفن كه ميشدم منتظر روز هر.دارم دوسش كردم مي احساس بودمش نديده كه اين با...داره خنده- 
 غرورم اما بودم درخواست اين منتظر واقعا.ببينم اونو منم تا بذارم قرار باهاش خواست ازم روز يه.شدم مي نارحت و عصبي زدم نمي

 و كردم ،قبول كرد اصرار كه روز چند از بعد ولي نشدم راضي اول.ببينمش داشتم وست خيلي كه اين با بيارم زبون به داد نمي اجازه
 .گذاشتم مالقات ارقر باهاش

 به كار ديگر.افكند فشرد مي و بود كرده حلقه يكديگر در را انگشتانش و ميلرزيد عصبانيت شدت از كه فرشاد به نگاهي چشمي زير
 بين از زيادي حدود تا را بود افتاده او جان به كه اي شبهه و شك تا ميكرد بازگو فرشاد براي را چيز همه بايد كه بود رسيده جايي

 :داد ادامه نتيجه برددرب

 منو ترديدهاي اون هاي تشويق.كرد كار اين به تشويق پيش از منوبيش اونم گفتم براش رو ماجرا و كردم تلفن تينا به موقع همون- 
 و دلهره هزار و لرز و ترس با ببينمش بود قرار كه روزي.برد ،ازبين بدم انجام ميخواستم كه كاري بودن غلط يا درست با رابطه در

 برام كامال اش قيافه.نرسيدم جايي به نه يا ديدم اونو قبال آيا كه آوردم فشار ذهنم به چي هر ،ولي ديدمش و رفتم قرار تشويش،سر
 اين براي بود اي بهانه فقط موضوع اون كشيدن پيش":گفت و زد لبخندي ديده منو مهموني كدوم توي گفتم بهش وقتي.بود غريبه

 واقعا چون كردم هم رو كار همين و كنم پيدا تلفنتو شماره كردم سعي و ديدم خيابون توي رو تو ،من ديب مثبت جواب بهم تو كه
 مرد يه خودشو كه خصوص به اومد خوشم قيافش از كه كنم مي اعتراف> بگم بهت رو حقيقت قراره چون"بود اومده خوشم ازت
 كافي توي هميشه ما ديدارهاي فرستاده من نجات براي اونو خدا كردم مي احساس موقع اون.داد مي نشون عاشق و خونسرد و آروم
 من،صحبت كنار در روياهاش از و زد مي حرف محبت گفت،از مي عشق از و كرد مي نگاهم عاشقانه و مينشست روبروم.بود شاپ
 در زيادي تحقيق ميگفت بهم...ذاشتند مي تاثير روم بيشتر داشتم،حرفاش مشتركم زندگي توي كه اي عاطفي خالءهاي با.كرد مي

 جدا همسرش از پيش سال دو يكي گفت مي كه اونجور.كنه ازدواج باهام بگيرم طالق سروش از من اگه داره قصد و كرده موردم
 مي توضيح و كردم مي زيادي سواالت سابقش همسر درمورد.باشه داشته دوستش درواقع كه گرده مي مناسب زن يه دنبال و شده

 به دونه رو سواالم بود،جواب چشماش توي اندوه و غم كه درحالي آرام خيلي اون و شده شون جدايي باعث زيچي چه كه خواستم
 زندگي از من و گفت مي بود شده متحمل لحظه اون تا كه هايي شكست از اون كرديم مي دل درد باهم خيلي خالصه...ميداد دونه
 ردو بينمون كه حرفهايي تمام مدت اين تمام در من و گذشت مي اون نوم آشنايي از سال يه.زدم مي حرف داشتم كه باري نكبت
 حرفامو تمام من به زدن ضربه براي بود گرفته تصميم رذل فطرت پست اون اينكه لز غافل گفتم مي تينا واسه مو موبه شد مي بدل

 چه آورد؟آخه زندگيم سر باليي ينچن اون چرا گم مي خودم به هميشه.بده سروش تحويل ديگه كثيف و زشت دروغ هزار بعالوه
 داشت؟ من با دشمني

 عصبانيت جلوي كرد مي سعي داد مي ديگرش دست به دست اين از را اتومبيل سوئيچ كه حالي ودر بود دوخته زمين به چشم فرشاد
 :بگيرد را خود

 داري؟ تماس باهاش هم هنوز- 
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 :زدود رهچه از را اش نورسيده اشكهاي و نشاند برلب تلخي لبخند ساغر

 .كرد نمي ايجاد ام واسه مزاحمت اينقدر كه بودم اگه- 

 :پرسيد مجددا كنجكاوي با فرشاد

 گرفتي؟ فاصله ازش كه شد چي- 

 :شد خيره شدند مي خم آنسو و سو اين به ماليم نسيم با كه سرسبزي درختان هاي شاخه به ساغر

 شدم متعجب خيلي درخواست اين از.برم خونش به كه خواست ازم بوديم قهوه خوردن مشغول شاپ كافي همون توي كه روز يه- 
 تا كه بود اين از من تعجب...آور شرم و شوم قصد يه پليدو نيت يه.رسوند مي نيت و قصد يه به فقط منو درخواستي چنين كه چرا
 .بود نشده خارج دهنش از بدي و زشت حرف و بود نكرده خطايي لحظه اون

 :پرسيد و شد خيره وا چشمان به بالفاصله فرشاد

 كردي؟ چيكار و گفتي چي تو خب- 

 حالي در آرامي به سپس نگريست غضبناك ديدگان دو آن به لحظاتي ساغر.بود رسيده خود اوج به ظن و شك شدت او چشمان در
 :داد جواب بود خيره خشمناك چشمان آن به همچنان كه

 صدا به تلفن رسيدم خونه به وقتي.كردم تركش عصبانيت با و دررفتم كوره از خالصه.كرد مي اصرار همچنان او اما كردم مخالف- 
 داشتم منزلش،ترس در خصوصي كامال ديدار اين عاقبت از من ولي كرد التماس كرد،بهم خواهش ازم...بود خودش...اومد در

 من اما نداره بدي قصد كه گفت مي اش همه اون...بدم مثبت جواب آور شرم درخواست اين به كه كنم راضي خودمو نميتونستم
 ازش فرياد و داد با تلفن پشت از و شدم عصباني روز يه خالصه.بخورم هارو حرف اين گول كه نبودم وسال سن كم و بچه اونقدر

 و شده اميدوار آينده به من با كردن صحبت با گفت مي...نكرد كه نكرد قبول اون اما كنه فراموشم و نكنه تلفن بهم ديگه كه خواستم
 .نداره رو ديگه شكست يه تحمل ديگه و كنه فراموش منو تونه نمي گفت كشيده،مي ها ،نقشه بودن هم كنار در خوب روزهاي رايب

 :داد بيرون سينه از آهي و افكند زير به سر

 اما ندمخو مي چشماش از رو عالقه و عشق آخه داره من به نسبت احساسو همين اونم كردم مي احساس و داشتم دوسش واقعا من- 
 اون

 او غم از گويي كه رويش به رو درخت به و نمود بلند سر.كرد دلسرد و نااميد پاك حدش،منو از بيش اصرار همچنين و درخواست
 :كرد نگاه بود افكنده پيش به سر
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 قطع بزنم حرف اينكه بدون تماسهاشو كه هفته يه از بعد همين واسه.نبينم اونو و نشنوم صداشو نداشتم طاقت بخواي راستشو اگه
 خوشحاليو اين ولي باشم تنها باهاش خواد نمي ازم ديگه كه بودم خوشحال خيلي.كردم قبول رو خواهيش كردم،معذرت مي

 ازش شديدا و كردم شك بهش واقعا ديگه بار اين.برم ش خونه به كه خواست ازم دوباره اون و كشيد طول ماه يه فقط اميدواري
 شدم متنفر ازش واقع در....كنم باور شو عاشقانه حرفهاي تونستم نمي ديگه.باشم خوشبين بهش ستمتون نمي ديگه...شدم نااميد
 دليل اينكه بدون و آخر سيم به زدم روز يه خالصه.ثقيلبود و گرون خيلي م واسه امر اين كه گرفته بازي به منو كردم احساس چون
 باهات كه هم االن داره؟تا تنفر ازت كه بزني حرف كسي با داري صرارا چرا...متنفرم ازت!شهرام:گفتم بهش كنم بيان رو نفرتم
 اين با خواستم مي.بخندم ريشت به بعدا و بندازم دستت صباحي چند خواستم مي كه لود اين خاطر به اومدم بيرون و زدم حرف
 اشتباه شايد...روندم مي ودمخ از طور اين اونو نبايد شايد...بيارم در سرش نامعقولشو درخواست وتالفي كنم خردش حرفم
 كه اينو خالصه...كرد نمي ايجاد مزاحمت م واسه و پيچيد نمي پام به قدر اين االن بودم نزده بهش رو حرفها اين اگر شايد...كردم
 پاك دستش از ديگه گرفت ازم رو قرار و اروم همش سر پشت مزاحمتهاي و تهديدها هبعد ب اون از.شد رو اون به رو اين از گفتم
 سروش و من درگيريهاي و ديگه طرف از رابطه اين زدن هم به براي تينا طرف،سرزنشهاي يه از اون مزاحمتهاي...بودم شده عصبي

 .بيني مي كه رسيدم اينجايي به خالصه....كرد مي تر تنگ و تنگ بهم رو عرصه ديگه طرف يه از هم

 اينكه تا شود مسلط خود متشنج اعصاب بر زيادي حدود تا رشادف گشت باعث سكوت اين.شد برقرار دو ان بين سكوت دقايقي
 :گفت و شد خيره چشمانش به و داد قرار مخاطب را او ساغر

 .كن عمل بودي داده كه هقولي ب شنيدي دهنم از رو حقيقت تمام كه حاال

 :داد جواب سپس كرد تامل اي لحظه.نگريست اطراف به و كشيد اهي فرشاد

 ؟بگم چي داري انتظار

 .نيست سخت ديگه كه اين...بگو رو نظرت

 :فشرد مشتهايش در را اتومبيلش سوييچ فرشاد

 .سخته خيلي عكس بر

 .دادي قول تو اما

 .بگم چي دونم نمي اما دادم قول بله

 انپشيم و مغموم لحني با و افكند زير به كشيد،سر مي زجر سكوت اين از كه ساغر.شد برقرار دو ان بين سنگين و سخت سكوتي
 :گفت
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 .گفت بهم رو چي همه تو اور عذاب سكوت اين....خب بسيار

 :داد ادامه ارام و محزون لحني با و برخاست جا از

 .فرشاد كن باور...نبود اي ديگه چيز وشهرام من بين گفتم بهت كه حرفهايي جز به كن باور ولي

 :گفت خود با و نگريست او رفتن به صامت و ساكت فرشاد.كرد حركت پارك در سوي به و

 توضيح ازش گفتم بهش هم روز همون كه من....گفت مي بگه،حقيقتو ام واسه رو شهرام موضوع كرد مي اصرار كه روز همون كاش
 خودمو تونستم مي االن بگه،خب بهم موقع همون رو چي همه كه كردم مي مجبورش من داد؟اگه تحويلم دروغ چرا پس...خوام نمي
 كنم؟ توجيه دروغشو تونم مي چطور حاال...چي؟ حاال ولي....بگه دروغ بوده مجبور كه كنم قانع

 .نمود حركت خود اتومبيل سوي به و برخاست جا از سپس برد موها ميان را انگشتان

 :انديشيد خود با ميگرفت فاصله پارك از زنان قدم كه حالي در ساغر

 من... نيست مهم اما... ميكنه تغيير من درباره موضوع اصل شنيدن از بعد فرشاد نظر ميدونستم... ميرسم اينجا به كه ميدونستم- 
 .نبوده كار در فرشادي هم اول از ميكنم تصور هم بعد به اين از. كردم عادت تنهايي به ديگه

 .گشت رهسپار آپارتمانش سوي به و گرفت اي تاكسي سپس و كرد طي پياده را مسافتي

 :گفت خود با شد كه آسانسور وارد

 .ندارم شو حوصله اصال چون نبينم رو سمج همسايه اين كنه خدا- 

 .كشيد اي آسوده نفس نديد را پريوش وقتي شد خارج باالبر از

 و افكند پنجره كنار راحتي صندلي روي را خود و آورد در را اش روسري و مانتو. شد وارد و كرد باز حوصلگي بي با را آپارتمان در
 :ماند خيره آسمان به آنجا از

 ...هميشه. باشم تنها هميشه بايد من. يه تنهايي من تقدير كه اين مثل- 

 :نداشت ريختن براي اشكي اما كرد تنگ او بر را نفس راه بغض

 .هيچي... نيستم هيچي نگران ديگه... بشه رو روبه شهرام با كه نيستم اين نگران ديگه حاال. ميزدم فرشاد به رو حرفها اون بايد- 

 :گفت انديشناك و شد خيره گون پنبه و سپيد ابر تكه به
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 كجا؟ اما... ديده؟ رو شهرام فرشاد واقعا آيا ولي- 

 :كرد روشن سيگاري و انداخت باال را هايش شانه

 .رفت و شد تموم چيز همه ديگه... نيست مهم- 

 :زد سيگارش هب عميقي پك. كرد خواهد ايجاد فرشاد براي شهرام كه بود احتمالي هاي مزاحمت نگران همچنان اما

 خاله با بود قرار كه شبي اون ميگفتم بهش كاش. باشه خودش مواظب بگم بهش رفت يادم كه بودم غرق ها گذشته توي قدر اين- 
 .زد بهم رو حرفها اون و شد ام خونه وارد جبر و زور به شهرام اينجا، بيان جان

 :زد نهيب خود به الفور في ولي

 باشه احتياج كه نيست بچه اونقدر هم فرشاد. نيست مهم اصال من واسه... بشه بشه، ميخواد چي هر بذار ميكنه؟ فرقي چه ديگه- 
 اش واسه شهرام ممكنه كه افته مي فكر اين به خودش حتما موضوع اصل شنيدن از بعد. باشه خودش مواظب كنم زد گوش بهش

 به مورد اين در نيست احتياج... درسته... ميكنه كنترل منو آمدهاي و رفت تمام و بلده منو خونه اون ميدونه چون. كنه درست دردسر
 .بزنم حرفي فرشاد

 :برداشت را گوشي حوصلگي بي با. درآمد صدا به تلفن زنگ كه بود رسيده راه از شب

 .بفرماييد بله- 

 .عزيزدلم سالم- 

 شديد؟ بهتر. جان خاله سالم- 

 برنگشتي؟ فرشاد با چرا... ممنونم- 

 :گفت دلسوزانه لحني با پروانه. نمود اختيار سكوت نتيجه در. گويدب چه نميدانست ساغر

 .اومده پيش كاري ات واسه ميگفت فرشاد. عزيزم بره فربونت به خاله الهي- 

 :يافت پروانه سوال براي پاسخي ساغر سخن، اين با

 .خونه برميگشتم حتما بايد كه اومد پيش كاري جان خاله درسته- 

 زني؟نمي ما به سري ديگه پس- 
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 :نباخت را خود حال اين با كرد مردد را ساغر سخن اين

 .ميرسم خدمت حتما! جان خاله حرفيه چه اين- 

 :پيچيد گوشي در پروانه مغموم صداي

 درسته؟ حاالها حاال نه اما- 

 :رفت فرو فكر به و كرد سكوت ساغر

 !بود؟ زده حرفي خاله به فرشاد آيا- 

 :داد بيرون سينه از آهي انهپرو كه بود كرده اختيار سكوت همچنان

 .بيار در تنهايي از منو و بزن بهم سري داشتي دوست وقت هر بازه تو روي به هميشه من خونه در. عزيزدلم راحتي هرجور- 

 .جان خاله چشم- 

 .اي خسته حسابي ميدونم چون بخواب برو. نميشم مزاحمت ديگه- 

 .خوش شب. جان خاله ممنون- 

 .خير به شب- 

 :انديشيد ساغر .شد قطع تماس

. نيست مهم ام واسه باشه گفته هم چي هر حال هر به. تراشيده برنگشتنم براي اي بهانه چه و گفته چي خاله به فرشاد نميدونم- 
 .هست و بوده تاريك و سياه اول روز ار من سرنوشت

 :گوشد پاسخ را آن يتلفن منشي تا ماند منتظر جوان زن. بخاست تلفن زنگ صداي مجددا كه شد آماده خواب براي

 .بزنم حرف باهات ميخوام بردار رو گوشي. شهرام منم. ساغر سالم- 

 :برداشت را گوشي عجيب آرامشي با ساغر قبل برخالف

 .بخوابم ميخوام بگو- 

 !ها كردم سالم- 

 چي؟ كه خب- 
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 بدي؟ رو سالمم جواب نميخواي- 

 .ندارم حوصله بزن رو حرفت- 

 شده؟ چت- 

 .بخوابم برم ميخوام كه بزن رو حرفت دترزو. نداره ربطي تو به- 

 .ببينمت ميخوام... باشه- 

 بشه؟ چي كه- 

 !شدي؟ شجاع خيلي- 

 بگي؟ همينو فقط زدي زنگ- 

 .ببينمت ميخوام بگم بهت كه گرفتم تماس باهات نه- 

 نه؟ يا بخوابم برم ميذاري حاال. ندارم ديدار اين به تمايلي من اما- 

 كردي؟ تغيير اينقدر يكدفعه چرا بپرسم ازت ميتونم- 

 !ندارم؟ ترسي صدات شنيدن از ديگه كه شدي دمق! چيه؟- 

 ...كردم تعجب ولي نه كه دمق- 

 :دويد او سخن ميان قاطعيت با جوان زن

 و بذاري كولت روي رو دمت و برداري سرم از دست بهتره پس. ندارم تهديدات و تو از ترسي ديگه. كن فرو گوشهات توي اينو- 
 .شي گم

 :كرد اي خنده شهرام

 .دارم كار باهات... ببينم رو تو بايد اون از قبل ولي. ميرسيم هم اونجا به- 

 ميفهمي؟ اينو ببينمت نميخوام- 

 سمت به و كشيد بيرون پيريز از را آن دوشاخه ساغر كه درآمد صدا به مجددا تلفن زنگ. گذاشت را گوشي و گفت را اين
 .رفت تختخوابش
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 دلشوره، اش همه. شدم خسته زندگي اين از اصال. شدم خسته بازي گربه و موش همه اين از. ميخواد جونم از چي ديگه نميدونم من
 رو خودش اونقدر كه فرشاد از اون... ميبينم بسته خودم روي به رو راهها تمام. بدم ادامه نميتونم ئيگه. اضطراب و تشويش اش همه
 زندگي اين اصال. ناراحتيه و درگيري اش همه كه تكراري زندگي اين از اينم. ..گذشت ازم راحت خيلي هم بعد و كرد نزديك بهم
 داره؟ اي فايده چه

 :افتاد ميكرد ترك را او داشت كه اي لحظه در فرشاد بيتفاوت چهره ياد به

 .سروش پاي جاي درست بذاره پاشو و كنه فكر منفي من روي راحتي اين به فرشاد نميكردم هم تصورش اصال- 

 :شد جا به جا تخوابشتخ در

. ترم راحت جوري اين... آره. ميكنم رابطه قطع باهاشون اصال. نميرم رسول دايي و پرويز و فرشاد و خاله سراغ وقت هيچ ديگه - 
 به دوباره فردا. شد اضافه هم اونها مشكالت بود، كم خودم گرفتاري و ناراحتي

 

 بهتره خودم و باشم خودم. كردم برقرار ارتباط فاميلم با كردم اشتباه هم اولش از ، تايپ سراغ رم مي و كنم مي تلفن مشتريام
 .باشه بيادم و نكنه فراموش منو مثل بدبختي بنده كه هست هم خدايي بالخره

 .نتوانست كرد هرچه اما بخوابد نمود سعي و كرد مرتب سر زير را بالش

 :ماند خيره ستاره پر آسمان به پنجره از و رفت خود گيهميش صندلي سوي به سيگار كردن روشن از پس و برخاست جا از

 پدر...من به بعد خداست به اول هام بچه اميد چشم اما.فريد عمو پيش رفتم مي و زدم مي رو ايران قيد نبود هام بچه خاطر به اگه- 
 .باشه راحت آيندهاشون بابت از خيالم كه ندارند هم نگري آينده و فهميده

 :نمود جوشان مغمومش چشمان در را اشك چشمه ، دانشفرزن ي خاطره و ياد

 اخه... ببينم رو شما تونستم مي كاش. شده تنگ خيلي براتون كني؟دلم مي چيكار داري االن نازنينم بهنوش كجايي؟! خوبم بهبود- 
 .كنم پيداتون نميتونم كه برده كجا رو شماها نامردتون پدر اين

 : سرشار دوران غم از اش يدريا دل و بود سرازير چشمانش از اشك

 . كنم مي دق دوريتون از دارم كجاييد؟...كجاييد؟ دلم عزيزان- 

 :گفت چنين دل ژرفاي از شكسته دلي با و كرد بلند آسمان سوي به را دستانش و گذاشت سيگاري زير در را سيگار
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 شاد دلمو و برس دادم به... ندارم طاقت ديگه...ندارم طاقت ديگه.  برگردون بهم هامو بجه و ببخش منو گناهان!خوبم خداي!خدايا- 
 .ببينم رو اونا خوام مي... برگردون بهم رو اونا. هام بچه ديدن جز ندارم آرزويي هيچ عظمتت و بزرگي و خداوندي به.كن

 نمود اساحس دل در خاص آرامش تا كرد صدا را خدا و ريخت اشك آنقدر.گريست وجود اعماق از و گرفت دست دو ميان را چهره
: 

 .رسوني مي ام ديرينه آرزوي به كنيو نمي نااميدم كه مطمئنم هم االن و كردم توكل تو به اول روز از!!خداوندا!خدايا- 

 .برود خواب به توانست نمود احساس دل در بزرگ خداوند با نياز و راز از پس كه آرامشي سبب ه

 :كرد زمزمه خود با و شد نيمخيز تختخواب يرو.برخاست نيز آپارتمان در زنگ صداي رسيد، راه از صبح

 !كيه؟ ديگه اين- 

 :انداخت روميزي ساعت به نگاهي

 باشه؟ ميتونه كي صبح وقت اين- 

 ظاهرش ساغر. كند مي نگاه چشمي به لبخند با كه ديد را پريوش و نگريست سو آن به چشمي از. رفت در سوي به و برخاست جا از
 :گشود را در و نمود مرتب را

 له؟ب- 

 .بخير صبح سالم،- 

 :نشاند لب بر را ماليمي لبخند ساغر

 .بخير،بفرماييد هم شما صبح سالم،- 

 :بخشيد وسعت خويش لبخند بر پريوش

 پا از منو پاك تنهايي اين خدا به ولي باشي داشته آمد و رفت باهام تا كنم مي تالش دارم بيخود بودم گفته بهت كه يادمه البته- 
 سريع ديدي، خالفي يا وفايي بي ازم ناكرده خداي هروقت و باش باهم بود مثبت جوابت اگه و بكن نظر تجديد يه خدا رو تو انداخته
 باشه؟ كن، قطع باهام دوستيتو

 :سوزاند او بر دل و شد خيره او ملتمس چشمان به ساغر

 خوب بسيار- 
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 :گنجيد نمي خود پوست در شادي از پريوش

 !شدم وشحالخ چقدر دوني نمي...ممنونم ازت- 

 داشتيد؟ امري خب؟- 

 :گفت شعف و شادي همان با پريوش

 روح سالنت براي خيلي روي پياده دوني مي كه طور همون بزنيم؟ قدم وساعاتي محوطه توي بريم داري ميل بپرسم ازت خواستم مي
 پياده بريم ساعت همين روز هر شيبا داشته تمايل تو اگه گفتم كنم كارو اين شه نمي روم تنها خودم من. الزمه و ضروري جسم و

 .روي

 :انديشيد ساغر

 داشته اي شده كنترل كامال وامد رفت باهاش اگه.رسه مي نظر به خوبي زن كردم نمي توجه خدا بنده اين به تاحاال چرا نميدونم"
 "كنه نمي تهديدم خطري باشم

 .كنيد صبر كمي بايد ولي. خوب بسيار- 

 .باشي گروهيم هم شم مي خوشحال. ميل كمال با- 

 .شد ساغر خنده موجب و راند لب بر مزاحگونه لحني با را آخر جمله

 .بشم حاضر تا داخل بفرماييد- 

 اطراف به نظري ورود محض به. نمود استقبال دعوت اين از گشاده رويي با گشت مي فرصت اين دنبال به بود مدتها كه پريوش
 :انداخت

 .منه آپارتمان مثل هم اينجا نقشه- 

 :داد پاسخ بود مناسب لباسي پوشيدن مشغول خود اتاق در كه غرسا

 .اينجان از بزرگتر شرقي هاي فقطلوك همه، مثل ها واحد اين تمام ابته- 

 .بهترونه ما از مال همينطوره،اونجا بله- 

 :انديشيد خود با و افتاد خنده به سخن اين از ساغر
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 حرفها اين از وقتي تا حداقل.بگذره بد بهم باشم باهاش اگه كنم تصورنمي. گوست بذله و مشرب خوش زنهاي اون از پريوش اين"
 "شم مي دور غمهام از و زنه مي

 .ميزدند بود،قدم لبخند با همراه كه سكوتي شهرك،در محوطه دو هر بعد دقايقي

 جان؟ ساغر نيست طور اين. بزنيم قدم هم با و بياييم روز هر شه مي خوب ه گم مي- 

 .فرحبخشه واقعا صبحگاهي هواي طوره همين بله- 

 :گفت تمام خوشحالي با پريوش

 .ميزنيم قدم و ياييم مي صبح روز هر بعد به اين از پس- 

 .انشاءاهللا- 

 :نشستند بازي نيمكتهايزمين از يكي روي خندان لباني با دو بعد،آن ساعتي

 بپرسم؟ سؤالي ازت شه مي- 

 .بفرماييد البته، بله- 

 :گفت و نهاد وا زانوان روي دست پريوش

 زني مي حرف كه طور اين آخه. نكني رفتار رسمي باهام قدر اين كنم خواهش ازت شه مي كنم مطرح رو سؤالم كه اين از قبل- 
 من ولي دونم نمي رو تو البنه...بينم مي نزديك و صميمي خودم با رو تو من كه صورتي در اي غريبه خيلي باهام كنم مي احساس
 ...دارم تو به نسبت خوبي احساس

 :وافزود كشيد عميقي نفس

 نزني؟ حرف رسمي باهام ديگه كه دي مي قول حاال خب- 

 :داد جواب لبخند با و كرد مكثي شد، خيره او ديدگان به ساغر

 .بپرس رو سؤالت حاال خوب، بسيار- 

 نمي.بدبيني و صميميت بين ما يحالت.داد هديه ساغر به را خاص حالتي او دستان گرمي. گرفت دستها ميان را او دستهاي پريوش
 اي باشد؟لحظه داشته توانست مي اي معني چه متضاد كامال احساس دو اين انداخته؟تالفي چنگ جانش به احساس اين چرا دانست

 :انديشيد خود با نشد موفق اما دريابد را احساس اين دليل شايد تا نگريست او چشمان به سكوت در
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" 

 دربياد آب از مينا مثل يكي هم پريوش اگه!كنم مي اشباه دارم دوباره نكنه نه؟ يا شدم همكالم زن اين اب كردم درستي كار دونم نمي
 اصراري با كه چرا باشم داشته اطمينان بهش زياد تونم نمي البته چي؟

 به تا وگرنه باشه الهشك زير چيزي معروف قول به بايد شم مي متوجه كنم فكر منطقي اگه. كرد باز رو من با دوستي در معقول، غير
 بهش هم االن همين تونم مي گرچه. بدم ادامه دوستي اين به احتياط با بهتره. نداشت اصرار من با كردن پيدا ارتباط در اندازه اين
 تهالب... ببرم پي اصليش قصد به و ببينم رو دوستي اين آخر خواد مي دلم خيلي لي و باشم كالم هم باهاش خوام نمي ديگه كه بگم
 .دونه مي خدا ديگه اينو كنم، مي اشتباه دارم هم شايد

 :پرسيد پريوش

 كردي؟ نمي توجه بهم و كني دوري ازم كردي مي سعي اينا از قبل چرا- 

 :شد خيره او هاي چشم به و نشاند لب بر لبخندي ساغر

 هر به تونم نمي من ضمن در. بدم دست از رو اينا قيمتي هيچ به خواد نمي دلم و هستم ارامش و سكوت عاشق من كه اين خاطر به- 
 .كني درك خوبي به منو احساس توني مي تنهايي، زن يه خودتم چون نشي ناراحت دستم از اميدوارم البته. كنم اعتماد كسي

 ...كنم مي دركت كامال بله- 

 :افزود و زد لبخندي

 .گرفتم ازت رو آرامش و كوتس و اومدم چون گي مي ناسزا تا هزار بهم دلت توي داري االن حتما پس- 

 خود به خنداني ي چهره دريابد بود گرفته صورت ابرام و اصرار همه آن با كه دوستي اين از را او هدف و قصد داشت تصميم چون
 :داد قرار او ي شانه روي دست و گرفت

 !حرفيه؟ چه اين- 

 :پرسيد ماليم و آرام لحني با پريوش

 نيستم؟ مزاحمت بگي خواي مي يعني- 

 .گفتم مي بهت رودربايستي بدون بودي مزاحم اگه نيستي، كه نه- 

 اطمينان بهم زودي اين به ندارم انتظار ازت البته كردم مي دق تنهايي از داشتم ديگه خدا به كردي قبول منو دوستي كه خوشحالم- 
 .باشم داشته اعتماد تو به تونم مي كنم مي احساس تو برعكس چرا دونم نمي اما كنم دركت تونم مي خوبي به چون كني پيدا
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 .نكني اعتماد كسي به ها سادگي اين به دم مي پيشنهاد بهت اما توست لطف نظر اين- 

 :آورد فرود سر پريوش

 .ندارم بدي احساس تو به نسبت چرا دونم نمي. كنم نمي اطمينان كسي به ها سادگي اين به منم ابته. گي مي چي فهمم مي- 

 :داد بيرون سينه از آهي كشيد هك عميقي نفس با همراه

 .تنهام و كس بي خيلي من- 

 :پرسيد كنجكاوي با ساغر

 نداري؟ رو كس هيچ شهر اين توي تو مگه- 

 :داد تكان تاثر با را سر زن

 .غريبم و تنها شهر اين توي نه،-- 

 :گفت پريوش كه بپرسد ديگري سوال خواست مي. شد چندبرابر او سرگذشت به نسبت ساغر كنجكاوي

 .بريم بهتره- 

 :افزود پريوش. برخاستند جا از دو هر

 كني؟ مي قبول مختصر ي صبحانه يه به منو دعوت- 

 :داد هديه او به رضايت از لبخندي ساغر

 .ميل كمال با- 

 .بريم بزن پس- 

 :تگف زد مي موج آن در شادماني كه لحني با پريوش. شدند آسانسور وارد بكديگر دوشادوش خندان لباني با دو هر

 .باشي كرده قبول منو دعوت تو كه كنم نمي باور اصال- 

 چطور؟- 

 .كني پر هامو تنهايي خال وجودت با و بشي دوست باهام كنم راضي رو تو تونستم تا كشتم خودمو من نداره پرسيدن ديگه كه اين- 
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 .شم نمي مكال هم و دوست كسي با سادگي به و هستم گيري گوشه آدم من گفتم كه طور همون ام شرمنده- 

 :گفت مغموم لحني با و داد تكان او سخن درك عالمت به را سر پريوش

 به سرم كه وقتي از البته. ميشم همكالم و دوست ناكسي و كس هر با تو جون از دور كه احمق من نه كني مي تو رو درست كار- 
 .نشم دوست كسي با سادگي به سابق، مثل كنم مي سعي خورده سنگ

 :است خورده ضربه خود دوستان از او چون نيز پريوش كه كرد احساس رساغ لحظه اين در

 افتاده؟ اتفاقي مگه- 

 موافقي؟ چطوره؟... كنيم مي صحبت هم با مورد اين در كرديم آمد و رفت هم با بيشتر كه بعدها انشااله- 

 .موافقم خب بسيار... نداري اطمينان من به هنوز هم تو پس- 

 :گفت پريوش آسانسور از خروج از پس. يدندرس سيزدهم ي طبقه به ديگر

 متنفر ازم گفتم بهت زندگيمو رازهاي اگه بعدها تا بشناسي اينا از بيشتر منو بايد كه اينه موضوع. عزيزم نيست اطمينان موضوع- 
 .نشي

 :افزود گشود مي را در كه حالي در و آورد بيرون را اپارتمانش كليد و كرد مانتواش جيب در دست

 .كنم تعريف برات زندگيمو از مقدار يه فرصت سر تا داخل بفرما حاال- 

 .خواند فرا خود سوي به چاي نمودن مهيا براي را ميزبان زد مي بيرون كتري ي محفظه از كه بخاري. شد وارد و كرد تشكر ساغر

 .نمونيم آب اومدن جوش منتظر زياد گرديم مي بر وقتي تا گذاشتم اجاق روي رو كتري- 

 :پرسيد تعجب با ساغر

 يام؟ مي كه دونستي مي مگه- 

 .بگيري تحويلم دفعه اين شايد گفتم خودم پيش. كردم رو كار اين اميدي نا تمام با بخواي رو راستش اگه- 

 .نگريست اطراف به و زد لبخند نيز ساغر

 بود گوناگوني وسايل و رنگ چيدن، طرز داشتند، هم با دو اين كه فرقي تنها بود او اپارتمان همانند درست پريوش آپارتمان ي نقشه
 رنگ به ستي نيم راحتي مبل. بود آويزان پنجره جلو ضخيمي و تيره يشمي هاي پرده. بودند گرفته جاي هال ي گوشه گوشه در كه
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 رچهپا كه شد مي ديده ورودي در چپ سمت در اي نفره چهار خوري ناهار صندلي و ميز. بودند شده چيده مدور صورت به ها پرده
 .بود ماليم سبز رنگ به و دار نقشه بود، كرده مفروش را آپارتمان كف سر تا سر كه موكتي و بود شده كشيده آن روي سفيدي ي

 نيست؟ طور اين داري عالقه سبز رنگ به تو كه اين مثل- 

 :داد جواب آشپزخانه از پريوش

 .آبي رنگ به تو و طوره همين بله- 

 .هست هم اي ديگه فرق يه البته بله- 

 :خنديد بلند صداي با پريوش

 عكس از پر كه هم ديوارش و دو. بيني مي چيزي يه كني نگاه كه هرجاشو. پلوغه شلوغ خيلي اينجا تو آپارتمان برعكس... فهميدم- 
 .تابلوست و

 :پرسيد نگريست مي تعجب با شلوغي اين به كه حالي در ساغر

 ؟شي نمي عصبي و خسته شلوغي همه اين از تو جدا- 

 :گفت بود آشپزخانه ميان كوچك ميز چيدن مشغول كه پريوش

 .كنه مي زنده گذاشتن تنها هام غم با منو و رفتن كه رو خوب روزهاي اون از اي خاطره اينا از كدوم هر... عزيز دوست نه- 

 :است شده غمگين بسيار كه خواند اش گرفته ي چهره از. ماند خيره او سيماي به و رفت آشپزخانه سوي به ساغر

 ...منظوري خدا به. كنم ناراحتت خواستم نمي ببخش منو- 

 تو آخه كني ناراحت خودتو خواد نمي دونم مي...دونم مي_:كرد قطع اندوه سراسر اما وسيع لبخند يك با همراه را او سخن پريوش
 !دوني نمي چيزي من گذشته از كه

 هم ،پريوش او نشستن با. نشست ها صندلي از يكي روي ساغر.نمود دعوت صبحانه خوردن به را ساغر گشاده رويي با و گفت را اين
 :گرفت جاي روبرويي صندلي روي

 عزيز و اهميت با خيلي برات وسايل اين كه فهميدم مي بايد ببخش منو هرحال به ممنونم_.بخوريم رو مون صبحانه بهتره فعال_
 .هستند
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 كه خوشحالم خيلي خدا به_:افزود و نوشيد را خود چاي از اي جرعه.بخور تو صبحانه تو ،حاال كنم مي خواهش_:زد لبخندي پريوش
 شه نمي باورم اصال كردي قبول دعوتمو

 اين چرا بپرسي شايد.كنم برقرار رابطه خوادباهاش مي دلم هاست مدت كه ايه وجدي خشك همسايه همون نشسته روبروم كه اين
 ....وهستم؟ بودم كار اين به مايل قدر

 اين توي كه بگم بهت بايد_.نمود پيش از بيش را خود دقت سبب همين به گشت مي آن جواب دنبال به ساغر كه بود اليسو اين
 گرفتم عمر خدا از كه سالي وچند سي

 .بشناسم رو مقابلم طرف اول نظر با شده باعث موضوع اين و داشتم برخورد باهاشون و ديدم رو زيادي آدماي

 خب؟_:گرفت دست به را چاي فنجان و كرد تبسمي حال اين با گشت مي دنبالش به ساغر كه نبود جوابي اين اما

 آدماي كنند مي اعتماد يكي به زود خيلي كه كسايي!عاليه خيلي كاريت محافظه واين محتاط وبسيار اعتماد قابل هستي زني تو خب_
 خودشون از كه هستن النفسي ضعيف

 مي را خود چاي كه طور همان ساغر.باشن دوستي شايسته و موفق آدماي تونن نمي ييكسا همچين...ندارن اي اراده كوچكترين
 پريوش نظرش به رفت فرو فكر به نوشيد

 معروف قول به اونقدر...بابا نه...داشتم رو عقايد همين اول روز ار من نكني تصور البته_:افزود پريوش.آمد اي پخته و تجربه با زن
 رفته كاله سرم راونقد و خورده شاخم پاي تير

 .آوردي دست به گزافي قيمت به رو تجربيات اين واقع در_:زد لبخند ساغر.برسم اينجا به تونستم كه

 كه اين مگر كنه كسب تجربه تونه نمي نبازه رو چيزي زندگيش توي آدم تا.ياد مي دست به باسختي اي تجربه هر...معلومه خب_
 .كنه استفاده نديگرا تجربيات از و باشه داشته شنوا گوش

 .نداشتي رو شنوا گوش اين كني مي احساس تو و_:پرسيد و بخشيد وسعت خود لبخند بر ساغر

 باختم رو چي همه وقتي.نداشتم رو شنوا گوش اين وقت هيچ من..زدي حدس درست بله_:داد پاسخ آرام و كشيد بلندي آه پريوش
 .كردم بزرگي حماقت چه فهميدم تازه

 آه و خوردن غصه و رفتند و گذشتند ها گذشته كه باش آينده فكر به.نخوري رو گذشته غصه بهتره حاال_:داد دلداري را او ساغر
 .نداره اي فايده كشيدن حسرت

 .تونم نمي اما خواد مي دلم_: نشاند لبان بر سردي لبخند پريوش
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 به شايد.باشد داشته خوبي احساس زن ينا به نسبت تواند نمي چرا دانست نمي.نگريست پريوش به تر كاونده چشماني با ساغر
 .بود گذشته تلخ تجربيات خاطر

 :گفت پريوش.نشستند ها مبل از يكي روي رفته هال سوي به كردن جمع يكديگر كمك با را صبحانه ميز كه اين از پس

 مني؟ مثل هم تو كني؟نكنه مي زندگي تنها چرا- 

 :انداخت باال را هايش شانه ساغر

 .رسيدي تو كه رسيدم اي نتيجه همون به منم باالخره- 

 نكنه،درسته؟ تهديدت خطري تا باشي تنها بهتره كه اين به- 

 .چيزي همچين يه...هي- 

 اين پريوش و باشند مختصر جوابهايش كرد مي سعي نتيچه در بگشايد پريوش براي خويش دل سفره زودي اين به خواست نمي او
 :بود دريافته را

 به كه چرا كنم اعتماد تو به تونستم من من،اما مثل درست...مني مثل هم تو بگي برام خودت از خواي مين چرا بزنم حدس تونم مي- 
 البته.بزنم بهت دلمو حرفاي راحتي به تونم مي و هستي اعتمادي قابل ادم تو گفتم قبالهم كه طور همون.دارم اطمينان تجربياتم

 ...كنم مي سانسور چيزاشو بعضي

 :افزود و كرد كوتاه اي خنده

 .بگم برات تا بره مي وقت كلي و ماركوپولوست سفر مثل هم من گذشت سر

 :شد نيز ساغر خنده سبب او خنده

 به اونم ندارم اطمينان تجربياتم به من شايد.باشه تو با حق شايد ممنونم ازت داري اطمينان بهم حد اين تا كه اين از...فهمم مي بله- 
 .كرد اطمينان بهشون بشه كه نرسيدند حد اون به ربياتمتج كنم مي احساس كه اينه خاطر

 .بيشتره هم تجربياتم كه واضحه پر و باالتره تو سن از من سن طبيعيه اين خب- 

 .كشيد اهي و كرد سكوت نيز پريوش.بشنود را سخنانش مابقي تا كرد سكوت و نمود تاييد سر اوردن فرود با را او سخن ساغر
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 از را اش شده رنگ روشن موهاي.بگويد سرگذشتش از خواهد مي كه بود محسوس خوبي گرفت،به خود به كه مغمومي ي چهره از
 در.داشت نگه بود،ثابت شده اويخته ديوار به رويش روبه درست كه تابلويي به را خود يشمي درشت چشمان.زد كنار پيشاني روي
 :گفت خود با ساغر لحظه اين

 هم خوشگلي"خدابيامرزم مادربزرگ قول به.بكشه سختي حد اين تا شده باعث زيبايش همين شايد قشنگيه زن راستي به پريوش
 .كنه شاد رو حش رو خدا"دردسره ي مايه

 :داد ادامه و شكست را سكوت پريوش

 روي غروب تا صبح از پدر.كردند مي معاش امرار سختي به كه ديدم پرجمعيتي خونواده توي خودمو كردم باز چشم كه وقتي از- 
 مي بلند كه صبح از بايد بودم خونواده اين ارشد فرزند كه منم.بافت مي قالي نمور و كاهگلي اتاق يه توي مادر و كرد مي كار نزمي

 كمك رفتم مي شد مي تموم كارم كه هم وقتا گاهي.رسيدم مي خونه كاراي به همچنين و كوچكتر برادراي و خواهر به شب تا شدم
 ما بگم بهت اگه كني نمي باور. بخريم برنجي و گوشت بتونيم و بشه باز بالمون و دست كم يه و بياد ايينپ دار از زودتر قالي تا مادر
 كه بود درحالي اين.بخونم درس نتونستم داشت خانوادم كه اي اقتصادي بد وضعيت خاطر به...خورديم مي گوشت بار يه سالي
 من و افتاد اون گردن به ها بچه مسئوليت شد بزرگتر كه دومم خواهر.بشم معلم اينده در داشتم ارزو و بودم خوندن درس عاشق
 من دادن شوهر فكر به كه شنيدم مي مادر و پدر از كم گذشت،كم مي سختي به روزگارمون.بافتم مي قالي مادر دست كنار بايد

 ...بودم حال خوش ولي چي عنيي كردن شوهر فهميدم نمي موقع اون.داشتم سن سال سيزده فقط من كه بود درحالي اين و هستند

 اين از شدن كردن،راحت بازي خورن،ازاد پوشيدن،خوب خوب لباس يعني كردن شوهر كردم مي تصور كودكانه دنياي اون توي
 .فرسا طاقت كار همه

 :كرد پاك بلندش و باريك انگشتان سر با را بود نشسته چشمانش گوشه در كه اشكي قطره و زد خندي زهر

 

....  جان ساغر سال بيست.  بود بزرگتر ازم سال بيست به نزديك من همسر.  پوسيد و موند كودكانه دنياي همون توي شهم اينا اما
 . سال بيست

 : پرسيد دلجويانه و گرفت دست در را او دستان تاسف با ساغر

 ؟ كنه پر وجودش با رو زندگيت خالءهاي تونست ؟ بود آدمي جور چه اون

 : نمايد جلوگيري اشكهايش فروريختن از نتوانست ديگر او
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 زن كلفت بگو!  كنم عرض چه كه همسر....  بودم دومش همسر من.  ديدم عمرم طول در كه بود مردي ترين بداخالق اون...  نه
 و ردد دست از شبها داشتم كمي سن كه اين با خدا به.  كشيد مي كار ازم كلي انداخت مي جلوم كه نون لقمه يه واسه.  بودم اولش
 ده يه به بود برده منو.  بود كرده جدا م خونواده از منو كه بود اين بدتر اينها همه از.  كردم مي گريه صبح تا و برد نمي خوابم پادرد
 . زياد خيلي.....  بود زياد خيلي ما ده از اش فاصله كه ديگه

 و شوهرم جلو نداشتم جرات آخه.  گريه به كردم مي شروع و رودخونه لب رفتم مي شد مي تنگ ام خونواده واسه دلم وقت هر
 تا و افتاد مي جونم به انار تركه با هووم كه بود موقع اون....  واي ، بشه جمع چشمام توي اشك روز يه بود كافي.  كنم گريه زنش
 و آزار هيچ از هاشونم بچه ، هومم و شوهر از گذشته.  ندم انجام رو كارا كه يارم مي بهونه دارم گفت مي و زد مي كتكم داشتم جون
 شبي بگم بهت اگه كني نمي باور.  بود بزرگتر من از سالي دو يكي كه اونا بزرگ پسر بخصوص.  كردن نمي دريغ من به نسبت اذيتي
 . باشم راحت مزاحمتهاش همچنين و هاش اديت و آزار دست از كه نبود

 : كرد مي تر و خيس را اش چهره محابا بي اشك

 از حسابي ، كوچيك خيلي موضوع همين سر كه بود اونجا....  شكست و افتاد دستم از كه كنم پر چشمه از رو آب كوزه مدماو روز يه
 نجات ظالما اون دست از منو تا بيفتم پاشون به و م خانواده پيش برگردم گرفتم تصميم م كودكانه دنياي توي.  خوردم كتك هووم
 اصال كه هستم جايي ديدم كه اومدم خودم به وقت يه.  افتادم راه و پايين انداختم رو سرم رم مي كجا دارم بفهمم اينكه بدون بدن
 جا هر.  زاري و گريه به كردم شروع و نشستم سنگ تيكه يه روي.  نداشتم جايي به راهي و بودم شده گم من.  كجاست دونم نمي
 و شد مي تاريك داشت هوا.  زياد خيلي بودم ترسيده خيلي.  شد نمي ديده آدميزاد از اثري و دشت و بود كوه كردم مي نگاه كه رو

 روبروم درست ، كوه توي كوچيك فرورفتگي يه دفعه يه كه كردم مي نگاه طرف اون و طرف اين به نااميد خيلي.  بيشتر من ترس
 نواحي اون وحشي حيووناي گزند از ات بپوشونم را مدخلش تيغ هاي بوته با كردم سعي داخلش رفتم و رسوندم اون به خودمو.  ديدم
 ها بوته وقتي ولي كجام دونستم نمي كردم باز چشمامو كه صبح برد خوابم زياد گرسنگي خاطر به ركدم كه رو اينكار ، بمونم امان در
 جلب خودش به ور نظرم بود چارپايان مال كه باريك راه يه.  بودم گرسنه و خسته.  هستم كجا و شده چي فهميدم تازه زدم كنار رو

 كه افتاد چوپاني به چشمم ، رفتم كه مسافتي.....  شد همين.  رسيد خواهم جايي يه به برم و بگيرم رو راه اين اگه فهميدم و كرد
.  اومد طرفم به و شد بلند جاش از تعجب با افتاد بهم كه اون چشم.  رفتم جلو لرزون و ترسون.  زد مي ني گوسفنداش واسه داشت
 ديدم رو همسرم چهره كردم باز چشمامو وقتي.  نفهميدم هيچي ديگه و رفت گيج سرم دفعه يه كه كنم فرار خواستم سيدمتر خيلي
 بند ترس از زبونم كرد نگام خشمگين چشماي اون وقتي كنم سكته بود نزديك وحشت و ترس از.  كرد مي نگاه بهم خشم با كه

 داشتي كم من خونه تو چي.  رو و چشم بي ، نزنه سرت به فرار فكر ديگه كه يارم مي تسر باليي:  گفت و كشيد فرياد سرم....  اومد
 رويي چه با ديگه من.  بود شده گرگها خوراك كه كردم پيدا رو ت جنازه گم مي و كشمت مي جا همين ؟ بردي آبرومو اينجوري كه
 اومدم هوش به وقتي.  رفتم حال از كه زد صورتم و سر توي اونقدر و كرد حمله طرفم به ، بميري بهتره ؟ برگردونم رو تو تونم مي
 لكنت با.  كرد مي نگاه منو داشت و بود نشسته اتاق گوشه پيرزني فقط.  نبود رحم بي اون از اثري ، كردم نگاه اطراف به ترس با

 اتاق اون چوبي پنجره از و شدم بلند جام از....  نداد بهم جوابي و برگردوند من از روشو پيرزن اون ؟ هستم كجا كه پرسيدم زبان
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 و پدر پيش برگردم خوام مي ؟ هستم كجا من:  پرسيدم دوباره و افتادم گريه به ، كجام دونستم نمي.  كردم نگاه بيرون به قديمي
 جا همين بايد گهدي ، مردي تو كنند مي فكر اونا:  گفت و كرد نگام غضب با پيرزن اون اما.  اونا پيش ببريد منو خدا رو تو مادرم
.  بود اومده شهر از كه افتاد كاميوني به چشمم دفعه يه كه يادمه اما كردم مي گريه داشتم روز چند دونم نمي.  بپوسي تا بموني
 ها ماشين صداي و سر از ايستاد كاميون وقتي.  كردم هم رو كار همين.  برم اونجا از و كنم قايم بارهاش پشت خودمو گرفتم تصميم
 . پيكر و در بي شهر يه و بودم مونده من حاال.....  رسيدم شهر به كه دمفهمي

 : داد بيرون سينه از بلندي آه

 بگيرم ناچيزي پول و كنم كلفتي خونه اون و خونه اين توي شدم مجبور....  بزني حدس خودت توني مي رو بعدش به جا اين از ديگه
 تونستم سال ده از بعد باالخره.  كلفتي رفتم مي ها صبح و خوابيدم مي بود تنها زن يه مال كه كوچيك كاهگلي خونه يه توي ها شب. 

.  گذرونم مي رو روزگارم كردم پا و دست كه اي سرمايه با هستم اينجا كه االن. خودم سرنوشت دنبال برم و كنم انداز پس پولي
 . گيرم مي رو اش بهره و معتمد مرد يه پيش گذاشتم پولهامو

 : گفت خود با نگريست تر دقيق او سيماي به ساغر و ردك سكوت او

 آدماي گير كه بگه ؟ بگه چي خواد مي داره هم حق خب ، نگفت برام بوده كه اونطور رو چي همه بود گفته خودش كه همونطور
 ؟ كردند استفاده سوء جوانيش و زيبايي از تونستند تا اونا و افتاده ناباب

 : زد لبخندي پريوش كه ناي تا گذشت سكوت در اي لحظه

 ؟ داري ميل چاي....  بگذريم

 : انداخت ساعت به نگاهي ساغر

 . برسم كارام به برم بايد ممنونم

 ؟ يايي مي پيشم بازم

 : سوزاند او بر دل ساغر كه نمود بيان التماس با آنچنان را سوال اين

 . توست نوبت بار اين داره اومدي رفتي هر

 : نشاند لبها بر اي گسترده لبخند پريوش

 . متشكرم و...  حتما

 : نمود مشايعت در نزديك تا را او و برخاست جا از نيز پريوش ، ساغر شدن بلند با
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 . كنه پيدا ادامه سال ساليان دوستي اين اميدوارم كردم دل درد باهات كه خوشحالم خيلي خدا به ، متشكرم ازت بازم

 . اميدوارم

 : نكرده وصل را تلفن هنوز شد متوجه ، ورود محض به ، رفت خود آپارتمان سوي به خداحافظي از پس و گفت را اين

 جواب ___ حداقل اينجوري ، رفتم مي بعد بودم كرده وصل رو تلفن كاش.  باشند گرفته تماس باهام اينا مامان شايد!  واي اي
 .... گرفته تماس باهام كي فهميدم مي االن من و داد مي رو تماسها

 : گفت لب زير و كرد وصل پريز به رو تلفن دوشاخه

 س سينه توي هميشه رو دلش ناگفتني حرفهاي بايد آدم كه چرا نيستم ناراحت اصال نگفته بهم رو چيزها خيلي پريوش كه اين از
 . نكنه رو كردم من كه اشتباهي واقع در....  نگه احدي به و كنه حفظ

 صندلي سوي به آن خوردن و چاي فنجان يك ريختن از پس و رفت آشپزخانه سوي به و داد تكان افسوس و تاثر سر از را سر
 : داد دست او به خوبي احساس ، شهر دورنماي تماشاي از.  كرد روشن سيگاري و رفت پنجره كنار راحتي

 گن مي راست جدا . بردم مي لذت زندگي از بيشتر موقع اون كرد مي دعوت روي پياده به منو زودتر پريوش كاش!  سرحالم چقدر
 . ذاره مي مثبت تاثير انسان روحيه توي ورزش كه

 نمودن محيا براي و كرد خاموش سيگاري زير در را سيگارش.  كشيد سيگار و نگريست خود روي پيش منظره به سكوت در دقايقي
 : رفت آشپزخانه به چاي

 كاراشونو اونا تا كنم تلفن مشتريام به بهتره حاال.  كنم مدآ و رفت پريوش با بيشتر تونم مي بشه گرم تايپ با سرم اينكه از قبل
 در صدا به منزل در زنگ كه بگيرد را مشتريانش تك تك شماره راهنما دفتر روي از و برود تلفن طرف به كرد قصد.  كنند آماده
 : ريخت فرو قلبش او ديدن از.  ديد رو فرشاد گرفته چهره چشمي از و رفت آن سوي به.  آمد

 . كنه عمل قولش به اومده شايد نزد حرفي كه روز اون.  داره اي تازه حرف شايد ؟ اومده سراغم به كه شده چي زبا

 قوي احساسي ديد مي خود در خاص احساس يك ، باشد تفاوت بي او به نسبت تواند نمي كرد احساس وي مجدد ديدار از جوان زن
 . آشنا و

 : گفت آرام و داد را او سالم پاسخ داشت زير به سر كه همچنان فرشاد ، گفت سالم آهسته و گشود را در

 . بزنم حرف باهات اومدم

 : انداخت زير به سر ساغر
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 ؟ چي مورد در

 : داد ادامه بماند جواب منتظر اينكه بدون

 . زدي بهم سكوت در حرفهاتو قبال

 : نشست مبلها از يكي روي و شد وارد امآر فرشاد.  نمود دعوت داخل به را او كار اين با و رفت كنار در جلو از

 اين كه بسا چه و داره برداشتي يه مقابلش طرف سكوت از كس هر ضمن در ، كنه بيان رو آدما حرفهاي تمام تونه نمي سكوت
 . باشه اشتباه برداشت

 : نشست او روبروي ، كاناپه روي جوان زن

 . ده نمي رخ اشتباهي هيچ باشه راههم دار معني نگاههاي و عصبي اي چهره با سكوت وقتي اما

 كلماتي دنبال به است كرده اختيار كه سكوتي در جوان مرد آمد مي نظر به شد خيره او گرفته سيماي به ساغر ، كرد سكوت فرشاد
 كرده ختيارا سكوت نيز ساغر.  انجاميد طول به مدتي سكوت اين.  نمايد بيان ديدار اين از را خويش نيت و قصد بتواند تا گردد مي
 : گشود سخن به لب فرشاد نهايت در ، كند جمع سخنانش بيان براي را خود افكار تر راحت فرشاد تا بود

 تو ادم د مي اجازه نبايد من ؟ بود افتاده كار از مغزم چرا ديروز دونم نمي....  دونم نمي ، نبرد خوابم خيال و فكر از صبح تا ديشب
 . بري

 طوري هم و آورد زبان بر را دلش سخن هم آنها بوسيله كه بيابد تري مناسب كلمات بتواند تا رفت مي ركلنجا خود با همچنان او
 . نشود وارد اش مردانه غرور به اي خدشه كه دهد قرار هم كنار در را آنها

 : بود او سخنان منتظر سكوت در اصل همين روي بود فهميده ظريفش و زنانه احساسات وسيله به را امر اين ساغر

 ..... باالخره....  كنم بيان چطوري واقعيمو احساس دونم نمي

 : داد ادامه غرورش شكستن از ترسي هيچ بدون نتيجه در بيابد را نظرش مورد كلمات نتوانست گشت چه هر او

 .... كردم اشتباه من ببخشي منو بخوام ازت تا اومدم...  چيه دوني مي اصال

 : افزود و شد خيره جوان زن چشمان به

 . ببخشي منو بايد تو ، دارم دل ته از رو درخواست اين كه كن باور

 : رفت آشپزخانه سوي به و شد بلند جا از نگريست مي او ديدگان به كه حالي در ساغر
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 . بخوريم چاي اول بده اجازه

 :  پرسيد تمسمل نگاهي با جوان مرد. بازگشت خود جاي به پاي ريختن از پس و گذاشت سيني درون فنجان دو

 

 بدي؟ جوابمو نميخواي- 

 .مميدم جواب... چرا- 

 خب؟- 

 :داد پاسخ آرامي لحن با ساغر

 .باشم قبل مثل باشي داشته توقع ازم نبايد اما ببخشم رو تو ميتونم- 

 چيه؟ منظورت- 

 .واضحه خيلي- 

 كردي؟ درددل باهام كه پشيموني- 

 .بله...بخواي راستشو اگه- 

 :كشيد آهي جوان مرد

 .ام راضي منم باشي راحت هرطور خب اربسي- 

 :برخاست جا از فرشاد.كرد سكوت و نشاند لب بر تلخي لبخند ساغر

 .بگم بهت رو اينا بودم اومده- 

 :برخاست جا از نيز ساغر

 نميخوري؟ رو چاييت- 

 .متشكرم... نه- 

 :نمود ساغر به رو كند باز را در اينكه از قبل.شد روان دنبالش به ، او كردن بدرقه براي ساغر.رفت در سوي به گرفته سيمايي با و
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 .بودم ديده كجا رو مرد اون افتاد يادم ديشب!...راستي- 

 :پرسيد و زد لبخندي ساغر

 ديديش؟ كجا خب- 

 :شد خيره او ديدگان به فرشاد

 .تو آپپارتمان در پشت

 :پرسيد بود شده گرد و باز تعجب از كه چشماني با.گرفت بر در را اش چهره تمام شگفتي و رفت او لبان از لبخند

 مطمئني؟ تو!...من؟ آپارتمان در پشت...چي؟- 

 :داد جواب صميمي اما قاطع لحني با و نگريست او متعجب ي چهره به جوان مرد

 .ديدم اونو تو آپارتمان در پشت...همينجا مطمئنم بله- 

 :گفت سپس.ماند خيره او به شگفتي و بهت در ساغر

 مطمئني؟ اينقدر كجا از تو...ميكرد؟ چيكار من آپارتمان در اينجا،پشت اون.بدي توضيح برام ربيشت ميخوام كن صبر- 

 :داد ادامه و كرد نگاه او به كاونده و دقيق نگاهي با

 .كن تعرريف برام مفصل و بشين بيا- 

 :افزود ديد را او مردد چشمان كه زماني و

 .بدونم بيشتر ميخواد دلم... ميكنم خواهش ازت- 

 :شد خيره او به محبت و عشق با جوان مرد

 .خوب بسيار- 

 .قراره چه از موضوع كن تعريف برام هم و بخور رو چاييت هم بشين حاال ممنونم- 

 :بازگشت خود جاي به و كرد اجابت را او درخواست فرشاد

 هست؟ يادت كردي دعوت خونت به "رسما منو تو كه روزي اون- 
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 : انديشيد اي لحظه ساغر

 ز؟رو كدوم- 

 چشمي روي رو دستم كردنت اذيت واسه من كردي تصور كه روز همون.بودم آورده مريم گل دسته يه برات كه روز همون- 
 اومد؟ يادت...نمميكردي باور نبودم من گفتم بهت هرچي گذاشتم

 :داد پاسخ آرامي به سپس آورد خاطر به را روز آن نمود سعي و رفت فرو فكر به ساغر

 .يادمه...بله- 

 :كرد نگاه او به قبل از مهربانتر شادفر

 در پشت اونو اي لحظه براي اومدم بيرون آسانسور در از كه موقع همون- 

 

 اون بشم مطمئن گرفت،نتونستم خودش به رهگذر حالت و داد نشون واكنش سريع خيلي من ديدن با اون چون و ديدم تو آپارتمان
 واقعا. رفت پايين ها پله از و كرد نگاه من به عادي خيلي بعدش آخه روداشته رهگذر يه حكم يا ايستاده تو آپارتمان در پشت واقعا
 .كنم فراموش نگاهشو اون تونم نمي

 :پرسيد لحن همان با فرشاد كه اين تا بود برقرار سكوت مدتي. افكند زير به ير و نگفت سخني ساغر

 نگفتي؟ بهم چيزي روز اون چرا- 

 :داد جواب كرد مي نگاه بيرون به كه حالي رد و رفت پنجره سوي به جوان زن

 .پشيمونم چي مثل گفتم بهت كه هم ديروز- 

 :شد پشيمان خود ديروز عملكرد از پيش از بيش فرشاد جواب، اين با

 .خواستم معذرت كه من- 

 :داد جواب بود شده خيره نافذش ديدگان به كه حالي در و نمود او سوي به رو ساغر

 .باشم قبل مثل باش نداشته انتظار ازم گفتم تو به منم!جان فرشاد خب- 

 :داد تكان او سخن درك عنوان به را سرش فرشاد
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 .كنم مي خواهش ازت اما..اما...فهمم مي- 

 : افزود وتاهي مكث از پس حال اين با است سخت بسيار برايش كردنش بيان كه بگويد سخني خواهد مي بود معلوم خوبي به

 باشه؟...بذار ام مردونه حسودي پاي به مو اخير رفتارهاي ينا كنم مي خواهش ازت اما- 

 چي؟ واسه ديگه حسودي!...مردانه؟ حسودي!...بذارم؟ چي پاي به- 

 :داد جواب نگريست مي او زده شگفت چشمان عمق به كه حالي در. آمد او سوي به و برخاست جاي از آرام جون مرد

 .بذارم عشق رو اسمش تونم مي كه احساس يه دارم تو به نسبت خاص احساس يه كه اين واسه- 

 :رسيد خود اوج به جوان زن وشگفتي تعجب ، صريح و پرده بي سخن اين از

 ...فرشاد اما- 

 :گفت مردانه حيايي و شرم با و كرد قطع را او سخن فرشاد

 نظرم توي تو چيه عاشقي و عشق ميدمفه كه وقتي از وقته خيلي...هستم تو عاشق وقته خيلي اما...كني باور توني نمي كه دونم مي - 
. شد وسياه تاريك چشمم پيش زندگي و خراب سرم روي دنيا گفتي رو "بله" عقد سفره كهپاي وقتي شكست دلم ازدواجت با بودي
 قيد عروسيت روز همون از من اما چرا دونم نمي.نشدم خوشحال هم گرفتنت طالق با حتي وقت نكرد،هيچ خوشحالم چيز هيچ ديگه

 به كه كنم راضي خودمو نتونستم طالقت از بعد حتي وقت، نكنم،هيچ ازدواج وقت هيچ گرفتم تصميم و زدم رو تو شتندا
 ....و بگي رو "بله"بهم و بشي صبورم سنگ و مونس كه بخوام ازت رسما خوام مي حاال ولي... ولي بيام خواستگاريت

 .بوي داده فرا اوگوش سخنان به مبهوت و مات ساغر

 .كني وشبختمخ و- 

 :داد بيرون سينه از آهي

 كنم؟ قبول رو همدان پروژه تونم نمي دليل دو به گفتم بهت خونمون اومدي كه اولي روز يادته- 

 :داد ادامه و نماند جواب منتظر

 مي ساساح وجود تمام با تو به نسبت كه عشقيه دومش دليل...نزدم دوم دليل مورد درباره حرفي ولي گفتم بهت رو اولش دليل- 
 .كنم

 :داد ادامه ملتمس لحني با و نگريست ساغر به عاشقانه
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 گم؟ مي چي فهمي مي...دارم احتياج تو به من- 

 :شد تر بيش ساغر تعجب و سخن،بهت اين با

 ...تو و هستم مطلقه زن يه من...من گي؟ مي چي داري دوني مي هيچ!...فرشاد...اما...اما- 

 :كرد قطع را او سخن لحن همان با فرشاد

 ...نشسته روزي چنين انتظار به سالهاست كه عاشق يه من و- 

 :داد ادامه و كشيد دارش تب پيشاني به دست

 .تو به رسيدن جز نيست مهم برام هيچي و ميرم مي تو بدون من...من- 

 :بنشيند ها مبل از يكي روي نمود وادار را او و شد سست ساغر زانوان

 .كني فكر تر بيش بهتره...بگم چي دونم نمي منككمن- 

 :برد فرو موها ميان را انگشتان فرشاد

 "هيچكس يا تو يا":رسيدم نتيجه يه به تنها و كنم مي فكر دارم كه سالهاست

 :بود مرتعش ساغر صداي

 مي برخورد موضوع اين احساسيبا داري تو مطمئنم حاالت،من حرفهاي از اين... ديروزت رفتار از ون...بفهمم تونم نمي من اخه- 
 ...كني

 :شود مسلط خود بر كرد سعي و نموي تأملي

 معني برام اال "هيچكس يا تو يا" جمله. كنند خورد بر دل خواسته و احساس روي از بتونن آدما كه نيست چيزي زندگي!جان فرشاد- 
 گم مي بهت من كني مي فكر داري سالهاست گي مي نداره،اگه مفهومي و معني هيچكس براي كه من واسه تنها نه...نداره مفهومي و
 تر بيش خيلي...كني فكر روش قبل از تر بيش و شي دقيق موضوع اين روي تر بيش بايد نكردي فكر منطقي و درست كه

 :كرد حلقه ديگر يك در را انگشتانش

 كه اين دوم.  دارم بچه تا دو كه هستم مطلقه زن يه من كه اين كني،يكي فكر روشون حسابي و بگيري نظر در رو چيز چند بايد- 
 تونم نمي دارم مردها به نسبت من كه بدي فكري زمينه با كه اين سوم كني، مي تصور كه اونيه از تر بيش خيلي زندگيم مشكالت
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 بوجود رو بسياري مشكالت ات واسه ها بعد امر اين و اعتماديه بي و بيني بد از لبريز من وجود تمام باشم تو براي خوبي همسر
 ...مياره

 :داد ادامه ملتمسانه و شد خيره فرشاد نافذ مانچش به

 كني؟ مي درك حرفهارو اين عمق- 

 :داد پاسخ و ماند خيره او ديدگان به نز جوان مرد

 .كنم م درك بله- 

 خب؟- 

 :بخشيد تري بيش قاطعيت خود لحن به فرشاد

 كه اين از قبل... كني مي نصيحت رو ات هبچ داري انگار كه زني مي حرف من با جوري تو...گفتم كه همونيه من خب،حرف كه خب_
 بار صدها بلكه... بار ده نه... بار يه نه...گذاشتم كنار و كردم دوره تمامشو من بگي بهم رو چيزها اين

 :داد پاسخ محزون لحني با و افكند زير به سر ديد، او چشمان در معنا و تماموسعت با را عشق كه رماني و كرد سكوت ساغر

 .بگيره تصميم مورد اين در بايد كه نيستي كسي تنها تو... توئه نظر فقط اين ولي...ولي- 

 :كرد درك سخنان اين ازبيان را او منظور و قصد فرشاد

 شم مطمئن اگه بودم تو جواب منتظر كه دليل اين به هم اون نكردم صحبت مورد اين در باهاش هنوز كه مادرمه منظورت اگه- 
 بشي عروسش تو كه اين از خودش چون نيست كار اين به احتياج كه مطمئنم ولي...كنم مي راضي هم نواو شده طور هر مثبته جوابت

 .مطمئنم من...شه مي خوشحال

 :گفت لحن همان وبا حالت همان با ساغر

 .باشه مطلقه بيوه يه عروسش خواد نمي دلش مادري هيچ.  باشي مطمئن هم قدرها اين نبايد- 

 

 :گفت آرام و برخاست جا از ناراحتي با فرشاد

 نه؟ يا آره....بده منو جواب فقط باش نداشته كارا اين به كاري تو- 

 :گذاشت تبدارش پيشاني روي را دستش جوان زن
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 ...بايد دارم احتياج وقت به من- 

 :كرد قطع را او سخن جوان مرد

 وقت؟ چند- 

 :داد جواب تر مغموم لحني با و نگريست او به متأسل ساغر

 .دونم نمي كه كن باور.دونم نمي...نميدونم- 

 :گشود آرامي به و رفت در سوي به سپس نگريست او به سكوت در مدتي فرشاد

 ....وگرنه...بدي جوب زودتر چه هر كنم مي خواهش ازت- 

 تسكو و تنهايي به احتياج كه ساغر.شد خارج خداحافظي بدون و انداخت بود افكنده زير به سر كه ساغر به نگاهي.كرد سكوت
 :كرد زمزمه خود با. شد ور غوطه ناباورد در و نكرد جلوگيري او رفتن از ، داشت

 !كنه؟ ازدواج من با اون!...داشته؟ دوست منو قبل مدتها از اون!...گه؟ مي چي فرشاد اين!من خداي- 

 :بود ستيز در خود با همچنان او. كند باور توانست نمي بود شنيده كه را سخناني

 ؟ رسيده نتيجه اين به چطور آخه...نداره امكان اين...نه- 

 :كرد روشن سيگاري لرزان دستاني با

 ...نيست متوجه اون..ميكنه اشتباه اون- 

 :گرفت آرام كرد تجسم را او ي مردانه چشمان وقتي ولي

 شه مي پشيمون كه مطمئنم من اما گفت مي رو حقيقت داشت اون وي - 

 :دارد مي دوست بسيار را فرشاد نيز او كه كرد احساس اش دريايي قلب در

 من نه...بدم باد به رو نازنينم و عزيزم خاله آرزوهاي و آمال حرفي،تمام سه ساده كلمه ،اين"بله"گفتن با تونم مي چطور من آخه- 
 اپ و دست حسرتهام و غمها در و كنم زندگي هام تنهايي با محكومم كه هستم مطلقه زن يه من...  من...ندارم رو حقي چنين
 .ندارم حق من...بگيرم ازشون رو اي خونواده شادي ندارم حق من...بزنم

 .ربود او از را گفتن وسخن تفكر مجال اشك و شد تبديل جانسوز حقي حق به سپس و نشست گريه به آرام آرام او صداي
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 نداشت خوشي حال چون.پيچيد خانه مغموم فضاي در تلفن زنگ صداي كه رفت آشپزخانه سوي به و برخاست جا از بعد مدتي
 :شنيد آن از پس باشد پاسخگو تافني منشي داد اجازه

 ...شدم كچل كن تلفن ساغر ه گفت بس ،از نگرانته خيلي مامان جان، ساغر سالم- 

 : رسانيد تلفن به را خود و كرد پاك را هايش اشك شتاب با.  گرفت بر در را او محزون چهره وسيعي لبخند:شاهين صداي شنيدن با

 ؟ خوشحاليد بينيد نمي چطورند؟مارو وبابا مامان خوبي؟ جان شاهين سالم- 

 دلمون كه اين هستند،سوم تو نگران فقط خوبه همه حال سالم،دوم عليك اول...بدم جواب بتونم تا كن سؤال يكي يكي اووووه،- 
 .شده ذره يه واست

 :خنديد بلند صداي با ، بود كرده فراموش را خويش دروني غم گويي كه ساغر

 شما و اونجا بيايم داشتيم تصميم جون خاله با اتفاقا. بابا و مامان باي هم تو براي هم...شده تنگ برات خيلي منم برم،دل قربونت- 
 . ببينيم هارو

 .كنه مي دق داره مامان كه كنيد حركت زودتر پس خوب خيلي- 

 براش بميرم الهي- 

 :گفت اي مزاحگونه لحن با شاهين

 .بگير باهاش تماسي يه يا ببينش بميري،بيا اشبر خواد نمي- 

 :داد جواب شرمساري با ساغر

 ...بگم بهت رو چيزي يه جان،بذار شاهين نيستي غريبه كه تو- 

 :داد ادامه گويد نمي اش خانواده به سخني شاهين دانست مي چون

 .ديدنتون بيام روزا همين دم مي قول اما. گيرم مي تماس باهاتون دير به دير دليل همين به نيست جالب زياد اقتصاديم وضع- 

 پسر وظايف به برم نداري كار من با اگه بزنه حرف باهات خواد مي و وايساده من دست بغل اينجا مامان...ميگي چي فهمم مي - 
 برسم؟ خونواده بزرگ

 :خنديد بلند صداي با ساغر
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 .باش هم خودت مواظب...برس وظايفت به برو...برو

 .حافظخدا بعد تا پس- 

 . خداحافظ- 

 :كرد شادمان و خوشحال پيش از بيش را ساغر دل و پيچيد گوشي در فرزانه صداي بعد اي لحظه

 عزيزم؟ دخترم،خوبي سالم- 

 چطوريد؟ شما منه،خوبم از سالم- 

 .زياد خيلي شده تنگ برات دلم خيلي فقط خوبم منم- 

 مي شاهين به داشتم االن همين.دونه مي خدا فقط كه شده تنگ برات دلم اونقدر.هستم شما مثل منم كه قسم خودتون جون به- 
 .ميام ديدنتون به هفته اين آخر تا گفتم

 خوبند؟ رسول؟همه داداش حال فرشاد؟ چطوره؟حال جون پروانه حال ببينم ،بگو شكر،خوب رو خدا- 

 .اونجا بياييم گذاشتيم قرار خاله با اتفاقا. شده تنگ براتون دلشون حسابي و خوبن همه بله- 

 .شم مي ديوونه غربت و تنهايي از دارم ديگه كه من بياييد زودتر خدا رو شكر،تو رو خدا!خوب چه- 

 !اونجاها وبيام ببندم رو سفر اسباب فردا همين نكنيد كاري يه...نزنيد حرف جوري اين خدا به رو شما!جان مامان- 

 :گفت شادمان لحني با فرزانه

 .ببينم رو تو زودتر تا بگم بازم بهتره پس- 

 .شماهام پيش ظهر شنبه پنج م شد طور اين كه حاال- 

 :پرسيد ناباوري با فرزانه

 ذاري؟ مي سرم به سر داري- 

 .يايم مي باهم تونست گه گم مي هم خاله به يام مي كنيد باور.زنيد مي كه حرفيه چه اين!مامان- 

 باشه؟ بگير تماس باهام تون حركت از قبل شه نمي اين از بهتر- 

 .حتما چشم- 
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 .ببينم رو ها شما شنبه پنج اميدوارم برسون سالم رو همه!دلم عزيز خوب خيلي- 

 .برسونيد سالم خيلي رو خدا،بابا اميد به- 

 خدانگهدار عزيزم باشه- 

 . باشه هم شما نگهدار خدا- 

.  ماند منتظر و گرفت را پروانه هخال تلفن شماره.برداشت را آن مجددا معطلي وبدون گذاشت را گوشي وشعف، شور از آكنده دلي با
 به و نباخت را خود اما افتاد خودش غم ياد به ،ساغر او صداي شنيدن با. رسيد گوشش به فرشاد آرام صداي اي لحظه از پس

 : گفت ساغر وقتي اما.شده خوشحال خيلي كه بود پيدا فرشاد صداي لحن از گفت سالم آهستگي

 هست؟ جان خاله- 

 :شد تر محزون بود افتاده پشت به كه عاشقش قلب

 خوبي؟ هست،تو بله- 

 . ممنونم،خوبم- 

 

 . زنم مي صداش االن, دستت گوشي- 

 

 

 : رسيد گوشش به پروانه مهربان صداي بعد لحظاتي

 

 

 ؟ خوبي دلم عزيز سالم- 

 

 

 ؟ خوبين شما, ممنون, خوبم, جان خاله سالم- 
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 . شكر و خدار,  عزيزم بله- 

 

 

 كرد تلفن مامان االن همين كه بگم بهتون خواستم مي- 

 

 

 ؟ بود طور چه حالشون!  من خداي- 

 

 

 ؟ آييد مي هم شما بپرسم خواستم مي, شون پيش برم پنجشنبه قراره اتفاقا..... بودند خوب همگي- 

 

 

 : داد جواب شاد لحن همان با پروانه

 

 

 . نباشم خوبم رخواه ديدن مشتاق طوالني مدت اين از بعد ميشه مگه.... دلم عزيز البته- 

 

 

 .... رم مي فردا.  كنم مي رزرو بليت هم شما براي من پس- 
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 : كرد قطع را او حرف تعجب با پروانه

 

 

 . رسونه مي رو ما فرشاد ؟ چي واسه بليت- 

 

 

 : افتاد تپش به ساغر قلب

 

 

 ...... نتونه و باشه داشته كار شايد اما.... اما- 

 

 

 . مياد ما همراه و گيره مي مرخصي وزير چند نباش چيزا اين نگران تو- 

 

 

 : گرفت را او حرف دنباله پروانه و كرد سكوت ساغر

 

 

 ؟ خوبه,  شي حاضر تا كنيم مي تلفن بهت بيافتيم راه اينجا از اينكه از قبل البته دنبالت ياييم مي زود صبح پنجشنبه- 

 

 

 . هستم شما منتظر من, خوبه خالهجان ممنونم- 
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 . باشي نداشته نگراني سفر توي تا كن براه رو توكارا تمام پس- 

 

 

 . جان خاله چشم- 

 

 

 : نمود كوتاهي خنده پروانه

 

 

 رو حالش هم داداش كنه خدا شده تنگ فرزاد و شاهين و فرزانه براي دلم چقدر دوني نمي. دخترم بده خيرت خدا!  من خداي واي- 
 .شده تنگ رسول براي دلش يخيل هم فرزانه كه دونم مي.  بياد ما با.  بشه براه

 

 

 . بشه خوب خوب جان دايي حال اميدوارم هم من- 

 

 

 كنار راحتي صندلي روي و كرد روشن سيگاري سپس كشيد عميقي نفس و ايستاد خداحافظي از بعد.  گرفت گرم پروانه با دقايقي او
 . شد خيره بيرون به آنجا از و نشست پنجره

 

 

 روحي هاي درگيري و ذهني هاي گرفتاري اين از طوري اين..... برادرم و پدر,  مادر پيش. خودم ادهخونو پيش برم باشه بهتر شايد- 
 . بهتره بارم بودن اونجا شم مي راحت
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 : داشت را سروش از جدايي قصد كه افتاد زماني ياد به

 

 4 فصل

 

 

 گرفتي؟ رو آخرت تصميم كه مطمئني تو- 

 

 

 . كنم زندگي سقف يه زير سروش با تونم نمي ديگه بله- 

 

 

 طالق با دوني مي ؟ كردي فكر معصوم طفل دوتا اون اينده به هيچ داري ازش بچه دوتا تو دخترم بسازي باهاش كن سعي ولي- 
 . كني فكر بيشتر بهتره ؟ زني مي اونا به اي صدمه چه گرفتنت

 

 

 مي كه هستند كسايي تنها اونها, بشم جدا پدرشون از نم هستند راضي هم هام بچه..... كردم فكر گفتيد كه چيزايي اين همه به من- 
 . كشم مي خونه اون توي عذابي چه من كنند درك خوبي به تونن

 

 

 ..... اما- 

 

 

 : كرد قطع را او حرف حوصلگي بي با ساغر
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 هم,  كنم مي تباه رو ام ندهآي,  بمونم سروش كنار اگه باشم هام بچه و خودم آينده فكر به بايد من.  مامان نداره اگر و اما ديگه- 
 تصور نيست آينده فكر به كه پدرشون. بسازم رو هام جگرگوشه اينده تالش و كوشش با بايد من.هامو بچه آينده هم و خودم آينده
 گن يم چي خواهراش و مادرش ببينه نشسته اون,  گذشته اينا از.  نداره ديگه فرداهاي و فردا به كاري و امروزه همين دنيا كنه مي
 از كدوم هر, مدتي از بعد نميكنه فكر. باشند فرزند و زن براش تونند نمي اونا از كدوم هيچ آينده در گه نمي!! سنده بگن اونا چي هر
 .ندارند كارش به كاري ديگه و خودشون زندگي دنبال ميرن,  زنند مي سينه به رو سنگش طوري اين دارن كه اونا

 

 

 منو شما و بودم داغ من موقع اون نگي و نباشه اي گاليه و شكوه بعدا تا بگم بهت رو حرفا اين كه بود ام وظيفه خوب بسيار- 
 .نكرديد راهنمايي

 

 

 : كشيد آغوش در را او ساغر

 

 

 اين روي دارم كه ساله سه دو من.  نگرفتم رو تصميم اين فكر بدن و آني چون زنم نمي حرفي همچين كه باشيد مطمئن.  مامان نه- 
 . ده نمي نجات بدبختي و فالكت اين از منو طالق جز به راهي هيچ كنم مي فكر موضوع

 

 

 : فشرد مادر سينه به بيشتر را خود

 

 

 درك منو كنم مي خواهش اما كنم مي زياد رو پدر و شما غصه و غم كار اين با دونم مي خدا به.  ببخشيد منو..... مامان ببخشيد منو- 
 . رسم مي جنون و ديوانگي مرز به خونه اون توي دارم من. بگيريد نظر در منو رواني و روحي موقعيت و كنيد
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 : فشرد آغوش در تنگ و سخت را او و شد جاري فرزانه چشمان از اشك

 

 

 . كنم مي دعا برات هميشه من.  كنه كمكت خدا.  دلم عزيز فهمم مي.... ميگي چي فهمم مي- 

 

 

 : شد خيره شمانشچ به مستقيم و كرد جدا آغوش از را او

 

 

 با خواي نمي كه هم تو,  ريم مي شهر اين از داريم برادرت و پدر منو شي مي تنها خيلي بگيري طالق اگه دوني مي!  دلم عزيز ولي- 
 ؟ كني چيكار ما بدون خواي مي آخه.... بياي ما

 

 

 : بنشاند لب به لبخند كرد سعي ساغر

 

 

.  بده اجاره بهم هست هم مبله مه هاشو آپارتمان از يكي و كنه صحبت من مورد در شپدر با فرانك قراره,  مامان بزرگه خدا- 
 . دلسوزيه و خير بسيار مرد فرانك پدر رهگذر اقاي دونيد مي كه همونطور

 

 : پرسيد نگراني با فرزانه

 

 ؟ بربياي اش اجاره پس از ميتوني چطور نداري درآمدي كه تو ولي- 
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 :ددا جواب لبخند همان با ساغر

 . نميخوان هم پيش پول ازم ضمن در.....بدن اجاره بهم پاييني خيلي قيمت به رو اپارتمانش رهگذر آقاي قراره- 

 ازشون و كنم دعوتشون,  دن مي انجام تو حق در كه بزرگ لطف اين خاطر به نيست بد.  كنه عطا طوالني عمر رهگذر آقاي به خدا- 
 . عزيز فرانك از هم و ايشون از هم.  كنم تشكر

 : بوسيد را او خيس گونه ساغر

 . ممنونم...... مامان ممنونم- 

 ؟ كنم سوالي ازت تون مي- 

 . بفرماييد- 

 ؟ كني زندگي ما با نمياي چرا- 

 : داد جواب سپس و كرد تاملي ساغر

 وقت يه البته.... نميرسم ييجا به وقت هيچ كنم زندگي شما با اگه.  بايستم خودم پاهاي روي و نباشم شماها به متكي اينكه خاطر به- 
 اين و بخوره تكون دلم توي آب ديد نمي اجازه كنم زندگي شما با وقتي دونم مي بخوايد رو راستش نشيد دلگير ازم نكرده خداي
 اي آينده به رسيدن براي خودم كه تالشيه كارو,  كنه مي آروم منو كه چيزي اون.  هستم دنبالش به و خوام مي من كه نيست چيزي
 . بزرگ خداي به توكل با هم اون دم مي انجام,  روشن

 : بزرن لبخند كرد سعي و بوسيد را او پيشاني فرزانه

 . كنه مي آروم رو دوتا شما كه چيزيه تنها استقالل. هستي پدرت مثل هم تو- 

 درك خوبي به توانست مي.  كرد ممغمو و محزون,  متاثر سخت را ساغر,  فرزانه هاي شانه آرام تكان.  كشيد آغوش در را او مجددا
 . ديد نمي روي پيش در جدايي جز راهي او اما خورد خواهند اي ضربه چه اتفاق اين از اش خانواده كه كند

 : كرد زمزمه خود با

.  فتادما دور خودم نيت و قصد اط من. كنم زندگي ام خانواده با نكردم قبول طالق از بعد دليل چه به كردم فراموش من اينكه مثل- 
 و شدند بزرگ وقتي دادم قول هام بچه به من.  نبايد..... نه.... بدم دست از رو نفسم به اعتماد نبايد.  باشم مقاوم ازاين بيشتر بايد

 كمي دست اش اينده گرفتم پيش در من كه راهي اين و.... باشم داده ترتيب رو خوبي زندگي براشون,  كنند زندگي من با برگشتند
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 مياد دستم توجهي قابل مبلغ,  ماه سر بدونم كه باشم كاري فكر به نگراني و خوردن غصه جاي به بهتره. نداره سروش با زندگي از
 . برسم هدفم و نيت به تونم نمي كه هستند موقتي و كاذب فرشاد قول به كه كارايي اين با.

 : بپردازد آن به بود نتوانسته يماريب دليل به او و بود گرفته نظر در برايش فرشاد كه افتاد شغلي ياد به

 آتيش و اب با خودمو خاطرش به من كه هدفيه مهمتر اون از.  نيست مهم و كننده نگران گه مي فرشاد كه اونقدرهام من مريضي- 
 . بازگشتشون روز اميد به خريدم جون به رو فرزندانم دوري و زدم

 : درخشيد محزونش قلب در اميدي برق سخنان اين از

 رو تايپ كاراي.  بشم كار به مشغول تا كنه معرفي,  شايگان آقايان به منو كه ميخوام فرشاد از حتما برگشتم سفر از اينكه از عدب- 
 از كس هيچ كنم تالش وقفه بدون بايد من. شه مي آروم دلم هم گرمه سرم هم اينجوري. دم مي انجام برگشتم شركت از وقتي هم

.  شم مي داخوش و اميدوار ام آينده به بيشتر كنم كار بيشتر چي هر.  نمرده,  رسونه مي آرزوش به اونو كه فرسايي طاقت كاراي
 ..... بكنم تامين رو هام بچه اينده تونم مي من و شينه مي ثمر به تالشم و كار باالخره ميدونم

 : نشاند لب بر گسترده لبخند

 . مكن مي كارو همين برگشتم مسافرت از وقتي..... درسته- 

 : انداخت فرشاد ياد به را او " مسافرت" نام

 حرفم,  بكنم صحبت باهاش هم اگر نميكنم تصور دارم ازش كه شناختي با.  نگرفته اي منطقي تصميم سوزه مي فرشاد واسه دلم- 
 ..... بگيره بهتري تصميم اش آينده براي كنه سعي و بشه نااميد من از كه كنم كاري بايد.... كنه قبول رو

 در او.  بودند جذاب و زيبا بسيار ساغر براي همه همه,  نگاههايش,  خشمش,  لبخندش. شد مجسم نظرش در فرشاد زيباي چهره
 . كرد مي احساس جوان مرد اين به نسبت بزرگ عشقي وجودش اعماق

 فرشاد بود معتقد او.  انستد نمي عشق اين اليق را خود اما كند خوشبختش تواند مي كه است مردي تنها فرشاد دانست مي ساغر
 . برگزيند خود براي تري شايسته همسر تواند مي

 : برداشت را گوشي و رفت تلفن سوي به. شد خارج افكارش از آمد در صدا به كه تلفن زنگ

 . بفرماييد بله- 

 . ساغر سالم- 

 : شد نزديك يكديگر به نفرت و خشم از ابروانش
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 ؟ تو بازم- 

 . ببينمت بايد كه گفتم- 

 ؟ نه يا ميداري بر سرم از دست حاال.  دادم رو جوابت منم- 

 . راحتي اين به نه- 

 .بمير برو- 

 : گذاشت را گوشي و گفت را اين

 . برداره سرم از دست ترتيت اين به شايد كنم شكايت دستش از بايد ؟ خواد مي جونم از چي دونم نمي,  لعنتي- 

 : افكند آن به نگاهي وصلگيح بي با ساغر.  برخاست تلفن زنگ صداي دوباره

 . بره رو از خواد نمي مردك اين اينكه مثل! ..... بابا اي- 

 : گفت خود با كه بگويد سخن تندي با و دارد بر را گوشي خواست

 دمز حرف بد,  شهرامه اينكه تصور به من و بود گرفته تماس فرشاد كه موقع اون مثل. كنم اشتباه هميشه مثل من و نباشه اون شايد- 
. 

 : برداشت را گوشي آرامي به ساغر,  برخاست كه تلفن سوم زنگ

 . بله- 

 . ساغرم سالم- 

 . جان خاله سالم- 

 " ها بودم كرده جمع حواسمو شد خوب ":  خنديد دل در

. بشيم راهي ام و بياد پنجشنبه زودتر چه هر خواد مي دلم!  دارم حالي چه اينا فرزانه پيش بريم خوايم مي گفتي وقتي از دوني نمي- 
 ..... شدم زده ذوق خيلي نيست دلم تو دل حاال تا وقت اون از خدا به

 : داد ادامه و كرد اي خنده

 ؟ نه,  شده بچه خاله گي مي داري خودت پيش االن حتما- 
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 : نمود كوتاه اي خنده نيز ساغر

 گم مي..... اومدم وجد به خيلي من..... ندارم ماش از كمي دست خودمم چون كنم دركتون تونم مي!  حرفيه چه اين,  جان خاله نه-- 
 ؟ بيافتيم راه فردا همين پنجشنبه جاي به نيست بهتر

 : كشيد خوشحالي از فريادي پروانه

 . بكنيم كارو اين اگه ميشه خوب چقدر..... بشم فدات الهي...... جون خاله واي- 

 : گفت و كرد تغيير پروانه شادمانه لحن ناگهان

 به سفر اجازه فعال دكتر گفت مي اون.  زدم مي حرف پرويز با داشتم بگيرم تماس تو با اينكه از قبل ؟ چي رسول داشدا آخه ولي- 
 . ده نمي داداش

 : داد پاسخ دلجويانه لحني با ساغر

 ؟ خوبه,  ريم مي جون دايي با بعد دفعه انشاءاهللا. نداره اشكالي حاال..... جان خاله معلومه كه اين خب- 

 ...... اما- 

 : كرد قطع احترام با را او سخن ساغر

 از افكار اين با رو شوق و ذوق اين بهتره.  ريم مي ايشون با,  داد اجازه بهش دكترش و شد بهتر كه دايي حال,  جان خاله نداره اما- 
 . نبريم بين

 : گفت سپس و كرد مكث اي لحظه پروانه

 . كنم مي پرويز به رو سفارشات من توئه با حق- 

 . جون خاله عاليه- 

 : داد ادامه بياورد بيرون هوا و حال آن از را او اينكه خاطر به و

 ؟ بيافتيم راه ساعتي چه فردا حاال- 

 : زد موج پروانه صداي در شادي مجددا سوال اين با

 . عزيزم بگي تو كه وقت هر- 
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 ؟ خوبه صبح 6 ساعت- 

 : داد جواب معطلي بدون پروانه

 تا گم مي بهش رو موضوع و گيرم مي تماس هم فرشاد با.  خوريم نمي هم رو ظهر گرماي بريم زود صبح گها.  جون خاله عاليه- 
 . بگيره مرخصي بعدش روز چند و فردا واسه امروز همين

 : گفت آرام صداي با ساغر

 . كنم رزرو بليت برسم تا بديد خبر بهم بگيره مرخصي نتونست اگه اما جان خاله باشه- 

 روشو نشده هم حاال تا.  داره دوست خيلي رو فرشاد كيارش,  كه دوني مي آخه دن مي مرخصي بهش كه مطمئنم اما..... عزيزم باشه
 . بندازه زمين

 : افزود پروانه و كرد سكوت ساغر

 ؟ نداري كاري دلم عزيز خب- 

 .بديد من به هم خبري نره يادتون ولي..... نه- 

 : خنديد شادمانه پروانه

 . خداحافظ فعال عزيزم باشه- 

 : گفت خود با سپس گذاشت را گوشي و نمود خداحافظي نيز ساغر

 ".  بپرسم رو حالش و بزنم جان دايي خونه به تلفن يه بهتره"

 : شنيد را پرويز صداي و نكشيد طول او انتظار. ماند منتظر و گرفت را خود نظر مورد شماره و داشت بر را گوشي مجددا

 . جان پرويز سالم- 

 ؟ چطوره حالت عزيز عمه دختر به سالم!  به هب- 

 ؟ چطوره جان دايي حال.  خوبم- 

 . كنند مي منتقلش بخش به امروز.  بهتره الحداهللا- 

 ؟ خوبه حالش كه مطمئني ؟ ديديش- 
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 . زدم حرف دكرتش با و ديدمش بله- 

 ؟ چطوري خودت خوب بسيار- 

 ؟ رسيد هم ما به نوبت عجب چه- 

 . زنيد نمي مو هم با..... عمه پسر و دايي پسر شما دست از امان- 

 : كرد اي خنده پرويز

 ..... ديگه بگو ماشااهللا يه- 

 : خنديد بلندتر جوان زن

 .نوبر دوتا شما به ماشااهللا.... خب خيلي- 

 : گفت سپس,  خنديد بلندتري صداي با نيز پرويز

 . فرزانه عمه پيش بريد خوايد مي شنيدم راستي- 

 . هستيم راهي فردا بخواد خدا اگه,  درسته- 

 ؟ بريد پنجشنبه نبود قرار مگه ؟! فردا- 

 . كنم صبر پنجشنبه تا تونم نمي كه هستيم هول اونقدر اما بود قرار- 

 . بگذره خوش بهتون حسابي اميدوارم عاليه يعني, خوبه- 

 : گفت و كرد مكث اي لحظه ساغر

 ؟ بخوام چيزي ازت تونم مي- 

 .بندازتش روز و حال اين به دشمنا نده اجازه, كن مراقبت جان دايي از حسابي خدا رو تو.ممنونم_.كنيد امر شما.....البته_

 حال, باشه كشيده بيمارستان به پدرم پاي ديگه بار يه اگه خوردم قسم_:گفت بلند صداي با بود كرده درك را او منظور كه پرويز
 .بگيرم بدجوري رو ها بعضي

 شده؟ حرفت هنگامه با_:بشنود نيز هنگامه تا برده باال را خود صداي مخصوصا پرويز شد متوجه ساغر

 .نيست حاليش هيچ احمق زنيكه شده حرفم هم بدجوري بله_:كرد آرام را خود صداي لحن پرويز
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 بشي؟ عصبي دستش از قدر اين شده باعث كه گه مي چي خب...كردم كيف خدا به اما!...بدجنسه چقدر چقدر ساغر اين بگي شايد_

 از كه اي ديگه كار.اندازه مي پدر چشم از حسابي منو كه كرده تهديد فقط!!ايشون...نباشيد نگران شما جان عمه دختر هيچي_
 .ياد نمي بر دستش

 اطمينان خودش به چقدر, كرده غلط_:شده نزديك يكديگر به ناراحتي از ساغر ابروان اما كرد خنديدن به شروع و گفت را اين
 مي دفاع ازش چطور دوني نمي. گذاشته!!عتيقه اين الالي به لي لي خيلي, ديگه پدره اين تقصير_:كرد مكث اي لحظه پرويز!داره
 باالخره بزرگه خدا, كن صبر فعال_:گفت اي دلجويانه لحن با ساغر.بخونه رجز من واسه اينقدر!!محترم خانوم اين بايدم خب!كنه

 .شه مي رو جان دايي واسه دستش

 .دير خيلي....باشه شده دير خيلي موقع اون ترسم مي_:بود محسوس خوبي به نگراني پرويز صداي در

 مي احساس دهنده آزار حالت يه دلم ته فقط...دونم نمي_زني؟ مي رو حرف اين كه شده چي مگه_:پرسيد شگفتي با ساغر
 .ده مي درس هم رو شيطان هنگامه اين دوني مي كه همونطور_:افزود و كرد مكث.كنم

 .....باش خودت مواظب چان پرويز خدا رو تو_:كرد پر نگراني و تشويش را ساغر وجود اعماق در

 روانه رو دايي و انداخته راه به كه دعوايي اين با_:داد ادامه و كشيد بلندي نفس.يابد تسلط دهنده آزار احساس اين بر كرد سعي
 .بده ارزش بهش قبل مثل جان دايي كنم نمي تصور كرد بيمارستان

 رنجش اين ماهرانه گري موذي و زبوني چوپ يه با.نشناختي رو خال و خط خوش مار اين هنوز تو اينكه مثل_:زد خندي زهر پرويز
 ها كردي فرض هالو رو جان دايي تو كه اين مثل_.مطمئنم من, مياره در پدر دل از رو

 _ياد مي بر بگي چي هر زن اين از واهللا دونم نمي

 داشته صبر بايد فقط ذاره مي دستش كف رو كثيف زن اين حق خدا, باش دايي و خودت مواظب فقط نكن احتنار خودتو تو حاال_
 .باشيم

 .باشي جان دايي و خودت مواظب خوام مي ازت بازم.گيرم نمي رو وقتت ديگه..باشي موفق طور همين منم_. اميدوارم

 ولي باشي ما همراه تونستي مي كاش_.منونم_.بگذره خوش بهتون حسابي سفر اين توي اميدوارم حتما باشه

 . هستم تيماردار فعال ولي_:داد ادامه را او سخن پرويز

 

 تيماردار؟
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 .ديگه بله خب

 چي؟ يعني

 دونستي؟ نمي مگه.غمخوار،پرستار يعني

 .بدونيم رو ها كلمه همه معني كه نيستيم شاعر شما مثل كه ما آخه...نه

 :افزود شادماني همان با رساغ.خنديد بلند صداي با نيز پرويز

 .باش خودت مواظب خدا رو تو ميگم بهت بازم...شم نمي مزاحمت خب،ديگه

 .خداحافظ بعد تا...نباش نگران اصال تو.عزيز عمه دختر چشمام روي به

 .خداحافظ

 :گفت و انداخت باال را هايش گذاشت،شانه را گوشي ساغر

 .كنه رحم خدا

 :شد خيره شهر دورنماي به و ايستاد پنجره جلوي.داشت قرار آن در اش رايانه كه رفت اتاقي سوي به

 .نبرم بين كرده،از شادم و افتاده جونم به كه رو ام خونواده مجدد ديدار هيجان و شور اين فكرها اين با بهتره حاال

 سوي به و شد فارغ ان از دبع مدتي.بكشد نقاشي خويش دل براي تا رفت داشت قرار اتاقش از اي گوشه در كه رنگ و بوم سوي به
 جا از ارام.فراخواند خود سوي به را او اپارتمان زنگ صداي كه زد مي پا و دست هيجان و شور در هنوز.بياسايد تا رفت تختخوابش
 افسرده و غمگين چهره و پروانه خندان سيماي چشمي از.دررفت سوي به و نمود مرتب ايينه جلوي را خود وضع و سر و برخاست

 :گشود را در و نشاند لب بر لبخندي.ديد را دفرشا

 .بفرماييد اوديد جان،خوش فرشاد جان،سالم خاله سالم

 :كرد اي خنده شد مي وارد حاليكه در پروانه.رفت كنار در جلو از

 پيدا شون هكل و سر حاال چرا پس بيان 6 ساعت فردا بود قرار كه اينا گفتي خودت به ما ديدن با عزيزم،حتما ماهت روي به سالم
 شده؟

 :نمود تر گسترده را لبخندش ساغر
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 .كرديد برابر چند شاديمو اومدنتون با.نزنيد رو حرفها اين خدا به را شما!...جون خاله

 .بشيم راهي زود صبح فردا تا باشيم مزاحمت رو امشب اومديم

 :گرفت دستان انمي را پروانه دستان ساغر.شد وارد پروانه سر پشت و داد را او سالم جواب فرشاد

 .كرديد خوشحالم واقعا...مراحم و منيد عزيزاي شماها

 :نشست مبلها از يكي روي پروانه

 .دلم عزيز داري لطف تو

 :افزود و شد جا به جا مبل روي شادماني و وجد با

 !خوشحالم چقدر دوني نمي!نازنينم دختر دوني نمي واي

 :گرفت جاي روانهپ كنار خود و نمود دعوت نشستن به را فرشاد ساغر

 .شه صبح زودتر چه هر كنه خدا.زنه مي پر پر اونا ديدن واسه جان،دلم خاله همينطور منم

 .مسافريم فردا انشاهللا.گرفت مرخصي روزي چند فرشاد امروز

 :نمود فرشاد به رو ساغر

 !افتادي زحمت توي!جان فرشاد نكنه درد دستت

 :شد خيره او چشمان به عاشق نگاهي با فرشاد

 مي رو اونا كه خوشحالم خيلي و شده تنگ فرزاد آقا و شاهين و خاله براي دلم منم.بود م عزيز،وظيفه دخترخاله كنم مي خواهش
 .بينم

 :داد اب.ج و برچيد او چشمان از را خود نگاه ساغر

 .كنم مي تشكر ازت كردي،بازم لطف واقعا

 :شد او پاسخگوي پروانه بار اين

 .شه وظيفه كنه كاري هر!...حرفيه چه اين!...جان خاله!...وا

 خورديد؟ شام
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 .بخوريم هم دور تا گرفتيم بيرون از چيزي يه اما نه

 :انداخت فرشاد به نگاهي

 پسرم؟ اوردي ماشين از رو غذاها

 .بيارمش كه رم مي االن...رفت يادم نه

 :گفت طبعي شوخ با پروانه

 زني؟ نمي حرفي و ديش عاشق نكنه!ها شدي هوا به سر خيلي روز دو يكي اين

 !مادر بگم چي

 :پرسيد دلجويانه لحني با و ماند خيره ساغر متفكر چهره و محزون ديدگان به پروانه.شد خارج و گفت را اين

 ناراحتي؟ چيزي دخترم؟از چته

 خود به.انديشيد مي داد مي بايد كه جوابي به خود با و بود افتاده درخواستش ياد به او عاشق نگاههاي و فرشاد ديدن با كه ساغر
 :آمد

 .نيستم ناراحت جان خاله نه

 :نگريست چشمانش عمق به پيش از بيش مهربان نگاه همان با پروانه

 .كنم كمكت بتونم شايد بگو.نكن دريغ بزني بهم رو دلت حرف توني مي ني ميك احساس اگه عزيزم نگو دروغ خاله به

 ...نه....جان خاله نه

 :گفت مهرباني با و دكر قطع را او سخن پروانه

 بگي،باشه؟ بهم كنم مكت تونمك مي كردي احساس اگه بده قول خاله به اما.راحتي طور هر خب بسيار

 :انداخت زير به را سرش حيا و شرم با و فشرد دستان ميان را او دستان ساغر

 .دم مي قول...جان خاله چشم

 .نماند دور پروانه تجربه با چشمان از حيا و شرم اين.شد بلند جا از ان گشودن براي ساغر و برخاست در زنگ صداي هنگام اين در

 .فرشاده حتما
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 باشد داشته لب بر لبخند كرد مي سعي كه حالي در و شد وارد بزرگ نايلكس يك با فرشاد.كرد اباز ر در ساغر و زد لبخندي پروانه
 :گفت

 .امشبمون شام از هم اين

 .رفت آشپزخانه سوي به و گرفت او دست از را كيسه و كرد تشكر ساغر

 :پرسيد كنان نجوا فرشاد كه بود شام ميز وسايل كردن اماده حال در ساغر.شد همراه او با نيز فرشاد

 كردي؟ فكر گفتم بهت كه موضوعي به

 :داد جواب ماليم لحني با بود مشوغل كه همچنان ساغر

 .نه

 :نگريست او به ملتمسانه فرشاد

 بود؟ اهميت بي ات واسه راينقد يعني...چرا؟ آخه

 :افكند او عاشق چشمان به نگاهي اندوهگين دلي با ساغر

 .كنم فكر نيستند منطقي كه مسائلي روي ندارم عادت من.نيست منطقي ولي نبود اهميت بي

 :گفت خود با ساغر.شد خارج اشپزخانه از و رفت فرو خود در سرد لحن اين از فرشاد

 كه هستي مردي خوبترين و بهترين تو.بگيري تصميم عاقالنه بتوني تا كنم كاري مجبورم من...ببخش منو!خوبم عشق!جان فرشاد
 نظر در خودمو موقعيت بايد دارم دوستت قلب صميم از كه اين با منم.توئه نفع به اين خدا به...كني وفراموش من بايد اما...اما ديدم
 فرشاد مجبورم خدا به...باشم داشته سرد رفتاري باهات رممجبو كه ببخش منو.نشم جان خاله ناراحتي باعث و بگيرم
 .مجبورم...خوبم

 .كند جلوگيري محزون اشك اين چكيدن از كرد سعي اما نشست چشمانش در اشك و گشت فشرده بهم اجبار،قلبش اين از

 دعوت شام صرف براي را خود ميهمانان ميز،ساغر شدن چيده از پس

 داشتند پيش در كه سفري از فراوان شوق و ذوق با پروانه او جاي نراند،به لب بر سخني كترينكوچ فرشاد شام صرف طول نمود،در
 :نمود او به رو بود شده فرشاد ناراحتي متوجه كه پروانه.شدند اماده خواب براي شام،ميهمانان صرف از پس.گفت مي سخن

 - كني استراحت حسابي امشب بهتره!پسرم!جا فرشاد- 
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 :داد ادامه اي مزاحگونه لحن با

 .ها برسيم مقصد به سالم و صحيح فردا خوايم مي ما- 

 .برسونم فرزانه خاله خونه به سالم و صحيح رو شما فردا دم مي قول مادر،من چشم- 

 :كرد نگاهش ترديد با پروانه

 .كني استراحت خوب رو امشب بتوني كنم نمي فكر من ولي- 

 :افكند زير به سر فرشاد

 نيد؟ك مي فكري همچين چرا- 

 :كرد اي خنده پروانه- 

 پسر كه افتاده اتفاقي چه دونم نمي.كنم مي احساس رو فرق اين هم هنوز و داشتي فرق ديگه هاي روز با امروز كه اين خاطر به- 
 !شده؟ ساكت و غمگين اندازه اين تا من شنگ و شوخ

 :داد ادامه و نگريست ساغر به

 جان؟ ساغر نيست طور اين- 

 !جان خاله بگم چي- 

 بخواد كه اين بدون ادم ها وقت بعضي...دونيد مي بهتر كه شما- :بگريزد پروانه گر پرسش نگاه از تا دوخت زمين به را خود چشمان
 .ره مي فرو خودش توي

 !!دونم مي!!....دونم مي...بله- 

 .است واقف داده رخ كه مسائلي از خيلي به پروانه كه فهمان ساغر به سخن اين

 :گفت گنجيد نمي خود پوست در شادي از كه پروانه.خواستند بر خواب از ساعت نگز صداي با زود صبح

 ها؟ بچه چيه بخوريم،نظرتون راه توي رو صبحانه بهتره- 

 اختيار است،سكوت گذرانده سختي به را گذشته شب بود معلوم كه فرشاد اما كرد استقبال پيشنهاد اين از متبسم لباني با ساغر
 :پرسيد نگراني با ديد را فرشاد ي خسته و مغموم ي چهره كه پروانه.كرد
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 خوبه؟ حالت!...جان فرشاد- 

 :بنشاند لب بر لبخند كرد سعي جوان مرد

 .خوبم مادر،من البته- 

 :گفت پروانه به خطاب و رفت تلفن سوي به ساغر.نگفت سخني و نگريست او به نگران چشمان همان با پروانه

 .بزنم زنگ بهش شدنمون هيرا از قبل دادم قول مامان به من- 

 :داد پاسخ نگريست مي فرشاد به نگراني با هنوز كه پروانه

 .اونجاييم ظهر بخواد خدا اگه بگو و بزن زنگ...جون خاله بزن زنگ- 

 :شنيد را شاهين الوده خواب صداي كه نپاييد طولي و ماند منتظر و گرفت را خود پدر منزل شماره ساغر

 بفرماييد؟...بله- 

 .جان شاهين سالم- 

 چطوره؟ ما دار زنده شب خواهر سالم،حال!به به- 

 :كرد اي خنده بود فهميده "داري زنده شب" از را او منظور كه ساغر- 

 .صبحه شش ساعت االن!...چيه؟ دار زنده شب- 

 :گفت الود خواب صداي همان با شاهين- 

 طوره؟ چه ما خيز سحر خواهر سالم،حال!به به...گم مي دوباره...ببخشيد خوب!..جدا- 

 افتيم مي راه داريم فرشاد و خاله و من بگم خواستم مي.كردم بيدارت خواب از صبح وقت اين كه ببخشيد...مرسي...خوبم- 

 :داد جواب شادمانى با و ساخت دور خود چشمان از را خواب مسرئبخش، خبر اي از شاهين

 .ياره مى در پر خوشحالى از بفهمه مامان اگه عاليه خيلى كه اين... گىساغر؟ مى راست- 

 .اونجاييم ظهر ما بگو مامان به پس- 

 .منتظرتونيم ما. باشه- 
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 .خداحافظ تون بينم مى پس- 

 .برسون سالم فرشاد و خاله به- 

 حتماً- 

 .نگهدارتون خدا- 

 را گوشى و كرد خداحافظى ساغر

 .شد خيره نگريست مى فرشائ به نگرانى با كه يروانه به سپس ذاشت

 :يدكش بلندى نفس

 آورديد؟ رو اينا مامان آدرس! جان خاله راستى- 

 :آورد بيرون كاغذى ورق بود، كنارش در كه كوچكى دستى كيف از و زد لبخندى پروانه

 .باشه راحت خيالت ايناهاش... عزيزم بله- 

 :داد پاسخ شيرين تبسمى با را او لبخند ساغر

 .كردم مى سؤالى همچين نبايد ببخشيد- 

 .كنه نمى عيب كارى محكم از كار معروف قول به! يزمعز حرفيه چه اين- 

 جاى اتومبيل صندوق در سفر وسايل و ساكها بعد دقايقى. بود ور غوطه خويش افكار در همچنان فرشاد اما افتادند خنده به دو آن
 مى را سكوتش و گريستن مى فرشاد محزون سيماى به كه زمانى اما طپيد مى شادى از پروانه دل. شدند راهى مسافران و گرفتند
 فرشاد گاه گاه. نگريست مى رويش پيش مناظر به مغشوش افكارى با اتومبيل عقب صندلى در ساغر. نمود مى نگرانى احساس ديد،
 كه اين تا داشت ادامه همچنان مسافران سكوت. شد مى خيره جاده به افزونتر غمى با كردو مى نگاه او زيباى سيماى به آيينه از

 :فتگ پروانه

 .بخوريم مونو صبحانه تا وايسا درختا اون كنار!... فرشاد- 

 پيشنهاد عالمت به را سرش فرشاد. كرد اشاره بودند وخندان رقصان آب پر نهرى جوار در كه برگى و شتخ پر و بلند درختان به
 مغموم حالت آن از خويش، شادى يا را جوان دو اين كرد مى سعى پروانه. ايستاد و كشاند جاده كنار به را اومبيل و داد تكان مادر

 :شد خارج اتومبيل از خندان لبانى با و آورد بيرون
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 .كشه مى نفس داره فهمه مى آدم تازه! داره! هواي و آب عجب جا اين! ها بچه! وا- 

 :كرد اى خنده شود شريك پروانه شادى با كرد مى سعى كه! حال در و شد خارج اتومبيل از نيز ساغر

 .صفاست با خيلى جا اين جان خاله بله- 

 :افكند ساغر به نگاهى پروانه بود دوخته چشم جاده به و نشسته رل پشت همچنان فرشاد اما

 .نزده حرف هم كلمه يه حاال تا افتاديم راه وقتى از چشه؟ فرشاد اين- 

 :افزود ساغر به خطاب و نگريست فرشاد به نگرانى با مجدداً

 .نيست من شنگول و شاد پسر اون شادفر اين شده؟ چش دونى نمى تو- 

 نوازش از پس و گشود را او سمت در رفت فرشاد سوى به پروانه نگفت سخنى و كرد سكوت نتيجه در بگويد چه دانست نمى ساغر
 :پرسيد نگران لحن همان با موهايش

 پسرم؟ چته- 

 :آورد خود به بود، غرق خود در كه را فرشاد پروانه، مهربان و نوازشگر دستان

 .نشدم متوجه خوام، مى معذرت... گفتيد؟ چى... مادر؟ چى- 

 : كرد خارجش اتومبيل از و گرفت دست در را او دستان پروانه

 

 .نديدم اينجوري رو تو وقت هيچ ، نگرانتم من نزدي حرف هم كلمه يه حتي افتاديم راه وقتي از- 

 .نيست مهمي چيز- 

 .بندازيم عقب سفرمونو متوني مي نيست خوب حالت اگه! شدي مريض نكنه- 

 .خوبه خيلي حالم من نگرانيد دليل بي شما ، مادر نه- 

 .گه مي اي ديگه چيز كه ت قيافه اما- 

 : كرد تصنعي اي خنده فرشاد

 !مادر حرفيه چه اين- 
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 : گفت دنماي بيرون مادر و ذهن و دل از را نگراني بتواند كه اين اميد به فرشاد. بود نگران همچنان پروانه چشمان اما

 .گرفته حالشو حسابي كه اومده پيش اش واسه مشكلي يه هستم كيارش ناراحت من! مادر نيست مهمي چيز خدا به- 

 : پرسيد بود نكرده باور را سخن اين كه اين با پروانه

 كيارش؟- 

 : زد لبخندي پروانه. داد تكان مثبت عالمت به را سر فرشاد

 ...كنند مي پيدا مشكلي وقت هيچ هستند غرق ثروت و پول توي كه ارشكي مثل آدمايي كردم مي تصور هميشه من- 

 : افزود و داد تكان سري سپس

 خراب مسافرتمونو برهم، و درهم صورت اين با تو بهتره حاال... كنه حل هم رو عزيز كيارش مشكل كنه حل رو همه مشكل خدا- 
 پسرم؟ باشه نكني،

 : گفت او مهربان هاي گونه بوسيدن ار پس و نشاند لب بر ماليمي لبخند فرشاد

 خوبه؟ ، كردي مون خفه ، فرشاد بسه: بگي بهم تا بخندم و بگم دم مي قول مادر چشم- 

 :خنديد بلند صداي با پروانه

 .باشي تندرست و سالمت مهمتر اينا همه از و باشي شنگ و شوخ و خندون و شاد هميشه الهي- 

 خود به را زده ذوق كودكي حالت و ساختگي شادماني همان با سپس بوسيد را مهربانش گونه مجدداً و كشيد آغوش در را او فرشاد
 : نمود ساغر به رو سپس كرد خارج را احتياج مورد وسايل رفتار و حال همان با. دويد اتومبيل صندوق سوي به و گرفت

 .مونه گرسنه حسابي كه كنيد حاضر رو صبحانه! خانم ساغر- 

 : گفت خود با و افكند بود خندان ظاهر به كه نچشما آن به نگاهي ساغر

... كردم نمي پيدا بهش نسبت برادري خواهرو احساس بود طور اين اگه داره دوست منو فرشاد دونستم مي ازدواجم از قبل كاش"
 "...بشينم عقد سفره پاي سروش شدمبا نمي راضي اصال خدا به دونستم مي رو موضوع اين اگه

 :آورد خود به را او اشبش صدايي با پروانه

 !دلم؟ عزيز كجايي! جان ساغر- 
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 شد؟ سرحال جوري اين كه گفتيد فرشاد گو در چي كردم مي فكر داشتم... خاله جام همين- 

 : داد پاسخ و خنديد بگذارد آن روي را كتري تا كرد مي روشن را مسافرتي گاز كه حالي در پروانه

 .عزيزم باشه شاد مه دلش كنه، مي رفتار كه اونطور كنه خدا- 

 :دريافت را او سخن مفهوم ساغر

 .كنه خدا... جان خاله كنه خدا- 

 لبخند آن گرمي از كه كرد تبسمي و نگريست داشت، نهفته خود در سخن هزاران و بود شده خيره او به كه فرشاد عاشق چشمان به
 :گرفت طپيدن پيش از بيش فرشاد عاشق دل

 با همراه صبحانه.هستم گرسنه حسابي كه كنيد حاضر رو صبحانه... نباشيد بيچاره من نخ تو قدر اين بهتره خواهرزاده، و خاله شما- 
 جاي اتومبيل صندوق در و جمع ها اثاثيه و اشباب مجدداً كوچك، استراحتي از پس. شد صرف فرشاد دلنشين و مزاحگونه سخنان
 .دادن

 و زيبا چهره به آيينه گاهاز بي و گاه كه هايي نگاه با فرشاد. بود كرده اختيار سكوت و دوخته چشم زيبا و استوار هاي كوه به پروانه
 خود نقيض و ضد افكار با كه حالي در ساغر و ساخت مي آرام حدودي تا را خويش پرتالطم و عاشق دل انداخت مي ساغر دلنشين

 :نگريست مي جاده وسط منقطع خطوط سريع گذر به پنجره از بود جدال در

 اگه مطمئنم. زياد خيلي... دارم دوست خيلي اونو منم كنم قبول بايد بزنم گول خودمو نبايد داره دوست منو فرشاد كه مطمئنم حاال"
 مراحل تمام در تونم مي منه واسه خوبي پشتيبان فرشاد. برم مي ياد از رو كشيدم گذشته در كه هايي سختي تمام كنم ازدواج باهاش

 "...كنم خوشبخت اونو تونم مي ممن... كنم تكيه زندگيمبهش

 :افتاد پروانه به نگاهش لحظه همان در كه چرا بود كوتاه بسيار لبخند اين عمر اما نشاند لب بر لبخندي افكار اين از ناخودآگاه

 مخالفت الهخ كه مطمئنم من... بشه عروسش داره، بچه هم تا دو كه مطلقه زن يه كه بشه راضي تونه نمي اون... چي؟ جان خاله اما"
... نه. كنم درك رو احساساتش تونم مي بذارم خاله جاي خودمو اگر...كشه مي عذاب درون از نياره روش به هم اگر تازه... كنه مي
 ".بشم قلب خوش و مهربون زن اين شكنجه و آزار موجب تونم نمي... نه

 داد بيرون سينه از آهي. بزند حلقه چشمانش در اشك و شود دار جريحه اش شكسته و كشيده درد قلب گشت موجب انديشه اين
 در اشكي. نبخشيد سودي تالشش اما نمايد جلوگيري ديده آب چكيدن از كرد سعي. شد آيينه از فرشاد نگاه متوجه ناگاه كه

 با و آميخت هم در نگراني با فرشاد عاشقانه نگاه. فروغلتيد جوانش هاي گونه روي سريع و تند خيي و جوشيد بود، نشسته چشمانش
 به نگاهي فرشاد. نگفت سخني و نشاند لبها بر لبخند و داد تكان سري ساغر اما. شد جويا را اش نارحتي دليل چشم، اشاره و ايما
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 نيز او. كرد ساغر به نگاهي يافت،مجدداً خويش افكار در غرق را او چون و انداخت بود دوخته كوهساران به چشم همچنان كه پروانه
 دلو گوش با را آنها جوان مرد كه داشت نهان خود در را فراواني سخنان اشك قطره اين. شد خيره فرشاد جذاي چهره هب عاشقانه

 .كشيد جاده كنار به را اتومبيل سرعت، نمودن كم از پس فرشاد. شنيد جان

 :نگريست فرشاد به تعجب با و آمد خود به پروانه توقف اين از

 پسرم؟ ايستادي چرا- 

 .مادر ببخشيد- 

 :پرسيد آرامي لحن با و چرخيد ساغر سوي به بالفاصله و گفت را اين

 كني؟ مي گريه داري چرا بپرسم شه مي ساغر- 

 جوان زن شد باعث پروانه، نگران و متعجب نگاه و مقدمه بي سوال اين. گشت خيره او به نگراني با و شد جلب ساغر به پروانه توجه
 :بگويد دستپاچگي با

 ...داشتم...بود گرفته دلم...همينطوري. نيست يمچيز... من؟- 

 :كرد قطع را او سخن فرشاد

 ...ساغر كنم مي خواهش- 

 از مملو لحني با پروانه كنجكاو چشمان برابر در و گشود را ساغر سمت در. شد خارج اتومبيل از و گذاشت كاره نيمه را خود سخن
 :داد ادامه اندوه و غم

 ياري؟ نمي زبون به رو دلت حرف چرا دي؟ مي عذابم چرا كني؟ مي رفتار رحمانه بي طور اين من و خودت با چرا ساغر- 

 :رفت آن ديگر سمت به و شد خارج اتومبيل از نگراني همان با پروانه

 افتاده؟ اتفاقي چه- 

  سپس شد خيره مهربانش چشمان به اي لحظه. نمود او سوي به رو فرشاد

 :داد پاسخ

 ...خوام مي من.بشيد باخبر اون از داريد حق شما كه اومده پيش اي مسئله!... مادر- 
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 :كرد قطع را او سخن تشويش با ساغر

 ...كنم مي خواهش فرشاد- 

 :داد ادامه او خواهش اين به توجه بدون فرشاد اما

 ...بايد شما اما بشيد ناراحت زنم مي كه حرفي اين از شايد!مادر- 

 :شد بلند ساغر مغموم و مرتعش صداي

 .كنم مي خواهش... كن بس كنم مي كني؟خواهش مي چيكار داري دوني مي!ادفرش- 

 .نهاد فرمان روي درماندگي با را سر و انداخت جلو صندلي روي را خود و كشيد موها به دستي.نمود اختيار سكوت فرشاد

 نوازش را او موهاي كه حالي در و گرفت قرار فرشاد كنار بود برده ماجرا اصل به پي حدودي تا شنود و گفت اين از قبل تا كه پروانه
 :گفت دلجويانه و مهربان لحني با داد مي

 مي تعجب...كنم مي تعجب ازت!گذره؟ مي درياييت و مهربون دل اون توي چي نفهمه كه غافله تو از اينقدر مادر كردي تصور- 
 ...كنم

 از دانست مي مقصر اشك و غم اين در را خود ونچ ساغر.چكيد هايش گونه روي آرام و بست حلقه مهربانش ديدگانش در اشك
 .كند جلوگيري اشكهايش ريختن فرو از نداشت قدرت ديگر.داد تيكه آن بدنه به و شد خارج اتومبيل

 :داد قرار مخاطب را او پروانه لحظه اين در كه ريخت مي فرو او زيباي و برجسته هاي گونه روي محابا بي اشك

 .بزنم حرف باهات مخوا مي... دخترم بشين بيا- 

 :گفت خود با و ريخت فرو ساغر دل

 خودم عاشق اونو و بزنم گول پسرشو كه نداشته توقع ازم بگه خواد مي بگه؟حتماً چي من به خواد مي خاله يعني!من خداي واي«
... نكنه... دونم مي رو يزاچ اين هم خودم... خب... بشي من عروس توني نمي و هستي مطلقه زن يك تو بگه خواد مي اينكه يا... بكنم

« 

 :رسيد گوشش به پروانه صداي مجدداً

 .كنم مي خواهش... بشين بيا ، دخترم بيا- 

 :گفت داشت زير به سر كه حالي در و نشست عقب صندلي روي متين و آهسته ساغر
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 ...منو بايد و كنه مي اشتباه داره كه بودم گفته بهش من... من... جان خاله خدا به- 

 :كرد قطع را او سخن پروانه

 اينقدر اينكه از قبل بود بهتر ولي دونم مي رو چي همه من ، رو فرشاد هم و شناسم مي خوب رو تو هم من ، جان خاله دونم مي- 
 .ذاشتيد مي ميون در من با رو موضوع بديد عذاب رو خودتون

 :نگريست او خيس چشمان به تمام شگفتي با فرشاد

 نستيد؟دو مي رو موضوع شما يعني- 

 در من با دلتونو درد يا و مشكل ساغر يا تو بودم منتظر اما داده تو به جوابي چه ساغر دونستم مي طور همين... دونستم مي...بله- 
 دادن جواب از ممكن طريق هر به تو ده؟ولي مي آزارت اينقدر موضوعي چه كه پرسيدم ازت بار چند باشه يادت اگه...بذاريد ميون

 .رفتي مي رهطف سوال اين به

 :داد ادامه و نمود ساغر به رو

 .دلم عزيز ندادي جوابي من به هم تو اما كرده ناراحتت اي مسئله چه پرسيدم هم تو از ، تو از طور همين- 

 رو پروانه كه اين تا بد حكمفرما آنان بين سكوت مدتي.گفتند نمي سخني و بودند غرق شرمندگي از حالتي در دو هر ساغر و فرشاد
 :نمود فرشاد به

 .كنه سكته نگراني از ات خاله جون از دور و برسيم دير ميترسم بيفتيم راه و كنيم فراموش فعالً رو مسئله اين بهتره- 

 كرده اختيار سكوت سه هر.آورد در حركت به را اتومبيل و چرخاند را سوئيچ فرشاد سپس گرفتند قرار خود جاي در كدام هر
 كه درخشيد مي آسمان ميان خورشيد.بود رفته فرو فكر به پروانه و زدند مي پا و دست ترديد و انينگر در ساغر و فرشاد.بودند

 :نگريست فرشاد به لبخند با پروانه.رسيدند نظر مورد شهر به مسافران

 .دار نگه قنادي و گلفروشي يه دم برسيم فرزاد آقا خونه به اينكه از قبل- 

 :نشاند لبها بر آرامي لبخند ساغر

 .ماييد مهمون شما ناسالمتي... ندارند توقع شما از بابا و مامان جان خاله ماا- 

 .نگيد هيچي ديگه و چشم بگيد بايستيد فروشي شيريني و گلفروشي يه دم گم مي وقتي- 

 :گفت خود شوخ لحن با و نگريست ساغر محزون چهره به آيينه از فرشاد
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 .چشم بگيم بايد... ديگه مادره با حق- 

 :گفت بلند تقريباً صدايي با پروانه بعد لحظه چند.نگفت سخني و افكند زير به سر ساغر

 .فروشي شيريني يه هم و گلفروشيه يه هم اينجا... وايسا... جان فرشاد وايسا- 

 :ايستاد و كشيد خيابان كنار به را اتومبيل فرشاد

 .بفرماييد- 

 :چرخيد ساغر سوي به فرشاد بعد دقايقي شد خارج اتومبيل از پروانه

 اشكهاي ديدن طاقت من... من!دوني نمي كه تو آخه... كنم مي چيكار دارم نفهميدم خدا به...  متأسفم واقعاً...جان ساغر متءسفم- 
 .ندارم رو تو

 :زد لبخندي داشت زير به سر همچنان كه حالي در ساغر

 گذره؟ مي چي خاله ذهن توي بزني حدس نيتو مي تو...  ولي...  داري لطف من به اينقدر كه ممنونم ازت...نيست مهم- 

 :افكند شد مي فروشي گل داخل و خارج بزرگ جعبه يك با فروشي شيريني در از كه پروانه به نگاهي فرشاد

 باالخره ولي...نشده مسأله عمق متوجه كه خوشحاله اونقدر بينه مي وقت همه اين از بعد رو جان خاله اينكه از شايد... دونم نمي... نه- 
 .كنه مي روشن منو تكليف و شه مي متوجه اونم

 آن در آنتنيوم گل شاخه چند كه رز و مريم گلهاي از بزرگي گل دسته با پروانه بعد دقايقي.نگفت سخني و كرد سكوت ساغر
 :گفت بشاش اي چهره و خندان لباني با و شد اتومبيل وارد شيريني اي جعبه و كرد مي خودنمايي

 .زنه مي پرپر فرزاد و شاهين و فرزانه ديدن واسه داره دلم كه جان فرشاد ريمب بيفت راه حاال خب- 

 :نمود خارج اش دستي كيف از را داشت خود با كه آدرسي بعد

 ...خوبم خواهر آدرس اينم- 

 :خواند اينطور و انداخت آن به نگاهي

 .45 پالك ، قاقياا بست بن ، شرقي چهارم كوچه ، شمالي خان كوچك ميرزا خيابان ، بهار ميدون- 
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 به وجد با پروانه شدند اقاقيا بست بن وارد كه زماني.گشتند نظر مورد آدرس دنبال به و رسيدند بهار ميدان به جو و پرس از پس
 :گفت و نگريست بودند كوچه آن در كه بزرگي منازل

 .دارن درخت پر و بزرگ حياطهاي ها خونه همه!صفاييه با جاي عجب اينجا- 

 :افتاد پنج و چهل پالك به شچشم ناگهان

 .ايناست فرزانه خونه همين ، جان فرشاد وايسا- 

 :كرد اشاره مرمر سنگ از نمايي با طبقه يك ساختماني به

 به غريب شهر اين توي كه شكر رو خدا.بود درخت و گل پر حياط با بزرگ خونه عاشق هميشه خواهرم!بزرگي ي خونه چه!به به- 
 .ست فرزانه فكر به اينقدر كه كنه حفظ رو فرزاد آقا خدا.رسيده اش خواسته

 :كرد اي شادمانه ي خنده گنجيد نمي خود پوست در شادي از اش خانواده مجدد ديدار خاطر به كه ساغر

 .كنه مي دق حتماً بگيره كوچيك خونه يه اش واسه بابا اگه گفت مي هميشه مامان شماست با حق جان خاله بله- 

 :نگهداشت شمالي در جلو را اتومبيل فرشاد

 .بفرماييد عزيز خانمهاي- 

 قرار درب جلو وقتي.كرد قفل را درها اي دكمه فشار با فرشاد.شدند خارج اتومبيل از گشاده اي چهره و خندان لباني با سه هر
 :گفت و سپرد فرشاد دستان به را شيريني و گل پروانه گرفتند

 .افتم مي پس خوشحالي از دارم كه بزن رو زنگ- 

 :افكند ساغر به نگاهي و گرفت پروانه دستان از را شيريني جعبه و گل سبد فرشاد

 .شه مي خوشحال ما ديدن از بيشتر تو ديدن از خونه صاحب.بزني زنگ تو بهتره- 

 به را در زنگ كه خواست او از چشم اشاره با پروانه.افكند نگريست مي او به خندان لباني با كه خود مهربان خاله به نگاهي ساغر
 :بست حلقه چشمانش در شوق اشك آنان ديدن با گشت هويدا در آستانه در فرزانه شادمان چهره بعد لحظاتي.درآورد صدا

 .بود شده تنگ تون همه واسه دلم.اومديد خوش... تون همگي به سالم.شكرت من خداي واي- 

 :نمود خاص آرامشي احساس و رفت فرو مادر ربانمه آغوش در كودكان چون جوان زن فشرد سينه به و كشيد آغوش در را ساغر
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 .بينم مي دوباره رو شما كه خوشحالم چقدر.بود شده ذره يه تون واسه دلم منم خدا به.برم قربونت الهي!مامان سالم- 

 :پيوست انان به نيز شاهين هنگام اين در

 .اومديد خوش ، ما عزيز مسافراي به سالم- 

 :بوسيد را او گونه پروانه

 .ببينمت خواست مي دلم چقدر... دلم عزيز سالم... بشه بالگردونت خاله الهي- 

 :فشرد سينه به را پروانه و كرد جدا خويش آغوش از مهرباني با را ساغر فرزانه

 !اومدي كردي خوب جون؟چه خواهر چطوري- 

 :كشيد آغوش در را فرشاد نيز شاهين

 !رديك فقرا فقير از يادي عجب آقاها؟خوبي؟چه آقا چطوري- 

 :گفت طبعي شوخ با و كرد خانه به اي اشاره فرشاد

 .كنن زندگي!!كوچولويي هاي خونه همچين توي و باشن شما مثل فقرا فقير همه كنه خدا- 

 :شدند ساختمان وارد بود كرده رخنه آنان تك تك وجود در ماهها كه احساساتي ابراز از پس.افتادند خنده به همگي

 كجان؟ بابا پس- 

 :زد خنديلب فرزانه

 .شه مي پيداش االن- 

 :شد جلب بود فرشاد دستان در كه شيريني و گل به فرزانه توجه لحظه اين در

 صحبتاتون و گليد كشيدي؟خودتون زحمت چرا ، بنده دستاش جون فرشاد كه نكردم توجه شدم خوشحال ديدنتون از بس از- 
 .شيرين

 :كرد اي خنده فرشاد

 .بگيد مادر به بايد اينو ضمن در نداره رو شما قابل ، جان خاله كنم مي خواهش- 

 :گفت داشت لب بر تواضع از لبخندي كه پروانه به خطاب و گرفت فرشاد دستان از را شيريني و گل فرزانه
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 .كشيدي زحمت.نكنه درد دستت!كردي شرمنده رو ما كه تو!جون خواهر- 

 :داد پاسخ و انداخت ساغر به نگاهي پروانه

 .كنيد مخالفت نتونيد تا بزنم گولتون آوردم رو اينا.خودم واسه فقط ، ببرم خودم واسه رو خونواده سبد سر گل خوام مي تخه- 

 :پرسيد بود شده زده شگفت بسيار كه فرزانه

 چيه؟ منظورت جون خواهر- 

 :ماند خيره پروانه به او از تر ناباورانه فرشاد و افكند فرشاد به ناباورانه نگاهي مادر از تر متعجب ساغر

 ...مادر؟!... مادر- 

 :داد پاسخ خاص غروري با و انداخت مبلها از يكي روي را خود پروانه

 گل دسته اين و بزنم گول رو ت خاله شوهر و خاله كه اوردم رو اينا من خواي؟خب نمي رو ساغر تو مگه.دلم عزيز نداره مادر- 
 .ديگه بيارم ات خونه به واست رو زيبا و قشنگ

 :گرفت را آن جاي شادي درخشش و شد باز هم از فرشاد تعجب از شيدهك هم در چهره

 ...من... من!... مادر- 

 نمي خود پوست در شادماني از كه حالي در و افكند بود انداخته گل هايش گونه و داشت زير به سر كه ساغر سيماي به نگاهي
 :بوسيد و گرفت دست ميان را پروانه دستان و رفت جلو آرام گامهايي با گنجيد

 .دونم نمي...بگم چي دونم نمي خدا به...خدا به.برم قربونت الهي!مادر واي- 

 :داد نوازش را او موهاي پروانه

 .دنيا تا هزار!چيه؟ دنيا يه...داره ارزش دنيا يه برام بينم مي خوشحال اينقدر رو تو كه همين- 

 در را حيراني و شگفتي اين پروانه كه زماني.نگريست پروانه هب خيره خيره برد مي سر به شگفتي و ناباوري در هنوز كه فرزانه
 :كرد اي خنده ديد او مهربان سيماي

 خواستگاري اش عالقه مورد دختر خانواده از زندگيش تمام و پسر تنها واسه مادر يه نديدي حاال تا!جون؟ خواهر چيه!وا- 
 ها؟!بدي عاشق مرد اين و من به منفي جواب خواي مي كني؟نكنه مي نگام اينجوري چرا!...كنه؟
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 پاسخ دارد باور را ان توانست نمي و بود زده شگفت منرقبه غير و ساده خواستگاري اين از هنوز كه حالي در و آمد خود به فرزانه
 :داد

 ...آخه...  آخه ولي... ولي كنم مخالفت و وايسم بزرگترم خواهر روي جلوي وقت يه اگه بده مگر منو خدا- 

 .كنم خواستگاري رو نازنينش و خوشگل دختر ازش رسماً اومد هم فرزاد وقتي تا مباركه بگو... نداره اخه و ولي- 

 :كوبيد يكديگر به را دستانش محكم بود گشته شادمان و خوشنود بسيار كه شاهين

 .خودمون فرشاد از بهتر غالمي چه.انشاهللا مباركه- 

 سويش به و نگريست او به عاشقانه فرشاد.افكند زير به سر سرور و شادي نينهمچ و حيا و شرم از ساغر و افتادند خنده به جمع
 :آمد

 .نكردي باور منو حرف هميشه مثل تو اما نداره مخالفتي اون گفتم ديدي ، جان پروانه از اينم- 

 به را آن و كند منتقل چشمانش به را خويش بزرگ عشق كه شد نمي ان مانع چيز هيچ ديگر.كرد بلند را سرش آرام ساغر
 :ماند خيره فرشاد اميد پر و درخشان ديدگان به قبل از تر عاشقانه او.نمايد اهدا معشوقش

 رو خدا تونم مي فقط من...  من... كنن موافقت ما ازدواج با خاله كردم نمي تصور! اصال...  اصالً... خوشحالم خيلي من... من... من- 
 ...كنم شكر

 .غلتيد فرو تبدارش هاي گونه روي سريع خيلي و بست حلقه چشمانش در اشك

 :گفت اميد پر چشماني و لبخند با و شد نزديك دو آن به شاهين

 .بشيد پير سالمتي و خوشبختي با هم پاي به اميدوارم.گم مي تبريك دوتون هر به- 

 :فشرد و گرفت دست در را او دستان فرشاد

 .تو خوشبختي و عروسي انشاهللا- 

 ديدن با.بود شيريني اي جعبه نيز او دستان ميان در.گشت پديدار فرزاد خندان چهره و شد باز در لحظه اين در.كرد تشكر شاهين
 :سپرد فرزانه دستان به را جعبه ميهمانان

 و گل دختر و جان فرشاد ، خانم پروانه اومديد خوش.كرديد شادمون كلي و اومديد خوش... خودم عزيزان به سالم!... به به- 
 .قشنگم
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 :نمود تشكر او از هپروان

 .كردم مي دق شماها دوري از داشتم ديگه خدا به.داريد لطف ما به خيلي شما... فرزاد آقا سالم- 

 .خوشحالم ديدنتون از چقدر دونه مي خدا فقط آورديد تشريف كرديد خوب- 

 :كرد رها او آغوش در را خود كرد مي امنيت احساس پدر مجدد ديدار از كه ساغر

 !بود شده تنگ براتون دلم چقدر!خوبم باباي سالم- 

 :شد شعف و شادي از لبريز رايحه اين از و نمود استشمام را موهايش عطر و فشرد سينه به را او فرزاد

 .زدي سر بهمون كردي خوب.بود شده تنگ برات خيلي دلم منم!نازم دختر سالم- 

 .بود شده ذره يه براتون دلم... خوشحالم ديدنتون از چقدر دونيد نمي!بابا واي- 

 :زد او موهاي به اي بوسه فرزاد

 .شدم تر جوون سال 10 ديدنت از كن باور دخترم طور همين منم- 

 :نگريست مهرش سراسر و مردانه چشمان به داشت نهان خود در سخن هزاران كه نگاهي با و بوسيد را او مهربان و گرم گونه ساغر

 .شنوم مي اينو كه خوشحالم- 

 :كشيد آغوش در را او فرونتي با و فشرد را فرزاد دستان فرشاد.شد جدا پدر آغوش از ساغر او شدن نزديك اب.آمد پيش فرشاد

 خوبيد؟ ، فرزاد آقا سالم- 

 : فشرد سينه به او نيز فرزاد

 چطوري؟ تو خوبم.ماهت روي به سالم- 

 كنم؟ چيكار دونم نمي كه خوشحالم اونقدر بينمتون مي اينكه از و خوبم منم- 

 همان در و برد آشپزخانه به را شيريني هاي جعبه ، بود شده فارغ پذيرايي ميز روي كريستال گلدان در گلها نهادن از تازه كه انهفرز
 :فت حال

 .چينم مي رو ميز االن.حاضره ناهار- 

 :گفت پروانه بالفاصله
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 .دارم ادفرز آقا و تو با مهم كار يه كه بشين بيا فعالً داريم كافي وقت ميز چيدن واسه- 

 .كني دعوت رسماً رو ماها خواي مي و پيشه در اي عروسي نكنه!؟ خانوم پروانه شده چي- 

 !اي عروسي چه اونم... بله- 

 :كرد اي خنده فرزاد.نشست پروانه كنار بگويد سخني اينكه بدون است قرار چه از موضوع دانست مي كه فرزانه

 اقباله؟ خوش بلبل و گل كدوم عروسي خب- 

 :گفت زد مي موج آن در شعف و شادي كه لحني با و شد جابجا مبل روي سپس.بنشينند نيز انان كه نمود اشاره جوانان به پروانه

 .كنم خواستگاري فرشادم واسه گلتونو دختر اومدم- 

 فرشاد و ساغر چهره به نگاهي سپس نگريست او به تمام شگفتي با فرزاد

 :گفت بعد تامل اي لحظه. افكند بودند، انداخته زير به سر از

 ...خانم پروانه آخه- 

 :دويد او سخن ميان پروانه

 صورت وصلت اين بده اجازه. رو شما ما هم و شناسيد مي رو ما شما هم. نيستيم غريبه كه ما! خوبم برادر نداره ولي و اما و آخه- 
 .بگيرند سامان و سر خوب، تا دو اين و بگيره

 به راضي قلب صميم از او شد متوجه و افكند ساغر شاد و زيبا سيماي به نگاهي. زد مي وجم خوشنودي و رضايت فرزاد ديدگان در
 :يافت ساغر از خشنودتر را او و انداخت فرشاد به كاونده نگاهي سپس است وصلت اين

 !ندارم حرفي من باشه راضي اون اگه. خودشه دست دخترم اختيار- 

 .كنم مي خوشبختي آرزوي نازنين و خوب جوون دوتا اين اسهو. دارم دوست شاهين مثل رو فرشاد من ضمن در

 :كوبيد يكديگر به قبل از تر محكم را دستش شاهين

 ....مباركه... مباركه- 

 :گفت فرزاد بوسيدن از پس و برخاست جا از فرشاد
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 داشته ناراحتي كوچكترين ذارم نمي و ايستم مي نجيبتون و خوب دختر پشت كوه مثل كنيد باور. داديد بهم رو دنيا حرفتون اين با- 
 :بست حلقه فرزاد مردانه چشمان در اشك باشه

 مي... كشيده زيادي درد و غم من، خوب و مظلوم ساغر كه دوني مي اما... كني نمي فرقي هيچ شاهين با من براي تو! جان فرشاد- 
 ...خوام

 :نداد اجازه او كه ببوسد را دستانش خواست فرشاد

 چشمام مثل ساغر از دم مي قول ندارم سراغ اونا از عزيزتر كه جمع اين جلوي جا همين. دونم مي رو چي همه.. .فرزاد آقا ميدونم- 
 .كنم مواظيت

 :گفت فشاند مي ديدگان از شوق اشك كه پروانه. نشاند خود كنار را ا فرزاد

 ساغر كنار ام گوشه جگر جاي به نامرد سروش اون ذاشتم نمي گرنه و بسته دل ساغر به حد اين به تا فرزاد دونستم نمي خدا به- 
 از و گرفت دست دو ميان را صورتش سپس... دير خيلي... بردم پي موضوع اين به دير متاسفانه... بشينه عقد سفره پاي نازم و عزيز

. كند مي تيخوشبخ احساس نيز او شد متوجه و كرد ساغر رضايت سراسر و شادمان چهره به نگاهي فرزانه. گريست شوق و حسرت
 .بگريد شعف و شادي از كه داشت آن بر را او احساس اين درك

 :گشود سخن به لب شاهين بعد اي لحظه

 .ميرم مي گرسنگي از دارم كه غذا سراغ بريم بعدش و بزنيد خوشيخت داماد عروسو اين براي مرتب كف يه گريه، جاي به حاال- 

 وصلت اين براي شادمانه هايي خنده ميان اي لحظه از پس و نگريستند يكديگر به شادي و اميد سراسر اما خيس ديدگاني با همگي
 .زدند كف همگون،

 را خداي دل در و گزيد دندان به لب. شد خيره فرشاد عاشق ديدگان به آخر در و نگريست شاد جمع آن به باورانه نا نگاهي با ساغر
 :گفت خود با و كرد شكر

 اون از بعد كه كنم مي شكر رو تو! خدايا شناسم، مي كه مردي تنها اين فرشاد، وجود تمام در رو خوشبختي احساس بتونم اميدوارم«
 ».شكرت! خداوندا... رسوندي نعمت اين به منو محنت، و غذاب همه

 :گفت مزاحگونه لحن همان با شاهين

 .بيفتم پس كه االنه همين كه بچينيم رو ميز بريم- 

 :كرد تاييد را او سخن فرزانه
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 .زنند مي رو حرف همين دلشون تو دارن هم ما مسافراي حتماً النا- 

 :برخاست جا از فرزانه با هنگام پروانه

 .افتادي زحمت تو- 

 .باشه جوري همين زحمتها همه كنه خدا! حرفيه چه اين- 

 بشاش هايي جهره با و ندنشست آن دور همگي شد چيده كه ميز. كند كمك خود خاله و مادر به ميز چيدن در تا شد بلند جا از ساغر
 .شدند ناهار صرف مشغول

 :گفت شاهين رسيد، پايان به نشاط شاديو در كه غذا صرف از پس

 .كنيم خالي رو دايي جاي و بگيريم مفصلي جشن امشب بايد گم مي- 

 .كردند استقبال زدن دست با بود، بجا و موقع بع كه پيشهاد اين از همه- 

 :گفت فرزانه سپس

 .بديم بهش رو مژده اين و بزنيم داداش به تلفن يه دينب اجازه اگه- 

 :برخاست جا از فرزاد

 .كنم مي رو كار اين من- 

 :كرد مخالفت كند زايل را شادي اين رسول، بيماري از آگاهي با خواست نمي كه پروانه

 .ديم مي رو نويد اين بهش دبع برگرده سفر از داداش بدين اجازه. هستيم شما مزاحم هفته يه ما نخواهيد چه بخواهيد چه- 

 :پرسيد تعجب با فرزانه

 سفر؟ رفته داداش مگه- 

 خواهرجون؟ نداري خبر مگه... واا- 

 :افزود و نماند جواب منتظر

 .مشهد رفتن هنگامه با- 

 :گفت قبل از تر متعجب فرزانه
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 .نگفت سفر اين درباره چيزي كردم صحبت پرويز با كه پريشب من ولي- 

 :داد جواب و كرد اي خنده خونسرد خيلي پروانه اما نگريستند يكديگر به گرانين با ساغر و فرشاد

 .بره اونور ر ور اين كنه مي هوس دفعه يه! شناسي مي رو هنگامه اي كه تو خب- 

 :زد لبخندي رسيد مي نظر به قانع كه فرزانه

 !هنگامه اين دست از امان... ا بابا آره- 

 :گفت پروانه. كشيدند اي آسوده نفس فرشاد و ساغر

 ما شريك شادي و جشن اين توي تا بيارن تشريف بگيم و كنيم تلفن بهشون تونيم مي موقع اون گردند برمي ديگه روز سه دو- 
 .بشن

 :كرد تاييد را او سخن فرزاد

 .شهر اين رستوران بهترين تو من مهمون تون همه باقيه، خودش قوت به امشب جشن اما- 

 :كردند اعالم را خود رضايت نزد دست با حاضرين مجدداً

 !عاليه- 

 وسيع حياط در زدن قدم قصد به را آنان جمع و خواست معذرت ساغر كه اين تا بودند گفتگو مشغول غروب تا ميهمانان و ميزبانان
 به و هنشست مجنون بيد درخت زير استخر كنار ساغر. شد روان او دنبال به و خواست عذر نيز فرشاد خرجش با. كرد ترك خانه،
 :نشست كنارش فرشاد كه بود شده خيره نامعلوم اي نقظه

 ساغر؟ كني مي فكر چي به- 

 :نشاند لب بر لبخندي و آمد خود به ساغر

 .فلك اين بازيگر دست و سرنوشت به تقدير، به- 

 :زد لبخندي نيز فرشاد

 مي باز واست رو دري و ده مي نشون بهت ور راهي بزرگ نداريخداي جا هيچ به راهي هيچ كني مي تصور كه اي نقطه در هميشه- 
 .كنم مي شكر وجودم تموم با رو خدا كه من. نيست كردني باور كه كنه
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 :برد فرو استخر آب در را دستانش ساغر

 ...ولي طور، همين منم- 

 :پرسيد تعجب با فرشاد. نمود اختيار سكوت و كرد قطع را خود سخن

 چي؟ ولي- 

 :گفت خود با و كرد اختيار سكوت لحظاتي ساغر

 چرا ببرم،اما لذت زندگيم ماندني ياد به دقايق از نذاشته وقت هيچ لعنتي ي دلشوره دارم؟اين دلشوره چرا دونام نمي- 
 چرا؟...دلشوره؟

 چي؟ ولي نگفتي-:پرسيد مجددا ديد را او سكوت كه فرشاد

 :ماند خيره او رنگ طوسي چشمان به و زد لبخندي ساغر

 .باشه خوشبختي احساس يا و يه خوشحالي دتش از شايد.....هيچي- 

 :گفت پاسخ عاشقانه لبخندي با را او لبخند فرشاد

 باشه؟ خوشبختي احساس يا خوشحالي،و شدت از شايد چي- 

 :برگرفت او چشمان از را خود نگاه جوان زن

 .منه ي اندازه و حد از بيشتر خوشبختي اين ميكنم تصور شايد.افتاده جوونم به كه هيجاني يا و دلشوره اين- 

 :خنديد بلند صداي با فرشاد

 و اليق خوشبختي اين مطمئنم بلكه نميكنم تصور من اما.داري،دارم تو كه رو حالتي و احساس همين منم بخواي رو راستش اگه- 
 .ماست دوي هر ي شايسته

 .شاكرم و خوشحال چيز همه خاطر به.....خوشحالم- 

 :آورد خود به را آنان پروانه صداي هك بود برقرار دو آن بين سكوت لحظاتي

 .فرشاد- 

 :گفت اي آهسته و آرام بسيار لحن با پروانه مادر بله- 
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 دو نكرده خداي بده،يا لوو رو چي همه اون و بگير تماس باهاش فرزاد آقا نكنه.قراره چه از موضوع بگو و بگير پرويز با تماس يه- 
 .بشيم حرف

 .ميگيرم تماس باهاش االن همين من.نباشيد نگران شما مادر خوب بسيار- 

 :گفت بالفاصله پروانه

 .بزنم حرف باهاش خودم تا بگير تماس باهاش االن همين پس- 

 جان؟ خاله نگرانيد انقدر چرا- :ايستاد او كنار ساغر

 :داد جواب ميساييد يكديگر به نگراني با را دستانش كه حالي در پروانه

 .خدا بر پناه....خوشحالم، زيادي يا دارم رهدلشو دونام جون،نمي خاله دونام نمي- 

 :گفت عجله و دستپاچگي همان با و كرد فرشاد به رو بعد

 .كن تلفن بهش پسرم،زودتر ديگه يااله- 

 .ماند منتظر و گرفت تماس رسول منزل به خود همراه تلفن با فرشاد

 .جان پرويز سالم- :گفت برداشت را گوشي پرويز وقتي

 ميگذره؟ خوش فرشاد آقا سالم!به- 

 چطوره؟ دايي حال خالي خيلي شما جاي- 

 بهتره خيلي اهللا خوبه،الحمد- 

 .....بگم، بهت چيزي يه ميخواستم شكر،ببين رو خدا خوب- .

 :كرد قطع را او سخن پرويز كه

 داري؟ وقتشو بزنم حرف باهات ميخواستم....راستي،- 

 :گفت سخن اين به توجه بدهد،بدون او به ار گوشي ميكرد اشاره كه پروانه داشتن عجله دليل به فرشاد

 .مادر به ميدم رو گوشي- 

 .كرد خداحافظي سپس و رساند پرويز اطالع رسا،به اما خالصه بسيار را ماجرا او و سپرد پروانه دستان به را گوشي
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 :كشيد خيال راحتي از بلندي نفس و داد فرشاد به را گوشي

 را اين.ميكنم دعوت تا دو شما نامزدي جاش به هم رو اونا موقع اون ميشه مرخص اشداد ديگه روز سه دو.شد راحت آخيش،خيالم
 .گذاشت تنها را فرشاد و ساغر و گفت

 :گفت آرام و افكند زير سربه خاله،ساغر رفتن با

 :كرد اي خنده فرشاد.ميترسم فرشاد،من- 

 .نترس هيچي از داري منو تا- 

 مخمور ديدگان در را تشويش و نگراني اين كه بود آن از مسرورتر فرشاد اما ميزد موج ساغر زيباي چشمان در تشويش و نگراني
 :ببيند او

 رفته؟ يادت كرده،مگه دعوت خوب رستوران يه به م شا رو همه فرزاد آقا.سهيم حاضر بايد كه بريم بيا حرفا اين جاي به حاال- 

 ..شد او همراه و زد لبخندي بايد بور او ازداشت، دلم در كه نگرانيهايي با را شادي اين نميخواست كه ساغر

 اش،مي خانواده ي صميمانه و گرم مجلس داشت،در تن بر كه روشني اي فيروزه پيرهن در هميشه از تر زيبا ساغر شب آن
 .درخشيد

 وشبختترينخ را خود كه بود محسوس فرشاد بشاش ي چهره از.ميكرد دعا خوشبختياش براي فرزانه و ميبوسيد را او مدام پروانه
 ميكند احساس دنيا مرد

 .ببوسد و بگيرد آغوشش در گاه بي و گاه كه ميداشت آن بر را فرزاد و ميكرد تر شاد را همه شوخيهايش و گويي بذله با.

 .ميكرد شكر را خدا و مينگريست عشق و زيبا پرستوي دو آن به اميد و شعف و شادي از مملو ديدگاني با پروانه

 به جشن آن از بعد روز.بود صميمي و گرم ي خانواده آن همچنين و فرشاد و ساغر عمر ساعت بهترين جز شب آن مهماني
 و من ازدواج موافق خاله كه نميكردم فكرشم اصال- :ميانديشيد خود با و ميزد قدم منزل مصفاي و بزرگ حيات در يادماندني،ساغر

 :برد فرو خود در بيش از بيش را او ازدواج ي كلمه.باشه فرشاد

 داشته مجدد ازدواجي كه كنم قانع خودمو بتونم نميكردم تصور اصال.زدم رو بار نكبت زندگي اون قيد وقتي از...ازدواج....ازدواج- 
 كه ميشدم قانع گذشته تلخ خطرت مرور با و ميكردم سرزنش خودمو ميزد،خودم سرم به فكر اين اقتصادي فشار از وقت هر.باشم
 ....االن اما.....اما.بدم مجدد ازدواج به تن عنوان هيچ به نبايد

 :زد كنار شانهها روي از را آن و كشيد بلندش موهاي به دستي دودلي و ترديد با
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 كه ميديدم اي شكسته ساغر خودمو من دونام دادم؟نمي انجام درستي كار آيا ولي.كردم عمل گذشتهام تصميمات خالف بر االن اما- 
 حاال اما بودم شكسته ساغر يه من......بكشه دوش به رو اي ديگه مشترك زندگي مسئوليت ونهنميت و نداره رو هيچي گنجايش
 هستم؟ چي چي؟؟االن

 :آورد بخود را او فرشاد گرم صداي لحظه اين در

 .رفتي خودت الك تو كه باز- 

 .بخير صبح سالم- 

 .بخير هم شما خانوما،صبح خانم سالم- 

 خوابن؟ هنوز اينا مامان- 

 .باشيد خواب بايد االن شمام ينكها مثل بله- 

 شودي؟ بلند زودي اين به صبح كه شد چي.بوديم بيدار صبح دماي دم تا ديشب

 .بخوابم نتونستم- 

 نگراني؟....چي؟ واسه- 

 .بله- 

 هستي؟ چي نگران- 

 .نشست استخر كنار چوبي نيمكت روي و گفت را اين....آينده- 

 :گفت بخشي اطمينان و رامآ لحن با و گرفت قرار او كنار در نيز فرشاد

 

 گفتم خودم به هميشه اما هستم مون آينده نگران حدودي تا منم... طبيعيه كامالً تو حالت اين... كنه مي نگران رو همه آينده، البته - 
 هميشه گها تو و من. ساخت احسن نحو به پشتكار، و تالش و كار همچنين و بردباري و صبر با شه مي رو آينده كه گم مي هم باز و
 ي درجه در بايد نتيجه در. بريم پيش و بزنيم مون زندگي راه سر از رو اي ناراحتي و مشكل هر تونيم مي باشيم هم كنار در و هم با

 .بسازيم خوايم مي كه اونطور مونو آينده و باشيم پيروز و موفق بتونيم تا بياريم ايمان همديگه عشق به بعد و كنيم توكل خدا به اول

 :داد بيرون را اش شده حبس نفس داشت زير به سر كه همچنان ساغر
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 وقتي... باشم؟ تو همراه زندگي مشكالت در تونم مي چطور من آخه. شكسته ساغر يه من و استواري ستون يه تو! جان فرشاد اما - 
 ...تونم نمي من بينم مي كنم مي فكر خوب

 :گفت آرام دل و مطمئن لحن همان با و كرد قطع را سخنش بگويد، خواهد مي چه او دانست مي كه فرشاد

 دوباره بخواي كه هروقت توني مي تو. دارم صد در صد اطمينان كردم كه انتخابي به من بشنوم رو حرفها اين خواد نمي دلم اصالً - 
 در زندگي مراحل متما در دم مي اطمينان بهت جا همين من. باشه سختي كار اين كنم نمي تصور بخواي، بايد فقط... كني شروع
 .خوام مي چيز يه ازت فقط مقابل در و باشم گاهت تكيه حال همه در و هميشه دم مي قول بهت... باشم كنارت

 :شد خيره او مردانه و نافذ چشمان به و كرد بلند سر ساغر

 ...بگي خواي مي بگي؟ خواي مي چي - 

 لب بر لبخندي فرشاد. شد پشيمان اما "خواي؟ مي وفاداري ازم كه بگي خواهي مي": بگويد خواست مي او. كرد قطع را خود سخن
 :نشاند

 .همين فقط نبيني منو ديدي، مي رو سروش كه چشمي اون با خوام مي ازت - 

 :داد ادامه و نگريست ساغر ديدگان به كاونده و دقيق

 سختيه؟ كار - 

 :داد جواب داشت او چشم در چشم كه همچنان جوان زن

 .كنم مي رو تالشم من... نيست سختي كار... نه - 

 :گفت او سخن ادامه در بالفاصله فرشاد

 .كنم مي كمكت منم و - 

 اشك كردند مي نگاه دو آن به پنجره پشت از كه فرزانه و پروانه. زدند لبخند هم روي به و شده خيره يكديگر به عاشقانه دو هر
 :نمود خود خواهر سوي به رو فرزانه. ريختند مي فرو ديدگان از شوق

 ساغر چرا پس باشن، هم كنار در كه بود شده نوشته جوون تا دو اين سرنوشت تو اگه رسيد؟ جا اين به كه شد چي دونم نمي - 
 .كرد مي تحمل رو سختي و رنج همه اين بايد خوبم

 :كرد دعوت آرامش به را او پروانه
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 حسرت در هم فرشاد و شد مي متحمل رو سختيا اون ما خوب غرسا بايد شايد. بيارن در تقدير كار از سر نتونستن وقت هيچ آدما - 
 .بدونن رو همديگه قدر بيشتر بتونن تا سوخت مي عشقش به رسيدن

 :پرسيد سپس داد تكان خواهر سخنان تأييد عالمت به را سر فرزانه

 خوان؟ مي رو همديگه تا دو اين كه فهميدي كجا از - 

 .شدم متوجه دير كه حيف ولي ساغره اشقع فرشاد كه بودم فهميده اينا از قبل - 

 :داد بيرون سينه از آهي

 مظلوم قيافه چه جون خواهر دوني نمي. گذره مي چي ام بيچاره پسر دل تو فهميدم تازه گفت، "بله" عقد سفره سر ساغر كه زماني - 
... شدم مي متوجه زودتر كاش... گيره مي ام گريه و شه مي ريش دلم افتم مي صورت اون ياد وقتي. بود گرفته خودش به رنجوري و

 شدم دقيق فرشاد صورت به گرفته طالق ساغر كه رسيد بهمون خبر وقتي. اومد نمي بر دستم از كاري اما سوخت مي حالش به دلم
 اخد گفتم بهش. سوزه مي ساغر بچه تا دو حال به دلش كه گفت بهم و شد قبل از تر ناراحت اون اما بشه خوشحال داشتم توقع

 مي جدا خودش از و خنديد مي گاه گه اينا از قبل اگه بود خودش توي همش بعد به روز اون از. مونه نمي جوريام اين باالخره بزرگه
 ...نديدمش شاد قلب ته از وقت هيچ ديگه ساغر طالق از بعد شد

 ساغر با گرفته تصميم ام بچه شايد افتادم فكر اين به ديدم خودش تو اونو قبل از بيشتر كه اواخر اين تا. بودم نگرانش همش خدا به
 فرزاد و تو از رو ساغر گرفتم تصميم موقع همون همين واسه بودم زده حدس درست شدم مطمئن كه بوديم راه تو... كنه ازدواج
 .كنم جبران رو قبليم غفلت و كنم خواستگاري اش واسه

 :گفت لحا همان در فرزانه. بود جاري آنان دو هر ديدگان از اشك

 ...شن پير هم پاي به كه اميدوارم - 

 :داد ادامه و كشيد آغوش در را او

 .جان خواهر ممنونم ازت - 

 :فشرد سينه به را او پروانه

 .دادم انجام جوون تا دو اين خاطر به كه تو تشكر خاطر به نه رو كار اين من! جون خواهر حرفيه چه اين - 

 

***** 
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 :گرفت را رسول منزل شماره و برداشت را تلفن گوشي دفرزا مسافران، اقامت سوم روز

 گذشت؟ خوش مسافرت رسول آقا سالم - 

 :بود مغموم و لرزان بسيار رسول صداي

 .نبود بد هي گل. فرزاد آقا سالم!  به به - 

 :كرد اي خنده فرزاد

 نگذشته؟ خوش بهتون هم اونقدرها حتماً! خالي شما جاي گي نمي - 

 .طوره همين بله - 

 :بپرسد نگراني با كه داشت آن بر را فرزاد رسول، محزون و مغموم يصدا

 ناراحتيد؟ قدر اين چرا افتاده؟ اتفاقي - 

 :گفت فرزانه به تشويش با پروانه. شد منزل در حاضرين نگراني باعث سؤال اين

 ناراحته؟ اينكه مثل چشه؟ داداش يعني - 

 :پرسيد كشد يرونب اندوه و حزن اين از را رسول خواست مي چون فرزاد

 چطوره؟ پرويز آقا ما، شمشاد شاخ - 

 :گفت فرزاد كه شنيدند لحظه اين در. يافت خويش از تر مضطرب را او و نگريست فرشاد سيماي به دلشوره با ساغر

 .افتيم مي راه االن همين ما... باشه - 

 :ريخت فرو شنوندگان دل سخن اين از

 شده؟ چي! فرزاد آقا بده، مرگم خدا - 

 :افزود محزون لحني و لرزان صدايي با و نمود دعوت آرامش به را آنان دست تكان با رزادف

 افتاده؟ اتفاق اين چطور!... رسول آقا آخه - 
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 :كشيد پيشاني به دستي

 .نيست خوب اصالً تون سالمتي واسه. نديد آزار زياد خودتونو خدا به رو شما. رسونيم مي شما به امشب خودمونو ما... خب بسيار - 

 .بزرگه خدا... سخته خيلي... دونم مي بله - 

 .خداحافظ - 

 بپرسند، سؤالي اگر بودند شده متوجه او ظاهر از كه حاضرين. برد موها ميان را انگشتان و گذاشت مضطرب حالتي با را گوشي
 پوالدين پتكي همچو فرزاد وتسك. دوختند چشم او به قرار بي و تپنده دلهايي با خاموش و ساكت كنند، نمي دريافت خوبي جواب

 :پرسيد مرتعش لحني و گريان چشماني با بود داده كف از طاقت پروانه. آمد مي فرود حاضرين سر بر

 

 اده؟ افت...اتفاقي...اتفاقي!...فرزاد آقا

 :هشد خير بودند او پاسخ منتظر صبرانه بي كه حاضرين به و برخاست جا از ناراحتي با فرزاد

 .تهران بريم االن همين بايد

 :پرسيد بريده لرزان،بريده صدايي با فرزانه

 .كنم مي سنكوپ دارم...بگو...خدا رو تو...شده...چي

 :نگريست او به دلي دو با فرزاد

 ...پرويز...بگم چي

 :داد بروز سينه از درد و اندوه از فريادي پروانه

 اومده؟ سرش باليي پرويزم؟چه...بكشه منو خدا

 :پرسيد عيان بغضي با و كوبيد خود تصور به محكم فرزانه

 شده؟ چي بگو...شاهين جون به رو تو...ساغر جون به رو تو...فرزاد

 :افكند فرشاد به نگاهي باشد سوال اين پاسخگوي خواست نمي كه فرزاد

 ...بيفتم راه بايد!جان فرشاد
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 :گفت و نمود بقيه به رو بعد

 .شيد حاضر...بيفتيم راه بايد

 :فشرد و گرفت را او دستان فرزانه

 شده؟ چي بگو فرزاد

 :داد جواب باشد مسلط خود بر كرد مي سعي كه حالي در و كشيد موها به دستي فرزاد

 .نيست خوب اصال پرويز حال

 :گفت ناله و اه با فرزانه و داد سر شيون پروانه

 .اومده پرويزم سر به چي بگو...بدتره اين از موضوع...گي مي دروغ

 :گفت كنان مويه كوبيد مي خود سينه و سر به مدام كه پروانه

 ...ام بچه نكنه...نكنه...كنيد خالصمون و بگيد فرزاد آقا

 :كوبيد سينه و سر به قبل از تر محكم و كشيد غم از فريادي

 ...اومد سرت به چي...عمه بود خوب حالت كه تو...پرويزم...پرويزم

 :گفت ماليمي لحن با و گرفت را او بازوان فرشاد كه دبيفت زمين بر بود مانده كم شد سست ساغر زانوان

 .بكن خواستي كاري هر بعد بنداز خاله و مادر به نگاهي يك...نيفتاده اتفاقي.باش مسلط خودت به!جان ساغر

 :نگريست او به هراسان چشماني با ساغر

 ...نكرده خداي اومده؟نكنه چي پرويز سر كني مي تصور تو

 :كرد دعوت آرامش به را او فرشاد

 بكني،باشه؟ رو اينا خاله ي مالحظه كنم مي خواهش ازت.نيست معلوم چيزي كه هنوز

 .نمود تشكر او از فرشاد و داد تكان مثبت جواب عالمت به را سر ساغر

 واشك بود نشسته زمين روي شيوني و فرياد هيچ بدون كه فرزانه سوي به خود و كند آرام را پروانه تا كرد اشاره شاهين به فرزاد
 :رفت ريخت مي
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 ...فقط...نيست مهمي چيز

 :شود مسلط خود به تا نمود بسيار تالش بود،اما بسته را گفتنش سخن راه بغض.بگويد چه دانست نمي ديگر

 ...بيمارستانه تو االن...زدن چاقو با رو پرويز...رو پرويز

 اين شنيدن با پروانه اما.نگفت هيچ و گريست گرانتر بغضي با و شد خيره فرزاد مهربان چشمان به عظيم اندوهي و غم با فرزانه
 :كوبيد خود سينه و سر به پيش از بيش سخن

 نمي هم مورچه يه به آزارش ام بچه...اورده سرش باليي چنين خبر بي خدا از كدوم آخه...كن رحم بهمون!خدايا واي
 ...خدايا...خدايا...رسيد

 :داد تكيه ديوار به ناتوان زانواني با ساغر

 اومده؟ پرويز سر باليي چه فرشاد!...فرشاد

 :زد مي موج فرشاد صداي در نگراني

 

 ...كه مطمئنم من...نباشي نگران قدر اين هم تو بهتره ، دونم نمي.  جان ساغر دونم نمي - 

.  گشود را فروغش بي چشمان وقتي. نشنيد هيچ ديگر و رفتند سياهي چشمانش. شدند تر ناتوان و تر سست ساغر پاهاي ناگهان
 سؤالي و بگشايد زبان خواست. داشتند قرار كنارش در سپيدوش زني و مرد و بود وصل سرم دستش به ديد آمبوالنس در را خود

 به. يافت بيمارستان تخت روي را خود آمد هوش به دوم بار براي وقتي. رفت هوش از مجددا و نداشت را كار اين توان اما بپرسد
 را او صداي فرزانه گويا اما كرد صدا را او آرام. ريخت مي اشك محابا بي كه ديد را فرزانه خود كنار در. گريستن اطراف به زحمت

 در كه را دستانش و طلبيد كمك به را خود مانده باقي نيروي تمام.  بشنود را آن كسي كه نبود رسا قدر آن هم شايد يا و شنيد نمي
 و كرد پاك را هايش اشك فورا ديد را او باز نيمه چشمان وقتي و كرد بلند را سرش فرزانه ملع اين با. داد تكان بود فرزانه دست
 : نشاند لب بر لبخند

 چطوره؟ حالت ، دخترم شكر رو خدا - 

 : كرد درك خوبي به را او نگاه سخن فرزانه. گرفت را پرويز سراغ رمقش بي نگاه با ساغر

 .خوبه حالش ، نباش پرويز نگران - 

 .نهاد هم روي را هايش چشم مجددا و بست نقش ساغر رنگ بي و سرد لبان روي لبخندي آگاهناخود
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 اين. نداشت را هايش چشم گشودن توان اما كرد مي حس را گانش كننده مالقات آمد و رفت ، هوشياري و هوشي بي بين حال در
 در فرشاد فقط روز اين در. بگويد سخن هم و يدبگشا را چشمانش توانست فقط هفتم روز در. داشت ادامه هفته يك تا وضعيت
 : پرسيد چشمانش گشودن محض به و بود كنارش

 چطوره؟ پرويز - 

 : نشاند لب بر لبخند فرشاد

 .خوبه - 

 كجان؟ اينا مامان - 

 .بودند اينجا االن همين تا - 

 : پرسيد ترديد با و شد خيره او چشمان به ساغر

 گي؟ مي بهم رو راستش داري كه مطمئني - 

 !بگم دروغ قراره مگه - 

 بگيم دروغ همديگه به كه نيست اين قرارمون...نه - 

 : گفت و زد لبخندي نمود مي جدا ساغر دست از را سرم يكه حال در و شد اتاق وارد خوشرو پرستاري لحظه اين در

 .بهتره ما خوشگل بيمار حال كه بينم مي - 

 شم؟ مي مرخص كي من...من...ممنونم...بله - 

 : داد جواب گشاده چهره همان با تارپرس

 !شدي؟ خسته ما از زودي همين به - 

 .كنم كم رو زحمت بايد ديگه خب ولي.نه،ابدا - 

 .بموني جا اين زياد نداريم دوست حال اين با ولي بيمارستاني اين بيمار آزارترين بي و ترين ساكت تو - 

 رم؟ مي اينجا از كي بگيد پس - 

 .شه مي نگت برات دلمون بري اگه - 
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 : داد جواب بود مشغول آن به كه كاري انجام از پس و كرد مكث اي لحظه. راند لب بر مزاحگونه لحني با را سخن اين

 نگران زياد. ري مي جا اين از سالمت به.  دادند اجازه ايشون اگه يكنه م ات معاينه ياد مي معالجت پزشك كني صبر يكم اگه - 
 .نباش

 : شد خيره فرشاد نگران چشمان به ساغر.  شد خارج اتاق از و گفت را اين

 خوبند؟ همه چطوره؟ بقيه و خاله و مامان و دايي حال - 

 : زد لبخند فرشاد

 خونه برگردي تو تا منتظرند همه خوبه، حالشون كه البته - 

 : پوشانيد را ساغر سپيد چهره اندوه و غم و درد

 بود؟ كرده كارو اين كي ؟ زدند چاقو با رو پرويز چرا نفهميديد - 

 : بست بر رخت فرشاد سيماي از لبخند

 .گيرم مي انتقام ازش بدجوري كرده كارو اين كي بفهمم اگه ولي...نه متأسفانه - 

 : پرسيد نگراني با جوان زن

 ...نكنه...چيه؟ منظورت...انتقام؟ گفتي - 

 : براند لب بر لبخند كرد سعي فرشاد

 .گيرم مي بدجوري حالشو كه اينه منظورم...نباش نگران - 

 : پرسيد مجددا عيان غم همان با و داد تكان سري ساغر

 ...هنگامه؟ - 

 : نشست خشم به فرشاد چهره حدودي تا نام اين شنيدن از

 .مونه نمي پنهان نمي ابر پشت وقت هيچ ماه باشه چي هر.  نباش نگران تو اما...دونم نمي...نميدونم - 

 : افزود و گشت خيره او به عاشق نگاهي با شد مسلط كه خود بر

 نكني؟ ناراحت خودتو بايد نگفته دكتر مگه - 
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 كه پزشكي همراه به پرستار همان هنگام اين در ماندند خيره يكديگر به اي لحظه. برهاند نگراني از را خود لبخند با كرد سعي ساغر
 : پرسيد تعجب اب پزشك ديدن محض به ساغر. شدند اتاق وارد بود ديده قبال را او ساغر

 شدم؟ شما مزاحم من بازم!...شما؟ - 

 : نشاند لبها بر اي كننده دلگرم لبخند طبيب

 .كنم ول خدا امان به رسيدند سالمتي به نكردم احساس كه اي لحظه تا بيمارهامو ندارم عادت من! دخترم چيه مزاحم - 

 و گرفت دست در را دستانش ساغر جسماني وضعيت تشخيص براي

 : گفت

 درسته؟ نخوردي بودم كرده تجويز برات كه رو هايي قرص كنم مي تصور - 

 : انداخت پايين را خود نگاه شرمساري با ساغر

 ..بشه كشيده اينجا به كارم اونها نخوردن با كردم نمي تصور...متأسفم...بله - 

 : نمود تر وسيع را خود لبخند پزشك

 .كنه مي گوش كنه مي جويزت واسش و گه مي معالجش پزشك چي هر خوب بيمار - 

 .ببخشيد منو...بله - 

 باشه؟ ، نكني نظر صرف قرصهات خردن از من با مشورت بدون بدي قول بايد بعد به اين از اما نداره اشكالي - 

 ميدم قول ، چشم - 

 .خوب دختر يه شدي حاال - 

 : پرسيد ساغر كه داشت را اتاق از شدن خارج قصد پزشك

 شم؟ مي مرخص كي من...نم...دكتر آقاي ببخشيد - 

 .گم مي بهت برسه موقعش وقت هر. باش نداشته عجله - 

 : نمود ساغر به رو فرشاد.  شد خارج اتاق از و نمود فرشاد به اي اشاره بعد

 .گردم مي بر زود اما رم مي من...داره كار من با دكتر كه اين مثل - 
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 .گذاشت تنها خويش افكار با را ساغر و شد نهروا پزشك دنبال به فرشاد.  نگفت هيچ و زد لبخندي ساغر

 نكنه...نكنه....نيومدند مالقاتم به دايي و خاله و بابا و مامان چرا اينطوره اگه...شده؟ بهتر حالش پرويز كه گن مي راست يعني(( 
 ...))نكرده خداي

 : كرد خالص هندهد آزار افكار آن از را او فرشاد ورود ، لحظه همان در ريخت فرو تصور اين از قلبش

 .بدم بهت خوب خبر يه تا بده مژدگاني - 

 

 : راند لب بر خرسندي از لبخندي ساغر ، سخن اين شنيدن با

 آره؟ شدم مرخص حتما - 

 : كرد اي خنده فرشاد

 !داري عجله شدن مرخص براي چقدر! اوووو - 

 : بست نقش ساغر بيمار ي چهره بر اندوه و حزن خطوط

 خونه برگردم خوام مي من...نه...نه!...باشم؟ جا اين بايد بازم يعني - 

 .ديگه روز چند ولي گردي مي بر - 

 !...ديگه؟ روز چند!...وا - 

 .بشه اين از بهتر حالت انشااهللا تا بذار جيگر رو دندون هم ديگه روز چند...بله - 

 : داد پاسخ مغموم لحني و ميلي بي با ساغر

 .ارمند اي ديگه چاره اينكه مثل خب بسيار - 

 .خوب دختر يه شدي حاال ، دكتر آقا قول به - 

 در كردند مي سعي كه آن با آمدند مي مالقاتش به محزون ديدگاني با اش خانواده بود بستري بيمارستان در ساغر كه مدتي در
 ، آنان نگران و ربانمه ديدگان پس از توانست مي ساغر اما. دهند نشان خرسند و شاد را خود و دارند پنهان را خويش غم او حضور
 .ببيند را محزونشان قلب و كند حس را اس دروني اندوه
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♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

 : گفت خندان لباني با و آمد سراغش به خوشرو پرستار همان كه كرد مي فكر پرويز به و بود ور غوطه خويش افكار در همچنان

 خوبي؟ عزيزم؟ چطوري - 

 : شاندن لب بر ماليمي لبخند ساغر

 .ممنون...بهترم...بله - 

 .باش خوشحال حسابي پس رسيدي آرزون به باالخره مرخصي امروز كه بدم خبر بهت اومدم - 

 ممنونم واقعا شكر رو خدا - 

 .بهتره بدي اونا به رو مژده اين خودت گفتيم اما. بكنيم كارو اين تونيم مي هم ما البته بدي خبر خونوادت به توني مي - 

 : كرد تشكر امججد ساغر

 نگفتيد؟ ام خونواده به من شدن مرخص مورد در چيزي شما پس - 

 خودت ي عهده به گذاشتيم اينو نگفتيم چيزي ما عزيزم نه - 

 : كرديد لطف شما ممنونم - 

 .نبينمت جاها جور اين ديگه اميدوارم ، دلم عزيز كنم مي خواهش - 

 .متشكرم - 

 : گرفت تماس فرشاد همراه تلفن با ساغر او خروج با.  شد خارج اتاق از و كرد اي خنده پرستار

 !جان فرشاد سالم - 

 كردي؟ ما از يادي كه شد چي خوبي؟ عزيزم سالم - 

 باشه؟...نزني خاله و بابا و مامان به شدنم مرخص مورد در حرفي خوام مي ازت. شم مي مرخص امروز من! فرشاد - 

 ي؟كن غافلگيرشون كارت اين با ميخواي!...چيه؟ - 

 ديگه چيز يه هم و اينه هم - 
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 : پرسيد تعجب با فرشاد

 چيه؟ ديگه يكي اون - 

 .بگم بهت تا بيا - 

 .اونجام ديگه ساعت نيم تا من باشه - 

 ميدي؟ قول...باشه؟ ها، نگي مورد اين در چيزي اينا مامان به وقت يه نره يادت - 

 ديدارش به مصطفوي دكتر كه بود اش شخصي وسايل آوري معج مشغول ساغر. شد قطع خداحافظي از پس تماس و داد قول فرشاد
 : آمد

 

 چطوره؟ حالش من خوب دختر- 

 درد دستتون اومدم، دنيا به مجدداً كنم مي احساس. ممنونم ازتون واقعاً. بودم مزاحمتون مدت اين تو كه ببخشيد دكتر، آقاي سالم- 
 .نكنه

 :گفت خوشرويي با پزشك

 .باشي روانيت بهداشت مواظب بيشتر بايد كه نره يادت اما شكر، رو خدا- 

 .سپارم مي خاطر به حتماً دكتر آقاي چشم- 

 .شدي نامزد ت خاله پسر با شنيدم- 

 :افكند زير به سر حيا و شرم با ساغر

 .بله- 

 .ست دلباخته و عاشق سخت مهمتر اينا از خوبيه و فهميده پسر واقعاً فرشاد. باشي خوشبخت- 

 :نمود حيا و شرم احساس پيش از بيش ساغر

 .طوره همين بله- 

 .كنم مي سالمتي و خوشبختي آرزوي براتون- 
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 .ممنونم- 

 باشه؟ بخور، وقت سر رو قرصهات... كنم نمي سفارش ديگه خب- 

 :نشاند لب بر اي گسترده لبخند ساغر

 .ممنونم بازم... بخورم وقتشون سر قرصهامو دم مي قول... حتماً- 

 .دادم انجام مو مهوظيف فقط من. كنم مي خواهش- 

 :شد اتاق وارد خندان و زنان نفس فرشاد پزشك، رفتن از پس دقايقي. شد خارج اتاق از و گفت را اين

 .خوبم همسر به سالم- 

 :نمود اميد و شادماني احساس پيش از بيش او ديدن از ساغر

 .بودي من پيش و نرفتي شركت ودمب بستري من كه مدتي در دونم مي. بودم مزاحم مدت اين تو كه ببخش منو... سالم- 

 .اي ديگه چيز هر از تر باارزش و تر مهم برام تو عزيزم، حرفيه چه اين- 

 .توست لطف نظر اين... ممنونم- 

 :گرفت دست به داشت قرار آن در ساغر شخصي وسايل كه را كوچكي ساك فرشاد

 .بريم بزن... خب- 

 .بريم بزن- 

 :گفت و گذاشت اش شانه روي دست فرشاد كه بود بخش سرپرستار با گفتگو ولمشغ مصطفوي دكتر بيمارستان راهروي در

 .ممنونم ازتون! دكتر آقاي... خب- 

 .كنيد خوشبختي احساس هم كنار در اميدوارم. باشيد خوش و بريد كنم، مي خواهش- 

 .ممنون- 

 گرفت قرار اتومبيل در كه زماني. شد جخار بيمارستان در از سپس و بخش از فرشاد دوشادوش و نمود تشكر او از مجدداً ساغر
 :پرسيد

 .بگي بهم رو راستش خواد مي دلم دارم سؤال يه ازت فرشاد- 
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 :گشت هويدا جوان مرد گيراي چهره در تشويش و نگراني

 .دم مي جواب داشتي سؤالي هر بعد بخوريم چيزي يه دنج، جاي يه بريم اول بذار بعد، واسه بمونه- 

 يكديگر، روبروي دو آن بعد دقايقي. است گريزان باشد، سؤالش پاسخگوي كه اين از فرشاد چرا دانست مي ولي كرد سكوت ساغر
 :گفت ساغر كه بودند گالسه كافه صرف مشغول و نشسته شاپ كافي در

 .كنم سؤال تونم مي حاال

 :داد پاسخ نگراني با فرشاد

 .نباشه سخت سؤالت كه اين شرط به توني مي بله- 

 .ها بذاري شروط و شرط امبر نبود قرار- 

 سؤالي به پاسخگويي براي خود نمودن آماده جز به ديگري ي چاره فرشاد

 :نداشت چيست دانست مي كه

 .بپرس خب بسيار- 

 ...كنيد مي پنهان من از رو چيزي شماها كردم احساس مدت اين توي- 

 چيه؟ اون بدونم ميخوام

 :داد پاسخ آرام و اهسته و انداخت زير به سر جوان مرد

 بهم اون و كردم ومشورت صالح دكترت با پيشت بيام كه اين از قبل همين واسه بپرسي ازم رو سوال اين خواي مي دونستم مي- 
 .كنيم پنهان اين از بيش رو موصوع اين شه نمي كه گفت و داد اجازه

 :داد ادامه و برد موها ميان را انگشتانش

 !بگم چي واهللا- 

 در لحظاتي. داند مي را سوالش پاسخ او دانست مي كه چرا بدهد ساغر خود را سوال اين جواب شتدا اميد كرد اختيار سكوت
 :گفت لرزان صدايي با ساغر كه اين تا گدشت سكوت

 درسته؟... شده كشته پرويز- 
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 متوجه بود شستهن چشمانش گوشه در كه اشكي قطره از ساغر اما. كرد اختيار سكوت هم باز نتيجه در بگويد چه دانست نمي فرشاد
 :است زده حدس درست شد

 ...كنم باور تونم نمي من من... چطوري آخه- 

 :نمايد جلوگيري اشكهايش چكيدن از كرد سعي فرشاد

 .نگفتند ما به چيزي اما شده كشته پرويز كه دونستند مي بود كرده صحبت دايي يا فرزاد آقا كه موقع همان

 :پرسيد خورده فرو بغضي و لرزان صدايي با ساغر

 افتاده؟ اتفاق اين چطور- 

 :داد جواب بود نزاع در خود با اشكهايش چكيدن سر بر همچنان كه حالي در و كشيد چانه به دستي فرشاد

 ...منه هوايي به سر تقصير ش همه- 

 :پرسيد شگفتي با ساغر بگيردو را اشكهايش چكيدت جلوي نتوانست ديگر

 بوده؟ چي وسط ناي تو نقش!...؟ تو هوايي به سر تقصير- 

 :كرد پاك دست پشت با را اشكهايش فرشاد

 هست؟ يادت رو نشه فاش دروغمون تا كنم تباني باهاش و بگيرم تماس پرويز با خواست ازم مارد كه روز اون- 

 :داد پاسخ شگفتي همان با ساغر

 ...اما... بله - 

 :كرد قطع را او سخن فرشاد

 ...من اما...اما..بزنه حرف باهام خواد مي كه گفت بهم پرويز بگيره ماز رو گوشي مادر اينكه از قبل روز اون- 

 را سرش نشست صندلي روي فرشاد.گشت روان او دنبال به و شد بلند جا از نيز ساغر.رفت خود اتومبيل سوي به و برخاست جا از
 :گفت دلجويي با سپس. بگيرد آرام او تا كرد صبر و گرفت قرار او كنار گريستوساغر صدا بي اما جان ناي از و گذاشت فرمان روي

 نظر به.. بگه بهت چي خواد مي اون دونستي مي كجا از تو آخه... كني سرزنش خودتو نبايد...نيستس مقصر اصال تو من نظر به اما- 
 ... من
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 :كرد قطع اندوه و ندامت با را او سخن فرشاد

 .بود زنده پرويز االن شايد گرفتم مين سرسري رو موضوع اين من اگه كه دوني مي خوب هم تو ولي- 

 :گفت نمايد دلجويي فرشاد از حال عين در و دهد نشن آرام را خود كرد مي سعي كه حالي در ساغر

 سرزنش و بدي شكنچه خودتو و كني بغل غم زانوي كه اين جاي به حاال. دي مي آزار خودتو خودي بي داري تو من نظر به... نه- 
 .شه مي روشن چي همه موقع اون كنيم اپيد اونو قاتل بيا كني

 بود افتاده فرشاد جان به مدتها كه اي كينه آتش بخن اين شنيدن با

 :نمود ارامش زيادي حدود تا و شد ور شعله

 .نيستم بردار دست نگيرم قاتلش از رو پرويز انتقام تا من.كنم مي فكر موصوع اين به كه مدتهاست- 

 :گفت او سخن ادامه در بالفاصله ساغر

 . مونم مي كنارت بري پيش كه جا هر تا و كنم مي كمكت منم- 

 افكندك او به شناسي قدر روي از نگاهي فرشاد

 .دونستم مي... هستي روي از همراهم دونستم مي- 

 نظر ها ديوار و در روي پرويز فوت آكهي رسيدند آنجا به كه زماني. گرفت پيش در را منزل راه و نموده روشن را اتومبيل جوان من
 فرشاد.وادارد گريستن به را او و گردد فشرده هم به پيش از بيش محزونش و غمگين دل گشت باعث و نمود جلب خود به را ساغر

 :شد خارج اتومبيل از سپس بيرون سينه از اشكها تراوش را خويش دروني غم تا داد اجازه او به

 .تو بريم بيا جان ساغر بيا- 

. گشود او روي به را منزل در و نمود قفل را اتومبيل در فرشاد.گشت خارج اتومبيل از افتاده و لرزان ييها شانه با آرام جوان زن
 پرسشگر و متعجب محزون و خيس چشماني با حاضرين گشود را ساختمان در وقتي.شد روان نيز فرشاد او ازپس و شد وارد ساغر

 هنگام اين در نمود تازه نيز را او دل غم ساغر اشك از سرخ چشمان اما بنشاند لب بر لبخند كرد سعي فرزانه نگريستند فرشاد به
 :كشيد آغوش در محكم و سخت را او و آمد پيش پروانه

 .كرديم مي قربوني پات پيش گفتي مي اگه شي مي مرخص امروز نگفتي چرا...دخترم اومدي خوش- 

 :نشاند مبل ترين نزديك روي و گرفت را او دستان فرزانه. نمايد تحمل را او وزن بتواند كه بود آن از تر سست ساغر زانوان
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 شه مي آزرده پرويز روح خدا به... باشي آروم دم مي قسم مامان جان به رو تو... باشي آروم كن وسعي...بشين... دلم عزيز بشين- 
 دلم؟ عزيز باشه... باش رومآ خدا به رو تو. برگردوند ما به دوباره رو تو خدا بكشي عذاب و بخوري غصه خاطرش به تو اگه

 :سوگوارند و دردمند او از بيش پروانه و فرزانه دانست مي كه چرا شود مسلط خود بر كرد سعي ساغر

 چطورند؟ جان دايي راستي...نگرانم چان دايي بخصوص خاله و شما واسه بيشتر من- 

 از را خود سوال جواب چون.نمود احساس نيز اغرس را اين. بدهند جوابي چه دانستند نمي و كردند يگديگر به نگاهي حاضرين
 :نكرد پاسخ شنيدن به ابرامي ديگر بود گرفته اطرافيان مغموم و محزون ديگران

 .نداره ما از كمي دست جالشون حتما- 

 :افزود ساغر.نگفت سخني كس هيچ

 .چطوره روزشون و حال معلومه داشتند جان دايي كه شعيفي قلب اون با- 

 :گفت و نمود غرسا به رو فرشاد

 .اونهاست از يكي خوردن وقت هم االن بخوري وقت سر قرصهاتو كرد سفارش خيلي دكترت- 

 قرار ميز روي كه آبي ليوان بالفاصله فرزانه و انداخت دهان به را نظر مورد قرص و كشيد بيرون كيفش از را داروها نايلكس ساغر
 :داد او به داشت

 .كن استراحت برو و بخور- 

 .كشيد دراز او تختخواب روي و رفت فرشاد اتاق سوي به پروانه كمك به و داد مثبت پاسخ چشم اشاره اب ساغر

 .كن استراحت... خوبم دختر كن استراحت- 

 :ننگرد پروانه مخزون و شكسته درهم چهره به كرد مي سعي ساغر

 .شم يم هوش بي خورم مي تا كه هستند چي قرصها اين دونم نمي. باشه راحت خيالتون- 

 :بنشاند لب بر لبخند كرد سعي و زدود خود تكيده سيماي از اشك پروانه

 .نباش نگران و بخواب راحت اعصاب با و ،بخور عزيزم خوبه خيلي كه اين
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. نمايد خودداري اشكهايش چكيدن از كه ندارد را اين توانائي ديگر او كه شد متوجه ساغر. شد خارج اتاق از سرعت به گفت را اين
 :انديشيد و دوخت چشم اتاق سقف به

 بده پس تقاص بايد اون...  گيرم مي ازش رو پرويز گناه بي خون تقاص ،من فطرته پست هنگامه اين سايه زير هست چي هر- 
 .افتادند هم روي به درنهايت و شدند نزديك يكديگر به آرام ارام پلكهايش كه اين تا ماند خيره سقف به ،مدتي

 :شنيد سالن ازسوي-  را رسول غمناك صداي گشود را چشمانش كه زماني اما است رفته بخواب مدت چه براي دانست نمي

 بد هيچكس به من. بگيره ازم رحمانه بي طور اين رو زندگيم ثمره و ،اميد پسرم تنها شد خبرراضي بي خدا از كدوم دونم نمي - 
 و اراذل همين از يكي وسيله به بگيم كه نبود رذل و شرور هاي بچه از دسته اون جزء پرويز دونيم مي همه كه اونجام تا نكردم
 .باشه شده كشته اوباش

 :رسيد گوش به بود همراه بغض با كه هنگامه لرزان صداي - 

 نمي خدا به... كردم مي تعريف نيكش اخالق و خوب صفات از نشستم مي جا هر من كه بود راهي به سر و خوب پسر اونقدر پرويز - 
 .داشتم اون به نسبت رو مادر يه احساس واقعا اما ندارم فرزندي من كه درسته اومد؟ سرش به بال اين كه شد چي دونم

 :غريد لب زير شنيد مي را او صداي كه ساغر. نمود گريستن به شروع سپس

 .تفطر پست >ريزي مي تمساح اشك و نشستي ما واسه حاال توئه سر زير هست چي هر! رذل و بار و بند بي زنيكه- 

 :شنيد را رسول صداي كه شود خارج اتاق از خواست

 در به برسه چه اند نداشته هم لفظي بحث و جر هم با حتي اند نداشته گيري در هم با وقت هيچ دوتا اين گه مي راست همگامه- 
 :رسيد گوش به فرزاد صداي. بزرگ مشاجره و گيري

 كه شما... خبره با اون از خانوم هنگامه كه شده ختم پرويز قتل به اي مشاجره كنيم مي احساس ما همه اما درست حرفها اين همه- 
 اي گيري در هيچ معتقدند اونا. ديديد هم رو قانوني پزشك گزارش گذشته؟ هنگامه و پرويز بين چي دونيد مي چه بوديد بيمارستان

 ...زده رفته دست از عزيز اون پهلو و پشت به بار چند رو چاقو هوا بي و پشت از بوده كي هر نبوده كار در

 :گرفت بدست را سن ادامه خشم اندكي با رسول

 .بزنه قدرت و شدت اون با رو ضربات اون تونه نمي زن كه چون بوده هيكل قوي مردي ضارب كه گفتند طور همين و- 

 :گفت مضاعف خشمي با فرزانه

 ...داداش؟ هستين متوجه ،اينو شده ختم پرويز قتل به مشاجره كه ميگم كرده كارو اين هنگامه گم نمي منم- 
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 :گفت لب زير و كشيد آهي ساغر

 .باشه نداشته پرويز قتل در نقشي هنگامه كه كنم نمي باور من باشه چي هر- 

 :غريد لب زير كنه مي دفاع هنگامه از همچنان رسول شد متوجه كه زماني و كرد قبل از بيش را دقتش

 .نزده كار اين به دست خودش كه معلومه خب. يكنهم حمايت زنش از داره همش هم دائي اين- 

 ديدن با. شد وارد افروخته بر اي چهره با فرشاد هنگام اين در. شود خارج اتاق از گرفت تصميم ساغر كه بود شده حكمفرما سكوت
 :بزند لبخند و خورد فرو را خود خشم كرد سعي بود نشسته تختخواب روي كه ساغر

 چطوره؟ حالت!... شدي؟ بيدار تو- 

 كه را حالش بي و فروغ بي چشمان كرد مي سعي و داشت زير سربه ساغر

 :دارد نگاه خيره زمين به بود غرق اشك در

 شده؟ كشيده جا اين به چرا اصال!زنه؟ مي سينه به رو هنگامه سنگ هنوز!گه؟ مي داره چي دايي اين... خوبم- 

 :نمود دعوتش آرامش يه اندخو او روي و رنگ بي سيماي در را غضب و خشم كه فرشاد

 .نكني ناراحت خودتو تو بهتره- 

 :شد خيره او چشمان به ساغر

 رسيده؟ جا اين به بحث چرا بگو. نيستم ناراحت من- 

 :نشست او كنار فرشاد

 ...گفتند هم رسول دايي به. دارن سك هنگامه به وتو من مثل هم اونا- 

 :برخاست جا از عضبانيت با ساغر

 نيست؟ طور اين... كنه مي دفاع هنگامه از داره دايي حاال- 

 .باشه داشته منفي خصوصيات همسرش كنه باور تونه نمي اون طبيعيه خب- 

 :برو موها ميان را انگشتان

 رسيدك آنان گوش به بود همراه بغض با كه هنگامه بلند صداي به روزي ترسم مي- 
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 خودم بچه مثل... مثل رو پرويز....  من... من. كنيد مي فكر من وير جوري اين كه فروختم شماها به تري هيزم چه دونم نمي من- 
 ...من...منه خود فرزند مثل اون فرزند...دارم دوست رو رسول اقا چون.... چون...داشتم دوست

 :فشرد هم روي را دندانهايش ساغر.ساخت اكنده را خانه فضاي اش گريه هق هق صداي

 سريع حركت يك با فرشاد اما. رفت در سوي به خشم با. رو ساده رسول دايي به برسه چه زنه مي گول هم رو شيطون هنگامه اين- 
 :كرد راسد او جلو

 ؟ فهمي مي اينو كنيم رفتار خودش مثل بايد كنيم رو اونو دست بخوايم اگه ما باش عاقل ساغر- 

 :افزود نشذه ارام هنوز ساغر ديد كه زماني

 هيچ لحظه اين تا بگم بهت اگه. كني نمي باور بسوزي رياكار زت اين دشمني و كينه آتيش تو پرويز مثل هم تو ندارم دوست- 
 منو سكوت اين دليل كه اونه از تر صفت شيطون اون البته...نكردم شك بهش اصال من كنه تصور خوام نشنيده؟مي من از حرفي
 ...باشه نشده متوجه

 :نشاند تحريرش ميز كنار صندلي روي را ساغر

 داري؟ قبول منو حرف. شه مي پايمال پرويز ريخته ناحق يه خون و شه نمي حل هيچي عصبانيت با.كنيم رفتار يركانهز بايد ما- 

 :داد تكان او صحبتهاي قبول نشانه به را سر و گرفت آرام ساغر سخن اين با

 و دست يقين و شك برزخ تو ذاريمب بايد..داريم شك بهش تو و من بشه مطمئن نبايد.كنيم رفتار خودش مثل بايد ما گي مي راست- 
 .بكشه عذاب و بزنه پا

 .هستي عقيه هم هام با كه خوشحالم عاليه...جان ساغر عاليه- 

 :رسيد گوش به سالن سوي از رسول بلند صداي هنگام اين در

 كه روزي از. بديد آزارش اين از بيشتر حرفها اين با دم نمي اجازه ديگه من. داشتيد دشمني بينوا هنگامه اين با هم اول روز از شماها
 كاسه تمام و زديد كنايه گوشه بهش كلي ديديد منو خوب هنگامه وقت هر شماها االن تا سپردم خاك به رو گلم دسته مثل پسر
 .كرده سكوت فقط توهين همه اين برابر در زن اين...شكستيد سرش ر ها كوزه

 سوي به كه حالي در و نشاند لب بر تلخي لبخند رسول و هنگامه ديدن اب.شد خارج اتاق از سرعت به سخنان اين شنيدن با ساغر
 :گفت رفت مي هنگامه

 .نبينيد غم دگه اميدوارم. ميگم تسليت بهتون... سالم جان دائي - 
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 نيدرسا هنگامه به را خود ساغر. گريست جان ناي از و گرفت دست دو ميان را چهره و انداخت مبل روي را خود او ديدن را رسول - 
 :افزود تلخ لبخند همان با و

 وقت هر بيشتراز خدا بنده اون. باشي داشته رو جان دايي هواي بيشتر ببعد اين از اميدوارم. گم مي تسليت هم تو به! جان هنگامه - 
 .داره احتياج تو محبتهاي به ديگه

 :گشود شكوه به لب عمل اين ديدن با فرزانه

 ...زن اين! ميگي؟ چي داري! ساغر- 

 :كرد قطع را او سخن نزاكت و ادب سراسر لحن با و افكند مادر به نگاهي اغرس

 گناهي چه خدا بنده اين. نپاشيد نمك هنگامه و دايي شكسته دل زخم روي حرفهاتون اين با و كنيد بس بخدا رو شما! جان مامان- 
 مي ميون در فرشاد يا من با حتما داشت مشكلي ههنگام با بيامرز خدا پرويز اگه گرفتيد؟ جبهه برابرش در ها شما همه كه كرده
 .نشنيديم ازش هم كلمه يه حتي فرشاد و من كه حاليه در اين و ذاشت

 .نگير دل به و كن درك رو اونا لطفا دست

 :كرد پاك چهره از را اشكهايش و شد خيزه ساغر چشمان به ظن و شك با هنگامه

 خواست نمي دلم اصال خدا به. دارم و داشتم دوست خيلي رو پرويز من كني نمي فكر اونا مثل تو كه شكر رو خدا جان ساغر ممنونم- 
 .بياد سرش باليي همچين

 :نگريست او رنگ سبز چشمان عمق به ساغر

 .كني استراحت و خونه بري بهتره حاال جان هنگامه دونم مي... دونم مي- 

 :نهاد رسول لرزان هاي شانه روي دست

 .بديد حق بهشون خدا به رو شما نگيريد دل به شونو حرفها و كنيد درك تونو خونواده بايد اين از بيشتر جان دايي هم شما- 

 :داد نوازش را پشتش كم موهاي و نشست او كنار

 اين جاي به بهتره.كنه شاد خوبمونو پرويز روح خودا كنه كم دلتونو فم بار ذرهاز يه الاقل كه بگم چي دونم ونمي متاسفم واقعا من- 
 .بفرستيم روش شادي براي اي فاتحه فهاحر
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 نگاه خيره ساغر ديدگان به را خويش ومهربان مغموم چشمان رسول بعد لحظاتي.فرشاد جز به.نگريستند مي ساغر به تعجب با همه
 :داشت

 .كرد آرومم حرفات قشنگم عروسك- 

 :نمود هنگامه به رو و برخاست جا از سپس بوسيد را او پيشاني

 .داريم روح آرامش به احتياج دومون هر كه يمبر عزيزم بريم- 

 پي در دو آن نمودن بدرقه براي ساغر. نگريستندد را آنان شدن خارج سكوت در و شدند بلند جا از نيز حاضرين او برخاستن با
 :افتاد راه به شان

 چي دارن دونند نمي و داغدارند شما ثلم هم اونا.نگيريد دل به رو اينا مامان حرفهاي كنم مي خواهش ازتون!جان هنگامه جان دايي- 
 .كنند مي چيكار كنو مي

 :گرفت دست در را او دستان رسول

 بگي تو چي هر...عزيزم باشه نازم دختر فداي- 

 :شد خيره او به گمان و شك سراسر نگاه همان با هنگامه

 سرش باليي همچين نبودم راضي اصال و دارم و داشتم دوست خيلي رو پرويز من كه كنم مي تأييد گمو مي بازم گفتم بهت هم قبال
 .ندون گناهكار منو تو اللقل...بياد

 :نشاند لب بر روحي بي و تلخ لبخند نتيجه در برساند او به پيامي خواهد مي جمالت اين با او نمود احساس ساغر

 .كنه نمي ناراحتت وجودم اگه البته.. يامب ديدنت به بيشتر كنم مي سعي من. هيچينباش نگران تو. جان هنگامه دونم مي... دونم مي- 

 :داد جواب هنگامه جاي به رسول

 .داره دوست رو تو هم هنگامه كه باش مطمئن...بزني سر بهمون شيم مي خوشحال!دلم عزيز حرفيه چه اين

 كه داشتوآنان نهان خود در سخن دنيا يك خداحافظي لحظه در ب هنگامه نگاه شدند خود اتومبيل بر سوار دو آن نمود تشكر ساغر
 :آمد بود دوخته چشم خيابان به هم در و معشوش افكاري با هنوز كه ساغر سوي به فرشاد شدند دور

 همينه؟ هم تو نظر....نكرد باور رو تو حرفهاي هنگامه اما...جان ساغر بود عالي- 

 :داد جواب آرام لحني با حال همان در ساغر
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 هست؟ هم ديگه چيز يه اما.... اما... دونم مي- 

 شنيدي؟ شو حرفها- 

 خونه؟ تو كجا؟- 

 .زدم حرف باهاش من كه موفع اون. بله - 

 .شنيدم بله

 :داد جواب سردرگمي با فرشاد

 ...معمولي حرفهاي خب... خب- 

 :كرد قطع را او سخن ساغر

 .بياد سرش باليي همچين خواست نمي دلم اصال خدا به. دارم و داشتم دوست خيلي رو پرويز من: گفت اون... نه- 

 :انداخت باال را هايش شانه فرشاد

 .زدم مي رو حرف همين بودم اون جاي اگه منم...باشه داشته تونه مي معني چه اين خب- 

 .ندون گناهكار منو تو اللقل: گفت تأكيد با و كرد تأييد رو حرفش اين دوباره اون اما گرفتم ساده رو جمله اين اول منم- 

 :افزود ساغر. رفت فرو فكر به نيز فرشاد سخن اين با

 بهش منم دونست مي انگار كه... كه كرد نگام جوري يه داد مي تكون برام رو دستش خداحافظي براي داشت وقتي رفتنش موقع- 
 .نداشته تقضير وسط اين كه بگه بهم نگاش اون با خواست مي...دارم شك

 .مياد بر بگ چي هر زن اين از ؟البته بگم چي دونم نمي- 

 :شد روان او چي از نيز فرشاد و گشت باز حياط داخل به ساغر

 نداشته؟ دستي جنايت اين در جدي جدي و گه مي راست دار هنگامه گي؟معتقدي مي چي تو حاال

 .كنم آماده مامان هاي گاليه براي خودمو بايد فعال.كرد خواهد ثابت رو چيز همه زمان گذشت- 

 :نگريست او به دلخور با فرزانه شد ساختمان داخل وقتي

 ؟!سوزه؟ مي رياكار و سالوس زن اين واسه دلت قدر اين كه شده چي- 
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 گفتك فرزاد كه گويد پلسخ شد آماده ساغر

 .نپيچي بچه اين پاي و دست به بهتره!جان فرزانه- 

 :گفت فرزاد سخن ادامه در و نمود فرزانه به رو ماليمي لحن با شاهين

 .كنه چيكارمي داره دونه مي ساغر.باشيد لطمس خودتون به كنم مي خواهش! مامان- 

 :كشيد آفوش در را ساغر سپس كرد تأمل اي لحظه.آمد خود به سخنان اين شنيدن با فرزانه

 .كني استراحت بهتره پرونده سرم از رو عقل پاك پرويز مرگ عزيزم ببخش منو- 

 :بوسيد را او مهربان گونه ساغر

 جان دايي مالحظه كم يه.گذاشت سرش به سر زياد بشه كه نيست فردي هنگامه.باشيد داشته سياست اينا از بيشتر هم شماها بهتره- 
 .بكنيد رو

 :گفت خود تصوير به خطاب و آيينه جلو.رفت فرشاد اتاق سوي به و گفت را اين

 .بياري در مطلب اصل از سر تا كني نزديك هنگامه به خودتو بايد... موفعشه االن...اينا دايي خونه برو و شو حاضر جاال همين- 

 و مانتو داشت كه او ديدن با ريختند مي اشك و نهاده زانوان به سر اندوه و حزن با كه حاضرين.شد خارج اتاق از و كرد عوض لباس
 :پرسيد فرزاد.شدند زده شگفت شيد.پ مي را اش روسري

 بري؟ كجا خواي مي! دخترم

 :داد پاسخ او جاي به بخواند را ساغر فكر توانست مي كه فرشاد

 .بديد اجازه شما اگه البته.برگرديم و بزنيم گشتي يه بريم هم با قراره- 

 :گفت فزراد نمود تشكر او از نگاه زبان با ساغر

 .باشيد خودتون مواظب و بريد- 

 :گفت بود كرده اختيار سكوت آنزمان تا كه پروانه. بوسيد را دخترش گونه و آمد پيش فرزانه

 .برگرديد زود فقط- 

 : زد لبخند شادفر
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 خواستيم وقت يه اگه مادر چشم- 

 .گيريم مي تماس باهاتون حتما برگرديم دير

 :كشيد ساغر پريده رنگ هاي گونه به دست فرزانه

 . خوبم دختر باش خودت مواظب- 

 :داد پاسخ لبخند با و بوسيد را او دست ساغر

 .خوبه خيلي حالم خدا لطف به. نباشيد نگران مامان چشم- 

 دادك ادامه و نمود فرشاد به رو

 بريم؟

 :برداشت ميز روي از را سويئچ فرشاد

 .بريم- 

 :پرسيد مقدمه بدون فرشاد.شدند خارج ساختمان از خداحافظي از پس دو هر

 اونجا؟ بري خواي مي واقعا حاال- 

 برم؟ خوام مي كجا دوني مي مگه- 

 !ندادي جوابمو خب...گذره مي ذهنت توي چي فهمم مي كنم نگاه چشمات تو من دونم مي كه البته- 

 .اونجا برم خوام مي بله- 

 بگي؟ چي بري خواي مي- 

 خوبه؟ باشم شماها پيش كمي تا اومدم نيورد طاقت لم. بودم جان دايي نگران گم مي هيچي- 

 :گشود او براي را اتومبيل در فرشاد

 . عاليه- 

 پرسيك فرشاد افتاد راه به كه اتومبيل
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 گذره؟ مي چي سرت اون تو- 

 .بريم دايي خونه بيشتر بايد كنم مي احساس قط رسه نمي ذهنم به چيزي فعال دونم نمي- 

 :پرسيد مچددا فرشاد كه اين تا گذشت سكوت در مدتي

 گه؟ مي راست داره هنگامه گني مي فكر تو- 

 :داد پاسخ انديشناك ساغر

 .شايد- 

 :گفت فرشاد رسيدن كه يزمان انديشيدند مي و كرده اختيار سكوت دو هر مقصد به رسيدن با

 .مونم مي منتظر ماشين تو من برو تو

 :شد خيره او چشمان به لحظاتي ساغر

 ...شه نمي كه جوري اين..تو؟ بياي خواي نمي يعني- 

 :افزود و كرد تبسمي بعد

 .نذار تنهام كنم مي خواهش- 

 .ذارم نمي تنهات وقت هيچ باش مطمئن... خب بسيار- 

 :پرسيد فرشاد به خطاب حال همان در. ماند منتظر و فشرد را زنگ سپس كرد تشكر ساغر

 كني؟ نمي قفل رو درها چرا- 

 .بعد هستند بشيم مطمئن بذار- 

 آوردك در صدا به را زنگ مجددا جوان زن

 باشن؟ رفته ممكنه كجا يعني...نيستند خونه كه اين مثل- 

 :انداخت باال را هايش شانه فرشاد

 .واهللا دونم نمي- 
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 :داد تكيه آن به و آمد اتومبيل سوي به ساغر

 .بيان تا مونيم مي منتظز اونقدر هم ما خب- 

 .ندارم حرفي- 

 :گفت فرشاد بعد لحظاتي

 .پرويز مزار سر باشن زقته شايد گم مي- 

 :فشرد بهم را ساغر مهربان دل سخن اين

 .شه نمي باورم خداوندا!...پرويز مزار!...پرويز مزار

 :نشست هايش گونه روي روما و بست حلقه چشمانش در اشك

 .خوابيده راخت و اروم خاك خروارها زير و نيست ماها بين االن عزيز پرويز كنم نمي باور اصال- 

 :داد بيرون سينه از حسرتباري اه

 ...شه نمي باورم... نه- 

 هب او داد اجازه فرشاد.بگريد دل ژرفاي از نمود وادار را او و كرد سد او بر را گفتن سخن راه بغض

 :گفت مغموم لحني با ان از پس. گيرد ارام بلكه تا دهد ادامه ريستن

 . طوالني مسافرت يه مسافرت رفته پرويز كنم مي احساس كنم نمي باور هنوز منم- 

 .كنيم تحمل رو دوريش تونيم مي تر راحت كنيم فكر طور اين اگه-ا

 عادي برامون اونو فقدان زمان گذشت تا باشيم داشته رو يفكر و احساس همچين خودمون آرامش براي بايد...نداريم اي چاره- 
 .بشه عادي برامون اگه البته...كنه

 .نمود پاك را اشكهايش انگشتان سر با و كرد ت.شك ساغر

 :شد ديده كوچه انتهاي از باالي مدل اتومبيل بعد دقايقي

 .اومد دايي! جان ساغر- 

 :چرخيد شد مي شنيده سو آن از اتومبيل موتور صداي كه سمتي به ساغر
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 .اومدند بله- 

 :شدند خارج آن از هنگامه و رسول. ايستاد و شد نزديك اتومبيل تا ماندند منتظر

 !جان هنگامه سالم1جان دايي سالم- 

 !اومدي دايي خونه در دم تا عجب چه سالم- 

 :شنيد جواب و گفت رسول را اين

 .بوديم نگرانتون خيلي- 

 .عزيزم نكنه درد دستت- 

 :افزود و داد را او سالم جواب رسول. گفت سالم فرشاد

 منتظريد؟ وقته خيلي

 :گفت هنگامه. زياد نه

 .كردند مي تابي بي خيلي رسول آقا آخه بزنيم پرويز به سري بوديم رفته... بوديم رفته- 

 :داد پاسخ ساغر

 .بزنم پرويز به سري بايد منم. كرديد كاري خوب - 

 :پرسيد حال همان در و بگشايد را آن تا رفت منزل در سوي به رسول

 بري؟ ديدنش به حاال حاال خواي نمي مگه روزي يه ميگي چرا - 

 :داد چنين را رسول جواب و شد خيره هنگامه سبز چشمان به ساغر

 .حاال نه اما... خواد مي دلم - 

 :پرسيد شگفتي با شوند وارد ميهمانانش تا رفت مي كنار در جلوي از كه حالي در رسول

 چيه؟ نظورتم - 

 :بزند لبخند كرد سعي و برداشت هنگامه چشمان از را نگاهش ساغر
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 .كنم مي رو كار اين حتمĤ شد بهتر كه حالم... شه بد حالم دوباره وقت يه ترسم مي كه اينه منظورم - 

 :ودنم دعوت نشستن به را دو آن هنگامه. گشتند روان آنان دنبال به نيز ميزبانان شدند وارد كه ميهمانان

 .اومديد ديدنم به كه خوشحالم خيلي - 

 :داد پاسخ هنگامه به خطاب سپس افكند داشت زير به سر كه فرشاد به نگاهي ساغر

 .زنم مي سر بهتون قبل از بيشتر گفتم كه من... كنم مي خواهش - 

 به مغموم و دلگير بسيار داشت، هك وسعتي تمام با منزل آن. نگريست اطراف به ساغر. رفت آشپزخانه سوي به و زد لبخندي هنگامه
 ديوار روي راستش، سمت گوشه در مشكي نواري با بود، داده جاي خود در را پرويز تصوير كه بزرگي عكس قاب. رسيد مي نظر

 وا به خاموش و مغموم ديوارها و در. داد مي نشان سوگوار را آن پهني و مشكي ربان و بود بسته پرويز اتاق در. كرد مي خودنمايي
 .ساختند مي آزرده پيش از بيش را مهربانش دل و نگريستند مي

 :كشيد آهي نگريست مي ساغر محزون سيماي به كه رسول

 لبخند روم به كه رو پرويز قشنگ صورت كنم مي نگاه كه جا هر. نيست ديدني و قشنگ سابق مثل ديگه جا اين! دخترم بيني مي - 
 ...بينم مي زنه مي

 :شود رتعشم صدايش شد باعث بغض

 آن هر كنم مي احساس. وايسم زانوهام روي تونم نمي ديگه... شد خرد بزرگ غم اين بار زير كمرم... ساغرم شكست پشتم - 
 چه در االن دونم نمي نبود، هنگامه دلداريهاي اگه. كنه غرق خودش تو منو و شه باتالق يه مثل پاهام زير زمين كه ره مي اين احتمال
 لحظه اين در. ريخت مي اشك آرام آرام و بود مانده خيره پرويز خندان تصوير به فرشاد. زدم مي پا و دست اي كشنده و زار حال

 :پيوست آنان جمع به هنگامه

 .يارم مي ديگه دقيقه چند تا كردم دم رو چايي اومديد، خوش - 

 تشكر دو هر. كرد تعارف ساغر به پسس و فرشاد به داشت قرار پذيرايي بزرگ ميز روي كه را حلوايي و خرما ديسهاي سپس
 :نمود هنگامه به رو ساغر. نمودند

 اومد؟ پرويز سر بال اين چطور بگي برام شه مي - 

 :افزود ساغر كه باشد پاسخگو هنگامه جاي به خواست رسول
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 ناراحت رو شما امخو نمي... نيست خوب اصآل شما واسه روحي هيجان كنه، تعريف واسمون جان هنگامه بذاريد جان، دايي نه - 
. داريد قرار عزادارها راس در كه شما حال به واي سوزونه، مي رو اي شنونده و گوينده هر دل بزرگ فاجعه اون يادآوري يه... كنم
Ĥبودم افتاده بيمارستان تخت تو موقع اون كه متاسفم واقع. 

 :داد ادامه اي دلجويانه لحن با و كرد هنگامه سوي به رو بعد

 .شنوم مي وبگ خوب؟ - 

 :ماند خيره ساغر چشمان عمق به و شد جابجا مبل روي هنگامه

 تو پرويز كه دادند خبر بهمون كنه، دعوت فرشاد و تو نامزدي جشن براي رو ما تا كرد تلفن فرزاد آقا كه روز همون صبح - 
 ...بيمارستان سردخونه تو البته... البته... بيمارستانه

 :داد ادامه رسول. كرد سد او بر را گفتن سخن راه بغض

 هنوز ما.اتاقش داخل از زده،البته مي حرف فردي با تلفني جسد،پرويز شناسايي واسه بريم كه بدن خبر بهمون كه اين از قبل روز
 ...گفتيم همينو هم اگاهي ي اداره بوده،تو كي فرد اون نفهميديم هم

 :دنمو هنگامه به رو برد؛ساغر فرو را خود بغض سختي به رسول

 زد؟ مي حرف كي با داشت نفهميدي هم تو- 

 :ستود ها گونه از را هايش اشك هنگامه

 .شد خارج خونه از و اومد بيرون اتاقش از عصباني خيلي كه ديم فقط...نه- 

 نگفت؟ تو به هيچي- 

 :داد تكان اطراف به منفي جواب عالمت به را سر هنگامه

 ...زياد خيلي..بود عصباني خيلي...رفت بيرون سريع خيلي و نداد بهم جوابي ماا بره كجا خواد مي پرسيدم ازش نگفت،حتي...نه- 

 بود؟ عصباني چي واسه اخه- 

 :داد جواب بلند الود بغض صدايي وبا گرفت دست دو ميان را صورتش هنگامه

 !باشم؟ ها بازجويي اين جوابگوي بايد بار چند...دونم نمي...دونم نمي- 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  281 

 :كرد پاك را خود هاي اشك انگشتان سر با رسول.كوبيد هم به محكم را در و شد خود خواب اتاق وارد سرعت به و گفت را اين

 .ريختس بهم خيلي روحي لحاظ از اون!ببخش جان ساغر- 

 :برخواست جا از جديت با ساغر

 .كنم مي بازخواست ازش دارم من كنه تصور نداشتم دوست هيچ...بيارم در دلش از تا رم مي من- 

 .نبود فروگذار كوششي هيچ از مراد اين به رسيدن براي و اورد در ماجرا اين از سر ممكن طريق هر به بود رفتهگ تصميم او

 گوشش به هنگامه الود بغض صداي كوتاه اي لحظه.ماند منتظر و نواخت در به ضربه چند.رفت خواب اتاق سوي به و گفت را اين
 :رسيد

 تو بيا- 

 خود با.نشست ريخت مي اشك هنوز كه او كنار و امد هنگامه سوي به سپس.بست خود سر پشت را در و شد وارد ارام ساغر
 .برسم هدفم به تا بيام كنار دروغه و كذب باهرچي ناچارم فعال ولي...ببينم؟ اشكا اين تو صداقتي تونم نمي چرا دونم نمي:گفت

 بنشاند؛ لب بر لبختد كرد سعي

 .نداشتم رو ذيتتا و ازار قصد ببخش؛اصال منو!جا هنگامه- 

 :داد ادامه ساغر.نداد پاسخي هنگامه

 .ديگه چيز نه بزار كنجكاويم پاي به منو سواالت- 

 :گفت ساغر كه اين تا گذشت سكوت به لحظاتي.بود او پاسخگوي اشك هم باز

 گي نمي تو مگه اخه..گفته بهت چيزي يه حتما..زده حرف تو با باالخره.اومده پرويز سر به چي دوني مي حتما تو!جان هنگامه ببين- 
 .شده درگير تلفن پشت كي با و ره مي كجا كه بكشي زبونش زير از تونستي صد در صد پس!داشتي دوست خيلي اونو

 :شد خيره او چشمان به هنگامه

 نيست؟ طور دوني،اين مي گناهكار منو بقيه مثل هم تو حتما- 

 :مانند خيره او ديدگان به نيز ساغر

 .بقيه مثل شدم مي منم...كنم دلجويي ازت و اينجا بيام نداشت دليلي بود طور اين اگه- 
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 :ماند خيره پيش از بيش او سبزرنگ چشمان به

 تو به هايي حرف خونه از خروجش از قبل پرويز كه دارم صددرصد اطمينان امر اين به ولي نيستم مطمئن چيز هيچ از من- 
 .كنم نمي درك و دونم نمي...گي نمي بهمون و كني مي پنهان ام از كه داره وجد دليلي چه وسط اين حاال...زده

 جواب به تا او كه دانست او كنجكاو چشمان و جدي هاي نگاه از هنگامه

 :برد باال حدي تا را خود صداي گويي پاسخ از فرار براي نتيجه در نيست بردار دست نرسد خود سوال

 اونو ديگه من و رفت ، بيرون اومد اتاقش از تا اون.نداشتم جواب و سوال براي وقتي اصال من.كن باور...نزد من به حرفي كن باور- 
 گم مي راستشو دارم كن باور....شده حرفش كي با بپرسم ازش بخوام تا نديدم

 :برخاست جا از آرامي به ساغر

 .كنم مي سعي- 

 :گفت آگيني خشم لحن با و شد بلند جا از نيز هنگامه

 !فرستادم؟ قتلگاه به پرويز من بگي خواي مي- 

 :داد پاسخ خونسرد خيلي و شد خيره او ديدگان به ساغر

 كرده مادري براش واقعا موقع اون تا اگه پس اومدي پرويز مادر جاي به خونه اين توي تو گم مي من...داري؟ تصوري چنين چرا- 
 گفتم؟...هستي پرويز شدن كشته مسبب تو نگفتم كه من...باشه زده بهت حرفي يه بايد باشي

 :داد پاسخ خشن لحن همون با هنگامه

 !كوبي مي سرم تو پتك مثل رو حرف اين نگاهات با اما نگفتي نه - 

 :انداخت باال تفاوتي بي با را هايش شانه ساغر

 .نيست حقيقت اما توئه برداشت و نظر اين - 

 با گريستند مي آرام و داشتند يكديگر آغوش رد سر رسول و فرشاد. آمد بيرون اتاق از و گذاشت تنها را هنگامه و گفت را اين
 !ستردند انگشتان سر با را خويش هاي اشك و شده جدا يكديگر از از او حضور

 جان؟ دايي خوبه حالتون- 
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 :داد را ساغر جواب بم و گرفته صدايي با رسول

 .كاش...بودم خونه روز اون خودم كاش...بله...عزيزم بله- 

 :داد نوازش را اش افتاده ايه شانه و نشست او كنار ساغر

 بوديد؟ كجا شما روز اون- 

 اين دونم نمي من....بودم شده مرخص بيمارستان از تازه آخه. رفتم مي بايد داشتم وقت دكتر، پيش قلب، بيمارستان بودم رفته - 
 !نبودم دناكدر فاجعه اين شاهد االن حداقل بودم مرده كاش...كنه تحمل رو ام گوشم جگر مرگ توست چطور من قلب

 :رفت فرو فكر به ساغر

 وسط اين هنگامه واقعا شايد شده امر اين باعث هنگامه هاي دلداري واقعا شايد كنه تحمل رو مصيبت اين تونست چطور دايي جدا «
 »بوده پرويز قتل مسبب كي پس باشه اينطور اگه اما...كرديم شك بهش خودي بي ما و گناهه بي

 :باشد مسلط خود بر كرد سعي اما شد اشك در غرق چشمانش ناخودآگاه

 .مرديم مي غصه و غم از ما كه اومد مي شما سر هم باليي نكرده خدايي اگه! جان دايي كنين شكر رو خدا- 

 :برخاست جا از و افكند بود آن در هنگامه كه خوابي اتاق در به نگاهي

 بريم؟! جان فرشاد - 

 :تگف رسول. برخاست جا از فرشاد پرسش اين با

 .كنه مي آروم منو شما وجود باشيد جا اين شام- 

 :گفت فرشاد

 .شن مي نگرانمون بقيه االن اما زنيم مي سر بهتون بازم- 

 .اينجاييد كه گم مي و كنم مي تلفن بهشون من- 

 :واگذارد او به را دعوت اين جواب مسئوليت تا افكند ساغر به نگاهي فرشاد

 .بزرگه خدا ، نكنيد ناراحت خودتونو زياد هم شما ميايم تون ديدن به بازم تگف فرشاد كه همونطور جان دايي نه - 

 .رفت در سوي به ، رسول آلود غم چهره بوسيدن از پس و گفت را اين
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 :بوسيد را رسول گونه نيز فرشاد

 .باشيد خودتون مواظب جان دايي خداحافظ- 

 : ايستاد آن آستانه در و گشود را اتاق در هنگامه لحظه اين در

 . بزنم حرف باهات خوام مي اينجا بيا!  جان ساغر- 

 :رفت هنگامه سوي به پيروز اي چهره و متبسم لباني با ساغر و نگريست ساغر به شگفتي با فرشاد

 . خب بسيار- 

 : افزود و نمود فرشاد به رو

 ؟ كني صبر كم يه شه مي- 

 : گفت آرام بود شده متعجب ساغر با هنگامه دوستانه لحن از كه فرشاد

 . خب بسيار- 

 : بست را در هنگامه ساغر ورود با.  رفت اتاق سوي به و كرد تشكر ساغر

 . بگم بهت رو چيزي يه بذار اما دوني مي اصلي مسبب منو دلت ته دونم مي,  كني مي فكر چي به داري دونم مي!  جان ساغر- 

 : گرفت قرار كنارش خود و نشاند تخت روي را ساغر

 اگه من.  كرد من نام به رو اموالش و مال تمام ظهر از بعد ديروز,  شدم واقع مظلوم واقعا من ديد وقتي پرويز رگم از بعد رسول- 
 دارم دوست رو رسول من.  ندارم كاري باهات ديگه بگم و كنم بيرون ام خونه از رو رسول آقا تونستم مي راحت خيلي بودم مقصر

 . دارم دوستش كه كن باور....

 : گفت صراحت با و شد خيره او شمانچ به ساغر

 . كنم نمي باور من اما- 

 ؟ چرا آخه- 

 . دونم مي منم و دوني مي تو كه داليلي همون به- 

 : بود كرده درك را او منظور كه چرا افكند زير به سر هنگامه
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 با تونسته اون,  مهربونيه مرد اون دارم دوست رو رسول واقعا االن اما..... اما دادم نمي انجام درستي كاراي قبال شايد...... درسته- 
 تونسته صميميش و گرم وجود با طور همين.... كنه پر رو بود نكرده پدري واسم وقت هيچ كه رو پدري خالي جاي عشقش و لطف
 . زياد ليخي..... دارم دوست خيلي رو رسول من. ببره بين از دلم توي,  نعشه يا بود خمار يا همش كه رو مادرم عطوفت مهرو خلع

 : نگريست او به تريد سراسر نگاهي با و برخاست جا از ساغر

 . خوشحالم.... شنوم مي حرفهارو اين كه خوشحالم حال هر به..... همسر نه,  پدر جاي به حتما- 

 : شد خارج در از هنگامه گريان چشمان برابر در و گفت را اين

 . جان فرشاد حاضرم من- 

 : شد بلند جا از فرشاد

 !؟ مئنيمط- 

 . مطمئنم بله- 

 : گفت فرشاد گرفتند قرار اتومبيل در كه زماني. شدند خارج ل.رس منزل از و كرده خداحافظي دو آن

 ! عجيبه خيلي- 

 ؟ عجيبه چي- 

 . بود صميمي خيلي كرد مي صدا رو تو وقتي هنگامه لحن- 

 . رسيد مي نظر به صميمي خيلي..... بله- 

 : درآورد حركت به را اتومبيل و داد تكان سري فرشاد

 ؟ رسيدي هم اي نتيجه به زدي حرف كه باهاش خب..... رسيد مي نظر به طور اين.... تو قول به.... بله- 

 : داد جواب بود دوخته چشم خيابان سنگفرش به همچنان كه ساغر

 . كرده هنگامه نام به نداشته و داشته چي هر ما ساده دايي فهميدم فقط..... نه- 

 : پرسيد تمام گفتيش با فرشاد

 ؟ شنيدم درست.....؟ كرده چيكار داي....چي- 
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 : نشاند لبها بر سردي لبخند ساغر

 . كرده هنگامه نام به رو اموالش و مال تمام دايي شنيدي درست بله- 

 ؟ كرده كارو اين كي- 

 . ديروز- 

 : داد ادامه و شد خيره فرشاد زده شگفت و متعجب چهره به

 . دادند هنگامه به كمال و تمام رو نمايي مظلوم و دادن جوالن اجازه,  ديگه استاين مامان تقصير همش- 

 : افزود آرام و ماند خيره نامعلوم اي نقطه به اي لحظه بعد

 . بيفته اتفاق تونه مي هم اين عكس و ميشه رو دستش باشه مقصر واقعا هنگامه اگه, چيز هيچ..... نكرده فرقي چيز هيچ حال اين با- 

 : كشيد موها به دستي بود حيران و سردرگم هنوز كه فرشاد

 ؟ رفته كجا ما دايي اين عقل آخه- 

 : داد پاسخ خونسردي با ساغر

 . كرده كارو اين داره دوستش هنگامه شده مطمئن چون.... جاشه سر جان دايي عقل- 

 : راند لب بر آميز تمسخر لبخندي فرشاد

 !!!! داره دوستش هم خيلي آره! .....؟ داره دوستش- 

 : انداخت او به نگاهي نيم ساغر

 . گفت هم هنگامه خود- 

 . زدم مي رو حرف همين بودم اون جاي اگه منم خب!!!!..... داره دوست رو دايي كه گفت!.... ؟ گفت چي- 

 . همينطوره واقعا اينكه مثل ولي- 

 : پرسيد تمام شگفتي با و كشيد كناري به را اتومبيل فرشاد

 ؟ ديكر باور هم تو- 
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 : داد جواب متفكرانه و شد خيره او چشمان به جوان زن

 . حدودي تا- 

 : گفت,  بگويد سخن آرام كرد مي سعي كه حالي در و كوبيد اتومبيل فرمان روي محكم فرشاد

 . كنم نمي كه كنم نمي باور,  داره دوست رو دايي هنگامه بگه بهم و زمين بياد هم خدا استغفراهللا اگه كه من.....؟ چرا ديگه تو- 

 . همسرش عنوان به نه داره دوست پدر مثل رو دايي هنگامه بله- 

 : زد زهرخندي فرشاد

 !!! خيلي..... جالبه خيلي!.... طور اين كه- 

 : آورد در حركت به مجددا را اتومبيل فرشاد بعد لحظاتي. نگفت سخني و نمود سكوت ساغر

 . گيره مي درس اين پيش مياد شيطون..... بابا نه.... شيطونه خود اصال..... هشيطون يه زن اين. برمياد بگي چي هر زن اين از- 

 : گفت ساغر كرد قفل را اتومبيل در فرشاد كه زماني. كرد اختيار سكوت منزل به رسيدن تا ساغر

 ؟ باشه بمونه دوتا خودمون پيش بايد فقط حرفا اين باشه يادت- 

 : داد تكان سري فرشاد

 دربياد دهنش از چي هر اونجا ره مي شه مي بلند كرده رو سادگي اين,  جان دايي بفهمه فرزانه خاله االن اگه.....!. ام ديوونه مگه- 
 .درمياره هنگامه روزگار از دمار..... برسه مامان گوش به اگه واه واه.... كخ پروانه مامان بدتر اون از.... كنه مي هنگامه نثار

,  جواب شنيدن از پس و گفت سالمي ساغر.  بود فته ر فرو,  خاموش و آرام هاي فغان و آه در وزهن خانه فضاي.  شدند وارد دو هر
 : نتوانست اما بياسايد تا رفت فرشاد اتاق سوي به

 "؟ چيزه چيز اون ولي.... كنه مي پنهون ما از رو چيزي كه مطمئنم اما گه مي راست هنگامه اندازه چه تا دونم نمي من"

 : شد نزديك,  بود نشانده لب بر لبخند كه حالي در آرام فرزانه.  آورد خود به را ساغر,  اقات در شدن باز

 ؟ خوبي ؟ چطوره حالت- 

 . خوبم,  مامان بله- 
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 بپرسم؟ سوالي ازت تونم مي_

 .بفرماييد... كنم مي خواهش... بله_

 شدي؟ صميمي قدر اين هنگامه با چرا_

 :كرد آرام اي خنده ساغر

 .ذارم مي احترام بهش جون دايي خاطر به فقط من ولي ياد نمي خوشتون هنگامه از اصال اشم دونم مي_

 :داد تكان سري فرزانه

 .كني عمل بهش دارم توقع ازت و خوام مي ازت چيزي يه اآلن اما نكردم مجبور كاري هيچ به رو تو وقت هيچ من_

 .بگيد چي هر... كنم مي عمل بهش دل و جون با بگيد چي هر_

 :كشيد او موهاي به دستي رزانهف

 قبول؟ ، نگير گرم هنگامه با من جلوي وقت هيچ ديگه_

 :فشرد و گرفت دست را مادرش دستان ساغر

 .قبول... عزيزم مامان قبول_

 :بوسيد را او پيشاني فرزانه

 .عزيزم ممنونم_

 :برخاست جا از

 خوردي؟ قرصهاتو_

 . خورم مي اآلن ولي...  نه_

 آن در بايد كه را هايي آن و نمود خارج را هايش قرص خود كيف از ساغر. شد خارج اتاق از داشت لب بر كه يلبخند با فرزانه
 فرو فكر به و كشيد دراز تختخواب روي سپس. برد فرو داشت، قرار ميز روي ليوان در كه آبي با و نهاد دهان در خورد مي ساعت
 .رفت

 ".بشه مشخص اصلي مقصر و يفتهب دام به اصلي قاتل تا كنه كمك خودش خدا"
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 .رفت خواب به آرام آرام كه اين تا بود غرق خويش افكار در لحظاتي

 

 5 فصل

 

 زيركانه كرد مي سعي ساغر پرويز، گذشت در روز چهلمين مراسم در.  بود پابرجا داغداران منازل در همچنان گداز و آه و سوز
 و زيركي با را كار اين.  داشت نمي بر او از چشم هم لحظه يك دليل همين به شدبا داشته نظر زير را هنگامه رفتار و حركات تمام

 تلفن شد متوجه. بروند و بخوانند اي ،فاتحه بنشينند پرويز مزار سر بر يكي يكي كه رسيد آن موقع وقتي. داد انجام تمام احتياط
 . برود خلوتي جاي به دكر سعي سپس شد تماس اين جوابگوي عجله با او و خورد زنگ هنگامه همراه

 اين تا ماند منتظر. است شده دستپاچه زيادي حدود تا و خشمناك بسسيار او شد متوجه كه بود دوخته چشم او به همچنان ساغر
 .نمود بسنده گمان، و ظن سراسر هايي نگاه به و رفت او سوي به سپس برسد اتمام به پاياني گفتگوي

 .سازد دور دهنده آزار هاي نگاه اين رس تير از را خود كرد سعي هنگامه

 ياد از را او درخواست كه فهماند مادرش به اشاره و ايما با و زد لبخندي. نگريست مي او به خشم با كه افكند فرزانه به نگاهي ساغر
 :آمد او سوي به فرشاد هنگام اين در. است نبرده

 ياي؟ مي من با تو _

 :افزود و نماند جواب منتظر

 .ندارم رو جو اين تحمل ديگه رم يم دارم من_

 :داد پاسخ ساغر

 .يام مي باهات بله،_

 .رفت ، بود مانده خيره او به هنوز كه فرزانه سوي به و گفت را اين

 .رم مي فرشاد با من!مامان_

 :پرسيد ريخت، مي اشك آرام و داشت قرار فرزانه كنار كه پروانه

 خونه؟ ريد مي_
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 : زد لبخندي ساغر

 .نرفتم اونجا وقته خيلي ، بزنم سري يه ام خونه رم مي ان،ج خاله نه_

 :گفت فرزانه و داد تكان رضايت عالمت به را سر پروانه

 عزيزم؟ باشه ، ببينمت بيشتر خواد مي دلم.  گرديم مي بر ديگه روز سه دو تا ما بيايد، زود كنيد سعي پس_

 .برگرديم زود كنيم مي سعي چشم_

 :دايستا او كنار در فرشاد

 بريم؟_

 :كرد جا به جا شانه روي را خود كيف ساغر

 .بريم_

 :گفت فرشاد گرفتن قرار آن در كه زماني.  كردند حركت اتومبيل سوي به يكديگر با همگام دو آن_

 رسيدي؟ هم جايي به! بودي هنگامه نخ تو خيلي_

 :زد چشم به را خود آفتابي عينك ساغر

 .نه_

 بود؟ كي ، گرفت تماس هنگامه همراه نتلف با كه اوني كني مي فكر تو_

 !بودي گرفته نظر زير رو هنگامه من مثل هم تو پس_

 .برسم جايي به شايد بكنم رو كار اين منم بهتره گفتم خودم پيش اونه به حواست ي همه تو ديدم وقتي اما نه اولش_

 رسيدي؟ خب_

 :داد پاسخ متفكرانه فرشاد

 .نه_

 :گفت ساغر بعد لحظاتي. انديشيدند مي ، بود ساخته عصبي را هنگامه كه تماسي به دو هر
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 .بزنم سري يه ام خونه به برم بايد_

 .همونجا ريم مي اآلن... دونم مي_

 .گفتند نمي سخني و كرده اختيار سكوت دو هر مقصد به رسيدن تا

 :گشت روان رفت، مي آسانسور سوي به كه ساغر دنبال به اتومبيل درهاي كردن قفل از پس فرشاد

 نيست؟ طور اين ، پرسه مي ازت سوال تا هزار ببينه رو تو تا سمج همسايه اون اآلن گم مي_

 .شدند آسانسور وارد دو هر

 . شده تنگ خيلي براش دلم خودمونيم اما طوره همين... بله

 شه؟ مي تنگ سمج آدماي واسه دلتون شما حاال تا كي از_

 البته... كشونه مي خودش طرف به منو كه داره چيزي يه ، سمج شما قول به همسايه ناي اما...  ندارم كاري سمج آدماي با من_
 .نيست اطمينان حرف اين از منظورم

 رسيدي؟ نتيجه اين به كي_

 .مسافرتمون از قبل روز يه_

 قراره؟ چه از موضوع بگي خواي نمي خب- 

 .كه نشد اما... روي پياده بريم همديگه با صبح وزر هر بوديم گذاشته قرار ضمن در.  كرد دل درد واسم كم يه روز اون_

 و سر از.  شد خارج آپارتمانش از پريوش شدند، خارج دو آن و شد باز آسانسور در كه زماني. نگفت سخني و زد لبخند فرشاد
 به قبل، هاي روز خالف بر و نشاند لبها بر وسيعي لبخند ساغر ديدن با.  برود بزرگ ميهماني يك به دارد قصد بود مشخص وضعش

 جواب دو هر. كرد سالم آنان دو هر

 :پرسيد پريوش.دادند را او سالم

 زده؟ غيبت دفعه يه كه شده چي.بود شده ذره يه واست دلم...جان؟ ساغر كجايي- 

 .كنم تعريف واست فرصت سر بايد مفصله ماجراش وااله بگم چي- 

 :گفت شتاب با داشت عجله خيلي كه پريوش
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 .بينمت مي بعدا...شده م،دير ببخش منو- 

 :داد او تحويل داري معني خنده ساغر

 ...اما معلومه- 

 :شد منصرف پرسش اين بيان از زود خيلي ولي "!نداري رو كسي اينجا گفتي مي كه تو":بگويد خواست مي

 .نشده ديرت اين از بيشتر تا برو...برو- 

 :گفت فرشاد وا رفتن با.نمود خداحافظي ها ان از گشاده اي چهره با پريوش

 !غريبيه و عجيب زن چه- 

 :پرسيد كرد مي باز را در كه درحالي و رفت خود اپارتمان سوي به ساغر

 مگه؟ چطور- 

 .حاالش از اينم ديدمش كه دمش و اولش ي دفعه از هيچي،اون- 

 :رسيدپ مجددا در بستن از پس.افتاد راه به او سر پشت در خود و نمود دعوت داخل به را خود ميهمان ساغر

 بود؟ چطوري قبل دفعات مگه- 

 :نشست مبلها از يكي روي فرشاد

 .كرد فرار ديد منو تا دومم ادميم،دفعه هم ما كه انگار نه ديد،انگار منو كه اول دفعه!نيست؟ يادت مگه- 

 .ديگه جوريه يه هركس خوب- 

 .بود پوشانده غبار و گرد جارا همه

 .كنم مي تميز جارو همه كني صبر كم يه اگه!شده كثيف قدر چه اينجا واي- 

 :شنيد جواب و گفت ساغر را اين

 .بگو خواستي هم كمك بفرماييد،اگه- 

 .چسبه مي خيلي چايي كردن تميز و تر از بعد..بذار اجاق روي رو كتري فقط تو نيست زحمتي اگه...مرسي- 
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 :پرسيد رفت مي اشپزخانه سوي به كه درحالي و خواست بر جا از فرشاد

 چيه؟! خانم پريوش خانم اين وردم در نظرت- 

 زني؟ مي حرف درموردش تمسخر اب چرا حاال- 

 .جوري همين- 

 :انداخت باال را هايش شانه ساغر

 .ندارم خاصي نظر- 

 باشي؟ داشته مراوده باهاش كردي جرات چطور پس

 .باشه هداشت واهمه چيزي از نبايد ديگه كنه جمع حسابي حواسشو ادم وقتي.نداره اشكالي كه اين خوب- 

 .خواد مي جرات بازم ولي...البته- 

 .زني مي حرف ناشناخته و تاريك جنگل يه درمورد داري كنه مي تصور ادم كه"جرات" گي مي همچي

 :گشت فارغ بود شده محول او به كه كاري از فرشاد

 اصال...تره تاريك،وحشتناك و درخت و پردار جنگل يه تو گرفت قرار نشدن،از شناخته كامال هنوز كه ادمايي با مراوده من نظر به- 
 .هستن جنگل همين خود ادما جور اين... چيه دوني مي

 :كرد اي خنده ساغر

 !اي مزه با تمثيل چه- 

 :نشست مبلها از يكي روي فرشاد

 كمتره؟ وحشيه حيوانات از پر كه ناشناخته جنگل يه از شناسيش نمي كامل هنوز كه فردي خطر!گم؟ مي دروغ

 :داد جواب فكورانه بود، تلويزيون ميز گردگيري لمشغو كه ساغر

 تا گرده، مي و چرخه مي ات جنازه دور الشخور مثل كنه، مي ات پاره پاره گرگ مثل باشه، بدذاتي آدم فرد اين اگه توئه، با حق بله- 
 .تينا ثلم درست تينا، مثل...  مثل. كنه مي خنديدن به شروع كثيف، كفتار يه مثل و بره بيرون تنت از جون

 :فت متاثر لحني با فرشاد. چكيد هايش گونه روي آرام و زد حلقه محزونش چشمان در اشك و نشست غم به اش چهره ناگهان
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 .بندازم ها گذشته ياد به رو تو خواستم نمي خوام، مي معذرت_

 :سترد چهره از را اشك انگشتان سر با جوان زن

 محوشون زمين روي از خدا. افتم مي كشنده و تلخ روزهاي اون ياد به ناخودآگاه اييوقت يه نيستي مقصر اصال تو كنم، مي خواهش_
 .ذاتند بد و صفت كفتار كه رو تينا مثل افرادي كنه

 :گفت و زد لبخند فرشاد

 به ديرتر گم مي و كنم مي تلفن اينا خاله به من. برگرديم و بزنيم تهران اطراف چرخي يه بريم تا بكن كاراتو زودتر حاال... انشااهللا_
 .گرديم برمي خونه

 .آورد بيرون بود، رفته فرو آن در كه هوايي و حال از را ساغر تا گفت را اين

 .برن خوان مي ديگه روز سه دو، اينكه مثل. گرديم برمي زود دادم قول مامان به من اما ممنونم ازت_

 :داد تكان سخنان اين بر گذاشتن صحت عالمت به را سر فرشاد

 همكالم تو با نكرده وقت اصال ريخته اشك و نشسته گوشه يه اومده وقتي از خاله خدا بنده. گرديم برمي زود هم ما خوب، ربسيا_
 .شه

 :رسيد خاطرش به پيشنهادي ناگهان

 خوبه؟... چطوره؟.  بريم تهران از خارج نيك پيك يه به جمعي دسته بخوايم اينا خاله از برگشتيم وقتي گم مي_

 :كرد استقبال پيشنهاد اين از بخندل با ساغر

 .شه مي عوض هواشون و حال كمي يه كار اين با عاليه،_

 ضمن در دشت، و كوه به بزنيم جمعي دسته همگي رسيديم ما تا بشن حاضر خوام مي ازشون و گيرم مي تماس باهاشون من پس_
 .دارم هم "سورپرايز" يه واسشون

 :دپرسي تعجب با و كشيد كار از دست ساغر

 !بودي نگفته بهم!... سورپرايز؟ يه_

 .گم مي بهت حاال خب_
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 :شنيد كه ابن تا ماند منتظر مشتاقانه ساغر

 ...جاجرود رفتم شوق و ذوق با شم، كار به دست آوردنت بدست واسه بايد بودم فهميده تازه كه روزها اون_

 :پرسيد مضاعف شگفتي با ساغر

 چي؟ واسه ديگه اونجا!... جاجرود؟_

 :داد ادامه تمام وجد با و شد جابجا مبل روي شادفر

 !بگم كه ذاري نمي_

 :افزود تاب و آب با دهان، آب بردن فرو از پس و كرد مكث برد مي لذت ساغر كشيدن انتظار از وچون

 .بانك رفتم اول اونجا، برم اينكه از قبل_

 :گفت تابي بي با ساغر

 .ديگه بگو... كشتي منو كه تو_

 :كرد اي هخند جوان مرد

 دومين نه...  اولين تو. شدم راهي و كردم دريافت پول چك صورت به داشتم انداز پس هرچي و بانك رفتم... گفتم مي داشتم آره_
 !قشنگه چقدر دوني نمي خريدمش سريع و نكردم معطلش. بود رودخانه مجاور درست كه كردم پيدا ويال يه بنگاه، سومين يا

 :شد شنودخ بسيار خبر اين از ساغر

 .شااهللا ان باشه مبارك عاليه،_

 :كرد اي خنده فرشاد

 .ها نزني اينا مامان به حرفي نرسيديم اونجا وقتي تا. دوني مي كه هستي كسي اولين تو باشه يادت ولي... متشكرم_

 :خنديد ساغر

 .نزنم حرفي دم مي قول باشه_

 بعد دقايقي. شتافت او ياري به گرفت تماس منزل با كه اين از پس فرشاد. برساند اتمام به را كارهايش تر سريع هرچه كرد سعي
 :كشيد اي آسوده نفس ساغر شدند، فارغ كارها از كه زماني
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 .شد راحت خيالم حاال... خب_

 .منتظرند اينا مامان كه شو حاضر پس_

 .ريم مي خواستي هرجا بعد چاي فنجان يه اول_

 .ميارم و ريزم مي خوشرنگ چايي يه برات االن... خب بسيار_

 :كرد تشكر ساغر

 ...ممنونم_

 :گفت رفت مي آشپزخانه سوي به كه حالي در فرشاد

 .كنم مي خواهش_

 :نشست ساغر كنار و نهاد ميز روي را آن. بازگشت داشت قرار آن در چاي فنجان دو كه اي سيني با بعد اي لحظه

 .كنيد جان نوش و بفرماييد چايي، از اينم_

 :پرسيد شادماني با و برداشت را ها نجانف از يكي ساغر

 .بده توضيح برام... چطوريه؟ خريدي كه وياليي اين بگو حاال_

 :زد لبخندي نمود مي خاطر رضايت احساس دل در او شادي از كه فرشاد

 .بيني مي اونو خودت موقعش به بذار... داري؟ عجله قدر اين چرا حاال_

 .بگي تو هرچي... باشه... ولي مشتاقم خيلي كه اين با_

 :نمود فرشاد به رو و شست را ها فنجان ساغر چاي، صرف از پس

 بريم؟... حاضرم من_

 .بريم_

 .ماند خيره فرشاد جذاب سيماي به ساغر گرفتند، جاي اتومبيل در كه هنگامي

 :زد لبخندي كرد مي احساس خود بر را او طوالني نگاه كه فرشاد
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 ؟كني مي فكر چي به داري... چيه؟_

 .كردم نمي فكر چيزي به هيچي،_

 :شد خيره او چشمان به فرشاد

 .كنم مي پيشرفت حتي و موفقيت خاطر، رضايت احساس شي مي خيره بهم حالت اين با وقتي بگم بهت اگه كني نمي باور_

 :افزود و گذاشت او دستان روي را دستانش

 .زياد خيلي ساغر، دارم دوستت خيلي_

 :شردف را او دستان نيز ساغر

 .دارم تو مثل همسري كه كنم مي شكر رو خدا طور، همين منم_

 :برگرفت در را عاشق دو اين وجود تمام دروني لذت احساس

 .نباشم زنده من شد، جدايي بر قرار ناكرده خداي واگه... نشم جدا ازت وقت هيچ اميدوارم_

 :شد نزديك يكديگر به موافقت عدم از ساغر ابروان

 .كنه جدا هم از رو ما تونه نمي چيز هيچ و موند خواهيم هم كنار در و هم با هستيم زنده تا تو و من! حرفيه جه اين! فرشاد_

 :نشاند لب بر رضايت از لبخندي فرشاد

 .كنه جدا هم از رو ما تونه نمي چيز هيچ طوره همين بله_

 هاي چهره ديدن تصور از رسيدن، محض به ولي برد مي سر به خاص هيجاني و شور در ساغر رسيدند، پروانه منزل به كه زماني تا
 :كرد تسخير را وجودش تمام اندوه و درد عزيزانش، خسته و آلوده غم

 !فرساد_

 .بله_

 .كنيم كاري يه رفتن از قبل بيا_

 كاري؟ چه_

 .بيارن در تنشون از رو سياه هاي لباس اون بخوايم ازشون و بخريم لباس اينا مامان واسه بريم بيا_
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 .بكنه رو كار اين بايد ديگه يكي. عذاييم صاحب خودمون ام_

 .ديگه نفر يه چه بخريم ما چه!... كنه مي فرقي چه_

 :شدند نزديك يكديگر به اندوه و غم از ابروانش

 .كنه مي برابر چند رو آدم غمهاي مشكي لباس... دوني مي آخه_

 :افزود ملتمس لحني با و نهاد او دستان روي دست

 .ميبينم سياه لباساي اون تو رو اينا مامان وقتي تركه مي غم از دلم خدا به ديگه، كن قبول_

 :گفت خندان لباني با سپس كرد تامل اي لحظه فرشاد

 .بخواي تو چي هر خب بسيار_

 .كرد تشكر او از متبسم لباني و عاشق ديدگاني با ساغر

 :آمد پيش پروانه دو آن ديدن با. شدند وارد داشتند دست در شده كادو بسته چهار كه حالي در دو آن بعد ساعت نيم

 !اومديد دير چقدر_

 به نيز فرشاد. داد او به را آنها از ديگر يكي و رفت فرزانه سوي به سپس. سپرد او بدست را ها بسته آن از يكي و گفت سالمي ساغر
 :گفت ساغر. داد هينشا به هم را آخر بسته و سپرد او دستان به را بسته سومين و رفت فرزاد سوي

 .ياد مي خوشتون ببنيد كنيد بازشون_

 :افزود شوخ لحني با و نشاند لب بر لبخندي

 .پاتونه هم نخوريد پاتونه بخوريد تونه، خاله ترش آش. نياد چه بياد خوشتون چه البته صد كه_

 كه رنگي اي فيروزه بلوز ديدن با پروانه. كردند باز را داشتند دست در كه هايي بسته يكي يكي و. نشاندند لب بر لبخند نفر چهار هر
 :نشاند لبها بر رضايت سر از لبخندي كرد، مي خودنمايي كادو كاغذ ميان

 !نكنه درد دستتون! خوشرنگه چقدر_

 گرفته هديه كه را پيراهني كه حالي در شاهين. بوسيد را دو آن و آمد پيش فرزانه او، از پس. بوسيد را ساغر و فرشاد هاي گونه و
 :گفت چسباند مي سينه به بود
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 .ياد نمي من به رنگ اين اما نكنه درد دستتون_

 يادته؟ گفت، كه ساغر_

 :داد تكان سري شاهين

 ...س خاله ترش آش... هست يادم... بله_

 :بوسيد را رشادف و ساغر هاي گونه فرزاد آخر در. كردند اي خنده مزاحگونه گفتگوي اين از سه، آن جوان دل خاطر به حاضر جمع

 .عزيزان نكنه درد دستتون_

 :زد لبخندي ساغر

 .نداشت رو شماها قابل_

 :گرفت دست به را او سخن دنباله اي مزاحگونه لحن با شاهين_

 .نشه دعوامون هم با وقت يه كه خريدند همرنگ رو سه هر البته صد كه_

 :گفت پروانه. كردند ماليم و كوتاه اي خنده جمع سخن، اين از مجددا

 درسته؟. بياريم در تنمون از رو سياه لباسهاي اين ما تا خريديد رو اينا حتما_

 :داد ادامه و نماند جواب منتظر

 ...بايد و عزاييم صاحب ما... نيست كارا اين وقت االن اما_

 :كرد قطع را او سخن آرام لحني و احترام با ساغر

 چند رو آدم غم سياه لباساي كه گفتم من ولي زد رو حرف همين هم فرشاد تفاقاا. بگين خواين مي چي دونم مي جان، خاله ببخشيد_
 .نيست درست اصال اين و... كنه مي برابر

 :افكند او به ملتمسي نگاه

 .كنيد قبول كنم مي خواهش جان، خاله كنم مي خواهش_

 .كرد تكرار ديگران به خطاب را جمله همين

 :گفت بقيه از نمايندگي به فرزاد
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 .نره تنمون به سياه لباس ديگه اميدواريم ما همه... خب اربسي_

 :گرفت دست به را سخن ادامه فرزانه

 .باشيم جشن و شادي تو هميشه بعد به اين از انشااهللا_

 :افزود و كرد تاييد را او سخن پروانه

 .بياره در تنش از ور مشكي لباسهاي اونم تا كنيم هديه بهش ببريم و بخريم پيراهن يه هم داداش واسه بهتره_

 ... و جان دايي واسه. كرد خواهيم هم رو كار همين_

 :انداخت فرزانه به نگاهي

 .شما اجازه با البته_

 :نمود وساطت فرزاد كه برگرداند او از روي فرزانه

 .رسول آقا خاطر به... بيا كوتاه كنم مي خواهش كنم، مي خواهش! جان فرزانه_

 :نهاد فرزانه شانه بر دست پروانه

 بي و اخالقيا بد و زنه اين عاشق حسابي داداشمون خان!... كرد شه مي چه. نداره اي فايده كه ها مخالفت اين جون، خواهر آخه_
 .شدن بده بجز رسه نمي جا هيچ به هم ما هاي محلي

 :شد خيره ساغر مخمور چشمان به فرزانه

 ...رو زن اين تونم نمي من... من! دخترم آخه_

 :كشيد او موهاي به دستي و كرد قطع ار خود سخن

 .ذارم نمي كه ذارم نمي ميزبانشه زن اين كه اي خونه توي پامو من_

 :گفت دلجويانه پروانه

 اينا همين، فقط... بذاري خودشون حال به رو جوونا اين خوام مي ازت فقط... بري داداش خان خونه به نداريم انتظار ازت هم ما_
 .بدن گوش تو و من حرفهاي به برگرد برو بي باشن محكوم اطرشخ به كه ندارند تقصيري

 :گشود لب. داد مي گوش آنان سخنان به سكوت در كه فرشاد
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 .بيفتيم راه بهتره حاال خب، خيلي_

 :پرسيد پروانه. ساخت منحرف بودند، پرداخته آن به كه اي مسئله از را حاضرين افكار سخن اين

 ببري؟ كجا رو ما يدار قصد بگي خواي نمي هم هنوز_

 .خرم و سرسبز درختاي زير رودخونه، لب جاجرود، بريم خوام مي گفتم بهتون كه تلفن پشت_

 :پرسيد شاهين

 خبراس؟ چه اونجا حاال_

 .خوش خبراي_

 :كرد اي خنده فرزاد

 .باشيد خبر خوش هميشه الهي_

 :داد ادامه و كرد حاضرين به نگاهي

 !بذاريد؟ منتظر رو جوونا اين خوايد مي چقدر ديگه، بيفتيد راه_

 :زد لبخند پروانه

 .بريم... حاضريم ما_

 :گفت ساغر اما. كرد تائيد را او سخن نيز فرزانه

 .آورديد در تنتون از رو سياه لباسهاي كه اين از بعد البته_

 :داد تكان او سخن تصديق عالمت به را سرش فرشاد

 .خورم نمي تكون جام از نبينم تنتون توي رو قشنگ و خوشرنگ لباسهاي اين تا ساغره، با حق_

 .كنم عوض لباسمو كه رفتم پس. ميرم مي كنجكاوي از دارم كه من باشه_

 .كردند چنين نيز بقيه آن از پس. گفت شاهين را اين

 فرشاد به رو رساغ حركت، محض به. شدند راهي و گرفته قرار ديگر اتومبيل در مابقي و اتومبيل يك در ساغر و فرشاد بعد دقايقي
 :نمود
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 داري؟ سيگار_

 افتادي؟ سيگار ياد به دوباره كه شد چي اما بله_

 :نمود نزديك يكديگر به را ابروانش ساغر

 .نكشيدم سيگار وقته چند دوني مي ديگه، نكن اذيت_

 .نكشي ديگه كن سعي بهتر چه خب_

 .ياد نمي خوشم موعظه از كه دوني مي_

 .دونم مي... بله... بله_

 :كرد اشاره جلو هاي صندلي ميان كنسول به

 .اينه تو_

 :گفت ساخت مي مجسم نظر در را عزيزانش تك تك سيماي كه حالي در آنها از يكي نمودن روشن از پس و كرد تشكر ساغر

 نيست؟ طور اين! داريم صفايي با خانواده چه گم مي_

 :افزود ساغر. نمود تاييد را او سخن سر، آوردن فرود با فرشاد

 شادي خاطر به اما نشستند عزيز پرويز دادن دست از سوگ در هنوز اونا... گذره مي چي دلشون تو كنم درك كامال تونم مي االن_
 .كنند مي شوخي گاه بي و گاه و زنند مي لبخند تو و من دل

 :كشيد آهي فرشاد

 جوونترها فكر به هميشه بزرگترها. گذاشت "رگتربز" اسمشونو شه نمي ديگه كه نكنند كارو اين اگه خب گي، مي كه همينه دقيقا_
 .نشن متحمل اي ناراحتي اونها كنند مي سعي باشند داشته توان در كه اونجايي تا و هستند

 :پرسيد محزون و مغوم سپس رفت فرو فكر به ساغر سخن اين با

 نبودند؟ طور اين سروش خونواده چرا پس_

 :گفت كرد مي عصبانيت به تظاهر كه حالي در و كرد سكوت اي لحظه جوان مرد
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 اون به كه هرچي و تينا... دونم مي چه... اش خونواده سروش، ها، گذشته از حرفي ديگه بار يه فقط... ديگه بار يه اگه! ساغر ببين_
 .دوني مي خودت بياري زبون به شه، مي مربوط روزا

 :گفت دل در. نماند دور ساغر تيزبين چشمان از تظاهر اين

 باشي راحت تو طور هر خب بسيار زياد، خيلي دارم، دوستت خيلي حال اين با كني تظاهر نيستي كه چيزي به نتونستي وقت چهي تو_
 .ام راضي منم

 :داد هديه او به دلنشين لبخندي سپس

 .نزنم حرف ها گذشته از ديگه دم مي قول... باشه_

 .حسابي خانوم يه شدي حاال_

 و دلفريب منظره و گذاشته ديوارها بر سر برگهايشان و شاخ با بزرگ درختان. شد كوچه يك داخل فرشاد اتومبيل بعد ساعتي
 بزرگي در جلو را اتومبيل فرشاد رفتند كه را مسافتي. كرد چنين نيز فرزاد اتومبيل او، از تبعيت به. بودند كرده ترسيم را زيبايي

 :نمود اشاره بزرگ در به فرشاد شدند پياده همه كه زماني. ايستاد نيز فرزاد اتومبيل ساغر، خروج با. شد خارج آن از و نگاهداشت

 .گرفتيد مي سراغشو ازم همش كه جائيه همون جا اين_

 :نگريست شدند مي ديده باغ داخل از كه درختان سبز برگهاي و بلند هاي شاخه به پروانه

 !قشنگه چقدر جا اين_

 :پرسيد متعجب فرزانه

 اينجا؟ آوردي رو ما گرفتي، اجازه حبشصا از كيه؟ مال جا اين_

 :گفت بود آنجا سرسبز فضاي تماشاي محو كه حالي در شاهين

 .صاحبخونه و دونه مي فرشاد موقع اون. شيم مي داخل ما اجازه بي چه اجازه با چه_

 :كرد اي خنده فرشاد

 .ايستاده شما جلو صاحبش االن_

 

 :پرسيد شادماني با فرزاد
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 ئه؟ تو مال- 

 :نمود اشاره ساغر به انجو مرد

 هستند بزرگ باغ اين صاحب ايشون- 

 :گفت زبان لكنت با بود شده غافلگير كه ساغر

 اما؟...منه مال... من مال- 

 مي او به عاشقانه نگاهي و لبخند با كه فرشاد به ناباوري و حيرت با او و كردند قطع را او سخن خود هاي گويي تبريك با حاضرين
 :شد خيره نگريست

 ...چه با نميدونم من جان فرشاد ممنونم ازت- 

 :كرد قطع را او سخن فرشاد

 .باشه اومده خوشت هديه اين از اميدوارم.  نداره رو تو قابل- 

 :گفت تشكر از پس و بوسيد را فرشاد گونه فرزانه هنگام اين در.كرد اكتفا تشكر و قدرداني سراسر نگاهي به جوان زن

 كني؟ نمي باز درو چرا حاال خب- 

 :گفت فرشاد به رو مجدد تبريك از بعد و بوسيد را ساغر گونه نيز پروانه

 .كنه خوشحال اندازه اين به تا و من تونست نمي دادي، بهمون كه مژده اين اندازه به خبري هيچ خدا خداوندي به- 

 .فشرد آغوش به محكم و سخت را او و

 .كنيد خوشبختي احساس همديگه كنار در اميدوارم- 

 :زد لبخند ولي نشست مهربانش چشمان گوشه در اشك

 .خبره چه توش ببينيم كنيد باز و در ديگه گه مي راست فرزانه- 

 :گفت شاهين بالفاصله

 .كنه نمي باز واسمون درو كه نكنه مرگ دق مارو فرشاد آقا اين تا- 

 .ساخت دور همه ذهن از را پرويز ادند دست از اندوه و غم حدودي تا پيشكشي اين. افتادند خنده به حاضرين سخن اين از



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  305 

 :گفت اش خانواده به خطاب و نواخت در به ضربه چند فرشاد

 .خانومش هم و خوبه خودش هم. داريم داشتني دوست و مهربون باغبون چه دونيد نمي- 

 .گشت هويدا ميانسال زني دلنشين سيماي و شد گشوده در لحظه اين در

 .گفت آمد خوش ميهمانان به سپس دنمو احترام اداي فرشاد ديدن با زن

 بفرماييد- 

 :گفت زن آن به خطاب و شد وارد ميهمانانش از پس فرشاد

 كجاست؟ ما عزيز مشهدي پس خانوم هاجر- 

 :داد پاسخ بود شده ساغر تماشاي محو كه هاجر

 بفرماييد شما. ميشه پيداش االن خريد، رفته غالم مش- 

 بازند؟ درها- 

 بره تازه هواي تا كردم باز هارو پنجره و در بياين خونوادتون و خانوم با دارين قصد كه گفت بهم غالم شم كه موقع همون آقا بله- 
 .تو

 :كشيد فرشاد شانه به دستي فرزاد

 داشتي؟ قبلي نقشه پس- 

 :نمود احترام اداي و زد لبخند فرشاد

 .بدم انجام تواستم مي كه بود كاري كمترين اين عزيزان شما شادي واسه- 

 :فشرد دست در را او دستان زادفر

 .پسرم ممنونم ازت- 

 :گفت شاهين و فرزانه و پروانه به رو سپس. آورد فرود سر و نمود احترام اداي مجددا فرشاد

 كه بعد دفعه انشاهللا ولي منه سليقه بينيد مي كه اوني. چطوره دكوراسيونش ببينيد بريد. آييم مي االن هم ما داخل بفرماييد شما
 .هستيد جان ساغر سليقه شاهد اومديد
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 :گفت ميزد او بازوي به ضرباتي كه حالي در و ايستاد فرشاد كنار شاهين اما رفتند عمارت سوي به خندان لباني با پروانه و فرزانه

 .نشم شوكه اينجوري تا گفتي مي منم به قبلش حداقل نداشتيما،- 

 :افكند او گردن در دست فرشاد- 

 شدي؟ راضي حاال... دم مي خبر همه به بعد نيزارم جريان در رو تو اول داشتم را ديگه سورپرايز يه اريبرگز قصد كه بعد دفعه- 

 :كرد اي خنده شاهين

 .كنيم تعريف و ببينيم- 

 :گفت مهرباني با و نمود ساغر به رو هاجر لحظه اين در

 .مياين هم به خيلي ماشاهللا ماشاهللا. شين پير هم پاي به الهي...كنن مي تعريف شما از هميشه و دارن دوست خيلي را شما آقا- 

 :انداخت پايين را سرش شرم از ساغر

 .ممنونم دارين لطف من به فرشاد و شما- 

 :كرد فرشاد به رو سپس

 كنم تشكر ازت زبوني چه با و جوري چه دونم نمي خدا به...ممنونم ازت- 

 :گفت فرشاد به خطاب فرزاد

 .متشكرم ازت نشوندي فرزانه و پروانه لباي روي رو لبخند كه اين از..كردي شاد را ما همه دل كارات اين با واقعا تو- 

 :بوسيد را او پيشاني فرزاد. افكند زير به فروتني با را سرش تشكر و تمجيد اين از فرشاد

 .باشي خوشبخت و تندرست و سالم هميشه اميدوارم. پسرم توئه بزرگواري از لطف و فروتني اين- 

 .كرد حركت ويال عمارت سمت به فرزاد و شاهين ساغر با همراه و نمود كرتش فرشاد

 اي بيننده هر چشم خورشيد از اي برجسته نقش با كه رسيدند اي چوبي بزرگ در به مدور و مرمرين پله 5 از باالرفتن از پس آنان
 مبلهاي كه شد هويدا بود شده فرش گسن گرانيت سنگهاي با كه بزرگي نسبتا نشيمن سالن ورود محض به. ساخت مي خيره را

 هاي پنجره جلوي براق اي فيروزه هاي پرده.بودند شده چيده آن در دايره نيم صورت به روشن آبي و اي سورمه رنگهاي به راحتي
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 خود، زيباي كاري كنده و نقش خوش هاي نرده با چوبين هاي پله ورودي در راست سمت در. بودند پوشانده را قدي و بزرگ
 :پرسيد فرشاد به خطاب فرزانه. شد مي ديده شيري رنگ به چوبين در سه آنجا در. كرد مي راهنمايي فوقاني طبقه به را همانانمي

 هستند؟ خوابها اتاق اينا- 

 .نه يكيشون اما بله دوتاشون- 

 داخل؟ بريم تاونيم مي- 

 بفرماييد...كنم مي خواهش- 

 مي تصوير به را باغ سرسبز منظره كه. كرد مي جلب خود به را نظرها بزرگي پنجره در روي روبه. گشود را اتاقها از يكي در فرزانه
 آنها از يكي روي شد مي ديده داشت، وجود عسلي ميز دو طرفينش در كه بزرگ نفره دو تخت يك اتاق راست سمت در. كشيد

 .داشت قرار ماليم بسيار آبي رنگ به آباژوري

 :نگريست اطراف به فرزانه

 ها خوبه خيلي ات سليقه جان، فرشاد- 

 جان خاله ممنونم- 

 :كرد اي خنده پروانه

 .كرد نمي انتخاب رو ما خوشگل ساغر كه داشت وجود اشكالي اش سليقه تو اگه- 

 :كرد نگاه ديگر در دو به شاهين

 ببينيم؟ هم رو ديگه اتاقهاي ميشه- 

 نهاد او شانه روي دست فرشاد

 .بفرماييد كنم مي خواهش- 

 ميز يك آنجا در. بود بزرگتر كمي قبلي اتاق از اتاق اين. كرد باز بود قبلي در از كمي فاصله با كه را درها از ديگر ييك شاهين
 سمت در نفره دو شو خواب تخت مبل يك و. شد مي ديده بود شده پوشانده رنگ شيري هاي پرده با كه اي پنجره كنار در تحرير
 .كرد مي توجه جلب رنگ سفيد رايانه ميز يك ديورو در راست سمت در داشت قرار آن چپ

 :انداخت ساغر شانه روي را دستش شاهين
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 و بياريد رو خوشگلتون رايانه و بفرماييد لطف شما تا منتظره همچنان بيچاره ميز اين.شماست مال هم كامپيوتر ميز اون اينكه مثل- 
 :داد ادامه بالفاصله و نگريست اطراف به...بزاريد روش

 .ها اومده گيرمون اي سليقه خوش داماد ميگم- 

 :گفت فرشاد به خطاب كرد مي اشاره سوم اتاق با كه حالي در ساغر. كردند اي خنده حاظرين

 شكليه؟ چه اتاق يكي اون- 

 :زد لبخندي فرشاد

 .توئه به متعلق اتاق اون..ببيني اونو خودت بهتره- 

 نظر مورد اتاق سوي به حاظرين.نگفت سخني اما افكند فرشاد به قدرداني سر از نگاهي فرزاد كرد تشكر او از مليح لبخندي با ساغر
 :گفت شادي با فرزانه. گشت مزين لبخند به چهرشان شد باز كه در. رفتند

 .قشنگه چقدر اينجا...من خداي واي- 

 نقاشي بوم و پايه آن راست گوشه در. بود شده تزيين اي كشيده دست تابلوهاي با تماما ديوارها. شد وارد ديگران از پس ساغر
 خيره و زيبا منظره و شد مي گشوده باغ ورودي در سمت به قسمت اين. داشت قرار بزرگ اي پنجره كنار در كه شد مي شده ديده
 :گشت شاد بسيار آن ديدن از ساغر كشيد مي تصوير به را اي كننده

 .ممنوم ازت. كردم مي اشتباه اينكه مثل ولي نمياد خوشت من نقاشيهاي از تو كردم مي فكر هميشه من- 

 :انداخت زير به سر فروتني با فرشاد

. بگيرم ناديده رو تو هنر كه دادم نمي خودم به جراتي چنين هيچوقت من كه نمونه ناگفته البته اومده، خوشت ازش كه خوشحالم- 
 داده هديه بهم حاال تا دوران اون از كه ييتابلوها اينجان كه اينايي... دارم و داشتم دوست رو تو نقاشي تابلوهاي همه من

 مياد؟ يادت...بودي

 را كشيده فلك به سر كوهاي همچنين و رودخانه كنار در اي كلبه تصوير كه آنها از يكي به فرشاد. آورد فرود سر لبخند با ساغر
 :دااد ادامه و نمود اشاره كرد مي ترسيم

 /قشنگيه همنظر چه ببين...سالگيمه هيجده تولد هديه اين- 

 :نمود اشاره تابلوها از ديگر يكي به
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 .دادي كادو بهم شدم قبول دانشگاه وقتي اينو..مياد خوشم ازش خيلي ولي نشدم متوجه اين از چيزي- 

 :زد لبخند ساغر

 .ممنون خيلي...بگم تونم مي فقط...بگم چي دونم نمي واقعا...جالب چه- 

 :بوسيد را او مردانه سيماي شادي با فرزانه

 .كنم مي تشكر ازت خودم نوبه به منم- 

 :زد لبخند پروانه

 .كرد مي پر بود كشيده كه نقاشيهايي از اتاقشو ديوار و در تمام كه يادمه خوب..بود نقاشي عاشق بچگي از ساغر- 

 :گفت طبعي شوخ با شاهين

 .كنيم رو رو هنرهامون توش بتونيم تا ميداد ما به اتاق يه شد مي پيدا يكي كاشكي- 

 را خدا ديد مي خشنود و شادمان را آنها اينكه از و افكند انان تك تك سيماي به نگاهي ساغر. افتادند خنده به حاظرين سخن اين زا
 .كرد شكر

 غم به دل حدودي تا توانستند تا دادند هم دست به دست رودخانه انگيز دل ترنم و آزاد پرندگان ترانه و مكان آن سرسبز فضاي
 به پرندگان و رسيد راه از كه غروب اما. سازند آرام را پرويز سوگواران نشسته

 

 اشك حاضران از كدام هيچ. روند فرو اندوه و درغم مجدداً دلها شد باعث و گشت مغموم و انگيز حزن فضا رفتند، خود هاي آشيانه
 در مرمرين هاي پله روي ساغر. داشت نهان خود در اشك هزاران و آه صدها كدامشان هر ظاهر اما فشاندند نمي بيرون ديدگان از

 :شد خيه انديشيد مي و بود داده تكيه درختي به كه فرشاد به و نشست عمارت ورودي

 ».كنه آروم رو ديگرون هاي شوخي و حرفها با تونه نمي ديگه كه غمگينه اونقدر فرشاد «

 چه هر اما كشد بيرون داشت، كه هوايي و حال زا را او آن، كردن مطرح با بلكه تا گشت جديد موضوعي دنبال به خود درذهن
 .يافت كمتر كاويد، و انديشيد

 »ندارم؟ رو فرشاد قدرت من چرا... رسه؟ نمي جايي به عقلم چرا! من خداي واي «
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 او، نشستن با. نشست آرام. گرفت قرار نارش وقتي. كرد حركت او سوي به و برخاست جا از افكند، زير به سر كاوش از ناايمد
 :باند برلب لبخند كرد سعي و خودآمد به فرشاد

 كنند؟ مي چيكار دارن اينا مامان! اومدي هم تو - 

 :داد بيرون دل ژرفاي از آهي ساغر

 .كردن بغل غم زانوي و نشستن درخت يه پاي كدومشون هر - 

 :داد بيرون سينه از بلند نيزآهي فرشاد

 پال، و پخش و ساكت طور اين و باشيم رفته جايي جمعي دسته ندارم ياد به ناال تا كرد، منزوي و گير گوشه رو همه پرويز مرگ - 
 موقع اين... بوديم كردن بايز پوچ يا گل مشغول يا خنديديم مي و گفتيم مي جوك داشتيم يا... باشيم نشسته طرف يه كدوممون هر
 .بوديم نشسته هم دور نخندو و خسته و بوديم داده انجام بوديم، بلد كه رو هايي بازي همه شد مي كه

 :كشيد دل ته از حسرتي آه

 !بود خوبي روزاي چه بخير يادش - 

 ديگه هروقت از رو روزها اين قدر كنيم سعي بايد حاضر درحال. هستيم كه ما رفته، پرويز اگه. باشيم وقتها اون مثل بايد هم حاال - 
 يا هست هم موقع اون اينجان، االن كه جمعي همين آيا. باشه اومده سرمون باليي چه ديگه سال نيست معلوم. بدونيم بيشتر اي

 ...ناكرده خداي

 :نگريست او چشمان عمق به فرشاد.. كرد اختيار سكوت و خورد فرو را خود سخن

 .بود خواهشم هم كنار حال درهمه و هميشه اهللا شاء ان - 

 :دافزو كوتاه مكثي از پس و داد هديه او به تقدير و عشق روي از لبخندي

 .كنه مي آروم دلمو حرفهات و داره ارزش دنيا يه واسم وجودت خدا به. داده بهم رو تو كه كنم مي شكر رو خدا - 

 :داد ادامه و كرد مهربانش و زيبا ديدگان نثار تري عميق لبخند

 .بدونيم وجه بهترين به رو روزها اين قدر بايد ما توئه با حق - 

 .شد مي ساغر خرسندي باعث اين و نبود افسرده و غمگين ديگر فرشاد ي چهره

 .ساغر پاشو... دربياريم ماتم از هم رو بقيه بريم پاشو - 
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 :كرد صدا را خود همرهان بلند صداي با و برخاست جا از ساغر

 .اشيدب زود... ديگه بياييد!... چرا؟ ديگه تو!... شاهين ها، نيك پيك اومديم ناسالمتي گرفت، دلم كجاييد؟ شماها! بابا اي - 

 :آمد مي او سوي به باغ انتهاي از كه بود شاهين. شد سخنان اين پاسخگوي كه فردي اولين

 .يام مي دارم... اينجام من - 

 :گفت داشت كه مزاجگونه لحن همان با آمد نزديكتر وقتي

 !شده؟ دعواتون نشده هيچي هنوز نكنه... انداختي؟ راه فرياد و داد چرا... شده؟ چي - 

 :وپرسيد گرفت را او دست ساغر سپس. كردند كوتاه اي خنده سخن ناي از دو آن

 كجان؟ خاله و اينا مامان - 

 :داد پاسخ تعجب با شاهين

 بكشم؟ خودمو يا شده، چي گي مي حاال... برها و دور همين - 

 :د اوش پاسخگوي فرشاد. كرد بيان خود هميشگي لحن همان با را سخنان اين

 اين. كردن بغل غم زانوي و جان يه شون كوم هر! بيني؟ نمي...بيان بيورن هوا و حال اين از خداها بنده ناي كه كنيم كاري يه بايد - 
 موافقي؟... ببينم طوري اين رو عزيزان اين خواد نمي دلم هيچ.. شه نمي كه جوري

 ...نيست حرفي باشه، - 

 :انداخت بر و دور به نگاهي

 بكنم؟ رو كار اين جوري چه آخه. نرسيد جايي به عقلم اما كردم مي فكر موضوع همين به داشتم منم بخواي راستشو - 

 :نمود تأملي و رفت فرو فكر به فرشاد

 .ديگه كرد كاري يه بايد باالخره... دونم نمي منم - 

 .كنيم آروم دالشونو بتونيم كه نگذشته پرويز مرگ از مدتي هنوز آخه بتونيم كنم نمي تصور كخ من - 

 :گفت ساغر
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 دست روي دست كه شه نمي روزندو و حال همين به خداها بنده اين كه روزه چهل االن اما... جان شاهين دونيم مي هم ما كه واين - 
 ...بذاريم

 شه؟ مي

 :داد جواب متفكرانه و كشيد خود موهاي به دستي شاهين

 تونيم نمي بگذرد هم سال چند اگه روزه چند هك اين داغداره تازه ما همه دل. شديد كار به دست زود خيلي شماها ولي شه، نمي نه - 
 تونيم؟ مي... بخنديم و بگيم قبل مثل

 :گفت دلخوري با ساغر

 سني اونا از. گم مي جون خاله و بابا و مامان خاطر به گم نمي كه خودمون خاطر به حرفو اين من. بخون يأس آيه همش هم تو - 
 ...غصه و غم اين از ناكرده خداي ترسم مي گذشته

 :بخشيد خود صداي به اي جدي لحن شاهين. انداخت زير به سر و كرد قطع را خود سخن

 .كنيم برخورد منطقي موضوع اين با بايد كه اينه موضوع! جان ساغر نيست يأس آيه خوندن موضوع - 

 :كشيد هم در را خود ابروان ساغر

 سودي هيچ كارها اين. كنيم خالص نتيجه بي و بيخودي هاي ودخوريخ همه اين از رو بابا و مامان و خاله بايد كه اينه موضوع... نه - 
 ...كنه مي كم شونو بنيه و قوه كه اين اال نداره

 :زد موج صدايش در نگراني

 .نگرانشونم من خدا به! ... جان شاهين - 

 پروانه سويي از لحظه دراين .است خود عزيزان حال نگران نيز او كه بود هويدا بخوبي. افكند زير به را سرش و كرد سكوت شاهين
 داشتند كه اي تجربه سبب به و نگرانند بسيار آنان كه خواندند جوانان گرفته چهره از. شدند نمايان فرزاد ديگر سوي از و فرزانه، و

 :پرسيد پروانه. برانند لب بر لبخند كردند سعي و فهميدند را گرفتگي و نگراني اين دليل

 برگرديم؟ زودي ينا به خوايد مي... چتونه؟ - 

 :كرد اي خنده فرشاد
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 يه و بشيم بيدار همسايه خروسه آقا قوقو قوقولي صداي با صبح و بخوابيم جا همين امشب خوام مي. اومديم تازه... بريم؟ كجا - 
 .كنيم جان نوش محلي صبحانه

 :گفت خندان لباني با فرزانه

 .هستم راضي كه من... عاليه - 

 :گفت شاهين بالفاصله

 

 مي راضي شرط يه به من اما_:زد لبخند آنان همه روي به ساغر.نمود استقبال پيشنهاد اين از نيز فرزاد.بودم راضي قبل از كه نمم_
 تكليف تعيين براتون ندارم حق و كوچكترم تون همه از چون خوام مي معذرت شماها همه از بزنم رو حرفم كه اين از قبل البته.شم
 ...تونم همه شرمنده خدا به....بذارم شروط و شرط و كنم

 دونيد مي اي ديگه هركس از بهتر جوونا شما.دلم عزيز حرفيه چه اين_:زد لبخندي شد مي محسوب جمع آن بزرگ كه پروانه
 مي شما واسه بخوايم هرچي ما.داريد ارزش ما براي چقدر

 .شماهاست سالمتي و شادي ما آرزوي.خوايم _

 روح كه قسم خدا همون به.نكنيد بغل غم زانوي امروز مثل فردا بديد قول دم مي قسم خدا به رو شماها_:افزود و نمود تشكر ساغر
 رو بودن باهم خوب لحظات و دقايق اين قدر اين از بياييدبيشتر.ناراحته نيستيم ها گذشته مثل ماها اينكه از هم پرويز
 باشه؟...بدونيم

 .نمود قبل از تر مهربان را جمع آن بزرگان دريايي دل كه ساخت جاري زبان بر اي مظلومانه و ملتمس لحن چنان با را سخنان اين

 جانب از من.بخوايد جوونا شما كه هرطور باشه_:زد لبخندي پروانه.ماندند جواب منتظر و كردند تاييد را او سخن فرشاد و شاهين
 ...خواين مي شماها كه باشم هموني دم مي قول خودم

 :داد هديه امتنان و عشق از لبخندي آنان تك تك روي به ساغر.دادند قول نيز فرزاد و فرزانه

 .ديد نخواهيم رو غم رنگ شما وجود ممنونيم،با ازتون_

 پرندگاني ترانه به حال همان در و گشود چشم او.پاشيد ساغر سيماي به پرده البالي از را خود فام نقره نور و زد سر افق از دم سپيده
 را اندوه جانفروز ترنم اين.داد فرا گوش كشيدند مي پر سو آن و سو اين به باغ سائيده آسمان به سر درختان هاي شاخه ميان در كه
 او درمند قلب از
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 نسيم با صبحگاهي دلپذير هواي.شد خارج عمارت از سپس و جدا بستر از آرام بعد لحظاتي.كرد آن جايگزين را لبخند و ساخت جدا
 :زدود دردمندش و محزون دل از را غم پيش از بيش و داد نوازش را او جذاب خود،سيماي ماليم

 جا همين بيايم بگم فرشاد به چطوره.موندم مي جا همين عمر آخر تا و جا اين اومدم مي بود خودم دست اگه!...هوايي چه!...به به_
 شه مي عالي كنه قبول اگه كه واي...كنيم زندگي

 .داره اينجا كه بهتر،سكوتيه اي از...كنه مي آروم موآد اعصاب صافه و تميز بس از اينجا هواي

 جان خاله به چطوره اصال_:شد،كشيد مي شانه صبحگاهي نسيم نوازش با كه بلندش و صاف موهاي به دست و نشاند برلب لبخندي
 جمعي دسته هممون موقع اون...برگردن نبودن مجبور اينا مامان كاش...ببريم لذت پاك هواي اين از و بمونيم جا همين بدم پيشنهاد

 .برديم مي لذت و مونديم مي جا اين

 فرزندانش گناه بي سيماي تصاوير و كند خالص دردش پر زندگي از را خود خواست مي كه افتاد زماني ياد ناگاه.كرد نگاه آسمان به
 :داد بيرون سينه از آهي.كرد منع كار اين از را او

 بازي سرسبز و قشنگ باغ اين توي برادرت با و بودي اينجا االن كاش!..شده تنگ واست دلم چقدر..!نازم دختر...عزيزم بهنوش _
 مي شاد دلمو مهربونت لحن و قشنگ صداي اون با و بودي اينجا االن خواست مي دلم...!من كوچولوي مرد...!خوبم بهبود...كردي مي

 نمي وقت هيچ بگيرم قرار كه شرايطي هر در!من قشنگ كوچولوهاي.زنه مي پر ديدنتون براي كنم؟دلم صبر كي تا آخه...كردي
 ولي...كنه مي شاد دلمو و منه با زندگيم مراحل تمام در شماها خاطره و ياد.ببرم ياد از گناهتونو بي چشماي و معصوم صورت تونم
 كنارتون در رو عمرم مابقي تا برسونه من به رو شماها زودتر هرچه خدا.ياد مي درد به و گيره مي سخت دوريتون غم از دلم گاهي

 ...بدم تون تون،دلداري دلتنگي مواقع در و باشم شاد شاديتون از و بگذرونم

 .كن خوشحالم و برسون بهم منو هاي گوشه جگر!من خداي آه

 .كند ممانعت آن ريختن فرو از كرد سعي اما نشست نافذش و جذاب چشمان گوشه در اشك

 مهر لبخند هاجر.برخاست جا از و بلندگفت سالمي او،ساغر از قبل.آمد طرفش به رايداريس ساختمان سوي از هاجر لحظه اين در
 :نشاند لب بر انگيزي

 ...ديدمتون آشپزخونه پنجره از...نشستين اينجا وقته بخير،خيلي خانوم،صبح سالم_

 خواستن مي آقا كه اي صبونه همون.بيارم صبونه براتون هستين گشنه اگه بگم بهتون اومدم

 دمو تازه و خوشرنگ چايي ليوان يه با محلي پنير و تازه،كره محلي،نون مرغ خمت

 :افزود و كرد تشكر او از زيبا لبخندي با ساغر
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 .ممنونم ازتون هم باز...خوريم مي صبحانه جمعي دسته بعد شن بيدار خواب از هم بقيه تا مونم مي منتظر_

 .مونين مي گشنه شما موقع اون...نشن پا خواب از ها حاال حاال شايد_

 .شن مي بلند خواب از يواش يواش ديگه.بخوابند وقت دير تا ندارند عادت اونا ولي خانم هاجر مرسي_

 هم با تا اونجا بياين دونستين قابل رو همما اگر.بيارم براتون رو صبونه تا بگين خواستين هروقت راحتين جور هر.جون خانم باشه_
 .باشيم

 

 :ببوسد را او گونه ناخواسته داشت آن بر را ساغر كه بود صفا با و بانمهر هاجرچنان سيماي

 .شم مي مزاحمتون حتما.خانم هاجر نكنه درد شما دست_

 .كنه حفظ تونو همه خدا.تون خونواده و شما هم.خانم مراحمين شما_

 هواي از را هايش ريه نگريست مي او شدن دور كه حالي در ساغر.گرفت فاصله او از بشاش رويي و خندان لباني با و گفت را اين
 .آمد بيرون ساختمان در از خندان لباني با پروانه لحظه اين در.كشيد بلندي نفس و كرد پر صبحگاهي پاك

 .بخير جان،صبحتون خاله سالم_

 ..شاءاهللا ان باشه بخير هم تو دلم،صبح عزيز سالم_

 !خوبيه هواي چه جان خاله بينيد مي_

 .گيره مي تازه جون كنه مي استشمام كه رو هوا ناي دخترم،آدم بله_

 .كرديم مي زندگي جا همين و جا اين اومديم مي همگي اگه شد مي خوب چقدر كردم مي فكر داشتم_

 اهللا انشا_:پيوست آنان به نيز فرزانه لحظه اين در.يابم مي انشاءاهللا...دخترم گفتي آخ_

 بخير مامان،صبح سالم_:كرد او سوي به رو ساغر

 .بخير هم تو صبح عزيزم سالم_

 :داد ادامه شنيد را خود سالم جواب كه زماني و گفت سالم پروانه به فرزانه

 .شنيدم در پشت از صداتونو كه پيشتون اومدم مي داشتم....بخشيد مي_
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 .دادها خوبي پيشنهاد جون ساغر _:كرد تاملي.جون خواهر نداره عيبي_:گرفت دست در را او دستان پروانه

 طرف همين و يايم مي جمعي دسته همگي موقع اون بشه تموم غريب شهر اون تو فرزاد ماموريت زودتر هرچه كنه خدا واقعا...بله _
 .كنيم مي زندگي همديگه كنار ها

 .هست جا ما همه براي و بزرگه كافي اندازه به جا اين _:گرفت را او دست ساغر

 ..شناسي مي منو كه تو...ديگه نه_

 :گرفت دست در را او سخن ادامه پروانه

 

 و بيان خواست ازشون خدابيامرز آقا بودند،علي كرده ازدواج تازه كه موقع اون.بودند استقالل دنبال هميشه فرزاد آقا و جون فرزانه- 
 »نه«:وگفتند كردند كفش يه توي پاشونو اما بشه باز بالشون و دست كمي تا بشينند ما خونه باالي طبقه

 :كرد اي هخند فرزانه

 ... بوديم مستاجر هنوزم كه كرديم نمي كارو اين اگه جان خواهر خب- 

 :گفت شاهين.شدند خارج ساختمان از يكديگر دوشادوش فرشاد و شاهين،فرزاد هنگام اين در

 !كردند خلوت خوب چه خانومها- 

 :گفت ساغر.شنيدند پاسخ و كردند سالم آنان به ها خانم

 .بخوريم صبحانه اونا با كه كردند دعوت ازمون.حاضره صبحانه كه تندوگف اومدند هم خانم هاجر- 

 :ساخت لبريز تازه هواي از را هايش ريه فرزاد

 .نكنه درد دستتون- 

 :زد لبخند شاهين

 .افتم مي پس گرسنگي از من وگرنه ديگه معطليد؟بريم چرا پس خب- 

 از استقبال براي.ديد خود آشپزخانه پنجره رااز آنان كه جرها. كردند حركت سرايداري ساختمان سوي به متبسم لبان با همگي
 :شد خارج منزلش
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 .حاضره صبحانه كه اومديد،بفرماييد خوش...سالم- 

 :افزود و گفت خوشامد آنان به گشاده رويي با غالم.شدند حياط وارد و كرده تشكر آنان

 .بياد خوشتون كه كنه خدا كرده درست بودين خواسته كه اونطور رو صبونه هاجر!آقا- 

 به ساغر و شتافتند هاجر كمك به فرزانه و. پروانه.نشستند بود شده پهن ازقبل كه اي سفره سر بر و كرده تشكر او از بقيه و فرشاد
 از اي گوشه در نفتي سماور.بود مرتب و تميز ولي رسيد مي نظر به ساده بسيار كه اين با كه تو در تو اتاق دو نگريست خود اطراف
 و تازه نان چند با هاجر.درخشيدند مي پاكيزگي از كه خورد مي چشم به استكان چند آن كنار در و داشت قرار پنجره كنار در اتاق

 :آمد بيرون يافت مي راه پستوخانه آن به كه دركوچكي از محلي

 خانوم عروس به اينارو گفت.نگرفت ازم پولشو اما داد بهم تازه مرغ تخم چندتا خدا گرفتم،بنده خانوم نازگل از زود صبح اينارو- 
 پيش با فرزانه او از پس و شد وارد بود محلي پنير آن در كه ظرفي با پروانه هنگام اين در.كرد تشكر و زد لبخندي ساغر.داده هديه
 :آمد كره از اي دستي

 .مونه مي سالم هميشه و شه نمي پير جاها جور اين تو آدم.تازه و محلي چي همه- 

 :كرد يا خنده غالم

 . خانوم نداره شمارو قابل- 

 :گفت ريخت مي چاي كه ودرحالي گرفت قرار سماور كنار هاجر. نشستند سفره سر همگي

 ...كنين خوشحالمون و اينجا بياين هميشه خدا به رو شماها.باشين تندرست و سالم هميشه انشااهللا- 

 جان و دل رااز واندوه غم كردند مي سعي بلكه اول روز همانند نه انها دماندن باصفا و زيبا باغ و بزرگ ويالي آن در ديگر روز دو آنها
 :كرد حركت مسافران سر ،پشت داشت قرار آبي كاسه و قرآن آن در كه اي سيني با ،هاجر بازگشت موقع در.باشند شاد و برانند

 :بوسيدند ار او گونه فرزانه سپس و پروانه.باشين خودتون مواظب خدا شماروبه.همراهتون به خدا- 

 .باشيد خودتون مواظب هم شما.خانم هاجر چشم روي به- 

 :گرفت دست در را او دستان پروانه

 شمارو زحمات تا بزنيد ما به هم سري تهران اومديد هروقت.نكنه درد دستتون...داديم زحمت شما به خيلي روز سه دو اين تو- 
 .كنيم جبران
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 :كرد تشكر هاجر

 .زنم سرمي بهتون حتما...تهرون بيام غالم مش با ديگه وقت چند قراره.شم مي تونمزاحم جون،حتما خانوم چشم- 

 :داد غالم دستان به و نوشت كاغذي تكه روي را خود آدرس فرشاد

 شما منتظر ما... اونجا بياين خانم هاجر با حتما تهران اومدي هروقت... داري كه هم رو تلفن...ماست خونه آدرس اين! جان مشهدي- 
 . هستيم

 :گرفت او دستان رااز ورقه غالم

 .شيم مي مزاحمتون حتما.چشم روي آقا،به نكنه درد دستتون- 

 .روچشم قدمتون- 

 :كرد تشكر هاجر

 .نبينه بد چشمتون- 

 :گفت فرزاد.آمدند نزديك بودند ايستاده اي درگوشه كه شاهين و فرزاد

 كنيم، رانجب بتونم اميدوارم.ايم شرمنده داديم شما به كه زحماتي بابت- 

 .كنين خوشحالمون و بياين بازم.گذاشتين ما چشم روي آقا،قدم فرمايشيه چه اين- 

 .بياريد تشريف روي شماهم.چشم- 

 :بوسيد را غالم سوخته آفتاب صورت شاهين.كردند تشكر غالم و هاجر

 .پيشمون بيايد جان فرشاد با تونستيد وقت هر بديد قول- 

 :آمد پيش متبسم سيمايي با ساغر ظهلح اين در.كردند تشكر مجددا آنان

 .شماهاروببينم بازم اميدوارم.ممنونم چي خاطرهمه به...غالم هاجرخانم،آقا- 

 :راند خود مهربان برچهره لبخندي بود افتاده دلش به ساغر مهر اول لحظه همان از كه هاجر

 .نكرديم كاري جون،ماكه خانوم كنم مي خواهش- 

 :كرد قطع رابااحترام خنشس و اونهاد شانه روي دست ساغر
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 .نكنه درد دستتون...كشيديد زحمت خيلي شما نكنيد نفسي شكسته نه- 

 سرشان راپشت آب كاسه هاجر افتادند راه به كه آنان.شدند خود هاي اتومبيل وارد و كرده خداحافظي غالم و هاجر از مسافران
 :نمود بلند اسمان سربه و كرد خالي

 .باش پناهشون و پشت خودت!خدايا- 

**** 

 :گفت پروانه.بودند گفتگو مشغول و نشسته پذيرايي سالن مبلهاي روي پروانه منزل در اش خانواده و ساغر

 برگرديد؟ االن همين خوايد مي واقعا حاال- 

 :زد لبخندي فرزانه

 .بريم بايد.جان خواهر بله- 

 :شد وارد لحظه همان شاهين

 .افتيم مي راه بگيد مرتبه،هروقت چي همه- 

 :اوكرد به رو وانهپر

 .باش داشته عجله رفتن واسه بعد روبخور چاييت بيا جان خاله حاال- 

 :اونشست كنار شاهين

 بود من به اگه... بشم جدا ازتون ندارم دوست اصال كه بدونيد اينو ولي خورم مي روهم چايي...چشم...برم خوبم خاله شما قربون- 
 .داريم زيادي كاراي بابا هم و من هم كه كرد شه مي چه اما موندم مي جا همين

 :داد تكان سري تاسف با پروانه

 .تهران برگرديد دورباره شماها تا شه تموم زودتر چه هر فرزاد آقا مأموريت انشااهللا.گي مي چي فهمم مي...بله... جان خاله بله- 

 .جان خاله انشااهللا- 

 :نمود فرزاد روبه و برداشت بود ميز روي كه اي سيني داخل از را چاي فنجان فرزاد

 .دارم كار خيلي من دوني مي كي كه بريم؟شما كي خانم خب- 
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 حاضرم من بگيد شما وقت هر- 

 : نمود فرزاد به رو ساغر

 .بمونيد بيشتر تونستيد مي كاشكي!بابا- 

 .عزيزم تونم نمي كارم خاطر به- 

 .برگرديد آخرهفته و بريد قبل،شما دفعات مثل خب- 

 :پاسخگوشد جواب فرزاد جاي به فرزانه

 دلم ديگه.برگشته و رفته بارها بارها بوديم،پدرت جا اين كه مدت اين تو دوني مي كه طور همون"بره بايد رفتني" گفتن قديم از- 
 .بره تنها بذارم ياد نمي

 .شدند رفتن آماده چاي صرف از پس انان.افكند زير سربه ساغر

 : نمود مسافران به رو پروانه

 .ببينمتون شم مي وشحالخ ، بياييد بازم- 

 .بوسيد را شاهين و فرزانه وچهره

 .نيايد ديگه بگيد بهمون خودتون آخر تا ريم مي و يايم مي اونقدر جون خاله- 

 :بوسيد را او مجددا پروانه

 كو؟ اما...  زده زياد حرفها اين از هم جان ساغر- 

 .نديديم كه ما

 .شاهين من و ساغره اون!جون خاله- 

 :خنديد پروانه

 .كنم تعريف و ببينم- 

 چشمان امراز اين و شد فشرده بهم ساغر قلب آنان رفتن با.شدند ،راهي مجيد اهللا كالم اززير شدن رد و خداحافظي از پس مسافران
 :نماند دور فرشاد عاشق
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 .يان مي اونا يا ريم مي ما يا باالخره نباش ناراحت- 

 :كرد پاك سرانگشتان با بود هشد پنهان چشمانش گوشه در كه را اشكي قطره پروانه

 .همراهشون به خدا- 

 :نهاد او شانه روي دست پروانه شد گم كوچه پيچ در كه اين تا بود شده خيره پدرش اتومبيل به همچنان ساغر

 .عزيزم تو بريم بهتره- 

 :گفت پروانه شد منزل حياط وارد گرفته قلبي و افتاده هايي باشانه جوان زن

 خواست فرزاد آقا شب همون كه خداروشكر.محرمي فرشاد با ديگه تو.بياري جا اين به رو ات اثاثيه و سبابا بري كه وقتشه ديگه- 
 خونه به رو تو.جشن گرفتن با خدابيامرز پرويز سال از بعد گذاشتيم قرار كردم صحبت اونا با من.بشيد محرم هم به دوتا شما كه

 .بخرم وتاد شما براي داريم قصد كه كه اي خونه.ببريم خودت

 :خنديد فرشاد.كرد تشكر و انداخت زير سربه حيا و شرم با ساغر

 !روچيديد هاتون برنامه تمام فرزانه خاله و فرزاد آقا و شما پس- 

 !كنيم فراموش شماهارو شد باعث مصيبت اين كردي تصور!...چي پس- 

 . كردم مي تشكر هم فرزاد آقا و خاله از من تا گفتيد مي زودتر كاش- 

 .كني تشكر ازشون و بزني تلفن توني مي رسند مي مقصد به اونا ديگه ساعت چهار نشده دير هم حاال- 

 :كردند تشكر دو هر فرشاد و ساغر

 . كنه جمع هاشو اثاثيه و اسباب تا برم مي آپارتمانش به رو ساغر من پس- 

 .همراهتون به خدا خب،بريد بسيار- 

 :گفت گشاده رويي با و گرفت دست به را ساغر دستان فرشاد.شد ساختمان وارد پروانه

 .كنيم جمع رو ات اثاثيه و بريم هم با خوبم؟سوارشو همسر خب- 

 :كرد اهدا او به زيبايي لبخند ساغر

 .منه هاي واثاثيه اسباب ،تمام شخصي وسايل همون. ندارم زيادي وسايل من ،اما ممنونم- 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  322 

 

 :گفت پاسخ عاشقانه تبسمي با را او لبخند فرشاد

 .باشي داشته دوست و بخواي كه چي هر.كنم مي مهيا واست چي همه دمخو

 :شد اتومبيل سوار سپس كرد تشكر ساغر

 .حاضرم من

 سخت را او،ساغر حركت اين خنديد دل ژرفاي از فرشاد امد در حركت به كه اتومبيل گرفت قرار اتومبيل فرمان پشت فرشاد
 :ساخت متعجب

 كني؟ اذيتم خواي يم دوباره نكنه...شد؟ چت دفعه يه

 :داد پاسخ خنديد مي كه همچنان فرشاد

 ....نميشه باورم اصال كه اينه موضوع!...چيه؟ اذيت!....بابا نه

 :كرد تر نزديك يكديگر به شگفتي از را ابروانش ساغر

 زني؟ مي حرف رمزي چرا اخه...نميشه؟ باورت چي

 :داد جواب ارام لحني با سپس كرد مكث اي لحظه فرشاد

 .كنم مي قشنگ،سير روياي يه تو كنم مي تصور االن.رسيدم بزرگم عشق به نميشه باورم...ساغرم دوني مي

 :ايستاد و كشيد خيابان از اي گوشه به را اتومبيل

 زدنام هم با ما كه افتاده يادش تازه ماه دو يكي از بعد بگي خودت پيش و بخندي بهم شايد البته...نيستم خواب كه بگو بهم!...ساغر
 .ببرم لذت خدايي معجزه و الهي موهبت اين از نداد اجازه بهم واقعا فكري مدت،مشغله اين توي...آره...بدم جواب بايد....شديم؟

 :شد خيره ساغر عشاق چشمان به

 ...ببخش،واقعا منو

 :داد جواب نگاه همان با و كرد قطع را او سخن ساغر
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 تو،اخه واسه خصوص به.هست و بود سخت برامون واقعا پرويز مرگ...بودم تو لمث منم خب...كنم مي درك خوب رو تو و فهمم مي
 .بوديد برادر تا دو مثل اون و تو

 :شد باز فرشاد گرفته دل ان واسطه به كه زد لبخندي

 .كنه رحمت قرين رو پرويز روح خدا

 :داد ادامه كرد،سپس مكثي

 .كني خوشبختي احساس من كنار در اميدوارم.شاكرم و خوشحال داده وبهم ر تو خدا كه اين خاطر به منم!فرشاد كن باور

 :نگريست عاشقانه او چشمان به فرشاد

 .كنم خوشبختت كه باشم داشته اينو توانايي اميدوارم منم

 در كه چيدند مي هايي برنامه خود ذهن اعماق در كدام هر و كردند اختيار سكوت دو ان.دراورد حركت به را اتومبيل و گفت را اين
 سمت به و شده خارج اتومبيل از دو هر.رسيدند مقصد به اينكه تا يافت ادامه انان سكوت.بود لوحه سر مقابل طرف خوشبختي ان

 .كردند حركت اسانسور

 .كردن كتاب و حساب واسه بذارند قرار رو روزي بگم و كنم تلفن رهگذر اقاي به بنداز يادم!جان فرشاد

 .خانوما خانوم باشه

 :شدند نسورآسا وارد

 ...بگم بهت...بگم بهت بايد شرمندگي عرض با اما

 :زد لبخندي بگويد خواهد مي چه او بود زده حدس كه فرشاد

 .چشم روي به هم اون

 :پرسيد تعجب با ساغر

 بگم؟ خوام مي چي دوني مي مگه

 خونه ها،صاحب خودمونيم.تاخير روز چند اين مونده فقط.كردم پرداخت اونو.نباش هم پيش ماه اجاره نگران.دونم مي كه البته
 .گيره مي ماه آخر رو اش زمونه،اجاره و دوره اين هاي خونه صاحب خالف بر خدا بنده.داشتي خوبي
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 .هستند خيري بسيار مرد رهگذر توئه،آقاي با حق ثانيا ممنونم ازت اوال

 :شدند سينه به سينه پريوش با آنان شد باز كه آسانسور در

 

 .جان رساغ سالم... آه- 

 سالم،خوبي؟- 

 ممنونم- 

 :كرد فرشاد سوي به رو

 خوبه؟ شما حال...سالم- 

 .متشكرم سالم- 

 :نمود ساغر به رو مجددا

 .نبودي دنبالت اومدم بار چند!...پيدايي كم- 

 :بزند لبخند كرد سعي ساغر

 .بخشي بايد هرحال به...بودم گرفتار سخت مدت اي تو... بله- 

 ....بسياره قتو عزيزم،حاال كنم مي خواهش- 

 :انداخت ساعتش به نگاهي

 .برم بايد ببخش منو- 

 .بگذره خوش خوب بسيار- 

 :خنديد بلند صداي با زن

 .رفته سر ام حوصله بيكاري از ديگه. گردم مي كار دنبال در به در دارم وقته چند آخه...كار دنبال رم مي دارم- 

 .نشده ديرت تا برو كني مي خوبي كار- 
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 .بينمت مي بعدا...مرسي- 

 :افزود و نمود آنها هردو به رو

 .باشين خوش...خداحافظ- 

 .ممنون و خداحافظ- 

 را هايش شانه فرشاد او رفتن با. داد تكان دست ساغر براي خندان لباني با شد مي بسته در كه حالي در و شد آسانسور ئارد سپس
 :انداخت باال

 .رنگه يه روز هر خانوم پريوش اين- 

 :كرد نزديك يكديگر به تعجب زا را ابروانش ساغر

 چيه؟ منظورت... چي؟ يعني- 

 .تفاوت بي هم روز يه...مشمشه و نگران روز يه...شنگوله و شاد روز يه...بابا هيچي- 

 :گفت كرد مي باز را آپارتمانش در كه حاالي در و خنديد ساغر

 .بگي بهش رو موضوع و بزني فحر رهگذر آقاي با تا كني آماده خودتو بهتره حرفها اين جاي به!چه ما به- 

 :پرسيد شگفتي با فرشاد

 بگم؟ ايشون به بايد رو موضوعي چه- 

 :داد جواب سپس شود داخل نيز فرشاد تا ماند منتظر و شد وارد ساغر

 .شدم نامزد شما با...شما با بنده كه اين...نيستم خونه اين تو ديگه كه اين- 

 :گفت كوبيد مي بهم را دستانش كه حالي ودر كرد شعف و شادي احساس آخر جمله شنيدن با جوان مرد

 .سروي خانوم چشم روي به- 

 :گزيد دندان به لب.بخشيد ساغر به خاصي احساس"سروي"خانوادگي نام

 .زنن مي صدا تو خانوادگي نام با منو بعد به اين از شه مي باورم- 

 :كرد تكرار وجد با
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 ."سروي خانوم"- 

 :رفت خانه آشپز سوي به ساغر ديد او ديدگان در را شادماني فرشاد و

 قهوه؟ يا داري ميل چاي- 

 .بعد بذارم قار رهگذر آقاي با اول بذار ندارم ميل چيزي اآلن. كدوم هيچ- 

 .ببريم خودمون با تا كنم مي جمع وسايلمو از سري يه منم گيري مي تماس تو تا خوب بسيار- 

 :گفت گشت مي رهگذر شماره نبالد به تلفن راهنماي دفترچه ميان كه حالي در فرشاد

 .كن جمع رو همه...سري؟ يه چرا حاال خوب- 

 تا يارم مي خودم با دارم الزم كه رو چيزايي فعال.ببريم رو وسايل ي همه بتونيم تا كنيم كرايه وانت يه حداقل شه،بايد نمي آخه- 
 .ببريم رو بقيه و بعدابياييم انشااهللا

 خوب بسيار- 

. كرد منتقل جديدش خانه به فرشاد اتومبيل وسيله به و نمود آوري جمع را خود ضروري و شخصي وسايل زا مقداري ساغر روز آن
 :نشاند لب بر رضايت سر از وسايل،لبخندي ديدن با پروانه

 .شه مي اضافه خونه اين اهل به نفر يه بعد به اين از كه شكر رو خدا- 

 :كرد بود،باز كرده آماده ساغر، وسايل چيدن براي قبال كه را فرشاد اتاق در

 توش خرمتا مي مناسب و خوب خونه يه براتون فرصت سر بشيد،انشااهللا خوشبخت كه يكيه،الهي فرشاد و تو اتاق بعد به اين از- 
 .باشيد راحت حسابي

 :افزود و بوسيد را ساغر زيباي و برجسته گونه

 :باشه راحت و بگرده اش خونه تو بخوا جور هر تا كنه زندگي مستقل بايد من ناز عروس- 

 .كنم جبران رو شما محبتهاي بتونم اميدوارم داريد لطف من به شما!جان خاله- 

 :بوسيد را او گونه مجددا رسيد مي نظر به شاد بسيار كه پروانه
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 ر،تنهاسركا ره مي فرشاد وقتي بعد به اين از كه خوشحالم هم تازه،خيلي...نكردم كاري كه دخترم،من شه فدات خاله الهي-- 
 .هستي هم مونسم كه عروسم تنها نه بعد به اين از تو...نيستم

 .ممنونم...جان خاله ممنونم- 

 بياري؟ رو وسايلت بقيه ري مي كي حاال خوب- 

 : داد پاسخ او جاي به فرشاد

 .يارم مي رو وسايل بقيه موقع همون.كنم حساب تسويه باهاشون تا گداشتم قرار رهگذر آقاي با فردا پس- 

 .باشيد سالمت و موفق كه اميدوارم شكر رو اخد- 

 و شاد پروانه با همصحبتي. آزرد نمي را او اي دلهره و ترس ديگر.كرد مي سكون و آرامش احساس پروانه و رشاد منزل در ساغر
 .ميگفت شكر رو خدا و داشت خوبي احساس او وجود از نيز پروانه.ساخت مي مسرورش

 اسباب مابقي تا برود سابقش آپارتمان به تا كرد قصد حساب تسويه از پس.  رهگذررفت منزل به دفرشا اتفاق به ساغر بعد روز دو
 كه پريوش مضطرب چهره شد خارج آسانسور در از كه زماني. سازد منتقل جديدش منزل به و نموده آوري راجمع هايش اثاثيه و

 :آمد پيش شتابان فرشاد و ساغر ديدن با، كرد جلب خود به را آنان بود،نظر ايستاده او آپارتمان در پشت

 . جون ساغر ديدمت شد خوب- 

 پريشوني؟ قدر اين چرا...جان؟ پريوش چته...سالم- 

 :داد ادامه نگراني و تشويش همان با ،بعد شنيد را سالمش جواب فرشاد واز گفت سالم آنان هردو به پريوش

 .ناال همين...بزنم حرف باهات بايد...بزنم حرف باهات بايد- 

 :نمود دعوت آرامش به را او ساغر- 

 .داخل بريم بيا خوب بسيار- 

 :شد خيره او نگران چهره و لرزان دستان به تمام شگفتي با فرزاد

 .خانوم باشيد آروم لطفا- 

 :داد جواب شد مي آپارتمان وارد ساغر همراه كه حالي در پريوش
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 .بگم ساغر به رو مهمي موضوع بشه دير يكار هر واسه كه اين از بايدقبل من...دونيد نمي كه شما- 

 مي او روي روبه كاناپه روي كه حالي در فرشاد. رفت آشپزخانه به آب ليوان يك آوردن براي و نشاند مبلها از يكي روي را او ساغر
 :گفت نشست

 .بزنيد حرفتونو تمام باآرامش و باشيد خونسرد- 

 :سپرد شپريو دست به را آن و بازگشت آب ليوان يك با ساغر

 .بشي آروم كمي تا بخور اينو- 

 :نشست او كنار ساغر. كشيد اي آسوده نفس گرفت آرام كه زماني و نوشيد را ليوان داخل آب لرزان دستاني با پريوش

 .گوشيم سرپا ما بگو، حاال خب- 

 :افكند زير به سر پريوش

 .بگم براتون كجا از دونم نمي- 

 :گرفت دستانش ميان ترديد دودليو با را سرش

 ...كنم تعريف براتون بوده كه اونطوري رو موضوع تمام بايد من- 

 :داد نوازش مهرباني رابا او هاي شانه ساغر

 .كرده ناراحت و نگران اينقدر رو تو كه افتاده اتفاقي چه ببينم بگو...عزيزم بگو- 

 :كرد آغاز چنين اين پريوش

 چوب كارخونه يه توي اون.شدم آشنا مهران با پپيش سال سخت،پنج ليخي داشتم سختي زندگي من گفتم هم قبال كه طور همون- 
 توش مدتها كه نابساماني اون از منو داد قول بهم و داد نشون من شيداي و عاششق خودشو اون كه نكشيد طولي. كرد مي كار بري
 كرده ظلم بهش كودكي زمان در كه اي خونواده از انتقام براي كه بود اين شرطش ، گذاشت شرطي اما بده نجات بودم، غرق

 اون شر از زودتر چه ه خواستم مي و داشتم دوستش خيلي كه خاطر اين به منم. بدم گوش گه مي چه هر و كنم بودند،كمكش
 يه. كنم زندگي باهاش داد اجازه گرفت ازم رو قول اون كه زماني كردم،از قبول وچرا چون شم،بدون خالص كثيف و با نكبت زندگي

 و پره ،دلش خوردم ضربه ازشون من كه اي خونواده همون از هم خانوم اين:( گفت و اومد خونه به زني اتفاق به روزها همون از روز
 عمل مهران هاي خواست در و حرفها به بودم مجبور اما نيمد خوشم زن اون قيافه از اول نظر همون از.)كنه كمك ماها به داده قول
 و انداخت زن اون جلوي و درآورد كيفش از پول دسته يه خودم جلوي. كنه عقد منو بعدش و رسهب هدفش به زودتر چه هر تا كنم
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 كنم مي تو حق در كه لطفي اين خاطر به من واقع در.  بزني جيب به رو پول اين برابر چندين توني مي بشي موفق اگه:(گفت بهش
 لبخند زن اون.)دم مي بهت رو پول اين كاره تو كلكي نكني تصور كه اين براي ولي بدم خودم جيب از هم ريال يك حتي نبايد نبايد

 رفتن از بعد همينم نداشتم،واسه خبري بودند، كشيده قبال دوتا اون كه اي نقشه از من. كنه مو به مو رو نقشه داد قول و زد شيطاني
 اي خنده مهران)چيه؟ زديد مي حرف ازش كه اي چيهنقشه موضوع:(پرسيدم مهران ،از دونستم نمي رو اسمش موقع اون كه زن اون
 كار بخت بد من از چي هر االن تا كنم كار چي باهاش دونم مي.كشيدم كارم صاحب واسه من كه يه اي نقشه اين:(داد جواب و كرد

 بده بود كشيده كه اي نقشه مورد در نارسانا توضيح ين بها فقط موقع اون. پياده اون و باشم سواره من كه اينه موقع حاال.بسه كشيده
 كارهايي مورد در مهران كه بود رسيده وقتش ديگه. اومده مهراندر كار صلحب عقد به زن اون فهميدم پيش سال سه دو، حدود.كرد
 با و ست هنگامه زن اون نام فهميدم و كشيدم حرف دهنش از زنانه سياست با و نشستم كنارش شب يه بده توضيح بهم كنه مي كه
 آقا:(بود گفته كارش صاحب به مهران كه بود قرار اين از از موضوع. شده مهران كار صاحب همسر شده ابحس سازي صحنه يه

 هميشه كه شما.بفروشه هرزه مرد يه به بااليي قيمت به اون خواد مي معتادش پدرش كه دارم سراغ ونجيب خوب دختر يه!رسول
 رسول آقا.داره ثواب خدا به. بديد نجات بدنامي و رسوايي از رو گناه بي دختر يه و بذاريد پاپيش بياييدو خيره كاراي توي دستتون

 خود واسه رو دختر اون باشه راست اگه ده مي قول گيرهو مي رو دختر اون مهران،آدرس هاي صحبت صحت از وكاو كند براي
 ام ديگه دختر يه خاطرخواه من!رسول آقا آخه گه مي مهران اما كنه زندگي راحت تا بده بهش اي سرمايه و كنه خواستگاري مهران

 باشه بدي آدم تونه نمي رسول آقا فهميدم شنيدم حرفهارو اين كه موقع همون>كنم عمل قولم به موظفم و دادم ازدواج قول بهش و
 اون هب رسول آقا كه اين از قبل خالصه... شدم سكوت به مجبور بود نكرده عمل بود داده بهم كه قولي به مهران هنوز چون ولي

 بهش ضمن در. كنه مي بازي رو هنگامه پدر رل خواد مي ازش ده مي معتاد مرد يه به كه پولي با و اونجا ره مي ،مهران بره آدرس
 اون.كنه مي قبول رو پيشنهاد خواستهاين خدا هم،از معتاد مرد اون.ياره مي دست به هنگفتي پول بكنه رو كار اين اگه ده مي قول
 مي انتقامش شدت پاي به رو مسئله اين اما كنه خرج پول اندازه اين تا انتقام خاطر به حاضره مهران كه دمكر تعجب خيلي موقع

 .گذاشتم

 دزديده رو رسول آقا قاپ حسابي هنگامه كه ميشنيدم مهران از ها بعد. شه مي بيچاره رسول آقا زن وكلك دوز اين با هنگامه خالصه
 خواستم ازش روز يه. ميره مي برگرد برو بي اونم بميره بگه بهش هنگامه اگه كه حدي اون هب كرده خودش عاشق رو بيچاره اون و

 بعد به اين از.  نكردي كاري وسط اين كه تو:(داد جواب اون كنهاما عمل داده من به كه قولي به رسيده خودش قصد به كه حاال
 نمي اما دوونه مي سر منو داره دونستم مي)  كنم مي عمل لمقو به منم بياي بر پسش از تونستي اگه.  شه مي شروع تو مأموريت
... كردم سكوت وبازم بستم دهنمو ناچار به پس لرزوند مي تنمو برگردم كثيف ي خونه اون به بازم كه اين تصور. كنم باور خواستم
 سفيد رو مأموريت اين از بايد(:گفت كردو اجاره برام كنم مي زندگي توش دارم االن كه رو آپارتمان اين پيش وقت چند خالصه
 فساد خونه اون ه كه اين فكر از واقا.) زدي مي پا و دست توش كه اي آشغالدوني همون به گردونم مي برت وگرنه بياي بيرون

 مبه رو تو ، گشتي مي بر آپارتمانت به داشتي روز يه.دم مي انجام بگه كاري هر دادم قول بهش همينم واسه ميلرزيد برگردم،پشتم
 ازش.) كني نزديك بهش خودتو شده طور هر كنه،بايد مي زندگي تو رويي روبه آپارتمان توي زن اين:(گفت و داد نشون

 زن اين حال خواسته ازم هنگامه رو كار اين:(گفت و كرد اي خنده!) داري؟ اي دشمني چه ديگه خدا بنده اين با آخه:(پرسيدم
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) بگي؟ دروغ هنگامه به برداريو سرش از دست شه نمي حاال:(گفتم التماس با)بشونمش سياه خاك به و بگيرم رو مغرور و خودخواه
 نمي شريك رسول آقا اون سرمايه با منو كردم، عمل حرفش به كه نشه مطمئن هنگامه اگه:(كشيد فرياد سرم و شد عصباني بار اين
 گرنه و ببرم دنيارو لذت رسول پوالي با روزي نهمچي واسه كردم؟خوب خرج اونقدر چي واسه كردي فهمي؟تصور مي اينو.  كنه

 اون به برگشتم از كه ترسي خاطر به اونم زدم گول خودمو بازم ولي قراره چه از موضوع فهميدم موقع اون.)  نبود سرم تو كه مغزخر
 ون سرمايه با اگه ونيد مي.باش عاقل پريوش، باش عاقل:داد ادامه و كرد اي خنده ديد ناراحت منو وقتي...داشتم كثيف ي خونه

 چي هر اروپاي، كشورهاي برمت مي سال هر موقع اون شه مي عوض حد چه تا زندگيمون وضع شيم شريك كلفت گردن خرمايه
 خوب: گفتم خودم پيش و شدم وسوسه ها ووعده حرفها اين نوكرتمبا منم و كن خانومي تو موقع اون خرم، مي برات بخواي
 خب. بگيري السكوت حق ازش بعدا توني مي نكرد عمل اش وعده به هم بكني،اگر مهران واسه رو ككوچي كار اين تو اگه!پريوش

 زن اون با تونه مي اي كينه هنگامهچه:( پرسيدم ازش بودم كنجكاو همچنان ولي كردم قبول...نمياد بدش آورده باد پول از كس هيچ
 اين البته. شه مي هنگامه رنجش باعث و كنه مي درازتر گيليمش از وپاش خانوم اين كه اين مثل:( داد جواب مهران!)باشه؟ داشته
 مي زنه ابن الي ال به لي لي خيلي رسول آخه. كنه مي حسودي زن اين به اون كنم مي تصور من ولي گه مي هنگامه كه چيزي
 از فهمم مي رسيدم جا اين به كه حاال ولي بود پريده سرم از عقل موقع اون چرا دونم نمي) كنيم مي كارمونو ما چه؟ ما به اصال...ذاره

 .شومشون مقاصد به حرومزاده دوتا اون رسيدن براي بودم اي وسيله فقط من و بوده كاسه نيم زير اي كاسه اولش همون

 :كرد زمزمه لب زير ساغر

 واسه آخه!نداشتم هنگامه ارك به كاري اصال ها موقع اون من اما. كرد زندگيم وارد نقشه با خودشو كه شهرامه همون مهران پس- 
 !؟ داشته دشمني باهام چي

 :كشيد چانه به دستي فرشاد

 كار اين با خواسته مي همينم واسه هستم تو عاشق كه بود خونده من چهره از صفتيه،حتما شيطان زن بوديم،هنگامه نكرده اشتباه- 
 .كنه بيرون زندگيم از كامال رو انساني،تو غير

 :كشيد موهايش به دستي پريوش

 آنچناني رابطه مهران با كه فهميم تازه آخه.هوسران خيلي هم و صفته شيطان خيلي هم زن اين اما.گيد مي كه طوره همين حتما- 
 .كنم رو دستشونو نشدم شريك دو اين جنايات با اين از بيشتر تا اومدم همينم واسه كرده برقرار

 :ساخت منحرف سوال اين بيان از را او فكر فرشاد سوال كه)نكردي؟ مراجعه پليس به اول چرا:(بگويد خواست ساغر

 نيست؟ طور اين...خبري با پرويز قتل از تو- 

 :داد پاسخ مغموم بالحني پريوش
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 ....دونم مي...بله- 

 :دويد او سخن ميان عجله با ساغر

 قراره؟ چه از موضوع خب...خب- 

 :داد جواب محزون لحن همان با پريوش

 يه...بگيره شونو مچ زنگاه به سر معروف قول به تا گشته مي موقعيت دنبال بودهو ديده هنگامه با رو مهران پرويز آقا كه اين مپل- 
 از رو گوشي موقع همون كنه، مي باز رو مشتش و شه مي هنگامه اتاق زدند،وارد مي حرف هم با مخفيانه و تلفني دوتا اون كه روز

 و بوده قراره چه از موضوع فهميدم پيش روز چند تازه. كشه مي نشون و خط هرانم واسه و گيره مي هرجايي و كثيف زن اون دست
 .رسيده قتل به چطوري جوون اون

 :داد ادامه و كشيد آهي

 كه شنيدم و وايسادم گوش بودم كرده پيدا شك بهش كه منم.كرد مي صحبت هنگامه با تلفني مهران،داشت اين از پيش روز چند- 
 تا كه شد؟تو مي آب بر نقش ما هاي نقشه تمام ميزد حرف كسي به اگه دوني مي! خدا بنده.مرد مي بايد اون بود حقش:گه مي

 مهران كه گفت چي زن اون دونم نمي. كنيم زندگي همديگه كنار آسوده خيال با بتونيم دوتايي تا بده ادامه بازم رفتي رو راه اينجاي
 رو تو كني خطا پا از دست اگه باشه يادت فقط...رو و چشم بي هم و نامردم هم....هستم كه همينم آره: كشيد فرياد و شد عصباني

 كني فراموش اينو وقت يه اگه...  رسوندم هستي كه جايي به رو تو من كه بمونه يادت ضمن در. پرويز دست ال فرستم مي هم
 .نني مرگ آرزوي بار هزار روزي كه كنم مي كاري باش مطمئن

 :نمود هنگامه و شهرام نثار ناسزايي ساغر

 سرش باليي چنين خواست نمي دلم خدا به.  دارم و داشتم دوست خيلي رو پرويز من:گفت مي بهم خالم و خط خوش مار اون- 
 .بياد پرويز سر باليي خواسته نمي واقعا پيداست كه طور اين...باد

 :كرد حلقه يكديگر به را لرزانش دستان پريوش

 .ست كاسه يه توي مهران با دستش حال هر به- 

 :زد خندي زهر فرشاد

 كثافت زنك!!...دونه مي گناه بي هم خودشو چه- 

 :برد گيسوانش ميان را دستانش و ماند خيره اي نقطه به ساغر
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 !كه واقعا

 :گفت متفكرانه فرشاد

 بياره؟ تو سر باليي من خاطر به بدجنس اون ترسم مي گفتم مي بهت روز يه يادته

 .دبو تو با حق...يادمه بله

 شدي؟ جدا سروش از من خاطر به تو كنه مي تصور دايي گفتم بهت يادته

 .انداخته دايي ذهن به هنگامه رو فكر اين كه رسيديم نتيجه اين به دومون هر.نيست دايي حرف حرف اين گفتم من و بله

 :كشيد اش چانه به دستي فرشاد

 جدا سروش از من خاطر به تو كرده مي تصور كه دليل ينا به فطرت پست زن اون كه رسيم مي نتيجه اين به هم حاال پس
 ...تا كرد اجير رو شدي،مهران

 اين پشت و بده نشون من واله و عاشق خودشو كرد مي سعي شهرام جعلي اسم با و بود شده كار به دست من طالق از قبل مهران اما
 !نگامهه اين كثيفيه آدم عجب.بپاشه بهم رو هنگامه زهر ساختگي و تصنعي عشق

 .بگيره رو ضررش حادثه،جلو وقوع از قبل بود شده هنگامه،باعث منفي نگري اينده.پيداست نگفته كه اين خب

 :افزود خند زهر با و داد تكان سري بعد

 .خوره مي بهم هم اسمش از حالم...شده عاشقم هنگامه مثل فردي كه هستم بدبختي ادم عجب من

 :ناليد پريوش اينكه تا شد سپري تفكر و سكوت در لحظاتي

 مي و افتاده چپ هنگامه با اصل همين روي نرفته بار زير اون و كرده طلب هنگامه از رو هنگفتي مبلغ مهران شدم متوجه كه طور اون
 ...بگه رسول آقا به رو چي همه يا و بگيره پولو يا اونجا بره هشت ساعت امشب خواد

 :شد خيره فرشاد به دلهره و ترس با ساغر

 .ره مي دست از و كنه مي سكته دايي ناكرده خداي كنه برمال دايي پيش رو هنگامه راز نامرد اون اگه!فرشاد واي اي

 :نگريست خود ستعت به عجله با فرشاد

 .بيفتيم راه چهاره،بايد ساعت االن...توست با حق...بله
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 :برخاست جا از سرعت به

 .هبرس هدفش به كثافت اون بذاريم نبايد...باشين زود

 :انداخت سر روي را اش روسري سرعت به ساغر

 .حاضرم من

 :گفت حشت وو ترس با پريوش شدند خارج كه آپارتمان از

 ...ترسم مي من

 :نمود دعوت آرامش به را او ساغر

 .دراوردي سر اش نقشه از تو باشه نفهميده مهرا كه اين مگر بترسي چيزي از نبايد

 .شنيدم هنگامه با حرفاشو تمام و بودم دهوايسا گوش ديشب كه دونه نمي اون.نه

 :داد دلداري را او فرشاد

 .بنداز هم رو اطمينان قفل زنجير و كن قفل رو در و آپارتمانت توي برو پس

 :كرد مخالفت ساغر

 .داريم كه شاهديه تنها اون.ببريم خودمون با رو پريوش بهتره.داره رو كليدها مهران حتما...نه

 :داد جواب عجله با فرشاد

 .كنيد عجله خدا رو تو اما بكنيد كنيد مي كاري هر باشه

 :گفت پريوش

 .حاضرم من

 .برسيم دير ترسم بيفتيم،مي راه پس

 

 .بود شده خيره طبقات شمارش صفحه به تابي بي با فرشاد.شدند آسانسور وارد سه هر
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 !ره مي پايين يواش اينقدر امروز چرا اسانسور اين واي

 .كردند حركت و شدند اتومبيل وارد سرعت ركينگ،بهپا به رسيدن محض به

 .زنه مي شور دلم چرا دونم نمي...باشه نشده دير كنه خدا

 :داد جواب پريوش و گفت افرشاد ر اين

 .باشيد نگران اينقدر.مونده خيلي هشت ساعت تا

 .شد مي ديده اضطراب و نگراني از موجي نيز او چشمان عمق در اما

 رنگش قرمز چراغ كه امبوالنسي زمان اين در.رسيدند مقصد به باالخره تا خواند مي دعا لب زير بود شده خيره او سيماي به كه ساغر
 به را خود و شده خارج اتومبيل از اي نشدني وصف نگراني با فرشاد و ساغر.شد ديده رسول منزل در بود،جلو چرخش در همچنان
 از برانكاردي زمان اين در.گريست مي و كرده پنهان دست دو ميان را اي هرهچ و نشسته مبل روي هنگامه.رسانيدند عمارت داخل
 منظره اين ديدن با ساغر.بود آرميده سپيد و رنگ بي اي چهره و بسته چشماني با رسول ان روي كه شد اورده بيرون خواب اتاق
 :ناليد و رسانيد او به را خود

 اومده؟ جان دايي سر باليي چه!...من خداي

 :داد جواب و زد كنار را او كرد مي حمل را برانكارد كه مردان از يكي

 .بريد كنار راه جلو از كنيد لطف فقط!خانوم نيست مهمي چيزي

 :نمود گريستن به شروع و نشست زمين روي لرزان زانواني با او.گذشت ساغر چشمان جلو از سرعت با برانكارد

 ديگه من كارت اين با....فرستادي؟ رو پرويز كه همونجايي نفرستي هم رو خدا دهبن اين خواي اوردي؟مي دايي سر باليي چه!هنگامه
 .رو چي همه....وفهميدم ر چي همه

 :گشود سخن به لب هنگامه

 اشك و كنه مي گريه كه ديدم مي شب هر.بود انداخته پا از اونو پاك پرويز چيه؟مرگ وسط اين من تقصير...كرده سكته رسول آقا
 ....ريزه مي

 :كرد جمع حنجره در را خود نيروي تمام رساغ

 ؟!شناسيش؟ مي...مهرانه منظورم...دونيم نمي ات معشوقه و تو هاي جنايت و كثافتكاريها از هيچي ما كردي تصور...كثافت شو خفه
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 :داد بجوا بريده بريده و نگريست او به زده بيرون حدقه از چشماني با و كرد گم را خود پاي و دست سخن اين از هنگامه

 دراوردي؟ كجا از... رو مزخرفات اين بگي شه مي...بگي شه مي.چسبه نمي من به ها تهمت اين...ها تهمت اين

 :زد فرياد و افكند بودند منزل در كه افرادي به نگاهي.شد نيز موفق شود مسلط خود متشنج اعصاب بر كرد سعي

 من دونيد مي ديگه كه شماها...هستيد من هاي همسايه ها شما ناسالمتي.بگيد پس...دونيد مي كه شماها...دم مي قسم خدا به رو شما
 .داشتم دوست رو عزيزم و خوب رسول حد چه تا

 :نمود ساغر به رو انها از يكي.كردند تاييد را سخنش و نگريستند او به دلسوزي با حاضرين

 حتي سال چند اين توي هستيم تهراني اقاي و خانم هاي همسايه ما.شيد مسلط خودتون به لطفا.هستيد ناراحت و عصبي شما!خانم
 مي و كردند مي تعريف تهراني اقاي پاكي و خوبي از هميشه تهراني خانم ضمن در...نشنيديم رو عزيزان اين بلند صداي بار يك

 ...هستند خواهانشون عاشقانه و ندارند دوست ايشون از بيشتر را چيز هيچ و كس هيچ كه گفتند

 :نمود ساغر به رو هنگامه

 .پرستيدمش مي بت مثل و نداشتم مشكلي كوچكترين رسول با من كه شاهدند همه...شاهدند همه...ديدي؟

 :شد ور حمله او سوي به و امد خشم به گستاخي همه اين از ساغر

 ....رذل فطرت پست.ديدم عمرم توي حاال تا كه هستي زني ترين كثيف تو

 

 : گفت آنها از يكي كشيدند كناري به را او حاضرين

 كنيد استراحت كمي بهتره هستيد عصباني شما - 

 بازداشته هنگامه به شدن ور حمله از را او كه افرادي دستان از را خود ، نديد را او اما گرداند چشم اطرف به فرشاد يافتن براي ساغر
 : كشيد بيرون ، بودند

 كجايي؟ فرشاد....  فرشاد - 

 : دارد زير به سر كه ديد را او ناباوري كمال در اما رسانيد اتومبيل به را خود و شد خارج عمارت از نيافت منزل در را او وقتي

 ؟ كجايي تو هست معلوم - 

 : داد جواب مغموم لحني با فرشاد - 
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 . نيست ماشين توي پريوش شدم متوجه كه برم دايي دنبال خواستم مي - 

 : كشيد سرك اتومبيل داخل به گشاده چشماني با ساغر

 ؟ رفته كجا يعني - 

 . دونم نمي....  دونم نمي - 

 : گفت تمام اضطراب با ساغر

 رو دايي كه داره شاهد چقدر فطرت پست شيطان اين ببيني نبودي.  كنيم ثابت رو چيز هيچ تونيم نمي ما نباشه اون اگه...  اگه - 
 ! بوده عالقمند زندگيش به و داشته دوست

 : نهاد سر روي مستاصل را دستانش

 . باشه رفته تونه مي كجا پريوش اين آخه! ....  من خداي واي - 

 : گفت محزون لحني با فرشاد

 . بيمارستان بريم چيز هر از قبل بهتره - 

 ؟ بردن بيمارستان كدوم رو دايي دوني مي - 

 .... دونم مي بله - 

 : گفت تشويش همان با ساغر

 . باشيم منتظرش اونجا و پريوش آپارتمان بريم بهتره من نظر به - 

 : كرد مخالفت فرشاد

 ؟ نداري خاطر به ، موندن از رو وحشتش و ترس! ؟ گرده مي بر آپارتمانش به كني مي تصور تو - 

 ما به اينكه بدون تنها، ، تك چرا ترسيد مي مهران از قدر اين كه اون ؟ باشه رفته تونه مي كجا آخه ولي....  ولي توئه با حق بله - 
 ؟ تهرف بزنه حرفي

 : گفت جواب متفكرانه فرشاد
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 بايد فعال گرده برنمي آپارتمانش به اون بگم بهت كه شده باعث هم همين....  شده مشوش بيشتر ديده كه رو دايي وضع شايد - 
 . بيمارستان بريم و كنيم فراموش اونو

 : نشست جلو صندلي روي عجله با ساغر

 . بيفت راه پس - 

 بود حكمفرما مقصد به آنان رسيدن تا سكوت.  گرفت پيش در را بيمارستان راه و نشست رل پشت افتاده هايي شانه با فرشاد
.  گشتند مربوطه بخش وارد و شده خارج اتومبيل از عجله با دو هر رسيدند كه زماني.  استيصال و اندوه ، غم از ماالمال سكوتي

 : رفت جلو شتاب با او ديدن اب فرشاد.  داشت دست در كه بود اوراقي خواندن مشغول پرستاري

 . بود كرده سكته كه آوردند آمبوالنس با رو بيمار يه االن همين...  خانوم ببخشيد - 

 : شد خيره آنان دو هر مشوش چهره به پرستار

 ؟ داريد نسبتي ايشون با شما....  بله - 

 . ماند جواب شنيدن منتظر تحال همان در و داد او به مثبت جواب اي ناشدني وصف نگراني و تشويش با ساغر

 : داد تكان سري تاسف با پرستار

 . بودند كرده فوت ، بيمارستان به رسيدن از قبل ايشون ، متاسفم - 

 : شد سست ساغر زانوان

 ...سوزيم مي ، داغ يكي اون از هنوز ما....  نيست كردني باور اين...  نه...  نه - 

 

 كنيم؟ تحمل رو يكى اين چطور آخه

 :پرسيد تميد اندكى اب فرشاد

 ...كه فردى اين آيا تهرانيه، رسول ما بيمار اسم - 

 :كرد قطع را او سخن پرستار

 .تهرانيه رسول متوفى نام متأسفانه بله - 
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 زمين روى كه ساغر به نگاهى. انداخت بود اش نزديكى در كه نيمكتى روى فراوان زحمت با را خود و رفت سياهى فرشاد چشمان
 پرستارى. نداشت را كار اين قدرت اما بنشاند خود كنار در را او برخيزد جا از كرد قصد. افكند ريخت مى اشك آرام و بود نشسته

 :بنشيند نيمكت روى تا كرد اش يارى و گرفت را ساغر بازوان بود، داده آنان به را خبر اين كه

 خانم؟ خوبه شما حال - 

 :ادد پاسخ شد مى شنيده زحمت به كه صدايى با ساغر

 ...خوبم بله - 

 :افزود و آورد بيرون اش دستى كيف از را خود قرصهاى

 .بديد بهم آب كمى و كنيد لطف شه مى - 

 :بازگشت آب از پر ليوانى با بعد لحظاتى و شد دور او از خوشرويى با پرستار

 .بفرماييد - 

 :پرسيد بود، داده تكيه رديوا به را سرش فراوان اندوه با كه فرشاد به رو و سپرد ساغر دست به را آن

 نداريد؟ احتياج چيزى به... چطوريد؟ شما - 

 ساغر به رو فرشاد. بازگشت خود جاى به دو، آن حال از اطمنيان از پس پرستار. داد تكان اطراف به منفى عالمت به را سرش فرشاد
 :نمود

 .تونم نمى... نه... تونم نمى كه من!... بديم؟ خبر مادر به چطور حاال - 

 پرستار همان سوى به. بايستد خود پاهاى روى توانست فرشاد بعد لحظاتى. گفت نمى سخنى و ريخت مى اشك سكوت در اغرس
 :رفت

 .بديد خبر بهشون و بگيريد تماس مون خانواده با... كنم خواهش ازتون شه مى - 

 :سوزاند دل او حال به پرستار

 .بديد تونو شماره خب، بسيار - 

 :بازگشت ساغر كنار در خود، جاى به مجدداً و داد او به را منزل شماره فرشاد
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 !من خداى واى... شه مى پيداش هم مادر االن - 

 :كوبيد سر بر دو آن ديدن با پروانه. داشت ادامه پروانه آمدن تا او سكوت. گفت نمى سخن و گريست مى همچنان ساغر

 ...داداشم خان نهنك... گرفتيد؟ كه اى قيافه چه اين... بده مرگ منو خدا - 

 اما برآمدند او كردن آرام صدد در پرستاران از تن چند. گشت زاريش و شيون باعث دادو پروانه به را پاسخ دو آن محزون چشمان
 روى نتيجه در سازند آرام را پروانه الفاظ، و كلمات با بتوانند كه نبود مساعد آنقدر نيز فرشاد و ساغر روز و حال. نبخشيد سودى
 .كردند بسترى اورژانس بخش در را پروانه پزشك، تشخيص به و ناچار به. ريختند مى اشك و نشسته نيمكت همان

 :كرد ساغر مغموم سيماى به نگاهى با فرشاد

 ...دونم مى... باش خودت سالمتى مواظب كنم مى خواهش! جان ساغر - 

 :افكند وى ى شانه بر دست و كرد قطع را خود سخن

 ...؟!ساغر - 

 :نگريست مى او به خيسش چشمان با و كرد بلند را سرش وانج زن

 و مامان نگران بيشتر من... بديم خبر اينا مامان به چطورى كه كنم مى فكر اين به دارم فقط... فقط. خوبه حالم باش، نگران... بله - 
 .خودم تا هستم خاله

 . باشى خودت سالمتى فكر به تو بهتره. مكن مى كاريش يه خودم... بزرگه خدا نكن رو چيزا اين فكر! عزيزم - 

 

 .نباش من نگران تو... كنه مي آرومم خيلي داده بهم دكتر كه قرصهايي اين شكر رو خدا... باشه - 

 :نمود احترام اداي و برخاست جا از پروانه، معالج پزشك ديدن با فرشاد

 چطوره؟ مادرم حال! دكتر آقاي بخشيد مي - 

 .دارند استراحت به احتياج ايشون. بوده توانشون از بيش شدند متحمل كه اي عصبي فشار ناي... خوبه گفت شه نمي - 

 .ممنونم - 

 .دادم انجام امو وظيفه من. كنم مي خواهش - 
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 :گفت و برخاست جا از نيز ساغر كه گذشت فرشاد كنار از

 ببينند؟ اونو و يانب هم مادرم تا نگهدارند سرخونه توي رو جنازه... شه مي... شه مي! دكتر آقاي - 

 .كنند مي راهنمايي رو شما اونجا... كنيد مراجعه اطالعات به توانيد مي... بله - 

 .متشكرم - 

 به مستأصل جوان، مرد. بدهند فرزانه و فرزاد به را ناگوار خبر اين تا بازگشتند منزل به ساغر و فرشاد مقدمات، تدارك از پس
 :انداخت نظري اطراف

 .برسونند خودشونو زودتر چه هر بخوام ازشوت و بگيرم تماس خاله و فرزاد آقا با ناال همين بهتره - 

 :كشيد موهايش به دستي

 .سخته خيلي ولي... ولي - 

 :گفت جواب آرام كرد، مي آلودگي خواب احساس سخت كه ساغر

 .ببينه رو اونا داره دوست و خورده بهم دايي حال بگيم بهشون بهتره گم مي - 

 .كه نفهم مي خب - 

 .بدي بهشون رو خبر اين مستقيماً كه اينه از بهتر - 

 .فرزانه خاله و دونند مي خودشون ديگه... گم مي بهشون رو حقيقت و كنم مي صحبت فرزاد آقا با من... نه - 

 .بابا بيچاره - 

 .نداريم اي ديگه راه كرد؟ شه مي چكار - 

 :كرد ريخت مي اشك آرام كه ساغر به نگاهي گيري هشمار از پس. برداشت را تلفن گوشي و گفت را اين فرشاد

 .باش آروم كنم مي خواهش... كنم مي خواهش! ساغر؟ - 

 داشت قرار بالكن هاي صندلي از يكي روي. رفت حياط سوي به و برخاست جا از. نگفت سخني و نشاند لب بر ماليمي لبخند ساغر
 :رفت فرو فكر به و نشست
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 هم به چي همه گذاشت، زندگيمون توي پاشو كه وقتي از!... شد؟ ما نصيب كه بود لعيني موجود چه ههنگام اين!... بزرگ خداي آخ«
 ارزش خاطر به منم اومد نمي بود اون جا هر مامان. نبرديم لذت همديگه مصاحبت از و نشديم جمع هم دور قبل، مثل ديگه. ريخت

 .»رفتم نمي بود هنگامه كه جا هر دادم، مي مامان به كه بهايي و

 :داد بيرون سينه از بلندي آه

 »...و ايم دلمرده و ريخته بهم مون همه نيست، دايي نيست، پرويز ديگه... شده بدتر هم روزها اون از ديگه كه حاال«

 :آمد او نزد فرشاد هنگام اين در

 .قراره چه از موضوع شد متوجه خاله كه اين مثل... بگه چي دونست نمي خدا بنده... گفتم فرزاد آقا به - 

 :برخاست جا از نگراني با ساغر

 خب؟... كنه مي نگران منو همينم... ريزه نمي بيرون واقعيشو احساسات وقت هيچ داره تو خيلي مامان... بخوره هم به حالش نكنه - 

 :گفت داد مي نوازش دست ميان در را او دستان كه حالي در و نشست فرشاد

 .شه بد حالت روز اون مثل دوباره ترسيد يم... بود تو نگران بيشتر خاله - 

 .خوبه من حال كه گفتي مي بهش خب - 

 .شد قطع تماس كه كنه صحبت تو خود با خواست مي. نكرد باور اما گفتم - 

 شاهين بوق چند شنيدن از پس. كرد گيري شماره به شروع و برداشت ميز روي از بود آورده خود با فرشاد كه را سيار گوشي ساغر
 :شد پاسخگو گرفته و لرزان داييص با

 بله؟ - 

 .جان شاهين سالم - 

 :شد مزين شاد لحني به شاهين غمگين و گرفته صداي

 چطوره؟ حالت خوبم، خواهر به سالم! به به - 

 چطوره؟ مامان... خوبم - 

 .نيست بد حالش هم اونقدرها نباش نگران تو ولي خوبه، گفت شه نمي... هي - 
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 :رسيد گوش به فرزانه گريه با يختهآم در صداي لحظه اين در

 ساغره؟! شاهين - 

 .مامان بله - 

 :گرفت شاهين دست از را گوشي فرزانه

 چطوره؟ حالت! دخترم بره قربونت به مادر الهي - 

 :گويد سخن شاد لحني با كرد سعي ساغر

 چطوريد؟ شما... مامان خوبم... سالم - 

 .نگرانم ات واسه خيلي. كردم مي سكته تهران تا كردي نمي فنتل اگه خدا به... خوبم منم... دلم عزيز سالم - 

 .خوبه كامالً حالم شما جون به خدا به نخور، منو غصه! مامان - 

 :كشيد راحتي نفس فرزانه

 چطوره؟ داييت حال... شكر الهي - 

 :رسيد او گوش به بلندتر فرزانه صداي. بگويد چه دانست نمي كه چرا كرد سكوت ساغر

 خوبه؟ حالت... دي؟ نمي جواب چرا!... نازم دختر!... ساغر - 

 :خورد فرو را بود بسته او بر را گفتن سخن راه كه بغضي كرد سعي ساغر

 .خوبه حالم... مامان بله - 

 چطوره؟ داييت حال... نگفتي؟ خب - 

 :داد جواب بريده بريده جوان زن

 .دببينن هم رو شماها خوان مي... خوان مي فقط... فقط... خوبند - 

 :گفت مغموم صداي با اي لحظه از پس و كرد سكوت فرزانه

 .وقت هيچ... عزيزم بگي دروغ من به نتونستي وقت هيچ تو - 
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 .باشيد تون سالمتي مواظب خدا به رو شما... نباشيد ناراحت خدا به شمارو!... مامان - 

 :بزند حرف بلندتري صداي با شد مجبور نشنيد صدايي

 مامان؟... خوبه؟ حالتون !...مامان!... مامان - 

 :پيچيد گوشي در شاهين صداي لحظه اين در

 .شده ناراحت كمي فقط... فقط خوبه حالش مامان... مامان. جان ساغر نباش نگران - 

 :شكست اش فروخورده بغض و لرزيد ساغر صداي

 .كنم مي خواهش... بزنم حرف مامان خود با تا بده رو گوشي - 

 .نداري باور ومن حرف يعني! جان ساغر - 

 :افزود آهسته لحني با

 رو موضوع و نباش نگران خدا رو تو. نيست زدن حرف مساعد حالش هم االن... كرده فوت... دايي كه... دايي كه فهميده مامان - 
 .كن درك

 :بود پا بر غوغايي دلش اعماق در اما كرد سكوت ساغر

 تهران؟ يايد مي كي... خب بسيار - 

 .تهرانيم ديگه ساعت چهار سه تا تاديماف مي راه داشتيم - 

 !شاهين راستي... منتظرتونم من - 

 .جانم - 

 باشه؟... بشين رل پشت خودت نيست مساعد رانندگي واسه بابا حال ديدي اگه - 

 .باشه - 

 دي؟ مي قول - 

 .دم مي قول... باشه راحت خيالت... خوبم خواهر بله - 

 .باش مامان و بابا و خودت مراقب پس - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  344 

 .خداحافظ فعالً. خب سيارب - 

 .خداحافظ... منتظرتونم - 

 :گذاشت ميز روي را گوشي شد قطع كه تماس

 .هستم مامان نگران من! فرشاد واي - 

 خود كنار صندلي روي را او كرد مي پاك سرانگشتان با را اشكهايش عشق و مهرباني با كه حالي در و گرفت را او دستان فرشاد
 :نشاند

 ...اشينب نگران بهتره - 

 :داد ادامه و انداخت زير به سر اندوه و حزن با

 ؟...دايي كه فهميده خاله

 كه ساغر به نگاهي فرشاد آن از پس. كردند سپري جانفرسا سكوتي در را دقايقي. داد او به را مثبت جواب سر آوردن فرو با ساغر
 :گفت و ردك روشن سيگاري. افكند بود شده خيره حياط درختان به نمدارش چشمان با

 غم اين تحمل توانايي ديگه اونا. باشيم ثمر مثمر دلسوزمون و خوب خونواده براي بتونيم تا نبازيم مونو روحيه هردومون بهتره - 
 .شدند متحمل رو زيادي سختيهاي حاال تا و گذشته ازشون سني باالخره... ندارند رو بزرگ

 :داد تكان او سخنان تصديق عالمت به را سرش ساغر

 .نخورن غصه و نرن فرو خودشون توي شده كه هم ما خاطر به اونا حداقل كه كنيم كاري پيش دفعه مثل بايد ما توئه، با حق بله - 

 .بديم قولي هم به جا همين بيا پس - 

 قولي؟ چه اما. خب بسيار - 

 :زد كنار پيشاني روي از را او موهاي فرشاد

 كه من. نياد فشار زياد هامون خونواده به تا بگيريم كار به تالشمونو تمام اومده پيش كه موقعيتي اين توي بديم قول همديگه به بيا - 
 چي؟ تو... دم مي قول جا همين

 :كرد استقبال پيشنهاد اين از متبسم اي چهره با ساغر
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 .دم مي قول منم... باشه - 

 :دافزو و كرد تأملي ساغر. زدند لبخند و كردند نگاه يكديگر به عاشقانه دو هر

 خانم هاجر با وقت هر گفت مي مامان. دارند دوستشون خيلي اينا مامان... غالم آقا و خانم هاجر دنبال بريم چطوره... راستي - 
 .دارم رو احساس همين منم چون چيه مهربون زن اون وجود تو دونم نمي. بره مي ياد از غمهاشو كنه مي صحبت

 :سپرد ساغر دستان به را آن سپس و زد خود سيگار به پكي فرشاد

 ريم مي و بينيم مي رو مادر بيمارستان، ريم مي سري يه... باشه خاله و مادر واسه خوبي همدم تونه مي خانم هاجر خوبيه، پيشنهاد - 
 .ويال

 :زو لبخند ساغر

 .عاليه - 

 .رفتند رونبي منزل از شدن آماده از پس و برخاستند جا از كردند خاموش سيگاري زير در را سيگار كه زماني

 .باشه شده بهتر خاله حال اميدوارم - 

 :شنيد جواب و كرد بيان نگران لحني با ساغر را اين

 صبرش محنت، و سختي مواقع در خودش. هست باال اون هم خدايي باالخره. ندي آزار خودتو قدر اين بهتره حاال... اميدوارم منم - 
 .ده مي هم رو

 .كرد سكوت و داد تكان او سخن تأييد عالمت به را سرش ساغر

 به سيماي به را خود نمدار چشمان پروانه. نگريستند مي او ريختن اشك به و بود ايستاده پروانه كنار اورژانس دربخش بعد دقايقي
 :دوخت ساغر متبسم ظاهر

 .رفت پيشمون از خيرخواه او... مهربون اون.... رفت بين از داداشم.. عزيزم ديدي... ساغر ديدي - 

 .نمود مي تر و خيس را او داشتني دوست و مهربان ه چهر محابا بي اشك

 :گفت متبسم لباني با و گرفت دستان ميان را او دستان ساغر

 .باشيد صبور.... جان خاله باشيد صبور بزرگه، خدا. نكنيد اذيت خودتونو قدر اين خدا به رو شما - 
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 :داد تكان سري پروانه

 باشم؟ بورص چطوري... دخترم؟ چطوري آخه - 

 :بوسيد را او گونه ساغر

 .بخواهيد اگر باشيد، صبور تونيد مي پس "توانستنه خواساتن ":گفتيد مي هميشه شما - 

 :فشرد اورا دست پروانه

 .كنم مي سعي.... كنم مي سعي.... عزيزم باشه - 

 :گفت سپس گريست لحظاتي

 داديد؟ خبر فرزاد آقا و فرزانه به - 

 :داد جواب نگريست مي او به اندوه و غم از الماالم قلبي با كه فرشاد

 ...مادر بله - 

 اومده؟ رسول داداش سر به چي گفتيد فرزانه به - 

 .فهميده رو چي همه خودش ولي... نه - 

 .كنه رحم خدا... رسونه؟ مي جا اين تا خودشو اي روحيه چه با حاال بميره، ش واسه خواهرش الهي - 

 :گفت بود گرفته دستان ميان را او دست همچنان كه ساغر

 .نكنيد اذيت خودتونو قدر اين خدا به را شما

 ...تركه مي داره دلم... سوزه مي داره دلم... چطوري؟... جان خاله آخ... آخ - 

 :گفت كند هديه او به را آرامش كه اين خاطر به و گرفت دست در را او ديگر دست فرشاد

 .تهران بياريمش و خانم هاجر دنبال بريم قراره!.... مارد راستي - 

 .شد تيز موفق

 ...شم مي آروم بينم مي رو خانم هاجر اين وقت هر خدا به!... خوب چه - 
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 .دهنده اميد كالمش و گرمه نفسش خدا به

 هستيد؟ راضي شما پس - 

.... برديم لذت اون با همصحبتي از فرزانه و من كلي مابود مهمان روزي چند رفتنش دكتر واسه كه دفعه اون. هستم راضي كه البته - 
 هست؟ كه يادت

 .برن اينا خواهرم كه اين از قبل

 :پرسيد و نماند جواب منتظر

 يارين؟ مي هم غالم آقا - 

 .قوي احتمال به - 

 .شكر خدارو - 

 :نشاند برلب رضايت از لبخندي او و انداخت ساغر به نگاهي فرشاد

 .پيشتون ياييم مي آورديم رو خانم هارج كه اين از بعد هم ما كنيد استراحت بهتره! جان خاله - 

 :بست نقش سيمايش در نگراني چينهاي ناگهان ولي داد وسعت را لبخندش پروانه

 كنند؟ مي چيكار بيان اينا خواهرم و بريد، دوتون هر شما اگه خب - 

 :گفت ساغر. كردند نگاه يكديگر به بودند نكرده فكر موضوع اين به كه ساغر و فرشاد

 .غالم آقا و خانم هاجر دنبال ره مي جان فرشاد و مونم مي من... نداره اشكالي خب... ماستش با حق - 

 .دخترم ممنونم - 

 :افزود و كرد تأملي

 دخترم؟ بگي بهشون چي خواي مي گيرند مي مطمئنم كه گرفتند منو سراغ اينا خواهرم اگه - 

 .نيست حقيقت از بهتر چيز هيچ مامانف قول به - 

 :فشرد اورا دستان پروانه

 .طوره همين... بله - 
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 :بوسيد را مادرش دست فرشاد

 نداريد؟ كاري باهام... بيفتم راه زودتر چه هر بهتره من! مادر خب - 

 .كنه دق نگراني شدت از ناكرده خداي خواهرم خوام نمي.... برسون خونه به رو ساغر فقط... عزيزم نه - 

 .مادر چشم - 

 :بوسيد را پروانه گونه ساغر

 باشه؟ نديد، عذاب خودتونو كنم مي خواهش ازتون بازم... بشه خوب حالتون زودتر چه هر اميدورام... خداحافظ فعالً - 

 :بزند لبخند كرد سعي پروانه

 .كني فكر خودت سالمتي به و نباشي من حال نگران قدر اين بهتره هم تو... دخترم باشه - 

 :بوسيد اورا دست ساغر

 .خوبم منم ،باشه خوب حالتون شما - 

 :كرد باز را اتومبيل در و داد فشار را مخصوص تكمه فرشاد. رفتند بيرون بيمارستان در از هردو

 .نخوري غصه و باشي سالمتيت مواظب بدي قول بايد ولي خونه ذارم يم رو تو - 

 ...خب بسيار - 

 روشن براي را سوييچ كه درحالي و گرفت رقرا فرمان پشت فرشاد او از پس. نشست جلو صندلي روي و كرد باز را اتومبيل در
 :كرد بيان چرخاند مي اتومبيل كردن

 .بده قول - 

 .دم مي قول.. خب بسيار - 

 ...خوب دختر يه شدي حاال - 

 :نگريست او به تعجب با ساغر. كرد كوتاه اي خنده فوراً

 خندي؟ مي چرا - 

 .كردي قبول رو همه مخالفتي هيچ بدون تو و گرفتم قول تو از چقدر روزها اين كه افتاد يادم دفعه يه - 
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 :كرد نزديك يكديگر به را ابروانش جوان زن

 من؟ دادنهاي قول يا داره خنده تو گرفتنهاي قول - 

 :داد هديه او به عاشقانه نگاه فرشاد

 .نهك مي سرمست منو تو چراي و چون بي دادنهاي قول كه چرا بود غرور و شادي از... نبود تمسخر از من خنده - 

 :گذاشت او دست روي را دستش ساغر

 به داره دليلي چه دراومده آب از درست گفتي چي هر حاال تا درضمن كني نمي گم خودتو چون هستي شادي و غرور شايسته تو - 
 كنم؟ شك گرفتنهات قول و حرفها

 :بوسيد را او دست فرشاد

 .دي مي گرفتاريها و ها سختي با مقبله براي مضاعف نيرويي من به تو. كنه مي خواهانت قبل از بيشتر منو كه توست حرفهاي همين - 

 با مبيل اتو فرمان پشت همچنان فرشاد. انداخت پايين را سرش سپس و نگريست او به تشكر و امتنان از لبريز چشماني با ساغر
. شد خيره گفتند، مي تبريك او به ار خوشبختي اين خود برگهاي دادن تكان با كه درختان هاي شاخه به عاشق قلبي و متبسم لباني

 .گذشت سكوت در لحظاتي

 

 و درشت چشمان براي اي شايسته بان سايه بلندش مژگان.  انداخت داشت زير به سر هنوز كه ساغر به نگاهي فرشاد كه اين تا
 در نيز او كه بود مشهود خوبي به گزيدند مي را آنها ، براقش و سپيد دندانهاي گاه گه و بودند بسته خوشفرمش لبان.  بود جذابش
 را اش زيبايي و شد خيره او به لحظاتي فرشاد.  است متاسف ، نرسيده خوشبختي اين به زودتر كه اين از خويش جان و دل اعماق
 : پرسيد زد مي كنار ، بودند ريخته پيشاني روي كه را موهايش تار كه حالي در و كرد بلند سر ساغر هنگام اين در.  ستود

 .... ؟ كني نمي حركت راچ - 

 . ماند خيره فرشاد عاشق چشمان در زيبايش و مخمور ديگان ناگهان

 ؟ كني مي نگاه جوري اين منو چرا!...  فرشاد - 

 . برم مي لذت كنم تماشات و بشينم كه اين از و دارم دوستت خيلي كه اين خاطر به - 

 : خنديد دلربايي با ساغر
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 . داد من به رو تو كه كردم مي شكر بار هزارمين واسه رو خدا داشتم االن همين اتفاقا... . دارم دوست خيلي رو تو منم - 

 : نمود نزديك خود لبان به را او دست فرشاد

 . كردم مي فكر مسئله همين به داشتم منم اتفاقا - 

 : افزود و كرد دستان آن نثار اي بوسه

 . شاد داشتنت از چقدر حاال و متاسفم مشد مرتكب گذشته در كه قصوري براي چقدر كه اين به - 

 . كرد تشكر او از ، خود زيباي و عاشقانه نگاه با و راند لب بر مليحي لبخند ساغر

 : گفت بوسيد را او دست مجددا فرشاد كه اين تا شدند خيره يكديگر به عاشقانه لحظاتي، دو آن

 . دارم خواهش يه ازت وجودم تمام با - 

 . كن امر....  نكن خواهش تو - 

 : راند لب بر شادي و غرور از اي خنده فرشاد

 . خوبم و قشنگ عشق به اونم....  كنم امر ندارم عادت من - 

 : افزود فرشاد.  نگفت سخني و زد لبخندي ساغر

 . ازندبب مواقع جور اين در خودشونو عزيزامون بخصوص ديگرون بده اجازه نه و بباز مشكالت در خودتو نه كنم مي خواهش ازت - 

 : افزود و زد لبخندي فرشاد.  داد را اطمينان اين او به چشم اشاره با ساغر

 . بكشند ناراحتي زياد عزيزامون نذاريم داديم قول هم به كه باشه يادت - 

 . كنم مي كارو اين حتما و....  هست يادم بله - 

 باز پنجره از و شد پياده ساغر.  رسيدند منزل در به كه نكشيد طولي.  كردند اختيار سكوت دو آن درآمد حركت به كه اتومبيل
 : نمود فرشاد به رو اتومبيل

 كه گفتيم مي غالم آقا و خانم هاجر به قبل از موقع اون داشت تلفن ويال كاش....  برگردي زود كن سعي و برو آروم خدا رو تو - 
 . نشي معطل زياد تو تا باشند حاضر

 ؟ باشه ، گردم برمي زود من باش راحت و تو برو حاال....  رمخ مي اونجا واسه تلفن يه حتما - 
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 . منتظرم من...  باشه - 

 شد ساختمان وارد و كرد بدرقه را او چشمانش با كوچه پيچ تا ساغر.  آورد در حركت به را اتومبيل و داد نكان دست او براي فرشاد
 : رفت فرو فكر به و كرد روشن سيگاري و نشست مبلها از يكي رو اش روسري و مانتو آوردن در از پس. 

 از قبل كاش...  كنيم پيدا كجا از رو پريوش اما....  كارشيم به دست بايد دونيم مي بدجنس هنگامه اين مورد در رو چي همه كه حاال
 . كنه كمكش خدا... . شده گرفتار اي مخمصه بد تو خدا بنده.  زنه مي شور اونم واسه دلم...  گرفتم مي ازش رو تلفنش شماره اينا

 . سازد آماده را چاي تا برخاست جا از

 ... دادم مي بهش رو جا اين تلفن شماره من حداقل كاش - 

 : گذاشت اجاق روي و كرد آب از پر را كتري

 . گرفتند ما از رو كردن فكر وقت كه گذشتند سريع و زود اونقدر لحظات ولي...  - 

 : رفت پذيرايي لنسا سوي به مجددا و كرد روشن را اجاق

 .... كنيم مي باز قانون جلوي هم رو مهران همون يا شهرام و هنگامه كثيف مشت كنيم پيدا رو پريوش بتونيم اگه - 

 : شد خيره ساعت به و انداخت مبل روي را خود

 . بيان اينا بابا زودتر چه هر كنه خدا!  گذرند مي دير لحظات چقدر - 

 بود انداخته او گردن در دست خندان لباني با و ايستاده فرشاد كنار در كه پرويز عكس به شمانشچ ناگهان گرداند اطراف به چشم
 . ماند خيره ،

 و نشست زيبايش چشمان گوشه در اشك شود مي فشرده هم به قلبش كرد احساس سپس نگريست خندان تصوير آن به لحظاتي
 ساعت به ديگري نگاه ، انداخت پشت به ها شانه روي از را اش مشكي و بلند موهاي.  ريخت فرو اش برجسته هاي گونه روي آرام

 : كرد زمزمه خود با ، كرد خاموش سيگاري زير در را سيگارش اينكه از پس و انداخت

 . موقعشه ، بخورم قرصهامو بهتره - 

 پر را ليواني.  رفت آشپزخانه يسو به و برخاست جا از سپس آورد بيرون را قرصهايش ، داشت قرار مبل كنار در كه كيفش داخل از
 كم كم.  نشست آشپزخانه ميان ناهاخوري ميز هاي صندلي از يكي روي و كرد زياد را اجاق شعله.  خورد را قرصهايش و كرد آب از

 : آمد مي بيرون هايش محفظه از بخار كه كرد كتري به نگاهي سپس كشيد اي خميازه شد سنگين چشمانش
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 . كنم مد رو چايي اول بهتره - 

 و كشيد ديگري خميازه و ، دوخت سقف به را نگاهش كشيد دراز تخت روي و رفت خود اتاق به سپس.  داد انجام نيز را كار همين و
 : نشد موفق لي و كند باز را آنها كرد سعي ، شدند گرم چشمانش.  نهاد هم روي را هايش پلك

 ..... نبايد....  بخوابم نبايد....  نه...  - 

 . گرفت بر در را او ، خويش قدرت تمام با خواب

 : نگريست بيرون به پنجره از گشود را چشمانش كه زماني

 !؟ موندن در پشت و اومدن اينا مامان نكنه......  شه مي شب داره ديگه! ....  واي - 

 : شنيد را پروانه صداي كه بود شده خيز نيم تخت روي

 ، دادي يه.  شي مي مرگ دق جونت از دور جوري اين.  نيومد در صداتم و ريختي خودت تو رو چيز همه هميشه تو!  جان فرزانه - 
 . ها ري مي دست از جوري اين ؟ بشه چي كه كني مي گريه و نشستي گوشه اون آروم طور همين!  جيغي ، فريادي

 : گفت خود با ساغر

 !؟ فرشاد پس! ...  اومدند هم پروانه خاله و اينا مامان پس - 

 لبخند او ديدن با بود نشسته اي گوشه در كه فرزانه.  افتاد او به حاضرين نگاه لحظه اين در.  شد خارج و برخاست جا از راباضط با
 : كرد پاك را اشكهايش و نشاند لب بر

 ؟ خوبه حالت ، شه فدات مامان الهي - 

 : رفت او سوي به ساغر ، برخاست جا از و

 ؟ طوريدچ شما....  خوبم من ، مامان سالم - 

 : انداخت پروانه به نگاهي لحظه اين در

 . برد خوابم همين واسه خوردم قرصهامو.  ام شرمنده خدا به....  سالم! ... ؟ اومديد هم شما!  جان خاله - 

 : كرد پاك دست پشت با را خيسش هاي گونه پروانه

 .  نكن ناراحت خودتو...  نيست مهمي چيز اصال عزيزم سالم - 
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 :گفت كند جلوگيري اشكهايش ريختن فرو از كرد مي سعي حاليكه در فرزانه

 خوبه ما همگي حال نكن، ناراحت خودتو...  گه مي راست ات خوبه،خاله حالت كه شكر خدارو- 

 :گفت و نگريست اطراف به ساغر

 كجان؟ فرهاد و شاهين بابا، پس- 

 :شد خارج آشپزخانه از چاي سيني با هاجر لحظه اين در

 خوبيد؟. جون مخانو سالم- 

 :گشت خوشنود او ديدن با ساغر

 .اومديد خوش...خانوم هاجر سالم- 

 :رفت ساغر سوي به و نهاد ميز روي را چاي سيني هاجر

. بودن شما حال نگران اش همه آقا. افتاديم راه ، گفتن بهمون رو موضوع و اوردن تشريف آقا تا جون، خانو برم قربونتون- 
 خوشگل فرشته يه مثل شما ديديم اومديم وقتي. شدم خوشحال چقدر دونيد نمي شدن مرخص خانوم گفتن رفتم كه بيمارستان
 .كشيدن راحت نفس يه كه بود اونموقع خوردين قرصهاتون شما كه فهميدن آقا. خوابيدين

 :زد لبخندي بود كرده فراموش را هايش نگراني او ملكوتي و مهربان سيماي ديدن با كه ساغر

 .نذاشتيد تنها رو اينا مامان موقعيت اين توي كه نمممنو شما از- 

 :گذاشت ساغر شانه روي دست فرزانه

 .متشكريم هاجرخانوم از مون همه ما - 

 :انداخت گل ، امتنان و تشكر اين از هاجر مهربان هاي گونه - 

 !كنيد؟ مي تشكر ازم شماها كه هستم كي من! جون خانوم - 

 :گفت پروانه
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 دست از ياد به هروقت...كنم مي تعجب خودم از من...شيم مي آروم بينيمت مي وقت هر كه هستي مهربوني و خوب فرشته همون - 
 ..االن اما...اما افتادم مي اغماء حال به غصه و غم فشار از افتادم مي عزيزام دادن

 :كرد بلند آسمان سوي به را دستانش

 شكرت!خدايا - 

 :گفت داد مي نوازش را مادرش هاي شانه حاليكه در ساغر. نشستند ها مبل روي آنان

 خوبه؟ حالتون - 

 :بنشاند لب به لبخند كرد سعي فرزانه

 ...مجلس مقدمات واسه رفتن شاهين و فرشاد با پدرت. نباش نگران تو دخترم، بله - 

 كه افتاد قولي ياد به هستند، مغموم و ناراحت اش خاله و مادر حد چه تا كه دانست مي ساغر. انداخت پايين را سرش و كرد سكوت
 :گرفت دست در را او دستان اصل همين روي. بود داده فرشاد به

 .بمونيد در پشت و بيايد شما وقت يه كه بودم نگران اين از... خب بسيار - 

 وقتي و تسذ باالي اومدم خوابي، گفتند گرفتم تورو سراغ رسيدم تا.بودند منزل فرشاد و خانوم هاجر و ات خاله اومديم وقتي ما - 
 .شد راحت خيالم رفتي خواب به آروم ديدم

 :برخاست جا از ساغر. شد شنيده حياط سوي از مردان صداي هنگام اين در. بوسيد را او مهربان گونه ساغر

 .اومدن - 

 يكديگر به او خروج با ، كردند مي دنبال را او چشمانشان با كه فرزانه و پروانه. دويد حياط سوي به مشتاقانه و گفت را اين
 نمود پروانه به رو مغموم سيمايي و آلود اشك ديدگاني با فرزانه. نگريستند

 شده؟ بهتر چقدر حالش شكر خدارو بيني مي! جان خواهر - 

 . شكر رو خدا.. بله - 

 .هستم تو ممنون دارم عمر تا من - 

 :گرفت دست در را او دست پروانه
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 خيلي ، شده عوض چقدر دوني نمي رسيده ساغر به فرشاد كه وقتي از. كنم تشكر شماها از بايد من جان؟ خواهر حرفيه چه اين - 
 .كرده تغيير كلي به هواش و حال اصال ، شده شاد

 :زد ماليمي لبخند فرزانه

 .شدن اميدوار زندگي به شون دو هر گرفتند قرار هم كنار وقتي از جوون تا دو اين ، شكر بار هزار خدارو حال هر به - 

 :زد نديلبخ هاجر

 .كنه خوشبختشون خدا...  كنه حفظشون خدا. ميان هم به چقدرم ماشااهللا اهللا ماشا- 

 در فرزاد. برد آشپزخانه به و گرفت داشتند دست در آنان كه را وسايلي و رفت پيش هاجر. شدند وارد فرزاد و شاهين لحظه اين در
 :گفت نشست مي مبلها از يكي روي حاليكه

 ... و بريم بايد فردا.  داديم رو مقدمات ترتيب - 

 نگفت سخني او كه آن با. كرد سكوت نتيجه در ،.بگيريم تحويل بيمارستان از رو رسول جنازه بريم بايد فردا ، بگويد آمد نمي دلش
 :پرسيد فرزانه بعد لحظاتي. ريختند فرو ديدگان از اشك و شدند او منظور متوجه حاضرين اما

 كجان؟ فرشاد و ساغر - 

 :داد جواب كرد مي پاك چهره از را اشكهايش حاليكه در دفرزا

 .هستند حياط توي - 

 اگه...بيفته زار حال اون به دوباره ام بچه ترسم مي...نكنه شركت خاكسپاري مراسم و جنازه تشييع در ساغر كنم مي پيشنهاد من - 
 .بينمب حال اون توي رو ام بچه ندارم طاقت ديگه...ميرم مي ديگه من بشه اينطور

 :گفت شاهين اما كرد تاييد را او سخن فرزاد

 .كنه قبول ساغر كنم نمي تصور - 

 :گفت ريخت فرومي ديدگان از اشك همچنان كه پروانه

 باهاش بايد. شيم مي مرگ به رو ، ما همه بيفته حال اون به باز نكرده خداي ساغرم اگه...گه مي راست خواهر...صالحشه به اما - 
 .كنه مي قبول حتما كنيم، صحبت

 .زنم مي حرف باهاش خودم من...كنه مي قبول حنما بزنيم حرف باهاش منطق با اگه و شممطقييه با حق...بله - 
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 .عزيزم بده خيرت خدا - 

 :بودند نشسته هم كنار در ، ساختمان ورودي هاي پله روي ، حياط در ساغر و فرشاد

 نمي حل رو چيزي گذاشتن دست روي دست جوري اين. همينه مونده كه راهي تنها...كنيم پيدا رو پريوش بريم بايد!جان فرشاد - 
 .كنه

 :افزود و افكند رود، فرو تاريكي در رفت مي كه آسمان به نگاهي

 .فردا البته - 

 :داد جواب و شد خيره آسمان به نيز فرشاد

 تنها عزيزامونو موقعيت اين توي تونيم نمي و يمهست دايي ختم مجلس درگير فعال ما. نيست وقتش االن كه اينه من نظر ولي...بله - 
 .بذاريم

 ...بشه دير ترسم مي اما دارم قبول كامال رو حرفت - 

 :افزود نگراني با و انداخت پايين را سرش

 .بياره سرش باليي شهرام ترسم مي...زنه مي شور خيلي اش واسه دلم- 

 :داد جواب سپس ، رفت فرو فكر به اي لحظه فرشاد

 گدار بي خدابيامرز پرويز مثل و باشه حواسش خودش بايد پريوش ولي هست سراغش بره نامرد اون كه اين احتمال. توئه با حق - 
 .نزنه آب به

 :شد خيره فرشاد غمگين و گرفته چهره به و زد كنار شناه روي از را بلندش موهاي جوان زن

 .كنيم كاري يه بيا - 

 كاري؟ چه - 

 .كنيم پيداش بتونيم شايد...پريوش آپارتمان بريم صبح فردا بيا

 :داد جواب و نكرد مخالفتي ساغر خاطر به ولي است اي بيهوده كار كرد مي احساس كه اين با.انديشيد اي لحظه فرشاد

 .ندارم حرفي من...خب بسيار
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 انان بر كه غمي بر انزانو بر سر كدام هر و بودند نشسته مبل روي سوگواران.كشيد شهر روي و سر به را خود مخملين چادر شب
 :كرد پاك ديدگان از اشك بود نگران بسيار ساغر براي كه فرزانه.گريستند مي بود گشته مستولي

 .كني استراحت بري بهتره!...دخترم

 :گفت ساغر اما كردند تاييد را او سخن حاضرين

 .باشم شماها كنار بديد اجازه...نمياد خوبم من

 :شد رهاوخي به مهربان نگاهي با پروانه

 .كن استراحت برو...بره قربونت به خاله الهي

 :گرفت را او دست فرشاد كه گويد سخني خواست ساغر

 .كن گوش حرف كنم مي خواهش

 دستانش خورد،به مي ساعت ان در ساغر بايد كه را قرصهايي فرشاد.رفت اتاق به همراهش و برخاست جا از او كمك با جوان زن
 :سپرد

 قبول؟...باشي حال سر فردا تا كني استراحت خاله قول به بهتره.داريم كار كلي روزا اين كه دوني مي

 :شد خيره او ديدگان به خويش الوده اشك چشمان با ساغر

 .متشكرم و...قبول

 و گرفت دست در را او دستان سپس.بكشد دراز تخت روي هايش قرص خوردن از پس او تا كرد صبر و بوسيد را او پيشاني فرشاد
 :گفت داد مي نوازش عاشقانه را انها كه ليحا در

 نرفته؟ يادت كه اينو...بزنيم پريوش به سري بريم بايد بيارن رو دايي اينكه از قبل فردا

 .نرفته يادم...نه

 باشه؟...كني استراحت كامال كن سعي پس

 :فشرد دستان ميان در را او دست جوان زن

 .باشه
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 .رفت خواب به ارام امار او تا داد نوازش را او موهاي فرشاد

 :شنيد كه برخيزد او كنار از ارام خواست.ديد خود كنار در را فرشاد و گشود را چشمانش ساغر كه بود زده سر افق از پگاه

 كجا؟...ساغرم سالم

 :افزود و داد را او سالم جواب ساغر

 .پريوش غسرا بريم نشدن بيدار خواب از اينا مادر تا خواستم مي...كردم بيدارت كه ببخش

 :گفت داد مي تكيه دستانش آرنج به كه حالي در و زد غلتي خود بستر در فرشاد

 .كن نگاه رو ساعت...باشه زود كم يه االن كني نمي تصور ثانيا...كنم مي خواهش اوال

 :كرد نگاه بود تختخواب كنار عسلي ميز روي كه ساعتي به ساغر

 خب؟...نيمه و شش ساعت االن...بله...بله

 بديم؟ جواب چي رين مي كجا صبح وقت اين بپرسن ازمون اگه!خوب دختر آخه...خب كه خب

 .بگي تو چي هر.خب بسيار

 :پرسيد شگفتي با ساغر.آمد اشپزخانه سوي از صدايي

 بيداره؟ صبح موقع اين كي يعني

 :زد لبخندي فرشاد

 .خانومه هاجر حتما

 :گفت حال همان در و شد جدا بستر از اهسته ساغر

 .كنم كمك خانم هاجر به كمي يه تا رم مي...بره نمي خوابم ديگه كه من

 

 .كنند مي كمك خانم هاجر به دارند هم وخاله مادر_

 شدن؟ بيدار زود اينقدر چرا_
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 پنج ساعت منم.نخوابيدند ديشب اصال اونا_:داد جواب كرد مي مرتب انگشت با را موهايش كه حالي در و نشست جايش در فرشاد
 .بخوابم كه دماوم ونيم

 حالي چه كنم درك خوبي به تونم مي..سوزه مي ومامان خاله واسه خيلي دلم_:گفت مغموم اي چهره با و نشست تخت لبه روي ساغر
 ...گذره مي چي مهربونشون دل اون توي و دارند

 وناالن گريان بعدش ولي بخنديم دل ته از بار يه نشد....باشيم وغصه غم تو هميشه بايد كه شد نازل برامون كجا از بال اين دونم نمي
 چي؟ واسه آخه...نشيم

 اين بهتره هم تو...رسه مي راه از هم خوشيها دوران باالخره....عزيزم بوده اين تقدير _:داد نوازش را او لطيف و بلند موهاي فرشاد
 باشه؟ ندي آزار افكار اين با خودتو قدر

 ....باشه _:شد خيره او مردانه و مهربان ديگان به محزون چشمان همان با ساغر

 نداشت او از كمي دست نيز فرشاد اينكه با.ريخت بيرون ريا بي و پاك بي هايي اشك با را خويش درون غم و نهاد او سينه به سر
 .سازد آرام را او خود نوازشگر دستان با كرد سعي ولي

 ،ديسهاي سالن از اي گوشه در سياه اي پارچه با خوري غذا رگبز ميز.شدند خارج اتاق از يكديگر شانه به شانه آندو بعد ساعتي
 .كرد مي تحمل خود روي بر را سفيد گاليل هاي گل گلدان همچنين و حلوا و خرما

 و شاهين همچنين فرزانه و پروانه.فشرد مي هم به پيش از بيش را ساغر سوگوار دل پرويز تصوير كنار در رسول شده قاب عكس
 روي و كرده تن بر را خود كيمش هاي لباس فرزاد

 با كه هاجر لحظه اين در.نشدند فرشاد و ساغر حضور متوجه كه بودند غرق خود در آنقدر آنان.بودند نشسته يكديگر كنار ها مبل
 _:نمود وفرشاد ساغر به رو شد مي خارج خانه آشپز از چاي سيني

 ...بخير تون صبح....آقا سالم...جون خانم سالم

 بقيه به بلند صداي با سپس و دادند را هاجر سالم جواب فرشاد و ساغر.آورد بيرون درونيشان ماتمكده از را گوارانسو هاجر صداي
 :كرد پاك فشرد مي دست در كه سپيدي دستمال با را هايش اشك فرزانه.گفتند سالم

 دخترم؟ خوبه حالت _:افزود ساغر به خطاب و. من عزيزاي سالم_

 چطوريد؟ شماها...خوبه حالم كه البته _:زد ولبخند كرد انپنه را درونيش غم ساغر
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 اول بديد اجازه_:داد پاسخ لبخند همان با جوان زن ميخوريد؟ صبحانه...خوبيم همگي هم ما_:داد پاسخ مخاطبين جاي به پروانه
 .بعد بشوريم رو صورتمون و دست

 ملحق او به فرشاد كه زماني رفت حياط سوي به خود و شود وانر او دنبال به كه كرد اشاره فرشاد به ساغر صبحانه خوردن از پس
 پريوش؟ سراغ بريم كي!جان فرشاد_:پرسيد نگران چشماني با شد

 .عاليه _:شد جدا هم ا بود خورده گره يكديگر به نگراني از كه ساغر ابروان خوبه؟ االن همين _

 .خوب بسيار _. شم مي حاضر كني صبر كم يه اگه _:افزود فاصله بال

 رفت او سوي به.شد جلب گريست مي آرام و بود نشسته اي گوشه در كه فرزانه به اش جه تو ورود بدو در.شد ساختمان داخل ساغر
 :زد زانو منارش مينهاد او روي دست دلجويي با كه حالي در و

 .كنم مي خواهش...باشيد سالمتيتون مواظب بيشتر كنم مي خواهش _

 تو....عزيزم باشه _:داد جواب باشد داشته لب بر لبخندي كرد مي سعي كه حالي در و نهاد ساغر دست روي را ديگرش دست فرزانه
 .باشي سالمتيت مراقب كن سعي هم

 مانتو پوشيدن از پس و رفت خود اتاق سوي به و برخاست جا از لبخند با سپس... چشم....مامان چشم _:بوسيد را او دستان ساغر
 .شد خارج

 ميرم فرشاد با...بله_:داد جواب انداخت مي سر روي را اش روسري كه حالي در دخترم؟ساغر بري جايي خواي مي _:پرسيد فرزانه
 .گردم مي بر زود و

 .نكن فراموش قرصهاتو خوردن و باش خودت مواظب....خوب بسيار_

 اومدي؟ _:زد لبخند او ديدن با كه زد مي قدم آرامي به ،فرشاد منزل حياط در.شد خارج ساختمان از و گفت را اين. مامان چشم_

 چي؟ نكنيم پيداش اگه _:پرسيد نگراني با ساغر.رفتند اتومبيل سوي وبه شدند خارج حياط از هردو. بريم_ بريم؟...بله_

 داشپي بتونيم اميدوارم....كنيم مي خودمونو سعي ما...خداست با ديگه _:داد جواب حال همان در و كرد باز را اتومبيل در فرشاد
 .كنيم

 بريم وقت اسرع در تا ما پيش بياد كه بخوايم ازش كرديم پيداش اگه_:گفت ميگرفت جاي جلو صندلي روي كه حالي در ساغر
 .بگيم رو موضوع وتمام كالنتري
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 رهچه به نگاهي ساغر.باشه نشده دير اميدوارم - :كرد زمزمه لب زير.حتما _:داد تكان او سخن تصديق عنوان به را سرش فرشاد
 .اميدوارم منم _:انداخت او نگران

 در به نگراني با ساغر شدند خارج كه آسانسور از.رسيدند مقصد به تا كردند اختيار سكوت آنان هردو درآمد حركت به كه اتومبيل
 و رفت پيش آرام فرشاد.كرد نگاه پريوش آپارتمان

 نمي!فرشاد واي - :كرد فرشاد به رو گرفته اي چهره با مودن مي تشويش احساس دل در كه ساغر.درآورد صدا به را آپارتمان زنگ
 ...ميزنه شور داره دلم چقدر دوني

 .باشه اومده سرش باليي ناكرده خداي نكنه.دارم بدي احساس

 با ساغر.نشد گشوده در اما ماندند منتظر لحظاتي.نباش نگران قدر اين و كن تحمل كم يه _:درآورد صدا به مجددا را زنگ فرشاد
 كنيم؟ چكار ،حاال نيست كه اين مثل- :گفت مضاعفي رانينگ

 نداري؟ ازش اي ديگه آدرس _:نگريست او به متفكرانه فرشاد

 .نداره شهر اين توي رو كس هيچ كه گفت مي_:افزود و نمود تامل اي لحظه.كردم مي پيدا آمد و رفت باهاش زودتر كاش....نه_

 :كشيد موها به دستي جوان مرد

 .باشه داشته بايد چيزي... دوستي. آشنايي يه باالخره... ؟!شه مي مگه - 

 بهم بود، اومده دنيا به توش هم رو روستايي اسم متأسفانه... آمده تهرام به روستا يك از گفت مي. نزد حرفي من به اما شايد، - 
 .نگفت

 .رسه نمي بهش دستمون نده بهمون خبري يه خودش تا اوصاف اين با پس - 

 :شد خيره آپارتمان در به نگران يچشمان با ساغر

 كنه؟ پيدا رو ما تونه مي چطوري اون. كنم نمي زندگي جا اين ديگه كه من... كجا؟ اما - 

 :داد تكان استيصال با را سرش فرشاد

 .شانس اين به لعنت... گي مي راست - 

 بكنيم؟ بايد چيكار حاال - 

 :يستنگر سو آن و سو اين به انديشناك اي چهره با جوان مرد
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 .دونم نمي واقعاً... دونم نمي - 

 :درآورد صدا به را زنگ ساغر بار اين

 .كنه باز رو در اميدوارم - 

 :كرد زمزمه

 !پريوش... كني؟ نمي باز رو در چرا... ديگه يااهللا - 

 :گفت فرشاد بعد لحظاتي

 .برگرديم بهتره... بريم نمي پيش از كاري ايستادن جا اين با - 

 :داد جواب كنان نجوا بود دوخته پريوش آپارتمان در به چشم مچنانه كه حالي در ساغر

 باشه؟ رفته تونه مي كجا آخه ولي... شه نمي باز رومون به در وايسيم جا اين هم صبح فردا تا اگه... توئه با حق... بله - 

 :نمود دعوت آرامش به را او فرشاد

 .شده پنهان و جايي يه رفته شهرام، ترس از حتماً - 

 :گفت خود با

 »باشه طور اين كه اميدوارم البته«

 :گرفت دست در را ساغر دست

 .برسيم بهشون بايد كه داريم زيادي كاراي ما... بريم بيا - 

 :شد آسانسور وارد و سپرد او دست به را خود جوان زن

 .بيارم بونز به ترسم مي كه دارم بدي احساس يه... زنه مي شور پريوش واسه خيلي دلم من! فرشاد ولي - 

. گرداند چشم اطراف به ساغر. شدند اتومبيل داخل كه زماني. نگفت سخني و كرد سكوت داشت را حال و حس همين كه نيز فرشاد
 اين هشدار به كه قبل برخالف. است شده دوخته او به دور چندان نه اي فاصله در مهران، چشمان كرد مي احساس هميشه مثل او

 :گفت و كرد فرشاد به ور داد، نمي اهميت احساس

 .دوروبراست همين كه مطمئنم من... كنم مي احساس خودم روي دارم رو شهرام كثيف چشماي سنگيني - 
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 :نگريست اطراف به كاونده چشماني با و داد بها احساس اين به فرشاد

 كجا؟ اما - 

 :داد جواب كرد مي نگاه خود اطراف به همچنان كه حالي در ساغر

 .كنه مي نگاه رو ما داره االن كه مطمئنم اما... دونم نمي - 

 :نيافت چيزي اما گرداند مي چشم اطراف به همچنان تر كاونده ديدگاني با جوان مرد

 .بينمش نمي كه من - 

 اون به پريوش نه و هنگامه نه ديگه چون... بگيره ياد رو مون خونه و بياد دنبالمون خواد مي حتماً... كن باور ولي... طور همين منم - 
 ...كه گيريم مي نتيجه پس... دن نمي راپورت

 :گرفت دست به را او سخن ادامه فرشاد

 .دوونيم مي سر اونو هم ما... بياد بذار... خب بسيار... زدي حدس درست كه - 

 

 :افزود و آورد در حركت به را اتومبيل

 .ميگيريم رو مچش جايي يه بالخره... داري احساسي چنين كه نياري خودت روي به كن سعي - 

 .گرفت مي نظر زير را شد مي نزديك كه اتومبيلي هر و كرد مي نگاه پشت به آيينه از مدام فرشاد

 شناسيش؟ مي ببينيش اگه- 

 :شنيد جواب و پرسيد ساغر را سوال اين

 .كنم فراموش رو كثيف چشاي اون و نحس قيافه اون نداره امكان- 

 كني؟ شناساييش توني مي ديدن لحظه يه همون با يعني- 

 .تونم مي...  بله- 

 :كشيد اي آسوده نفس ساغر

 ...خوبه خيلي- 
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 .نبود خبري مهران از اما كرد مي نگاه خود سر پشت به آيينه از مدام فرشاد و گذشت مي ها كوچه پس كوچه و خيابانها از اتومبيل

 .كنيم مي رتصو ما كه اونيه از زرنگتر نامرد اين كه اين يا كرديم مي اشتباه ما يا- 

 نديديش؟- 

 .برگرديم نشدند دلواپس اينها مادر تا بهتره...  نه- 

 :كرد تاييد را او سخن ساغر

 .شن مي كالفه دلشوره از دارن اينا مامان االن احتماال توئه با حق بله- 

 محزون دلي با ساغر. تاس منتظر و نگهداشته خيابان سر كه ديدند را رنگي سياه اتومبيل رسيدند خود زندگي محل به كه زماني
 :گفت

 .آوردن رو دايي كه اين مثل- 

 .هستند ما منتظر هم االن حتما طوره همين...  بله- 

 :پرسيد نگراني با فرزاد رسيدند كه فرشاد و ساغر. بودند ايستاده منتظر شاهين و فرزاد منزل جلوي در. شد خيابان وارد اتومبيل

 .ظرتونيممنت ربعه يه...  رفتيد؟ كجا شماها آخه- 

 :نمود خواهي معذرت فرشاد

 ... كه اومد پيش كاري...  هستم شما شرمنده- 

 :كرد قطع را او سخن آرامي به شاهين

 ... رو دايي جنازه تا...  تا منتظرند ها همسايه خب خيلي- 

 :كرد سد را او جلو فرزاد كه شود منزل داخل خواست ساغر. بست او بر را گفتن سخن راه بغض و نشست چشمانش در اشك

 .نشو داخل تو...  كنم مي خواهش...  دخترم نه- 

 چي؟ واسه آخه- 

 :نهاد او شانه روي دست بود دريافته را فرزاد كار اين دليل كه فرشاد

 .كن گوش فرزاد آقا حرف به كنم مي خواهش- 
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 :نمود داشت زير به سر كه شاهين به رو محزون لحني با ساغر. شد ساختمان داخل فرزاد همراه و گفت را اين

 درسته؟... اونجاست دايي- 

 :زدود چهره از را اشكها شاهين

 .كنند مي خداحافظي باهاش دارن اينا مامان...  بله- 

 شاهين. ريخت اشك سكوت در و داد تكيه ديوار به گران غمي با ندارد را انگيز حزن منظره آن ديدن تحمل دانست مي كه ساغر
 :گرفت قرار او كنار

 ... كه دوني مي...  دادي گوش بابا حرف كه نمممنو ازت- 

 :كرد قطع آلود بغض لحني با را او سخن ساغر

 خيلي اونا چون...  شدم مي جان دايي با خاله و مامان گفتگوي مزاحم اول درجه در شدم مي داخل اگه دونم مي هم خودم...  بله- 
...  دوم درجه در و... كنند وداع برادرشون با خوان مي كه طور اون و رسي دلي با تونستند نمي نتيجه در كنند مي منو بيماري مالحظه
 ديدن تحمل خودم

 

 . نداشتم رو دلخراش منظره اون

 

 

 . دارم خواهش يه ازت واي...... هستي منطقي و بين واقع دونستم مي- 

 

 

 : نگريست او به خيس چشماني با ساغر

 

 

 . جان شاهين بگو- 
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 مراسم و جنازه تشييع مراسم توي تو كه گفتند مي اونا...... اونا...... هستن تو حال نگران خيلي انينامام دوني مي كه همونطوز- 
 .نكني شركت.....خاكسپاري

 

 

 . خوبه حالم كه دم مي اطمينان اونا به- 

 

 

 ؟ كني شركت ميخواي يعني- 

 

 

 . ميخوام.....  بله- 

 

 

 : نگريست او مغموم چشمان عمق به و ايستاد او روبروي شاهين

 

 

 ..... هستن نگرانت خيلي اينا مامان كه دوني مي همينطور و.....  دوني مي اي ديگه كس هر از بهتر خودتو روحي موقعيت خودت- 

 

 

 : افزود و كرد نگاه دقيق او ديدگان به

 

 

 ؟ گي مي چي..... ؟ خب- 
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 : داد پاسخ گريان چشماني با و داختان پايين را سرش.  بود داده فرشاد با كه افتاد قولهايي ياد به ساغر

 

 

 . بخورم قرصامو بايد..... توئه با حق..... بله

 

 

 . رسيد گوش به منزل داخل از آلود درد هايي ناله و شيون لحظه اين در

 

 

 : شد خارج حياط در از ديگران از قبل فرشاد

 

 

 ! جان ساغر- 

 : انداخت پايين تسليم حالت با را سرش بگويد خواهد مي چه او ميدانست كه ساغر

 

 

 

 . دونم مي.....  بله- 

 

 

 : كرد حركت فرشاد اتومبيل سوي به و گفت را اين
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 . ببرند سياه ماشين اون به رو دايي جنازه تا كن دور اينجا از منو......بيا- 

 

 

 : كرد نگاه شاهين به سپس نگريست ساغر به متاثر ديدگاني با فرشاد.  داد مي شوي.  شست را او جذاب سيماي مهابا بي اشك

 

 

 . كردي آسون منو كار تو ممنونم ازت- 

 

 

 : زد لبخند خيس چشمان همان با و كرد شلوارش جيب در دست شاهين

 

 

 . بكنه بايد كار چي دونه مي خودش..... نزدم حرفي من..... نه- 

 

 

 : زد او شانه روي دستي فرشاد

 

 

 . بگو هم خاله و مادر به.  مونم مي ساغر پيش من- 
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 . ميارن رو جنازه دارن.....باش زود..... باشه- 

 

 

 . خوبم ساغر ممنونم ازت- . درآورد حركت به را آن سريع خيلي و رفت خود اتومبيل سمت به فرشاد

 

 

 : پرسيد داشت زير به سر كه حالي در ساغر

 

 

 ؟ چي واسه- 

 

 

 : گذاشت او دستان روي را دستانش فرشاد

 

 

 ازت چي همه خاطر به خالصه.... كني مي صبوري اينكه خاطر به...... موندي قولت سر اينكه خاطر به...... رديك كه كاري خاطر به- 
 . ممنونم

 

 

 : راند لب بر ماليمي لبخند ساغر

 

 

 . نكردم كاري تو هاي مهربوني و ها خوبي برابر در واقع در..... كنم مي خواهسش- 

 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  370 

 

 : نمود بلند سر ساغر اي لحظه از پس. داد ههدي او لرزان دستان به اي بوسه فرشاد

 

 

 ؟ بود نيومده هنگامه چرا- 

 

 

 ..... بود اومده- 

 

 

 . كرده ظاهر حفظ...... خوبه- 

 

 

 . كرد مي!  تابي بي هم بدجوري اتفاقا- 

 

 

 . كرده مي سوگواري به تظاهر فقط و نبوده ناراحت اصال كه رسيدم نتيجه اين به گفتي كه لحني با- 

 : انداخت باال را هايش نهشا فرشاد

 . نكردم توجه بهش اصال چون دونم نمي- 

 : پرسيد فرشاد اينكه تا كردند سكوت مدتي دو هر

 ؟ خوردي قرصاتو.... راستي- 

 : داد جواب تفاوت بي لحني با ساغر
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 . نه- 

 : شد ناراحت حدودي تا جواب اين از فرشاد

 ......؟ چي يعني......؟ نه- 

 . وايسا ديدي كن آبسرد اگه كيفنه توي ناال....نباش ناراحت- 

 : داشت نگه را اتومبيل فرشاد لحظه همين در

 . بيارم آب برات تا بده رو ليوانت.... كن آبسرد اينم- 

 به را ليوان بعد اي لحظه.  شد خارج اتومبيل از فرشاد.  سپرد او دستان به و درآورد خود كيف از را رنگي آبي كوچك ليوان ساغر
 : داد رساغ دست

 . بخور قرصاتو باش زود- 

 : افزود فرشاد.  كرد اطاعت را او امر ساغر

 .كني استراحت حسابي بايد..... خونه گرديم مي بر االن- 

 آلوده خواب شدت به كه ساغر.  رسيدند منزل به آنان بعد دقايقي.  كرد اختيار سكوت و داد تكان سري مخالفت بدون جوان زن
 نوازش و كرفت دستان ميان را او دستان دلجويي لحن با و نشست او كنار فرشاد.  كشيد دراز تخت روي و رفت اتاق سوي به بود
 . رود خواب به او تا ماند ماند منتظر سپس داد

 

 

 6 فصل

 

 : بودند نشسته اتومبيل در فرشاد و ساغر

 ؟ چي نكنيم پيداش بازم و بريم هم االن اگه گم مي.....  نرفتيم پريوش سراغ روزه هفت درست!  فرشاد- 

 : انداخت باال را هايش شانه فرشاد

 ...... دونم نمي- 
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 : ساييد مي يكديگر به را دستانش تشويش با ساغر

 . باشه اومده سرش باليي وقت يه ترسم مي...... ترسم مي.... دارم بدي حال چه دوني نمي...... زنه مي شور خيلي دم- 

 : گفت بخندل با و نهاد او دست روي دست فرشاد

 . خواد مي چي خدا ببينيم تا باشي آروم,  ترس و دلهره جاي به بهتره.... دونيم نمي هيچي ما كه فعال- 

 : آورد فرود سر ساغر

 . نيست خودم دست كن باور اما...... توئه با حق- 

 . ندهد اهميت آن به كرد مي سعي اما داشت ناخوشايندي احساس دل در ميز فرشاد

 آن دور به مردم و بود ايستاده آمبوالنسي محوطه جلوي درست.  رسيدند چهار بلوك محوطه به اينكه تا كردند ختيارا سكوت دو هر
 زده حلقه

 .ريخت فرو ساغر دل منظره اين ديدن از. بودند

 .كن نگاه اونجارو فرشاد_

 بر در را ساغر پاي تا سر وحشت و ترس. شد خارج و رسانيد آمبوالنس به سريع را اتومبيل بود شده تجمع آن متوجه كه نيز فرشاد
 :شود پياده ماشين از كرد نمي جرأت و بود گرفته

 نتوانست ديگر ساغر. شد آمبوالنس نزديك بود شده پوشانده رنگي سفيد پارچه با كه جسمي حامل برانكاردي لحظه همين در
 خيلي.بگيرد را ساغر جلوي نتوانست نيز آن حامالن انعتمم. دويد برانكارد سوي به و شد خارج اتومبيل از ،سريع بياورد طاقت
 كرد دقت بيشتر وقتي ولي نشناخت را او افكند،اول جسم به نگاهي. زد كنار را بود شده خوني حدي تا كه سفيد پارچه آن سريع

 :برداشت عقب به قدم چند و كشيد اندوه و غم از فريادي

 !..من خداي! من خداي...انداختن روزش چه به ببين بيا..پريوشه جسد ناي....  جسدپريوشه اين... فرشاد.... فرشاد_

 .عزيزم باش آروم...ساغر باش آروم:كشيد رادرآغوش او و آمد سويش ،به او فرياد صداي با بود جو و پرس مشغول كه فرشاد

 :نهاد او سينه به سر ساغر

 پرسيد ماليم لحني با و آمد دو آن سوي به مردي لحظه اين در. تكش رو پريوش اون.... كرد خودشو كار نامرد اون باالخره فرشاد_
: 
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 ميشناسيد؟ رو مقتوله شما ببخشيد_

 پاسخگويي ترتيب بدين فشرد فرشاد سينه به پيش از بيش را سرش و برگرداند مرد آن از روي بگويد سخن توانست نمي كه ساغر
 :شد محول فرشاد به

 .بودند شده آشنا باهاش تازگي به نامزدم...بله_

 :كردوافزود معرفي آگاهي افسر را خود مرد آن

 .ببخشيد منو بايد البته...باشم؟ داشته گفتگويي همسرتون با بعدا ميتونم_

 .نميكنند زندگي بلوك اين تو ديگه كه مدتهاست ايشون كه برسونم عرضتون به بايد ولي..ميكنم خواهش نه_

 :افزود دادو او به را تلفن شماره و درسآ فرشيد. بديد آدوستونو لطفا ، خب بسيار_

 .برسونيم قانون مردان گوش به بايد كه داريم زيادي حرفاي ما البته...بشيم مرخص بايد ما...نيست خوب اصال ايشون حال_

 .شماييم مادرخدمت...بله_

 الود اشك چشمان ميزدبا پا و تدس ناباوري در همچنان كه ساغر. رفت اتومبيل سوي به ساغر با كردوهمراه خواهي معذرت فرشاد
 :شد خيره فرشاد جذاب و مردانه چهره به

 ...شد هنگامه و شهرام ،شكار دايي و پرويز مثل هم پريوش!... فرشاد واي_

 ...اومده؟ سرش بال اين چطور نفهميدي_:افزود و كشيد عميقي نفس شود مسلط خود بر كرد سعي

 .نميدونه هيچي هيچكس...نه

 شده؟ كشته آپارتمانش توي اون كه نفهميد چطور پس_

 .نميدونم_

 .كنند دستگير رو قاتل نتونستند مأمورا ميرسيد نظر به كه طور اون_

 : داد نوازش را او لرزان دستان فرشاد

 .شه مي معلوم چي همه بعدا...خب؟... باشي آروم بهتر_

 :گفت ميداد آزارش و بود نظرش جلو دلخراش صحنه آن همچنان كه حالي در ساغر.شدند اتومبيل بر سوار دو آن
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 نميكني؟ فكر اينطور تو... حتما...ميدونه هنگامه حتما_

 :داد تكان منفي عالمت به را سرش فرشاد

 .بود شده شكرآب تا دو اون بين گفت بهمون پريوش كه همونطور نه_

 :گفت انديشناك افكندو زير به سر ساغر

 .ست مههنگا شهرام، بعدي طعمه باشه اينطور اگه_

 .نيست بعيد_

 .ميگفتيم خالصه طور به رو ماجرا مأمور اون به كاش_

 :نمود ساغر به رو. مينگرد آنها به نيز او كه ديد و انداخت آگاهي مأمور آن به نگاهي فرشاد

 .ميكنم رو كار اين من بنشين جا همين تو_

 .خب بسيار_

 كشته از قبل را پريوش زيباي چهره ميكرد سعي پريشان وروحي غم از الماالم دلي يا ساغر و شد خارج اتومبيل از سرعت با فرشاد
 .شد كشيده آتش به ،دلش بود ديده كه اي منظره با آن ومقايسه جذاب سيماي آن يادآوري به از. كند تداعي نظر در شدنش

 :انداخت بود افسر آن با وگو گفت مشغول كه فرشاد به نگاهي

 .كنه فرار قانون دست از نميتونه بره هرجا شهرام...بگيريم رو قضيه دنباله بايد

 

******** 

 

 خوبي واز ميخواند مرثيه سوز با هنگامه. ميخواندند دعا بودندو بسته حلقه وي مزار دور به رسول،همه درگذشت روز چهلمين مراسم
 روز چند اين در كه نيز شاهين. نگريست مي اش خانواده مغموم هاي چهره به واندوه غم از ماالمال دلي با فرزاد. ميگفت رسول هاي
 قرار پرويز مزار كنار در درست كه رسول قبر سنگ به محزون.سازد آرام را ديگران آيدو كنار داغ اين با ميكرد سعي

 و هنگامه مشت نميتواند دارد كه هايي آگاهي تمام با اينكه به پيش از نااميدتر ساغر. ميريخت اشك آرام و داشت،مينگريست
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 وكين خشم با و بود ايستاده اي گوشه در نيز فرشاد.خورد مي شود،افسوس گذشتگانش تازه روح شادي موجب و نمايد باز را انمهر
 .مينگريست ميكوبيد سينه به و ميكرد سرايي مرثيه كه هنگامه به

 توانايي تا سازد آرام را خود كردمي سعي بوداما نيز فرزندانش دلتنگ و دار ميكرد،غصه احساس دل در كه اندوهي و غم جز به ساغر
 ميرفت فرو خود در اندوه و غم از كه گاهي.نمايد داده،عمل فرشاد همچنين و فرزندانش به كه هايي قول به باشدكه داشته را كار اين

 .ميساخت اميدوار را فرزندانش،او به عشق همچنين و فرشاد پاك وجود

 ،خيره ميزدند لبخند رويش بلورين،به قابهاي در كه رسول و پرويز تصاوير به و نشست اي گوشه در برگشتند مراسم از كه زماني
 :ماند

 .مونديم تو منو فقط زياد، خيلي!...شديم تنها خيلي ما فرزانه_

 :افزود ،پروانه نميگفت سخني و ميريخت اشك سكوت در فرزانه

 .ميكنم دق من بري تو ،اگه تهران برگرد خدا تورو_

 : ميگذاشت او دستان روي را دستانش كه حالي در و نمود فرزانه سوي به رو

 .ميزنم حرف باهاش ،من فرزادي آقا نگران اگه....خواهر نذار تنهام_

 :نهاد او شانه بر سر فرزانه

 .داره احتياج من به اون. اينجا بيام و بذارم تنها غريب شهر توي اونو نميتونم من كه اينه موضوع. نيست كار اين به احتياج

 :شد خيره او چشمان به پروانه

 .... .كردم ازت جايي نابه درخواست ميدونم... دونم مي... بله

 من؟ پيش اونجا بياي تو نيست بهتر.... نزن رو حرف اين_

 .بذارم تنهاشون كنم؟نميشه چيكار ساغرو فرشادو چطوري؟ آخه_

 :نشاند لب بر لبخندي ميشنيد را دو آن سخنان كه ساغر

 خيلي ما ،اينو داريد احتياج بهم خيلي دوتا شما حاضر حال در.اينه مامان پيش بريد مدت يه مانباشيد،بهتر نگران اشم!جون خاله_
 .ميكنيم درك خوب

 :كرد تاييد را سخن اين داشت قرار او كنار در كه فرشاد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  376 

 .برگرديد شد بهتر حالتون هروقت نباشيد ما نگران اصال بريدو شما ساغره با حق_

 :شد خيره پروانه گريان و مغموم چشمان هب فرزانه

 .بيا ما با و شو آماده هم تو ، ميگرديم بر داريم فردا ما ميگن راست ها بچه_

 :نگريست ساغر زيباي چهره به امتنان با پروانه

 عزيزم؟ باشه راحت خيالم_

 .ساخت خارج ترديد و شك از حدودي تا را او ساغر بخش اطمينان لبخند

 .جان خاله باشه راحت خيالتون_

 :نهاد فرزانه شانه روي دست فرشاد

 .باشه راحت خيالتون هم شما! فرزانه خاله_

 فرزاد به رو ساغر ، آنان ورود با. شدند وارد وفرزاد شاهين لحظه اين در. كردند تشكر جوانان از اميدوارم چشماني با آنان دو هر
 :نمود

 .بيان شما با گرفتند تصميم خاله...! بابا_

 :گفت ميكرد پاك مهربانش گونه از اشكهارا كه پروانه به خطاب و زد لبخندي بود شده خوشحال بسيار خبر اين از كه زادفر

 .راحتتره منم خيال باشيد فرزانه پيش شما وقتي...ميكنيد كاري خوب_

 .فرزاد آقا ببخشيد منو بايد...ميشم زحمت باعث_

 .خودتونه خونه هم اونجا.. نزنيد حرف طور اين خدا به شمارو_

 :گفت گذاشت مي پدر شانه روي را دستانش كه حالي در آمدو پيش ساغر

 .هستند ما نگران خاله_

 :بخشيد وسعت خود لبخند بر فرزاد

 .بيان بر مشكالتشون پس از تونند مي و شدند آقايي و خانم خودشون واسه ديگه ها بچه خانم،اين پروانه_

 :تنگريس وي به شرمساري با پروانه
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 ...اما...باشن زندگيشون و خونه سر جوون تا دو اين بايد االن افتاد نمي رسول و پرويز واسه اتفاق اون اگه.هستم شما شرمنده من_

 :كرد قطع را او سخن مهربان لبخند همان با فرزاد

 رو مشتركشون زندگي جوون ادوت اين كه اين واسه ضمن در بزرگه خدا باشيد؟ شرمنده ،چرا!خانم پروانه كه نبوده شما تقصير_
 دير اونم كه چيديد، برنامشو اسرار ا شما كه جشني اون ميمونه هستند،فقط محرم هم با تا دو اين...نداره وجود ،سدي كنند شروع
 :نميشه

 : نمود تأييد را او سخن فرزانه

 چيه؟ واسه نگرانيت پس شوهرن و زن قانونا و رسما ،اونا نباشي نگرانشون بهتر ديگه، ميگه راست فرزاد_

 .نيستم ساغرم نگران اصال فرشاد وجود با كه من

 :بنشاند لب بر لبخند كرد سعي پروانه و كرد تشكر فرشاد

 !بكنم ميتونستم چيكار من نبود معلوم تا دو اين تكليف اگه_

 : افزود آميز تشكر لحني با و نمود فرزاد به رو

 .انديشيد دور واقعا ،شما كنند عقد جوون تا دو اين داديد پيشنهاد موقع ونهم شد خوب ،چه فرزاد آقا نكنه درد شما دست_

 : آورد فرو سر فروتني با كردو فرزادتشكر

 .نكنيد شرمنده منو خانم،انقدر پروانه ميكنم خواهش_

 :گرفت را پروانه دست بود كرده اختيار سكوت لحظه آن تا كه شاهين

 .وقتها اون مثل.بشيد همسفر ما با فردا تا كنيد جمع وسايلتونو شيد بلند!جان خاله_

 :نمود فرشاد به رو فرزاد.  رفت خود اتاق سوي به و برخواست جا از لبخند با پروانه

 :نمود احترام اداي فرشاد. تو بعد خدا ،اول ميسپارم تو به ساغرو و خدا به تورو من جان فرشاد_

 .كنم ظبتموا ازش اونا از بهتر بلكه چشام مثل ميدم قول چشم_

 :نهاد او دستان ميان را ساغر دستان فرزاد

 .ميموني قولت سر كه مطمئنم_
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 :برخواست جا از فرزانه. نشاند جوانانشان گونه به اي بوسه

 .ميكنم خوشبختي و سالمتي آرزوي براتون_

 .شد خارج اتاق ،از ميكرد خودنمايي مهربانش ديدگان پس در كه نگراني اندكي با پروانه

 .هستم ها بچه نگران هنوز اما كردم جمع رو ام شخصي وسايل_

 :آمد او سوي به شاهين

 !سالشونه سه دو انگار كه ها بچه ميگيد همچين!جان خاله_

 :افزود و نهاد فرشاد شانه روي را دستش

 .چيزي يه بگيد منو خواهر اگه حاال... كوچكتره زمين سياره از سال دو فقط فرشاد_

 .شد همه خنده باعث و كرد بيان حگونهمزا بالحني را سخن اين

 بچه همون مادرش پدر واسه ،بازم باشه سالشم 50 اگه بچه.ميگم چي من ميشي متوجه اوالددارشدي وقتي انشاهللا!شاهينم آخه_
 .داشتنيه دوست كوچولوي

 :بوسيد را او پيشاني طبعي شوخ همان با شاهين

 بابا؟ بعدشم م؟بش داماد من ميشه يعني... بشنوه دهنتون از خدا_

 :بوسيد را او گونه پروانه

 .ميشه توهم نوبت زودي به انشاهللا....نشه چرا

 ساغر مشترك زندگي موضوع. سازند آرام حدودي تا را خود بزرگان دردمند دل گويي بذله با داشتند سعي خانواده جوانان روز آن
 آينده به و كرد زندگي بود، زنده مقرر لحظه تا بايد: ميگفت آنان به و ،ميتاباند نشسته سوگ در دلهاي آن به اميدي ،نور فرشاد و

 و خوبي و خير از لبريز باري باكوله كنيم آرزو بايد... خواند دعا فقط رفته دست از عزيزان روح شادي براي انديشيد،و زندگان
 .بميريم نيك سرانجام و مدهي انجام نيك بخواهيم، بينديشيم،نيك نيك بايد....بنديم بر دنيا اين از چشم نيكويي

 :گفت بود آرميده فرشاد كنار در كه ساغر رسيد فرا شب

 !.....فرشاد_
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 :داد پاسخ مهرباني با او و

 شده؟ چي دوباره....  بله_

 :نگريست وي مردانه چهره به متبسم لباني با و چرخيد او سوي ساغربه

 ميشه؟ دادن،چي انجام گامههن و شهرام كه جنايتي همه اين عاقبت آخرو ميگم...  گم مي_

 .باشه انتظارشون در خوبي فرجام نميكنم تصور_

 كنند؟ دستگير رو اونا نتونستن مأمورا تاحاال چرا_

 .كجاست نيست معلوم كه هم شهرام...  كشيده كنار معركه از حسابي خودشو كه هنگامه_

 :افزود و نمود ساغر چشمان به نگاهي

 دادگاه از بتونن اگه اونا....ميشه همون بخواد خدا چي هر...نكني خراب خودتو اعصاب و نكني فكر عموضو اين به هم تو بهتره حاال_
 داري؟ قبول اينو كنند فرار الهي عدل دادگاه از تونن نمي كنن فرار اينجا

 .دارم قبول كه معلومه خب_

 :كرد اي خنده فرشاد

 .خدا عهده به بذار پس خب_

 .نهاد بالين بر سر و نشاند لب بر لبخند نيز ساغر

 راهي بوسيدندو را داماد و عروس نو اميدوار سيماي تك، تك هركدام مسافران ، آورد مي بيرون سر افق از دم سپيده كه زماني
 .اميد و آرزو عشق، از لبريز دلي با فرشاد و بود مونده ساغر اكنون شدند

 :شد خيره همسرش چشم به عاشقانه فرشاد

 و بريزيم بيرون خودمون روح و دل از ميدادند آزارمون ديروز تا كه رو مسائلي ،بايد شده شروع االن همين از ما مشترك زندگي_
 .بديم ترتيب درست هاي برنامه بودنش درخشان براي و كنيم فكر مون آينده به

 :زد لبخندي ساغر

 .بشينيم قوبتشونع روز منتظر و بسپاريم خدا گير انتقام دست به هارو بدخواه بايد توئه، با حق_
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 .قلب صميم از ، ببينم خوشحال و شاد تورو كه برسه روزي ،اميدوارم طوره همين بله_

 .ببينم تو براي رو روز همين اميدوارم منم_

 .شدند ساختمان وارد و دادند هديه يكديگر به محبت و عشق از لبخندي دو هر

 

******* 

 مي را او كه اي مسئله تنها ميكرد، اميد و امنيت احساس فرشاد كنار در او ميرسيد، نظر به خواستني و زيبا بسيار ساغر براي زندگي
 از دوري اندوه و غم از و مينشست اي ،گوشه فرشاد نگران و عاشق چشمان از دور به گاهي او.  بود فرزندانش از دوري آزرد

 .گريست مي ، دلبندش كودكان

 .دهد آزارش و آورد در زانو هب را او توانست مي كه بود اي مسئله تنها اين

 :گفت ساغر بود، شركت هاي پرونده به رسيدگي مشغول فرشاد كه شب

 .آري مي شركت از كه هاييه پرونده تو سرت همش كار سر رفتي وقتي از_

 .برسم كارام به نتونستم كه زياديه مدت گي نمي خب_

 :برداشت را گوشي ساغر.  برخواست گوشي زنگ هنگام اين در

 .بفرماييد بله_

 .عزيزم سالم _

 :بود گرفته فاصله اندوه و غم از زيادي حد تا كه بود پروانه صداي

 خوبيد؟! جان خاله سالم_

 چطوريد؟ شماها خوبم _

 چطوره؟ اينا مامان حال الحمداهللا_

 ست؟ خونه خوبند،فرشاد هم اونا_

 .كنيد صبر كمي يه لطفا بله_
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 .سپرد فرشاد دستان به را گوشي

 .مادر سالم _

 ؟ چطوره زندگي ، عزيزم سالم _

 باشه؟ بد ساغر بودن با ميشه مگه ، عاليه _

 .بمونم اينجا بيشتري مدت دارم تصميم بگم بهتون كه كردم تلفن_

 : كرد اي خنده فرشاد

 نيست؟ طور ،اين گذشته خوش بهتون حسابي پس_

 : افتاد خنده به نيز پروانه

 . شده تنگ خيلي تون دو هر براي دلم ، بيايد تونستيد وقت هر ، خاليه خيلي جاتون ، بله_

 االن همين بيارم، خونه به رو اونا مجبورم كه دارم افتاده عقب كاراي انقدر خدا به مادر اما ، شده تنگ شماها براي دلمون هم ما _
 .داره هم حق البته صد كه ميگرفت ايراد كارم اين از داشت ساغر

 .اينجا بيايد شد خلوت سرت وقت هر خدا تورو اما كنمنمي اصرار زياد من باشه،_

 .ميكنم كارو اين حتما مادر چشم _

 .كنه صحبت سهغر با ميخواهد فرزانه _

 .ساغر به دم مي رو گوشي چشمام روي بعد كنم صحبت جانم خاله با من اول بذاريد _

 فرشاد به رو ساغر كردند خداحافظي يكديگر از وقتي .ساغرگرفت را گوشي فرشاد بعد كردندو صحبت باهم فرشادلحظاتي و فرزانه
 :گفت و نمود

 به شد كمتر كه كارات انشاهللا! شده تنگ همشون واسه دلم چقدر_

 .پيششون بريم سري

 :كرد اي خنده فرشاد
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 يه تا سفر ريم يم دوتايي بعد كنم تموم رو افتاده عقب كاراي اين زودتر چه هر كنم مي سعي شده، تنگ شون واسه دلم منم حتما، ـ
 خوبه؟ شه، باز دلمون كم

 !عاليه ـ

 :گفت مجددا ساغر كه بود حكمفرما دو آن بين سكوت اي لحظه

 .كشيدند زحمت خيلي مدت اين توي ها خدا بنده. بزنيم عزيز مشهدي و خانم هاجر به سري يه نيست بد گم مي ـ

 ماها به خيلي خانم هاجر گفت مي كه اونطور بريم شون ديدن به كه خواست ازم مشهدي شد، تموم كه دايي چهلم مراسم... موافقم ـ
 هر حاال.... بريم ديدنشون به وقت اسرع در كه دادم فقول بهش همانجا. بوده ناراحت خيلي برگرده بايد مي كه اين از و گرفته انس
 بدي تنها... اونجا ميام شركت تعطيلي از بعد منم بموني مدتي خانم هاجر پيش تونيم مي ضمن در... اونجا ريم مي بخواي تو كه وقت
 .شركت برسم وقت سر بتونم تا شم بيدار خواب از زود خيلي صبح بايد كه اينه داره كه اي

 :بوسيد را او پيشاني بود، شده شادمان بسيار پيشنهاد اين از كه ساغر

 اون اگه البته... پيشمه هم خانم هاجر مثل مهربوني فرشته كه خصوص به دارم دوست خيلي رو اونجا من!... شه مي خوب چقدر واي ـ
 .نكنه اذيتت زياد گفتي كه اي بدي

 :خنديد بلند صداي با فرشاد

 .نباش نگران تو... شم نمي اذيت زياد... نه «

 :گفت خود با و كرد تداعي را ويال زيباس طببيعت خويش ذهمن در داشت لب بر لبخند كه همچنان ساغر

 تا دو مثل خستگي شدت از شد مي كه هم شب... كردند مي بازي تونستند مي تا و اونجا بردمشون مي بودند شمپي هام بچه اگه «
 »!شده تنگ براشون دلم چقدر كه آخ... خوابيدند مي قشنگ كبوتر

 :شد فرشاد شگفتي موجب كه داد بيرون سينه از آهي

 .اونجا ببرمت تا گوب خواستي وقت هر گفتم بهت كه من... كشي؟ مي آه چرا حاال ـ

 .بود اي ديگه چيز واسه آه اين ـ

 :شد دقيق او سيماي به فرشاد

 .بود چي واسه بزنم حدس تونم مي ـ
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 :شد خيره او ديدگان به نيز جوان زن

 .كردند مي زندگي ما با االن هم اونا كاش اي. شده تنگ هام بچه واسه خيلي دلم... درسته... زدي حدس درست كه دونم مي ـ

 :كرد همدردي او با شادفر

 .مردونگي و مرام از بهبود و زبوني شيرين از بهنوش. هستن داشتني دوست دوشون هر شه تنگ براشون دلم منم كاشكي، ـ

 :افزود و كرد اي خنده

 .دارم دوست رو بچه تا دو اين چقدر كه واي... داره خاصي مرام قديم، پهلووناي مثل درست ـ

 :بخندد كرد سعي بود، افسده و ناالن بسيار ساغر دل كه آن با

 .اومد مي خوشش شون از ديد، مي رو اونا كي هر ها موقع اون... توئه با حق بله ـ

 :بوسيد و گرفت دست در را او لطيف و بلند موهاي فرشاد

 .تو مثل درست ـ

 :پرسيد بعد اي لحظه. انداخت زير به سر و زد لبخندي ساغر

 دي؟ مي قولي يه بهم! فرشاد ـ

 :داد جواب گشاده رويي با فرشاد

 .كنم مي قبول باشه چي هر ـ

 بگرديم؟ دنبالشون يايي مي ـ

 : افزود لحن همان با و نماند جواب منتظر

 . نيست ازشون خبري هيچ كه برده كجا منو هاي بچه نامرد اون بگه بهمون بخوايم ازش و سروش مادر خونه در دم بريم بيا - 

 : داد شنواز را او موهاي فرشاد

 . كنيم مي رو كار اين فرصت اولين در.  حتما باشه - 

 : داد هديه او به عطوفت و مهر از لبخندي ساغر
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 . خيلي ، خوبي خيلي تو - 

 . خودته از خوبي - 

 : برداشت را گوشي فرشاد.  برخاست تلفن زنگ صداي كه اين تا ماندند خيره يكديگر به عاشقانه مدتي دو آن

 ؟ بله - 

 . عزيز وستد سالم - 

 ؟ شما....  سالم - 

 . گردي مي دنبالش در به در داري كه دوست يه - 

 : كرد تامل اي لحظه فرشاد

 !؟ شناسمش نمي من كه دوستيه چه اين - 

 . شناسيش مي باالخره - 

 . بذارم رو گوشي شم مي مجبور وگرنه كن معرفي خودتو - 

 . كنم معرفي خودمو نخواد دلم شايد - 

 : برد باال را خود صداي فرشاد

 . بگير تماس ، كني معرفي خودتو خواست دلت وقت هر - 

 : پرسيد شگفتي با ساغر.  رفت فرو فكر به و گذاشت را گوشي

 ؟ بود كي - 

 : داد پاسخ متفكرانه فرشاد

 . گردم مي دنبالش در به در من كه دوستيه كه گفت مي ولي نكرد معرفي خودشو - 

 ؟ زن يا بود مرد - 

 . مرد - 
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 : شد بيشتر ساغر فتيشگ

 ؟ شناختيش!.... ؟ مرد - 

 . شنيدم صدارو اين ام ديگه جاي يه كنم مي تصور.  بود آشنا خيلي برام صداش ولي...  نه - 

 : داد ادامه فرشاد و نگفت سخني ساغر

 ؟ شه نمي تو مزاحم كسي من نبود در - 

 : شد نزديك يگديگر به ناراحتي از ساغر ابروان

 ؟ مگه چطور....  نه - 

 . نشو دلگير....  پرسيدم جوري همين ، هيچي - 

 : گفت و برخاست جا از.  براند لب بر لبخند كرد سعي بود شده ناراحت سوال اين از كه ساغر

 . گفتم مي بهت حتما داشتم مزاحمي اگه....  دوني مي كه تو - 

 : كرد نگاه او به ندامت با فرشاد

 . نداشتم بدي منظور خدا به...  عزيزم ببخش منو - 

 : فشرد دستانش ميان در را او دستان جوان زن

 . بخوابم رم مي من....  دونم مي - 

 لحني با و برخاست جا از شد امر اين متوجه كه فرشاد.  بود نشسته زيبايش سيماي بر ناراحتي گرد همچنان اما راند زبان بر را اين
 : گفت دلجويانه

 . پرسيدم مي رو سوال اين نبايد.....  خوام مي معذرت....  ناراحتي دستم از هنوز كه معلومه چشمات از - 

 . بخير شب....  عزيزم نيست مهم - 

 : پرسيد فرشاد كه نمود حركت خواب اتاق سوي به

 ؟ نيستي ناراحت كه دستم از - 

 : زد لبخندي ساغر
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 اصالً نه - 

 :نشاند لب بر عاشقانه لبخندي نيز فرشاد

 بخير شب - 

 :افكند ساعت به نگاهي. نيافت خود كنار را فرشاد گشود را چشمانش ساغر كه بعد روز صبح

 !رفت مي بيرون خونه از هشت هميشه فرشاد...  نشده هم هفت هنوز ساعت - 

 :شد خيز نيم تختخواب روي

 .كرده مشغول را فكرش ديشبي، تلفني مزاحم شايد! نخوابيده حاال تا ديشب يعني - 

 :شد خارج اتاق از و برخاست جا از

 بيداري؟ هنوز تو فرشاد! ... فرشاد

 .نشنيد پاسخي اما

 شد متوجه و دويد حيات سوي به. بود تميز و نخورده دست نيز آنجا اما بيابد آنجا در را او كه اين اميد به رفت آشپزخانه سوي به
 :كرد روشن سيگاري و نشست خوري ناهار ميز صندلي روي و برگشت آشپزخانه به. نيست آنجا در فرشاد اتومبيل

 و نخوره صبحونه اگر دونه، مي اون! بشه شركت راهي خبر بي طور اين نداشت سابقه وقت هيچ آخه. ناراحتم كارش اين از خيلي - 
 .كنم مي دق ناراحتي از برگرده وقتي تا بره،

 :گفت و جابرخاست از بعد

 .نداشتم را كاري چنين ارانتظ ازش اصالً بگم بهش و بزنم كارش محل به تلفن يه بهتره - 

 :نمود زمزمه خود با كرد مي گيري شماره كه حالي در رفت تلفن سوي به

 .رفته اينطوري كه بوده ناراحت خيلي حتماً - 

 .بود فايده بي انتظارش اما باشد جوابگويش فردي سو آن از تا ماند منتظر

 :گذاشت را گوشي ناچار به
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 .دن نمي جواب را ها تلفن نيست، تشرك كار شروع ساعت هنوز چون حتماً - 

 :زد سيگارش به پكي

 .بگيرم تماس موبايلش با بهتره - 

 پيغام همان هم باز اما كرد سعي باره سه و دوباره نيست، دسترس در كه شنيد اما ماند منتظر و گرفت را فرشاد همراه تلفن شماره
 :گذاشت را گوشي نااميد. شنيد را

 ده؟ نمي آنتن موبايلش كه كجاست آخه زنه، مي شور داره دلم! ... خدايا - 

 .زد سيگارش به عميقي پك

 .بكشد سيگار و كند طي مدام را نشيمن سالن طول كردند مي واردار را او و گذشتند مي سختي به دقايق

 :كرد گيري شماره و برداشت را گوشي شد، نواخته بار هشت ديواري ساعت كه اين محض به. رسيد پايان به او سخت انتظار باالخره

 .بفرماييد شايگان شركت - 

 .شم مي مزاحمتون صبح وقت اين خوام مي عذر خانم، سالم - 

 .بفرماييد را امرتونو كنم مي خواهش سالم، - 

 دارند؟ تشريف ايشون هستم سروي آقاي همسر من - 

 .خدمتتون گوشي - 

 :گفت خود با و كشيد راحتي نفس جواب اين از

 .ناراحته دستم از حتماً بيارم در شدل از جوري يه بايد - 

 :شنيد را منشي خانم صداي لحظه اين در

 .نيوردند تشريف هنوز ايشون خانم، ببخشيد - 

 :گفت لرزان صداي با و ريخت فرو جوان زن قلب ناگاه به

 .باشند شركت توي بايد االن ايشون اما...  اما - 
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 صحبت شايگان آقاي خود با تونيد مي بگيريد تماس ديگه ساعت نيم هاگ. نيوردند تشريف هنوز ايشون سروري خانم متاسفم - 
 .كنيد

 :شد لرزان ساغر دستان

 متشكرم خانم، خوب بسيار - 

 :گذاشت تلفن روي آرام را گوشي و گفت را اين

 باشه؟ رفته تونه مي كجا...  كجاست؟ من فرشاد پس! ... خداوندا - 

 :نگريست ساعت به مجدداً

 كنم؟ تحمل رو ساعت نيم ينا چطوري من حاال - 

 .سازد مشغول را خود زدن قدم با كرد مي سعي و نگريست مي ساعت به دم به دم. نشست انتظار به و كرد روشن سيگاري

 .شنيد را پاسخ همان مجدداً اما گرفت را فرشاد همراه تلفن شماره باز

 .نمود گيري شماره انلرز دستاني با و برداشت را تلفن گوشي. آمد سر به انتظارش باالخره

 .بفرماييد شايان شركت - 

 آوردند؟ تشريف مهندس اقاي هستم، سروري من خانم، سالم - 

 .لطفاً گوشي هستند، شايگان مهندش اما خير سروري مهندس - 

 :كرد پر را گوشش صدايي بعد اي لحظه. پيچيد گوشي در ماليمي موزيك

 .سروري خانم بفرماييد - 

 خوبه؟ حالتون سالم، - 

 چطوريد؟ شما ممنون، - 

 نداريد خبري فرشاد از شما...  شما...  بپرسم خواستم مي...  خواستم مي...  ممنون...  خوبم - 

 : كرد تأمل كمي شايگان

 .نيومده شركت هنوز خير، متاسفانه - 
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 :شد مرتعش ساغر صداي

 نگفته؟ چيزي شما به يعني - 

 بده تحويل امروز بايد كه ،دستشه مهمي هاي پرونده منتظرشم منم خانم، خير - 

 :گفت نااميدانه ساغر

 .شدم مزاحمتون خوام مي عذر ممنونم، - 

 .بذاريد جريان در منو حتماً شد خبري ازش اگه ولي كنم، مي خواهش - 

 .است شده نگران ساغر چون نيز او كه بود معلوم شايگان صداي از

 حتماً - 

 خيلي و بست حلقه چشمانش در اشك. گذاشت را گوشي خداحافظي بدون ودب شده مستولي جانش بر كه فراواني تشويش سبب به
 :شد جاري هايش گونه بر تند

 ."بدم خبر شاهين به بهتره...  كنم مي دق شوره دل از دارم! خدايا "

 :ردك گريستن به شروع و رسيد پايان به تحملش كه نكشيد طولي. دهد دلداري را خود كرد سعي و شد پشيمان بالفاصله اما

 ... نه...  نه...  باشه اومده فرشاد سر باليي اگه! خدايا - 

 بالفاصله ولي گرفت آرام شنيد كه را انتظار بوق. گرفت تماس فرشاد همراه تلفن با مجدداً سپس كرد سپري ناله و اشك با را ساعتي
 :ساخت مشوش و نگران پيش از بيش را او امر اين و رسيد گوشش به اشغال بوق

 !ده؟ نمي جواب موبايلش چرا! خدايا - 

 :دارد دلداري خود به. شد او پاسخگوي اشغال بوق صداي هم باز اما كرد سعي دوباره

 .نكنم اشغال رو تلفن بهتره گيره، مي تماس جا اين با داره حتماً - 

 .يافت ادامه ظهر تا اش كشنده و سخت انتظار

 .بگيرم تماس شايگان آقاي با دوباره بهتره - 

 :افزود و گفت سالمي شد وصل شايگان اتاق به او تماس وقتي. نمود گيري شماره و برداشت تندي به را لفنت گوشي
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 نشده؟ خبري فرشاد از هنوز! شايگان آقاي ببخشيد - 

 :بود كننده نگران شايگان آقاي صداي لحن بار اين

 .نيست دسترس در اينكه مثل اما يرمگ مي تماس همراهش تلفن با دارم مدام گرفتيد تماس وقتي از سروي خانم نه_

 .بره جايي خبر بي فرشاد نداشته سابقه حاال ،تا نگرانم خيلي شايگان،من آقاي _:نشست بغض به او لرزان صداي

 :دهد دلداري را او كرد سعي.دونم مي بله_

 .بگه بهتون نتونسته كه اومده پيش براش مهمي كار شايد_

 من داد مي خبر كه كسي اولين اومدبه مي پيش براش كه هم هركاري نداره امكان ه،اينن:نشست گريه به سحر آلود بغض صداي
 ...اما...بودم

 :داد دلداري را او هم باز شايگان

 .كنيد صبر هم باز بهتره شه مي پيداش حتما.نباشيد نگران _

 .آورد مي زبان به او دلخوشي براي طرافق حرفها اين و ندارد ساغر از كمي دست نيز او كه بود محسوس بخوبي شايگان لحن از

 .بشم ح رو قبض تشويش و نگراني از مونده كم خدا به.كنم چيكار بايد دونم نمي.كنيد كمكم كنم مي خواهش!شايگان آقاي _

 .هستم قضيه پيگير من بهتره كنيد صبر ديگه يكم اگه_

 .بذاريد جريان رد هم رو من اگه ميشم متشكر_:ساخت آرام حدودي تا را ساغر او آخر سخن

 .باشه راحت خيالتون حتما_

 .....كنه پيد رو فرشاد تونه مي شايگان آقاي حتما_:گفت خود با خداحافظي از وپس نمود تشكر ساغر

 .بيارن دست به فرشاد از خبري تونند مي ايشون....بله_:كرد تكرار خود دل بيشتر آرامش براي

 رفت مي خورشيد زمانيكه اما دارد نگاه راضي را خود توانست غروب تا او نسبي آرامش اين با

 .افتاد تشويش و دلشوره حالت به بازهم بياسايد غربي افق در تا
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 حلقه نگرانش چشمان در اشك...يافت دسترس از دور را آن هم باز اما گرفت را فرشاد تلفن شماره اميدواري وبا برخاست جا از
 ساعت آن در شد متوجه اما بگيرد تماس شايگان با خواست مي.نشاند غم به را بود افتهي اميد رنگ اين از پيش تا كه سيمايي و بست

 .گريست دل ژرفاي واز كرد پنهان دستان ميان را چهره تمام اميدي نا با.باشد مي تعطيل شركت

 :بود نگران دتش به كه شنيد را شايگان صداي برداشت كه را گوشي.كرد اهدا او به را شادي تلفن زنگ صداي بعد لحظاتي

 .سروي خانم سالم _

 خبر؟ چه سالم_

 .بگيد بهم داريد خبري فرشاد از اگه كنم مي خواهش_:نمود تر مشوش را او شايگان سكوت

 .است خونه بگيد شما االن داشتم اميد_

 .نيومده خونه هنوز....نه_:نشست اميدي ونا اندوه بغض در جوان زن صداي

 .رسه مي ازش بريخ فردا حتما.نباشيد نگران شما_

 چطور؟ آخه_:ناليد ساغر

 .هستند قضيه پيگير اونا.دادم خبر كالنتري به من_

 .كردم مي رو كار اين خودم وگرنه كرد نمي كار فكرم اصال.ببخشيد منو بايد واقعا_

 .دادم انجام مو وظيفه فقط نكردم كاري كه من.كنم مي خواهش_

 نگفتيد؟ چيزي كه تون خونواده به_:گفت نشايگا كوتاه تاملي از پس.كرديد بزرگواري_

 پسرشون وبا گرفتند تماس سروي خانم ديشب اتفاقا.كنم نگران هم رو اونا خواستم نمي نه_:گفت فراوان نگران اندوه با ساغر
 .كردند صحبت

 .گيرند نمي تماسي فعال پس...خوبه_

 .همينطوره بله_

 .بشه خبري فرشاد از زودتر هرچه اميدوارم نگيد بهشون وچيزي بفرماييد لطف شما پس_

 .اميدوارم منم_:داد جواب لرزان صدايي با ساغر
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 .كنيد يادداشت منو تلفن شماره لطفا_

 .بفرماييد_:كرد باز رو تلفن راهنماي ودفتر كرد تشكر ساغر

 احتياج يا و اومد پيش مشكلي اگه و بدونيد برادرتون مثل منو كنم مي خواهش_:وافزود داد او به را خود منزل تلفن شماره شايگان
 .كنيد تلفن بهم داشتيد چيزي به

 .كنم مي رو كار اين حتما....داريد لطف شما ممنونم_

 .بگم كه ميدونم خودم وظيفه ام زنم مي رو حرف اين كه بخشيد مي_:كرد تاملي شايگان

 .كنم مي خواهش_

 .پيشتون بياد خواهرم امشب ميخوايد اگه

 .دارم عادت تنهايي به من متشكرم_

 .خدمتم در من هرحال به_

 .بزرگواريد شما_

 مي آرام و بود رفته فرو خود در گذشته شب از پاسي تا و شد غرق وآزاردهنده ناپذير پايان تشويشي در ساغر خداحافظي از پس
 .گريست

 را گوشي لرزان نيدستا با.ساخت ومشوش محزون پيش از بيش را او متشنج واعصاب مغموم دل تلفن زنگ صداي صبحگاهان
 .بفرماييد بله_:برداشت

 سروي؟ آقاي منزل_

 .بله_:تابيد ساغر دردمند دل به اميدي نور

 شده؟ خبري_:پرسيد مرتعش صداي با ساغر.گيرم مي تماس.... كالنتري از من_

 .بگيد بهم شده خبري اگه كنم مي خواهش- :ريخت فرو جوان زن قلب آن واسطه به كه نمود اختيار سكوت گيرنده تماس

 .بشيد سواالت از بعضي پاسخگوي بياييدو جا اين به بايد شما....اما....اما نيست كه خبري خير_

 .اونجام ديگه ساعت يك تا من البته_
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 .هستيم شما منتظر ما_

 دارند؟ من از سواالتي چه يعني_:كرد زمزمه لب زير ساغر.شد قطع تماس

 ديواري ساعت به نگاهش.بزنم زنگ شايگان آقاي به بايد_:نمود گيري وشماره ادد فشار را تماس قطع تكمه فراوان تشويش با
 .باشند خواب ايشون شايد زوده االن اما_:افتاد

 كه يه بالهايي چه اين!خدايا_:گريست و گرفت دست دو ميان را چهره مستاصل وسپس گذاشت تلفن روي تمام نااميدي با را گوشي
 مياد؟ سرم

 كه رود نظر مورد كالنتري به كه كرد قصد مناسب لباسي پوشيدن از پس.رفت خود اتاق سوي به و برخاست جا از لرزان پاهايي با
 تلفن زنگ صداي

 

 :شد پاسخگو مرتعش صدايي با و برداشت را گوشي لرزان دستاني با خواند فرا خود سوي به را او

 .بفرماييد... بله - 

 .بخير تون صبح... سروي خانم سالم - 

 .بخير هم شما صبح سالم، - 

 يكي كالنتري رئيس. نباشيد نگران اصالً بگم بهتون خواستم مي. كردند احضار رو شما كه گفتند و گرفتند تماس باهام كالنتري از - 
 فرشاد همكاراشون، و ايشون تالش و سعي با باشيد داشته اطمينان تونيد مي. هستند بزرگ شايگان آقاي پدرم، صميمي دوستان از

 .شه مي پيدا

 :فشرد سختي به ار او گلوي بغض

 .كنند پيدا سالم و صحيح رو فرشاد اميدوارم... اميدوارم... ممنونم شما لطف از - 

 :پرسيد شگفتي با شايان

 زنيد؟ مي رو حرف اين چرا - 

 :آمد خود به ساغر

 رو؟ حرف كدوم - 
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 .كنند پيدا سالم و صحيح اونو گيد مي كه اين - 

 :برد فرو را خويش بغض كرد سعي جوان زن

 ...دونم نمي - 

 كنم؟ سؤالي شه مي - 

 .كنم مي خواهش بله - 

 خبرم؟ بي ازش من كه هست اي مسئله - 

 :نمايد خودداري اشكهايش ريختن فرو از نتوانست ديگر ساغر

 .نيست مهمي چيز... نه - 

 :پرسيد مصرانه شايگان

 .باشه كمكي شايد بگيد بهتره هست اي مسئله اگه - 

 :افزود شايگان. گريست بلند صداي با ساغر

 .بريم كالنتري به هم با تا كنيد صبر لطفاً سروي خانم - 

 .ممنونم... خب بسيار - 

 را خود خيزان و افتان ساغر. درآمد صدا به منزل زنگ كه نپاييد طولي. ماند منتظر قبل از تر مغشوش افكاري با و گذاشت را گوشي
 :رسانيد آيفون به

 بله؟ - 

 بزنم؟ حرف باهاتون كالنتري به رفتن از قبل تونم مي. شايگان... منم! رويس خانم - 

 .كنم مي خواهش... البته - 

 :نمود دعوت نشستن به را او و رفت پيشوازش به شايگان ورود با. ماند منتظر و گشود را در

 .نذاشتين تنها اسفناك موقعيت اين توي منو كه ممنونم ازتون واقعاً چيز هر از قبل - 

 :گفت جوان مرد. گرفت قرار كاناپه روي او، روبروي ساغر و نشست مبلها از يكي روي شايگان
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 .بدونيد قابل منو اگه البته... بديد شرح برام بود كه اونطور رو فرشاد شدن ناپديد از قبل شب خوام مي من - 

 .كرديد ثابت بهم برادريتونو شما. كنم مي خواهش - 

 :افزود و كشيد عميقي نفس

 فقط نكرد معرفي خودشو اون. بود پاسخگوش فرشاد خود كه گرفت تماس ناشناس يه كه بود اين افتاد شب اون كه اتفاقي تنها - 
 ...اين مثل چيزي يه يا... "گردي مي دنبالش در به در تو كه هستم هموني": بود گفته

 :داد ادامه و كشيد پيشاني به دست

 .بيارم ياد به بوده كه اونجور رو تهاصحب اون دقيقاً تونم نمي... متأسفم - 

 ...نكنيد اذيت خودتونو لطفاً نداره اشكالي - 

 :افزود كنجكاوي با و كرد مكثي

 بوده؟ كي گشت مي دنبالش فرشاد كه كسي اون خب - 

 :داد جواب متفكرانه ساغر

 .دونم نمي واقعاً... دونم نمي من - 

 :برخاست جا از سپس دمان خيره او غمگين و گرفته چهره به مدتي شايگان

 .بيفتم راه بهتره حاال متشكرم، - 

 .شد خارج حياط در از شايگان با همگام و كرد قفل را ساختمان در انداخت اش شانه روي را كيفش. برخاست جا از نيز ساغر

 :نمود بيان كرد مي باز او براي را اتومبيل در كه حالي در شايگان

 .ببخشيد منو ادبي بي - 

 :شد خيره او به فتيشگ با ساغر

 .نديدم چيزي چنين شما از من زنيد مي رو حرف اين چرا كنم مي خواهش - 

 :آورد فرود احترام به را سر شايگان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  396 

 اين و نكردم خوشوقتي اظهار نزاكتي هيچ بدون و ادبي بي با ولي ديدم بار اولين براي رو شما من كه اينه موضوع داريد لطف شما - 
 .كنم زيارت رو شما وضعيت اين در نداشتم دوست هيچ البته... شدم خشنود و خوشحال شما ديدار از واقعاً كه حاليه در

 :گرفت جاي صندلي روي ساغر

 .خوشوقتم شما ديدن از منم داريد، لطف شما - 

 مقصد هب رسيدن تا. شد پشيمان او محزون و مغموم سيماي ديدن با كه گويد سخني خواست مي گرفت قرار فرمان پشت شايگان
 كالنتري عمارت سوي به او اتفاق به سپس كند، قفل را در شايگان تا ماند منتظر و شد خارج اتومبيل از جوان زن. بود برقرار سكوت
 اين در. نشست ميز مجاور صندلي روي خود معرفي از پس و شد ويژه بازپرس اتاق وارد شايگان راهنمايي با ساغر. كرد حركت
 و برخاست جا از وي احترام به بود جواني مرد كه ويژه افسر. خواست ورود اجازه و نواخت در به ضربه چند نيز شايگان لحظه

 :كرد دراز او سوي به را دستش

 .آورديد تشريف هم شما كه خوشحالم - 

 .ممنون - 

 .بنشينيد لطفاً - 

 :گفت نشست مي صندلي روي كه حالي در شايگان

 .بپرسيد رو سؤاالتون ايشون كنوني وضع و روحيه مالحظه با كنم مي خواهش ازتون ندارند مساعدي حال سروي خانم - 

 .حتماً بله - 

 رو نمود، مرور را كرد مي خودنمايي آن روي ديگر، شماره چند كنار در "سروي فرشاد" نام كه اي پرونده كه اين از پس جووان مرد
 :گفت ساغر به

 .كنيد تعريف امبر بوده كه اونطور رو موضوع لطفاً! سروي خانم - 

 مسائل از خيلي او توضيحات شنيدن با كه بازپرس. كرد تعريف گريخته و جسته را ماجرا مغموم لحني و مشوش حالتي با ساغر
 :كشيد چانه به دستي متفكرانه بودند مانده مكتوم برايش

 .كنيم موكول اي ديگه وقت به بهتره كنم مي تصور داريد، شما كه حالي با اما داشتم هم اي ديگه سؤاالت من - 

 :افزود كاونده ديدگاني با و كرد مكث
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 شه؟ بازگو بايد كنيد احساس كه هست هم اي ديگه چيز آيا - 

 :كرد زمزمه لب زير درخشيد، ساغر مغشوش ذهن در اي جرقه سؤال اين از

 ماليمي صداي همان با و كشيد لندشب پيشاني به دستي "...بودم؟ كرده فراموش رو نامرد اون چطور آخه... افتاد يادم شد خوب"
 :داد ادامه

 ...بودم ناراحت فرشاد شدن گم از بس از - 

 .نماند پنهان بازپرس دقيق چشمان و تيز گوشهاي از حركات و سخنان اين

 :شد جا به جا صندلي روي جوان زن. كند اشاره است، آورده ياد به كه اي مسئله آن به ساغر تا كرد صبر

 .بدونيد رو مسئله اين بايد و ماًحت شما... بله - 

 :پرسيد كنجكاوي با بازپرس

 مسئله؟ كدوم - 

 :داد ادامه و كرد بازگو را رسيدنش قتل به از قبل را پريوش سخنان پرويز؛ شدن كشته ماجراي تعريف از پس ساغر

 ...نشديم موفق نبود، دست در مستدلي مدارك چون اما بوديم داده گزارش رو موضوع اين قبالً فرشاد و من - 

 :افزود و كرد مكثي

 .باشه كار تو مهران و هنگامه دست بازم كنم مي تصور من - 

 .كنم مي مرور مجدداً رو تن دو اين قتل پرونده من. كرديد اشاره مهمي بسيار نكته به - 

 :نمود ساغر به رو شايگان

 .بگيد هم ايشون به داديد، توضيح من براي كه ور اتفاقي لطفاً... نكرديد. داشتيد من با كه صحبتي به اي اشاره شما - 

 :كرد مرتب را اش روسري ساغر

 ...ممنونم يادآوريتون از... بله... آه - 

 پس بازپرس. نمود بيان تر آماده ذهني با و كاملتر بود كرده مزاحمت ايجاد فرشاد شدن مفقود از قبل شب كه را مرد آن موضوع و
 :راند لب بر ضايتر از لبخندي آن كردن يادداشت از
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 .كنيد اي ارزنده كمك ما به تونستيد تون توضيحات اين با شما متشكرم، - 

 :شد خيره او به اميدواري با ساغر

 كنيد؟ مي پيدا رو فرشاد كه باشم داشته اميد يعي - 

 .كنند فرار قانون دست از تونند نمي وقت هيچ جنايتكارا نباشيد، نگران شما. البته... بله - 

 :افكند شايگان به نگاهي

 .كنيم احضار دوباره رو ايشون باشيم مجبور شايد. كنند ترك رو تهران ثانوي اطالع تا نبايد سروي خانم - 

 :برخاست جا از شايگان

 .ام متوجه بله، - 

 .شايگان آقاي كرديد لطف متشكرم - 

 :نمود ساغر به رو

 .نباشيد نگران بهتره گم مي هم باز - 

 :پرسيد زد مي موج آن در اشك كه روح بي چشماني با و برخاست جا از يناتوان و ضعف با ساغر

 گيريد؟ مي رو قضيه دنبال كه شما - 

 :برخاست جا از او احترام به جوان مرد

 .همينه ما وظيفه البته - 

 :سترد چهره از را اشك خود باريك و بلند انگشتان با ساغر

 ديد؟ مي اطالع هم من به رسيديد، اي نتيجه به اگه باشم مطمئن و - 

 .حتماً باشه، الزم اگه - 

 :پيوست او به نيز شايگان اي لحظه از پس. شد خارج اتاق از اندوه و غم از لبريز دلي و افتاده هايي شانه با ساغر

 .مونه نمي ابر پشت وقت هيچ ماه باالخره. باشه خدا به اميدتون. نديد عذاب خودتونو قدر اين كنم مي خواهش!... سروي خانم - 
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 :گفت شايگان درآمد حركت به اتومبيل كه زماني. گرفت قرار فرمان پشت خود و كرد باز او براي را در رسيدند اتومبيل به وقتي

 .كنيد سرافرازمون و بياريد تشريف ما خونه به قضيه، شدن مشخص تا كنم مي خواهش - 

 :نگريست او به نگران چشمان همان با ساغر

 .ترم راحت خودم خونه اما زنم مي رو حرف اين كه ما شرمنده... ممنونم - 

 

 ...بذارم تنها حال اين با شمارو تونم نمي من ولي...طوره اين كه البته_:زد لبخندي جوان مرد

 .بزنم خودم خونه به سري يه برسونم منزلتون به رو شما اينكه از قبل بفرماييد اجازه اگه

 .شدم هم ماش مزاحم كه ببخشيد بايد...كنم مي خواهش_

 .كنيد مي ام شرمنده خانمسروي نزنيد رو حرف اين_

 .ايستاد مجلل و بزرگ بسيار منزلي در جلو اتومبيل دقايقي از پس اينكه تا بود فرما حكم آندو بين سكوت

 داخل؟ ياريد نمي تشريف_

 .برسونيد سالم خانواده به...ممنونم_

 .وببخشيد من لطفا...متشكرم_

 گفت ،سخني شود منزل وسيع و بزرگ حياط داخل اينكه بدون و فشرد را زنگ دكمه.رفت خود منزل در يسو به و گفت را اين
 خواهرم از كوچكيتون برادر عنوان به من.ميخوام معذرت_:زد لبخندي گرفت قرار اتومبيل پشت كه زماني.شد اتومبيل وارد ومجددا
 .باشه شما مزاحم مسئله شدن مشخص تا خواستم

 ...مزاحم خواستم نمي اصال...هستم عزيزتون وخونواده شما شرمنده من...شايگان آقاي ريدبزرگوا شما_

 .نكنيد صحبت من با اينطور كنم مي خواهش ازتون_:كرد قطع احترام با را او سخن شايگان

 .ده مي آزار رو من شما حرفهاي اين بفرماييد باور.ذارم مي احترام وبهش دارم دوستش اندازه همون به من و منه برادر فرشاد

 .نميشم شما ناراحتي موجب حرفها اين با ديگه...چشم....داريد لطف ما به نسبت شما_

 .متشكرم واقعا.....متشكرم_
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 بسيار ساغر براي او زيباي سيماي.نشست صندلي وروي كرد باز را اتومبيل عقب در خوشرويي بسيار و جوان زن لحظه اين در
 _:گفت اي ستردهگ لبخند با او.نمود دلنشين

 .شديد معطل اگه ببخشيد....سالم

 :گشت مي ساغر دلگرمي باعث كه شد مي ديده خاصي صميميت يك او چهره در

 ....شايگان خانم سالم_

 .هستند من خواهر كيانا ايشون_:نمود ساغر به رو جوان مرد

 .خوشوقتم آشناييتون از_:آورد فرود سر احترام با ساغر

 .هستند سروي مهندس همسر سروي ساغر خانم هم ايشون_:نمود كيانا به رو شايگان

 .خوشحالم خيلي شما با آشنايي از منم_:گفت گشاده چهره همان با كيانا

 آوردي مي تشريف تو اگه.شدم مزاحمت من كه بود خودت تقصير!جان ساغر_:افزود وصميمي دوستانه بسيار لحني وبا كرد مكثي
 .بيفتي زحمت توي نبودي مجبور

 .بندازم زحمت به رو شما نبودم راضي اصال خدا به ببخشيد منو بايد ،شما كنم مي خواهش_

 ما واسه كيارش مثل درست سروي آقاي.نزن رو حرف اين_:نهاد او هاي شانه روي را دستانش فراوان صميميت با كيانا
 .ببينم خندون لباني با رو تو و بشه حل مشكل اين زودتر هرچه اميدوارم.عزيزند

 مرسي_

 :نمود خود خواهر به رو كيارش رسيدن محض به.داشت ادامه مقصد به رسيدن تا آنان سكوت

 .باش سروي خانم مواظب حسابي_

 .حتما حتما_

 :گفت گشود مي را منزل حياط در كه حالي در وساغر كرد خداحافظي آنان از كيارش

 .كنم انجبر بزرگتونو لطف اين روزي اميدوارم.ممنونم خيلي شما لطف از_
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 كلمه از شه مي ضمن در...باشم ات واسه خوبي همدم كشيدي،اميدوارم بيرون طاليي قصر اون از منو كه كنم تشكر ازت بايد من_
 نكني؟ استفاده"شما"

 .حتما....بله_:كرد دعوت داخل به را خود ميهمان ساغر

 قشنگ حياط اين توي و ميايم امروز همين از_:گريستن اطراف به شوق با كيانا رسيدند كه ساختمان در به حياط كردن طي از پس
 .خوريم مي غذا وصندلي ميز همين روي

 حسابي تا جان كيانا بشين لطفا...اومدي خوش_:گشت روان او پي در خود سپس.شود داخل كيانا تا ماند ومنتظر كرد باز را در ساغر
 .كنم پذيرايي ازت

 .ها بياريم در بازي مهمون نشد قرار_:داد جواب خندان و بشاش سيماي همان با جوان دختر

 منو و باش راحت باهام نكنم غريبي احساس خواي مي اگه_:افزود اي دوستانه لحن با و اوايستاد روبروي وكيانا افتاد خنده به ساغر
 باشه؟ كن قبول خواهر يه عنوان به

 كه احساسي دهد دست ساغر به خاصي احساس شد ثباع آميخت هم در"خواهر" كلمه انگيز دل رايحه با وقتي مهربان لحن اين
 عزيزانش دل خاطر به بود مجبور اواخر اين

 .بپردازد آن به خود خلوتگاه در و نمايد پنهان را آن

 و زيبا چشمان به لحظاتي نتيجه در ديد مي شده سركوب احساسات اين خالصانه بروز به شديدي تمايل خويش خويشتن در او
 در او كه مدتي در.گريست جان و دل ژرفاي از و كرد رها او آغوش در را خود بخواهد كه اين بدون سپس ماند خيره كيانا مهربان
 طور اين بودم نتونسته كه بود زيادي مدت_:گشود سخن به لب سپس نمود ارضا و اشباء را خاص احساس آن بود كيانا آغوش
 نكنم ناراحت رو اونا كه اين خاطر به هميشه.عزيزام پاك وجود خاطر به بلكه تنهايي و كسي بي خاطر به نه هم اون كنم گريه راحت
 .ميزدم لبخند جاشون وبه كردم مي پنهان رو بودي شاهدشون تو كه رو ها اشك اين تمام

 به منو گفتي تو وقتي كه بود همينم خاطر به شايد..نداشتم خواهري وقت هيچ من_:زد ولبخند كرد پاك را اشكهايش دست پشت با
 .بگيرم رو خودم جلوي نتونستم ديگه كن قبول خواهر يه عنوان

 خودم پيش هميشه.نداشتم خواهري وقت هيچ منم چون كنم دركت خوبي به تونم مي_:داد نوازش را او خيس هاي گونه كيانا
 رو كسي باالخره.كنند نمي مطلق تنهايي احساس وقت هيچ اونا.هستند مند بهره بزرگ نعمت اين از كه كسايي حال به خوش ميگفتم

 .كنند دردل و بزنند حرف باهاش آسوده خيال با گيره مي دلشون وقتي كه دارند خودشون كنار در

 .بود كرده زمزمه بارها و بارها خود ذهن و دل در ساغر كه بود چيزي همان سخنان اين
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 .باشيم مه با خواهر دوتا مثل بعد به اين از تونيم مي هستيم عقيده هم و راي هم چون_

 نيست؟ طور اين.....

 .زياد خيلي....خوشحالم خيلي بابت اين از من و طوره همين...بله_:راند لب بر مليحي لبخند كيانا

 :نشاند ها لب بر لبخند نيز ساغر

 .رسيدم آرزوم به باالخره چون طور همين منم - 

 مي اهدا روح سبكي و مطلق آرامش حس يك ساغر به ياناك وجود. بوييدند و كشيدند آغوش در را يكديگر خواهر دو همانند دو آن
 :نمايد احساس سرزنده و شاد دختر اين به نسبت خاص اي عالقه خويش قلب در او گشت مي باعث امر همين و كرد

 .بياره خوشمزه شيرقهوه يه ات واسه خواهر اين تا بشين حاال - 

 .منه نوبت بعد دفعه ولي.. .چشم... نكنه درد دستت... برم خوبم خواهر اين قربون - 

 :داد جواب كرد مي بيرون تن از را اش مانتو كه حالي در ساغر

 .قبول... باشه - 

 :گفت بود آشپزخانه در كه ساغر به خطاب و درآورد را اش روسري و مانتو حال همان در و نگريست اطراف به كيانا

 .خوبيه خونه... قشنگه خيلي جا اين - 

 :داد جواب جا همان از ساغر

 .جاست اين از بزرگتر خيلي اونجا... باشه شما خونه قشنگي و خوبي به كنم نمي تصور - 

 آدم به كه هوايي و حال يه... داره خاص هواي و حال يه جا اين كه اينه منظورم. نبود وسعتش و بزرگي خوبي، و قشنگي از منظورم - 
 .بدم توضيح ات واسه چطور دونم نمي... ده مي آرامش

 :نشست مبلها از يكي روي گشت مي احساساتش ابراز براي مناسبي كلمه دنبال به كه حالي در و كرد مكثي

 شنيدي؟ چيزي شه، مي زاده انسانها حس و وجود از كه مثبت ارتعاشات مورد در حاال تا - 

 .شنيدم تلويزيون مجريان از چيزايي يه - 

 .ديگه هميناست منم منظور خب - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  403 

 :نشست كنارش و آمد او نزد داشت، وجود شيرقهوه فنجان دو آن در كه اي سيني با ساغر

 دارند؟ واقعيت جداً - 

 و بشه نگراني و تشويش دچار دلت يا كني؟ خفقان احساس كه بري جايي يه شده حاال تا... دارم اعتقاد خيلي بهشون كه من... بله - 
 ؟»!مزخرفي محيط چه«:بگي خودت به

 :نهاد او جلو را فنجانها از يكي ساغر

 .گفتم خودم به ها محيط از بعضي در رو جمله اين بارها و بارها حاال تا... بله - 

 :گرفت دست به را فنجان كيانا

. گيرند مي قرار جايي همچين توي وقتي آدما همين واسه حده، از بيش منفي ارتعاشات محيطهايي همچين توي شنيدم كه اونطور - 
 .منفيه امواج همون تأثير اينا. كنند مي گناه احساس بعضاً و شن مي نگراني و تشويش و دلشوره دچار

 .دارم احساسي همچين ها بيمارستان حتي و دادسراها كالنتريها، محيط توي اگثراً... توئه با حق - 

 .شه مي دهدي و شنيده زياد و وفور به چيزها قبيل اين از و بيماري ريا، دروغ، ها محيط اين توي كه اينه خاطر به... خب - 

 :ساخت خود متوجه را كيانا ساغر، سكوت بعد دقايقي. نمودند قهوه شير صرف به شروع و زدند لبخند يكديگر روي به دو هر

 جان؟ ساغر ساكتي اينقدر چرا - 

 :شد جابجا مبل روي و آمد خود به سؤال اين از جوان زن

 .نگرانشم خيلي آخه ...كردم مي فكر فرشاد به داشتم... داشتم... خوام مي معذرت - 

 :گفت دلجويي با و نهاد او دست روي دست كيانا

 باعث بخواد خدا اگه و كنم گوش دلهات درد به كه اين واسه... جام اين همين واسه من... كن خالي خودتو و بزن حرف... خب - 
 ...بشم آرامشت

 :ماند خيره او مغموم ديدگان به

 .گوشم سراپا من كه بگو حاال... خب - 
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 داشته خلوتي خويش خويشتن با خود دل آرامش براي بود كرده قصد گويي ماند خيره اي نقطه به و كشيد بلندي نفس غرسا
 سخن است، راحت و خواهد مي كه طور آن بتواند او تا نمود اختيار سكوت بود كرده درك او در را حالت اين كه نيز كيانا.باشد
 :دوخت كيانا گيراي و جذاب ديدگان در چشم كه اين تا انجاميد طول به لحظاتي ساغر سكوت. بگويد

 زن ترين بدبخت و تنهاترين كردم مي احساس حال همه در بودم، نگران و مشوش هميشه داد، مي آزارم سرخوردگي احساس - 
 راه سر رو فرشاد بزرگ خداوند كه اين تا... كه اين تا كردم تحمل داشت كه هايي سختي تمام با رو مشكالت حال اين با... بودم عالم

 در اين و داد نجات انزوا و تنهايي از منو واقعاً اون... گم مي جدي اينو... هست و بود من نجات فرشته فرشاد... داد قرار زندگيم
 .كشيدم مي زجر هام بچه دوري از و زدم مي پا و دست يأس و نااميدي در من كه بود حالي

 :نشاند لب بر ماليمي لبخند. ندارد او گذشته از اطالعي هيچ او كه شد متوجه اغرس. ساخت متعجب را كيانا او آخر جمله

 درسته؟ كردم ازدواج قبالً من دونستي نمي حتماً - 

 :زد لبخند نيز كيانا

 .بشه باخبر ازش كسي دم نمي اجازه بخواي اگه باش مطمئن و نداشتم اطالعي كوچكترين موضوع اين از من - 

 :كرد اهدا او به تشكر و نامتنا از نگاهي ساغر

 .كنم پيدا هامو بچه كنه كمكم كه داد قول بهم بره و بذاره خبر بي فرشاد كه اين از قبل شب - 

 :گفت مهرباني با او، هاي بچه و گذشته مورد در اي كنجكاوي هيچ بدون كيانا

 .بره خبر بي كرده وادار رو سروي آقا كه باشه افتاده اي غيرمنتظره اتفاق بايد حساب اين با پس - 

 باشه؟ تونه مي چي اتفاق اون اما... همينطوره بله - 

 :افزود و نشد او سوي از جواب شنيدن منتظر

 .كشيده بيرون خونه از اونو نفر يه كنم مي احساس من - 

 :پرسيد شگفتي با دانست نمي گذشته موضوعات از چيزي كه كيانا

 چي؟ واسه آخه - 

 .مفصله موضوعش - 

 .باشه نداشته اشكالي تو نظر از اگه البته بشنوم ادخو مي دلم - 
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 :فشرد صميميت با را او دستان ساغر

 جدا من از خودتو خواد نمي دلم اصالً و بينم مي مهربون و خوب خواهر يه چشم به رو تو واقعاً كنم اعتراف بايد!... حرفيه چه اين - 
 .بدوني

 .دارم تو به نسبت رو احساس همين منم... متشكرم - 

 :افزود و شد خيره او چشمان به

 .قراره چه از موضوع بگو برام حاال خب - 

 :رفت فرو فكر به موضوع، شنيدن از پس كيانا. نمود تعريف او براي را ماجرا تمام و كشيد موها به دستي ساغر

 .باشه مهران و هنگامه كار فرشاد آقا كشيدن بيرون نيست بعيد گفتي برام كه طور اين - 

 :گفت مهربان لحني با چسباند مي سينه به را او سر كه حالي در و سوزاند او بر دل كيانا. زد حلقه ساغر چشمان در اشك

. باشي صبور و مقاوم اينا از بيشتر بايد تو باشه چي هر باالخره... مونه نمي ابر پشت وقت هيچ ماه كه باش داشته ياد به! جان ساغر - 
 با كن سعي و باش آروم. بندازند پا از طوري اين رو تو سخته، خيلي تحملشون دونم مي كه كالتمش و مسائل اين بدي اجازه نبايد
 محدوده خيلي فعليت زندگي درباره اطالعاتم و دونم نمي چيزي ات گذشته زندگي از اصالً من! ببين. كني آروم خودتو نيايش و دعا
 .هستي اي منطقي كامالً انسان تو مطمئنم اما

 :افكند زير به سر ساغر

 مطمئني؟ حد اين تا كجا از تو آخه - 

 دي نمي پاسخ تأمل بدون رو جوابي هيچ كه اين از بري، مي كار به كه كلماتي از چشمات، عمق از من... ست ساده خيلي جوابش - 
 و روح به حد ينا تا اگه البته كني برخورد شده حساب و عاقالنه موجود مسائل با كني مي سعي و هستي منطقي تو كه فهمم مي

 .كني حفظ رو آرامشت و بگيري تصميم تونستي مي اينا از بهتر آوردي، نمي فشار روانت

 .بخشيد مي جال را جانش و روح و شد مي ريخته ساغر اندوه و غم هاي شعله روي بر كه بود زالل و صاف آبي كيانا سخنان

 از شوق اشك بود، فرستاده روحش آرامش براي را كيانا مهربان، وندخدا كه اين از و گرفت تابيدن اميدي نور ساغر، مأيوس دل در
 :كرد مي اندوه و غم احساس همچنان روحش و قلب اعماق در اما. گفت شكر را خدا و ريخت فرو ديدگان

 .نمك گوشم آويزه رو ها اين زندگيم مراحل تمام در كنم مي سعي است، ارزنده خيلي تو حرفهاي جان، كيانا ممنونم ازت - 
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 :كشيد آغوش در را او كيانا

 .آوردم يادت به رو اونها فقط من و بودي كرده فراموششون اما دونستي مي تو كه بودند چيزايي اينا گم مي هم باز گفتم هم قبالً - 

 :افزود و زد لبخندي

 .نكني شون فراموش وقت هيچ اميدوارم و - 

 .شد بمتعج ساغر آن واسطه به كه كرد اي خنده هنگام اين در

... كردم فرمايش خورده حد از زياد كه اين مثل... حرفه؟ پر گر موعظه يه كيانا اين گفت خواهي خودت پيش حتماً!... جان ساغر - 
 .كنم مي موعظه مدام و يام نمي پايين حاالها حاال منبر، باالي رم مي دوستام قول به وقتي... ببخش منو

 :افتاد خنده به نيز ساغر. خنديد هم باز و كشيد خود روشن موهاي به دستي

 .نكردم نگاه نصيحت و موعظه چشم به بهشون اصالً و شدم شاد كلي حرفهات شنيدن از كن باور!... كيانا حرفيه چه اين - 

 :داد جواب خنديد مي همچنان كه كيانا

 ...زنم مي حرف خيلي ها موقعيت اين توي كه دونم مي خودم... بكني مو مالحظه خواد نمي - 

 :فشرد گرمي به را او دستان ساغر

 كني؟ مي نفسي شكسته قدر اين چرا!... كيانا ديگه بسه - 

 .خنديدند و انداخته يكديگر گردن در دست دو هر

 :برخاست جا از ساغر بعد دقايقي

 .ممنونم ازت چي همه براي - 

 .نكردم كاري من عزيزم كنم مي خواهش - 

 :كشيد و گرفت را او دستان ساغر

 .بدم نشون بهت رو اتاقت تا بيا حاال... نداري خبر خودت اما.. .چرا - 

 :كرد راهنمايي پروانه اتاق به را او ساغر. شد همراه او با و نمود تشكر كيانا

 .شوهرمه مادر اتاق جا اين - 
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 :نگريست اطراف به كيانا

 !شده چيده مرتب و سليقه با چه چي همه - 

 :زد لبخندي ساغر

 .ايه سليقه با زن واقعاً پروانه خاله بله، - 

 .بدم تحويل گرفتم، تحويل كه طور همين دم مي قول هم من هست اصل اين گواه چي همه طوره، همين بله - 

 :بخشيد وسعت خود لبخند بر ساغر

 .باشي راحت و بدوني خودت خونه مثل رو جا اين اميدوارم - 

 .متشكرم طوره، همين حتماً - 

 :افزود و انداخت ساغر شانه روي دست

 چيه؟ نظرت... كنيم آماده رو ناهار بريم بهتره - 

 .كنيم درست تونيم مي بخواي كه غذايي هر. بريم... ندارم حرفي - 

 .پسندم مي بيشتر رو ساده غذاي من اما متشكرم، - 

 محيط در و كردند مهيا اي ساده ناهار خواست، مي كيانا كه طور همان. رفت آشپزخانه سوي به او با همراه و زد لبخندي ساغر
 .بود فرزندانش دلتنگ و فرشاد نگران او. رفت فرو خود در مجدداً ساغر آن از پس. نمودند ميل حياط سرسبز

 نيست؟ طور اين غمگيني، هنوز تو - 

 :افكند زير به سر ساغر

 .همينطوره بله - 

 !بشه؟ غمگين اميدوار آدم يه شه نمي مگه اندازي مي پايين رو سرت چرا - 

 :افزود كيانا. نمود سكوت و كرد بلند رس ساغر

 نااميدي بر دليل رنج و غم دارم اعتقاد من »نداره؟ وجود غم بي دل« گن مي نشنيدي مگه. عجينه انسانها همه جان و جسم با غم - 
 .اميدوارند همچنان اما محزونند و مغموم كه انسانهايي هستند. نيست انسان
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 .بود برقرار دو آن بين سكوت مدتي آورد فرود وا سخنان قبول عنوان به را سرش ساغر

 .ها داره تأمل و تفكر جاي خيلي هم طبيعت اين گم مي - 

 :شنيد جواب و گفت كيانا را اين

 .ببره لذت ازش و بشه بهرمند بايد كه طور اون طبيعت از تونه مي كسي كمتر زمونه و دوره اين توي اما گي مي كه همينطوره... بله - 

 :كشيد آهي كيانا

 انسان به سبز فضاي. هستند مقاومي انسانهاي اونا جداً. كنند مي زندگي كوچك آپارتمانهاي توي كه اونايي خداها بنده. همينطوره - 
 .هستند بهره بي خدادادي، موهبت اين از كنه، مي داد بي اقتصادي مشكالت كه زمان و عصر اين در ها خيلي و ده مي آرامش

 :نگريست او زيباي و يشمي چشمان به ساغر

 .معجبم من - 

 :پرسيد شگفتي با كيانا

 چي؟ از - 

 .كني مي فكر گسترده قدر اين تو كه اين از - 

 :كرد اي خنده كيان

 زني؟ مي رو حرف اين چي واسه - 

 خواندند مي آواز يكديگر گوش در عاشقانه و كردند مي خم سر سو آن و سو اين به ماليم نسيم با كه درختان برگ و شاخ به ساغر
 :شد خيره

 ."پولداري بچه" ها امروزي قول به تو كه اين واسه - 

 :خنديد بلند صداي با كيانا

 ."دار مايه بچه" ها امروزي قول به بگو - 

 :گرفت دست در را او دستان كيانا افتاد خنده به سخن اين از نيز ساغر

 .ديگرون مثل انسانم يه فقط نم دونم، نمي پولدار بچه تو قول به يا دار مايه بچه خودمو من - 
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 داشته قرار باال سطح در عرفاني لحاظ از قدر اين ثروت و پول داشتن با كه نديدم تو مثل دختري االن تا من عجيبه، بازم حال اين با - 
 .باشه

 .همين... مسلمونم فقط من... نيستم اي عرفاني انسان من - 

 .عجيبه بازم ولي - 

 :ماند خيره اي نقطه به كيانا

 .ندونستم ثروتمند آدم يه خودمو وقت هيچ كه باشه اين خاطر به شايد - 

 :پرسيد شگفتي با ساغر بار اين

 جزو وقت هيچ خودتو چطور. هستي بازرگاني شركت معروفترين و بزرگترين صاحب شايگان، آقاي دختر تنها تو چيه؟ منظورت - 
 !ندونستي؟ ثروتمند آدماي

 :كرد خودنمايي كيانا سيماي در غم

 .نيستم شايگان خانواده واقعي دختر من كه اين خاطر به - 

 .نكرد باور بود شنيده كه را آنچه ساغر

 !ممكنه؟ چيزي همچين چطور - 

 :بود نشنيده را او پرسش گويي. كشيد آهي كيانا

 .تنيمنا برادر با همچنين نداشتم مشكلي بيامرزم خدا مادرخونده و خوبم پدرخونده با وقت هيچ من البته - 

 :نگريست او به فراوان شگفتي با ساغر

 ...كه اينه منظورت - 

 :كرد قطع را او سخن لبخند با كيانا

 .ببريم لذت فضا اين از و هوا اين از بيا... بگذريم - 

 :پرسيد مصرانه ساغر اما

 قراره؟ چه از جريان بگو - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  410 

 :داد جواب لبخند همان با كيانا

 عنوان به منو و اومدند خواست مي دختر دلشون كه محترم خونواده يه بعدش. بودم رورشگاهپ تو سالگي شش تا من ساده، خيلي - 
 .بشه دار بچه نتونست داشت كه اي قلبي بيماري دليل به كيارش بعد بيامرزم خدا مادرخونده آخه كردند قبول فرزندشون

 :افزود و ماند خيره درختان هاي شاخه ميان اي پرنده به

 مادر و پدر روز يه كردم مي احساس هميشه و داشتم جالبي روياهاي هميشه كردم مي زندگي پرورشگاه تو كه دوراني اون توي - 
 صميمي و مهربون واقعيم، مادر و پدر مثل درست شايگان آقاي و خانم. شد همينم برند، مي خودشون با منو و دنبالم يان مي واقعيم

 .بودند داشتني دوست و

 باعث وسيله بدين نمود مي احساس كه چرا نكرد سؤالي ديگر ساغر اما كرد مي خودنمايي او زيباي لبخند سپ در فراواني غم و درد
 .گردد مي او بيشتر اندوه و ناراحتي

 .»ببريم لذت هوا اين از و بگذريم« تو قول به - 

 .كرد جذابش سيماي بخش تزيين را زيبايي و گسترده لبخند كيانا

 زنگ صداي لحظه اين در. رسيد مي نظر به مغموم و نگران بسيار او. شود فشرده هم به ساغر دل شد باعث گشت برقرار كه سكوت
 با ساغر. نمود تشويق گوشي برداشتن به اميدبخش لبخندي با را ساغر او نگريست، كيانا به اميد و بيم با ساغر. برخاست تلفن

 :گفت و گرفت دست به را تلفن سيار گوشي لرزان دستاني

 .بفرماييد... هبل - 

 :رسيد گوشش به كيارش صداي

 خوبيد؟. سروي خانم سالم - 

 چطوريد؟ شما... خوبم من مرسي،... سالم - 

 كنم؟ صحبت كيانا با تونم مي... شدم مزاحمتون خوام مي عذر متشكرم، - 

 :ريخت فرو ساغر نشسته غم به دل

 افتاده؟ اتفاقي - 

 :ببرد بين از ار او دلشوره نتوانست نيز كيارش ماليم خنده



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  411 

 .بفرماييد اجازه اگه البته كنم صحبت كيانا با خواستم مي فقط نخير، - 

 !فرمايشيه چه اين... كنم مي خواهش - 

 تا برخاست كيانا كنار از بود مضطرب و نگران بسيار كه آن با. سپرد كيانا دست به را گوشي قبل از تر لرزان دستاني با و گفت را اين
 نگران و سپيد سيماي به لبخند با نمود قطع را تماس و كرد خداحافظي جوان دختر كه زماني. نباشد كيارش اب او گفتگوي مزاحم
 :كرد نگاه بود حياط در زدن قدم حال در كه ساغر

 ؟!جان ساغر چيه - 

 :پرسيد نگران چشمان همان با و كرد بلند سر ساغر

 گفتند؟ چيزي فرشاد مورد در شايگان آقاي - 

 

 . بودند تو احوال جوياي تشراس ، نه - 

 ؟ گي مي بهم داري رو راستش - 

 . باشه راحت خيالت...  البته - 

 ؟ خوري مي قسم - 

 : انداخت زير به سر و شود شرمسار بود ورزيده كه)  نوشته چي دونم نمي(  از

 . پرسيدم مي رو سوال اين نبايد...  ببخش منو - 

 : گفت مهرباني با و رفت او سوي به كيانا

 فرشاد از هنوز گفت و رورسيد تو احوال فقط كيارش كه خورم مي قسم باشه راحت خيالت كه اين بخاطر....  عزيزم داري حق خب - 
 . داره هم شكر جاي البته صد كه نشده خبري

 : نشد او آخر جمله منظور متوجه ساغر

 ؟ چي يعني - 

 : كرد اي خنده كيانا
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 . ديگه كرد شكر رو خدا بايد نباشه ينب در بدي خبر وقتي ، ديگه معلومه خب - 

 . توئه با حق واقعا.  همينطوره بله...  بله - 

 . مونه مي باقي شكر جاي باشه اميد وقتي تا و اميدواره انسان ، نرسيده ناگواري خبر وقتي تا - 

 ؟ كرد شه مي چيكار كشنده نگراني اين با ولي - 

 . اومد كنار بايد هم اين با - 

 . ريخت مي اشك آرام آرام و بود نشسته فرشاد خندان عكس روبروي ساغر هنگام شب

 : برداشت را گوشي زود خيلي شود بيدار كيانا كه اين ترس از ساغر.  برخاست تلفن زنگ صداي هنگام اين در

 ؟ بله - 

 ساخت خشمگين زيادي حد تا و زده شگفت بسيار را او گيرنده تماس صداي

 ؟ چطوره عليه سركار حال خانوم ساغر سالم - 

 ؟ بگيري تماس جا اين با دادي جرات خودت به طور چه!  رذل فطرت پست - 

 : شد ساغر چندش باعث و پيچيد گوشي در مهران خنده صداي

 . ببند رو كثيفت دهن اون - 

 : كوبيد تلفن روي را گوشي شدت با و گفت را اين

 ! كثافت مرتيكه - 

 : كه افتاد فكر اين به فورا اما

 شناسم مي من كه حيووني اين.  خورد مي دردم به كه زد مي حرفهايي حرصش روي از شايد.  گه مي چي ببينم كردم مي صبر كاش
 . گيره مي تماس دوباره حتما

 : برداشت را گوشي سريع ساغر.  آمد در صدا به تلفن زنگ مجددا

 مي بهم رو حالم تو با كردن صحبت كه هستي كثيف و پير كفتار يه تو ؟ داري نمي بر سرم از دست چرا ؟ خواي مي جونم از چي - 
 . زنه
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 . ياره مي جا رو حالت حسابي دونم مي كه بشنوي رو حرفهايي بايد بخوره هم به جنابعالي حال اينكه از قبل - 

 : افزود و نماند پاسخ منتظر

 ؟ نه ، سوخت پريوش حال به خيلي دلت حتما - 

 به فرشاد از ردي ، آن آخر در بتواند بلكه تا كند اختيار سكوت او صحبتهاي پايان تا داد ترجيح اما بگويد سخني خواست ساغر
 : داد ادامه مهران.  آورد دست

 !؟ طرفيد كورا دسته با كرديد فكر! ...  كرديد فكر چي فرشاد و تو - 

 : داشت دوست رو تو كه بود اين گناهش تنها.  نداشت گناهي كه خدا بنده اون - 

 : خنديد بلند ايصد با مهران

 . بود فرشاد ماشين تو روز اون همين واسه!...  داشت دوستم خيلي! ...  اره - 

 : افزود و كرد سكوتي

 . مرد مي بايد همينم واسه ، كرده تعريف شماها واسه رو چي همه اون دونستم مي - 

 ؟ كشتي را بينوا اون چطور - 

 داشت عجله من از بيشتر عزرائيل اينكه مثل اما برسه ام نقشه كردن پياده موقع تا بودم ايستاده گوشه يه روز اون ، راحت خيلي - 
 رو فرشاد ماشين دفعه يه كه بشم مطمئن رسول مردن از تا ايستادم همونجا ، مرده رسول فهميدم هنگامه فريادهاي و داد از وقتي
 و خورد مي قسم اش همه و بود ترسيده خيلي ، راغشس رفتم ، تو رفتيد دوتاتون هر وقتي.  بوديد توش هم پريوش و تو كه ديدم
 زبوني و لحن اون بوسيله و كردم قبول ظاهر به رو حرفش.  هستم حرفا اين از زرنگتر من اما نگفته شماها به چيزي كه گفت مي بهم
 آخه اومدم كنار اهاشب روزي چند.  خودم خونه تو بردمش بعدشم بيرون كشيدمش ماشين از ، شه مي مطيعم و نرم دونستم مي كه
 كردم بيرونش ام خونه از كنه مي دراز گليمش از بيشتر پاشو داره ديگه ديدم وقتي ولي كرده خيانت بهم كنم باور خواست نمي دلم
 آپارتمان توي رفت شدم مطمئن وقتي كردم تعقيبش بفهمه كه اين بدون بعدش...  كنه اخاذي ازم خواست مي ناجنس آخه.... 

 ديدم مي چشماش تو رو ترس وقتي دوني نمي.  آوردم رو دخلش همونجا سراغشو رفتم نشه متوجه كسي كه ريجو يه خودش
 . كردم مي كيف چقدر

 ك شد عصبي ساغر

 ..... كه رو كسي اومد دلت چطور آخه...  هستي زنجيري ديوونه يه تو هستي حرومزاده قاتل يه تو - 
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 : كرد قطع را او سخن مهران

 ؟!؟ بگيري ازم رو فرشاد اغسر خواي نمي - 

 : افكند وحشت به را ساغر سوال اين

 . است هنگامه و تو سر زير هست چي هر دونستم مي - 

 : كرد كريهي خنده مهران

 . خرم من كنه مي تصور احمق زنك.  ببين و بيا كه داره دوست رو سوسول بچه اين قدر اين هنگامه ، من فقط - 

 : زد زهرخندي ساغر

 ؟ كاري كجاي...  داره دوست رو مردها مهه هنگامه - 

 : برآشفت سخن اين از مهران

 ، ندازه مي جفتك ام واسه حاال رسوندم جا اين به اونو من.  بشه تموم هوسهاش اين تا بيارم سرش باليي چه دونم مي و...  دونم مي - 
 . بخواد خدا از رو مرگش بار هزار روزي كه يارم مي سرش باليي

 : دارد پنهان فرشاد وضعيت دانستن براي را خود تابي بي كرد سعي ساغر

 تا رو هنگامه من خدابيامرز و خوب دايي.  رسمه يه اين ، كنه وفا معشوقش به تونه نمي نمونه وفادار خويش همسر به كه كسي - 
 كار اين براي شد مي بود تو مثل پست و عياش مرد يه اگه حاال.  ببينه وفايي بي طوري اين نبود حقش و داشت دوست جنون سرحد

 . آورد اي كننده قانع دليل ، هنگامه غيرانساني

 : افزود و زد زهرخندي بعد

 ! شدي گوشش به حلقه غالم و ريختي دوستي طرح هنگامه با كه بدبختي چقدر تو - 

 : برد باال را خود صداي ، خشم با مهران كه چرا بود نيز موفق و كند خالي را دلش عقده از كمي تا گفت را اين

 . نداريد خبر خودتون اما پاشيدم هنگامه و تو به خودمو زهر من كنم چيكار هنگامه با دونم مي من - 

 : كرد اكتفا زهرخندي به اما ريخت فرو ساغر قلب

 . هيچي...  نداره ارزش هيچي ديگه من واسه - 
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 : بود پيدا تعجب و شگفتي مهران صداي از - 

 ؟ اومده چي فرشاد سر نيست مهم تو واسه يعني - 

 : آمد كنار خويش رنجور روح و مرتعش قلب با ساغر

 . همين....  كنجكاوم فقط من...  نه - 

 گي مي دروغ داري - 

...  ريخته حسابم به فرشاد هم پول كلي هستم هم قشنگ و بزرگ ويالي يه صاحب و دارم خونه االن من.  بگم دروغ ندارم دليلي - 
 ؟ باشم هم نگرانش بخوام كه باشم داشته احتياج فرشاد به بايد چرا ديگه خب

 : كرد اي خنده مهران

 . رسيدم من كه رسيدي همونجايي به پس - 

 . ندارم كسي كار به كاري و كنم زندگي خودم واسه خوام مي بعد به اين از ندارم كاري تو به من - 

 . گه مي سرش پشت داره چي!!  عشقش ديد مي تا بود زنده االن فرشاد كاش - 

 : زد نهيب خود به اما بكشد فرياد اندوه و غم از بود مانده كم كه طوري به نمود محزون و غمگين بسيار را ساغر سخن اين

 . زشته كفتار همون كثافت اين...  نكرده فرق چيزي هم االن....  ترسوند مي رو تو اي حيله چه با رذل فطرت پست اين رفته يادت

 : داد انجام سختي به را كار اين و شود مسلط خود بر كرد سعي

 . نيست كه حاال...  خب - 

 : گفت بعد بخندد كرد سعي

 طور اون من يا گي مي دروغ داري يا...  بكني كارو اين تونستي چطور تو كه موندم...  بود تر قوي و تر درشت تو از خيلي فرشاد - 
 ... بودم نشناخته رو تو بايد كه

 : كرد اي خنده بود خورده ار ساغر فريب كه مهران

 . بزرگ رودخونه يه تو كردم پرت اونو فقط من....  نبود سخت زياد - 

 : شود مسلط خود بر كرد سعي هم باز اما كوبيد مغمومش سينه به پيش از بيش و شد كنده جا از ساغر قلب
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 تو درخواست به تن راحتي اين به فرشاد ونچ باشي كرده زرنگي خيلي بايد ؟ بيرون بكشي خونه از اونو تونستي چطوري ؟ خب - 
 . داد نمي

 و گذاشتم مردونگيش و غيرت روي دست گرفتم تماس باهاش كه بعد دفعه ولي نگرفت تحويلم اول كردم تلفن بهش ، درسته - 
 هم اون.  گفتم هشب منم خب كجام بگم بهش كه خواست ازم كنه كم رومو و بياره جا منو حال بخواد اصطالح به كه اين خاطر به اون
 فكر...  كردم پرتش پايين به بوديم ايستاده كه اونجايي از مناسب فرصت يه در من و شديم گالويز هم با جنجال و جار از بعد اومد
 . افتاد رودخونه تو استخوانش بي جسد كنم مي

 : ربودند ساغر از را مقاومت توان و تاب جمالت اين

 ؟ يكثيف و رذل و پست حيوون يه تو - 

 . خواند فرا او اتاق به را كيانا هق هق صداي اين.  بلند صداي با هم آن داد سر گريه اندوه و غم فشار از گوشي گذاشتن از پس

 ؟ جان ساغر شده چي - 

 : پرسيد دلجويانه و نشست او كنار شد پاسخگويش زاري و گريه وقتي

 ؟ شد مزاحمت شب وقت اين كه بود كي....  ؟ عزيزم شده چت - 

 : داد جواب گريست مي شدت به كه حالي در ساغر

 .... فطرت پست اون...  مهران...  بود خودش - 

 : داد نوازش را او هاي شانه كيانا

 ؟ گفت مي چي خب - 

 . كشته رو فرشاد كه گفت مي اون - 

 ! كني نمي باور اينو كه تو - 

 : گفت داد مي تكان سو ان و سو اين به را سرش كه حالي در و نمود پنهان دستان ميان را چهرهاش ساغر

 . دونم نمي...  كيانا دونم نمي - 

 

 : فشرد آغوش در را او كيانا
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 مرد كنم نمي گمان... شناسي مي من از بهتر انو تو ولي شناختم تو توضيحات روي از رو مهران همون يا شهرام من! دلم عزيز - 
 .باشه صادقي

 .همينطوره...  بله - 

 باشه؟...  باشي آروم بدي آزار خودتو و كني قراري بي قدر اين اينكه بجاي بهتره پس - 

 : برداشت او سينه از سر ساغر

 .كنم مي سعي... خوب بسيار - 

 : گرفت دست در را او دستان كيانا رسيد آرامش به ساغر كه زماني

 .گفت چي بهت شهرام دقيقا بگو ام واسه مساعده حالت اگه - 

 .كرد تعريف بود شده بدل ردو مهران و او بين هك را سخناني تمام ساغر و

 چيه؟ تو نظر...  بذاريم جريان در رو كيارش بهتره گم مي - پ

 .صبح فردا البته...  موافقم - 

 .حتما...  بله - 

 : شد خيره او به تعجب با كيانا. رفت خود رنگ و بوم سراغ و برخاست جا از ساغر

 كني؟ كار چي خواي مي - 

 .بكشم نقاشي خوام مي - 

 : پرسيد و شد متعجب پيش از بيش كيانا

 بكشي؟ نقاشي خواي مي االن همين كه اينه منظورت...  االن؟-  - 

 :داد جواب داد مي قرار خود دست كنار در را الزم وسايل كه حالي در ساغر

 ...بكشم رو شهرام كريه چهره خوام مي...  بله -  - 

 كردي؟ انتخاب يتنقاش مدل وسه رو چيزي همچين يه چرا حاال - 

 :داد جواب شوخ لحني با و شد كار به مشغول جوان زن
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 .دارم نگهش يادگاري خوام مي - 

 .شود تمام كارش تا ايستاد او كنار و افتاد خنده به كيانا

 كه را اي لقمه ساغر. آمد در صدا به تلفن زنگ بودند صبحانه صرف مشغول ، بالكن ميز كنار ساغر و كيانا كه زماني روز آن فرداي
 : برداشت را گوشي و برد فرو داشت دهان در

 بله؟ - 

 .سروي خانم سالم - 

 :داد جواب لبخند با ساغر

 چطوره؟ حالتون. شايگان اقاي سالم - 

 چطوريد؟ شما. خوبم من... متشكرم - 

 .خوبه حالم. ممنون - 

 :گفت وجد با ساغر كه بگويد سخني خواست كيارش

 .بذلريم ، بود افتاده ديشب كه اتفاقي جريان در رو شما و بگيريم تكاس باهاتون امروز بود قرار ، شايگان آقاب راستي - 

 :پرسيد كنجكاوي با كيارش

 افتاد؟ اتفاقي چه ديشب مگه - 

 : گفت سپس نمود تامل كيارش. كرد بازگو او براي بود كه آنچنان را ماجرا ساغر

 .گذاشتيد جريان در منو كه متشكرم.... خب بسيار - 

 .كنه صحبت شما با مشتاقه خيلي...  كيانا به دم مي رو گوشي - 

 : كرد اي خنده كيارش

 .لطفا بديد بهش رو گوشي ، خوب بسيار... بينم مي اميدوار حد اين تا رو شما خوشحالم - 

 طبق و جابرخاست از سپس. سپر ، كند صحبت برادرش با كه بود منتظر تابي بي با كه كيانا به را گوشي و كرد خداحافظي ساغر
 .شد حياط در زدن قدم مشغول عادت
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 ك انديشيد خود با بود انداخته شهر از خارج ويال و خانم هاجر ياد را او ، كيانا پاك وجود

 ». زديم مي ويال به سري كيانا با اگه بود خوب چه «

 و منفي حس اين با توانست مي ولي بود دفرشا نگران همچنان گرچه. بود ساخته آرامش و كرده كم را اش نگراني دل كيانا وجود
 .كند مقابله آزاردهنده

 :نمود او به رو ساغر كرد قطع را تماس كه كيانا

 .كردم برات كه رو خانم هاجر تعريف! جان كيانا -  - 

 :كرد اي خنده جوان دختر

 .كرد عزيز خانم اين شيداي پاك منو تعريفات همين و...  بله - 

 ديدنش؟ يمبر سري يه خواد مي دلت - 

 بريم؟ كي حاال... خواد مي دلم كه البته - 

 .كني اراده كه وقت هر - 

 .اونجا ببره رو ما دنبالمونو بياد بگم كيارش به گفتي مي زودتر كاش. دادي بجايي و خوب پيشنهاد - 

 اگه البته... اونجا ببرن رو ما صبح فردا كه بخواه ازشون و بگو رو ماجرا و بگير تماس ايشون با االن همين ، نشده دير هم حاال - 
 .نيستيم مزاحمشون و نيست زحمتي براشون

 :كشيد هم در را ابروانش كيانا

 ها؟..  نزني حرفها اين از ديگه نبود قرار مگه... باشه آخرت دفعه زدي؟ حرفها اين از باز - 

 ك افتاد خنده به ساغر

 .نزنم حرفها اين از ديگ دم مي قول... چشم روي به... خوبم خواهر چشم -  - 

 .خوب خواهر يه شدي حاال - 

 .خنديدند و انداختند يكديگر گرده در دست دو هر

 : گرفت را كيارش همراه تلفن شماره و رفت تلفن سوي به كيانا
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 !جان كيارش سالم - 

 افتاده؟ اتفاقي ، سالم - 

 كجايي؟ فردا ببينم خواستم مي... نشو نگران...  نه - 

 مگه؟ چطور آگاهيه، اداره تو كه دوستم پيش برم بايد قبلش البته... هستم شركت.... معلومه خب - 

 .خانم هاجر پيش ويالشون بريم فردا گرفتيم تصميم ساغر و من...  هيچي - 

 ساعتي؟ چه فردا ، هستم محترم خانمهاي شما خدمت در من. خب بسيار... شدم متوجه. بله...  آه - 

 .دستت گوشي لحظه يه - 

 ك مودن ساغر به رو

 .بريم خواي مي ساعتي چه فردا! جان ساغر - 

 .هستم راضي منم بگي تو كه ساعتي هر... دونم نمي - 

 ك گفت كيارش به خطاب كيانا

 نمي تو كار مزاحم و رفتيم مي خودمون داشتيم وسيله اگه البته... دنبالمون بيا ساعت اين توني مي...  خوبه؟ 9 ساعت صبح فردا - 
 .شديم

 .اونجام 9 ساعت راس من! كيانا كردي لوس خودتو باز - 

 خنديدك شادمانه جوان دختر

 .منتظرتيم ما. برم خوبم داداش قربون -  - 

 ك نمود او به رو ساغر. كردند خداحافظي يكديگر با رو آن

 .اونجا بريم فرشاد و تو ، كيارش اقا اتفاق به روز يه دارم آرزو - 

 .باشي داشته ايمان خودت به و باشي صبور بايد فقط... رسه مي هم روز اون - 

 :زد لبخندي كرد مي درك را او سخن كه ساغر

 .ايمان و صبوري.... برسم موهبت دو ابن به صد در صد تا گيرم مي كار به رو تالشم تمام -  - 
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 داري؟ نهار واشه پيشنهادي چه_:شد آشپزخانه وارد كيانا.شدند ساختمان وارد ميز روي از صبحانه وسايل نمودن جمع از پس

 .مونده خيلي ناهار ساعت تا....خورديم صبحانه االن همين آخه_

 .داريم مهمون ناهار آخه_:آورد بيرون آشپزخانه در از را سرش كيانا

 بياد؟ قراره كي....خب...داريم؟ مهمون گفتي_:رفت او سوي به تعجب با جوان زن

 .نژاد ميهن وآقاي كيارش_

 .نميشناسم ايشونو....نژاد؟ ميهن آقاي_:پرسيد دوباره مضاعف وتعجبي شگفتي با ساغر

 .كني مي تصديق منو حرف حتما ببينيش اگه...محترم العاده فوق مردي آگاهيه مامور و كيارشه دوست_

 فرشاده؟ پرونده به رسيدگي مامور ايشون_:نشست آشپزخانه ميان خوري ناهار ميز صندلي روي جوان زن

 ....نبزن حرف باهات خوان مي بله_

 آقا از واقعا ،من زياد خيلي...بله_:داد جواب حالت همان در نه؟ساغر خوشحالي_:شد خيره ساغر انديشناك چهره وبه كرد سكوت
 .ممنونم كيارش

 كنيم؟ درست چي ناهار واسه بگو حاال خب_

 .مكني درست تا بگو داري دوست كه چي هر....هست فريزر توي چي همه_:برخاست جا از عجله با ساغر

 .رنگارنگ و لذيذ غذايي.شدند ناهار ساختن مهيا مشغول دو هر سپس

 از صدا اين با بودند قهوه صرف مشغول كه وكيانا ساغر.درآمد صدا به منزل در زنگ كه داد مي نشان را 1 عدد ساعت هاي عقربه
 بله؟_:رفت آيفن سوي به عجله وبا گفت را اين.اومدند_:گفت ساغر. شدند بلند جا

 .هستم كيارش. سروي خانم سالم_

 .بفرماييد لطفا سالم_

 چهل حدودا كه شانه وچهار قد بلند مردي با همراه كيارش بعد لحظاتي.ماند منتظر و كرد باز را ساختمان ورودي در و فشرد را دكمه
 .شد وارد رسيد مي نظر به سال

 .آگاهي اداره از هستند نژاد ميهن آقاي ايشون_
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 كنم مي خواهش.اومديد خوشوقتم،خوش...سالم_.بود كرده اشاره آن به قبال كيانا كه داشت را صوصياتيخ همان درست نژاد ميهن
 .بفرماييد

 .سروي خانم متشكرم_:نشستند پذيرايي سالن ميان هاي مبل روي ميهمانان

 اتاق به مناسب لباسي وشيدنپ براي كه كيانا لحظه اين در.كند منتقل سالن به را پذيرايي وسايل تا رفت آشپزخانه سوي به ساغر
 سال چند از بعد را شما كه خوشحالم!نژاد ميهن آقاي_:گفت شنيد را خود سالم جواب كه زماني.سالم_:پيوست آنان به بود رفته خود

 .بينم مي مجددا

 .بينند نمي حسابي و درست منو هم ام خانواده حتي.شلوغه خيلي سرم شايگان خانم بفرماييد باور...بوده بنده سعادتي كم از اين_

 به باشه شلوغ سرتون كه طبيعيه اين.احتراميه قابل همچنين و حساس بسيار شغلي شما شغل باالخره.فرماييد مي نفسي شكسته_
 اين خصوص

 .كنه مي بيداد شهر اين توي جنايت و ظلم كه اواخر

 .كرد تشكر و انداخت زير به سر فروتني با نژاد ميهن

 مي تعارف ميوه ميهمانان به كه حالي در.رفت پذيرايي سالن سوي به ميوه ديس با و نمود مرتب را اش يروسر آشپزخانه در ساغر
 _:گفت كرد

 .كرديد حالم خوش فرماييتون تشريف با واقعا

 ميهمانانش به خوشرويي با و نشست كيانا كنار ساغر.كردند تشكر و آوردند فرود سر او احترام به نژاد ميهن و كيارش
 در رو وقتي بايد شما.گفتم هم شايگان آقاي به من!سروي خانم_:پرسيد او به خطاب و شد جابجا مبل روي نژاد ميهن.نگريست

 فرمودند شايگان آقاي كه كنيم شناسايي رو مهران همون يا شهرام شهرام ديد مي كه مشخصاتي روي از بتونيم تا بذاريد ما اختيار
 .....يدندار آمادگيشو روحي لحاظ از فعال شما

 .برسيم سروي آقاي به تونيم مي زودتر و تر راحت ما بديد ما به مرد اون از نشوني بتونيد اگه گم مي شما به جا همين من

 از تابلو يه تو باشه خاطرت اگه!جان ساغر_:گفت او به خطاب وجد با كيانا اما انداخت پايين را سرش و رفت فرو فكر به جوان زن
 يادته؟.....كشيدي شهرام صورت

 داشت دست در بومي حاليكه در بعد لحظاتي.رفت خود اتاق سوي به و برخاست جا از شادماني با سپس انديشيد اي لحظه ساغر

 .كشتم رسونده قتل به رو فرشاد گفت و كرد تلفن بهم كه موقع همون رو عكس اين من....كياناست با حق_:پيوست آنان جمع به
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 .نكردم باور رو حرفاش از كدوم هيچ من اما_:افزود و ددا نژاد ميهن دست به را تابلو

 افراد جور اين. كنيد باور هم نبايد:گفت حال همان در و نگريست دقيق داشت رو پيش كه اي كشيده دست چهره به نژاد ميهن
 .ميگن زياد دروغها اين از ببرند باال خودشونو كه اين واسه و هستند رواني گاها و اي عقده آدمايي

 .ببرم خودم با رو تابلو اين من كه ديد مي اجازه_:افرود نژاد ميهن.نشست كيانا كنار رساغ

 .البته....بله_

 .شيم مي نزديك هدفمون به ما وسيله اين با باشيد مطمئن...ممنونم_

 .بچينم رو ناهار ميز بفرماييد اجازه_:برخاست جا از مجددا و كرد تشكر بود شادمان كه ساغر

 خوب چه گم مي_:شد روان او دنبال به ساغر به رساندن ياري براي كيانا و كرد تشكر كيارش.رفت آشپزخانه سوي به و گفت را اين
 .ها بكشي نقاشي شهرام چهره از كردي هوس شب اون شد

 خدا كار مبين مي االن ولي كردم تعجب خيلي كارت اين از موقع اون_:افزود و گرفت دست به بودند كرده آماده قبال كه را ظروفي
 بود

 نيست؟ طور اين.....بكشي رو نامرد اون عكس تونستي حال اون با كه

 .گي مي كه همينه واقعا.....بله_

 ساختمان از و كرده خداحافظي خانمها از نژاد ميهن و كيارش كه آن از شد،پس صرف صميمي و دوستانه كامال محيطي در ناهار
 .رفتند حياط در تا آنان كردن بدرقه براي كيانا و ساغر.شدند خارج

 مي غافلگيرش پليس هماهنگي با و ذاشتم مي قرار يه ديوونه نامرد اون با شب اون كاش گم مي_:گفت ساغر آنان رفتن از پس
 نه؟ مگه كردم

 پليسي؟ هاي فيلم مثل_:شد خيره او مصمم ديدگان به كيانا

 دونستن صالح اونا اگه و گنيم هماهنگ نژاد ميهن آقاي با قبلش بايد_:افزود كيانا.افتادند خنده به دو هر

 

 .بذاري قرار رواني ديوونه يه با كه شده كم عقلت مگه وگرنه... بذاري قرار باهاش

 است؟ زنده هنوز فرشاد ميگي تو - 
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 .است زنده كه البته - 

 نه؟ مگه بگيره، ازم راحتي همين به منو فرهاد نميتونه كس هيچ. دارم رو احساس همين منم

 .كس هيچ... كنه جدا هم از نميتونه كس هيچ رو تا دو شما سته،در - 

 :كشيد يي آسوده نفس ساغر

 بدم؟ چي جوابشو بگيره تماس ديگه بار يه اگه - 

 :كرد اي مكث كيانا

 .كني مشورت كيارش با بهتره نميدونم، - 

 .بشم ايشون مزاحم نميشه روم ديگه كه من آخه - 

 نميدوني؟ اينو مگه... برادرند تا دو مثل كيارش و فرشاد! كردي شروع باز كه تو! بابا اي- 

 ...اما ميدونم - 

 .نداره فرقي... شما شاهين مثل هم كيارش... جون دختر نداره اما - 

 :افزود كيانا. نمود تشكر ساغر

 .ميگيرم تماس باهاش االن - 

 .گرفت را كيارش همراه تلفن شماره و برداشت را گوشي

 .كنه چيكار ساغر گرفت، تماس زنجيري ديوونه اين دوباره وقتي بپرسيم ازت رفت مونياد جان، كيارش سالم - 

 - ... 

 .هستيم تو تماس منتظر ما پس... خوب بسيار - 

 :نمود ساغر به رو و كرد قطع را تماس

 ميدوني؟ رو چيزي يه ولي كنه، صحبت سرهنگ جناب با بايد گفت - 

 :پرسيد تعجب به ساغر
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 رو؟ چيزي چه - 

 .ها باشه خودمون بين - 

 :افزود كيانا و زد، لبخندي ساغر

 .ميشه كنترل امروز شما تلفن شماره ميكنم تصور - 

 :داد جواب خوشحالي با ساغر

 .كنند پيدا رو جنايتكار اون ميتونن جوري اين! خوب چه - 

 .كنند يابيش رد تا كني گرم رو سرش بايد فيلمها اين مثل هم تو گرفت تماس وقتي... درسته - 

 :داد ادامه و كرد ايي خنده سپس

 !انگيز هيجان چه - 

 .بزنه زنگ ديگه نميكنم تصور من اما - 

 چرا؟ - 

 .نكردم بازي خوب رو نقشم شب اون چون - 

 :پرسيد تعجب با كيانا

 نقش؟ كدوم رو؟ نقشت - 

 نگفتم؟ واست مگه - 

 .موندمي يادم حتما ميكردي تعريف برام هيجان و وجد اين با اگه... نميدونم - 

 و خونه و پول به كه اين از و خودشم مثل منم كه ميكردم تظاهر داشتم واقع در ميكردم، بازي نقش ش واسه داشتم من شب اون - 
 ...اما ندارم، فرشاد به احتياجي ديگه و خوشحالم رسيدم ويال

 :پرسيد مشتاقانه كيانا

 چي؟ اما - 

 .باختم خودمو انداخته، رودخونه تو رو فرشاد كه گفت بهم وقتي. كردم خراب آخرش اما - 
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 .بشي وارد اي ديگه راه يه از بايد نميخوره، رو حرفهات گول ديگه بار اين ولي ميگيره تماس باهات بازم مطمئنم من اما - 

 راهي؟ چه اما... باشم ديگهاي راه فكر بايد... درسته - 

 :داد پاسخ متفكرانه كيانا

 .نباشه قبل راههاي مثل كه راهي يه... نميدونم - 

 :شد خيره او به لحظاتي ساغر

 من براي رو تو خدا ميكردم؟ چيكار نداشتم تورو اگه نميدونم خدا به... افتادي زحمت توي خيلي من خاطر به تو ممنونم، ازت - 
 .فرستاده

 :گفت ساغر كه اين تا بود برقرار سكوت لحظاتي. كرد تشكر كيانا

 .ميلرزه پشتم بگيره تماس دم و شاخ بي قول اون دوباره اينكه فكر از. باش مكنار و بخواب من اتاق توي امشب از - 

 :كرد اي خنده تمثيل اين از كيانا

 .جنايي -  پليسي فيلمهاي مثل درست... پيشته كسي بفهمه نبايد اون البته. ميگيريم حالشو دوتايي بگيره تماس اگه باشه، - 

 :گفت ساغر. افتادند خنده به دو هر

 .ام وجهمت بله - 

 ميز روي ساعت. كردند مشورت يكديگر با بيابند، موضوع حل براي راهي اينكه براي و گفتند سخن هم با شب هاي نميه تا دو آن
 :كرد طپيدن به شروع ساغر قلب صدا اين با و آمد در صدا به تلفن كه ميداد نشان را 3 عدد

 كنم؟ چيكار حاال... كيانا خودشه - 

 .باشي ومآر كن سعي... هيچي - 

 :برداشت را گوشي آرامي به سپس شود مسلط خود بر بتواند تا بست را چشمانش اي لحظه ساغر

 ...بله - 

 بودي؟ كجا - 

 !توئ؟ بازم - 
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 .منم بازم اره- 

 :بشنود را او سخنان نيز كيانا وسيله بدين تا فشرد را صدا پخش دكمه ساغر

 گرفتي؟ تماس باهم كه شده چي ديگه خوب - 

 نه؟... ميكني؟ زندگي ديگه زن يه با تو كه اين مثل - 

 .بدم رو جوابت باشم مجبور نميكنم تصور - 

 نه؟ دادي تحويلم دروغ كلي شب اون راستي... ندي جواب ميتوني اره - 

 چي؟ كه حاال - 

 .باشي ميكردي وانمود كه طور اون ميخواست دلم خيلي ولي هيچي، - 

 .ميكردي آب زير ختبدب پريوش مثل هم منو سر موقع اون! عجب - 

 .ميكني فرق آسمون تا زمين هنگامه و پريوش با كه ميدوني خودت - 

 :زد خندي زهر ساغر

 دارم؟ فرقي چه مثال!... خوبه - 

 .اومد خوشم ازت داد نشون من به رو تو هنگامه كه روز همون از. ميگم جدي اينو - 

 .نميكني قناعت كه يكي به. دميا خوشت زنها همه از تو... نيست خوش حالت!... بابا برو - 

 ...شده عوض كه هم زدنت حرف - 

 :بدهد را اش جمله اين جواب ساغر تا نماند منتظر

 .نميرم اي ديگه زن هيچ دنبال ميخورم قسم باشم داشته رو تو اگه - 

 :كرد خندهاي تمسخر با ساغر

 درسته؟! هنگامه مثل! اها - 

 چيه؟ منظورت - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  428 

 ميفهمي؟ نيستم هنگامه كه من اما كني، خامش تونستي كه زدي هم هنگامه به رو رفهاح اين حتما... ديگه معلومه - 

 :كرد اي خنده مهران

 .هستم دنبالش سالهاس من كه هستي زني همون تو...بودم زده حدس درست...بزني حرف هم جوري اين بلدي نميدونستم_

 ميتونم كه هستي زني تنها تو!ساغر ميدوني_: داد ادامه مهران.ميكرد تشويق گفتن سخن ادامه در را او دست و سر اشاره با كيانا
 .باشم عاشقش

 گفتم بهت هم قبال_ ببينم؟ كيو بايد باشي داشته دوسم تو نخوام من اگه حاال!عجب_: داد جواب آميز تمسخر لحن همان با ساغر
 .بميرم راه اين تو باشه قرار اگه حتي.قيمت هيچ به...نميدم دست از قيمت هيچ به رو تو من...ميگم بازم

 .ندارم تو به اي عالقه كوچكترين من بميري،چون بهتره پس_

 .ميكنم مندت عالقه_

 !متشكر خود از چه!اووو_

 .نيست مهم برام_ كردم؟ چي واسه رو كارا اين همه كردي ميبيني،خيال حاال_

 .كن گوش خوب پس...ميگم برات من نباشه چه باشه مهم برات چه_

 از لوسو دختر به كه گفت و داد نشون من به رو تو هنگامه كه روز همون_: افزود و كشيد عميقي نفس مهران و كرد سكوت ساغر
 و رفت مواظب هميشه.كردم اجير بزنم گول رو هنگامه كه اين براي هم رو بدجوري،پريوش اونم...نشستي دلم هستي،به خودراضي

 گرم اونقدر اون با تو ميديم وقتي داشتم حالي چه نميدوني...شد باز ات خونه به جدي طور به فرشاد پاي اينكه تا بودن آمدات
 طور اين ولي...بگيري فاصله فرشاد از و بترسي بلكه تا كنم تهديدت شدن مجبور و اومد بدم مرتيكه اين از همونجا از!...ميگيري

 روز يه.بردارم راه سر از اونو شده هرطور گرفتم صميمت كردي ازدواج اون با تو كه گفت بهم هنگامه وقتي...شد هم بدتر هيچ نشد
 خيلي منو ولي هست هم سرش پشت مواظب آيينه تو از فرشاد كه بود شده متوجه البته...گرفتم ياد تونو خونه و كردم تعقيبتون

 ...رو تلفنت شماره بعد و كردم پيدا تونو خونه اول خالصه...بود گرفته كم دست

 بخوابم ام،ميخوام خسته خيلي من_: گفت بود شده عصباني شدت به كه ساغر دهد ادامه حرفهايش به ستخوا تا و كرد اي خنده
 .نشو مزاحمم ديگه

 .ميكرد تشويق را او همچنان كيانا

 .ميگيرم تماس باهات بازم بگي،بعدا تو هرچي باشه_
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 .خب بسيار_

 :نمود كيانا به رو ميلرزيد ضبغ و خشم شدت از كه حالي در و نهاد سينه روي دست.گذاشت را گوشي

 ؟!فطرته پست و پررو چقدر ميبيني_

 تونسته مأمورين و باشه كنترل بودم،تلفنت زده حدس كه طور همون كنه خدا...گذاشتي سركارش خوب...خودمونيم ولي...بله_
 .كنند پيدا رو ردش باشن

 .اميدوارم منم_

 :گذاشت او هاي شانه روي دست كيانا

 چيه؟ نظرت.بخوابيم بهتره_

 .مياد خوابم خيلي كه من.موافقم كامال_

 .خوابيدند و رفته رختخواب به هردو

 كيانا به نگاهي ساغر.كرد بيدار خواب از را آنها تلفن زنگ صداي كه بود پاشيده شهر روي و سر به را خويش طاليي نور خورشيد
 :انداخت

 كيه؟ ميگي تو_

 .آزاره مردم خيلي باشه كي هر_: كشيد اي خميازي كيانا

 .بله_: برداشت را گوشي ساغر

 

 .سروري خانم سالم - 

 .شايگان آقاي سالم!... اه - 

 .زد حود دست روي شوخي به و گزيد دندان به لب كيست، گيرنده تماس بود شده متوجه كه كيانا

 .بدم بهتون رو خوبي خبر تا يدبد مژدگوني اما. داريد احتياج استراحت به شما دونم مي. كردم بيدارتون خواب از كه ببخشيد - 

 :داد بيرون سينه از آهي تمام شادماني با ساغر
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 كرديد؟ پيدا رو فرشاد - 

 .رسيم مي هم جا اين به اننشااهللا - 

 :كرد فروكش ساغر شوق

 چيه؟ داشتيد، كه خوبي خبر گيد نمي خب.. انشااهللا - 

 .خوام مي مژدگوني اما گم مي كه البته - 

 :داد ادامه و كرد اي خنده

 .كردند دستگر رو مهران مأموران سروري، خانم كردم شوخي - 

 :پرسيد شوق و ذوق با ساغر

 كي؟... گيد؟ مي جدي - 

 .خورشيد طلوع از قبل درست زود، صبح امروز - 

 :پرسيد بلند صداي با كيانا

 .بگيد منم به شده؟ خبر چه - 

 :نگريست و به شادماني با ساغر

 .آورده چي فرشاد سر كه شكند مي زبونش زير از تمًاح. كردند دستگير رو مهران - 

 :كشيد جيغي هيجان و شور از كيانا

 .شكر رو خدا - 

 :كرد اي خنده كيارش

 .كرده مي صحبت شما با تلفني ديشب مثل - 

 .سپرد او دست به را ان تمام خوشحالي با نيز ساغر. بگيرد را گوشي تا خواست اجازه كيانا

 .باشي خبر خوش ههميش اميدوارم! كيارش - 
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 .بشنود را دو آن گفتگوي او تا فشرد را صدا پخش دكمه و خواست معذرت ساغر

 .آگاهي اداره بيان بايد خانوم ساغر مرسي، - 

 .خانم هاجر پيش ببري رو ما بود قرار امروز اما - 

 .اومده پيش مسئله اين كه حاال - 

 .دنبالمون ياي مي كه تو... خب بسيار - 

 .باشيد حاضر شما. اونجام ديگه ربع يه تا. يام مي كه البته - 

 .شد روان او دنبال به گوشي گذاشتن و خداحافظي از پس نيز كيانا. برخاست جا از شدن اماده براي و كرد تشكر بلند صداي با ساغر

 :گفت در كردن باز از بعد كيانا. درآورد صدا به را منزل زنگ كيارش بعد ربع يك درست

 .يايم مي ناال. ماحاضريم - 

 .شد خارج اتومبيل از دو ان ديدن با كيارش. شد خارج حياط در از يكديگر دوشادوش دو هر

 .بينم مي ساد رو شماها كه خوشحالم - 

 :برخاست جا از احترام به انها ديدن با تجسس افسر. رسيدند مقصد به آنها بعد دقايقي. كرد تشكر ساغر

 .كنند شناسايي رو مهران بايد سروري خانم. دمكر احضار جا اين به رو شمما ببخشيد - 

 :گفت ساغر و كرد تشكر كيارش

 .بياريد رو نامرد اين زودتر چه هر لطفاً حاضرم، من - 

 .باشيد خونسرد بديد قول بايد شما ولي - 

 :گفت ناچار به و افكند زير به سر ساغر

 .بگيد شما چي هر. خب بسيار

 كه درحالي مهران كه اين تا گذشت لحظاتي. بياورند را مهران تا كرد اشاره بود يستادها دركنارش كه مأموري به مربوطه افسر
 :آورد فرود تأييد عالمت به را سرش او، ديدن با ساغر. شد حاضر دراتاق داشت دست به دستبند

 .مهرانه اين خودشه، بله - 
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 اتاق زا را او تجسس افسر اشاره به. نكرد توجه دشمني و كينه سراسر نگاه اين به ساغر اما نگريست او به غضب و خشم با مهران
 .كردند خاج

 .ممنونم آورديد تشريف جا يان تا و كشيديد زحمت كه اين از - 

 :نشاند برلب لبخندي ساغر

 .منونم.. كرديد خوشحالم واقعاً. كنم تشكر شما از بايد من - 

 .داديم انجام مونو وظيفه مافقط. كنم مي خواهش - 

 :گفت كيارش

 .شيم مرخص نداريد، كاري ما با ديگه اگه پس - 

 .ببريد تشريف تونيد مي. نداريم كاري شما با فعالً متشكرم، - 

 :افزود و كرد تشكر مجدداً ساغر

 آورده؟ چي فرشاد سر به نگفته - 

 :داد پاسخ سپس افكند كيارش به نگاهي افسر

 .نداريم حرفي نكنيم پيدا اطمينان چيزي از وقتي تا - 

 .باشيد موفق هميشه اميدوارم. ممنونم حال هر به - 

 .طور همين هم ما ش.متشكرم - 

 :زد لبخندي. ديد او زيباي درچشمان را اندوه و غم كه كيانا محوطه، از درخارج. كرد ترك را آنجا ورود از قبل تا كه ساغر

 !دختر شد گرفته حالت دوباره چرا - 

 :انداخت باال را هايش شانه ساغر

 .بيارند زبون به خوان نمي كه دونند مي چيزي آقايون اين كنم مي احساس اما دونم نمي - 

 :داد دلداري را او بود رسيده نتيجه همين به كه نيز كيانا
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 حرفي ما به باش نداشته انتظار اين از قبل تا. بگن هم ماها به بتونند بعد تا بشه ثابت بهشون زده، مهران كه حرفهايي بايد خب - 
 .بزنند

 :اورد فرود سر اندوه و غم همان با رساغ

 .توئه با حق بله - 

 :فشرد و گرفت دست در را او دست و كرد سربلند

 باشه؟ بگي، بهم حتماً فهميدي چيزي اگه بده قول خدا رو تو - 

 :گفت جواب بخش اطمينان لحني با و نهاد او دست روي را ديگرش دست كيانا

 .دم مي قول باشه - 

 :پيوست آنان به كيارش لحظه دراين. رفت فرو خويش درغم و ندافك زير به سر ساغر

 .برگرديم كه حاضريد خانمها خي - 

 .است پنهان گران غمي آرام، ظاهر به چهره ان عمق در كرد احساس و شد دقيق او سيماي به ساغر

 .حاضريم ما بريم، - 

 :پرسيد بود شده تحمل بي چون و كرد دقت ارشكي چهره به پيش ار بيش آيينه، از ساغر. شدند مبيل اتو بر سوار همگي

 نيست؟ طور اين ناراحتيد، شما كنم مي تصور! شايگان آقاي - 

 :نشاند برلب ماليمي لبخند كيارش

 پرسيد؟ مي رو سئوال اين چرا نه، - 

 :داد پاسخ سپس نمود مكث اي لحظه ساغر

 منم به دونيد مي چيزي اگه لطفاً نخونم، چشماتون از رو حتينارا اين كه نيستم دقت بي اونقدر اما گم مي اينو كه بخشيد مي - 
 ...بگيد

 

 :بخشيد خود صداي به ملتمسي لحن
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 ...كنم مي خواهش - 

 :داد جواب لبخند همان با كيارش

 .دونم نمي شما از بيشتر چون بگم بايد چي دونم نمي فعالً من - 

 :پرسيد تعجب با ساغر

 دونم؟ مي چي من مگه - 

 .گفته شما به رو چيز همه كه گفت مي مهران واهللا - 

 .انداخته رودخونه تو رو فرشاد كه گفت من به فقط اون - 

 .كرد باور حرفهاشو شه نمي نشه پيدا اي جنازه فرشاد، جون از دور تا ولي گفته رو همين هم ما به خب، - 

 باشه؟ گفته راست وقت يه نامرد اين ترسيد مي... ناراحتي؟ شما چرا ولي... شماست با حق... بله - 

 نيستيد؟ ناراحت حرف اين از شما بديد حق من به خب - 

 :نشاند لبها بر سردي لبخند ساغر

 خوام نمي ديگه... شه ثابت بهم عكسش اگر و رسه مي بهم خبري ازش روز يه دونم مي. شه مي پيدا فرشاد مطمئنم چون... نه - 
 .دارم كه اميديه خاطر به فقط و فقط مكن مي تحمل رو دوري اين دارم االن اگه. باشم زنده

 .ببينم رو فرشاد زودتر چه هر اميدوارم - 

 :افزود و كرد اي خنده

 .نگرانم جهت بي كنم مي فكر - 

 :انداخت ساغر شانه روي دست كيانا

 انسانها ما هك نره يادت ولي. ده مي كردن زندگي قدرت انسان به كه اميده تنها. شنوم مي ازت رو حرف اين كه شكر رو خدا - 
 درسته؟... مخلوقاتيم اشرف

 :زد لبخندي ساغر

 .درسته... بله - 
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 :پرسيد كيانا

 نكردند؟ پيدا رو سروي آقاي ماشين - 

 .كردند پيداش مهران خونه پاركينگ توي بله، - 

 :كرد سؤال فوراً ساغر

 بوده؟ سالم ماشينش - 

 .سالم كامالً بله، - 

 در به كه زماني. انديشيدند مي و كرده اختيار سكوت آنان سه هر مقصد به رسيدن ات نگفت هيچ و كشيد اي آسوده نفس ساغر
 :گفت كيانا. نمود دعوت داخل به را ميهمانان و شد خارج اتومبيل از ساغر رسيدند منزل

 .دونم نمي رو كيارش هستم، تو مزاحم حاالها حاال كه من - 

 !شما نه ودمب مزاحم من مدت اين تو جان؟ كيانا حرفيه چه اين - 

 :گفت كيانا ناگهان كه برود تا خواست اجازه و نمود تشكر تعارف، اين سبب به ساغر از كيارش

 خانم؟ هاجر پيش ببري رو ما بايد رفت يادت... راستي - 

 :كرد اي خنده كيارش

 .مقصره بوده هم مورد بي كه نگراني اين... بخشيد مي - 

 :داد ادامه كيارش. افتادند خنده به همگي

 .برسونمتون تا بفرماييد پس - 

 :گفت شادماني با كيانا بعد لحظاتي. شدند اتومبيل سوار مجدداً دو آن

 !شد دستگير طينت بد مهران اين كه خوشحالم چقدر - 

 :كرد تأييد لبخند با را او سخن ساغر

 .شه نمي سبز راهم سر وقت هيچ گهدي باشم مطمئن و بكشم مزاحمتهاش دست از راحت نفس يه تونم مي حاال... طور همين منم - 

 :پرسيد كنجكاوي با كيانا
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 نداري؟ خبري هنگامه از - 

 نكردند؟ دستگير اونو شده چطور ولي... نه - 

 .رسه مي اونم نوبت نباش نگران تو ولي نداشتند ازش مدركي حتما- 

 نيست؟ طور كرده،اين مي همكاري باهاش اونم كه گفته مهران حتما گم مي- 

 :داد جواب رانهمتفك كيانا

 طور اون كرده مهران هارو كار همه واقع شه،در محكوم كنم نمي تصور نداره مدركي چون باشه گفته هم چيزي اگه دونم،ولي نمي- 
 .داشته دوست خيلي رو شوهرش پسر و شوهرش كه شاهدند هاش همسايه تمام گفتي مي هم تو كه

 :داد تكان سري ساغر

 .نيفته گير تله تو دمش كه كرده رفتار جوري هم االن اصفته،ت مارمولك خيلي زن اين- 

 :كرد تاييد را او سخن كيانا

 خودشو و زنه مي چي همه زير اون و كنند مي بازجويي ازش فوقش فوق.حرفاست اين از تر زرنگ خيلي تو،اون با حق واقعا بله،- 
 .كنه مي خالص

 :كشيد اهي ساغر

 !كنه؟ مي چيكار رو الهي ادگاهد اما كنه فرار تونه مي دادگاه اين از- 

 :كرد اي خنده كيانا

 ما"نداره دوا بزنه نداره،اگه صدا خدا چوب"گفتند قديم شه،از بلند جاش از نتونه ديگه كه بزندش چنان زارش،خدا حال به واي- 
 .كنه ادب اونو حسابي تا مونيم مي الهي انتقام منتظر

 .انشاااله- 

 :شد پياده اتومبيل از كيانا با همگام ساغر.رسيدند مقصد به كه اين تا داد مي گوش دو ان سخنان به سكوت در همچنان كيارش

 داخل؟ نمياريد تشريف شايگان اقاي- 

 :شد خارج اتومبيل از كيارش
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 .ديگه وقت يه انشاااله...نه- 

 .ببريد تشريف بعد بخوريد اي چايي،ميوه داخل بيايد رسونديد،حداقل مارو كشيديد زحمت و اومديد اينجا تا كه حاال

 :كرد اي خنده جوان مرد

 .بفرماييد ،شما كنم نمي تعارف كنيد باور- 

 :گفت نگريست مي اطراف به باوجد كه درحالي كيانا.نكرد اصرار اين از بيش ساغر

 !باصفاست و قشنگ قدر چه جا اين!من خداي واي- 

 و رفتار توي تر روشن و تر كامل رو محيط اين ن،صفايديديشو وقتي نديدي رو خانم هاجر هنوز تو طوره،البته همين...بله- 
 .كرد خواهي حس ايشون شخصيت

 .ماند منتظر و درنواخت به ضربه چند

 هستند؟ همسروش و خانم هاجر كه مطمئني حاال- 

 !جان كيانا كن حوصله كم يه.مطمئنم...بله- 

 اغوش در را او و كشيد بلندي اه شادي فرط از اغرس ديدن با زن.گشت هويدا در استانه در هاجر دلنشين سيماي لحظه اين در
 :فشرد

 .كردم مي دق دوريتون از داشتم ديگه...اومدين كردين خوب جون،چه خانوم برم قربونتون الهي- 

 :گفت كرد مي اشاره كيارش و كيانا به كه درحالي و بوسيد را او مهربان گونه ساغر

 .ماهستند دوستان از اقا و خانم اين- 

 :داد نشان را كيارش و ياناك دست با

 .هستند شايگان كيارش جان،اقاي كيانا برادر ايشون و شايگان كيانا خانم ايشون- 

 :بوسيد را كيانا گونه و گفت امد خوش انان هردو به هاجر

 .تو بفرماييد..بفرماييد- 
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 : نمود عذرخواهي كيارش

 . تهران گردمبر بايد من گفتم سروي خانم به كه همونطور اما ببخشيد منو - 

 : كرد اصرار بشاش سيماي همان با هاجر

 . شه مي پيداش هم غالم مش االن تو بياين! ...  آقا شه نمي دير رفتن واسه حاال - 

 . ندارم تعارف!  مادر ممنونم نه - 

 : گرفت دست در را او زحمتكش و زبر دستان كيانا كه كند اصرار هم باز خواست هاجر

 . ايسته مي زده كه حرفي سر كيارش ، كنيد اصرار هم فردا تا اگه!  خانم هاجر - 

 . راحتين جور هر! ....  دخترم باشه - 

 : پرسيد كيانا از و نمود تشكر كيارش

 . دنبالتون بيام كي - 

 : كرد نگاه ساغر به كيانا

 ؟ جان ساغر برگرديم داري دوست كي - 

 : انديشيد اي لحظه ساغر

 . نداشتند كار ارشكي آقا كه وقت هر ، دونم نمي - 

 : گفت كيارش

 ؟ خوبه ديگه روز سه - 

 . نيست زحمتي براتون اگه - 

 . اينجام ديگه روز سه من!...  سروي خانم حرفيه چه اين - 

 . ممنونم - 

 : ماند خيره كشيده فلك به سر درختان به شعف و شور با شد كه باغ وارد كيانا ، رفت و كرد خداحافظي آنان از كيارش
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 !جا اين داره زيبايي طبيعت هچ واي - 

 : گفت شاد لحني با و زد چرخي خود دور به بود آمده وجد به آنجا سرسبز محيط و تازه هواي از او همانند كه نيز ساغر

 . بودم گفته كه بهت - 

 . صفاست با خيلي...  قشنگه خيلي جا اين...  بودي گفته رو حقيقت كه واقعا - 

 : ايستاد او كنار خندان لباني با هاجر

 ؟ خوردين صبحونه - 

 : داد پاسخ ساغر

 خانم هاجر نه - 

 . كنم حاضر دارين دوست كه هايي صبحونه اون از تون واسه رم مي من پس - 

 . كشيد مي زحمت ، نكنه درد دستتون

 : گفت رفت مي سرايداري ساختمان سوي به كه حالي در هاجر

 ؟ بخوريد تونو صبونه قآالچي توي ميخواين! .... جون خانوم زحمتي چه - 

 : پرسيد تعجب با ساغر

 .... مگه....  ؟ آالچيق - 

 : ايستاد حركت از هاجر

 هم نقاشي تابلو يه.  بسازه آالچيق يه بااليي باغ توي بايد كه گفتن غالم مش به و اومدن پيشا وقت چند آقا.  جون خانوم بله - 
 اون شما گفتن مي آقا كه اونطور.  تابلوس اون توي كه باشه هموني مثل ستدر بايد گفتن و غالم مش به دادن اونو ، بود دستشون

 »....  آالچيق«  هم اسمشو كه اين مثل و بودين كشيده رو نقاشي

 : نشد موفق اما آورد ياد به را تابلو نام تا آورد فشار خود ذهن به

 ... بود چي اسمش دونم نمي واهللا - 

 : كرد اي خنده ساغر
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 آزانه - 

 . بود همين...  بله...  خانوم بله - 

 :  نمود نزديك يكديگر به كنجكاوي از را ابروانش

 

 كه است درختچه نوع يه آزاله_:گفت گذاشت مي هاجر شانه روي دوست كه حالي در و زد ليخندي چي؟كيانا يعني آزاله حاال_
 .داره قشنگي مانند زنگوله گلهاي

 معني كنم مي فكر دارم اش همه حاال تا روز اون از...فهميدم حاال...آها_:زد لبخندي دبو شده كلمه اين معني متوجه تازه كه هاجر
 .شدم راحت ديگه چيه؟حاال تابلوتون اسم

 .كند مهيا اي صبحانه تا كرد حركت داشت سكني آن در كه ساختماني سوي به وهاجر خنديدند كيانا و ساغر

 و داشتني دوست مرد واقعا!...خاليه چقدر فرشاد جاي_:كشيد آهي كرد مي اييراهنم اصلي ساختمان به را كيانا حاليكه در ساغر
 هديه بهش رو تابلو اون داشتم كه روزي يادمه دوني مي آخه...داده رو چيق آال اون ساخت دستور كه نداشتم خبر اصال من.مهربونيه

 آالچيقيه اين":گفتم دادم مي

 ..."ميدم هديه بهت تولدت جشن مناسبت به اينو حاال...كشيدم تصوير به و كردم عيتدا اونو ذهنم تو.دارم رو داشتش آرزوي من كه

 .شد خوشحال چقدر دادم بهش تابلو وقتي دوني نمي

 آقا زودي به باش مطمئن كردند دستگير رو شهرام كه حاال ميشه درست چي همه...نباش نگران_:گرفت دست در را او دست كيانا
 .كنند مي پيدا هم رو فرشاد

 تو به رو جا اين كردي تعريف واسم كه طور اون_:گفت كيانا رسيدند كه ويال بزرگ در به.اميدوارم_:داد بيرون سينه از آهي ساغر
 باشه مباركت دلچسبه و زيبا واقعا جا اين_:افزود و نماند جواب درسته؟منتظر داده هديه

 .ممنونم_:نمود دعوت داخل به را واو گشود را در ساغر

 .ها خوبه خيلي هم سروي آقاي سليقه_:نگريست اطراف به مشتاق نگاهي با كيانا.شدند ساختمان وارد يكديگر شانه به نهشا آندو

 .طوره همين....بله_

 نشون بهم رو اتاق اون صبحانه خوردن از بعد ميشه...كشيدي فرشاد آقا واسه زمان اين تا كه تابلوهائيه مختص اتاقها از يكي گفتي_
 بدي؟
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 .البته_:داد جواب و كرد دعوت نشستن به را او ساغر

 فرا صبحانه خوردن به را آنان شدو وارد هاجر اينكه تا كردند صحبت يكديگر با و نشستند نشيمن سالن ميان هاي مبل روي دو هر
 گفته فرشاد كه رو آالچيقي خواد مي دلم خيلي_:گفت شد مي خارج ساختمان از كيانا و هاجر دوشادوش كه حالي در ساغر.خواند
 .ببينم بسازند

 گفتن مي.نباشه در جلو كه بسازن پشتي باغ تو اونو گفتن آقا جون خانم بينش مي االن_:گفت و زد او به مهر سر از لبخندي هاجر
 .ياد مي خوشتون بيشتر خلوت و دنج جاهاي از شما

 طوره همين.....بله_:نشاند لب بر ماليمي لبخند ساغر

 يارن؟ نمي تشريف قاآ! جون خانم راستي_

 حتما اما اومديم هم با دوستم و من بار اين.شلوغه خيلي سرشون فعال....نه_:داد جواب مغموم لحني با و افكند كيانا به نگاهي ساغر
 .يايم مي فرشاد با بعد دفعه

 .هشد تنگ واسشون حسابي دلم...نديدمشون وقته خيلي.اومدن مي هم آقا كاش اي اما!...جون خانم باشه_

 را مكاني دست با هاجر خانم؟ هاجر كجاست خوشگل آالچيق اين پس_:گرداند چشم كنجكاوي با كيانا رسيدند كه ويال پشت باغ به
 .خانوم اونجاس_:داد نشان بود گرفته قرار آن در آالچيق كه

 بوته اون و برگ و شاخ پر و بلند درختاي اون وسط!دنجي جاي چه!به به_:كردند نگاه بود كرده اشاره او كه سويي به وكيانا ساغر
 .سرسبز هاي

 همانطور درست!من خداي واي_: نشاند برلب اي گسترده لبخند ساغر رسيدند آنجا به كه زماني كردند حركت سمت همان به آنان
 .بودم كشيده تابلو توي كه

 آن دور كه اي صندلي هشت و كهنسال درختي قطور تنه از آن مياني ميز.بود شده بنا روشن و تيره چوبهاي با و ضلعي هشت آالچيق
 اين به آالچيق حاال تا_:نشست ها صندلي اين از يكي روي كيانا.بودند شده ساخته سال و سن كم درختان تنه با نيز داشتند قرار

 !قشنگه چقدر....شده گرفته الهام طبيعت از جاش همه.بودم نديده زيبايي

 !صفا با چقدر!من خداي واي_:شد خيره بودند پوشانده ار آن دور تا دور كه رنگارنگي گلهاي به

 .خالي جاش....خالي فرشاد جاي_:بست حلقه ساغر جذاب و سياه چشمان در فرشاد ياد با اشك

 .بودن اينجا االن كاش...خاليه هم خيلي....خاليه آقا جاي...جون خانم گين مي راس_:كرد تاييد را او سخن هاجر
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 هاجر كه صبحانه رنگارنگ ميز به اشتهايي بي وبا انداخت صندليها از يكي روي را خود سپس گريستن آالچيق به لحظاتي ساغر
 .جان كيانا بخور تو....ندارم صبحانه به ميلي اصال كه من_:شد خيره بود چيده

 اي ديگه چيز اگه خدا ور تو...داشتين دوس وآقا شما كه ايه صبونه همون اين!جون خانم چرا آخه_:كرد نگاه او به نگراني با هاجر
 .بيارم تا بگين دارين ميل

 به ميلي االن من اما....اما لذيذه و خوشمزه واقعا كنيد مي حاضر شما كه اي صبحانه!خانم هاجر_:ماند خيره او به مهرباني با ساغر
 .ندارم خوردن

 .....كه فهمم مي نخورين اگه!جون خانم بخورين خدا به رو شما_

 .كنيد همراهي خوردن در رو ما و بنشينيد ما كنار هم شما.خب بسيار....خانم هاجر خب بسيار_:زد لبخندي جوان زن

 .بفرمايين شما...خوردم صبونه من جون خانم نه_

 چه نازنين خانم هاجر اين داني نمي!جان كيانا_:كرد كيانا به نگاهي.خورم نمي صبحانه منم نكنيد همراهي منو شما اگه ديگه نه_
 .كنه مي پيدا آرامش آدم بزنن جرف كه هرچي مورد در!دارن گرمي نفس

 ....ديگه بشينيد_:كشيد و گرفت را او دست كيانا.نمود تشكر فروتني با هاجر

 مي آزارش دلتنگي احساس اما خنديد مي كه آن با ساغر.پرداختند گفتگو به صبحانه خوردن از پس و نشستند ميز دور هرسه
 وارد شوخي در از كيانا ميرفت فرو خويش در ناخودآگاه كه هرگاه.بود شده تنگ بسيار مهربانش عشق براي او دريايي دل.داد

 و گرم سخنان داد مي دست از نگراني سبب به را خود دروني آرامش كه هم زماني.ميساخت آزاد مزاحم افكار شر از را واو ميشد
 .ساخت مي آرام را وآن رسيد مي رنجورش دل فرياد به هاجر صميمي

 .كنم ناهار حال به فكري يه برم بايد.خانما ببخشيد منو_:برخاست جا از هاجر بعد ساعتي

 .مونده خيلي ناهار وقت تا.خورديم صبحانه تازه كه ما_

 وقتي خدا،آخه بنده داره گناه.باشه اماده ناهارش بايد بگرده كه االنه.رفته و خورده صبحونه زود خيلي صبح غالم مش خانوم،اما بله
 .گشنشه خيلي يادم

 .شيم نمي مزاحمتون ما برسيد كاراتون به بريد خانم،شما هاجر باشه

 .بپزم ناهار واسه چي دارين دوس راستي...گذاشتيد من چشماي روي قدم خانوم،شما نزنين حرفو اين

 :انداخت ساغر به نگاهي كيانا
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 .بگو تو

 .بگي تو بايد...ها هستي ما مهمان تو اينكه مثل

 .نارنجيه اش زرده كه ها مرغ تخم اون از...شن مي درست محلي مرغ تخم با كه خوام مي نيروهايي اون از من

 :خنديد هاجر

 .محلي ماست و نون با كنم مي درست همينو ناهارتون واسه

 :كرد تشكر كيانا

 .نخوردم دلچسبي و لذيذ غذاي همچين كه نكنه،مدتهاست درد شما دست

 .كرد حركت سرايداري ساختمان سوي به و گذاشت تنها را انها خندان لباني با رهاج.رد تشكرك او از نيز ساغر

 .بره مي لذت مصاحبتش از انسان كه هاست زن دسته اون از خانم هاجر بود،اين تو با حق

*** 

 .گرداند باز تهران به را دو ان تا آمد كيارش سوم روز

 .گيره مي دلم تون بينم نمي وقتي.بزنيد سر بهم و بياييد زود به زود خدا به رو شما!جون خانوم

 :بوسيد مهربان را او گونه ساغر

 خوبه؟...اييم مي فرشاد با بار خانم،اين هاجر چشم

 .ذاريد مي چشمام روي قدمتونو اومدين وقت شده،هر تنگ آقا واسه ولم خيلي!جون خانوم آخ

 .باشيد خودتون مواظب.داريد لطف شما

 .چشم روي به

 :گفت فشرد مي دستان ميان را هاجر زحمتكش دستان كه حالي در و امد تر نزديك كيانا

 .بزنيد ما به هم سري تهران اومديد وقت شدم،هر خوشحال خيلي تون ديدن از

 .بياريد تشريف كيارش اقا با هم خانوم،شما چشم
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 .حتما

 :گفت كيانا و ساغر به رو سپس.نمود تشكر او از نيز كيارش

 .اييدبفرم لطفا...خانمها.خب

 .باشد انها با روند،فرشاد مي انجا به كه اين اميد به كردند خداحافظي و بوسيدند را او مهربان صورت كيانا و ساغر

 

 7 فصل

 

 اش خانواده با حتي. است نداشته اي مراوده فردي با و نيامده بيرون خانه از كه ست زيادي مدت ساغر. گذرد مي سال سه روز آن از
 : نگارد مي و نشسته تحرير ميز پشت اندوه و غم از ماالمال دلي با او. كند مي دآم و رفت كمتر نيز

 از را فرشاد فراق درد اما ، ست خواستني و ارزشمند بسيار برايم كه آن با. شد عايدم چيز يك فقط ، اندوه و غم همه اين از پس - 
 و دهند مي ادامه خويش زندگي به غريب كشوري در آنها. درسي من به فرزندانم از كه بود خبري ، چيز آن و كند نمي بيرون دلم

 و ساكت و خاموش اكنون تا كه قلبم از اي گوشه زمان آن تا آيا. بيايند ديدارم به تحصيالت اتمام از پس بتوانند كه آنند منتظر
 شد؟ خواهد روشن و تپنده پرتالطم ، است تاريك

 .كرد خواهم ركوع ، الهي درگاه به و آورد خواهم بجاي شكر سجده من شود چنين اگر

 : نويسد مي مجددا و ماند مي خيره نشسته غم به روبرويش كه كاغذي به و كند مي بيرون دل از آهي

 پروانه خاله. نگهداريم مسكوت آن از بيش را فرشاد شدن مفقود خبر بتوانيم كه گرفت ما از را توانايي اين ، زمان سريع گذشت - 
 اتفاق همگي پزشكان. بنشيند ويلچر صندلي روي گشت مجبور و شد گير زمين ناگاه به ، دردناك و ناگوار رخب اين شنيدن از پس
 او به را اش سالمتي تواند مي ديگر عصبي شوك يك فقز و است افتاده حال اين به شديد عصبي شوك يك اثر در او كه دارند نظر

 براي شاهين ، شاهين اما و گشت گريان ، اش زندگي گران باوفاي غم بر رپد و شد خميده كمرش و سپيد موهايش مادر. بازگرداند
 در اكنون و رفت كيانا خواستگاري به من پيشنهاد به او. افتاد ازدواج فكر به كند كم اخير سال چند اين سنگين غم از حدودي تا آن

 ...من و بازگشته تهران به و رسيده اتمام به بغري شهر آن در پدر مأموريت. ندارد دل بر غمي عزيزانش اندوه جز خويش زندگي

 از. غلتد مي فرو اش پريده رنگ هاي گونه بر آرام و زند مي حلقه ، ندارد را سابق درخشش آن ديگر حاال كه چشمانش در اشك
 : نگارد مي مجددا و نگرد مي هايش نوشته به اشك ظريف پرده پس
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 دلسوز يار آن ، عاشق يار آن. بيايد يارم از خبري شايد تا ام دوخته در به چشم هميشه مثل تنها ، روزگار حزن و غم در هنوز من و - 
 . مهران يار آن ،

 و اوست ديدار اميد به نياوردم بر دم و بكشم ام خسته هاي دوش به زمان اين تا را غصه كوه اين و فرزندانم دوري ام توانسته اگر
 آزاد ، سنگين بار اين از را خويش خويشتن آنگاه ديدم نمي خويش روي پيش در راه يك كاش.  نداشتم دل در اميدي كاش. بس
 .شتافتم مي خاموشان ديار به آسوده خيالي با و ساختم مي

 بهبود ، گشتگانم گم دنبال به ، نهد مي هايم شانه روي بر بزرگ خداوند كه زريني بالهاي با توانستم مي شايد شد مي چنين اگر
 هاي نگاه ، را شان شادماني ، را هايشان خنده.  ببينم را آنان و بگسترانم بال ، بگردم ، نازنين فرشاد ، زبان رينشي بهنوش ، مهربان
 شمع از و گشتم مي آنان دور به عاشقانه و گشودم مي خنده به لب ، خوشبخت و خشنود لحظه آن ، را ريايشان و رنگ هر از خالي

 ...بردم مي بهره وجودشان

 ، كنم نفس قتل اگر آيا! ؟... و رفتن به يا سوختن؟ يا ماندن به بنگرم؟ بايد راه كدامين به بكنم؟ بايد چه اكنون چه؟ اكنون اما
 اندوه و رنج و درد همه اين از را خويش خويشتن اگر آيا بخشيد؟ خواهد مرا مهربانم پروردگار

 

 دل قهارم افريدگار كه ان تا سوخت و ماند بايد پس.شد اهدنخو چنين اين.نه...شد؟نه خواهم زرين بال دو آن صاحب.سارم خالص
 .سازد ازادم و بسوزاند خسته من بر

 مي ايينه جلو و افكند مي ديده آب از شده خيس هاي كاغذ روي ابه ر پوشاند،قلم مي را او نشسته غم به سيماي پهناي اشك
 كيست؟او او پس...نيست دردمند زن ان.نيست خندان و شاد ردخت ان.نيست ساغر است خيره او به ايينه در كه تصويري ان.ايستد

 زمين بر را او سرنوشت غدار دست اكنون اما بود اميد ناب مي از مملو زماني كه ساغري.است شكسته ساغري او آري...چيست؟
 .است شكسته و كوبيده

 .دهد مي بيرون دل از وآهي ماند است،خيره گذاشته نمايش به خود در را غم و اندوه هاي چين كه تصوير ان به مدتي

 پشتت اومده؟چرا داشتني دوست و زيبا صورت اون سر به چي...كجان؟ جذابت چشمهاي اون!...شه نمي باورم...ساغر؟ تويي اين
 كه سياهي حلقه باشي؟اين سالمتيت فكر به كم يه و بياي خودت به خواي نمي.نداره رو سابق گيرايي اون كالمت شده؟ديگه خميده

 بكشي؟ صورتت به دستي نيست بيني؟بهتر مي رو افتاده چشمات ورد

 :گريست قبل از تر سخت و كرد پنهان دستان ميان را ان،چهره ياداوري به از.بود گفته او به كيانا قبل روز چند كه بود سخناني اين

 افرين شادي و پاك هاي باشم؟خنده ريمظاه شادابي و روحي سالمتي فكر به دلخوشي كدوم خوام،با نمي هيچي خوام،ديگه نمي...نه
 زندگيم تو اي دلخوش چه كنه؟اخه مي اميدوارم داره ش مردونه صداي اون با و نشسته جلوم عشقم بينم،يا مي رو هام بچه
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 دلخوشي مبه و كنه راضي منو بتونه كه هست محكمي دليل بهانه اين ايا.كشونده اينجا به تا و داده فريب منو واهي اميد يه دارم؟تنها
 زنم؟ مي گول خودمو دارم نمردم؟چرا و نكردم دق حاال تا چرا دونم نمي اصال من...نه...نه...بده؟

 :ناليد و كوبيد خود قلب روي سينه،درست قفسه به محكمي ضربه

 م كنجهش و بدي آزارم خواي مي كي داري؟تا نمي بر اميدت از خالي و بيهوده تپشهاي از دست تپي؟چرا مي هنوز داري چرا
 به كه اي ضربه كوچكترين با و بيا.نكن شيون زار حال اين دردمند،با سينه توي ديگه و كن،بيا خالصم و داره؟بيا اي فايده كني؟چه

 دي مي من به كه واهي اميد اين از.شدم خسته دستت از...نكوب ام سينه قفسه به تند تند خودتو نشو خوره،اميدوار مي خونه اين در
 .ندارم طاقت ديگه كه كن راحتم...كن راحتم و بيا...كن رحم بهم و بيا...شدم انگريز و دلزده

 افسرده حسرت،روح و غم هاي تازيانه.نشست زمين روي ناچار به.نداشتند را الغرش و نحيف اندام آن تحمل ديگر ناتوانش زانوان
 قبل مدتها كه را بخشي اميد سخنان ان توانست نمي ديگر جهت همين به ساختند مي تر ناتوان را اش خسته جسم و تر ناالن را اش
 .را فرشاد فراق غم جز به بود كرده فراموش را چي همه او.سازد آرام را خود و آورد ياد به بود كرده قبول و شنيده كيانا زبان از

 نجوا خود با و برخاست جاي زا ساغر كه ساز پنهان غرب استوار هاي كوه پناه در را خويش خسته تن تا رفت مي ارام ارام خورشيد
 :كرد

 مي كار اين به مجبور منو چيز چه...نرفتم بيرون خونه از كه مدتهاست چي؟من واسه ولي...بيرون بزن خونه از خواد مي دلم خيلي
 كنه؟

 رسيد مقصد به كه زماني.بود ها نزديكي آن در كه رفت پاركي به و پوشيد را اش مشكي روسري و مانتو سخنان اين به توجه بدون
 .بود گذاشته ميان در فرشاد با را دلش راز بار اولين براي كه را روزي اورد ياد به.نگريست غربي در به

 حس همون حس اين شايد...بذارم؟ حس اين واسه تونم مي اسمي چه.اومدم بيرون خونه از خاطرات تجديد واسه ندونسته پس
 .زنند مي حرف موردش در همه كه باشه ششمي

 :انداخت باال را هايش شانه

 !كنه مي فرقي چه ديگه

 

 سخنانش به سكوت و خشم بين حالتي در و نشسته كنارش در فرشاد روز همان در كه رفت نيمكتي سوي به و داد بيرون دل از آهي
 خواستني و زيبا تجسم اين با.كرد تصور را او جذاب و مردانه سيماي خويش تصور در و كشيد آن روي دستي.بود داده فرا گوش
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 را خود او واقع در.كرد گفتن سخن به شروع بلند صداي با داشتند قرار اطرافش در كه افرادي به توجه بدون و نشست نيمكت روي
 :ديد نمي را هيچكس او مهربان سيماي بجز و كرد مي احساس فرشاد كنار در

 هميشه كه گذاشتي؟من انتظار در منو تموم سال سه خبر بي اينطور كه بودي يدده بدي چه من از مگه...رفتي؟ چرا...رفتي؟ كجا- 
 تو مثل عاشقي كه باليدم مي خودم به ميشدي خيره چشمام توي وقتي.ميكردم افتخار هستم كنارت در اينكه به و داشتم دوستت

 به حتي مدت اين توي...كردم مي دق داشتم ديگه آخه ديدمت شد خوب بازم...كنم نمي گاليه و شكوه ديگه...باشه...باشه....دارم
 زدي؟ مي حرف ازش كه عشقي بود اين. نيومدي هم خوابم

 از. كرد دنبال چشمانش با را او ديد امتداد ساغر.گرداند روي بازي زمين سوي به و زد لبخند رويش به فرشاد تصوير خيالش در
 :نشاند لب بر لبخند بودند مشغول خيز و جست به بازي زمين در كه كودكاني ديدن

 .كنه مي بازي اشتياق با چه ببين.كن نگاه رو بهنوش...فرشادي؟ بيني مي- 

 :افزود وجد با و داد نشان انگشت با را اي نقطه

 كنه؟ اذيت رو خواهرش كسي مبادا تا كنه مي نگاه بهنوش به داره مردونه چه بهنود يبني مي!رو اونجا- 

 آنها از يكي. كشيد بيرون زيبا تجسم آن از را او بودند تهنشس شطرنج ميز روي بر كه جوان دختر چند هاي خنده صداي
 دارن تشريف ديوونه اينكه مثل باش خانومو:گفت

 باال بود افتاده پايين به كوتاهش موهاي انتهاي با كه را اش روسري بگيرد را هايش خنده جلوي ميكرد سعي حاليكه در ديگري
 .سوزه مي حالش به آدم دل خدا بنده. ميكنم رو فكر همين منم:گفت و كشيد

 :گرفت دست به را دوستش سخن ادامه خنديد مي بلند صداي با كه ديگري دختر

 به ساعتها و واميستاد خيابان سر و پوشيد مي قرمز كه پيرزنه اون مثل شده...كرده مجنونش اينجوري نامرد كدوم نيست معلوم- 
 ...هم بيچاره اين حتما...كرد مي نگاه آدما

 :كرد قطع را خود دوست سخن كشيده هم رد ابرواني با نگريست مي ساغر به سكوت در لحظه آن تا كه دختران از يكي بين اين در

 دادين گي شماها موقع اون ريخته پارك اين توي خنده واسه سوژه اينهمه كشين؟ نمي خجالت ببندين رو دهناتون همتون بهتره- 
 خدا بنده اين به

 :نگريست او به تشكر با بود آمده دخو به سخنان اين از كه ساغر

 .بشه باز يكم دلشون بلكه تا بخندند بدبخت ديوونه يه به دوستات بذار.ام ديوونه ميدونم هم خودم- 
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 آمد نزديك دختر آن

 چرا؟ دوني مي نيستي توديوونه مطمئنم من اما- 

 خودت تو ولي.  ميشن ناراحت ديگرون خوشي زا و نيستن ديوونه ميگن واقعي هاي ديوونه همه اينكه بخاطر:نماند جواب منتظر
 ...شي نمي ناراحت و دلگير كنن ات مسخره و بخندن بهت من نفهم دوستاي اينكه از و اي ديوونه كه ميكني اعتراف

 فاصله گيديوون با يكم كه جنونه از عالمتي داري تو كه عالئمي اين نمونه ناگفته البته: افزود شوخ لحن با و نشست ساغر كنار در بعد
 .داره

 :زد ساغر پهلوي به آرام اي ضربه

 به اصال آخه. باشي شخصيتت فكر به يكم كني بنده نخاله دوستاي بخصوص اون و اين دست مضحكه رو خودت اينكه بجاي بهتره
 چيه اسمشون نمدو نمي كه رواني بيماراي اين مثل و بشيني پارك توي بياي و بزني ديوونگي به خودتو كه خوره نمي تو خون گروه
 .كني اذيت خودتو

 :داد تكان سري ديد بود همراه ماليم لبخندي كه رو ساغر سكوت وقتي

 .زنيم مي حرف كي با داريم باش رو ما بابا اي

 رفت فرو فكر به سخنان اين شنيدن از ساغر. شد دور او از غرولند با و برخاست جا از

 نكردم اطرافم محيط به توجهي و شدم غرق خياالت توي وجود تمام با كه شد طورچ دونم نمي اما بشه اينطور خواستم نمي من اما
 زن من. بشم حاضر جمع توي بدبخت و ضعيف حد اين تا نبايد من. خانومه دختر اين با ميشم؟حق ديوونه راستي راستي دارم نكنه.

 منم.  بعيده من از كارا اين. برخورداره تهبرجس اجتماعي ارزش و واال دروني شخصيت از كه هستم مردي همسر من هستم فرشاد
 .دار مردم و احترام قابل. نفوذ با و شخصيت با استوار و قوي باشم همسرم مثل بايد

 .بايد...باشم اون مثل بعد به اين از بايد:كرد مرتب آنرا و كشيد اش روسري به دستس

 طرز اين با خانم دختر اين نيست معلوم:افكند رفت مي رقيش در سمت به و بود گرفته فاصله دوستانش از كه دختر آن به نگاهي
 .آورد خودم به منو و داد بهم خوبي درس حال هر سرگردونه؟به پارك توي چرا جالب و باال فكر

 بلند برگهاي و شاخ زير در كه ماند خيره مجنوني بيد درخت به ديدگانش ناگاه به برداشت او از كه چشم.كرد او راه بدرقه لبخندي
 فرشاد:گفت دل در نگريست مي درخت آن به تمام وجد با حاليكه در و رفت آن سوي به. داشت وجود نيمكتي زيرش به سر و

 خيلي خصوصيت اين. زيره به سر و متين عاشق هميشه اون. دارم سراغ كه درختيه ترين داشتني دوست مجنون بيد گفت مي هميشه
 ميده دست بهش خوبي احساس ميكنه نگاه درخت اين به آدم وقتي. فرشاده با حق. ارزشه با
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 كرد سعي.بافت خود انتظار در را كيانا و شاهين رسيد آنجا به كه زماني. شد منزل راهي سپس نگريست زيبا درخت آن به لحظاتي
 منتظريد؟ وقته خيلي ها بچه سالم:بنشاند لب بر لبخند

 .بپرسيم رو حالت اومديم عزيزم المس:داد جواب او هاي گونه بوسيده از پس و رفت پيش كيانا

 .شيم نمي مزاحمت دقيقه پنج چهار از بيشتر ما نباش نگران. خودم فراري خواهر به سالم: بوسيد را او پيشاني شاهين

 :كرد دعوت داخل به را انان گشاده رويي با باشد داشته نظر تجديد اخالقش و رفتار در بود گرفته تصميم كه ساغر

 چطوره؟ اباب و مامان حال- 

 :داد پاسخ اي گونه مزاح لحن با شاهين

 !بپرسي چي هر- 

 .ميگذرند چطوري ساعتهام فهمم نمي اصال خدا به شرمنده- 

 خوب ولي باشه شرمنده شدمنت:گفت نشست مي مبلها از يكي روي حاليكه در او. كرد دعوت نشستن به را كيانا و گفت را اين
 .بزني سر هشونب و بري دارند توقع هم بابا و مامان

 :كرد رها كاناپه روي را خود ساغر

 با را سرش. كنم بدتر هست كه اوني از حالشونو هم بر و درهم قيافه و ريخت اين با خوام نمي كه اينه حقيقت! جان كيانا بگم چي- 
 :افزود و افكند زير به شرمندگي

 .نداشتم هيچي براشون دردسر جز به من آخه_

 دخترشون تنها تو سالمتي نا.باش بين واقع و نزن رو حرف اين_:داد جواب اي دلجويانه لحن وبا فتگر قرار كنارش در شاهين
 هستي؟

 ديدنشون وبه بكشي صورتت و سر به دستي توني مي ولي داري حالي چه دونم مي البته.بشن ناراحت دينت با كنم نمي تصور
 .شن مي شاد هم اونا باشي شاد تو اگه.توست غصه اونها غصه.بياي

 آماده بابا خونه به رفتن براي و بزني لبخند بكشي صورتت و سر به دستي يه االن همين بهتره_:داد ادامه را شاهين سخن كيانا
 !گيره مي رو تو سراغ چقدر زبوني بي زبون با پروانه خاله دوني نمي.بشي

 چطوره؟ جون خاله راستي_:ساخت قبل از تر اندوهگين را ساغر پروانه نام
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 .است ريخته هم به خيلي طفلكي.شه مي خيره نقطه يه به و شينه مي تراس روي شب تا صبح از خدا بنده.چيهي_

 زندگي كنارهم در نشاط و شادي با اونا االن ذاشتم نمي شون خونه تو پامو من اگه.بود من تقصير اش همه_:كرد گناه احساس ساغر
 .كردند مي

 .نداشتم توقع ازت اصال!زني مي كه حرفيه چه اين...!ساغر_:نگريست او به مهرباني با كيانا

 اينا مامان كه شي حاضر پاشي بهتره ديگه بسه_:گفت كوتاه اي خنده با دهد سوق ديگري سمت به را موضوع اينكه خاطر به شاهين
 .منتظرتند

 !چطور_:شد خيره او به شگفتي با ساغر

 .شو حاضر برو و باش خوبي دختر حاال.ونجاا ببرمت و دنبالت بيام خواست ازم مامان.نداره چطور_

 ....آخه_

 بهشون ما.شو بلند...خوب دختر شو بلند!نرفتي؟ ديدنشون به كه وقته چند دوني مي هيچ.آخه بي آخه_:كرد قطع را او سخن كيانا
 .اونجا ببريم حتما رو تو امروز داديم قول

 .شم مي حاضر االن كنيد صبر كم يه.خب بسيار_:گفت رفت مي خود اتاق سمت به كه حالي در و برخاست جا از ساغر

 نمي فكر اينطور تو....كرده فرق خيلي قبل روزاي با ساغر امروز گم مي_:نمود كيانا به رو شگفتي با سخن اين شنيدن از شاهين
 كني؟

 .بود چشاش تو خاصي برق يه امروز....موافقم باهات....بله_

 .بكشي صورتت و سر به دستي نره يادت_:گفت بلند صداي با هينشا شود اتاقش وارد ساغر اينكه از قبل

 اينا چرا":شد خيره خود سيماي به و نشست آرايشش ميز صندلي روي.بست را اتاقش در و داد تكان مثبت عالمت به را سر ساغر
 پيش خودش روال روي چي همه ذاشتم نمي خونه اين توي رو نحسم قدم من اگه.بس و بودم من اصلي مقصر كه كنن باور خوان نمي
 ".رفت مي

 "رفت يادت زودي اين به...بشي عوض شد قرار.باشي داشته توجه بيشتر گرفتي كه تصميمي به بهتره":داد پاسخ خودش و

 به سپس.بود موافق نيز حدودي تا و كند ساده و زيبا آرايشي دقت و ظرافت با كرد سعي سپس و نمود خود تصوير نثار لبخندي
 .شد خارج اتاق از آن پوشيدن از پس و نمود انتخاب مناسبي پيراهن و رفت هايش اسلب كمد سوي
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 مي تغيير قدر چه كني آرايش اگه ببين!شدي قشنگ چقدر_:گفت تحسين سراسر نگاهي با و برخاست جا از او ديدن با شاهين
 .شدي عالي حاال....افتاد مي هاش بدهكاري ياد آدم رسي نمي خودت به وقتي!كني

 .خوبه خودتم روحيه واسه....باشي همينطور هميشه كن سعي گه مي راست_:برخاست جا از نيز كيانا.نمود تشكر و زد لبخندي غرسا

 خانمهاي_:گفت خود هميشگي شوخ لحن با و رفت اتومبيل سوي به شاهين.شدند خارج منزل از يكديگر دوشادوش سه هر
 .بفرماييد لطفا!محترم

 .داخل ببريد ريفتش:گشود را ساغر سمت در

 سمت در اين از پس.بست او براي را در شاهين و شد داخل بگويد سخني اينكه بدون ولي انداخت فرشاد ياد را ساغر او حركت اين
 دادن گوش به تمايلي!خانمها_:پرسيد گرفت قرار رل پشت كه زماني.نمود دعوت نشستن به را او الفاظ همان با و گشود را كيانا

 داريد؟ موزيك

 .دونم نمي رو جان ساغر نظر البته.نيست حرفي ذاري مي شاد موزيك يه اگه_:داد را شاهين پاسخ و انداخت ساغر به نگاهي كيانا

 .ندارم حرفي_

 :گفت لحن همان با گذاشت مي صوت پخش در را كاستي نوار كه حالي در و كرد روشن را اتومبيل شاهين

 از دارم ولي...حالم خوش خيلي كه من....كرده فرق خيلي قبل روزاي با جان ساغر امروز....بود بنده با حق....خانم كيانا ديدين_
 .ميرم مي فضولي

 چي؟ واسه_:بخشيد وسعت خود لبخند بر ساغر

 .رسه نمي جايي به عقلم شده ما نصيب موهبت اين كه افتاده اتفاقي چه كنم مي فكر هرچي اينكه واسه_

 تغييري افكارم و رفتار توي مونده دلم توي ساله سه كه اميدي خاطر به كردم عهد خودم با زامرو از آخه_:كرد اي خنده ساغر
 ....بدم

 .فرشاد شدن پيدا به اميد.....رسونده جا اين به تا منو كه اميد همون_:كشيد بلندي نفس

 رفته يادش ساغر چرا گفتم مي....گفتم مي شاهين به داشتم ديروز اتفاقا _:گرفت دست در را دستانش و چرخيد او سوي به كيانا
 .شنوم مي دهنت از رو حرفها اين كه خوشحالم حاال....زديم؟ هم به حرفهايي چه شديم آشنا باهم تازه كه روزهايي اون توي

 .ميرم مي فضولي از دارم بازم من ولي_:شد خيره ساغر جذاب سيماي به آيينه از شاهين
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 چي؟ واسه ديگه_

 .نداديد توضيح واسم رو تغيير اين اصلي ليلد هنوز شما اينكه واسه

 .بخندي بگم بهت اگه ترسم مي آخه_:داد جواب سپس كرد سكوت جوان زن

 شدن مسخره از ترسي هيچ بدون تونيد مي شما...كردم هامو خنده من...خب_:شد جدي ناگاه به سپس خنديد بلند صداي با شاهين
 .بزنيد حرفتونو

 .خب بسيار_:انداخت خنده به ار ساغر گفتار اين و حركت اين

 بلند صداي با مجددا شاهين رسيد پايان به كه او سخن.داد شرح تفضيل به را بود افتاده اتفاق برايش پارك در كه موضوعي
 حاليكه در شاهين....حاال ولي باشم داشته شدن مسخره از ترسي نبايد ديگه گفتي كه تو_:كشيد هم در را ابروانش ساغر.خنديد
 براي قبلي هاي خنده بودند بامزه خيلي شنيدم كه رو حرفهايي اين آخه_:كرد قطع را او سخن خنديد مي هنوز

 

 .نبود كافي هم اش كلمه يه

. فرادادند گوش شد مي پخش اتومبيل كوچك بلندگوهاي از كه شادي موزيك به و كرده سكوت سپس. افتادند خنده به سه هر
 پروانه مهربان چشمان به كه ندارد را اين توانايي كرد مي تصور و داشت ناخوشايندي احساس ساغر. رسيدند مقصد به بعد دقايقي
 :بنگرد

 .ام شرمنده خاله روي از من! جان شاهين واي- 

 :گشود را حياط در شاهين

 !دلسنگي چقدر. زنه مي پرپر تو ديدن براي جان خاله دل دختر بكش، خجالت!... كرد؟ شروع باز- 

 :شد وارد ياناك همراه به ساغر

 .ده مي دست بهم خاله ديدن با كه وجدانيه عذاب موضوع نيست دلسنگي موضوع- 

 :گذاشت او شانه روي دست كيانا

 خودتو كه اين براي... كني شروع جا همين از بهتره شي عوض گرفتي تصميم كه حاال. شه مي شاد تو ديدن از خاله كه كن باور ولي- 
 .خوبيه شروع اين بزني محك



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  453 

 :گفت اوصاف اين با بخشيد نخواهد اي فايده دانست مي اما كند غلبه گناه احساس اين بر كرد سعي غرسا

 .كنم مي خودمو سعي... خب بسيار- 

 :گفت فشرد مي سينه به را ساغر كه حالي در و آمد پيشواز به فرزانه آنان ورود با. انداخت زير به را سرش و گفت را اين

 بچه فهميده وقتي از پروانه كه تو بيا. عزيزم اومدي خوش! شدي قشنگ چقدر!... زدي ما به سري عجب هچ... مادر شم فدات الهي- 
 .بوده در به نگاش اش همه حاال تا دنبالت اومدند ها

 :زد زانو برابرش در و رفت پروانه چرخدار صندلي سوي به و كرد سالمي ساغر

 خوبيد؟... برم قربونتون الهي... جون خاله سالم- 

 :بوسيد و گرفت دست در را او دست ساغر.لغزيد پروانه چشمان در شوق اشك

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر مدت اين توي دونيد نمي... بينمتون مي كه خوشحالم خيلي- 

 :گفت گشاده رويي با فرزانه. نگريست او به فقط سخني هر جاي به پروانه و

 .پدرت خصوص به بود دهش تنگ ات واسه دلمون همه اومدي، كردي خوب- 

 :انداخت ساعت به نگاهي

 .شه مي پيداش االن ديگه اونم- 

 :زد حلقه چشمانش در اشك. داد مي آزارش پيش از بيش گناه احساس. شد خيره پروانه مهربان چشمان به و نمود تشكر ساغر

 .بود من تقصير اش همه... بود من تقصير اش همه... برم قربونت الهي! خوبم خاله- 

 كرد صبر اندكي كند درك را خويش فرزند خوبي به توانست مي كه فرزانه. نمود گريستن به شروع و نهاد او دستان روي را رشس
 :گفت و گرفت را بازوانش سپس شود آرام او بلكه تا

 مطمئنم من... اريمند اي عقيده چنين كدوم هيچ ما و توئه تصورات توي فقط گي مي كه چيزي اين... دلم؟ عزيز كني مي گريه چرا- 
 .خوند شه مي هاش نگاه از حرفاشو تمام ولي بزنه حرف تونه نمي كه درسته... داره رو عقيده همين هم ات خاله كه

 :افزود و فشرد سينه به را او

 !وضعيه چه اين. شه باز دلت تا جا اين اومدي ناسالمتي- 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  454 

 :نمود زمزمه ساغر گوشهاي در كنان نجوا و آمد نزديك شاهين

  خواي مي نگفتي مگه... كن كنترل خودتو كم يه! ساغر بود چي قرارمون- 

 بشي؟ عوض

 :نگريست شاهين سيماي به خود آلود اشك چشمان با و برداشت فرزانه سينه از سر ساغر

 .سخته خيلي...سخته خيلي اما ،...گفتم...درسته - 

 .بكني خوتو سعي بايد تو اما... دونم مي - 

 :كرد پاك چهره از را اشكهايش ساغر

 .فهمم مي...بله - 

 :نگريست او چشمان عمق به فرزانه

 باشه؟...نكني گريه ديگه بده قول پس - 

 :نشاند لب بر ماليمي لبخند جوان زن

 .دم مي قول.خب بسيار - 

 :كرد اي خنده كيانا

 باشيم داشته همديگه كنار در رو خوبي شب تونيم مي پس آفرين، - 

 پيش از بيش افتاد مي پروانه به نگاهش وقتي اما دارد پنهان را درونيش غم كرد سعي بود خود پدر منزل در كه زماني تا ساغر
 .كرد مي گناه احساس و شد مي مغموم

 :برخاست جا از كه بود گذشته نيمه از شب

 .برم بايد ديگه من - 

 :گرفت را او دستان فرزاد

 .عزيزم بمون ما پيش رو امشب - 

 .افتادم عقب كارها از خيلي...مبر بايد اما...ممنونم - 
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 و رفت پروانه چرخدار صندلي سوي به ساغر. ندانست جايز را اصرار دارد بيشتري آرامش خود منزل در او دانست مي كه فرزاد
 :زد زانو او مقابل

 .ميام ديدنتون به بازم!  جان خاله - 

 و كشيد اي گوشه به را فرزانه خداحافظي هنگام دهد، تغيير را اش زندگي رويه بود كرده قصد چون. برخاست و بوسيد را او دستان
 :گفت

 ببرم؟ خودش خونه به رو خاله شه مي! مامان- 

 :داد تكان سري فرزانه

 .برگرده اونجا به باشه صالح به كنم نمي تصور. اندازه مي فرشاد ياد رو پروانه خونه اون گوشه گوشه آخه - 

 :آمد پيش بود او منتظر كه شاهين. نگفت سخني و انداخت زير به سر نتيجه در يافت، منطقي را او سخن ساغر

 .شد سبز علف ماشينم و بنده پاي زير بياريد؟ تشريف نميخوايد!عزيز خواهر - 

 :بوسيد را مادر گونه ساغر. افتادند خنده به او حرف اين از حاضرين

 .بياييد من ديدم به هم شما تروخدا. ميبينمتون بعدا - 

 :داد ادامه نگريست او محزون چشمان به وقتي اما

 .ميزنم سر شما به من ، خب بسيار...شماهاست گاه شكنجه اونجا ميدونم بله...بله - 

 :زد لبخندي و بوسيد را او پيشاني نيز فرزانه

 .هستيم منتظرت ما - 

 :گفت نشست اتومبيل در كه زماني. شد خارج منزل از شاهين همراه ساغر

 .بكنم كاري يه اش واسه ميتونستم كاش. ميسوزه لهخا حال به دلم خيلي - 

 :درآورد حركت به را اتوموبيل شاهين

 تو خاله كه ميدوني كسي هر از بهتر خودت تو. بزني سر بهش زود به زود اينكه ثانيا دعاست اوال بكني براش ميتوني كه كاري تنها - 
 .ميشه خوشحال خيلي ديدنت از و داره دوست خيلي رو
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 .ميزنم سر بهشون بار سه دو اي هفته من ميشن، خوشحال اينجوري اگه...باشه - 

 خانوم و خوب دختر يه شدي حاال. آفرين - 

 شود، منزلش وارد ساغر تا ماند منتظر شاهين رسيدند مقصد به كه زماني

 تصاوير كنار ، ديوار روي بر زيبا قابي در كه فرشاد بزرگ عكس به حاليكه در و گشت ساختمان وارد ساغر. شد دور انجا از سپس
 :گفت نگريست مي ميزد لبخند او روي به پرويز، و رسول

 .كني مبدل گلستان به رو گاه شكنجه اين و بياي زودتر چه هر اميدوارم اميدوارم!فرشاد. ماست همه گاه شكنجه اينجا...آره - 

 شدند سنگين پلكهايش كه زماني تا ، ديگر شبهاي دهمانن او. بياسايد تا رفت رختخواب به هايش لباس تعوبض از پس و كشيد آهي
 .گفت سخن فرشاد خيال با

 :گفت خود با رفت نشيمن سالن سمت به و برخاست خواب از كه صبح

 .كنم عملي رو بودم گرفته كه تصميمي بايد من ولي... سخته درسته - 

 به بود ها مدت كه را دلخواهش موزسك كاست و رفت صوت ضبط سوي به جداشد، بستر از. نشست لبهايش روي بر ماليمي لبخند
 اش شادي مايه.  رسيد گوشش به زيبا موسيقي همان با آشنا صداي همان بعد اي لحظه.داد قرار ضبط درون ، بود نداده گوش آن
 .شد

 :بود پوشانده غبار و گرد از اي اليه را جا همه.انداخت اطراف به نگاهي

 باشم داشته جون تا بخورم لذيذ صبحونه يه بايد اول ولي...بشم كار به دست بايد!... شده كثيف قدر چه اينجا! من خداي واي - 
 .كنم تميز اينجاهارو

 :افتاد هاجر ياد به ناگهان

 ...من ولي...برم ديدنش به كه فرستاد پيغام برام خيلي خدا بنده.گرفتم نمي فاصله مهربون زن اين از اينقدر كاش- 

 :كشيد پيشانيش به دستي

 اينجا بياردش و خانوم هاجر دنبال بره خوام مي ازش و زنم مي شاهين به تلفن گذشته،يه بوده چي هر - 

 :شنيد را او صداي لحظه چند از پس. گرفت را شاهين همراه تلفن شماره و برداشت را تلفن گوشي برود آشپزخانه به كه اين از قبل

 جان ساغر سالم - 
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 .افتاد موبايلت صفحه روي ام شماره كه حيف اما ها، بذارم سرت به سر كم يه خواستم مي سالم، - 

 بدم؟ انجام خوبم خواهر واسه كه ياد برمي من از خدمتي چه...سرحالي كه شكر خدارو - 

 .بياري اينجا به اونو و خانوم هاجر دنبال بري ممكنه اگه خواستم مي...ممنونم - 

 !عجب چه!...عجب چه - 

 .ديگه نشو لوس - 

 خوبه؟... شما پيش ميارمش و ايشون پيش رم مي ،منخب بسيار- 

 :كرد اي خنده ساغر

 كي؟ عليه، يعني...به - 

 : داد جواب سپس و كرد تامل اي لحظه شاهين

 خوبه؟ يك ساعت - 

 ظهر؟ يك - 

 بيارم؟ ايشونو شب نصفه يك ساعت خواي مي پس - 

 :خنديد ساغر

 .منتظرم من نكنه، درد دستت - 

 .بعد تا خداحافظ فعال ، كنم مي خواهش - 

 .رفت آشپزخانه سوي به تماس قطع از پس و كرد خداحافظي ساغر

 13 را آن و انداخت ساعت به نگاهي. فراخواند خود سوي به را او منزل زنگ صداي كه بود رسيده نيمه به منزل كردن تميز كار
 :برداشت را آيفون.يافت

 بله؟ - 

 :داد نوازش را او هاي گوش هاجر شادمان صداي

 .جون خانوم منم - 
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 :كرد نجوا لب زير شعف و شادي با ساغر

 

 ". برم مهربونت صداي اون قربون الهي "

 : فشرد را دكمه بعد

 . بفرماييد- 

 : دويد حياط سوي به او از استقبال براي

 ! شدم خوشحال ديدنتون از چقدر,  خانم هاجر سالم- 

 : دويد ساغر سوي به تمام شادي با و كرد مچاله بغل زير را چادرش او

 را يكديگر دو هر.  بود شده گنجشك يه دل اندازه براتون دلم خدا به..... بگردم دورتون جون خانوم الهي...... ماهتون روي به سالم- 
 : فشردند و كشيده آغوش در سخت

 . نداشتم خوبي روز و حال اصال اواخر اين خدا به,  خانم هاجر ببخشيد منو- 

 اينكه واسه منم نيست خوب اصال حالتون شما گفتن مي مادرتون ولي ببينمتون بيام خواست مي دلم خيلي.  مخان جونم به دردتون- 
 . كردم نمي اصرار نباشم مزاحمتون

 . داد بهم رو دنيا خدا انگار شنيدم صداتونو وقتي خدا به!  حرفيه چه اين- 

 : كرد حركت ساختمان سوي به و گرفت را او دستان

 . دبفرمايي لطفا- 

 : بود شده خيره ساغر سيماي به اشتياق با كه حالي در هاجر

 هر تا تونم مي گفت بهم دنبالم اومدن شما طرف از شاهين آقا ديد تا,  خدا بنده,  غالم مش...... بمونم پيشتون روزي چند يه اومدم- 
 . بمونم جون خانوم پيش روز دچن خواد مي دلم گفتم بهش,  خواسته خدا از منم...... بمونم پيشتون بخوام كه وقت

 . كرديد خوب- 

 : شنيد اما كرد دعوت نشستن را او ساغر
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 . بدم انجام تون واسه تا داريد چيكار بگيد خدا به رو شما,  بشينم جا يه تونم نمي من جون خانوم نه- 

 : انداخت منزل وضع و سر به نگاهي

 ؟ كردين مي تكوني خونه داشتين- 

 : افزود و آويخت آويز رخت به را چادرش

 . كن امر و بشين فقط شما كنم مي رو كارا همه من- 

 : نشاند و گرفت را او دستان ساغر

 نبودم موفق اينكه مثل ولي بدم انجام رو كارا همه شما اومدن از قبل تا داشتم قصد.  است ريخته هم به اينقدر اينجا كه متاسفم- 
 ...... كردم مي تصور كه بود اوني از بيش كارها.....

 : كرد اي خنده هاجر

 نداشتم جون ديگه كه ريختن مي سرم كار اونقدر كردم مي كار كه قبلي خونه توي.  نيستن چيزي كه كارا اين!  جون خانوم اي- 
 . وايسم پاهام روي

 ...... خانم هاجر اما- 

 : برخاست جا از هاجر

 . كنم مي غريبي احساس جوري اين.  باشم راحت بذارين- 

 : زد بخنديل ساغر

 ؟ خوردين ناهار!  راستي..... ام راضي منم باشين راحت شما كه طور هر, خب بسيار- 

 ؟ چي شما..... رسيدند شاهين آقا كردم جمع رو سفره تا,  جون خانوم بله- 

 . ندارم جا ناهار براي همين واسه خوردم مفصلي صبحانه- 

 به هاجر اما نشست مبل روي خستگي با ساغر.  شد مرتب و تميز منزل سرسرتا كه بود غروب.  شدند كار مشغول و خنديدند دو هر
 : رفت آشپزخانه سوي

 . بره بيرون تنتون از حسابي تون خستگي تا ميارم براتون دم تازه چايي يه االن- 
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 : نمود تشكر ساغر

 . بزنيد حرف برام و پيشم بياييد بعدش پس- 

 ؟ كردين گوش من ايحرف به قدر اين نشدين خسته شما! جون خانوم- 

 . زنم مي حرف ريز يه دارم االن همين تا اومدم كه اولي از

 : كرد اي خنده ساغر

 . برم مي لذت شما حرفاي از من- 

 . دارين لطف خيلي من به شما. جون خانوم برم قربونتون- 

 : نهاد ميز روي را آن و نشست او كنار چاي سيني با هاجر بعد لحظاتي

 . شم نمي خسته زدن حرف از وقت هيچ من,  غالم مش قول به- 

 . كنه مي حظ آدم كه دلچسبه اونقدر,  تون كم حرفاي همين,  تازه.  زنيد نمي حرف زياد,  گيد مي كه اونطور شما اما- 

 : گفت هاجر چاي صرف از پس.  كرد تشكر و انداخت زير به سر فروتني با هاجر

 ! جون خانوم- 

 . بله- 

 . مادرتون و بزرگ خانم يدند برم ميخواد دلم خيلي- 

 . اونجا بريم هم با تا بگيد خواستيد وقت هر.  خب بسيار- 

 : شد شادمان هاجر

 ؟ بريم فردا ميشه......  نكنه درد دستتون- 

 . ريم مي....  خب بسيار- 

 : كرد تشكر هاجر

 : فراخواند را ساغر تلفن زنگ صداي كه بود شامگاهان
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 ...... بله- 

 : پيچيد يگوش در شاهين صداي

 ؟ چطوره حالت,  خوبم خواهر به سالم- 

 . خوبم,  ممنون سالم- 

 ؟ چطورند خانوم هاجر- 

 ؟ چطوره جان خاله حال,  خوبند هم ايشون- 

 . هميشه مثل..... خوبه- 

 : افزود و كرد سكوتي

 .شي مي خوشحال خيلي شنيدنش از دونم مي كه خوب خبر يه. بدم بهت مژده يه خواستم مي- 

 : نشاند لبها بر ندلبخ ساغر

 ؟ داري خبري چه ببينم بگو- 

 ؟ دي مي مژدگوني- 

 . باشه داشته رو ارزشش اگه البته,  بله- 

 . باشه نداشته ارزش مه بدم بهت اي مژده من ه شد كي حاال تا!  به- 

 : خنديد ساغر

 ؟ بگي بهم خواي مي چي ببينم بگو. نكن لوس خودتو قدر اين حاال- 

 .درنياري دبه مژدگوني دادن موقع تا باشم گفته بهت اينو......ها نيست االن مال خبر اين البته- 

 : گفت بود شده شنيدن مشتاق بسيار كه ساغر

 . نكن اذيت منو قدر اين و بگو حاال..... باشه.... شاهين كردي مرگم دق- 

,  بود اينا مامان تقصير......ها گم مي بهت دارم ناال رو پيشه ماهها مال كه خبر اين چرا كه نگيري ايراد ازم بعدا, راستي. خب بسيار- 
 . دادند بنده به رو اجازه اين ديشب الحمدهللا ولي نيست وقتش االن گفتن مي
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 : گفت بود شده كالفه ها رفتن طفره اين از كه ساغر

 ؟ نه يا چيه خبر اون گي مي حاال- 

 . شده فلج هنگامه....... گم مي كه بله- 

 : پرسيد تعجب و ترديد با ديد را او سكوت كه شاهين.  واداشت سكوت به را ساغر لحظاتي كه بود ترقبهم غير آنقدر خبر اين

 ؟ خوبه حالت! ...... ساغر..... ؟ شدي ساكت چرا ؟ شد چي- 

 : آيد فايق خويش شگفتي بر كرد سعي ساغر

 ..... اما..... خوبم..... بله- 

 : كرد اي خنده شاهين

 ! ديگه نداره اما- 

 ؟ ناراحت يا باشد شادمان دانست نمي رساغ

 . دادي بهم اي كننده غافلگير خبر,  بگم چي نميدونم من..... من- 

 . بدي بهم بايد هم هنگفتي مژدگوني پس- 

 : كرد سكوت ساغر

 ! دختر شدي ساكت كه بازم- 

 : داد پاسخ حالت همان با ساغر

 . بگم چي دونم نمي آخه..... آخه- 

 : كرد اي خنده شاهين

 . گذشتم خيرش از......  بدي مژدگوني خواد نمي...... بابا باشه- 

 نمي خدا به....؟ غمگين يا شاده دلم.....؟ ناراحت يا خوشحالم..... دارم حالي چه فهمم نمي واقعا من. گم مي جدي اينو...... نشو لوس- 
 . دونم

 : انديشيد خود با ساغر
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 اون يعني.... كنم مي شكر بار هزاران رو خدا من باشه طور اين اگه ؟ باشه رسيده لشاعما جزاي به كثيف زن اين داره امكان يعني"
 آخر تا بايد و شده فلج االن, نوشش و عيش دنبال رفت مي بيامرز خدا رسول دايي پولهاي با و باليد مي زيباييش به كه هنگامه
 "! ؟ بشينه چرخدار صندلي روي عمرش

 : پرسيد بود شده متعجب سكوت اين از كه شاهين

 ؟ خوبه حالت!  ساغر- 

 : برگرفت در رو جودش و تمام سرور و شادي ناگهان بخواهد اينكه بدون

 ؟ ده مي پس شو كثيف كاراي تقاص داره هنگامه يعني- 

 : گفت اي مزاحمگونه لحن با شاهين

 . دادم بهت خوبي خبر چه فهميدي شكر رو خدا- 

 وقتي رو مژدگوني اين ولي داري من پيش عالي مژدگوني يه!  شاهين..... دادي بهم يبخش مسرت خبر چه فهميدم تازه..... آره- 
 . هنگامه پيش ببري منو كه دم مي بهت

 : پرسيد شگفتي با شاهين

 ؟ چي واسه! ؟ هنگامه پيش بري خواي مي- 

 : داد جواب شاد لحن همان با ساغر

 پولهاي تمام برو حاال,  بشي محتاج و گير زمين و بدبخت طور ينا كه بود حقت,  خداست چوب اين ":  بگم بهش كه اين واسه- 
 اگه البته..... بايستي پاهات روي لحظه يه حداقل بتوني دوباره بلكه تا كن خرج,  آوردي بدست كلك و دوز با كه رو داييخدابيامرزم

 ". بتوني

 . خنديد دل ژرفاي از و

 ؟ كي اما,  برمت مي..... باشه- 

 .ببر رو منو و اونجا بيا ظهر از بعد فردا تونستي اگه,  مامان و خاله ديدن بيايم فردا گذاشتيم قرار خانم هاجر و من هآخ,  فردا همين- 

 . خب بسيار- 

 : پرسيد كنجكاوي با ساغر آن واسطه به كه كرد سكوت شاهين
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 ؟ افتاده اتفاقي- 

 . نيست مهمي چيز..... نه- 

 . شاهين بگو راستشو- 

 : كرد تاملي شاهين

 . گم مي بهت بعدا....... نيست مهمي چيز كن باور- 

 : گفت حال اين با,  بود نشده قانع ساغر

 . راحتي طور هر خب بسيار- 

 . بينمتون مي فردا.  برسون سالم خانوم هاجر به,  باشه- 

 موضوعات ساغر چون و آمد او نزد چاي سيني با هاجر گذاشت تلفن روي را گوشي كه زماني.  كرد خداحافظي سپس و تشكر ساغر
 : شد ساغر اندازه از بيش شادي متوجه,  بود گذاشته ميان در او با را گذشته

 ... شنيدم حرفاتونو آشپزخونه از.  جون خانوم ببخشين منو- 

 

 : فشرد دست در را او دست فراوان شادي با ساغر

 . باشه آورده هنگامه سر باليي چنين خدا كه كنم نمي باور!  هاجر واي - 

 : نهاد او دست روي را ديگرش دست هاجر

 ؟ آره....  كرده پيدا عيب پاهاش كه اين مثل گفتين مي شما كه طور اون.  كنين باور...  جون خانوم كنين باور - 

 : داد جواب لرزيد مي خوشحالي از كه صدايي با ساغر

 . شده فلج اون - 

 : كرد بلند آسمان سوي به را دستانش هاجر

 ديگه تا شد نشين گوشه و گير زمين هم عاقبت ريخت بهم رو زندگيا و سوزوند آتيش همه اين زن اين.  شكر تتوعظم! خداجون- 
 . بده ازارشون و كنه ظلم ديگه آدماي به نتونه
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 : شد خيره درخشيدند مي شادي از كه ساغر چشمان به

 ؟ شده جوري اين چطوري حاال - 

 : داد جواب و كرد تاملي ساغر

 . نگفت بهم چيزي مورد اين در هم شاهين...  شده فلج چرا بپرسم رفت يادم كه شدم خوشحال خبر اين شنيدن زا اونقدر - 

 : انداخت باال تفاوتي بي با را هايش شانه

 بدجوري... زدش بدجوري خدا كه اينه مهم...  نيست مهم اصال اينش - 

 . خداس چوب جون خانوم بله - 

 مي فرشاد تصوير به كه حالي در و برخاست جا از.  شد خيره داشتند قرار نشيمن سالن واردي روي كه عكسي قاب سه به ساغر
 : گفت نگريست

 . ست مژده همين دم مي بهت كه رو خبري اولين ببينمت وقتي - 

 : كشيد آغوش در را او شادي با و افكند هاجر مهربان ديدگان به نگاهي

 . آورد رو مسرتبخشي خبر همچنين خودش با كه برم قدمتون قربون! ...  خانم هاجر - 

 : داد نوازش را او موهاي هاجر

 . جون خانوم باشيد شاد طور همين هميشه انشااهللا - 

 او به خندان لباني با ساغر كه بود صبحانه نمودن مهيا مشغول آشپزخانه در هاجر.  كشيد بيرون شرقي افق از سر آرام آرام خورشيد
 : گفت سالم

 بخير صبحتون ، ونج خانوم سالم - 

 ؟ بيداريد وقته خيلي...  بخير هم شما صبح - 

 . شم مي پا خواب از زود صبا هميشه من...  دونيد مي كه شما - 

 : كرد امر نشستن به را ساغر ، آشپزخانه ميان كوچك ميز روي خاص اي سليقه با صبحانه وسايل

 . خانوم هاجر كشيديد زحمت خيلي - 
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 .: نشست صندليها از يكي روي ، گذاشت مي ميز روي چاي انفنج دو كه حالي در هاجر

 جون خانوم زحمتي چه - 

 : داد نوازش را ساغر مشام تازه نان بوي

 ! گرفتيد كه هم تازه نون - 

 اون گرفتم رو نونوايي سراغ خانوم يه از.  بودم غريبه جاها اين با اما بيرون رفتم شدم پا خواب از كه صب چون ، جون خانوم بله - 
 . برگشتم و رفتم باهاش منم ، بگيره نون ره مي داره هم خودش كه گفت هم خدا بنده

 و سخت دلش كرد باز را لباسهايش كمد در رفت خود اتاق سوي به ، آن از پس نمود صبحانه خوردن بع شروع و كرد تشكر ساغر
 . كرد مي قراري بي و كوبيد مي سينه به محكم

 تا برم قديميم دشمن ديدن به اينا مامان خونه از بعد قراره ناسالمتي آخه ، كنم مي هم رو آرايش بهترين و پوشم مي لباسمو بهترين
 : ست پروانه خاله هاي گريه تقاص اين:  بگم بهش و كنم نگاه چشماش توي مستقيم و راست

  و بهترين كمد از.  گرفت بر در را اش چهره عميقي لبخند تفكرات اين با

 

 :گفت تصوير به خطاب و رفت ارايشش ميز جلو سپس.نمود انتخاب را اسشلب زيباترين

 فهمي؟ نكردي،مي حاال تا كه بكني آرايش انچنان بايد

 فراموشي دست به را اخير،ان سال چند اين طول در كه كرد خود،ارايشي خاص سليقه و حوصله با و گرفت قرار ميز صندلي روي
 :كرد زمزمه و ماند خيره آيينه در خويش چشمان به دقت به شد فارغ كار از كه زماني.بود سپرده

 سرش كه اي فاجعه از چقدر بفهمونم هنگامه به كه اين خاطر به هم كردم،االن مي فرشاد خوشحالي براي فقط رو ارايش طرز اين
 .خوشحالم اومده

 :نشست كنارش بود نديده زيبا ارايش اين با را او زمان آن تا كه هاجر.كرد روشن سيگاري و نشست مبلها از يكي روي بعد لحظاتي

 .شدين تر بودين،قشنگ قشنگ البته!...شدين قشنگ چقدر...جون خانوم برم قربونتون الهي

 :خنديد دل صميم از ساغر

 .خانم هاجر ممنونم
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 :داد ادامه بود شده خيره سيگارش اتش به كه حالي در و

 نفرت تمام كه زنم مي بهش لبخندي ببينمش وقتي.كنم مي شكر رو خدا و شحالمخو رسيده كارش عقوبت به هنگامه كه اين از خيلي
 كه بزنم بهش رو حرفهايي بايد.كنم خنك دلمو و بسوزونم حرفهام با رو زن اين بايد من.هباشه كرد حفظ خودش توي رو درونيم

 .زد مي بود،بهش فرشاد اگه

 :كرد اي خنده هاجر

 .سوزه مي مفلوك اون حال به دلم بازم كنم مي شكر رو خدا و خوشحالم خيلي مسئله ناي از منم كه اين با!...جون خانوم

 .خانم هاجر مهربونيد بس از

 با خانه اهل.رسيدند مقصد به بعد ساعتي و رفتند بيرون فرزاد منزل قصد به منزل حياط در از يكديگر با همگام دو ان بعد لحظاتي
 رسيد،به مي نظر به مغموم هميشه كه چشمان ان با كه بود پروانه شادتر همه از.نمودند خوشحالي هاجر،ابراز خصوص به انها ديدن
 شاهين و رسيد راه از غروب كه اين تا نگفت رسول منزل به رفتنش از سخني بود انجا در كه مدتي در ساغر.گفت مي خوشامد آنان
 :آمد

 خوبم؟ خواهر حاضري

 :پرسيد شگفتي با فرزانه

 ريد؟ب جايي قراره مگه

 :كرد اي نگفته،خنده چيزي انها به باره اين در ساغر شد متوجه كه شاهين

 .بزنه تهران توي هم گشتي يه نيست بد شده حال سر كه حاال...بگردونم ببرم خواهرمو خوام مي

 :كرد تاييد را او سخن فرزانه

 .بگذره وش بهتونخ اميدوارم.بريد

 :افكند او به اميزي تحسين نگاه شاهين.شد خارج منزل از شاهين همراه تمام اديش با و كرد تن به را اش وروسري مانتو ساغر

 !شدي زيباتر چقدر!به به

 :زد لبخند دل صميم از ساغر

 .ممنونم
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 :نشست اتومبيل فرمان گرفت،پشت جاي جلو صندلي روي كه زماني و گشود او براي را در شاهين

 .داري هايي تصميم يه كه بينم مي

 :شد جا به جا ليصند روي ساغر

 .كنم شادتر دلمو و بزنم كثيف زن اين به حرفهامو بايد من.دارم كه البته

 :كرد روشن را اتومبيل و چرخاند را سوييچ.نگفت سخني و زد لبخندي شاهين

 بگي؟ بهش چي خواي مي حاال_

 برو تندتر حاال.زدم مي بهش پيش ها مدت بايد كه هايي حرف.حقشه كه هايي حرف_

 .نيست دلم وت دل كه

 .بود برقرار آندو ميان مقصد به رسيدن تا سكوت

 .رسيديم جون ساغر ، خب_

 :شد خارج اتومبيل از و نگريست منزل بزرگ در به براق چشماني با ساغر

 .هستم ابرها روي كنم مي احساس_

 كرد مي حركت در سمت به كه او سوي به و كرد قفل را اتومبيل در شاهين

 بگي؟ چي بهش خواي يم واقعا حاال_:رفت

 .شنوي مي موقعش به_:داد جواب و فشرد را زنگ ساغر

 بله؟_:رسيد گوش به جواني زن صداي بعد لحظاتي

 .خانوم ديدن اومديم_:داد پاسخ شاهين

 شما؟_

 .هستم سليماني من_

 .بفرماييد بله! آه_
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 بود؟ كي اين_:نگريست شاهين به تعجب با ساغر

 .است هنگامه پرستار_

 شناسه؟ مي كجا از رو تو خب_

 .گم مي بهت بعدا تو بريم بهتره_

 و جوان زن در جلو در.رسيدند اصلي ساختمان به خانه بزرگ حياط از گذشتن از پس دو آن

 :نمود احترام اداي زن شدند تر نزديك كه زماني.بگويد خوشامد تا بود آنان منتظر اي آراسته

 .بفرماييد ، اومديد خوش_

 هنگامه به ساغر چشمان.گرفتند قرار نشيمن سالن ميان كه زماني.نمود دعوت داخل به را ميهمانان نزاكت با و ترف كنار در جلو از
 :رفت فرو فكر به و شد ميخكوب خود وضعيتبرجاي آن ديدن از ساغر.افتاد بود نشسته ويلچر روي اسفناكي وضع با كه

 راه تو زمين روي فخر با كه اي هنگامه!است؟ هنگامه همون زن اين يعني!من خداي واي"

 !كرد مي نگاه همه به حقارت چشم با و رفت مي

 و اين به خودش خاص درخشش با هميشه كه رنگ سبز چشماي اين توي!كنه مي نگاه من به مفلوكانه چقدر.نيست كردني باور اين
 روح بي و رنگ بي قدر اين چرا رنگشخوش و خوشفرم لباي.شه نمي ديده زندگاني رنگ ديگه ، كرد مي دلبري و شد مي خيره اون

 !بينم مي دارم كه ايه قيافه چه شده؟اين

 "كنه تحمل منو سنگين حرفهاي بتونه كه اوني از تر بدبخت و مفلوكتر اين

 .نشد شنيده صدايي اما خورد تكان هنگامه رنگ بي و سرد ساغرلبهاي ديدن با

 سو آن و سو اين به نحيفش گردن بر شده آويخته سر و نشست اشك به چشمانش

 .افتاد

 .ندارد را آنها كردن ادا توانايي اما دارد ساغر با سخناني كه بود مشخص كامال

 .گن مي خوشامد شما وبه خوشحالند شما ديدن از خانوم_:آورد نزديك را او پرستار

 :گفت خود با و نشست ويلچر صندلي كنار مبلهاي از يكي روي زن آن دعوت به ساغر
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 براي اونقدر كه رو هايي حرف ده؟چراش چت!ساغر_

 با رو زن اين خواستي نمي ياري؟مگه نمي زبون به كردي مي قراري بي شون گفتن

 بياري در رو سال چند اين دلي دق تا بگو چيزي ساكتي؟يه چرا بسوزوني؟پس حرفهات

 "ديگه باش زود

 :اونگريست به تمام دلسوزي اب دهد انجام را كاري چنين بتواند كه بود آن از تر دلنازك ساغر اما

 بينم مي حاال اما بزنم بهت رو بود شده تلنبار دلم توي كه نگفته حرف هزار تا ديدنت اومدم_

 .ديگه چيز نه بذاري عيادت پاي رو ديدار اين بهتره.نيست اونها گفتن به لزومي

 ريخت مي شكا و نگريست مي آنان به ناتواني و عجز با ميهمانانش ورود بدو از كه هنگامه

 .گريست و كرد سكوت هم باز نتيجه در نداشت را توانيش اما بگويد سخني خواست

 :دارد بخشش تمناي او كه فهميد و خواند را او دل سخن درمانده نگاههاي اين از ساغر

 ببخشم من اگه ازهت.كنم اجابت رو تو خواسته تونم نمي من باشه منفي جوابم كه بده حق بهم ولي ، بگي چي خواي مي دونم مي_
 .تونند نمي ديگرون

 .كرد بخشش طلب او از مجددا نگاه زبان همان با و شد خيره ساغر زيباي ديدگان به فقط و افتاد ديگرش شانه سمت به هنگامه سر

 :بريزد اشك ساخت مجبور را ساغر كه بود مفلوكانه چنان آن نگاه اين

 ببخشمت؟ داري توقع ازم چطور ، مو نوادهخا هم كردي بدبخت منو هم تو هنگامه تونم نمي_

 :برخاست جا واز گفت را اين

 .كنم مي خواهش ، ببر اينجا از منو كنم مي خواهش!شاهين_

 :برخاست جا از نيز شاهين

 .بريم ، خب بسيار_

 :گفت خواند هنگامه روح بي و خسته چشمان در را قراري بي كه پرستار زن

 .ناراحتند شما رفتن از خانوم.بمونيد ديگه كم يه كنم مي خواهش_
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 سبز سر و باز محوطه در كه زماني.رفت بيرون ساختمان از بگويد سخني اينكه بدون ساغر

 :دوخت چشم آسمان به گرفت قرار حياط

 .گنجه مي ناتوان و خاكي انسانهاي ما تصور در كه هستي چيزي اون از بزرگوارتر تو!خداوندا_

 .زد تكيه اتومبيل به خروج از پس و كرد طي حياط در تا را اصلي ساختمان در مسير زد مي موج گراني غم آن در كه ديدگاني با

 :نهاد او هاي شانه روي دست شاهين بعد لحظاتي

 ساغر؟ شد چت دفعه يه_

 :نماند جواب منتظر

 خوبه؟ حالت_

 فرمان پشت كه زماني.داد جاي جلو ندليص روي را او و گشود را اتومبيل در شاهين.داد تكان مثبت پاسخ عالمت به را سر ساغر
 :افزود ماليم لحني با گرفت قرار اتومبيل

 ديديش؟_

 :داد ادامه شاهين.آورد فرود سر ساغر

 شدم؟ پشيمون اما بگم بهت چيزي خواستم مي ديروز يادته_

 .يادمه....بله_

 .پرسمب ازت سوال يه تا ببيني اسفناك وضع اون با رو هنگامه هم تو تا بودم منتظر_

 .بپرس سوالتو....ديدمش كه حاال خب_

 ببخشيش؟ توني نمي بازم_:شد خيره او ديدگان به شاهين

 :گفت شاهين.داد تكان اطراف به منفي عالمت به را سرش جوان زن

 .بگذر ازش و آورده؟بيا روزش به چه خدا نديدي!كرد مي نگات التماسي چه با چرا؟نديدي_

 .كنم فراموش رو داشت روا زندگيم و من حق در كه ظلمهايي تونم نمي بازم اما....ديدم راچ_:پرسيد لرزان صدايي با ساغر

 :كشيد بلندي نفس
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 افتاده؟ براش اتفاق اين چطور

 :شد خيره اي نقطه به شاهين

 سرسام سرعت با ماشين يه دفعه يه كه خيابون طرف اون بره كه كنه مي ميشه،قصد پياده مااشينش از لباس،وقتي خريد بوده رفته
 فلج بدنش تمام كه بينه مي شه مي خارج حالت اين از كه هم وقتي بوده كما توي هفته دو يكي.كنه مي فرار و زنه مي بهش اوري
 گفتند دكترا كه طور اون داره هم ديگه عمل تا چند البته.ديدي االن تو كه باشه ايني توسته تا دادند انجام روش عمل تا دو يكي.شده
 .بده تكون رو دستاش و داره نگه گردنش روي رو سرش اين از بهتر بتونه كه كنند كاري تونند مي كنه مكك خدا اگه

 ديدنش؟ اومدن هم خاله و مامان

 .بله

 :نگريست او به تعجب با ساغر

 چطور؟ اخه...اومدند؟

 :شد خيره او چشمان به شاهين

 .خواست ازشون كيانا

 بخشيدنش؟ و زن ناي ديدن اومدند راحتي همين به اونا و

 .زديم حرف باهاشون خيلي كيانا و من.ميگش تو كه راحتي اين به نه البته

 چرا؟ اخه

 بهش خدا شايد ببخشيد اونو شمها اگه گفتم خودم پيش...ترحمه شايسته واقعا اون...شده بيچاره و بدبخت چقدر نديدي.نداره چرا
 .بشه بهتر حالش كم يه و كنه رحم

 ...شدم مي كافر من نميشه طور اين بكشه،اگه عذاب و درد ها حاال حاال بايد بوده،اون حقش ينبشه؟ا بهتر چي واسه

 :كرد قطع را او سخن شاهين

 زار حال به دلت واقعا تو!ساغر اما...شد مي طور اين بايد چون بوده حقش چون.اورده سرش رو بال اين همين خاطر به هم خدا خب
 نسوخت؟ اون
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 :گفت سپس و كرد سكوت لحظاتي دافكن زير به سر ساغر

 .بكنم رو كار اين تونم نمي من.ببخشم اونو نميشه دليل اين سوخت،اما

 ست؟ پروانه خاله از بدتر تو وضع

 :نماند جواب منتظر

 !توني نمي گي مي تو موقع اون.بخشيد اونو خاله

 :افزود شاهين.نمود اختيار سكوت و نگفت سخني ساغر

 .ببخش رو بينوا زن اين و كن بزرگي و بيا.بزرگانه از خششب گفتند هميشه!ساغر ببين

 :داد تكان منفي پاسخ عالمت به را سر جوان زن

 .خونه برم خوام مي...ندارم حوصله حاضر حال در...وبيار ر خانم هاجر بعد برسون م خونه به منو كنم مي خواهش

 :نمود دعوت داخل به را او ساغر رسيدند كه زماني.كرد اختيار سكوت مقصد به رسيدن تا و نراند برلب ديگري سخن شاهين

 داخل؟ نمياي

 .بزنم حرف باهات تا پيشت ميام بعدا انشاهللا...بيارم رو خانم هاجر و برگردم ممنون،بايد نه

 :گفت آرام لحني با بود شده او ناراحتي متوجه كه ساغر

 .ببخشم رو زن ناي تونم نمي.نيست خودم دست خدا كردم،به ناراحتت كه ببخش منو

 :راند لب بر ماليمي لبخند شاهين

 .خداحافظ فعال.زنيم مي حرف هم با مورد اين در بعدا...دونم مي

 :كرد روشن سيگاري و نشست مبلها از يكي روي لباس تعويض از پس.شد منزل وارد و كرد خداحافظي نيز ساغر

 داره؟ امكان چيزي همچين مگه.نبوده قلبا تماح...ببخشند رو هنگامه تونستند چطور اينا مامان دونم نمي من

 

 :كرد زمزمه خود با و انداخت باال را هايش شانه
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 .كنم كارى چنين تونم نمى من اما ببخشند رو فطرت پست زن اون باشند تونسته خاله و مامان شايد. نيست مهم - 

 مى دلش. بود شده گذشته، تلخ خاطرات نشد زنده باعث ديدار اين گويى. داشت خاصى احساس هنگامه، ديدن از پس ساغر
 در اما. شود دور مرارت سختىو همه اين از و بگشايد بال آزاد، اى پرنده همچو و كند ترك را اش خاكى كالبد روحش خواست
 سال سه گذشت از پس چرا دانست نمى. كرد مى تشويق استقامت و تحمل بر را او كه زد مى سوسو اميدى نور غمگينش قلب اعماق
 صداى دكه بو غرق هاىخويش انديشه در همچنان مىكوبد اش كشيده محنت سينه به تر مشتاقانه و طپد مى اميد با هنوز قلبش
 :برداشت را آيفون گوشى حوصلگى بى با. آورد خود به را او منزل، زنگ

 .منم جون، خانم سالم - 

 .بفرماييد...  سالم - 

 :شتافت حياط سوى به هاجر از استقبال براى

 ... من...  خانم هاجر ببخشيد خيلى - 

 :كرد قطع مهربان و ماليم لحنى با را او سخن زن

 .جون خانم دونم مى - 

 :گفت خشنود كرد مى درك خوبى به را او احساسات هاجر كه اين از

 .دارم بدى حال چه دونيد نمپ خدا به...  ممنونم - 

 .شدند شيمنن سالن وارد هم با همراه و گرفت دست در را او دستان

 .مهربونه خيلى شما دل باشه چى هر خب. ميشه بد حالتون ببينين رو بينوا وقتىاون مىدونستم جون، خانم دونم مى - 

 :گفت نشاند مى خود كنار در را او و نشست مى حالىكه در و كرد تشكر ساغر

 ...چون... نيستم مهربون هم اونقدرها من...  نه - 

 :داد نوازش را او دستان هاجر

 رو شما ببخشش... ببخشم سرعت اين به اونو نمىتونستم بودم جاىشما منم طبيعيه، اين خب... ببخشين اونو نتونستين چون - 
 .باشين مطمئن اينو... ياره مى وجود به زمان گذشت

 .نمىتونم... نه... ببخشم اونو بتونم عمرم پايان تا كنم نمى تصور من اما - 
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 :زد لبخند هاجر

 .برسونه درجه اين به رو شما چطور مىدونه خودش اون زمان، دوش به ينبذار اينو - 

 گذشته؟ همون درجه، از منظورتون - 

 زمان مرور بذارين و بدين اهميت بهش بايد فقط هست شما وجود توى بزرگى اين كه خواد مى بزرگى ،" گذشت " جون، خانم بله - 
 .كنه حل رو چى همه

 .ساخت رامآ را او هميشه مثل هاجر سخنان

 .مىگيرم آروم و مىشم سبك كلى زنيد مى حرف باهام شما وقتى خدا به. خانم هاجر ممنونم ازتون - 

 :آورد فرود سر تواضع با هاجر

 .نيس مىگين شما كه جوريام اين... جون خان نه - 

 :فشرد آغوش به را او ساغر

 .خانم هاجر هست... هست... چرا - 

 

 

 8 فصل

 

 است بيدار هاجر روز وقت آن در دانست مي كه چرا داد فرا گوش اي لحظه. كرد بيدار خواب از را ساغر منزل در صداي

 بله؟_

_... 

 .بفرمايين خانوم كيانا سالم_

_... 

 .خوابن خانوم نخير،_
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_... 

 .شن مي بيدار هم خانوم تو، بفرمايين حاال_

 :آمد بيرون خود اتاق از ساغر

 .بيدارم من بگين بهش! خانوم هاجر_

 :گفت كيانا به خطاب عجله با هاجر

 .بفرمايين... شدن بيدار خانوم_

 او سوي به و گذشت حياط از خندان اي چهره با معمول طبق كيانا. گشود را ساختمان ورودي در ميهمانش از استقبال براي ساغر
 :آمد

 چطوري؟... سالم_

 :فشرد گويي خوشامد براي را او دست ساغر

 .خوبم... سالم_

 :كشيد آغوش در را او هاجر ديدن با كيانا. نمود دعوت داخل به را او و

 چطوره؟ حالتون... سالم_

 .خوبم...  سالم_

 :افزود و آويخت آويز، رخت به گرفت را كيانا روسري و مانتو خانم هاجر

 .آوردين صفا... اومدين خوش_

 :نمود ساغر به رو كيانا. رفت آشپزخانه سوي به و گفت را اين

 .دارم برات خوب خبر يه_

 :كرد دعوت نشستن به را او ساغر

 چيه؟ خوب خبر اين حاال. خوشحالم خيلي بابت اين از! رسه مي من به خوب خبرهاي چقدر روزها اين_

 !"عاليه" گي مي بشنوي خبرو اين اگه_
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 :گيرد قرار كنارش در نيز او تا كشيد را ساغر دستان و نشست مبل روي

 چيه؟ عالي خبر ناي بپرسي خواي نمي حاال_

 :داد تكان سري ساغر

 ميكني؟ تبليغ براش قدر اين كه خبري چه اين ببينم بگو_

 :كرد اي خنده كيانا

 .زنم نمي حرفي نبينم چشمات توي را اشتياق تا شه، نمي اينجوري نه،_

 .شه مي خبر با مژده اين از كه هستي كسي اولين تو تازه،

 :پرسيد بود شده كنجكاو كه ساغر

 نه؟ يا باشم مشتاق شنيدنش واسه كه داره اينو شايستگي ببينم تا كيه مورد در خوب خبر اين بگو لاو_

 :شنيد جواب و نمود بيان لبخند با را سخن اين

 .كني مي پرواز و ياري مي در بال بگم بهت اگه_

 :كرد گسترده را لبخندش. رسانيد اشتياق مرز به را ساغر سخن اين

 .ديگه بگو خب_

 :داد تكان اطراف به را سرش كيانا

 .بگم بهت تا شي مشتاق كامالً بايد شه، نمي جوري اين نه،_

 :رسيد اتمام مرز به ساغر تحمل

 .گي نمي چيزي نكني خون آدمو دل تا شاهين مثل كه تو... بگو كنم مي خواهش! كيانا_

 :كشيد آغوش در را او كيانا

 .گم مي بهت شدي خوبي دختر كه حاال باشه،_

 :كرد حلقه گردنش دور را دستانش و شد خيره ساغر مشتاق اما محزون چشمان به
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 .گرفت تماس باهام كيارش االن_

 :پرسيد فراوان اشتياق با و ريخت فرو ساغر دل ناخودآگاه

 ...مورد در بايد... باشه داده كيارش آقا خبرو اين اگه_

 :آورد فرود مثبت عالمت به را سر كيانا. كوبيد اش سينه قفسه به محكم قلبش و آمد بند نفسش

 .زدي حدس درست_

 :گفت نمايد جلوگيري اندامش لرزش از كرد مي سعي كه حالي در و برخاست جا از تمام شادماني با ساغر

 فرشاد؟_

 :كشاند نشيمن سالن به را هاجر فرشاد نام

 !اقا_

 زانو كيانا پاهاي نمودجلوي وادار را او و داد دست از را بلندش و باريك اندام تحمل طاقت ساغر زانوان. آورد فرود سر لبخند با كيانا
 .آورد فرود سر گشاده لبخندي با كيانا. نداشت او از كمي دست نيز هاجر حال بزند

 چيه؟ جريان بگو.كنم مي سكته خوشحالي از دارم كه بگو... جان كيانا بگو... بگو_

 :داد جواب بود گرفته قرار ها آن واكنش تأثير تحت شدت به كه ليحا در و فشرد و گرفت دست در را دو آن دست كيانا

 .باشم بخش مسرت خبر اين گوينده من بده اجازه كردم خواهش ازش من اما بده تو به رو خبر اين خودش خواست مي كيارش_

 :افزود كيانا. گريست شادماني از و نهاد او زانوان بر سر ساغر

 .رسيده فرشاد از خبري يه_

 .شد خيره مهربانش ديدگان به و برداشت او زانوان از سر بود گرفته قرار خبر اين ثير تأ تحت شدت به كه حالي در ساغر

 .دونستم مي... گرده مي بر دونستم مي_

 :افزود و نگريست هاجر خيس چشمان به تمام وجد با

 ...گرده برمي فرشادم باالخره كه گفتم ديديد_

 :پرسيد هراسان اما، ملتمس گاهين با و نمود كيانا سوي به رو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  479 

 سالمه؟ اون_

 ساغر. داد را مثبت پاسخ چشم اشاره با بود بسته او بر را گفتن سخن راه وشعف شادي بغض چون و بوسيد را او نمدار گونه كيانا
 :كشيد شادي از فريادي. بگذارد چه را خويش وضعيت و حال آن نام دانست نمي

 دل اين نبود خود بي پس سالمه، و برگشته من عشق شكرت، بار هزاران... شكرت! من ربونمه خداي واي! ... من خداي واي_
 .باشم اميدوار بايد كه گفت مي بهم هميشه درمونده و وامونده

 :گفت ريخت مي فرو ديدگان از شوق اشك كه حالي در و كرد بلند آسمان سوي به دست هاجر

 .كنم نمي فراموش ارمد عمر تا رو بزرگواريت و لطف اين! جون خدا_

 :نگريست كيانا چشمان به ساغر

 ...پاشو ببينمش، خوام مي كجاست؟ االن_

 :برخواست جا از

 .ديگه باش زود پيشش، ببر منو پاشو_

 :ساخت نگران را ساغر شادمان چهره ناگهان كار، اين. نشاند خود كنار و گرفت دست در را او دست كيانا

 پيشش؟ ببري منو شي نمي بلند چرا... چيه؟_

 :آيد فايق خويش احساسات بر كرد سعي كيانا

 .باشي داشته صبر بايد! عزيزم ببين

 :شد آشفته پيش از پيش ساغر

 كنم؟ صبر بايد چرا چي؟ واسه_

 :داد هديه او به بخشي اطمينان لبخند كيانا

 .بگيره تماس كيارش تا كنيم صبر بايد_

 :شد خارج دردمندش و خسته تن از بود كرده ههدي او به بخش مسرت خبر اين كه قوايي تمام

 چرا؟ آخه_
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 :داد نوازش را او موهاي كيانا

 ناراحت ندادم بهش رو خوب خبر اين بفهمه اگه. بدم خبر هم شاهين به بايد ضمن، در. نداره خاصي دليل كه باش داشته اطمينان_
 ها؟ بشه ناراحت من دست از شاهين نداري دوست كه تو... شه مي

 :بزند لبخند كرد سعي ساغر

 .خوام نمي نه،_

 :افزود و شد تسليم كند، مي پنهان او از را اي مسئله كيانا بود شده متوجه انكه با

 .بگيرند تماس تر زود چه هر كيارش آقا كنه خدا ولي...  بگي تو چي هر خوب بسيار_

 :رفت تلفن سوي به و برخواست جا از كيانا

 .اجازه با_

 .كنم مي خواهش_

 سوي به گذاشت را گوشي كه زماني. شد داده پاسخ او تماس به كه نكشيد طولي. ماند منتظر و گرفت را شاهين كار محل شماره ياناك
 :آمد. بود گذاشته هاجر مهربان سينه روي را سرش كه ساغر

 .بزنه سر ساختمونا به رفته نيست شاهين_

 :گفت حال همان در ساغر

 .بگير تماس موبايلش با خب_

 .كنه مي فراموش رو چي همه شلوغه، سرش اواخر اين بس از. بود گذاشته جا خونه تو اونو متأسفانه_

 :نگريست ساعت به و برداشت هاجر مهر پر سينه از سر ساغر

 !بگيرند؟ تماس خوان مي كي كيارش آقا اين پس_

 :كرد اي خنده كيانا

 .كنه تلفن بايد ديگه_

 كنم؟ صبر بايد چي واسه نگفتي_
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 .نيست مهمي يزچ_

 شدن؟ باخبر ازش چطور ببينم بگو_

 :گرفت دست در را او دستان كيانا

 .دونه نمي چيزي گذشتش از كس هيچ كه كنه مي زندگي و اومده مردي كوه، فيروز حوالي در كه دادند خبر_

 :پرسيد فراوان شگفتي با ساغر

 رفته؟ اونجا چي واسه فرشاد اصالً چي؟ يعني_

 حال اين با اما. شد خواهد غمگين آن شنيدن از ساغر داند مي كه بگويد سخني دارد قصد كه بود معلوم. كشيد عميقي نفس كيانا
 :داد پاسخ

 ...خاطر به شايد... كرده فراموش هاشو گذشته فرشاد آقا پيداست كه طور اين_

 :دويد او سخن ميان تشويش و نگراني با ساغر

 ميده؟ معني چه اين "كرده اموشفر هاشو گذشته فرشاد"... چيه؟ منظورت_

 

 : داد جواب كرد مي نوازش را او دستان كه حالي در كيانا

 .كرده فراموش خودشو اسم حتي ، گذشته تمام خورده سرش به كه اي ضربه اثر در اينكه مثل - 

 : پرسيد حال همان با ساغر

 همونجاست؟ هنوز كجاست؟ االن - 

 .باشه رسيده الحا تا اگه البته.  تهرانه االن ، نه - 

 كنيم؟ صبر بايد گي مي همين واسه پس - 

 .بده خبر بهمون رسيدن محض به داده قول كيارش. بله - 

 ديدند؟ اونو كيارش آقا - 

 .اونجا رفته شناساييش واسه اصال ، بله - 
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 :نمود بلند آسمان به دست مجددا جمله اين شنيدن با بود كرده اختير سكوت كه هاجر

 .سالمن و صحيح آقا كه شكرت ...شكرت! خدايا - 

 .رابرداشت گوشي سرعت به. كند جا از را ساغر تلفن زنگ صداي لحظه همين در

 .بفرماييد...  بله - 

 .سروي خانم سالم - 

 :واداشت تپيدن به پيش از بيش را ساغر قلب كيارش صداي

 .سالم - 

 اونجاست؟ كيانا ، شدم مزاحم كه ببخشيد - 

 .جاست ينهم بله... كنم مي خواهش - 

 : پرسيد شتاب با

 تهران؟ اومده - 

 : كرد اي خنده كيارش

 ...خواستم ، بله - 

 بزنم؟ حرف باهاش تونم مي كجاست؟ - 

 :داد پاسخ مردد كيارش

 ...ولي...  بله - 

 :فشرد هم به را ساغر متالطم قلب " ولي " كلمه

 .بگيد بهم هست چي هر خدا به رو شما شده؟ چي...  چي؟ ولي - 

 ...بگم خواستم مي. سروي خانم باشيد دخونسر - 

 :دويد او سخن ميان نگراني و شتاب با مجددا بود داده كف از طاقت كه ساغر
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 شده؟ چي بگيد... خونسردم كامال من...  من - 

 .گم مي بهتون بفرماييد اجازه اگا - 

 :آمد خود به ساغر سخن اين با

 .فهمم نمي خودمو حال اصال خدا به. يدببخش منو كنم مي خواهش... خوام مي معذرت...  آه - 

 .كنم مي درك رو شما. بله - 

 : افزود سازد آشفته را ساغر اين از بيش خواست نمي چون

 ...داريد انتظار كه نباشه كسي اون بينيد مي كه رو فرشادي شايد كه بگو بهتون خواستم مي - 

 بيازارد را كيارش ، خويش نگراني و تعجيل با خواست مين چون ولي. فرورفت اي ناشندني وصف نگراني در ساغر وجود تمام
 :كرد اختيار سكوت

 نه؟ يا گفته بهتون رو چي همه كيانا...  چون... كنه رفتار شما با سرد خيلي شايد - 

 .گفت بهم رو چي همه بله - 

 شما به ديگه وقت هر از بيشتر اون. اومده كجا از و كيه دونه نمي خودشم كه وضعيتيه توي االن فرشاد.نباشيد نگران بهتره پس - 
 ، ببينيد اونو اينكه از قبل اينو خواستم. نشيد ناراحت است غريبانه و سرد احتماال كه برخردي از ديديش وقتي لطفا پس. داره احتياج
 .باشم گفته بهتون

 :كشيد اي آسوده نفس ساغر

 .هستم متوجه. بله...  بله - 

 گفتك هاجر به خطاب و سپرد كيانا دست به را گوشي و نمود تشكر سپس كرد سكوت اي لحظه

 منو شايد نداره خاطر به چيزي فرشاد چون گه مي كيارش آقا... كنم شكر بار هزاران روزي رو خوبم خداي بايد من! خانم هاجر - 
 عشق اون... شم نمي ناراحت اصال من ، باشه داشته كه رفتاري هر و كنه برخورد كه طور هر اون اما... كنه رفتار سرد باهام نشناسهو

 .منه هستي و اميد تمام ، منه زندگي ، منه

 : كرد نگاهش عطوفت و مهرباني با و آمد او سوي به هاجر

 .كنم مي دعا شما دوي هر براي من. شكر رو خدا.جون خانوم شكر رو خدا - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  484 

 :گرفت بر در ناشدني وصف شعفي و شادي را ساغر سراپاي

 .برم عشقم ديدن به سال سه از بعد قراره آخه... آخه... بشم اضرح برم بايد من...  من - 

 :گفت خود تصوير به خطاب ، گرفت قرار كه آيينه جلو. رفت خود اتاق سوي به و گفت را اين

 راه مابقي عشقت كنار در بعد به حاال از تواني مي تو و شد تموم انتظار سخت دوره كه باش خوشحال ، ساغر باش خوشحال - 
 .كني طي يتوزندگ

 مانتويي و رفت لباسهايش كمد سوي به سپس كرد آرايش ، داشت دوست فرشاد كه همانطور و نشست آرايشش ميز صندلي روي
 : كشيد بيرون آن داخل از را روشن آبي رنگ به

 .داره دوست رو رنگ اين چقدر. بپوشم گفت مي بهم هميشه فرشاد كه مانتويي همون اين - 

 :انداخت سر روي و كرد جدا آويز رخت از را رنگ همان به روسري

 .داد هديه بهم طال سرويس يه تولدمبا روز اسه. فرشاد كه ايه روسري همون اينم- 

 ايستاد ايينه جلو سپس. آويخت گوشها و دست مچ گردن، به و كشيد بيرون را سرويس همان و رفت خود طالي صندوقچه سوي به
 .زد لبخند خود تصوير به و كرد ورانداز را خود و

 .شدند خيره او به تمام وجد با هاجر و كيانا شد خارج اتاق از وقتي

 !شدي خوشگل چقدر! جان ساغر واي - 

 :زد چرخي او دور و آمد نزديك كيانا. نشاند لبها بر امتنان از لبخندي ساغر

 .مطمئنم اينو من ، هيار مي خاطر به رو چي همه ببينه وضع و سر اين با رو تو سروي اقاي اگه كن باور - 

 : كرد تشكر ساغر

 .اميدوارم ، جان كيانا اميدوارم - 

 :ساييد يكديگر به شادماني و هيجان با را دستانش

 .آسمونام توي انگار! خوشحالم چقدر! من خداي - 

 گفتك او پيشاني بوسيدن از پس و آمد نزديك هاجر
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 .برگرديد تر خندون و شاد كنم مي خدا خدا كه بريد! ...  جون خانوم - 

 :شد خيره كيانا بشاش چشمان به و كرد تشكر ساغر

 بريم؟ ، خب - 

 :انداخت سر به را اش روسري و پوشيد را مانتواش كيانا

 .بريم بزن - 

 گذاشتي؟ شاهينيغام واسه راستي - 

 .بياد كجا اومد شاهين اگه كه گفتم منشي خانم به. بله - 

 بريم؟ ، عاليه - 

 .بريم - 

 او براي خندان و شادمان آنان. كرد مشايعت حياط در تا را دو آن هاجر

 روي دست كرد مي احساس درخود كه اش شادي تمام با ساغر. افتادند راه به وقتي شدند كيانا اتومبيل سوار و دادند تكان دست
 :گذاشت كيانا دست

 .بودم افتاده دور ازش سال سه كه اي فرشته .رم مي نجاتم فرشته ديدن به دارم االن كه كنم نمي باور.. كيانا كنم نمي باور - 

 مي ساعتش به دقيقه به دقيقه. بود قرار بي و متالطم ساغر و كشيده محنت درسينه دل راه درطول. كرد بسنده فراخ لبخندي به كيانا
 :گفت مي و نگريست

 رسيم؟ نمي چرا! واي - 

 :داد مي جواب تحمل و صبر با كيانا

 .باشن عجول قدر اين رسيم، مي - 

 :كرد مرتب تمان وسواس با را اش روسري ساغر. رسيدند مقصد به كه زماني

 جان؟ كيانا شدم خوب - 

 .خانوم خوشگل شدي عالي - 
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 :آمد آنان پيشواز به كيارش كه داشتند ورود قصد. كرد تشكر ساغر

 .اومديد خوش سالم - 

 :پرسيد كيانا. دادند را او سالم پاسخ دو آن

 اومديم؟ كه فهميدي كجا از - 

 :كرد اي خنده درخشيد مي چشمانش درعمق شادماني كه كيارش

 .بودم منتظرتون - 

 :پرسيد شتاب با ساغر

 كجاست؟ االن فرشاد - 

 .داخل بياريد تشريف - 

 زندگي معبود سال، سه گذشت از پس كه زماني دانست نمي. كوبيد مي اش سينه قفسه به شدت با قلبش و لرزيدند مي ساغر زنوان
 .بيند مي را اش

 چه هر داشت اميد اما داشت نخواهد را سلبق گرماي آن فرشاد آغوش كه بود واقف امر براين او. دهد نشان خود از واكنشي چه
 .كند زمزمه درگوشش را خويش عاشقانه هاي ترنم سابق همانند و بازگردد خويش طبيعي زندگي به او زودتر

 شادمان اورا و بود دربرگرفته را سراپايش همچنان اميد اما آمد طوالني بسيار ساغر نظر به اصلي عمارت تا ساختمان محوطه مسافت
 .نمود مي متبسم و

 :گفت كيارش رسيدند، داشت قرار درآن فرشاد كه دراتاقي به وقتي

 ...كه دنكني فراموش اما. بياييد بيرون اتاق اين از پيروز پ موفق اميدوارم. كنيد مي چيكار ببينم بريد! سوري خانم - 

 :كرد قطع اورا سخن احترام و لبخند با ساغر

 .شم نمي ناراحت عنوان هيچ به فرشاد سرد رفتار از باشيد مطمئن. گفتيد بهم چي كه دارم خاطر به بله - 

 :كشيد او شانه به دستي كيانا

 .باشي موفق - 
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 به چشمش در، شدن باز با. گشود آهسته را در خود ظاهري وضع و سر كردن مرتب از پس و نمود تشكر او از خندان چهره با ساغر
 صورت و بودند گراييده سپيدي به هايش شقيقه موهاي. بود كرده محسوسي تغييرات او ظاهر. افتاد فرشاد جذاب اما گرفته چهره
 كه نحوي هب كوبيد اش سينه به پيش از بيش قلبش او، ديدن از. بود غرق خاكستري تارهاي از درانبوهي اش شده اصالح هميشه
 را شورانگيز لحظه هميشه فرشاد كه مليح درلبخندي ساغر اندازه بي شادماني. نمود دشوار و سخت بسيار برايش را كشيدن نفس

 نهفته عاشقش وجود در مدتها كه اشتياقي با جوان زن و برخاست جا از چرا، بداند كه اين بدون فرشاد. سازد تر ديدني و برجسته
 دارد فراواني تمايل چرا دانست نمي اما خورد اي يكه فرشاد حركت، اين از. ساخت رها درآغوشش را خود و دويد سويش به بود
 .نمايد استشمام را موهايش عطر و بفشارد سينه به را جوان زن اين صورت و سر

 قلب اين طپش با و ناسي نمي رو صدا اين گرمي كه نگو. نداري خاطر به منو كه نگو.. نگو دلم؟ عزيز بودي كجا! فرشادمن! فرشاد - 
 .ناآشنايي عاشق

 :برداشت او سينه از سر

 رو تو كه اين از چقدر بيني مي شنوي؟ مي قلبمو صداي! ريختند اشك اومدنت انتظار در چقدر ببين كن نگاه... كن نگاه چشمام به - 
 .شاده و تاب بي بينه مي دوباره

 مي فرو ديدگان از شوق اشك و گرفته قرار درآغوشش كه را زني چهره كند سعي كه داشت آن بر را فرشاد او عاشق لحن گرماي
 :كرد نثارش اي عاشقانه لبخند ديد را او سكوت كه ساغر. نبخشيد اي فايده آورد، فشار خود ذهن به چه هر اما بشناسد ريزد

 .ياري مي خاطر به رو چي همه تو كه دونم مي من. كن سعي... كن سعي. تو ساغر... ساغرم من - 

 :كرد زمزمه فرشاد

 !ساغر؟ - 

 گويي. افتاد طپش به قلبش اما نكرد، ياري را او مغزش گرچه. بيابد خود قلب و مغز دراعماق را نام اين كه كرد فراواني تالش مجدداً
 ".ساغر ساغر، ":گفت مي كوبيد مي اش سينه به كه اي ضربه هر با

 دست دو با و راند خود از را ساغر اختيار بي نمود احساس هايش شقيقه در شديدي درد بود، آورده خويش ذهن به كه فشاري دراثر
 :فشرد و راگرفت خود سر

 ..ياد نمي يادم... ياد نمي يادم! ساغر... ساغر؟ - 

 :كشيد او موهاي به تمام مهرباني با را دستانش و نشاند بود، اش ردنزديكي كه مبل از يكي روي را او جوان زن
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 دلم اينو ياري، مي ياد به رو ها گذشته تمام زودي به تو كه مطمئنم من. نيار فشار خودت به قدر اين... دلم عزيز نداره اشكالي هيچ - 
 .گه مي بهم

 :شد خيره غمگينش چشمان به و كرد رابلند سرش و نهاد او چانه زير دست

 .»ياد مي در آب از تدرس بگه دلت چي هر گه، مي راست هميشه تو دل! ساغر« :گفتي مي هميشه تو - 

 .گشت خاموش تأثيري، هيچ بدون اما كرد ايجاد فرشاد آشفته ذهن در اي جرقه سخن اين

 :خنديد شادمانه كشيد مي اش روسري و مانتو به دست و چرخيد مي خود دور به كه درحالي و گرفت فاصله او از كمي ساغر

 كه روسرييه همون اين ببين... ياد مي بهم خيلي و قشنگه رنگش گفتي يم هميشه تو كه مانتوييه همون اين پوشيدم؟ چي بيني مي - 
 .دادي بهم طال سرويس يه با و خردي برام تولدم روز

 او به را موردنظر طالي سرويس كه درحالي خندان و شادمان چهره همان با و شد خيره محزونش چشمان به و.. زو زانو او مقابل
 :افزود داد مي شنان

 سرويس اين ببين! فرشاد واي« :گفتم بهت. افتاد سرويس اين به چشمم بزنيم قدم حوض هفت ميدون تو رفتيم وزر يه يادته - 
 ....»!قشنگه چچقدر

 ».ذوقي بي خيلي« :گفتم و كردم اخم بهت» .داري كه ايه سليقه چه اين نيست، قشنگ هم اصالً« :گفتي و خنديدي تو اما

 تر روشن كه اين از قبل ولي شد تداعي ذهنش در صحنه اين از كمرنگي سايه. رفت فرو حزندر مجدداً اما. درخشيد فرشاد چشمان
 :شد گم مغزش تاريكي درعمق. شود واضح و

 ...نميدونم...نميدونم_

 :افزود فراوان شوق ميديد،با او رفتار و گفتار در را خويش تأثير كه ساغر

 تبريك كه شدن پير مبارك،گرچه تولدت«:گفتي و دادي بهم.بود دستت لگ دسته يه خونه اومدي وقتي.بود من بعدش،تولد هفته_
 ».نداره

 هم تو بعد».نميشم پير وقت هيچ هستم تو با وقتي تا من«:گفتم و گرفتم دستت از بود مريم گل اش همه كه را گلي دسته و خنديدم
 آن كرد سعي فرشاد» .باشيم هم كنار در هميشه ماميدوار«:گفتي و گرفتي جلوم و درآوردي كيفت از شده كادو جعبه يه و خنديدي

 :كرد اي خنده ساغر شود عصبي كه اين از قبل.نشد موفق هم باز اما آورد ياد به را روز

 .مطمئنم من.ياد مي عزيزم،يادت ياد مي يادت_
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 :كرد زدن قدم به شروع و برخواست جا از فرشاد

 .ميكنه اذيت ليخي منو سردرگمي اين ولي ميگي رو حقيقت كه ميدونم_

 :كشيد موها به دستي

 .ميكردم چيكار اونجا نميدونم.گرفتند آب از منو كه مردهائيه اون مهربون چهره ياد مي يادم كه چيزي تنها_

: گفت خود با و شد پشيمان زود خيلي اما رساند ياري او به "شهرام" يا "مهران"نام از استفاده با ميتواند كرد احساس ساغر ناگهان
 به خطاب ميشد خارج كه حالي در.درفت در سوي به و گفت را اين» .كنم مشورت دكترش با بكنم رو كار اين كه اين از قبل ترهبه«

 :گفت فرشاد

 .برميگردم عزيزم،االن ببخش منو_

 :زد لبخند او روي به.افتاد شاهين نگران چهره به چشمش در پشت در

 اومدي؟ هم تو_

 :آمد او،پيش ديدن با شاهين

 وضغيه؟ چه در_

 :زد لبخندي تمام اميدواري با ساغر

 .مرتبه چي همه.نباش نگران_

 :برخاست بود نشسته كه نيمكتي روي از كيارش

 اومد؟ يادش به چيزي_

 :داد تكان منفي عالمت به را سر لبخند همان با ساغر

 .ياره مي خاطر به رو چي همه زودي به مطمئنم من اما_

 :نگريست اطراف به

 هستند؟ كجا كترد آقاي_

 افتاده؟ اتفاقي_
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 .كنم مصلحت و صالح باهاشون ميخواستم نه،فقط_

 :زد لبخندي كيانا

 .ميشي موفق مطمئنم من_

 .طور همين منم_

 :كرد ميشد،اشاره نزديك آنان به كه ميانسالي مرد به كيارش لحظه اين در

 .هستند ايشون_

 مبل وري فرشاد.بازگشت اتاق به مساعد جواب شنيدن از بعد و داشت نبيا را خود نظر تشكر از پس و دويد او سوي به ساغر
 :زد زانو پايش جلو و دويد او سوي به ساغر.بود گرفته دست دو ميان را سر و نشسته

 كني،باشه؟ جمع رو حواست خوب ميخوام_

 :داد تكان اطراف به را سرش نااميدي با فرشاد

 .ياد نمي يادم هيچي من.ست فايده بي_

 .بخشيد فرشاد به خاصي عشق،دلگرمي گرماي.فشرد و گرفت دستانش ميان را او دستان ساغر

 

 ياره؟ نمي خاطرت به رو چيزي مهران يا شهرام اسم بدونم خوام مي! من خوب فرشاد ببين- 

 :شد متساعد اي جرقه مرد پريشان ذهن در مجددا

 !من خداي آه... مهران...شهرام- 

 :فشرد پيش از بيش را او دستان ساغر

 .كن سعي. خوبه... عزيزم خوبه- 

 :بود زودگذر بسيار و آني جرقه، آن شراره اما

 ...تونم نمي... تونم نمي- 

 :نمود دعوت آرامش به را او ساغر
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 بايد كه پاشو حاال. ندي عذاب خودتو اين از بيشتر بهتره پس زياده گذشته خاطرات آوري ياد به براي وقت. نداره اشكالي هيچ- 
 .نهخو بريم

 :كشيد و گرفت را او دست

 .پاشو بدونيم، رو بودن هم با خوب روزهاي اين قدر بايد كه پاشو خوب، پسر پاشو- 

 .ساخت مي اميدوار بسيار را او امر اين و خورد مي تلنگري فرشاد رفته خواب ذهن بر شد مي خارج ساغر دهان از كه سختي هر

 :آمد پيش شادماني با شاهين شد، خارج اتاق از كه زماني

 .بود شده ذره يه ات واسه دلمون پسر؟ كجايي- 

 :نگريست او به ناآشنايي از حاكي نگاهي با فرشاد

 .ممنونم- 

 :نمود فرشاد به رو لبخند با ساغر

 .من برادر شاهينه، اين- 

 :آورد فرود سر نگاه همان با فرشاد

 .بيارم خاطر به رو چي همه اميدوارم- 

 :داد جواب لبخند اب و فشرد را او دستان شاهين

 .كني صبر بايد فقط. شه مي درست چي همه باش، مطمئن- 

 .كنم صبر بايد... بله- 

 :نمود او به رو بود گفته سخن او با و ديده قبال را كيارش چون

 .كنم جبران رو تو هاي مهربوني بتونم كه برسه روزي اميدوارم. جان كيارش ممنونم ازت- 

 :افكند كيانا به نگاهي

 .خانم سالم- 

 :آمد پيش كيانا بود غريبانه سراسر نگاههايش چون- 
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 .شاهين همسر و كيارش خواهر. هستم كيانا من فرشاد، آقا سالم- 

 :نشد موفق اما آورد خاطر به را نام اين كرد سعي فرشاد

 .اومديد جا اين تا و كشيديد زحمت كه ممنونم هم شما از خوشبختم،- 

 :گرفت دست در را فرشاد دستان ساغر

 .بيارم دوام تونستم نمي االن تا گرنه و داد مي اميد بهم خيلي تو نبود در كيانا! فرشاد دوني نمي- 

 :نمود احترام اداي كيانا، به نسبت موقر رفتاري با فرشاد

 .ممنونم هم باز- 

 :كوبيد او پشت به محكم دست با كيارش

 مي زدنت حرف طرز و رفتار اين به داشتيم هم با روزهايي چه بياد يادت اگه! بابا نزن حرف رسمي قدر اين جان فرشاد خدا رو تو- 
 .خندي

 :نشاند لب بر ماليمي لبخند فرشاد

 .بيارم خاطر به اميدوارم- 

 :نمود اميدواري اظهار كيارش

 .بينمتون مي بعد. دارم كار كمي يه جا اين من. بريد تونيد مي شماها- 

 :گفت گنجيد نمي خود پوست در شوق از كه ساغر

 .بياريد تشريف هم شما شم مي خوشحال.بگيرم فرشاد برگشت مناسبت به عالي جشن يه جمعه شب اين گرفتم تصميم راستي،- 

 .رسم مي خدمت حتما چشم ممنونم،- 

 .كنيد مي خوشحالمون- 

 :گفت شاهين. شد دور آنها از و نمود تشكر كيارش

 .مزن مي سر بهتون حتما ولي. برسم كارام به برم بايد منم- 

 :پرسيد كيانا
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 بگم؟ اينا مامان و خاله به- 

 :داد پاسخ شاهين جاي به ساغر

 .بكنيد رو ها چيني مقدمه بايد دوتا شما البته. باشن شريك شادي اين تو هم اونا بايد نگيم، چرا- 

 خوب بسيار- 

 :نگريست فرشاد به خندان لباني با كيانا. نمود خداحافظي آنها از و گفت شاهين را اين

 .بدم اينا مامان به رو عالي خبر اين جوري يه رم مي بعد رسونم مي رو جان ساغر و شما من- 

 ساغر و بود كرده اختيار سكوت فرشاد راه طول در. شد خارج ساختمان از كيانا با همراه ساغر، دوشادوش و نمود تشكر فرشاد
 :شد خارج اتومبيل از خوشبخت زوج آن با راههم كيانا رسيدند كه زماني. داد مي نوازش را او مردانه و گرم دستان

 .جا اين بيان امشب اينا مامان شايد- 

 :زد لبخندي فرشاد

 .كنه كمكي هام گذشته يادآوري به شايد ببينم، مو خونواده شم مي خوشحال- 

 .بود خواهد همينطور حتما- 

 :نمود ساغر به رو

 .بياييم ما ات كن درست خوشمزه شام يه پس نداره حرف دستپختت دونم مي- 

 :كرد شادمانه اي خنده ساغر

 .منتظرتونم حتما،- 

 باعث امر همين و شد نمي موفق برسد، اي نتيجه به كرد مي سعي چه هر اما آمد مي آشنا بسيار فرشاد چشمان در ساغر هاي خنده
 شد مي عصبانيتش و ناراحتي

 .ببخشيد منو- 

 :بود ايستاده آن روبروي ومبيلات كه رفت دري سوي به سرعت به و گفت را اين فرشاد

 جاست؟ اين- 
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 اي خنده بود، ساخته آماده او سوي از رفتارهايي چنين براي را خود كه ساغر. راند لب بر خشن و خشك بسيار لحني با را سوال اين
 :كرد

 .دلم عزيز آره- 

 :نمود كيانا به رو

 .بينمت مي ممنونم،- 

 :رفت بود، گذاشته آن روي را سرش و داده تكيه رد به را دستش كه فرشاد سوي به و گفت را اين

 .دلم عزيز اومدي خوش خودت خونه به- 

 :افزود و ساخت تر گسترده را لبخندش

 .مياره در پر شادي از ببينه تورو اگه كه جاست اين نفر يه- 

 :رسيد گوش به هاجر يصدا بعد لحظاتي فشرد، را زنگ ساغر.نگفت سخني و انداخت جذاب و زيبا سيماي آن به نگاهي فرشاد

 بله؟- 

 .خانم هاجر منم- 

 :گفت نجواكنان. داد تكان را مرد دل هاجر نام

 !!خانم هاجر- 

 :آيد مي سويش به بار اشك چشماني با خوشرو زني ديد شد كه حياط وارد فرشاد. شد گشوده آنان روي به در

 

 .اومدين خوش.!..بود شده تنگ براتون دلم چقدر...برم قربونتون الهي!...آقا سالم

 :انداخت خندان چهره ان به نگاهي فرشاد

 خوبه؟ حالتون...سالم

 :كرد اي خنده بود گرفته قرار امر جريان در كه هاجر.زد مي موج بيگانگي و سردي او كالم لحن در

 چطورين؟ شما...آقا خوبم
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 .مرسي...خوبم

 .خانم هاجر سالم

 :داد را او سالم شادي،جواب از الود اشك ديدگان همان با زن

 .جون خانوم روشن چشمتون

 .روشن هم شما ممنونم،دل

 :كرد بود مانده خيره هاجر چهره به كه فرشاد به رو بعد

 بخوريم؟ و بشينيم باغچه اين كنار جا همين بياييم و كنم درست حسابي قهوه يه خواي مي

 ياداور را اش شده گم خاطرات از اي گوشه زيبا و رسبزس حياط ان كه ان اميد به نگريست اطراف به و برگرفت هاجر از نگاه فرشاد
 :شود

 .لطفا...بله

 و تسخير را وجودش سراسر اميد كه چرا ازرد نمي عنوان هيچ به را ساغر اما بود رسمي حدودي تا و سرد بسيار او گفتن سخن لحن
 .بود ساخته مسحور

 .ميام ديگه دقيقه چند من بشين پس

 شناخت محور حول فقط او وانديشه ذهن.نگريست اطراف به ناشناخته اميدي با و نشست ايوان روي صندليهاي از يكي روي فرشاد
 مكدر اي كرد،هاله مي ايجاد ذهنش در تاريك اي هاله ديد مي را چه ان.بيانديشد ديگر چيز به توانست نمي و گشت مي محيط ان
 .اشنا حدودي تا اما

 :نشست فرشاد كنار هاجر و شد ساختمان داخل ساغر

 ناراحت دلشون ته اما بزنن لبخند هميشه كردن مي سعي ينكه با!...بودن دار غصه خانوم چقدر نبودين كه مدت اين!...اقا دونين نمي
 .شكر رو خدا...برگشتين شما كه شكر رو خدا.بودن غمگين و

 :زد بود،لبخند امده خوشش او مهربان سيماي از كه فرشاد

 .خانم هاجر متشكرم
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 را بيسكوييت و قهوه حاوي نشست،سيني مي فرشاد روي به رو حاليكه در و شد ايوان وارد زيبا اما ساده لباسي با ساغر بعد دقايقي
 :نهاد ميز روي

 بودند من مونس و همصحبت بشه،اينا پيدات تو تا دوختم مي چشم در اين به كه مدتي تمام در.شدند زيباتر و بزرگتر گل هاي بوته
 اوايل خانم هاجر چون اواخر اين گم مي اين واسه....كردند مي اميدوار منو خيلي هم خانم هاجر اواخر اين و كيانا بگم بايد البته

 .دونستند نمي چيزي

 و گذاشت هاجر جلو را ها فنجان ان از يكي ساغر.نوشيد را ان از اي جرعه و برداشت سيني داخل از را اش قهوه فنجان فرشاد
 :انداخت بود دوخته چشم فرشاد به تمام وجد با كه هاجر به نگاهي سپس گرفت دست به را ديگري

 .بودند ما مونس و مصيبتها،يار اون توي كه نازنينيه خانم خانم،همون هاجر اين

 :افزود ساغر.نگفت هيچ و نگريست هاجر مهربان چشمان به فرشاد

 .اينجا مياد و ميشه اومدي،پا بفهمه اگه هم مشهدي

 گمي در سر همان با.اورند يادش به را اي خاطره توانستند نمي اما رسيدند مي نظر به اشنا فرشاد براي حدودي تا كه ناي با نامها اين
 :داد جواب كرد مي نرم پنجه و دست ان با بود سال سه كه اي

 .كنم زيارتشون من و بيارن تشريف ايشونم اگه ميشه خوب خيلي

 :خنديد شادي با ساغر

 .دنبالشون بره مميگ شاهين به حتما

 :گفت هاجر

 غالم مش.بگم بهش رو ماجرا و كنم تلفن دوستش خونه به تونم مي من.بندازين زحمت به شاهينو آقا نيس احتياج!جون خانوم نه
 .بگه بهش و كنه پيداش تونه مي صالح اقا نباشه هم اگر.صالح دوستش،آقا اين پيش ميره تنهاس كه وقتا بيشتر

 .پيوست اسامي مابقي به و نداد اي نتيجه اما چرخيد فرشاد ذهن در غالم مش نام

 .كنيد عمل راحتيد طور هر!خانم هاج خب بسيار

 :كرد بود دوخته چشم هاجر مهربان سيماي به انديشناك كه فرشاد به رو

 .نشد جور ولي...بخري تلفن خط يه ويالمون واسه بود قرار
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 :داد تكان را سرش اطالعي بي با فرشاد

 .يستن خاطرم

 .بزن لبخند و نخور غصه قدر اين...مياري خاطر به رو چي همه باالخره...نداره اشكالي

 :گفت او سخن ادامه در نيز هاجر

 يادش چي همه زود خيلي ولي بود شده طور همين هم غالم مش فاميالي از يكي!نباشين ناراحت اصال!آقا گن مي راس جون خانوم
 .خوبيه خيلي شه،مردنبا شما از صادقه،بهتر اسمش.اومد

 .نساخت وارد هاجر ساغرو شعف و شادي در اي خدشه هيچ رفتار سردي اين.نگفت سخني و داد تكان سري جوان مرد

 .برود اشپزخانه به ناهار كردن مهيا براي تا خواست معذرت انان از هاجر

 :شد غرق چشمانش عمق در و نمود ساغر سوي به رو او،فرشاد رفتن با

 !ساغر

 :افكند لرزه به را ساغر عاشق فرشاد،دل خنس لحن

 .جانم

 ذهنم توي برق مثل چيزايي يه گهگاه فقط كردم فراموش مو گذشته تمام من...بكنم؟ تونم مي چيكار ولي ام شرمنده تو روي از من
 نمي اما...اما...شنيدم رو اونا هم قبال ياد،انگار مي اشنا خيلي نظرم به اسمها اين از بعضي البته.ميشن ناپديد زود خيلي و زنن مي جرقه
 بشناسم؟ خودمو و بيارم ياد به مو گذشته دوباره من ميشه يعني...بيارن خاطرم به رو مهمي چيز تونند

 :داد پاسخ اطمينان با و زد لبخندي ساغر

 .رسه مي راه از زودي به روزي همچين دم مي اطمينان بهت نباش،من نگران تو...نشه؟ چرا

 :فشرد گرمي به را او دستان فرشاد

 .زياد دارم،خيلي دوست خيلي رو تو ميكنم احساس ولي نميارم خاطر به عشقمونو كه اون با

 :خنديد شادمانه ساغر

 .توئه شده گم گذشته ياداوري براي قدم اولين اين.شنوم مي را حرف اين كه خوشحالم
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 كه نشاند ها لب بر شادي از لبخندي اخير سال چند اين در ربا اولين براي و نمود احساس وجودش اعماق در را عشق گرمي فرشاد
 به را انها تلفن زنگ كه بودند خيره يكديگر چشمان به همچنان دو ان.رفت فرو هيجان و شور در پيش ار بيش ان،ساغر سبب به

 :فشرد را فرشاد دست ساغر.اورد خود

 .هستن اينا مامان حتما

 :پيچيد گوشي در فرزانه شادمانه دايص.برداشت را گوشي و شد ساختمان داخل

 .روشن عزيزم،چشمت سالم

 :خنديد دل اعماق از و شادمانه ساغر

 .روشن مامان،دلتون سالم

 

 .اونجا اييم مي داريم ما بگم كه زدم زنگ

 چطوره؟ پروانه چشم،خاله روي قدمتون

 .بديم هشب رو خبر اين چطور دونيم نمي اخه.نگفتيم بهش چيزي هنوز ما اما خوبه حالش

 :داد پاسخ متفكرانه ساغر

 .اينجا بياييد زودتر چه هر و پاشيد حاال.نگيد بهش چيزي باشه بهتر شايد

 .دلم عزيز باشه

 .نهاد فرشاد دست ميز،كنار روي و اورد خود با را بيسيم تلفن ساغر

 .اينجا مان بودن،دارن اينا مامان.بودم زده حدس درست

 :گفت و نمود پنهان را ان اما نمود احساس ناشناخته يا دلهره و تشويش خود در فرشاد

 .ببينمشون ميشم خوشحال

 .بكش صورتت و سر به دستي و بگير دوش يه پاشو پس

 :كرد بلند جا از و گرفت را او دستان
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 !ها ميشه پيداشون االن كه پاشو

 .بگذارد اختيارش در را الزم وسايل تا رفت او همراه ساغر.شد منزل ساختمان وارد و كرد تشكر فرشاد

 نه؟ يا كني مي حمام سريع و تند قبل مثل ببينم

 :زد لبخندي فرشاد

 .ندارم سابيدن حوصله اصال من بله

 :افتاد خنده به ساغر اينسخن از

 .زني مي حرف وقتها اون مثل درست

 :كرد اي خنده فرشاد

 .خوشحالم

 افتاده جدا وفكرش ذهن از زيادي حدود تا ها گذشته كه ان با.دكن نشاط و گرمي احساس فرشاد بود شده باعث ساغر راستين عشق
 .ساخت مي شادمانش و داد مي زندگاني اميد او به نشاط و گرما اين اما دادند مي ازارش و بودند

 تخود،خلو وجود با خواست نمي او.نشست اشپزخانه خوري،داخل ناهار ميز هاي صندلي از يكي روي ناهار كردن مهيا از پس هاجر
 .زند هم بر را عاشق پرستوي دو ان

 لبخندي.نمود احساس خود هاي شانه روي را فرشاد مهربان دستان كه اين تا بود غرقه جوواجور هاي انديشه و فكر در ساغر دقايقي
 :برگرداند روي او سوي به و زد

 .خونه اقاي باشه عافيت

 :افتاد خنده به لحن اين از فرشاد

 !است كاره چه و كيه نمياد يادش حتي كه هاي خونه اقاي چه اين اخه

 :خنديد و نهاد او دست روي دست ساغر

 .گنجه مي تصور در كه چيزي اون زودتر.مياره خاطر روبه چي همه زودي همين به خوب اقاي اين

 .رسيد نمي نظر به گرفته و شكسته ديگر شده اصالح صورت با.نشست او كنار فرشاد
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 كردي؟ نمي الحاص رو صورتت چرا!شدي خوب چه

 :انداخت اباال ر هايش شانه فرشاد

 مي گوشه كنم،يه كار خودم كردن سير بخاطر نبودم مجبور اگه.بود هويتم كردن پيدا مشغول ش همه ذهنم.نداشتم اشو حوصله
 .زدم نمي كاري هيچ به دست و شستم

 :نگريست او به عاشقانه ساغر

 نيست؟ طور اين...كشيدي سختي خيلي حتما

 .هي

 داري؟ حوصله كه بعد به حاال ب،ازخ

 :زد لبخند اميدوار و درخشان ديدگاني با فرشاد

 .باشه نداشته حوصله ادم ميشه مگه مهربون و خوشگل همسر اين با.دارم كه البته

 :شد فرشاد قلب لرزش باعث و خنديد بلند صداي با ساغر

 .ميان مهمونا بشي،االن اماده بري بهتره حاال

 :گفت خنده با و كرد اشاره داشت تن به كه اي حوله به فرشاد

 بپوشم؟ لباس برم كجا بايد حاال من خب

 :داد نشان او رابه مشتركشان اتاق و شد خيره او به جذاب و عاشق چشمان همان با ساغر

 .كني مي انتخاب شونو يكي كدوم ببينم برو.هست بخواي چي هر ديواري كمد اونجا،توي

 :شد نشيمن سالن وارد هاجر هنگام اين رد.رفت اتاق سوي به فرشاد

 .شكر رو خدا...ميشه بهتر دقيقه به دقيقه داره اقا حال مياد نظر به!جون خانوم

 :نشاند خود كنار را او ساغر

 .كنيم شكر رو خدا بايد واقعا...خانم هاجر بله

 :افكند او به قدرداني سر از نگاهي
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 .ممنونم واقعا شما از من

 :انداخت زير هب سر خضوع با هاجر

 .جون خانوم نكردم كاري كه من

 .كرديد دعا فرشاد برگشتن و سالمتي براي چقدر دونم مي كه من...نكنيد نفسي شكسته

 :گفت تمام شادي با ساغر.رسيد گوش به منزل زنگ صداي لحظه اين در.نگفت سخني و نشاند لب بر امتنان از لبخندي هاجر

 .خانم هاجر اينان مامان

 :كشيد و گرفت را او دست ساغر كه برخيزد جا از ستخوا هاجر

 .كنم مي باز رو در خودم...نه

 با و گفت بلند سالمي ديد را انان وقتي.رفت استقبال به خود و گشود را در ميهمانهايش امدن از اطمينان از پس و رفت ايفون سوي به
 .نمود احترام اداي و گرفت قرار او كنار در زني هاجر.گفت خوشامد ميهمانهايش متبسم،به لباني و درخشان چشماني

 :كرد نشاط و شادي از اي خنده انان ديدن با داشت دست در زيبايي و بزرگ گل دسته كه فرزاد

 .روشن چشمتون

 :داد ادامه و ابوسيد ر ساغر پيشاني

 .نازنينم دختر خوشحالم خيلي

 :ربود او از را فرزاد به پاسخگويي هاجاز ساغر هاي گونه بوسيدن با فراوان شوق و ذوق از فرزانه

 .ببينمت خندون و شاد اينجوري هميشه كنه دلم،خدا عزيز شه فدات مادر الهي

 :كرد هاجر سوي به رو

 .خانم هاجر شد مستجاب دعاهامون باالخره

 .نمود اكتفا بخش رضايت لبخندي به فقط و نگفت ريختسخني مي فرو ديدگان از شوق مهربان،اشك خانواده ان شادي از كه هاجر

 :امد پيش داشت بزرگي شيريني جعبه دست در كه كيانا

 .كنيم مي سالمتي و شادكامي ارزوي برات و خوشحاليم قلب صميم از هم شاهين و من
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 چشماني با پروانه.شنيد پاسخ و گفت سالمي كرد مي حياط وارد را پروانه ويلچير كه حالي در شاهين هنگام اين در.كرد تشكر ساغر
 :ابوسيد ر دستانش و زد زانو او جلو ساغر كه نگريست مي انان به متعجب

 .رفت و گذشت مرارت و سختي دوران جون،ديگه خانله سالم

 و بوسيد را او دستان مجددا ساغر.نداشت را ان توانايي اما بگويد سخني خواست.آميخت هم در شگفتي و شادي پروانه نگاه در
 همگي به خطاب

 

 :گفت آنان

 .كنم مي خواهش داخل؟بفرماييد اريد نمي تشريف چرا

 يك ر.اتاق از فرشاد آمدن بيرون با شد مصادف شاهين و پروانه زمان كرد حمل ايوان باالي تا را پروانه چرخدار صندلي شاهين
 :كرد زمزمه او گوش در و رفت فرشاد سوي به ساغر.شد روشن فرزندش تنها زيباي سيماي به پروانه شكوه با لحظه

 .بيني مي كه شده طوري اين دادند بهش رو تو شدن ناپديد خبر كه روزي مادرته،از اين!جان فرشاد

 او جلوي و رفت او سوي به وشتابان اختيار بي ديد مي خود در عظمتش تمام با را محبت و عشق احساس پروانه ديدن با كه فرشاد
 :بوسيد و گرفت دست ميان را او لرزان تاندس بود زده حلقه چشمانش در شوق اشك كه حالي در.زد زانو

 صورت تا كردم مي رو سعيم تمام و بودم پدر و تو ياد به اش مدت،همه اين توي...ببينمت خواست مي دلم چقدر!...مادر!...مادر
 .بيارم ياد به رو مهربونتون

 فشار خود به پيش از بيش او.شد شنيده انان از نامفهوم اي كلمه و خوردند تكان پروانه رسيد،لبان پايان به فرشاد سخنان كه زماني
 :شد تر واضح و واضح كلمه اين ديگر اي لحظه در و اورد

 .من فرشاد...فرشاد

 به كرد سعي و فشرد را خود چرخدار صندلي هاي دسته.آورد پدرد حاضرين شادمان دلهاي در را وغوغايي شور كلمه يك اين
 سپس و دستانش روي اول ويلچير چرمين هاي دسته كمك به فراوان زحمت دوم،با دفعه اما نشد موفق اول بار.كند تكيه دستانش

 چشمان.برخاست جا از نيز فرشاد.ساخت برابر چندين ميزبان و مهمانان بين در را هيجان و حركت،شادي اين.ايستاد پاهايش روي
 :ماند خيره او نگران سيماي به پروانه آلود اشك

 بودي؟ كجا...عزيزم...دلم عزيز اومدي!...من فرشاد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                            شكسته ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  503 

 بدون.فروريخت ديدگان از اشك و فشرد سينه به را او فرشاد.بگريد شعف و شادي از و بايستاد خود پاي دو روي بود توانسته ديگر
 :گفت گويد مي چه بداند اينكه

 .كردم مي دق تنهايي از داشتم بودوديگه شده تنگ خيلي برات دلم!خوبم مادر!مادر

 :آورد ياد به تر،او اضح وو تر روشن بار اين سابق،اما همانند.درخشيد فرشاد ذهن و دل در اي جرقه ناگهان

 .مرد اسم هستي،حيف كثيفي مرد تو

 :پيچيد گوشش در مهران هاي خنده

 هك حالي در و شده عصبي شدت به حرف اين از اورد ياد به.هست و بوده من مال برداري،اون ساغر سر از دست كه،بايد گفتم بهت
 :كشيد فرياد شد مي ور حمله او سوي به

 .رذل ببند،كثافت رو كثيفت دهن اون

 .گشت تاريك سپس و كدر و تار چشمانش پيش در دنيا و كرد احساس سر ناحيه در شديدي درد لحظه اين در

 با پروانه.نشاند و گرفت را او بازوان زير و دويد پيش سرعت به شاهين.بيفتد زمين به فرشاد مانده كم شدند متوجه حاضرين ناگهان
 :داد نوازش را موهايش و درفت فرشا سوي به كردند مي تحمل را نحيفش اندام سختي به كه لرزان پاهايي و نگراني

 عزيزم؟ اومده سرت به چي.بميره برات مادر الهي

 :نگاهداشت خيره پروانه نگران ديدگان به و كرد باز را اش شده بسته چشمان.اشنيد ر اشنا و مهربان بسيار صداي اين فرشاد

 !خوبم مادر!مادر

 .خنديد و حاضرين،شكفت كشيده درد دل در خواستني و زيبا اي غنچه همچون شادي

 نپوشانده را ها زيبايي روي كدري و تاريكي ان ديگر.رسيد مي نظر به زيبا جا همه.بود ييافته ا تازه رنگ فرشاد چشمان پيش در دنيا
 بر را اي گسترده لبخند و داد زندگي شاد رنگهاي به را خود بود،جاي گرفته بر در را فرشاد ذهن و دل ،كهتيره خاكستري رنگ.بود

 :كشيد فرياد لرزير مي هيجان و شور و شادي از كه حالي در و نگريست ميهمانان تك تك چهره به وجد با.نشاند لبانش

 .كنم مي شماري ثانيه اي لحظه چنين براي كه مدتهاست االن!...شكرت،خدايا!خدايا

 :بوييد و كشيد اغوش در را پروانه

 .ديد نخواهيم رو روزي سياه و بدبختي رنگ ما ديگه بعد به اين از!مادر شد تموم چي همه ديگه
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 :كرد ساغر الود اشك چشمان به نگاهي

 همين و مني هاي شادي دنياي لكهساغر،ب يه نه تو.افتاده اي گوشه مصرف بي كه هستي اي شكسته ساغر نگو ديگه.دلم عزيز!ساغرم
 .ماند خواهي باقي طور

 .خنديدند دل ژرفاي از و كردند نگاه يكديگر به شعف و شادي با سخنان اين از حاضرين

 رنج سالها گذشت از پس انان.شد محسوب مهربان و گرم خانواده ان زندگي ساعات زيباترين و ترين ماندني ياد به از يكي روز آن
 .پرداختد پايكوبي و رقص به وجود اعماق از و دادند ترتيب را زيبايي محبت،شب و عشق از يافته صيقل قلبهايي ت،بامحن و عذاب و

 :خنديدند،نگريستند مي جان ناي از كه فرشاد و ساغر به بود گشته غرق شادي و اميد درخشش در كه چشماني با فرزاد فرزانهو

 نديده سرخوش و شاد حد اين به تا دخترمونو حاال اون،تا از بعد چه بود نامرد سروش اون همسر كه موقع اون سال،چه چند اين توي
 .فرزانه خيلي...خوشحالم خيلي بابت اين از من.بوديم

 تموم سنگ براش و كشه مي رقص و شادي از خودشو گفت مي موضوعات اين از قبل كه شاهين عروسي توي طوره،حتي همين...بله
 .بزرگ معجزه يه.بود معجزه يه واقعا اين...كنيم شكر رو خدا بايد...نبود لخوشحا قدر ذاره،اين مي

 :فشرد دست در را فرزانه دستان فرزاد

 .خالي بهنوش و بهبود جاي

 :كشيد دل ژرفاي از بود،آهي شده تنگ بسيار قشنگش هاي نوه براي دلش كه فرزانه

 .ذارن نمي تنهامون ديگه و پيشمون انمي هميشه واسه اونا هم روزي كه خالي،انشاهللا واقعا...آره

 .بپيوندن شاد و خوشبخت جمع اين به هم اونا كه نمونده چيزي ديگه...طوره همين...بله

 :زد لبخندي تمام اميد با فرزانه

 ناو...شد خوشبختي اين باني و باعث كه كنه حفظ مون واسه رو فرشاد خدا.نمونده دخترمون كامل خوشبختي به چيزي ديگه...بله
 ...كنه ااقدام ها بچه برگردوندن براي خواد مي گفت مي

 :گفت خندان لباني با كرد مي تعارف انان به را شيريني ديس كه حالي در و امد دو ان سوي به هاجر

 يم خدا كه شدم مي دار غصه اونقدر ديدم مي ايشونو وقت هر سال چند اين تو خدا به!...خوشحالن چقدر...بينين؟ مي بزرگو خانم
 .كنم مي شكر بار هزار صد رو خدا حاال ولي دونه
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 :رفت كيانا سوي به داشت تن به رنگي آسماني بلند لباس كه ساغر.كردند تشكر نموده تاييد را او سخن فرزانه و فرزاد

 كني؟ كامل رو ما شادي بارقصت خواي نمي

 .بودم وسط اون االن همين تا گذاشتيد موزيك وقتي از!جان ساغر

 :داد ادامه بود خوشحال قلب صميم از چون و كرد اي خنده

 .باشم شاد و برقصم و بزنم دارم جون تا خواد مي دلم چون ميشم بلند...باشه...باشه

 .كرد اش همراهي رقص در و گرفت را او دست ساغر

 رفتن آماده نيز هاجر شد متوجه ساغر.كردند رفتن قصد ميهمانان كه اين تا داشت ادامه گذشته شب از پاسي تا شور و شادي اين
 :پرسيد تعجب با.شده

 خانم؟ هاجر ريد مي كجا ديگه شما

 :كرد اي خنده اميد پر ديدگان همان با هاجر

 .اينا بزرگ خانوم پيش رم مي

 :نگريست پروانه به مضاعف شگفتي با ساغر

 بريد؟ خوايد مي هم شما مگه

 رم نرسيده،مي خودش كارهاي به بود من بيماري درگير بس از هم خدا ندهب.دادم زحمت فرزانه به خيلي مدت اين توي...دخترم بله
 ...گردم مي بر دوباره كرديم راه بره رو رو كارا كه بعد كمكش

 :داد ادامه ارام و كرد نزديك او چهره به را سرش

 .بگرديم خونه دنبال بريم هم با قراره برگردم وقتي تازه

 :پرسيد شگفتي همان با ساغر

 چي؟ واسه خونه.!..خونه؟

 :كرد اي خنده پروانه

 .بخرم قشنگ و بزرگ خونه يه براتون خوام مي...كنم فراموش قولهامو ندارم عادت من
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 .راحتم هم جا همين من جان،اما خاله داريد لطف شما

 .خودشون زندگي و خونه سر برن بايد داماد و عروس...ديگه نه

 :بوسيد را او محبت پر ندستا فرشاد.افتادند خنده به جمع سخن اين از

 .مادر ممنونم

 :گفت فرزاد

 .كار سر بريم زود صبح بايد ما...باشين هم بينوا شاهين و من فكر به...زنه مي سپيده يواش يواش داره ديگه...بريم؟ خواين نمي

 :گرفت دست در را ساغر دستان و امد پيش كيانا.كرد تاييد را او سخن فرزانه

 .ممنون اززحماتت.بود خوبي شب.عزيزم باشي متسال و شاد هميشه اميدوار

 .باشي مسرور و دلشاد هميشه هم تو كنم،اميدوارم مي خواهش

 :كشيد اي خميازه شاهين

 !دادند رضايت خانمها اين اگه!بابا اي

 .بريم...باشه...باشه

 :كرد اي خنده فرشاد

 .بينب و بيا موقع اون...بياد خوابش گل شاهين اقا اين كه وقتي از امان

 يكديگر كنار در فرشاد و ساغر.رفتند و كرده خداحافظي سپس و تشكر خود ميزبانان از ميهمانان بعد لحظاتي.افتادند خنده به جمع
 :گرفت را او دستان فرشاد.نشستند مبل روي

 اوردم نمي خاطر به ور چيز هيچ كه اين از چقدر مدت اون توي بگم بهت اگه كني نمي باور...برگشتم زندگي به كه خوشحالم خيلي
 !كشيدم زجر

 :داد انوازش ر او عاشق و مردانه دستان ساغر

 همه كه شكر رو خدا حال اين با اما گذاشتيم سر پشت رو سختي خيلي روزهاي واقعا...اينجا ما و كشيدي مي زجر اونجا فهمم،تو مي
 .برگشت اولش حالت به چي
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 :گفت داد مي نوازش دست در را او دستان همچنان كه حالي در ساغر.انداخت پايين را سرش و زد لبخندي فرشاد

 نيستي؟ خسته...نمياد؟ خوابت

 .ندارم نيازي استراحت و خواب به كه هستم زده ذوق اونقدر...نه

 اذيتت ها زمان اون خاطرات اگه خواستم مي...خواستم مي...خوبه

 

 .كني تعريف برام نميكنه

 بگم؟ برات كجا از

 نگفتي؟ بهم چيزي چرا راستي...رفتي بيخبر تو كه لعنتي شب همون از

 :داد تكان اطراف به را سرش جوان مرد

 ...يود زننده و زشت اش همه حرهاش.شهرام گستاخيهاي و حرفها دست از...شدم عصبي خيلي شب اون

 :كرد تاييد را او سخن سر دادن تكان با ساغر

 .مردونگيت غيرت و ورغر روي گذاشت دست نيرنگ و حيله با اون كه دونم مي

 .داد شرح تفصيل به را بود گرفته تماس او با مهران كه شبي ماجراي و

 :شد خيره او عاشق چشمان به فرشاد

 .نبودي راضي بهش اصال كه بكني رو كاري شدم باعث كه ببخش منو

 :زد لبخندي ساغر

 از اونم...بيفته دام به رذل نامرد اون كه شد اعثب همينم و شد مي كنترل تلفنمون شب اون كه خوشحالم فقط...كنم مي خواهش
 .اومده رش بالييس چه گفتم ات واسه كه هنگامه

 :كرد اهدا فرشاد به خاص غروري ساغر،احساس عاشق قلب طپش.فشرد سينه ابه ر او دست

 گردن ادعاي خيلي اگه گفتم مهران به شب اون...شد چي شب اون بگم برات بذار بگذريم.كنم مي شكر رو خدا بود حقش هنگامه
 كنترل پاك كه بود موقع اون.زد ديگه زشت حرفهاي سري يه و خنديد.نيستي هيچي كنم ثابت بهت حسابي تا بگو ميشه كلفتيت
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 مي كري كر خيلي كه تلفن پشت از...بيارم جا حالتو و بيام تا قبرستوني كدوم بگو گفتم بهش و دادم دست از خودمو اعصاب
 نزده سپيده هنوز.منتظرمه فردا كه گفت و داد بهم هراز جاده توي ادرس يه زبوني؟اونم بلبل همينطور هم رو در رو ببينم بيا...خوني
 وقتي.شد پيدا اش كله و سر كه اين تا موندم منتظرش مدتي.نديدمش رسيدم بود داده كه آدرسي به وقتي.شدم راهي كه بود

 من مال اون برداري ساغر سر از دست بايد گفت و خنديد بلند صداي با.مرد اسم از حيف هستي كثيفي مرد تو گفتم بهش ديدمش
 اون اما.پوشونه مي صورتشو تمام خون ديدم مي فقط زدم مي صورتش و سر توي چطور نفهميدم.شدم گالويز باهاش.هست و بوده

 .كرد نامردي

 :نگريست او به عاشقانه ساغر

 .كرده پرت رودخونه توي بلندي يه روي از رو تو گفت بهم فطرت پست اون گفتم بهت كه طور همون

 .نفهميدم هيچي ديگه و خورد سرم پشت،به از سنگين چيز يه بودم گالويز باهاش وقتي ياد مي يادم من گفته دروغ بهت...نه

 :پرسيد تعجب با ساغر

 بوده؟ اونجا هم ديگه يكي يعني

 :نمود تامل اي لحظه فرشاد

 .مياد طور اين نظر به

 :كرد زمزمه نديشناكا ساغر

 بوده؟ كي دوم نفر اون يعني

 :خنديد فرشاد

 .ديگه بوده دوستاش از يكي حتما

 .قاپيدن موبايلتو كه سواري موتور تا دو اون مثل

 :شد خيره او به شگفتي با فرشاد

 قراره؟ چه از جريان

 :افزود شرمساري با سپس.ادد اشرح ر او تهديدهاي همچنين و آپارتمانش به مهران اجباري ورود صادقانه ساغر
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 ميون در تو با رو رازي ديگه داشتم تصميم چون هم بگم،بعدا بهت رو جريان اين رفت يادم زدم حرف باهات كه روز اون
 .نگفتم بهت نذارم،چيزي

 :نهاد شانه روي را او سر فرشاد

 .حماقته بهش كردن فكر و گذشته ها گذشته

 .شو همه...بشنوم رو ش بقيه خواد مي دلم من ولي

 :داد نوازش را او موهاي فرشاد

 .خب بسيار

 :افزود و كشيد عميقي نفس

 مي حرف همديگه با محلي زبون با اونا.ايستادند سرم باالي بود تنشون محلي لباسهاي كه مرد چند ديدم كردم باز چشمامو وقتي
 درد.منه از پرستاري مشغول مسن زني و هستم تاييروس كلبه يه توي ديدم اومدم هوش به دوباره وقتي رفتم هوش از دوباره.زدند

 مدت چه دونم نمي.بستن رو سرم جراحت شدم متوجه و گذاشتم ناحيه اون روي دست.كردم احساس سرم پشت ناحيه در شديدي
 چيه اسمت:پرسيد ازم كردن مي صداش مرواريد كه مسن زن شد،همون بهتر حالم وقتي.شم بلند جام از تونستم تا گذشت

 هيچي آوردم فشار ذهنم به چي هر...بودم كرده فراموش هم خودمو اسم حتي من...نمياد يادم هيچي فهميدم كه بود م؟اونجاپسر
 صفاي اون با كردند سعي خيلي خداها بنده اون.نزنم حرفي هيچ كس هيچ با گرفتم تصميم لحظه همون از و شدم عصبي.نيومد يادم

 سعي خيلي مدت اين توي.كردم زندگي مهربون و خوب جمع اون با سال نيم،دو و سال يك.نتونستند اما كنند شاد منو ذاتيشون
 اونجا و هستم كي نفهمم تا بودم داده قول خودم به من اما كردند انتخاب هم زن ام واسه حتي بكشند بيرون خودم از منو داشتند
 ...نكنم اقدامي كنم،هيچ مي چيكار

 :گفت زد مي موج نا در زنانه حسادت كه لحني با ساغر

 .كشتم مي خودمو من كردي مي ازدواج تو اگه كه واي

 :بوسيد را او دستان و كرد غرور سر از اي خنده فرشاد

 به تن كه شد مي باعث همينم.خورد مي چرخ ذهنم توي بود نامشخص كامال كه زيبا زن يه تصوير از هاله يه هميشه كه نمونه ناگفته
 .ندم ازدواج

 .ذهنمه توي هميشه كه داره من با عاطفي ارتباط يه شناسمش نمي اصال كه زن اين حتما:گفتم خودم پيش
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 .داشتي هم قد نيم و قد بچه تا دو يكي كرديم مي پيدات وقتي وگرنه شكر رو خدا پس

 :داد ادامه او اينكه تا شد برقرار سكوت اي لحظه.خنديد مجددا فرشاد

 خبري بده،اما نجات برزخ اون از منو و بياد سراغم به كي داشتم هستم،اميد حوالي ونهم اهل كردم مي فكر چون مدت اين طول در
 وضعي و سر از كرديم پيداش وقتي:ميگه اونا از يكي شنيدم كه بوديم نشسته آتيش دور دهكده مردهاي با شب يه.نشد هيچكس از
 پيدا با اينكه اميد به تهران بيام گرفتم تصميم شنيدم رو جمله اين وقتي.باشه شهر اهل بايد...نيست روستا بچه فهميدم داشت كه

 مي چطوري...داره؟ اي فايده چه رفتنت هستي،تهران كي دوني نمي وقتي:گفتم دلم توي ولي كنم پيدا هم رو خودم م خونواده كردن
 موندن اونجا.زدم رو ومدنا تهرون قيد كه شد تهروني؟اينطوري كجاي چيه؟مال اسمت بگي خواي كني؟مي پيدا رو ت خونواده توني
 حوالي بيام كه كرد مي امر من به وجودم اعماق از صدايي كنم،يه تحمل رو محل اون تونستم نمي ديگه.بود سخت خيلي برام

 انتخاب رو اونجا چرا دونم نمي.فيروزكوه نزديكيهاي اومدم.رفتم هم خبر بودم،بي اومده خبر بي كه طور همون كه شد اين.تهران
 اين نظرم به:گفت و داد نشون بهم رو اي روزنامه همكارام از يكي و بودم دراوردن نون و كار مشوغل اونجا كه مدتي يه....كردم؟
 بودند داده كه تلفني شماره به و گرفتم ازش رو روزنامه ترديد با.كنند مي چاپ روزنامه توي رو عكس اين مدتهاست.توست عكس
 يه نه؟بهم يا هست سروري فرشاد اسمم واقعا آيا دونم نمي اما انداختيد روزنامه توي تمهس عكسي اون شبيه من:گفتم و زدم زنگ
 منو تونه مي آقايي يه گفتند بهم اونجا رفتم مقرر موعد سر وقتي.باشم اونجا صبح نه ساعت راس فرداش گفتند و دادند ادرس

 كردم نگاش ترديد با.بشناسمش تونستم نمي اصال موقع اون بتهال.ديدم رو كيارش اونجا دادند نشونم كه اتاقي به رفتم.كنه شناسايي
 خوني؟حرفي نمي روزنامه تو مگه مرد اخه....گردم مي دنبالت دارم كه ساله سه:گفت و انداخت بغلم توي خودشو دفعه يه ديدم كه

 مي وجود به ذهنم توي هايي هجرق.شد ياداور داشتم،برام باهاش كه رو قشنگي خاطره چند.كردم شكر رو خدا دلم توي ولي نزدم
 .تهران اومدم باهاش باالخره.شدند مي خاموش نتيجه بي ولي اومدند

 :داد ادامه و زد لبخندي

 .دوني مي ديگه كه هم شو بقيه

 :شد خيره چشمانش به و برداشت او شانه از سر ساغر

 .ببينمش خواد مي دلم خيلي...بزنيم خانم مرواريد به سري يه باشه يادمون پس

 .پيشش بريم سر يه تا بگو خواستي وقت هر...مهربونيه و خوب زن اون.شه مي خوشحال ديدنمون از كه مطمئنم اتفاقا

 نگاه خيره فرشاد جذاب سيماي به و گشود را چشمانش ساغر.راند داخل به پرده الي به ال از طنازي با را خود طاليي انوار خورشيد
 :داشت

 .شكرت خدايا
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 :شد خارج اتاق از و بوسيد ارامي به را او پيشاني

 .بدم ترتيب جانانه صبحانه يه بايد

 :نشود بيدار خواب از فرشاد تا برداشت را گوشي عجله با او.برخاست تلفن زنگ كه بود صبحانه نمودن مهيا مشغول هنوز

 بله؟

 .سروري خانم سالم

 خوبه؟ شما حال سالم

 خوابه؟ هنوز ما عزيز دوست متشكرم،اين

 .شايگان آقاي بله

 .گيرم مي تماس بعدا خب بسيار

 :شد كشان،هويدا خميازه اتاقش در استانه در فرشاد هنگام اين در

 .ها شدم بيدار من

 :گفت كيارش به خطاب و كرد اي خنده ساغر

 .خدمتتون گوشي...شد بيدار االن

 .گرفت فرشاد سوي ابه ر ان و

 .جان كيارش سالم

 هستي؟ دماغ سر و خوش و خوب...جورياست؟ چه احوالت و الح...عزيز،چطوري؟ دوست سالم!به به

 .بود فرشاد و كيارش مختص احوالپرسي طرز اين

 .كرد گل سالمتيت چاق تو باز

 :كرد اي خنده كيارش.شد مي بيان خاص احوالپرسي آن برابر در جواب،هميشه اين

 .اومده جاش سر جنابعالي عقل بودند نگفته بهم!...بابا اي
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 :خنديد بلند دايص با فرشاد

 .ديگه كرد شه مي چه

 چهره به و نشست مبل روي ساغر.كرد باز او با را شوخي سر قبل بود،همانند گشته خشنود بسيار الهي معجزه اين از كه كيارش
 .گفت شكر را خدا و شد خيره فرشاد خحندان

 :گفت ساغر رسيد پايان به كه دوست دو ان صميمي سخنان

 .خونه اقاي به سالم

 :داد هديه او به اي گسترده لبخند رشادف

 .خونه خانوماي خانوم گل روي به سالم

 .زدند لبخند يكديگر روي به دو ان

 .چينم مي بشوري،ميزرو رو صورتت و دست تا

 :نشستند بالكن صندليهاي روي صبحانه صرف از پس انان

 كارم؟ سر برم كه ديد مي اجازه بنده به خونه،كي خوب خانوم شما حاال

 

 :خنديد ساغر

 .خواست دلت كه وقت هر

 : دبر هايش مو ميان را انگشتانش و كشيد عميقي نفس فرشاد

 .كنيم تنظيم هميشگيش روال روي مونو زندگي يواش يواش بايد ديگه

 .كارت سر برو شنبه از بعد بگيرم مو مهموني من تا كن صبر هم روز دو يكي اين من نظر به ولي...طوره همين بله

 اي خنده اصل همين شود،روي استخدام شايگان شركت در ساغر بود قرار پيش سال سه حدود در كه افتاد اي شنبه ان ادي به فرشاد
 :كرد بلند

 .كار سر بري بود قرار تو كه بشه شنبه اون مثل هم شنبه اين نكنه گم مي
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 :خنديد او با روزها،همراه ان ياد به ساغز

 ...نكنه خدا

 .شدند شوخي،ياداور و خنده با را گذشته زيباي خاطرات انان

 بودند اشنا هايشان خانواده با كه سرشناسي هاي خانواده از و دادند ،ترتيب خود ويالي باغ در باشكوهي داشتند،جشن كه برنامه طبق
 ونچ فرشاد و داشت تن به حرير و گيپور از رنگي اي فيروزه بلند لباس ساغر مجلل ميهماني ان در.اوردند عمل به دعوت

 و همخوان هاي نگين حكم و درخشيدند مي ميهمانان جمع در قبل از بيش دو ان.نمود مي ورانداز قبل از تر عاشقانه را نوشادان،او
 به مدام و نمودند مي رسيدگي ميهمانان به مضاعف اي انرژي شعف،با و شادي فرط از فراز و پروانه.داشتند را مجلس يكرنگ

 رسيد،هنگامه مي نظر به افسرده و غمگين مجلل و شكوه با جشن اين در كه فردي تنها.كردند مي زدگوش را وظايفشان خدمتگزاران
 :گفت خود با نگريست مي وزيبا درخشان هاي نگين ان به درد و حسرت با چرخدارش صندلي روي كه حالي در او.بود

 به مشتاقانه قشنگش هاي نگاه اون با شدم متوجه ديدم رو فرشاد كه اولي روز از.كنم جدا هم از رو تا دو اين نشدم موفق وقت هيچ
 آخه اومد مي بدم ننر و لوس دختره اين از هميشه من...بشم متنفر ساغر از قبل از بيشتر شد باعث كارش اين.شه مي خيره ساغر
 داشتن از سالها من كه دبو حالي در اين و كردند مي براورده داشت كه اي خواسته هر و دادند مي اهميت بهش خيلي مادرش و پدر
 بد سروش اون با ساغر وقتي...كنم كلفتي واقع در و زندگي اشنا واون اشنا اين ي خونه توي بودم مجبور و بودم بهره بي مادر پدرو
 فرشاد به خودمو زيركي با خواستم.شده تموم خوشي و خوبي به چي همه كردم تصور و كشيدم راحتي نفس كرد ازدواج هيبت

 اينو.كرد خامش راحتي اين به بشه كه نيست مردي فرشاد كه شنيدم اون و اين از اما بدزدم قاپشو ممكن طريق هر به و مكن نزديك
 خودمو و نزنم اب به گدار بي بودم مجبور من و رو چي همه...كنه مي درست رو چي همه زمان مرور:گفتم خودم پيش شنيدم كه

 در كنم عمليشون تونستم نمي شدم مي شناخته اگر كه داشتم زيادي هاي نقشه و ها نامهفرشاد،بر به رسيدن براي من اخه ندم نشون
 خودمو و بشم وارد دوستي در از مناسب فرصت يك در تا گذاشتم سر پشت رو سالها ها،حتي ماه و روزها حوصله صبرو با نتيجه
 فهميدم كه زمان همون از....داشتم دوستش كه بود وقت خيلي آخه بود انداخته كار از رو عقلم فرشاد،پاك عشق...كنم جا دلش توي

 مي بهش بايد و خواستم مي رو فرشاد من.شدم مي كار به دست ممكن طريق هر به بايد.بودم سپرده فرشاد به چيه،دل عاشقي عشقو
 اونايي دسته يه اند تهدس دو ردها دونستم مي...كردم مي پاك ذهنش و دل از رو ساغر عشق بايد خواسته اين ارضاء براي و رسيدم

 و بياد خوششون ديگه يكي از مجددا كه هست اميد ولي ببندند ديگه يكي به دل راحتي اين به تونن نمي هيچوقت بشن عاشق اگه كه
 يا و ديگه عشق به تن هيچوقت و شينند مي اولشون عشق پاي به عمر اخر تا كه مردهايي اون ديگه دسته يه و...بدن ازدواج به تن
 استفاده داشتم كه مختلفي دوستاي از بار چندين است دسته كدام جز فرشاد بشم مطمئن كه اين واسه.دن نمي ديگه فرد با واجازد

 ثابت بهم و فهيدم آخر دست كشيد طول سالها زدن محك اين...نداد اهميت هم اونا ترين نما مظلوم و زيباترين به حتي اون.كردم
 فرشاد به منو كه راهي يه...گشتم ديگه راه يه دنبال و شدم نااميد اون با ازدواج از كه شد شناي...دومه دسته جز فرشاد كه شد

 ارزوي يه برام هم فرشاد كردن لمس...آره....كنم لمسش و بشم نزديك بهش بتونم خواست دلم وقت هر كه راهي كنه،يه نزديك
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 و كوتاه ديدارهاي مون بهه و ببينم رو قشنگم عشق ردو از كردم مي سعي.گذشت مي هسختي ب برام زمان...بود شده بزرگ
 درو نيرنگ،به هزار با.شد تموم صبرم بدم؟باالخره ادامه بازي گربه و موش اين به تونستم مي كي تا اخه ولي.كنم قناعت يكطرفه
 ممكن طريق هر به تا خواستم مي فقط.نبود،هيچي مهم م واسه هيچي زمان اون در...كنم پيدا رو مهران تونستم سر اخر تا زدم ديوار
 قول بهش منم برسم هدفم به و بشم رسول زن تونم مي كه گفت بهم مهران كه بود اونجا.بشم فرشاد خونواده وارد كه كنه كاري
 همسر عنوان به تونستم مي من.بود داده بهم خوبي پيشنهاد چون سپردم اون به رو كارا همه...كنم رسول پولهاي شريك اونو دادم
 حساب اي نقشه...كشيديم نقشه تايي دو و نشستيم روز يه.ببينم رو فرشاد خواد مي دلم كه وقت هر هم و برسم پول به هم لرسو
 رو ساغر اول بايد بود،ما معطوف ساغر سوي ها،به نقشه اين حمله،توي فلشهاي تمام.رفت نمي درزش الي مهران،مو قول به كه شده
 مي خراب فرشاد چشماي پيش رو ساغر بايد ما بله....رسيديم مي كارا هبقيه ب بعد يمنداخت مي بيرون فرشاد ودل چشم از

 دار شوهر كزن ي كه حالي در اونو و كنيم استفاده ساغر زندگي خال و ضعف از تينا از استفاده با تونيم مي كرديم مي تصور.كرديم
 رفت؟وقتي بيراهه به تينا چرا دونم نمي.خورد سنگ به نتيرمو اما كنيم رسواش بعد و بكشانيم فساد منجالب به شد مي محسوب

 وسيله به خواستيم بار اين.افتاديم اي ديگه ي نقشه فكر به نتيجه در شد آب بر نقش هامونم نقشه شد،تموم جدا سروش از ساغر
 نارو بهمون و دراومد اب از ردز تو اخر دست فايده؟اونم چه اما كرديم بازي فيلم اون جلوي چقدر كه اخ...بكنيم رو كار اين پريوش

 بتونم كه داشتم اميد بودم،خيلي شده فرشاد ي خونواده وارد و بوديم كرده پياده كلك و دور هزاران با كه اي نقشه اين طرح با...زد
 بوريص و تالشها تمام و شدم نااميد ديدم،پاك بود همراه هم نفرت با كه هاشو محلي بي وقتي ولي كنم نزديك اون به خودمو
 اخه.بود ساغر دونستم مي مقصر كه رو كسي تنها بين اين در.ديدم ثمر بي بودم كرده دنبال واهي اميدي با سال چنديدن كه كردنامو

 خيلي و كشيدم نمي فالكت و بدبختي اينهمه من نبود ساغر گرفت؟اگه مي قرار سرسختي رقيب فرشاد،همچين و من بين بايد چرا
 اخه شدم منزجر و متنفر ساغر از قبل از بيشتر برابر هزاران ديدم كه رو چيزا اين.رسيدم مي بزرگم و عزيز عشق وصال به راحت
 اولم جاي به ناموفق هم باز و رفتم بودم بلد كه رو راهي هر وقتي.شد هم تر قدرتمند طالقش با و بود من واسه قدرتمندي حريف اون

 با و زدم هم رو فرشاد قيد ها اخري اين ديگه...بود گرفته ازم منو خوش ايروزه تمام اون...شدم متنفر هم فرشاد برگشتم،از
 كه مهران اين ببينم تا شدم پنهون حوالي همون جايي بود،يه گذاشته قرار مهران با كه روز اون.بستم قتلش به مهران،كمر همياري
 شه نمي حريفش تنها نه مهران...نه ديدم كه بگيره زشا منو انتقام و كنه راحت منو و بكشه رو فرشاد تونه كرد،مي مي ادعا اينقدر

 بيرون مخفيگاهم از اهسته كوبيد مي صورتش و سر به مشت با و افتاد مهران هيكل روي فرشاد شه،وقتي مي هم مقلوبش داره كه
 و شد خنك مدل همين واسه كشتم اونو كردم تصور شد جاري سرش از خون وقتي.زدم سرش توي محكم بزرگ سنگ يه با و امدم

 پشيمان بودم كرده كه كاري از افتاد سنگها و خاك روي حركت بي جسمش وقتي ولي...ولي...شدم راحت ديگه كردم احساس
 اطمينان بهم و انداخت رودخونه توي رو فرشاد ببره،اونم بين از رو جسد اين جوري يه گفتم مهران به بيچارگي و استيصال با.شدم
 همه در و هميشه.نبود جمع هيچوقت حواسم...بودم عصبي و كالفه اش همه...نداشتم خوش روز يه بعد به روز اون از.مرده كه داد
 اونو من....شد مي تداعي ذهنم در اش نشسته خون به صورت الفور في و اومد مي نظرم جلو فرشاد جذاب و قشنگ صورت حال
 قتل به خودم دستاي با بزرگمو عشق كه اين از اش همه....شمبا نداشته قرار و آروم شد مي باعث امر همين و كردم تلقي مرده

 صورت اون با فرشاد كردم تصور هم انداخت زار حال اين به منو كه روزي اون...لعنتي روز اون...كشيدم مي بودم،عذاب رسونده
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 به بفهمم و بخوام اينكه بدون و كردم گم پامو و دست زا وحشت تصور اين از...كنه مي نگام غضب و خشم با و كرده اخم خوني،بهم
 .... و دويدم بودم ديده رو فرشاد كه جايي عكس جهت درست يعني خيابون، طرف

 :گرفت بر در را مفلوكش و مغموم اما سپيد صورت پهناي زود خيلي و نشست درشتش و رنگ سبز چشمان از اي گوشه در اشك

 »!بود؟ اشتباه كارم كجاي آخه«

 

 نپايا.
  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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